
Tradizioa eta 
modernitatea 50eko 
hamarkadan. 
Euskal kulturaren 
biziberritze gatazkatsua

Jakintza-arloa: Literatur kritika 

Egilea: PAKO SUDUPE ELORTZA

Urtea: 2010

Zuzendaria: JOXE AZURMENDI OTAEGI eta JON BATTI KORTAZAR URIARTE

Unibertsitatea: UPV/EHU 

ISBN: 978-84-8438-614-8



Hitzaurrea

Gurean, erabat harturik, iragan mendeko 60ko hamarkadaren distirak itzali 
egin  du  50eko  hamarkadako  literatur  ekoizpena.  Hamarkada  haren 
garrantzia  begiz  jotzen  aurrendari  Joseba  Intxausti  izan  genuen.  70eko 
hamarkadaren  amaiera  aldera  bi  artikulu  esanguratsu  idatzi  baitzituen 
Euzko-Gogoa  aldizkariaz,  eta hori  lehen mugarria  jartzea bezala izan zen 
hamarkada haren berreskurapenean. 

Pixka  bat  geroago,  Jakin lantaldeak  ale  mardul  bat  atera  zuen  kultur 
aldizkariaren hogeita bost urteko historia laburbiltzen zuena, eta Jakinena ez 
ezik euskal kulturaren zati handi batena; izan ere, Jokin Zaitegik Guatemalan 
argitaratutako aldizkariaren lekukoa 1956an Jakinek hartu zuen, bide batez 
euskal kulturaren ardatza atzerrian egotetik aberrira itzuli zelarik hogei urte 
ilun atzean utziz edo utzi nahian.

Ni  neu  beste  bide  batetik  heldu  nintzen  50eko  hamarkada  ikergaitzat 
hartzera:  Nemesio  Etxaniz  apaiz  idazle  herrikidea  aztertzeak  Andima 
Ibinagabeitia  euskaltzale  suharrarengana  eraman  ninduen,  eta  Zaitegi, 
Lafitte  eta Salaberry  ikertu  ondotik,  iritzi  nion 50eko hamarkada zail  eta 
ilunean,  Hegoaldean  euskara  zanpatua  eta  debekatua  zegoenean,  eta 
Iparraldean mespretxatua, euskarazko kulturaren alde egin zutenak argira 
ateratzea merezi zuela, merezi zutela aitortza, eta ahalegin haren emaitza 
duzu jarraian datorrena.

Joxe Azurmendi, Jon Kortazarrekin batean, tesi zuzendarikide izan nuenak, 
tesi  hau  argitaratzeko  egokitu  nuen  bertsioaren  hitzaurrean  (50eko 
hamarkadako euskal literatura. 3 tomo. Utriusque Vasconiae, Donostia, 
2011), besteak beste, adierazi zuen “50. urteen misteriorik ez dago, baina 
ezagutzen ez dena misterioa izaten da. Nik neuk esan izan dut, garai hartan  
euskaraz  ezer  ez  zegoela.  Orain  bistan  gelditzen  da,  nik  ez  nuela  ezer  
ezagutzen,  esan  izan  beharko  nukeela  (...)  Pako  Suduperen  lana,  hein  
honetan, errebelazio bat da, umiliatuak eta pozik sentiarazten gaituena une  
berean” (lehen tomoa, 12-13 or.).

Ondotik,  bada,  tesi  osoa  duzu,  EHUn  2010eko  uztailaren  1ean, 
defendatutakoa. 

Bai, 60ko hamarkada aberatsagoa izan zen, baina 50eko hamarkadan ere 
gauza  interesgarri  ugari  loratu  zen,  eta  hari  esker,  besteak  beste,  izan 
genuen 60ko hamarkada emankorragoa.

Pako Sudupe,
2017
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ESKERTZA

Iparraldeko zenbait idazleri buruzko argibideak lortzeko P. Xarritonek asko lagundu 

dit, esaterako, P. Guilsouri buruzko argitasunak ikasteko. J.L. Davantek, besteak beste, 

pastoralei buruzko argitasunei dagokienez; P. Bordazarre Etxahun-Iruri pastoralgilearen 

seme Allandu Bordazarrek  ere bai.  Txomin Peillenek  bere  ipuinetako  zenbait  gauza 

argitzeko. 

Era batera edo bestera beste hauek ere eman didate laguntza: Martzel Etxehandik 

Belokeko liburutegiko ateak goxoki ireki dizkit eta galdatutako artikuluak zintzo igorri; 

D. Landarti eskertzen diot antzerkigintzaren atala irakurri eta adore eman izana.

Hegoaldean,  Ondarroan  zehazki,  1956an  abiatu  zen  euskarazko  antzerkigintzaz 

Imanol  Oruemazaga  jaunak esperientziatik  ateratako argitasun  bikainak eman dizkit. 

Ziriako Andonegi jaunak ere lagundu dit, eta Ondarroako udaleko teknikari Maite Reyk 

ere bai. Hirurei ematen dizkiet eskerrik beroenak.

Gotzon Egaña jaunari, halaber, eskerrak ematen dizkiot berak idatzi eta Donostiako 

Euskal Iztundea Deklamazio eskolakoek antzeztu zuten Au dek maltzurkeria! antzerki-

lanaz emandako argitasunengatik. 

Xabier Mendiguren Elizegiri antzerkigintza atala irakurri eta kemendu izana.

Javier Rojori  Jon Etxaideren nobelagintzaz egindako tesi  argitaragabea erabiltzen 

uzteagatik.

Txillardegiri Peru Leartza´ko eta bere lehen artikuluaz emandako argitasunak.

Joseba Intxaustiri biziki eskertzen diot A. Villasanteri buruz emandako argitasunak, 

Arantzazuko  seminarioko  irakaskuntzaz,  Yakin  eta  Gure  Izarra  aldizkariez;  azken 

buruan, ohar zehatz eta jakingarriak egin izana. 



Deustuko  Unibertsitateak  Donostian  duen  unibertsitate  zentroko  liburuzainei 

eskerrak  ematen  dizkiet  nire  aldera  izan  duten  adeitasunagatik;  Donostiako  Koldo 

Mitxelena Kulturguneko liburuzainei beste horrenbeste. 

Arantzazuko liburutegiko Joseba Etxeberria  arduradunak asko lagundu dit  artiku-

luak bilatzen eta eskatutakoa zintzo eta azkar bidali izan dit beti. Material bibliografiko 

bila, Euskaltzaindiaren Azkue liburutegiko Josune Olabarria liburuzainak orobat asko 

lagundu dit: eskertzen diot; eta Azkue liburutegiko zuzendari Pruden Gartziari eskerrak 

ematen dizkiot nirekiko izandako adeitasunagatik.

 

Susa argitaletxekoek merezi dute esker ona agertzea, literatur aldizkarien gordailua 

oso baliagarria gertatu baitzait.

Amagoia Etxeberriak tesia alde materialetik txukuntzen lan handia hartu du bere 

gain; mila esker gutxi da!

Eskertzarik handiena eta biziena, dudarik gabe, tesiaren zuzendari biei zor diet: Joxe 

Azurmendiri eta Jon Kortazarri. 

Milesker guztioi!



“TRADIZIOA ETA MODERNITATEA 50EKO HAMARKADAN” TESIAREN

LABURPENA

Tesi  honetan  50eko  hamarkadako  euskarazko  kultura  aztertzen  da.  Garai  honetako 

autore batzuen izenak oso ezagunak dira –Orixe, Zaitegi, P. Lafitte, E. Salaberry, etab.–, 

baina orduko haien obra askoz gutxiago ezagutzen da, eta batez ere bigarren mailako 

beste autore asko guztiz ezezaguna da. Ez zaio alferrik aldi honi “katakonbetako aroa” 

deitu (J. San Martin). Tesi honen helburua garai hori argitara ateratzea da hain zuzen.

Iturriei  gagozkiela,  50eko hamarkadan euskaraz idatzi  eta  argitaratu zen liburuen 

kopurua  apala  izan  zen;  artikuluetan  uzta  oparoagoa  plazaratu  zen;  baina  kaleratze 

horrek  arazo  handiak  izan  zituen  zabaltzeko,  politikoak  eta  kulturalak.  Liburu  eta 

kazeta-artikuluez  gain,  protagonista  nagusiek  elkarri  egindako  gutunek  ere  munta 

handia dute.

Egun aski ezezagunak diren material  idatzi  horiek guztiak lau literatur generotan 

sailkatu ditugu: olerkigintza, antzerkigintza, kontagintza, eta kazetaritza nahiz saiake-

ragintza. 

Lau kapitulu horiei baino lehen literatur-euskararen batasunari eskaini diogu lehen 

kapitulua; hamarkada guzti-guztian arazo handia izan baitzen literatur ereduarena. Alor 

berriak  landu nahi  ziren  euskaraz,  eta  literatur  eredu batu  bat  finkatu  gabe  egoteak 

oztopoak are oztopoago bilakatzen zituen.  F. Krutwigen lapurtera  klasikoaren aldeko 

oldarraldia; J. Zaitegiren asmo handiak 1955eko urte hondarrean aberrira itzultzean, eta 

K. Mitxelenaren kritika-lan axolazkoa euskara batura eramango zuen bilakaera ibiltzeko 

dira astiro aztertu ditugun puntuetako batzuk.

Olerkigintzak lantzaile ugari izan zuen (31 olerkari berezi ditugu); nabarmenenak: 

Orixe, S. Mitxelena, B. Gandiaga, Iratzeder, N. Etxaniz, G. Aresti. Poetika aldetik, gerra 

aurrekoa  indarrean  da  alde  batetik,  Lizardik  eta  Lauaxetak  eragiten  jarraitzen  dute, 



baina beste ideia nagusi bat gailentzen da: olerkariak bere barne egia azaldu behar du, 

hamarkadan garrantzi handia izan zuen existentzialismoarekin zerikusi estuan. 

Antzerkigintzak  Iparraldean  hamarkada  aberatsa  izan  zuen;  apalago  Hegoaldean. 

Idatzi  gehiago  egin  zen  antzeztu  baino.  Aztertu  ditugun  autoreak:  P.  Larzabal,  T. 

Monzon,  P.  Guilsou,  M.  Elissagaray;  A.M.  Labaien,  N.  Etxaniz,  J.  Etxaide  eta  S. 

Mitxelena. Lehen zatian Bigarren Mundu Gerrak eta 1936ko gerrak izan zuten beren 

antzerkia;  Iparraldean  euskaltasuna  euskal  pertsonaia  historikoak  gaitzat  harturik 

aldarrikatu zen, eta Hegoaldean 36ko gerra aurrekoak antzeztu ziren gehienbat; garaiari 

hobeki lotzen zitzaizkionak arrazoi politikoengatik ez zuten taularatzerik izan.  

Kontagintzan herri-ipuin, alegia eta kontakizunetatik ipuin modernoetara egin zen, 

eta hamarkadaren hondarrean bost eleberri idatzi ziren denbora gutxian. Txillardegi, J. 

Mirande,  J.  Etxaide,  E.  Erkiaga,  J.  Etchepare,  J.A.  Loidi  eta  G.  Aresti  izan  ziren 

nabarmendu  zirenetako  batzuk.  Txillardegiren  Leturiaren  egunkari  ezkutua izan  zen 

hamarkadako  eleberririk  enblematikoena.  J.  Miranderen  Haur  besoetakoa  ere 

hamarkada horretan idatzi zen, nahiz argitaratu ez. 

Prosalariei dagokienez, hogeita hamabi berezi ditugu. Horietatik gailendu zirenetako 

batzuk  honako  hauek  izan  ziren:  Orixe,  K.  Mitxelena,  L.  Villasante,  J.  Mirande, 

Txillardegi, J. Zaitegi, A. Ibinagabeitia, P. Lafitte, E. Salaberry, J. Intxausti. Kapitulu 

hau idazten ari,  ohartu gara eztabaida jakingarriak gertatu zirela honako gai hauetaz: 

gizakiaren sorreraz, H. Bergson filosofoaz, Humanismoaz, euskara eta liburu lizunez, 

Existentzialismoaz,  Europa  eta  euskaldunoz,  eta  kapitulu  beregain  batean  arakatu 

ditugu.

Ahazmenetik  ateratako  materiala  analizatzean,  gaurdaino  idazle  eta  idatzi  haietaz 

aztertu  dena  biltzen  ahalegindu  gara,  eta  aurrez  azterketarik  aurkitu  ezean  geure 

azterketa erantsi dugu, jakina, ez monografikoa baizik oinarrizkoa, hartan bermaturik 

ondorengoek monografikoak egiteko lantegia eskurago izan dezaten.   



Aipatutako  sei  kapitulu  horien  ondotik,  ondorioen  atala  bururatu  dugu,  hiru 

elementu ardatz harturik: kronologia, garrantzia eta lurraldetasuna, Ipar eta Hego Euskal 

Herria.

Erabat harturik, testu ezezagunen hustuketa exhaustiboa egiten saiatu gara, hemendik 

aurrerakoan azterketa monografikoak gauzatzeko testuinguru zabala marraztuz.
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Sarrera metodologikoa

SARRERA

1. LAN HONEN BEREZITASUNAK

Honen aurrekariak  izan  litezkeen  tesien  artean  arakatzen  ari,  ohartu  naiz  tesi  idazle 

gehienek autore bat hartu dutela aztergai: Lizardi, Lauaxeta, Orixe, G. Aresti, K. Mitxe-

lena, J. Etxaide, R.M. Azkue...; eta idazle hautatu horrek landutako genero jakin bat: 

poesia,  nobelagintza;  edo  alderdi  zehatzen  bat:  poetika,  ideologia...;  ikerketa 

orohartzaileagorik ere bada, esaterako, Orixeri buruzko Paulo Iztuetarena. Nire ikerlan 

honek hamarkada bat hartzen du, hamarraldi bateko literatur ekoizpena; alde horretatik, 

beraz, berezia da.

Neu ere hasieran idazle jakinak aztertzen hasi nintzen: N. Etxaniz, A. Ibinagabeitia, 

P.  Lafitte,  E.  Salaberry;  eta  idazlez  idazle  50eko  hamarkadako  ekoizpen  literarioari 

buruzko ezagutza zabalduz joan ahala,  aurkikuntza nahi baduzue xumeak baina uste 

baino estimagarriagoak egin ondotik, erabaki nuen gehiago miatzen jarraitzea eta lan 

exhaustibo samarra egitea. 

Aurkikuntzak  aipatu  ditut.  Ba  al  zegoen  ba  deus  hamarkada  ezezagun  eta  ilun 

hartan, gerren ondoko –gehienbat gerra galdu zutenen edo haien ondorengoen literatur 

ekoizpenaren historia da hau; ez osorik, A. Arrue bezalako gerra irabazlerik ere bada, 

baina horiek salbuespenak dira– Euskal Herri ukatu, erbesteratu edo barne exilioratu 

hartan? 

Horixe  da  tesi  honen  ekarpena  hain  zuzen  ere;  liburu  eta  aldizkari  oso  gutxi 

zabalduetan  –gerra  galtzaileek  erbestean  ateratakoak  izaki  barrura  sartzeko  oztopo 

polizial  gaitzak;  edo  soilik  eremu  jakin  batean  hedatuak–  zetzan  literatur  ondarea 

berreskuratu izana, hein batean. Zenbateraino lortu dugun ondasun hori –apala, baina 

merezimendu handikoa eta estimagarria– ahazmenetik ateratzea, bestek esan beza.
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Sarrera metodologikoa

Ortega i Gasset edo Sartre edo Camus edo Unamuno baten literaturarekin aldera 

litekeenik  ez  noski,  baina  aldizkarietan  filosofo-idazle  horiez  eta  beste  filosofo  eta 

idazle klasiko eta modernoez espero ez nituen artikulu jakingarri mordoxka ederra bai, 

eta  euskal  idazle  zaharrez,  eta  beste  hainbat  gaiz.  Eta  horiek  bezala,  antzerki 

itxurazkoak, ezagunak ez direnak; olerki dastagarriak erruz; kontakizunak gutxixeago, 

baina  narratiban  ere  argitaratu  zena  ezaguna duguna baino dezente  gehiago bai,  eta 

idatzi zena argitaratu zena baino zabalagoa eta aberasgarriagoa era berean; eta halaber 

uste  baino eztabaida  linguistiko  eta  ideologiko bizi  eta  jakingarri  gehiago,  argitasun 

adierazgarriak ematen dituztenak.

Sei atal ditu azterlan honek, seiak aski autonomo eta beregainak, eta zazpigarren bat, 

ondorioena, besteekiko askea baino mendeko izatea nahiago nukeena: sei ataletan zabal 

jorraturikoa  mugatu  egin  dut  zazpigarrenean;  atal  bakoitzean  garrantzizkoen  etsi 

ditudanak  nabarmentzeko  hainbat  testu  eta  idazle  alde  batera  utzi  behar  izan  ditut; 

horixe izan da ikerlan honetako lanik zailena eta mingarriena nolabait: honako hau eta 

horrako hori eta harako hura itzalean utzi behar ditut? Ezinbestean, bestela ezin baita 

gainerakoetatik  ezer  nabarmendu.  Haatik,  ondorioetan  aipatu  ditut:  batetik  besterako 

bidea erraztu nahirik! 

Behin  literatur  lana  berreskuratu  ondoan,  nola  sailkatu  dut,  zer  tratamendu 

metodologiko  eman  diot,  uste  baino  ondare  zabalagoa  gertatu  zaidanari?  Literatur 

testuari soilik begiratu diot, edo testuinguruari eta testuartekotasunari?

L. Otaegik  Lizardiren poetika liburuaren1sarreran paratu zituen baieztapen batzuk 

eta haren aitabitxi literarioarena egin zuen J.M. Lekuona oraindik zendu berri dugunak 

paratu zituenak neure bahean iragazirik, tesi honetan eskola edo korronte kritiko jakin 

bati lotu gabe, lau generoetan ondutako literatur idatziak –antzerkia eta kazetaritza hein 

batean barne– hamarkada horretako eztabaida linguistiko eta  politiko-ideologikoekin 

jartzen dira harremanetan. Lizardiren poetikak euskal nortasunaren zorte historikoarekin 

lotura  ezin  hautsia  izan  zuen  bezalatsu,  50eko  hamarkadako  idazleen  poetikak  ere 

1  Lizardiren poetika, Erein, Donostia, 1994. J.M. Lekuonaren atarikoa “Hezurdura laburki aurkeztuz” 
eta L. Otaegiren sarrera.
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halatsu izan zuen bizi izan zuten patu historikoarekin eta haietan gertatu ziren eztabaida 

linguistiko eta ideologikoekin.

Historizitatea, hamar urtean gertatu ziren bilakaerak eta halakorik izan ez zutenak 

arretaz  jarraitzea  izan  da  gure  xede  nagusietako  bat,  eta  horregatik  zazpi  ataletatik 

hirutan –“ondorioak” ere kapitulutzat harturik– ardatz kronologikoari kasu eman diogu 

berariaz,  aroak –beti arbitrarioak– ezarriz,  gertaera literarioak ardatz horren inguruan 

hariztatuz.

Metodo kronologikoa eta  analitikoa  erabili  dut  funtsean,  eta  aztergai  izan dudan 

hamarkadako  zeinahi  idazle  edo  idatziez  oraindaino  egin  diren  ikerlanak  –ustez 

guztiak– jaso ditut, eta halakorik ez zegoenean edo aurkitu ez dudanean behinik behin, 

neuk saiatu dut interpretazio behin-behineko bat gaingiroki.   

Beste puntu axola handiko bat tesi honetan, Euskal Herriko ekoizpen literarioa bere 

osotasunean hartzea izan da, Bidasoako muga mehar edo gure gogoen baitako muga 

lodiago hori hautsi eta suntsitu beharrez. 

Nago hartutako lan eskergak merezi izan duela, batetik, neuri alde askotatik eman 

didanagatik,  eta  bestetik,  erabat  harturik,  oso  ezezaguna  den  50eko  hamarkadako 

ekoizpen literarioaz argibide aski bildu ahal izan dudalarik,  debile principium melior  

fortuna sequatur, jarraian lan zehatzagoak eta monografikoagoak etorriko direlako hain 

segur. 

50eko hamarkada, egunotan, neurri batean, boladan dago gurean. Gabriel Aresti, J. 

Mirande  eta  beste,  berreskuratu  nahia  bada;  hau  hasiera  xume  bat  da,  gure  kultur 

arbasoei  egindako  omenaldi  eta  gorazarre  apal  bat,  eta  ondotik,  ziur  nago,  lan 

monografikoak etorriko direla. Honen egitekoa ingurune zabal bat eskaintzea baino ez 

da.
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2. ITURRIAK ETA OZTOPOAK

Funtsean, hiru iturri nagusi izan ditut: hamarkadan argitaratutako liburuak; aldizkariak 

eta idazleek elkarri egindako gutunak.

Liburu  gutxi  argitaratu  zen;  liburuen  aldean  kazetetan  anitz  plazaratu  zen. 

Iparraldean informazio iturri nagusiak Herria eta Gure Herria izan dira; eta horiez gain 

Gazte  eta  Pariseko  Elgar.  Erbesteko aldizkariak  Gernika  eta  Euzko-Gogoa  (1956tik 

aurrera Miarritzen kokatua). Hegoaldeko aldizkariak: BRSVAP, Egan, Yakin. 

Gutunei dagokienez, J. Mirande, K. Mitxelena, A. Ibinagabeitia, Orixe eta batez ere 

J. Zaitegiri egindako gutun argitaratuek asko lagundu didate. Asko galdu dira bidean, 

baina  ditugunak  garrantzizkoak  dira.  Bilboko  Euskaltzaindiaren  artxiboan  eta 

Donostiako Koldo Mitxelena liburutegian dauden gutunak ere garrantzizkoak gertatu 

zaizkit.

Euskal  Herriko  liburutegiak,  anitz  ez  badira  ere,  badira  zenbait,  eta  liburutegi 

nazional edo sare ongi egituraturik ezean, lan nekeza gertatzen da material bila ibiltzea, 

eta  aldi  berean  hezigarria,  jabetzen  baitzara  gure  txakolin  izaeraz,  B.  Gandiagaren 

metafora erabiliz, hots, bai baina ez, kultur nazio batek behar dituen ezaugarri batzuk 

bai, baina beste batzuk ez ditugula, ezta hurrik eman ere. 

Adibide  adierazgarri  gutxi  batzuetara  mugaturik,  J.  Etchepare  jatsuar-garaztar 

gazteak  idatzitako  Ithurraldea  eleberria  galdua  zegoen  Iparraldeko  literatur  adituen 

oroimenetik; haren ezagutarazle izan den P. Xarriton jaunak berak ere ez zuen haren 

inolako arrastorik. Bilboko Euskaltzaindian bai bazuten haren berri –Josune Olabarria 

liburuzainak bereziki–; Txillardegik utzi baitzuen idatzirik eleberri bat idatzi zuela eta 

Euskaltzaindiak antolatutako nobela lehiaketara aurkeztu eta  aipamen bat irabazi  ere 

zuela. 

17



Sarrera metodologikoa

Iparraldean ez zuten horren berririk. Hor zortea izan dut lagun; beste kasu honetan, 

aldiz, huts egin dut: P. Larzabalek idatzirik utzi zuen La Croix du Sud aldizkarian atera 

ziren  euskarazko  artikuluak  bereak  zirela. Dakarrera  arrantzara  joaten  ziren  marinel 

donibandarrentzako aldizkaria zen, eta badirudi 1956tik 1961era zortzi ale atera zirela. 

Ahaleginak eginagatik, ez dut bat bera ere lortu. 

Txillardegik S. Berasaluzeren “Kierkegaard Unamuno´gan lore” izeneko artikuluan 

filosofo  eta  idazle  existentzialista  famatuen  jainkogabetasunaz  agertu  zuen iritziaren 

aurka idatzi zuen artikulua ere galdutzat jo liteke. Jo nuen Donostian Oargui elkartean 

ardura postuetan ibili zirenen ondorengoengana, baina ez nuen ezer lortu.

Urte  gutxitan aurrerapena egin da;  duela  hogei urte  Euzko-Gogoa kontsultatzeko 

Lazkaoko  beneditarren  liburutegira  jo  behar  zen,  edo Bilboko  Euskaltzaindira;  gaur 

egun  Susa  argitaletxearen  Literatur  Aldizkarien  Gordailuari  esker,  sarean  kontsulta 

liteke eta nahi den aipua kopiatu eta itsatsi batere arazorik gabe; arazo gehiagorekin 

Egan eta  Yakin; halere, zenbait material aurkitzeko Belokeko beneditarren komentuko 

liburutegira  edo  Baionako  Euskal  Museora  jo  behar  da,  Bilboko  Euskaltzaindira, 

Arantzazuko santutegiko liburutegira edo Lazkaoko beneditarrenera. Aurrera egin da eta 

badago aurrera egiteko ere.

Arantzazuko  idazleen  berriak  jasotzeko  eta  bereziki  Yakin  aldizkariarenak 

laguntzaile aparta izan dut, Joseba Intxausti, ezin hemen aipatu gabe utzi.

Pastoralei  buruzko  argitasunak  jasotzeko  J.L.  Davant  idazleak  eta  P.  Bordazarre 

Etxahun-Iruri pastoralgilearen seme Allanduk lagundu didate.
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3. ATALEN EDUKIAREN AURKEZPENA ETA OHAR METODOLOGIKOAK

3.1. Literatur euskararen batasunerantz

Euskaraz idazterakoan zer eredu erabili,  hamarkada guztian barrena arazo handia 

izan da. Euskararentzat lur berriak urratu nahi ziren, eta lehen lanabesa, literatur eredua 

finkatu gabe zegoen, anarkia pean, eta polemika bizi-bizia horren inguruan. 

Kronologia ardatz harturik, hiri aro nagusi ezarri ditugu gorago aipatutako iturrietan 

bildutako argitasunak kokatuz joateko:  lehen aroa (1950-55),  gontz urtea (1956) eta 

bigarren aroa (1956-60). Gainerako ataletan bezala, aldizkari, liburu eta gutun publiko 

nahiz pribatuetatik aldaturiko aipu ugarietan oinarritu gara gure analisia zehatzak egin 

eta ondorioak ateratzeko.  

Lehen aroan, xehetasunez analizatu dugu F. Krutwigek Euskaltzaindiako idazkari 

gisa ordurainoko garbizaletasuna gaitzetsi, eta batasunerako tradizio idatzia lehenetsirik 

prestigio  handiena  zuen  lapurtera  klasikoa  proposatzean,  euskarazko  kultur  gune 

ezberdinetan  sortu  ziren  erreakzioak.  Bilbon  Euskaltzaindiaren  eta  Ateneo Berriaren 

inguruan zegoenaz gain, beste lau kultur gune zeuden: 1. Erbestea: Gernika eta Euzko-

Gogoa; Orixe, Zaitegi, Ibinagabeitia, J. Mirande...; 2. Iparraldea: Herria, Gure Herria; 

P. Lafitte, E. Salaberry, J. Elizalde Zerbitzari...; 3. Arantzazu: Aranzazu, Gipuzkoako eta 

Bizkaiko  Anaitasuna; A. Villasante,  I. Berriatua, S. Mitxelena, B. Gandiaga...,  eta 4. 

Donostia  ziren:  BRSVAP,  Egan;  K.  Mitxelena,  A.  Irigarai,  A.  Arrue...  Lapurtera 

klasikoaren goraldia –1952an A. Villasantek Euskaltzaindiko sarrera hitzaldia egitean, 

eta F. Krutwigek erantzutean–, eta beheraldi azkarra.

 

1956ko urte  giltzarrian,  bi  aroen trantsizioan,  aztertu  dugu nola talka egin zuten 

Guatemalatik  aberriratua  zen J.  Zaitegiren asmo handiek –Euskal  Idazle  Elkartasuna 

Euzko-Gogoa  agerkari  ofiziala  zuela;  Euskal  Idazle  Etxea;  Udako  Euskal 

Unibertsitatearen  hasikinak–  aberri  barruan  hizkuntza  politika  posibilista  eginez 
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Euskaltzaindia eta Egan indartu nahi zituzten K. Mitxelena, A. Irigoien, A. Arrue eta A. 

Villasanteren  asmoekin.

Argitaratu  ziren  artikulu  eta  gutun  pribatuen  bitartez  argitu  dugu  bereziki  K. 

Mitxelenak zein egiteko erabakigarria jokatu zuen J. Zaitegiren asmoen aurka. 

Bigarren  aroan,  1956an  Arantzazun  lehen  aldiz  ehun  eta  gehiago  euskaltzale 

bildurik  egindako  batzarretan  eta  gero  Bilbon  1958ko  abenduan  egindakoetan  eta 

bereziki K. Mitxelenak liburu-kritikaren bitartez eta  Egan-en argitaratzen zituen lanen 

bitartez-eta,  egungo euskara batuaren hurbileko eredu baten aurrekariak  nola ezarriz 

joan  ziren  azaldu  dugu,  1959ko  apirileko  euskal  hitzei  buruzko  erabaki  polemikora 

heldu arte. Halaber, 1956an sortutako Yakin nola joan zen Euzko-Gogoa-ren hizkuntza 

ereduari  jarraitzetik  Euskaltzaindiak  ezarritako  eredura  makurtzen,  eta  Orixe  eta 

Zaitegiren eraginpetik Txillardegi eta K. Mitxelenaren eraginpera; eta euskaraz zeinahi 

kultur gai jorratzera, alde horretatik Euzko-Gogoa-ren jarraitzaile baina aldizkari horren 

eredu klasikotik eredu  modernoagoetara lerratuz. 

3.2. Olerkigintza

Lehen ohartarazpena da hogeita hamarretik gorako olerkari zerrenda osa litekeela 

argitara emandako olerki liburuen egileak eta aldizkari nagusietan (Euzko-Gogoa, Egan, 

Gernika, Gure Herria, Olerti) poemak kaleratu zituztenak zenbatuz gero.

Ondorioen atalean gehixeago zehazten dugun bezala, 36ko gerra aurrean bertso eta 

olerkigintzaz, neurtitzez eta lirikaz ideia mordoxka plazaratu zen. D. Intzak, L. Jauregi 

Jautarkol-ek,  Aitzolek,  M. Lekuonak, Lauaxetak,  Lizardik eta  Orixek klasizismo eta 

modernismo literarioaz;  estetika  nazionalaz  eta  europarraz  ideia  ohargarriak  kaleratu 

zituzten,  eta  eztabaida  interesgarriak  gertatu  ziren.  Biozkadak,  Bide  Barrijak,  Biotz-

begietan,  Barne-muinetan;  Arrats  beran  poema liburuek  eta  1950ean  argitaratu  zen 

Euskaldunak  poemak  bere  eragina  izan  zuten  gerraondoan;  epigono  nabarmenak; 
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Orixek nabarmen eragin zion J.I. Goikoetxea Gaztelu-ri, Lizardik lehen J.M. Lekuonari, 

eta Lauaxetak J. Kerexetari, nabarmenenak aipatzearren. 

Gerraondoan olerkigintza sustatzen garrantzia izan zuten lau poeta bereizi ditugu: 

Orixe, M. Lekuona, J. Zaitegi eta S. Onaindia. Orixek aurkia eta ifrentzua izan zuen; 

batetik,  idazle  handia;  bestetik  zentsuratzaile  moral  ere  handia  –Ederrak  Onaren  eta 

Egiaren mendean behar zuen Eder izango bazen; M. Lekuonak poema-liburuen kritika 

mordoxka egin zuen; eta Zaitegi eta Onaindia olerki argitaratzaile handiak izan ziren, 

bereziki Euzko-Gogoa eta Olerti aldizkarien bitartez. 

Gerra  aurreko  ideiekin  batean,  gerraondoan  beste  ideia  berri  batek  hartu  zuen 

nagusitasuna euskal literaturaren plazan: olerkariak bere barneko egia azaldu behar zuen 

olerkietan. Mendebaleko kulturan existentzialismoa gailentzearekin galdera filosofikoen 

erdi-erdian gizabanakoaren existentzia konkretua, artekogabea bezala, euskal literaturan 

gisa  bertsuan  barne-egia.  Gero  Txillardegirekin-eta  narratiban  ikusiko  dugu;  hemen 

lirikaz ari gara. Orixek Ameriketan olerki pertsonal errealista-mistikoak idatzi zituen, 

“bere  zakukoak”  atera  zituen;  J.  Mirandek  ere  bai,  bere  barne-egia  eman  zuen 

ezagutzera,  bere sinesmenen araberako poema filosofiko-erotiko  eta  kristautasunaren 

aurkakoekin; F. Krutwigek sonetoetan beste horrenbeste, Grezia zaharrean eta Sortal-

deko sinesteetan oinarriturik; N. Etxanizek olerki intimista maitasunezkoak eta zalantza 

epistemiologikoak;  S.  Mitxelenak Arantzazu:  Euskal  sinismenaren  poema-ren  “Bizi 

nai”  poema aberkoiarekin batean “Arraun ta  amets” pertsonalagoa,  bere bulkada eta 

joranei  buruzkoa;  B.  Gandiagak  oso  modu  pertsonalean,  Orbelaungo  seme  gisa 

ikusitako  Arantzazuko  lekuak  eta  bizidunak  eta  bizigabeak,  bereziki  Ama  Birjina, 

poema  bihurtu  zituen  Elorri-n;  S.  Mitxelenaren  Arantzazuren  ikuspegi  historikotik 

ikaragarri  urrun;  Iratzederrek  poema  aberkoi  eta  batez  ere  jainkozkoak;  J.  Zaitegik 

aberkoiak eta intimistak eta J. San Martinek ere bai, bigarrenak kutsu existentzialista 

nabarmenarekin. 

Hamarkadaren amaiera aldera G. Arestik “Maldan Behera” eta “Zuzenbide debe-

katua” eta “Bizkaitarra” poemekin poesia sozialerako bideari ekin zion; A. Arkotxaren 

arabera “Maldan behera” bertatik hasirik.
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Ñabardura asko egin behar diren arren, esan liteke gerra aurreko olerkigintzarekin 

batean,  existentzialismoak  zipriztintzen  dituela  hamarkadako  olerkari  eta  poema 

adierazgarrienak, eta G. Arestirekin beste ildo liriko indartsu bati ekiten zaiola, poesia 

sozialaren hazi nabarmenak ereiten direla hamarkadaren hondarrean. 

Bost  sail  handi-zabaletan  banatu  ditugu,  hein  batean  J.  Zaitegik  egindako 

belaunaldien banaketari jarraituz: Aitzolen aurreko gizaldikoak:  E. Arrese; L. Jauregi; 

K. Sagarzazu; M. Lekuona; F. Artola; Aitzolen gizaldi eta ondokoak: Orixe; J. Zaitegi; 

N.  Etxaniz;  S.  Onaindia;  E.  Erkiaga;  B.  Aurre-Apraiz;  J.  Kerexeta  (ondokoa);  J.M. 

Lekuona (ondokoa); J.I. Goikoetxea; Tx. Jakakortaxarena; P. Etxeberria; P. Iraizoz; J. 

Agerre; F. Zerio; B. Ametzaga; Iparraldeko lapurtar eta nafarrak:  Oxobi; P. Lafitte. E. 

Salaberry eta Iratzeder;  frantziskotarrak: S. Mitxelena;  B. Gandiaga; M. Erdozaintzi-

Etxart; eta berritzaileen artean J. San Martin (hau erdizka); F. Krutwig, J. Mirande eta 

G. Aresti.

Bost sail horietako bakoitzaren sarreran taldea egitera eraman gaituzten arrazoiak 

azaldu  ditugu  laburkiro,  eta  olerkari  bakoitza  aztertzean  gaurdaino  hartaz  idatzia 

kontuan  izan  dugu,  eta  lagin  adierazgarri  bat  harturik  haiek  analizatu  ditugu 

estrofagintzaren aldetik eta batez ere gai eta semantika aldetik; nolanahi ere gaingiroki, 

ondoko lan monografikoagoen oinarri gisa.

3.3. Antzerkigintza

Hegoaldean  antzerkigintzak  goraldi  nabarmena  izan  zuen  1915etik  –Donostiako 

Deklamazio Eskolaren sorrera; T. Altzaga zuzendari– 1936 arte, batez ere II. Errepu-

blikaldiaren  urte  bitartean;  Iparraldean,  aldiz,  batez  ere  P.  Larzabali  esker,  50eko 

hamarkadan.
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Testu  dramatikoen  azterketara  mugatu  gara.  Iparraldeari  dagokionez,  areto 

antzerkiari ez ezik aire libreko tragedia edo pastoralei ere egin diegu leku. Bi antzerki 

motek izan zuten eraberritze aldia Iparraldean, eta Hegoaldean berriz asko kostatu zen 

gerrak etendakoa berriz abiaraztea, eta batez ere antzerki berriak antzeztea: 1953tik 60ra 

bitartean gerra aurrean emandako eta idatzitako antzerki asko jokatu zuen Donostiako 

Deklamazio  Eskolako antzerki  taldeak;  idatzitako  antzerki  lan  asko ez  ziren  jokatu, 

nagusiki arrazoi politikoengatik. 

Genero literario baten loraldiak berekin ohi du hari buruzko diskurtsoaren goraldia 

ere. P. Larzabalek bizpahiru hitzaldietan bere antzerki poetikaren berri eman zigun eta 

hori  aski  xeheki  jaso  dugu,  eta  halaber,  hamarkadaren  bigarren  zatian  J.  Etchepare 

gazteak Herria kazetan egindako antzerki kritika. 

Poetikatik testu dramatikoetara etorriz,  P. Larzabalen antzerki adierazgarri  batzuk 

analizatu ditugu: Etxahun, Bordaxuri, Basabeltz, Mugari tiro eta Urriki latza, batez ere 

lehenbizikoa,  pertsona  historiko  horren  inguruan  halako  boom literario  bat  gertatu 

baitzen; P. Lhande eta Larrasketek biografia, P. Espilek liburua; P. Larzabalek antzerkia; 

P. Bordazarre Etxahun-Iruri-k pastorala eta J. Etxaidek eleberria.

P. Larzabalen antzerkiak ez dira interpretazio zailekoak: kontzientziaren garrantzi 

erabakigarria (Etxahun, Bordaxuri, Urriki latza), apaizgoaz gogoetatzea, apez lanaren 

zailtasunaz  eta  goratasunaz (Urriki  latza);  abertzaletasunaz  (Basabeltz,  Mugari tiro), 

horiek dira istorio eta elkarrizketa biziez planteatzen dituen gaiak eta haiek tratatzeko 

darabilen ikusmoldea. 

P. Larzabalekin batean T. Monzon. Haren bi antzerki:  Zurgin zaharra –naturarekin 

harmonian bizitzearen lur busti usaineko gorazarrea– eta Menditarrak –S. Mitxelenaren 

ikuspegi  historiko-politikoaren  eraginpeko  drama–.  Antzerkiek  garai  bertsuan  idatzi 

zituen artikulu politiko bereziekin duten harreman estuaz ohartarazi dugu. Beste maila 

apalago batean P. Guilsou eta M. Elissagarayren antzerkigintza.
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Pastoralei  dagokienez,  50eko  hamarkadan  gaietan,  luzeran  eta  beste  zenbait 

elementu sekundarioagoetan gertatu zen aldaketa, eta P. Bordazarre  Etxahun-Iruri-ren 

Etxahun koplakari aztertu dugu orduraino P.T. Etxahunen biziaz ezagutzen zenarekin. 

 

Hegoaldeko testu dramatikoez den bezainbatean, lehen zatian J. Etxaideren Amaiur  

eta  A.M.  Labaienen  Lurrikara  antzerki  politiko-ideologikoak  aztertu  ditugu,  iragan 

36ko  gerraren  ondoriozkoak;  eta  bigarren  zatian  N.  Etxanizen  antzerki  historikoa, 

Gabak zekarren eguna, S. Mitxelenaren ikuspegi historiko arantzazutarraren kimuetako 

bat,  eta  modernoagoko  bat,  kutsu  existentzialistako  Zotzean  bizia  antzerki  labur 

ohargarria;  eta  Etxaide  eta  Labaienen  antzerki  sozialagoak,  Markesaren alaba  –fun-

tsean,  euskaldun  guztion  klase  sozialen  gainetiko  eta  azpitiko  kaparetasun 

unibertsalaren  erakusgarria–,  eta  Jokua  ez  da  errenta  –jokozalekeriaren  aurkako 

komedia samurregia zelako kritikatua izan zena– hurrenez hurren.

A.M. Labaienen kasuan antzertiaren  poetika  eta  antzerki-testugintza  esku-eskutik 

doaz.  Bera  da  antzerkigintzaren  teorialari  handiena,  eta  antzerki  gehien  idatzitakoa 

Hegoaldean, eta onentsuenetarik hamarkadan.

3.4. Kontagintza

Narratibak ez zuen lirikak izaniko goraldirik  ukan gerra aurrean.  Gerren aurrean 

R.M.  Azkuek eta  J.M.  Barandiaranek-eta  Hegoaldean,  eta  J.  Barbier  eta  M.  Ariztia 

saratarrak-eta  Iparraldean  erakutsitako  interes  etnografikoa,  ipuin  zaharretan  islatzen 

den herri mentalitatearen alderako interesak jarraitu zuen, eta herri-ipuin, kondaira eta 

istorio zaharrek leku zabala izan zuten. Gure ideia nagusiari jarraiki, hots, ahal den testu 

gehienei  ahazmenaren  hauts  geruza  lodia  garbitu  nahiari  men  eginik,  gehientsuenen 

berriak  jaso  ditugu.  Genero  honetan  etena  baino  gehiago  narratiba  modernoaren 

bilakaeraren atzerapena ekarri zuten gerrek. 
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Iparraldean Mayi Ariztia saratarrak beste herri-ipuin sorta bat kaleratu zuen 50eko 

hamarkadan;  lehenago 1934an;  Leon,  Leon  Berrizarte  apaiz  hazpandarra  hamarkada 

osoan  La  Fontaine-ren  alegia  moldatuak  ematen  aritu  zen;  Hegoaldean,  argitara 

emandako ipuin liburu bakarrak herri-ipuinak (Aingeru Irigarai:  Euskalerriko ipuiñak)  

eta ipuin barregarriak izan ziren (J. Etxaide:  Purra-purra eta J. San Martin:  Pernando 

plaen-tziatarra, Zirikadak;  F. Bilbao: Ipuin barreka).

Ipuin  berriak  ere  argitaratu  ziren,  baina  ez  liburuan  bilduak.  Jean  Etcheparek, 

Marijan  Minaberryk,  Antonio  Sorarrainek  eta  Jose  Mari  Satrustegik  haur  eta 

gazteentzako ipuinak argitaratu zituzten, eta helduentzat J. Mirande, J. Etchepare, Tx. 

Peillen, G. Aresti, P. Etxeberria, A. Arozena eta Txillardegik. 

Eleberriei  doakienez,  zazpi  argitaratu  ziren  (J.  Etxaideren  Joanak-Joan,  J.A. 

Loidiren Amabost egun Urgain´en, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua eta Peru 

Leartzako, A. Anabitarteren  Poli,  Eusebio Erkiagaren  Arranegi, eta J.M. Estonbaren 

Izartxo),  horietatik  hiru  gazte  literaturan  sailkatzekoak,  Anabitarte,  Loidi  eta  Eston-

barenak.  Idatzi  gutxienez beste hiru: E.  Erkiagaren  Araibar zalduna Euskaltzaindiak 

1958an  antolatutako  Eleberri  Sariketan  irabazle,  1962an  kaleratua,  J.  Etchepareren 

Ithurraldea aipatu dugun sariketara aurkeztu eta aipamena merezi izan zuena, argitaratu 

berri dena, eta J. Mirandek 1959an idatzi  zuen  Haur besoetakoa,  1970ean kaleratua. 

Guztira, hamar nobela idatzi ziren.

 

Ardatz kronologikoari erreparaturik, 1955eko gontz-urtetik aurrera argitaratu ziren 

eleberri  famatuenak eta  ipuin modernoak,  J.  Miranderen salbuespenarekin,  hamarka-

daren  hastetik  beretik  hasi  baitzen  ipuin  modernoak  kaleratzen.  1955ko  urtean   J. 

Etxaideren  Joanak-Joan  nobela giristinoa argitaratu zen, orduraino ia eredu bakar zen 

Txomin Agirreren monopolioa hautsirik. Ez da eleberri modernoa, tesi jakin bati jarraiki 

eratutakoa da, tesiak baldintzatzen du guztia, pertsonaien eta gertakariaren garapena eta 

ebazpena  baina  errealismoa  deituriko  termino  anbiguo  horretan  kabitzen  diren 

ezaugarriak  baditu,  eta  horiengatik  hausten  du  Agirreren  eredua.   Urte  berean  J.A. 

Loidik Amabost egun Urgain´en deritzan lehen polizia eleberri sasikoa argitaratu zuen, 
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detektibeduna  baina  hiltzailerik  gabekoa.  Funtsean,  herrietako  marmarren  aurkako 

eleberria.

Baina dudarik gabe eraberritzaileena gai aldetik Txillardegi izan zen, eta haren lehen 

eleberria  mugarri  50eko hamarkadan. Garaiaren erloju doituena berak izan zuen, eta 

beste eleberri guztiek batera baino erreakzio gehiago eragin zuen.

Kontraste bortitzak gustuko izan ohi ditugu eta alde horretatik adibide zoragarria L. 

Villasantek eskaintzen digu. Ia batera irakurri zituen P. Narbaitz Ipar Euskal Herriko 

bikario  jeneralaren  Kattalinen  gogoetak arrakastatsua,  eta  Txillardegiren  Leturiaren 

egunkari ezkutua ez gutxiago arrakastatsua. Euskal laborari familietako etxeko andreek 

etxean  eta  auzoan  kristau  hezitzaile  lana  burutzeko  lagungarri  gisa  izan  zekien 

idatzitako eskuliburuaz hau adierazi zuen:  Iñon ez bezala adierazten da liburu ontan  

familiako bizitzaren ederra, kristau fedeaz argitua ta gidatua denean.

Txillardegiren liburuaz berriz:  Existentzialisten eskolak moda ori jarri digu: giza-

bizitzaren  tajugabea  azaltzea.  Ez  munduari  ta  ez  gizonari  ez  omen  zaio  nondik-

norakorik  ikusten.  Aurretik  lillura  gezurtia  ta  engañagarria,  eta  gero,  lilluratik  

esnatutakoan, egia gordin eta ikaragarriakin topo egin bearra, eta ortik etsipena (.) Ba  

ote du tesis garbirik eleberri onek? Ez nuke esango. Leturia ori erdi-ero bezala azaltzen  

zaigu (.) Baiña tesis ideologiko agiri bat ez baldin badu eleberri onek, impresio bat bai  

uzten duela, ao-gozo berezi bat, ta ondo garratza, samiña, mingotxa (.) Bizitza ez ote  

dan xede gabeko zerbait, engañu bat, burla bat (.)

Bestela hartu zuten S. Mitxelenak eta B. Gandiagak Arantzazutik atera gabe; eta oso 

bestela hitzaurrea egin zion K. Mitxelenak, A. Ibinagabeitiak, N. Etxanizek...

Kontrasteekin jarraiki, aldera bitez J. Etchepare jatsuarraren ipuinak eta Ithurraldea  

eleberria J. Miranderen ipuinekin eta Haur besoetakoa eleberriarekin, zaila da ezberdin-

tasun polarragoa aurkitzea, batean giristino balioak oso beretuak eta bestean aurkakoak 

berdin beretuak.
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Arreta  merezi  du  G.  Arestik  1957tik  aurrera  Egan-en  argitaratu  zituen  ipuin 

modernoen  zikloak.  Literatur  testuen  interpretazioa  beti  da  zaila,  baina  Arestiren 

ipuinekin-eta  zailtasun  hori  dator  idazleak  berariaz  hala  nahi  izan  duelako.  J. 

Miranderen Haur besoetakoa-k ere askotariko interpretaziorako aukera berekin du. 

Hamarkadan  barrena  narratiba  dibertsifikatu  eta  aberastu  egin  zen,  eta  dagoena 

ezagutuz gero, ezin da esan ezer ez zegoenik, nahiz berresten dugun atal honen sarreran 

adierazitakoa,  gerren  etenak  berandutu  egin  zuela  euskal  kontagintza  modernoaren 

abialdia.  

3.5. Kazetaritzatik saiakerara

Kontagintzaren  atalean  ipuin  berri  eta  nobelez  gain,  herri  literaturari  tartea 

eginik, atal honetan ezin ginen hertsiki saiakeratzat jo litezkeen testuetara mugatu, ez 

zen kontsekuentea izango, ez genuen prosagintzaren iturria guk nahi beste ustiatu eta 

ahituko.  Horretaraz  gero,  kultur  aldizkari  eta  astekarietan  informazio-kazetaritza 

hutsetik harago aritu ziren prosalariei leku egin diegu.

Hamarkadako  prosa-liburu  aipagarriak:  Salbatore  Mitxelenaren  Unamuno  ta  

Abendats,  eta  autore  beraren  historia  liburu  berezi  Ama-Semeak  Arantzazuren 

kondairan; Orixeren Quito´n arrebarekin prosa didaktikoa eta Jainkoaren billa prosa 

mistikoa,  eta  prosalari  gisa  nabarmendu  ziren  idazleak,  aurreko  biez  gain:  L. 

Villasante,  J.  Etxaide,  A.  Ibinagabeitia,  J.  Zaitegi,  J.  Mirande,  K.  Mitxelena, 

Txillardegi; beste maila batean: P. Lafitte, E. Salaberry, T. Monzon, M. Erdozaintzi-

Etxart eta J. Intxausti. 

Argitaratutako  kazeta-artikuluez  den  bezainbatean,  askotarikoak  (sozio-

politikoak,  sinbolikoak...);  hitzaldiak  eta  mintzaldiak  erruz,  bereziki  euskal  idazle 

zaharrei buruzkoak, batez ere Donostiako Julio Urkixo mintegiak eta Euskaltzaindiak 

eratuak,  euskal  literatura  berreskuratzeko  asmoa  salatzen  dutenak  (Leizarraga, 
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Axular,  Joanes Etxeberri  Sarakoa,  J.A. Mogel,  Asteasuko Agirre,  J.B. Elizanburu, 

P.T. Etxahun, F. Irigarai  Larreko eta E. Zubiri  Manezaundi); biografia generoa (J. 

Etxaideren  Amasei  seme  euskalerriko),  eta  filosofia  –bereziki  existentzialismoa– 

nahiz  filosofoei  buruzko  artikulu  franko  (Platon,  Espinoza,  Blondel,  Heidegger, 

Unamuno, Kierkegaard, Camus, B. Russell...).

Hain arlo zabala antolatzeko hiru aukera agertzen zitzaizkigun: landutako prosa 

moten  arabera,  kazeten  inguruan  idazleak  bildurik,  edo  soil-soilik  idazlez  idazle. 

Kazeta-artikulu, hitzaldi, biografia, saio labur eta gainerakoen mugak lauso egonik, 

lehen aukera baztertu eta beste bien arteko hibrido bat baliatzera jo dugu. Alde batera 

kazetak  garrantzizkoak  dira,  haiei  esker  biltzen  baitira  bestela  han  eta  hemen 

barreiaturik  diren  euskal  idazleak,  eta  bideratzen  da  haien  arteko  eragin-trukea. 

Bestalde,  idazleak  dira  garrantzizkoenak,  eta  funtsean,  haietan  oinarritzen  gara 

gagozkion hamarkadako prosagintzaren ikuspegi orokor ahalik eta zabalena emateko, 

gaia inola ere ahitu gabe. 

Hamarkadako  aldizkari  nagusien  gainean  argitasun  batzuk  ematen  ditugu 

sarreran,  hirutan sailkaturik (Iparraldeko kazetak,  Erbestekoak,  eta Hegoaldekoak) 

idazleen emanari gutxieneko testuingurua eraiki beharrez, eta ondotik idazle nagusi 

eta  adierazgarri  batzuek  prosan,  kazetetan  eta/edo  saiogintzan  egindako  lanaren 

azterketa  tematiko-semantikoa,  ez  formalista-estilistikoa,  gure  helbururako 

baliagarriagoa zaigu-lakoan. 

Azterketak erakusten du kazetetan pisu handiko idazle zirenen arteko tirabirak 

inoiz zorrotzak eta mingarriak izan baziren ere –P. Lafitte eta Orixeren, K. Mitxelena 

eta  J.  Zaitegiren,  I.  Bastarrika eta  Txillardegiren  edo P.  Lafitte  eta  J.  Miranderen 

artean–,  ez  zirela  hainbesterainokoak  izan,  haiek  gidatzen  zituzten  aldizkariak 

gehiago izan zirela lehiakide eta lankide elkarren aurkari baino, euskaraz landu behar 

ziren  arloak  eta  idazteko  erabili  behar  zen  euskara  ereduaz  eta  zenbait  alderdi 

ideologikoez iritzi eta praxi ezberdinak izan arren.

3.6. Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan
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Kazetaritza-saiakera  atala  lantzean  ohartu  gara  eztabaida  ideologiko 

interesgarriak  gertatu  zirela.  Direlako  eztabaida  horiek  baino  lehen,  hamarkadan 

euskarazko  prentsa  eta  literaturaren  bidez  kristautasunaren  alde  egin  zen  lan 

handiaren lagin esanguratsu bat erakutsi dugu.   

Modernitatea  prentsaz  eta  zinemaz-eta  baliatzen  zen  bere  balioak  eta  ikuspegiak 

hedatzeko eta erlijiosoak oso kontziente ziren, borroka nondik zetorren han bertan egin 

behar  zitzaiola  aurre.  36ko  gerra  aurretik  zetozen  aldizkariak  birsortu  ziren  50eko 

hamarkada  honetan  edo  lehendik  zeudenei  berriak  erantsi  zitzaizkion,  esaterako, 

frantziskotarren  hirugarren  ordenakoek  Gipuzkoako  Anaitasuna-ren  ondoan  (1945) 

Bizkaiko Anaitasuna sortu zuten 1953an. Horiez gain, frantziskotarrek Aranzazu Gipuz-

koan (1921-); karmeldarrek Karmel Bizkaian (1951-56 Karmengo Egutegia, eta 1957tik 

aurrera  aldizkaria);  kaputxinoek  Zeruko-Argia Nafarroan  (1954-)  eta  beneditarrek 

Othoizlari Iparraldean (1954-), besteak beste. Eskolatuentzat berriz, 1956an sortu zen 

Yakin  frantziskotar  teologoen  artean,  Areatzako  sakramentinoek  Arnas  1959an, 

Urretxuko pasiotarrek Laiaketan urte berean, eta Oñatiko laterandarrek Erein 1960an. 

Garaiko euskarazko prentsa katolikoaren ideia orokor bat emateko, gaingiroki, eta 

eztabaidetan zentratu aurretik, haien kontraste gisa, Bizkaiko Anaitasuna hautatu dugu. 

Kasu honetan iturria ahitzera jo gabe, huraxe jo dugu beste guztien ordezkaritzat.

Literatur  euskararen  batasuneranzko  prozesua azaltzerakoan  bi  aro  eta  tartean 

erdi  bitarteko  urtea  ezarri  ditugu  –garbi  dago  aro-ezartze  guztiak  direla  aski 

arbitrarioak–;  eztabaida  ideologikoei  eskainitako  atal  honetan  berdintsu  jokatuz 

hamarkada  bi  arotan  bereizi  dugu;  lehenbizikoan,  eztabaidak  nagusiki  erbesteko 

aldizkarietan gertatu ziren, eta bigarrengoak  Hegoaldeko aldizkarietan.

Lehenbiziko  aroan  Orixek  izandako  eztabaidak  dira  nagusi,  gizakiaren  sorreraz, 

bergsonismoaz eta humanismoaz izandakoak eta azkena, bost idazleren artean euskara 

eta  liburu  lizunei  buruz  gertatutakoa  (A.  Ibinagabeitia,  J.  Mirande,  N.  Etxaniz,  X. 

Jemein, P. Lafitte).   
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Bigarren  aroan  eta  hamarkada  osoan  eztabaida  garrantzizkoena  existentzialis-

moarena da. Guretzat, eztabaida horren gailurra I. Bastarrika eta Txillardegiren artekoa, 

bi idazleak ere talde-ordezkari hartu litezkeenak. Horretaz gain, J. Intxaustik Orixerekin 

batean existentziaren  zentzuaz  izaten  duen polemika eta  azkenik “Europa eta  euskal 

kultura” gaiaz Txillardegik eta K. Mitxelenak eta J.  Intxaustik  eta  Orixek paraleloki 

izaten dituzten eztabaidak.

Bizi  garen gizarte  kontsumistan,  erabat  harturik,  kezka filosofiko-erlijiosoak hor-

konpon eta bost-axolara ekarri ditugu. Atal honetan xehatzen ditugun polemikok beste 

grina  bat  erakusten  dute:  guraso  bakarragandik  ala  gurasoengandik  gatoz?  Existen-

tzialismoa beti jainkogabea? Mendebaleko zibilizazioa desiragarri ala hastangarri?, bizi-

bizi  zeuden;  egungo  lozorro  filosofiko-erlijiosoari,  hein  ñimiño  batean,  azpia  jaten 

laguntzeko balio dezake. 

3.7. Ondorioak

Ez da  batere  erraza  era  honetako  tesi  zabal  dokumentu  desestaltzaile  –aldizkari 

apenas irakurrien hilobietatik  artikulukiak ateratzen– baten ondorioak ateratzea.  Hiru 

ardatz  nagusiren gainean harildu  dugu atal  hau:  kronologia,  garrantzia,  esanguratsua 

izatea hamarkadan, hots, autore eta obra giltzarriak azpimarratzea,  eta lurraldetasuna 

errespetatzea; Iparraldekoa eta Hegoaldekoa, biak aintzat hartzea. 

Lehen urteetan iragan berri ziren gerren hatz literarioak nabarmenak izan ziren: P. 

Larzabalen  Basabeltz  antzerkian  bigarren  Mundu  Gerrarena;  Orixeren  Quito´n 

arrebarekin  saiakeraren  atal  biografikoan  eta  A.M.  Labaienen  Lurrikara  deritzan 

antzerki  guztian  1936ko gerrarena.  Hamarkadaren  lehen zatian  eztabaida  ideologiko 

esanguratsuenak erbesteko aldizkarietan gertatu ziren, eta bigarrenekoak berriz, aberri 

barruko kazetetan. 
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Literatur  euskararen  batasuneranzko  prozesuan,  lapurtera  klasikoak  eragin  zuen 

astinaldia nabarmentzen da lehen aroan, Orixe eta  Euzko-Gogoa  eta euren irizpideak 

gogortzera  eraginez,  eta  bigarrenean  Euskaltzaindiak  eta  Egan-ek  hartzen  duten 

protagonismoa, gidari nagusi K. Mitxelena dela. Hiztegi arruntean gauzak argitzen dira 

hein  batean;  teknika  eta  kultur  hiztegiari  dagokionez,  hasi-masietatik  ez  da  aurrera 

egiten. 

Saiakeran bereziki ohargarria iruditu zaigu S. Mitxelenaren literaturgintzan  Ama-

Semeak  Arantzazuko  kondairan-etik  Unamuno  ta  abendats-era  dagoen  bilakabidea, 

euskal literaturaren eboluzioarekin bat datorrena.  K. Mitxelenak hamarkadan barrena 

egin  zuen  liburu-kritika  ere  nabarmentzekoa  da.  Orixeren  bi  saiakerak,  Quito-n 

arrebarekin eta Jainkoaren billa ere bai. Kazetaritzari dagokionez, Iparraldean, bereziki 

P.  Larzabalen  artikulu  politikoen  eskutik,  nabarmena  eta  nabarmentzekoa  da  euskal 

abertzaletasunerantz egiten den bilakaera. 

Olerkigintzan  belaunaldi  eta  ekoizpen  lirikoaren  ugaritasuna  lehenik.  Barne-egia 

agertzearen  garrantzia  itzela  hamarkada  guztian,  eta  existentzialismo  gehienbat 

kristauak  poemagintza  tradizionalagoa  blaitzen  eta  askotarikotzen  du.  Hamarkada 

hasieran Orixe eta J. Mirande eta nabarmentzen diren bezala, hondarrean G. Aresti.

Antzerkigintzan  Iparraldean  goraldia  lehen  urteetatik  abiaturik,  eta  Hegoaldean 

geldialdi behartua, nahiz testu dramatiko interesgarriak sortu ziren, baina antzeztu ez 

zentsura politikoaren eraginez. Hamarkadaren hondarrean, Iparraldeko eta Hegoaldeko 

antzerkigintzaren arteko hurbilpena.

Narratiban,  herri  literaturaren  presentzia  nabarmenetik  ipuin  eta  eleberrien 

presentzia nabarmenagora. Hamarkadan barrena goranzko progresioa, kopuruan ez ezik 

kalitatean. 
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4. OHARRAK

Idazleen  izen-abizenak  transkribatzeko  egungoak  hartu  ditugu  kontuan,  ez  50eko 

hamarkadan erabili  zituztenak.  Esate baterako,  hamarkada guztian Koldo Mitxelenak 

Luis Mitxelena sinatu zuen, baina guk Koldo jarri  dugu gaur egun ezagutzen dugun 

bezala,  Euskaltzaindiaren  izendegiei  jarraiki.  Beste  horrenbeste,  Jokin Zaitegi  (Iokin 

Zaitegi); Jon Etxaide (Yon Etxaide)...

Iparraldeko idazleen kasuan, gehienbat  hango tradizioa eta idazleek berek erabili 

zutena  hartu  dugu  kontuan,  baina  Susa  argitaletxeak  Interneten  duen  Literaturaren  

zubitegia ere aintzat hartu dugu, eta horregatik Jean Elissalde (Zerbitzari) ez baizik Jean 

Elizalderen alde egin dugu. Baina Jean Etchepare eta Etienne Salaberry
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SARRERA

60ko  hamarkadaren  amaiera  aldera  euskara  batuaren  oinarri  sendoak  ezartzera 

eraman  zuen  prozesua  40ko  hamarkadaren  hondarrean  abiatu  zen,  eta  50eko 

hamarkadan,  tirabiraz tirabira  azkartu,  36ko gerraurrean baino askoz indartsuago eta 

deliberatuago,  nahiz,  jakina  denez,  Euskaltzaindia  sortu  zenetik  beretik  agertu  ziren 

literatur euskara batzeko premia larria eta horretarako proposamenak. 

Bi erditan banatu liteke hamarkada, erdian gontz gisako 1956ko urtea duela. Lehen 

aroan  erbesteak  pisu  handia  du,  eta  Guatemalan  argitaratzen  zen  Euzko-Gogoa  zen 

aldizkari erregea, eta bigarrenean, Hegoaldean, Egan, eta Yakin; Iparraldean, bi aroetan 

Herria eta Gure Herria, eta 1956tik aurrera Eskualdun Gazteria-ren Gazte.

Hiru mugarri ageri dira hamarkadan barrena.  1. L. Villasantek 1952ko maiatzean 

Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldia egiten duenean lapurtera klasikoz eta F. Krutwigek era 

berean  erantzuten  dionean.  Lapurtera  klasikoaren  emaitza  gorena  da,  eta  halaber, 

gainbehera azkarraren hasiera;  2.  1956ko irailaren 14-15-16etan zazpi  probintzietako 

ehun eta gehiago euskaltzale elkartzen dira Arantzazun, eta beste dinamika bat abiatzen 

da,  non Hegoaldeak gero eta  indar  gehiago duen.  3.  1958ko abenduaren  13-14etan, 

Bilbon, Euskaltzaindiak antolatzen  dituen hitzaldiak.  Maila  teorikoan aurrerapausoak 

egiten dira; hori bai, azkarregi da Txillardegik proposatzen duena aurrera eramateko, 

hots, bi urtean literatur euskara batzeko, baina oinarri terorikoak ezartzen dira, idazle 

oparo eta garrantzizko hainbat kontra ageri arren, Orixe buru dela.  

50eko hamarkadan, frankismoaren mendean zen Hego Euskal Herriari dagokionez, 

Bilbon eta Donostian abiatu ziren lehen ahalegin posibilistak, horretarako ezinbestekoa 

zen erregimen berriarekiko kolaborazionismopean, Euskalerriko Adiskideen Elkartearen 

eta zenbait  erakunde erlijiosoren babespean, beneditarrak eta frantziskotarrak guztien 

gainetik.  Bilbon,  RSVAPen  eta  Euskaltzaindiaren  inguruan  eta  1953az  geroztik 

frantziskotarren  Anaitasuna  aldizkari  bizkaitarraren  biran;  eta  Donostian,  batetik, 

Bilbon bezala RSVAP eta haren buletinaren gehigarri Egan-en baranoan, bereziki 1954. 

urteaz geroztik.
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Beloke –Iratzeder, Aita Lertxundi– eta Lazkaoko beneditarren santutegia ere bai

–Orixe,  Isidro  Baztarrika–;  Estibalitz;  baina  batez  ere  Arantzazuko  santutegia  da 

garrantzizkoa hamarkada honetako bi aroetan: S. Mitxelena, L. Villasante, J. Alustiza 

eta  I.  Berriatua,  eta  B.  Gandiaga  idazleak;  Aranzazu lehenagotik  eta  Bizkaiko 

Anaitasuna  1953tik aurrera –Gipuzkoakoa ahaztu gabe–, eta teologoek 1956an sortu 

zuten  Yakin kazeta  aintzat  harturik,  hasiera  batean  Iñaki  Bastarrika  eta  Fernando 

Mendizabalekin-eta  Euzko-Gogoa-ren  eta  Orixe  eta  Zaitegiren  hizkera  eta 

pentsamenduaren inguruan mugitu zena, eta gero Joseba Intxausti eta Kepa Enbeitaren 

arrimuan, Euskaltzaindiaren mendeanago eta pentsamendu zabalago bati  leku eginez. 

Hala  ere,  aipatu  behar  da  ordena  askotako  euskal  langileen  emaitza  zela  Yakin,  eta 

aztergai  ditugun urteetan Orixe idazle  guztiz  miretsia  zela,  haren gidaritza  zalantzan 

jartzen hasia bazen ere. 

R.M. Azkuegandik Euskaltzaindia eraberritzeko agindua jaso zuen F. Krutwigek, eta 

bai  eraberritu  ere.  Hamabi  euskaltzainetik  hemezortzira  igo  zuen  kopurua,  eta 

Iparraldekoei, bereziki lapurtarrei (J. Saint-Pierre, L. Dassance, P. Lafitte), lehen baino 

askoz leku gehiago egin zien.  Honek Ipar Euskal Herrian eragina izan zuen, jakina. 

Baina gaizki-ulertuak eta iritzi ezberdinak egon ziren Baionakoekin. 

Ipar Euskal Herriari doakionez, P. Lafittek lapurtera berriaren edo nafar-lapurteraren 

gramatika argitaratu berria zuen (1944; halaber,  Herria astekariaren abiatze urtea), eta 

Axular eta Joanes Etxeberri Sarakoaren eta gainerakoen lapurtera klasikoa baztertuxe. 

Ez XVII., XVIII. eta XIX. mendeko Iparraldeko literatura nagusiki lapurteraz idatziari 

mordoiloa eta garbitu beharrekoa irizten ziolako –Axularren Gero-ri mamia kritikatzen 

zion ez erabilitako hizkera; hura goresten zuen sintaxia barne, Hegoaldekoek ez bezala– 

Hegoaldean  Azkueren  eskolakoek  beren  aurreko  literatur  tradizioari  irizten  zioten 

bezala,  baizik  ere  irizten  ziolako  idatzian  eta  predikuetan-eta  hedatua  zegoela 

Iparraldean  azken  hirurogei  urtean  literatur  eredu  batu  samar  bat,  lapurteraren 

morfologiaren  gainean  nafar  elementu  ugari  eta  zubereraren  zenbait  ere  txertatuak 

zituena,  lapurtera  berri  edo  zehatzago  nafar-lapurtera  izenda  zitekeena,  eta  literatur 

eredu hark orduko beharrei hobeki erantzuten ziola, orduko ahozko euskaratik hurbilago 

egonik. Herria astekarian kazetaritza lantzeko irakurleen euskara eredutik hurbil zegoen 

eredua behar zuen, eta hortik goragoko asmo literariorik ez zuten Iparraldeko euskal 

idazleek. Hortik desadostasunak F. Krutwigekin.
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Indarrean zen garbizaletasun-garbizalekeriari  eraso gogorra jo zion F. Krutwigek, 

eta R.M. Azkueren gipuzkera osotua bazter utzirik,  literatur euskara batzeko literatur 

tradizioari  men  egin  beharra  eta  tradizio  jasoena  zuen  lapurtera  klasikoaren  aldeko 

aldarria egin zuen. 

Hiruzpalau urtetan euskal kulturaren bazter arras jipoitu eta motelduak harrotu eta 

bizitu  zituen,  artean  agerkari  gabe  zegoen  Euskaltzaindiatik,  Bilboko  Julio  Urkixo 

elkargotik eta  Gernika  eta  Euzko-Gogoa aldizkarietatik. Eragin zuen E. B. Garro, M. 

Arrutza, J. Gorostiaga, E. Erkiaga, L. Akesolo eta I. Berriatuarengan, eta prosalari onak 

bezain oparoak bereganatu  zituen lapurtera  klasikorako:  E.  Erkiaga,  L.  Villasante,  J. 

Mirande. 

A. Villasanteren Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldiari egindako erantzunaren ondotik, 

auziperatu bide zuen Bilboko auzitegiko fiskalak F. Krutwig bi delituren akusaziopean: 

legez kontrako propaganda eta aginteari men ez egitea. Poliziak etxera joan baino lehen 

erbestera  jo  zuen.  Gernika  aldizkariko  zuzendari  I.  Fagoagarekin  izandako  bihurri-

aldiaren ondotik,  Euzko-Gogoa-n argitaratu zituen beraren Euskaltzaindiko hitzaldiak 

eta beste zenbait  testu lapurtera  klasikoz Julio Urkixo elkargokideek idatzitakoak (J. 

Gorostiaga, L. Akesolo). 

Saiatu bide zen beste euskarazko kultur aldizkari bat ateratzen, baina ezinean amore 

eman eta desagertu zen euskal kultur plazatik hurrengo hamarkadara arte –Parisen egin 

zen  Lehen  Euskal  Mundu  Batzarrera  bidalitako  testu  politiko  bat  gorabehera–,  eta 

berarekin bateratsu lapurtera klasikoaren olatutxoa ere.

Bilbotik  Donostiara  igaro  zen  barneko  euskal  kulturgintzaren  erdigunea  1953an. 

Donostiako Julio  Urkixo Mintegia euskal  idazle  zaharrei  buruz hitzaldiak antolatzen 

hasi zen, hilean behin. 

Hala ere, hamarkadako lehen urte horietan, Bilbon, Donostian eta Arantzazun, eta 

Baionan euskal kulturaren aldeko gunetxo, idazle batzuk eta aldizkari zenbait (Herria,  

Gure  Herria,  BRSVAP-Egan)  egon  arren,  euskarazko  produkzio  gehiena  erbestean 

ateratzen ziren aldizkarietan argitaratzen zen. Batetik,  Gernika  aldizkaria aipatu behar 
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da 1953 arte. Zuzendari nagusia I. Fagoaga zuen, eta besteak beste, Orixek, J. Zaitegik, 

A. Ibinagabeitiak, E. Erkiagak, F. Krutwigek, E. Salaberryk, H. Dufauk eta J. Mirandek, 

han idatzi zuten. Bestetik, J. Zaitegik, Parisen zegoen A. Ibinagabeitiaren laguntzarekin 

Euzko-Gogoa atera zuen 1950ean, eta laster Orixe bildu zuen bere proiekturako.  

Hasiera  batean,  F.  Krutwigek  proposaturik  Euskaltzaindian  euskaltzain  berriak 

hartzean eta literatur euskara batzeko lapurtera klasikoa proposatzean, euskara hutsezko 

lehen  kultur  aldizkari  jasoa  izan  zen  Euzko-Gogoa-k  gogor  egin  zion  buru.  Nahiz 

erbestean egon, orduko idazle on gehienak bildu zituen, Orixe buru zela, eta aurre egin 

zion  karlista-falangistek  kutsaturiko  Euskaltzaindia  eraberritu  posibilistari  1950etik 

1955era bitartean, bereziki 1950etik 1952ra. Euskaltzaindia paralelo bat sortzeko deirik 

ere  ez  zen  falta  izan2.  Hamarkada  osoan  atxiki  zuen  aldizkaria  bizirik  arrasatear 

erbesteratuak,  gorabehera  handiekin  –Guatemalako  aldia  eta  Miarritzekoa  biga  izan 

ziren–,  eta  eragin  handia  izan  zuen  euskara  hutsez  kultura  egin  zitekeela  praxian 

frogaturik, gutxiz gehienak gaztelaniaz edo frantsesez ari zirenean. 

Aberrira asmo handiekin itzuli zen J. Zaitegi 1955eko urte amaieran, euskal idazleen 

elkartea eta etxea, euskal argitaletxea eta Euskal Unibertsitatearen hasikina abian jarri 

nahi  izan  zituen,  baina  porrot  egin  zuen  laguntza  ekonomiko  urriaren  (erbesteko 

Euzkadiko Jaurlaritza:  J.A. Agirre) eta Euskaltzaindiaren (Alfontso Irigoien bereziki) 

eta Egan-en ingurukoen kontrakotasuna zela medio (K. Mitxelena eta A. Arrue berezi-

ki), besteak beste. 

Miarritzeko aldian, 1956tik aurrera, P. Narbaitz bikario nagusiaren, P. Lafitte eta E. 

Salaberryren laguntza eskuratu bazuen ere –J. Mirande eta Tx. Peillen galdu ere bai–, 

behiala  izandako  ospea  galduz  joan  zen,  klasizismo/modernismo  binomioan  moder-

noaren fama eta aldizkari hobearen omena Egan-en aldera makurtuz joaki.

 

1956.  urtea  erabakigarria  gertatu  zen.  Euskal  kultur  gune  guztietako  kideak 

Arantzazun bildu ziren, irailean egin ziren hiru eguneko batzarretan. Handik hilabetera 

leku  berean  beste  batzar  bat  egin  zen  euskal  idazleen  artean  elkarte  bat  sortzeko 

2  Ikus “Euskalzaindia”  in  Euzko-Gogoa, 1951,(1-2),   Euzko-Gogoa-k sinatua.  Irakurleei  galdetzen 
zitzaien  zein  hautatuko  zituzketen  euskaltzain  eta  zein  urgazle,  ea  Euzko-Gogoa  hartuko  zuten 
Euskaltzaindiaren  aldizkaritzat,  eta,  jakina,  orduko  Euskaltzaindiari  legitimitatea  errotik  kentzen 
zitzaion.
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egokitasunaz  eztabaidatzeko.  Lehen  Euskal  Mundu  Batzarra  Parisen  egin  zen  irail 

hondarrean, eta handik ere zenbait kultur ondorio jalgi ziren. Euskaltzaindiaren agerkari 

Euskera  berriz  argitaratu  zen,  euskaraz  baino  gaztelaniaz  gehiago,  lehen  aroan 

bezalatsu, eta teologiako ikasleek Yakin abiarazi zuten, erabat euskaraz.

Batzar horien ondotik,  bestelako dinamika bati  ekin zitzaion.  Pixkanaka  Egan-ek 

Euzko-Gogoa-ren  hegemonia  hautsi  zuen,  bereziki  K.  Mitxelenaren  eraginez,  eta 

Txillardegi  eta  G.  Aresti  bezalako  gazteen  laguntzarekin.  Euskaltzaindia  gidaritza 

berreskuratzen  hasi  zen,  Egan-en eta  1959tik  aurrera  Yakin-en  zuzendaritzaren 

laguntzarekin. 

1958ko abenduan  Euskaltzaindiak  antolaturik  Bilbon  egin  ziren  hitzaldiak  axola 

handikoak  gertatu  ziren;  maila  teorikoan  urratsak  egin  ziren,  eta  haietan  egindako 

mintzaldien ondorioz onartu zuen Euskaltzaindiak euskal hitzei buruzko agiria 1959ko 

apirilean,  garbizaleak  mindu  zituena,  Orixe  buru,  eta  Yakin  Euzko-Gogoa-ren  eta 

Orixeren eragin eremuan egotetik Euskaltzaindiaren mendean egotera etortzen hasi zen, 

bereziki Txillardegiren eta K. Mitxelenaren eraginpean.

1960ko amaieran Orixe auzitan jarria zen,  Euzko-Gogoa hila, eta haren hizkuntza-

eredu garbizalea eta klasizismoa ere zalantzan jarriak, jada ez ziren erreferentzia ezin 

eztabaidatuak, eta bidea libreago eta ibiliago ere zegoen euskararen batasuna luze baino 

lehen gauzatzeko, aurreko ahaleginetatik zerbait edo hainbat hartuaz, baina, aldi berean, 

oinarri ezberdinxeagoetan bermaturik.

Euskara  batua  ez  zen  lapurtera  klasikoa  ez  gipuzkera  osotua  izango.  Ez  zen 

gipuzkera  osotutik  –Zaitegik  euskera  osotua deitzen  zion–  urrun  ibiliko,  baina 

ekialderago  izango  zituen  zutoinak,  eta  denboran  atzerago,  XIX.  mendean,  hortxe 

nonbait.  Hiztegiari  dagokionez,  jatorriari  baino  gehiago  tradizioari  eta  hitzaren 

hedadurari  men egingo zitzaion.  Teknika-hitzen kontuan gauzak nahasi  gelditu  ziren 

50eko hamarkada hondarrean: idazleek egin behar zuten bidea eta gero Euskaltzaindiak 

onetsi edo gaitzetsi, ala aldez aurretik Euskaltzaindiak zerrendak eman behar zituen?

Orduan,  Euzko-Gogoa  desagerturik,  talde  gisa  euskarazko  kulturgintzan  jada 

erreferentzia  nagusi  izatera  igaro  ziren  Yakin-ekoek  –Egan-en  xedeak  mugatuagoak 
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ziren– garbi zeukaten hamarkada amaieran kultura egin behar zela, eta kultura euskaraz; 

Euskaltzaindiaren laguntza izanez gero, hitz-zerrendekin-eta hobe, baina zain denbora 

galdu gabe, luzamendurik ez: egin, kultura eta euskaraz! 
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1. LEHEN AROA (1950-1955)

Funtsean, dagokigunerako, edo ditugun bitartekoak kontuan egiten dugun hautaketa 

aintzat  harturik,  nagusiki  bost kultur  gune nabarmendu behar  dira:  erbestea,  Baiona, 

Bilbo, Donostia eta Arantzazu, eta zenbait aldizkariren bitartez hainbat idazleren artean 

gertatzen den eragin-trukea eta interakzioa. 

Bilbon, Euskaltzaindia eta Ateneo Berria edo Julio Urkixo elkargoa3 RSVAPekin bat 

egina,  M.  Arrutza,  B.  Garro,  E.  Erkiaga,  J.  Gorostiaga,  L.  Akesolo  –gune  honekin 

harremanetan  Arantzazuko  seminarioko  irakasle  euskaltzain  L.  Villasante,  eta 

frantziskotarren  Foruko  seminarioko  errektore  I.  Berriatua–;  erbestean,  Gernika  eta 

Euzko-Gogoa;  Baionan  Herria, Eusko-Jakintza, eta  Gure  Herria;  eta  Donostian 

BRSVAP, eta haren euskarazko gehigarria zen Egan. 

Protagonista  nagusiak  hasiera  honetan:  F.  Krutwig,  Orixe,  P.  Lafitte  eta  L. 

Villasante4. Prozesua abian jartzen duena, Euskaltzaindiko idazkari postutik F. Krutwig. 

Euskararen  batasunari  dagokionez,  lapurtera  klasikoa-gipuzkera  osotua  kontra-

kotasunak  markatua  da  hamarkadaren  lehen  erdi  hau,  eta  hiztegiari  dagokionez, 

3  F.Krutwigek  L.  Villasanteri  1952-02-24ean  egin  zion  gutuna  giltzarri  da  horren  inguruko 
gorabeherez  jabetzeko  (Bilboko  Euskaltzaindiaren  Azkue  liburutegian  dago).  Hori  bai,  betiere 
ikuspegi  bakarra  jasotzen  dugu:  F.  Krutwigena.  Gaingiroki,  1950ean  jada  baja  eman  zuen  F. 
Krutwigek Ateneoan, eta RSVAPera igaro eta Julio Urkixo Institutua eratu zuten, eta horkoak izan 
ziren goian aipatu ditugun euskal idazleak: Arrutza,  Garro, Erkiaga...  Ateneoaz arma politiko gisa 
baliatu nahi izan omen zuten batzuek; esaterako, behin Barandiaran jaun delako bat, Filologia Sailean 
agertu omen zen Krutwig Erkiaga eta I. Berriatuarekin zegoela, eta esan omen zion Krutwig jaunari  
onean beraien ikuspegia onartzen ez bazuten, separatistatzat joko zituztela Filologia Saileko guztiak. 
Gutun berean kontatzen du zergatik haserretu zen Gernika aldizkariko I. Fagoagarekin. F. Krutwigek 
esatera, I. Fagoagak murriztu egin nahi zuen euskarari eskainitako saila. I. Fagoagak berriz diotso 
Orixeri euskarazko artikulu guztiak beraren eskutik pasatzea nahi zuela, berak zuzentzeko; are nahi 
izan zuela I. Fagoagak gabonetan euskaraz idatzi ohi zuen zorion-agurra ere berak idaztea lapurtera 
klasikoz; I. Fagoagak idatz zezala erdaraz eta Krutwigek euskaraz, lapurtera klasikoz (IZTUETA, P.:  
Orixe gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 475or.). F. Krutwigek gutunetan 
erabiltzen duen tonuagatik, eta batez ere E. Erkiagari eta L. Villasanteri lapurtera klasikoaren alde 
egin  zien  presio  intelektualagatik  nolabait  esatearren,  sinesgarritasun  gehiago  hautematen  diot  I.  
Fagoagaren  lekukotasunari,  hots,  Gernika-ko  euskarazko  artikulu  guztiak  kontrolatu  nahi  izan 
zituelako kontuari;  eta segur aski  hori ez lortzean J.  Zaitegiri egin zion gutuna han argitaratzeko 
Gernika-n jada ezin izan zituenak; eta ez Zaitegik berari, F. Krutwigek Villasanteri diotson bezala, 
52ko epailaren  18an  egindako  gutunean  (hau  ere  Euskaltzaindiaren  Azkue  liburutegian).  Hori  F. 
Krutwigek  I.  Fagoagari  idatzi  omen  zion  gutun  gogorra  irakurri  gabe.  Ikus  F.Krutwigek  Orixeri 
egindako gutuna: IZTUETA, P.: Orixe gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 
472 or. 

4  Hasierako zatian labur-zurrean darabiltzagun gorabeherak luzazkiago Pablo Iztuetak ditu aztertuak 
Orixeri eskainitako V. Liburukian. IZTUETA, P.: Orixe eta gizarte-ingurua izenekoan, XV. atalean 
“Kultur etenduraren bidegurutzean” deritzanean, Etor, Donostia, 1991, 811. or. eta ond. 
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Azkueren eskolako garbizaletasuna versus literatura zaharreko hiztegia eta nazioarteko 

hitzetarako harrobi greko-latindarra ustiatzeko premia eta moduak markatua.

1.1. Euskaltzaindiaren eraberritzea

R.M.  Azkue  euskaltzainburuari  etorri  zitzaizkion  1941ean,  Bizkaiko  Aldundiko 

Kultura  Batzordeko  Areilza,  Merino  Urrutia  eta  Igartua  jaunak5 eta  Euskaltzaindia 

berriz  abiatzeaz  mintzatu  zitzaizkion6.  Julio  Urkixorekin  hitz  egin  eta  F.  Krutwig 

euskaltzain  urgazle  egin  zuen  1942an,  eta  1947an  euskaltzain  oso  hogeita  sei  urte 

zituela.  R.M.  Azkuek  literatur  euskara  batzeko  aurreko  hamarkadan  plazaratutako 

gipuzkera  osotuaren  egitasmoari  eutsiagatik,  ez  zion  eragozpenik  jarri  euskaltzain 

gazteari lapurtera klasikoaren alde jokatzeko7. Laburbildurik, Julio Urkixo eta Federiko 

Krutwig lapurtera klasikoaren alde, eta R.M. Azkue gipuzkera osotuaren, baina azken 

hau haien aurka jarri gabe.

Horretarako  ideiak  zabaldu  behar  zituen,  aldekoak  bereganatu,  eta  hedabideak 

(garrantzizkoena  aldizkariak;  telebistarik  ez  artean)  behar  zituen  eskura,  artean 

Euskaltzaindiak  agerkari  ofiziala  ateratzea  ere  debekatua  zuela.  Ideiak  zabaltzeko, 

lehenik,  euskaltzain  berrien  sarrera-hitzaldien  erantzunak  baliatu  zituen  eta  gero 

Gernika  aldizkaria  eta  Euzko-Gogoa;  J.  Zaitegik  zuzentzen  zuen  aldizkari  horretan 

agertu ziren sarrera-hitzaldiei Krutwigek egindako erantzunak. 

Gatozen lehenbizikora, kronologiari jarraiki. Seminario Rojas faxista, gobernadore 

zibilaren adiskidea, ezkutu bat izan zen Euskaltzaindia berrantolatzeko8, eta hark Bilbon 

Bizkaiko  Aldundiko  areto  nagusian  1949an  egindako  sarrera-hitzaldiari  erantzunez, 

garbi adierazi zuen F. Krutwigek literatur hizkuntza baturik ez geneukala euskaldunok9, 

eta  hura irakatsi  behar  zen eskolak  euskararentzat  hertsirik  zeudela.  1949ko hitzaldi 

5  HARITXELHAR, J.: “Aitzinsolasa” in 
http://www.euskaltzaindia.net/dok/ikerbilduma/53410.pdf (20091003)

6  Ikus halaber “Desgiroan” atala,  TORREALDAI, J.M. eta MURUA, I.: Euskaltzaindia ekin eta 
jarrai, Euskaltzaindia, Bilbo, 2009, 49 or. eta ond. 

7  Ikus Murua I.k egindako elkarrizketa, in Jakin, (101), 1997; eta KINTANA GOIRIENA, J.: 
Intelektuala nazioa eraikitzen, Euskaltzaindia Iker-22, Bilbo, 2008, 384 or.

8  Ikus Imanol Muruak F. Krutwigi egindako elkarrizketa, in Jakin, (101), 1997, 73 or eta ond.
9  Ikus “Seminario iaunari ongietorria” in Euzko-Gogoa, 1952, (7-8); edo “Hirur hitzaldi eta izkribu 

bat” in Egan, (3-4), 1986, 18-19 orr.

42

http://www.euskaltzaindia.net/dok/ikerbilduma/53410.pdf


Literatur euskararen batasunerantz

horretan,  estatuari  egindako  kritika  alde  batera,  literatur  hizkuntzarik  ezarena 

erremediatzeko irtenbidea Sarako eta Lapurdiko euskara zirela aditzera eman zuen:

Hizkara hunen egar-zolaz egin genezake gure orabatasuna. Sarako euskara ait  

ledi  izan  gure  symboloaren  zintharria!  Hizkuntza  haur  guhoroen  eskoletan  

irakatsi behar dugu (ib.)

Gaztea eta  ausarta! Eskoletan euskara batua irakatsi  behar  zela  erranka frankista 

porrokatu askoren aurrean. Batasunaren beharrarekin batera, garbizalekeria jorratu eta 

kultur terminoak grekotik eta latinetik hartzeko premia salatzen zuen:

Bainan,  zein  da,  euskara  kanpotiko  hitzez  mordoilo  bat  dela  uste  dutenen  

ithurburua?  Erantzuera  erraza  da:  ez-iakintza.  Ez-iakintza  haur  gure  garbi-

garbizaleak eta euskararen etsaiek zedukaten (.) Gu ere Okzidenteko Kulturaren  

semeak ba gara, geuk ere Klassikoen kultura ondoren dezakegu, Eurôpe bizi bait  

gara,  ez  bait  gara  Aequator-Afriketan  bizi  izaiten.  Gure  euskara  edozein  

gauzatarako  izan  dadintzat,  geuk  ere  hartuko  ditugu  latin  eta  garaikaratiko  

edozein hizkarak beure kultur-terminak hartzen ohi dituen bezala (ib.)

Bigarren hitzaldia Baionako euskal museoan egin zuen 1950ean. Rene Lafon jaun 

akitaniarrak Bordeleko unibertsitatean 1949an euskal hizkuntza eta literaturaren katedra 

lortu  zuen,  eta,  besteak  beste,  horregatik  egin  zuten  euskaltzain.  Haren  hitzaldiari 

egindako erantzunean azpimarratu zuen F. Krutwigek, besteak beste, zein garrantzizkoa 

zen  euskara  eta  euskaldunentzat  intelektualak  eta  jakintsuak  irabaztea.  Euskaldun 

askorentzat euskara hizkuntza apala zen,  patois  bat, eta Euskaltzaindiak bere ahalegin 

guztiak egin behar zituen euskararen prestigio soziala altxatzeko. Era berean aditzera 

eman zuen ez zela nahikoa idatzi herrikoiak euskaraz argitaratzea, horrela ez zela patois  

mailatik altxatuko: 

Ez  da  naikhoa  almanakhen  argitaratzea!  Ez  da  naikhoa  behin  edo  bertzetan  

euskaraz  berrien  izkiriatzea!  Ez  da  naikhoa  populuko  euskaraz  mintzatzea!  

Hunela  edozein  patoistan  egin  ahal  genezake!  Euskararen  prestiddea  handitu  

behar da, euskaraz guztiok mintzo izan behar dugu, Kulturdunek eta intellektualek  

batez ere! (.) Hunela bada, Euskalherriaren intellektual, iakintsun edo burges bat  
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euskaraganatzen dugunetan, euskararen bizia luzeagotzen dugu ta bere prestiddea  

handiagotzen10.

1.2. Iparraldeko idazleen ikuspegia

P.  Lafitte  hitzaldi  horretan  izan  zen.  F.  Krutwigek  proposatu  eta  gainerako 

euskaltzainek baietsirik euskaltzain izendatu berria zen;  Herria  astekariko zuzendaria 

eta idazle nagusia E. Salaberryrekin batean;  Gure Herria-n ere lankide garrantzizkoa. 

Almana-ketan  idazten  zuena,  bestalde.  Zer  adierazi  zuen  F.  Krutwigen  mintzaldi 

horretaz?  Euskaltzaindiaren  batzar  osoari  buruzko  aipamen  labur  batean,  iruzkin 

laburtxo bat egin zuen, benetan, engaiatu gabe:

M. Krutwig,  en biscayen mêlé de labourdin classique,  répondit  à M. Lafon: il  

insista sur le caractère complémentaire des études descriptives et des normatives;  

il établit la nécessité d´un basque littéraire unique et détermina les conditions à  

remplir  pour  qu´une  telle  langue  fut  viable.  Le  discours,  très  élevé,  sembla  

néanmoins assez facile à comprendre et fut une révelation por tous ceux qui ne  

connaissaient pas M. Krutwig11.

Ikusten denez, ez zuen mamian sartu nahi izan. F. Krutwigek une hartan R.M. Azkue 

ordezkatzen  zuen,  Euskaltzaindia,  eta  azken buruan hark proposaturik  zen P.  Lafitte 

euskaltzain. Ez zen une egokia haren ideiak jorratzeko. F. Krutwig errebelazio bat izan 

zelakoa gertatzen da ohargarriena; errebelazioa edo ezustekoa ezagutzen ez zutenentzat. 

Baina P. Lafitterentzat ez zen ezezaguna.

Aurreko  urtean  “Bonnes  nouvelles  de  l´Académie  Basque”  deritzan  artikulua 

kaleratu zuen. Poza agertzen zuen hila zirudien erakundeak bizi-arrastoak ematen hasi 

zelako, Iparraldeko euskaltzainen kopurua emendatuko zelako, eta bereziki alegeratzen 

zen albiste honengatik:

10  “Hirur hitzaldi eta izkribu bat” in Egan, (3-4), 1986, 29-30 orr.
11  “A l´Académie Basque” in Eusko-Jakintza, (uzt-aben.), 1950. 
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Désormais c´est le navarro-labourdin littéraire qui servira de base à l´ouvre de l

´unification: nous ne cacherons pas la joie que nous cause cette décision. Depuis  

fort  longtemps nous  défendions  cette  solution  comme la  plus  sage  dans l´etat  

actuel des choses, et notre grammaire basque voulait être un pas dans ce sens12.

Artikulu horri gogor erantzun zion Orixek13. Besteak beste ihardesten zion lehen ere 

ez  zeudela  gutxi  ordezkatuak  Iparraldekoak,  eta  oraingoa  desproportzionatua  zela, 

hizkuntzaren  pisu  soziologikoa  batez  ere  Gipuzkoan  zegoela,  ez  Iparraldean,  eta 

literatur batasunerako nafar-lapurtera hautatuko zelako puntuan igarle faltsua gertatuko 

zela. Ez gara orain Orixeren arrazoiketan luzatuko. P. Lafitte engainatua zegoen literatur 

euskararen kontuan, orduan Euskaltzaindiko eragile handiena zen F. Krutwigen asmoan 

ez zegoelako nafar-lapurtera bultzatzea baizik lapurtera klasikoa14.

Pertsonalismoak eta bi pertsona eta pertsonaia handiren arteko konponezinak alde 

batera, demagun une horretan Bidarrain erbesteratua bizi zen Orixek lehengo akademia 

ordezkatzen  zuela  nolabait,  eta  P.  Lafittek  berriz  Iparraldeko  euskaltzale  eta  euskal 

idazleen ikuspegia. Azken hau zein zen jakiteko, lehenik, P. Lafittek 1944an argitaratu 

zuen  gramatika  liburuaren  aitzin-solasera  joko  dugu,  eta,  bigarrenik,  S.  Arotzarena 

famatuak  –famak  askotarikoak  izaten  dira;  fama  Hitlerren  hitzaldiak  euskaratzen 

zituelako Eskualduna-ko zuzendari zela, Frantzia okupatuan– itzulpenaz argitaratu zuen 

artikulu luze bat arakatzera.

Nafar-lapurtera arautzen zuen gramatika liburuaren aitzin-solasean adierazten zuen 

P. Lafittek lehengo gramatikek erakusten zutela ongi mintzatzeko eta izkiriatzeko nola 

egin behar zen, eta oraingo hizkuntza jakintsuek, aldiz, nola mintzatu behar den alde 

batera utzirik, jendea nola mintzo den aztertzen dutela; hots, literatur tradizioari baino 

ahozkoari, ahozkoan gertatutako aldaketei ematen zien garrantzi gehiago. 

12  Ikus Herria, 1949-08-04.
13  “La Nueva Academia Vasca” in Gernika (9) 1949-12.
14 P. Lafittek oker ulertu zuen F. Krutwigek igorri zion gutuna. Honela baitzioen:

Je  voudrais  que  le  nouveaux  académiciens  prennent  possession  de  leur  chaises  si  tôt  que  
possible, car je voudrais que l´Académie se décide a: ...b) adopter l´ancien labourdin comme langue  
littéraire, avec les apportations lexicales des autres dialectes et l´expurgation de tous les erderismes,  
commo ezen, ezik, zeren etc.c) adopter les termes culturels de toutes les langues occidentales. Dans  
ce point vous, les basques de France, avez montré toujours une position plus logique et livre de tout  
chauvinisme ou extravagance que nous.  C´est par cette raison que je voudrais que les 5 nouveaux  
académiciens soint des philologues, écrivains ou bascologues du Labord.

F. Krutwigek Bilbotik Uztaritzera igorria 1949-07-28an. Bilboko Azkue liburutegian. 
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Aipatzen zuen idatzietan  eta  predikuetan,  Eskualduna  eta  Gure Herria-n Arnaud 

Abbadie (bithirindarra:  Amikuze), Jean Barbier, Jean Etchepare eta Laurent Apeztegi 

(donazahartarra) idazleek finkatua zutela beste literatur hizkera bat, lapurtera berria edo 

zehatzago nafar-lapurtera izenda zitekeena, eta huraxe aztertzen zen beraren gramatikan, 

eta  huraxe  izan  zitekeen  Iparraldeko  baturako  oinarria,  eta  etorkizunean  euskaldun 

guztien euskara eredu batuaren aurreragoko maila15.

Horrekin batean aditzera ematen zuen beste hautu bat ere egingarri zela: Iparraldeko 

literatur hizkera baturako oinarritzat baxenafarrera har zitekeela –goian aipaturiko lau 

idazleen sorterriko euskalkia–, baina kontuan hartu behar zela lapurterak zuela euskalki 

literario hoberenaren fama, eta horren oinarrian aurreiritzi bat zegoela: ongi mintzatzea 

liburu batek bezala mintzatzea zen ustea egon zela eta orduan ere zegoela oso hedatua, 

eta  baxenabartarrek  eta  are zuberotarrek ere luma hartzean lapurtar  idazleak hartzen 

zituztela  eredutzat,  eta  kartsuki  lapurteratzen  zituztela  beren  idatziak.  Joera  horrek 

jarraitzen zuela beti bat. Bera ez zegoen horren alde.

Haren iritzian ohartuki edo oharkabean idazleek azken hirurogei urtean, oinarritzat 

lapurtar morfologia harturik ere, nafar elementu anitz sartu zuten eta are zubereraren 

zantzuak ere. Eta ildo horretan sakondu behar zen, ahozko hizkeraren iturriak agortu 

gabe, ur osasungarri haietaz egoki baliatuz. 

 

Axularren euskara goretsi  zuen P.  Lafittek16,  baina urrun gelditzen zen; izan ere, 

zertarako nahi zuen P. Lafittek euskara? Prentsa eta kazetaritzaren bidez bere ideiak eta 

mundu  ikuskera  transmititzeko,  eta  horretarako  eskola  handirik  gabeko  herritarren 

ahozko euskaratik hurbil zebilen eredua behar eta nahi zuen: Herria-ko lau mila inguru 

irakurlek erraz uler zezaketena.  Orduan P. Lafittek ez zuen eta E. Salaberryk ere ez, 

goragoko  xederik,  Euzko-Gogoa-koek  eta  lapurtera  klasikoaren  aldekoek  zituzten 

bezala. Lafitteren ondo-ondoan zen E. Salaberryk hiru saio aski luze idatzi zituen 40ko 

hamarkada bukaeraren eta 50eko hamarkada hasieraren bitartean, baina frantsesez:  “L

´homme basque:  essai  de caractériologie  euskarienne”17;  “Le pédagogue et  le  comi-

15  Irakur liburu honen aitzin-solasa: LAFITTE, P.: Grammaire Basque (navarro-labourdin littéraire), 
Baiona, 1944.

16  Ikus “Axularen liburuaz” in Gure Herria,1956, 341-344 orr.
17  In Gure Herria 1950, 1-3 orr.; 9-15orr.; 80-86 orr.; 129-139 orr.
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ssaire:  défense d´une culture populaire  euskarienne”18;  “Du régionalisme à l´interna-

tionalisme”19.

F. Krutwigek nahi zuena esango zuen: almanakak eta albisteak euskaraz ematea ez 

zela  nahikoa,  burgesak  eta  intelektualak-eta  irabazi  behar  zirela,  baina  Lafitte  eta 

Salaberry eta gainerako gogaideen lehentasunak beste batzuk ziren. Orixek leporatzen 

zien gauza ere ez izatea kultura euskaraz lantzeko. Asmorik ez zuten. 

P. Lafitte  eta E. Salaberry geroago hasi ziren filosofiaz-eta euskaraz idazten.  Eta 

kontu horretan J. Zaitegik zerikusia izan zuen, 1956tik aurrera Miarritzen kokatzean.    

Gorago aipatu dugun Xalbat Arotzarenarengana etorriz, Miarritzen egin zen Eusko 

Ikaskuntzaren VII. Batzarrean txostena aurkeztu zuen itzulpenaren arazoaz. Itzulpena 

euskaldunentzat nahitaezkotzat jotzen zuen, herri zibilizatuen zerrendatik landa gelditu 

nahi ez bagenuen: 

Faudra-t-il  donc  condamner  les  Basques  à  ne  connaître  les  chefs-d´oeuvres  

littéraires que dans une langue qui n´est pas "la leur”? Faudra-t-il les priver à  

jamais du profit...de la joie de déguster les grandes oeuvres dans cette langue plus  

douce,  plus insinuante,  plus penetrante qu´est  la langue maternelle? Ce serait  

inhumain d´écarter ainsi tout un peuple de la table des civilisations20. 

Hirutan sailkatu zituen ordurainoko itzulpenak, txarretik onera. 1. Ceux qui n´ont d

´autre préoccupation que de se faire comprendre. Hauek frantsesetik eta espainoletik 

hitz  mukuru  hartzen  zuten,  nahiz  eta  beharrik  ez  izan,  euskaldunei  ulertarazteko 

baitezpadakoa zelakoan. Adibidetzat bizkaitartzat jotzen zuen itzultzaile baten zati hau 

paratu  zuen:  “Eusquera  garbi-garbian  gucia  ipiñi  izan  banizun  etzenduan  guztia  

entendituko, ta ala ez nuen deseo nuena logratuko”21. Pouvreau, Lopez, Chourio eta oro 

har XVI., XVII., eta XVIII. mendeetakoak era horretakoak ziren. 

18  In Gernika, 1950, (apirila-ekaina)-tik 1951, (apirila-ekaina)-ra.
19  In Gure Herria,9 (1949-12) eta 10 (1950-01).
20  “Le probléme de la traduction” in Gure Herria 1950, (30-33, 115-120, 148-153 orr)
21  “Le probléme de la traduction”  31 or.
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Bigarren sailean:  Ceux qui se préoccupent d´employer des mots basques, mais ne  

savent pas se déprendre de syntaxe romane (ib.) Talde honen paradigmatzat Duvoisin, 

Olabide eta Zaitegi jarri zituen. 

Eta buruenik, hirugarren sailean ongi itzultzen zutenak: 

Ceux qui ont, enfin, le souci d´écrire en un basque pur et coulant. C´est le groupe  

qui  domine  actuellment,  du  moins  de  ce  côté  des  Pyrénées.  Elissalde,  Lafitte  

Arrachey  nous  ont  donné  des  traductions  agréables,  élégantes,  faciles  à  lire:  

Ebanjelio ttipia, Bah-nars Salbaiak, Ama-Maria Pasionekoa sont des oeuvres qui  

demeureront et qu´on lira volontiers. Quant à Léon, il est, à mon avis, un maitre  

du genre. Par la beauté de la langue, par la pureté de la syntaxe, par toute son  

allure, son Jesu-Kristoren Imitazionea est digne de l´original. Il ne me semble pas  

qu´elle soit bien loin de la traduction idéale 22.

Artikulu hau polemikoa gertatu zen argitaratu zen unean. A. Ibinagabeitiak honela 

kritikatu zuen Euzko-Gogoa-n: 

Gu ere ustekide eta asmokide gaitu, batez ere, euskerarik ezin ditekela sor-gor  

atzerrietako idazlan bikañei buruz dionean. Euskerarik ezin dezakegu erbesteko  

literaturetatik aldendua eduki, edonorako eta edozertarako izkuntza izatera iñoiz  

elduko bada. Izpidean dago gainera, idazlea, itzul lana nekatsu ta malkartsu dala  

dionean. 

Iru itzultzale mota bereizten ditu gure yaun onek: a) Itzulpena, nolanai, ulerterraz  

biurtu nai dutenak;b) Euskel itzak soilki erabilirik, yoskera gabe diardutenak.c)  

Euskera errex eta garbiaren bidez ari diranak.(.) Bigarren mailan DUVOISIN eta  

peninsulako euskeratzalle guziak yartzen ditu: euskal itzak elkarren ondoan yarri  

eta beste kontu gabe ari diranen artean, yoskera edo bilbeari yaramoteke, alegia.

(.) 

Izen bi aipatzen ditu, batikbat, sail ontan: Olabide  eta Zaitegi, onako Lafitte'n  

itzak geiturik: “ils écrivent un jargon fait de neologismes pretentieux juxtapossés,  

dans une sintaxe qui n'a rien a voir avec le vrai basque”. Bai errexa barra-barra  

urko-lagunak iraindu ta lokaztea. Postura, AROTCARENA'k ez OLABIDE'rik ez  

22  “Le probléme de la traduction” in Gure Herria 1950, 31-32 orr.
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ZAITEGI'rik ez dula irakurri! Bestela etzuen orrelako keririk idatziko.Idazle bi ok,  

ain zuzen ere,  itz  berri  banakak baizik ez darabilzkite.  Zaitegi  eta Olabide'ren  

lanak  zear,  euskel  itzak  ugari  bai,  bainan  berririk  nekez  arkituko  dituzu.  

Euzkadi'ko lau xokoetan ixilik eta mutu zeuden itzak pizkortu ditute,  eta ori ez  

duzu,  Arotcarena,  itz  berriak  nahas-mahas  erabiltzea,  euskera  bere  bitxiz  eta  

aberastasunez apaintzea baizik. Edota itzok irato eta sekulako lurperatu bear ote  

ditugu? Izkuntza guziak egin dutena euskerak ezin egin ote  dezake? Euskerari  

bizibidea betiko eragotzi bear ote diogu? 

Zoritxarrez ikonoklasta talde berri bat sortu zaigu pirenez unaindian, orain arteko  

euskeltzaleen  indarrak  oro  puskatu  ta  deuseztu  naiez.  Ez  dute  aitortu  gura  

peninsulako euskaltzaleak euskarari eman dioten indar eta asnasa. Aien alegiñak,  

aien  onak  oro  kaltegarritzat  arturik,  erriaren  aurka  yarri  dira,  bada  erriak,  

dagokion usmamenez, ontzat artu ditu orain berrogei urte berri ziran itzak, edo  

ilzorian zeuden itzak, eta erabiliz  berpiztu, idazleen alegiñei zor. Or ari dituzu  

antxiña ildako “iskiribatu” berpizten, “idatzi”ren ordez. Geiegikeriak kaltegarri  

dira beti ere. Irugarren taldean Lafitte, Leon eta beste lapurditar batzu yartzen  

dizkigu  yarraibidetzat.  Ezin  uka  idazleak  euskera  ederra  darabiltenik.  Bainan  

talde  ortako  batek  ere  ez  digu  oraindik  euskeraz  eman  “chefs  d'oeuvre”  

diralazkoetarik, au da, atzerriko literaturatik itzulitako lan aipaturen bat. Zaitegi  

eta Olabide landa, gutxi baino ez dira murgildu erbeste-elertian ango lan osoak  

euskeraz  emateko.  Murgilduko  al  dira  egunen  baten  areztian  aipatu  idazle  

yatorrak, pozik irakurriko bai ditugu eginen dituzten lanak.23.

F. Krutwig goi mailako klaseak euskararako irabazi beharrarekin Baionara hitzaldia 

egitera  joan baino lehen,  bazen hor beste zatiketa  nabarmen bat,  Ipar eta  Hegokoen 

artean. Itzultzeko moduaz, eta itzultzeko hautatu behar ziren liburuez. Zeinahi liburu, 

jasoa izanagatik, edo bereziki jasoak herrikoiak baztertu gabe, zioten Orixek, Zaitegik 

eta Ibinagabeitiak; bestela zioten P. Lafitte eta S. Arotzarenak eta: herriak dastatu eta 

probestuko dituen idatziak, eta ez gauza gorak. Ibinagabeitiak S. Arotzarena Lafitteren 

jarraitzaile  etsiko  zuen  bezala,  seguru  Arotzarenak  Ibinagabeitiari  Zaitegiren  eta 

Orixeren sokako iritziko ziola24.

23  “Aldizkari berriak” in Euzko-Gogoa, 1950, (5-6).
24  Orduko  polemika  alde  batera,  artikulu  irakurgarria  da,  gaztelaniatik  eta  bereziki  frantsesetik 

euskarara  itzultzeak  sortzen dituen arazoei  buruzkoa.  Batetik,  Valery-Larbaud frantses  idazle aski 
famatuaren  esanak;  bestetik,  adibide  praktikoak  ezarri  zituen.  Honako  idazle  hauen  obra  zatiak 
hautatu zituen: Cervantes,  Rabelais,  Bossuet,  Chateaubriand,  Voltaire  eta Anatole France.  Ikusten 
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Lehengora  etorriz,  P.  Lafittek  erantzun  zion  Orixeri  gutun  ireki  batekin25;  F. 

Krutwigi  berriz,  ez  zion  aurka  egin  aurrez  aurre,  baina  bere  iritziak  eman  zituen, 

geroxeago. 

1951n,  Eusko-Jakintza  aldizkarian,  hurrenez  hurren L.  Villasanteren  En torno al  

problema del vascuence 16 orriko liburuxkaz eta Etienne Salaberryren “Le pédagogue 

et le comissaire” 30 orrikoaren gainean, iruzkinak egin zituen. 

L. Villasanteren liburuxkari zegokiola, batetik, termino greko-latindarrak hartzeko F. 

Krutwigi jarraiki egiten zituen proposamenei ohar kritiko aski zorrotzak egiten zizkion, 

esate baterako: 

Les mots latins de la troisième et cinquième déclinaisons seraient pris de l´ablatif  

singulier:  lege,  errege,  kalitate,  komunione,  etc.  Cependant  les  suffixes:  ione, 

tione,  en  souvenir  des  vieux  textes  seraient  transcrits  en  ino,  zino:  exemple,  

imitazino:  en  labourdin  des  formes  comme  meditazino,  komunino,  sont  

absolument barbares (.)

Les noms neutres devront se basquiser en partant du nominatif pluriel, selon berba 

et denbora;  et l´autour de nous proposer  dogmata, sakramenta, problemata...Ces 

formes  sont  inadmissibles:  le  cas  de  berba  eta  denbora  est  exceptionnel:  les  

écrivains  basques  classiques  ont  écrit:  gorputz,  sakramendu,  zeru,  printzipio, 

benefizio,  ofizio,  bizio,  misterio,  et  même  en  parlant  du  Verbe  divin,  Berbo 

dibinoa; on entend dire problema et dogma, jamais problemata ou dogmata. Il y a 

trop de fantaisie dans une pareille phonétique26.

duzuen bezala, ez nornahirenak.  Eta testu-zatiak hautatu zituen honako arazo hauen agergarri onak 
zirelakoan:  1.  Problème  du  vocabulaire  (Cervantes);  2.  Probléme  des  assonances (Rabelais);  3. 
Problème de la phrase complexe (Bossuet); 4. Problème du genre (Chautebriand); 5. Problème de l
´ironie (Voltaire-Anatole  France).  Sinesten  zuen  baiki  euskararen  baliabideetan  zernahi 
itzultzerakoan, nahiz arazoez ere ohartu.

25  “Lettre ouverte” in Gernika, (10), 1950 (1-2). Tonu ironikoz, besteak beste, ziotson lasai egoteko 
bazekitela Euskaltzaindia ez zela beraiena, eta ez zirela nagusituko. Nolanahi ere, aitortzen zion 
Orixeri euskal letren artisau ohargarrienetakoa zela eta paradoxak paradoxa, ikusi nahiko zukeela 
Euskaltzaindian euskaltzain karguan.

26  In Eusko-Jakintza (3-6), 1951, 309-310 orr.
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Eta kritika tekniko horiekin batean, esanahi handiko esaldi bat: A son avis, le basque 

doit suivre Krutwig ou mourir (ib.).

Ez  zegoen  P.  Lafitte  itsu-itsuan  F.  Krutwigi  jarraitzekotan.  Aitortzen  zuen  L. 

Villasanteren  lanaren  garrantzia,  eta  termino  greko-latindarrak  pixkanaka  sartzearen 

aldekoa zen, baina, ez samaldaka eta F. Krutwigek proposatzen zuen bezala: 

Nous sommes nous-même partisans d´une discrète introduction de termes gréco-

latins,  surtout  quand  l´emploi  en  est  déjà  sanctionné  par  le  peuple:  mais  l

´intrusion massive et inconsidérée de pareils mots serait aussi dangereuse que l

´abus de certains néologismes puristes (ib.) 

Bigarren  liburuxkari  buruz  berriz,  E.  Salaberryren  lanaren  sintesiaren  ondotik 

(Salaberry  montre  que  la  puissance  de  la  langue  basque  vient  justement  de  son  

caractère populaire et concret) liburuxkako zati hautatu bat txertatu eta ondorio gisa 

kultura  mota  ezberdinez  mintzatu  zen,  eta  euskara  zertarako  zegoen  egokitua,  eta 

bereziki galdera bat egiten zuen: 

Notre basque actuel est parfaitement équipé pour une culture populaire valable. Il  

est  d´autres  cultures  (scientifique,  bourgeoise,  aristocratique,  etc.)  où  notre  

basque ne se sent  pas à l´aise.  Peut-on créer  un basque correspondant  à ces  

mentalités-là sans tuer celui qui existe? C´est la question (ib.).  

Horretaraz  gero,  kultura  zientifikoa,  burgesa  eta  aristokratikoa-eta  euskaraz  sor 

zitezkeen usadioko herri kultura xumea suntsitu gabe? 

Erantzun  zabalagoa  euskaraz  eman  zuen  1952an.  Aditzera  ematen  zuen Lapurdi 

aldean uste zutela  Orixek bezala,  nahiz denetan harekin bat ez etorri,  Krutwigek eta 

Villasantek izaria gainditzen zutela; Aita Mokoroak eta beste batzuek ziotsoten bezala, 
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latin eta grekoz emokatuz beren mintzaira, begitarte arrotza ematen ziotela euskarari eta 

bere usain gozoa kentzen, euskal esperanto gisako zerbait egiten ari balira bezala.

Auziaren korapilo nagusia honetan zen P. Lafitterentzat:

Huntan da,  huntan,  naski  auziaren  koropilo  nagusia:  nori  zertaz  behar dugun  

mintzatu, eta zer heinetan. Badakit bihotz nasai batzuen ganik zer behar dutan  

aditu: “Ez ahal duzu jende chehea ilhunbean atchiki  nahi!  Hori ere egia-gose  

ditake.  Egia  osoaren  beharretan  da:  ez  zaizko  aski  zonbait  papur  edo  achal  

mahain azpirat!”. Ez gira nehori egiaren ukatzekotan! Bainan gogo emozu huni,  

adichkidea, behar laitezkela mundu huntan “buru bezanbat liburu!” Erran nahi  

dut  jakitate  bereri  buruz  ez  dutela  gizon  guziek  gogo  bera  (.)  Hortik  beretik  

ezagun da kultura mota hainitz izan ditazkeela, eta izigarriko hutsa laitekela, ez  

bagintzaizkiote deneri konpaitzen27.

Eta arrazoiketa hori bere kasura aplikatuz, berak laborariekin aritzen ziren gehienbat 

euskaraz;  haiek  asmaturiko  euskara  baliatzen  zuten,  eta  haiei  mintzo  zirela  haien 

heinekoa atxiki behar zuten: 

Derabilagun eskuara laborariek dute asmatua behar arau, eta atxiki dute, ez sort-

herriaren  maitez,  ez  burukeriaz,  bainan den bezala beren heinekoa dutelakotz.  

Heieri  mintzatzen gireno, ez da dudarik heien heineko eskuara begiratu behar  

dugula; eta nahi baditugu ere gero-eta-gehiago argitu,  ez ditugula eginen hitz  

arrotz ukaldika, bainan heien meneratuz, eta heien menetik heiekin batean goiti  

hegaldatuz.  Hitz  berri  ala  hitz  arrotz,  bide  nabar,  orotarat  joko  dugu  aldiak  

behartzen  bagitu,  bainan  izariz,  ez  ditzaten  berrikeriek  edo  arrozkeriek  gure  

liburu eta predikuetarik bazter (ib.)

27  “Auzi bati datchikola” in Gure Herria 1952, 307-308 orr.; edo SUDUPE. P.: Piarres Lafitteren 
kazetari-lan hautatuak, Elkar, Donostia, 2002, 332-333 orr.
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Hortik  landa,  laborariei  ez  baizik  beste  jende  mota  batentzat  bestelako  euskara 

agertu nahi izanez gero:

Orai, eskualzaleen arteko agerkari berezietan nor edo nork nahi badu erakutsi  

bere baitharikako eskuara jakintsu berri bat, bego haren gain. Ez badio eskuarari  

onik egiten, ez dut uste kalterik ere egin dezoken hanbat! (ib.)

Balio  digu  jabetzeko  zenbat  kontrakotasun  aurkitu  zuten  F.  Krutwigek  eta  L. 

Villasantek eta balio digu ohartzeko lapurtarrek gutxi asko gauzak nola ikusten zituzten, 

eta  baitaratzeko  zein  lotuak  zeuden laborariei,  giza  talde  jakin  bati.  Euskara  berdin 

laborarien mintzaira eta kultura. Zein urrun zegoen P. Lafitte eta zeuden lapurtarrak F. 

Krutwigengandik,  proposamen  tekniko  konkretuetan  ez  ezik  ikuskeran,  filosofian, 

euskararen  premia  eta  beharren  hautematean,  eta  jakina,  praxian,  nahiz  P.  Lafitte 

aurrerago filosofia gaietan eta entseatu zen. 

1.3. Erbesteratuen ikuspegia

Gatozen  berriro  50eko  hamarkadako  lehen  urteetan  kultur  sustatzaile  eta  bazter 

astintzaile izan zen F. Krutwigengana eta haren “Euskara, Euskalherriaren Kultur-Bidea 

ledin  izan”  deritzan  artikulura,  ohargarria,  ideia  aldetik,  eta,  sortu  zituen 

erreakzioengatik. Kontuan hartu behar da, kronologiari jarraiki, lehenago aipatu ditugun 

bi hitzaldiak artean argitaratu gabeak zirela, eta beste artikulu hau izan zela euskaraz 

kaleratu zuen lehena, eta euskal idazle gehienek hemen ikusi zuten zein zen praxian F. 

Krutwigen idazmoldea.

Hasieran baiesten zuen gure herriaren kultura zuzentzen duten klaseak euskaldun 

bilakatu beharrean erdaldundu zirela, eta buruek bere jatorrizko hizkuntza gutxietsirik, 

herriak haiei jarraitu ziela. Garbizalekeriari egozten zion berriz ere erruaren zati handi 

bat, Euskal Herria Mendebaleko kulturaren barruan egonik harrobi greko-latindarretik 

hartu beharrean hitzak, nazionalismoaren eragin kaltegarriaz (“kabylkeria” zioen, hots, 
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tribukeriara) garbizalekeriara jo zela eta azkenean intelektualak eta goi klaseak erdarara 

ihes egin zutela.

Kultura zer denaz, honako hauek jaulki zituen: 

Kultura'  Mythuan,  Philosophian,  Jakintzan,  Erleginoan,  Poesian,  Musikan,  

Arkhitekturan eta agiri  den gizonaren milieuko egokera dela erran ba dezagu,  

gizonaren bizia'Anatomiaren liburu batetan zer den bilhatzen duenaren araura  

egiten dugu. Kultura bere bizian ikherrtu beharr dugu. Autopsisetan gorphuak  

ikhus  ditzakegu;  bizia  bere  bilhakatzean  ixtudiatu  beharr  da.  Mythua,  

Philosophia, Jakintza, Erleginoa, Poesia, Musika, Arkhitektura ta a. Kulturaren  

zathiak  dira,  bainan  xehakatze  hauetan kultura  zer  den  ezin  ediren  dezakegu,  

hauk balio  handiko laguntza  izangatik.  Kultura'  bizi  izaten diren  izate  guztiak  

bezala' egiten eta desegiten da, irazaten eta ezerezten du nehoiz berdina eztelarik'  

gauza berezia da. Dudarik gabe izen batez izenezta ahal dezakegu' gure aitzinean'  

jaiotzatik heriotzaraño, bizi izaten delarik persuntarzuna bai-taduka28.

Euskal  Herria  mendebaleko  kulturaren  adarra  da,  zioen,  eta  betidanik  Europako 

kulturan bizi izan da. Literatur euskara batzeko tradizio idatzia duen hizkuntza hartu 

behar zen, ez gehien mintzatzen dena, eta hori lapurtera literarioa zen:

Halakotz euskararen batarzuna eratzekotz, gehien irasten den hizkalkia on harrtu  

beharr dugu, ez gehien mintzatzen datekena, literatua hizkuntza batuak, lehenez  

irakhurrtzekotz  baitira.  Zio  honengatik  gure  literaturaren  tradizino-hizkuntza  

hartu  beharr  da,  ta  haur’Leizarraga  ganik,  Atsular  ganik,  Etxeberri  ganik.  

Haraneder ganik gugarano ethorr den literatur-laburdara da.(ib.)

28  In Gernika, (14), 1951, urtarrila-martxoa.
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Kultur terminoen ortografiari buruz, euren fisonomia berezia gorde behar zen, ez 

euskararen  fonetikari  dagozkion  legeak  ezarri,  kultura  ez  delako  jende  arruntaren 

ondasuna: 

Batzuek kultur-terminen orthographia euskaraldu (euren aburuz errazago bai-ta)  

beharr  dela  diote,  euskararen  phonetikari  dagozkion  legeak  ezarrten  

derauztegularik. Sinhiste haur gezurrezkoa da. Kultur hitzek edozein hizkuntzatan  

eta  kulturdun  guztientzat  heuren  physiognomoni  berezina  dadukate,  ta  guk  

euskaraz'  kanpoko  aspektu  hori  zaindu  beharr  dugu,  liren  errdaraz  ikasten  

ditugun hitzak bezalakoak (ib.).

Erantzun gisa, bi artikulu idatzi zituen Orixek, bata, euskaraz,  Euzko-Gogoa-rako 

eta  bestea erdaraz  Gernika-rako, baina azken hau ez zen argitaratu kazeta  horretako 

zuzendari zen I. Fagoagaren eskariz29.

Orixek  artikuluan,  hondarrik  hondarrenean,  diotso  teoria  aldetik  ez  duela  ezer 

berririk ekarri; zoriontzen du euskaraz idazteari ekin diolako, eta ez duela ondo idazten, 

baina bidea horixe dela. Nazionalismoari dagokionez, nork egin duen euskararen alde 

beste horrenbeste, eta, besteak, inperialistak, ez direla askoz hobeak, dena irentsi zaleak. 

Gaineratzen du Mendebaleko kulturaz dioena gezur hutsa dela. 

Hona zati adierazgarri batzuk:

Gure atsegiñak Krutwig yauna, euskeraz idazten asi dalako. Gure ziriketa ez da  

alperra izan. Nere atsegiñak, gizon bulartsu agertu dalako. Len ere izan ditugu  

berorren irizpide bera izan duten gizonak, euskerak oraindik ez ditun zenbait itz,  

inguruko izkuntzetatik  artu bear ditula esan dutenak: baña zoritxarrez,  idazten  

astea etziran ausartzen. Ez da berori, oiek bezain koldar. Bejondaiola! (.) Egin  

beza euskeraz, olaxe bederen, egin beza, guzia ez ba'da ere erdia; erdia ez ba'da  

zerbait. Egiten ez danetik ezer ez da gelditzen. Egiten dan guzia ez da alperrik  

galtzen.  Alperrik?  Bai  zera!  Berorren  artikuluak  erakusten  digu  ederki,  gu  

29  Ikus IZTUETA, P.: “Orixe eta gizarte-ingurua” V, Etor, Donostia, 1991, 834-836 orr.
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bezalako kabila'tar ez-yakiñak ere zerbait uzten dutela beren bidean. Dozenerdi  

bat  itz  artu  ditu  behintzat  berorrek  kabila'tar  ez-ikasi  auengandik:  Eusko-

Ikaskuntza  hizkalki  (Euskalzaindi  zarrarengandik);  irazan,  erti,  euskotar,  

oldozpen (Arana Goiri kabila'tar ez-ikasi arengandik). Bear du bekoki ortarako  

ere. Bizkorra da berorri Krutwig yauna (.) 

Abertzaleen aitzika dago berori. Nor bestek egin du lanik euskera lantzeko? Eta  

berori  nork  ekarriazi  du  akademi  berri  ortara?  Eskerbeltza  da  berori!  Gu  

geronzale gerala (esan beza obeki erderaz) eta berok guzienzale dirala. Bai egia,  

guzia  iretsizale.  Mundu guzia  berontzat  nai  izan  zuten  amaseigarren  mendean  

Portugal'darrak  eta  berok.  Azkeneko  biurrialdi  ortan,  Prantzi-mendeko  

Euskalerria Españi zala esan zuten berok, eta Españi-muga Garona ibaia zala.  

Ori da beron guzia-naia.

Anai gerala? Gu beron anai izatea nai lukete berok; berok ez, ordea gure anai.  

Ortan dago guzia: gu beron ardi, ta berok gure otso (.) 

Eta  Kristautasuna  egiazko  gizabidea  nondik  etorri  zan?  Sortaldetik  ua  ere.  

Berorrek  dion  “Itzalgiko  kultur”  ori,  guzia  gezurra  da,  agoa  puzturik  esaten  

ba'dute ere30.

Zuzenean ez zion erantzun F. Krutwigek. Saiatu zen I. Fagoagaren bitartez Orixe 

bereganatzen,  eta  euskaltzain  postua  eskaini  zion.  Horretarako  bi  gutun luze  bezain 

jakingarriak idatzi zizkion. 

Idatzi horien bidez ikasten dugu, besteak beste, zein urrun zegoen F. Krutwig ere P. 

Lafitterengandik. Baliteke hein txiki batean Orixerekikoa egin nahiak eramatea gauzak 

zorrotzago adieraztera, baina bien arteko iritzi leizea sakona zen. Errepara esaldi hauei:

Opino que deberíamos haber seguido el ejemplo de Atsular y Etxeberri, pues en  

su tiempo,  aun existiendo tanta  divergencia  dialectal  como hoy,  los  escritores  

jamás se limitaron a su dialecto (.) Era asimismo el vascuence de Atsular algo  

más que un simple dialecto,  era algo así  como el  lazo de unión de todos los  

30  “Krutwig yauna euskeraz” in Euzko-Gogoa, 1950, (11-12).
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vascos.  Lo  que  yo  he  atacado  ha  sido  esa  inútil  diversificación  del  euskera  

escrito, diversificación que últimamente ha venido a aumentarse por un kabilismo  

más: el de los bajonavarros. Pues hasta antes del año 1920 se puede decir que  

todos los bajonavarros escribían en labortano. Pero el kabilismo de Lafitte y su  

círculo nos viene a destruir o querer destruir el dialecto que teníamos como base  

para la creación de una lengua literaria para ambos lados de la frontera. No se  

ha adelantado nada con que Lafitte diga que al otro lado, en los Bajos Pirineos  

existe cierta unidad literaria que él llama (bajo)navarro-labortana. Aparte de que  

es falso, pues los verdaderos labortanos siguen empleando el labortano clásico,  

no es a lo que queremos tender,  sino a la creación de un dialecto unificado y  

común para todos los vascos, para vasco-franceses y vasco-españoles, de suerte  

que  en  lo  que  se  refiera  al  idioma  escrito  desaparezcan  esas  diferencias  

ortográficas  que  separan  a  las  dos  Euskal-herrias.  Así  pues,  he  defendido  a  

Atsular no sólo contra el cabileñismo de aquellos que en este lado prefieren que el  

vascuence  como tal  desaparezca  antes  que  ellos  ceder  nada  en  el  dialecto  o  

dialectito de su pueblo, como contra el cabileñismo de los pseudo-labortanos31.

Garbizaletasun-garbizalekeriaren puntuari  dagokionez,  bereizketa  bat egiten zuen: 

literatur testuetan hitzak hautatzea, hitz zaharkitu samarrak biziberritzea eta erdarakadak 

saihestea  ongi,  hori  garbizaletasuna;  baina  gai  tekniko-kulturalak  jorratzeko,  testu 

praktiko ez artistikoetarako, mailegurik eta erabili nahi ez izatea, garbizalekeria:

Que el purismo sea a mi manera de ver un vicio no creo que es motivo para que  

nadie se crea personalmente atacado,  ni  aun se crea ver  en ello  un ataque a  

ninguna ideología  política.  Pues  por  una parte  han sido  puristas  no sólo  los  

aranistas, sino también Azkue, pero ha habido y hay nacionalistas del partido que  

no lo son, como por ejemplo el Sr. Altube. Creo que en esto de purismos hay que  

hacer una clara distinción entre el que se refiere al empleo del idioma para tratar  

de temas de cultura. Me parece justo que un escritor seleccione sus palabras, que  

emplee  su  dicción  correcta,  reavive  las  palabras  un  tanto  anticuadas,  evite  

barbarismos. Todo esto en lo que es el empleo del idioma como expresión artística  

31  IZTUETA,P.: Orixe gutunak (1917-1961), Utriusquae Vasconiae, Donostia, 2006, 455 or.
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y  en  lo  que  debemos  llamar  “cultivo  literario”.  Un  tal  purismo  lo  llamaría  

“garbizaletarzuna”. Pero creo que en lo referente al empleo de un idioma, no ya  

como expresión artística, sino como medio práctico, tanto para escribir asuntos  

técnicos,  como culturales,  un purismo es contrario a los intereses del idioma;  

puesto que las expresiones técnicas grabadas y fijadas por el consenso de los  

sabios  y  especialistas  de  todo  el  mundo  deben  conservar  su  forma  universal  

también en vascuence, como lo hacen los demás pueblos (ib.)

Eta  gai  ideologikoagoetara  igaroz,  Orixeren  baieztapenei,  mendebaleko  kultura 

gezur hutsa zela, eta kristautasunari azpiak jateko asmatutakoa zelako aburuari, erantzun 

akademiko-diplomatikoa ematen zion: 

He empleado  Itzalgi  con el sentido que los ingleses emplean “Occident” o los  

alemanes  “Abendland”,  queriendo  separarlo  del  de  “West”  o  “Western”  de  

dichos idiomas. Es decir, en el primero se habla de un círculo cultural y con los  

segundos se designan meras direcciones. (ib.)

Puntu honi benetako erantzuna, beste bi artikulurekin eman zion  Gernika kazetan, 

beste atal batean aipatzen ditugunak32.

Horretaz gain, argitasun ugari ematen zion Euskaltzaindiaren berrantolaketari buruz, 

eta  Bilboko  Julio  Urkixo  Elkargoan  egiten  ari  ziren  lanaz,  eta  izen  hauek  aipatzen 

zizkion: Mikel Arrutza (euskara katedrako irakaslea), B. Garro (Otxolua), E. Erkiaga, L. 

Villasante, J. Gorostiaga, Lino Akesolo, Imanol Berriatua33.

Zinez ahalegindu zen F. Krutwig Orixe euskaltzain egiten –geroago K. Mitxelena 

saiatu zen bezala, Orixe aberriratzean Euskaltzaindiko batzarretara joan zedin eta Egan-

32  Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” atalean “Humanismoa”-ri buruzko polemika.
33  A. Ibinagabeitiak A.M. Labaieni 1952ko jorrailaren 16ko data duen gutunean aditzera ematen dio, 

Krutwigek  Zaitegiri  gutuna  egin  diola,  eta  idazlanak  bidaliko  dizkiola.  E.  Erkiaga  Platonen 
Parmenides ari  zela itzultzen; Garro (Otxolua) Leibinitzen  Monadologia;  M. Arrutza Descartesen 
Metodu Mintzura, eta Krutwig bera Shopenhauerren Zio naikoaren erro laukoitza (Quadruple racine 
de la raison suffisante). Krutwigenak agertu ziren; gainerakoenak ez.
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en kolaboratu zezan–34. Amore eman behar izan zuen. Baina Lafitterekin eta Orixerekin 

porrot egin bazuen ere, L. Villasante arras bereganatu zuen.

L.  Villasantek  Cantabria  Franciscana-n  “En  torno  al  problema  del  vascuence” 

idatzi eta anaiakide zuen A. Omaetxebarriak kritikatu ondotik berriro ere idatzi zuen 

Orixek. Baina gatozen A. Villasantegana beste protagonista garrantzitsuenetako bat izan 

zen eta, lehen aro honetan ez ezik hamarkada osoan.

1.4. “Axulartarrak”

Imanol  Muruak  egin  zion  elkarrizketan  F.  Krutwigek  honela  kontatzen  du  L. 

Villasanteren aukeraketa:

 Villasante  ezagutzen  nuen.  Askotan  etortzen  zen  nirekin  mintzatzera,  nire  

gurasoen etxera.  Orduan frantziskotarren probintziala aita Lete zen: oso gizon  

aurrerazalea.  Elizan  dena  erdaraz  egiten  zen,  baina  frantziskotarren  artean  

baziren  euskaraz  aritzen  ziren  batzuk.  Frantziskotarren  ordenako  norbait  nahi  

izan  genuen  Euskaltzaindian  sartu,  orden  horretan  euskara  erabiliagoa  izan  

zedin. Eta euskaraz aritzen ziren frantziskotarren artean zeuden Luis Villasante  

eta Imanol Berriatua. Leterekin hitz egin genuen eta Villasante hautatu genuen35.

L. Villasante hautatzearekin asmatu zuen. Imanol Berriatuarengan ere asko eragin 

zuen.  Krutwigi  eskertu  dio  elantxobearrak  garbizalekeria  uztera  bultzatu  izana.  F. 

Krutwigek lehentasuna hizkera literarioari ematen zion, eta aski elitista eta kulturalista 

zen,  baina  nonbait  garbizalekeriaren  aurka  I.  Berriatuari  begiak  ireki  zizkion  eta 

34  Ikus  K.  Mitxelenak  Orixeri  egindako  bi  gutun,  bata,  1954-12-20an  eta  bestea  1955-01-10ean 
(URKIZU, P.:  Bilduma 18, Txertoa, Donostia, 1990, 40 or. eta 43 or.); eta Orixeren gutun bakarra: 
IZTUETA, P.: Orixe gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 336 or.

35  In Jakin,(101), 1997, 83-84 orr.
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“Anaitasuna” bizkaitarra sortzera eta urte luzetan mantentzera bultzatu zuen36. Hori bai, 

dakigula, I. Berriatuak ez zuen inoiz lapurtera klasikoan idatzi.

Baina  gatozen  L.  Villasanterekin.  Lehenik,  gorago  aipatu  dugun  artikulu  luzea 

argitaratu zuen frantziskotarren barruko aldizkari Cantabria Franciscana-n, eta Ordena 

barruan bertan sortu zitzaion kritika, A. Omaetxebarriaren eskutik.

Artikulu luze horretan aipatzen dituen ideia nagusietako batzuk aurretik F. Krutwigi 

irakurri dizkiogunak dira, baina haiek gehiago zehazten eta lantzen ditu eta bere gisako 

erlijiosoei egokitzen dizkie. 

Gatozen puntuz puntu. Euskarak ez du prestigio sozialik eta behar-beharrezkoa du 

klase landuak eta eraginkorrak bereganatzea. Fraidekideei aplikaturik: 

¿No  resulta  paradójico  e  ilógico  que  queramos  que  el  pueblo  siga  siendo  

euskaldun mientras nosotros no lo somos? (.) En el ministerio sacerdotal sólo se  

echa mano del vascuence cuando hay que dirigirse a personas que no saben otra  

cosa, y apenas se les da en dicha lengua más que una catequesis, por así decir,  

elemental. A sacerdotes, religiosos y religiosas siempre se les habla en castellano.  

La dirección espiritual, conferencias religiosas, Ejercicios Espirituales en que se  

tratan  temas  de  cierta  altura,  siempre  se  dan  en  castellano.  En  suma,  en  

vascuence no se pasa de este círculo de ideas elementales y vulgares37.

Euskarazko  kultura  sortzeko  zegoen,  sortu  behar  zen  euskara  biziko  bazen,  eta 

horretarako,  nahitaez,  kultur  terminologia  noraezekoa  zen.  Terminologiaz  zer  ulertu 

behar zen, honela zehazten zuen:

36  Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” atalean “Prentsa katolikoa” atala.
37  “En torno al problema del vascuence” in Cantabria Franciscana, 1951, 44-45 orr.
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Todas las lenguas suelen tener vocabularios propios para designar las cosas y  

usos  comunes  de  la  vida,  menesteres  corrientes,  etc.,  por  ejemplo:  pan,  agua, 

fuego...En cambio hay otra gran multitud de vocablos y medios de expresión que  

suponen un grado superior de espiritualidad y cultura, y que por tanto no existen  

en lenguas que han carecido de tal vida superior: pongamos a guisa de ejemplo  

las palabras causa, condición, ocasión, circunstancia, relación, realidad, etc. Pues 

bien,  a  todo este  cúmulo de vocablos  queremos referirnos  (.)  La terminología  

cultural  en este  amplio sentido abarca mucho más que los  tecnicismos de las  

ciencias38.

Horretarako Europako beste  hizkuntzek egin bezala,  euskarak ere harrobi  greko-

latindarrera  jo  behar  zuen.  Eta  hura  gurera  egokitzeko  sei  arau  ematen  zituen,  F. 

Krutwigek  proposatzen  zituen  berberak,  P.  Lafittek  teknikoki  kritikatzen  zituenak. 

Bazekien L. Villasantek sei arau horiek aplikatzea ez zela aski:

La solución cabal y completa de tal problema sólo vendrá de la práctica, es decir,  

de aplicarse de hecho a expresar en vascuence todas las realidades de la cultura  

moderna39.

Baina  kulturan  interesaturik  zegoen  euskaldunik  ba  al  zen?  P.  Lafittek  ez  zuen 

ematen ikusten zuenik, baina L. Villasantek bai:

No se olvide que entre el público a quien puede interesar una obra vasca hay dos  

sectores muy diversos: uno es la masa popular que conserva el vascuence por  

tradición y como por ley de inercia; y para instruir y alimentar a ésta se precisa  

una literatura de tipo más asequible, pero no tampoco ajena a las preocupaciones  

culturales.  El  otro  sector  está  constituido  por  personas  cultas  y  selectas  de  

nuestra sociedad, que aman y se interesan por el  vascuence y,  como ya antes  

indicaba,  debemos  considerar  tarea  de  la  mayor  importancia  atender  a  este  

38   47 or.
39   50 or.
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sector, y para ello es claro que necesitamos una literatura más conforme con las  

exigencias de la cultura y del pensamiento moderno40.

Bilboko Julio Urkixo Elkargoaren Filologia atal berria zegoen Villasanteren gogoan, 

hortxe nonbait, F. Krutwig eta han biltzen zirenak gorago aipatuak:

La falta de este sector culto que viva y cultive el euskera es lo que se echa de ver  

en el caso del vascuence,  y por esta defección de los de arriba sucede que la  

misma  masa  popular  viene  a  ser  impotente  para  conservarse  en  el  uso  del  

vascuence (ib.)

Beste oharpen bat ere egiten zuen, kritikarako bazka aukerakoa emango zuena:

Tal vez haya que decir también que los cultivadores profesionales del vascuence  

han dado excesiva y casi exclusiva importancia al cultivo de la bella literatura, y  

se ha desatendido ese otro aspecto práctico, tan necesario. No es que yo desdeñe  

las producciones literario-poéticas ni mucho menos (.) En castellano se editan  

todos los días una inmensa mayoría de obras en las que el aspecto de la bella  

literatura es completamente secundario o inexistente (.) No olvidemos que lo que  

ocupa la mayor parte de la vida de los hombres es la práctica con sus exigencias  

imperiosas y urgentes: ciencia, comercio, industria, información, religión, etc.41.

Artikulua  bururatzeko  Aita  Mokoroaren  “Genio  y  Lengua”  liburuaren  mamia 

kritikatzen zuen: 

No seré yo quien desconozca la importancia del giro y del modismo, pero creo  

también que Ibar no nos da en su libro la solución completa, porque no tiene en  

cuenta más que uno de los sectores a quienes interesa el vascuence, a saber, la  

40   52 or.
41   53 or.
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masa popular, y por ello le parece que no se debe escribir en euskera más que lo  

que se dirige a esa masa; además, es inútil buscar en el mundo de la fraseología  

popular la solución al problema de la terminología cultural42.

Iparraldeko euskal literaturari dagokionez, han maila herrikoitik gora ahalegindu ez 

izana egozten zion bi Euskal Herrien artean zegoen soziologia ezberdinari, eta nolanahi 

ere, orduko Euskal Herriari kultura modernoa zegokiola eta hala eman behar zitzaiola 

aldarrikaturik amaitzen zuen:

Allí,  en  efecto,  el  pueblo  vasco  se  conserva  en  un  estado  más  patriarcal  y  

primitivo:  caseríos  de  labradores  etc.;  fuera  del  clero,  no  existe  otra  clase  

socialmente  distinguida.  (.)  Aquí  es  muy  diferente:  el  progreso  moderno  ha  

afectado profundamente a nuestra sociedad (.) Nuestros antiguos escritores tienen  

ciertamente  para  nosotros  un  valor  formativo  y  educativo  que  nunca  

ponderaremos bastante; pero no olvidemos (.) que lo que ellos supieron hacer, o  

sea, crear una literatura que respondiera a las necesidades de su tiempo, eso  

mismo tenemos que hacer nosotros, dando al pueblo vasco de hoy lo que tiene  

derecho a esperar de nosotros, esto es, una cultura moderna en conformidad con  

las exigencias que su estado actual imperiosamente reclama (ib.).

Besterik  da  L.  Villasantek  kultura  modernotzat  zer  ulertzen  zuen,  eta  zertan 

enplegatu  zen  gagozkion  hamarkadan?  Saiakeraren  atalean  jaso  dugun  bezala,  Pio 

XII.aren bulda pontifizioa, Ama Birjinaren zeruratzeari buruzkoa itzuli zuen, kristauak 

Eliza Amaren dogmak ongi ezagutu ditzan; eta halaber,  Ars-eko erretore sainduaren 

erakusaldiak,  nori  imitatu,  eredu  onak  izateko  edo  Angeles  Sorazu  zumaiar  idazle 

mistikoari buruzko biografia. 

A. Omaetxebarria ordenakideak honako ñabardura hauek egiten zizkion:

42   54 or.
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Pero el lenguaje no es sólo ni principalmente expresión impersonal y algebraica  

de ideas y fórmulas lógicamente bien delimitadas, sino que es sobre todo estilo,  

color,  metáfora,  manifestación  multiformemente  matizada de  una personalidad  

nacional hecha de determinadas preferencias estéticas, folklóricas y, en sentido  

más  amplio,  culturales.  Además  de  esa  “cultura”  general  moderna  a  cuyas  

exigencias se trata de adaptar el vascuence, cada pueblo tiene su cultura propia,  

su personalidad psicológica,  que exige  y justifica  la existencia  de una lengua  

propia (.) La vida del euskera depende, por lo mismo, más de la bella literatura  

que de la admisión incontrolada de términos extraños43.

Termino  greko-latindarrak  euskaratzeko  L.  Villasanteren  proposamen  zehatzak 

gogor  arbuiatzen  zituen,  eta  arau  tinkoak  hartzearen  aurka  agertzen  zen,  onenean, 

orientabide orokorrak; literaturgile eta hiztun trebeak hobesten zituen, termino arrotzen 

egokitzaile profesionalen aldean:

Concluimos  que  son lo  literatos  y  los  buenos  hablistas,  los  que  mejor  saben  

sumergirse  en  la  atmósfera  castiza  de  las  exigencias  lingüísticas  de  cada  

momento,  quienes  tienen  la  palabra  en  la  materia  más  que  los  adaptadores  

profesionales  de  vocablos  prefabricados.  Pueden  darse  algunas  orientaciones  

generales sobre la manera de adaptar al vascuence los términos de cultura de  

idiomas extraños, pero me parece erróneo imponer normas fijas (ib.). 

Laster erantzun zion L. Villasantek, bere erantzunari F. Krutwigek frantsesez nahiz 

gaztelaniaz egindako gutun-zatiak erantsirik artikuluaren hasieran eta amaieran44.

43  “¿Esperanto o vascuence?” in Cantabria Franciscana, (9), 1951.
44  “Aclaraciones  a  “¿Esperanto  o  vascuence?”  in  Cantabria  Franciscana,  (7),  1952,  55-66  orr. 

Jakingarria da. Artikuluaren amaieran, Krutwigen erantzunaren zati bat dago. Hona zati bat: 
“El objetante confunde lamentablemente cosas tan diferentes como lenguaje técnico y lenguaje  

literario y quiere aplicar al uno los postulados del otro. El lenguaje técnico no sólo es en la mayor  
parte del mundo un “esperanto” sino que conviene que sea un esperanto, y esto debe rezar también  
para  el  euskara.  No es  pues  un  reproche,  como  pretende,  sino  una alabanza  el  que  se  pretenda  
introducir en euskara el “esperanto” de las expresiones técnicas, para que resulte en este campo una  
lengua práctica. Esto no quita nada a la lengua literaria que se debe formar con otros postulados y  
que siempre será donde los literatos y amantes de la literatura deberán aprender el espíritu del pueblo  
que la forjó.” 
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Aita  Mokoroa  Ibar-ek  ere  laster  erantzun  zion,  gutun  erdi-ireki  baten  bitartez, 

orduko  protagonista  guztien  eskuetan  ibili  zena.  Erabat  gaitzesten  zuen  Krutwigen 

eskola eta Villasantek hari jarraitzea:

Deliberadamente omito toda crítica de las reglas que Ud. menciona. Yo no debo  

pensar que el Sr. Krutwig haga chirigota de nuestra lengua; pero tampoco puedo  

dedicar un minuto de seria atención a las normas que nos propone: me lo impide  

la  alta  idea  que  de  nuestro  idioma tengo  formada desde  niño  y  que  el  trato  

reflexivo  con la  gente euskaldun no ha hecho sino arraigar más y más en mi  

mente.  Si  la cosa se prestara a bromas, me atrevería a preguntar si será ese,  

efectivamente,  el  huevo  de  Colón  que  resuelva  nuestro  problema  del  

Vascuence...si bastará la publicación de unos cuantos artículos de “alta cultura”  

a base de vocablos por el estilo de konstantza, observantza, konkeptu, hypothesi,  

problemata,  systemata,  sakramenta,  positivu... para  convencer  a  nuestras  

“Clases Dirigentes” de las aptitudes del euskera, y persuadirlas a volver a los  

hábitos lingüísticos de su niñez...; y si estarán aguardando a la promulgación de  

esa reforma para dar su brazo a torcer las monjitas, verbigracia, de un Zarauz o  

un Cegama que obligan a sus parvulitos a rezar en castellano, bajo el angelical  

pretexto de que “no importa que los niños no entiendan lo que dicen...con tal que  

entienda Dios”. Un ensayo de Vascuence-Krutwig en todas las revistillas y hojitas  

volantes de estas provincias durante medio año...y ya no necesitaba de golpe de  

gracia nuestra literatura45.

 

Orixek  A.  Omaetxeberriaren  erantzuna  irakurri  ondotik  “Cultismos,  pedantería, 

barbarie” argitaratu zuen Gernika-n. Eskerrak ematen zizkion Omaetxeberriari beraien 

alde  ateratzeagatik.  Zioen,  besteak  beste,  euskararen  harrobiak  ikaragarri  eman 

zezakeela ustiatzen jakinez gero; azken berrogeita hamar urtean neologismo ez diren 

hitz  berri  ugari  sortu  zutela,  eta  aurrerantzean  ere  euskal  harrobia  ustiatzen  jarraitu 

behar zela. Gainera Espainiak eta Frantziak maiz oso gaizki ustiatu zuten harrobi greko-

latindarra eta gure herriak aurka egiten zion klase sozialen bereizketari, eta maisukeria 

eta gizalegerik ezari. Txomin Agirre eta Lizardi-eta hitz garbizale (purista) ez baina hitz 

mordoiloen  garbitzaile  (depurador)  izan  ziren,  eta  aurrerantzean  ere  halakoak  behar 

45  “Carta semi-abierta al R.P. Luis Villasante Kortabitarte por IBAR (P. Mokoroa S.P.)”. 1952-04-17. 
26 orri ditu idazmakinaz joak. Aldatu dugun zatia 22. orrian.
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ziren hitz mordoiloen garbitzaileak, garbizalekerian jausi gabe, hizkuntzari txinpartak 

aterako zizkiotenak:

¡Adelante,  depuradores!  Sin  incurrir  en  excesivos  purismos,  pero  arrancando  

chispas  a  nuestro  idioma  que  atesora  tantas  posibilidades  (.)  Felicito  al  P.  

Omaecheverría por su valentía en defendernos a los puristas moderados46.

Orixek eta gipuzkera osotuaren aldekoek A.M. Labaienengan defendatzaile irmo bat 

izan zuten. Kultur eta teknika hitzak hartzeko kontuan bi jokabideak zilegi zirela zioen, 

hots,  hitz  berriak  sortu  eta  greko-latindarrak  mailegatu,  kontuan  izanik  askotan 

espainolari  eta  frantsesari  egin  beharko  zitzaiola  kasu,  haiek  zirelako  euskaldunek 

eskolan ikasten zituztenak. Literatur euskararen batasunerako baina, ez zen eklektikoa, 

oso garbi zeukan lapurtera klasikoa ez baizik gipuzkera osotuaren bidetik jarraitu behar 

zela, eta azken berrogeita hamar urteetan obra on asko idatzi zirela: 

Ordu ezkero  (Azkuek  gipuzkera  osotua  proposatuz  gero),  zorionez,  asmo oiek  

aurrerapen aundiak egin dituzte gure artean eta alperrikakoa deritzait orain beste  

asmo berriak sumatzen astea. Idazle asko ditugu ta agian onentxoenak batasun  

bide ortatik doazenak. Eztabaidan baiño atzera begiratura egi ori argi eta garbi  

ikusten da. Berrogeitamar urte orietan uzta ugaria bildu da. Eta galbaian lasto ta  

autsa iragazi ondoren zitu oparo ta mardula gelditzen zaigula dakusgu. Ezin esan  

diteke gezurrik gabe euskeraz orain arte ez dala funtzezko gauzarik idatzi.  Eta  

besteai ezer kendu barik aitortu bear da gipuzkeraz, ala gipuzkera osatuan, nai  

badezute, azaldu dirala lan goitar eta biribillenak47.

Jarraian zerrendatzen zituen zein ziren obra on horiek, eta besteak beste, Orixeren 

Euskaldunak  poema  eta  Urte  guziko  meza-bezperak goresten  zituen  gain-gainetik. 

Bestalde, aditzera ematen zuen aurreraxeago ere errepikatuko zuen aburua:

Musin-jendek,  aitzeki-maitzeki  billa  ibilli  oi  diranak  esango  digute  euskeraz  

jakintza-arloan, au da Scienzi ta Teknika gaietan ezer gutxi egin ditekela. Egia da.  

Baiñan  baita  ere  askok  ez  uste  arren,  oraingoz  ajola  gutxiko  arazo  degu  ori  

46  “Cultismos, pedantería, barbarie” in Gernika,(22), 1953.
47  “Euskeraren batasuna” in Euzko-Gogoa, 1952, 1-2 orr.
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euskeraren  iraupenerako.  «LOBOTOMIA»  edo  «Existencialismoa»  zer  dan  

jakiteko erderara jotzea ez digu ardurarik.

Aitzitik, Olerti ta Poesi egak dira izkerari indar ematen diotenak. Ez zagun, beraz 

galdu  itxaropena,  Parnaso'ko  zeru  urdiñean  oso  gora  igoak  bait  ditugu  gure 

olerkariok! (ib.)

Azken  buruan,  A.  Omaetxeberriaren  iritzia,  eta  beste  ñabardura  batzuekin  A. 

Mokoroarena, eta beste populista guztiena.

Baina aurkako iritziak gorabehera –E. Erkiagak berak ere idatzi zion L. Villasanteri 

lapurtera  klasikoaren  egokitasunaz  zituen  zalantzak  agertzeko48–,  L.  Villasantek  F. 

Krutwigen eta Bilboko Julio Urkixo elkargoaren ikuspegiak eta proposamenak plazaratu 

zituen Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldian, 1952an.

L.  Villasanteri  jarraikiz,  zer  abantaila  zituen  lapurtera  klasikoak  R.M.  Azkueren 

gipuzkera osotuaren eta P. Lafitteren nafar-lapurteraren aldean? F. Krutwigen argudio 

nagusia bere eginez:

Aburu hunek aurrenengo biekin  (gipuzkera osotua eta nafar-lapurtera)  duen alde 

handia hunetantxe datzala erranen nuke: lehenbiziko bertze aburuek, litteratur-

euskara moldatzeko,  egungo aho-hizkuntza  hartzen  dute  oinharri  bezala,  hura  

dute  kontuan.  Egun  mintzo  diren  dialektuetatik  edo  egun  erabili  ohi  diren  

litteratur-hizkaraetatik bat hautetsi nahi dute, euskal Litteraturaren Historia alde  

bat utzirik. Baina Krutwig jaunak dionez, litteratur hizkuntza batez ere hizkuntza  

48  “Eta orain beste arlo bat, gure gurea au ere,  eta eztakit itz gutxiz nola agertu. Zuri au esateko  
eskubiderik eztut, ziñez, egun auetan behintzat, baiña egia agertzea beti ere, zerbait egoki da. Gure  
laphurdiara zaletasun onek eztu batere giro egoki edo ambienterik. Bear ba da, nik baino leenagotik  
zenekian, baiña nik oraintxe ikusi dut argi argi. Euskaltzale eztirenei bost ardura zaie, iakiña ba! Eta  
euskaltzaleen artean, ioan dan urte bete inguru ontan, bat ez bat eztut aurkitu gure bide zaar-berri  
oien aldezkorik.  Akademiku  guztietatik asi,  eta eztiran azkenetaraiño, batxu bat aurkitu ez...!  Ni,  
Atsularrez gustaturik, pozik asi nintzan bide artaz, baiña orain zalantzaz bete naiz, eta etsi-agiñean  
naukazu  (.)  eta  bestetik,  Artetxetar  Joxe-k,  eskutitz  baten,  “basterrak  nasten  asiko  ote  garen  
orotografi  berri”oitaz.  Gizon  au,  zentzun  aundikotzat  daukat”.  Gutuna  Euskaltzaindiaren  Azkue 
liburutegian.
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idatzia da, izkiriatua, eta hizkuntza izkiriatuak bere arau, lege ta eskubideak izan  

ohi ditu, tradizinoz sorthuak. Tradizino huni eutsi beharr zaio, bada49.

Irizpide nagusi horrekin batean, literatur euskara batzea Euskal Herria batzea bezala 

izan behar zuen, politikaz banatuak zeuden baina historia eta kultura aldetik batu nahi 

zuten euskaldun guztien sinboloa:

 Litteratur-euskarak  euskaldun  ororen  arteko  symbola  bat  behar  du  izan,  

euskaldun  guztiak  elkartzeko  gauza  izan  bear  du,  ez  Geographiaren  aldetik  

bakarrik,  Historiaren  aldetik  ere  baita.  Hortarakotz  antzina-aldi,  orai-aldi  ta  

biharko euskaldunak ere kontuan eduki behar ditu, ororen artean goi-batasun bat  

egin nahiz (ib.). 

Eta  literatur  tradizioari  begira  jarriz  gero,  lapurtera  klasikoa  eta  bereziki  Axular 

ageri zen batasunaren sinbolo gisa eta etorkizunerako praxia moldatzeko eredugarri:

Litteratur-tradizionari beha baderaukogu, berriz, laphurtarr klasikoa atera zaiku  

jaun  ta  nagosi.  Berhau,  bada,  ta  hizkara  huntako  idazlari  hoberenak  jarri  

ditzagun literatur-euskararen eredu ta kanon bezala (.) Hemengo aldean sorthua 

eta hangoan loratua,  bi  Euskalherriak lotu eta elkhartzen ditu eta hortarakotz  

Euskalherri guztiaren batasuna adierazten eta egiten duen symbola eta lokarri  

bezala  dugu  Atsularr.  Atsularrek  ere  aho-euskararen  ezberdintasunekin  bere  

kezkak izan zituen. Eta problemata huni soluzino emaiteko, aitzinekoei jarraiki,  

Laphurdiko euskara hartu zuen basis bezala, baino hiztegian eta bai verbuan ere  

anhitz  gauza nahasi  ditu  laphurrtarr  eztirenak.  Eztu  Laphurdi  tipia  soil-soilik  

gogotan, Euskalherri osoa baizik50.

Idatzirako literatur euskara hartu behar zen, baina ahozkoari bizkar eman gabe:

49  “Literatur-euskara laphurtarr klassikoaren gain eratua” in BRSVAP, 1952, 91-119 orr.;  259-298 orr. 
eta 104 or.

50  104 eta 265-266 orr.
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Beharr  dugun  batasunaren  lortzeko,  aspaldiko  idazleei  behatu,  baino  egungo  

euskara biziari alde guztiz gibel eman gabe: huna hemen zuzenbiderik hoberena,  

nere aburuz51.

Baina teoria jakingarri hori aurrera eramateko zein plataforma zuen esku artean, zein 

sostengu, zein idazle zeuden prest? Beharbada E. Erkiagaren gutuna baino lehen idatzi 

zuen hau:

Egun, Krutwig jaunaren kemenari eskerrak, euskaltzaleak, Bizkaiko alde huntan  

batez ere, laphurtar klasikoarekin zaletzen eta berotzen dioazela dirudi. Bilboko  

“Urkixo´tar Jul Elkharrgoa” gogotik lan egiten hari da. Erkiaga, Garro ta bertze  

euskal  idazle  prestuek  izena  eman  deraukote  elkargo  huni.  Laphurtarra  

erakusteko aulki bat Bilbon jarri da, Arrutza jauna irakasle delarik. Aldizkari bat  

argitaratzeko asmoa ere ba-dute. Gainera, laphurtar idazlari hoberenen edizino  

berri-egokien  ateratzeko  asmoa  hartu  dute,  gure  gazteok  literatur  euskararen  

ereduak aisa erabil ahal detzaten. Euskara hunen Grammatika bat moldatzen ere  

hari dira auzolanean, lankide anhitzen artean. Gero, beharbada, hiztegi bat ere  

ilkhiren da. Eta liburu berri ta itzulpenak ere baita, Jainko lagun, denak euskara  

batu hunetan eginak. Etorriko ahal zaiku abiadura huntatik Euskalherrian hain  

beharreko dan euskararen literatur-batasuna!52.

Eta jakina, bera ere horren aldeko zen:

Neronek ere aburu huni begi handia deraukodala eztut estaliko. Euskalherriaren  

hedadura  guztia  kontuan  eduki  behar  dugula  eta  guztiontzat  literatur-euskara  

bakarra moldatu behar dela ezagun da. Frantzi-aldeko euskaldunek bat eurontzat  

edukitzea, guk berriz emen bertze bat guretzat bakarrik, kalte handia lizatekela  

erran beharrik eztago, Euskalherri ta euskara bat direnez gero.  Guk laphurtar  

51   264 or.
52   105-106 orr.
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klasikoa harturik, hangoak aisa ta lakhet hurbilduko zaizkigula dirudi; gipuzkara  

edo hemengo bertze edozein mueta hartuko bagenuke, berriz, eztut uste (ib.)

 Ondoren  aburu  horren  arrazoiak  azaltzen  zituen  xehekiro,  eta  ortografian, 

morfologian, sintaxian eta lexikoan hartuak zituzten erabakien berri ematen zuen. Esate 

baterako, aditzari eta sintaxiari zegokiela: 

Beraz,  Axularr  eta  bere  saldoko  idazleak  hartzen  dira  eredutzat;  heken  

liburuetatik ateratako verbua jartzen da, bada, literatur-euskararen verbu bezala  

(.)  

Syntaxis.-  Egia  erran,  gure  idazle  zaharrek  baratze  hunetan  eztira  guztiz  

imitagarri  athera;  maiz  erdal  ereduz  likisturiko  joskara  agiri  bai  tute,  erdal  

kutsuzko  syntaxis,  alegia  (.)  Altubetarr  Seber  euskaltzain  jaunak  ixtudi  egin-

egineko  bat  eta  alde  guztiz  zorrotza  burutu  du,  euskarak  galde  egiten  duen  

syntaxis nolako edo zer moldezko den gaingiroki,  sustraitik eta sahets orotarik  

frogatu  eta sendo ezarririk  utziaz.  Lege hoik  litteratur-euskaran kontuan iduki  

beharr direla erranik dago onezkero53. 

Apustu  serio  gisa  plazaratzen  zuen54.  Ez  zen  F.  Krutwig  bakarrik;  haren  ideiek 

eragin  handia  zuten,  baina  praxiak,  bere  idazmoldeak  nor  konbentzitzen  zuen?;  L. 

Villasante  ideietan  hein  handi  batean  F.  Krutwigen  jarraitzailea  zen,  baina  euskara 

ederraren jabe, plazerra sortzen zuena –oroit: A. Ibinagabeitia eta J. Intxaustiri behinik 

behin, oso ederra iruditu zitzaien iruzkintzen ari garen hitzaldiko idazkera–, ortografia 

eta  adizki  ohiz  kanpokoak  gorabehera;  eta  gero,  akademiatxo  bat  zegoen,  Bilbon 

elkartzen zena, eta asmo handiak zituena. Ematen zuen gauza izan zitezkeela Orixe 

–Omaetxebarriak  eta  Mokoroak  ez  zuten  euskaraz  idazten–  eta  Zaitegi  eta  Euzko-

Gogoa-koen gipuzkera osotuari gerra egiteko.

53   284 or.
54  Handik ia hogeita hamar urtera, beste modu batera ikusten zuen literatur lagun talde hura: 

“Por estos mismos años el Sr. Krutwig organiza en Bilbao una peña literaria donde defiende sus  
puntos de vista. En ella tomaban parte, entre otros, Berriatua, Erkiaga, Gorostiaga, Arruza, Garro  
(Otxolua), Akesolo, etc. El que esto escribe, debido también al influjo de Krutwig, empezará a emplear  
VILLASANTE, L.:  La H en la ortografía vasca, Editorial Franciscana Aranzazu, Oñati, 1980, 28 or.
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Aingeru  Irigarai  euskaltzainak  egin  zion  L.  Villasanteren  hitzaldiari  sarrera 

Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko buletinean. Aipatu beharra dago sarrera horretan 

eskerrak  ematen  zizkiola  Irigaraik  buletinari Euskaltzaindiaren  lan  batzuk  argitara 

emateko  tartea  eskaintzeagatik.  Beraz,  Euskera  artean  debekupean  zela,  BRSVAP 

bihurtu zen praktikan Euskaltzaindiaren agerkari ez-ofiziala. 

Zer zioen bertan? Zioen BRSVAPen argitaratzeak ez zuela esan nahi Euskaltzaindia 

erabat  tesi  horren  alde  zegoenik;  baina  euskaraz  zegoenez  –beste  eztabaida  eta 

dokumentu  ez  bezala–,  eta  denek  aitortu  ziotenez  dokumentu  horri  bere  balioa, 

argitaratzea erabaki zela. Horretaz gainera, aditzera ematen zuen idazle askorentzat sei 

puntu hauek onargarri zirela:

1.  Literatur hizkuntza baturen bat ikasteko premia. Horretarako Axular izan 

zitekeela eredu, zenbait puntutan orduko beharretara egokitua.

2.  Idazmolde edo literatur hizkera hori soilik idatzizko zereginetarako zela.

3.  Idazmolde  horren  xedea  ez  zela  eta  ezin  zitekeela  izan  eragozpenak 

jartzea  ordurarte  bezala  euskalkiak  lantzen  jarraitu  nahi  zutenei,  bereziki 

gipuzkera osotua  zeritzana  zerabiltenei  (norberak ezin  idatzi  dakien euskaran 

baino) eta gainera delako gipuzkera osotu horretan ziharduten idazleek bazutela 

idazle axulartarren eraginik, esaterako, Lizardi,  Orixe eta Ibinagabeitiak,  etab. 

Euskalki bizietan idazteaz gain,  laudagarria  zela idazten zutenak ahalegintzea 

autore  zaharrengandik  ikasten,  eta  ez  zegoela  bateraezintasunik  idazle  batek, 

esate baterako,  gipuzkeraz idatzi,  eta  halaber Axularren idazmoldea ikasi,  eta 

hura menderatutakoan, hartan idazteko.

4.  Ez  zirudiela  egingarri  Axularren  idazmoldea  zenbait  araurekin  eta 

gramatika  batekin  ezarraraztea.  Oso  zaila  zela  Villasantek  zerabilen  estiloan 

idaztea,  eta  beraz,  ongi  menderatu  arte,  ez  al  zen  hobe  idazleek  nork  bere 

idazmoldean idazten jarraitu zezaten.

5.  Lehenik, Axularren Gero-ren kopiak banatu behar ziren, eta gero, beste 

idazle axulartar batzuen zati hautatuak, idazleek estilo berria ikas zezaten.
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6.  Era berean komenigarria izango zela lexikografoen artean arau batzuk 

adostea  hitz  greko-latindarrak  euskal  hiztegira  egokitzeko,  hiztegi  labur  bat 

eginik,  herritar  eskolatuek  erabiltzen  dituzten  hitzetara  murriztua  (hitz 

espezializatuak alde batera utzirik) eta euskal-frantses lexikografoen iritzia ere 

entzunik55.

Zenbateraino ote ziren A. Irigaraik azaldutako sei puntu horiek une hartan agerkari 

ofizialik gabe zegoen Euskaltzaindiaren iritzi orokorraren isla? Eklektikoa nolanahi ere. 

Laburbildurik:  Axular  irakurtzea  eta  haren  estiloa  imitatzea-eta  oso  ongi,  eta  egitea 

gomendagarria,  baina  gipuzkera  osotuan  ari  zirenak  baztertu  gabe,  eta  berehala 

Villasanteren  estilora pasa zitezen  hertsatu  gabe –gutun-harremana izan zuen bolada 

honetan A. Ibinagabeitiarekin, eta ezagun da– ; Gero-ren edizio berri baten premia, eta 

halaber, arau batzuk hitz greko-latindarrak euskal hiztegian txertatzeko. 

1953. urtean  Egan  kazetak atera zuen ale bakarrean –erabat euskaraz lehenbiziko 

aldiz, eta harrezkero hala jarraituko zuen– Gipuzkoako Aldundian Axularrez egin zuen 

hitzaldia  argitaratu  zuen Irigaraik.  Abagune polita  zuen bada,  nahi  izatera,  lapurtera 

klasikora  biltzeko,  baina  ez  zuen egin.  Ez  zituen  Krutwig-Villasantek  ortografia  eta 

adizkiekiko bereziki plazaratutako proposamenak aintzat hartu; jarraitu zuen orduraino 

bezala, ekialdeko kutsuko euskara ematen.   

Zer  atarramentu  izan  zuen lapurtera  klasikoa  erabiltzeko  aldarriak  eta  apustuak? 

Lehenik, esan behar da F. Krutwigek erbesteko bidea hartu behar izan zuela, Parisen 

finkaturik. Han 1952an, besteak beste, A. Ibinagabeitia eta J. Mirande zeuden –Txomin 

Peillen ere bai, artean oso gaztea eta hasi gabea euskaraz idazten–. Saiatu zen haiek 

lapurtera klasikorako biltzen, eta lortu ere zuen J. Mirande biltzea; A. Ibinagabeitia ez.

1952-VII-23ko data  duen gutunean Ibiganagabeitiak  Zaitegiri  ziotson F.  Krutwig 

Parisen zebilela  –beste  gutun batean berriz,  eztabaidan aritu  zela  harekin–.  Horretaz 

gain, Salbatore Mitxelenarekin hitz-aspertu luzea izan zuela eta hura ez zela anaiarte 

55  “Literatur-euskara laphurtarr klassikoaren gain eratua” in BRSVAP, 1952, 88 or.
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bereko zuen L. Villasanteren eskolako56;  eta Ibinagabeitiak berak literatur euskararen 

batasunaz  zer  pentsatzen  zuen bazekiela  Zaitegik.  Ibinagabeitiak  Alderdi  aldizkarian 

eman zuen bere iritzia. 

Kontu  eta  errespetu  handiz  eman  ere.  Lehenik,  orduraino  Krutwig-Villasanteren 

“teoria berriak” zein erreakzio sortu zituen ematen zuen aditzera, A. Omaetxeberria; A. 

Mokoroa, A.M. Labaien, eta A. Irigarairenak laburbilduz, eta gero berea: 

Ene ustez, bat-batean eta bete-betean Axularren hizkera arkaikora jauzi egitea,  

zangarte  soilez  gezal   zabala  igaro  nahi  izatea  deritzat.  Ez  dut  nik  ukatuko  

euskalki  horren  tradiziorik  –hauxe  duzue  eskola  berrikoen  zioa– tradizioa  –

Axularren euskara onartzeko–, ezta ere sendoen, ugarien eta jantzien ere denik  

gure artean.

Lapurtar klasikoak ere mendeak zear berritze eta aldatze asko bere baitan egari  

ditu.  Villasantek  berak  ere  egungo  lapurtarrena  ez  dela  Axularren  euskera  

aitortzen du. Beste euskal hizkelgiak ere anitz aldaketara beharturik aurkitu dira,  

elkarren arteko hartu-eman eta igurtziz euskera mintzatuan eta batik bat idatzian  

(.)

Gaur  bizkaiera  darabilten  idazleetan  ere,  hor  duzue  Xemein  jauna,  gipuzkera  

osotuaren  eragite  handia  nabaritzen  da.  Ikusi  besterik  ez  daukazue  aipatu  

idazleak  azkenekoz  argitara  dituen  idazlanak.  Idaz  euskaran  behintzat  ezin  

dezakegu ukatu gipuzkera osotuaren esiterik .

Gainera ezin dezakegu ukatu "gipuzkera osotuaren" tradiziorik ere, berria nahi  

baduzue, baina sakontasun eta zabaltasunez, orain arteko gure tradizio guztiak  

baino sakon eta zabalagoa, bai idazle kopuruz baita ere zozkoz . Lizardi, Orixe,  

Labaien, Zaitegi, Olabide handia, Azkue garaia, Mitxelena Salbatore, Lekuona,  

Etxaniz, Mirande´tar Jon. Hizkera horretan euskal lanik haundienak burutu dira,  

eta  zati  batean  behintzat  burutuko  ere  dira.  Hizkera  hori  erabili  dutenek  

56  Orixek zehatz-mehatz aztertu zuen Salbatore Mitxelenak Arantzazu poeman erabilitako hiztegia, eta 
bere ondorioa zen Mitxelena berrizaleekin zegoela, hots, azken berrogeita hamar urtetan euskara 
lantzen zihardutenekin eta ez Axularzale eta idazle zaharzale zirenekin. Ikus Orixeren “Aita 
Mitxelena berrizaleekin” in Euzko-Gogoa, 1952, (1-2).
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Axularrena gaurkotu besterik ez dute egin (.) Beraz, zer dela eta bat-bateko jauzi  

hori Axularren hizkera arkaikorat?

Ekin diezaiogun, ene ustez ari naiz inorenik arbuiatzeke, gipuzkera osotu horretan  

Axular eta Etxeberri´gan gure oinak tinkaturik,  gure hizkera geroago zailu eta  

ikaserraxago bihurtuz. Euskara arau eginetatik erabiliaz.(.) Gaurko gazteek bide  

horretatik  nahiago balute,  saia bitez,  nik  ez  diet  gebenduko :  bortxa bitez  eta  

egunen batean Euskadi guztia horretaratuko ahal dute. Ez nuke besterik nahi ere;  

euskararen osasuna, euskararen ondasuna. Horra euskotar orok ezer baino ere  

lehenago bilatu behar genukeena57. 

Obra  handia  zutenen  artean,  J.  Mirande  aipatzen  zuen.  Hura  adierazi  dugu  F. 

Krutwigek bereganatu zuela;  Ibinagabeitiak ez zuen ukatu ez estali  puntu hori,  hots, 

gipuzkera osotuan jada obra interesgarria  zuen J. Mirande lapurtera klasikoaren alde 

jarria  zela,  Gernika-n  argitaratu  zuen  Miranderi  egindako  elkarrizketa  ederrean. 

Mirande hasirik:

Nik Lapurtarr Klasikoa onartu dut. Garbi mintzatu nahi natzaizu ontan. Adiskide  

ertsi gara eta etzaizu gatzituren. Izkelgi ori onartu dut galde personalak kontuan  

artu gaberik,  ororen gainetik  batasuna bear dugulakoz eta dialektu ori  dalako  

ortarako egokiena. Ori ene aburua da, iakina, ez zurea edo Orixe'rena. Alaz ere  

aburu zintzoa dela irudi zait. Villasante Kortabitarte'k exposatu dituen zioak ezin  

arbuiatuzkoak  direlakotz.  Orixe  gipuzzaleak  edo  Lafitte  lapurtar-berrizaleak  

beren obiekzioneak aurkhez bitzate, konvenzitu nahi banaute okerrean gagozela  

lapurtar klasiku zaleok. Bainan orain arte entzun dudan obiekzione bakarra au  

da: euskera zaila zailago egiten dugula... Egia denik ez dut nik uste, bainan egia  

balitz  ere  zer?  Gizalanduen  izkera  beti  zailago  da  ezen-ez  baserritarrena...  

Galdea da: euskal giza-landurik nai ote dutenentz. Nik izkuntza eli bat ikasi ditut,  

hizkuntzazale  naiz  eta;  baina  ez  batetan  ez  bertzetan  ez  dut  gure  euskeraz  

bezalako literatur-ezik arkitu eta zure biotz-zolan ori egia dala badakizu zuk ere  

beste izkuntzetako literaturak ikertu bai dituzu. Nik uste dut lapurtar-klasikoaren  

aldeko igikun au dela izan euskera kultur-biolean iarteko azken urte auetan egin  

57  Ikus “Buru-lan, Kultur-lan (III)” in Alderdi, (66), 1952, 10-11 orr.; edo SUDUPE, P.: Andimaren 
idazlan hautatuak, Elkar, Donostia, 1999, 57-59 orr.
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dan saiaketa andiena. Eta zuk, euskalzale zintzo izaki, zergatik ainbat arbuiatzen  

duzun eta zergatik ezatzaion iarraitu nahi ez dut ulertzen. 

 –Adiskide  ertsi  gera,  Jon,  ezan  duzunez.  Bainan  lapurtar-klasikoaren  auzian  

gogortzoegi mintzo zatzakit. Nik ez dut igikun berri ori oraindik arbuiatu. Bear  

bada  ez  dituzu  irakurri  igikun  ortaz  "Alderdi"  aldizkarian  idatzi  ditudan  

artikuluak.  Antxen azaldu nituen nere asmoak eta aburuak. Geroago Gernika'n  

urrengo au idatzi dut: "Ez da, iñolaz ere arbuiagarri Bilbao'tik datorkigun argi  

berria" lapurtar-klasikoa alegia. Bainan ez duzu miresteko, Jon, lapurtar-klasikoz  

idazten duten zenbait atsegin ezpazaizkit,  ez lapurtar klasikoz idazten dutelako,  

bear  beste  euskal-sentzurik  ez  daukatelakoz  baizik.  Bertzalde  zure  lapurtar-

klasikoa  begiko  zait  izkera  ortaz  ere  bikainki  ari  zeralako.  Villasante  

Kortabitarte'n  idazkera  ere  maite  dut,  euskal-senez  yantzirik  dagoalako,  zurea  

bezala. Nik ere gogotik ar nezake lapurtar-klasikoa, beldur naiz ordea, zaartxoegi  

izaki,  euskalki  zarberri  ortan  pulunpazeko.  Ez  nuke  zuek  bezin  trebeki  ta  

antzetsuki  idatziko.  Euskeraren  batasuna  iñork  eta  ezer  baño  maiteago  dizut,  

adiskide, eta lapurtar-klasikuaren oinarrietan egingarri dela baneki, ni ere bide  

ortatik  oldartuko nintzake,  neke  ta  izerdi  askoren truke  ere.  Orra,  ironi-doinu  

gabe, nere egia lapurtar klasikuari buruz. Bainan ontaz aski adiskide58.

Ibinagabeitiaren  eta  Miranderen  arteko  elkarrizketa  eta  eztabaida  gozo-leun 

horretatik  –hor  Krutwigen eragina  ere  badago,  une hartan  Parisen;  Ibinagabeitia  eta 

Miranderekin  usu  biltzen  zen–  erraz  atera  daitezke  laburbildurik  literatur  euskarari 

buruzko eztabaidaren muinean zeuden alderdi nagusiak: 

1.  Gipuzkera  osotuaren  aldeko  tradiziotik  zetozenen  ikuspegia  kontuan 

harturik,  lapurtera  klasikoaren  aldeko  oldarraldi  berri  horren  zirimolan,  XIX. 

58  “Olerkariarenean” in Gernika, (23), 1953. A. Ibinagabeitia elkarrizketa honetan lapurtera klasikoaren 
aldekoekin aski etorkor edo behinik behin bigun samar ageri delako edo, Zaitegik modu onez kargu 
hartu zion gutun pribatu batean (1953-04): Krutwig´en bidea geroago ta okerrago deritzat,  neuk  
behintzat. Olabide zana bizirik ba´genu...Aren Giza-soiña lekuko dugu ta yarraibide aren burubidea.  
Eleizalde´k zionez argi diozu: naiz ta euskera mordoiloan egin, euskaraz egin dezatela, behintzat.  
Baiña ez dezagun ântzi: ori euskera mordoiloa da, auntz-euskera. Beraz, ori onartzean, bi gaitzetatik  
bat  beharrean,  txikiena  onartzen  duzu:  besterik  ez.  Bide  oker  ori  ikustean,  Orixe  bera  gero  ta  
garbizaleagoa egin zaigu, berberak aitor zidanez, Euskeraren arrobi aberatsa ez dugu oraindik ustu.  
Bai zera! Tokitan zegok. Azkue´ren Euskalerriaren Yakintza ikasten ari nauzu. Zur eta arri egiñik lotu  
naiz.  Ori  bai  dala  euskeraren  aberastasuna!.  IZTUETA,  P.:  Jokin  Zaitegi  gutunak,  Utriusquae 
Vasconiae, Donostia, 2007,  167-168 orr.
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mendera arteko idazleak goratu beharrez azken berrogeita hamar urteko idazleak 

gaitzetsi eta baztertu behar ziren, XX. mendeko idazleek idazle zaharrekin egin 

bide zuten bezala? Isuri  hori  bazuten;  besteen ikuspegitik  begiraturik,  lapurtera 

klasikoaren  aldera  makurtuak  zeudenen  ikuskeratik:  zenbateraino  zuten 

bereganatua  idazle  zaharren  ekarri  baliotsua  XX. mendeko lehen zatiko  euskal 

idazleek? 

2.  Aurrera  begira,  gipuzkera  osotuak ala  lapurtera  klasikoak  izan  behar 

zuen  idazteko  euskararen  batasunerako  ardatz?  Nafar-lapurteraren  aukera 

hasieratik  baztertuxea zen;  defendatzaile  eta  ordezkari  behinena zen P.  Lafittek 

aitortzen zuenez, beha zegoen Hegoaldekoen arteko eztabaida horrek zer ematen 

zuen, Krutwig-Villasanteren teoria berriaren aldera makurtuago beharbada, Orixe 

eta  gipuzkera  osotuaren  aldera  baino,  baina,  Orixek  bezalatsu,  Villasantek-eta 

neurriaren muga gainditua zuten iritzia zuela.

3.  Euskal  literaturaren  hartzaileak  jarraitu  behar  zuen  herritar  xumea 

izaten?,  laborari,  arrantzale,  ofiziale  edo herri(xk)etako eskulangileak  soilik  –P. 

Lafitte, E. Salaberry eta horien iritzian eta soziologian, hortxe nonbait; baita A. 

Mokoroaren  iritzian  ere–,  edo  haiez  gain,  Orixek  aipatzen  zituen  ehun  apaiz, 

berrehun fraide eta  berrogeita  hamar galtzadun ikasi  samarrak,  edo F.  Krutwig 

batek,  J.  Mirandek  eta  A.  Ibinagabeitiak  zioten  bezala,  herri  nahiz  hirietako 

gizatalde  oro,  kristau  fededunak  bezala  panteistak,  neopagano,  ateistak,  edo 

kristotar-teistak  bai  baina  Vatikanozaleak  ez  zirenak,  nonahiko  intelligentsietan 

egon ohi ziren gizatalde guztiak, ziren bezalako zirela eta pentsatzen edo sentitzen 

eta jokatzen zuten bezala jokatzen zutela ere.

Ideologia kontuak ez ditugu zuzenean aipatu, baina noski egon bazeuden hizkuntza 

ereduen  eztabaidarekin  nahastekatuak  eta  txirikordatuak.  Erakusburu  nabarmen  bat 

aipatzekotan Orixek A. Ibinagabeitiari  jendaurrean egindako kargu-hartzea.  Lapurtera 

klasikoa aldarrikatzen zutenen aurka hizkuntzari zegokionez:

"Mokoroa'k  –diozu– Villasante'k  egotzi  dizkion  zenbait  gogoetaz  bere  burua  

garbitu nai du! ¡Ala zipo! ¿Nai utsa? Berreun zati egiñik uzten du gauza guzietan.  
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Ni Mokoroa'rekin nago, Ortografi auzi ortan ez bestetan. Naiago nuke "Genio y  

Lengua" ta "Carta semiabierta" nere ba'nitu, bost duroko bat baiño! 

¿Ez al diegu erakutsi Krutwig'i ta Villasánte'ri, aien artikuluak euskera ederrez  

eta biziz ipiñi ditezkela, itz elkor oietara io gabe? Iru gauzetan utsegiten dute: 1)  

latin iatorra ez dakitela; 2) euskera iatorra ere ez, barren barrendik, beintzat; 3)  

itzulkizanaren arauak ez dakitzatela59. 

Eta erasoa errematatzeko, F. Krutwigen soneto bat:

Dagoeneko ikusi dugu zer ekarri digun Krutwig'en coltura orrek: 

"Gauzen izaitea Ezerezean 

dago; Nirbana da beren zentzua" 

Gauzen gauza ezin da bilhatzea 

gauzek barruan gezurra baitaukate.

Lanho da oro, mundua, elhea. 

Ezer eztago, eztago Gogorik, 

Spiritua ez da Kimaira baizik". Eta abar. (E. G. III, 5-6). 

Ez dakit Krutwig Budaren ala Tzeus' en seme dan. ¿Neurtitz oiek lumari erdoia  

kentzeko egin ote ditu? Ala ere arinkeri aundia litzake. ¡Ara, mutikoak! Oraintxe  

sartu  da  euskera  gizabidean,  Iainkoa  ukatzen  ikasi  baitu.  ¡Zer  zadura-badura  

nâsiak ematen ditugun zartari berri ortan! 

Ez, Andima, ez; ez goazen oien besotik gizabete ere (ib.).

  Beste  hauek  ere  bai:  Orixe  eta  Krutwigen  arteko  humanismoari  buruzko 

eztabaida60;  lapurtera  klasiko/gipuzkera osotuaren arteko ika-mika gorienean zela,  A. 

Ibinagabeitiak  idatzi  zuen “Euskara eta  liburu lizunak” dela-eta  sortu zen polemika. 

59  “Ezinbestean (Andima´ri)” in Gernika, (23), 1953.
60  Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” atalean “Humanismoa”.
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Polemika horren harian aipatu zituen J. Mirandek gorago adierazi ditugun gizataldeak61: 

bera neopagano izan zitekeen, F. Krutwig une hartan budista, A. Ibinagabeitia eta N. 

Etxaniz  kristotar-teista  ez-vatikanozaleak.  Puntu  hauek  ideologia  eztabaiden  atalean 

xehatzen ditugu.

Goazen aurrera. Zer jarraipen izan zuen 1953, 1954an eta 1955ean 1949tik 1952ra 

hedatu  zen  kultur  oldarraldi  erlatiboki  indartsu  horrek,  protagonista  nagusiren  bat 

izendatzekotan  F.  Krutwig  izan  zuena,  K.  Mitxelenak  hamarkada  amaieran  aitortu 

bezala62?

1.5. Bizkaiko Anaitasuna-ren sorrera

Bilbon  eta  Bizkaian  euskalgintzaren  aldetik,  Euskaltzaindiaren  idazkari  F.  Krutwig 

desagertzearekin,  hutsune  bat  bezala  geratu  zen.  1953eko  ekainean  I.  Berriatuak 

Bizkaiko  Anaitasuna  aldizkaria  sortu zuen, zeresan handia eman zuena bere euskara 

mordoiloagatik. 

1955eko  urtarrilean  A.  Irigoien  idazkari  eta  bulegari-lanak  egiten  hasi  zen 

Euskaltzaindian, nahiz idazkari ofiziala N. Oleaga izan, eta bilerak eta antolatzen idazle 

gazteekin eta; 1956an dezenteko protagonismoa hartuko zuen. 

Gipuzkoako  Aldundian  hilero  egiten  ziren  euskal  idazle  zaharrei  buruzko 

euskarazko hitzaldiekin-eta Donostiak protagonismoa hartu zuen euskalgintzan; eta han 

bereziki K. Mitxelenak. Urgazle 1950eko urriko 27tik zen, eta euskaltzain oso 1952ko 

ekainaren 27tik63. BRSVAPen euskarazko gehigarria zen  Egan-ek beste dinamika bat 

jarri zuen abian 1954ko bukaera aldera. 

61  Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” atalean “Euskara eta liburu lizunak”.
62  Ikus K. Mitxelenaren “Asaba zaarren baratza” in Egan, 1960, (3-6); lapurtera klasiko-gipuzkera 

osotu eztabaidan zuzenean parte hartu gabe. F. Krutwigek izan zuen egiteko giltzarria.
63  Azkue liburutegiko Josune Olabarriak emandako argitasunak.

78



Literatur euskararen batasunerantz

Erbesteari,  Euzko-Gogoa kazetari  ere  tarte  bat  egingo  diogu,  betiere  literatur 

euskararen batasunerazko prozesuari gagozkiola.

5. Lapurtera klasikoaren gainbehera eta Bizkaiko Anaitasuna-ren sorrera

F. Krutwigi dagokionez, desagertuz bezala joan zen, eta 1961ean Egan-en argitaratu 

arte  ez  zuen  ezer  kaleratu.  Lehenik,  erregimen  frankistaren  errepresioa  pairaturik, 

Euskaltzaindian zeukan postu axola handikoa galdu zuen, orduraino kultur lurrikaratxoa 

sorraraztea ahalbidetu ziona64. Bigarrenik, Gernika-ko plaza galdu zuen gorago adierazi 

64  Makinaz jotako testu bat dago “El asunto Krutwig” izenburua duena. Egun Euskaltzaindiaren Azkue 
liburutegian. Kontua da, horren arabera, Bilboko Auzitegiko fiskalak bi delitugatik auziperatu zuela 
F. Krutwig, erdaraz: PROPAGANDA ILEGAL eta DESACATO A LA AUTORIDAD jartzen du. Halaber 
jartzen du Bizkaiko Poliziaren Buruzagitza Nagusiko ofizio baten arabera F. Krutwig atxilotzera joan 
zirela, baina ez zutela bere etxean aurkitu. Hitzaldiaren itzulpena dator gero, fiskalak egindako esaldi 
azpimarratuekin. Hona batzuk, batzuetan azpimarratuak soilik, eta beste batzuetan testuinguruarekin, 
hobeki aditzeko: 

            Ya que en esta noche negra de Euskal-Erria   (euskaraz: Euskalherriaren gau ilhun hauietan)  ; O 
acaso han perdido la consciencia de nuestro pueblo los baserritarras y los caletarras castellanizados?  
(Ez  othe  zegoen  zuzen  Unamuno,  euskara  utzi  beharr  zela  erraiten  zuelarik,  edota  gure  herriaren  
koszientza galdu duten baserritarrak eta kaletarrak erdalduntzen direlarik? ; Así pues y siendo el primer  
deber de la Iglesia la custodia de la familia, la moral y la ética, en cualquier parte (en todas partes)  
cuida y protege las lenguas vernáculas y la enseñanza de las mismas, aunque en la actualidad por lo  
que atañe al País Vasco no lo parezca. (Halakotz eta Elizaren lehen egin-beharra familiaren, Moralaren 
eta Ethikaren zaintzea baita, edonun Elizak arbasoen hizkuntzak eta heietazko irakaskintzak zaintzen 
eta aldezten ditu, orain Euskalherrian hunela irudi ezarren); El idioma vernáculo no interesa al Estado  
desnacionalizador    (Arbasoen  hizkuntzaren  lantzean  ezein  interesserik  eztuen  Estatu 
desnazionalizatzaileak bertzelako hizkuntza duen talde nazionaleari hizkuntzazko plus bat eman nahi 
ezterauko,  hizkuntzazko quid pro quo bat  baizik,  que tiene una lengua para el conjunto nacional;  
Mediante la escuela se está erdaldunizando la juventud que incluso en la calle habla en castellano y  
que cree que el vascuence es un idioma rústico y torpe que no vale para nada. Este es el baldón de las  
escuelas erdéricas   (Haur da erdal-eskolen burhoa!); Estaría bien que la Jerarquía eclesiástica hiciera  
un llamamiento a los sacerdotes aquí, recordándoles que si por su negligencia y abandono   (eta beren 
lazukeriaz, beren zabarkeriaz), enseñan en castellano cuantas veces deberían hacerlo en Vascuence,  
pecan ante Dios y contra el derecho natural; Pero los intereses del pueblo Polaco estaban protegidos  
por una jerarquía de verdad y no por una jerarquía falsa, puesta por los enemigos del pueblo   (Bainan 
Polonian herriaren intereseak zaintzen zituen egiazko Hierarkhia zegoan, ez Herriaren etsaiak ezarri  
Hierarkhi  aizuna);  Algunos  sacerdotes  ya  dicen  que  en  el  país  vasco  es  más  fácil  hablar  en  
castellano...De dónde esa facilidad? De la dejadez de los sacerdotes?; Jerarquías que aquí tenemos,  
pecan contra las leyes  naturales y ante Dios;  Dónde está la rectitud de la Jerarquía? Vergonzosa  
negligencia la de los sacerdotes vascos, vergonzosa la traición contra nuestro pueblo, vergonzoso el  
abandono de los vascos;  Aunque en esta noche oscura de Euskalerria no se puede hacer lo que las  
circunstancias exigen,   (Noren erraztarzuna? Aphezen zabarkeria? Hemen dugun soi-disant Hierarkhiak 
lege naturalearen kontra eta Iainkoaren aitzinean bekhatu egiten du; Non dago orduan Hierarkhiaren 
zuzen  tarzuna?...Ahalkegarria  euskaldun  aphezen  lazukeria!  Ahalkegarria  gure  herriaren  kontrako 
trahisonea! Ahalkegarria euskaldunen zabarrkeria!; vosotros los franciscanos haceis algo más que los  
demás;  No defenderá acaso el Vaticano a nuestros enemigos en su tarea contra el derecho natural?  
Los más grandes enemigos del pueblo las monjitas y los frailes, los tenemos en el regazo de la Iglesia  
(Ez othe deraue Vatikanuak debekatzen gure herriko etsaiei iura naturalearen kontra ari izaitea, bertze 
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bezala;  harrezkero  Euzko-Gogoa-n  argitaratu  zituen  gorago  ikusmiratu  ditugun 

artikuluak. Berez bere idazlanak ez ezik Bilboko Julio Urkixoko Elkargoko beste kide 

batzuenak ere iragarri zizkion: E. Erkiagak Parmenidesi buruz65, B. Garrok Leibnitzen 

“Monadologia”,  M.  Arrutzak  Descartesen  “Metodu  Mintzura”,  eta  berak 

Schopenhauerren “Zio naikoaren erro laukoitza”, baina argitaratu Krutwigen hitzaldiak, 

J.  Gorostiagarena66,  eta  L.  Akesoloren artikulu  luze  bat  argitaratu  ziren67,  denak ere 

lapurtera klasikoz.

Testu filosofikoen itzulpenik ez. Ibili omen zen Krutwig bero Parisen, Ibinagabeitia, 

Miranderekin-eta, euskarazko goi mailako kultur aldizkari bat atera nahian: 

Krutwig bero dabilkigu euskal-aldizkari berri  bat argitara bear dugula-ta.  Ark  

ere, nonbait, nik bezalako oztopoak edirengo ditu bidean. Ez da errexa, berak nai  

luken eineko aldizkaria euskeraz argitaratzea. Yakintza, pilosopiaz, kulturaz...nik  

dakita? Popularismurik ez omen du nahi aristhokratismu baizik68.

Itxura  guztien  arabera,  Parisen  J.  Mirande  bereganatu  bazuen  ere,  amore  eman 

zuen69.

tokietako gaizkilei bezala? Herriko etsairik handienak monjattoen eta praideen eskoletan eduki ditugu, 
Elizaren altzoan. 

Alfontso  Irigoienek  kontatzen  du  bere  liburu  autobiografikoan,  batzar  hartan  izan  zela.  Honela 
darraio: “Krutwig-en erantzuna euskararen alde besterik ez zen izan hitzak sutsu atera bazitzaizkion  
ere, zenbait hizkuntzatan aipamenak eginik. Baina bildurtu egin zen itxura denez, gora beheraren  
batzuk hasi  baitziren,  eta iges  egin zuen  eta beste bide batzuetatik  abiatu zen”  (IRIGOIEN,  A.: 
Sorterriaren alde Kriselu, Bilbo, 1976, 30 or.) Hitzaldiaren itzulpena irakurririk, oso bestelako iritzia 
ateratzen  da,  hots,  gogor  eta  ausart  jokatu  zuela  F.  Krutwigek;  horregatik  ekarri  dut  hona.  L. 
Villasantek gisa honetan kontatu zion Justo Mokoroari Krutwigen hitzaldiaz: 

“Con ánimo de darle una grata noticia le diré que anteayer, en el acto de mi recepción en el  
Euskaltzaindi,  Krutwig disertó sobre el  incumplimiento en Euskalerria de las normas eclesiásticas  
respecto a la defensa de la lengua nativa, y por cierto dijo verdades bien gruesas y que el público  
aplaudió a rabiar, aunque alguno de los de la situación no dejó de molestarse. (1952-05-25).   

65  Gaur egun argitaratua. Ikus URRUTIA, A.: “Platon-en Parmenides edo Eideena” in Berbalauaren 
kulunkan prosa-lanak 2, Labayru, Derio, 2002,  699 or. eta ond.

66  “Bizkai Zaharreko Izenak” in Euzko-Gogoa, 1952, (5-6).
67  “Euskalerriaren adiskideak” eta “Euskal-hiztegia” Zubero´tar Andoni ezizenpean, in Euzko-Gogoa,  

1954,  9-10  orr.;  berez  testua  1952ko  otsailean  datatua.  1958an,  liburuxka  bat  argitaratu  zuen 
Arratiako euskaran  Ipiña ta Ipiña´tarren barri deritzana;  K. Mitxelenak goraipatu zuen  in  Egan,  
1959, (1-4), 100-101 orr.

68  A. Ibinagabeitiak A.M. Labaieni. 1952-10-21.
69  G. Aresti gaztearenganaino ere heldu zen lapurtera klasikoaren uhina. Ikus argitaratu zituen bi 

poemak in Euzko-Gogoa, (9-10), 1954, eta J. Azurmendik  artikulu honetan aipatzen duena: 
“Arestiren tintazko bataioaz” in Jakin, (62), 1991; Caracaseko Euzko-Gaztedi-n.
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Azpimarratu  beharra  dago  J.  Zaitegiren  eskuzabaltasuna  eta  benetako 

euskaltzaletasuna:  ez  zuen erreparorik  izan lapurtera  klasikoz  idatzitako testuei  leku 

egiteko. Hantxe argitaratu ziren gorago aipatu ditugunez gainera, J. Mirandek idatzitako 

ipuin modernoak eta irlanderari buruzko saioa ere lapurtera klasikoan. Gabriel Arestiren 

lehen  poemak  ere  bai,  J.  Miranderen  eraginez  lapurtera  klasikoan  emanak.  Poeta 

bilbotarrak  Egan-en  1957tik  aurrera  argitara  emandako  ipuinetan  “h”-ak  badira,  F. 

Krutwigek eta Villasantek sustaturiko higikundearen arrastoak dudarik gabe.  

Horretaraz gero, F. Krutwig desagertu bai euskal letretatik baina ondorengorik utzi 

gabe  ez.  Oroitu  beharra  dago  “h”-ren  inguruko  aferarik  ez  zela  gertatuko  aurrekari 

hauek gabe. 

1953ko ekainean Bizkaiko Anaitasuna sortu zuen Imanol Berriatua frantziskotarrak. 

Lehenbiziko  alean,  besteak  beste,  irakurleari  egindako  gutuna  zetorren.  Zalantza 

handiak  sumatzen  zaizkio:  garbizalekeriari  aurka  egin  nahi  dio,  baina  irakurlea 

garbizalea izango dela ematen dio buruak, irakurle asko garbizaleak izan daitezkeela, 

nahiz kaletarrak izan, eta eurek eguneroko jardunean erdal hitz asko edo erdaratiko asko 

erabili, hots, orduko giroak kutsatuak irudikatzen zituen, eta hortik zalantzak:

Euskera  garbi  garbia  gura  dabe  batzuk,  erdera  usaiñeko  berbarik  ez  daukon  

izkuntzea, eurak-be ez dakiena, iñun-bere entzuten ez dana (.) Orregaitik, nik ez  

deutsut  olanik  idatziko.  Gauza asko esan gura deutsut:  baserrikoak,  kalekoak,  

frabikakoak,  unibersidadekoak,  futbolezkoak,  ziñeskoak,  ezkontzazkoak,  

gaztarozkoak  (.)  Orrexegaitik,  ogeigarren  gizaldiko  gauzak  nire  agotik  entzun  

gura dozuz. Pozarren egingo deutsut.  Baiña orretarako, erdera usaiñeko berba  

naikoa erabilli bear, zuk zeuk kaleko berbetan esaten dozuzanak. Zegaitik ez, ba?  

Olan egiten badot, euskerearen miragarritasuna galdu egingo da ala? Ez orixe!  

Ez siñistu ori esaten deutsueneri.  Benetako jakitunen eritxiz, ez dago or gure  

izkuntzearen balioa.  Nun dago, ba?  Berboan eta itzen joskeran: berbak ondo 

tokiratutean, itzak alkarren urrengo ederto imintean. Olanik egiten badot, beiñik  
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bein nire berbetea ulertu al izango dozu, irakurteko gustoa ta erreztasuna lortuko  

dozuz, euskerea ez dozu aztuko. Ez da au naikoa asteko?70.

Borroka gogorrean zebilela sumatzen da. Begira azken paragrafoari:

Esan  deutsut,  irakurle,  orritxu  au  zelan  idatziko  dodan.  Ondo  artu  naizu.  

Geiagoko  barik  ez  zaitez  jarri  nire  kontra.  Odol  otzik  gogoratu  eizu  esan  

deutsudana. Nigaz batera ez bazagoz, ez zakidaz asarratu. Azkenean, alkar ondo  

artuko dogula uste dot. Eta gaztea bazara, siñistu eidazu, arren, eta jarraitu zirt  

edo zart asi dogun bideari (ib.)

Bizkaiko Anaitasuna kazetaren sorrera bere kultur testuinguruan balioztatzeko, oroit 

bedi gauzak honela zeudela literatur euskarari buruz: lapurtera klasikoa erabili  behar 

zen  eta  kultur  hitzak  harrobi  greko-latindarretik  hartu,  ala  gipuzkera  osotua,  hots, 

ikasientzat idaztean euskara garbia, euskal harrobia ahal den gehiena ustiatuz,  nahiz 

erdal edo erdaratiko hitz bakan batzuk onartu, ahal den bakanenak, aranazaleen purismo 

osora  jo  gabe;  horrela  zeuden  gauzak,  eta  I.  Berriatuak  bizkaitar  irakurle  bereziki 

kaletarrentzat beste eredu bat saiatu nahi zuen.

Euskaltzaindiaren oniritzirik izan al zuen? Esan liteke toleratua izan zela, Zaitegik-

eta zuten joera garbizaleegiari kontrapisu egiteko baliagarri izan zitekeelakoan. Berez, 

K.  Mitxelena  euskaltzainari  ez zitzaion  batere  egokia  iruditzen.  1954ko gutun baten 

honela diotso L. Villasanteri: 

Etxaide  (aita,  euskaltzainburua) eta  ni  egon  giñan  berekin.  Eztabil,  guk  uste  

genduen  bidetik,  zaarretik  alegia,  ezta  gutxiagorik  ere:  berria  dugu,  berririk  

baldinbada. Ene iritzirako berriegia ere bai. Agertu zizkigun oiñarriak jatorrak  

dira geienbat,  derizkiodanez,  baiña populistegia,  Krutwig´en  itza erabilli  bear  

emen, arkitzen dut. Gauzak bere neurria bear dute beti eta erabateko jokabide  

70  Sinatu gabea: “Euskaldun irakurle” in Anaitasuna, (1), 1953.
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extremistak eztira beti onenak izaten jendea nai dugun bidetik eramateko. Ta batez  

ere euskal literaturari zor zaiona eztiola ematen iruditzen zait.  Erdal-itzak ere,  

iruditu zitzaidanez, gazteleratik artu nai ditu geienetan, gorago jo gabe eta beste  

aldekoak bertan beera utzirik, eta ortan enator bat berarekin71.

I.  Berriatuak  1956an  Kristiñau  katezismoa  prestatu  zuenean,  Euskaltzaindiaren 

babes pixka bat nahi izan zuen, eta horretarako anaiakide L. Villasanterengana jo zuen. 

Honek hitz hauekin eman zion babesa:

Aita Berriatua zindo eta zintzo orrek, zuk Euskaltzaindiaren babes edo itzal piska  

bat nai zenuke, zure idaztankera iñork gaiztoz artu ez dezan. Euskaltzain naizenez,  

auxe esaten dizut: Euskaltzaindiaren aldetik eztezazula bildurrik izan, etzaizula  

zure izkeragatik istillurik sortuko. Zuk artu dezun bide ori, urte askoren frutua da.  

Saiaketa eta izerdi askoren ondore. Len artutako bidea on eztala egiztatu ondoren,  

ura bertanbera utzi eta beste bat autatzen dakiana, ez al da errespetagarri? Aita  

Berriatua zintzo ori, euskaltzale zintzorik bada, zu noski. Kristau dotriñak, erri  

xearentzat eta gaiñera umeentzat dan ezkero, gauza guztien gaiñetik argitasuna ta  

erreztasuna nai du. Eta egi-egitan zurea, bai iztegi aldetik eta bai joskera aldetik  

ere,  aukera-aukerakoa  dala  deritzait.  Eztago  Bizkaian  ume  euskaldunik,  ziur  

nago, zure euskera ori guztiz errez ulertu eta gustora artuko eztuanik. Eta ezta ori  

gogoan artu  bear  dan doai  edo valorea? Bai,  noski,  purismu alfer  eta  idorra  

baiño  milla  bider  areago.  Ekin  eta  jarrai,  bada,  Aita  Imanol,  eta  Kristiñau 

Katezismo bikain ori ia lenbailen osorik ematen diguzun72.

Egun batzuk lehenago eskatua zien baimena K. Mitxelena eta besteri, I. Berriatuaren 

kristau ikasbidea horrela babesteko:

Gogoan izango dezu, noski, nola esan nizun Aita Berriatua Alemaniako Katezismu  

berria euskerara (bizkaierara, alegia) biurtzen ari dan (.) Euskera, berriz, bere  

gisakoa du, “Anaitasuna”-n agiri dun taju ortakoa. Eta apaiz garbizale batzuk  

71  1954-11-06ko gutuna. Donostiako Koldo Mitxelena liburutegian.
72  Katezismoaren hitzaurrean “Itzaurre-ordez” izenburupean, 7-8 orr. 1956-07-14ko data.
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akerraren adarretara bota ez dezaten, babes-piska bat-edo nai luke gizajoak; eta  

euskaltzain naizenez, itzaurre bat egingo diodan esan dit. Baietz esan nion. Uste  

dut orrekin eztudala Euskaltzaindia “komprometidu” edo leku txarrean jarriko.  

Dana dala,  nire  itzaurre orren kopia bat  bialtzen  dizut;  orko  kideak  sostorrik  

jartzen  ezpadute,  dagon-dagonean  bialduko  diot  Berriatuari  itzaurre  ori.  

Euskaltzaindiaz diodana zerbait aldatu edo leundu edo kendu bear bada, esan  

faborez. Eta gero, itzaurrearen kopia bialdu zadazute onera, otoi73.

Ez dakigu L. Villasantek delako hitzaurre horretan aldaketarik egin behar izan zuen 

K. Mitxelenak eta Donostia aldeko beste euskaltzain batzuek hala galdeginik –ez dakigu 

nori erakutsi zien K. Mitxelenak–, baina badakigu L. Villasantek baimena eskatu ziela.

M.  Lekuona  euskaltzainak  Bizkaiko  Anaitasuna-k  zerabilen  euskararen  defentsa 

berezia  egin zuen.  Anaitasuna  aldizkari  gisa oso goretsi  zuen74.  Hori  zela  eta,  aditu 

behar  izan  zituen  gertukoengandik  aditzekoak,  hots,  nola  goraipatu  zezakeen  horren 

euskara zatarra zabaltzen zuen aldizkaria. Eta orduan luzeago aritu zen Anaitasuna-ren 

defentsan, eta aldi berean haren mugak zehazten, horri erreparatzea ere garrantzizkoa 

da.  Manuel  Lekuonak  zioenez,  Anaitasuna  ez  zen  euskara  jasotzeko,  ez  eta  inori 

erakusteko  ere, baizik  eusteko.  Euskaraz  irakurrarazteko  eta  jasotzeko  balitz, euskara 

garbi-garbira joko omen zuten75. Ez zen  Euzko-Gogoa-ri edo  Egan-i lehia egiteko, ez 

eta  Gipuzkoako  Anaitasuna-ri  ere  –hura  baserritarrentzat–:  Anaitasuna  Bilboko 

euskaldun  kalekumeentzat  zen,  haientzat  egoki  taxututako  aldizkaria,  aldizkari  gisa 

itxurazkoa  oso,  eta  bere  hartan  errespetu  eta  begirune  osoa  merezi  zuena.  Baina  ez 

eredugarri literatur euskararen batasunerako. 

Lehenbizi,  erlijiosoek  soilik  idatzi  zuten  Bizkaiko  Anaitasuna-n,  eta  1955eko 

uztailetik aurrera Alfontso Irigoien ere lankide bihurtu zen, eta laikoentzat ere irekia 

1957ko apirilera arte76.

73  1956-07-10eko data. Donostiako Koldo Mitxelena liburutegian.
74  Ikus “Anaitasuna” in Egan, 1956, (3-4).
75  Ikus “Anaitasuna” in Egan, 1956, (5-6).
76  Aldizkariaren historia laburra, A. Inurritegiren artikulu honetan: “Atzo eta gaur: lehen unada” in 

Anaitasuna (300-301), 1975, 3 or. Alfontso Irigoienek ere bere liburu autobiografiko Sorterriaren 
alde-n horra bideratzen du. IRIGOIEN, A.: Sorterriaren alde, Kriselu, Bilbo. 1976.
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Alfontso Irigoien 1955etik aurrera eragile gisa ageri zaigu. Bilbon harremana izan 

zuen F. Krutwigekin, G. Arestirekin, eta euskararen munduan mugitzen ziren guztiekin 

edo gehienekin: Xabier Peña, Xabier Gereño, M. Arruza, B. Garro, E. Erkiaga; halaber, 

Txillardegi,  Julen Madariaga, Jose Manuel Agirre, Jose Luis Benito del Valle,  Mikel 

Barandiaran,  Iñaki  Gantzarain,  Gurutz  Ansola  etab.  Salbatore  Mitxelena,  Andima 

Ibinagabeitia eta Jon Mirande eta Txomin Peillenekin ere bai Parisen. A.M. Labaien eta 

Gasteizko Andoni eta Teresa Urrestarazurekin ere bai. 

Idatzi zuen Sorterriaren alde izeneko liburu autobiografikotik argitasun jakingarriak 

jaso  ditzakegu,  liburu  laburra  eta  nahasi  samarra  den  arren,  eta  liburu 

autobiografikoetan  maiz  gertatu  ohi  denez,  bere  bizipen  eta  ikuskera  berekitik 

kontatua77.

Egan  aldizkarian  1956an  hasi  zen  kolaboratzen,  eta  urte  horretatik  aurrera 

Euskaltzaindian idazkaritzatik paper garrantzizkoa jokatu zuen, eta lehen itzulpenak-eta 

Euzko-Gogoa-n argitaratu bazituen ere 1954an, J.  Zaitegi  aberrira  etorri  zenean bere 

planekin, harekin talka egin zuen, hurrengo atalean kontatuko dugun bezala.

1.6. Donostiako Julio Urkixo Mintegiko hitzaldiak 

1953-55 urte horietan esan liteke hein batean Euskaltzaindia Bilbotik Donostiara 

aldatu  zela78.  Diputazioan  hilero  hitzaldiak  egiten  ziren,  maiz  euskal  idazle  zaharrei 

77  Euskaltzaindian, nahiz idazkaria  N. Oleaga izan, 1955eko urtarrilaren 30etik aurrera soldatapeko 
langilea zen A. Irigoien: diruzaintza eta idazkaritza eramateko izendatua –J. Gorostiagaren ordezko 
behin-behinean, hasiera batean–. Bada, oso agiri gutxi gordetzen dira garai horretakoak,  eta maiz 
dauden agiriak oso kaskarrak dira informazio aldetik eta formaltasun aldetik, neurri batean egoera 
politikoaren isla ere bai. 1963an euskaltzain izendatu zutenean, Bizkaiko bi euskaltzain izen onekoak, 
hots, J. Gorostiaga apaizak eta S. Altubek agiri bat bidali zuten Euskaltzaindira, bere kexu gogorra  
agertzeko. Batetik ez zietelako jakinarazi ere egin A. Irigoien izendatu behar zutela, beraiek Bizkaitik 
aukeratutako euskaltzainak izanik; eta bestetik, kexu ugari zegoelako haren idazkaritza-lanaz. Ikus 
Euskaltzaindiaren Azkue liburutegian J. Gorostiaga eta S. Altuberen gutuna, 1963-02-22koa. 

78  Adierazgarria  da E.  Erkiagak,  1953ko gabon egunez,  L. Villasanteri  egiten dion gutuna,  Bilbon 
euskalgintza  aldetik  zegoen  giro  hotzaz  jabetzeko.  Gutuna  Euskaltzaindiak  Bilbon  duen  Azkue 
liburutegian.
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buruzkoak. L. Villasantek Joanes Etxeberri Sarakoaz lehenbizikoa; laster, A. Irigaraik 

Axularrez,  gero  K.  Mitxelenak  Oihenartez,  A.  Arruek  Asteasuko  Agirrez,  eta  beste 

hitzaldi sail luze bat, eta horien bitartez euskal literatura zaharraren berreskuratzea –

Axularren Gero-ren edizio berria M. Lekuonak egin zuen 1954an–, 36ko gerra aurrean 

ezin pentsatua zena, eta hein handi batean horretarako bulkada Krutwig-Villasanteri zor 

zitzaien.

K.  Mitxelena  A.  Irigarai  bezala,  lehenbizi,  BRSVAPen  hasi  zen  argitaratzen, 

gaztelaniaz batez ere, eta euskaraz ere bai79. Guri dagokigunerako, garrantzitsuena, A. 

Oihenarti  buruz  Donostiako  Julio  Urkixo  mintegian  euskaraz  egindako  hitzaldia 

argitaratu  zuen.  Ildo  beretik,  M.  Lekuonak  Axularren  Gero-ren  laugarren  edizioa 

argitaratu  zuenean  1954an,  zenbait  puntu  kritikatu  zizkion  –euskaraz  Egan-en  eta 

gaztelaniaz  BRSVAPen-.  Aurrerago  jasoko  ditugu.  Garbi  dago  A.  Irigarai  eta  A. 

Arruerekin batean, 1954ko bigarren aletik aurrera, Egan birfundatu baino lehen ere, K. 

Mitxelenak ospea irabazia zuela. 

Harez geroztik, Euzko-Gogoa eta Egan-en arteko lehia onuragarria sortu zen. Idazle 

zaharren  zati  hautatuak  txertatzen  hasi  zen  A.  Irigarai;  K.  Mitxelena  elkarrizketak, 

zinema-kritikak eta bereziki euskal liburuen kritikak egiten. Egan eraberritzen egindako 

lanaz  gainera,  nola  eragin  zuen  K.  Mitxelenak  literatur-euskararen  batasuneranzko 

prozesuan?

“Zer dinozu bada? Bizi ahal da Euskaltzaindia? Aspaldi huntan eztut egunkarietan gure Bilgu  
maite horren lerrottoren bat  ere irakurteko zorionik izan.  Biltzen ahal  zarete? Akademiku  berriak,  
Mitxelena eta “Oxobi” heien aulki iabe egin othe dira?  Noiz, eta nun?  Gure inguragia hotz dago,  
eztugu  batere  euskal-girorik  hemen  behintzat.  Orain,  oker  ez  balin  ba  nago,  Gorostiaga  iauna,  
Akademiaren izenez hemengo Junta de Culturako kidea da? Zergatik ez zirikatu Junta hori, hemen  
Bilbon, lehen bezala, 1889 urtetik eta 1936 arte bezala, Euskal-Kathedra berriro ezar dezaten? Ezina 
othe du gure Euskaltzaindiak obaritto hori ere ardiestea?. 

79  Lehen  iruzkina  1949an idatzi  zuen.  1950ean,  Julio  Urkixo  zendu  berriaren  omenez,  euskararen 
bokalarteko hasperentzeaz artikulu luze samar bat idatzi zuen, eta beste bat Errenteriako euskarari 
buruz. 1951an, “De fonética vasca”. I. “La distribución de las oclusivas aspiradas y no aspiradas” 
539-549 orr.; “La sonorización de las oclusivas iniciales” 571-582 orr. Urte berean “D, Resurrección 
María de Azkue. Im memoriam”. 1953an, “El último roncalés” (469-470), M. Garderen artikulu bat 
probestuz.  1960ra arte  urtero argitaratu zituen artikulu banaka batzuk, gehienak hizkuntzalaritzari 
dagozkionak; laburrak. Azkena, 1960an, J. Intxaustik argitaratutako Euskal-aditza-ri egindakoa.
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1951ean argitaratu zuen “Euskal literaturaren etorkizuna” artikulu jakingarria ahaztu 

gabe80,  gatozen  hamarkadaren  lehen  zatian  egin  zuen  kritika-lanera.  A.  Oihernati 

buruzko hitzaldian ziria  sartu zien bai Olabidezaleei  –J. Zaitegi  buru–, eta bai erdal 

maileguetara errazegi jotzen zutenei ere, hots, Krutwigi-eta, hizkuntzaren beraren ernal 

iturria ongi ustiatu eta agortu gabe. Baina hitzen kontua baino gehiago hitz-joskera edo 

sintaxia  nahi  zuen  aipatu  hitzaldi  horretan,  eta  orduraino  auzitan  jarria  ez  zen  S. 

Altuberen Erderismos-eko arauak oso ere zalantzan jarri:

Euskal gaietan egunotan sortu den joera berria nik bezain ongi ezagutzen duzue.  

Labur beharrez, Axulartarrak dei genitzake, maisutzat Axular hartu dutenez gero.  

Badakizue  orobat  zein  iritzitakoak  diren  hitzei  dagokienez.  Zenbait  gogoeta,  

zenbait idea, Europako herri landu guztienak dira, ez batenak edo besterenak (.)  

Ondasun horiek, beraz, besteren hainbat gure baldin badira, ez dirudi kupida edo  

lotsarik izan behar genukeenik horietaz,  gainerakoek bezala,  jabetzeko.  Horixe  

egin zuten lehengo autoreek kezkarik gabe: aisegi, zenbaiten ustez. Baina ez dira  

hitzak bakarrik: Europako hizkuntza landuek joskera ere, batzuek besteen antzera  

eta guztiok latinaren arabera, antzaldatu dute. Hortan ere, hitzetan bezalaxe, gure  

autoreak latinaren eredura ahalegindu ziren euskara egokitzen. Badirudi, beraz,  

gure literatura klasikoari segi nahi diotenek erabat segi behar lioketela. Alabaina  

ez da hori gertatzen, Aita Villasante-Kortabitarteren iritzia besteek onesten baldin  

badute.  Honek,  guztiok  ezagutzen  dugun  Euskaltzaindiko  sarrera-hitzaldi  

jakintsuan, garbi aitortzen du ez derizkiela hontan imitagarri. Hainbesteraino, ez  

bailituzke  eredutzat  hartu  dituen  antzinako  liburuak  dauden  daudenean  berriz  

argitara emango, “arriskuz betheriko egitekoa” dela jakinik ere, “Syntaxis aldetik  

zuzendurik” baino. “...euskara zuzen eta kanonikoaren ithurri eta maisu izaiteko  

egiten diren edizinoetan horrenbertze haizu litekela dirudi”. Zer esan? Hitz bat  

dator  bihotz-barrendik:  Absit!  (.)  Labur  esateko,  Altube  jaunak  finkatutako  

legeak, euskarak gorde behar lituzkeenak izango dira agian, baina ez euskarak  

gorde  edo  gordetzen  dituenak.  Ez  dira,  gehienez  ere,  euskararenak,  zenbait  

dialekturenak baizik. Eta dialektu horietan ere zeharo eta osoro betetzen ez direla  

esan beharrik ez (.) Eta, axulartarrek behintzat gehiago begira behar luketena,  

80  In Egan, 1951, (3). Orixek gozogabeko urteetan egindako lana goresten zuen; baina hala jarraitu 
behar zela adierazi gabe; aitzitik, euskarak kaleratu behar zuen, beste era batera jokatu beharra 
adierazten zuen garai berrien arabera jokatzekotan.
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lege horiek ez dira literatur hizkuntzarenak: herri-hizkuntzarenak dira huts-hutsik.  

Literatur hizkuntzan zein den hitz eta orazioen lekua, banan-banako estatistikak  

bakarrik  erakus  lezake.  Aldez  aurretik  esan  genezake,  ordea,  beldurrik  gabe,  

estatistika horrek agertuko lituzkeen legeak ez direla Altube jaunarenak izango.  

Ez al digute erakutsi gauza bat dela herri hizkuntza eta bestea, oso bestea gero,  

kultur hizkuntza?81.

S. Altubek jendaurreko erantzuna Mitxelenak hitzaldia  egin eta  hiru urtera eman 

zion, Euskera aldizkariaren bigarren aldiko lehen alean82; A. Villasantek ere Euskera-ren 

lehen  ale  berean,  Altuberen  erantzuna  aprobetxatu  zuen  aitortzeko  K.  Mitxelenaren 

kritikak zer-pentsa handia eman ziola, eta orduan joskerari zegokionez, bere iritzia ez 

zela hain erabatekoa, sintaxian Altubek Erderismos liburuan proposatzen zituen arauei 

jarraitu behar ote zitzaien:

En primer lugar, las reglas de Erderismos son, hablando en general y por lo que  

respecta a nuestros dialectos (ignoro si allende el Bidasoa se observan) las leyes  

del  euskera  oral.  Pero  querer  trasplantar  o  aplicar  a  rajatabla  las  leyes  del  

lenguaje oral al escrito o literario, ¿es legítimo? ¿No tiene el lenguaje escrito sus  

exigencias  peculiares  y  su  condición  propia,  que  pueden  justificar  el  que  el  

escritor pase por alto tales normas? En particular, el lenguaje oral es siempre  

mucho más sencillo y directo, y en él no ofrece complicación mayor el expresarse  

según  dichas  normas;  pero  en  el  escrito  es  forzoso  recurrir  muchas  veces  a  

incisos un tanto largos, combinar varias oraciones subordinadas, etc., y entonces,  

el  guardar  a  punta  de  lanza  dichas  reglas  contribuye  no  pocas  veces  a  dar  

pesadez al estilo y a oscurecerlo para la lectura. Y no se diga que tales oraciones  

largas no deben usarse en euskera, pues hay géneros y modos de concebir y de  

expresarse que exigen tal estilo, tanto en euskera como en cualquier lengua (.)  

Quiero decir que considero muy valioso y muy provechoso para los escritores el  

estudio  de  las  reglas  del  Sr.  Altube  y  el  tomarlas  como  unas  orientaciones  

generales,  buenas  y  seguras;  pero  creo  que  en  la  práctica,  y  en  casos  

81  MITXELENA,K.:  Euskal idazlan guztiak V, literaturaren inguruan II, klasikoak 25, Kriselu, Bilbo, 
1988, 
53-54 orr.

82  “Literatur-euskera” in Euskera, (1), 1956, 3-13 orr.
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particulares, hay no pocas veces razones superiores que justifican el prescindir de  

ellas83.

Aurreko urtean argitaratua zuen L. Villasantek “GOI-ARGI, Ars-ko Erretore Santu-

aren Erakusaldiak” itzulpena, eta sarreran eskerrak ematen zizkion Altube jaunari:  lan 

oni azken esku ta orraztua berak eman dio-ta, atsegin aundiz ta pozarren agertzen diot  

nere eskerrona84. 

Ez  zaigu  interesatzen  aztertzea  sintaxiaren  kontuan  nork  zuen  arrazoi.  Guri 

dagokigunerako,  bi  ohar  dira  egin  beharrekoak;  bata,  K.  Mitxelenak  lortua  zuela 

sintaxiari zegokionez, L. Villasante euskaltzaina, axulartarra, Altuberen Erderismos-en 

mendetasunetik askatzea; eta bestea, K. Mitxelena hasia zela inorekin erabat bat etorri 

gabe –hori bai, BRSVAP-Egan eta Euskaltzaindia-rekin lerrokaturik– denengan eragiten, 

edo denen itzala lortzen85, 1960ko hamarkadan giltzarri gertatuko zena.

Beste pare bat kolpe emateko aukera M. Lekuona euskaltzainak 1954an kaleratu 

zuen  Axularren  Gero-ren  edizio  berriak  eskaini  zion  edo  hura  baliatu  zuen  behinik 

behin. Kolpe bat hitz-garbitasunari,  hari antzua etsiz,  eta bestea, populismoari, herri-

hizkera  soberaestea  eta  literatur  hizkera  gutxiestea.  Lehenik,  M.  Lekuonaren  lana 

iruzkinduko dugu, eta gero K. Mitxelenaren kritika.

Axularren lanari M. Lekuonak laudorioak opa zizkion: oparoa gaiaz eta eraz, mamiz 

eta azalez, ongitxoz guztien gainetikoa, gorena, ederrena, jantziena, jakintsuena, erraza, 

txairoa eta apaina, eta gainera irakurle mota askorentzat zer xurgatu baduena. 

Hiztegiari  buruz,  ez zuen berariaz  ezer  adierazi,  ugaria,  oparoa,  baina  balioztatu 

gabe. Axularren idazmoldea bai. Esaldi laburra, estilo laburra laudatzen digu: 

83  “Comunicación del P. Villasante sobre la réplica del Sr. Altube al Sr. Michelena acerca de sintaxis 
vasca” in Euskera, (1), 1956, 14-18 orr.

84  In Arantzazu, 1955, 7. or.
85  Hona  A.  Ibinagabeitiaren  aitortza  hau,  K.  Mitxelenak  Donostian  Oihenartez  egindako  hitzaldia 

iruzkintzean egina: “Gure artean gaurkoz dugun izkeralaririk aipatuena dala esango ba'genuke, ez  
genuke noski, gezurrik ialkiko, ez orixe”. Ikus: “Arnault Oihenart” in Euzko-Gogoa, (….), 1954, 3-4 
orr.
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Eta, izan ere, Axular eztegu bat-ere parrafo-zale. Luze itz egingo dizu aldiz aldiz;  

bañan iñoiz ere ez parrafo bakar luzean. Sorta txiki asko dun itzaldia degu beti  

aren itzaldia. Eskutada txiki asko batuko dizkigu arek zama aundian; bañan beti  

ere olaxe, sortaka; ez bein ere, mahats-aiena iduri, parrafo nahasi, klausula luze,  

arnas-etengabeko periodo bakar batean86.

Horregatik, haatik, bere estiloa lakoniko, ebakia, hitz-neurtua bilakatu gabe:

Ez.  Axular  askotan  gai  luzeari  ditxeko.  Eta  eraz,  berriz,  zati  labur  bakoitza  

leunkiro  alkartzen  du  zati  urkoakin.  Ortarako  du  ark,  daukan  bezelako  arte,  

daukan bezelako Retorika. Retoriko bortitza baita, izan ere, gure Sara´ko Erretor  

zar, antziñako Tolosa´ko edo Salamanka´ko ikasle gotorra...(ib.)

Huts eta akatsei doakienez: 

Erderaz irakurtzen oitua –oso oitua– bazera, nabarituko dezu zenbait oiu ezkutu,  

zenbait  resonantzi,  zure  barrunbean,  GERO  irakurtzen  diarduzunean.  Aldiz,  

oarturik;  aldiz,  oartzeke.  Ezta  orregatik  eder  Axular.  Ez  orregatik;  ori  arren,  

baizik87.

Hori  zertatik  datorren zehaztuz,  Axularren  txitean-pitean  darabiltzan  “zeren” eta  

“ezen”-ak jotzen ditu alferrikako88, eta era berean urre aizuntzat beste lokailu hauek ere: 

Hain...non,  hain...ezen  (.)  Olakoak  eta  oien  antzeko  beste  zenbait  joskera  

(nola...hala,  non...han,  noiz...eta  orduan etab.)  ez  dira  euskera  jator,  latinismo  

baizik, edo ta kulteranismo. Ez ditugu, ordea, guztiak aipatu. Eta aipatu ditugunak  

ere,  ez  ditugu  Axular  mendratzeagatik  egin;  aren  liburuko  zenbait  urre-aizun,  

legezko urretzat iñork artu ez dezan baizik, eta paperezko lorea lore jatortzat89.

86  “Comunicación del P. Villasante sobre la réplica del Sr. Altube al Sr. Michelena acerca de sintaxis 
vasca” in Euskera, (1), 1956, 21-22 orr.

87   21 or.
88  F. Krutwigek ere P. Lafitteri ziotson lapurtera zaharra hartuko zela, baina erderakadez xahutua, eta 

horietan, “ezen”, “zeren” eta “ezik” aipatzen zituen espresuki.
89  “Comunicación del P. Villasante sobre la réplica del Sr. Altube al Sr. Michelena acerca de sintaxis 

vasca” in Euskera, (1), 1956, 24-25 orr.
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Joskeran ere akatsik aurkitzen zion (gogora Luis Villasantek ere 1952an Axularrez 

egindako sarrera-hitzaldian haren joskerari  ez zeritzola  eredugarri,  beste  guztian bai, 

baina sintaxian ez):

Itzen joskeran –itzen egokieran– batez ere. Ezta arritzeko-ta, Axular´en pentsaera,  

latin-antzatxo ibilli oi da askotan. Aren mendeko eskribitzallerik geienena bezela.  

Begira, adibidez, beste askoren artean, onako zati oiei:

“Haur da erremedio ona, etsaiari barkatzeko eta pairatzeko, aren egin-erranez  

konturik  ez  egiteko,  nola  eta  zer  moldez  dagoen,  koleran  dagoenean,  

kontsideratzea”. Zati au euskaldun arrunt batek, beste onela esango luke, gutxi  

gora  bera:  “Haur  da,  etsaiari  barkatzeko  edo  pairatzeko,  haren  egin-erranez  

konturik  ez  egiteko  erremedio  ona:  koleran  dagoenean  nola  eta  zer  moldez  

dagoen  kontsideratzea”.  Axular´en  zatiak,  latin-usai  geitxo  du.  Baserritar  

arruntak, zati au jatorkiago josten du90.

Gorago esan dugu akatsen aldea baino dohainena askoz hornituagoa zekusala eta 

hala bururatzen du aitzin-solasa, haren zati aukerakoekin.

Beste alde on bat, batasun bila ibiltzea.  Hiztegian,  euskalki hiru behintzat erabili 

zituela zioen, lapurtera, nafarrera eta gipuzkera; eta aditzean ere lapurterazkoekin batean 

nafar-gipuzkerazkoak:  zeraukan/zioen; derakunari/diogu. 

K. Mitxelenaren kritikara etorriz. Euskaraz Egan-en:

Eta ez dezagula Jainkoagatik gutxietsi, garbizale horrekin ari naiz, nahi bezain  

garbi ez deritzazulako. Garbitasuna antzua da hemen ere: ez du umerik izaten (.)  

Dirua edo gure probetxurako asmatzen dugun edozein tresna bezala, erabiltzeko  

da, eskuz esku eta ahoz aho ibiltzeko. Ibilian, jakina, galdu beharko du harako  

lehengo  garbitasun  eta  diztira  hura,  baina  horren  orde  gero  eta  leunago,  

egokiago, erabilkorrago bihurtuko da (.)  Axularren garaikoek antzinako Greko  

90  “Comunicación del P. Villasante sobre la réplica del Sr. Altube al Sr. Michelena acerca de sintaxis 
vasca” in Euskera, (1), 1956, 25 or.
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eta Erromarrak hautu zituzten maisutzat (.) Beren hizkuntzak garai horretan asko  

aberastu,  trebetu  eta  gaitu  zirelakoan  daude  Europako  jende  guziak.  Guk,  

beharbada,  aberastasun  horiek  guziak  pozik  emango  genituzke  Harri-aroko  

garbitasunaren truke, baina gogoak eman behar liguke behin edo behin ez ote den  

harritzeko  Jainko  eskuzabalak,  beste  guztiak  zoratzen  zituelarik,  guri  bakarrik  

jakinduria ematea (.)

Lekuona jaunak herri-hizkera gehiegitxo  jasotzen  duela  ere  esango nuke,  hori  

egiteko literatur  hizkera beheratzen baitu.  Ez da nahitaezkoa,  batetik,  bi  mota  

hauek elkarren etsai izatea. Bestetik, adibidez, inork esaten al du Fray Luis de  

León  edo  Montaigne  edo  Francis  Bacon´en  hizkuntza  baino  ederragoa  zenik  

orduko edozein Peru nekazari edo Matxin urtzailerena? Nik ez dut behintzat orain  

arte entzun. Jatorragoa, bai, izango zen agian, aurrekoen ohiturei estuago lotua,  

baian, zer egingo zukeen nekazari horrek edo urtzaile horrek besteek esan zituzten  

gauzak esan behar izan balitu? Berriz ere: argia guretzat bakarrik piztu al du  

Jainkoak? Beste guztiak itsutu egin al ditu?91.

Eta gaztelaniaz BRSVAPen:

En el mismo prólogo hay un detenido intento de valoración de la prosa de Axular,  

fundado –como frecuentemente  suele  ocurrir  entre  nosotros-  más sobre  criterios  de  

casticismo que sobre  puntos  de vista  estéticos  y  de capacidad expresiva.  Ya hemos  

indicado en otro lugar que estamos en completo desacuerdo con esta manera, que el  

señor Krutwig calificaría de “populista”, de considerar el habla de nuestros escritores:  

una lengua necesita sobre todo riqueza y flexibilidad, no casticismo y pureza92.

Hemen ere ez dugu xede arrazoi nork zuen ebaztea, baizik ere literatur euskararen 

batasuneranzko  prozesua  50eko  hamarkadan  nola  garatu  zen  azaltzea.  Garbitasuna 

bizitzan bezala hiztegian ere antzua delako iritzia agertu zigun Mitxelenak, eta halaber, 

Axularri  jarraitzekotan  haren  sintaxiari  ere  segitu  beharra;  herri-hizkerara  gehiegi 

91  MITXELENA, K.: Euskal idazlan guztiak II, liburuak I, Klasikoak 22, Etor, Donostia, 1988, 40-42 
orr.

92  “AXULAR. GERO. IV argitara-aldia” in BRSVAP 1954, 388-399 orr.
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makurtzea  leporatzen  zion  M.  Lekuonari,  jatortasunari  estetikari  eta  adierazpen 

gaitasunari baino esker hobea egitea, eta Lekuonak berriz, Gero-tik latinismoak eta zein 

eta  ezen-ismoak  garbitu  beharra  aipatzen  zigun,  eta  Axularrek  bezala  batasunerako 

euskalki nahasketa burutu beharra (lapurtera-nafarra-gipuzkera).

Euskaltzaindia  euskal  idazle  zaharren  azterketari  emana  dakusagu  aldi  honetan, 

literatur euskara batzeko eta aberasteko eredu bila.  

1.7. Euzko-Gogoa-ren azken urteak Guatemalan 

Atal honetan bost idazleren iritziak bilduko ditugu. Bata, Orixerena, Zaitegiren Bidalien  

Egiñak  liburuari egiten dion hitzaurrean adieraziak; halaber liburu berataz P. Lafittek 

agertu zuen iritzia; bestetik, aberri barruko euzkogogoatarren iritzia jasotzen zuen A.M. 

Labayenena jasoko dugu, eta ondotik, Guatemalan zen A. Ibinagabeitiak nola agurtzen 

zuen Egan birsortua, eta azkenik, B. Ametzagari egingo diogu lekutxo bat.

Orixek Zaitegiren liburuaren hitzaurrea  egitean,  idatzi  zituen zazpi  orrietatik  orri 

erdi  bat  baino  gehiago ez  zion  eskaini  liburuari  berari:  Zaitegik  sekulako  lana  egin 

autore greko, latindar eta egungoak bereganatzen eta haiek euskaraz txukun eta garbi 

ematen, eta halere, orri erdi bat eskaintzen dio, eta beste sei orri eta erditan enplegatzen 

da  Zaitegik  hartutako  lan  eskergak  goresten,  bai,  baina  hori  baino  gehiago  azken 

hirurogeita  hamar  urtean  euskalgintzan  egindakoa  laburbiltzen  eta  batez  ere 

balioztatzen,  lan  hori  auzitan  eta  zalantzan  jarria  zuten  lapurteraren  aldekoei  edo 

axulartarrei erantzuten eta halaber bere sokakoak ziren barneko A.M. Labaien bezalako 

populistei. 

Orixeri  Zaitegiren  liburua  iruzkintzea  baino  gehiago  interesatu  zitzaion  bera 

ordezkari nagusi zuen gerraurreko belaunaldi euskaltzalearen historia eta balioztapena 

egitea.
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Hona, lehenik, J. Zaitegik egindako lanaren goresmena:

Kristau arruntentzat egiña balitza, luzetxo io liteke iruzkin au, baiñan apaiz eta  

apaizgaientzat  egiña  bezala  du  ta  beste  kristau  ikasientzat  eta  ikasi  nai  

dutenentzat. Euskeraz ez al zaie eman bear ezer iakintsueri? Liburu onek ez luke  

lotsarik beste edozein izkuntzetan ere. Ori bear dugu; ez beti kaikukeriak esaten  

ari. Zenbat euskal liburu erderara ote litezke lotsarik gabe? gure aldeko ez-ezen  

Laphurdi aldeko ere? Sarreran ikusi dezakezu zein egoki adierazten dun, liburu  

orren  egilea  nor  dan:  Luka  Gurena,  alegia.  Beste  asko  auzi  ta  auzitxo,  

atzerrietako  iakintsuen  artean  arrotu  diranak,  ederki  ezarririk  eta  garbiturik  

ikusiko dituzu emen. 

Euskalerriak eskerrak eman bear ditio olako gizonari. Bizi geranotan nor ari da  

berau  bezain  bizkor  euskal  idazleak  elkarrerazten  eta  euskera  lantzen?  Eta  

euskera iasotzeko ez dagozkion lanak ere egiten? Eta osasuna andeatzen93.

Darabilen  euskarari  buruz  zioen  erdiko  euskara  darabilela,  bera  hizkera  aldetik 

Bizkai aldekoa izanagatik.  Hori esan ondotik, ziria sartzen zien lapurtera klasiko eta 

Axularren aldekoei:

Gure lapurdi-zale oiek auzia irabaziko ote digute? Lana latzago egin bearko dute.  

Ez daukate gogoan Axular aundia. Ark ere batasunera io zun apur bat. Aren itz  

eta esaerak oro ez dira arkitzen, ez Laphurdi´n, ez ango idazleetan. Urdazubi´n  

eta Senpere´n berdintsu mintzo dira, baiñan ez Axular bezala. Noizpenka ba ditu  

gipuzkeri ta bizkaikeri  zenbait.  Oraingo lapurtar askok ez diote ark asi lanari  

iarraitzen.  Bat  izan dute,  Duvoisin,  esker  gutxi  ematen  ba´diote  ere.  Laphurdi  

aldean ark aiña euskera ikasi dunik eta ark aiña lan egin dunik nor ote da? (.)

Laphurdi aldean, guzia esan, bat edo beste asi ira bere euskera zabalagotzen eta  

guregana  etortzen.  Xubero´tar  Mirande  dugu  guzien  nagusi.  Zenbat  ikasi  du  

mutiko gazte orrek oin labur!  Euzko-Gogoak luzaro iraun ba´leza, euskaldunok  

elkartuko al gaitu94.

93  ZAITEGI, J.: Bidalien egiñak, Itxaropena, Zarautz, 1955, 4 or.
94  Bidalien egiñak, Itxaropena, Zarautz, 1955, 3 or.
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Beste ziri bat herrizale edo populistei:

Beste oiek, erritar oiek, errizale oiek, ekarri bezate erri erria berekin. Ez diegu  

eragotziko. Ta erri-euskera orrekin iakinkizunetan gu baiño aurrerago ioaten ba

´dira, ainbat obe. Txalo ioko diegu. Nork autsiko nor?95.

Berek egindako lanaren defentsa ere badago hitzaurre horretan noski:

Irurogei ta amar urte auetan ez omen dugu balio dun gauza aundirik idatzi. Ori  

esaten dutenek ez dute behintzat egin ezer aundirik. Ikusi dugu bada oiek egin  

dutena, geienez erderaz idatzi. Oiena ta aurretik aipatu ditudan aiena irakurririk  

dauzka Zaitegik begiratuki; baiñan aurrerago io nai du. Olabide´renean ikasi du  

geienik,  baiña beste  oien iztegitxoak ere egin zitun bere buruarentzat.  Euskera  

gainenera iritxi ez ba´da ere, egin duguna ezin ukatu96.

Olabide eta Orixe elkarlanean nola aritzen ziren ohartzeko ere aparta da idatzi hau:

Ar dezagun Olabide, gure erri onek (badakizue 350 laguneko herri horretaz ari da: 

ehun apaiz, berrehun fraide eta berrogeita hamar prakadun)  urte auetan geienik  

irakurri dun idazlea, Itun Berria, beiñipein. Ua ere ez zan bikaiñenera iritxi, gero  

ta  obeki  ari  ba  zan  ere.  Egin  dun  lan  izugarriaz  ez  dira  gutxi  baliatu  ua  

ezkerokoak.  1924  inguruan  zan.  An  etorri  zitzaidan  Bilbao´n  Itun  Berria  

lenbizikoz  itzuli  zunean:  “Emaidazu zure  iritzia;  zurea  gero?”.  Guzia irakurri  

ondoren au esan nion: Lenengo Ebangelioa poliki; bigarrena polikixago...(.)

 –Arren, arren, esan zidan; berriro egin bearrean nago bururen buru. –Ez, nik,  

utziozu dagon bezala; horrela ikusiko du geroak zer aurrerapen egin duzun eta  

nola.  Berri  berritik  itzuli  zun guzia, ta ark itzuli  ala nik  irakurri.  Bigarrenean  

95  6 or.
96  5 or.
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tankera berdiñagoa eman zion. Ni Paul Gurenaren eskutitzak irakurtzeko, len ere  

esan izan dutana, ez noa bestetara97.

Garrantzizkoa da euskal hiztegiari buruz dioena ere, handik urte gutxitara, 1959ko 

apirileko Euskaltzaindiaren erabakiarekin tupust egiten duelako bete-betean:

Euskera landuzale  batzuk etorri  zaizkigu azken garai  ontan.  Euskera ez-baiña  

erdera  lantzen  dute.  Besteren  itzak  artu  bear  ba´ditugu,  ezin-bestean dedilla.  

Lenik landu dezagun gure euskera, lur gizena baitauka azpian, ondoko erderaken  

(sic) aldean.  Erderaz  gaizki  esanik  dauden  gauzak  ere  arrerazi  nai  ditigute.  

Euskerarik aski ez dakite ta erderarik ere ez. Zer iritxiko dute bide ortaz? Erdi  

xamarrean gaudenok beste muturrerago ioatea98. 

Gauza  bertsua  esan  zuen  aipatutako  erabaki  horren  ondotik  Karmel  aldizkarian, 

aurrerago azaltzen dugun bezala.

Jakingarria  da,  bestalde,  liburu  horretan  Zaitegik  erabili  zuen  hizkeraz  zer  iritzi 

agertu  zuen  P.  Lafittek.  1949an,  Zaitegik  itzulitako  Sopokel-en  antzerkiak  liburuaz 

adierazi zuen errazago zela hura grekoz irakurtzea99. Orixek gutun pribatu batean agertu 

zuen jakin-mina, ea oraingoan zer esango ote zuen Lafittek, hots, aurrekoan bezalatsu 

jatorrizkoa irakurtzea, kasu honetan latinez irakurtzea errazago zela esango ote zuen, 

latinez  prestatu  baitzuen  lehendabizi  Zaitegik,  apaizgaiei  emateko  egin  zuenez  gero 

lana100.

Baina Orixeren susmo txarrak ustel gertatu ziren. Oraingoan goresmenik bizienak 

igorri  zizkion  P.  Lafittek.  Literatur-euskararen  gaineko  afera  nola  zegoen  kontuan 

97  5-6 orr.
98  3-4 orr.
99  ZAITEGI, J.: “Iokin Zaitegi. Ebangeline...” in Eusko-Jakintza, (Urt-Ots.), 1949, 94-95 orr.
100  El Salvadorreko Zaragoza herriko Finca Miramar-etik idazten dio Zaitegiri 1954-VIII-16an: 

“Aztertu dut begiratuki zure lana. Nere ustez ere, errezago irakurri diteke lengoak baiño. Zer esango 
ote du oraingoan Lafitte´k? Ehun (sic) bat oarkizun ezarri ditiot, arau ortara ukiberritu nai ba
´duzu”. 
Ikus IZTUETA, P.: Orixe gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 327 or. 
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harturik, ezinbestekoa zen erabilitako euskarari buruz mintzatzea eta hala egin zuen P. 

Lafittek ere:

Halere, egiari egia zor, eskuara osatu bat baderabila Zaitegi jaun aphezak alde  

guzietako eskual-hitzez orhatua: ekheia ez da berenaz errecha, bainan mintzaireak  

ere  badu  bere  zail-airea;  lan  horren  aise  irakurtzeko,  behar  da  jadanik  asko  

gauza jakin, eta zazpi Eskual-herrietako eskuara-motetan aditua izan. Funtsean,  

erdaraz ere berdin da: saila jakitatetsuago edo berechigo, eta hizkuntza joriago,  

erran nahi baita, ororen buruan, zailago. Ez da zeren harrit, ez eta zeren etsi:  

nekeak berea emaiten duen ber, ez egon muthur nekeari. J. Zaitegi jaunaren lana  

errotik irakurtuko duenak Elizaren hastapen sainduak ikasiko ditu bilbe eta irazki,  

eta eskuara ere miatuko aurki eta binper. Bi irabazi lan beretik. Harri batez bi  

chori.

Onets  bitza  beraz  Zaitegi  jaun  aphezak  Herria astekariak  igortzen  diozkan 

goresmenik bizienak.  Hemen ez  gira gu,  hura bezalako arranoak;  hegalek  eta  

begiak ere ahulchko ditugu iguzkiari buruz abiatzeko; zelhaian gabiltza eta lanak  

ditugu arbola kukularat ezin helduz: gure hein chumean alegeratzen dugu balera  

bazterra,  alhorretako  marmutcha  tcharra  ere  suntsitzen,  arbasoen  hizkuntza  

kantuz erabiltzen. Behar da denetarik. Papogorriak, ahalik pollikiena, arranoari  

agur101.  

Ordurako  elkarren  ezagutzak  eginak  zituzten  –Zaitegi  jada  Hegoaldean  eta 

Iparraldean  harat-honat  zebilen  1956an–,  eta  adiskidetuak  ziratekeen,  eta  P.  Lafittek 

lehenago baino gorago aitortzen zuen euskarak jakitatezko liburuak ere behar zituela, 

nahiz berek horretan ez ziharduten, berek aski zuten edo nahiko lan zelaian ibiltzearekin 

arbola kukulara ezin helduz.

J.  Zaitegiren  garbizaletasunaren  adierazgarri  ona da izenburua  bera:  R.  Olabidek 

Apostoluen egintzak izendatu zuen liburu hori eta Zaitegik, aldiz, Bidalien egiñak, nahiz 

Olabiderengan oinarritu bere iruzkinak, eta ohartarazi zuen hori Lafittek aipatzen ari 

garen artikuluan. 

101  “Bidalien-egiñak” in Herria, 1956-02-16.
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Sarrera hori Orixek aberriratu baino lehen idatzi zuen, 1954an102. Hori guztia ekarri 

zuen  J.  Zaitegik  erbestetik,  hots,  Orixek  egindako  gomendio-gutun  gisakoa,  bere 

euskararen lanketa balioztatzen zuena. Maisu miretsiaren oniritziarekin etorri zen, asmo 

handiekin. K. Mitxelenarekin talka egin zuen, besteak beste.

  

Erbesteko  euzkogogoatarren  maisu  miretsitik  barneko  euzkogogoatarren  A.M. 

Labaienengana  etorriz,  euskararen  batasunaz  bigarren  artikulu  bat  argitaratu  zuen 

Euzko-Gogoa-n.  Ematen  du,  alde  batera,  Donostiako  euzkogogoatarren  eleduna  (N. 

Etxaniz,  J.  Garmendia,  M. Lekuona bera  ere;  bakoitza  bere  ñabardurekin).  Argi  eta 

garbi berresten zuen literatur euskara batzeko egokiena gipuzkera osotua zela: 

Orain  atera  zaizkigu  bizkaitar  gazte  kulturazale  batzuek  esanez  Literatura  

izkuntza antziñako lapurtarra bear genukela. Emengoa baiño tradizino geiagokoa  

omen.  Ez  dugu  eztabaida  berritzen  asi  nai.  Alde  bateko  ta  besteko  arrazoiak  

esanak  ditugu.  Ez  giputz  eta  ez  lapurtar  Azkueren  «euskera  osotuak»  auzia  

ondoen  erabakitzen  dula  nago.  Egiz,  Bidasoz  onuntzkoak  gure  txokotik  «erdi  

bidera»  atera  gera.  Aruntzkoek  beste  orrenbeste  egin  dezatela  ta  alkartasuna  

bidean eginen dugu. Axular eta Mendiburu ez daude elkarrengandik ain urrun eta  

bien artean dago batasunarentzat leku auta103.

A.M. Labaienentzat klasikoak ez ziren Axular eta gainerakoak, haiek lehen euskal 

idazleak ziren; klasikoak azken berrogei urtekoak ziren:

Antziñako euskal egileetan AXULAR DUGU NOSKI aundienetarik. Eman zagun  

garaiena  dala.  Neri  beñepein  ala  zait  Sara'ko  erretor  ospetsua.  Baiñan,  ots!  

aundia izanagatik bere aldirako ez dezagun neurriz gain neurtu. Aldi artan landu  

gabe zegon euskal literaturaren alorra. Axular'ek doi-doia irakurri izanen zitun  

bizpairu  euskel  liburuxka:  Leizarraga'ren  Testamentu  Berria,  Ziburu'ko  

Etxeberri'ren “Noelak”, “Elizara erabiltzeko liburua”, Materre ta Haranburu'ren  

lantxoak (.)

102  Ikus IZTUETA, P.: Orixe gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 327 or.
103  Ikus “Euskeraren batasuna” in Euzko-Gogoa, 1954, (9-10).
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Asierako literatura ez da iñongo errietan eredutzat jotzen. Prantzian eta Españan,  

esate baterako, XII ta XIII garren mendeko idazleak ez zerabiltzaten oraindik, XVI  

eta  XVII  eunkietan  iskribatzaile  gallenetatik  zerion  erdera  garatu  ta  umotua.  

Elerti aiek azken-aldi hura dute “urrezko aldi”, ez asierakoa (.)

Egun arropuskeririk gabe esan dezakegu ordun baiño obeto ezagutzen dirala gure  

mintzaeraren iztegi ta berezitasunak, euskeraren erro, joskera ta gramatika osoa.  

Azkeneko berrogei urteotan aurreko 400'etan baño liburu geiago argitaratu dira:  

ta gañera ugaritasunean ez-ezen azal eta mamiz obeak. Zoritxarrez itzegitez, tokiz  

beintzat,  gutxitu  zaigu  euzkera,  liburuz  ordea,  sendotu  ta  zabaldu.  Ez  dut  

antxiñako  eta  oraingo  idazleen  artean  burrukarik  sortu  nai  “la  querelle  des  

anciens et des modernes” antzekoa, bañan klasiko izena norbaitzuei ematekotan  

XX garren gizaldikoak izanen dira nagusi (ib.).

Besteak beste, Orixeren alde zetorren noski, baina Donostiako edo Gipuzkoa aldeko 

euzkogogoatarren eta erbestean zeudenen artean bazegoen puntu bat bereizten zituena: 

donostiarrak populistak ziren –gorago jaso dugu Orixek sakatzen zien ziria–; euskararen 

gainbehera larriari erremedioa jartzeko gauza apal-herrikoietan jarri behar zen indarra, 

quadrivium honetan:

Landuzale  berri  batzuek  ba-ditugu  aurrerantzean  euskera  areago  eraman  nai  

dutenak: Philosophia Naturalis, Bacon, Newton eta Einstein'en eremuetara.  Ez  

dago gaizki ametsa. Nik uste ordea, ez ote dan oraingoz urrutitxo joatea. Teoloji  

goitar, Kimika ta antzekoak ikasteko beti jo bearko dugu erderara. Gure indar eta  

almenak neurtu gabe geiegi eskatzea kaltegarri litzaiguke agian. Apaltxo iraungo  

ba'genu ere pozik. Gure literatura “quadrivium” otan sartuko nuke: 1°) Kristau-

ikasbide ta erlisioa. 2°) Erri-Jakintza (ipui, kanta, komeri, bertso ta ele-berri)

 3°) Gauzen ikaskizunak. 4°) Szientzi Matematikaren apur eta oñarriak, astapenak  

alegia (ib.).

A.M. Labaienek hori argitaratu zuenean Orixe jada hemen zegoen, Gipuzkoan, eta J. 

Zaitegi berehala etortzekotan –1955eko azaroan heldu zen–, Euzko-Gogoa Hegoaldean 

ateratzeko saioa egiteko. 
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A. Ibinagabeitia Guatemalan gelditua zen aldizkaria aurrera ateratzeko. Pozik hartu 

zuen Ibinagabeitiak Egan berriz fundatuaren berria, anaiatzat jo zuen eta Euzko-Gogoa-

k erakutsitako bideak alferrikako izan ez ziren seinaletzat, eta halaber probestu zuen 

berresteko herriarentzat eta ikasientzat denentzat aritu behar zela, eta idazle bakoitzari 

utzi  behar  zaiola  bidea  libre  bere  arrastotik  ibiltzeko,  eta  hori  euskararentzat  eta 

euskaldunontzat ona zela:

Eztitan gaude anai berri bat Donosti aldean sortu zaigulako. Eta nolako anaia,  

alajaña!  Badugu  zertaz  poztu  erakutsi  ditugun  bideak  alperreko  gertatu  ez  

diralako (.) Eta Donostiako anai berri au gu bezin euskalzale sortu zaigu, bai  

orixe! Au ere, gu bezela, ikasi ta erdi-ikasien artera datorkigu, euskera apain eta  

kantariz  elerti  sail  guztiak  bilbatuz.  Badakarzki  guk  ez  ditugun  saillak  ere,  

Kinema-sailla  esaterako.  Eta  Euzko-Gogoak  gertari  ezoitu  onek  eman  dion  

barne-poza ezin du lakaripean estali. Beraz poz betea Donostiako anai berri oni  

erakutsi nai diogu (.)

Kezka txiki  bat  ba'dute,  orregatio:  “Zenbaitek  uste  izango du,  bear  bada,  ori  

baiño eginkizun bearragorik badagoala. Baliteke ala izatea, eztugu ukatzen”. Ala  

ere  gure  izkeraren  etorkizunerako  bakoitzak  bere  arloan  euskera  lantzea  da  

euskaldun guztion eginbear nagosia. Ez dago beste biderik. Gure artean maizegi  

esaten digute erriarentzat, ERRI-ERRIARENTZAT alegia, idatzi bear dala; ortan  

ari ez geranok izkera ondatzen ari gerala ere entzun dugu bein baiño sarriago.  

Gure elerti-arloan idazleen eginkizun eta asmoak extutu ta ersteko oitura betikoa  

izan da. Beti izan ditugu maisu azkarrak nondik eta nola ibilli irakatsi digutenak,  

naizta berak, euskeraz tautik idazteke xeru gozoenean bizi izan.

Ikasiok  ere,  euskaldun  geranez,  gere  lan  eta  gogobearkizunetan  euskera 

erabiltzera bearturik gaude. Ez du deus kaltegarriagorik izan gure izkuntzak erri  

xoilari beti-begiratze ori baiño; orretxek antzutu, elkortu digu geienbat euskal-

elerti  baratza,  oparo zitekena gabe biurturik,  mendi-gallurretik  erorita  zelaian  

kokatzen  dan  arri  aundiak  azpiko  ernemiñak  oro  itotzen  ditun  bezela.  Uste  
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zitalenaren  iturria  izan  da gaiñera,  beste  izkerarik  ez  zekiten  euskaldunentzat  

bakarrik euskeraz idatzi bear zala, alegia104.

Oraindaino  gehiago  adierazi  ditugu  desberdintasunak  eta  desadostasunak,  eta 

eztabaidek  sortu  zituzten  polaritateak,  mutur  samarreko  jarrerak;  baina  tesia  eta 

antitesiekin batera sintesi bidea ere abiatua bazen, baziren zubigintzan ari zirenak ere, 

iritzi etorkor eta adostaileak plazaratu zituztenak. A. Ibinagabeitia da diogunaren froga 

bat, eta maila diskretuago batean, gutunetan-eta, B. Ametzaga.

A. Ibinagabeitiak  Alderdi-n hiru artikulu plazaratu zituen euskara kultur bideetan 

barna  bultzatu  beharrak  eragin  zuen  eztabaida  itxaropentsuaren  berri  emateko. 

Adierazgarria da alderdi politiko baten agerkarian agertu izana; oso garbi ikusten da 

asmoa, euskara kultur hizkuntza bilakatzea helburu politiko bihurtu nahia,  Euskadiri 

askatasuna opa ziotenek hizkuntza nazionala kultur hizkuntza bihurtzen ahalegin bizian 

jardun  behar  zutela  ozenki  aldarrikatu  nahia.  Begiramen  handiz  mintzo  zen  F. 

Krutwigek eta L. Villasantek bultzaturiko lapurtera klasikoaren aldeko higikundeaz, eta 

oso  zuhur  “gipuzkera  osotuaren”  tradizioaren  alde  egiten  zuen,  beste  inorenik 

arbuiatzeke105. 

Hurrengo, Euzko-Gogoa-n agertu zuen euskarak osasuna izango bazuen, osotasuna 

behar  zuela,  eta  horretarako,  ezinbestean,  batasuna;   batasun  ezak  ondorio  ezin 

kaltegarriagoak zekarzkiola eta: 

Bainan guk nai baldin ba'dugu, eta gogotik nai dugu, izkeraren batasuna edozer  

baino lenago billatu bear dugu. Ikaragarriak dira euskerari batasun-ez orrek dakarkion  

kalteak. (.)

Auxe  ordea  gogoz  artu  bear  dugu,  aurreneko  lan  bezala,  gure  izkerari  berean  

eusteko: batasuna. Batasuna aditzean batasuna itzetan, batasuna idazketan, batasuna  

104  Ikus “Anai berri” in Euzko-Gogoa, 1955, (3-4).
105  Ikus “Buru-lan, Kultur-lan” (I), (II) eta (III) in Alderdi 1952-VII; 1952-VIII; 1952-IX edo 

Andimaren idazlan hautatuak, P. Suduperen arg., Elkar, Donostia, 1999, 43-60 orr.
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izkerari  doazkion  gora-bera  guztietan.  Ortxe  dago  gure  osasun  bidea,  osotasunean  

alegia, euskera euskaldun guztiak elkartuko dituen lokarri bakarra gertatu dedin.

Euskaldun eta euskal idazleak.  Orra gure arlorik bikañena, orra gure egitekorik  

garaiena: Euskera oso ta ziatz bat guretzat eta gure oñordekoentzat antolatu ta batu106.

Guztiz bat zetorkion Montevideon erbestaturik zen B. Ametzaga. Hala adierazi zion 

gaztelaniaz  egindako  gutunean,  posta  kontrolatua  egon  zitekeenez,  helmugara 

gaztelaniaz  errazago  heldu  zitekeelakoan  egina  gaztelaniaz,  bestela  elkarri  euskaraz 

idazten baitzioten:

He leido  en él  su  magnifico  trabajo  “Osotasuna” y  no  le  tengo que decir  que  

comparto  por  entero  su  opinión.  Eso  de  terminar  con  toda  clase  de  anarquías  

dialectales y locales y llegar cuanto antes a la integridad del idioma y reflejarlo en la  

unidad, es una de mis preocupaciones fundamentales. Creo además que podemos sacar  

bien del mal, reuniendo y vivificando para la lengua literaria todos esos elementos de  

riqueza hasta ahora desperdigados a través de los dialectos todos. Creo que ya es hora  

de que nos despidamos del prurito de escribir en vizcaíno castizo o en guipuzcoano  

jatorra o en labortano clásico y no escribamos más que pura y simplemente en euskera  

integral107.

Ametzaga ere Orixeren sokakoa zen, gipuzkera osotuaren aldekoa. Harreman estua 

izan zuen Orixerekin haren  Euskaldunak  poema gaztelaniara itzuli zuen garaian. Hala 

ziotson gutun batean :

Izan  dut  ere  Euskaltzaindiaren  berri.  Krutwig´ek,  Villasante´k  eta  ba  dabiltzala  

Lapurdi´ko euskera gure “dialecto literario” egin nairik. Eder eder zait niri lapurdera,  

baiña Azkue´k “Gipuzkera osotua” argitaratu ta Olabide´k, zuk eta beste maisu batzuen  

liburuak begi aurrean iduki nitunetik bidea –euskal elederraren bidea- argitu zitzaidan  

betiko.  Ta  ez  nau  bide  ortatik  alde  eragingo  Villasante´k  bere  “izpiritualitate”,  

106  “Osotasuna” in Euzko-Gogoa, 1952, 11-12.
107  1954-VIII-07ko data darama. Ikus Bingen Ametzaga Aristi. Gutunak I (1941-1968), Xabier Irujoren 

arg., Utriusque Vasconiae, Donostia, 2009, 199 or.
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“originalitate” ta  “viventza”  guziaz. On dugu garbizaleegi ez izatea, baiña, zergatik  

euskeraz  itz  egokiak  iduki  ta  “atributak”,  “deskripzino”,  “experientza”  ta  eurrez 

dakartzin orrelakokerietara yotzea? Begietan ere min egiten didate108.

Baina  ez  ziren  zurrunak  beren  ikuspegietan;  gipuzkera  osotutik  euskara  osotura 

igaroak  ziren,  pentsamenduan  behinik  behin,  eta  literatur  euskararen  batasunaren 

beharra inoiz baino beharrago sentitzen zuten. 

B.  Ametzagak  asko itzuli  zuen 50eko hamarkadako  lehen zatian;  klasiko  greko-

latindarrak: Plinio, Zizeron, Eskilo; idazle modernoagoak: W. Shakespeare-ren Hamlet, 

R. Descartesen Ikasbideari buruzko itzaldia (Egan-en 1963, 4-6), O. Wilderen Reading 

Baitegiko leloa eta J.R. Jimenezen Platero ta biok, besteak beste.

K.  Mitxelenak  Hamlet  eta  Platero  ta  biok  itzulpenen  kritikak  egin  zituen, 

BRSVAPen  eta  Egan-en  hurrenez  hurren,  dramaturgo  ingelesarena  gaztelaniaz  eta 

bestea euskaraz. Dramaren itzulpenari zegokionez, erabat harturik, goretsi zuen, zenbait 

pasartetan itzulpen erabat lortutzat jo ere zuen; egin zizkion kritika leunen artean aipatu 

zuen neologismo ez-beharrezko gehiegi erabili zuela, eta euskal idazle zaharrak gehiago 

baliatu izan bazituen  antzina-kutsu gehiago izanen zuela  itzulpenak eta  horrenbestez 

euskal  zapore  gehiago.  Baina,  era  berean,  aditzera  eman  zuen  itzulpen-orrazte  eta 

hobetze horiek ongien Ametzagak berak egin zitzakeela109. 

Prosa  lirikoz  idatziriko  lanaren  itzulpenaz  den  bezainbatean110,  aipatu  zuen 

Shakespeare-ren  Hamlet baino arinagoa gertatzen zela –errazagoa ere bazela eta!- eta 

hizkeraz jatorragoa, baina hitzez ugaria zela, ugariegia ere bai, irakurleak ez baitzeuden 

horrelako  aberastasunera  ohituak.  Gutunez  berriz  adierazi  zion  K.  Mitxelenak  B. 

108  1952-VIII-5eko data. Ikus Bingen Ametzaga Aristi. Gutunak I (1941-1968), Xabier Irujoren arg., 
Utriusque Vasconiae, Donostia, 2009, 142 or.

109  “William Shakespeare. HAMLET, DANEMARK´EKO Ametzaga Aresti´tar Bingen´ek euskeratua. 
Editorial Vasca. EKIN. Buenos Aires, 1952” in BRSVAP, 1953, 487-488 orr.

110  Ikus “Juan Ramón Jimenez. PLATERO TA BIOK. Ametzaga´tar Bingen´ek euskeratua. Montevideo, 
1953.”  in Egan 1954, (2-4).
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Ametzagari bera hitz zaharzale samarra zela eta garbizaletasunak ez ziola hizkuntzari 

onura handirik ekarriko:

Ezta oso aintzat artu-bearra itz berriei buruz esaten nuena. Edozein auzitan “buru  

bezanbat aburu” direla ba´dakizu, eta gure ontan, zoritxarrez, buru baiño gehiago ere  

bai. Eta ni zaar-zale xamarra nauzu eta eztut uste aspaldi ontan itz kontuan darabilgun  

garbitasun-bearrak izkuntzari on andirik ekarriko dionik111. 

B. Ametzagak erantzun zion Hamlet-i buruz egindako kritikari, arrazoi izango zuela, 

baina ez zuela uste neologismo gehiegi erabili zuenik; eta Platero ta biok-i buruz berriz, 

ez uste izateko liburu hori itzultzeko erraza denik:

Laiñotsu xamarra da batzutan, eta “adjetivo” geiegiz zamatua askotan, eta orrek  

korapillorik  aski  sortzen  ditu  euskera  itzultzean.  Iztegitxo  baten  bearren  ba-zegon,  

baiña iradu ibilli giñan emen eta egiña egin112.

Egan-en “asmo berri”-ei buruz berriz –1954 urteko bigarren alean A. Irigarai, A. 

Arrue eta K. Mitxelenak plazaratu zituzten asmo berriei buruz- guztien txaloak merezi 

zituztela  ziotson  B.  Ametzagak  K.  Mitxelenari.  Lanak  oro  oso  gogoko  gertatu 

zitzaizkiola, mamitsu eta goxoak eta:

“Besteen  mintzoan  beti  utsak  billatzen  dabiltzan  euskaltzaleak  kaltegarri  dira”  

diozuten ori ongi baiño obeki derizkiot; aspaldidanik nauzu iritzi ortakoa. Bakoitzak al  

duna egin dezala, gutxi al dugunok gutxi, asko dezaketenek asko, baiña euskeraren ona  

ta gure lur gaisoarena beste yomugarik ez dugula, zirikak eta gaizkinaiak alde batera  

utzita113.

111  1954-VII-31ko data. Ikus Bingen Ametzaga Aristi. Gutunak II (1939-1969), Xabier Irujoren arg., 
Utriusque Vasconiae, Donostia, 2009,190 or.

112  Bingen Ametzaga Aristi. Gutunak I (1941-1968), Xabier Irujoren arg., Utriusque Vasconiae, 
Donostia, 2009, 216 or.

113  217 or.
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Baina idazle hauek guztiak euskararen onerako ahal zutena ematen ari baziren ere, 

anaien  artean  ere  izaten  dira  haserreak  eta  etsaigoak,  eta  Euzko-Gogoa  Miarritzera 

etorririk bere anaia Egan-ekin lehia ere sortu zen, eta gizakion artean ohikoak izan ohi 

ditugun  eramanezinak  eta  iritzi  ezberdintasunak,  eredu  ezberdinak  baitziren  Euzko-

Gogoa eta Egan. 

Beste  aro  bat  hastera  zihoan:  1956an gerraondoan  lehenbiziko  aldiz  euskaltzain, 

urgazle  eta idazleak elkartuko ziren irailean  Arantzazun,  handik laster  Lehen Euskal 

Mundu  Biltzarra  Parisen,  Euskera  berriz  abiatuko  zen;  beste  aro  bat  eta  literatur 

euskararen  batasuneranzko  prozesuak  beste  protagonista  batzuk  –aurreko  batzuek 

jarraituko zuten protagonista izaten– eta beste mugarri batzuk izango zituen.
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2. GONTZ URTEA (1956)

Arantzazun  1956ko  irailean  hiru  egunetan  egindako  batzarretan  euskal  kultur  gune 

guztietako ordezkariak biltzen dira, eta handik aurrera beste dinamika bat abiatzen da. 

Handik astebetera,  Parisen Lehen Euskal Mundu Biltzarra,  eta bertan, besteak beste, 

kultura sailean,  J.  Zaitegi  protagonista.  Berak zuzentzen duen aldizkariarekin Euskal 

Herrira  etorria  da  1955eko urte  amaieran;  plan  handiekin  etorri  da,  Euskaltzaindiko 

zenbait batzarretan izaten da, Donostian Sokrates eta Platoni buruz mintzatu ere bai, eta 

Arantzazuko batzarren inguru horretan talka egiten du gogor A. Irigoien, K. Mitxelena, 

A. Arrue eta L. Villasanterekin-eta. Haren literatur hizkuntza eredua garbizaleegia da, 

orduan Euskaltzaindian pisu handiena zuten euskaltzainentzat, eta ez dute inondik ere 

haren mendean edo buruzagitza pean egon nahi.  Azken buruan, J. Zaitegik kanpoan 

jarraitu  behar  du  Euzko-Gogoa-rekin;  Euskaltzaindia  eta  Egan  arriskuan  jarri  gabe, 

frankismopeko euskalgintza errepresioaren ondorioz galtzeko perilean jarri gabe. 

Orixe  1957an  egiten  dute  euskaltzain  Leitzan,  baina  ez  dute  horregatik  ideiez 

aldarazten.  Jarraitzen  du  kritiko  Euskaltzaindiarekin,  bereziki  hark  1959ko  apirilean 

euskal  hitzei  buruzko  erabakia  hartzean,  eta  Yakin-entzat  J.  Zaitegirekin  batean 

erreferentzia handiena da lehen bizpahiru urteetan, pixkanaka zalantzan jarria den arren.

K. Mitxelenak protagonismo handia hartzen du batez ere kritika-lanarekin, eta beste 

maila  batean  Txillardegik  eta  J.  Intxaustik,  eta  G.  Arestik,  azken unean bereziki.  L. 

Villasantek jarraitzen du protagonistetako bat izaten Euskaltzaindian.

Baionan,  P.  Lafitte  eta  E.  Salaberryk-eta  badute  kritikatzailerik  etxean:  M. 

Erdozaintxi-Etxart.  Bestelako  Gure Herria  nahi  luke hark,  zaharkitu  eta  frantsesegia 

irizten baitio. P. Lafittek beren planteamendua zein den azaltzen dio, eta beren jokabidea 

zuritzen  nolabait.  Euskaldun  laborari  giristinoek  Gazte  ateratzen  dute,  P.  Xarriton 

omonierraren zuzendaritzapean, eta J. Zaitegik lortzen du P. Narbaitz eta P. Lafitteren 

oniritzia eta sostengua. 

1958ko abenduan,  Euskaltzaindiak  mintzaldiak  antolatzen  ditu  Bilbon.  Eta  haien 

ondorioz, Euskaltzaindiak 1959ko apirilean euskal hitzei buruzko erabaki garrantzizkoa 
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hartzen du, garbizaleak mintzen dituena; Egan-ek nolabait irabazten dio partida Euzko-

Gogoa-ri eta Yakin J. Intxaustiren zuzendaritzapean Euzko-Gogoa eta Orixeren orbitatik 

Euskaltzaindiarenera  igarotzen  da.  Yakinlariek  ale  mordoxka  ateratzen  dute  1956tik 

1960ra bitartean, 1957tik aurrera urtero udan bilerak egiten dituzte lankideen artean, eta 

hausnarketa eta erabaki interesgarriak hartzen dituzte. Horrekin batean, praxia ere bai.

2.1. Erbestea aberrira 

Guri dagokigunerako, Euskaltzaindiak Arantzazun irailaren 14-15-16rako antolatzen 

duen egitaraua eta hango mintzaldiak dira mugarri garrantzizkoena. Baina aurretik J. 

Zaitegiren egitasmoei erreparatuko diegu, eta izaten duen harrerari.

J. Zaitegik hasteko Euzko-Gogoa kazeta Hegoaldean atera nahi zuen, besteak beste, 

zabalkunderako zituen arazo latzak saihestearren. Bospasei hilabetetan ahal zuen guztia 

egin zuen agintari zibil eta erlijiosoengandik114 baimena lortzen Hegoaldean ateratzeko, 

baina alferrik, jeltzale usaineko kultur aldizkari euskara hutsezkoak ez zuen Bizkaiko 

gotzain  Pablo  Gurpideren  babesik  jaso;  hark  agintari  zibilengana  bideratu  zuen,  eta 

agintari frankistek onartu ez. Amore eman zezakeen, baina ez zegoen horretarakoxe. 

Hortik  landa  zer  egin  zuen  Zaitegik  euskalgintzari  zegokionez  1956ko  urte 

erabakigarri horretan? Nola moldatu zen euskaltzainekin? 

Egan-en  A.  Irigarairen  “Naas-maas”  saila  irakurririk  jakiten  dugu  garagarrilean 

Donostian, Gipuzkoako Aldundian Sokrates eta Platonen arteko harremanez mintzatu 

zela:

Garagarrilla-ko itzaldia Zaitegi idazlari ezagunaren gain egon zen: Sokrates eta  

Platon-en arteko artu-eman, gogakizun eta elkar izketak adiaraziz, bere euskera  

berezi  eta  landuan.  Gai  sakona  eta  gutti  usatua  izanagatik,  ongi  aski  segitu  

zitzaion bere itzaldian115. 

114  Ikus Pablo Gurpide Bizkaiko gotzainari egindako gutuna 1956-04-10ean eta José Ibáñez Martin, 
1939tik 1951ra Espainiako Hezkuntza ministro izandakoari eginikoa 1956-05-07an. IZTUETA, P.: 
Jokin Zaitegi gutunak, Utriusque vasconiae, Donostia, 2007, 196-199 orr.

115  “Naas Maas” in Egan, (3-4), 1956, 80 or.
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Bestalde,  Euskaltzaindiaren  artxibotik  jakin  ahal  izan  dugunez,  Euskaltzaindiak 

Donostian egin zituen hiru batzarretan parte hartu zuen urgazle gisa, 1956ko martxoan, 

ekainean eta uztailean. Aktak oso laburrak dira, eta sinatua aurrenekoa bakarrik, hots, 

martxokoa. Zortzi lagun elkartu ziren –aktan zazpi ageri dira zerrendatuak, baina gero 

Lojendio  jauna  aipatzen  da–:  Etxaide  mahaiburu;  euskaltzainak:  Irigarai,  Lojendio, 

Villasante,  Lekuona  eta  Mitxelena.  Urgazleak  Etxaniz  eta  Zaitegi.  Delako  aktaren 

arabera, pare bat gauza aipatu zituen Zaitegik, bata, erdal-euskal hiztegiaz. Haren iritziz 

hobe zen hiztegi ttipi bat idazleen lagungarri eta ez Azkue zenak zuen asmoa, hau da, 

sinonimoak eta sartzea.  Esan omen zen lehendik ere asmo hori jasoa zegoela? Gero, 

euskal dotrinari buruz aipatu bide zuen Zaitegik ez ote zitekeen hobe Gotzain jaunari 

eskabideak egitea horretan lege bat jarri zedin eta ez utzi apaiz bakoitzaren eskuetan. 

Lojendio jaunak adierazi omen zuen gai horretan ezin zela gauza handirik egin, eta hobe 

zela  zuzenean  apaizekin  aritu.  Ekainekoan,  Iparraldekoek  Axularren  jaiotzaren 

urteburua zela eta zer asmo zituzten agertu zuen nonbait, eta parte hartu zuen hirugarren 

batzarrean ezer ez.

1956ko martxoaren 4an, bestalde, Deban, Zaitegi jauna, G. Aresti, Pablo Garcia de 

Arteaga eta A. Irigoien bildu omen ziren:

Zaitegi  jauna,  euskerari,  munduan  zear  benetako  maitasuna  agertu  dion  jaun  

egiña izan zen gure buru, gazte gentea ezagutu naiak eragiñik. Goizean, Irigoyen-

ek, Donostian egindako itzaldian defenditu zituen alderdiak azaltzen ditu. Naiz  

iritzi  batzuek  nagusitu,  naiz  besteak,  euskera  bedi  garaille.  Konforme  gaude  

gazteak  denporak  aldatuko  gaituela  eta  irakatsi,  orixe  baita  bizia:  baiña  

oraindanik bear nolabaiteko oiñarrien bat aldatu ta edatu aal izateko116.    

Hortik  ez  da  gauza  handirik  ulertzen.  Zeharkako  lekukotasun  honek  argitasun 

gehixeago  eskaintzen  du.  A.  Irigoienek  Parisen  ezagutu  zuen  A.  Ibinagabeitia,  J. 

Mirande  bezala.  Harrezkero  adiskideak  ziren;  gutunak  idazten  zizkioten  elkarri, 

Ibinagabeitiak  liburuak  eskatzen  zizkion,  besteak  bidaltzen;  Euzko-Gogoa-n  zerbait 

116  Azkue liburutegian dagoen dokumentaziotik. Azken hau beste bi bileretako aktekin batera dago. Bata 
1955-11-27an Usarragan egina, eta bestea Eibarren 1956ko urtarrilean. Usarragan bost parte-hartzaile 
eta Eibarren hamasei, besteak beste, J. San Martin.
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argitaratu zioten A. Irigoieni  (Benaventeren  Gaitzetsia  itzulpena,  “Edozein” eta  gero 

“Edonor” ezizenpean117). 

Bada, honela ziotson Irigoienek Ibinagabeitiari Zaitegiri buruz:

Egon zen emen Zaitegi jauna. Emen erdietsi nai zuen baimena. Ezezkoarekin joan  

eta arrezkero eztakit bere berririk. Izan ere ezkara joera batekoak eta izan ditugu  

zenbait eztabaida. Astirik ez, ordea, emen, diferentzien sustraiaren billa asteko eta  

zu jakitun  ipinteko.  Noizbait  aterako dut  momentu  eta humore apur bat  orren  

egiteko  eta  adierazteko  nire  iritzia.  ¿Zergatik  eten  dugu,  zearo  gutietsirik  

literatura zaarra? ¿An aurkitzen den valore oro zokoratu bear ote dugu norbaiteri  

buruak emanda, ango zerbaitek etziolako osoan biotza ikutu? ¿Zer da garbitasuna  

izkuntzan? ¿Sustraitasuna ez ote da izaten eredu? ¿Era asko finkaturik bazeuden  

literatura zaarrean zergatik orain berritzen asi? Beintzat zearo eredu artu ezarren  

iturburu ugariak direna ezin ukatu. Literaturak evoluziñoari eusten ekin bear dio,  

osoan lortu ezarren118.

Diferentzien  sustrai  guztiak  ez  zizkion  azalduko baina  funtsezko batzuk bai,  eta 

dagokigunerako, garrantzizkoak dira.

Ildo  beretik,  1956ko  urtarrilean  honela  idatzi  zuen  A.  Irigoienek  Anaitasuna 

aldizkarian: 

Donostia.-  Euskereari indar barri  bat emon gurarik dabiz, gogor. Illero egiten  

dira Diputaziñoan berbaldiak euskeraz eta baita beste gauza asko (.) Areikandik  

ejenplu artu bear geunke gure Bi(z)kai onetan eta ugariagotu; ez baztartu eta  

sitsak jaten itxi; bizitu, erabili eta indar emon. Orretarako, ezkaitezan lotsatu gure  

euskerea  zatarra  dala  esanik;  ez.  Ezelan  be  eleuke  pasau  bear  gure  burutik  

pentsamentu guztiz galgarri orrek (.) Bizkaian eta euskereari balore bat emon,  

egunean  egunean  abiadura  andiagaz  aldatuten  ikusten  dogun  bizimodurako.  

117  Ikus IRIGOIEN, A.: Sorterriaren alde, Kriselu, Bilbo, 1976, 35 or.
118  1956-V-17ko data. Patri Urkizuren Erbestetik barne-minez (Susa, Zarautz, 2000) liburuan jaso 

gabea.
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Aldatu daigun, orretarako, gure errian bizi dala esan dodan uste zital ori, jaigi  

gaitezan bere kontra, gogo barri ta indartsu bat sortu daiten bere orde119.

 

Bizkaiko  euskara  zatarra  den  ustearen  kontra  borrokatu  behar  zuen  Bizkaiko 

Anaitasuna aldizkariak.

Urte horretan bertan,  Anaitasuna-ko erredakzioak (orduan erlijiosoak ez ezik laiko 

batzuk ere bai:  Andoni Totorika,  Eusebio Erkiaga,  Sabin Berasaluze,  Mikel  Arrutza, 

Gabriel  Aresti  eta   A.  Irigoien120)  editorial  gisakoa  idatzi  zuen  zerabilten  euskarari 

buruz, kritikak sorrarazten baitzituen:

“ANAITASUNA”k aspalditik artu dau bere bidea. Euskera errezean idatzi gura  

dogu,  gure  dialektua  darabillen  euskaldun  guztieri  ulertu  eragiteko  moduan.  

Badakigu  gaurko  euskerea  erbesteko  berbaz  beterik  dagoana.  Orrek  ez  gaitu  

larregi  artegatuten  baiña.  Fenomeno  ori,  asko  edo  gitxi,  Europa´ko  izkuntza  

guztieri jazo jake. Eta gureari zegaitik ez? Europa´n ez gara bizi ala? (.) Bardin  

egiten  dabe  ingelesak,  euren  izkuntzako  berbarik  geienak  kanpotik  artuak  

izanarren.  Eta  gaurko  egunean  ingelesa  da  munduko  izkuntzarik  indartsuena,  

ingelestasunaren  bapere  galdu  barik.  Guk  geuk,  “ANAITASUNA”n  eskribiten  

dogunok, ingelesen exempluari jarraitu gura deutsagu. Bide ona artu dogula uste  

dogu.  Bide  zabala,  guztiontzakoa.  Jakitun  eta  ez-jakitunentzakoa.  Europa´ko  

izkuntza guztiak guk baiño lenago artu izan dabena. Izkuntzalari jakintsu guztiak  

erakutsi deuskuena. Auxe da gure bidea121.

Zaitegi eta Irigoien antipodetan ez dakit baina urrun bai bazebiltzan elkarrengandik 

literatur hizkuntza ereduari zegokionez. Jakina, urruntasun hori ez zen bi horien artekoa 

bakarrik. Zabal dezagun bat ez etortzeen arloa. 

1956ko  otsailean  hitzaldia  egin  zuen  A.  Irigoienek  Donostiako  Aldundian, 

Euskaltzaindiak  hilero  antolatzen  zituen  hitzaldien  barruan.  Nemesio  Etxanizen 

119  “Gure berbetearen gaiñean” in Anaitasuna 1956 urtarrila, III. urtea 30. zk.a
120  Ikus IRIGOIEN, A.: Sorterriaren alde, Kriselu, Bilbo, 1976, 38 or.
121  “Gure bidea” in Anaitasuna, 1956, (3-5).

110



Literatur euskararen batasunerantz

erantzuna jaso zuen, eta gero Aingeru Irigaraik Egan-en idatzi zuen bi hitzaldi horietaz. 

Adierazgarria da jakiteko gauza hauek nola zeuden edo nola ikusten zituzten orduan 

protagonista zirenek. A. Irigoienek:

Gure burua, gure nortasuna salbatu nai baldin badugu, erri nortasuna alegia,  

eztaukagu beste erremediorik mendez mende gure erriak sentitu ta bizi izan duena  

oiñarritzat  arturik  asi  baiño.  Baiña gure joanaren sustraia eztago gure errian  

bakarrik: Europako erri bat garelarik gure erriak badu Europako kulturak duen  

leku berean ere sustraia. Ezkara erri uts-utsa, iñoren influentzia gabekoa, askok  

nai izan duenez. Gaur egunean barne-muiñetaraiño sarturik dago errian konzeptu  

bat,  izkuntzaren  ezjakite  negargarriaren  frutua,  noizbait  populuan  sartua,  

euskalzaleen okerbidea kausa izanik. Benetako euskerak ezin eduki omen ditzake  

arrotz-itzak, garbiak baizik. Badituela euskerak naikoa sustrai edozein gairi buruz  

mintzatzeko. Auei zerbait galdetu nai diet. ¿Ia zer den garbitasuna izkuntzan? Nik  

beintzat  eztiot  zentzunik artzen.  Niretzat  eztago itz  garbirik  edo zikiñik  sustrai  

egindakoak edo ez egindakoak baizik,  illak edo biziak, illagoak edo biziagoak.  

Guzti onekin konprenituko duzue eztuela zentzunik garbitasuna defenditzeak (.)

Joera onen iturburuak, leenik Altube jaunaren iritzietan aurkitu ditzakegu. Baiña  

geroztik  Federiko  Krutwig  izan  zen  argien  ikusi  zuena,  batez  ere  Europako  

kulturari  zegokiona  (.)  Gauza  bat  da,  ordea,  Krutwig  jaunarena,  onartzen  

eztudana: lapurdera zaarra ta arkaikoa berpiztu naia. Izkuntza arkaikoa izanik,  

obe  zen  oraingoa  artzea  oiñarritzat  eta  literaturagille  zaarretan  iturburu  bat  

baizik ez billatu, bai tankeran eta bai itzetan eta verboetan122.

Batetik,  Ibinagabeitiari  gutunez  adierazten  zizkion  ideiak  sumatzen  ditugu  hor, 

bestetik,  F.  Krutwigen lapurtera klasikotik aldentze berariazkoa,  espresuki egina.  Eta 

jakina,  denek  lotu  zuten  A.  Irigoien  une  hartan  esku  artean  zuen  Anaitasuna-ren 

idazmoldearekin.  Eta  Donostian  ez  zetozen  bat,  ez  lapurtera  klasikoarekin  eta  ez 

Anaitasuna-ko ereduarekin. Gipuzkera osotuarekin bai?

Nemesio  Etxanizek  erantzun  zion  A.  Irigoieni  hurrengo  hilean.  Garbitasunaren 

kontua  Arana  Goiri  baino  lehenagotik  zetorrela  ziotson,  Larramendi  eta  Mogel 

122  IRIGOIEN, A.: Sorterriaren alde. Kriselu, Bilbo, 1976, 39-40 orr.
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garbizaleak  izan  zirela.  Euskaldun  zaharrak  zabarregiak  zirelako  euskal  lanean  hasi 

zirenean beste muturrera jo zutela garbizaleek, baina:

Guretzat, aspalditik etxeko egiña dagon itza, garbia ta jatorra da; etxeko egina  

eztagon itza, zikiña, arrotza, jatorreza da. Onela jokatzen ba-degu ez degu lena  

etengo  guregandik.  AZKUE´REN  ESKOLA,  erdi-bidera  etortzen  saiatu  da  (.)  

Lizardi, Orixe ta beste idazle goietsiak, emendik iritxi dute beren izena: euskara  

goi-mallara ta kultur-mallara jasotzen asmatu dutelako. Krutwig´ek ez du txalorik  

jaso,  euskera oso aldrebesa  eman digulako.  Praktikan,  eginean asmatu  duana  

gelditu da nausi; teori utsari kaso gutxi egingo dio erriak. Erdi-bidera etorriak  

gera aspalditik  lanean ari  geranok.  Erriari  egoki  idazten  zitzaion  Argia´n  eta  

beste zenbait paperetan123.

Eta jarraian eraso zuzena Anaitasuna-k zerabilen ereduari:

Azkenengo  Bizkai´ko  ANAITASUNA´k  ere,  ba-ditu  zoritxarrez,  auen  antzeko  

esaerak  eta  itzak:  “Norma  bi  daukoguz,  zorionaren  problema  ebazteko  alde  

batetik, materialismoa; gure jokerak, gure instintu guztiak ontzat artzen dituana  

(.) Gure bizitzan, iru alditan batez-bere egoten gara norma bat edo bestea artzeko  

bidekurutzean. Lenengo pubertadean (amalau-amabost urtegaz sexuaren indarra  

agertzen jakunean...  “Pubertadea ta abar, itz sustraituak ote-ditugu? Itz arrotz  

sustraigabeak erabiltzekotan, askoz obe degu itz jator sustraigabeak erabiltzea (.)  

Erderaz gure ikasketak  egin ditugunok,  uste  oker  bat oi-degu sarri:  erri  xeak,  

alegia, guk dakizkigun erdel-itzak ba-dakizkiala; eta erri ezjakiñak erderatiko itz  

oiek tutik ere ez jakin (.) Beti, ta euskera indartu bitartean batezere, gure iritzietan  

eztegu estuegiak izan bear. Bai itz eta bai joskeran zeatzegiak izateak ere, geiegi  

lotuko  liguke,  il-zorian  degun  euskera  koittau  au.  Baña  MARKATIK  PUERA  

jotzea  ere,  etzaigu  komeni  (.)  Jatorren  idazten  duanak  irabaziko  du  erria;  ez  

euskeraz nola egin bear genduken esanaz, baztarrak aspertzen dituanak (ib.)

Azkueren eskola famatzen du Etxanizek, erdi bidera etorriak zirela eta. A. Irigoien 

eta Anaitasuna neurriaren marratik kanpo zebiltzan. Bistan da bi herri-rentzat ari zirela. 

123  Argitaratugabea. “Atzekoz-aurrera ala buruz-bera?” izenburuko hitzaldia. Nemesio Etxanizen 
funtsean, lehen behintzat, Donostiako Gotzaitegian.
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Gatozen A. Irigarairengana,  orduan K. Mitxelena eta A. Arruerekin batean  Egan 

zuzentzen  zuen euskaltzainarengana.  Zer  iritzi  zuen Irigoien-Etxaniz  ika-mikaz?  Zer 

irizten zion A. Irigoienen literatur euskarari?:  

Otsaillaren solasaldia Alphonso Irigoyen, Bilbao-ko jaun gaztearen gai egon zen:  

literatur-euskera  tankera  berri  batez  mintzaturik,  eta  mintzalariak  erderatiko  

euskerean  artu  oietatik  ausarki  onartuz.  Eta  martxoko  solas-aldia  berriz,  

azkeneko  jaunari  erantzuten  bezala,  Nemesio  Etxaniz  apez  jaunak  egin  zuen,  

geiegikeriak ezetsiz bezala eta erdiko bide batez bulkatu nairik idazlariak.  Gai  

nekagarria auxe, aspergarria ez esateko, euskeraren idazteko tankerari dagokiana  

(.)  Emen  aldizkari  unetan  ez  oi  dugu  onartzen  alako  aserre  bideak,  ezta  

geiegikeriak ere, alde batekoak edo bestekoak direla124.

Garbi  dago A.  Irigarairi  A.  Irigoienen  hitzaldia  ez  zitzaiola  batere  gustatu125.  Bi 

hitzaldi hauek ez ziren argitaratu Egan-en, baina bai Txillardegiren “Ez bat eta ez beste” 

artikulua:  seinale  Egan-eko  hiru  zuzendariei,  hots,  Irigarai,  Mitxelena  eta  Arrueri, 

gustatu zitzaiela. 

Txillardegiren artikulura etorriz, ez zegoen ez garbizaleekin ez eta mordoilozaleekin 

ere,  edo  ez  zuen  egon  nahi  behintzat,  nahiz  erdi  bidean  egotea  oso  zaila  izan. 

Garbizaleei honela zuzentzen zitzaien:

Badira, noski, egungo kulturatik datozen milla asmazio ta gogai berri, euskera  

zaarrean berbarik ez dutenak. Oietarako, adirazi nai dutenerako euskal itz egoki-

egokia  ez  ba  dago,  beste  izkuntzetatik  artu  bear  da  lasai,  euskeraren  legeai  

dagozkien aldakerak eginda, erdera guzi-guziak egiten duten bezelaxe. Euskal itz  

guztiz egokia atera ba diteke, ordea, edonork uler dezakena, ontzat eman diteke  

asmatzea, euskal arauak estu-estu bete ezkero. Baña bear ez denean asmatu, iñola  

ere ez. Alde ontan, lapurditarrak ia eredutzat artu ditezke, itzegiten den euskera  

124  Ikus: “Naas-Maas” in Egan, (2) 1956, 71-72 orr.
125  A. Irigoieni ere ez A. Irigarairen iruzkina. Ikus IRIGOIEN, A.: Sorterriaren alde, Kriselu, Bilbo, 

1976, 37 or.
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biziari lotu bait zaizkio beti. Gure mendean oni buruz egin diran nazkagarrikeriak  

ez dute parerik izan126.

Mordoilozaleei zuzendurik berriz:

Mordollozaleak, berriz, beti izkillu bat dute eskuan: “Erriak ala esaten du gaur”.  

Eta aiei galdetzen diet: “Euskera bizia al dute ori esaten dutenok?”. Donostia´ko  

euskaldun geienak “ikusi nizun” esaten dute, “ikusi zindudan” esan bearrean; eta  

“nazka ematen dit ori”, “ematen dit orrek” esan bearrean (.) Azken menderarte,  

bada euskerak artu zituen erdel itz asko, beretu egin zituela esan diteke.  Gaur,  

ordea, erdal itzak eta joskerak dirala euskera irentsi ta beretu dutenak (.) 1900  

arte aldaketa berezkoa izan zena, beraz, gaur ondaera besterik ez da, eta ezin  

eman diteke ontzat, nere ustez (ib.)

Euskal literaturak, hots, idazle zaharrek eman zezaketen laguntzaz honela zioen:

Axular, Agirre, Añibarro, Mogel edo Kardaberatz´en liburuak artuta, erdalkeri ta  

joskera txar izugarrien artean, euskeraren benetasuna dario aietatik, eta atsegiña  

ematen du aien induria ta oparotasuna ikusteak (.) 1) Sintaxis aldetik, kontuz ibilli  

bear  da,  erdal  joskera  bait-dute  askotan  antziñako  liburuak;  2)  Morfologiari  

buruz, asko ikasi diteke literatura zaarrean (.) Iztegiz, berriz, zer esanik ez. Agitz  

obeak eta aberatsagoak aiek gu baño (ib.)

Hiztegiari  zegokionez,  buruenik,  laburbildurik:  zabarkeriatik  ihes  egin  beharra, 

baina garbizalekerian erortzeke.

Jarraitzen ari  gara literatur euskararen gainean zer-nolako iritziak zeuden 1956ko 

urte erabakigarrian, Arantzazuko batzarrak egin baino lehen. J. Zaitegirekin pixka bat 

ahaztuak gaude, eta K. Mitxelenari buruz ere ez dugu ezer adierazi, baina horiek ez dira 

ahaztekoak.

Haatik,  Zaitegi  eta  Mitxelenarengana joan  aurretik,  Egan-en beste  zuzendari  zen 

Antonio  Arruerengana  etorriko  gara.  1956ko  Donostiako  euskal  jaietan  literatur 

126  Ikus “Ez bat eta ez beste” in Egan, (3), 1956, 44-49 orr.
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euskararen batasunaz hitz egin zuen. Luze aritu zen lehenbizi, orduraino euskara idatzia 

batzeko egon ziren proposamenei buruz, eta horren ondotik, iritzi hau eman zuen:

Ta goazen orain euskeraren batasun-arlo oni buruz, guk degun iritzi apala laburki  

azaltzera. Batasun ortarako, zabu egin gabe, euskalki bi artu bear gip(ñ)uzkela  

oñarritzat, derizkiogu: Gipuzkoakoa ta Lapurdikoa. Onelatsu zioten orain ogeita  

amabost urte Campion eta Brousain euskalzaiñak, Euskaltzandiaren agindu bat  

beteaz tajutu zuten Informe sobre unificación del Euskera'n. Lan artan eskatzen  

zioten itzez-itz Euskaltzaindiari erabaki zezala: unificar el euskera sobre la base  

del dialecto guipuzcoano o del Labortano, o de ambos previamente combinados.

Ta oraindik orain, Gillaume Eppherre Zuberotar euskalzaiñak esaten zigun, aren  

iritzia  ere  berau  zala:  alegia,  euskeraren  batasuna  Gipuzkoako  ta  Lapurdiko  

euskalkien gain egitea izango litzakela egokiena.

Baña gure ustez, xede ontarako, Lapurdiko izkeraren ganetik Gipuzkoakoari eman 

bear zaio aurreratasun gutxi bat bederik. Zeatzago ta dotorexeago esango degu.  

Gure aburuz, oñarritzat gipuzkera artu bear da, ta giltzarritzat berriz lapurdiera.  

Ta  gero  osatu  gure  itz-etxea  beste  euskalkiez,  batez  ere  Bizkai  aldekoaren  

giartasunaz.  Gañerakoz,  batasun-lan  guziak  Euskaltzaindiak  zuzendu  bear  

lituzkela  derizkiogu,  ta  Euskera,  Herria,  Gure  Herria,  Euzko-Gogoa,  Zeruko  

Argia, Egan eta beste euskal-aldizkarien bidez batez ere, saiatu lan orietan.

Baldin orain arte bezalako arrera ona aurrera ere gure Egan-i, euskal-irakurleek  

egiten ba-die, denbora asko baño len zertxobait saiatuko gera, bear-bada, Egan-

en orrialdeetan lanbide ontan. Ez gaude beintzat asmoa galduta.

Baña, Pierre Lafitte'k ederki dionez, arazo ontan emeki-emeki jokatu bear degu,  

ta ez eiaka ta lasterka. Ta iñor minberatu ta ilduratu gabe, gañera127.

Antonio  Arrue  garai  honetan  pertsona  garrantzizkoa  zen,  batez  ere  arrazoi 

politikoengatik  –Euskaltzaindiak  eta  Egan-ek  behar  zuten  babes  politikoa–,  besteak 

beste, berari esker lortu zen baimena Arantzazun 1956ko irailaren erdialdean lehen hiru 

eguneko batzarrak egiteko. J. Zaitegik ere lehenbizi harengana jo zuen  Euzko-Gogoa 

penintsulan  ateratzeko  baimena  lortu  beharrez  –gero,  lortu  ez  arren–.  Hitzaldi  hau 

Euzko-Gogoa-n argitaratzea ere ez da esanahi gabea. 

127  Ikus “Euskeraren batasuna” in Euzko-Gogoa, 1956, (3-4).
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A.  Arrueren  hitzaldi  horretara  etorrita,  ikusten  dena  da,  lapurtera  klasikoa  eta 

gipuzkera  osotua  ez  dituela  aipatzen;  gero  ematen  duen  formula  zehaztugabea 

“gipuzkera osotua”-ren gauzatze gisa ulertu liteke, baina, hein batean, gipuzkera osotua 

aipatzea,  Euzko-Gogoa  eta Orixe eta Zaitegiren aldean lerrokatzea izan zitekeen,  eta 

hori ez, espresuki bereizten zen, eta Euskaltzaindia jotzen zuen erakunde eskuduntzat 

euskara batuaren eredua zehazteko, eta, jakina, Egan horren alde zela baiesten zuen.

J. Zaitegirengana itzuliz,  Euzko-Gogoa Hego Euskal Herrian ateratzeko itxaropena 

galdurik,  Iparraldera  begira  jarria  zen,  eta  erbesteko Euskadiko Gobernuaren  aldera. 

1956ko iraila mugitua izan zen euskaltzaleentzat eta batez ere euskaltzale-jelkideentzat. 

J. Zaitegik, lehenik, Arantzazun parte hartu al zuen? Alfontso Irigoienek batzarrerako 

gonbidapena Bizkaiko  Anaitasuna  aldizkaritik egin zuen, besteak beste, eta han zioen 

nahi zuena joan zitekeela. Gorago adierazi dugu Euskaltzaindiak Donostian egin zituen 

hiru  batzarretara  joan  zela;  beraz,  oso  ongi  zekien  irailean  batzarrak  egingo  zirela 

Arantzazun, batzar garrantzizkoak. Joan al zen? Ziur ez dakit. Batzarreko aktetan ez da 

inoiz  Zaitegi  aipatzen.  Horrek  ez  du  erabat  baztertzen  joan  izana,  aktetan  askotan 

aipatzen da “jaun batek esan du”; Zaitegi izan zitekeen, baina, ditugun jakin-iturrietatik 

ezin baieztatu edo ezeztatu dezakegu. 

Pariseko lehen Euskal Mundu Batzarrera bai joan zen, egiteko garrantzizkoa izan 

zuen  Kultura  sailean,  eta  Arantzazuko  batzarretik  hilabete  ingurura  egin  zen  euskal 

idazleen  bilerara  ere  joan  zen  (1956-X-21),  eta  han,  besteak  beste,  talka  egin  zuen 

Alfontso Irigoienekin.

 

Parisen  egitasmo  handiak  azaldu  zituen.  Orduraino  Euzko-Gogoa-k  egindakoak 

aletu ondotik, etorkizunerako zituen asmoak azaldu zituen:

Aurrerantzean zer egiteko du “Euzko-Gogoa”k? Ara Yakakortaxarena Arjentina

´tik  etortekoak eta Zaitegi  jaunak zer asmo duten:  etxe bat da bearra Bayona  

aldean euskal-arazoetan nagusi  ta  eragille.  Etxe  orren  babesean eta itzalpean  

euskal-idazle  alkartasuna  egin  nai  dute.  Ango  Euskalerri´an  eta  emengo  

Euskalerri´an eta erbesteetan bizi diran idazle ta idazle-gaiak oro alkarrerazirik  

Euskal-Idazle Alkartasun orren gain legoke “Euzko-Gogoa” aurrera eramatea.  

“Euzko-Gogoa”  aldizkariaren  inguruan  illero  beste  bi  idaztiño  argitarazi  nai  
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dituzte,  Euskal-Idazle  Alkartasun  orren  laguntzaz.  Idaztiok  zabaltzeko  euskal-

idaztiaren bilkura sorterazi nai dute. Karakas´eko euskaldunen antzera. Euskal-

Idazle  Alkartasun  orren  laguntzaz,  datorren  urtean  Yaungoikoa  lagun,  udako  

euskal-ikastaroa  egingo  dute,  illabete  edo  illabete  t´erdiz,  guziok  opa  dugun  

Euskal-Ikastetxe Nagusi´aren asikin bezela. Ikastetxe Nagusi ori ez izan bitartean,  

bear  ainbat  ikasle,  irakasle,  ez  izan  bitartean,  euskera  beti  il  zorian  egongo  

baita128.

T. Monzon eta batez ere Hernandorenak egin zioten aurre edo aurka J. Zaitegiri, 

garrantzizkoena  herriko  euskara  ez  galtzea  zela  kontrajarriz,  funtsean,  ideia  horren 

inguruan, eta Zaitegi ameslari utopikotzat joaz, baina kritikak eta egitasmo horien ezin 

gauzatua  gorabehera,  erbesteko  Euzkadiko  Gobernuaren  laguntzatxoaz  gain,  norekin 

kontatzen zuen aurrera egiteko? Berak dio bazuela Iparraldeko euskaltzaleen laguntza 

etxe horretarako eta euskal idazleen elkartasuna sortzeko. Ba al zuen?

P.  Lafitterena  behinik  behin  bai.  Hala  ziotson  hark  zuberotar  euskaltzale 

Jaureguiberry andereari, 1956ko azaroaren 2an dataturiko gutun batean:

Personnellement je ne crois pas que le P.Z. soit un danger public. Son initiative n

´est pas compliquée:

1) Il veut réunir les écrivains basques en Association d´entraide: on ne voit pas  

pourquoi cette association aurait besoin de dépendre de l´Académie: cela n´existe  

nulle part ailleiurs; les buts sont différents (.) 

2) Le P.Z.  veut  établir  à  Bayonne ou aux environs  une maison du basque.  Il  

aurait préféré l´ouvrir en Pays Basque péninsulaire. Il a essayé de faire paraître  

Euzko-Gogoa la-bas  légalement.  On  a  tout  fait  pour  ne  pas  l´autoriser.  Que  

serait-ce pour la maison des écrivains basques? Il y a une sorte de jalousie chez  

certains  biscaïens  qui  ont  fait  une  campagne  dans  divers  milieux,  même  

académiques:  ils  voient  Euzko-Gogoa  comme  une  concurrence  à  Egan  et  l

´organisation  des  Ecrivains  comme  une  concurrence  au  secrétariat  de  l

´Académie.  Nous  autres,  nous  croyons  qu´il  y  a  plusieurs  demeures  dans  la  

maison du Pére..

128  Euskal Batzar Orokorra, Congreso Mundial Vasco 25 aniversario, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1981, 
377-378 orr.
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3) Le P.Z. ne fait pas de politique. Dans Euzko Gogoa, il accepte toute prose ou  

poésie  basque:  il  ne  demande pas  à l´auteur  à quel  parti  il  appartient:  nous  

sommes trés heureux que tous les partis défendent le basque. A Paris le P.Z. a  

répété que l´eskuara ne devait pas être le monopole d´un parti, fut-il nationaliste.  

Mais il est évident que les nationalistes ont, autant que les autres, le droit et le  

devoir de rebasquiser leur Pays. L´association des écrivains va se constituer sur  

les  mêmes  principes:  mais  il  va  de  soi  que  cette  association  ne  sera  pas  

responsable de tout ce qu´écriront ses membres: chacun pourra, à ses risques et  

périls, publier ses idées129.

Gutun  garrantzizkoa  da.  P.  Lafitte  izan  zen  Pariseko Euskal  Mundu Batzarrean; 

mintzatu ziren nonbait elkarrekin, eta Lafittek Zaitegirengan konfiantza osoa zuen:

Si nos “amis” m´empêchent de me vendre à Saint Sébastian, je m´en passerai  

comme je l´ai fait pendant dix ans. S´il fallait même choisir entre l´Académie et Z.  

Je vous avoue qu´en tant qu´ami de la liberté, je n´hésiterai pas deux minutes, ni  

même une: j´ai travaillé sans être de l´Académie; je me crois capable de continuer  

à travailler pour le basque...malgré elle, s´il le faut. Telle est ma position. Z. est  

un travailleur et non un intrigant. C´est un réalisateur et non un critique (ib.)  

P.  Lafitte  euskaltzaina  zen,  eta  garbi  adierazten  du  gutun  horretan  akademiaren 

bitartez ere zabaldu zela J. Zaitegiren planen aurkako kanpaina130.

129  IZTUETA, P.: Iokin Zaitegiri egindako gutunak II (1956-1975), Utriusque Vasconiae, Donostia, 
2007, 1261-62 orr.

130  P.  Xarriton jaunari  galdeturik J.  Zaitegiz,  pasadizo bat  du bere oroimen zabalean  iltzatua.  Garai  
hartan,  Eskualdun  Gazteria-ren  omonier  zela,  ba  omen  zuen  gelatxo  bat  edo  Baionako 
apezpikutegian.  Behin  gelatxo  horretatik  atera  eta  P.  Narbaitz  orduan  Baionako  bikario  nagusia 
zenarekin egin zuen buruz buru; etorri omen zitzaion eta galdetu omen zion ba al zekien nor zen 
gizon  hura:  Zaitegi  zela,  eta  harekin  euskara  garbian  mintzatu  behar  zela;  optimista ez  baizik 
baikorra, pesimista ez baizik ezkorra, eta horrela; P. Narbaitz harri eta zur, oraindik horrelakorik, ezin 
sinetsirik horrelako gizonik egon zitekeenik. Bestalde, apenas P. Xarritonekin harremanik izan zuen.  
Baina P. Narbaitz eta P. Lafitterekin bai. P. Narbaitzek nonbait eskaintzarekin eman zion Kattalinen 
gogoetak liburuxka  kaleratu  berria,  eta  J.  Zaitegik  hartaz  Euzko-Gogoa-n  kaleratu  zuen  iruzkin 
goresgarriarekin ordaindu zion egindako abegi ona (1956ko lehen alean). 1957ko irailean, Behobiako 
mugan,  Espainiako  poliziarekin  arazoak  izan  zituen  J.  Zaitegik.  Horregatik  Espainiako  Nuntzio 
jaunari  idatzi  zion,  eta  bertan  ziotson,  Euzko-Gogoa kazeta  P.  Narbaitz  Baionako  Elizbarrutiko 
Bikario  Nagusiaren  eliz-zentsurapean  zegoela.  IZTUETA,  P.:  Iokin  Zaitegi  gutunak,  Utriusque 
Vasconiae, Donostia, 2007, 238-239 orr.
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Gorago adierazi dugu Zaitegi Arantzazuko 1956ko iraileko batzarrean ez dakigula 

joan zen edo ez. Handik hilabetera egin zenean bai. Jaso dezagun Alfontso Irigoienen 

lekukotasuna batzar hartaz:

Arantzazuko  Biltzar  arrakasta  handikoa  egin  ondoan  beste  txiki  bat  egin  zen  

handik  laster  istiluak  sortu  zituena.  Lehengoan  izanikako  batzuk  ea  

Euskaltzaindiaren itzalpean edo egin ote zitekeen idazle elkargo bat eskatu zuten  

eta bilera bat egitea pentsatu zen. Orduan Zaitegi Euskal Herrira etorria zen eta  

hemendik ibili ondoan bere aldizkaria Baionan argitaratzea erabaki zuen (ez ote 

zekien ez ziotela legeztatzen utzi?) eta jakin zuenean gu biltzekoak ginela elkargo  

hori  bere  inguruan  bildurik  kanpotik  zuzentzea  pentsatu  zuen,  hemen  listak  

gordetzea arriskugarria izango zela esanik, eta han agertu zen. 

Ordurako ezagutzen  nituen  Juan Ajuriagerra,  Luzio  Artetxe,  ez  da bizi,  Pablo  

Beldarrain, Jose Maria Mujika, Luis Maria Retolaza, eta abar eta inoiz elkarrekin  

ostera bat egin ere bai. Garai haretan uste zen benetan beltza zela orain hil berria  

denaren etorkizuna (1976an ari da idazten)  eta ez zuela luzaro iraungo. Gogoan 

dut behin Ajuriagerra-ren aurrean esan nuena: “Puede ser que eso sea cierto,  

pero sin embargo no se debiera dejar de pensar en una posible acción a largo  

plazo”.  Arantzazuko  hontaz,  hain  zuzen  ere,  haren  postura  “a  río  revuelto  

ganancia  de  pescadores”  (sic)  izan  zen.  Eta  hala  gelditu  zen  gauza  (.)  Egia  

esateko, ene barrenean geroago eta sendoago pentsatzen nuen efikaziaren aldetik  

hobe zela nahasi gabe ari izatea. Orduko giroan, ordea, dena bat egiteko joera  

zegoen  bazterretan.  Barrenean  bakoitzak  teoriaz  hala  pentsa  zezakeen,  baina  

estrategiaren aldetik ez zitzaidan arrazoizkoa iruditzen hala planteatzea, batez ere  

kontuan  hartzen  baldin  badugu  Euskaltzaindia,  ahul  bazegoen  ere,  oraindik  

desegin  gabe  eta  atzerriratu  gabe  zegoela,  R.Mª  Azkue-ri  eskerrak,  norbaitek  

bestela nahi izan bazuen ere131.

A. Irigoienek 1956ko urriaren 21ean egin zen batzar haren oroitzapen txarra izango 

zuen, batetik, eta bestetik, J. Zaitegi eta L. Mitxelena artean bizi ziren, eta ez zituen 

gauzak  argi  eta  garbi  adierazi  nahi.  Zorionez  gordetzen  da  gutun  argigarri  bat  A. 

Irigoienek K. Mitxelenari egina, delako urriko batzar hori baino astebete lehenagokoa:

131  IRIGOIEN, A.: Sorterriaren alde, Kriselu, Bilbo, 1976, 43-44 orr.
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Arantzazuko  bilkurek  naikoa  ondorio  ekarri  dituzte  gentearen  girora.  Leengo  

egun batean Aretxabaletako Peli Ugalde ta Jaunsoro jaunak egon ziren nirekin  

Arantzazun eta galdetu zidaten ia Euskaltzaindiaren itzalpean edo egin zitekean  

idazle-elkargu  bat.  Ori  horrela  izanik  datorren  igandean  Arantzazun  biltzeko  

asmotan gara ortaz itz egiteko, nola eraman ditekean aurrera asmo ori ikusteko.  

(.)  Asko komeni  da gentea  baturik  edukitzea  aprovetxatzeko  egin  ditekean  lan  

guztia,  langilleak  gidatuz  gure  egitekoetan.  Indar  aundia  emango  lioke  orrek  

Euskaltzaindiari  eta  bera  izango  litzake  euskal-gaietan  zuzendari,  dagokion  

bezala.

Gauzak  onela  daudelarik  gaur  goizean  agertu  zait  Zaitegi  jauna  modu  oso  

txarrean eta eztakit zeinbat astakeri esan dizkidan Euskaltzaindiaren kontra. Bere  

gogo bizia Euskaltzaindiatik  kanpo egitea da eta elkargu orren listak Baionan  

edukitzea  emen  arriskugarri  izango  litzakeala  idazleentzat-eta.  Nik  esan  diot  

eztela ain arriskugarri; izatekotan ori antolatzen dutenentzat izango litzakeala eta  

nai dituen beste lista emango zaizkiola berari. Gaiñera arriskugarriago litzakeala  

klandestinidadean  ibiltea,  kanpotik  zuzendurik.  Datorren  igandean  an  izango  

dugu eta  gentea  bere  aldera  eramateko  asmoz dijoa,  iñoren errazoirik  entzun  

gabe (.) Benetan diñotsut ni aspertuta nagoela orrelako gizonkeriaz eta baldin  

ikusiko  banu  euskeraren  onerako  dela  pozik  bertan  bera  utziko  nuke.  Baiña,  

zoritxarrez,  euskera  bein  da  betiko  aterako  badugu  politikaren  gora-beera  

errezetatik,  ezin utzi dezaiokegu leku martiri-usaiñezko jokabideeri.  Guzti  onen  

jakitun  ipintzen  zaitut  ez  neure  gogoz,  baizik  zuon iritzia  jakin  nai  dudalako,  

nolabait jokatzeko132.

Gatozen J. Zaitegigana. Bi batzarren berri ematen zion adiskide hartuena zuen A. 

Ibinagabeitiari:

Paris´ko  batzarrean,  iakintza  sailean,  euskeraz  gogor  egin  genun  (.)  Dana  

anaitasun eta alkartasun andian burutu zan: arrezkero, etxe bat edo artuko dugu  

Baiona-aldean  euskal-idazle-etxe  bezala.  Emengoek  ere  Lafitte,  Charriton  eta  

gurekin alkartzeko asmotan dira.

132  Gutunaren data: 1956-10-15. Donostiako Koldo Mitxelena liburutegian mikrofilmatua. A. Irigoieni 
batzarra egiteko proposamena egin zioten bi jaunetatik bat, Aretxabaletako Peli Ugalde, J. Zaitegiren 
lehengusua  zen.  Ez  dago  gaizki-pentsatua  izan  beharrik  uste  izateko  jaun  hori  bere  lehengusu 
Zaitegiren nahiak betetzen ari zela A. Irigoieni beste batzar bat proposatzean. Ikus IZTUETA, P.: 
Iokin Zaitegiri egindako gutunak II (1956-1975), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 567-568 orr.
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Ioan dan igandez Arantzazu´n bildu ginan eunen bat idazle ta idazle-gai, euskal  

idazle  alkartasuna  sorrerazten  asteko.  Nere  asmoaren  aurkako  zitalena  ta  

txotxoloena  Irigoien:  onen  ustez,  alkartasun  ori  Euskaltzaindiaren  babesean  

ezarri  bear genuke,  Españi´ko legepean eta ageri-agerian.  Nere ustez ta  beste  

guzien  iritziz  ezer  ez  egiteko  biderik  errezena orixe  litzake;  beraz,  ixilean  eta  

azpitik  lan  egin  bearra daukagu oraingoz,  girorik  ezpaitago,  orregatik  aukera  

dizut  Baiona  inguruko  etxea.  Euskaltzaindikoek  euskeraren  alde  lan  egiterik  

benetan nai ote dutenik edota nola lan egin dakitenik eztakit. Zentzuz ta prudente 

iokatu bear omen dugu: euskeraren alde izatekotan,  imprudente  ta burugabeko 

izatea naiago dizut. Urteotan egin dutena guziok ikusten dugu: beste hogei urte  

aunditan  oien  neurri  lan  egitekotan,  gure  euskerarenak  egin  du.  Aserre  omen  

daude nere aurka E.G.´an eman dudan Euskeraren iritzia dala-ta, euskal-idazleak  

nereganatuz  datozela-ta  (.)  Praile  gazteak,  (iesulagunek,  prantziskotarrek,  

pasionistek,  beneditarrek-eta),  ixilean  alkarturik  Yakin  dana  euskeraz  ematen  

asiak dira multikopiz-edo. Irigoien´ek kaxkarkeri ta gixakeri geiegitxo ditu: alere,  

euskal-idazle alkartasuna sorteraziko dugu, Jaungoikoa lagun133.

Bilera  horretaz  aurkitu  dudan  agiri  bakarrak  “Euskal-Idazle  Alkartasuna”  du 

izenburu eta azpizenburu “Itz berrien arloa”, hiru orri ditu, eta itxura guztien arabera J. 

Zaitegirena  da,  sinaturik  ez  badago  ere134.  Zein  dira  bada  itxura  horiek?  1.  Eskuz 

idatzitako  hiruzpalau  esaldi  baditu,  eta  letra,  grafologoa  ez  banaiz  ere,  Zaitegiren 

gutunetan ageri den berbera da. 2. Horrelako zatiak daude ezabatuak:  Guztien iritzia  

azaldu ta gero, gure “Euskal-Idazleen Alkartasuna” barnean dauden bazkideen artean,

(eta bazkun onen kanpoan dauden jakitun eta idazleengandik). 

J.  Zaitegiren  xedea  zintzoa  zen:  Euskal  Idazleen  Elkartasunean  zeudenen  artean 

erabakitzea hitz berriak, hartara irakaskuntzarako eskuliburuak prestatzerakoan denek 

hitz  berak  erabiltzeko.  “Itaunketa”  edo  inkesta  bat  ere  bazuen  proposamenak  sei 

puntukoa, besteak beste, lehen puntuan galdetzen zen: proposamenari egoki ez iritziz 

gero, zer beste egokiagorik proposatzen zen.

133  IZTUETA, P.: Iokin Zaitegi gutunak, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 207-209 orr.
134  Euskaltzaindiaren Azkue liburutegian: “Euskal-Idazle Alkartasuna”, “Itz berrien arloa”, (2-F). 

A. Irigoienen artxiboan.
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Arazorik handiena zen ea erbestean zeuden idazleak eta jakitunak ere partaide izan 

zitezkeen delako Euskal Idazleen Elkartasunean. Nor sartu nahi zituen Euskal Idazleen 

Elkartasunean  Zaitegik?  Nagusiki  Arantzazun  iraileko  batzarretan  izan  zirenak; 

horretarako  zerrenda  eskatu  zion  A.  Irigoien  Euskaltzaindiaren  orduko  idazkari-

bulegariari,  eta  badaude pare bat zerrenda prestatuak.  Jakina,  erbestean zeuden asko 

ezin izan ziren bilera horretara joan. Esate baterako, Andoni Urrestarazu (honek antzeko 

asmoak eta proposamenak egin zituen  Euzko-Gogoa-n135, eta Euskadiko Jaurlaritzaren 

babesean sortu zen Euskal Kulturaren Alde batzordeko idazkari izan zen) eta Andima 

Ibinagabeitia,  bi  aipatzearren.  Erbesteko  idazleak  eta  jakitunak  kanpoan  utzi  behar 

ziren? Hor zegoen koska nagusietako bat. Kontua da alderdikide zuen K. Mitxelenak 

beste batzuen laguntzarekin porrot eginarazi ziola.

A. Irigoienek eta K. Mitxelenak elkarri idatzitako gutunak irakurririk ikusten da bat 

zetozela  puntu  honetan:  J.  Zaitegiren  plana  arriskutsua  izan  zitekeen,  hots,  Euskal 

Idazleen  Elkartasuna  Euskaltzainditik  kanpo sortzea,  eta  hori  eragotzi  behar  zen.  A. 

Irigoienek  eman  zuen  aurpegia,  baina  K.  Mitxelena  izan  zen  ikusmolde  horren 

bultzatzaile  nagusia gutunetan eta  gero  Egan-en idatzi  zuen artikulua  ikusirik.  Hona 

gutunez zer ziotson A. Irigoieni:

Billera ortaz eztakit zer esan. Nolanai ere, ene ustez lasterregi egiña izan da, eta  

besterik ere ezagutzen dut iritzi berekorik. Leengo batzarrea egin berria da, or  

bertan  gaiñera,  eta  beldur  naiz  ez  ote  diteken  ortik  oztoporen  bat  sor.  Ortaz  

gaiñera, beste eragozpen bat ere bazegoen: norbaitek pentsa dezake billera ori  

beste zerbaiten isatsa dela (Parisen egin zen mundu-batzarraren isatsa, nire ustez).  

Ezta  ala,  baiña  orrelakorik  iñori  bururatuko  balitzaio,  nork  kenduko  lioke  

burutapen ori? (.)  Baiña bada besterik,  zerorrek diozunez.  Delako jaun orrek,  

bere  itsumen  arroan,  bestek  urteen  buruan  aalegiñez  egin  dutentxoa  instant  

batean  deusezta  dezake.  Eta,  gaizki  pentsatzea  bada  ere,  eztut  uste  orrelako  

ondamendiak asko minduko lukeanik.  Nere burubidea auxe da: zabiltzate erne,  

eztedilla beintzat ortik iñorentzat –eta batez ere etxekoentzat– ixtillurik sor. Eztut  

uste galduan aterako giñakeanik erabaki zeatzik artuko ezpazendute. Asmoarekin  

aski  izango litzake  oraingoz (.)  Nere  ustez,  eztugu iñoren asmoen kontra joan  

135  Ikus “Euskel-Kultura dala-ta” in Euzko-Gogoa, 1955, (3-4); eta “Euskal-Batzar Orokorra” in Euzko-
Gogoa, 1956 uztailla-dagonilla. 
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bearrik: ikusiko dugu zer ondore duten. Maizenik, badakizu, bururik gabe asitako  

lanak bururik  gabeko azkena izan oi  du.  Ori  bai:  ori  edo beste  edozein  gure  

kaltean badabil, eskubide osoa dugu gogor egiteko. Baiña non ta nola gogor egin  

astiro ikusiko dugu. Eztigu noski bitartean azpi-jan andirik egingo (.) Auxe duzu,  

bada,  ene iritzia  eta  gutxi  gora-beera Arrue´rena ere  bai.Eztezagula  behintzat  

ezbearrik izan, eta eztedilla esankizunik sor. Bear izan ezkero, obe da jaun orri –

bertakoek  ixiltzen  ezpadute– amor  egin  itxuraz.  Kontuak  egingo  ditugu  

geroxeago136.

Aita Villasanteri honela idatzi zion:

Billera  orren  berriak  ezkaitu,  egia  esan,  batere  poztu  (.)  Badakizu  badagoela  

beste ixtillu bat ere. Badirudi ori beste zerbaiten isatsa dela: ezta ala, baiña ala  

du itxura. Ortik eztatorkiguke kaltea baizik, guziontzat eta batez ere zuentzat. Ori  

naikoa ezpalitz, artean dugu Zaitegi jauna, suz, garrez eta burubide beroz beterik.  

Bera dugu nonbait gai orretan guztion buruzagi eta eztago buruzagitza ori iñori  

uztekotan  (.)  Beldur  gera bi  gauza besterik  ez  ote  den sortuko ortik,  eta  biak  

txarrak: gure arteko liskarra edo bestek emango digun astinaldia. Biak batera ere  

etor ditezke. Ona non duzun nere iritzia, garbi baiño garbiago azaldua. Ametsak  

besterik  eztirela  beldur oek? Ala obe.  Baiña,  bada ezpada ere,  obe dugu erne  

egon.  Joaterik  eztudan  ezkero,  eskertuko  nizuke,  zerorrek  edo  beste  norbaitek  

zerorren ordez, zentzuz eta tajuz arazoak bideratzen saiatuko baziñate. Erabakirik  

ez artzea etzait kalte gogorra iruditzen: ori litzateke arriskurik txikiena. Barka  

ezadazu, baiño geiegi dijoakigu guzioi, eta euskerari137.  

Pixka bat geroago A. Ibinagabeitiari ere idatzi zion puntu horretaz gauzak 

garbi uztearren:

Ikusiko zenduen eztabaidatxo bat izan dugula.  Orri buruz,  gauza bat esan nai  

nizuke.  Enaiz  gauzak  itz-erdika  eta  zearka  esaten  dituztenetakoa:  ori  etsairik  

gogorrenak  ere  aitortuko  aal  dit.  Eztabaida  ori,  beraz,  U.  jaunaren  eta  nere 

artekoa  izan da soil-soilik,  ezta  Egan-ena izan  Euzko-Gogoa-rekin. Nere izenez  

136  Gutuna 1956-10-18koa da; eta delako bilera 21ean egin zen. Ikus URKIZU Patri (Ed.): Bilduma 18, 
Errenteriako Udal Artxibo Zerbitzuko aldizkaria, Txertoa, Donostia, 2004, 95-96 orr.

137  URKIZU Patri (Ed.): Bilduma 18, Errenteriako Udal Artxibo Zerbitzuko aldizkaria, Txertoa, 
Donostia, 2004, 96-97 orr.
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izenpetu nuen eta erantzun-erazi zidan orrialdea ere izenpetua edo erdi-izenpetua  

zegoen. Ezta, beraz, gauzak bere onetatik atera bearrik, U. jaunak orain nai duen  

bezala. Besterik izan banu gogoan, argi eta garbi azalduko nuen, oitura dudan  

bezala138.

1956ko  urtean  gauza  dezente  gertatu  zen.  Laburbildu  dezagun  orain  artekoa. 

Batetik, Bilbo eta Donostiako euskalgintzan literatur euskararen inguruan zebiltzan iritzi 

desberdinak  hauteman  ditugu,  A.  Irigoien  eta  N.  Etxaniz  eta  A.  Irigarai  eta 

Txillardegiren aburuak bildurik. Zaitegi eta Irigoienen artekoak ere bai. 

Bestetik,  erbestea,  Euzko-Gogoa,  J.  Zaitegi  aberrira  etorri  da,  asmo  handiekin: 

Euskal Idazleen Etxea, Euskal Idazleen Elkartea,  Euzko-Gogoa-rekin jarraitzeaz gain 

euskal idaztiak argitaratu nahi ditu, eta horretarako argitaletxea, eta 1957. urtean Udako 

Ikastaroak,  Udako  Euskal  Unibertsitatearen  aurrekaria,  Euskal  Unibertsitatearen 

hasikinak, antolatu nahi zituen139. 

Asmo  handi(egi)ak.  Erbesteko  Euzkadiko  Gobernuaren  edo  J.  A.  Agirreren 

laguntzatxo  bat  bazuen;  Iparraldeko P.  Narbaitz  eta  P.  Lafitte  bereganatuak  (horrek, 

finean, bi luma berri axolazko ekarriko dizkio: P. Lafitte eta E. Salaberry, eta beste bi 

aldenaraziko dizkio: J. Mirande eta Tx. Peillen140); eta Arantzazuko teologo ikasleak ere 

138  110 or.
139  M. Lekuonari hala ziotson, 1956-VIII-28an:

 “Geurtz edo datorren urtean, udako euskal-ikastaroa antola nai nizuke: non oraindik eztakit.  
Zure  iru  itzaldi  bear  ditut  orretarako:  gaia  aukeran  duzu,  atseginenik  duzuna,  alegia.  Ori,  bai,  
euskaraz. Bidearena ta egonaldiarena nere gain legoke. Euskal-ikastetxe nagusiaren asikin edo litzake  
udako euskal-ikastaroa. Mintzaldi bakoitza ordu beteko. Nere esanetara ba´zentoz, adierazi ezadazu,  
otoi, aukera-gaiak”.

Ikus IZTUETA, P.: Jokin Zaitegi gutunak, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 204-205 orr.
140  Funtsean, batez ere P. Lafitte eta E. Salaberry lortzen ditu, baina aldi berean J. Mirande eta Tx. 

Peillen galtzen, haiek Egan-era hurbiltzen baitira. Hona zer ziotson J. Mirandek gutunez J. Zaitegiri 
1956ko abuztuan: 

“Boztu nau Euzko Gogoa argitaratzera dalako berriak. Nahi ahal duzu bertze idazlanik Vidal 
diezazudan? Biga baizik ez dut prestik (.) Jakingarri Charritton eta Lafitte-ekin ukhan dituzun har-
emanak. Nik ere uste dut euskaltzaleok elkhartuagorik lan egin behar luketela, euskara salbatzekotan. 
Hala ere, nire aburuz, denak ez lirateke euskararen onurarako (.) Zer da ba Euzko Gogoa? Goi-
mailako euskal literaturaren agerkaria da –edo izanen da, egiazko goi-mailako literatura bat 
dukegunean-. Laphurdiko idazle oraingoek, aldiz, ez dute alhor berean lan egiten. Alhor herrikoian 
dihardute. Behar bada zuzenki ari dira (nahiz ez dudan nik uste, hartu duten bideari jarraikiz, herri 
xehea gure xedetara irabaziko dutela…oso behera dago Herria, Gure Herria, e.a. aldizkarien nivela, 
idazlanen gunaz eta mamiaz den bezainbatean, “Euskalzaleen Biltzarra”, bere aldetik, sasi-folklorezko  
elkhargoa bat baizik ez da), baina heiekin bateratuz, heien hizkuntza-poltikaren influentza pean eror ba  
zinde, Euzko Gogoa-ren helburu goihenagoa begien menetik galtzeko zorian aurkhit zindezke; eta hori 
oso kaltegarri litzaioke euskal literaturari. Jakina: ez dut erran nahi Euzko Gogoa-k ez duela 
aldakuntza batere beharrik. 
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bai,  Yakin  atera  berri  zutenak  (Imanol  Urbietak  Yakin-eko  lehen  alean  elkarrizketa, 

“Zaitegi jaunarekin jardunean”). Eta, jakina, Euzko-Gogoa-ko kolaboratzaile sarea.

Euskaltzaindia berriz artean motel baina berpizten ari; eta hein batean J. Zaitegik 

sorrarazitako uhinaren aurka. 

Oso ongi azaltzen zuen L. Villasantek orduko egoera:

Denok degu xede berdiña, baiño xede ori lortzeko ibilli bear den bideaz edo egin  

bear diren egikizunezaz, danok ez gera iritzi bateko. Batek euskera garbia bear  

degula,  besteak  berriz  uste  du,  gaurko  egokera  ontan,  euskera  ulerterreza  ta  

erritarra zaigula bearrezko; urliak, euskera kultur-tresna bear degula biurtu, eta  

orretarako idea goratuetarako mintzabide egin; onek, gizon eskolatuen eta ikasien  

maillako liburuak falta zaizkigula esango dizu; ark, berriz, erri xearen maillako  

lanak  baizik  eztitu  ondo  ikusten.  Eta  egin  bear  litzakenaren  gaiñean  aburu  

berdintsuak izanda ere, aburu oiek egi biurtzeko orduan, garaiean, sarri-askotan  

bide  ezberdiñak  daramazkigula  ikusten  da.  Zer  gertatzen  ote  zaigu,  ba? Esan  

deguna: elkarrengandik berezita bizi  oi  gerala. Elkar  ezagutu gabe,  elkarrekin  

itzegin gabe, bakoitza bere aldetik, orra141.

Aktei begira jarrita,  badira hango edo hemengo euskararen azterketak,  esaterako, 

Patxi Altunak Azpeitiko euskarari buruzkoa, edo Candido Izagirreren Oiñatiko liñagiñ-

iztegitxoa, eta badira darabilgun aztergairako interes handiagokoak, bata, Villasanteren 

idatzia, bestea J. Luis Alvarez Txillardegiren karta idigia eta A. Urrestarazuren Euskera 

ta Euskal-kulturari buruz;  eta horiez gain, aktetan ez dagoena,  baina J.M. Satrustegi 

zenari  esker  FLVn  jasoa  daukagun  K.  Mitxelenak  Arantzazun  egindako  hitzaldi 

laburra142.

Azken honi helduz, K. Mitxelena beste gai bat jorratzekotan bazen ere, hura utzi eta 

aurrean  zeuzkan  euskaltzaleak  saiatu  zen  konbentzitzen  linguistak  ez  direla 

hizkuntzarentzat  batere  kaltegarriak,  baten  batzuek  hala  uste  izanagatik;  hango  edo 

Ikus URKIZU, P.: Jon Miranderen gutunak,  Susa, Zarautz, 1995, 115-116 orr. 
Praktikan 1956tik aurrera ez zuen Mirandek Euzko-Gogoa-n argitaratu baizik Egan-en. 

141  Aita Villasanteren ongietorri-hitzak. Ikus “Euskaltzaleen biltzarra Euskaltzaindiaren itzalpean” in 
Euskera, 1956, 4. or.

142  Ikus “Arantzazuko batzarra (1956)” in Fontes Lingua Vasconum, (79), 1998. Interneten eskuragarri.
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hemengo euskara aztertzea  eta  euskararen alde  egitea ahoz nahiz  idatziz  ez daudela 

elkarrekin muturka baizik bateragarriak direla.  Horrekin batean,  bereziki  aipatu zuen 

Nafarroako  euskalkiei  ez  zitzaiela  arretarik  jartzen,  Gipuzkoako  eta  Bizkaikoei  bai, 

baina  Nafarroakoei  ez,  denek  zekitela  zergatik  –36ko  gerran  Nafarroak  hartutako 

jokabideagatik, iradokitzen zuen– baina kasu egin behar zitzaiola. 

Bi  gauza  behintzat  badaude hor  interesgarriak;  bata,  Nafarroako  euskalkiei  kasu 

egin  behar  horrekin  iradokitzen  ari  zen  literatur  euskararen  batasunerako  zubi  izan 

zitezkeela  Nafarroako  euskalkiak,  orduraino  denek  gipuzkera  eta  lapurtera  aipatzen 

zituztenean;  eta  bestetik,  galdera  bat  sortzen  da:  zein  ote  ziren  euskaltzale  horiek, 

euskalari  edo  linguisten  lantegia  begi  onez  ikusten  ez  zutenak?;  eta  galdera  horren 

erantzunaren zati handi bat, nik uste, J. Zaitegik Arantzazuko batzarra baino hamabost 

bat egun lehenago kaleratu zuen  Euzko-Gogoa-ren bigarren aroko lehen alean dago: 

“Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak I, 1956” deritzan artikuluan. Gorago ikusi 

dugu zein  arrisku ikusten  zuen K.  Mitxelenak  Zaitegiren  egitasmoek  aurrera  eginez 

gero,  frankismopeko  euskalgintza  desagertzekoa,  eta  ez  zegoen  prest  hori  inola  ere 

onartzeko.

Artikulu horretan, besteak beste, honela dio euskalariei buruz:

Euskalariak baino areago euskaldun eta euskaltzaleak bear ditugu, noski baino  

noskiago, beste nonbait idatzi nunez143.

K.  Mitxelenak  idatziz  Egan-en  bitartez  erantzun  zion.  Zehazki,  puntu  horri 

erantzunez, honela erantzuten zion:

Adimen aberatsa bear gizonak orren antzeko burutapen bat izateko! Orrelakorik  

bein  bederen  izan  duena  lasai  il  daiteke,  esan  baitezake  arako  arek  baino  

eskubide  obez:  “Non  omnis  moriar”.  Eta  utsa  balitz  esaten  digu  U.  jaunak  

“nonbait”  idatzi  zuela!  Ez  ote  du  geiagorik  merezi?  Burutapen  garai  guztiak  

bezala, bakuna da, xinplea,  zoroak ere igerriko liokeana. Bi gizon-mota baizik  

ezta; gauza nabariagorik!: euskalariak batetik, euskaldun-euskaltzaleak bestetik.  

Nortzu  dira  euskeraren  etsai?  Euskalariak.  Nortzu  laguntzaille?  Euskaldun-

143  Ikus Euzko-Gogoa, 1956, (1-2) orr.
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euskaltzaleak.  Akaba  ditzagun,  beraz,  leen  baiño  leen  euskalariak  eta  bake  

ederrean biziko gera aurrerantzean euskaldun-euskaltzaleok144.

K.  Mitxelenaren  artikulua  ez  zen  puntu  horretara  mugatzen,  baina  Arantzazuko 

batzarrean  egin  zuen  hitzaldiari  artikulua  erantsirik  garbi  gelditzen  da  Zaitegik  eta 

Euzko-Gogoa-k  euskalariak  edo  linguistak  auzitan  jarri  izanak  K.  Mitxelenaren 

kontrakotasun bortitzena  eragin  zuela.  Literatur  euskararen batasuna Euskaltzaindiko 

hizkuntzalariek  erabakiko  zuten,  eta  Euzko-Gogoa  ez  zen  aldizkari  bakarra,  ez  eta 

izango ere aurrerantzean. 

Zaitegik xalo-xalo espero zuen Euskaltzaindiaren bigarren aroko  Euskera  euskara 

hutsez  argitaratuko  zela.  Aurkibidea  aurrean  harturik,  artikulu  hauek  ageri  dira:  S. 

Altubek “Literatur-Euskera”; L. Villasantek “Acerca de sintaxis vasca” eta “Despojo 

sistemático  de  la  lengua  de  Axular”  biak  gaztelaniaz;  K.  Mitxelenak  “Echaenne” 

gaztelaniaz,  eta  Antonio  Arruerekin  batean  “Bilbon  egindako  hitzaldiak”,  Arrue 

euskaraz eta Mitxelena gaztelaniaz; A. Tovar jaunak “La Etimología Vasca de Abarca”; 

R. Lafonek “Corrections et Additions Aux Dictionnaires D´Azkue et du P. Lhande”; M. 

Lecuonak “Deikia izenetan” eta “Ki, gerundio-atzizki”; A. Irigarayk “Noticia del Estado 

Lingüístico de Navarra en 1935” gaztelaniaz; A. Irigoyenek “Aportaciones al Diccio-

nario Vasco” gaztelaniaz; B. Garrok “Nombres genéricos de Río en la Toponimia Vasca” 

gaztelaniaz eta Charles Bouda jaunak alemanez eta frantsesez “Bibliografía...”.

Euskaltzaindiak ale hori atera baino lehentxeago, honela ziotson J. Zaitegik gutun 

bidez Aita Santi Onaindiari: 

Besteak  beste,  auxe  iritxi  dugu,  euskal-idazle  geientsuak  eta  gorengoak  elkar-

eraztea. Or duzu  Egan  euskera utsean bikain idatzita. Gure gaztaroan  Yakintza 

aldizkaria aintzat genun, zerbait zalakoan; damurik, geiena españeraz emana zan.  

Aurrerantzean,  orrelakorik  ez  zaigu  gertatuko,  nik  uste.  Benetako  euskaltzale  

iatorrek euskeraz emango ditute beuren zitu mardulak, euskera ortarako gai dala  

erakutsi bait-du gure aldizkariak, eta ori noraezeko dugu il ala bizi auzi ontan.  

Urrundik  euskeraren  oraingoa  ta  geroa  argi  ta  garbiago  ikusten  dugu.  Bost  

urteotan aurrerakada polita egin digu: Mitxelena biak (prantziskotarra ta bestea,  

144  “Euzko-Gogoa” eta “Euskera” in Egan, (5-6), 1956, 158-159 orr.

127



Literatur euskararen batasunerantz

Luis), Villasante,  Etxaide gaztea, Andima t.a. berriak ditugu gure auzo-lanean;  

gazteok  txairo,  sakon eta  goxo datoz  eta  euskeraz  besterik  ez  dute  idatzi  nai.  

Ortarako ikasi egin bear eta gogotik ikasi dute gure euskera zarra145.

Usteak erdia ustel. Handik laster hartu zuen aipaturiko ale hori eta Euzko-Gogoa-n 

aditzera  eman  zuen  “aho  bete  haginekin  utzi”  zuela  Euskaltzaindiaren  agerkari 

ofizialak, bi artikulu euskaraz eta gainerakoak erdaraz argitara eman zituelako. Nahiko 

tonu  lotsagabean  idatzi  zuen.  Begiramen  gutxiko  tonu horretan,  zorrotz  erantzuteko 

aukerak  ere  doan  eskaini  zituen:  Erderazkoen  iritzia  emateko  nor  ezkera,  euskera  

iraunerazteko, edertzeko ta zabaltzeko bidea erdera danik ezpaiteritzagu (ib.).

Labur-zurrean Mitxelenaren artikuluan zeuden ideiak: Euskaltzaindiak ez zuela inon 

adierazi  gerraurreko  ohitura  bazter  utzi  eta  aurrerantzean  bere  agerkari  ofizialean 

euskaraz soilik arituko zela, beraz, Zaitegiri –edo U. jaunari– ez zizkiola inork haginak 

ahoan  sartu.  Berak  erdaraz  idatzi  zuela  artikulua,  euskaldunek  erdaraz  irakurtzen 

badakitelako eta “irakurtzea nai nukean zenbait erdaldunek, berriz, eztakite euskeraz”. 

Euskaltzaletasuna  eta  zentzua  ez  direla  elkarren  etsai,  eta,  esate  baterako,  zerbait 

asmatzen  duenak  euskaraz  ematea  zentzuaren  aurka  jotzea  zatekeela.  Zioen  bezala: 

eskatu  orduan  ONUri  euskaraz  egiteko!  Suediako  Studia  Linguistica aldizkariak 

(1947an  sortua,  hizkuntzalaritzaren  oinarri  zientifikoak  aztertzeko)  aleman,  ingeles, 

espainol  eta  frantsesezko idazlanak bakarrik jasotzen zituela.  Eta  “Izkuntza bat –eta  

euskera ezta besteak ez bezalakoa– ezta mintzabide bat besterik.  Zerbaitetarako da,  

zerbait adierazteko, ez bere txilborrari begira egoteko. Zenbat eta geiago idaztea obe.  

Eta besterik  ez?  Hala ere,  aurretik  adierazia  zuen:  Euskal  kultura nai  nuke,  kultura  

orrek  euskera  mintzabide  duela.  Orretarako,  nik  uste,  kulturarako  gogo bizia  duen  

jendea bear genduke aurrenik, eta gaiñera euskaltzalea (ib.) 

Zaitegik  erantzun  egin  zion  Mitxelenaren  erantzunari,  oraingoan  bere  izenez. 

Erantzun  horretan  ez  zuen  argitu  delako  “U.”  jauna  bera  zela,  eta  hortik  sortu  zen 

nahastea, baina gaur badakigu gorago adierazi bezala, Zaitegi zela “U.” delako hori. 

Aditzera eman zuen zein lan handia egin zuen Euzko-Gogoa-k Guatemalatik egoerarik 

beltzenean, eta baliabide ezin eskasagoekin, eta erosta bai bazerabiltela, baina erabili 

145  Santi Onaindiari 1956-06-29an egindako gutuna. Ikus IZTUETA, P.: Iokin Zaitegi Gutunak (1923-
1973, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 200-201 orr.
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beharra ere bazegoelako. Solon Greziako zazpi jakintsuetako baten jokabidea jarri zuen 

eredutzat: 

Alare,  errex igarri daiteke Solon´ek eman zun erantzunaren mamia. Euskera il  

zorian dagoela-ta, euskera gure errietan gain-bera doala ikusita, negarretan blei-

blei  eginda guziok iarriko ba´gina,  gure euskeraren il-bear latz  ta  garratz ori  

itzuri  al  izango genuke,  behintzat.  Guziok atera ioten,  eta barneko gure kexka  

minak, oiu ta garraxi, Jaungoikoari arren eta arren eskean asiko ba´gina, gure  

kexka minkaitzena bat dala aditzera emango luke gure erri osoak. Ta Jaungoikoak  

entzun egingo liguke.  Besteak  beste,  orretxegaitik  duzu eliza  tokirik  gurenena:  

kristau guziek alkarturik araxe ioten dutelako negar egitera, alegia146; 

eta  gero  harako  Unamunoren  hura  gogora  ekarri  zuen:  Ezbearrak  astinduka 

darabilen erri batek, bat eginda, abesten dun “Miserere” saminak filosofi batek  

aina balio du. Izurritea sendatzea ez da aski: izurrite ori dala-ta, negar egiten  

ikasi  egin bear dugu.  Bai,  negar egiten  iakin  egin bear dugu.  Ta ortan dago,  

nonbait,  eskutaturik  iakintzarik  eta  senik  gorengoena.  Zertako?  Galde  egiozu  

Solon´i, euskaldun aundi batek zionez.

Beste hau ere baziotson:  Lan bikain-bikaina burutu dezake Euskaltzaindia´k; egin  

bear luke. Egingo al du (ib.)

Euskara beste mintzabide bat besterik ez zelakoari gisa honetan erantzun zion: 

Zuzen ala oker, euskerarekin bat eginda egon nai genuke, gure erriaren gogoa  

ortantxe mamiturik ikusten baitugu batez ere. Mintzabide soila eztugu euskera,  

gure  gurasoen  gurasoek  beren  biotz-ezpainetan  birloraturik  zerabilten  izkera  

baizik: abendaren odolez igortzia ta aren gogoaren arnasez lurrindua baitago,  

mun eginda erabiltzekoa dugu (ib.)

Gorago adierazi eta gutunetan irakurri ahal izan dugunez, K. Mitxelenak ez zuen 

onartu  J.  Zaitegi  izatea  euskalgintzaren  buruzagi,  eta  Euskaltzaindia  eta  Egan  legez 

kanpo uzteko arriskuan ipintzea. Presaka ezin zen ibili, alor guztiak euskaraz jorratzera 

146  “Eukera” ta “Euzko-Gogoa” in Euzko-Gogoa, (orrilla-garagarrilla), 1956.
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ezin zen igaro, eta batez ere, gauza guztien gainetik, Euskaltzaindia eta  Egan blindatu 

behar ziren, orain erabiltzen dugun terminologia erabiliz. 

Haatik,  eztabaida  honetaz  berrogeita  hamar  urte  geroago  gogoeta  eginik  eta 

erregimen  frankistaren  errepresio  beldurrik  gabe,  K.  Mitxelenak  Euskera  nagusiki 

erdaraz  argitaratzen  jarraitzeko  eman  zituen  arrazoiak  ez  zaizkigu  pisuzkoak 

begitantzen. Suediako delako Studia Linguistica aldizkariko artikuluen maila zientifikoa 

eta  Euskera-koena ez  zaigu  iruditzen  maila  berekoak zirenik,  eta  batez  ere,  1956an 

Arantzazun eta Parisen euskararen egoera tamalgarriaz eta etorkizunerako prestatzeko 

irakurri  ziren  txostenak  irakurririk,  ez  du  ematen  abagune  historiko  hartan  36ko 

gerraurrean  bezalatsu  jarraitzea  izan  behar  zukeenik  Euskaltzaindiaren  agerkari 

ofizialaren  egitekoa.  Ez  ote  zuen  beste  arlo  batzuetara  zabaldu  behar?,  ez  ote  zuen 

hizkuntza  modernizatzeko  eta  normalizatzeko  lantegian  jarraibidea  erakutsi  behar, 

Zaitegik iradokitzen zuen bezala? 

K. Mitxelena hizpidean zegoen Zaitegiri ohartaraztean hizkuntza bat zerbaitetarako 

dela,  ez,  hizkuntzaren  dohainen  erakustaldia  egiteko,  Zaitegik  maiz  samar  egin  ohi 

zuenez.  Zaitegi  eta  euskogogoatarren  ahalegina  euskara  iraunarazi,  edertu  eta 

zabaltzeko  lanean  ezin  eztabaidatuzkoa  da,  eta  euskarak  bizirik  diraueino  jarraibide 

izaten jarraituko du, baina Solon grekoa debatera ekartzea eta negar egin eta Jainkoak 

entzun egingo zuelakoa,  eta euskara arbasoen gogoaren arnasaz eta  odolez lurrindua 

dagoelako muin eginda erabiltzekoa delakoa, ez al zegoen iraganera makurtuegi, hots, 

filosofia  aristoteliko-platonikora,  eta  ez  filosofia  modernoagoetara?,  euskara  gizarte 

modernora  egokitzeko  eta  gaurkotzeko  lagungarri  ote  zen  eta  erakargarri  belaunaldi 

berri, gehienbat kristaua hori bai, baina existentzialismoak nabarmen joa eta bestelako 

filosofia  modernoagoen  bila  zebilenarentzat,  bestelako  sinestedunak  ahantzi  gabe 

(Mirande, Krutwig...)?      

2.2. 1956ko Arantzazuko hiru eguneko batzarrak 

Zaitegi-Mitxelena  ika-mikaz  aritu  gara,  garrantzizkoa  urte  giltzarri  hartan  (Euzko-

Gogoa,  Euskera,  Egan zipriztindurik,  nahiz  Mitxelenak  argi  utzi  nahi  izan  zuen 

Zaitegiren eta beraren artekoa zela eztabaida,  eta ez zuela inondik ere  Euzko-Gogoa 
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desagertzerik  nahi),  baina  Arantzazuko  batzar  famatua  bera  alde  batera  utzi  dugu. 

Gorago  esan  dugu,  Villasante,  Txillardegi  eta  Urrestarazuren  ekarpenak  iruditzen 

zaizkigula interesgarrienak literatur euskararen batasuneranzko prozesuari dagokionez.

L.  Villasanterengana  etorriz,  “Gure  eginbearrak”  zeritzana  aurkeztu  zuen. 

Gramática Vasca gaztelaniaz idatzi berria zen Urrestarazu jaunak salatu zuen  Euzko-

Gogoa-n, gramatika gaietan aritzeko terminologia falta zuela euskarak, eta dei bat egin 

zion  Euskaltzaindiari  hutsune  hori  betetzeko  hitz  edo izen  batzuk  berak  hautatu  eta 

gomendatu zitzala euskal idazleek erabili zitzaten. 

Dei  hori  baliatu  zuen  L.  Villasantek  bere  artikulua  hariltzeko.  Batetik,  euskal 

idazleen artean sumatzen zituen bi joera nagusiak:  purismua eta popularismua jorratu 

zituen: 

bi joera oen menpean bizi gera orain ere. Purista dan idazleak eztu erdal itzik  

sartu nai, eta euskeraren gaiezaz baliatuko da dena al duan bezala adierazteko.  

Popularista danak, berriz, erriak erabiltzen dituan itzak eta esaerak, eta berak  

erabiltzen  dituan  bezala  erabiltzea  maite  du.  Eta  praktikan,  bi  joera  oek  

idazleetan elkarturik ta naasirik ere arkitzen dira egun, batek popularista kutsu  

gehiago duelarik, besteari, berriz, purismuaren kutsu gehiago sumatzen zaiola, bi  

zuzenbide oien sintesis bat egiñik balego bezala. (Emengo euskal-idazleak ditut  

orain gogoan. Euskaldun prantzesak popularista porrokatuak ditugu, emengoak  

baiño gehiago, eta purismuaren influxu gutxiago agiri dute)147.

Bestetik,  Euskaltzaindian  sartzean  (1952)  egindako  hitzaldian  adierazia  berretsi 

zuen:  Gizarteko  goi-maillak  euskalzaletu  ta  euskaldundu  bear  ditugu,  nolabait  ere,  

euskerak irautea nai badugu. Baiña, arren,  orretarako ez eskatu goikoari baserritar  

biurtu dedin148. 

Oso ohar jakintsuak egin zituen: 

147  VILLASANTE, L.: “Gure eginbearrak” in Euskera, (1), 1956, 104 or.
148  VILLASANTE. L.: “Gure eginbearrak” in Euskera, (1), 1956, 99 or.
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Ez gaude gure zokoan hermetiko eran sarturik. Eta kultura bat asimilatzeak eztu  

esan nai itzak artu bear diranik, ez: itzaren azpian ta sakonago datza kontzeptua.  

Goragoko  kulturak  dakarzkian  kontzeptuak,  oiek  guganatu  behar  ditugu.  

Kontzeptu oiek,  kanpotik ekarritako itzekin edo euskal sustraiezkoekin bear ote  

diran adirazi, ori beste auzi bat da. Bearbada batzuetan bide bat, eta besteetan  

beste bat jarraitzea izango da onena149  

Nola  egin  behar  zen  hori:  Euskaltzandiak  idazleei  utzi  behar  zien  terminologia 

sortzen  eta  gero  hark  onartu,  edota  Euskaltzaindiak  berak  aurreratu  behar  zuen,  eta 

zenbait hitz eman? Azken aukera hau hobesten zuen Villasante idazleak oso berezko 

zuen neurritasun zuhurrez adierazirik: 

Egia esan, ezta erraz aurretik jakiten. Azturak eta geroak ekarriko duen frutua  

izango  da,  nunbait.  Baiña  bein-beiñeko  arau  batzuk,  zuzenbide  bezala,  

Euskaltzaindiak  emango balitu,  Urrestarazu jaunak eskatzen  zuanez,  bearbada  

ezlirake alperriko150.

Euskaltzaindiari, alde batetik, eskean ari zitzaizkion euskal idazle jeltzale zenbait, 

proposa zitzala jakintza sailetarako hitzak. Villasante euskaltzaina lanari ekiteko prest 

antzean ere bai. 

Txillardegik  bere  karta idegian  zioena  laburbildurik:  goraka ikusten zuen euskal 

literatura,  baina beheraka euskararen kalitatea:  Euskerari buruz ez dago alderatzerik  

ere: askoz obeto ta jatorrago erabiltzen zuten euskera antziñako euskal idazle askok,  

gaurkoak  baño151.  Anarkia  eta  amateurismoa  eta  asmo  gehiegi  eta  egite  gutxi; 

funtsezkoa iruditzen zitzaion Euskaltzaindiaren betekizuna:

Pozez  ikusten  dugu  Euskaltzaindiaren  piztutzea.  Erabakizkoa  izan  diteke  oni  

guziari  buruz  Euskaltzaindiaren  betekizuna.  Bere  bi  adarrak  odol  berriz  

indarturik, abiadura ederra artu dezake, ta bi lan goragarri egin ditzake: 

149  105 or.
150  105-106 orr.
151  84 or.
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1)  Alegiñak  bere  babesean  zuzendu.  2)  Bere  aipu  guziarekin,  eta,  ofizialki,  

euskeraren batasuna zeaztu, ta euskera “personala” ta euskal berrikeri  guziak  

ezetsi ta kondenatu152.

Andoni Urrestarazuk berriz, Paristik bidali zuen bere ekarpena. Garbi azaldu zuen 

hasieran, nahita ere denek ez zutela Arantzazura joaterik, eta horregatik bidaltzen zuela 

ekarpena idatziz. Azpimarratzen zuen xederik handiena zela euskara kultur hizkuntza 

bihurtzea,  orduan ez  zela  eta.  Gorago adierazi  dugu Euskaltzaindiari  hitz  teknikoen 

zerrendak eskatzen  zizkiola.  Bestetik,  euskararen batasunari  buruz,  bakarra  izan  zen 

egokiena gipuzkera osotua zela adierazten:

Guretzat  Garitaonaindia  ta  Azkue  apaiz  jaun  bizkaitarrarena  dugu  egokiena:  

Gipuzkera osotua´rena. Jakiña, ezin iñori au edo beste iritzia indarrez arrerazi.  

Ontan norberak bere eskubidea izan bear, idazleak batez ere; baña zillegi, bearra  

ta egoki euskeraren batasuneruntz eten gabe joan bear dugula esatea, nire ustez.  

Eta nolako euskera erabilli? Garbi-garbia? Gaur guztiz erdal-kutsuturik ainbeste  

tokitan erabiltzen dana? Ene ustez, bi geiegi oietatik aldendu bear dugu guztiok  

eta  erdiko  bidea  artu;  gauza  guztietan  bezela,  ontan  ere  erdikoa  onena  

baiteritzaigu.  Idazleak  erritarren  eredua  izan  bear;  beraz  egokiena  berak  eta  

irakasleak iritzi batekoak edo antzekoak bederik izatea153. 

Ostera A. Irigoienengana etorriz,  hiru egunetako bilkuren berri  ematean bi gauza 

azpimarratu  zituen,  bata,  hizkuntzalaritza,  hizkuntzaren  jakintza  beharrezkoa  zela 

frogatu zuela K. Mitxelenak, eta bestea,  terminologiaren gainean, gauzak ez zeudela 

hain garbi:

Mitxelena jakintsuak argi ta garbi erabaki eban eta adierazo euskun zelan izkerak  

guk  sortu  eztoguzan  eta  orreik  zelangoak  direan  jakiteak  ezteutsola  ezein  

izkuntzari sekula kalterik egin (.) Alegia, zelangoa dan euskerearen sustraitasuna  

sektore bakoitzean ezpadakigu, zelan jakingo dogu ze erabaki artu bear dan kasu  

bakoitzean eta zelan jarriko da gure izkuntza, dagoen arriskutik salbabidean eta  

sendabidean (.) Bigarren eztabaidea terminologiaren gaiñean izan zan. Onetan  

152  87-88 orr.
153  132-136 orr.
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iritziak  eztatoz  ain  bateratsu  (.)  Zelan  erabaki?  esan  euskun  Euskaltzaindiak:  

euskerea olango gaietan aal danik eta geien erabili, erderaz egitea baiño gehiago  

kostau arren; olan egin ezkero esanbide asko ta asko finkatu ta sustraituko da eta  

orduan onartuak  izango  dira.  Obe  dala  euskera  mordoilloa  erabili  gauzak  ez  

esatea baiño. Errazoi aundia dau onetan Euskaltzaindiak; eztago beste biderik  

izkuntza bat lantzeko erabili baiño154.

Azken puntu horri buruz, hitz teknikoen puntuan, bere iritzia argi eta garbi agertu 

zuen Manuel  Lekuonak.  Harentzat  Euskaltzaindiak  hiztegia  eman ez baizik  idazleek 

landu  behar  zituzten  jakintza-sailak  eta  horretarako  behartu  ahala  hitzak  sortu,  eta 

ondoren  Euskaltzaindiak  onartu  edo  gaitzetsi,  baina,  lehenik,  idazleek  sortu.  J. 

Zaitegiren  Bidalien  eginak  liburuari  egindako  iruzkina  baliatu  zuen  ideia  hori 

plazaratzeko, eta Zaitegiren jokabidea eredutzat jartzeko:

Arantzazu'ko  Batzarretatik  etortzea  egin  degu.  Eta  an  azaldu  da  ederkitxo  

problema onen bizitasuna. Beste askorena bezela. Bañan onena ere bai, besteen  

artean.

Euskerak teknika-izkuntza bear du. Jakintza guztietarako izkuntza. Ori lortu arte,  

ofside  bete-betean  gaude.  Zorretan.  Esan  degu,  ta  askotan  esan  ere,  Euskera  

jakintza guztierako gai dala. Eta a priori egiztatu ere degu. Euskerak, griegoak  

duan gaitasun eta errextasun ber-berak ditu itz berriak sortzeko, zuztar zaharrak  

elkarri lotuz itz berriak sortzeko. Alemanerak bezelaxe. Neurri berean, areago ez  

bada.  Ori  a  priori  ta  teorian  ederkitxo  egiztatu  degu.  Bañan askok eta askok  

praktikan egiztatua ikusi nai dute. Teori utsak ez ditu asetzen. Teoria gora bera,  

praktikan  egiña  ikusi  arte,  beti  ere  alako zalantza  bat  gelditzen  zaie  nunbait,  

biotzean  Euskeraganako  duten  maitetasunaren  tolesturetan.  Zalantza.  Betiko  

zalantza155 (.)

Ni  ez  noa  emen  ezer  erabakitzera  auzi  bizi  ta  bizkor  oni  buruz.  Ni  Zaitegi  

jaunaren ikasbideari natxikio orain. Ez daukat ahazturik. Zaitegi jaunak ez dio  

Euskaltzaindiari  eskatu  bere  idaztirako  bear  zuan  teknikarik.  Berak  sortu  du  

beretzat  bear  izan duana.  Bere problemari  berak eman dio askabide.  Ez  bait-

154  Ikus: IRIGOIEN, A.: “Arantzazun euskalzaleen bilkurak Euskaltzaindiaren itzalpean” in Anaitasuna,  
1956, (8-9).

155  “Zaitegi´ren Bidalien Eginak-i buruz” in Euzko-Gogoa, 1956, (3-4).
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derizkiogu  gaizki.  Ondo,  oso  ondo  baizik.  Berak  gozatu  du  bere  eztia.  Berak  

jardun du bere erlauntzan lan ta lan. Euzkaltzaindiak sortu zezaiokean, bai, bere  

gisako  ezti  edo  eztiantzeko  zerbait  –ezti  sintetiko  edo– lan  artarako.  Bañan  

Zaitegi jaunak naiago izan du, gai ta temak berak bere erraietatik darion guna  

berak bere eskuz gozatu. Antxe bere lanaren beroan gozatu. Laboratoriorik onena  

baño obe bait-diteke beti ere erlauntza eztigiñarako. Bide ori jarraitu du Zaitegi'k  

bere  arloan.  Eta  berak  sortu-ezti  gozoa,  beste  orori  bezelaxe  eskiñi  dio  

Euskaltzaindiari ere. Eta bide zuzena derizkiogu benetan. Gai bakoitzean orixe  

egin bear luteke beste guztiek ere. Bakoitzak (idatzi ta idatzi) bere arloa landuz,  

sortu,  ereti  bakoitzerako  egoki  diran  itzak.  Sortu,  bañan  lenengo,  jakiña,  len  

sorturik  daudenok,  on  badire,  onartuz  eta  aprobetxatuz.  Euskaltzaindiari  

dagokion lana, orren gañerakoa da. Bakoitzak sortutako itzak, ontzat edo txartzat  

ematea.  Euskaltzaindiak  ez  du  izan  bear  itz-iturri.  Itz-iritzizale  baizik.  Epaille  

baizik. Erabaki-zale.(ib.)

1956an gertatu ziren batzar, hitzaldi eta gainerakoen ondotik, J. Zaitegi gelditu zen 

Miarritzen bere  Euzko-Gogoa-rekin eta nolabait eratu zuen,  Euskal-idazle alkartasuna 

delakoa,  baina  ez  inondik  ere  berak  nahi  bezala  euskal  idazle  guztiak  barne  zirela; 

Euskal Idazleen Etxea ere ez.

1957. urte hasieran gutuna bidali zuen Euskaltzaindiko idazkaritzara, idazle elkarte 

murritzaren berri emanez, eta Euskaltzaindiaren esanera zeudela jakinaraziz. Alfontso 

Irigoienek berehala jakinarazi zion berria A. Arrueri,  Zaitegi mantsotua eta otzandua 

zelako  bere  sentipen  atsegina  ezkutatu  gabe;  eta  horretaz  gainera,  albisteak  sortzen 

zizkion galderak,  eta  Euskaltzaindiak  zer  egin behar  zuen,  bere ustean,  ematen  zion 

aditzera: 

“4  garren  erabakia:  “Euskal-idazle  alkartasuna”  sorrerazi  dugula  Euskal-

tzaindiari aditzera eman, bidenabar, aren aginduak eta erabakiak onarturik lan  

egingo dugula bear danari begirunerik itzalenaz azaldurik. Era berean, gure esku  

legoken lanaren laguntzatxoa Euskaltzaindiari eskeini, guziok alkarturik euskera  

iraunerazi, edertu ta zabaldu dezagun” (.)

Ikusten duzunez beera erori zaizkio arro-itxurak eta mantsotu egin da piska bat.  

Baiña  Euskaltzaindiak  zer  erabaki  dezake  onetan?  Zer  da  euskal-idazle  
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alkartasuna?  Nolako  arautegia  du  eta  nortzuk  daude  or  sartuak?  Non  ditu  

oiñarriak eta jatorria? Gaur egunean beintzat, erregimen onetan gaudela, onek  

onartzen  ezpadu  atzerriratuen  ekintza  Euskaltzaindiak  ere  ezin  onartu  dezake  

ofizialki  behintzat,  barrurako lan  egiten  ari  direlarik,  alegia.  Beste  gauza bat  

litzake  Frantzialdeko Euskalerria  eremutzat  arturik  ari  balira.  Dena dela,  oso  

ongi iruditzen zait eta bide onera datorrela dirudi, benetan ari bada. Erantzuna  

obe litzake beraz, nire uste eskasean, partikularki norbaitek adieraztea156.

Euzko-Gogoa-k eta J. Zaitegik aipatzen zuen Euskal Idazle Elkartasunak ez zuten 

Euskaltzaindiarekin  inongo  harreman  ofizialik  izan  behar,  Euskaltzaindiaren  lana  ez 

oztopatzeko.  Antonio  Arruek  egin  zituen  azken  hitzak  Arantzazuko  batzarrean. 

Hitzaldiak  interesgarriak  izan  zirela,  baina  akats  bat  nabaritu  zuen,  batzuek  gehiegi 

negar egin ote zuten, euskara gainbehera zihoala eta. Ez zen ezkorra eta negartia izan 

behar,  ahal  zen  lan  gehiena  egin  behar  zen  euskararen  alde.  Eransten  dugu  guk: 

Euskaltzaindiatik  eta  Egan-etik.  Euzko-Gogoa-k  erbestean  jarraitzen  zuen  eta  han 

jarraitu behar zuen.

K. Mitxelenak urte horretan bertan, Orixek Agustin Gurenaren Aitorkizunak liburu 

latinetik  itzulia  argitaratzean,  goresmenekin  batean  kritika  zehatza  ere  egin  zion 

saiakeraren atalean adierazi dugun bezala. 

Lanaren gaitza aipatzen zuen goresterakoan, Orixek ongiegi ohituak zeuzkala: 

Etsirik gaude zernai gauza eman dezakeala euskera garbian eta, okerrago dena,  

nolanai  eta  batere  nekerik  gabe  eman  dezakeala.  Itzul-lanetan  irabazi  duen  

entzute merezia du emen Orixe´k etsairik bizkorrena157.

Xehetasunetan sarturik, lehenik, hiztegiari erreparatzen zion. Erdaratiko hitzak –ez 

horrenbestez  erdal  hitzak–  gupidarik  gabe  hartu  zituen  itzulpen  horretan  Orixek: 

animaliak,  arma,  duda,  elefante,  engañatu,  heresi,  heretiku...baina  adierazten  zuen 

Mitxelenak  Orixek  isuria  bestetara  zuela,  hitz  berriak  sortzera,  eta  hor  batzuetan 

miragarriro  elkartu  edo begiz  jo  zituela  hitzak,  baina  beste  batzuetan  ez;  esaterako, 

156  Gutun hau Donostiako Koldo Mitxelena liburutegian irakur daiteke. Mikrofilmatua dago. Gutunaren 
data 1957-01-22.

157  “Agustin gurenaren aitorkizunak” in Egan, (5-6), 1956, 142 or.
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“agintari” ez dela “enperadore”-ren ordain jatorra eta “jakinzale” eta “filosofo” ere ez, 

eta “ele-zati” eta “silaba” ere ez. Horretaraz gero, hiztegi kontuan asmatu ere bai, eta 

hanka sartu ere bai.  

Bestalde, itzulpena laburra eta trinkoa zela, latina baino areago, eta argitasunak eta 

erraztasunak,  gutxienez,  laburtasunak  adina  balio  zutela.  Orixerena  baino  mintzaera 

lasaiagoa izan zutela lehenagoko prosa maisuek. Hizketako itobeharrari idazkietan ere 

amore emateak euskalkien arteko bereizkuntzak sakontzea eta zabaltzea zekarrela. 

Horretaz  gain,  bide  ibiliak  maiz  utzi  zituela  Orixek,  esaterako,  aditzean.  Kritika 

horiek denak egin ondotik, honela zioen Mitxelenak:

Azkenik esandakoak uskeriak direla badakit. Uskeriak dira, baina ongi begiratu  

ezkero, euskal-gaietan ongi ikasiak begiratu ezkero, ez dira alderatzeko ere liburu  

eder onen bikaintasunaren ondoan. Baina izkuntza-gauzetan ez dira axaleko, itz  

eta esaerak izkuntza berbera baitira158. 

Orixek  ere  bazituen  alde  onak  eta  alde  txarrak.  Haren  hizkuntza-eredua  ez  zen 

behialako maisutza oso erabateko hura.

2.3. 1956. urtea Iparraldean

Aurreko atalean ikusi dugu Herria kazetaren zuzendari zen P. Lafittek-eta nola ikusten 

zuten lapurtera klasikoaren aldeko aldarriak sortutako erantzun andana. Beha zeuden zer 

agituko, baina iruditzen zitzaien hitzak mailegatzeko orduan neurria gainditzen zutela 

Krutwig-Villasantek.  Gakoa  zen  hartzailea  nor  zen;  laborarientzat  ari  ziren  heinean, 

haiek moldatu eta haiei egokituriko euskara baliatu behar zen. Beste gizatalde batzuk 

hornitzea ongi, baina berak bereziki laborarientzat ari ziren, eta haientzat era guztietako 

hitzak baliatuko zituzten, mailegatuak barne, baina haiek aditzeko gisan.   

Saiakeraren  atalean,  bestalde,  aipatu  dugu  oso  artikulu  ezkorra  argitaratu  zuela 

1956.  urteko  bazko  egunez.  Fededunentzat  egun  bozkariozkoa  zelarik,  Euskal 

158  144 or.
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Herriarentzat  aldiz,  egoera  historiko  goibela  bizi  zutela  agertzen  zuen,  euskaldunen 

geroak heriotzaren itxura guztiak zituela. Euskalduna Euskal Herrian ezin bizirik bere 

herritik kanpora joaten zen eta ondorioz, euskaldunez husten eta arrotzez betetzen ari 

zen Ipar Euskal Herria, eta arrotz horiek nagusitzen euskal herriez. Haurrei irakurgai 

guztiak  erdaraz  sakatzen  zizkieten,  onenean  ere,  katixima  euskaraz,  eta  hura  ere  ez 

denetan. 

Artikulua ondu zuen urtearen hasieran herriko bozak izan zirela aditzera eman dugu, 

eta haietan Herria-ren bitartez-eta aldeko kanpaina eginagatik ez zutela erdietsi Errekart 

kristau-demokrata diputatu ateratzea. 

Artikulu hits hori kaleratzetik berehala, Manex Erdozaintzi-Etxart idazle orduan hasi 

berriak,  Herria-n bertan adierazpen gogorrak egin zituen “Eskual-kultura baten behar 

gorria” zeritzan artikuluan, besteak beste,  Gure Herria kazeta zela eta. Hark ez ziola 

une hartako euskal kulturaren behar gorriari inola ere erantzuten, adierazi zuen goraki: 

Eta ez dauku “Gure Herria” agerkariak bere artikulu meheekin gauza haundirik  

ekhartzen.  Nahi  ginduke  egungo  eskualduna  salbatu  eta  ez  meria  zokhoetan  

hatzeman  erhautsak  jan  paper  zonbeit.  Eskual-gizonaz  gira  grignan,  eta  nahi  

ginduke, bere norbaitasun bereziaren arabera, bere jite ederrari leialki atchikia  

izanez, arzondetze (zibilizazio) berrian sararazi. Hortakotz, gogozko lanetaz gure  

agerkariak behar dire aberastu, ezen Eskualdunek ere beitute hazkurri mamitsu  

baten beharra159. 

P.  Lafittek  eman  zion  arrapostuan,  Gure  Herria agerkariaren  alde  egindako 

defentsan,  adierazi  zuen kultur aldizkari  erabat euskarazkoak ezin zezakeela  irakurle 

aski bildu: Ez bide dakizu gure choko huntan ez ditakela aski irakurtzale bil, eskualdun  

hutsen artean, gisa hortako agerkari baten bizi-arazteko: hortako bereko, erdara ez  

ditake osoki baztert160;  horretaz gain,  ona zela  euskara ez zekitenak euskal mundura 

erakartzeko bera bezalako euskaltzaleek artikuluak frantsesez kaleratzea.

159  ERDOZAINTZI-ETXART, M. (“Ostogia”): “Eskual-kultura baten behar gorria” in Herria (1956-04-
05).

160  LAFFITE, P.: “Ostogia jaunari” in Herria (1956-04-19).
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Hizkuntzen aferatik aldizkariek jorratu behar zituzten gaietara etorriz, Erdozaintzi-

Etxart gazteari ziotson kazetagileak ezin zirela filosofia aldizkariak egitera lehiatu, ezen 

jende xeheak irakurgai errazak nahi zituen: 

Zuk kultura jakitate  berezi  batzuetan emaiten duzu.  Bainan kultura mota asko  

badira, eta denek badituzte beren alde onak.  Eskolatuena ez ditake izan jende  

chehearena, eta jende chehea dugu eskuararen jabe. Harentzat egiten ohi ditugu  

eskuarazko lan gehienak eta gure chedetan da, hunen heinaren goratzea mailetik  

mailera, bainan egoki zaizkon eremu eta mugetan (ib.)

Eskolatuentzat  baziren  Euzko-Gogoa  eta  Egan  ere  euskaraz.  Lehena  gutxi 

batzuentzakoa: 

Zorigaitzez, mundu zabalean ez dut uste bortz ehun eskualdun badiren orotarat,  

agerkari hori irakurtzen dutenik. Zuhaurek hartzen duzuia, Ostogia jauna? Eta,  

nahiz  errechagoa  den,  eta  gauza  berrieri  emana,  eskuratzen  duzuia  “Egan”  

Donostiakoa? Badukezu zure kulturaren ernatzeko zerbait,  aiphatu bi aldizkari  

hoitan (ib.) 

M. Erdozaintzi-Etxart 1956an bertan egin zen Euzko-Gogoa-ren harpidedun, haren 

propaganda Parisko Elgar-en egin ere bai geroxeago, eta 1957an hasi zen Yakin-ekiko 

lankidetzan. Baina hori baino jakingarriagoa da kultura aldetik –politikan ez zen sartzen 

P.  Lafitte,  bestela  esan,  Ipar  Euskal  Herria  Frantzian  zen,  eta  Hegoaldea  Espainian, 

esparru  politiko  ezberdinak  errespetatu  behar  ziren–  ez  zuela  mugarik  hautematen, 

esanez  bezala,  berak  Iparraldean  egingo  zutela  Herria  euskaraz  herri  xehe 

euskaldunarentzat;  Gure  Herria  nagusiki  frantsesez,  ez  baitzen  irakurle  eskolatu 

euskaldun aski P. Lafitteren arabera, eta hor ziren bestalde, Hegoaldean  Euzko-Gogoa 

eta  Egan, euskaldun gisa irakur zitezkeenak, han beste soziologia bat eta beste aukera 

batzuk baitziren.
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Arantzazun 1956ko irailean hiru egunetan egin ziren batzarretan izan zen P. Lafitte. 

Ez  zuen  hitzaldirik  egin  baina  izan  zen,  eta  Herria-n  agertu  zen  kronikatxo  bat, 

eskualzalea  ezizenpean, segur aski P. Lafitterena berarena. Axaletik egindako kronika 

da. Haren arabera, honako hitzaldi hauek zitzaizkion gehiena gustatu:

Gustatuenik zaizkigu: kulturazko hitzez (L. Villasante) , Bertsu berriez (A. Zaba-

la),  Elizako  eskuaraz (J.M.  Lojendio),  Arantzazuko  folkloreaz (B.  Gandiaga),  

Axular´en folkloreaz aditu hitzaldi eder eta mamitsuak (J.M. Barandiaran)161.

Parisen ere izan zen, lehen Euskal Mundu Batzarrean, besteak beste, J. Zaitegirekin 

batean. Baina parte-hartze zuzena Pariseko Sorbonan izan zuen, Société Internationale  

d´Études  Basques erakundeak  antolaturik  egin  zen  bilkura  berezian,  euskal  mundu 

batzarra  bertan  zela  profitatuz.  Lau  hitzaldi  ziren  egitekoak,  biga  frantsesez,  bat 

espainolez eta bat euskaraz,  J.  Zaitegik:  “Axular eta arrezkeroko euskal-idazleok”162. 

Frantsesezko bietarik bat P. Lafitterena gai honetaz: “L´état actuel des études basques et 

leur avenir”, Gure Herria-n argitaratu zena.  

Euskal ikasketetan lau plano bereizten zituen: 

1) Il existe un plan populaire essentiel: celui de l´éducation par la conversation,  

la  conférence,  le  sermon,  la  classe,  le  catéchisme,  le  journal,  le  théatre,  la  

chanson, le bertsolarisme, le livre élémentaire et pratique, en basque moyen.

2) Il existe un plan, disons “bourgeois”, où il s´agit de fournir à des lecteurs  

cultivés  un  supplément  de  culture  euskarienne  de  bonne  tenue:  c´est  le  but  

porsuivi par des revues comme Egan ou Gure Herria.

3) Un  plan  de  haute  intellectualité  basque  est  celui  de  Euzko  Gogoa,  

complètement rédigé en eskuara, et traitant pour une élite des sujets difficiles de  

littérature, de philosophi ou de sciences: banc d´essai précieux dont nous devons  

161  “Arantzazuko hiru egunak” in Herria, 1956-09-20. “Eskualzalea” izenpean segur aski P. Lafitte 
ezkutatzen da.

162  Ikus Zaitegik J.A. Agirre lehendakariari egindako gutuna: IZTUETA, P.:  Iokin Zaitegi gutunak II, 
Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 206-207 orr.  Ikus, halaber, VELEZ DE MENDIZABAL, J.: 
Iokin Zaitegi, autorea editore, Arrasate, 1981, 133 or. Arraroa da delako hitzaldi hori Euzko-Gogoa-n 
ez argitaratu izana. Lehendik argitaratua zuen artikuluren bat moldatu ote zuen hitzaldia egiteko?
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remercier le fondateur intrépide,  M. l´abbé Zaitegui.  Souhaitons qu´il  continue  

son oevreu sans souci des critiques de gens bien intentionnés, mais braqués sur  

les nécessités populaires, au point de ne pas voir les autres. Suivons plutôt ce  

conseil du Maître: “Haec oportuit facere et illa non omittere” (Matt. XXIII, 23).

4) Mais il y a un plan de recherche désintéressée où la porte doit rester ouverte à  

des savants de tout pays, de toute idée et  de toute langue, pour l´échange des  

points  de  vue  sur  nos  problèmes  basques,  et  la  possibilité  de  comparaisons  

enrichissantes163.

Egan  eta  Gure  Herria  parekatzen  zituen,  eta  hirietako  herritarrei,  “burgesei” 

zuzendutakotzat  jotzen,  Iparraldean  frantsesez  besterik  ezinean,  eta  Hegoaldean 

euskaraz, diogu guk, bestelako irakurleria bat bazegoelako, eta Euzko-Gogoa berriz goi 

mailan. 

Memento horretan, 1956ko udazkenean zehazki, P. Lafitte J. Zaitegirekin eskuz esku 

dabil,  biak  hizlari  Sorbonan -Zaitegi  Euskal  Mundu Batzarrean  ere  bai-,  Euskadiko 

Jaurlaritzaren laguntza esperantza biek zuten Herria, Euzko-Gogoa eta Eusko-Jakintza  

indartzeko. Oroit bedi Jauregiberri andereari  1956ko azaro hasieran P. Lafittek idatzi 

zion gutuna, Zaitegiren alde atereaz eta A. Irigoienen eta haren gogaideen aurka.

Bestalde, 1955etik aurrera, P. Xarriton Eskualdun Gazteria-ren omonier dela,  Gazte 

euskarazko hilabetekaria indartzen da, eta euskal idazle berrien sehaska bihurtzen da: E. 

Larre, J.L. Davant eta J. Etchepare.

Literatur  euskarari  dagokionez,  Iparraldean  ez  dago  aldaketarik,  herri  hizkeratik 

hurbil jarraitzen zuten, nafar-lapurteran gehienbat, eta zubererak ere bazuen presentzia 

ttipi bat, eta gaietan ere gehienbat herri gaiei atxikiak Herria-n bezala Gazte-n, eta Gure 

Herria-n euskaraz argitaratzen ziren testu bakanetan.

163  Ikus Gure Herria,1956, 371-372 orr.
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3. BIGARREN AROA (1957-1960)

1956ko  urte  garrantzizko-zurrunbilotsutik  1960ko  urte  bitarteko  bilakaera 

laburbiltzen  jarririk,  Euskaltzaindiak  1958ko  abenduan  Bilbon  bi  eguneko  batzar 

garrantzizkoa egiten du. 1959ko udazkenean beste bat Eibarren J.A. Mogelen omenez. 

Lehenbizikoan,  Txillardegi  eta  K.  Mitxelena  dira  protagonista  nagusiak  L. 

Villasanterekin  batean  –G.  Arestik  lehen agerpen jendaurrekoa,  Pedro I.  Barrutiaren 

“Gabonetako ikuskizuna” antzerkiaz mintzaturik–, eta bi eguneko batzar horrek hiztegi 

kontuan erabaki axola handikoa du ondorio: 1959ko apirileko erabakia, euskal hitzak 

zein diren zehazten duena. 

J. Zaitegik porrot egiten du bere asmo handietan, baina Euzko-Gogoa-ri eusten dio. 

1958ko azken alean R. Olabide jesulagunari gorazarrezko alea prestatzen diote. Handik 

berehala, Euskaltzaindiaren erabakia, eta K. Mitxelenak Olabideren euskarari egindako 

kritika zorrotza: saio euskaratzat jotzen du.   

Bizkaiko  Anaitasuna-k  atsegin  handiz  hartzen  du Euskaltzaindiaren  erabakia  eta 

lidertza.  Frantziskotar  eta  beste  ordena  erlijioso  askotako aldizkari  den  Yakin-ek ere 

pozik  hartzen  du  erabakia,  J.  Intxaustiren  zuzendaritzapean,  nahiz  lankide  gehienek 

jarraitzen  duten  euskara  kontuan  Orixe  maisutzat  aitortzen.  1957an  tirabira  gogorra 

bezain adierazgarria izana zuten Iñaki Bastarrikak –aldizkari sortzailea eta lehen aroko 

idazle  garrantzizkoena–  eta  Txillardegik,  honek  argitaratu  berri  zuen  Leturiaren 

egunkari ezkutua eleberria tarteko. 

Euzko-Gogoa  beheraka  ari  zen  prestigioan.  Besteak  beste,  adierazgarria  da  J. 

Miranderen balioztapena: jeltzale kutsu eta erlijio sunda gehiegi hautematen zion, eta 

Egan bereziki K. Mitxelenari esker, ospea eta jendea irabazten ari zen. 

Euskaltzaindiak  1959an  beste  batzar  garrantzizko  bat  egin  zuen  Eibarren,  J.A. 

Mogelen  omenez.  Han  J.  Etxaidek  K.  Mitxelena,  Txillardegi,  L.  Villasante  eta  A. 
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Irigoieni ematen die arrazoi, eta idazle axola handikoen akatsak salatzen ditu, Zaitegi, 

Olabide eta Ametzagarenak barne.

Iparraldean, P. Lafittek A. Irigarairi egiten dio leku, literatur euskararen gainean. 

J.  Intxausti  Orixerengandik  aldendu  eta  Txillardegirengana  hurbiltzen  da. 

Intxaustiren eta Txillardegiren arteko elkarrizketa adierazgarria da oso ohartzeko 1960 

inguruan  literatur  euskararen  eta  euskal  kulturaren  inguruan  gauzak  nola  zeuden. 

Saiakeraren bitartez euskal kultura egin nahi dute, euskara erraza eta aldi berean kalitate 

aski  onekoa  erabiliz,  baina  Egan bezalako  aldizkari  batek  ageri  zuen  baino  asmo 

goragokoekin.
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4. EUSKALTZAINDIAREN BILBOKO BATZARRAK (1958ko abendua)

Euskaltzaindiko idazkariorde A. Irigoienek antolatu zituen. Berak eta Gabriel Arestik 

bizkaieraz  egin  zituzten  hitzaldiak164.  L.  Villasantek  eta  Txillardegik  hitzaldi 

garrantzizkoak  egin  zituzten  abenduaren  13an,  eta  14an  berriz,  besteak  beste,  A. 

Irigoien eta K. Mitxelena mintzatu ziren. Ondorio nabarmen bat izan zuten bi eguneko 

batzar hauek: 1959ko apirileko erabakia, euskal hitzei buruzkoa; une hartan garrantzi 

handikoa.

L.  Villasantek  bere  hitzaldiari  oraingoan  “Bizitzatik  urbil”  izenburua  jarri  zion. 

Oroit, Arantzazukoan, lapurtera klasikoarena jada baztertua, eta halaber jada zalantzan 

jarriak  Euskaltzaindiko  sarrera-hitzaldian  sintaxirako  aldarrikatu  zituen  S.  Altuberen 

legeak, kultur-izenen beharra azpimarratu zuen berriro eta Euskaltzaindiak ildo edo arau 

batzuk ezarri beharra kultur-hitzei zegokienez. Manuel Lekuonak zioen idazleek sortu 

behar zituztela  kultur-izenak behartu ahala,  eta L.  Villasantek,  aldiz,  Euskaltzaindiak 

eman zitzakeela orientabideak. Horrekin batean, gailen sumatzen zituen purismoa 

–euskal  jatorriko  hitzetara  mugatu  nahia–  eta  populismoa  –herri-esapide  jatorrekin 

moldatu nahia– gaitzetsi zituen.

 

Oraingoan  berriz,  bereziki  nabarmendu  zuen  euskararen  estatusarekiko  kezka. 

Euskararen egoera soziolinguistiko makurrak eskatzen zuen ahozko euskaratik hurbil 

ibili beharra idazterakoan. 

Ikuspegi  nagusi  horren  arrrastoan,  lehendik  adieraziak  zituenak  berretsi  zituen, 

batetik:  purismoaren  gaitzak  jota,  erdaratik  zetozen  euskal  hitz  jator  zabalduak 

zokoratzea  gaitzetsi  zuen,  eta  nazioarteko  hitzak  gureak  ere  badirela  berretsi  zuen. 

Bestetik,  oharpen  berriak  egin  zituen:  ohartarazi  zuen  herri  euskaldun  handietako 

euskaratik zer ikasia badugula –esaterako, Eibarretik, beti  baserri urrunetako euskarari 

begira  egon  barik;  zibilizazio  modernoak  bere  egindako  kontzeptuak  eta  gogoeta 

egiteko era abstraktua geureganatu beharra aipatu zuen, hitzak mailegatuz edo berriak 

164  G. Arestik Txomin Peilleni gutunez ziotsonez: “yo también hablé, en plan extremista, (vascuence 
vulgar vizcaíno, imaginate: bentanea, caballoa bastante ona, etc.)” Ikus Gabriel Arestiren literatur 
lanak-10, Susa, Zarautz, 1986, 135 or.; G. Arestik literatur euskaraz ez zuenez berba egin, ez dugu 
iruzkinduko. 
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geure harrobitik moldatuz, eta halaber “formalismoa”-ri buru egin beharra  –Txillarde-

giren adieran, hots, euskara lantzeagatik soilik idaztea ez gaiaren intere-sagatik–. 

Euskarak  plazako  eta  kaleko  hizkuntza  izan  behar  zuen,  eta  euskal  literaturak 

ahozko  herri-hizkuntzaren  zertxobait  gainetik  bai  egon  behar  zuen,  baina  hurbil, 

hizkuntza biziarekin besoz beso. 

Hamarkadaren  buruan  L.  Villasantek  izandako  bilakabidea  laburbiltzera  etorriz: 

euskal literaturaren historian idazle hoberenak eman zituen lapurtera klasikoaren gain 

literatur  euskara  batua  moldatu  eta  goiko  klaseak  irabazi  beharra  aldarrikatzetik, 

idazterakoan ahozko euskara bizitik hurbil ibili beharra aldarrikatzera igaro zen; gailen 

sumatzen zituen purismoa eta populismoa gainditurik, euskaldunen gustuko literatura 

egiteko premia salatzera, Europako hizkuntza handiek garaturiko diskurtso abstraktua 

geureganatuz –literatur prosa modernoa moldatu beharra–, hots, euskaraganatuz:

Eta kulturak zabaldu duena da –itzak baiño lenago eta itzen gaiñetik– gogoeta 

egiteko tankera berezi bat, eta tankera orrek gero bere itzak edo izenak eskatzen  

ditu. Gaur eguneon, kultura orokarrari eskerrak, abstraktu-kutsua duen gogoeta-

molde bat edatu da izkuntza landu guztietara,  eta molde orren kontra joaterik  

eztugu.  Egin  bear  duguna  da etxeko  biurtu,  asimilatu,  egokitu  euskera  molde  

ortara165.

Egun  berean  Txillardegi  mintzatu  zen.  Literaturako  euskalkiaren  hautaketari 

zegokionez, L. Villasanterekin, funtsean, bat zetorren; baina hura baino gogorrago aritu 

zen,  bortitzago  aritzeko  tenorea  baitzen  haren  iritzian.  Batasunik  ez  zegoen;  horren 

ordez anarkia zegoen euskal idazleen artean; eta anarkia errotik erauzteko hitz leunak 

eta  sasi-bakeak  ez  ziren  aski,  auziaren  askabidea  denboraren  eskutan  uztea  ere  ez; 

erroetara iritsi behar zen, mingarri izanagatik. 

Aurreko urtean Iñaki Bastarrika Arantzazuko teologo ikasle eta  Yakin-en sortzaile 

eta  lehen  aroko  idazle  garrantzizkoenarekin  beste  eztabaida  gogor  bat  izana  zen 

Leturiaren egunkari ezkutua eleberria dela eta. Eztabaida horretatik, literatur euskarari 

dagokionera mugatuz, honela ziotson Txillardegik Iñaki Bastarrikari:

165  “Bizitzatik urbil” in Euskera, 1959, 107 or.
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Arras  kaltegarri  deritzazu  euskerari  buruzko  nere  joerari;  eta  bikaiña  berriz,  

zureari.  Zure  ustez,  konparazio  batera,  zoragarriak  dira  1900  ezkerozko  

“garako” idazleak, eta berai zarraizkiete dudarik gahe. 

Eta onelakoak entzuteko nazkaturik nagoen ezkero, enaiz gaur ontatik pasako. Zu  

–eta  zu  bezelako  guziak– euskera  il  nai  duzute,  zuen  laguntzarik  gabe  ere  

arriskuan ez  balego  bezela;  eta  asmo gaiztoz  eta  apropos  ari  zeratela  pentsa  

liteke,  euskera akabatzekotan, noski!. Ezjakin utsak bakarrik eutsi ditzake zuen  

txorakeriak. 

Zuk  ez  dakizu  oraindik,  gezurra  badirudi  ere,  izkuntza  bat  ez  dela  jeometria.  

Gañera,  egia  esan,  ez  dakizu  jeometria  egiten.  Zure  “dirakurt”  ori  (98  gn.  

orrialdean)  ezta  EZER,  ezpaita  beiñere  BIZI  IZAN euskeran.  Gañera,  teoriaz,  

“darakurt”  izan  bearko  luke.  “Derama”  berriz  darama  da;  eta  “deragio”,  

jeometria egiten asi ezkero, daragio. 

Zure “damaigu”(59) , “dagerki”(60) , “dagerkigu” (57), eta beste asko ere, jeo-

metria dira, bañan ez euskera. 

Orrenbestetan aipatzen duzun Orixe'k egoki erabilli  du beti  ikakoa. Zuk berriz  

zearo gaizki. Zuk ez duzu Orixe maixutzat, zeure burua baizik. Alde batetik, zure  

“zesaidakekan”, “zekuskat”, “zekikat”, “baditekek”, “zerizkiokat” (99), “zida-

kekan” (99, aurrekoa bezela gaizki, “zidakan” baita), “zitzaidakekan” (100, zi-

tzaidakan, noski), eta olako asko ere, eztira beiñere erabilli orrela euskeraz, eta  

jeometria txarra dira. Beraz, ez dira EZER, zure tema bat besterik. Zer irudituko  

litzaizuke erdarazko auek: “ofrezo”, “tene”, eta “veniria”?166.    

 

Eztabaida horren arrastorik bada Bilbon Euskaltzaindiaren jardunaldietan egindako 

hitzaldian,  esan  liteke  I.  Bastarrikarekikoa  eztabaidan  zailtzeko  eta  eskarmentagarri 

balio izan ziola; Txillardegiren ustez, anarkiaren muina honetan zegoen: 

Egiak “teoria”tzat  euki,  eta setak eta txorakeriak egiatzat.  Ortik  etorri  zaizkigu 

gero  “garakoak”,  “garbizaleak”,  “mordollozaleak”,  eta  gañerako  guziak,  gure 

euskera zearo ondatuz.(.) Danok izan ditugu gure eskizofrenia-aldiak; danok izan 

gera garbizale, noizpait bederen; danok aldrebestu dugu bein edo bein izkuntza (.)

166  Iñaki Bastarrikaren kritika Yakin-en 5. alean (1957ko azkena), eta Txillardegiren erantzuna, eta 
halaber Iñaki Bastarrikak Txillardegiren erantzunari egina, hurrengo alean, 1958ko lehen alean 
(6.zkia).
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Eta bistan dago fruitua: euskeraren aldetik, eta Euskalerri alde ontan, berrogei ta  

amar  urte  ontan  izkribatu  dan  geien  geiena,  txarra  da,  oso  txarra,  

euskerarentzako kaltegarria obe. Gure sasi-teoria oietan finkaturik, ondatu egin  

dugu  alde  ontako  euskera;  eta  argitara  diran  liburu  eta  idazki  geienak,  

munstrokeriak  dira,  eta  (auxe  bai  farragarria!)  erdera  utsa.  Erderaz  esateko:  

“erdera de signo menos”. Besterik ez167.

Ahozko  euskararen  bilakaerari  zegokionez,  1900  arte  hizkuntzetan  ohikoa  den 

bilakabidea izan zuen euskarak, baina handik aurrera hondatuz eta higatuz etorri da bi 

erdaren gehiegizko eraginen pean. Eta horretaraz gero, kalean erabiltzen ziren hitz eta 

esapide asko ezin ziren eredutzat hartu.

Ez zen kritiketan agortzen. Batasuna egiteko literatur euskalkia hautatzeko orduan, 

bi ohar egiten zituen; bata, Aita Villasanterekin bat zetorrela zioen: 1. Euskara biziari 

eutsi eta horretarako herri-euskaratik hurbil zebilen literatura sortu behar zen, eta 

2.  Euskaldun ikasientzat,  euskaraz  eta  ikasien  gisa idatzi  behar  zen:  kultur  mailako 

idaztiak ondu; eta Oiartzun, Sara eta Elizondoko euskara hartzen zuela eredutzat zioen, 

eta  jarraian  xehatzen  zituen  proposamenak,  deklinazio,  aditz,  joskera,  sufijazio, 

erdaratiko hitz, ortografia eta herri euskalkiei utzi behar zitzaien lekuaz. Esate baterako, 

idazle zaharren altxorra baliatzeari zegokionez:

1) Sintaxis  aldetik,  kontuz  ibilli  bear  da,  erdal  joskera  bait  dute  askotan  

antziñako liburuak.

2) Morfologiari buruz, asko ikasi diteke literatura zaarrean: agitz jatorragoak  

ziran orduko izkribatzalleak, zabarrak izanda ere, oraingo idazle garbi ta landuak  

baño.

3) Iztegiz, berriz, zer esanik ez. Agitz obeak eta aberatsagoak aiek gu baño.

4) Garbitasuna sortu zen ezkeroztik  izkuntzan aski  errotu ta finkatu  diran itz-

berri batzuk, ezin baztar ditezke, ta egiten saiatzea bera zentzugabekeria izango  

litzake. “Idatzi” ta “Aberri” esate baterako168.

167  Ikus in Euskera, 1959, 153 or.
168  In Egan,(3-4),1956, 47-48 orr.
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Bururatzen  zuen  hitzaldia  Euskaltzaindiaren  betekizuna  zein  zen  adieraziz  zazpi 

puntutan, eta azpimarratzen zuen hark askoz indartsuago jokatu behar zuela:

Gogorrago jokatu bear du Euskaltzaindiak orain arte baño. “Jagon-sailla”, edo  

“comisión tutelar” dalakoak bere gain artu beharko luke euskeraren batasunaren  

eginkizun  au,  eta  bere  alde  indartsuago jokatu;  idazleai  ortografia  ori  erabil  

dezaten lagunduz, gaizki idatziak zuzenduz, eta euskera biziari geiago lagunduz.  

Beraz, puntu auek bozkatzea eskatzen dut:

1.- Batzar ontan berean erabaki sendo batzuk artzea, eta “Jagon-saillak” bete  

araztea (.) 4.- Puntu auen alde jokatzen ez duten guziai, boikota egin, eta beren  

joera txartzat artzen dala-ta esanez Euskaltzaindiaren izenean izkribatzea169. 

 

Txillardegik hitzaldia bururatzean, besteak beste, K. Mitxelenak hartu zuen hitza, 

eta honela mintzatu zen: 

Nire ustez, alegia, gutxi gora bera bat gatoz. Eztut uste, ordea, gaur batasunik  

egin ditekeanik. Batasun bidean jarri bai. Zuk esan duzun bezala gutxi gora bera  

iru euskalki gelditzen dira, Bizkaikoa eta Xuberoakoa kenduta, erdian. Lapurdi,  

Nafarroa ta Gipuzkoaren aldetik bakoitzak piska bat amor eman ezkero, eta batez  

ere gipuzkoarrak asita. Bada gipuzkoarrok orain arte guk batasuna beti izan dugu  

beste guztiak gurera erakarrita. Uste dut, ordea, elkar ongi entenditzeko moduan  

egin genezakeala170.

Hurrengo egunean, abenduak 14, A. Irigoien antolatzaileak ekin zion hitzaldi sailari. 

“Berbak  eta  izkuntza”  zuen  izenburu.  Lehenik,  zuritu  zuen  literatur  euskararen 

batasunaren  alde  egon  eta  halere  bizkaieraz  egitea.  Batasuna  ezin  zen  egin 

ameskerietatik  abiaturik,  baizik  benetan  erabiltzen  eta  usatzen  zen  euskaratik,  eta 

Bizkaian bizkaieratik. 

Berben bizitza eta jatorri ezberdinaz mintzatzeko metafora bat erabili zuen: berbak 

Bilboko autobus beteetara igotzen ziren bidaiariak ziren. Batzuk lehenago igoak ziren 

eta  orduan  eserleku  hobeak  hartuak  zituzten,  eta  haiek  kentzen  gaitzak  –hots, 

169  Egan,(3-4),1956, 170 or.
170  Egan,(3-4),1956, 171 or.
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hizkuntzan  aspaldi  sartutako  berbak–;  beste  batzuk  azken  unean  sartuak;  batzuk 

gizenagoak, leku gehiago hartzen zutenak –zabalduagoak–, beste batzuk meheagoak 

–eremu  murritzagokoak–.  Berbaldiaren  ondoren,  Maritxu  Barriolak  adierazi  zion 

autobusek eserleku mugatuak izan ohi dituztela. A. Irigoienek ezetz.

Ohitura txarrak ere aipatu zituen. Esate baterako, “infernu edo gaiztoki” alegia hitz 

zaharra,  autobusera  aspaldi  igoa  kentzeko  azerikeria.  Bereizkuntza  semantikoetarako 

balio bazuen, ongi, baina zetorren tokitik zetorrela sustraitua zegoen hitza kendu eta 

berri-garbiagoa sartzeko bazen, oso gaizki. Funtsean, Villasante eta Txillardegigandik 

hurbil, ondorio hauetara heltzen zen:

Euskal  berba  eta  eratzat  artu  geinkezanak  dira:  Usarioa,  sustraia  eta 

zabalereagaitik  izkuntzan  bizia  daukienak,  datozan  tokitik  datozala,  eta  ainbat 

erabilgarriago  dira  literaturan,  zeinbat  eta  andiagoa  dan  euren  sustraia  eta 

zabalerea denporan eta eremuan, beti gogoan izanik berbea zuzenduten deutsagun 

irakurle edo entzulea.

Alan da ba, Bizkaiko jenteari zuzenduten bagatxakoz ezteutsagu Xuberoako itz  

ezezagunakaz  berba  egingo.  Gogoan  izan  bear  dogu  gaur  Bizkaian  euskera  

kontuan jentea  eztala  ikasia.  Bere  kulturea  beste  bide  batetik  jatorko  eta  guk  

berba egin bear deutsagu, oraingoz, Bizkaiko euskeran sustraia daukien berbakaz  

eta ezagututen direanakaz171. 

Egun berean mintzatu zen K. Mitxelena. Oroit gorago adierazi dugula Txillardegi 

Villasanterekin bat zetorrela gutxi gorabehera, eta Mitxelena ere bai Txillardegirekin; 

hori bai, Mitxelenari iruditzen zitzaion presakaegi zebilela Txillardegi; batasuna egiteko 

garaia ez zen, baina batasunaren bidea egiten hasteko bai.

Lehenik,  hitzaldia  bera  ez  daukagu,  baizik  batzarreko  idazkariak  hartutako  akta. 

Idazkariak egindako aktaren arabera –uste izatekoa da K. Mitxelenaren oniritzia izango 

zuela–,  euskal  hitzak  zein  diren  azaldu  zuen.  Horretarako,  besteak  beste,  Azkueren 

hiztegiaren kritika egin zuen. Aitortzen zuen R.M. Azkuek eginiko lan eskerga, inoiz 

ezingo dena aski eskertu, baina era berean garbi uzten zuen, garaiaren seme izanik, zein 

irizpide oker erabili zituen euskal hitza zein zen erabakitzerakoan:

171  Egan,(3-4),1956, 178 or.
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Orduko  irizpidea  euskal-itzak  eta  erdal-itzak  bereizteko  garbitasuna  izan  zan, 

diogun bezela. Itzaren jatorriari eta iturburuari begiratu bear zaiola. Nondik dator 

itz au? Latiñetik, edo gaztelaniatik, edo frantsesetik, edo nik dakit nondik! Bada 

ezta  euskal-itza.  Beraz  euskal-itza  da  bakarrik  –berak  beste  era  batera  esango 

zukean– ez latiñetik, ez gaztelaniatik, ez guk ezagutzen dugun beste izkuntzatik 

eztatorrena172.

Bestalde, hitz bat edo adiera bat euskarazkoa dela frogatzeko lekukoak behar direla 

uste  zuen R.M. Azkuek.  Lekukoak liburuetatik  eta  belarriz  entzundakoetatik  hartzen 

zituen; eta horietan herriaren eta idazleen artean auzia bazegoen, herriaren alde epaitzen 

zuen. K. Mitxelenak hitzen kontuan oinarri nazioartekoak zein diren azaltzen zuen:

Eta, jakiña, oiñarri au artu bear dugu nai ta naiez: Euskal-itzak eztitu biurtzen bere 

jatorriak  eta  iturburuak,  euskaldunak erabiltzeak  baizik.  Eta,  batez  ere,  euskal-

literaturaz ari naiz eta ez erri-izkeraz, baiña nolanai ere obe genduke, eta alegiñak 

egin  bear  ditugu  orretarako,  literatur-izkera  ori  eztedilla  geiegi  aldendu  erri 

izkeratik. Baiña erria ta autoreak artu bear baldin baditugu lekuko, izan dezagun 

gogoan  autoreak  badutela  zenbait  abantail,  Axularrek  dion  bezela.  Batetik 

literatur-izkera izaten da izkera arauduna eta normalizatua, eta ori idazleak berak 

ala  egin  dute.  Erri-izkera,  berriz,  askotaz  ere  askatuagoa  izaten  da.  Bestetik 

askotaz ere errazago izaten da jakitea zer dioten idazleak erriak zer dion baiño (.) 

Laburpen bezela esango dut euskal-itzak eta erdal-itzak eztituela iturburuak eta 

jatorriak  alkarrengandik  bereizten.  Euskaldunak  non  eta  noiznai  darabilen  itza 

euskal-itz  jatorra  da orrenbestez (.)  Adibide batzuek jarriko ditut  ezkaitezan in 

abstacto  beti  ari,  zenbait  itz  garbi  niretzat:  Arima,  arku,  arropa,  arraza, 

arrazoi, baliatu, barkatu, birjiña, birtute, bista, burla...173.

Hortxe  daude  1959ko  apirilean  Euskaltzaindiak  euskal  hitzei  buruz  hartu  zuen 

erabakiaren arrazoiak laburbildurik. Agiriak zioen bezala: 

172  Egan,(3-4),1956, 207 or.
173  Egan,(3-4), 1956, 210 or.
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Euskal-itzak  dira  euskera  bizian  sustraituak  daudenak.  Sustrai  ori  zenbat  eta 

sakonagoa izan, ainbat eta eskubide geiago du itz batek erabillia izateko. Itz baten 

zabaluneak, antziñatasunak eta idazle  zaarrak itz ori  erabilli  ote duten jakiteak, 

asko esan nai du itzaren sustraia zenbateraiñokoa dan neurtzeko. Sustrai aundiko 

itzak,  bada,  euskal-itzak  dira,  naiz  eta  erderatik  etorri  (.)  Berebat,  izkuntza 

berezien gaiñetik zabaldurik dauden kultura eta zivilizaziozko itza ontzat artzea 

eta erabiltzea Euskaltzaindiak begi onez ikusten du. Adibidez:  politika, teknika, 

literatura, liturjia, metro, kilometro, ta abar174.

Gatozen agiriak izan zuen harrerara. Bizkaiko Anaitasuna aldizkariaren zuzendari I. 

Berriatuak harrera ezin hobea egin zion:

Importantzia  aundiko  deklaraziñoak  egin  ditu  euskal  akademiak,  joan  dan 

apirillean,  euskerearen  gaiñean  (.)  guztiz  konforme  gagoz  euskaltzaindiaren 

deklaraziñoagaz  eta  Luis  Mitxelena  akademikoaren  explikaziñoakaz.  Ba-dakie 

euskal  akademikoak  zer  egiten  daben.  Orretarako  dagoz:  euskerea  zaindu  ta 

jagoteko, euskeraz eskribidu naiz verba egiten dogunari zuzenbideak emoteko (.) 

Euskal akademiak bidea erakutsi deusku. Bide zabala.  Bide orretan danontzako 

dago lekua. Mitxelena akademikoak diñoan lez, batzuk bide erditik joango dira. 

Beste batzuk barriz, ezker naiz eskoi aldetik. (.) ANAITASUNA-k aspalditik artu 

dau bide orretan bere alderdia. Danok dakizue zein dan: ezkerrekoa. Manda ori 

artu  dogu,  zabalagoa  dalako,  erriko  genterik  geiena  bertotik  doalako  eta,  gure 

ustez,  bideburura  askoz  ariñago  elduko  garealako.  Trankil  goaz,  seguru  goaz. 

Bidezain  onak daukoguz.  (.)  Itxi  gaiezala  ba bakean,  bide  erditik  edo eskoiko 

mandatik doazanak. (.) Uxala, euskaltzaindiaren deklaraziño onen ostean, euskal 

idazle ta irakurle guztiak gure izkuntzearen onerako alkartuko bagiña!175.

Yakin  aldizkariko  zuzendaritzak  ere (J.  Intxausti,  Kepa Enbeita)  oso harrera ona 

egin zion. Honek garrantzi gehiago zuen, orduraino Yakin-ek gidaritzat Orixe zuelako. 

Hona hemen hitz ezin adierazgarriagoak:

174  Bizkaiko Anaitasuna (6) aldizkaritik kopiatu dut, 1959.
175  “Euskal Akademia” in Bizkaiko Anaitasuna, (6), 1959.
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 Gidari zaitugu.Ortarako jaio zinan; ortarako sortu zintugun euskaldunok. Euskera 

zaitzaille izan, euskeraren erroak sendotu ta euskal-idazleai mugarriak ezartzeko. 

Etzera, noski, akatsgabea; baiña guri, zure menpekoei, zure lege ta aolkuak onartu 

ta betetzea dagokigu (.) Agintari guzienak bezela,  zure aginduak ere, bear bada 

gerekoikeria  mindu  egingo  dute,  gure  pentsakerari  uko  egin  eta  makurtzera 

beartzen  baigaituzte;  baiña  euskaldunak,  burrukaldi  gogor  ontan,  batasuna  ta 

gidaritza bat bear dugu, ta ori zuk bakarrik eman dezaigukezu176.

Garai  horretan  J.  Intxausti  Orixerekin  ika-mikan zen,  eta  eztabaidaren  puntu bat 

literatur euskararena ere bazen, nahiz bakarra ez izan177. 1959ko urte horretan bertan, 

Yakin egiten zuten lankideetarik hogei laguneko batzarrak (Elizbarrutietakoak zortzi 

–lau apaiz gazte eta lau apaizgai–, frantziskotarrak bost, jesuitak bi, sakramentinoak bi, 

laterandarrak bi, beneditarra bat) honako erabaki hau hartu zuen: 

Gaurrarte  Yakin-en  agertu  izan dan kultur-terminoloji  osoa bildu  eta  Orixe-ri  

bidaltzea. Orixe jaunaren lana –euskeraren eta euskal gaztediaren izenean arren  

eta  arren  eskatzen  dioguna– auxe  litzake:  itz  oien  ordezkoak  euskeraz  eman,  

ondoan  au  adieraziz:  berak  edo  besteren  batek  asmatua,  edo  erriak  lendanik  

erabillia dan, eta euskal itz orri iztegi unibertsalean dagokiona erabilliko luken178.

Yakin  ez  zen  soilik  Arantzazuko  frantziskotarrena179,  bilerako  laurden  bat  ziren, 

hogeitik  bost,  eta  artean  maisu eta  eredu Orixe zen yakinlari  gehienentzat.  Baina J. 

Intxaustik ez zuen atzera egin. Praktikak erakusten zion ezin zela Orixek nahi bezala 

idatzi  eta  erdaraz  eskolaturiko  euskaldunengana  heldu.  Eta  azken  hau  zen 

garrantzizkoena. 

1959ko apirilean  Euskaltzaindiak  euskal  hitzei  buruz  hartutako  erabakira  itzuliz, 

nortzuk hartu zuten gaizki? Euzko-Gogoa-ren inguruan zebiltzanak oro har, Orixe buru 

zutela.  Karmel  aldizkari erlijiosoan kaleratu zuen Orixe euskaltzainak –erabakia hartu 

176  “Euskaltzaindiari” in Yakin, (10), 1959.
177  Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapituluan “Existentziaren zentzua” atala
178  Enbeita, K.: “Arantzazu´tik. Yakin-larien billera” in Yakin, (10), 1959.
179  Esate baterako, Luis Mari Mujikak, orduan aita sakramentinoa, lau artikulu argitaratu zituen, 1956tik 

1958ra. Azkena, “Literatura bidean”, in Yakin (8), 1958, 56 or.; Paulo Iztuetak berriz bi –hau ere 
Billaroko sakramentinoa, orduan–. Azkena, “Eriotz ondorengo berri”, Yakin (11), 1960, artikulu luzea 
da, besteak beste, B. Russelek heriotzaren ondokoaz zituen ideiak eta azalduz, eta haiei buru eginez.

152



Literatur euskararen batasunerantz

zen batzarrean  ez  zen  izan.  1957tik  zen  euskaltzaina– bere  kontrakotasuna  agertzen 

zuen artikulua:

Euskerari  iagokonez,  euskalzain  bitzuen  amesak  ez  gaitue  ikaratu,  iakintsu-

antzean emoten dauskuezan arau, egi oiñari edo egi-buru omen diran batzuekaz. 

Oingoan asma daben arau ori egi-buru ori, adarbakotxa da, au da, ezerakua edo 

negatibua, iauntxo orreik diñoenez; baierakua ez dabe aitatzen bere. Ezerakua, au 

da, olango eta alango itz erderatik etorri diranak, ez ditezala aizatu, beste barik. 

Bego.  Baierakua edo  positibua,  au  da,  erdal-itz  orrein  alboan erabili  daikezala 

beste  batzuk gauza  bera esateko,  adibidez,  sendi  pamili  ordez,  eta  abar,  txarto 

imiñiak ez ba´dagoz, batez bere, ikasiendako egiten diran idaztietan (.) Zertzuk 

esango dabez axandalo bitzu orreik Orixe eskumarago doala ikusirik? Erriak, erri 

ikasiak alan gura ba´dau, eskumarago ioango naz. Itzak eta izkera, giza-arteko agi 

edo gertaki dira: gizonok alkar artunda, itunduta egiten doguz. Origaitik,  pamili 

izkuntza-agi  bat  da;  baita  sendi  bere  (.)  Itz  sortubarriak  diranean,  Akademiak 

(neol.), zar galduak diranean (arc.), ijituenak diranean (git.) imiñi bear leuke, bere 

eginbidea bete gura ba´leu. Araua oso osorik irakatsi bear da: ezerako adarragaz 

eta baierako adarrarekin180.

Artikuluak tonu guztiz mespretxuzkoa du euskaltzainkide zituenen aldera: erabakia 

hartu dutenak “euskaltzain bi” ziren181, eta halako haiek “axandaloak”, hots, baboak eta 

ergelak –Uitzi herrian gaztelaniazko “tontuelo” esanahiarekin erabiltzen omen zen hitza, 

Quito-n  arrebarekin liburuan  dioenez182–.  Mamiari  dagokionez,  idazleek  bere  gisara 

hitzak  sortzeko  askatasuna  aldarrikatzen  zuen,  eta  Euskaltzaindia  hitz  sortuberriei 

etiketa  jartzera mugatzea (neol.;  arc.;  git.).  Mehatxu gisa zioen eskuinera joko zuela 

herri ikasiak hala nahi bazuen, hots, joera garbizalea areagotuko zuela.

Orixe ez zegoen bakarrik, talde baten buruzagi gisa ari zen. Askori eman zion min 

delako agiri horrek. Hala ziotson N. Etxanizek A. Ibinagabeitiari: 

180  “Euskalzaindiaren aburua?” in Karmel, (garagarrilla-dagonilla), 1959, 31-32 orr.
181  S. Onaindiari egindako gutunean salatzen du zein bi euskaltzainez ari zen: L. Villasante eta A. 

Irigoien. Ikus IZTUETA, P.: Orixe gutunak (1917-1961),  Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 377 
or.

182  Ikus Quito-n arrebarekin, Klasikoak 20, Ibaizabal, Bilbo, 1987, 107-108 orr.
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Euskaltzaindia txoraska-samar dabilkigu euskal-itz jatorrak zeintzuk diran erabaki 

nairik.  Itz-zerrenda  jarri  digu,  bere  agiri  batean,  itz  berriak  baño  jatorragotzat 

erabiltzeko. Adibidez: AMODIO, GRAMATIKA...ta abar, MAI-TASUN, Elizti ta 

abar baño erabilgarriagotzat saldu dizkigu. Gure arteko xima berriro erreminduta 

dabil,  agiri  ori  dala-ta.  ORIXE´k  bere  ostikatxoa  bota  die  Euskaltzain  erdal-

minduei...ta emen gaituzu euskaltzaleok betiko alper-ezpaietan eta erderazko agiri 

orrekin erdaldunei gure burua parregarri erakutsiz183.

Eta A. Ibinagabeitiaren erantzuna:

Akademiaren ateraldia Perrando Amezketarrarenak baiño “jokosu”agoa izan da. 

Nor dira gizon oriek idazleei mugak ezarteko? Eta gaiñera izparringietan barreiatu 

mundu guziaren irrigarri  gu iartzeko.  Orixe besterik ez genuen bear...  “Ni naiz 

kapitan  pillotu...neri  bear  zait  obeditu...”  Ez  dut  uste  euskal-idazleak  zentzu-

zentzuna galduta  zuntzunduko  diranik.  Denganiño  denganiñua  (au  eztago 

zerrendan):  noiz  suntsituko  ote  dira  gure  arteko  ditadoreak?  (au  ere  ez, 

zergatik?)184.

M. Lekuonak ere ez zuen batere ongi hartu agiria, L. Villasantek adierazi zidanez, 

jeltzaleak sutan jarriko zituela eta185.

1958an eskaini zion ale berezia  Euzko-Gogoa-k R. Olabide jesulagunari,  besteak 

beste,  Itun  Zar  eta  Berria  euskaratu  zituenari;  Euskaltzaindiak  agiria  atera  baino 

lehentxeago,  baina oso hurbil.  Bi ikuspegi  oso ezberdin.  Liburu horretan esku hartu 

zuten, besteak beste, Orixe, M. Oiartzabal, M. Lekuona, J. Zaitegi, A. Urrestarazu, S. 

Altube,  N.  Etxaniz,  P.  Lafitte  eta  P.  Altunak.  Lehen  zazpiok  arras  goretsi  zuten;  P. 

Lafittek akatsak ere hauteman zizkion, eta kritikoena P. Altuna izan zen. Baina benetako 

astinaldia K. Mitxelenak eman zion, eta L. Villasante bat zetorkion.

183  1959-04-15. Gutun argitaragabea.
184  1959-04-21. Ikus URKIZU, P.: Erbestetik barne-minez, Susa, Zarautz, 2000, 236 or. Liburu honetan 

“diktadoreak” jartzen du, baina gutunean “ditadoreak”.
185  1991-02-23an izandako elkarrizketa.
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Orixeren goresmenak:

Olabide  aipatuz  geroz  “euskera  berria,  berak  asmatua”  esaten  dute  ez-ikasiek. 

Olabide'k  ba-ditu  zenbait  itz  berak  ederki  asmatuak;  baiñan,  ariora,  itz  zarrez 

umelduak  askoz  geiago  ditu,  ta  oriek  gogortzen  dute,  batez  ere,  Olabide'ren 

euskera, ez-ikasiendako. “Norentzat ari zera euskeraz idazten?” galdegin zion bein 

beste jesuita batek, eta “dakitenentzat” erantzun zion. Beste errietan ez dira ioaiten 

irakurtzera izkuntza ikasteko, artarako liburuetara ezik. Badakite, agiz, idazlearen 

izkuntza (.)

Iritxi naiz, noizbait ere, Paul Gurenaren eskutitzetaz itzegin bear izatera. Ori da, 

oraiñarte, Olabide'k eta beste iñork euskeraz egin digun lanik izugarriena. Zenbat 

estualditatik ateratzen nau! Euskeraz idazten danik ez dut bi aldiz irakurten,  ez 

baitira nere gogo-pizgarri kaikukeri  baiñon asko geiago ez diran gauzak. Baiña 

Paul  Gurenaren  eskutitzetara  zenbat  aldiz  etorri  ote  naiz?  Zergatik?  eta,  iakite 

bearrez,  erderaz  esan,  por  necesidad  cientifica.  Ontarako  ba-dauzkagu  erdal-

liburuak euskeraz baiñon obeak, Olabide'ren itzulpen au ezik. Irakurri oi ditut Paul 

Gurenaren  gutun  oriek  gaztelaniz,  prantsesez,  latiñez,  eta  iatorriko  izkuntzaz; 

baiñon  illungune  aunitz  edireiten  ditut  guzi  orietan.  Neri  argitasunik  aundiena 

Olabide'k emaiten dit186.

M. Oiartzabalek: 

Olabide'k  adimen  argi  ta  bikain  zun,  baiñan  naimen  indartsu  ere.  Bi  auek  

elkarturik eman zizkiguten lan bikain oriek. Euskotar dirala esan eta euskera ez  

dakitenentzat,  Olabide  eredu bikain  da.  Euskotar  izateak  euskaldun ere  izatea  

eskatzen du. Euskera ikasteko zer egin bear da?: nai, ez erdizka, benetan baiño;  

Olabide'k bezela187.

186  “Paul Gurenaren eskutitzak” in Euzko-Gogoa, 1958ko azken zenbakian.
187  “Olabide euskaldun berri”. Martin Oiartzabal eta Orixe adiskide handiak izan ziren. Orixek Gurs-eko 

kontzentrazio esparruan hiru hilabete eta erdi egin ondoan, Martin Oiartzabal apaiz zegoen Landetako 
Saubion herrira jo zuen, Landetan, eta haren etxean bizi izan zen 1940tik 43ra. Harreman usua izan  
zuten. Elkarrekin idatzi zuten euskararen gramatika laburra. Ikus “Euskera” in Euzko-Gogoa,(uztaila-
abuztua), 1956; eta jarraipena in Euzko-Gogoa (martxoa-apirila), 1957.
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M. Lekuonak ere goresmenak:

Izan  ere,  gure  euskaltzale  gotorraren  ezagungarririk  ederrenetan  bat,  auxe 

derizkiot nik. Aita Olabide, gure lexikolaririk jakintsuena genduan. Nere iritzia gai 

onetan beti auxe izan izan da: Olabide'k Azkue'ren Iztegi aundia oso-osorik bere 

buran  zeramala...  Azkue'k  berak  bañon  obeto  oraindik.  Ez  da  Azkue'rentzat 

mendragarri.  Azkue,  biltzalle  zan.  Eta  nolako!  Bañan  ark  bildutako  itzen 

ausnartzalle ta beretzakotzalle, iñor ere ez Olabide añakorik. (.)

Gure  artean  beti  ere  –aspaldidanik  beintzat–  lotsa-iritzi  bat  izan  degu  gure 

Izkuntzaren inguruan; lotsa-iritzi ezkutu bat; Euskera zenbait gauzetarako gai ez 

ote-dan  bildur  ezkutu  bat...  Euskera  garbia,  alegia...  Euskera  garbian  zenbait 

gauza, zenbait asmo, zenbait idea, ezin esan ditezkealako iritzi lotsati bat... Iritzi 

lotsati orren aurka asko ta asko burruka egin bear izan degu guztiok... Eta, gutxi 

edo geiago, iritzi orrek eraginda egin izan ditugu gure euskerazko lanak... Gizon 

guztien aurrean auxe agertu, auxe egiztatu nai izan degu: “Baietz esan euskeraz, 

euskera garbian —beste iñungo izkuntzeri zorrik gabeko euskeran— beste edozein 

izkuntzetan esan oi dan guzti-guztia n...(.)

Bañan ortarako lenengo egin bear zana beste gauza bat zan.: izkuntza aberastu, gai 

egin, izkuntza iaso, altxa; eta ortarako, iru bide geneduzkan: itz berriak sortzea; 

perifrasisetara  jotzea;  itz  zaharrak,  itz  ezkutuak,  Iztegietako  kutxa  zaharretatik 

eguzki-argitara ateratzea.(.)

Aita  Olabide'k  ere  senti  zuan  –bearrik–  problema  ori.  Bañan  etzan  itz-berri-

sortzaile izan. Aren iritziz, lenagokoa, bidezagokoa zan, itz zaharrak, itz ezkutuak 

argitara ateratzea. Perifrasisetara jo gabe; zuzen-zuzenean. Eta lan orri ekiñik, egin 

zan  nunbait  egin  zan  bezelakoxe  euskal-itzen  jakintsu,  iñor  ez  bezelako  itz 

zaharren jakitun; Iztegi oso-osoaren artxiko ta gordairu bizi (.)

Egia da bide orretan etzala bera bakarrik ibilli. Izan zuan lagunik; izan zuan, bear 

bada, gidaririk ere... Olabide'ri buruz nik izan dedan iritzi bat, auxe izan ba: bere 

bideetan,  batipat,  Orixe'ri  jarraitu  izan  ziola.  Gidari  ona.  Kontsejatzalle  argia. 

Iritzi-eskatzalleaien aurrean uzkurtuko ez dan iritzi-emallea. Orixe188.

188  “Olabide lexikolari” in Euzko-Gogoa 1958, azken alea.
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J.  Zaitegi  zizak  biltzen  ibiltzen  denaren  antzera,  Olabideren  Itun  Berrian  adizki 

berenkoiak batzen ibili zen. Bi artikulu luzetan ziza-biltzearen berri eman zuen, batere 

kritikarik gabe; Olabidek egin zuena ongi zegoen bere horretan189.

S. Altube jaunak ere goresmenak:

“Giza-soñak” berak, 216 orrialde ditu. Gizonaren gorputzari dagozkien zer guzi-

guzien erdal itzak' (badira bi milla inguru) euskeraz, eta baita euskalki bakoitzean  

ere, nola esan oi ditugun banan-banan agertzen dizkigu.Eta bi milla erdal-itzok,  

ainbat  moltsotan  bereizten  dizkigu,  onela:  Cuerpo,  Regiones  del  cuerpo,  

Extremidades  torácicas,  Cabeza y  cara,  Piel,  Sistema óseo,  Sistema muscular,  

Sistema  nervioso...  eta  olaxe  45  moltso...  Lan  izugarria,  dakusgunez.  Eta  

izugarriago oraindik: beste jakintzai dagozkien iztegiez ere, lan berorixe egiten  

eta egiteko  asmotan ari zan.  Aita  Olabidek berak zirauskun:  “Gisa-sointzazko  

izenpillo  aunetaz  asi  nai  det,  geroenean  giza-gogoari,  uzkurtzari,  lugintzari,  

kimiari, t.a. dagozkien izen pilloak argitaltzeko asmoz” Izugarria lan ori: baita  

lan orrek eskatzen duan iztegi-ezagutza ere. Euskaltzaindia bere lanetan ari izaten  

zanean,  euskal-itz  au  edo  beste  nola  litekeango  autua  sortzen  zalarik  “Azkue  

janmak berak, bere iztegiaa jo gabe” Aita Olabideren ezagutza sakonera jo oi  

zuan; “ea bada Olabide, esan oi zion, autu orretzaz, zer dio nere iztegiak?...” Bai  

ba:  Azkuek  berak,  maiz  esan oi  zuan:  “Nere  iztegia,  nik  neronek  baino obeki  

ezagutzen du Aita Olabidek, askozaz obeki, zeatzago...”190

A. Urrestarazu R. Olabideren herrikideak: 

Itsu-itsuan jarraitzeko, Olabide dugun eredua. Onuak eman eta bideak erakutsi  

bakarrik  ez;  ben-benetako  eredu  yaukala  izan  zitzaigun,  berak  idarokitako  

bideetan barna ibiltzen. Nola, gañera: Zut, zaloi, euskaldun jatorra mendian gora  

dijoan ibilkera kementsuaz, adoretsu beti, adimena elburuaren norabidean tinko,  

begi  zoliek  bide  onenak  idoroten,  aurreruntz  oldartua,  oztopoak  gañeratzeko  

bakarrik  begiratzen,  bide-lagun  urkoari  bere  laguntza  guzia  ematen...;  mende  

ontako  euskeraren  bide  zail  eta  nekegarrietan,  aunditasunez  beterik  agertzen  

zaigu Olabide, nagusi ta garaile, gure euskeraren jokuan bere marra iraungarria  

egiten191.

N. Etxaniz ere txaloka: 

189  Euzko-Gogoa, zenbaki berean
190  “Olabide ta Giza-Soina” zenbaki berean. 
191  “Olabide´ren Asmoak Euskal-Itz Berriei buruz” zenbaki berean. 
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Baña goazen A. Olabide'rengana. Mutilla izan genduen jesulagun ura. Euskaldun  

epelen artean, etzekian EUSKERA ainbestean ikasi zigun: ta jaiotzez euskaldun  

geranok lotsatzeko,  bere paperetan onelako ondorio ederra utzi  zigun.  Guk ez  

bezela,  aletu zituan arek euskal-idazle zarren liburuak,  aietan aztutako euskal-

altxorra arkitzeko.

Orain, poz-pozik gera, ITUN ZARRA ateratzekotan dalako. Au degu bere azken-

lana,  ta  entzun degunez,  ITUN BERRI'aren  egillea,  azkenengo sortzeko degun 

ITUN ZAR ontan egiñago azaltzen zaigu idazle-aldetik.Aitatu ditugun itzetan ere, 

argin ederra agertzen zaigu A. Olabide. Aren euskeralbena arri  landuz jasotako 

etxea degu. Itza ta adiera ondo baño obeto neurtuak ematen dizkigu bere ortan. 

Norbaitek euskeraldu zezakean: Asieran Itza zan. A. Olabide'k ez orrela. “Asieran 

ITZA ba-zan ta  ITZA Yainkoagan  zan,  ta  ITZA Yainko zan”.  Esaera  bakoitza 

ederki tajutua ematen zaigu itz auetan. Yon Ebanjelariak gerkeraz emana, euskeraz 

zeatz egosia degu itz oietan.Besteak beste, nik bukatzeko, lan bat ba-det orain. 

Loiola-inguruan gure gaztetan ainbeste aldiz ikusi genduen jesulagun argi ari nere 

txapela  erantzi.  Iñork  OSTRO  BELTXA  irabazi  ba-du,  A.  Olabide'k  ondo 

beregandua du guzion txaloa ta gorapena192.

Patxi  Altuna  orduan  euskaraz  idazten  hasiberri  zenak,  batez  ere,  Olabideren 

sintaxiari heldu zion, eta bestela bezala, Olabideren zalantzen eta akatsen berri eman 

zigun:

Bere eskuz zuzendu ta zirriborruz betetako “KISTO'REN ANTZ-BIDEA”-ren ale 

bat utzi zigun Loyola'n. Ale ori dut eskuetan lan au mamitzean. Liburu osoa, goian 

bean, marraz ta zarraztaz beterik dago. Ikusi gabe sinistu ezin, argitara emandako 

liburu  bati  ainbat  akats  aurki  lezaizkiokeanik  egilleak  berak...  Ez  zan  iñolaz 

Olabide  A.  pozik,  lendabizi  “KISTO'REN  ANTZBIDEA”  atera  zitzaion  tajuz. 

Zenbaitetan  alare  zirriborru  oietaz  zer  esan  nai  zuen  edo  nola  zuzendu  naiko 

zukean asmatzea, ez da lan erraza, ez bait-du geienetan okerraren alboan esaera 

zuzena idatzi.

192  “Itza” zenbaki berean. 
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Nolanai ere, irarraldi berria egin bearko ba'litz noizbait, ez liteke iñolaz ere, nik 

uste, ale jori au begietan eduki gabe egin. Ale au, egunak zear, mara-mara irakurri-

ala bururatu zaizkidan oar batzuk, ona emen:

a) Aditza, al duenero, ondoren irugarren mailla (dativo) ez baiñan laugarrena 

(acusativo) duela erabilli  naiago du, naiz-ta geienetan erri-era –ta elerti-era ere 

bai–  besterik  izan.  Zenbait  aldiz  aditzari  indar  pixkat  eragin  bear  izaten  dio. 

Baiñan Olabide A. ez da, indar pixkat egin bear danean uzkurtzen diranetakoa.

“eragin”, esate baterako, ondoren laugarren mailla duela erabiltzen du beti, ez erri-

abestiak  bezala:  “eragiok,  mutil,  aurreko  danboliñari...”  Alaxe  dio  noiznai: 

“garagitela” (id. 1, at. 1, z. I); “garagiñean” (id. 1, at. XIII, z. 7); “daragizkitela” 

(id. III, at. 4, z. 3)...

“ekin”  ere  orobat,  beti  aditz  ukakoia,  ez  izakoia  bezala,  ta  gaiñera  ondoren 

laugarren  mailla  deramala.  “KISTO'REN  ANTZ-BIDEA”  lendabizi  irakurtzen 

duenari,  erabat  arrigarri  gertatzen  zaizkio  onako  auek  bezalako  esaerak:  “zure 

biotza... ikusi ezin diranetara eramaten ekin zazu” (id. 1, at. 1, z. 5); “... bere burua 

ezten egiten duenak” (id. 1, at. 3, z. 3)... Erriak bietako bat: edo “lanari ekin dio” 

(ukakoi ta irugarren mailla), edo “lan egiten ekin da” (izakoi ta seigarren mailla). 

Baiñan ukakoia ta laugarren mailla doi-doi elkartzen ditu “ekin”-gan.

Baldin “ekin”-en ondoren aditzik ba'da, gisa ontara erabiltzen du ia beti Olabide 

A.'k:  “egiten”,  “esaten”,  “eramaten”....  Bein  ordea,  beste  era  ontara:  “...  Aren 

edukoa izateko  ez  dezulakoan  bizkorrago ekin”  (id.  1,  at.  25,  z.  6).  Bakan  ta 

gogorra aski dirudi!

“igarri”:  “nere  zadorrak  igarri”  dio  Olabide  A.'k  (id.  111,  at,  IV,  z.  3).  Erriak 

berriz: “euk igerriko diok”, irugarren mailla duela.

“eutsi” erriak beti, nik uste, irugarren maillarekin derabil: “besotik eutsi zion” ta 

abar... Olabide A.'k onela dio: “...ta norberaren iritziak isituki ez eustea...” (id. 1, 

at. IV, z. 2). Emen ere laugarren mailla duela (.)

b) Galde-gaia (elemento inquirido) euskerean garrantzi aundikoa dela, edonork 

daki. Erabat besterik esan nai dute onako esaera biok: “aita ekusi dut kalean” eta 

“kalean ekusi dut aita”. Aurrena “nor ekusi duzu?”-naren erantzuna da; bigarrena 

berriz “nun ekusi duzu?”-narena.

Iñor berak asmaturiko gauzak idazten ari denean, berak daki ongien zer nai duen 

adirazi, ta zer den esaera bakoitzean galdegaia. Bestek idatzia euskeratzean sortu 

oi da zalantza.
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“Zer ote da esaera ontan idazlearen aburuz gai nagusia? Zein ote da galde-gaia?”...

Olabide A.'k, egi esan, ez bide dio galde-gaiari  jara geiegirik ematen.  Idazkera 

berdiñagoa, leunagoa, irixte arren egiten ote zuen otu zitzaidan asieran. Euskera 

txikitandik edoski duenaren “zentzuari” jarkitzen zaizkion zenbait esaera baditu. 

Adibideak multzoka aita ditezke: ez dira denak alare ain nabarmenak193.

P. Lafitte zuhurki aritu zen Olabideren omenez prestaturiko ale honetan, eta askeago 

eta zorrotzago Herria-n argitaratu zuen artikuluan. Hona Euzko-Gogoa-koa:

1931-n Aita Olabidek Itun berria athera zaukun oso-osoa; eskuara mota guziak 

dakizkitenek aurki dezokete joritasun nasai bat; bainan hainitzek tinkiegi daukate 

eta bereziki lapurtar benapartarrek arrotz kino bat atchemaiten diote. Ez dut uste 

hemen gaindiko elizetan herritarreri irakurtzeko on litakeen. Horrek ez du erran 

nahi  Olabidek  ez  duela  bere  saila  ongi  bethe;  erran  nahi  du  Eskualdunak 

mintzairez urrunegi bizi girela elgarretarik.

1947-an  L.  Léon  jaun  erretor  nausiak  hemengo  eskuaralat  itzuli  zituen  lau 

Ebanjelioak.  Guk biziki'  ederrak dauzkagu eta herri usain gozo batez phiztuak. 

Halere gipuzkoar adixkide batzuek erran baitautet ez zutela aise ulertzen, ez naiz 

den gutienik harritu: oixtiko gure deitorea hemen ere ongi heldu da mintzairez ez 

gaude aski hurbil194.

 

Eta hona Herria-koa:

Vient  ensuite  un lexique  alphabétique  de 21 pages,  où les  mots  difficiles  sont 

expliqués  et  où  l´on  peut  découvrir  des  références  nombreuses.  Nous  avons  l

´impression  que  pour  le  lecteur  moyen  beaucoup  trop  de  termes  vont  être  de 

cruelles énigmes. (.) en général son vocabulaire est authentiquemente basque, mais 

il l´a puisé dans tous les dialectes, ce qui produit parfois d´étranges disparates (.) 

Une dernière table réunit par ordre alphabétique les 80 verbes que le P. Olabide a 

cru devoir conjuguer synthétiquement. Disons-le sans ambages: ces reconstitutions 

archéologiques  ne sont  pas  heureuses  et  risquent  de rendre le  texte  très  dur  à 

certaines  personnes  habituées  au  basque  courant.  Cependant  reconnaissons  les 

193  “Olabide A, ta Kisto´ren Antz-bidea” zenbaki berean. 
194  “Biblea Eskual-Herrian” zenbaki berean. 
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grandes qualités de la traduction dans son ensemble: le P. Olabide a cherché le mot 

juste, évité les périphrases, visé à la variété, obtenu la concision et la noblesse du 

style195.

 Baina  gorago  esan  bezala,  astinaldi  gogorrena  P.  Lafitterekin  bat  zetorren  K. 

Mitxelenak Egan-en:

Olabide´ren izkerari lotuko natzaio, izkuntza-gaietan ere eredu eta gidari gisa ager 

baititeke Olabide. Ots, joera baten eredu bezala, ezpaitu beste iñork aiñ urruti jo 

bide orretatik eta, batez ere, ezpaita beste iñor ain zearo eta jakiñaren gaiñean ibilli 

bide orretan barrena. Olabide´ren izkeraz ere mintzatu zaigu Lafitte eta bat nator, 

itzez itz, beronen esanekin. Guztiarekin ere, ez aal da alferrik esana izango esatera 

noana.  Badirudi,  bada,  euskalki  bakoitzeko euskaldunek izan bear  luketela  itza 

auzi  onetan,  euskalkien  arteko berexkuntzak  baitira  nolazpait  ere  auzi  osoaren 

mamia.  Orhiko  xoria  Orhin  laket.  Arrotz  idurituko  zaio  zenbaiti  Olabide´ren 

izkera,  beste  zenbaiti  arrotz  agertuko  zaion  bezalaxe  Urte,  Duvoisin,  Uriarte, 

Larregi  eta  Lardizabal´ena:  nolanai  ere,  eta  beren  artean  dituzten  berezitasun 

larriak gora-beera, bixkiak dirudite azken oek guztiok Olabide´ren aldamenean (.) 

Laburzki mintzatzeko, saio-izkera, ots, euskera experimentala deritzat Olabide´ren 

izkerari,  bide berri batetik abiatu ezkero noraiño el litekean antzemateko sortua 

edo.  Orretarako,  bihar-etzitako euskaldunei  begira,  aaztu egin bear  nora ezean, 

gutxi edo geiago, gaurko euskaldunak, atzokoak ez ezik196.

L. Villasantek K. Mitxelenaren kritika horri guztiz zuzena eta zehatza zeritzon, eta 

A. Alustiza ere ados zegoen: 

Eganen argitaratu dezun Olabideren kritikari guztiz zuzena ta zeatza deritzat, eta 

alaxe esan dit, esate baterako, Aita Alustizak, Zarauzko Aita Guardianak. Gauza 

batek arritu nau pixka bat alere, eta esango dizut, uskeri bat izanarren. Ebanjelioko 

frase ura “Consumatum est”, Olabidek “Nereak egin du itzultzen du”. Ba-dakit 

esaera au oso errikoia dala; baiña erriaren ezpaiñetan esaldi onek daukan adiera, 

eta  Ebanjelioko  testo  arek  adierazten  duena,  oso  ezberdiñak  direlakoan  nago. 

195  “La BIBLE du Pére Raymond Olabide” in Herria, 1959-03-26.
196  “Itun Zar eta Berria” in Egan, (1-4), 1959, 86-87 orr.
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Behintzat, Eskriturako gure Profesore luzaro izan dan Aita Larrañaga sutu egiten 

da  Olabideren  itzulpen  ori  ikusita;  eta  eztu  konprenditzen  nola  goratu  diteken 

itzulpen  ori.  Olabide,  nola  erri-euskeran  erdi-aztamuka  ibiltzen  zan,  bearbada 

erriko esaldi orren nondik norakoa ondo neurtu gabe-edo, artu ta sartu zuan bere 

liburuan, baiña eztet uste jatorrizko textuaren ordaiña danik, ezta urrik ere197.  

Gorago  aipatu  dugun  Euskaltzaindiaren  agiri  horrek  idazleak  jarrera  jakin  bat 

hartzera  behartu  zituen.  Batzuk  Olabide,  Azkue  eta  Orixerekin  zeuden:  Zaitegi, 

Lekuona, Urrestarazu, Etxaniz, Ibinagabeitia, eta oro har Euzko-Gogoa eta Karmel, eta 

Olerti  ere  aipa  litezke  (S.  Onaindia);  eta,  Bizkaiko  Anaitasuna,  eta  Yakin-en zuzen-

daritza berria,  ezen ez kolaboratzaile  gehienak, eta  Egan  jakina,  Euskaltzaindiarekin, 

hots, K. Mitxelena, L. Villasante, Txillardegi eta A. Irigoienekin.

Polarizazioak aurrera egin zuen 1959ko azaroan, Euskaltzaindia Eibarren batzartu 

zenean, J.A. Mogelen omenez. Han Juan San Martin eta J. Etxaide nabarmendu ziren, 

besteak beste, eta biek ere Euskaltzaindiaren aldera egin zuten, batez ere azken honek.

J.  Etxaideren  bilakaeratik  hasiko  gara.  1951n,  gisa  honetan  zioen  euskal  hitzen 

aberastasunaz: 

Azkue jauna izan degu ezpairik gabe euskerari itz sortarik mardulena eskeñi dion 

gizona. Nik esandakoa egiztatzeko aski duzu berorren iztegi yaukalari ikusaldi bat 

egin. Bertantxe ageri diran itzetan sail ederrak ba'dituzu Azkue jaunak berberak 

erriz-erri ta baserriz-baserri jasoak. Ezta nolanaiko lana!

Ots ba, orain diozutana: Azkue jaunaren gixa euskaltzale talde bat itz billaka asiko 

ba'giña  baserriz-baserri  Euskalerri  zear,  lekeitiar  euskaltzale  sutsuaren  iztegiari 

irugarren liburu bat osatzeko lain itz neke aundi gabe bildu baietz198.

Esan dezagun, labur-zurrean, Azkueren eskola eta oinarrietan zebilela. Hona hemen 

Eibarren egin zituen baieztapen eta aitortza zenbait:

197  L. Villasantek K. Mitxelenari “1959, garagarrillak 12”-an egina. Mikrofitxa Donostiako Koldo 
Mitxelena liburutegian.

198  “Euskeraren itz-aberastasuna” in Euzko-Gogoa, 1959, (9-10).
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Itxasoa  laiño  dago...ren  itzulpena  bukatu  ondoren,  Mitxelena,  Txillardegi, 

Villasante, Irigoyen eta beste adiskide batzuen izpideak eragiñik, konbentzitu naiz 

euskeraren  mintza-legeari  dagokionez,  antziñako  euskal-idazleak  askozaz  ere 

arrazoi jabeago zirela gaurkoak baiño. Euskeraren morfolojia eta gramatika, guk 

baiño askoz obeto ezagutu ta erabilli zuten, ezpaita aietan arkitzen gaurkoetan ain 

sarri (lerrotik lerrora batzuetan) arkitu oi diren utsegite larriak. Zorigaitzez, ordea, 

aien erdal-joskerak eta itz arrotzak ikaraturik, belaunez-belaun eskuratu zitzaigun 

euskal-literatura  arbuiatu  genduen  eta  belar  txarrarekin  batean  gari  landarerik 

jatorrenak erauzi genituen (.) Alabaiña, benetako adiskide bezala eta ez-jakiñetan 

ez jakiñena neroni naizela aitortuz, gaurko euskal-okerbidearen eredugarri batzuek 

eman  nai  ditut,  ain  zuzen  ere  adiskide  auek  benetan  estimatzen  eta  maitatzen 

ditutalako eta beren utsegiteaz oarturik zuzenbideratzea nai dutalako. Barandiaran 

(Ilias´ena), Itunbe (Bide izkutua), Anabitarte (Poli),  Jautarkol (Ipuiak), Iñurritza 

(Unamuno  ta  Abendats),  “Yakin”  aldizkarian  idazten  dutenetan  askotxo  (Zuek 

oraindik  gazteak  zerate  eta  ekin  euskera  ikasteari),  Arriandiaga  eta  beronen 

eskolakoak, ots, Sabin baiño Sabindarragoak...Eta euskal-irakasle aundi ditugun 

Zaitegi, Olabide, Ametzaga ta beste olako batzuei euskera, xamurragoa, gozoagoa, 

naturalagoa,  zauliagoa,  eskurakoiagoa,  errikoiagoa  erabil  dezatela  egingo nieke 

aolku eta ez ain teknikoa, burutsua, adimentsua. Izen mordo au bezala beste bat 

aukera  nezakean,  talde  joriegia  baikera  gaurko  pekatuan  murgilduak, 

zorigaitzez199.

Jarraian, xehekiro agertzen zuen zein arazorekin topo egin zuen Barojaren eleberria 

euskaratzean,  eta  zergatik  erabili  zituen  erabilitako  formak,  eta  garrantzizkoena: 

Euskaltzaindiari eta bereziki K. Mitxelenari eskatzen zion gidaritza bere gain hartzeko. 

Euskaltzaindia aitortzen zuen gidari eta ez orduraino bezala Olabide eta Orixe eta.

K. Mitxelenak baliatu zuen J. Etxaideren gonbidapena, besteak beste, gipuzkoarren 

gipuzkoarkeriak salatzeko:

Nere ustez, azken urteotan Gipuzkoan, eta orain enaiz Bizkaiaz ari,  Gipuzkoan 

zenbaitek, gipuzkera osotua izango zala etorkizuneko euskera esan zuten ezkero, 

199  “Euskaltzaindia mintza bekigu: Itxasoa laiño dago-ren zuzenbidea -Aldakuntza batzuen arrazoiak-” 
in Euskera,1960, 46-47 orr.
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uste  dut  ori  aditu  dugula  era  onetan:  Euskaldun  guztiok  jo  bearko  dute  guk 

gipuzkoarrok nai dugun bidetik. Jakiña, Azkue-k gipuzkera osotua esaten zuenean 

etzuen ori esan nai, baiña ori da guk artu dugun era. Beraz, nere ustez, len esan 

dudan bezela, batasunaz, beintzat euskalkiak elkarrengandik ez gehiago bereiztea 

izan bear luke Euskaltzaindiaren asmoa eta gure asmoa ere bai200.

 

J.  San  Martinengana  etorriz,  J.A.  Mogeli  buruzko  lana  probestuz,  honelako 

baieztapenak egin zituen:

Gaurko zenbait  euskal  literatoen  artean,  garbizaletasuna  baño,  garbizalekeria  

geiago  nabaritzen  da.  “Garbizale”  deitzen  diran  asko  beren  ametsetako  

literaturakin  dabiltza,  lojikatik  urruti;  zein  eta  Astarloa  semantiku  ameslaria  

filolojiatik urruti ibilli zan bezela: Ametsak poesiarako gaiak izan ditezke, bañan  

iñoiz ere ez poesiaren izkuntza (.) Berak landu nai duten euskera, geroko euskera  

omen da: Bañan, ba alda geroko euskerarik? (.) Gure ardurakoa da gaurko arloa  

bete bearra, eta emendik eun urtekoa, ordukoak esango dute. Biarkoak, gaurkoan  

izan bear ditu bere oñarriak, gaurkoak atzokoan dituen bezela. Ta landu dezagun  

erriagandik  aldendu  gabe;  ori  baita  euskerari  iraun  eragiteko  bide  bakarra.  

Arestian esan dut: garbizaleak, garbi idazten duten aiek izan bear luketela eta ez  

itz-berri  pillatzalleak;  adibidez,  garbi  ulertzen  diranak,  eta  ez  ulerkaitzak.  

Ulerkaitza  beti  izango  da  mordolloa.  Gauza  guztietan,  alde  bietako  muturrak  

alkar  jotzen  dute,  ta  erdiko  bidetik  jarraitzea  iñoiz  baño  bearrago  dugu  

euskaldunok201.

200  “Euskaltzaindia mintza bekigu: Itxasoa laiño dago-ren zuzenbidea -Aldakuntza batzuen arrazoiak-” 
in Euskera,1960, 70 or.

201  “Juan Antonio Mogel eta Urkitza. Bere bizitza ta lanak” in Euskera, 1960, 48 or.

164



Literatur euskararen batasunerantz

5. IPARRALDEAN 

Iparraldean nola hartu zen hau guztia, hots, 1958-59etan, Euskaltzaindiak Bilbon 

eta  Eibarren  egindako  batzarretan  adierazitakoak,  eta  euskal  hitzei  buruz  1959ko 

apirilean hartutako erabakia?

Gorago  jaso  dugu  P.  Lafittek  Olabideren  itzulpenaz  zer  aburu  zuen.  1959ko 

apirileko erabakiari  buruz, argitaratu bai argitaratu zuen  Herria-n baina, dakidala,  ez 

zuen horren gaineko iritzirik eman. Menturaz, Euskaltzaindiarekin oso bat ez zetorren J. 

Zaitegirekin-eta onean zegoelako ez zuen sobera engaiatu nahi izan; esan liteke adiskide 

zuen A. Irigarairen gain utzi zuela Euskaltzaindiarekin lotzeko lantegia. Nola egin zuen 

bada lotura hori A. Irigarai euskaltzainak egoera historiko hartan?  

Lehenbizi,  frantsesez  argitaratu  zituen  Euskaltzaindiak  euskaraz  idazten  zuten 

idazleei ematen zizkien aholkuak. Hamaika aholku eta bi xede: euskarazko irakurketa 

hedatzea eta progresiboki literaturako euskara batzea202.

Lehenbizikoan  zioen  Euskaltzaindiaren  aholkuak  onartzen  zituzten  aldizkariek 

soberaniazko garbitasun eta jargoi artagabearen artean (entre le purisme excessif et le  

jargon débraillé) erdiko bidetik joko zutela, hartara hizkuntza egokia eta ulergarria izan 

zedin.

Bigarrenean  aipatzen  zuen  erdaratiko  hitz  onartuen  zerrenda  idatziko  zuela 

Euskaltzaindiak: zeru, borondate, portu, gorputz...

Hirugarrenean,  hizkuntzarentzat  kaltegarri  zela  une  hartan  hitz  berri  sobera 

erabiltzea  eta  adizki  edo  itzulika  ezezagunak  usatzea,  edo  usadiozko  hitzen  adiera 

aldatzea: 

Il  faut  répéter  que les  seules  formes  légitimes  du basque sont  celles  dont  les  

auteurs classiques se sont servis et celles qu´emploie le peuple (ib.).

202  “Conseils de l´Académie Basque aux écrivains en langue basque” in Herria, 1959-05-14.
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Laugarrena  ere  garrantzizkoa,  besteak  beste,  Olabidezaleen  aurka  zihoalako; 

Euskaltzaindiak ez zuela idazleen esku utzi nahi hitz berrien sorkuntza, euskalki berri 

bat ez sortzearren:

L´Académie  doit  préparer,  pour  les  inclure  dans  le  Dictionnaire,  une  liste  

provisoire  des  termes  culturels  employés  non  par  les  spécialistes  mais  par  l

´homme  cultivé  moyen,  termes  adaptés  des  autres  langues  européennes  et  en  

gardant la ressemblance. Ce travail doit être mené d´un commun accord par les  

lexicographes et écrivains du Nord et du Sud des Pyrénées pour ne pas nuire à l

´unification des dialectes (ib.)

Bosgarrenean aipatzen zen euskalkian idaztea ez zela batasunerako oztopo, baina 

entseatu  behar  zela  erdiko  euskalkiei  begira  idazten,  hitzak  osorik  eta  fonetismoak 

bazterturik.

Seigarrenean, baieztatzen zuen ezinezkoa zela lapurteraren edo gipuzkeraren alde 

erabakitzea euskara batua, baina bidea libre utz zitekeela idazleek bataren edo bestearen 

alde  egiteko,  eta  begiratzea  literatur  lan  onenak  zein  euskalkitan  idazten  ziren. 

Orduraino balantza erdian zegoela: 

Le guipuzcoan est plus étendu et plus compris; le labourdin écrit est plus naturel  

et compréhensible (ib.)

Hortik aurrera, aholku xeheagoak ematen zituen, ortografiaz eta familia-izenez eta.

1959ko  agorrilaren  29an  mintzaldia  egin  zuen  A.  Irigaraik  Baionan  hain  justu 

“Literatur-eskuararen  inguruan”,  eta  Gure  Herria-n203,  Egan-en204,  eta  Euskera-n205 

argitaratu zen. 

203  “Literatur-eskuararen inguruan” in Gure Herria-n, 1959, 231 or.
204  “Mogel eta Literatur-euskara” 1959 in Egan, (5-6), 130-138 orr.
205  Euskera, (5), 1960, 110-120 orr.
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Norvegian beren hizkuntza batzen nola ari ziren azaltzen zuen; halaber, alemanek 

nola  jokatu  zuten,  eta  katalanek.  Esperientzia  horien  azterketatik  ondorio  honetara 

heltzen zen euskararentzat:

Euskera idatziaren batasuna beraz, ezin bada lortu Euskaltzaindiaren edo Eskola  

baten  agindu  edo  araudi  edo  gramatika  berri  baten  bitartez,  horiek  ametsak  

diralako,  idazlariek  asko  egin  dezakegula  nago,  euskara  idatzien  

desberdintasunak laburtzeko, gero eta gehiago edatuz idazteko molde erdiko bat;  

alde batera utzi gabe, aatik, bizkaiera edo ziberotarra; baiñan hoketan ere saiatuz  

elburu hortara. Baiñan hortarako, iduri zaigu erabaki batzu hartu bearrak direla  

izkiriatzeko moldeari buruz, eta autsi-mautsi bat egin Iparraldeko eta hemengo  

idazlari batzuen artean. Gure uste apalean, 3 mailletan egin bear litake autsi-

mautsi  akordio  hori;  idazteko  moldean,  graphian  eta  iztegian. Erdara-euskara 

iztegia  baita  mugaldi  eta  okasione  bakarra,  xeekeri  askotan,  batasun  aldera  

jotzeko iparrekoek eta guk206.

Euskalkien bereizkuntzak txikitzeko autore hauei gehiago erreparatzea gomendatzen 

zuen;  gipuzkoarrak:  J.B.  Agirre,  Iturriaga,  Gerriko,  Gregorio  Arrue,  Lardizabal  eta 

Mendiburu  erdi-nafarra;  bizkaitarretan:  Fr.  Bartolome,  Mogel,  Añibarro,  Astarloa; 

lapurtarretan:  Haraneder-Harriet,  Duhalde,  Duvoisin,  Elisanburu,  Hiriart-Urruti, 

Arbelbide; gure kasuan atzeko aldera ari dena aurrera doala baietsiz.  

Halaber, adierazgarria da Xanti Onaindiak zein zati hartzen zituen, besteak beste, 

1977an, hitzaldi horretatik: 

Euskalki guzietarik bat artzea orai bein, ez da egoki den gauza. Erran dut, orai  

bein. Gero zer egoki izain den, geroak erakutsiko du. Eskuararen batasun hori, ez  

indarka, baizik bere baitatik  etorri  bear den gauza da. Guzien gogorakoa. On 

aundiak  emain  luzken gertaera;  eta  denek,  bakotxak  egiten  aal  duena eginez,  

urraska urraska bilatu bear duguna...

Eskuara izkiriatuaren batasuna, ezin da beraz erdietsi Euskaltzaindiaren agindu  

edo  gramatika  baten  medioz,  horiek  denak  ametsak  direlakotz;  bainan  

izkiriatzaileek  asko  egin  dezaketela  nago,  euskara idatziaren  desberdintasunak  

206  “Mogel eta literatur-euskara” in Egan, (5-6), 1959, 130-138 orr.
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ttipitzeko; gero eta geiago, edatuz izkiributan erdiko-Eskuara edo erdiko molde  

bezalako bat207.

Gauzak presarik gabe, urratsez urrats egitearen aldeko ageri  zen. Europako beste 

herri eta leku askotan ere hizkuntza batzeak arazoak eman zituen eta euskararen egoera 

ez  zen  besterik  eztakoa,  eta  progresiboki  jokatu  beharra  zegoen,  ez,  esaterako, 

Txillardegik proposatzen zuen bezala, bi urtetan.

207  Ikus Euskal literatura V, Etor, Donostia, 1977, edo Susa-ren literaturaren zubitegian “Irigaray, 
Aingeru, Apat-Etxebarne”.

168



Literatur euskararen batasunerantz

6.  1960AN,  HEGOALDEAN,  LITERATUR-EUSKARAREN  BATASUNAREN 

PROZESUA 

J.  Zaitegik  Guatemalatik  ekarri  zituen  asmoek  berehala  egin  zuten  porrot. 

1956ko  urte  erabakigarrian,  batetik,  ez  zuen  lortu  Espainiako  agintari  erlijioso  eta 

zibilengandik  baimenik  aldizkaria  Hegoaldean ateratzeko,  eta  bistan  da,  irakurle  eta 

eragin gehiena Hegoaldean izan zitzakeela eta izan behar zituela,  baina egoera legez 

kanpoko horretara  behartua,  oso  zaila  zuen  lehia  txukun bat  mantentzea,  lehiatzaile 

nagusi zuen Egan-ekin, bietan ere literaturak pisu handia izaki. 

Uste izan zuen aski itzal bazuela Euskaltzainditik kanpo Euskal Idazle Elkartasuna 

eratzeko,  eta  haren bitartez  zinez  euskal  kulturgintza  indartsua egiteko.  Dirua ekarri 

zuen  Guatemalatik,  J.A.  Agirre  lehendakariak  eta  Tx.  Jakakortaxarena  adiskideak 

agintzen ziotenarekin uste zuen aurre egin ahal izango ziola, baina ez zen hala gertatu. 

Lehenik, batez ere K. Mitxelenak moztu zizkion hegoak, A. Arrue, A. Irigoien eta L. 

Villasanteren  laguntzarekin  eta.  Ez  zen  bera  izango  euskalgintzako  eragile  nagusia; 

beste eragile bat izan zitekeen, komeni zen izatea, baina bera beste guztien buruzagi: ez. 

Ez  haren  euskara  eredu  garbizaleegiak  –Azkueren  eta  Olabideren  jarraitzaile 

abantailatuenetarik– konbentzitzen zuen, eta bestalde, jeltzale zenez arriskugarri gerta 

zitekeen Hegoaldean frankismopean arnas pixka bat hartzen ari zen Euskaltzaindia eta 

Egan-entzat.

Nik uste, 1956-1957ko urteak txarrak izan zituela J. Zaitegik, 1955ko urte amaieran 

aberri desiratura esperantzaz eta egitasmoz mukuru etorri ondotik. 1956an Hegoaldetik 

baztertua izaten da; ez  Euzko-Gogoa  ateratzerik du eta ez Euskal-Idazle  Elkartasuna 

sortzerik;  eta  1957ko urte  erdirako  ikusten  du  Euskadiko  Jaurlaritzaren  babesarekin 

sortutako Euskal Kulturaren Alde batzordeak ez duela dinamikarik; hots, bere egitasmo 

edo  amets  guztiak  txakur-amets  bihurtuak  dituela;  Euzko-Gogoa-ri  albait  ongien 

eustearekin etsi beharko zuen!: 

Ogei  urte  ezkero  euskal-idazleok  bear  genukean  etxea  iriki  dizut,  baitik  bat  

Lendakariak berak eta gure Iakakortaxarena´k eraginda. Diruaren bildurrik ez  

izateko, Argentina´tik edo Venezuela´tik edo eztakit nondik etorriko zala-ta. Porrot  

egin  dizut  erabat  eta  berriz  Guatemala´ra  ioan  bear  izango  dizut  udazken  
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ondarrean, neure irabazien neurrian E.G. argitarazteko aurrerantzean: azken au  

gure  arteko  ixilean  oraindik  gelditu  dedin  idazten  dizut,  baiña,  beste  biderik  

eztizut ikusten (.) Itza bestera dezadan. Euskerari nolarebait bizitzen eustea aski  

dala  uste  dizue  askok  eta  askok:  noizean  beinka  zerbait  egin  ta  naikoa  dala  

deritzate.  Edozein  gaietan  euskera  erabili  bear  dugunik  gutxik  uste  dizue,  

geiegizkoa  omen  da  ori:  ortarako  erderak  omen  ditugu,  ots,  española  ta  

prantzesa;  euskera,  berriz,  ipuietarako-ta  (.)  Paris´ko  Batzarre  nagusiaren  

ondoren, kultura ta euskeraren aldeko batzordea antola zuten eta neu buru iarri:  

ezer eztugu egin, ezta egingo ere. Errezola´k lan andi bat egin digu, bere asmoa  

azaltzeko,  ots,  aur-aldizkaria (hemen  ironia  ere  egongo  da,  ezta?;  Jaurlaritza 

bateko kultura sailaren adar batek egitasmo handiena haur-aldizkari bat ateratzea, 

eta  asmo  apal  horretarako  ere  ezinean).  Asmo  ederra,  benetan;  nola,  ordea,  

burutu? 208.

Urte horretan bertan, irailaren 13an, Arrasaten izan ondoan, amarekin eta Miarritzen 

bizi zen etxeko neskamearekin Behobiako muga igarotzera zihoala, bi orduz atxilotua 

eduki zuten zortzi bat polizia espainolek, sotana askarazi zioten, eta ama eta neskamea 

biluzarazi  zituzten209.  Harrezkero,  lehen  baino  ere  nekezago  igaro  zitzakeen  Euzko-

Gogoa-ren aleak.  Errepresioak ez dio inori arrazoia ematen edo kentzen, baina garbi 

dago baldintza horietan ezin zuela luze iraun.

Esan  liteke  Olabideri  eskainitako  1958ko  azken  alea  dela  aldizkariaren  azken 

tontorra; 1959an Guatemalara joan zen Zaitegi, eta handik itzulirik beste bi ale atera 

zituen,  baina  kito,  hamarkada  osoa  iraun  zuen  lehen  euskarazko  kultur  aldizkaria 

suntsitua zen.    

Egan-en bilakaerara etorriz, K. Mitxelenak A. Irigarai eta A. Arrueren laguntzarekin 

lan  handia  egin  zuen 1954ko azken  aletik  aurrera  –urte  horretan  izendatu  zuten  K. 

Mitxelena  Julio  Urkixo  Mintegiko  buru–  Egan  kazetari  prestigioa  emateko. 

Elkarrizketaren  atala  baliatzen  zuen elkarrizketatuari  galdetzeko  Egan-i  zer  zeritzon. 

Kazetaren autobalioespen bat egin zuen “Etxekoekin izketan” elkarrizketan, 1957. urte 

hasiera inguruan. Besteak beste, zioen goresmenekin batean makurrik ere aurkitu ziotela 

208  A. Ibinagabeitiari 1957-07-2an.
209  Ikus Espainiako Nuntzio jaunari egindako gutuna 1957-10-08an. IZTUETA, P.: Jokin Zaitegi 

gutunak, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 238-239 orr.
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aldizkariari, eta horietako bat zela kritika zorrotzegia egitea, idazleak bulartu beharrean 

atzerarazi nahi zituztela leporatu zietela. 

Kritika noraezekotzat jotzen zuen, eta kritikak zuzena eta berdina behar zuen izan, 

ustez  eta  gogoz,  zuzena  eta  berdina210.  Iradoki  zuen  zenbait  gai  –politikoak–  ezin 

zituztela  ukitu,  aldizkaria  zena  zelako,  hots,  Gipuzkoako  Aldundiarena;  baina, 

gainerakoan, gaiak, gaurkoak eta betikoak, hemengoak eta nonahikoak nahi zituztela: 

Mundua itxuraldatzen  ari  zaigu,  onerako edo txarrerako.  Euskalerria  ere  bai.  

Urte gutxitan ikusi ditugu, baita ikusiko ere, lehen mende luzeek ikusi etzituzten  

bezalako  aldaketak.  Mundu  urduri  eta  aldakor  orretan  arkitu  behar  dugu  

bizilekua, biziko bagera. Ez ote dago aukera ederra? (ib.)

Eta bai lortu ere prestigioa ematea. Honela erantzun zion, esate baterako,  Euzko-

Gogoa-koen ikasketa berak eginak zituen Aita Plazido Mujikak K. Mitxelenak egindako 

galdera honi: 

Zer iruditzen zaizu EGAN?:  Gaur egunean sekula baino aldizkari mardulagoak  

eta ederragoak dauzkagu euskaraz:  Yakin,  Euzko-Gogoa,  EGAN e.a.  Ez doaz  

guziak bide batetik, agerian dago hori. Guzien artean EGAN da nere gogorako  

onena  eta  atseginena.  Moncayo-pean  bizi  garen  euskaldun  guziok  pozik  

irakurtzen  dugu,  eta  aldizkari  eder  hau  noiz  iritsiko  zaigun  irrika  eta  zai-zai  

egoten gara, eta hortik jakiten ditugu euskarari dagozkion zenbait berri on211.

Prestigioa nondik etorri zitzaion? Besteak beste, K. Mitxelenak egiten zuen kritika 

lanak eman zion,  ustez eta gogoz, zuzena eta berdina izan nahi zuen kritikak.  Hona 

Jakin  aldizkariko  J.  Intxaustik,  1981ean  argitara  emandako  ale  berezian,  sorreratik 

hogeita bost urtera atzera begira jarrita, egindako aitortza esanguratsua: 

Egan  aldizkariak,  seitan  biderkatzen  ditu  bere  orrialdeak,  1954/1956,  ia  

bostehunetara iritsiz, aldizkari batengan horrek esan nahi duen indar guztiarekin  

(.) Ikasle euskaltzale ainitzek puntarik punta irakurtzen genuen. Orrialde haietatik  

210  Ikus “Etxekoekin izketan” in Egan, 1957, (1-2).
211  Euskal idazlan guztiak 21, Erein, Donostia, 1988, 97 or.
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zetorren maisugoak bazuen, gainera, euskaltzaleon artean gutxitan aurkitu izan  

den kritika-lana (K. Mitxelena-rena batez ere): arduraz egina, serioa, zurikeriarik  

gabea (.) Pariseko nahiz Euskaltzaindiaren Biltzarreko ideia eta asmoen ondoan,  

urte  hartan badago gazteok oso arretaz irakurri  genuen zerbait  eta,  zuzen ala  

oker, ulertzen saiatu ginena. Mitxelenak Egan-en eskaintzen zuen kritika-lanaz ari  

naiz.  Kritika  hura  izan  zen  (Txillardegiren  lanekin  batera),  Olabide,  Orixe,  

Zaitegi eta  Euzko-Gogoa-ren ordurarteko joera nagusiari aurpegi emanez, gure  

artean zenbaiti begiak ireki zizkiona eta, esan ere, zerbait esateko ausartzia eman  

ziguna212. 

Horrekin  batean,  beste  aitortza  hau  ere  egin  zuen,  joandako  urteek  emandako 

eskarmentutik:

Handik  honako  bidea  begiratuta,  eta  gaurregun  euskarak  dituen  erdarakada-

arrisku batzuek ondoan ditugula, errakuntza handirik gabe esan genezake hau:  

kritika haietan aisago ikusi genuela aurreko autoreengan kritikagarri zen alde  

txarra, beraien baitan biltzen zen hizkuntz ondare aberatsaren balioa baino. Hala  

ere, esan liteke 1960aren inguruko gogoeta kritiko hark ahalbideratu zuela geroko  

euskal argitalpen-kopururik handiena. Bide berri bat seinalatu zigun. (ib.)

Bereziki K. Mitxelenaren kritika-lanaren bitartez, Egan-ek eta Euskaltzaindiak lortu 

zuten  Pl.  Mujikaren  eta  I.  Berriatuaren  adinekoak  ez  ezik,  J.  Etxaide  edo  J.  San 

Martinen adinekoak, eta J. Mirande, Txillardegi, eta gazteagoak ere T. Peillen, G. Aresti 

eta  J.  Intxausti  bezalakoak bereganatzea.  Halere,  ezin da pentsatu 1959-60 inguruan 

euskaraz idazteko zailtasunak gaindituak zirela.  Egun ere jarraitzen dute,  eta  orduan 

gehiago. Diogunaren adierazgarri ederra 1959ko eta 1960ko yakinlarien bilerak dira.

Horren aurretik G. Arestiri buruz bi ohar. Jakina denez, 1959an, K. Mitxelena, A. 

Irigarai,  A.  Arrue  eta  J.M.  Lojendiok  osaturiko  epaimahaiak  haren  Maldan  Behera 

poema sinbolista zailari eman zion lehen saria213. 

212  “1956: urte mugarri bat” in  25 urte euskal kulturan  in Jakin,  (21), 1981, 35 eta 47 orr.  Sinadura 
gabea baina Joseba Intxaustik berak baieztatua berea dela. Berriro aitortu du aldizkariaren berrogeita  
hamargarren urteurrenaren karietara gauza bera.  Ikus “50-eko hamarkada euskal kulturan” in Jakin, 
(158), 2007, 61. or. 

213  Azkue  libututegiko  langile  Josune  Olabarriak  emandako  argitasunak:  “Euskaltzaindiko  osokoen 
bilkurako 1959-09-25ean ematen da sariaren berri  eta esaten du testualki: “…Firmatzailleak: Jose 
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G. Arestik Egan-en 1960ko lehen alean, honela zioen, orduko aldizkariez:

Kexatzen gara eztela errebista asko gure literaturarako, baina are gutxiago dago  

Euskalerrian  erderazko  literaturarako.  Euskaldunok  EGAN  daukagu,  eta  gero  

“Euzko-Gogoa”, “Olerti”, “Gure Herria”... Baina EGAN euskaldun hutsa egin  

zenetik,  erdaldunek  eztaukate  Euskalerrian  errebista  batere,  nun  idatzi...  

Futbolaren gainean idazten ezpadute, jakina!214.

Damurik, G. Arestik K. Mitxelenarekin izandako gutun-trukearen hondarrak baino 

ez ditugu ezagutzen, baina bada bat adierazgarri askoa “Zuzenbide debekatua” poemari 

buruzkoa. Garbi azaltzen du zer-nolako harremana izan zuten215.  

Euzko-Gogoa  edo  Egan-i  deus  kendu  gabe,  euskaldun  eskolatu  eta  euskaraz 

idazteko  prest  zeudenetako  asko  seminarioetan  zeuden  orduan,  eta  horien  guztien 

koordinatzaile Arantzazuko frantziskotarrak216.  Jada 1960an laiko edo prakadunei ere 

dei egiten zieten aldizkarian esku har zezaten.

J.  Azurmendi  gazteak  idatzi  zuen  1960ko  yakinlarien  bileretako  kronika.  Hiru 

egunetan hamabi lagun bildu ziren, besteak beste, Santi Onaindia. Euskal hitzei buruz 

ez zuten eztabaidatu –halere, bidenabar ukitutxoren bat bai!–, aurreko urtean eztabaida 

gogortxoa izana baitzen gai horren gainean, eta eskarmentatuak baitzeuden:

Euskal itzak:

Maria Lojendio, Antonio Arrue, Aingeru Irigaray eta Luis Michelena”.
214  “Gaurko lau poeta” in Egan, (1-2), 1960, 113 or.
215  1961-07-19. Zintzo bete zuen K. Mitxelenak G. Arestiren desira, eta oin-ohar bat ezarri zion hark  

esanda bezala, eta sinatua. Ikus “Zuzenbide debekatua” in Egan, (1), 1961, 10. or. 
“Quisiera primeramente manifestarle cuánto me agradaría, que con la breve selección de mi  

poema (Zuzenbide debekatua) en que ayer quedamos, fuera una pequeña nota (lo mismo me diera sin  
firma de nadie, pero que quedara claro de alguna forma no soy yo quien la redacta) explicativa de que  
es  una muy  breve  y  al  desgaire  hecha selección  del  carácter  del  poema  (su  encuadración  en  la  
corriente de poesía social actual (Figuera, Aragon, Nezval, Hikmet, etc.). Podría Ud. citar lo que dijo  
ayer sobre los puntos cardinales (de donde sopla el viento), todo ello con esa ironía en que es Ud.  
Maestro, ironía que se une a una enjundia desconocida anteriormente entre los escritores  vascos.  
Quiero recordarle que el poema está dedicado a Gabriel Moral. Ya sabe Ud. lo que es y donde está...” 

216 1959tik aurrera beste hauek ere  aipatu behar dira,  gure lanaren  mugek horretaraturik  azterketatik 
kanpo uzten baditugu ere:  Urretxuko pasionistek  Laiaketan  (1959-69),  Areatzako sakramentinoek 
Arnas  (1959-67),  Oñatiko  laterandarrek  Erein  (1960-66)  eta  beste.  Ikus  IZTUETA,  P.:  “Eliz 
ikastetxeetako aldizkariak” in Jakin, (21), 1981, 49-71 orr.
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Berriz ori?, esango du norbaitek. Ta zer nai duzu bada, itzik gabe idaztea ala?  

Igaz  berotxo  ibilli  zirelakoan  nago.  Aurten,  –eskarmentu  gabeko  gazteak  ba-

dijoaz eskarmentu pixka bat lortzen, nunbait– etzen iñor ain gai sasian eskuak  

sartzen  oldartu.  Denok  genekien  alperrikakoa  litzekela.  Orregatik,  bide-nabar  

ikututxoren bat egin bazitzaion ere, ezer gutxi. Eta ala obeto. "Iritzi-billa"-n nor  

den batek onetan idazleak berak bear lukela  maixu erantzun zigun, eta ni ere  

ortantxe nago. Utz ditzagun auzi-mauzi kailluskak, eta goazen mamira: to be or  

not to be'ren artean leenengoa autatu ta eutsi, alegia. Izan, behintzat!217.

Aurreko urtean, 1959ko udazkenean, luze eztabaidatu zen yakinlarien bileran euskal 

hitzei buruz218. Orduan kronika Kepa Enbeitak idatzi zuen:

Gure jardunaldi beroena eta luzeena betikoa izan zan, zuk ondo dakizuna, igaz ere  

ondo astindua izan baitzan: gure euskera, nola idatzi bear genuen, alegia. Eta  

denok  ez  izan  iritzi  batekoak.  Igazko  bereizketa  bera  aurten  ere:  batetik  

irakurleari,  bestetik  euskerari  begiratzen  ziotenak;  eta  nork  zeiñi  begiratu  ala  

pentsatu.  Onela  zioten  lenengoak:  Euskaldunon  artean  jakitun  asko  ditugu,  

eskoladun ugari.  Beren etxean,  eta lagun-lagunekin ere  bai,  euskeraz  jarduten  

dira. Jakintza gaietan sartzen diranean, ordea, erderara jo bearra izaten dute,  

euskerak ez baidu jakintza ortan terminolojirik.  Ez al da gure eginbearra oiek  

gureganatzea,  eskoladun  oiek  beren  kultur-gauzetzaz  euskeraz  mintza  ditezen  

lortzea? 

Ezin ukatu problema onen gaurkotasuna ta benetako bizia. Zer egin? Al dugunik  

errexen  terminoloji  unibersala  onartu  –mordoillokeria  eta  unibersal  diran  itz  

batzuk edo asko onartzea ez dira berdin–, eta jakitun oiek gureganatu, euskeraz  

217  “Arantzazu´tik:  Yakin´larien billera” in  Yakin,  (10 edo 13), 1959, urtea, 72 or. Hor J. Azurmendik 
zeharka aipatzen duen “norbait zen horrek” honako erantzun hauxe emana zuen Yakin kazetak kultur-
hitzei buruz egindako inkestari: 

Kezkatiegi ikusten zaituztedala itzak dirala-ta. Idazleak ez du besteren esamesai lotuegi ibilli  
bear. Idazleen doaia da itzak aukeratzeko antzea, eta orixe izan bear du beti begi- aurrean, trebeki ta  
antzetzuki itzak aukeratu, diranak diralakoak, bere gogai ta bulkoak bear bezela jazteko egokiak balin  
badira. Ori bai, izkera itsusitu gabe eta illundu gabe. Akademiak au diñola? Esan dezala, Idazleok  
akademiari, geien geien, ortografi gaietan jarraitu bear diogu, bestelakoetan geu gera gere buru ta  
lumaen jabe. Iñungo elezaindik ez du izkerarik egin; idazleak izan dira mundu gustian izkeragilleak.  
Beraz ez geiegi kezkatu auzi orren inguruan. Idaz-senak bear du nagusi izan. (Ale berean 81 or.)

218  Yakin-ek literatur-euskararen aldetik izan zuen bilakaera, eztabaida ideologikoekin loturik hein 
batean, “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan aztertzen ditut astiroago, “Arantzazuko idazleak” 
barruan “Yakin”-i eskainitako atalean. 
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irakurtzera erakarri, beren gaiak ere euskeraz erabiltzera beartu, Bigarrenentzat,  

ordea, pekatu da horrela jokatzea euskeraren aurka baigoaz. 

Eta onela argumentatzen dute: Itz oiek, terminoloji ori orrela ematean, ba-diteke  

euskerari  on  baiño  kalte  geiago  egitea,  guk  jakin  gabe  itz  oiek  euskerak  ba-

dauzkalako;  eta  lendabizi,  ba-diran  edo  ez  ondo  ikusi  gabe  ez  daukagu  itz  

unibersal diran oiek erabiltzerik. Terminoloji ori unibersalki ez baiña, euskeraz  

eman al  baditeke,  seguru asko  ulergarriago izanen  da,  euskal  itzak  berez  ere  

argiago damaizkigute ageri nai ditugun ideak-eta.

Aurrenekoak  onela  darantzuiete,  ordea:  Itz  oiek,  naiz-ta  euskerazkoak  izan,  

geienak  guk  eta  oraintsu  asmatutakoak  dira;  edota  bestela  esan,  euskaldun  

geienak  ez  dakizkite.  Orretzaz  gaiñera  gure  oztoporik  aundiena  beste  au  da:  

eskolarik eza. Eta gure euskal itzak berez esan naiko dute argiago eta trebeago  

adierazi  nai  dugun  idea,  baiña  irakurtzen,  itz  oiek  erabiltzen,  euskera  ortan  

jarduten, oitu gabe gauden ezkero... orrela egiteak eragozpen geiago dakarkigu,  

euskaldunak euskeratik  aienatu egiten baidizkigu.  Gorago esandako eragozpen  

orrekin, euskal-eskola gabeak izate orrekin, alegia, oso zailla da itz oiek sartzea.  

Eta gaiñera, euskal-itz berri oiek izango dute beren esanaia eta beste izkuntzak  

baiño argiagoa bearbada, eman nai dugun idea ori emateko, baiña beste kultura  

batean gaude gu oituak, eta gaurkoz beintzat, zirkunstantzi edo elarte auetan, obe  

izango dugu buru pixkat izanda, zerbait lasaiago ibiltzea, Aizkorri puntara igo  

gabe, jakiña. 

Biek  dituztela  gero  akatxak  eta  ez  txikiak.  Batak  mordoillokeri  amorraturako  

bidea artu dezake eta besteak euskera eder eta garbia damaigulakoan elkortua  

eman dezaiguke, iñoiz izan eztan euskera. Baiña ezin ukatu bien arrazoia ere, ta  

arrazoi pusketa gaiñera. Zein ordea, obe? Ez jakin; baiña berean tinko dagoena  

besteratzea bai zailla! Bien erdira etortzea biderik errez-zuzenena? 

Guk  erabaki  auxe  artu  genuen:  gaurrarte  YAKIN'en  agertu  izan  dan  kultur-

terminoloji osoa bildu eta Orixe'ri bialtzea. Orixe jaunaren lana –euskeraren eta  

euskal gaztediraren izenean arren eta arren eskatzen dioguna– auxe litzake: itz  

oien ordezkoak euskeraz eman, ondoan au adieraziz, berak edo besteren batek  

asmatua, edo erriak lendanik erabillia dan, eta euskal itz orri iztegi unibersalean  

dagokiona erabilliko luken219

219  “Arantzazu´tik: Yakin´larien billera”, (10 edo 13 ), 1959, 81-82 orr.
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Nahiz  eta  Yakin-en  bi  zuzendariek  1959ko  apirileko  agiriaren  ondotik 

Euskaltzaindiari  gidaritza  onartu,  gainerako ordenetakoak-eta  kontuan,  artean  kultur-

hitzen kontuan fede gehiena Orixerengan zuten.  Honaino iritsita  J.  Intxaustik  eragin 

zuen  biraketa  gogoratu  behar  da,  Kepa  Enbeitarekin  batean  zuzendaritza  hartu  eta 

berehala argitaratu zuen “Illobira bultzaka” artikulu giltzarria.

Artikuluaren  hasierako  zenbait  esaldik  Txillardegik  Bastarrikari  egindako 

erantzuna220 oroitarazten dute: 

Euskera illobira bultzatzen ari zaizkigu zenbait euskal-idazle, nai dan borondate  

onenarekin bada ere (.) Euskal-idazleok egin –eta egiten– ditugun burugabekeriak  

tamalgarriak dira benetan...Euskal-jauregia edertu ta bikaindu nai izan dugu, eta  

zeruraiño jaso dugu (goragi ez ote?); baiña barrua txukun eta garbi gorde dedin,  

biztanleak  –euskaldunak– uxatu  egin  ditugu,  eta  jauregi  dirdaitsua  museo  

biurtzeko asmoa artu...Ez aal da au negargarria? Euskaldun guziontzat babes-

leku zan eta sukalde epel izan ziteken jauregia, museo ixil eta otza biurtzera goaz  

oraiñarteko bideetatik. Euskera-jauregian ez dugu antxiñako irudi, arri, ezur eta  

abarrentzako  ikusleku  txukunik  bear,  ez;  jauregi-kolkoa  bizitzaz,  lantegiz,  

laboratorioz, jakintzaz bete bear dugu: bizitza, bizitza bear da221. 

Euskal  literatura  herritarrak  ez  zuen  euskara  salbatuko,  gehienez  ere  poxi  bat 

iraunaraziko zuen. Kulturagabeko hizkera hilobira zihoan nahitaez, eta kultura sendo bat 

zeukana beti jaikiko zen: 

Ta oraiñartekoan zer egin dugu kultura-bide ontan? Ezerez, esango ote dut? Ezer  

gutxi behintzat bai, oso gutxi. Ta lan au nola egin da? Nere ustez –eta ez naiz  

bakarrik- gaizki, oso gaizki. Ez dut, au esatean, idatzi dan dena kondenatu nai, ez,  

joera berezi bat duten idazki batzuk baizik (ib.)

Euskara  kulturak  bakarrik  salbatuko  zuela  baieztatu  eta  ordurarte  egindako asko 

auzitan jarri ondoren, nondik jo behar zen adierazten zuen: 

220  Ikus “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan “Yakin”-i eskainitako zatian.
221  “Illobira bultzaka” in Yakin, (9), 1959.
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Nola  sortu  dezakegu  euskal-kultura  au?  Nolako  euskera  bear  genuke  lan  

ontarako? Ona emen koxka.  Gaiak  GAURKOAK eta euskera  ERREZ-ERREZA 

(ib.)  

1960ko  urtean  ez  zen  eztabaidatu  eta  ez  zen  erabaki  Orixeri  bidaltzea,  ez  eta 

Euskaltzaindiari ere.  Yakin kazetak lau urteko historia egin ondoan bere buruari begira 

jartzeko tenorea heldua zela iritzirik, inkesta bat egin zuen irakurle eta harpidedunen 

artean. Besteak beste, teknika-hitzei buruz galdetzen zieten. 93 euskaltzalek erantzun 

zuten.  Iritzi  nagusiak  labur  eman  ondotik,  ondorio  hau  ateratzen  zuen  orduan  J. 

Intxaustirekin batean Yakin-en zuzendari zen Kepa Enbeitak:

Orra iritzi nagusienak. Ezin esan denak berdin pentsatzen duenik; baiña geienak  

iritzi berekoak ditugu. Bototara erabakitzerik balego, erdi bidea eskatzen dutenak  

lirake nagusi. Baiña ain zailla izan erdi bidea nun dagoen asmatzen. Aspaldiko  

esana “in medio consistit virtus”, erdi bidea bide zuzena. Zailla, ordea, kalean  

erdi-erditik, ez eskubi ez ezker, erditik joatea; lendabizi erdi ori nun dagoen jakin  

bear baida.(.) Iritzirik onena, nik uste, beiñola Aita agurgarri eta euskaltzale jator  

batek  esan  zidana:"idazle  onak  jaramon  gutxi  egiten  die  itzei;  euskera  ondo  

dakianarentzat ez dago garbikeri, ez mordoillokeririk, euskera baizik. Euskera ez  

dakian bati, areago ikasten ari danari, barkatu bearko dizkiogu bai mordoillo, bai  

garbikeri  batzuk.  Biak  akatsak,  “keri”  guziak  gaiztoak  dira-ta,  Zigu  baten  bi  

puntak:  nun exeri  an amilduko.  Artu  dezagun,  bada,  erdi-bidea.  Zein eta  nun  

dagon? Ementxe: idatzi dezagun problema gabe, kultura eman naiean, eta kultura  

ori  euskeraz...  Ta  orrela  erdi-bidetik  joango  geran?  Geroak  esango;  gaurkoz  

EGIN bearra dugu. Ala edo ola EGIN.222 

Horixe zen Yakin-eko zuzendaritzakoen eta beharbada gehienen iritzi nagusia, ahal 

zela erdi bidetik, kultura egin, eta hura euskaraz, zailtasunak gorabehera.

Bazuten gainera K. Mitxelenaren oniritzia ere:

Orregatik maite ditut gaurko gazte asko: tentaldiaren igesi eztabiltzalako, loiaren  

beldur  eztirelako.  Bagenekien  leen  euskara sail  askotan lantze-zai  zegoela  eta  

222  “Iritzi billa” in Yakin 13, 1960.
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alaz ere uko egiten genion maiz eginbearrari, bear bezain garbiro egiteko gauza  

ezkinelako.  Orain,  berriz,  or  ikusten  ditugu  Yakin-ekoak,  esate  baterako  –eta  

eztira oriek bakarrik– katazka bizian zenbait gai zail eta gaitz euskaraz adierazi  

naiean. Or agertzen diren idazlan askok eztutela euskal-lorategi batean sarrerarik  

izango? Egileek ere badakite ori, noski. Badakite, ordea, ori baiño geiago dena:  

norbaitek oker edo zuzen, trakets edo dotore, garbi edo mordoillo lantzen ezpadu,  

lantzeke geldituko dela alorra. Egungo trakeskeriatik bakarrik jaioko da biarko  

edo etziko apaintasuna223.

Ildo beretik J. Azurmendik, geroxeago, lehen hamabost aleen berrirakurketa laburra 

egin  zuen.  Artikulua  bururatzen  zuen  Jakin-en  erabilitako  teknika  eta  kultur  hitzen 

gaineko azterketa kritiko xehearekin224.

Dohainak ez baizik akatsak  nabarmentzen zituen.  Lehenik,  eskapismoa bereizten 

zuen,  neologismo asmazioen hutsik traketsentzat  huraxe jorik.  Idazten  hasi,  lumaren 

puntara etorri  hitz bat, erdararen kolorea zeukala-eta utzi,  eta beste batera.  Ados. Ez 

dago beti gaizki, literatur hizkuntza landua eta aukeratu da. Baina beste askotan egiten 

dugunarekin,  zioen, ez.  Hitz elastiko hala-holako bat aukeratu,  edo asmatu,  eta ospa 

zailtasunaren  pasadizotik.  Baina  hitz  hori  ondo  estu  mugatu  nahi  duzunean,  zehatz 

ulertu  nahi  duzunean,  orduan  kito!  –bidenabar,  egungo  Jakin  hartuta,  esaterako,  ez 

litzateke  azterlan  alferrikakoa azterketa  bertsua  egitea  gagozkion artikulua  argitaratu 

zenetik  berrogeitaka  urtera,  hots,  analizatzea  zenbateraino  jausten  garen  egun 

eskapismoan edo ihes-nahian (Zehazki hiztegia)-.

Adibide  zehatzak  jartzen  zituen,  zehaztasunik  gabe  zerabiltzaten  hitzen  etsenplu 

zehatzak:  Zuzenbide:  principio,  justicia,  exactitud,  dirección,  legitimidad;  Gizatasun:  

humanismo,  personalidad,  humanidad  (Jainkotasunaren  aldean).  Argibide:  ejemplo, 

demostración, explicación...

Atzizkien  azterketarekin  jarraitzen  zuen:  esteticismo,  subjetivismu,  realismo, 

umanismo...Ismo ala ismu erabili beharko genuke?, galdetzen zuen.

223  “Asaba zaarren baratza” in Egan, (3-6), 1960, 125-126 orr. Maila teorikoan zehatz-mehatz noraino 
iritsiak ziren jakiteko artikulu arras garrantzizkoa.

224  “Jakin: euskal kulturaren bideak lantzen” in Euskera 1963-64, 337-371 orr.
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Jakin aldizkariak ematen zuen irakaspenarekin bururatzeko, gisa denez, aldizkariak 

euskal  kulturarentzat  zeukan  garrantzia  azpimarraturik.  Eta  halaxe  zen:  50eko 

hamarkadaren hondarrean, Jakin zen euskal kultura lantzeko aldizkari garrantzizkoena.
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SARRERA

50eko hamarkadan argitara eman ziren olerki liburuen egileak eta aldizkari nagusietan (Euzko-

Gogoa, Egan, Gernika, Gure Herria, Olerti)  olerkiak kaleratu zituztenak zenbatuz gero, hogeita 

hamarretik gorako olerkari zerrenda osa liteke. 

Nor usadioko euskal bertsogintza herrikoitik hurbilago, eta nor Europar poesia garaikidetik, 

tartean ñabardura ugari, eta lortu ere, alde ederreko emaitzak, baina, errepara biezaio kopuruaren 

handiari eta gogora bitez Orixek Ameriketan idatzitako olerkiak, Mirandek Parisen apailatuak, F. 

Krutwigen sonetoak, Salbatore Mitxelenaren Arantzazu: Euskal sinismenaren poema-ren “Bizi  

nai” hirugarren zatia, Nemesio Etxanizek Egan-en 1953an argitara emandako olerki intimistak, 

B. Gandiagaren aurreneko poematxoak Elorri-n bilduak, Arestiren Maldan Behera, Iratzederren 

eman oparoa  Gure Herria aldizkarian, Zaitegi, Juan San Martin, besteak beste, eta aldera bedi 

antzerkiak eman zuenarekin (Larzabal, Monzon, Labaien,  Etxaniz,  Etxaide) eta kontakizunek, 

ipuin eta eleberriek eman zutenarekin (Mirande, Aresti, Etchepare, Etxaide, Loidi, Txillardegi, 

Erkiaga),  eta  jabetuko  gara  hamarkada  horretan  olerkigintza  beste  literatur  generoen  aldean 

hornituago eta oparoago kaleratu zela. 

Galdera berehala  dator:  zergatik  olerkari  sail  ugari  hori? 50eko hamarkadan zer dela  eta 

olerkigintzak  horrelako  lanketa?  Arrazoiak  askotarikoak  (esaterako,  aldizkarietan  olerkiak 

argitaratzeko  erraztasun  erlatiboa),  baina  ez  garrantzi  gutxienekoa  1927tik  1936ra  bitartean 

euskal olerkigintzak lortutako susperraldia eta prestigioa, tradizioa, hizkuntza-lantzea, arazo eta 

gorabeherakoekin, baina arrakasta. Orduko olerkari askok, eta lehenagoko batzuek jarraitu zuten 

gerraondoan neurtitzak ontzen, eta olerkari gazteagoek ekin zioten olerkiak ontzeko lantegiari. 

Hiruzpalau belaunalditako olerkariak eta belaunaldi  orotarik landakoak aritu ziren hamarraldi 

horretan poemagintzan.  
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1. 1927-1936KO SUSPERRALDIA

1.1. Jose Aristimuño Aitzol

Olerti Egunak 1930ean abiatu ziren Errenterian, Luis Jauregiren sorterrian, haren omenez. 

Egun haiek, jakina, ez ziren ezerezetik sortu. 1927an, Arrasaten Euskararen Eguna ospatu zen eta 

Euskaltzaleak  taldea  eratu.  1928an  Emeterio  Arresek  bigarren  olerki  liburua  argitaratu  zuen 

“Txindor”; 1929an, Iruñean inprimaturik, Luis Jauregiren Biozkadak kaleratu zen, Damaso Intza 

hitzaurregilearen eskutik. 

Lauaxetaren  eta  Lizardiren  olerkigintza  berria  baino  lehen,  Euskal-Esnalea-n  eta 

argitaratzen zuten olerkariak zeuden. Juan Mari Lekuona olerkariak harreman zuzena izan zuen 

haietako batzuekin:  Bitan edo hirutan bilera egin genuen Hondarribian Oarso zaharreko bost  

olerkariok: Hondarribitik Satarka eta Fernando Artola, “Bordari”; Irundik Juan Baxurko; eta  

Oiartzundik  Manuel  Lekuona  eta  neroni.  Bazkal  ondoren  poesi  irakurketa  izaten  genuen,  

bakoitzak eginikoak aurkeztuz. Hasi berria nintzenez, ezin estimagarriagoak izan ziren niretzat  

bizipen  haiek225;  eta  gerora  euskal  poesiaren  bilakaera  ikertzera  abiatu  eta  Jautarkolen, 

Satarkaren  eta  Bordariren  azterlanak  burutu  ahala,  gisa  honetako  baieztapenak  jaulki  ditu, 

sarrera gisa era-erara datozkigunak:  

“Bai Biozkadak eta bai Jauregiren aitzindaritza euskal poesian, beste olerkariekin batera,  

mende  honetako  hogeigarren  hamarkadan  jartzen  dira,  batez  ere  Euskal-Esnaleak 

aldizkariak piztutako giroan. Hausten du lore-jokoetako poesiagintzarekin eta prestatzen  

du Aitzolen proiektu kulturala, Gregorio Mujikak bultzatutako poetek ere sustatu zutena,  

Luis Jauregi barne, honek gerrondoan ere jarraitzen duelarik bere poesiagintzan. Olerti  

Eguna deituriko poesiaren aurreikusle izan zen, eta mugimendua bukatu zenean, oraindik  

aurrera jarraitu zuena”226.

225

 PEREZ, Elixabete; TOLEDO, Ana eta ZULAIKA, Esther: Juan Mari Lekuona: Ikaskuntzak Euskal Literaturaz  
(1974-1996), Deustuko Unibertsitatea, Donostia, 1998, 535. or.

226  446 or.
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“Hogeiaren hamarkadan izen aipagarriak dauzkagu, Jautarkol, Satarka, Emeterio Arrese,  

Manuel Lekuona eta beste, poesia kantagarritik olerkigintza berrira zubia izan zirenak,  

garaiko  lirika  unibertsalera  gehiago  lerratuz  euskal  poemagintza,  metrika  erraztuz,  

egitura  estetikotuz,  metafora  aukeragotuz,  sentiberatasuna  mehetuz,  erdal  poetiketara  

isuria areagotuz”227. 

Ezagunagoak  dira  Olerti  Egunak  sortu  eta  berehala,  Lauaxetaren  olerki  berriak  (“Bide 

Barrijak”) eta Lizardirenak saritu (“Biotz-begietan”) eta argitaratu ondotik sortu ziren eztabaidak 

olerkigintza berriaren ingurukoak, baina Jautarkol-en “Biozkadak” olerki bildumak ere erreakzio 

andana sortu zuen kaleratu berritan. 

Damaso Intzak hitzaurrean kontatzen zuen bazuela adiskide bat zioena euskaraz bertso asko 

eta olerki gutxi: neurtitzak bear diran legean egiñak dira, baño idurimen gutxi ta geienean motel  

agertzen dutena dakarte228. Kritika horri gogorregia zeritzon baina ez hitzontzikeria hutsa, eta 

orduan galdera hau egiten zuen: nola ordea, orrenbeste bertsolari ateratzen dan errian, olerkari  

orren gutxi? Erantzuna berriz: Arrotz-izkuntzak ikastean, gerena zapuztutzeraño ez pa-datoz ere,  

onen erabilkera aztu ez-pada, nagitu egiten zaielako ez ote da? Askotan baietz nago (id.)

Damaso Intzaren iritzia zen:  Euskal-olerkari onak bertsolari erritarrari baño naiago dio  

olerkari  arrotzari  entzun. Baño ni  nago gure erritar  orrengandik,  bestearengandik  baño ere  

gehiago  ikasiko  ote  lukean (id.)  Horra  bada,  aurrerantzean,  Aitzolek-eta  behin  eta  berriz 

berrirotuko  duten  auzia  aurkeztua:  euskal  bertso-olerkigintzaren  tradizioa  eta  europar 

poesiagintzarena uztartu beharra, biak aintzat hartzeko premia, eta egoera historiko hartan euskal 

tradizio apala, apala bezain ezin baztertuzkoa, aintzat hartzeko aldarria. 

Ondotik herri  olerki ederren erakusgarri  batzuk aletzen zituen.  Luis Jauregik Comillasko 

jesuiten apaizgaitegian ikasten ari zela Iruñeko  Zeruko Argia-ra bidaltzen zituen olerkiak,  eta 

horregatik erabaki zuen D. Intzak haren olerki sail bat bildu eta argitaratzea. Baina esanguratsua 

da, hitzaurrea baliatu zuen euskal olerkariei aditzera emateko herri literatura aztertu beharrean 

zirela onak izango baziren, eta Jautarkol bide-erakusle zela.

227  Aip. lib. 535-536 orr.
228  Ikus Interneten “Literaturaren zubitegia”-n: Jauregi, Luis, Jautarkol, Itzaurrea: Damaso Intza. 
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Olerki  bilduma  horrek,  besteak  beste,  Lauaxetaren,  Orixeren  eta  Aitzolen  artikuluak 

sorrarazi zituen. Horietan plazaratu ziren eztabaidagaien bitartez, euskal poesiagintzari buruzko 

kontzientzia aberastu zen: lortu ote zuen  Jautarkol-ek, Lauaxetak zioen bezala, baserri bizitza 

egonkorra eta hiri bizitza egongaitza egoki uztartzea?229 Zortziko ahapaldia kanturako bai baina 

olerkigintzarako egokia al zen? Lauaxetaren iritzian oso ere desegokia zen, eta Orixerentzat ere 

aski  desegokia.  Luis  Jauregi  funtsean  imitatzaile  eta  egokitzaile  zen,  Orixek  baieztatu  zuen 

moduan, ala aski originaltasun bazuen, Aitzolek aldeztu zuen bezala? 

Bestalde,  Orixek  Biozkadak-i  egin  zizkion  zenbait  kritikak  Lauaxetaren  Bide  Barrijak-i 

egingo  zizkionen  iragarle  dirudite:  klasizismoa  versus  modernismoari  lotuak,  baina  ez  dugu 

horretan sakonduko; izan ere, gure xedea 1930-36 urte bitartean olerkariengan eragina izan zuten 

ideien bilakaera hobeki ulertzea da, Aitzolek gidatzen zuen literatur mugimendu nazionalaren 

nondik norako orokorrak jarraitzea, 50eko hamarkadako olerkigintza aditzeko lagungarri izango 

zaigulakoan.

Orixerengana  itzuliz,  goretsi  zuen  Jautarkol olerkaria:  Ocho  poesías  he  subrayado  con  

dictado y primera clase, tales que pudieran figurar con honor en las antologías de cualquier  

idioma: “Amonatxoa eskean” (.) “Bizitza menditarra” (.) “Itsasaldean” (.) “Umezurtza” (.)  

“Artzai neska”(.) “Atozkit Jesus” (.) “Nere lagun zar bateri”; “Bertso gaxoak!”230. Beste batzuk 

erdipurdiko jo zituen, baina, Orixek zortzi olerki puntakotzat jotzea bazen zerbait baino gehiago. 

Aitzolek berriz sutsuago eta hiperbolezkoago goretsi zuen: una detenida y reflexiva lectura  

del  libro  “Biozkadak”,  basta  para  convencerse  de  que  su  autor  se  sale  de  los  estrechos  y  

modestos cauces de nuestra poesía lírica, remontándose en ispirado vuelo hasta donde no ha  

llegado aún ninguno de nuestros poetas.(id.).  El pueblo vasco-n idatzitako bigarren artikuluan, 

baieztatu zuen Gipuzkoako paisaiaren abeslaria Luis Jauregi zela, González Blanco “España a 

través  de  sus  cantares”-en  Gaztelako  ingurumenaren  abeslaria  eta  Villaespesa  lirikoa 

Andaluziakoako paisaiarena ziren bezala:  Si por poesía lírica se entiende la expresión de la  

belleza  subjetiva,  adecuada  a  las  leyes  del  ritmo,  avalorada  por  riqueza  de  imágenes  y  

movimiento (.) expresados con gran sinceridad como reflejos  del alma artista (.) al leer las  

229  Aurrerago “Jautarkol” eragileari eskainitako atalean, Lauaxetak “Biozkadak” olerki liburuari eskaini zizkion bi 
artikulu aski luzeetatik argibide xeheagoak ematen ditugu. Lauaxetaren bi artikulu horiek ere merezi dute arreta 
jartzea.

230  Lehen biak Orixek Euzkadi-n, 1930-01-01 eta 1930-01-03; Aitzolek El pueblo vasco-n, 1930-01-12; eta egun 
berean  bi  azkenak:  Orixek  Euzkadi-n,  1930-01-21,  eta  Aitzolek  El  pueblo  vasco-n.  Guztiak  esku-eskura 
Interneten, “literaturaren zubitegian: Luis Jauregi Jautarkol.
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poesías de Jaúregui brotan de los labios del más exigente de los críticos las alabanzas para este  

lírico vasco (id).

Goresmenak  ez  ezik  kritikak  ere  egin  zizkion  eta  horien  artean,  guri  dagokigunerako, 

garrantzizkoena: 

No encontramos en sus composiciones motivos del campo y de la vida aldeana de nuestros  

“gizones” como en sus  poesías  supo recoger  los  suyos  el  cantor  del  suelo castellano  

Gabriel y Galán, ni hallamos comparaciones y símiles de la vida del hogar y del caserío  

vascos que “es santo,/porque allí la patria empieza,/y allí primero se ama,/y allí primero  

se reza”. Según cantó Trueba, el poeta vizcaíno, el enamorado de su tierra. Ni el sufrido  

“arrantzale”,  ni  el  ardoroso  “aizkolari”,  ni  el  “bertzolari”(sic)  ni  apenas  elemento 

alguno, genuinamente típico y peculiar sirve de base al símil o a la comparación, ni de  

germen para la creación de una imagen bella. Al joven poeta recordamos esta certera y  

afortunada frase de don Miguel de Unamuno: “Cuanto más de país y de su época sea un  

hombre, es más de los países y de las épocas todas” (.) Luis de Jáuregui es ya, no una  

esperanza sino una consoladora realidad de nuestra rica poesía vasca. Un estudio asiduo  

y  una  fina  observación  del  alma  popular  perfeccionaran  sus  bellas  y  artísticas  

producciones. Debe aspirar, porque puede, a ser el poeta de la raza vasca (id).   

Horretaraz  gero,  ondorio  hau  atera  dezakegu:  Aitzol  hasia  zen  jada  Luis  Jauregiren 

Biozkadak  olerki  liburuarekin,  euskal  olerkigintza  bide  herrikoira  lerratu  nahian.  1930.  urte 

hasieratik ekin zion Euzkadi egunkariaren orrietarik ozenki aldarrikatzeari, ezen euskararen eta 

euskal kulturaren berpizkundean, olerkari ikasiek eta herri poesiaren oinordeko ziren bertsolariek 

garrantzi berebizikoa zutela. Bertsolariei buruz: 

Quienes no tengan inconveniente alguno en admitir la influencia de la poesía como factor  

impulsivo y dinámico en la vida de un pueblo, muéstranse quizás algún tiempo escépticos al  

aquilatar  el  valor  social  e  histórico  del  bertsolari.  Consideran a  esta  típica  y  peculiar  

institución racial, cuidadosamente trasmitida hasta los tiempos actuales por una tradición  

férreamente  concatenada,  como  un  elemento  meramente  festivo.  Así  se  explica  que  el  

koplakari no  haya  merecido  la  atención  de  nuestros  sabios,  ni  haya  reclamado  de  los  

intelectuales y literatos vascos la admiración necesaria para consagrarle sus cualidades  
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artísticas  en  semblanzas,  descripciones  y  estudios  que  nos  permitieran  conocer  con  

exactitud el valor cultural y su ondulante trayectoria a través de los sucesos de la historia  

del País Vasco (.) El vasco, que ha confiado sus expresiones y sentimientos al canto y a la  

poesía,  (.)  se  ha  sentido  arrastrado,  subjugado,  y,  finalmente,  sugestionado  por  la  voz  

vibrante y la imaginación hiriente del  bertsolari,  que ha sabido, como nadie, recoger los  

latidos secretos del pueblo que ama y del que brota espontáneamente con la lozanía de un  

alma candorosa y enamorada. Es, por lo tanto, ahí, en las producciones de koplakari, donde 

debiéramos escudriñar y conocer la vida íntima de nuestro pueblo231.

Adierazpen idatzi horiek 1930eko apirilekoak dira. Manuel Lekuonak berriz Bergaran Eusko 

Ikaskuntzaren V. Biltzar gripeagatik atzeratuan, 1931ko otsailean egin zuen La Poesía Popular  

Vasca hitzaldi famatua232, eta han dekorazio-olerkiaz, kopla edo kantu zaharrez eta bat-bateko 

bertso  eta  jarriez  hitz  egin  zuen.  Ez  zuen  hitzaldi  hori  kaleratzearekin  etsi,  jarraitu  zuen 

sakontzen  eta  1935ean  argitara  eman  zuen  Literatura  oral  vasca-n233 ahozko  literaturaren 

ezaugarriak xehekiago aztertu zituen, eredu gehiago bildu zituen eta zorrotzago aztertu dekorazio 

olerkiak,  kopla zaharrak,  bertso berriak  eta  erromantzeak.  Aitzol  1918an joan zen Gasteizko 

apaizgaitegira  eta  han,  besteak beste,  euskara katedraduna eta  irakasle  Manuel  Lekuona zen. 

Zenbateraino eragin ote zion Aitzoli? Manuel Lekuonak Martin Ugalderi aitortu zionez234, Aitzol 

ez  zen  joan  Bergarara  gaixorik  zegoelako,  baina  M.  Lekuonak  ez  zuen  amaitu  prestaturiko 

hitzaldia eta haren jarraipena Donostian eman zuen, eta han bai izan zela Aitzol, eta orduan: 

cuando  escuchó  todo  aquello,  ¡Jesús!,  sí,  entonces  dijo  que  había  que  dedicarse  al  

bertsolarismo. 

Horretaraz gero, esan liteke Aitzolek herri literaturaren aldeko isuriaren sorrera Lekuonaren 

eraginetik  independentea  zuela.  J.M.Barandiaranek  Eusko-folklore  laborategia sortu  zuen 

1921ean Gasteizko apaizgaitegian,  eta  Manuel  Lekuona lankide fina izan zuen.  1929an Juan 

Kruz  Zapirain  bertsolariaren  Brabanteko  Genobebaren  bizitza  bertsotan  argitaratu  zuen,  eta 

hitzaurrean azaldu zuen zergatik ziren bertso berriak euskal populuaren guztizkoak: El pueblo en 

literatura ama lo pintoresco y lo sentimental, lo que hace reir y lo que hace llorar; nuestro  

aldeano  posee,  además,  en  grado  eminente  el  sentido  de  la  ironía,  y  de  entre  todas  las  

231  Aitzol: idazlan guztiak, V, Erein, Donostia, 1987, 9-10 orr (in Euzkadi, 1930-04-05).
232  Ikus Lekuona´tar Manuel: idaz-lan guztiak. 1. Aozko literatura, Kardaberaz bilduma (22), 1978, 187-257 orr.
233  Aip. lib. 259-540 orr.
234  Jose Aristimuño Aitzol: Idazlan guztiak 1. biografia eta bere ekintzaren alderdi nagusienak, Erein, Donostia, 

1986, 80. or. Ikus halaber Manuel Lekuonari egindako elkarrizketa “Oh Euzkadi” aldizkarian, (14), 1982 edo 
Interneten: andima.armiarma.com.
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cualidades literarias de una obra, gusta sobre todo de los vigorosos trazos de un estilo sobrio,  

rápido y conciso. Por eso es por lo que a nuestro pueblo le han seducido siempre de un modo  

extraño los bertso berriak235. Damaso Intzak “Biozkadak”-i egindako hitzaurrean herri literatura 

autoktonoaren  alde  egindako  adierazpenak  jaso  ditugu.  Hor  bazegoen,  orduko  euskal 

intelligentsia  erlijiosoan,  herrikoitasunaren  aldeko  aldarria,  gero  M.  Lekuonaren  lan 

garrantzizkoak sendotua eta areagotua. 

Jakina da Aitzolek garrantzi handia eman ziola olerkigintzari. Errepara diezaiogun Martin 

Ugalderen eta Manuel Lekuonaren arteko elkarrizketari: 

Este ambiente que nació allá se mantuvo, comenzó a trabajar en este campo del canto  

popular vasco con mucha emoción. Aitzol tenía como una obsesión por la poesía. De ella  

y los poetas esperaba un verdadero renacimiento cultural y lingüístico...Así nació en Aitzol  

la nueva idea que fue el motor dentro de una cultura oral y ágrafa, era fundamental”Le  

pregunto si Orixe aceptó este cambio con entusiasmo. “¿Orixe?...No se sumó demasiado,  

a él le iba lo clásico; el clásico, el modernista de Lizardi-Lauaxeta, y los bertsolaris son  

tres mundos distintos en una sola lengua. No se debe suprimir ninguno, todos tienen su  

lugar en la mente vasca236.

Gogora dezagun izan zuen garrantziaren heinean oroimen kolektiboan azpimarratu ez den 

alderdia: gerraurreko proiektuaren herrikoitasuna. Zazpi Olerti Egun egin ziren 1930etik 1936ra, 

eta  guztietan  hartu  zuten  parte  bertsolariek.  Manuel  Lekuona  eta  Aitzol,  biak  izan  ziren 

epaimahaiko 1935eko eta 1936ko bertsolari guduetan. Gogora, halaber, antzerkiak ere leku hauta 

izan  zuela.  Hiru  Antzerti  (1934-1936)  Egun  eta  Olerti  Egunetan  ere  antzerki  emanaldiak. 

Aurrekoak kontuan,  hobeki ulertzen da eta hobeki balioesten Martin Ugalderen sintesi honen 

balioa: 

La obra iniciada con “Euskaltzaleak” buscó la expresión popular; sin embargo, pronto  

apoyó la expresión de la alta creación literaria, y más tarde, y ante algún fracaso, volvió a  

la expresión popular237. 

235  Manuel de Lekuona: Trabajos del laboratorio de Eusko-Folklore: Genoveva de Bravante por el bertsolari Juan  
Cruz de Zapirain, Gasteiz,1929, hitzaurrea: 7. or.

236  Aip. lib. 80-81 orr.
237  Aip. lib. 58. or.
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Euzkadi-n, El Día-n eta Yakintza–n ez ezik urteko olerki ekoizpenaren zati hautatu bat jaso 

ohi zuten  Eusko Olerkiak liburuetan agertzen zituen bere ikuspegiak Aitzolek. Lehen liburuan, 

1930ekoan, Lauaxetaren Maitale kutuna izan zen protagonista, baina halaber urte berean Pedro 

Mari Otañoren bertsoak ere argitaratu zituen eta egin zion sarrerari izenburu adierazgarri hau 

ezarri zion: “Erriko olerkaria”. 

Bigarren  Eusko  Olerkiak  liburuan  (1931),  protagonista  nagusi  Lizardiren  Urte-giroak 

zituenean, honela idatzi zuen: 

Akatsik  gabekoa  ote  degu  ba?  Ez,  bereak  baditu.  Bereak  eta,  agian,  gureak  ere  bai.  

Euskera lizundu xamarra eskuratu zaigu. Jatorriz, gure izkera asmoak labur erakusten  

zituenetakoa zan. Adi-gaietarako itz gutxi eta aiek egokiak. Aldiz-aldiz zabartu, eten egin  

zaigu  eusko  mintzoa.  Txalogarria,  beraz,  antziñako  itz-asmoen  izorraldi  ori  berritzea.  

Elburu  onek,  ordea,  utsak  ba-ditu.  Bertsoan  doñua  gogortxoa  izatea,  bat:  ulerkaitza,  

aditzez zail xamarra izatea, bestea (.) Itzen laburtasunak eta asmo-betetasun onek alako  

adilluntasuna berekin daramate. Labur bai, baño argi idatzi dezagun (.) Euskera aberastu  

eta eraberritzeak dakarzkien akatsak dira.  Ala ere “Urte giroak ene begian” olerkiak,  

akatsak-akats, gure izkera, bai mamiz, bai azalez edertu digu. Zorioneko eraberritze onek  

geroko-onuragarriak ekarriko al dizkigu!238.

Ezaguna  da  Aitzolen  1933ko  otsaileko  artikulua.  Tolosako  Eusko  Gaztedikoek  Santa 
Agedako bertsoak berritzeko txapelketa antolatu eta Jautarkolen olerki herrikoiak garaile 
gertatu zirenean, abagunea baliatu zuen olerki herrikoien aldeko kanpainari ekiteko, eta 
bidenabar berritzaileak kritikatzeko: 

Ilargi bete ta izar panpoxak/eder zaizkigu ortzean;/zure emazte ta seme alabak/ederrago  

balkoetan. Jauregi´k izenpetua ez balitz errikoi olerkia zala usteko nuen. Alako erri kutsua  

daramate ez kopla bakoitzak olerki  osoak baizik.  Irakurri  utsaz eta entzun utsaz errex  

aditzen dana da. Eta onelako olerkiak eta onelako idaz-lanak bear ditugu. Irakurleak eta  

euskaltzaleak gure bertso zail eta idazlan eta artikulo ezin entenditzekoaz aspertu ditugu.  

Geok ere, idazleak, aizkenaz naskatzen ari gera. Iñor mintzeagatik ez diot. Neroni naiz  

erruduna. Baña guztiok bide txarrak utzi eta bide onera jo dezagun239. 

238  Jose Aristimuño Aitzol. Idazlan guztiak 3. literatura inguruan, Erein, Donostia, 1986, 29. or.
239  Aitzol: idazlan guztiak, V, Erein, Donostia, 1987, 429 or.
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Astebetera erantzun zion Lizardik “Gure bideko mugarriak” zeritzan artikuluarekin; idatzi 

zuen  azkena.  Adierazi  zuen  irtenbidea  ez  zela  idazle  guztiak  eredu  bakar  batera  behartzea: 

Txirrita,  Muxika240 edo Jauregiren eredura (“errikoitasun gorritik  bertso ikasietarako tartean  

izen aiek iru mugarri bezela jotzen ditut,  eta, au ondo entzun, mutikoak, ori esanakin ez det  

adirazi nai iñor aldamenekoa baño gehiago danik” 241), baizik ere nork bere arloan ahal zuen 

txukunena idaztea,  erraz-zaleak erraz,  eta bestela  idatzi  nahi  zutenek,  bestela.  Onartzen  zuen 

artean  nahiago  zuela  idazle  gehiago  izatea  erraz  idatziko  zutenak,  baina  bestela  idatzi  nahi 

zutenei  ere  bidea  aske  utzi  behar  zitzaiela.  Lehenagotik  zetorren  polemika,  besteak  beste, 

Larreko idazleak eraikia242.

Ezagunak dira Patxi Etxeberriaren “Bost lore” olerkiari  egindako iruzkin luzea,  eta hura 

baliatuz  argitaratutako  “Eusko  elerti-kera  berezia  (estetika)”243 eta  Zaitegiren  “Tori  nire 

edontzia”-ri  egindakoak244.  Gogoratzea  komeni  da,  haatik,  Aitzolen  proiektua  ez zela  bertso-

olerkigintzara mugatzen ez eta literaturara soilik ere: haur hezkuntza elebiduna hartzen zuen bere 

baitan, euskal artea halaber, eta hartzaile askotarikoak zituen: haurrak, gurasoak, maisu-maistrak, 

artistak,  literaturzale  erlijioso  eta  laikoak.  Eta  Aitzolen  gogoan,  gerra  ondoan  Guatemalan 

aldizkari berria sortzean Zaitegirenenan bezala, “eusko gogoa” hautematea, berpiztea, suspertzea 

zegoen. 

Lizardi  1933an hilik,  bide berri  modernistak  urratzeko alde-aldera  Lauaxeta  gelditu  zen. 

Haren  Arrats  Beran-i  buruz honela  dio  Jon Kortazarrek:  Pero con la  publicación  de  Arrats 

Beran,  “la tercera vía” propuesta por Lauaxeta,  nuevas orientaciones más tradición popular, 

viene a adquirir carta de naturaleza, dentro de los planteamientos estéticos245.

Lauaxetarekin jarraiki, badago haren gutun esanguratsu bat Zaitegiri egina euskara-erdara, 

arrasatearrak “Tori nire edontzia”-rekin zilarrezko haritz-adarra irabaztean. Lehenbizi erreparoz, 

espiritu kritikoz hartu zuela aitortzen dio haren olerki saritua:  Con reparo, no falta de espiritu  

240  Argi  eta  garbi  ez badago ere  nor zen Muxika hori,  “Euskel-olerti-jaia”-n Lizardik  sartzen  duen zerrendan 
sartzen duelako (Ikus: OTAEGI,  L.:  Xabier Lizardi: kazetari-lanak,  Erein,  Donostia, 1987, 295-296 orr.)  ia 
seguru Emiliano Muxika albizturkoa izango zen; besteak beste, 1934ko “Eusko-olerkiak” liburuan olerki batzuk 
dituena.  Tolosaldean  eta  Gipuzkoan  hortxe  nonbait,  haren  olerki-kera  ezaguna  eta  estimatua  izango  zen, 
Lizardiri “Argia”-ko irakurleari nor zen azaldu beharrik ez zuela iruditzeko.

241  OTAEGI, L.: Xabier Lizardi: kazetari-lanak, Erein, Donostia, 1987, 401-404 orr.
242  Ikus  goiko  oin-oharrean  izendatutako  liburuan,  “Bide  berriak?  Bide  guztiak?”,  367  eta  ond.,  eta  halaber,  

goragoko oin-ohar batean izendatu dugun J. Kortazarren liburua.
243  Jose Aristimuño Aitzol. Idazlan guztiak 3. literatura inguruan, Erein, Donostia, 1986, 55 eta ond.
244  77 eta ond.
245  Azpimarra nirea. Ikus Teoría y práctica poética de Lauaxeta, Desclee de Brower, Bilbo, 1986, 76-79 orr.
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crítico, he recibido la composición. Laudatu ere egiten du olerkia, era berezian: ¿Mi elogio?  

Completo.(.) “Tori nire edontzia” tiene cierta gracia popular que será apreciada por todos. (.) 

Olerkari saila behar dela aditzera ematen dio, eta denak goretsi behar direla:  Pero no podemos  

conformarnos con dos o tres poetas.  Menester es aupar y elogiar a Tapi-Perurena, Jauregi,  

“Endaitz”,  Satarka,  Gaztelu,  Onaindia,  Loidi,  Kortaxarena,  Iturralde,  “Oxobi”,  Enbeita.  

Estamos en pleno Renacimiento246.

Hondarrik hondarrenean, olerkariek berek eta haien eragile Aitzolek garbi ikusten zuten 
olerkari  saila egotea beharrezkoa zela, herrikoiak,  landuagoak eta hautagoak. Arazorik 
handienak,  Aitzolek  adierazten  zuen  bezala,  literaturatik  kanpo  zeuden.  Euskal 
erakundeek ez zuten euskal literatura, orduan haren lorerik preziatuena zen olerkigintza, 
behar bezala bultzatzen, esaterako, katalanek egiten zuten bezala: 

Un exquisito poeta bizkaino puso de relieve el año pasado el contraste observado en el  

trono ofrecido a la poesía catalana y a la vasca. A aquélla se le ofrendaba, bajo el dosel  

grandioso  de  Barcelona,  el  vistoso  trono  de  un  magnífico  coliseo;  a  ésta,  un  tosco  

monumento de piedra aldeana en la cumbre pintoresca donde el caserío de Bedoña se  

asienta (.) Una reflexión nos zahiere y amarga. ¿Por qué aquí, en tierra vasca, no se  

encumbra y no se aplaude a los poetas? ¿Por qué un cinturón congelado de indiferencias  

y desdenes aprieta el corazón sentimental de los vates euskaldunes? ¿Por qué las fiestas  

de la poesía no se revisten de la importancia y boato externo que debieran?247.

Ematen  dion  erantzuna,  aldeak  alde,  oso  egungoa  hautematen  dugu,  idatzi  zenetik 

hirurogeita hamar urtetsura: Estriba la razón de ello, sin duda alguna, en la indiferencia que  

todavía existe hacia nuestra literatura nacional. No están las gentes y vascas acostumbradas a  

leer en euskera ni a paladear las bellezas literarias si están redactadas en nuestro idioma (id.). 

Egun bezala idazleak baino urriago proportzioan irakurleak.   

Idazleen,  hots, olerkarien lanari  zegokionez,  itxaropentsu agertu nahi izan zuen Aitzolek, 

data damurik gogoangarrian (1936-07-18) argitaratu zen azken artikuluan: 

246  DIAZ,  Jon  eta  IZTUETA,  Paulo:  Jokin  Zaitegiri  egindako  gutunak  I  (1932-1935), Utrisque  Vasconiae, 
Donostia, 2007, 32-34 orr.

247  Aitzol: idazlan guztiak, VI, Erein, Donostia, 1987, 432 or. Lauaxetaz ez ote da ari? 1935ean argitaratu zuen 
bizkaitarrak “Kataluniako irarkolak” zeritzan artikulua, non katalanek zuten kulturarako lehia bizia goraipatzen 
zuen. Ikus: Estepa URKIAGA Lauaxeta: Gure aberriaren elea, kazetari-lanak, Labayru, Bilbo, 2005, 304-308 
orr.
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Nuestros  vates  actuales,  prestigios  de  nuestro  renacimiento  literario,  no  habían  

introducido hasta ahora en sus creaciones los destellos peculiares de la expresión poética  

euskaldun. Ni aun el mismo “Lizardi”, que tantos aciertos tuvo en su afán creador de  

abrir  nuevos  cauces  al  euskera  literario  y  de  injertarle  veneros  del  vigor  genuino  de  

nuestro  idioma,  consiguió  ni  apreciar  ni  expresar  la  imaginativa  y  la  inspiración  

euskaldun según exigía el genio privativo de la belleza racial. Son los nuevos creadores de  

la nueva generación literaria, cuyos representantes acaban de aparecer ahora, los que  

restituirán  a  la  poesía  culta  el  matiz  peculiar  de  la  estética  nacional  vasca  (.)  vase  

forjando el caudal literario vasco, esperando que el pueblo, por fin, se decida a seguir al  

selecto grupo de los que forjan el pensamiento artístico nacional248.

Luis Jauregiren Biozkadak olerki liburuarekin hasi eta Aitzol eragile handia bera fusilaturik 

1936ko altxamendu  faxistak  hilaraziko  zuen literatur  susperraldiaren  amaieran,  hala  aditzera 

eman  zuen  martiriak:  olerkari  hautatuek  poesia  landuari  euskal  estetika  nazionalaren  kutsu 

berezia erantsi behar zioten,  eta garrantzizkoena: euskal populuak, azkenean, olerkari  hautatu 

haiei jarraitu behar zien ezinbestean. Ideia horrekin hil zen.

1.2. Luis Jauregi Jautarkol

50eko hamarkadan ere argitaratu zituen olerkiak errenteriar olerkari herrikoiak, baina eragile 

lana osoki, eta olerkari lana ere nagusiki 36ko gerraurrean burutu zuen. Kopuruari begiratzen 

badiogu, haren olerki emana 36ko gerra aurretik gerraondora asko urritu zen, esaterako: 1918tik 

1927ra 50,  1927tik 1936ra 69 olerki,  eta  1951tik 1960ra,  23.  Lehenbiziko  hamarrak  Euzko-

Gogoa-n  kaleratu  zituen  eta  ondotik,  Aranzazu-n,  Zeruko  Argia-n  eta  Olerti-n  eman  zituen. 

Olerkigintzan  urterik  oparoenak  1915etik  1936ra  artekoak  izan  zituen,  eta  Espainiako  II. 

Errepublikaldian  saiakera  generoa  ere,  kazetaritza  saioa  ere,  aski  landu  zuen,  batez  ere 

gaztelaniaz.  Lauaxeta  eta  Lizardi  aurreko  olerkigintzaren  ordezkari  behinena  da,  eta  gorago 

agertu bezala, zubigile gertatzen da. 

Gerraondoan  olerkiak  lantzeari  erabat  utzi  gabe,  ipuin  bildumak  egitera,  eta  eleberri 

itzulpenetara  (C.J.  Celaren  “Paskual  Duarte´ren  sendia”)  jo  zuen,  bestelako  giro politiko  eta 

soziokulturalari bestelako literatura zegokion ustea zuen seinale.

248  Aitzol: idazlan guztiak, VI, Erein, Donostia, 1987, 471 or.
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Gorago aipatu dugun bezala, 1929an  Biozkadak  olerki bilduma kaleratzean Damaso Intza 

aitabitxi  zuela,  besteak beste, Lauaxetak,  Orixek eta Aitzolek plazaratu zituzten hari  buruzko 

artikuluak. Lauaxetak artikulu bat ez ezik bi eskaini zizkion, aski luze aritu zen haren olerkiez 

eta haien bidez beraren aburuak plazaratu zituen –hein batean Damaso Intzaren iritziei buruzki–, 

eta aburu horiek pare bat urte geroago Bide Barriyak argitaratzean Orixerekin izango zuen ika-

mikaren iragarle gertatzen dira, egungo egunetik begiraturik: 

Tengo por cierto que nos agrada la poesía popular, campesina e irónica, pero no nos es  

dado determinar los límites del sentimiento. Unos quisieran que fuera nuestro canon lírico  

el estilo blando y regalado de los laburdinos (.) Otros desearían que la forma definitiva de  

la poesía vasca tuviera su marco en la lírica popular. ¿Es que no hay complicaciones ni  

tragedias más profundas que las del campesino? Si hemos de expresar con la ingenuidad  

del campesino el dolor ancestral, la rebeldía de los anhelos patrios, bien podemos desistir  

de escribir en euzkera249. 

Baieztapen  jakingarriak  egiten  ditu,  besteak  beste,  poesia  modernoaren  ezaugarri 

garrantzizkoa den subjektibitatearen aldekoa: Y la poesía no es ya la expresión de una raza sino  

la efusión íntima del artista (id). 

Lehen paragrafotik erakartzen du arreta, digresio estilo barrokoan: 

El bello libro de don Luis de Jáuregui nos hace saborear la paz de su jardín espiritual en  

medio  del  páramo inculto  que  nos  rodea.  Es  un  florilogio  que  espiga lo  más  sutil  y  

peregrino del sentimiento. Nunca el alma vasca pudo manifestarse en tan vaga y láctea  

transparencia de tristeza. Las efusiones íntimas del poeta han requerido el ritmo vaporoso  

de  un  Lamartine.  En armonía  con el  paisaje  nativo,  en  los  rosales  de  sus  versos,  la  

melancolía se enreda como una niebla250. 

Ezin  da hitz  gutxitan  laburbildu,  baina,  dagokigunerako,  esan liteke,  erabat  harturik oso 

goretsi zuela: 

249  “Divagaciones. Biozkadak”, in Euzkadi, 1929-11-16.
250  “Divagaciones. Biozkadak”, in Euzkadi, 1929-11-08 (egun horretako azalean). 
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¿Resabios de romanticismo?, me objetará alguno: No lo dudo; pero en el romanticismo  

palpita un hondo sentido de humanidad. El autor de “Biozkadak” comulga con ellos en lo  

que tiene de nostálgico y vago, pero difiere en la forma ingenua y clásica de su expresión 

(id).  Porque espíritu, en verdad complejo, el de Jautarkol; difícil de encerrarlo en una  

hornacina. Su canto aduna (sic)  la sencillez campesina con la inquietud de las urbes:  

acopla la inocencia y el remordimiento. En su lira rie la dulzura y gime el dolor, el idilio y  

la tragedia hallan resonancia251.

 Akats nagusi bakarra aurkitu zion:  zortzikoa erabili izana: 

Sus versos machacan al oído en el martilleo del zortziko en sus diversas manifestaciones.  

Mi gusto poético es tan inquieto y amigo de deleites, que no puedo saborear largo tiempo  

una poesía de composición basada en el zortziko, donde exigen al oído tan dura prueba.  

No me es lícito negar que esa medida sirvió de cuna a las efusiones más delicadas del  

alma vasca.  Pero  para  mí  que  el  zortziko  dice  bien  allí  donde se canta  el  verso.  No  

queremos elevar a ese metro a la categoría de medida esencialmente vasca252. 

Bestalde, haren olerkiak malenkoniak eta tristeziak jota zeudela adierazi zuen: 

La obra será fiel reflejo del concepto que cada uno se forja de la vida. Debido a esta  

razón,  nuestro poeta imprime a su poesía el  tinte  melancólico  de los  paisajes  vascos.  

Desconozco qué sentido pueda tener la vida para el señor Jáuregui pero presumo que  

debe de ser muy triste para el que vive soñando en el cielo (id). 

Eta eraginen artean: Lamartine, Dacarrete, Campoamor, Baudelaire, Heredia, Heine aipatu 

zituen. 

Orixek  bi  artikulu  eskaini  zizkion  Euzkadi-n,  lehenbizikoan  iritzi  orokorra  emateko  eta 

bigarrengoan olerkien metrika aztertzeko. Lauaxetak bezainbat goretsi zuen, baina hark bezala 

akats  batzuk  hauteman  zizkion,  nahiz  ez  berak.  Bizkaitarrak  Jautarkolen  olerkiak  tristeak 

hautematen zituen erabat harturik; Orixek bi baino ez. Aholku hauek eman zizkion: 

251  “Divagaciones. Biozkadak”, in Euzkadi, 1929-11-16.
252   “Divagaciones. Biozkadak”, in Euzkadi, 1929-11-08.
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En una cosa deseo más perfección a este poeta: en la expresión acerrada vasca, en la que  

quizá no le aventaja más que Zaldubi. Sin dejar de ser universal en el sentimiento,  se  

puede ser más vasco (.) Aconsejaríamos a Jáuregui que temple su alma en la recia poesía  

clásica y estudie el verso vasco en autores como el modelo que le hemos indicado253. 

Beste akats bat: kanturako egokitzat bazuen ere, olerkietarako desegokitzat jotzen zuen 
“zortzikoa” erabili izana. Gorago jaso dugun bezala, Lauaxetak gogorren horixe kritikatu 
zion. Orixek leunago. 

Polemikatxoak amaiturik zirudienean, Aitzol altxatu zen El pueblo vasco-n Orixeren zenbait 

adierazpen  ñabartzeko;  Orixek  erantzun  egin  zion  Aitzolenari,  eta  bost  artikulutatik  azkena 

Aitzolek  argitaratu  zuen.  Orixek  ere  Lauaxetak  bezala  eraginak  aipatu  zituen,  eta  Aitzolek 

Jauregiren orijinaltasuna defendatu zuen: 

Pero  no  creemos  exacto  que  merezca  Jáuregui  el  dictado  universal  de  adaptador  o  

imitador (.) Se le ha comparado con el gran poeta Zaldubi (.) Indiscutiblemente que el  

gran canónigo  Adema posee  el  nervio  del  lenguaje  vasco,  con fuerza  más  peculiar  y  

propiedad más exquisita que el autor de “Biozkadak”. Sin embargo, en éste la inspiración  

es mucho más elevada, más exuberante la imaginación creadora, y el sentimiento íntimo  

del lirismo mucho más interesante254. 

Polemika horren ondorioz Jauregi euskal Parnasoko gorenera aupatu zen, harik eta Lauaxeta 

eta Lizardi etorri arte. 

Hiru kritikari famatu horiek emandako iritziez ez zuen berehalakoan ezer adierazi; polemika 

hartatik  pare  bat  urtera,  kritikagileren  batek  Tapia-Perurena  olerkariaren  “Olerkiaren  gaua” 

Musset-en beste baten imitaziotzat jo zuela-eta haren alde lerro batzuk idatzi zituen, eta bide 

batez aitorpen hau egin zuen: 

Cuando el que estas líneas escribe publicó su librito de poesías “Biozkadak”, no faltó  

algún crítico que en algunas de ellas viera reminiscencias y hasta imitaciones de varias  

253  Interneten: kritikak.armiarma.com-en “Suspiros del corazón”. 
254  Interneten: kritikak.armiarma.com-en “Luis de Jauregui”. “Biozkadak” liburura bildutako “Aizkorriren oñetan” 

olerkia,  Euskal Esnalea-k 1927an saritua, Aitzoli eskaini zion hitz hauekin:  Ariztimuño´tar Joxe, apaiz jaun  
mixio-zale jakintsu ta beroari. Interneten eskura. 
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composiciones francesas de cuya existencia, dicho sea en honor a la verdad, el autor del  

libro no tenía ni la más remota idea255. 

Bestalde,  olerkari  gisa ez ezik literatur  eragile gisa ere egiteko aski garrantzizkoa jokatu 

zuen256 gerraurrean, Aitzolen arrimuan eta hark ezarritako bidearen sostengatzaile gisa257.

Zergatik antolatu zuen Euskaltzaleak elkarteak lehen Euskal Olerti Jaia Errenterian? Besteak 

beste,  Jauregik  1915.  urteaz  geroztik  olerkigintzan  ziharduelako  eta  bereziki  1929an 

“Biozkadak” olerki bilduma kaleratu zuelako258. Lauaxetak, gorago adierazi bezala, bi artikulu 

idatzi  zituen  “Biozkadak”  liburuaz,  eta  haren  ondotik  Orixek  eta  Aitzolek,  eta  azken  honek 

erabat goretsi zuen. 

Luis  Jauregik  idatzi  zuen  Lauaxetaren  bi  liburuez  eta  Lizardirenaz,  eta  luzaroen 

Loramendiz259. 

Lauaxetaren “Bide barrijak, nuevos rumbos”-i buruz:

En las páginas de todo el libro late una nota simpática: la sinceridad poética. Estos versos  

son retatos (¿Retazos? ¿Retratos?) de la vida del poeta. En ellos vibran sus clamores de  

su  lucha  interior,  dibújanse  los  celajes  melancólicos  de  sus  horas  de  amargura y  los  

destellos luminosos de sus ratos de bonanza (.) La sinceridad en la poesía, sobre todo en  

255  PEREZ GAZTELU, Elixabete: “Jautarkolez: aztarren bila” in Euskera, (XLI -2. aldia), 98. or. 
256  Ikus PEREZ GAZTELU, Elixabetek bildutako:  Jautarkolen sorta marduldua, Errenteriako Udala, 1998. Eta 

ikus halaber, J. KORTAZARren Teoría y práctica poética de Lauaxeta, Desclee de Brouwer, Bilbao, 1986, 62-
79 orr.  Orri  horietan jasotzen dira gaingiroki Jautarkolek Lauaxetaren bi olerki  liburu famatuez egin zituen 
iruzkinak.

257  Orixek gutun batean Santi Onaindiari aitorpenak egin zizkion Aitzolekin izan zituen nahigabeei buruz. Besteak 
beste,  honela  zioen:  Lauaxeta,  Jauregi,  Tapia-Perurena zituzan  bere  kutunenak.  Paulo eta  Ibai  IZTUETA:  
Orixe:  gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae,  Donostia,  2006, 312 or.  Orixeren baieztapenaren zuzena 
egiaztatzeko ikus PEREZ GAZTELU, Elixabete: “Jautarkolez: aztarren bila” in Euskera-XLI (2. aldia), 99 or. 
Bestalde, aurrerago ematen ditugu Jauregik Aitzolekin bat egin zuela erakusten duten frogak. 

258  Aitzolek Yakintza-n: Don Luis de Jáuregi había publicado su primer tomo de poesías titulado “Biotzkadak”.  
Fue muy favorablemente acogido por la crítica. Se hizo, impensadamente, un favorable ambiente en favor de la  
poesía vasca. Coincidió por aquellos días la celebración del clásico día ferial donostiarra de Santo Tomás.  
Reunímonos un grupo de amigos euskeltzales. Entre ellos se hallaba Lizardi. En la conversación surgió la idea  
de organizar un homenaje a Jauregi, en Rentería (Jose Aristimuño Aitzol: literatura inguruan, Erein, Donostia, 
1986, 139 or. Lizardik lehenbiziko olerki jai horren atarian: Gogotik ari dira orain eslariak, ta zuzenki, Jauregi
´tar K. olerkaria aipatzen, ta Jauregi guziok dakizutenez, errenderiarra da.  “Euskel Olerti Jaia” in Argia, 1930-
01-26, edo OTAEGI, Lurdes: Xabier Lizardi: kazetari-lanak, Erein, Donostia, 1987, 295. or.

259  “El poeta Loramendi” in El Día, 1933-06-14; eta “Loramendi Olerkaria. Bere poesi-lanaren azterketa, bera bizi 
izan zan garaiari  buruz-buru” in  Euskera (5), 1960, 235-257 edo  Jautarkolen sorta marduldua, Errenteriako 
Udala, 1998, 182-202 orr.
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la lírica, es necesaria para que sea buena. Cuanto más sinceros y vividos sean los versos,  

tanto serán más líricos.260. 

Maisutza maitasunezkoetan aitortzen zion: haragikerian, errealismo- eta antikristaukerian eta 

sentimentaltasun emeegian jausi gabe, ezkortasunez eta barru-barrutik zaurituriko sentimenduz 

zipriztinduak  izanagatik  begiko  gertatzen  zirela,  olerkiei  zerien  garbitasun-kutsuagatik. 

Gomendatzen  zion  filosofiko-intelektualetara  gehiegi  ez  zaletzeko,  sentimenduaren  bide 

zaharretan aurkituko zituela haren lirikotasunari hobeki egokitzen zitzaizkion inspirazio iturriak. 

Lizardiren  “Biotz-begietan”-i  buruz  berriz,  olerki  liburu  horrek  zekarren  eraberritzearen 

egokitasunaz: 

Manjar en verdad sabroso para las almas capaces de gustar la belleza poética (.) Es libro  

de vanguardia, grito de un corazón de juvenil empuje, nacido entre ansias de superación y  

vivos anhelos de abrir nuevos horizontes a nuestra balbuciente poesía. Por esto, y por los  

numerosos aciertos que el libro contiene, sólo plácemes merece su autor. Porque entiendo  

que,  las  audacias  innovadoras  en  la  poesía,  como  en  el  arte  en  general,  lejos  de  

perjudicar, benefician grandemente (.) En este sentido, paréceme no sólo conveniente, sino  

necesaria  la  publicación  de  este  libro  en  el  momento  actual  de  nuestro  renacimiento  

literario. Porque en él se inicia un nuevo género de expresión poética, que seguido con  

prudencia, ha de contribuir, a mi juicio, al acrecentamiento del valor de nuestro caudal  

poético (.)261.

Lizardiren meritu handiena honetan zetzan: 

Lo substancial, y por ende, el mérito principal de su labor literaria, estriba en la idea  

poética, en la pasión, en el sentimiento y en el colorido sobrio pero brillante con que sabe  

revestir los más profundos pensamientos y expresar artísticamente los más hondos sentires 

(id.).

Lauaxetaren bigarren liburua ere famatu zuen: 

260  Jautarkolen sorta marduldua, Errenteriako Udala, 1998, 61-63 orr. 
261  Aip. lib. 76-77 orr.
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Orain  arteko  bere  olerkietan,  bihotz  barnean,  labe  gorituan,  kixkaltzen  zeuzkan  

bihozkadak eta gogo dardoak eman dizkigu. Oraingoetan kanpotik hartu ohi ditu kanta  

gaiak. Begietan josi zaizkion lurkoi bizitza honetako gertakariak eta ikuskizunak hartu eta  

jantzi arin eta politez apaindu ditu gure begien zoragarri izan zaizkigun (.) Erdarazko,  

Castillako romanze zaharren eran taxutuak,  baditu; Jammesen erakoak ere bai.Guztiek  

daramate halako bizitza dardara eta eder kutsu berezi bat. Azalez gauza hutsak dirudite;  

baina idazlanetan edertasuna ohartzen dakitenentzat, ez inolaz ere (.) Jantzi arina, bertso  

meheak  behar  dituzte  taxu  honetako  olerkiek  (.)  Jammesek,  ordu  arte  olerkariek  

zerabiltzaten bertso neurriak hautsi eta neurri berrikoak asmatu zituen; hauxe bera egin  

digu Lauaxetak (.) Gure hizkuntza zaharrak, era guztietako langileak behar ditu: landu  

gabeko soro, aberastasun gai dena dugu (.) Hargatik,  txalogarria deritzat Lauaxetaren  

lana262.  

Horretaraz  gero,  1930-31n  eta  1935ean  ere  goretsi  zituen  olerki  bide-berritzaileak. 
Beraren olerkigintzari dagokionez, kopla herrikoiak aintzat hartuz eta 1933an Tolosako 
Santa Agedako sariketan garaile gertaturik, ez nornahik baizik aurrez ere olerkari fama 
zuen batek, bide herrikoiari indarra eman zion, eta 1933-34tik aurrera Aitzolek gidaturik 
herri  bertsoak,  olerki  herrikoiek  hartu  zuten  prestigioa  eraikitzen  modu eraginkorrean 
esku hartu zuen. 

Zaitegiren “Tori nire edontzia” iruzkintzean honela idatzi zuen: 

Irudimen  biziko  olerkaritzat  jotzen  dut  nik  behintzat,  atzo  arte  ezezaguna  nuen  gure  

olerkari  hau.  Asmo  eta  gogorapenak,  kolore  ñabar-politez  janzten  ederki  daki,  baita  

batasun-katea  urrezkoz  irudiak,  bihozkadak  eta  burutapenak  elkarrekin  taxuz  lotu  eta  

josten ere. Bertsoa egoki eta trebe darabil; baina bihurri xamar. Bertso gutxitan edergarri  

asko sartu nahi dizkigu eta olerkiaren argitasuna lausotuta uzten du zertxobait.  Olerki-

gaiek ez dute bertsoetan lasaiegi egon behar, noski, baina gutxiago estuegi (.) Ondo baino  

hobeto  dio  gai  honi  buruz  Aitzolek...”Jo  beza  bertso  leun,  gozo,  errezetara  Zaitegi´k,  

orretarako gai dan ezkero. Mamia sakona, goi-indarrez betea izan bedi: azala ordea, adi-

erraza,  leuna,  irakurri  utsakin  irakurleak  ulertu  lezakena.  Orduantxe  gogoa poztutzen  

zaigu:  edertasuna  nekerik  gabe  atxitzeak  lilluratzen  baigaitu”  Horra,  gure  olerkari  

gazteok  hartu  beharko  luketen  bide  zabala.  Utz  bitzate  bidezidor  ilunok  eta  Aitzolek  

erakusten dien bide eroso horretatik jo bezate lasai, beldurrik gabe. Har bezate bertso-

262  Aip. lib. “Zubimendi eta Lauaxeta” 146-147 orr. El Día-n 1935-08-31 eta Euzkadi-n 1935-09-03.
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egintzan eredutzat edo ikasbidetzat gure Orixe jatorra: ez dira, honek eskutik daramatzala  

ilunpetan eroriko. Irakurri, liburu honetan duzuen bere “Gure zizak”263.

Saria ere jaso zuen. 1935ean, VI. Olerti Egunean, haren “Maite opari” olerkia saritu zuten. 

Xenpelarri buruz eta bertsolaritzari buruz zenbait artikulu idatzi zituen264. Garbi dago erabat bat 

egin zuela Aitzolekin. 

Elixabete  Perezek  zehatz-mehatz  jaso  ditu  Biozkadak-ek  jasotako  erreakzioak.  Koldo 

Mitxelena, Manuel Lekuona, Paulo Iztueta eta Jon Kortazarrenak, besteak beste, eta amaieran 

baieztapen hau egin du: 

Ez  daukagula  Jautarkolez  lan  berariazkorik,  azterlan  osorik,  bere  jardunaren  luze-

laburra,  munduratuaren  barrengo  bilakaera,  garaian  izan  zuen  itzala,  besteekin  

(hemengoekin eta kanpokoekin) izan zuen harremana... behar bezala argitzen digunik265.  

Bereziki  Hego  Euskal  Herriko  literatur  eztabaida  garrantzizko  batzuk  aipatu  ditugu 

gaingiroki, ezagunak eta ez hain ezagunak. 1936ko gerra aurrean Manuel Lekuonaren liburuek, 

batez  ere  Poesía  popular  vasca-k (1930)  eta  Literatura  oral  euskérica-k  (1935)  izan  zuten 

eragina  gogoratu  dugu,  eta  Aitzolen  eragina  eta  hari  Luis  Jauregi  Jautarkol-ek  emandako 

laguntza. Aitzolek erail aurretxoan ordurainoko literatur bilakaeraz adierazi zuen sintesia ere jaso 

dugu: olerkari hautatuek poesia landuari euskal estetika nazionalaren kutsu berezia erantsi behar 

zioten, eta euskal populuak olerkari hautatu haiei jarraitu behar zien. 

50eko  hamarkadan  batzuek  Lizardi  hartuko  dute  eredutzat,  beste  batzuek  Lauaxeta  edo 

Orixe. Zenbait olerkari adinean aurreratuk haien aurreko olerkigintzan jarraitu zuten, eta beste 

zenbait  olerkari  gazteagok aurreko haien guztien aurka edo haiek erabat  bazter  utzirik,  beste 

eredu batzuei jarraiki, bestelako ereduak jarri zituzten indarrean.

263  Aip. lib. “Eusko-olerkiak” 148 or. El Día-n, 1935-09-15.
264  “Bertsolari nor zaigun: Xenpelar ereduz” in  Yakintza (17), 1935, 331-339;  Yakintza (18), 1935, 407-413; “El 

bertsolari” in El Día, 1935-01-11, “El Día del bertsolari” in El Día, 1935-01-20 eta “El bertsolari en acción” in 
El Día, 1936-06-20.

265  Aip. lib. 111. or.
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2. 50EKO HAMARKADAKO ERAGILEAK

Bertso-olerkigintzari  doakionez,  gerraondoan  espiritu  haren  oinordeko  eta  jarraitzaile 

eraginkorrena  J.  Zaitegi  da  guztien  gainetik,  Euzko-Gogoa aldizkaria  ardatz  duela,  eta  beste 

eragile  handi  bat  Santi  Onaindia  da  Milla  Euskal  Olerki  Eder (1954)  eta  Olerti poesia 

aldizkariarekin  (1959-1969).  Eragileak  eta  olerkariak  biak  ere.  Orixe  (“Euskaldunak”  poema 

1950ean kaleratua;  Ameriketako  erbestean  olerkigintzan),  Luis  Jauregi  Jautarkol  eta  Manuel 

Lekuona eta beste hainbat olerkari ere bizirik dira eta gerra aurreko espiritu haren jarraitzaile 

gertatzen  dira,  neurri  batean  edo  bestean.  Beste  olerkari  batzuk  50eko  hamarkada  inguruan 

hasten dira argitaratzen, berariaz aipatu beharrekoa Salbatore Mitxelena da eta haren Arantzazu: 

euskal  sinismenaren  poema 1949an  argitaratua;  Orixek  bi  artikulu  garrantzizko  idazten  ditu 

hartaz, eta, jakina, zenbait belaunalditako olerkariak batera gertatzen dira lantegi berean.

2.1. Zaitegi

Goraxeago etendako hari-muturrari ostera heltzeko, hel diezaiogun Zaitegik Euzko-Gogoa-

ko lehen alean argitaratutako “Aitzolen gizaldia” artikuluari266. Laburbilduz, belaunaldia hauek 

osatzen dute: Eusko-Olerti-Egunetan sarituak: Lauaxeta, Lizardi, Loramendi, Patxi Etxeberria, 

Zaitegi,  Jauregi,  Iñaki  Otamendi  eta  horiekin  batera  Orixe,  Tapia-Perurena,  Jakakortajarena, 

Paben Loidi, Erkiaga, Gaztelu, Santi Onaindia, N. Etxaniz, T. Monzon eta beste. Belaunaldiaren 

ezaugarriak hauek dira: 1.- Orduraino euskal literaturako olerkari garaienak eta bikainenak. 2.- 

Aitzol eragile eta zirikatzaile, eta Orixe irakasle nolabait. 3.- 1890z gero jaioak. 4.- Prestakuntza 

intelektual  antzekoa.  Frantzia,  Alemania,  Ingalaterra  eta Italiako olerkiak irakurriago zituzten 

Espainiakoak baino. 5.- Gutunez edo bestela harremanetan elkarrekin267. 6.- Euskara lantzea eta 

266  Hau idazteko IZTUETA Pauloren Euskal Idazleen belaunaldiez, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2005, 129-149 
orr.  liburuaz  baliatuko  naiz.  Ohartxo  bi:  bat,  Iztuetak  aipatzen  duen  Zaitegiren  artikulu  argitaratugabeaz 
baliatuko naiz, eta bi: liburu horretan galderak egiten ditu Iztuetak, ea Zaitegik literatur belaunaldiez idatzi zuten 
halako edo honelako autore ezagutuko zuen (esaterako, 133. orrian Petersenez eta Thibaudetez galdetzen du), 
eta erantzuna lehenbizikori  dagokionez,  baiezkoa da.  Ikus Zaitegik  Egan-en 1963ko lehen alean idatzitako 
“Belaunaldiaz” artikulua (16-34 orr., bereziki 18.a).

267  DIAZ, Jon eta IZTUETA, Paulok kaleratutako  Jokin Zaitegiri egindako gutunak I (1932-1935) eta II (1956-
1975, Utrisque Vasconiae, Donostia, 2007, liburuari esker, badakigu Aitzolek Euzkadi, El Día, Yakintza, Eusko-
Olerkiak liburuen hitzaurreez gain gutunak baliatzen zituela kultur mugimendua gidatzeko: Eskari bero bat egin  
nai nizuke egin, arren. Darabilgun euskerarekin irakurle geyenak aspertuta, akituta ditugu. Idazkiak ez dira ia  
saltzen. Neke-nekearen bidez idatzitakoak irakurtzen baiditugu. Literatura artifiziala egiten ari gera. Erriaren  
erraietara jaizten ez dakigu eta erritarrak alde egin digute. Gertatzen zaiguna negargarria benetan (.) Benetan  
euskera zabaldu eta euskerari iraun erazi nai badegu erritarren euskera errexera jo bear degu. Gañantzean ez  
degu itxaropenik.  Ara  nere  eskaria.  Al  badezu,  olerkiak  zerbait  errexteko,  leuntzeko.  Zuri  eta  olerkari  eta  
elertilari  guziei  berdin  eskatzen  dietet.  Zailtasuna leundu ezkeroz  atsegiñago eta  gehiago  irakurriko  gaitu  
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olerkiak “eusko-gogoz” egitea xedetzat. 7.- Olerkigintzari zegokionez, Azkueren hiztegia lagun, 

euskal olerki hiztegia ugaldu zuten, eta errima ere bai, ugaritu eta aberastu.

Paulo Iztuetak  honela dio:  Badirudi,  beraz,  Jokin Zaitegik  berak zuzentzen duen  Euzko-

Gogoa aldizkaria, belaunaldi horren oinordeko sentitzen dela, artikulu horretan espiritu hori  

jasotzen  baita268.  Baiezta  liteke  ohoretzat  zuela  belaunaldi  hartakoa  eta  mugimendu  haren 

oinordeko izatea.  Horrek ez du esan nahi  gerra  aurrekoa eta  gerraondokoa berdinak zirenik. 

Egoera soziopolitiko-kultural bitan jaioak izaki, Aitzolek zuzentzen zuen  Yakintza eta Zaitegik 

zuzentzen  zuen  Euzko-Gogoa  ezberdinak  izan  ziren,  haatik,  azken  hau  haren  oinordeko 

olerkigintzari zegokionez.

Ez da unea  Euzko-Gogoa  zer izan zen xeheki azaltzeko,  baina aipatu gabe ezin da utzi, 

euskal literaturako genero guztiei bezala olerkigintzari ere asko opa izan ziola aldizkari horrek, 

eta  Zaitegi  zuzendari  zuela,  euskal  olerkari  gehienen  plaza  izan  zela.  Egan-ekin  batera 

hamarkadako literatur aldizkari garrantzizkoena. Zaitegik olerkigintzan egin zuena alde batera 

utzirik,  eragile lana nola burutu zuen jabetzeko, Paulo Iztuetak eta Jon Diazek bildu dituzten 

gutunak, berak eginak edo berari, ez dira adierazgarri kaskarrenak269. Olerkaria banaka aztertzean 

aipamen dezente aldatzen dugu gutun horietarik.

2.2. Orixe

Eragin  handia izan zuen 50eko hamarkadan ere.  Zaitegik  aitortu  bezala,  irakasle  gisa270. 

Orixek Zaitegiri egindako gutunak irakurri eta halaber Santi Onaindiak egin zizkionak irakurririk 

jabetzen da bat Orixek izan zuen itzalaren aurkiaz eta ifrentzuaz. Aurkia askoz handiagoa eta 

ifrentzua murritzagoa, baina hura ere handi bati dagokionez, itzal aski luzekoa.

erriak (42. or.) Ikusi halaber, 31-32, 44, 48 orr. 
268  Aip. lib. 133. or.
269  Jokin Zaitegi (gutunak) (2); eta Jokin Zaitegiri egindako gutunak (3 eta 4),  Utriusque Vasconiae, Donostia, 

2007.
270  Joan Inazio Goikoetxea Gaztelu-k: Lenago zure burua euskal-idazlen irakasle nagusitzat jotzen bagenun, arego  

orain. Ba dirudi Ameriketara eldu zeranetik gaztetu zerala zu (.) Zure oraingo olerkiak, naiz kantarakoak, naiz  
tankera berrikoak, bai umoak, bai sakonak. Betegiñik ager duzu orain zure gizabetea. Nere iritxiz, zuzen zuzen  
zabiltza era berriko neurtitzgai oietara jotzean. Alaere klasikoen eraz ari zera, ba duzu Horati´ren kutsu noski 
(Ikus IZTUETA, Paulo eta Ibai: Orixe: gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 475 or.
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Aurkia Zaitegiren eta Ibinagabeitiaren eta beste banaka gutxi batzuen proiektuari, euskara 

alor guztietara zabaltzekoari, bultzada handia eman ziolako, batez ere sei hilabetean Zaitegiren 

ondoan  aritzean  Euzko-Gogoa  hasi  berria  zenean,  hark  sendotze  aldera  beharrik  handiena 

zuenean, hasi-masietan. Batetik bere lanak aldizkari horretan argitaratuz, eta hortaz, aldizkariari 

prestigioa emanez, eta, bestetik, jakina, euskal idazle asko aldizkarian idaztera erakarrita.

Aurkia 50eko hamarkadaren atarian  Urte guziko Meza-Bezperak eta bereziki  Euskaldunak  

poema nazionala kaleratzeagatik. Baina zinez, poema nazionala burutu al zuen?

Idazten  ari  naizen  hamarkada honetan  heldu dio berriz  Paulo Iztuetak  aurreko mendeko 

80ko hamarkadaren amaieran, Orixeren jaiotzaren mendeurrenaren karietara landu zuen gaiari, 

Euskaldunak poemak lau arotan izandako kritika iruzkintzeari, alderdi historiko-soziologikoaren 

ikuspegitik271.  Oroz  lehen  nabarmendu  du  poemak  izan  zuen  patu  ezin  konponduzkoa,  izan 

zezakeen okerrena: 1936an amaitu eta 1950ean argitaratzea. Poemak kritika aldetik izandako lau 

aro horietatik,  bigarrena  interesatzen  zaigu  bereziki:  obra argitaratu  garaikoa,  aztergai  dugun 

urte-bitartearen  atarian  gertatu  zelako.  Aro  horri  dagokionez,  guztietatik  Zaitegirena  eta 

Lafitterena bereizi ditu Iztuetak, kontrastez, eta guk Iztuetak jasotakoez gain, S. Mitxelenarena 

eta T. Monzonena erantsiko ditugu, ikuspegia osatu beharrez.

 Zaitegiren  arabera:  gure  erri  osoa  poema  ortan  duzu.  Gure  artzai,  gure  aizkolari,  

arrantzale, nekazari ta bertsolariak, gure erriko gizon-emakumeak betetzen dute gure ikusterrea,  

alai ta langile, zindo ta sendo egunean eguneko yardunaldi sendo ta zindoetan (.) badugu gure 

poema nagusia. Areago oraindik; non-naiko ta noiz-naiko poema bikaiñenak bezin bikaiña. Ta  

zenbait saietsei begiratu-ezkero, gurea bikaiñagoa ta erritarragoa, alegia272.

Poema  argitaratu  zen  urte  berean  Salbatore  Mitxelenak  gauza  bertsua  adierazi  zuen 
gaztelaniaz, Zaitegik bezain biribil edo are biribilago: 

Por  todo  ello,  ha  llegado  el  momento  de  decir  y  proclamar  ante  todos,  con legítimo  

orgullo, que la vieja Euskalerria tiene su poema y el euskera su libro, pero un libro tal,  

que bien quisieran ostentarlo otras lenguas más cultas y extendidas273. 

271  Orixe auzitan, Utriusquae Vasconiae, Donostia, 2003, 94-101 orr.
272  “Orixe´ren Euskaldunak” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1950, 7-8 orr.
273  “Euskaldunak o el poema de los vascos” in Arantzazu, (9), 1950, 220-223 orr.
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Zaitegik  bezala  protagonista  herri  osoa  dela  baieztaturik  ere,  poeman  gehien 
nabarmentzen  diren  pertsonaiei  buruz,  hots,  Mikel  eta  Garaziri  buruz,  laudorioak 
erabatekoak dira: 

Bien es verdad –y conviene apuntar– que los amores de Mikel y Garazi, aún por sí solos,  

sin  los  aditamentos  del  resto  del  poema  y  editados  aparte,  constituirían  un  tomo  

encantador y delicioso, como no tenemos otro en euskera, que llegaría a ser de entera  

satisfacción y de gran beneficio para nuestra juventud actual, no poco maleada por la  

bastardía de amoríos fáciles y sin grandeza (.) Ojalá los jóvenes de hoy día gusten de  

cantar y lleguen a sentir,  con afanes de imitación,  a esta pareja modelo,  tan nuestra,  

totalmente  humana  y  honesta,  simpatiquisima  y  asequible,  laboriosa  y  alegre;  feliz,  

inefablemente feliz! (id.).

Aurreko urtean, 1949an, kaleratu zuen Arantzazu: euskal sinismenaren poema. Kritika onak 

jaso zituen274, eta ospea irabazia zuen.  Unamuno ta abendats-eko S. Mitxelena gogoan izanik, 

zerbait  kritikoagoa  espero  zitekeen.  Gaztelaniaz  idatzita  egoteak  zerikusirik  izan  zezakeen 

laudorioen  biribiltasun  horretan?,  hain  egoera  agonikoan  zen  euskal  literaturaren  kalitatea, 

euskaldun herri zigortuarena bezala, noraezean famatu beharrak? Nolanahi ere, ez zuen Zaitegik 

baino gutxiago laudatu, eta Orixe kritikatzen ausartu ziren bakarrak T. Monzon, hein apal batean, 

eta batez ere P. Lafitte izan ziren. Azken honen kasuan gogoratu behar da Orixek oso kritika 

gogorra egin ziola haren Grammaire Basque liburuari.   

Zaitegirengana  itzuliz  ostera,  “Orixe´ren  gizakume izengabeak”  artikuluan  nabarmentzen 

zuen poema horretan euskaldun gizabanakoen ezaugarriak ez baizik euskaldun eredu orokorrak 

ageri direla: 

Ta  aiurriz  gain-gaiñeko  euskaldun  dituzu,  euskaldunaren  onbide  ta  makurretan  ere.  

Nolakoak  dituzu,  ordea,  euskaldunok?  Erdaldunari  edozertan  azala  zaio  gogoko:  

euskaldunari, ordea, barne-muiña. Geroztik, erdalduna axal-zale duzu, euskalduna, berriz,  

274  Besteak beste, F. Krutwigek goretsi zuen ezin gehiago: Poema honetan gure herriaren botzak eta naigabeak,  
nekheak eta lehiak sentitzen dira. Egiazko, zinezko poesis guztietan bezala´ nundik dathorren eztakigun aingeru  
bat  gugan  sorrtzen  dela  aditzen  dugu.  Liburu  haur  irakurrten  hari  garenean´  gure  izpirituak´  lekhoreko  
munduan eztagozen gauzetarat, bertze mundu batetan manatzen duten indarrak eta idealak gana hegaz egiten  
duela sentitzen dugu. Egokera hauietaraño ezin dezakegu erran nola heltzen garen; arrazoinaren munduaz  
landan´ Logikaren kanonez ta eskhemataz ezer ere ephaika ezin dezakegulako. Berhain´ egiazko ederrtiaren  
obrek  egokera  hauietarat  garamazki.  Mitxelenaren  poematek´  honen  egiteko´  izpirituzko  hegalek  eduki  
daduzkate. “Arantzazu euskal-poema” in Arantzazu, (11),1950, 302-303 orr.
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mami-zale.  Ikuslerik izan edo ez izan,  euskaldunak berdintsu yardungo du; erdaldunen  

artean soñekoak gora aundia du, ta sarritan, soñeko ipain-apain besterik ez ditute275.

Zaitegik txarresten ez zuena T. Monzonek bai: 

“Euskaldunak” aipatzen  dituen jendeki aurrenak, etzaizkio irakurleari bear bezela ikus  

eta ezaguerazten. Garazi, Mikel, Gorri...ez ditut odol eta aragizkotzat. Ez dira aski biziak,  

bear bezin egizkoak. Etzaizkit naiko ederrak ere. Ez ditut ez maite ez gorroto: lastozkoak  

baitzaizkit.  Badira “Euskaldunak” aipatzen dituen jendekietan,  Peru ta  Ankamakur  eta 

beste  zenbat  alako “azeri”,  “zakur”,  balankari,  ostatu-zale,  arlote...Abek  denak  obeki  

ezagutuak ditu Orixe´k,  liburuari itxura ta aria emateko burutik  atera bear izan ditun  

Garazi ta Mikel maitemindu koitadu bi oriek baino276. 

Goretsi ere egin zuen Monzonek, eta kritika hori ere egin zion. 

Paulo Iztuetarekin bat gatoz poemaren interpretazio hau egiten duenean: 

Gizabanako orokor eta inpertsonal horrek,  mutandis mutatis eta historian salto handia  

eginda, ez al  du aski ondo ezaugarritzen erdaldunari buruzki definitzen den euskaldun  

izengabea? Ez ote  da ikuspegi  horretan  oinarritzen Orixek  bere poeman inoren izenik  

sartu nahi ez izatea? Zaitegiren interpretazioaren arabera, Orixek betikotzen duen atzoko  

Euskal  Herri  hori  zer  da  aipaturiko  ikuspegiari  darion  esentzialismoa  besterik?  (.)  

Poemaren  ahistorikotasunak,  baldin  ahistorikoa  dela  onartzen  bada,  planteamendu  

esentzialistan luke sorburu277.

 Lafitteren kritika berriz, gorago adierazi bezala, Monzonena baino gogorragoa: 

“Euskaldunak”  est très différent de notre rêve: c´est un gigantesque album folklorique,  

artistiquement rédigé, développant dans l´ordre des saisons génial, dressé par un ami d

´Hésiode et  de Virgile,  mais imprégné jusqu´aux moëlles  des réalités  du Pays Basque.  

Nous aurions souhaité un vivant récit,  une marche ou même une course haletante des  

événements vers un terme, la mise sur pied de vrais caractères humains avec le tableau  

275  “Orixe´ren gizakume izengabeak” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1950.
276  Ikus MONZON, T.: Hitzak eta idazkiak III, Jaizkibel, 1986, 88-89 orr.
277  Aip. art. 98. or.
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dramatique  de  leurs  luttes  inévitables.  Il  y  a  bien  Garazi  et  Mikel:  mais,  mon  Dieu!  

Comme ces enfants sages sont noyés dans leur milieu!278. 

Iztueta ados datorkio: 

Orixeren estetikari  eskainitako  atalean,  zerbait  garbi  atera  bagenuen,  hauxe  izan zen:  

alegia,  bere  literatur  erizpideetan  osoki  eskema  platonikoa  onartzen  duela.  Honen  

arabera, asko laburtuz, a) sorkuntzan helburu morala nagusitzen da eta, zentzu honetan,  

bihotzak  adimenaren  esanera  egon  behar  du;  b)  arkitekturan  bezala,  zatiak  oro  

osotasunaren ikuspegitik gogo ematen dira eta, maila honetan, zerebrala da (.) Lafittek  

Mireio-ren antzekoa amesten zuen Euskaldunak. Momiak antzo, hezur-haragirik gabekoak  

zaizkio Garazi eta Mikel. Orixek, hain zuzen, horixe zen obra hartatik hartu nahi ez zuena:  

maitasun profanoa. Ibarri 1951ko otsailaren 9ko egiten dion gutunean, Lafittek egindako  

kritikaz ari zaiola hain zuzen, uste hau berresten duen aipu zuzena dator: “oraingo novela  

edo Ipui Berri zikin oiekin eta zinearekin, egurats osoa puzoniturik dago, ta ortan dagonak  

nola iritzi ongi? Ikaraturik gelditu nintzan Ladrón de Guevara jesuitak Mistral´ez esan  

zuna: `amores purísismos´edo `honestísimos´ edo olako zerbait. Bi mutillak bi zezenekin  

alderatzen ditun burruka artan purísimo al da? Zezenak bei susara nork ukan bezala ibilli  

bear al dute gizonak ere? Poema ori irakurtzean mutillak emagosea senti bear al dute,  

edota neskek argosea? Ola dago mundua”279.

Hori irakurrita oso ongi konprenitzen da Orixeren lanaren ifrentzua, hark egin zuen borroka, 

beste  batzuek lagundurik (Martin  Oiartzabal,  Aurre-Apraiz...)  ortodoxia klasizistaren  alde eta 

modernismo zantzu orori aitzi, eta erotismo orori buruzki. Erakusgarri batzuk: 

También rompí un cuaderno de versos de mi nocedad (sic) en español –Lizardi me suplicó  

por  todos  los  medios  que  no  lo  rompiese–  de  imitaciones  bromosas  y  lamentosas  de  

Uhland, Göthe (sic),  Heine, etc. Si imitar a esos autores insanos me pareció malo, a los  

locos de ahora me parece pésimo. Como dice el proverbio español “suspiros de monja y  

pe...de fraile, todo es aire”. Poesía moderna. Orixe se arrepiente de haber dicho también  

algunas tonterías en verso, y no quiere reincidir. Que los confinen a una isla a todos esos  

278  Aip. art. 99. or.
279  Aip. art. 100. or.
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imbéciles que se llaman poetas.280. Zaitegiren bidez beste emakume bati erakusteko egina 

da, euskaraz ez dakien bati emateko, eta horregatik erdaraz. Esanguratsua.

Beste hau zuzenean Zaitegirentzat  egina,  N. Etxaniz,  A. Ibinagabeitia,  eta  J.  Miranderen 

literatur joera edo lanen aurka: 

Baitaratu zera, orregatik, Etxaniz´en “Griñaren loa” gordiñegia dala (.) Alderdi´koek ez 

dute onartuko iñolaz ere, likiskeri ori. Arri ta belarri egiñik nago olako gizon onari nola  

ialki zaion olerki lotsa emangarri ori. Zorigaiztoko  moda! (.) Betor Andima len-bai-len.  

Damurik ez da lenago etorri! Ez ote litzake obe Ars Amandi ixilik gordetzea? Gure iendea  

ikaratuko da. Ona Oiartzabal´dar Martiñ´ek lengoan ziostana: “...Mirande´tar Ion Euzko 

Gogoa´n  espiritismo´zaz  idazten  asi  zanetik  ez  zait  atsegin  euskera  poliki  idazten  dun  

arren (.) Gazte bai, baiñan buruarin edo arro edo ez dakit  zer ere espiritismoaz idatzi  

zunean hainbeste  kirtenkeri  egi  bailiran  idazteko,  ta  orain  Gernika´n beste  astakeri  ta  

ausarkeri oiek (.) Nik ez nekin “Aurraitz” ori nor zanik. Berak egin zidan lengoan, eta  

gauza orietaz galde egiten zidan –1000. olerkietaz  gaiñera- zer nerizkion.  Au erantzun  

nion. “Iturriko laztana” –idazpurua du, bai, makurrena- ta olerki oiek “nec nominentur in  

nobis”. Etxaniz ere atzeratuko da, garbi mintzatzen ba´gakio. Zori gaiztoko “literatura”  

orrek zentzua galerazten du, ezari ezarian281.

Santi Onaindiari beste hau, hura “Milla euskal olerki eder” argitaratzeko prestatzen ari zela: 

“Hamaika maite-lelo ba-doguz euskeraz –diñostazu-,  alan be,  lizunkeri  gitxi;  Etxepare

´renak,  aundienak be.  Gaur,  ostera,  a  makal  itxi  dabenak ba-dira”.  Damurik!  Orretaz  

diñardu gaur berton iaso dodan Oiartzabal´dar Martin´en gutun batek (.) Ele ederzale  

oriek burua galtzen dute edozer ausarkeri ta gordinkeri ontzat emanez. Satsa gainzuriturik  

ere, barnean beti ustel. Zaitegiri esana daukat ez dutala aurrera Euzko-Gogoa irakurriko.  

Mosu-garaia, Iturriko laztana, Ars Amandi ta olako oriek “nec nominentur in nobis” (.)  

Itsusi  ta zantar iduritu yakun A. Donosti´k  Gure Herria-n  Charmangarria  zira,  eder  eta 

gazte argitara  emon  ebanean.  Ez  al  dozu  ori  iminiko.  Ez  Juana  Bizenta  Olabe  eta 

olakorik282.

280  Jokin Zaitegiri egindako gutunak I (1932-1935), Utrisque Vasconiae, Donostia, 2007, 336 or.
281  Aip. lib. 372-373 orr. “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapituluan ere jasotzen dut Orixeren 

jokabide moral-zaindiariaren hau. Ikus 41 or. 
282  IZTUETA, Paulo eta Ibai: Orixe: gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 309 or.
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Gutun horrek nola eragin zion jabetzeko, errepara bekio Zaitegiri igorritako gutun zati 
honi: 

Orixe´ren erantzun zain nengoalako, ez dautzut idatzi. Azkenez, areñegun artu neban, aren  

idazkia ta bertan jakiña, ain opa neban aren eritzia gure Mila euskal olerki onenak dirala-

ta. Eritxi zorrotz samarra, batez be moral-gaiari so ezkero. Aleginduko naz alik eta atsegin  

geien emoten; diñostan bidez jardunik283. 

Zaitegi ez zetorren Orixerekin bat; “erdibidearen” aldekoa zen: 

Nere ustez  zorrotzegia dugu gure  “Orixe” andia,  iainkotiar  olerkiak  besterik  ezpaititu  

onartu nai. Alare, on deritzat alegiñak egitea berari atsegin ematearren. Alabañan bide-

erdian barrena ioatea deritzat zuzenik: likiskeriak eta gordinkeriak, eztitut onartzen, iñola  

ere. Gizon danaren kezkak ez ditut astangarri ta arbuiagarri, ordea284.

Milla euskal-olerki eder-en aurkibidea irakurrita ikusten da atsegina eman ziola Orixeri eta 

haren adiskide zentsuratzaileei; ez baitago hark aipatutakorik mila euskal olerki ederren artean. 

Eta 1950etik 1953ra bitartean  orduko aldizkarietan argitaratutako hainbat  olerki  berri  ere  ez. 

Orixeren aurkia bezala ifrentzua ere itzal luzekoa.         

2.3. S. Onaindia

Santi Onaindiak belaunaldiaz den bezainbatean, alde batera, Zaitegik adierazia berretsi zuen: 

Auxe  dugu Aitzol´en  belaunaldia.  Gudu  aurreko  zazpi  bat  urtean,  berak  batez  ere,  sustatu,  

bizkor-azi ta aurrera eraman zigun orduko gora-naiezko mogimendu guztia,  El Día,  Euzkadi 

egunerokoak eta Yakintza aldizkariaren bitartez. Aren inguruan babestu giñan ainbat eta ainbat  

idazle ta euskaltzale. Merezi du, beraz, tolosarrak dalako aroaren erregetza285.

Bestera, 1954an  Milla Euskal Olerki Eder kaleratu zuenean, leku handia egin zion  Orixe 

irakasle etsiari,  atarikoa (“Itz bi”) hari opa izan baitzion,  eta atarikoaren ondoko sarrerakoan 

Aitzol baino gehiago Orixeren eta Lizardiren esanak baliatu zituen olerkiaz, oro har, eta euskal 

283  Jokin Zaitegiri egindako gutunak I (1932-1935), Utrisque Vasconiae, Donostia, 2007, 381 or.
284   DIAZ, Jon eta IZTUETA, Paulo:  Jokin Zaitegi Gutunak (1923-1973),  Utrisque Vasconiae, Donostia, 2007, 

174. or.
285  IZTUETA, P.: Euskal Idazleen belaunaldiez, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2005, 133 or., oin-oharra
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olerkiaren  kondairaz,  saiakera  laburtxo  bat  osatzeko.  Ez  zion  Aitzolen  estetika  ikuspegiari, 

azalean  behintzat,  jaramonik  egin  (beharbada,  Aitzol  aipatzekotan,  zentsurarekin  izan  zituen 

baino  arazo  gehiago  izan  zitzakeelakoan).  Ez  dut  asmorik  Santi  Onaindiaren  sarrera  horren 

azterketa sakonik egiteko, iragaitzaz, bizpahiru ohar egingo ditut, eta hori baino lehen Orixeren 

“Itz bi” iruzkinduko dut.

Aipatu dugu gutunetan zer egiteko jokatu zuen Orixek: irizpide moralistak ezarri nahi izan 

zituen,  eta  Santi  Onaindiak men egin zion.  Olerki  bildumaren atarikoari  helduz,  mila  euskal 

olerki  eder  horietan  txarrik  ez zuen ikusten,  onak eta  ezin  hobeak bai  bona eta optima,  eta 

erdipurdiko batzuk ere bai  mediocria. Eta azken horiek ere bazituzten zera politak. Horretaraz 

gero:  gure olerkari  gazteok  ba-dabe nun ikasi.  Kanta zarretan ba-dira bikaiñak  eta tankera  

banakoak286. 

Olerki zehatzei buruzko iritziak alde batera utzirik, olerkarien aztura txarrak salatzen ditu: 

Askotan burua larregi zorrozten dabe iñok esan ez dauana esateko. Ortatik datoz milla  

xorrozkeri edo xoxokeri, eta ez diranean, geldi lotzen gara balio daben bururakizunak ete  

diran,  ala  buru  zorrozkeriak.  Gure  mendeko  olerkarietan  agiri  dira,  gitxi  edo  asko,  

atzerrira begira, erdera edo moda txar orren mendeko (id) hori buruari dagokionez, eta 

bihotzari doakionez: guzur-adia edo guzur-asperena, erderaz esan el suspiro de falsete (.)  

Buruaren egia edo egi-antza bear dogu lelengo,  ta  urrena, bihotzaren egia (id).  Akats 

horietan  ez  erortzeko  bertsolariak  omen  dira  eredu:  Xenpelar,  Otaño,  Otxalde,  

Dibarrarte...eta Salbatore Mitxelena:  Gure egunotan saria lortu dauan Aita Mitxelena´k  

ortara joten dau, ta pozgarri yata (.) Jaunak egiñiko poiesi  orreik egia ta zentzuna dira.  

Au da modarik ederrena, ta gure bertsolarien betiko moda. Bide barririk ez da, baizik  

bere, bide berean dabillanak ba-daukala bere ibil-tankera. Bidea bide, bakotxa beti bera  

da (id.).

Berrogeita  hamar  urtera  irakurririk,  aholku bitxia  gertatzen  da  olerkari  gazteei  emateko. 

Atariko “Itz bi” horiengatik behintzat ez genuen Orixe handi etsiko.

286  Milla Euskal Olerki Eder, Karmeldar idaztiak, Larrea-Amorebieta, 1954, 7-8 orr. 
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Santi Onaindiak idatzitako sarrerara etorriz, besteak beste, olerkariari buruz duen ikuspegi 

filosofikoa azaltzen  digu,  Orixeri  jarraiki287:  Olerkaria eder-zalea da,  ta porrokatua ala ere;  

ederra  du  gai  bere  antze-lanetan.  Zer  dugu,  baiña,  ederra?  Platon´en  iritziz  egiaren  antz  

dirdaitsua.  Horrela  egi  oro  eder,  esan  genezake288;  eta  antze  edo  arte  guztietan  (hargintza, 

margolaritza, musika eta hizkuntza aipatzen ditu izendatuki) olerkia etsitzen du guztietan errege: 

Ala ere, antze guztien artean olerkia nagusi; oro baitago bere mende; adimenaren sorpen  

sakon ta biotzaren zauskada me ta zorrotz, oro du bere agindupe goxoan; ez du mugarik  

ezagutzen, itzaren bitartez baita zer nai uraxe adierazteko aiña. Ez uste orraitio edonor  

olerkari danik, goi-argiak ikututa antzezko ederra sor daroana baiño289. 

Nabarmentzekoa da 36ko gerra aurrean olerkiaren garrantzia asko azpimarratu zen bezala 

(Aitzol,  Lizardi,  Lauaxeta...),  artean  50eko hamarkadaren  erdialdera  ere  Santi  Onaindiak  eta 

haren kidekoek jarraitzen zutela olerkigintzaren axola handia azpimarratzen. Seguru asko, hartaz 

etsi-etsirik zeudelako ez ezik, gerra ondoko kultur garaia gerra aurrekoaren aldean bestelakoa 

zelako eta prosa, kontakizun moduan edo saiakera gisa, nagusitzen zekusatelako.

F. Krutwig aitzindari zela eta Aita Villasante jarraitzaile leialena zuela, 50eko hamarkadaren 

hasieran aldarri berriak hedatu ziren euskal intelligentsian: euskararentzat goi mailako klaseak 

irabazi beharra, kontakizunak eta eleberriak ez ezik zientziak eta askotariko saiakerak euskaraz 

jorratu beharra, eta aldarrikapen horiekin batera gerra aurrean egindako lana auzitan jarri zen, 

batez ere erabilitako hizkera garbizalea. 

Santi Onaindiak aldeztu egin zituen gerraurreko euskal langileak: 

Eta gure mende erdi au obea ete? Or-emenka ba-dira ezetz diñoenak. On eta egoki yaku,  

alan be, baikor izatea, illun-oxiñean jausi ez gaitezan (.) Gure mendea, egia esan, aberats,  

jori ta eder dogu, nai itz lauz nai olerkiz. Ezta sekulan gaur baizen garbi ta errotsu idatzi.  

Gizaldi  onen asi aurretxoan artu abiada ezta oraindik moteldu,  nai-ta illunaldiak izan  

noizka290.

287  Ikus Orixeren “Eder eta Antze” in Euzko-Gogoa, (11-12), 1950. 
288  Sarrera, 15. or.
289  Aip. lib. Sarreran 16. or.
290  Egiaztatu ahal izan dudanez,  Milla euskal olerki eder-en bi argitaraldi egin ziren urte berean, luxuzkoa bata, 

azal sendoduna; eta, arruntagoa bestea, bi liburukitan banatua. Aldatu duguna bigarren liburukiaren hasieran, 
619. or.
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Liburuak izan zuen harrerara etorrita, A. Ibinagabeitia, liburuaren sarrerak291 gogobete zuen: 

“Sarrera” aberatsean euskal  olertiaren  edestia  ematen digu antxiñakoenetatik  asi  eta gaur-

gaurkoetaraiño. Orrialde beteetan aleunka olerkari aipatzen ditu, ez-ezagunak geienak gaurko  

euskaldunentzat292 baina  kontuan  harturik   elantxobetarra  ez  zela  nabarmendu  liburu  kritika 

zorrotzak egiteagatik, itzalak ere garrantzizkoak aurkitu zizkion: 

Bakoitzak gere keru ta ao-gozoa ditugu. Onaindiak ere berea. Orregatik ez da errex esatea  

beti  olerki  onenak  aukeratu  ditun  ala  ez.  Olerkari  banaka  batzu  ez  ditu  bear  bezela  

nabarmendu  ematen  dizkigun  aien  olerkietan,  oraingo  Euskalerriko  egokera  latzak  

besterik etziolako laketzen. Alare izenak eman dizkigu eta ez da gutxi, bada beste norbaitek  

ixildu  egingo  zitun  bildurrez.  Olerkari  berri-zale  (modernista)  zenbait  ere  eskaxegi  

aurkezten dizkigu. Ez dala oben larria esango du norbaitek...Nik berriz, emen aipatzen  

diran  olerkari  (?)  eta  olerki  asko,  ez  nitun  aintzat  artuko  ezta  bilduman  ezarriko.  

Lengoa...bakoitzak bere lepotik burua. Dana dala lan izugarria ta bear bearrezkoa Aita  

Onaindiak egin diguna, atsandiko lana gaiñera.(id.)

A.M. Labaienek oso goretsi zuen: 

Liburu eder ortan oraindañoko euskel Olerti osoa dugula esan diteke: antziñako guda-

kanta  zaarretatik  asi-ta  egundañoko  gazte  berri-zaleen  itz-neurtu  “zazpiki”-etaraño.  

Bidez-bide erritar bertso, maite-lelo, irri-kopla, jainkotiar kantika ta gure liriko ikasien  

olerki  garaienak  agertzen  dizkigularik...Artobero  usairik  gabe  esan  dezakegu:  Euskel-

Olertia ugari ta goitar dala ta beste edozein erritakoa bezin eder ta bikaiña, bakoitzaren  

neurriaren arabera (.) Liburu bikain onek euskaldun sendi ta etxe guzietan bear luke toki  

berezi bat. Gure jatorriko altxor eta gordaillurik miñena bait dugu293. 

P. Lafittek ere bai Gure Herrian294: Gorespenik bizienak zor zaizkio eskuararen eta Eskual-

herriaren izenean. Bada bilduma hortan zer irakur eta zertan gogo-bihotzak pulunpa arbasoen  

291  Zaitegi ere bai: “Mila Olerki onenak idaztiari ezarri diozun itzurrekoa (sic), erabat bikain eta eder idatzi duzu,  
noski. Idaztiaren zabalkundea egiteko aurtengo lenengo zenbakian emango dugu dalako itzaurre ori” in DIAZ, 
Jon eta  IZTUETA, Paulo:  Jokin Zaitegi Gutunak (1923-1973), Utrisque Vasconiae, Donostia, 2007, 178. or. 
Zaitegik adierazi bezala, hitzaurrea Euzko-Gogoa-n agertu zen.

292  “Milla euskal-olerki eder” in Euzko-Gogoa (1-2), 1955.
293  ONAINDIA,  Santi:  “Guda  ondorengo  euskal  olerti  giroa”  in  Olerti,  1981  edo  Interneten:  www. 

andima.armiarma.com.
294  In Gure Herria, 1955, 148-151 orr.
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jeinuaz orhoituz  (.)...Akats batzuk ere aurkitu zizkion,  poema batzuk izengabekoetan emanak 

haien izenak ezagunak direnean. Olerkari batzuei buruz irakaspen berriak behar zirela, esaterako, 

J.  Mirande eta  E.  Salaberryz,  eta  azkenik, Aita  Onaindiaren lan ederrak erakustera emaiten  

dauku beraz eskual olerkiaren ezagutzeko liburu baliosa eta haren sailari jarraikitzeko parada  

ona. 

Koldo  Mitxelenak  goretsi  eta  eskertu  zuen  S.  Onaindiak  egindako  antologia.  Kritikatxo 

batzuk ere egin zizkion. Izenburuak zioenaz bestalde, mila olerki baino gutxiago ziren, eta denak 

ez ederrak, baina batez ere bi akats aurkitu zizkion: zergatik zeuden ohar lexikoak gaztelaniaz 

liburua  euskaldunentzat  baldin  bazen,  olerkien  itzulpenik  ez  egoteak  eta  hitzaurrea  eta  ohar 

biografiko  eta  kritikoak  euskaraz  egoteak  frogatzen  zuenez;  eta  zergatik  egile  nafarrak 

gipuzkoarrekin batean:

¿se puede presentar alguna razón que tenga una apariencia de validez para justificar las  

citadas y otras muchas traducciones análogas? Tampoco se comprende muy bien por qué los  

autores navarros se han incluído entre los guipuzcoanos295.

S.  Onaindia  olerkari  gisa  ez  zen  nabarmendu,  baina  eragile  gisa,  aipatutako  olerki 

bildumarekin –Orixeri  atsegin ematearren egin zizkion zentsurak zentsura, eta egindako akatsak 

gorabehera (Miranderenak bi olerki sartu zituen, Krutwig-rena bakarra, Lafitterenak bederatzi, 

Iparraldeko  idazleetan  olerki  gehienak  berarenak)  296–,  eta  Olerti  aldizkarian  zuzendari  gisa 

egindako lanagatik (1959-1969)297, leku hauta merezimendu osoz irabazi zuen.

2.4. Manuel Lekuona

295  “MILLA EUSKAL-OLERKI EDER ALDIZ-URREN AUKERATUTA” in BRSVAP, 1954, 387-388 orr.
296  Santi Onaindiak berak kontatzen ditu liburuak izan zituen kritikak, besteak beste, Koldo Mitxelenarenak. Ikus 

Interneten  “literaturaren  zubitegian”  Onaindia,  Santi.  www.......................;  edo  Santi  Onaindiaren  beraren 
Euskal literatura VI., Etor, Donostia, 1990.

297  Lehenbiziko alean olerki aldizkari berriari buruzko iritziak bildu zituen Santi Onaindiak, besteak beste, Juan 
Mari Lekuonarena:  Egi-egiaz esaten dizut ordu onean datorrela zure OLERTI izeneko aldizkari ori. Diozun  
utsunea neronek ere nabaritutakoa da , askotan egon bai naiz nere lantxoak nun argitaratu! Eta nere eskuetatik  
irtendakoak gauz gutxi izanda ere, ezkutuan egon litezkenak alegia, beste euskal idazleen lanak irakurri-gose  
egon naiz, nun gose ori berdindu ez dakitela. Orretaz gañera, atzen aldi onetan, olerki saillean lan gutxi datoz  
eta txepelagoak. Gaitz onen sustraia sakona izango da, noski. Ez noa orain iritzi bat ematera. Baiñan aldizkari  
onek laguntza ederra eman dezaioke euskal literaturari. Bebiltz ondo euskera gaurkoratzeko gai guztiak jotzen  
dituzten aldizkariak. Gu literatura arruntarez (sic)  zerbitzari gera. Betor ordu onean OLERTI izeneko gure  
lurbazterra! Ikus Interneten Ibinagabeitia proiektua; Literatur aldizkarien gordailuan Olerti-ren lehen alea. 
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1936ko gerraurrean aipatu dugu zer-nolako garrantzia izan zuen hark ahozko literaturari, 

koplagintzari  eta bertsogintzari  prestigioa emateko egindako lan baliosak298.  Aitzolengan izan 

zuen eragina ere aipatu dugu, nahiz hark Lekuonaz landa ere bazuen bide herrikoiagorako joera. 

Gerraondoan honako bide hauetatik bete zuen eragile lana: olerki liburuei egindako hitzaurreen 

bitartez299, eta  Egan-en kaleratutako liburu iruzkinen bidez.  Euskaltzain zenez, A. Irigarai,  K. 

Mitxelena,  N.  Oleaga  eta  A.  Arruerekin-eta  Euskaltzaindiak  antolatutako  sariketetan 

epaimahaikide izan zen. 

Zenbait  olerki  libururi  ez  ezik  Basarri bertsolari  famatuaren  Basarri´ren  bertso  sorta 

liburuari  ere  egin  zion  hitzaurrea,  aztergai  dugun  hamarkadaren  atarian.  Hari  Pedro  Mari 

Otañoren  eskolako  iritzi  zion,  bertsolari  eskolatua  baina  bertsolari-bertsolaria,  hots,  beste 

batzuen  kasuan  ez  bezala,  jasotako  eskolagatik  bertsolariak  berezkoa  bide  duen  bizitasuna 

moteldu gabea, eta zorroztasuna kamustu gabekoa. 

Adierazgarria da bertso horietatik zein jotzen zuen ederrentzat: 

Asko  ta  asko  ditu  on  askoak.  Bañan  neretzat  bat  du  ondoen  landua:  “Itxas-ertzeko  

kontuak”; ondo aterea, eta txukun landua. Bete-beteko ederra300.

“Txukun  landua”-rena,  hots,  ahapaldien  lanketaren  egokia  berretsi  eta  “ondo  aterea” 

delakoari  heltzen  badiogu,  eta  gaia  lantzeko  moldeari  erreparatu,  esan  liteke  hondartzan  ia 

biluzik ibiltzen omen ziren euskal emakumeei egindako errieta eta kargu hartze zorrotza dela –

1950 inguruan euskal herrietako hondartzetan emakumeak kasik biluzik!-. 

Ez  du  zehazten  Lapurdiko,  Gipuzkoako  edo  Bizkaiko  itsas-herrietan,  baizik  ere 

“Euskalerriko  itsas-ertzetan”  orokorra  jaulkitzen  du,  eta  hirugarren  bertsoan  “neskatxa 

298  Orixek “La poesía vasca” jaso bezain laster irakurri zuen eta gutuna egin zion 1934-11-24an:  Jaso bezalaxe 
bururen buru irakurri dut  zure mintzaldia “La poesía vasca”. Oso atseginez naski. Zenbait gauza (pranko  
gauza) neronek esan nezazkenak aurkitu ditut eta neri agotik kenduak bezalakoak, ala ez ba dira ere. Batez ere  
bertsolarietaz diozuna egi egia da. Gure jende ikasiak edo ikasi-ustekoak ez dauzka aintzakotzat. Azkue jaunaz  
oroitu naiz berela (sic). Askotan ez ditu konprenitzen ere (IZTUETA, Paulo eta Ibai:  Orixe: gutunak (1917-
1961), Utrisque Vasconiae, Donostia, 2006, 132-133 orr.

299  Ikus SAGARZAZU, Klaudio Satarka: Intza begietan, Gráficas Valverde, Donostia, 1957; eta KEREXETA, J.: 
Orbelak, Itxaropena, Zarautz, 1958.

300  EIZMENDI, I.: Basarri´ren bertso sorta, Itxaropena, Zarautz, 1950, 8. or.
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jostalariak” badio ere, soilik gaztetxo eta beharbada ezkongabeei buruz ari delakoa adierazi nahiz 

bezala, laugarrenean “emakumeak...zabarkeriara emanak” orokor astuna paratzen du, eta handik 

hara,  gorago  adierazi  dugun  purrustada  erretxina:  Bixtara  azaltzen...  gordean  bear  diranak;  

Billuzkeria maite dun batek/geiago ezin eskatu (.) Dituzten sallak erakusteko/zaletasuna daukate  

(.) Laster  direla  zaharturik  eta  itsusturik  gogoratuko  die  emakumeei,  kezka  eta  lotsa  gutxi 

dutenei:  Etzerate aiñ arro izango/emendik ogei  urtera (.)  Gorputza baldar; illeak zuri;  alde  

guzitik  galeran/Garai  bateko  eguzki  printzak/illunpetako  sarreran; eta  orduan inork  ez  diela 

begiratu ere egingo, eta harrotasuna zapuzteko: Iñork ez digu begiratuko/jarriarren lengo eran/  

Ontatik pentsa bear genduke/arrotzeko gu zer geran301.

Hitzaurrean iradoki zuen Manuel Lekuonak Basarri-k sermolari fama zuela: 

Antziñako Retorikoak ziotenez, sermolaria, vir bonus, dicendi peritus izan bear du, “gizon 

on eta etorri errezeko” Eta alaxe da gure BASARRI ere: vir bonus, “gizon ona eta etorri  

oparoduna”. Bañan ez da sermolari utsik. Poeta da bide batez. Ezta iztun ona bakarrik.  

Iduripena du,  ta  indar aundikoa.  Ez da xentikor;  bañan bai  biotz  aundidun...302.  Beste 

dozena erdi bat bertso ere bereizten ditu hitzaurrean, baina, guztien gainetik hona aldatu 

duguna. 

Gorago  eman  dugu  Orixeren  alderdi  moralista  zentsuratzailearen  berri.  Oraingoan  ikusi 

dugu  M.  Lekuonak  nola  egiten  duen,  Basarri  bertsolari  bikainaren  bitartez303,  judu-kristau 

tradizioko  bertso  matxista  moralisten  apologia  estalia.  Moralkeriaren  itzalaren  luzea  euskal 

literaturan!

301  Aip.lib. 41-44 orr.
302  Aip. lib. 8. or.
303  Iñaki Eizmendi  Basarri bertsolari aparta ez ezik bertsolaritzaren lehen teorikoa ere izan zen.  Bertsolaritzari  

buruz liburuan (Auspoa liburutegia,  1984, 178 orr.;  daude bilduak prentsan idatzi  zituen artikuluak. Horiek 
irakurrita, ulergarriago gertatzen da iruzkindu dugun bertsoa, nahiz ez justifikagarriago. Berak idatziz kontatu 
duenez, mutikoa zela, bertsolariek pailazo lana egiten zuten, bi barrika gainean jarri eta elkarri nork handiagoak  
botako aritzen ziren. Gaiak berriz, “Ire andrea olakorekin ibiltzen dek; olako erritan utzi itukan zorrak pagatu  
bear dituk lenengo. Atzo zein ukullutan lo egin dekan jakinda niok. I aiz Gipuzkoa´ko alper eta moskor danen  
kapitana. Ik dekan abildade bakarra lapurretakoa dek” (irakur aip. lib. 57-62 orr.); eta hortik sortu zitzaion 
bertsolaritza lokaztegitik ateratzeko lehi bizia, jende ikasiek ere aintzat hartuko zuten bertsogintza lantzea. Eta 
esan beharrik ez, itzal handia lortu zuen.  
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3. OLERKARIAK

Obraren  ezaugarriak  eta  elkarren  artean  izandako  harremanak  aintzat  harturik,  bost  taldetan 

banatu  ditugu  aztertu  ditugun  hogeita  hamaika  olerkariak.  Sailkapena  orientatzailea  da,  eta 

egindako talde bakoitzaren atarian argibide batzuk ematen ditugu sailkapena zuritu beharrez, eta 

taldean daudenen arteko aldeak, kopuruan eta kalitatean, azpimarratze aldera. 

3.1. Aitzolen gizaldi aurreko olerkariak

Aitzolen  gizaldi  aurreko  edo  Olerti  Egunen  aurreko  olerkarien  artean  paratu  ditugu: 

Emeterio  Arrese,  Luis  Jauregi,  Klaudio  Sagartzazu  eta  Manuel  Lekuona  eta  horiekin  batean 

Fernando Artola gazteagoa ere. Azkena kenduz gero, denek dute Olerti Egunen aurreko obra, 

elkarrekin  biltzen  ziren  50eko  hamarkadako  lehen  urteetan  literaturaz  mintzatzeko  J.M. 

Lekuonak adierazi zigun bezala, eta olerkigintzan badute elkarren antzik, nahiz bostak ere oso 

ezberdinak diren. Taldearen paradigmatzat norbait hautatzekotan,  Klaudio Sagartzazu  Satarka 

har genezake, Koldo Mitxelenak eta Juan Manuel Lekuonak adierazitakoaren haritik.

Gai aldetik, honako hauek landu zituen Satarka-k: 1.- Maitasuna: aberri amaren aldera 36ko 

gerraurrean,  bere  semeek  bazter  utzia  zekusan  aberri  amarengana;  haatik,  gerraondoan, 

norberaren  amarengana  –zentsura  tarteko,  hain  segur!-,  eta  halaber,  Jesukristorengana, 

gerraurrean nahiz gerraondoan. 2.- Izadia, bereziki urte-sasoiak: udaberria, udazkena eta negua; 

izadiko  elementu  pertsonifikatuak:  txorietan  urretxindorra  bereziki,  hegaztietan  usoa, 

argizagietan  eguzkia  eta  ilargia,  eta  garrantzizkoena:  urte  sasoiak  gizakion  bizitzarekin  eta 

sentimenduekin uztartuak. 

Olerki  gogoangarriena,  beharbada,  urretxindorrari  eskainia,  haren  bidez  adierazten  ditu 

zerarik  maiteenak  dituenak:  Euskal  Herriko  izadia,  baserriak  eta  baserritar  neska  politak, 

bertsolari  zaharrak,  euskal abesti  zaharrak,  Jesus haurra eta Jainkoa bera eta guraso zaharren 

fedea. 
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Tradizionalak  gertatzen  zaizkigun  maitasun  horiek  J.M.  Lekuonak  adierazi  eta  zehaztu 

bezala,  poesia  kantagarritik  asko aldenduz,  eta  esku onez landuriko  diskurtso poetikoz  ondu 

zituen.

Emeterio Arresek Klaudio Sagartzazurekin duen kidetasunik nabarmenena izadizaletasuna 

da, baina tolosarraren natura-mirak kontrapuntu gisa hiriak gaiztotutako gizakia du. Gizartean 

ongi  ezin  bizia,  horretarako  mendira,  basora,  urrun  joan  beharra.  Horrekin  batean 

azpimarratzekoa  da  heriotzaren  tratamendua,  hondarribiarraren  ikuspegitik  oso  urrun,  hil 

ondorako gorputza uretan disolbatzea edo harri bihurtzea, eta gogoa berriz, ortzi urdinarekin bat 

egitea desiratzen zuenez gero.Ukitu heterodoxoa inondik ere Arreserena Aitzolen belaunaldiaren 

aurreko olerkigintzan, 50eko hamarkadan artean bizirik zirauena.

Luis Jauregi errenteriarra,  batetik,  estrofen ugariagatik nabarmendu zen, olerki bakoitzari 

berea paratuz alde-aldera, egoki paratu ere, eta kontakizun eta alegoria idilikoengatik, Verdaguer 

katalanaren  Idilis  y  Cant  Mistichs  liburuko  olerkien  kutsura.  Aurreko  biek  ez  bezala,  36ko 

gerraren gaia landu zuen, eta Salbatore Mitxelenak bezala, Euskal Herria orduan zegoen egoera 

urrikalgarritik  ateratzeko  euskaldun  guztien  arteko  batasuna  galdegin  zuen,  karlista  eta 

nazionalisten  artekoa.  Maitez  zigortu  zuen  Jainkoak  Euskal  Herria,  hark  gaiari  eskaini  zion 

“Anai-arteko gudate-ondorean” olerkiaren arabera.

Haren  olerkien  beste  ezaugarri  garrantzizko  bi:  malenkonia  eta  joera  moralizantea. 

Malenkoniaren eredu “Negu-aurrean” izeneko olerkia izan liteke,  non eguzkiak berak tristura 

izpiaz  alaitzen  duen  lurra,  eta  joera  moralizantearena,  besteak  beste,  “Izar  Zaarrak”  eta 

“Xenpelar  bertsolariari”.  Nolanahi  ere,  gerraurrean  izan  zuen  arrakasta  eta  eragin  gehien 

errenteriarrak, eta ez gerraondoan.

Manuel  Lekuona  berriz,  konta-poesian  nabarmendu  zen,  estrofaren  barruan  garaturiko 

erritmoan,  onomatopeien ederrean,  errepika,  errima aberats  eta buruz ikasteko eta  kantatzeko 

teknikak  garatzeko  lantegian.  Kutsu  politikoko  olerkiak  gutxi  idatzi  zituen,  eta  haietan 

foruzaletasuna  ageri  da,  Espainiaren  koloniak  aldezteko  gerrara  joan  beharra  deitoratuz,  eta 

antzinako lanbideen aldeko atxikimendua agertuz, haiek euskaltasunaren gordelari etsiaz. Segur 

aski hitzaurregile eta iruzkingile gisa gehiago eragin zuen, ondu zituen olerkiekin berekin baino. 
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Fernando  Artola  Bordari-k  olerki  laburrak,  estilizatuak,  eta  asmamen  handikoak  ondu 

zizkigun.  Satarka-ren  erako  “Gogo  txori  txikia”  zeritzan  olerkian,  bere  burua  “otoitz-txori 

txikia”-ren  metaforapean  agertu  zigun.  Orixeren  eraginpeko  “Itza  Yinkoa  Baita”  bezalako 

gogoeta  erlijiozkoak  ere  baditu,  non  poetak  Jainkoak  ereiten  bide  duen  hazi  ona  jasotzeko 

prestatu  nahi  duen  borondatea.  “Illargiak  lorea  du  galdu”  olerki  Lizardiren  eraginpekoan, 

kromatismo  biziz,  izadiaren  eta  gizaki-gogoaren  bateratze  sinbolikoa  gauzatzen  da,  gizakiak 

izadiko kide izaki, izadiko elementu garrantzizko bat, hots, ilargia, bortxatzea deitoratzen delarik 

(ilargian pausatzearekin, ilargiaren birjintasuna suntsituz).

3.1.1.  Emeterio Arrese   

Tolosar ibiltariari adiskide mina izan zuen Pedro Mari Otañok kutsatu bide zion euskara- eta 

poesiazaletasuna. Donostian ezagutu zuten elkar, eta E. Arreseren esanetan larranbilo-kamamila 

usaina  eta  iturri  naro  eta  mendiko  edergarri  guztiena  zerien  haren  bertso  ederrei304.Tolosako 

Eskolapioetan ikasi zuen, eta azken hilabeteetan lagundu zion Salbatore Mitxelenaren arabera, 

ordutik zekarren:  gerora ta geio aziko zitzaion arra ta gornia katolikoentzat eta areago apaiz-

pralleentzat.  Bere  aitorrari  ba´gagozkio,  eskolapiotan,  maiztxo,  belauniko  jarrita  mingañez  

idatzi bear izan omen zun lurrean, egindako okerraren izena edo ikasteke utzitako itza; ta artan  

buruz  bera  ari  zala  ostiko  ederra  artu  ere,  atzetik  uste  gutxienean  emana,  zilipurdika  

botatzeraño305.  Beste gertakari  bat bere onetik ateratzen omen zuena bere anaia  hil  zenekoa, 

Elizakoak hartu gabe: 

Lur  ematera  zeramatela,  jende  arteko  begiraleren  batek  jaurti  nabarmenki,  karidade  

santuak eraginda nunbait: “or zeramatek zakur ori”. Pentsa gure Emeterioren gozoa ori  

aditzean. Ori eta geiago entzun eta irakurri bear izan zun urrengo egunetan. Aldi artan bi  

periodiku sortzen ziran Tolosan, bat eskubi-izenez eta bestea ezkerrekoz. Ta eskubikoak  

anai-erio doakabearen errua Emeteriori  kulpatu.  Onek ezetz eta arek baietz,  egundoko  

iskanbilla ta irañak bi egunkarietan erabilli ondoren, ixildu omen ziran alakoan (id).

304  Ikus “Otaño´tar Pello Mari” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1952. 
305  S.M. sinadurapean: “Emeterio Arrese: gizaki-aldetik” in Aranzazu, (352), 1954.
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P.M. Otaño Argentinako panpetan artzain eta Buenos Airesen euskara irakasle bezala,  E. 

Arrese  batez  ere  Habanan306 eta  AEBetan307 eta  Argentinan  kontratista,  pilotalekuak  eta 

eraikitzen. Gorago aipatu dugun Tolosako Eskolapioetara etorriz, eta besteak beste aitor-entzule 

zuen Salbatore Mitxelenari jarraiki: 

Kastigu-ordutan, Ameriketako mapa artuta, joatea gustatuko litzaizkioken nazioak gorriz  

margozten omen zitun (artan astia ematen) eta beltzez gogoko ez zitzaizkionak. Orra nola  

geroko ibiltariak, artean mutiko, egoak zemaizkion Tolosako mundutik atera-bearrari, ta  

euskaldunaren berezko urruti-miñari (id).  S.  Mitxelenaren  iritzian  Ameriketara  gehiago 

joan zen: onako gizalegearen igesi, askatasun billa, diru bila baino. 

Alde batera oso aspaldikoa, Sabino Aranaren garaikoa (1869-1954), eta haren eraginpekoa 

lexiko aldetik eta; bestalde, 1913an eta 1928an ez ezik 1952an ere olerki liburua plazaratu zuen 

“Olerki-berrizte”,  Itxaropena  argitaldariaren  eskutik,  eta  izenburuak  adierazten  duen  bezala, 

aurreko liburuetako olerkiak orraztu eta berriztatu zituen, eta berri banaka batzuk erantsi. 

Gorago  jaso  dugu  Juan  Mari  Lekuonaren  aipua,  nola  Jautarkol,  Satarka,  Lekuona  eta 

Emeterio Arresek eta, Lore-Jokoetako poesiagintzatik Aitzolen Olerti Egunetarainoko tartea bete 

zuten,  eta  susperraldi  hura  ekartzen  nola  lagundu  zuten.  1931n  Tolosan  egin  zen  II.  Olerti 

Egunean omenaldia egin zitzaion eta Aitzolek El Día-n agertu zuenez, Lizardiri berak eman zion 

poeta lekukoa, zilarrezko haritz-adarra larruzko kutxatila baliotsuan, eta E. Arresek hitz hauek 

esan bide zituen:  “Hoy, la sociedad Euskaltzaleak premia tu labor de poeta novel. Que ello te  

sirva de estímulo para labrar un porvenir fecundo al alma poeta de nuestro pueblo vasco. Por él  

he luchado, sin descanso, hasta el presente”308. 

306  Urko Apaolazaren arabera (“Emeterio Arrese euskaltzale bidaiaria” in Sareko Argia, 2004-03-14, 1935. zenb.): 
Kubara artean espainolen mendean zela joan zen, eta deskolonizazio gerran espainolzale agertu zen, kubatar  
matxinatuen  eta  yankien  aurkako. Badu  Nere bidean lehen  olerki  sortan  (“Nere  bidean”,  1913;  Interneten 
“Literaturaren zubitegi”-tik esteka) “Guamo-ko umantari” olerkia, Muruzabal nafar gudariari eskainia. Pedro 
Mari Otaño ere halaxe agertu zen. Irakurri “Literaturaren Zubitegian”, “Beste bertsoak-Klasikoen gordailua” 
estekan,  “Kubako  gure  anaiai”  bertsoa.  Bestalde,  “Amerika”  olerkian  (Nere  bidean,  1913;  Interneten 
“Literaturaren zubitegi”-tik esteka, New York ez zion inori opa, eta aldiz, Kuba, Mexiko eta Argentina bai.

307  Santi  Onaindiaren  arabera,  Habanan,  Meridan,  New  York  eta  Argentinan  (Ikus  Interneten  “Literaturaren 
zubitegia”-n. 

308  Jose Ariztimuño Aitzol, V, Erein, Donostia, 1986, 184 or.
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Haatik,  omenaldia  bai,  baina  haren  olerkiek  ez  du  ematen  orduko  kritikarien  arretarik 

erakarri  zutenik.  Aitzolek  agindu  zuen  artikulu  horretan  bertan  haren  poesiagintza  aztertuko 

zuela,  baina  ez  zuen  agindutakoa  bete.  Batetik,  garbi  dago Lauaxetak,  Lizardik,  Orixek  eta 

gainerako olerkarien emanak itzali zutela haren omena; bestetik, baliteke haren heterodoxiak ere, 

olerkietan bere garaikoak bezain kristau sinestun ez agertzeak ere eraginen bat izatea ahaztura 

horretan. Nolanahi ere, gerraondoan lagunen batzuek zirikatu bide zuten liburuaren hitzaurrean 

aditzera ematen duenez (A.M. Labaien ez zen urruti ibiliko309), zentsura frankista gainditzeko 

arazorik  ez  zuen  izan,  eta  euskal  literaturaren  ezintasunak  itzelak  ziren  garaian,  Itxaropena 

argitaletxeak liburua argitaratu zion laurogeitaka urte zituela.

Azken olerki liburuari A. Ibinagabeitiak egin zion iruzkina Euzko-Gogoa-n, Euskal Herritik 

urrunxe  zela,  Parisen,  arrazoi  politikoz  erbesteratua.  Tolosar  amerikanoaren  heterodoxiari 

igartzeko iruzkinlari aproposa egokitu zitzaion. Elantxobetarrak euskal literaturgintzan ari zirenei 

eskuzabal opa izaten zizkien laudorioak alde batera, E. Arrese izadiaren olerkaritzat jo zuen: Ez 

ordea  izadi  soil  ta  legorrarena,  bere  gogo-giro,  arduraz,  sendimenduz  oretutako  izadia  

damakigun olerkariarena baizik310.  Baieztatu  zuenaren sendogarri,  zortzi  olerki  aipatu  zituen, 

besteak beste, “Lore-jai”, “Artzaiaren abestia” eta “Basatiaren oiua”.

3.1.1.1. “Lore-jai”311

Olerkiaren gaia udaberriaren etorrera sinbolizatzen duen loreen jaia da. Poemako narratzaile 

lirikoaren  leihoan loreek eta  tximeletek argi-jaia  dute,  erlearen eta  lorearen arteko maitasuna 

barne. Eta horrek guztiak poetari sortzen dizkion barne-sentimendu araberakoak, hots, maitasun, 

argitasun eta kolore jai gozo-ederrak bihotzean.

1928ko  idatzaldiak  beste  erritmo  bat  zuen,  koplakoa:  5+5+8  A;  5+5+8  A;  5+5+8  A; 

1952koa,  seiko handian burutua da 10+8 A; 10+8 A; 10+8 A. Lehen bertsioan oso esplizitu 

309  Ikus Interneten: A.M. Labaien “Emeterio Arrese´ren Azken-Neurtitza”. Ibarrako Udala.
310  Ikus Interneten, Literaturaren Zubitegian, Andima Ibinagabeitia: “Olerki berritze” Euzko-Gogoa, (7), 1952.
311  “Literaturaren Zubitegia”-ri esker, Txindor liburuko lehen idatzaldia, eta Olerki-berrizte-ko azken bertsioa biak 

aldera ditzakegu klikatze hutsarekin. 
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zegoen olerkariaren nia: Mitxelet alai/ta lore polit/oien bitartez gaur neri/zorionean/bar-barren  

piztu/zaizkit  poz-amets  ugari,/ta  nere  biotz/egakor  onek/pinpilinpauxa  dirudi. 1952koan, 

ahapaldi  hori  ezabatu  zuen.  Haatik,  naturarekin  harreman  berezia  adierazten  duen  nia  ez  da 

desagertzen: Begiko zaizkit txiribili ain/margoztuen jira-birak eta olerki amaieran: jai ontan zuen 

etorrera nik/abestu detan ezkero/nere gelako leyatillara/erdu zaitezte goizero!

3.1.1.2. “Basatiaren oyua” eta “Artzayaren abestia”312.

Bizitza menditarra, basotarra goratzen eta kantatzen du, zenbat eta gorago eta hobea, zenbat 

eta beherago eta maltzurragoa. Rousseauren eran. Hirian, behean azeriak, ziraunak eta arrubioak, 

eta elurra lohi bihurtzen, goian berriz elur bera iturri. Salbatore Mitxelenak: 

Ameriketan ere, orratio, sorterrian bezalaxe, gixonak gixon. Bildots-itxuran otsoak an ere,  

nai ez bestean. Zenbait adixkideren eskertxarrak lengoz baño re ertsiago ta berekoiago  

biurtu  zun,  eta  jende  ezezagunarekin  uzkurrago.  (.)  “Basatiaren  oyua”n  dizkionak,  

barrutik dariozkio (sic). 

Lehen idatzalditik  bigarrenera kidetasunak gehiago aldeak baino. Neurria berbera,  molde 

handia eta txikia txandan. Lehen idatzaldian, lekua honela zehazten da: Itxas aldeko mendi-gaiñ 

au da/aritz ta pagoz betea/nere jauregi basakoya ta/ni naiz emengo erregea; azken idatzaldian: 

Auñamendi-ko erpiñ-inguru/pagoz ta aritzez betea/nere bizitoki. Ni naiz emengo/jaun bakar eta  

jabea. Mendian gora egin du alde batera; eta bestera, erregea kendu du.

Hori  baino  alde  garrantzizkoagoa  semantika  aldetik  bigarren  ahapaldian.  Lehenbizikoan, 

basati  askearen  bizitza  belaunaldirik  belaunaldi,  tradizioan  kokatzen  zen  nabariro:  Ni  gaur 

bezela  nere/guraso  zarrak  len/egatz  ugariya  dun/arrano  abillen/antzera  loki  gabe/beti-beti  

gallen/jayotzetik  il  arte/izan  ziran  emen.//Bear  bezela  gorderik  zintzo/aien  obi  zar  

goituba/arkaitz ondoko baso beltzian/darukat bizi-lekuba; bigarrenean aldiz, banakoa baino ez 

da aipatzen:  Emen jayoa naiz. Nik/emen osabide,/gogo ta soin basaundi/onen izakide./Neronen  

312  Lehenbizikoa  “Basotar  baten  kantua”  (Nere  bidean,  1913)  olerkia  eraberritua  da.  Bestea  ez  dut  aurreko 
liburuetan aurkitu. Biak Interneten, Literaturaren Zubitegian. Joxe Azurmendik aipatu zituen bi olerki hauek Zer 
dugu Orixeren alde liburuan (Jakin, Arantzazu-Oñati, 1977, 89. or); Orixeren “Euskaldunak”-eko ikusgunea 
Euskal Herria  edo euskal gauzak eta euskaldunak goratu dituztenekin alderatu behar dela aditzera emateko. 
Besteak beste, Felipe Arrese Beitia eta Emeterio Arreserekin.
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arauz, beste/iñorenik gabe/emen bizi naiz eta/emen ilko ere. Zentsuraren beldurrez apika, herri 

baten askatasun kanta gizabanako batena bilakatu zuen.

Gorago adierazi bezala, Auñamendiko erpin gora horretan bizitza ideala dago. Baina badu 

etsaia.  Lehen  idatzaldian  arrotz  ergela  zen:  Kopet  illundun  arrotz  ergala/griña  gaiztoaz  

panparroi/oyu t'erronkaz iñoiz bezela/a, gizajoa!, betor, bai;/betor, eta naiz ondoren izan/uritar  

beste mill'etsai/guzik batian ez dira nere/erasoaren diña gai. Bigarrenean hiritarra besterik gabe: 

Uritarra sartuko/balitz mugaz gora...

S.  Mitxelenak:  Bere  askatasunaren  bakarzaletik  mundu  zabalaren  azokara  begiratzean,  

gizon ta emakume ia danak jotzen zituen etsai, gaizto ta makur (id).

Hala dio “Artzayaren abestia” olerkiko protagonista artzainak:  Oraindik ez nau menpean 

atzi/ezin  bat  iritxi  nayak,/iñoiz  ez  bere  listorrez  josi/aundikerizko  etsayak;/oniritzi  ta  gogoz  

arturik/Izadiaren  emaya,/naiko  atsegin  bertan  du  noski/zintzo  bizi  dan  artzayak.  Hau  ere 

aurrekoaren  antzekoa  da,  naturarekin  bat  egindako  biziaren  onestea  eta  hiriko  bizitzaren 

gaitzestea. Aurrekoan baino gehiago enplegatzen da artzain bizitzaren dohainak azaleratzen, eta 

ez hainbeste hiritarren orbanak salatzen, baina hortik ere bada: 

Oraingo  zenbait  sasi-jakintsu,/gaizto  guzien  antzera/itxu  daude-ta  sarri  litezke/amildu  

negar-lezera./Pozez ain jori dalako berriz/artzayaren izakera/nik emen ainbat atsegiñ ez  

du/an bean iñork ¡bai zera!

Menditar eta artzain bizitza honetan deigarria gertatzen da izadiaren ederrarekin batera haren 

egileaz edo gehiagoko aipamenik ez agertzea. A. Ibinagabeitiaren iruzkinera itzuliz: 

Lur au begi argiz ikusten du gure olerkariak eta lur ontan, ortzi urdin ta itxas apartsuz  

inguratutako lur ontan, bere jauregia dauka oraingoa eta gerokoa ere (.) Ez dut esango  

panteista danik, bai ordea munduaren, izadiaren ederrak menperatu olerkaria: antxen du  

bizi  toki,  antxen  amets-kabi.  Gorago?  Galde-atz  (interrogante)  nabari  bat  islatzen  da  

Arrese´-ren olerkien gainean. Nere esaeraren sendogarri orra or liburu ontako olerkietatik  

bikañenetako bat: Zer nai nuken:

“Mendi-mendian etxe koxkor bat,

228



Olerkigintza

lizar batzuek aurrean,

baratze txiki bat inguruko

xakonik babesenean.

Bertan iturri gerezi-ondo

zardai baten gerizpean,

eta basauntzen edantokia

aitzalde-txulo batean.

Ixil osoa… Iñoren, zantzo

t’aztarnik ez beiñ-ere an;

ametsak lagun, amets egin bai

amets mendi magalean.

Ori nai nuke, geiago ezer ez

bizi naizen bitartean.

Gero… ezurrak arri biurtu

Uzturre-mendi gañean

ta “ni” naizen au betiro

bizi goiko zabal urdiñean.”

Goiko  zabal  urdiña  beste  bein  ere  ageri  da  poema-bilduma  ontan  “Laister  Igana”  

olerkian adiskide baten eriotz egunean egindakoa:

“Ibar ontatik, maite ori

amaigabera joan aiz. Goiko

urdiña nunbait ire Aberri!”

Goiko urdin ori zer dugu? Sinistedunen zerua? Agian bai. Bainan gure olerkari yatorrak  

beste zeru bat adirazo nai lukela nik uste “goi urdin” orrekin313.

Nire aldetik A. Ibinagabeitiaren hitz horiei olerki horrek bi argitaraldien artean izan dituen 

aldaketak aipatzera mugatuko naiz. 1928ko olerkiak bi zati zituen eta 1952ak bakarra, lehena 

soilik. Lehen zati hori hartzen badugu, aldaketatxo batzuk gorabehera, esaterako:  lili batzuek;  

erletegia/toki babes politean desagertu da; gainerakoa oso berdina da, baina amaiera ez. 1928an, 

hil ondoko bizitzaz, honela zioen: Gero... ezurrak arri biyurtu/goreneko tontorrean,/ta ni naizen 

au gotuts idoro/oztiñ-une zabalean. Alegia gogo-huts, espiritu huts idoro urdin-une zabalean. 

Hori  bigarrenean,  horrela  gelditu  da: “ni”  naizen  au  betiro/bizi  goiko  zabal  urdiñean. 

Kosmosarekin bat eginik ni-a. 

313  Interneten “Literaturaren zubitegian” edo Euzko-Gogoa, (7), 1952.
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1928ko olerkiaren bigarren zatiak hil  ondorako desira hau agertzen zuen:  ta nere bizitz-

azken garayan/ur-ertz alai batean ill./Gero... soin otza itxasoaren/oziñak eraman urrin,.../gezal  

biyurtu, ta ni yoranez/ezilkor naizela jakin. Gorputza itsas uretan gesaldu, baina gogoa ezilkor. 

Hil ondorako bi desira. 

Ironia ere bazekien neurtitzetan zerbitzatzen. Irakur bestela, “Kattalin”: Al dakizute nungo ta  

zein  dan/orlako  neska  eder-gaindua?/Ez  al  dezute  iñoiz  ikusi/izar  orretxen  goi-leñurua?/—

Ezetz...? jakingo zendueke, bai,/nor dan Kattalin Berrobikua/zuek artu izan bazendue gaur/neri  

eman  didan  masallekua314 edo  “Patxi  Begibakarra  ta  Joxe  Konkor”315.  S.  Mitxelenak 

Ameriketako  ibiliez  eta  handik  hona  etorrita  egiten  zituen  diru  xahutzeez:  Alare,  amar  bat  

joanetorri sorterrira egiteko aña diru bildu al izan zun nola edo ala. Etorrialdi bakoitzean alaiki  

ta ajolage bota oi zun udara. Bein baño geiagotan gerta ere bai, berak poliki konta oi zunez,  

Berrobi´ko Katalin´ena.(id). 

Ezaugarri  nagusi  batzuk:  askatasunaren  ikur  bihurturiko  izadiaren  olerkari,  hiritar  etsai 

(hisiaz), hil ondorako desira heterodoxodun, ironiadun bertsolari.

3.1.2. Luis Jauregi “Jautarkol”  

Haren jaiotzaren mendeurrenean Euskaltzaindiko Literatura Batzordeak hasiera eman nahi 

izan zion hari buruzko ikerketa monografikoari, euskal poesiaren bilakabidea hobeki ezagutua 

izan dadin, eta horren barruan “Biozkadak” olerki liburuaren azterketa eskaini zuen Juan Mari 

Lekuonak.  Hark  adierazitako  zehaztasunak  Jautarkol-en  50eko  olerkigintzari  aplikatzeko 

baliagarritzat jotzen ditudanez, haietaz baliatuko naiz.

“Biozkadak” olerki liburu baino gehiago olerki bilduma denean lau poesia genero bereizi 

zituen316 eta  haien ezaugarriak  zerrendatu.  1.  Kondaira  idilikoak:  hunkigarriak;  mistikoak eta 

314  “Olerki berrizte” Interneten “Literaturaren zubitegia”-n. 
315  Ikus ITURRALDE, Joxe Mari: “Emeterio Arrese (1869-1954)” in Euskonews & Media. 2004-12-10 eta 17.
316  Luis Jauregi Jautarkol-en “Biozkadak testu azterketa” in Euskera, 1996, 75-88 orr.
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moralizanteak  2.  Alegoria  idilikoak:  emakumea,  mendia,  bizitza  eta  heriotza,  udaberria  eta 

eskalea. 3. Odak: kulturalak, erlijiozkoak eta moralizanteak; eta 4. Gorazarreak. 

Poema  idilikoak  %58;  odak  %36 eta  gorazarreak  %6.  Eta  nagusi  agertzen  diren  olerki 

idilikoei buruz dio Verdaguer-en  Idilis y Cant Mistichs liburuaren harikoak direla. Beste ohar 

garrantzizko bat egin zuen: estrofagintzak duen garrantzia Jautarkol-en olerkigintzan: 

Lehen Lizardiri, Satarkari, S. Onaindiari eta Gandiagari eta abarri eginiko azterketetan  

eduki nuen sentsazio bera izan dut Jautarkolekin ere. Oraindik estrofaren egitura metrikoa  

lantzen  dute  denok,  baina  asko  urritzen  dute  errimaren  edo  puntuaren  presentzia  (.)  

Ezertan bada eredu Luis Jauregiren poemagintza, estrofa berriak sortzen da ezbairik gabe.  

Berrogeita hamar poema ditu Biozkadak liburuan eta 31 modolu (sic)  metriko desberdin  

erabiltzen ditu (.) Jauregik usmo berezia erakusten du, eredu jakinak aukeratzekoan, eta  

zer esanik ez hauek berak sortuak edo sartuak badira317.

Biozkadak  gorago  adierazi  bezala,  ez  zen  osotasun  gisa  pentsatutako  olerki  liburua;  eta 

50eko hamarkadan ere ez zuen olerki libururik argitara eman baizik olerki solteak. Gure lanaren 

mugak kontuan harturik, kaleratu zituen hogei bat olerkitatik318 banaka batzuk aztertuko ditut, 

ikuspegi orokorra emateko aski direlakoan. 

3.1.2.1. “Anai-arteko gudate-ondorean”319.

Kutsu politikoko oda erlijiozkoa. Molde txikikoa da. Sei ahapaldietatik bost zortziko txikiak 

dira eta azkena hamarreko txikia. Lehenbiziko ahapaldia da bakarra errima bera atxikitzen duena 

317  Aip. art. 77. or.
318  1951n “Eguzkia iya illean” in Euzko-Deya, (ikus PEREZ GAZTELU, Elixabete: “Jautarkolez: aztarren bila” in 

Euskera, (XLI-2. aldia), 102 or. Ez du jartzen nongo Euzko-Deya); 1952an, Euzko-Gogoa (10), eta Olerti, (5), 
1960;  gainerakoak:  Aranzazu,  Zeruko  Argia,  Oarso,  Euzko-Deya.  Ikus  PEREZ  GAZTELU,  Elixabete: 
Jautarkolen sorta marduldua, Errenteriako Udala, 1998. 

319  Jautarkol: in Euzko-Gogoa, (1-2), 1952, 10. or. Jautarkolen sorta marduldua liburuan, 390 or.

231



Olerkigintza

lau puntuetan; gainerako ahapaldiak bi laukoz osatuak dira, bi errimakoak, eta azken ahapaldiak 

beste puntu bat gehiago du. 

Ematen  du  bertso  jarriak  irakurtzeko  ohitura  zuen  irakurlea  ez  uxatzeko  paratu  zuela 

lehenbiziko bertsoa bertsolari lege ohikoan, zortziko txikian, eta gainerakoetan libreago, hots, 

olerkariago, irakurlea oharkabe-antzean edo bertsotik olerkira igaro zedin. 

Gaiaren  egiturari  doakionez,  bi  zati  nagusi  ditu,  bakoitza  hiru  ahapaldiduna.  Lehen hiru 

ahapaldietan “Euzkadi” zein egoera urrikalgarrian gelditu den ematen digu aditzera, eta azken 

hiruretan eskaria egiten dio “Goiko Jaun”-ari haren alde. 

Lehen ahapaldiak konparazioa du ardatz: Nola ekaitzaren ondoren itsasontzi zatiak olatuen 

jostailu, hala gelditu da Euzkadi: hutsik eta hautsia, errukigarri, munduko itsas nahastuan.

Bigarren ahapaldia batere troporik gabea da, eta Euzkadi nola geratu den “hutsik” agertzen 

du,  itxuraz  erretorikarik  gabe:  anaia  kementsuenak  gudan  hil,  asko  erbestean,  beste  batzuk 

kartzelan,  eta  bereziki  salatzen  ditu  etxetik  atera  eta  bide-bazterrean  erailak:  Zenbat  beren 

etxetik/artuta gauean/ilda laga dituzte/bide-bazterrean...!   

Hirugarrenak gerrak herritarrengan eragin  dituen  ondorio  tamalgarriak  deskribatzen  ditu, 

troporik gabe: nun-nai bekozko illuna/nunai ezezpena;  agintari bidegabeen mendean: jauntxoen 

esku gure/dirua ta azkena, eta ondorioz: beldurra, gorrotoa, hitz txarrak, malkoak. 

Egoera urrikalgarri  horretan,  zer proposamen egiten zuen?  Bai erri  gaxoa...! idatzi  zuen 

1927an, Primo de Rivera jeneralaren diktadurapean. Euskaldunak berak ari zirela euskara eta 

ohitura zaharrak uxatzen salatzen zuen, eta Jaungoikoari galdetzen zion zergatik: Geok, Euskera 

t'oitura  zarrok/uxatzen  ai  gera,/txori  lapurrak  garitik  uxa/oi  diran  antzera./Baña,  zergatik?  

Zergatik  ote,/ene  Jaungoikoa?/Noletan  ote  nai  degu  galdu/gure  izen  zintzoa?320.  1936ko 

gerraondoan,  Jaungoikoaren  probidentzian  itsuki  sinesten  zuen  olerkariak  irtenbide  idealista 

320  Internet. Literaturaren zubitegia.
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proposatzen  zuen:  Euskadiri  zigorra  maitez eman  bide  zion  Jainkoari  batasun-eskari  beroak 

egitea. 

Euskal Herriaren merituak gogoratzen zizkion Jainkoari:  Gogora zaite,  beti/gure Euskal-

Erriak/zuganontz jasoz euki/ditula begiak/Beti aitortu zaitu (.) Beste Jaunik ez du izan; bekatuen 

barkamena  eskatzen  zion,  gorrotoak  itzaltzeko  eta  malkoak  xukatzeko,  eta  ohargarriena: 

Salbatore  Mitxelenaren  espiritu  berberaz,  euskaldun  guztion  batasuna  erregutzen  zion, 

euskararen amodioagatik, aberrian bertan, karlista-frankista irabazleak eta nazionalista eta gorri 

euskaldun galtzaileak batzea:  batu euskaldun oro/zure babesean,/euskeraren besotan,/Euzkadi  

maitean...!

Ahapaldien neurria, errima, doitua; eta gaiaren aurrerabidea zaindua, neurtua, lortua.  

3.1.2.2. “Izar Zaarrak”321

Fede sendodun euskaldun aitonatxoaren heriotza zoriontsua. Izar zaharrak diren aitonatxo 

fededunei  omemaldia  eta  Jainkoari  eskaria.  Kondaira  idiliko  hunkigarria,  J.M.  Lekuonaren 

sailkapenaren arabera. 

Estrofa aldetik: lauko berdinez osatua: sei silabez eta bi puntuz. Guztira hamar ahapaldikoa. 

Egoki landua.

Kondaira,  zentzu  hertsian,  zortzi  ahapalditan  garatzen  da.  Lehen  hiru  ahapaldietan 

deskribapenak: lehenik, haren bizilekua; bigarrenik, haren familia; eta buruenik, azkenetan den 

aitona bera.  Hurrengo hiruretan Jesusen eta aitonaren arteko bateratzea dramatizatzen du; eta 

hurrengo bi ahapaldietan, aitonaren heriotza baketsu-zoriontsua deskribatzen du. Bederatzigarren 

321  In Euzko-Gogoa (7-8), 1952; Jautarkolen sorta marduldua liburuan, 392 or.

233



Olerkigintza

ahapaldian aitonak sinbolizatzen duen euskal fede kristau zaharrari agur eta ohore egiten dio, eta 

halako aitonak urritzen ari direla eta, berriro sortzeko Jainkoari otoitz eginez amaitzen da.

Lehen  ahapalditik  beretik  pintatzen  digun  margolana  oso  da  kolore  argiduna  eta  alaia. 

Goizeko eguzkia musuka ari  zaio mendiari,  ez  gori-gori  baizik goiz-printzaz,  eztiki.  Txoriak 

kantari, eta baso ondoko basetxea zuria da. Etxe barruan aitonaren familia belauniko otoitzean 

bezala da argiak eskuan, eta aitona: elurretan tente lore zuri-eran. Jainkoa den argi zuria: elurra, 

lore zuria.

Aitona ongi hiltzeko Jaunaren zain zegoen, Jesusi itxaroten:  Jesus neregana...! maitez ta  

apal dio,/ta negar gozoa mara-mar dario...Jesus ta aitonaren besarka eztia...! Horixe da Luis 

Jauregiren  sentiera  eta  pentsaera:  “Zerura,  Zerura...”,  dio  bat-batean;  eta  amaren  altzoan 

haurtxoa  lo  bezala  gelditzen  da,  irribarrea  ahoan,  gurutzea  estutuz  Zerurantz  begira,  Betiko 

Argira hegan.

Izarrak gizona izan behar, eta zaharra,  Abendaren izar-dirdira etxean! Eta Jaunari eskaria: 

piztu izar berriak/ta aik bezin argiak...

1921ean argitaratu zuen “Aitonaren otoitza” olerkia, gero  Biozkadak  liburura bildua. Han 

galbidean  sumatzen  zuen  ilobagatik  negarrez,  Jainkoari  otoitz  egiten  margotu  zigun  delako 

aitona. Eta txapelan pipa gordeta/ Jaungoikoaren etxera.../Bere illobatxo txoruan alde/ negarrez  

otoitz-eitera322. Txomin Agirrek Joanes zaharra bezala, sinbolo berbera.

Comillasen kapilau izan zen Jacint Verdaguerrek atzera berriz kristautu eta ostera katalandu 

nahi  zuen  nazio  katalana,  eta  Comillasen  ikasi  zuen  Koldobika  Jauregik  erdalduntzen  eta 

fedegaltzen  ari  zen  Euskal  Herria  atzera  berriz  euskaldundu  eta  ostera  kristautu  nahi  zuen. 

Pentsaera eta sentiera horiexek zituen. Eta esku onez lantzen eta aitzinarazten zituen olerkiak.  

322  Internet. Literaturaren zubitegia.
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3.1.2.3. “Negu-aurrean”323

Urte-sasoien ziklokoa. 1928an “Udaberria” alaia argitaratu zigun324. Artean diktadurapean 

ondua,  bazuen  kutsu  aberkoi  nabarmena.  Gaia  topikoa  olerkiak  batez  ere  Euskal  Esnalea-n 

argitaratzen  zituztenen  artean  (Klaudio  Sagarzazu...).  Azken  ahapaldiak  honela  zioen:  Zure 

besarkaz berotu, arren,/gure Erriaren biotza:/urtu, oraindik bular gañean/ai!, daukan neguko  

izotza325.  Lizardik  haren  garapena  dirudien  “Izotz-ondoko  iguzki”  alai-aberkoia  eman  zigun 

Espainiako  II.  Errepublikaldiaren  hasieran.  Zenbateraino  eragin  zion  Lizardiri,  olerkigintzan 

lehenxeago hasi zen Jautarkolek?, eta zenbateraino Lizardi gazterik hilak 50eko hamarkadan ere 

olerkigintzan  jardun  zuen  Jauregiri?  Biak  adin  bereko  ziren  Aitzolekin  batean.  Jautarkol 

lehenago hasi zen eta geroago amaitu zuen. 

Lizardik  ere  garai  bertsuan  margotu  zuen  neurtitzez  udaberria  “Neskatx  urdin-jantzia” 

deritzan  olerkian.  Lizardirentzat  neskatxa  urdin  jantzia  dena:  Maitetasun-azia:/ene  

udaberria:/neskatx-tankerakoa/ta urdiñez yantzia326;  Jautarkolentzat ama bulartsu zuriz jantzia 

da:  Udaberria,  udaberria,/ama  emakoi  kutuna!/Ixuri  gugan  zure  bularren/esne  sendakor  

leguna./Mendi-gañetik  ikusi  zaitut/etortzen  gure  artera,/usai  gozozko  janzki  zuriaz,/erregiñ  

baten  antzera327.  Bi  olerkiak  aski  desberdinak  dira.  Ez  dut  sakonduko  gure  lanaren  mugek 

eragotzirik.

Gatozen olerki honetara. Lizardik ez zion negu-aurreari olerkirik eskaini, negu-hondarretik 

udazken hatsarrerako ibilbide poetikoa bururatu zuen. Jautarkolek, nik dakidala, udaberria eta 

negu-aurrea. Nola agertzen da izadia negu-aurrean? 

Alegoria  idilikoa,  J.M.  Lekuonaren  sailkapenaren  arabera.  Estrofa  aldetik,  bost  silabako 

hemistikio jokoak egiten ditu, 10-/6a /10/ 6a eskema metrikoa, aurretik erabilia.

323  Euzko-Gogoa (5-6), 1952; Jautarkolen sorta marduldua liburuan, 393 or.
324  In Zeruko Argia, (114), 1928.

325  Internet. Literaturaren zibitegia.
326  LETE, X.: Olerkiak: Xabier Lizardi, Erein, Donostia, 1983, 87. or. 1927ko data ageri da. “Euskal-Esnalea 19, 

(303), 1929, 39-41. orr.
327  Internet. Literaturaren zubitegia.
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Urte sasoi horretan isil-isilik dakusa mendia, hilotzik bezala, isil-isilik otoitz luzean dirudi 

basoak  Ta belauniko goruntz jasorik/billutsik besoak. Hosto bat ere ez zuhaitz adarretan, txori 

bat ere ez. Zuhaitzei lanbro-malkoa darie eta  osto ori, igarrak, negarrez dabiltz. Tristura dario 

Jauregiren negu-aurreari. 

Une  batean  mendia  bizitza-dardaraz  kutsatu  da  artzain  mutila  artaldetxoarekin  handik 

igarotzean,  baina  bizitza  arrasto  labur  haren  ondotik:  Bakartasuna,  pake  ta  ixilla/soro-

zelaietan:/tristura-kutsu ezin esan bat/diz-diz belarretan...Euzkiak berak tristura izpiaz/alaitzen  

du lurra... Lizardik ez zuen negu-aurrean izadiari darion tristurarik kantatu; Jautarkolek bai. Ta 

belauniko  goruntz  jasorik/billutsik  besoak,/ixil-ixillik  otoitz-luzean/dirudi  basoak...! Lizardik, 

beharbada,  negu  aurrea  sentitzeko  betarik  ere  ez  zuen  izan;  Jautarkolek  bai,  negu  aurreko 

hustasuna, tristura margotu zuen.

3.1.2.4. “Barne-izketa”328

Bihotzarekiko  bakarrizketa.  Nora  ez  joan  eta  nora  joan  diotsa  bere  bihotzari.  Alegoria 

moralizantea. Bizi zuen barne borrokaren isla. 

Gai aldetik “Jesusen biotzari” olerkiarekin lotzen dut. 1917an hasi zen gai horrekin (“Josu

´ren Biotzari” Irugarrengo Prantziskotarra 48 (1917), 1926an beste bertsio bat egin zuen Zeruko 

Argia-n kaleratua eta 1929an “Biozkadak”-era bildua. Bere arimak edo gogoak Jesusen bihotzera 

heltzeko, uso, gogo garbiak doazen lekura hegan egiteko, hego kaxkarrak zituela eta kexu zen, 

munduko gauzek desbideratzen zuten, munduko tentabideek.

1952an kaleratutako “Barne-izketa” honetara etorriz, eredu metriko berezia du: 11 silabako 

hiru puntuko 8 bertso. 

328  In Euzko-Gogoa, (7-8), 1952; Interneten, Ibinagabeitia proiektua, Susa. 
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Gaiaren aurrerabidera etorriz, lehenik, baratzean halako loretxoa usaintzera ez da joan behar, 

pozoidun ihintza  izaki  hilgarri  delako.  Loretxoa izan liteke  emakumearen metafora.  Iduri  du 

dioela: bihotza ez jarri ezer iragankorrean, hura absolututzat hartuaz.

Mendi-tontor hartara ere ez joan,  hots, absolututzat  hartutako gailur hartara,  han mirotza 

baitago eta ondorioz heriotza. Ez jarri bihotza gezurrezko absolutuetan.

Usotxoak eta bide ondoko ibaia ere ez dira fidatzekoak; ez dira garbiak eta ez dute bihotza 

asetzeko dohainik. 

Hori aldareak du, aldarean dagoen Jainkoak, uso garbiek hara egiten dute, han baitute ase 

arteko janaria. Aldarean: eguzkia elur-soñeko biziz estalia: antxe babes alaia, kai eztia. 

3.1.2.5.  “Xenpelar bertsolariari”329

Azkenik, gorazarre bat. Eredu metrikoari  erreparaturik,  bertsolaritzan ohikoak eta zorrotz 

bete beharrekoak diren neurri handia eta txikia darabiltza,  7-6 eta 10-8koak, baina puntuetan 

malgu,  eta  neurrian ere nagusi  diren “handia”  eta “txikia”rekin  batean,  sei  silabako bertsoak 

tartean, bertsoen zurruntasunetik ihesi, olerki aldakor-bizia sorraraziz.

Gai aldetik azpimarragarrienak bi baieztapen: ez oraingo Errenteriakoa baizik ere Orereta 

zaharrekoa dela Xenpelar,  mendi-lora eder-usaitsu-lerdena. Herri euskaldun-fededun hartakoa. 

Eta horrekin batean, herriarekin bat egin zuelako, haren iritzi, asmo eta gogo biziak bertsotan 

jasotzen asmatu zuelako dagoela bizirik haren izena euskal memoria kolektiboan. Eta, jakina, 

euskal oroimenean bizi luzea opa dio: mendiko lore eder-usaintsu-lerden horri.

329  In Oarso, (1), 1958; edo  Jautarkolen sorta marduldua liburuan, 401. or.
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Lehenik leku egin diogu 1936ko gerraondoan Euzkadiren egoera urrikalgarria salatzen duen 

olerkiari, eta irtenbidetzat Jainkoari euskaldun guztien batasuna erregutzea proposatzen zuena. 

Bigarrenik,  kristau  fede  bizia  dela  medio  aitonatxoa  irribarretsu  hiltzen  irudikatu  dugu,  eta 

olerkigigilea aitona haiek bezalako izar zaharrak ugaltzeko eskea egiten Jainkoari. Gero izadiari 

negu-aurrean darion tristura irudikatu dugu; ondotik, olerkariaren beraren barne-borrokaren isla 

erreparatu  dugu,  halaber,  eta  azkenik,  Xenpelar  bertsolariaren  aitzakian,  Euskal  Herri  zahar 

fededun bertsozalearen goresmenarekin amaitu dugu. 

Jautarkoli  eskainitako  atala  bururatzeko,  J.M.  Lekuonak  Biozkadak liburuko  olerkien 

azterketatik ateratako ondorio batzuk jasoko ditugu, 50eko hamarkadako olerkietarako ere hein 

handian aplikagarri direlakoan: 

Aberatsa, zehatza eta egokia deskripzioetan, irudien erabilkera asko landuz metaforetan,  

konparaketetan, baina hala ere beti arrazoiaren bideetatik.(.) Baina agian, pentsakeran  

eta  sentikeran  legoke  alderdirik  zailena,  beteago onar  dadin  Jautarkolen  poesiagintza  

xumeen hura330.

3.1.3. Klaudio Sagartzazu Satarka

J.M. Lekuonak kontatzen zuen Klaudio Sagartzazuz oso gizon sentibera zela; hala esaten 

omen zuen:  “Olerki  bat  ona edo txarra  den jakiteko  nik  besoan daukat  termometroa:  oilo-

haragia jartzen badit ona da hura; eta ateratzen ez badit,  berriz, zirrararik egiten ez didan  

seinale”331. 

Azterlan  berean aldatzen  du, halaber,  J.  M. Lekuonak K. Mitxelenak  Satarka-ren “Intza 

begietan” olerki liburuari egin zion iruzkinetik zati hau: 

330  PEREZ, Elixabete, TOLEDO, Ana eta ZULAIKA, Esther: Juan Mari Lekuona: Ikaskuntzak Euskal Literaturaz  
(1974-1996), Deustuko Unibertsitatea, Donostia, 1998, 446. or.

331  PEREZ, Elixabete, TOLEDO, Ana eta ZULAIKA, Esther: Juan Mari Lekuona: Ikaskuntzak Euskal Literaturaz  
(1974-1996), Deustuko Unibertsitatea, Donostia, 1998, 535.or.
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“...ezta  noski  okerregi  esana  izango  aipatu  ditudan  olerkariak,  beste  gehiago  lagun  

dituztela, poesia orren aldi eta era baten ezaugarri gailenak direla: gero, 1930-tik asita,  

Orixek,  Lizardik,  Lauaxetak  eta  zabaldu  zituzten  molde  berrien  aurrekoarena,  

alegia.Poesia txukun-apaiña, baiña errikoia eta errax-antzekoa; barrenkoia eta goibel-

ixurikoa. Intza begietan eta malkoa biotzean. Sugarra, arrimena edo poz ajolakabea baiño  

naiago zuten, izan ere, negar xamur isilla”332.

Maitasuna, lehenik: aberri amaren aldera, norberaren amaren alderako, Jesukristorengana; 

urte-sasoiak, bereziki udaberria, udazkena eta negua; izadiko elementuak: txorietan urretxindorra 

bereziki,  hegaztietan usoa, argizagietan eguzkia eta ilargia,  urte sasoiak gizakion bizitzarekin 

uztartuak, horiek dira nagusiki Klaudio Sagarzazuren olerkietako gaiak. Eman dezagun olerki 

adierazgarri batzuen berri.

“Txinpartak” bere lehen olerki bilduma, 1922an kaleratua, “Aberri maiteari” eskaini zion, 

seme on gutxi eta haiek elkarturik beharrean elkar jotzen zebilzkion ama maiteari:  Anitz maite  

zaituztela diote guztiak...bañan zuk, burruka onegatik zein pozez dagon areriyoa ikusten dezu eta  

negarrez zaude333; gogora aurreko urtean zatitu zela Euzko Alderdi Jeltzalea. 

“Euskadi Ama´ri” zeritzan olerkian, izenaren jabe, Euskadi aberria ama gisa nortzen zuen. 

Samindurik eta minez ikusten zuen ama aberria, behiala askatasunean zorionean bizi izan zena: 

“Orain  azkatasun gabe/zaude  belzturik”334.  Errukigarria  zekusan,  beraren  semeek  maitasunik 

eskaintzen ez ziotelako: seme asko oraindik daude zutzaz azturik/eta ez dizute eskeintzen/beren  

biotzik335. Bi olerki Bidasoaz haraindiko anaia maiteei eskaini zizkien. Batean “Ama berbera” 

zeritzanean,  gogoratzen  zien  ama  bakarra  zutela:  Zuek  eta  guk  egizko  Ama/Eder  bakarra  

daukagu336;  bestean,  lehen mundu gerratik  itzultzean,  ahuldutako herria  berriz  jasotzeko deia 

egiten  zien  “Aurrera  eskualdunak!”.  Aberri  pertsonifikatua  leitmotivetako  bat;  1957an 

kaleratutako  Intza  begietan  olerki  bilduman  berriz,  frankismo  betean  kaleratuan,  ama  hori 

332  Aip. lib. 536. or.
333  Txinpartak, Donostia, 1922, 2. or.
334  Aip.lib. 54. or.
335  Aip.lib. 55. or.
336  Aip.lib. 84.or.
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beraren  ama  fisikoa  bilakatu  da  “Zugandik  urrun”  olerkian,  Donibane  Lohizunen  1954an 

sarituan337.

Iparraldeko idazkera erabiliz, ahapaldiak hiru bertsolerroz osaturik ageri dira: 10-8; 10-8 eta 

azkena 8koa. Hemezortzi lerroko bi bertsoei kontrajarria zortzikoa.  Bertsolerro motz horretan 

amari  metafora  politez  osatu  lepokoa  eskaintzen  dio:  Nere  izar  argigarria!/Goiznabar  

alaigarria!/Egazti berdingabia/(enara) beltxeran txirularia!Pitxi polit, dirdaria!.../Euskalerriko  

lilia!/Emakume  eder,  berdiña!/Tariña  bezin  ariña!.../Oi,  nere  ur  goxo,  garbia!/Oi,  illargi  

maitagarria!. Metafora gehienak izaditik hartuak: argizagiak, hegaztiak, txoriak, loreak, ura...

Izadiko elementu ederren etsiez egindako metafora-lepokoarekin bat, hura galdu izanaren 

mingotsa:  Zugandik  urrun...beti  barruan/daukadan  labain  zorrotzak.../zastakatzen  dit  

biotza!...Barruan  daukat  mingotza! ;  eta  olerkia  amaitzeko  Jainkoari  arrena:  amaren  faltan, 

laguntzarik gabe ez uzteko.

Beste  gai  maite  bat  urte-giroena  du,  gizakiaren  sentimendu-sentipenekin  korapilaturik. 

Horietarik bat, “Odoletan” izenburuduna338. Izenburuaren azpian “olerki azkatua” du paratua. Ez 

du silaba-neurri eta errima konbinazio jakinik, baina erabat askea ere ez da, bai baitu bertsolerro 

errimaturik.  Nolanahi  ere,  askatasun  metriko  handiz  eginak  ditu  lau  ahapaldiak,  eta  beste 

bospasei olerkietan ere horrela da.

 

“Odoletan”-i  gagozkiola,  oso  bertsolerro  motzez  egina  da:  luzeena  sei  silabakoa  eta 

laburrena batekoa, eta batez bestekoa 4-3 hortxe nonbait; eta horren ondorioz, oso inpresionista, 

estilizatua gelditzen da, eta horrekin batean oso paralelistikoa eta kontrajarpenezkoa: bi ahapaldi 

bozkariozko eta bi ahapaldi oinazezko. 

Bozkariozko biak “Udastea zan”-ekin hasten dira, eta “Nere biotzak/jai” amaitzen da lehen 

ahapaldia eta bigarrena “Nerekin nuen atsegiña”-rekin; eta oinazezko biak paraleloki hasten dira 

“Udazkena zan...”-ekin; eta “Joan zan/atsegiña!” da lehen ahapaldiaren amaiera, eta “Odoletan 

blei/Nere gorputza!!!” azkenarena.

337  Intza begietan, Gráficas Valverde, Donostia, 1957, 20-29 orr.
338  Aip.lib. 118-123 orr.
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Olerkiko  pertsonaiak  hiru  direla  esan  liteke:  lehen  pertsonan  mintzo  den  narratzailea, 

“neskatil  liraña”,  eta  izadia.  Izadia  alai  eta  kantari  uda hastean,  loreak,  usain gozoa,  txoriak 

kantari,  eta  narratzailearen  gogoa  berdin:  alai,  neskatila  bihotzez  laztantzen,  hots,  maitasun 

garbiz. Izadia ilun udazkenean, loreak iharturik, txoriak minez, eta narratzaileak bihotza zulatua, 

odoletan, maite zuen arrosa iharturik zela.  

  

Xaloa, xumea, landua eta lortua bere generoan.

Gatozen  “Txindorra-ren  eriotza”339 olerkira.  Juan  Ramón  Jiménez  espainiar  olerkari 

famatuari  eskaini  zion  olerkia,  Tagore  olerkaria  ezagutarazteagatik.  Urretxindorra  oso  txori 

berezia da Klaudio Sagarzazurentzat, olerki bat eskaini zion “Txinpartak”-en, haren egunsentiko 

eta  gauerdiko  kanta  ezti-samurrarekin  xoraturik,  eta  beste  bat  osoagoa,  garatuagoa  “Intza 

begietan”-ean. 

Olerki  honetan,  egitura  metriko  desberdinak  darabiltza  olerkiko  zati  desberdinak 

antolatzeko.  Heriotzaren  kontaera  molde  txikiko  laukoetan  egiten  du,  Iparraldekoek  bezala 

hamahiru silabakoak bertsolerro batean; eta garrantzi berezia hartzen duen zatia, urretxindorraren 

erakutsiak  biltzen  dituena  10-5  eskemaren  arabera,  motzak  errimatuz.  Zazpi  erakutsi,  denak 

“Zuk erakutsi”-rekin hasten direla. Urretxindorra Euskal Herriaren ikur bilakatzen du, olerkariak 

maiteena duen Euskal Herriaren sinbolo.

Heriotzaren  kontakizunean  nabarmentzen  da  urretxindorraren  eta  izadiaren  arteko 

korrespondentzia  osoa,  eta  horrekin  batean  olerkiko  narratzailearena,  hots,  kasu  honetan, 

olerkariarena  berarena.  Udaberria  izan  arren  eguraldiak  ez  du  hala  iduri,  eta  urretxindorrak 

ahalegindu arren bere kantuarekin udaberriko eguraldia ekarrarazten, huts egiten du, eta hori ezin 

eramanik hiltzen da. Eta jakina, olerkaria: Zu ziñan gure Euskalerri´ko txoria hiltzean negarrez.

339  Aip.lib. 92. or.
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Zein ziren urretxindorraren erakutsiak, olerkariaren aburuz? Euskal Herriko izadia maitatzen 

erakutsi zion: txoriak, loreak, gure pitxiak; baserriak eta hango neska politak; bertsolari zaharrei 

laguntzen;  euskal  abesti  zaharrak  kantatzen,  Jesus  haurra  (Ta  aingeruaren  seaskatxoa/emeki  

ibiltzen340) eta gauza guztien gainetik Jainkoa bera, eta guraso zaharren fedea zintzo gordetzen. 

Horiek  denak  erakutsi  zizkion  urretxindorrak  eta  horien  guztien  ikur  egiten  zuen.  Hain 

maiteak zituen haiek hilda oharturik, negar egin behar, saminez!

Juan  Mari  Lekuona,  guk  baino  azterlan  sakonagoa  buruturik,  nahiz  berak  aitorturik  ez 

erabatekoa, ondorio hauetara heldu zen Klaudio Sagarzazuren olerkigintzari zegokionez: 

“Eusko Olerkiak” joerako poesi mugimenduaren aurretiko olerkaria dugu Satarka. Asko  

aldentzen  da  poesia  kantagarria  denaren  ildotik  (.)  Poema  solteak  dira,  maitasuna  

dutelarik gai nagusi eta nolerebaiteko artzain bizitza,kaletar ikuspegitik asko duena. Ez du  

hainbeste  oda  eiteko  poemarik  eta  kontapoesia  era  eliptikoan  lantzen  digu,  erlatua  

ezkutatuz  eta  egoera  jakin  batean  pertsonaien  tratamendua  gauzatuz.  Bere  “olerki  

askatuak” deiturikoak dira aipagarrienak metrika aldetik,  askatasuna,  laburtasuna eta  

jatortasuna  bilatuz,  lizardianismoaurrekoen  joera  berriagoa  berekin  duela.(.)  

Azpimarratzekoa, baita ere, diskurtsu poetikoaren bermakuntza, bereziki txaplastetan eta  

errepiketan  hartzen  duen  plastizitatea,  enfasia  eta  gaiaren  barneratzea.  Iruditeriaren  

arloan, berriz, metaforen tratamendua ohikoa du, baina bere metaforak zehazteko unean,  

esku ona nabari zaio irudia egoki eta maitekor tratatuz, deskribatuz, unibertso propio bat  

poemetan  bilduz.  Ez  da  gehiegizkoa  izango  maisutasun  bat  ezartzen  badiogu  

onomatopeietan, batez ere urretxindorraren kantua abstraktuki letretan finkatzerakoan341.

3.1.4.  Manuel Lekuona

340  Aip.lib. 94. or.
341  Aip. lib. 547. or.
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Espainiako  II.  Errepublikaldian  Aitzolen  gidaritzapean  gertaturiko  kultur  susperrraldiari 

eskainitako atalean, aipatu dugu zer-nolako garrantzia izan zuen herri literaturaren ezaugarriak 

zehazteko  orduan,  eta  bereziki  koplagintzari  eta  bertsogintzari  prestigioa  emateko  egindako 

lanak342.  Halaber,  aipatu  dugu  gerraondoan  eragile  lana  egin  zuela,  olerki  liburuei  egindako 

hitzaurreen bitartez343, eta Egan-en kaleratutako liburu iruzkinen bidez.

Hitzaurregintza eta iruzkingintzatik M. Lekuonaren beraren sorkuntzara etorriz,  urri bada 

ere, konta-poesian aritu zen, Juan Mari Lekuona ilobak adierazi zuen bezala: 

Konta-poesia du ezaugarririk aipagarriena olertian. Gerrateko nere amairu kantak eta 

“Olerti”ren inguruneko poesiek osatuko lukete bere emaitzarik onena. Egileak berak  

esaten  ohi  zuenez:  “narratibatik  kanpo  ateratako  poesiak  eskutik  erortzen  zaizkit”.  

Lekuona Zaharrak gutxik bezala bizi eta sentitu ohi du kontaeraren egiturak berekin  

duen esanahi  sinbolikoa eta  emozio  lirikoa.  Eta alderdi  hau aipagarria dela  jotzen  

dugu,  konta-poesiarako  ez  gustorik  eta  ez  jakintzarik  dagoen  une  honetan,  bai  

bertsolarietan  eta  bai  olerkietan  horrelako  teknika  (sic) oso  gutxi  erabiltzen  diren  

garaian344.

Gerrateko  nere  amairu  kantak  Lasarteko  komentuan  egin  zituen  1936ko  gerra  garaian. 

Berak agertu bezala, gerrate garaian eginak izanagatik:  Ez dira gerrako atabal-ots, ez gerrako  

turuta-soñu  ere.  Belen´go  eta  Nazaret´eko  pake  ederraren  oiartzun  dira345.  Hamar  idilio,  bi 

erromantza eta himno bat. Gehienbat moja eta Jesusen arteko maitasun kanta samurrak.

S. Onaindiak iritzi hau eman zuen haren olerkigintzaz: 

342  Orixek  La poesía vasca jaso bezain laster irakurri zuen eta gutuna egin zion 1934-11-24an:  Jaso bezalaxe 
bururen buru irakurri dut zure mintzaldia La poesía vasca. Oso atseginez naski. Zenbait gauza (pranko gauza)  
neronek  esan  nezazkenak  aurkitu  ditut  eta  neri  agotik  kenduak  bezalakoak,  ala  ez  ba  dira  ere.  Batez  ere  
bertsolarietaz diozuna egi egia da. Gure jende ikasiak edo ikasi-ustekoak ez dauzka aintzakotzat. Azkue jaunaz  
oroitu naiz berela (sic). Askotan ez ditu konprenitzen ere (IZTUETA, Paulo eta Ibai:  Orixe: gutunak (1917-
1961), Utrisque Vasconiae, Donostia, 2006, 132-133 orr.

343  SAGARZAZU,  Klaudio  Satarka: Intza  begietan,  Gráficas  Valverde,  Donostia,  1957;  eta  KEREXETA,  J.: 
Orbelak, Itxaropena, Zarautz, 1958.

344  Manuel Lekuona (1894-1987), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1987, 9. or.
345  Lekuona´tar Manuel: Idaz-lan guztiak, 9 (literatur sorkari), Kardaberaz bilduma, Seminario de Vitoria, 1985, 

227 or. eta hur. 
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Olerkari  lez,  ez  digu  askorik  ondu,  baiña ondu duena  erri-taiuz  daukagu.  Nere  Milla 

euskal Olerki eder bilduman sei sartu nituen On Manuel´enak, eta nesan: “Irakur eta ikus  

zein ezti, errez ta polit egiñak diran!” Gaur ere berdintsu diot346. 

Hark bildumara ekarritako sei olerkietatik bi bereizi ditut haren konta-poesiaren erakusgarri, 

eta beste bat 50eko hamarkadan ondua eta Egan-en argitaratua.

3.1.4.1. “Eroriak”347

Amaiera  tragikoko  olerkia,  Marokoko  gerran  eroriei edo  hilei  dagokienez.  Ipar  Euskal 

Herrian geroago, Frantziako deskolonizazio gerrak (Indotxina, Aljeria); Hegoaldean lehenago, 

Espainiako deskolonizazio gerrak: Kuba eta Marokokoa. Olerki honetan Marokoko gerrakoa da 

kantagai, euskal nekazari gizartearen ikuspegitik. 

Bixente  protagonista,  euskaldun baserritarraren  prototipoa  da,  euskal  legeak galdurik  eta 

arrotzak  indarrean  direla,  tamalez,  behartua  Marokoko  gerrara  joatera  eta  hantxe  hilko  da. 

Marokoko gerrak euskal herrietara ekarri zuen sufrimenduaren adierazpena da.

Ahapaldigintzari  dagokionez,  molde  handia  darabil:  10/8.  Bertsolerro  aldetik  eta  malgu, 

oraintxe gehiago hurrengo gutxiago, kontakizunaren garapenak eskatu ahala. 

Kopla zaharren teknikak, kontrasteak, elkarrizketak, suspensea baliatzen ditu maisuki. 

346  Internet-en  “Literaturaren  zubitegia:  Manuel  Lekuona”,  eta  ONAINDIA,  Santi:  Euskal  literatura V,  Etor, 
Donostia, 1977, 4. or.

347  Milla Euskal Olerki Eder, Karmeldar idaztiak, Larrea-Amorebieta, 1954, 921-923 orr. Juan Mari Lekuonaren 
“Manuel Lekuonaren literatur kreazioa” artikuluan (www.euskomedia.org, 5. orrian; 2009-12-27) 1931koa ageri 
da. Idazte urtea ote?; argitaratze urteari dagokionez, “Bertso eta olerkien hemeroteka”-ren arabera (Internet-en), 
lehenbizi, Argiaren egutegia-n argitaratu zen 1934an, 98-99 orr. 
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Protagonistaren ezaugarriak zehaztean kasik XX. mendeko nekazaria baino XIX. mendeko 

euskal nekazari  bat marraztu nahi izan zuen olerkariak: soñean bruxa, txapela beltxa –oker-

antzean-  buruan,/abarketa  arin  txurik  oñetan,/urritz-zigor  bat  eskuan;  Alde  batetik  artean  –

demagun 1931koa dela olerkia- bizirik zegoena, baina iada krisian baserritarren artean ere, eta, 

batez ere Txomin Agirreren  Garoa-ren ondotik eta, esanahi sinbolikoaren aldetik,  konnotazio 

tradizional-kontserbadoreak  zituena:  industria  eta  hiria  euskaltasunaren  etsai  eta  egiazko 

euskalduna baserritarra, hizkuntzaren eta usadio zaharren gordelari. 

Olerkiari bertagotik begiratuz, izaeraren ispilutzat jo ohi den begitartea: Begia erne, bekokia  

argi...arroxko xamar zijuan baina aldi berean bazuen goibeltzen zuen zerbait:  Gaxoak zer ote  

zuan? Suspensea, poema guztian dosifikatua.

Bigarren ahapaldia kopla zahar moduan hasten da: Uso txuriak ugari/eliz-bidean urduri...348 

Neskatxa  gazte  garbi  hiztunak  dira,  hitz-jariodunak.  Une  batean  haien  alaitasun  ederrarekin 

baserritar  jatorrari  ahaztaraziko  diote  Marokoko  gerrara  joan  beharraren  lainoa,  baina  –

Gizagaxoa–esaten  zuten–/kupigarri  da,  orratik!349.  Bizitza  alai,  garbi,  naturalaren  ederra  eta 

etorri badatorren tragediaren zantzua.

Bigarrenean ispilu neska gazteak diren bezala, hirugarrenean lagunak. Edariaren eta adore-

hitzen bitartez kemendu nahi dute Bixente: moro beltz aiek burrukatzeko (id). Jainkoaren eta lege 

zaharraren  aldekoen  Euskal  Herrian  ez  bide  zegoen  gaizki  ikusia  moro  beltzen  aurka 

borrokatzea; ez da auzitan jartzen helburuaren zuzena; aldiz, euskaldunak gerra horretara joan 

beharrean  gertatzea  bai:  Txoko batetik  agure xar  bik/-Mutil  gaxoak...!  –zioten  ixil-/Nun dira  

lengo legeak!/Ardit zar baten errurik ez-ta,/Aprika´ra gure umeak...!   

Laugarren eta  bosgarren ahapaldiek gerrara doanaren fede kristau sendoa agerian jartzea 

dute helburu: meza entzuten eta jaunartzen erakusten du; eta hor kontrapuntu amona zaharrak 

dira, eta haiek protagonistaren amarekin errukitzen dira, heriotzaren zantzua areagotuz. 

348  921. or.
349  922. or.
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Agurren ondotik tragedia:  Etziran sei egun juan.../Gurugu-mendin arkaitz  artean/Bixente  

gorputz  zeguan350.  Ez  datza  lurrean  baizik  harkaitz  antzuan.  Marokoko  gerrak  ekarri  zuen 

tragedia  euskal  herrietara  oso modu herrikoi-egiantzekoan adierazia,  kutsu politiko eta  guzti, 

hots, foru galerak ekarri zuen giza galera, tragedia, Euskal Herrira.

3.1.4.2. “Azkeneko ola-gizona”351

Izenburuak iradokitzen duenez, azkenetan edo desagertuak ziren ola-gizonei eta burdinolei 

egindako  gorazarrea.  Uste  izatekoa  denez,  nostalgia  eta  mindura  dario:  Ez  Bizkaia  

bakarrik;/Euskal-erri  dana:/dan guztia  Ola-zar/len  bait-degu izana./”Izana” diot,  eta/ala  da  

izan ere.../antziñako “Ola-zarrak”/gaur “horma-zar” daude. (.)   Ez da geroztik iñon/tiriki-tau  

otsik;/ez du iñork ezagutzen/gaur Gabi-arotzik.../...tiriki-tau otsik,/ez Gabi-arotzik352.

Itxura  dagoenez,  Orixek  oso-osorik  Manuel  Lekuonari  hartu  eta  “Euskaldunak”  poema 

nazionaleko Denok bat kantuan sartu zuen353. Zer-nolako kantua dugu hori? Izenburuak salatzen 

duen bezala,  euskaldun guztion  batasuna azaldu nahi  izan zuen autoreak kantu horretan,  era 

etnologiko-historikoan. Olagizonak baino lehen arrantzaleak dira kantagai, nekazariak nekearen 

lagun bezala, arrantzaleak herio-lagun jotzen dira, itsaso ankerraren biktima; Adema-Zaldubiren 

“Agur  Euskalerria´ri:  zazpi  euskal-herriek/bat  egin  dezagun... bertsoarekin  hasten  dena, 

Pirinioetan Ernaz mendiko San Martin harri-an urtero egin ohi den “Hiru bigaen zerga” deritzan 

usadio zaharra, eta haien ondotik gagozkion azken ola-gizonaren olerki-kantua. 

Erabat harturik, euskal gizartean nola ikusiak ziren haiek kontatzen da: inon dantzarik bazen 

han izaten omen ziren olagizonak tobera-jotzen, ezteietako bertsolari, goizeko ordu txikietaraino 

festan; herriko jaietan berdin kapa gorriarekin ibiliko omen ziren zezen aurrean jendeari irria 

350  923. or.
351  923-924 orr.  Juan  Mari  Lekuonak “Manuel  Lekuonaren  literatur  kreazioa”  artikuluan  (Internet,  5.  orrian), 

adierazten  du  1950ekoa  dela.  Segur  aski  argitaratze  urtea  izango da.  Orixek  Euskaldunak-en  “Denon  bat” 
kantuan sartu zuen oso-osorik.  Eta poema hori 1950ean argitaratu zen.  Ikus  Euskaldunak poema eta olerki  
guziak, Auñamendi, Donostia, 1972, 210-213 orr.

352  924. or.
353  Euskaldunak poema eta olerki guziak, Auñamendi, Donostia, 1972, 210-213 orr.

246



Olerkigintza

eraginez;  bestela esan, onean on omen ziren eta txarrean txar:  Jesukristo zigortzen Azpeitiko 

matxinoak  azaltzen  omen dira  aurpegia  gorri-beltzez  pintatuak354.  Eta  horrekin batean,  haien 

desagertzea  dela  eta  pena  agertzen  da:  Au ere  gelditu  zan.../an  zan gure  pena!.../Gipuzkoan  

Bengola/geldi zan azkena./An zan gure pena!/Oletan azkena...355. Tristura neurtua, lanbidearen 

deskribapen nagusiki soziologikoaren testuinguruan.

Olerki  gisa  ohargarriena,  molde  txikian  garatzen  duen  erritmoa;  onomatopeien  ederra: 

Tiriki-tauki-tauki;  Tiriki  daunga-daunga;  errepikak:  malluaren  otsa,  malluaren  otsa;  errima 

aberatsak:  Gabi-arotza/burni-arotza;  buruz  ikasi  eta  kantatzeko  teknikak:  mendiak  meatza;  

mendiak meatza ta/basoak ikatza/Basoak ikatza ta/beso-zañak gatza;  horietan erakusten duen 

maisutasuna.

Marokoko gerran moroen aurka hildako euskaldun baserritarrak eta Euskal Herriko azken 

olagizonak, hautatu ditugun bi olerki hauek Orixeren Euskaldunak poemak islatzen duen mundu-

ikuskerara  garamatzate.  Industria  eta  hiria,  erdararen  habiatzat  joak eta  ikusiak diren bezala, 

artzainak,  baserritarrak,  arrantzaleak,  ikazkinak,  eta  olagizonak  euskaltasunaren  gordelari. 

Konta-poesia herrikoi, maisutasun handikoa.

Gatozen orain 50eko hamarkadan ondu eta argitaratu zuen “Tanz-lied”356 olerkira. 

Aleman  izenburuak adierazten  duenez,  “dantza-abestia”357.  Euskarazko izenburua:  “Bizia 

maite-irria.”

354  Jesukristoren pasioaren margolanen bati edo erretaularen bateko errepresentazioren bati egindako aipamena 
dirudi, Azpeitian edo egon litekeena. Manuel Leluonaren idazlan guztietan, hirugarren liburukia da “Arte-izti” 
arteari eskainia, eta hor ez dugu ezer aurkitu.

355  Euskaldunak poema eta olerki guziak, 212. or.
356  Egan, (2-4),1954; bestela Interneten “Bertso eta olerkien hemeroteka”-n.
357 “Tanzlied” konpositoreetariko bat Melchior Franck izan zen (1579-1639). Bavierako Coburg hirian kapera 

maisu, eliz protestanteetarako motete ugari konposatu zuen, dantza-abestiez gain. Irakasleak J.C. Demantius eta 
Gumpelzhaimer. Garaikideak H.L. Hassler eta H. Schütz. Berpizkunde beranteko eta lehen barrokoko musika 

polifonikoa. Justu olerki honetarako zergatik hautatu duen, eskapatzen zait. Pentsatzen dut dantza-abesti horien 
gaiak antzekoak izango zirela.
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Izenburuen  jabe,  gauza  goxo-xamurragorik  nekez  burura  liteke.  Senar-emazteen  arteko 

maitasunaldia izadiak urtero errepikatu ohi dituen sasoien arabera garatzen da. 

Negua joatean hasten da: Ioan da Negu:/ iaio da lore/-txuri ta gorri bait-da kolore-;/txorien  

kanta  asirik  degu.../;  hots,  udaberriarekin:  illikan  zegon  Izadiaren  bizigarria,/Iaunak  zerutik  

lurrari opa dion irria. Senargaiak emaztegai usoari lehenbizi “leihora” deitzen dio, gero “atera” 

eta  azkenean  “ondora”,  “aldamenera”;  zertarako  eta:  biok  batera  dezagun  kanta/ bizitzearen  

kanta eztia,/ loratu dedin gugan bizia. Udan, uztailean, jada badute uzta berria besotan: semea. 

Lizardiren  “biotz-begietan”  oroitarazten  duen  ahapaldian: Iaun  Eguzkia./  Udaberriko  sagar-

lorea,/  Uztan alea/ -muxua gorri, ori-berdea-./  Alaxe nere,  orduko maite,  gaur emaztea./  Len  

bera lore;/  orain, besoan lora-kumea,/ bioen seme maite-maitea.

Amaiera zoragarria: Zoragorria!358 

Amaren ale, aita berria... 

Au da bizia: 

Iaunak zerutik 

opa oi digun 

maite-irria. 

1953an datatua da. Justu urte horren hasieran gertatu zen olerki lizunei buruzko eztabaida 

Pariseko Euzko-Deya-ko “Euskal Orria”-n. Nemesio Etxanizen “Griñen loa” urte berekoa da, eta 

badakigu  M.  Lekuonari  erakutsi  ziola.  Ordurako  oso  bestelako  ikuspegiak  agertuak  ziren 

euskarazko olerkietan (J. Mirande). Segur aski olerki hori burutu zuenean, gizon-emakumeen 

arteko maitasuna eta sexua, haurrak ekartzeko egiten denean, Jainkoak bedeinkatua eta ezarria 

dela  aditzera eman nahi zuen. Bestelako talaiatik  begiraturik,  gaur egunetik,  burutazio hauxe 

datorkit: zaila da mundu honetako biziaren ugalketaz ikuspegi gozo-xamur-maite-irrizkoagorik 

ematea.

Manuel Lekuonaren olerkaritzatik hiru ale erakutsi ditugu: amaiera tragikodun “Eroriak”, 

“Azken  ola-gizona”,  malenkonia  neurtua  dariona,  eta  “Tanz-lied”,  Jainkoak  izadiaren  eta 

gizadiaren artean ezarritako harmonia unibertsala ospatzen duen bizipozezko kanta gozoa.

358  “Bertso eta olerkien hemerotekan”: “zoragorria” ageri da.
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3.1.5. Fernando Artola “Bordari”

Xanti  Onaindiak  1953an ezagutu  zuen,  “Milla  euskal  olerki  eder”  libururako olerki  bila 

zebilela. Artean ez zuen, esateko, obrarik. Badakigu Juan Mari Lekuonaren lekukotasunagatik, 

Klaudio Sagarzazu Satarka-k, Juan Basurkok, Lekuonatar osaba-ilobek eta haien gonbidatzaile 

zen  F.  Artola  Bordari-k osatzen  zutela  literatur  tertulia.  Xanti  Onaindiak  1959an sortu  zuen 

Olerti aldizkarian haste-hastetik hasi zen argitaratzen, eta  Bidasoa aldizkarian ere bai. Olerki-

daten arabera, 1956tik 1962ra idatzi zituen olerkietarik asko, eta 1968an eta 1982an bildu zituen 

liburuetan.  Aztertzen  dihardugun  urte-bitartean  hamar  bat  olerki  kaleratu  zituen  Olerti-n  eta 

Bidasoa-n, eta horietarik hiru hautatu ditugu hondarribiarraren olerkigintzaren erakusgarri gisa.

J.M.  Lekuonak  adierazi  zuen  Fernando  Artolari  zor  ziola  Bidasoaz  haraindikoen 

literaturgintzaren ezagutzan abiarazia: Iratzeder, Etxahun, Peillen, Lafitte, Mirande, eta batez ere, 

Xalbador, eta Belokeko “Ezkila” argitaletxea eta Gure Herria-ko kultur giroa. 1936ko gerran F. 

Artola  Belokeko  abadian  aterpetu  zen359 hiru  bat  urtez,  eta  horren  ondorioz  hango  izpiritua 

kutsatu bide zitzaion. Tertulia horien ingurumariaz, besteak beste, diosku J.M. Lekuonak: 

Gure Hondarribiko tertulia haietan, orduko poema nagusien epikotasuna baino –Orixe eta  

S. Mitxelenak zekartena, alegia-, maiteagoa izaten zen liburu hauen lirikotasuna. Gero,  

oraindik  indarrean  zegoen  “Satarka”  eta  bere  garaikoen  lirikotasun  mehe  hura.  Eta  

“Bordari”ren lirika garratzagoa izanik ere, beti nabaritzen zaio (.) lirikotasunaren amodio  

fina360.

359  Hala dio J.M. Lekuonak: “Gudatea zen hemen-honetan. Eta gure ihesliar gazteak monastegiko irarkolan egiten  
zuen lan (.) Beti nabarituko zaizkio, bai bizitzan eta bai literaturgintzan, orduko joerak: lekaideen kultur bizitza  
eta izpiritu-joerak. Kultur bizitzari gagozkionetan, mugaz handikoen ezagutza eta sena, eta, gainera, kultura  
frantsesaren bulkoa. Eta izpirituzko joerei dagozkienetan, berriz, sekular batentzat hain bereak ez diren aszetika  
eta mistikako burubide eta barne hasperenak”. PEREZ, Elixabete; TOLEDO, Ana eta ZULAIKA, Esther: Juan 
Mari Lekuona: Ikaskuntzak Euskal Literaturaz (1974-1996), Deustuko Unibertsitatea, Donostia, 1998, 397. or.

360  Aip.lib. 397. or.
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3.1.5.1. “Itza Yinkoa Baita” olerkia

1982an atera zuen “Bakoitzak berea” olerki bilduma Orixeri eskaini zion361, hark adierazi 

baitzion “Itza Yinkoa Baita” olerkiko “ixillago-ixilla” esapidea oso polita zela, eta bilduak zituen 

olerkiak argitara emateko. Eta haren eskaria beteaz harixe eskaini zion. Bordarik berak dioen 

bezala,  gogoeta  olerkia  da,  Orixeren  poema batzuek  oroitarazten  dituena.  Eliza  isilak  maite 

zituen Orixek guztien gainetik, haietan, isilean, errazago entzuten zuelako Jainkoaren hitz isila. 

Hala aditzera eman du “Berraondoko meza” olerkian edo “J.S. Bach´i elizan”:  entzun dut ixil  

dan/Jainkoaren itza362.

Bordari-k lau ahapaldi ondu zituen aiputan dugun olerkian, oso silaba gutxikoak, guztira 

laurogeita  hamar.  Eskema  metrikoa  7-6-4.  Lau  silabako  bertsolerro  motz  horietan  guztietan 

helburua agertzen da: (Jainkoaren hitza) Entzuteko/Jasotzeko/Azitzeko/Xuspertzeko.

Molde txikiko bertsolerroetan lehenbizi dei egiten dio bere borondateari, Jainkoaren mintzoa 

entzuteko behar bezala presta dadin: lehen biak “nagon”-ekin hasten dira, eta “ixil-ixilla”-rekin 

jarraitzen  lehenbizikoan,  eta  “umil-umilla”  bigarrengoan.  Gainerako  bertsolerroetan,  Jesusen 

ereilearen  parabolaren  oihartzuna sumatzen dugu:  “Ereintz-azi  ori/Biotz-alorrean dut/ixillago-

ixilla/itz orren azi ona”.

Olerkia gogoeta erlijiozkoa da, Orixeren eragin handikoa: poemako pertsonaiak Jainkoak 

ereiten duen hazi ona jasotzeko prestatu nahi du bere bihotza, hazi hura haz dadin eta susper 

dadin.

361  Sendoa argitaletxea, II. liburukia, 25. or.: “Agur, Orixe”: Urte artako “Olerti-Saria” jasotzera urbildu ziñan,  
naiko  elbarri  (.)  Esku-estutze  ariña  –ezin  bestean–  elkarren  bostekoak  lotu  genituenean.  Kaixo,  Bordari!  
Esaterakoan,  begiak  bizi-bizi  zenituen,  ta  berorien  xuringoak nabarmendu  ziran  “Ixillago-ixilla”  ederretsi  
zenduenean. Nik, ITZA YINKOA BAIT DA gogoetan esana zuri atsegiñ izan nunbait. Eta, losintxa bearrez,  
Ixillago  ixilla  errepikatuz,  “Egin zazu bildumatxo bat  zure olerkitxoekin,  gal  ez  ditezen,  oso politak dira”  
esanaz. (.) Onatx, beraz, zuretzat, nere ENE BAITAN.”

362  Ikus Euskaldunak poema eta olerki guziak, Auñamendi, Donostia, 1972, 513-518 orr.
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3.1.5.2. “Illargiak lorea du galdu”  Lunik´ek illargia jo363.

1959an  datatutako  olerkia.  Urte  horretako  irailaren  12an  “Lunik  2”  espazio  zunda 

sobietarrak ilargia jo zuen eta han txikitu zen. Gertaera horrek abiarazia.

Olerki polifonikoa. Hiru ahots bederen badira. Lehen paragrafoan lehen pertsona da bertso-

paratzaile; bigarrenean eta hirugarrenean berriz, hirugarren pertsona narratzailea. Badira hor bi 

ahots;  lehen  pertsona,  lehenik,  gizakiaren  ordezkari  litzatekeen  poemako  pertsonaiaren  eta 

izadiaren  bateratze  bitxiaren  adierazle  edo,  eta  hirugarrena,  bigarrenik,  olerkari  poema-

ontzailearena.  Horiez  gainera,  Lizardi  dakar  poemara  bi  modutara:  batetik,  “Ondar  gorri” 

poemako lauko famatuena aldatzen du bere horretan:  Bai dala ituna/beera bear au/nik ez nai  

eguna/biurtzerik gau (id), eta beste bat apokrifoa, olerkariak “(Lizardi´k nerekin)” Lizardirekin 

asmatua.

Lehen  ahapaldian,  molde  txikian,  eta  Iparraldean  bezala  hamahiru  silabak  lerro  batean 

paraturik,  goiz gorria deskribatzen du,  gau epelaren seme, sargori aintzindari  (id) Lizardiren 

“Ondar gorri” oroitarazten duena. Kromatismo aldetik ahalegin berezia sumatzen zaio: margolan 

bat  pintatzen  ariko  balitz  bezala,  eta  pintzelak  zer-nolako  kolorea  behar  lukeen  zehatz 

deskribatzen:  gorri  kolorea  gurbitz  edo  kaudan  helduarena  da,  eta  kolore  horren  kalifikazio 

morala: “lots-kolore” da, lotsaren kolorea. Zergatik du lotsaren kolore gorria? 

Bigarren ahapaldia eguzki zuri kiskalgarriarena da. Eguerdiko argi betearen zuria da nagusi. 

Honetan adierazgarriena “biotz-zerua” gertatzen zait. Bi planoak bateratzen ditu: izadiarena eta 

beraren bihotzarena, gogoarena. Errepara azken bertsolerroari: argi-itsas zabaletan, gogoak igari 

(id).

Hirugarrenenean  berriro  zuritik  gorrira  gatoz:  Arrats-beran ortzea biur  da marrubi (id). 

Egunez eguzki amandrea bezala gauez ilargi amandrea da argizagi garrantzizkoena, eta Orixek-

eta darabilten tradizioaren harian ilargia emakumea da, eta kasu honetan delako espazio zunda 

363  Bakoitzak berea, II. liburukia, Sendoa, Donostia, 59. or. 
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sobietar  horrek  izortu  du  ausarti/lore  galdu-ta  bizi  da  lotsati (id).  Eta  azkenik,  apokrifoan, 

Lizardirekin baterako horretan, gainezkatze orrek/ez nau ni poztu (id).

Interpretazio modu bat: gizakiok egindako tramankulu batek Jainkoak egindako argizagi bat, 

hots, ilargia jotzea, lotsagarri irizten dio; Jainkoak eginiko izadiak birjintasuna galdu du, hain 

justu, Jainkoaren sorkari baten eskutik, eta hori tristagarri gertatzen zaio olerkariari,  Lizardiri 

bizi balitz, haren ustetan, gertatuko zitzaiokeen bezala. 

Hori baino garrantzizkoago, olerkiak duen kromatismoa, eta izadiaren eta gizaki-gogoaren 

bateratze sinbolikoa.

3.1.5.3. “Gogo txori txikia”

Klaudio Sagarzazu Satarka-k urretxindorrari zer-nolako dohain hautematen zizkion aditzera 

eman genuen. Estetika beretik, Bordari-k beraren gogoa txori txikitzat jotzen du: “irten berri sor-

kabitik” eta oraindik lumatu gabe Jaungoikoaren eder-baratzera hegan egiteko. Beraren gogoaren 

metafora: “otoitz-txori txikia”.

Fernando Artola  Bordari-ren hiru olerki  jo ditugu begiz:  ildo erlijioso-metafisikoa duena 

bata, eta beste bi lirikoagoak. 

J.M. Lekuonak, erabat harturik, Bordari-ren poemagintzaz: 

Asmamen handikoa iruditzen zitzaidan, eta zait –egiturak eta sinboloak sortzen. Eta bere  

poemak,  ugaritasunean  desberdin,  inorenak  bezain  onak  jotzen  nituen,  eta  ditut-,  ongi  

aukeratutako oholtz margotuak aurkezten dizkigunean364.   

364  PEREZ, Elixabete; TOLEDO, Ana eta ZULAIKA, Esther: Juan Mari Lekuona: Ikaskuntzak Euskal Literaturaz  
(1974-1996), Deustuko Unibertsitatea, Donostia, 1998, 397. or.
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3.2. Aitzolen gizaldia

Izendapen horren baitan bildu zituen Jokin Zaitegik Espainiako II. Errepublikaldian Aitzolek 

antolatutako Eusko Olerti  Egunetan parte hartu zuten olerkariak eta haien inguruko idazleak. 

Literatura  gaietan  Orixe  jotzen  zuen  irakasletzat.  Belaunaldiaren  ordezkari  gailenak:  Orixe, 

Lizardi eta Lauaxeta. Gerraondoan bizirik zen bakarra Orixe. 

50eko hamarkadan,  Orixek gailen  jarraitzen  du.  Beste  ordezkari  garrantzizkoak:  Zaitegi, 

Etxaniz, Onaindia, Erkiaga, eta Aurre-Apraiz dira, eta adinagatik hurrengo gizaldi batekoak izan 

arren, Kerexeta, eta J. M. Lekuona. 

Beste  hauek  ere  gizaldi  berekotzat  jo  litezke,  beren  obra,  kopuruz  edo/eta  kalitatez 

aurrekoen mailara ez iritsi  arren:  Gaztelu,  B. Ametzaga,  Jakakortaxarena,  Etxeberria,  Iraizoz, 

Agerre eta Zerio. 

Ezberdintasunak  badituzte,  esaterako,  gipuzkoarrek  Lizardiren  eragin  gehiago  eta 

bizkaitarrek  Lauaxetarena;  baina  kidetasunak  gehiago:  Orixek  gipuzkoarrengan  bezala 

bizkaitarrengan du eragina; estrofagintza landua eta askotarikoa dute bereizi  ditugun zazpiek; 

begiz jotzen dituzten gaiek antza badute, izadiaren garrantzia guztiengan da nabaria, eta mundu-

ikuskera, fede kristauan ardaztua. 

Belaunaldiko gainerako olerkarietara igaro baino lehen, begia eman diezaiogun maisutzat 

hartua  zuten Orixeren bilakaerari:  zer  motatako olerkigintza  landu zuen 50eko hamarkadako 

lehen zatian Ameriketan, bereziki San Salvadorreko “Miramar” landetxean?

Bereziki kolkoan gordeak zituenak poetizatu zituen. Gerratean pairatu behar izan zituenak, 

besteak beste, Iruñeko San Cristobaleko espetxean lau hilabetean edo Gurseko kontzentrazio-

zelaian emandako hiru hilabete eta erdian, ez zituen poemagai bihurtu, eta Baionan gizakiaren 

kreazionismo-eboluzionismoaz entzundako hitzaldiek eragin zioten nahigabea ere ez. Gerrateek 

ez zioten Jainkoaren alderako grina den gutxienik hotzildu,  haatik,  Euskal Herriaren zoriaren 

alderakoa  bai,  eta  Aitzolen  aginduetatik  askaturik,  poema  nazionala  izan  behar  zuena  jada 

253



Olerkigintza

ondurik,  barru-barruan sentitzen  zuena  poemetan  isurtzeari  lotu  zitzaion,  eta  olerki  libururik 

ondu ez bazuen ere, olerki solte eta olerki sail hoberentsuenak utzi zizkigun.

Jainkoarekiko harremana zuen gairik guztizkoena. Hego eta Erdialdeko Amerikako izadian 

eta  hainbat  elizetako  isiltasunean  murgildurik  sentitzen  zuen  Jainkoaren  baitako  bakea, 

betetasuna eta betiera poematu zituen, eta jesuiten arteko zazpi urte beltzek (1916-1923) sartua 

zioten  arantza  minbera  atera  zuen  hain  segur  “Getsemani”  saileko  poemen  bidez,  estilo 

errealista-mistiko berezian. Zenbateraino jarraitu zioten belaunaldi berekoek delako kolkopekoak 

jalgitzeko joera hari?

  

Jokin  Zaitegi  hurbil-hurbilekoa  izan  zuen  Ameriketako  ibilietan  eta  Euzko-Gogoako 

erredakzioan,  lankide  eta  gogaide.  Estrofagintza  landu  eta  klasikoaren  bidez,  gerraurreko 

olerkietan ez bezala gerraondokoetan, esaterako, “Beti saminez” eta “Bidea galduta” edo “Nere 

zezen  taldea”  olerkietan  bere  baitakoak  isuri  zituen,  Orixek  eta  Mirandek  edo  Nemesio 

Etxanizek ere egin zuten bezala. 

Aldeak  ere  badira  bien  artean.  Orixerengan  poesia  mistikoa  erruz  dagoen  bezala, 

Zaitegirenean ez.  Orixek ez bezala,  Zaitegik ez zuen aberrimina inoiz galdu eta K. Izagirrek 

adierazi  bezala,  erbestearen  latza,  urruntasunaren  zoritxarra  eta  Euskal  Herri  zaharrarentzat 

Euskadi  berri  askearen  ametsa  inork  ez  bezala  kantatu  zituen,  “Erbestean  aritza”  deritzan 

olerkian eta Euskadi berriari eskainitako poema sailean egiaztatu daitekeenez.

Nemesio  Etxaniz  ere  arras  nabarmendu  zen  barrukoak  ateratzen:  gizon  eta  emakumeen 

arteko maitasunaren ñabardurak: ezinak sortutako malenkonia, ondoeza edo gorrotoa, eta fede 

zalantzak, bi gaiak elkarri lotuak. Euskal Herria metafora original honen bidez irudikatu zuen: 

bide  ertzeko  belarra.  Genero  tradizionaletan,  esaterako,  baladetan,  emaitza  ona  lortu  zuen 

“Katalin” deritzanarekin, eta olerki labur modu berezian egituratuak ondu zituen, XX. mendeko 

abangoardien erara. Taldeko bereziena, dudarik gabe.

Santi Onaindiak, J.M. Lekuonaren arabera, olerkiaz eta olerkigintzaz ikuspegi idealizatua 

zuen  eta  ederraren  ispilu  aipatuena  naturan  jartzen  zuen,  eta  prezeptiba  klasikoan  ez  ezik 

modernoan ere bazituen zainak. Erabat harturik, ahapaldi eta bertsolerro ugariko olerkiak egin 

zituen.  “Barruko guda” olerkian,  izenaren jabe,  bere baitan bizi  zituen  gatazkak poematizatu 
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zituen,  garaiko  euskal  olerkari  askok  bezala.  “Banandu-bearra”  deritzanean  erakutsi  zuen 

bazekiela besteren gogoan barneratzen eta irakurtzen,  eta margolan dramatikoak poema bidez 

atontzen.  Euskarari  eskainitako  “maitasun-oparia”  jakingarria  da,  gure  elearen  sostengu  zein 

jotzen zituen ohartzeko, eta euskararen alderako zuen grinaren berri izateko. Eragile gisa gehiago 

nabarmendu zen.   

Eusebio Erkiagak 50eko hamarkadan barrena ehundik gora olerki edo bertso idatzi zituen, 

eta azterketarako hautatuko aldizkarietan hamasei argitaratu zituen. Baditu erlijiozkoak, Orixeren 

eraginpeko jainkomin-zeruminezkoak; badu “Leihoan” deritzan olerki sinbolista kutsukoa aski 

lortua,  amodiozko  desengainua  poetizatzen  duena;  halaber,  kutsu  erotikodun  udaberriko 

amodiozko bat “Zure ezpainak iduri” deritzana, eta kutsu moralista-misoginoa dutenak sorta bat, 

eta  aberkoi  mindurazkorik,  Euskal  Herrian  sumatzen  zuen  gogo  eta  mintzaira  aldakuntzak 

sorrarazia. 

 

Balendin  Aurre-Apraizek  badu olerki  bat  “Txatxanduaren  azkena”  izenekoa,  Nartzisoren 

mito famatuaren bertsio librea, Lauaxetarekin dituen kidetasunak eta ezberdintasunak pisatzeko 

aukerakoa. Lauaxetarenean izadiko elementuak iradokitzaileago dira, irudi eta misterio gehiago 

ageri  da,  eta  Aurre-Apraizenean  kontakizun  gehiago  eta  olerkiko  kontalariaren  aldetik 

Nartzisoren patuaren alderako axola gehiago. Nartzisoren mitoa eta herri-kontakizunak uztartzen 

ditu. 

1936ko gerrateko bizikizunak poetizatu zituen, eta belaunaldiko olerkari guztientzat bezala 

izadiak axola ikaragarria du olerkari honengan ere, hiriari zerion materialismotik ihesi bizipen 

espiritual bake-emaileen euskarri gisa.

Manuel  Lekuonak Jaime Kerexeta  Arantzibia-ren lehen olerki  liburu  Orbelak  izenekoari 

egin zion hitzaurrean aipatu zuen olerki laburrak zituela elorrioarrak, orduko lirika joerekin bat. 

Gai handiak baino gehiago olerki laburrak maite zituela eta egiten zuen poesia ez zela argia 

baizik  ere  pintura  inpresionistaren  gisakoa.  Horrekin  batean  Lizardiren  eragina  nabari  zuela. 

Horrexek egin  zion  min;  Lizardirena  ez  baina  Lauaxaterana  zuela  ziotson gutunez  Zaitegiri. 

Koldo Mitxelenak Arrats-beran-go Lauaxetaren kutsua hartu zien haren olerkiei, baina horrekin 

batean oso ahots propioa zuela salatu zuen. 

255



Olerkigintza

Lehen liburuko lehen olerkitik: “Nok jakin?” deritzanetik beretik nabari dira Lauaxetaren 

eragina  eta  ezberdintasunak.  Pentsamendu  gehiago  Arantzibiaren  olerkietan,  eta  sinbolismoz 

erantziagoak.  Hiru  sailetan  banatu  zuen  lehen  liburua:  izadikoak,  maitezkoak  eta  biozkadak 

izenekoetan.  Izadikoetan  larritasun  existentzial  izpirik  ez  sumatzea  gertatzen  da  deigarri. 

Bigarren  olerki  liburua  gazteriari  eskaini  zion,  maitasunari  ikuspuntu  anitzetatik  behaturik. 

Badago bilakaerarik lehen liburutik  Bitargi  izenekora. Lehenbizikoan ageri ez ziren oinazezko 

zalantzak  ageri  dira  bigarrengoan,  nahiz,  oro  har,  fedez  eta  itxaropenez  blaituak  izan. 

Lauaxetaren arrastoan, maitasunaren poeta izan nahi izan zuen eta bere lekutxoa lortu zuen.

Juan  Mari  Lekuonaren  50eko  hamarkadako  poemagintzan,  X.  Letek  adierazi  bezala, 

Lizardiren  eta  Orixeren  eragina  sumatzen  da  “Izadi-abestia”-n,  eta  “Goiz-argi”-n  ere  hortxe 

nonbait.  Bietan  ere  poetak  izadian  Jainkoaren  zantzuak  ikusi  nahi  ditu,  eta  izaditik 

Jainkoarengana egin. 

“Ubel” olerkian berriz, berak aitortu zuenez, osabaren eragin pertsonala egon liteke, haren 

poemena baino gehiago sentiberatasun estetiko bat hitz ederrez jantzia. Aurreko bien harikoa da 

hein handian,  honetan ere izadian  Jainkoaren zantzu  bila  dabilenez,  hargan pulunpatu  nahiz. 

Margolariaren  eta  olerkariaren  arteko  antzekotasunak  nabarmentzen  dira  eta  koloreen 

sinbolismoa, geroago jorratuko dituen bide poetikoen aurrerapen.   

Joan Inazio  Goikoetxea  Gaztelu olerkaria  sartzea  erabaki  dugu 50eko hamarkadan ondu 

zituen  poemengatik  baino  gehiago  geroko  bilakaera  aintzat  harturik.  Orixeren  eta  San  Joan 

Gurutzekoaren eta frai Luis Leongoaren eragina nabari zaio. Gagozkion hamarkadan idatzi zuen 

poemarik luzeenak, “Zerura bide” deritzanak, gizaki arimaren eta Jainkoaren arteko maitasuna 

du gaitzat, eta haren zentzua poetak berak azaldu zuen hitz lauz. “Il nadinean” olerkia berriz, 

gaia  heriotza  izanagatik,  tragikoa  bainoago  komikoa  da,  alaia,  panteismo  kutsukoa,  ondoko 

bilakaeraren iragarle.

Txomin  Jakakortexarenari  1930  inguruan  Orixek  adierazi  zion  gazte  zen  artean  epika 

lantzen saiatzeko, aurrerago izango zuela beta lirika lantzeko, hots, konta-poesia objektiboaren 

zakua  mardultzeko.  Eta  hala  egin  zuen  gerraurreko  Pizkunde  garaian,  eta  gerraondoan 

Argentinatik,  Euskal  Herriko  aberkideei  zuzendua  batzuetan  eta  besteetan  Ameriketako 

euskaldunei. Lirikarik ez zuen landu.
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Patxi Etxeberriaren “Bost lore” izeneko olerkia saritua izan zen 1933an, Zarauzko IV. Olerti 

Egunean. Aitzolek goratu zuen hark hartutako bidea, hots, euskal lirika tradizionalaren arabera 

tolestea  olerki  modernoak,  baina  emaitza  bera  ez:  Bertsolari  zarrak  euskel-gun  biziagoa  

txertatzen  zien  irudiai  eta  bertso  giarragoak  taiutzen  zituzten.  Olerki  gutxi  ondu  zituen 

gagozkion  hamarkadan  eta  berdintsu  jarraitu  zuen,  gaietan  eta  ahapaldietan  herrikoi,  baina 

emaitza umorik lortu gabe.

Aita  Polikarpo Iraizozkoak,  euskara  bikainean,  kristau  ikasbideko gaiak tolestu  zizkigun 

hamalaudun egoki taxutuetan.  

Jose  Agerre  Gurbindo  iruindarrak,  estrofagintzaren  barruan,  eta  euskara  nolabaitekoan, 

gehienbat erlijiotik eta folklore erlijiozkotik hartu zituen olerkiak taxutzeko gaiak, maitasunari 

eskainitako bat edo besterekin batean. Merezimenduzko emaitza xumea.

Faustino  Zerio  bargotar  euskaltzale  amorratuak  bederatzi  olerki  argitaratu  zituen  Euzko-

Gogoa-n. Euskarari eskainitakoak politenak nire gusturako. Iruindarragatik esandakoa berretsi 

liteke: merezimendu handiko lorpen apala.

Bingen  Ametzagaren  kasuan,  egin  zituen  itzulpenak  garrantzizkoagoak  dira  sortu  zituen 

olerkiak baino. Bereziki Oskar Wilderen “Reading kartzelako balada”-ren itzulpena. O. Wildek 

olerki horretan agertu zuen errukiak, egiak eta hersturan zen lagun hurkoarekiko erakutsi zuen 

empatiak  txunditurik  ekin  zion  balada  itzultzeari.  Berak  50eko  hamarkadan  sortutako  olerki 

bakanei  doakienez,  bereziki  molde  txikian  arreta  handiz  landutako  olerkietan, 

jesukristozaletasuna, aberriaren egoeraren kezka eta anaiei hura sendotzeko egindako aldarria, 

eta hiltzera sorterrira, Algortara itzultzeko lehia bizia poetizatu zituen.  

3.2.1. Nikolas Ormaetxea “Orixe”

50. hamarkadaren lehen zatian Orixe Argentinan, Ekuadorren eta bereziki El Salvadorreko 

hiriburuko “Miramar” landetxean bizi izan zen; hirurogeitaka urte zituen, ez zuen Euskal Herrira 

itzultzeko irrikarik eta bere lanik umoenak ontzen aritu zen. “Euskaldunak” 30eko hamarkadaren 
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lehen  zatian  idatzia  1950ean  argitaratu  zen;  aldeko  kritikak  jaso  zituen  –J.  Mokoroa,  A.M. 

Labaien, J. Zaitegi, S. Mitxelena- eta ez hain aldekoak –P. Lafitte, T. Monzon– baina horiek alde 

batera,  errepara  diezaiogun  hamarkadaren  lehen  bost  urteetan  olerkigintzan  ondu  zuenari: 

hogeita hamar bat poema solte,  lirikoak izenda ditzakegunak –beti  ere Orixeren kutsu epiko-

intelektualeko lirikotasunean–, “Getsemani” olerki saila, eta “Igan beti nire lelo” deritzan olerki 

saila, bi olerki sailak ere aski autobiografikoak. Kopuruz, mistikazko poemen bi heren – “Barne-

muinetan”  (1934)  izan  ezik–,  eta  kalitatez,  euskal  kritikarien  arabera  onenak.  Olerki  horiek 

guztiek, Orixeren onen horiek batasunik badute?, ez badute, zergatik ez? 

Gatozen  lehenbizi  haren  olerkiak  aztertu  dituzten  kritikariengana.  Kronologikoki,  Joxe 

Azurmendik  70eko hamarkadan,  “Mistikazko trilogia  poetiko handia”  izendatu  zuen atalaren 

hasieran honela zioen: 

Orixe,  “euskotar”  haundien  kastako,  setatsu  bortitzen  ilaran  jarri  behar  da:  Inazio  

Loiolako,  Saint-Cyran,  Unamuno  eta  beste  horiekin,  Jainkoaren  bilatzaile  gogorrekin.  

Orixek  Jainkoaren billa  izeneko liburu bat badu (.) Badu Barne muinetan  izeneko poema 

mistiko bat ere (.) Baina hori ere guti da. Hobeagorik bai bait du, nire ustez365. 

Hobeagoko hori “Igan beti nire lelo” da: 

Orixeren poesiagintzaren gailurra eta erpin-erpina (prosako Jainkoaren billa-ren antzera).  

Eta  euskal  poesia  erlijiosoaren  gailur  eta  erpin  ere  bai,  nire  ustez.  Neure  gustorako,  

behinik-behin, hauek ditugu Orixeren bertsorik helduenak, beteenak eta gozoenak, natural,  

mantso, erraz, bere-beregandikoen eta barrendikoenak, bero-beroak (betiko bere distantzia  

galdu gabe)366.

Jon Kortazarrek 80ko hamarkadan: 

365  Zer dugu Orixeren alde, Jakin Arantzazu, Oñati, 1977, 173 or.
366  Aip.  lib.  219  or.  Halaber,  poema sail  horrek  “Jainkoaren  billa”  prosazko  liburuarekin  duen  erlazio  estua 

azpimarratzen du.
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“J.S. Bachi eleizan” edo “Miramar” bezalako testuek hizkuntzaren baliabideak ezagutzen  

dituen  idazle  klasikoa  dela  erakustera  ematen  digute,  baina,  sentimenduen  

konplexutasunetik  abiaturik,  batez  ere,  nolako  bizitza  izan  zuen  adierazteko  ikuspegia  

ematen  digu:  bilaketa  etengabea367. Beste  honetan  luzeago  eta  ausartago  “J.  S.  Bachi 

eleizan”  olerkiaz:  Olerki  lirikoari  soilik  begiratu  ezkero,  ez  dut  zalantzarik  Orixeren  

poesiaren gailurra gerra osteko olerki honek ematen duela esateko (.)  Poesia honetan  

dugu  hutsune  afektibo  nabariari  emandako  behin  betirako  erantzuna368.  “Miramar” 

deritzan olerkiaren ahapaldi bat iruzkinduz berriz: Heldu zaigu poeta Jakituririk gorenera,  

heltzen zaigu munduaren sena ezagutzera (.) Zuritasuna zer den ezagutu duenak ez dio  

bildurrik heriotzari, ez dio honek larridurarik sortuko. Alderantziz, bizkor nahi du hura  

besarkatzera hurbildu. Eta heriotza besarkatzerakoan, ixten da Orixeren Begia369. 

Koldo Izagirrek 90ekoan: 

Urruntzeak liberatu egin zuen idazlea, eta gutxik uste zuten malgutasunean landu zuen  

obra  berri  bat:  bere  poesia  gailena,  nik  uste.  Poeta  zurruna  zirudiena  hunkitua  eta  

zirraragarri azalduko zaigu batean, ironiko zorrotza bestean, liriko minbera hurrengoan.  

Beti  erakutsi  zuen  ahalmen  deskriptibo  harrigarriari  sinboloak  aukeratzeko  sena  

gaineratzen  dio,  eta  adierazkortasuna bete-lanik  gabeko  bertso  trinkotan  garatzen  du,  

irakurraldi bakoitzean zuku berria kentzen zaion hizkeran370.

Batetik,  olerki sail desberdinak, bestetik,  ukitu mistikoa edo dutenak. Ez da bat berehala 

sartzen, egiten olerki horietara. Bizitzako azken urteetan ilobak jaso zuen, Jose Mari Aranalde 

zenak,  eta  Orixeren “Jainkoaren billa”  liburuari  hark egin zion hitzaurrean371 jakingarri  asko 

eman zizkigun osabaren grina guztizkoaz,  bihotza osten eta  indar  guztiak grina bakar batera 

bilarazten  zizkion  Jainkoaz,  bien  arteko harremanaz,  eta  eskertzekoa  gertatzen  da,  laguntzen 

baitu  haren  poesiara  hurbiltzeko  ahaleginean,  nekeza  ere  gertatzen  baita  sarri  –Donibane 

Gurutzeko,  Santa  Teresa  eta  San  Inazio  kutsuko  poesia  mistikoa–,  zati  ederrez  hornitua 

egonagatik.

367  Euskal Literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2000, 113 or.
368  Orixe mendeurrena: Hitzaldiak IV, P. Iztuetaren arg., Etor, Donostia, 1991, 242. or.
369  Aip. lib. 246. or.
370  XX. mendeko poesia kaierak: Orixe, Susa, Zarautz, 2000, 7. or.
371  Etor,  Bilbo,  1971;  Gaur  egun  errazago  Internetetik,  “literaturaren  zubitegitik: 

“http://zubitegia.armiarma.com/aipa/mar/0270.htm”.2009-12-27.
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Diogun hitzaurre horretan hasi eta berehala aipatzen du osabaren amona Mari Axuntxi: 

Arengan  ikusi  baitzun,  bein  betirako,  ederrez,  biotza  ostuko  zion  Jainko-errainu  

zoragarria ta arengandik,  ere, ikasi, aundi nor zan (.) Oraindik argitara gabeko olerki  

batean, berriz,  beste au aitortzen dio amon-ordeko zunari:  Bost  aldiz  ikusia naiz/egon  

aretan amañi,/ez-iakin iakintsu aren/ikasle zur nintzala ni./Ua bezela nai nuke/ikasian ez-

ikasi./Ua lako gurasorik/otoitzean ez dut kausi372.

Argitaratu gabe zegoen olerkia “Amona” azpi-izenburuduna da, “Igan beti nire lelo” poema 

saileko bigarrena373, “GAU-IZAR (1896-1900)” izenburu orokorrekoa. 

Bi zati bereiz litezke poeman: lehen zortzi ahapalditan mutikotako oroitzapena berritzen du, 

etxeko  balkoian  amonari  meza-liburutik  Gurutze-Bidea  irakurtzen,  bereziki  Getsemani,  eta 

amona bi begiak zerura zabalik, burua joanda bezala, bihotzaren gainezkaldian, Orixeren konta-

poesia errealistaren ereduaren arabera kopuru berdineko bertsolerroz poema osoan (8+8 A; 8+8 

A) erritmo beti berdinean; eta bigarren zatian, azken sei ahapaldietan, otoitzean haren ikasle ona 

izan nahia adierazten digu eta lortzen ere duela iduri du, adierazten baitigu, beti oroitzapen haren 

itzalean,  arrastoan, beti  Getsemani izan ohi duela,  gau-izarrez,  ez nekerik eta ez aspermenik, 

egonaldi gozoan dagoela, egunaren irrikarik gabe, oso aldarte berezian, izarrek isilik Jainkoari 

dantza dagiotela.

Hirurogeitaka  urteko  Orixek  otoitzean  ari  zela  bat  egin  nahi  zuen  eta  bat  egiten  zuen 

haurtzaroko  mutiko  izan  zen  harekin,  Uitziko  balkoi  hartan,  amona  Mari  Axuntxiri  Jesusen 

Gurutze-Bidea  irakurtzen  ari,  amona  bi  begiak  zerura  zituela,  eta  mutikoa  Orixe  helduaren 

gogoan,  eta  biak  bat,  denbora  tarte  oro  ezabaturik:  Aurrera  ni,  Jauna,  Zure/nekea  gogo  

emanik,/otoitzaren  atsegiña/Zugandik  artzen  nularik374.  Orixeren  poesiakeraren  bi  ezaugarri 

nabarmen: errealismoa eta mistikotasuna, biak erreal-errealak poeman.

372  “Literaturaren zubitegiko” esteka jarraituko dut, eta hango orria aipatuko dut. Hemen 2.a.
373  Idazlan guztiak. Sorkuntzazkoak, Etor, Donostia, 1991, 610. or.
374  Aip. lib. 609 or.
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Irudi eta sinbolo indartsuak: Haitzari malkorik gabe darion negarra (sufrimendua); zenbat 

eta  azkarrago  biratu  geldiago  dirudien  txirrika  edo  gurpila  (buru-bihotzen  jarduera  azkarra 

otoitzean); geldirik diruditen izarren dantza (otoitzaren bizia).   

 

J.M. Aranaldegana itzuliz berriro: 

Ta Orixe´k, mixtikan maixu aundi izateko, ori du alderdirik onena, giro ortan bizi izana.  

Len  esan  dizutenez,  ezagu-argira  orduko,  bere  amon-ordeagan  ikusi  zizun  Jainko-

errainua. Giro ortan jaioa bezela zala esan diteke, beraz375.

Aurrerago  Orixeren  “Jainkozko  gainezkaldi”-en  berri  ematen  digu,  beste  olerki  bateko 

ahapaldi baten bitartez: 

“Zenbat gaiñezkaldi egunen buruan,/lekuko Zu ta ni besterik etzela!/Santa Lutzi gauez lo  

bete  nengola,/betan  atzarri  naiz  kolkoan ikara/goxoz,  buruz  erne;  IESUS! jalki  zaida./  

Laister naiz biurtu lengo lo berera,/unatu bainintzan egunez mendian./Ni lo nengon, baiña  

biotza zurera./Ze  bost  urte  aiek!:  itonai,  egaldi,/itz-eten...  ainbeste  pozaldi  aukera!”376. 

“ORIXE´N (1931-1936)” olerkikoa.

Olerki  horretan  sorterrian  bizitako esperientzia  mistikoak ematen  ditu.  Horren aurrekoan 

Bilbon  bizi  zela,  Begoñako  karmeldarren  elizan  eta  Euskaltzaindiaren  egoitzan,  Olabide 

euskaltzaina  lekuko  bakar  zela,  izandakoak.  Oso  berea  zuen  erritmo  klasikoan,  seiko 

hemistikoetan oinarriturik: 

Eliz  artan lênik,  ikusi?  sumatu?/Zuk dakizu,  Jauna,  antz-gabe-antzera/baiña bizi,  Zure  

Arnas deritzana/intziri-otoitzez nigan ari zela377.

375  Lit. Zubitegia, 3. or.
376  4. or.
377  IZTUETA, P.: Orixe, Idazlan guztiak. Sorkuntzazkoak, Etor, Donostia, 1991, 619. or.
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Joxe Azurmendik bere azterketan erreparatu die Orixeren direlako gainezkaldioi: 

Irakurle  askok  ez  die  balio  haundirik  emango  esperientzia  horiei.  Sentsibilitate  bizi  

samarreko jende  artean,  horien antzekoak ez  bait  dira bakanak.  Orixek  ez  du ahantzi  

esatea,  paganoek ere ezagutzen zituztela holakoak. Eta “Gorputzaren aldarte oiek beti  

aulaldi batzuk dira”. Baina ondo kontutan hartu ditu bereak...Ematen zien interpretazioa  

ez da zaila asmatzen. Zuzen ala oker, ez da gure kontua378.

Besteak beste, zati hau aldatzen du J. Azurmendik Orixek berak zein interpretazio ematen 

zion erakusteko: 

Gurutze-bidean lênengo pausoan/anima soinetik atera-naiean/asi zait (.) Zure itzala zan,  

zirrara  leguna,/gorputzaren  baino  arima-muinean./Zainetan  txingurri,  dardar  

betazala,/urrundik  ostotsa  entzun  dan  einean.//An  zeunden;  etzinan  ordea  dardara/ez  

soinu. Barnago zaude ixillean379.

Erabat harturik, “Igan beti nire lelo” poema honela interpretatu zuen: 

Orixek  izpiritu  bizitzako alderdi  izkutu eta zail  bat  hezurmamitu  digu  poema honetan.  

Modu xit egokian, egin ere. Sinbolu bitxitara ihes egin gabe. “Arima baten historia” gisa  

(.)  Puntu  nagusi  batzu  hautatu  ditu,  eta  beren  artean  ibilbide  baten  antzera  taxutu,  

amonagandik  Miramar-aino.  Pasadizo  bakoitzak  fase  bat  adierazten  du.  Denboraren  

joaira izpiritu bideen erreten bihurtu da. Eta zen sistematiko halakoak, guztiz metodiko  

agertu digu prozeso guztia, hiru epetan; eta epe bakoitza beste hiru maila eta tranpagain  

edo errepausu banatan380.

378  Zer dugu Orixeren alde, Jakin Arantzazu, Oñati, 1977, 240. or.
379  241. or.
380  Aip. lib. 243. or.
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“Amonagandik Miramar-aino” dioenean ez du adierazi nahi “Amona” olerkitik “Miramar” 

olerkiraino,  baizik  ere  mutikotan  amonarekin  Jesusen  Gurutze-Bidea  irakurtzen  hasitako 

espirituzko odisea San Salvadorreko Miramar etxaldean lortu zuen bakearekin bururatu zuela, 

jesuitetan lortu ez zuen bakeaz eta oroitzapen lumaz bigundutako kabia Jainkoarekin381. 

Baina nahi den bezain metodiko eta sistematiko izanagatik, Orixeri eskainitako atal honen 

sarreran egin ditugun galderetara itzuliz, hutsune handia dago, “Lurde´n (1938-39)”-etik –Auña-

mendik  1972an  argitaratutako  edizioan–  “Igan  beti  nire  lelo”-ko  sailean  azken  ageri  diren 

“Amate baten itzalean” eta “Osasuna” olerkira382. Hala adierazi zuen J. Azurmendik: Poeman 

utzi digun hutsunea, garai honi buruz, beste orduko poesiekin bete genezake: Lurden-dik (1939) 

Osasuna-ra doan tartea, alegia.  Itinerarium guztia eta  Getsemani hemen sartzen dira. 1937an  

epe bat hersten da (Urte zuria). Eta han abiatzen den aldia, Gezur-maite?, Lurden, Berraondoko 

meza, J.S. Bachi Elizan, Baru mendian,  eta abar, eta abar, guzti hark betetzen du. Eta buru-

buruan Miramar 1954 eta Amate baten itzalean kide biak dauzkagu383.  

Galdera berehala dator? Zergatik dago hutsune hori? J. Zaitegiri 1950eko martxoan Buenos 

Aires Handiko Avellanedatik Guatemalara egindako gutun batean diotso: Bertsorik ez oraingoz.  

Nerekin ez dut bertsorik. Etxeko zokoren batean an daudeke, arratoi-kabi gertatu ez ba dira.  

Aiek eta egingo ditudanak, geienak behintzat, ez ditut argitara emango bizi naizela. Euskerak ez  

du ezer galduko384. Egiteko asmoa bai, argitaratzeko berriz, gehienak ez, euskarak ez zuela ezer 

galduko eta. Bere barrukoak atera eta argitaratzeari ez zion onirizten, ez zuen komenigarri jotzen 

euskaldunek fedea atxiki zezaten.

Gaitzeste  horrek  zerikusirik  izango  zuen  lau-bost  urtean  Ameriketan  idatzitako  olerkiok 

guztiok hobeki antolatu eta arkitektura batera ekarri ez izanean. “Jainkoaren billa”-n aritu zen 

gogara eta euskaldunei mesedea egiten zielakoan. “Barne-muinetan” goitik behera antolatua eta 

eramana bezala, “Igan beti nire lelo” ez. Nolabait adierazteko, bihotz anarkikoagoa nagusitzen 

zitzaion olerkiotan –esateko modu bat– eta ez adimen arkitektoniko-metodiko-sistemazaleagoa. 

381  Aip. lib. 247. or.
382  Ikus 588-591 orr.
383  Aip. lib. 245-246 orr. Etor argitaletxearen edizioan (Idazlan guztiak: Sorkuntzazkoak) Auñamendiko edizioan 

“Igan beti nire lelo” sarrerarekin 14 olerki zirenak, 18 bihurtu dira, beste lau erantsita, nahiz aurkibidean 17  
agertzen diren “Merkatu beltza” olerkia sartzea ahazturik. Asistematikotasuna areagoturik.

384  IZTUETA, P. eta I.: Orixe gutunak,(1917-1961), Utriusque Vasconiae, 2006, 191 or.
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Daukaguna  halakoa  da,  batasun  handiegirik  gabeko  olerki  solteak  eta  olerki  sailak.  Haatik, 

dauden daudenean, erakargarriago egiten dira gerra aurreko “Barne-muinetan” sistematikoagoa 

baino.

 

3.2.1.1. “Getsemani”

Orixeren  olerki  dramatikoenak  sail  honetakoak  dira.  Miramar  landetxeko  lasaitasunean 

iragandako  oinazeei  begira,  mina  non behatza  hara  bezala,  luma hartara  enplegatu  zitzaion. 

Artean  erabat  itxi  gabe  zituen  zauriak  ez  ziren  Iruñeko  San  Kristobalen,  Ezkaba  mendiko 

gotorlekuan  edo Gurseko kontzentrazio-zelaian  pairatuak,  baizik  ere  jesuitetan  1916tik  1923 

bitartean igarotako zazpi urteak.

Poemak bi plano ditu, Jesukristoren pasioa, Orixek meditatua, eta Orixeren pasioa, joandako 

urteen talaiatik oroitua: Esan beharra dago Getsemani  kanon bati lotzen zaiola: San Inazioren  

meditazio metoduari (.) Eskemen araberakoxe meditazioa da, konstrukzioa. Baina, arau artean,  

Orixek ez du nekerik, behar aina beregaintasun asmatzeko. Ongi daki ofizioa. Aitzitik, poesia  

egitea Orixerentzat beti izan dela, funtsean, meditazio inazianoa egitea, ohartuko dugu iadanik.  

Hortik haren poesikera diziplinatua385.

Poema sail hau ongi barneratzeko Aste Santu giroan barneratu beharra dago. J.M. Aranaldek 

hauxe kontatu zigun, besteak beste, osaba berarekin bizi zela ikusitakoa:  Aste Santu ingurura 

ezkero, etzegon arekin egun oietan eman oi duten musika aundia entzuterik ere. Bazkaltzen ari  

ba´zan,  negarra  lertzen  zitzaion,  luzaro  eusten  egon  ondoren.  Lertu  ere,  lertu  “puf”etako  

batekin. Bazkaltzez bukatu gabe oera joan ere egin zigun iñoiz, negarrez egon ezinda. Itzaldiekin  

ere, berdin, naiz egun oietan zala, naiz bestetan386.

385  Aip. lib. 210. or.
386  Lit. Zub. 5. or. 
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Mira egitekoa da nolako harremana adierazten den olerki sail honetan, poetaren beraren eta 

Jainkoaren  seme gisa Orixeren  sufrimenduen  berri  dena  dakiela  jotzen  den eta  erromatarren 

eskutik  gurutziltzatzea  sufritu  zuen  Jesukristoren  artean.  Orixeren  nekaldiari  gagozkiola,  bi 

ahapaldi sail adierazgarri “Lo zeuden naigabez” eta “Al badite” dira.

Zortzi  ahapaldi lehenbizikoan: lau bertsolerroko molde ertainekoak, hots, 8+7, eta errima 

bakarrekoak, eta bost ahapaldi bigarrenean, zortziko handian burutuak.

Antxe  ,  Jauna,  ba  dakizu,  geldi  nintzan bakarra./Otoitz-aspertu  bat  nai,  ta  debeku  nun  

negarra./Belaunen  gain  egoteko  galdu  nizun  indarra./Eseri  naiz;  ezin  egon;  ez  dator  

deadarra387. Ez dakigu episodio horren zehaztasunik baina bai zein mingarria gertatu zitzaion 

poemaren egileari.

Aurrerago:  Zuk etzenun baratzean oge goxorik izan;/miñ ori  sorgarri gabe gogoz zenun  

eraman./Erio  aiñako  miña  ez  dut  ikasi  zer  dan;/eriotza,  bai,  eskatu  biotz  osoz  bostetan!388 

Asaskatzen, terapia egiten dihardu neurtitzez.

Orduantxe, Jauna, nolako miña/etorri zitzaidan neri!/Zuk eta biôk bakar dakigu/zazpi urte  

beltzen berri./Zuk neri miñak bialdu eta/ni guzien gain igeri./Zure laguntzaz ezin nezaion/ukorik  

egin ezeri389. 

Beste hau ere bera mintzo da aski klarki, pertsonen izenik salatu gabe baina sufrimenduaren 

handiaren berri emanez: Ezin dut âztu Urli´ren bidez/erauntsi zenidan lorra;/ez Sandi arek bide-

erdian/ipiñi zidan zoztorra;/gero, Berendi egin nun topo,/gogorrik bazan gogorra./Guzi oiekin  

ordaindu bezat/nere gaizkigiñen zorra (id). Patxi Altunak eman ditu Orixeren zazpi urte beltzei 

buruzko argibideak390. Guri orain interesatzen zaiguna da azpimarratzea ahapaldi hauek idaztea 

387  Auñamendi, Donostia, 1972, 540. or.
388  541 or.
389  542 or.
390  Ikus Orixe mendeurrena. IV Hitzaldiak, Etor, Donostia, 1991, 41-79 orr.
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nolabait  beharrezkoa zitzaiola “Amate baten itzalean” eta “Osasuna” olerkietan adierazi  zuen 

aldarte bakezkora heltzeko.

3.2.1.2. “Amate baten itzalean”391

Metrika arrunta erabiliz,  lau zortziko handitan,  alderatzen digu haur zeneko “Musulungo 

pagopea” eta poeta idazten ari den “Amate-ren gerizpea” gaztelaniaz (Higuera de Méjico), eta 

bigarrena hobesten du. Zergatik?

 

Non dagoen zehatz adierazten digu, “euli urdin bat erdian egan/dabil, ala geldi dago?/Zeru  

garbian Kondor bat ixil/egal-ontzitik gorago”; izadi baketsuan murgil, eta izadiaren baketasun 

horrek bere baitara biltzen du, bere arnasa entzutera darama soil-soilik, bere espiritua, eta orduan 

azaltzen digu zergatik  duen Euskal  Herriko pagopea baino gozoago amate  aren itzala:  Ortik  

aurrera  au  dakit  soilik:/griña  batek  naramala...392.  Lehen  Euskadi  eta  Jainkoa  bezala,  orain 

Jainkoaren grina bakar gozoa soilik, eta grina bakar hori asetzeko Euskal Herrian baino handik 

urrun hobe Ameriketako zabaldietan.

3.2.1.3.”Osasuna”

Aurreko  olerkiaren  luzakin  dirudien  honetan,  eskerrak  ematen  dizkio  Jainkoari  otoitzari 

esker  sendatu  duelako,  eta  heriotzari  beldurra  galdu  diola  aditzera  ematen  du,  haren  baitan 

fidaturik.

Gazte zela, miñak eta griñak/lurrera kakoan ninduten bigurri.//Ogeitamar eskas, beltxeran,  

lurkera/iru oin laburrez nindabillan zuti.//Bi alako ta bost ditut luzetxoak,/alai aurpegia, zuzen  

391  Auñamendi, Donostia, 1972, 589-590 orr.
392  590 or.
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bizkar, gerri.(id.) Hogeita hamar urte zituela gogora jesuitetako zazpi urte beltzen barruan zela. 

Orain hirurogeita bost pasatxo ditu, beraz, 1954an idazten du, eta osasuntsu sentitzen da bake 

espirituala lortu duelako. Ez du izadiak sendatu, belar urek edo, ez: Otoitza, Otoitza! Pakearen  

ama,/nere sendabide,  indarren iturri!//Sar  nadin maizago betiera ortan/aldarterik  gabe,  naiz  

ustez ez igi393.

Herio jaunari ere ez dio beldurrik: Erio jaun orri, bekoz beko gerta,/dardar egin gabe eman  

diot begi//Ba dakizu, Jauna, ez dala gezurra/neurtitzez; ola da gerta bezain egi./Oraintxe bai  

bipil, kolkoa zabalduz/egiz diotsazut: NAI DUZUNA BEDI. (id.).

3.2.1.4. “Miramar 1954”394

Aurreko  bi  olerkien  urte  eta  aldarte  bereko  olerki  honen  iruzkinarekin  amaituko  dugu 

Orixeri eskainitako tartea.

Sarrerakoan jaso dugu olerki honetaz J. Kortazarrek adierazia: Heldu zaigu poeta Jakituririk  

gorenera, heltzen zaigu munduaren sena ezagutzera. Olerki honen lehen lau bertsolerroez berriz: 

Betieran sartzen ote naiz asia/tarteka bederen? Ez muga, ez aldi,/ez  tarte laisterrik;  betaren 

barnean/beti  dan  Arekin  bete  nago  geldi.BAT.  honela  adierazi  zuen:  Existentzialistek  eta  

sinbolistek  egin  dituzten  galdera  berak  egin  ditu  Orixek,  baina  bestelakoa  da  erantzuna:  

Eternitatea  Jainkoarengan  dago,  erantzuten  digu  Orixek,  ortodoxia  kristautik  irten  gabe,  

ortodoxia  kristauan  bukatuz.  Orain  zitatu  dugun  ahapaldi  horretan  baretzen  dira  Orixeren  

banaketa  guztiak,  gogo  aldetikoak,  kanpo  eta  barne  batzeko  ahalegin  alperrak,  eta,  

garrantzizkoenak, afektiboak395.

Alde batetik irudi herrikoiak, lurtarrak erabiltzen ditu, oso bere estiloan: 

393  591 or.
394  556-557 orr.
395  Orixe mendeurrena. Hitzaldiak IV, Etor, Donostia, 1991, 246 or.
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Ala zakurra eizez dabillala,/isats-eraginka, ikara belarri;/baiñan oillagorra suma dula,  

kuzkur,/batera biltzen tu, lotuz gorputzari./Buru ta biotza alde banatara/doazkit egunez bi  

liran iduri;/gauaren mendean bat biurtzen dira/ezin bakanduaz: ordûn naiz bat-bat ni396.

Gorputza lurrari lotua, arima ez: 

Xaguxar bat egan bekoki gaiñean.../lurrean nagola dioket igerri./Murgiltzen naiz berriz  

beta paketsuan,/jardunean egon, egonean ari.(.) Anima betian bizi zait; gorputzak/ba du,  

zorigaitzez, aldarteen berri./Zeru goxo onek lurreko minkaitza/ez galtzen! Erria lur ontan  

atzerri! Bizi nadin, Jauna, naizaño, Zurekin,/Zurekin biurtuz BAT BETE ta BETI397.

Kristau  ortodoxo  bezain  pertsonala  olerkietan.  1936ko  gerra  aurrean  Aitzolek  agindurik 

“Euskaldunak”  poema  ontzera  jarri  zen  bezala  –“Barne-muinetan”-ekin  batean,  horratik–; 

gerraostean,  bereziki  Euskal  Herritik  landa  Ameriketako  bost  urteko  egonaldian,  “bere 

zakukoak” adieraztera jarri zen, eta horietan nagusia Jainkoarekiko harremana. Hango naturan 

murgildurik eta zenbait elizetako isiltasunean Jainkoarengan bakea, betetasuna, betiera aurkitzen 

zuen, eta hala aditzera eman zuen gorago azaldu dugun estilo bereki errealista-mistikoan.

J. M. Aranalde ilobak adierazi zigunez,  ez zen aberriratu aberriminak jota:  Ba al dakizu  

Amerika'tik onera, zergatik etorri zan? Egunero Jauna artzeagatik. Ongi-etorria egiñaz adixkide  

batek, Iparragirre'n itz auek gogorazi zizkion: “Baña, biotzak dio: Zoaz Euskalerrira”. Etzion  

parra  gaizki  egiten.  “Au  baño  erri  miserablegorik  ez  da  munduan”  esan  oi  zun.  Askoz  

atsegiñago zitzaion angoa ta osasunerako,  obe zitzaion.  Ez,  etzan erri-miñez  etorri,  Jainko-

miñak eragin zion onera ta etorri zan, ango adixkideak negarrez uzten zitula398.

3.2.2. Jokin Zaitegi

396  556 or.
397  557 or.

398  “Literaturaren zubitegia”  ORIXE: Jainkoaren billa, Etor, Donostia, 1971, sarrera.
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50eko  hamarkadaren  lehen  erdia  Guatemalan,  1955ean  hilabete  batzuk  jaioterri  zuen 

Arrasaten, eta bigarren erdia Miarritzen eman zituen. Hamarkada osoan, Euzko-Gogoa aldizkari 

gogoangarriaren  zuzendari  oroz  lehen.  Euskara  eta  kultura  klasikoa  uztartzeko  borroka 

gogorrean murgildua.  Saiakerak (“Bidalien egiñak”; “Platon-eneko atarian”; zenbait  filosofori 

buruzko  artikuluak  Euzko-Gogoa-n),  itzulpenak  (Sokratesen  antzerkiak,  Euripides,  Platonen 

elkarrizketak)  eta  olerkiak,  20ko hamarkadan hasi  eta  60ko hamarkadaren  hasiera  arte,  hots, 

olerkari  berriei  lekukoa igaro  arte.  Ez  zuen  olerki  libururik  goienik  barren  landu  eta  idatzi; 

argitara eman zituen bi olerki liburuak aldi desberdinetan ondutako olerkien bildumak dira, baina 

berak bilduak eta horrek ere badu garrantzia. 

Mexikon  argitaratu  zuen  “Goldaketan”  (1946)  lehen  olerki  liburuan  Burgosko  Oñan, 

Venezuelako  Meridan,  Caracasen,  eta  batez  ere  Belgikako  Marneffen  eta  San  Salvador-

Guatemala hirietan idatzitako olerkiak bildu zituen. Orduraino zer-nolako poeta ibilbidea egin 

zuen labur-zurrean lagun eta lankide izandako A. Ibinagabeitiak adierazi zuen Euzko-Gogoa-n399. 

Elantxobetarraren aburuz, onentsuenak Marneffen eta San Salvador-Guatemalan onduak zituen, 

eta halabeharrez –segur aski A. Ibinagabeitiaren beraren aburua kontuan harturik– olerki haiexek 

ageri dira aurrenik olerki bilduma horretan, guztietan lehena “Tori nire edontzia”, Zarautzen IV. 

Olerti-Egunean haritz adarraren irabazlea. “Berriz ere goldaketan” olerki liburuan 1946tik 1961 

arte onduak bildu zituen. Miarritzen, 1961ean, aberriari eskainitako olerki sail bat ondu zuen, 

besteak  beste,  laurogeita  sei  ahapaldi  euskal  ikurrinari  eskainiak,  eta  haiexek  paratu  zituen 

aurrenik. 

Oso bestelako bilakaera maisu eta lankide izan zuen Orixerenarekin alderaturik. Erbestean, 

Ameriketako  hainbat  hiritan  era  bateko  eta  besteko  olerkiak  tolestu  ondotik  –besteak  beste, 

“samin”  pertsonalak  gaitzat  harturik  eta  kutsu  mistikodunak400–,  Miarritzen  igarotako  bost 

urteren bururatze gisa –Euzko-Gogoa bertan behera utzi beharrean gertaturik, besteak beste, diru 

399  1950, (2) edo “Literaturaren zubitegia”.
400 Esate baterako “Beti samiñez” Venezuelako Merida hirian: “Ta beti samiñez bizi nauk lurrean/Arantz-narra  
sartu  ezkero  biotzean  (.)Arantz  zorrotzaren  biotz-min  latz  ori/Erakutsiko  ez  diot  nik  iñori.” (Interneten, 
“Susa/liburuak  osorik:  “Goldaketan”). Edo  “Goiko  ereillea”  San  Salvadorren:  “Zure  esku  begidunak/dakarten  
goldea,/nire lurrak senti du,/Goiko Ereillea./Apatza bearrean/zail nizun barnea:/zure lanari esker/badakart lorea.  
(.)  Nire  landak  aletan,/utsaren  urrena:/eguzki-musutara/lo-belarrak  yana:/amets  zuri  gorriak,/orra  nire  
izana:/gotzonen yolas-pitxi/lez, artuizu, Yauna!” (Interneten, “Susa/liburuak osorik: “Goldaketan”.
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zorrek  hartaraturik–,  ostera  Guatemalara  itzuli  aurretik,  sortzen  zekusan  “Euskadi  berri”-ari 

(“Euskadi berri” izeneko olerkiaren lehen ahapaldia: “Euskalerri zarra gur(e) Euskadi berri/gerta 

ledin ari-gaituzu lanean:/bat  egin dezagun euskal-mugapean/geranok,  berori  baitugu Aberri.”) 

eskaini  zizkion  hamar  olerki401.  Jainkoagan  eta  Jesukristogan  fedea  beti  atxiki  zuen  bezala, 

aberriminak ere ez zion inoiz alde egin eta hala aitortu dute kritikari gehientsuenek.  

Bigarren olerki liburu horrek sortu zituen iruzkinak Josemari Velez de Mendizabalek jaso 

zituen “Jokin Zaitegi” liburuan. Adierazgarri batzuk aldatuko ditugu. Gerraurretik olerkarikide 

zuen Jautarkolek: 

Zuk ez duzu gazte denborako erreztasunik galdu. Bertsoa ariñ eta borobil  irten zaitzu.  

Baiña, ez dezu orduko irudi bizi usaitsurik, ez da orduko ugaritasunik ere. Orduko erara  

idazten dezu, ez gaurko olerkarien tankerara. Guk onezkero gure moduan jarraitu bearko.  

Gaur bertsoari, dakizunez, etzaio ajolarik ematen eta olerkariak diotenari ez zaio antzik  

ematen.  Euskeraz  ere  orrela  asi  zaizkigu  batzuek.  Ez  zaitugu  zu  orrelako  olerkaria.  

Bertsoari garrantzi aundia eman oi diozu, eta benetan, ederki borobiltzen mutilla zaitugu.  

Jarrai  bide  ortatik  modernismu  parragarriei  jaramonik  egintzeke(sic).  Gaiñerakoan,  

liriku-sua somatzen zaitzu, baiña TORI NIRE EDONTZIA.n eta garai artako beste zure  

olerkietan azaltzen zenitun irudi ta sentipen bizi ta xamur aiek zugan ere agortu ez ote  

zaizkitzun bildur naiz402. 

Beraz, bertsogile on jarraitzen zuen, olerkari klasiko izaten, baina lirikotasunean –irudi eta 

sentipen bizi-samurretan– gainbehera zihoan errenteriarraren ustez.

Koldo  Mitxelenak  haren  poesiagintza  ederretsi  zuen  Egan-en,  gogortasun-trinkotasunak 

gorabehera: 

401  86 ahapaldiko “Euskal ikurrinari”-tik “Nere irrintzia”-raino. Kopuruz, ahapaldiak kontatuz gero, olerki liburu 
osoaren zati garrantzizkoena. “Euskadi berri” deritzana tartean. Interneten, “Susa/liburuak osorik: “Berriz ere 
Goldaketan”.

402  VELEZ DE MENDIZABAL, J.M.: Jokin Zaitegi, autorea editore, Arrasate, 1981, 170 or.
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Zaitegiren mintzaerak badu beti halako gogor antxa, trinkotasun sendoaren ume (.) Latz  

bezain zehatz itzuli zigun behin Horazio eta zehaztasun latz horretan irauten du, gero eta  

bertso biribilagoak iruten dituela. Ez naiz erdeinuz ari; zehaztasun latz horrek balio du  

gutxienez askoren erraztasun beratxak adina. Klasikoen neurri mugatuetan mintzatzen den  

arima,  ordea,  sentikorra  da  arras,  erromantikoa;  goibeltasuna,  negarra  eta  garai-

deadarra oihuka darion arima. Urrutiko Guatemalara jo beharrak ez dio sorterriaganako  

grina epeldu, goritu baizik, eta maitasun gartsu horrek sutzen du burutik burura liburutxo  

hau.  Gero,  atze-oihal  gisa,  bizi-erpinera  igoa  dugun  gizon  umoagan  nabari  da  orain  

estaltzen ari zaion malda-beheraren laino hotza. Formaren betea erakusten dute nonnahi  

Zaitegiren olerki hoek, bere baitakoek adina itzuliek. Horien edertasuna ez da axalekoa:  

estalki  soila,  bitxi  nabarmenik  gabea,  daramate  haragi  biluziaren  gainean.  Irakurle  

ausnarkorra(sic) behar bi soiltasun horien egokitasuna ezagutzeko eta dastatzeko403.

Argitaratu  garaiko  iruzkinetatik  geroagokoetara  etorriz,  80ko hamarkadan  J.  Kortazarrek 

“Goldaketan” lehen olerki liburuaz: 

Poema sortua izan zen testuingurua eta Zaitegik garai hartako euskal poemagintzarekin  

zuen harremana ageri da. Liburuaren amaieran datozen itzulpenek zein idazle irakurri  

zituen  sumatzeko  bide  ematen  dute:  erromantikoak  (Musset),  sinbolistak  (Baudelaire),  

parnasianoak (Gautier, Copée) (.) Testuinguru horretan, ez da harritzekoa, sinbolismoaren  

osteko topikoak daudela egiaztatzea: paralelotasunak, kidekotasuna, naturako gertaerak  

barneratzea  eta  olerkiak  lantzerakoan  klasikotasuna  agertzea  nahiz  ahapaldien  

antolamenduan nahiz metrikan404.

90eko hamarkadan K. Izagirrek: 

Zaitegiri  zor  diogu  nolabaiteko  hari  bat  luzatu  izana  gure  literaturan  gerraurretik  

hirurogeikadan  lehertuko  zen  modernotasuneraino  (.)  Belgikatik  igorri  zizkion  bere  

zirriborroak  Lizardiri.  “Olerkari-arnasa  izanik  iruditzen  zait  lanari  ez  diozula  ekiten  

403  Euskal idazlan guztiak III, liburuak II, Klasikoak 23, Mensajero-Gero, 1988, 108-109 orr.
404  Euskal Literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2000, 114 or.

271



Olerkigintza

behar adina astiz, bihotzean dezuna lasterregi jalgitzen dezula, hots, neurtitza aski landu  

gabe,  bixitu  gabe”.  Lizardiren  diagnostikoa  zuzena  zen  osoro;  esan  liteke  gerora  ere  

Zaitegik ez zuela bere poesiagintza behar adina landuko, gogoz ekin zion arren. Ia beti  

isurtzen zaio prosaismoren bat, eta gaia lantzeko erak askotan dauka artifizialtasunetik.(.)  

Aberriaren  saudadea,  Jokin  Zaitegik  kantatu  du.  Erbestearen  astuna,  urruntasunaren  

urradura eta Euskal Herri libre baten ametsa, berak adierazi ditu ongienik. Bere poesia  

originaltasun gutxikoa ote den, esan da. Zaila da sorterriaren nostalgiaz topikoetan ez  

erortzea, eta esanen genuke horretan oinarritzen dela, hain zuzen, erbesteratuaren gaitza:  

iragana  du  etorkizun.  Jokin  Zaitegik  dotoreziaz,  goi-asmoz  eta  neurtitzetan  zenbait  

berrikuntza ekarriz pairatu zuen gaitza405.

Sorterriaganako grina, aberriaren saudadearena, Santi Onaindiak ere hauteman zion, eta hori 

ez  Guatemalan  baizik  ere  Miarritzen  zela,  eta  itxaropena  ez  orduko  presentean  baizik  ere 

etorkizunean zekusala: 

Biarritzen kezkaz ebillen, Aberriaren geroa illun bai ekusan; arnas estuka gure euskera,  

laiño baltzetan gure lurra; ibaietan izotza ta garaiak edur; ez txori-txiorik alaikor, ezta  

eltxorik be baztarretan. Bizia ixilik! Baiña negu larri onetan be, baikor, itxaropenez beterik  

ikusi  nai  eban  euskalduna.  Onela  diño:  “Negu-minpean  dugu  Aberri  osoa/gogorik  ez  

urritu, euskaldun zintzoa!/Liliz, txoriz ta zituz beterik geroa,/ba-datorke euskaldun zindoen  

aroa.”406.     

 

Horretaraz  gero,  aldeak  alde,  iruzkinlari  horiek  bat  honetan  egiten  dute:  erbestetik 

aberriminaren olerkari izan zelako iritzian.

Gatozen “Berriz ere goldaketan” bilduman 50eko hamarkadan idatzitako olerki esanguratsu 

batzuk aztertzera. 

405  Jokin Zaitegi. Poesia kaierak, Susa, Zarautz, 2000, 7-8 orr.
406  Jokin Zaitegi, Arrasate, 1981, 170. or.
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3.2.2.1. “Orri muskerrak”407

Jautarkol-ek adierazi bezala, bertsoa asko landuz, hiru zortziko txikitan, eta errima ahalik 

aberatsena erabiliz: orbel/goibel/epel/mengel//murgil/zurbil/ixil/bil//urren/lurmen/lertzen/kemen.

Poetak bere burua udazkeneko zuhaitz irudikatzen du, orri berdeak galdurik orbel banaka 

batzuk baino ez dituena. Lehen ahapalditik bigarrenera progresio dramatiko bat dago, arratsalde 

apalean eguzkiak murgil egitean: gauak, erioak lez,/atzeman nau ixil,/ta elur ta izotzak/neregan  

dira bil (id).

Hirugarren  eta  azken  ahapaldian  poetak  bigarren  pertsona  bati  egiten  dio  dei,  negutik 

udaberrira edo bizi berrira eramango duenari:  Zerau baitzera urrun (.) agertuko zera zu (.) eta  

bizi berrian/izango dut kemen. Zuhaitzarentzat udaberria, poetarentzat Jainkoa bizi berri emaile.

Naturako elementu batekin bat egitea. Naturaren bidez Jainkora. Ahapaldiak oso neurtuak 

eta errima aberatsekoak.

3.2.2.2. “Bidea galduta”408

Bost ahapaldikoa. Aurrekoa bezalatsu 7+6 eskemaren arabera landua, nahiz Iparraldeko eran 

bertsolerroa hamahiruko gisa idatzi, eta errimak aberatsak-ezohikoak, eta ahapaldi bakoitzean bi 

errima, ABAB: blei/dirdai/dei/aznai.

Lehen ahapaldian mendira  joateko gogoa adierazten  da,  udaberri  argitan,  eguzkia dirdai. 

Bigarrenean, gorako bide neketsua: baso zabartsu zear aldapak gaingora (id) eta zeren bila doan 

salatzen:  zorion-belar-zun.  Hirugarrenean galdua aurkitzen da bidaztia,  olerkiaren izenburuak 

407  XX. mendeko poesia kaierak: Jokin Zaitegi, Susa, Zarautz, 2000, 49. or.
408  Aip. lib. 50. or.
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adierazi bezala, bidea galduta, estu eta larri:  ta galbear gorrian nagozu biotzilik; erreka batetik 

hurbil eta ezin erreka igaro: ez dakust zubi, ibi edo txaluparik. 

Ibai handiaren ertzetik gora ari den bide horretan bihotz gozagarri bakarrak ur bizien hotsa 

eta  goruntz io dun norbaiten aztarnak; alabaina ohartzen da ustezko bidelagun hori ere galdua 

ote dabilen eta horrek samintzen du, gizakiak bera bezala bidea galduta ibiltzeak, eta horrekin 

batean  izadiaren  ezaxolak:  basoan  bakarrik  naiz,  oskarbiak  ezti/dario,  izar  baitago,  nitzaz  

oarkabez.

Koldo Izagirrek honela dio J. Zaitegiri eskainitako poesia kaierean: Badugu poeta multzotxo  

bat obra osoak sortu edo joera berriak hartu zituena gerraondoan eta atzerritik. Baina Orixek  

poesia-aro berri bat abiatzen du indibidualtasunaren ildotik, naturarekin bat egite mistikoan409. 

Aztertzen  dihardugun  olerki  honetan  ez  dago  naturarekin  bat  egite  mistikorik,  ez  eta 

“Getsemani” olerki sailean hautematen genuen barru asaskatze eta Jainkoak emaniko bakerik 

ere;  indibidualtasuna  lantzea  bai,  eta  gorago  aipatu  dugun  “Beti  saminez”  olerki  harekin 

lerrokaturik J. Zaitegik, besteak beste, samin pertsonalak aditzera ematen dizkigu modu klasiko 

txukun landuan. Zorion bila hasitako bidean galdurik, eta naturaren ezaxola, eta honen aurreko 

olerkian  udaberriarekin  batera  Jainkoa  iradokitzen  genuen  bezala,  hemen  ere  iradoki  liteke 

Jainkoaren ezaxola samingarria.

3.2.2.3. “Nere zezen taldea”410

Lau ahapaldikoa. Hau ere 7+6 hamahiru bertsolerrokoa, eta errima bikoa, ABBA. Hitz gutxi 

erabiliak mordoxka, Azkueren hiztegia Azkuek baino hobeto ezagutzen zuelako ospeari ohore 

eginik.

Bere barruko irrika eta irritsekin borrokan, bere baitako “zezen taldea” menderatu nahian, 

eta mendean harturik: Nere esku zaintsuetan akuiloa dardar,/ziztatzen ditut gogor, barruan su ta  

gar:/zezenok buruenik, makur buru t´adar,/erabat nagusi naiz, izukaitz irripar.(id).

409  Aip. lib. 8. or.
410  Aip. lib. 53. or.
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Bai, bere barruko zezen taldea mendean hartzea lortzen du, eta mendean hartzean “izukaitz 

irribarrea” ateratzen zaio, baina ez ditu erabat menderatzen, haiek poetaren soina eta haragiak 

baitituzte jaki, eta erabat hil nahi lituzke, “eran”: ezin al nitzazk´eran bizi naizen arte,/nere soin-

aragiak iaki baitituzte (id). 

1952koa da olerkia. Garai inguru honetan puri-purian zegoen euskal literaturgileen artean, 

bereziki  olerkarien  artean,  euskararen  esparrua  zabaldu  beharra,  are  barruko  zeretara, 

kolkopekoak poemagai bihurtzera jo beharra. Adierazpide ohikoa zen euskaldunak ez zuela bere 

barrua azaltzen, mozorrotu egiten zela, ez zuela bere barru minbera-kezkati-zalantzatiaren berri 

ematen. Erotismoa baztertu egiten zuela, fede kezkak eta zalantzak beretzat gordetzen zituela, eta 

euskal  literatura  ez  zela  egiatia,  itxuratia  baizik.  Oso  desberdinak  izanagatik  elkarrekiko,  J. 

Mirande, N. Etxaniz, S. Mitxelena, eta Zaitegi eta Orixe bera ere ildo indibidualista hipokrisi 

gaitzesle  eta  egiazalearen ildo berean kokatzekoak lirateke eta  horrela uler litezke Zaitegiren 

olerkiok. Beste bat ildo bertsukoa:

3.2.2.4. “Neguan lore”411

Bost ahapaldikoa. Aurrekoak bezala, 7+6, 13 silabako bertsolerroak eta bi errima ABAB. 

Oraingoan gaia poemen sorkuntza da, erdi beharra. 

Berrogeita hamabi urte ditu, eta olerkiak sortzeko zahartua sentitzen da:  olerkari zar onek 

barnean izotza...(id). Haatik, Lizardiri ostuz esaldia, erdi-mina sentitzen du. Baina erdi-min hori 

galderez eta zalantzez eta goibeltasunez betea da, itxaropenarekin batean:  Lenaldia gogora oi  

datorkit  goibel,/ta  geroa,  gaupean,  zeatz  ikus  ezin//Nire  izangoaren  asikina  ote/zaitut,  ala,  

damurik, ondakin mingotsa?/parrearen azkena, ala, poza date,(id).

411  Aip. lib. 55. or.
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Galdua zuen behinolako olerkiera barea, Jautarkol-ek adierazten zuen bezala. Errepara San 

Salvadorren  eginiko  “Kilkerraren  otsetara”  olerkiari,  “Goldaketan”  lehen  olerki  liburuan 

bilduari:

 Udako eguerdiz, sargori miñean,/iguzkiak, gingan, dario su ta gar;/etxe inguruetako zelai  

ederrean/kilker txirritien otsa dantzut bakar./ Urrezko dirdaiean, zerua dago oztin;/txoririk ez  

dabil,  artoak  soillik  zut:/itxaso  baretsua,  ortzi  iduri,  urdin,/ta  kilkerren  beti  bateko  otsa  

dantzut.//Munan yarrita nago, bildurik gogoa,/barrenez ixillak bere egoa zabal:/zerau aurrez-

aurre bai-zaitut, Yaungoikoa,/otoiean nauzu, auzpezturik apal412.

Ez,  haatik,  fedea.  Baditu  haren  erakusgarri  hainbat.  Esate  baterako  “Zure  uztarpeko” 

deritzana:  Uztarpeko  danaren  adore  bikaina!/aintzinetik  zoazkit,  zeruko  Itzaina:/nagiak  ar  

ba'naza,  sar  akuilu-gaina,/oiuz  zizta  nazazu,  bizkortzeko  aina./Inoiz  beldur  enadin,  zakizkit  

orain latz,/eztenka ta ziztaka, eten bage garratz:/zauritu bearrean baikaituzu beratz/sendatzen ta  

zerura  eramaten  aratz413.  Eta  1961ean  Miarritzen  onduak  hiruzpalau,  aberriari  eskainitako 

sailarekin bateantsu landuak.

Gorago  azpimarratu  dugu  J.  Zaitegik  ez  zuela  inoiz  aberrimina  galdu.  Gorago  aztertu 

ditugun olerkien urte bertsuan, 1952an zehazki, honako hau ondu zuen:

3.2.2.5. “Erbestean aritza”414

Zortzi biko hoskidez osatua, 7+6 eskema metrikoaren arabera.

Euskaditik urrun oihan zahar beltz batean haritz bat aurkitu du, sendo, tantai eta zurrun, eta 

beraren izaera ikusi du islatua haritz horrengan:  bakar, sendo ta garai, erritik igesi. Baina ez 

412  Interneten, “Susa/liburuak osorik: “Goldaketan”.
413  Interneten, “Susa/liburuak osorik: “Berriz ere Goldaketan”. 1960koa.
414  Aip. lib. 54. or.
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zoritxarrik gabe:  Burua apal moztu dut adaxken abarra,/nonbait arindu nairik nere zoritxarra 

(id).

Ez  zuen  zuhaitz  hori  ikusi  beharrik:  zutzaz  gomutatzeko,  baitzaitut  maitenik//Euskadi  

baitaramat nerekin barnean,/naiz ta lurraldez urrun bizi erbestean (id).

Hurbildu zen, bizi izan zen Miarritzen, eta berriro joan zen. Eta joan baino lehen gorago 

adierazi  bezala  olerki  saila  ondu  zuen  “Euskadi  berri”-ari  eskainia.  Izen  hori  duen olerkian 

honela  lotu  zituen  iragana-oraina  eta  etorkizuna:  Sortu  dugun  erri  onetan  lankide/geranok  

dezagun  op(a)  askatasuna:/Europa'ko  erri  gera  kidez-kide,/gutarteko  nausi  biz  

anaitasuna:/lengoa oinarri, oraingoa bide/egingo baitugu gur(e) etorkizuna415.

Marneffen zela ondu zuen “Euskel-kanta atzerrin”-en bikilaguna. Hura ere biko hoskidez 

bururatua. Honelako bikoz: Euskelerri laztana, nire pake-giro!/Gogoz beintzat, zugana banator  

berriro.//Oi! urrezko atedun amets-baratz urdin!/Andre Poesi lagun, natortzu errimin.//(.) Gau-

ametsaren zeru! Sagastian nabil.../Bai zutela ao-keru, sagarrak nire urbil./Zure illerrin bederen,  

biar edo etzi,/ai nuke gentza-atseden, gurasoen erri416.

Hitz  gutxi  erabilien  zailtasuna  gorabehera,  lortu  zuen olerkigintzan  jarraipena  eta  50eko 

hamarkadan bere lekua egitea, barneko egia adieraztearen bidetik, eta aberriari kantatzearenetik, 

ahapaldigintza  landu  aski  klasikoaren  bidez,  eta  ondokoei  lekukoa  igarotzea.  Aberriari 

eskainitako sailak azterketa berezia merezi du, gure azter eremutik kanpo gelditzen dena.

3.2.3. Nemesio Etxaniz

36ko gerraurrean ere kontakizun batzuk,  kazeta-artikuluak-eta  argitaratua  bazen ere,  ezaguna 

50eko hamarkadan egin  zen.  Kantu  modernoak  –“txa-txa-txa”,  rumbak,  habanerak...–,  olerki 

bereziak. Denetik egin zuen, literatura genero ugaritan aritu zen, baina, gehienbat olerkari gisa 

415  Interneten, “Susa/liburuak osorik: “Berriz ere Goldaketan”. 
416  Interneten, “Susa/liburuak osorik: “Goldaketan”. 
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nabarmendu zen literaturgintzan. Olerkigintzan urterik emankorrenak 1953tik 1955ra. Halaber, 

gobernadore zibilei gutun gogoangarriak egin zizkien, eta 1956tik aurrera narrazioari heldu zion 

eta 1963an Zeruko Argia astekaria sortzean, kazetaritzari lotu zitzaion. “Izotz-kandelak” eleberri 

aski autobiografikoa idatzi zuen417 eta J. Zaitegiri eta A. Ibinagabeitiari idatzitako gutunek ere, 

argibide jakingarriak ematen dizkigute418 orduko literatura eta kultura eta politika giroaz.

Kantatzeko  prestatutako  olerkiak-eta  argitaratu  zituen  lehenbizi  Euzko-Gogoa-n,  1951-

1952an (“Kanta-kantari” liburuxkan bildu zituenak). 1953ko urtea hutsik geratu zen Guatemalan 

J. Zaitegik ateratzen zuen aldizkariarentzat, eta urte horretan Egan-en argitaratu zituen olerkiek 

(hamaika) eman zioten olerkari fama eta 1954-1955ean ostera, Euzko-Gogoa-n argitaratu zituen 

olerki mordoxka, esaterako, 1955eko azken alean, hamahiru.  Egan-en ere lan batzuk argitaratu 

zituen, baina bereziki Euzko-Gogoa-ko lankide izan zen: “Ta ala ere, amesik etzait atertu. Gure  

izkuntza,  burruka itoan degu;  baña euskal  zaletaldetxo  bat  geran artean,  ez  digute  euskera  

galduko.Banaka batzuen bizi-naiak, aurrera aterako du gure izkuntza zarra”419, idazle eta ale-

banatzaile,  Miarritzetik  sotanapean  ezkutaturik  Hegoaldera  ekarki.  J.  Zaitegirekin  eta  A. 

Ibinagabeitiarekin harreman estua izan zuen, Ibinagabeitiarekin soilik gutun bidez

Egan-en argitaraturiko bederatzi  olerki horietan eta  Euzko-Gogoa-n kaleratutakoetan,  oso 

ahots bere-berekia ageri du. Bertso hibridoa: errimak bai, bertsolerroen neurria ez; eta bi gai 

nagusi:  gizon-emakume  arteko  maitasuna:  haren  ezinak  sortutako  atsekabea-ilunabarra-

malenkonia, hark sortutako ondoeza edo gorrotoa, haren presentzia-absentzia; eta fede zalantzak, 

bi gaiak ere hein batean lotuak. Euskal Herriaren metafora bitxia: “bide ertzeko belarra”. Genero 

tradizionalen menderatze ona: “Katalin” balada erakusgarri, eta olerki txiki berezi egituratuak, 

XX. mendeko abangoardismoen kutsukoak.

3.2.3.1. Maitasuna ardatz

417  Izotz-kandelak izenburuko eleberria 1953rako pentsatua zuen, 1962-63an idatzia eta 1992an argitaratu zuen 
Iñaki Segurolak: Nemesio Etxaniz: Izotz-kandelak; Gobernadore jaunari, Elkar. Donostia. 

418  URKIZU, Patri: Erbestetik barne-minez, Susa, 2000; DIAZ, Jon eta IZTUETA Paulo: Jokin Zaitegiri egindako  
gutunak 1932-1955, 1956-1975, 3 eta 4, Utriusque Vaconiae, Donostia, 2007.

419  “¡Bizi Nai!” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1951.
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Juan  Mari  Lekuonak  aztertu  ditu:  Poemok  emakumearekiko  maitasuna  dute  gai,  berau  

berandukoa delarik, ilunabarrekoa, etsipenezkoa, ekaiztsua eta gorrotagarria. Sail honetakoak  

joko nituzke Etxanizen olerkirik onentsuenak, besteak beste, maitasuna delako don Nemesioren  

gairik  deigarriena  lirika  alorrean,  eta  uste  dugulako  maite  bizitzatik  ondutakoetan  azaltzen  

dituela ongienik bere esku ona, bere sentiberatasun fina eta bere hitzezko eskaintza estetikoa420.

N.  Etxanizek  berak  egindako  sailkapenean,  olerki  onentsuenen  buruan:  “Argatik” 

deritzana421 paratu zuen. Euzko-Gogoa-n, 1954an, argitaratu zuenean, lau ahapaldi eta beste isats 

labur bat zituen, liburura biltzean ezabatu zena.

Lau zatitan banatua.  Ahapaldi  bakoitza bitan,  herri  koplen erara,  hots, lehenbizi,  izadiko 

irudia eta gero kontaketa, kasu honetan gizon eta emakume arteko maitasun harreman batena.

J.M. Lekuona zenak zioen bezala, “ilunabarreko sinbolopean” baina halaber antropologikoki 

maitasun harremanetarako egunaren zatirik hautena den ilunabarrean kokaturik:  argia, urrezko 

ogean,  etzatera  zijoan garaian,  gertatzen  da  maitasun  istorioaren  garapena,  elkartzearen 

zorionetik harremana haustearenera.

Oso  era  paraleloan  adierazia,  zerua  urdinetik  gorrira  eta  gorritik  hauts-kolorera  eta 

goibeltzera  doan  bezainbatean,  harremana  ere  elkar  maitatzetik  lehenengo  mina  nozitzera, 

ametsak lausotzera eta azkenean zorion-hazia haustera doa.

1954an lehen idatzaldian, beste hiru bertsolerro labur hauek erantsi zizkion: Laño?... Izar?...  

Ames?.../ Zer ajola dio!/ Zoaz zere bidez.

420  “Nemesio Etxanizen olerkigintza” in Egan (1-2), 2000, 112. or.
421  In Euzko-Gogoa (5-8), 1954 eta liburuan: Lur berri billa, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia, 

2. edizioa, 1978, 227. or.  
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Protagonista gizona da; emakumea jasaile. Maitasuna ardatz duten olerki gutxiz gehienetan 

ere hala da, gizonak kontatzen dio emakumeari, gizona da aitorpenak eta deskribapena egiten 

dituena.

Maizenik, autorearen beraren bizikizunetan oinarrituak dira422; jakina, garrantzizkoena ez da 

hori, bizikizun horiek modu egoki-literarioan ematea baizik; kasu honetan kopla gisa eratutako 

lau ahapaldi paralelistikoen bidez, natura-irudi egoki-ederrez horniturik. Halaber, garrantzizkoa 

da  gogoratzea  zein  kultur  testuingurutan  argitaratu  ziren:  euskal  literatura  muga aratz-garbi-

estuetatik  atera  beharraren  kontzientziatik,  horretarako  norberaren  egia  literatur  lanetan  bere 

horretan  isuri  behar  zen  konbentzimendutik,  euskara  betiko  mundu-ikuskera  kristauaren 

barrenean  zintzo  estekatua  nahi  zutenen  erresistentzia  gogorrak  erresistentzia  gogor.  Olerki 

erotikoen inguruko polemika eta eskandalua ezin ahaztu423, eta halaber, olerkion idazlea apaiza 

zela.  

3.2.3.2.  Fede zalantzak

a) “Gogo-amilla”

Bertsolerroen  metrika  hautsiz  eta  puntuaren  eskakizuna  errespetatuz,  hots,  bertsokera 

hibridoa erabiliz, ez ohiko neurtitzak, eta ez bertso erabat askea, Joxe Azurmendik dioen bezala: 

mundu fisikoaren  errealitateaz  beraz  zalantza  egiten  da,  maila  filosofikoan:  begion aurreko  

mundu hori, erreala da? ala amets hutsa, fikzioa, “la vida es sueño” maneran?424.

422  Esaterako, “Argatik” poemaren oinarrian, segur aski, Bergaran 36ko gerraurrean bizi izan zuen esperientzia 
dago. Zubieta auzoko familia batean, N. Etxanizek espiritualki lagundu zuen ama bat gaixotasun luze baten 
ondoren hil zen; aita alargunak eta alabak apaiz gazteari beraiengana bizitzera joateko gonbita egin, hark onartu,  
alaba hori eta apaiza elkarrekin maitemindu eta saiatu erlijioarekin eten gabe beraien arteko maitasunari bidea 
egiten,  baina  ezinezko  etsi  eta  hautsi.  Emakume  hori  moja  joan  eta  N.  Etxanizek  hilero  bisitatzen.  Ikus: 
Nemesio  Etxanizen  biografia eta  ideologia, BBK fundazioa,  Bilbo,  1996,  63-64 orr.  Jon Miranderi  eskura 
zizkion 1953an Egan-en argitaratu zituen olerkiak eta hau, eta gehiena hau gustatu zitzaion (A. Ibinagabeitiari 
idatzitako gutuna. 1954-07-27. Argitaragabea) 

423  Ikus nire “Olerki erotikoak eta hauen ingurunea (I) eta (II)” in Egan 1992 eta (1), 1993.
424  “Bizitza osoa zalantzan” in Egan (3-4), 1999, 100-101 orr.
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Nora noa? Adimen-zurrunbilloan,

Zorabio det. Garunetan, naspil.

Ezpai...Zalantza...Ote´ka naiz murgil.

Nere egazkiña, egak ausita,

gogo-leizean zait amil.425 

Eta  pertsona  bakar  baten  zalantzen  anekdotikotasuna  gaindituz,  ondorioztatzen  du  J. 

Azurmendik: Filosofia moderno subjektibistaren erauntsiak gure artean berandu bezain zakar-

trakets  eragin  dituen  endelegu  zirimolak,  nahaspila  existentzialak  bihurtuta426.  Horregatik 

adierazi dugu gorago hirugarren heterodoxoa kronologikoki. Nor eta apaiza!

b) “Siñestezaren illuna”

Espainia eta haren mendeko Hego Euskal Herri artxikatolikoan gaiarengatik argitaratu ez 

zen olerki honetan427, ostera ere, fede tradizionalari buruzko galdera eta zalantza itoak.

Argirik ezin aurkitu, gau-bideetan, ibai-uretan itoa, itsasora iritsi ezinik, zorionaren azken 

portura heldu ezinik.  Hemengo bizitzaz haragokoaz arranguraturik,  zentzua ezerk ematekotan 

hark honi eman behar diolako ustean eta horren segurantzi guztia hautsirik: 

Etorkizun beltz!

Zer duk neretzat?

Poza?...Ezaren zuloa?...

425  “Gogo-amilla” in Egan (1-4), 1953. Interneten: www.andima.armiarma.com, 21. or.
426  101. or.
427  Lur berri billa, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia, 2. edizioa, 1978, 232. or.
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Iratxo illun!

Akulu zorrotz!

Kezka-eztan otz!

Nere inpernu!!

Geroa!!! (id)  

Bizitza  hau  konfiantza-segurantzia  hartan  eratu,  eta  haren  eskasia.  Etorkizunaren 

segurantzian finkaturiko olerkiak argitaratu ziren; hau ez.

3.2.3.3. Euskal Herriaren metafora: “Bide ertzeko belarra”

Inork nahi  ez duen bide ertzeko belarra  da N.  Etxanizentzat  Euskal  Herriaren metafora. 

Bitoriano Gandiagarenak arrakasta gehiago izan du: ardoa izatera iristen ez den txakolina.

Jon Kortazarren  arreta  erakarri  zuen  olerki  honek:  Idealismoaren  eta  topiko  sinbolisten  

hausturaren  garrantzia  hauteman  ahal  izateko,  aski  da  “Bide  ertzeko  belarra”  olerkia  

irakurtzea. Olerki horren formak “Lizardi” oroitarazten digun arren, harekiko kontrakarrean  

jarririk  kausi  genezake  olerkietan,  Etxanizek  baino  lehenago  ez  ziolako  inork  inoiz  honako  

esanahi hau esleitu: “Nere erri gaixoa!/Belar bakan/zikinak ba dik ire antza!”428

Delako inork  nahi  ez  duen bide  ertzeko belar  horri  eskainitako errukizko gorazarrea  da 

olerkia. Bigarren pertsonan zuzentzen zaio bidean doan protagonista, bizidunaren edo bizitzaren 

metafora  den bidaztia,  bizitzaren  bidetik  bazter  den  belar  errukarriari,  eta  besterena  ez  ezik 

beraren  ahaztura  ere  aitortzen  du:  Nork  dik  ire  oroitzik?/Bidean  dijoazenak/ez  ditek  ire  

errukirik:/ezpaiditek  aintzakotzat/ire  bizi  erkin  ori./Amaika  aldiz  nerau ere,  igaro  izan  nauk  

albotik:/baña gaur arte, ez nauk oartu/ire etxe aurretik/nenbillenik429. 

428  Euskal Literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2000, 132. or.
429  In Euzko-Gogoa, (5-12), 1955.
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Azken ahapaldian (hibridoa, metrika askea, puntua atxikiz) bazterketaren arrazoia: Zapaldu 

induten su ta gar,/zikin aute gezur d´abar./Arrazkero guk zenbat dantza!

Euskal  Herriaren  egoera  urrikalgarria  zapalketaren  ondorio,  eta  halaber  “zenbat  dantza” 

horretan zenbat zalantza, nahigabe eta nora gabe, goragoko olerkietan hautemandakoari jarraiki, 

hondarrik hondarrenean fede eta maitasunaren ingurukoa, biak loturik. 

3.2.3.4.Genero tradizionalak eta abangoardistak

Juan Mari  Lekuonak aztertu  ditu  genero zaharren harira  ondutakoak,  bereziki,  “Katalin” 

balada:  Nemesio Etxanizek bazuen itsaserrietako baladen berri; eta egoki ontzen ditu kantuan  

xehetasun  tragikoak:  zerraldoa,  itsasoaren  misterioa  (urrutiratzea,  heriotza,  desesperazioa),  

maitasunaren  tragedia  eta  itxaropen  telurikoa...Leienda  sentimentala,  gaurkotasun  estetikoz  

landua430.

Olerki  abangoardistei  buruz,  honela  dio  Jon Kortazarrek:  Etxanizek  Ungaretti-ren  lanak 

itzuli zituen. Formaren ikuspegitik olerkietan kreazionismoa nabari zaio, zirrararen bidez eta  

olerkia testuingurutik at utzirik, hitz solteetan, soinuetan eta horien konnotazioaren bilaketan  

oinarriturikoa.  Poemagintza-mota  horretan  onomatopeiek,  hitz-jokoek  (“Arroputz”)  eta  

iradokizunaren indarrak duten garrantziagatik, olerki horiek lehenengo abangoardietatik hurbil  

daudekeela esan daiteke. Ahapaldiak apurtzea, hau da, errima musikaren sostengurako soilik  

izatea, eta bertso errimagabeetarako duen joera dira ekarpenik garrantzitsuenak431.

Genero  tradizional  eta  abangoardisten  artean,  mundu tradizional  eta  modernoaren  artean 

borroka, fedea atxikitzearren maitasunari uko egin, eta hura kordokatzean maitasunari uko egin 

430  “Nemesio Etxanizen olerkigintza” in Egan, (1-2), 2000, 109-110 orr.
431  Euskal Literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2000, 132. or.
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izanaz damutuxe, bere buruaren eta bere herriaren erruki, horra pertsona eta idazle-olerkari zinez 

poliedriko honen alderdi batzuk iruzkinduak432.

3.2.4. Santi Onaindia

Aitzolen  belaunaldikoa  hau  ere.  Orixe,  Lizardi  eta  Lauaxeta  maisutzat.  Gorago  adierazi 

dugu zein eragile handi gertatu zen “Milla Euskal Olerki Eder” bildumarekin eta 1959tik aurrera 

argitaratu zuen olerki aldizkari “Olerti”-rekin. Olerkigintzari zer-nolako garrantzia ematen zion 

ere aipatu dugu, 36ko gerraurrean ez ezik gerraostean ere, aztertzen dihardugun hamarkadan, eta 

hori bere testuinguruan kokatzen ere saiatu gara, hots, F.  Krutwigek eta Aita Villasantek-eta 

saiakeraren eta literaturaz besteko liburuen premia gogor aldarrikatzen ari ziren garaian, eta XX. 

mendearen lehen erdian egindako lana auzitan jartzen hasia zegoenean.

“Olerti” argitaratzean Juan Mari Lekuonak nola adoretu zuen ere jaso dugu oin-oharrean, eta 

kementze  horrek  ere  badu  zerikusirik  kultur  testuinguruarekin:  Egi-egiaz  esaten  dizut  ordu  

onean datorrela zure OLERTI izeneko aldizkari ori. Diozun utsunea neronek ere nabaritutakoa  

da , askotan egon bai naiz nere lantxoak nun argitaratu! Eta nere eskuetatik irtendakoak gauz  

gutxi izanda ere, ezkutuan egon litezkenak alegia, beste euskal idazleen lanak irakurri-gose egon  

naiz, nun gose ori berdindu ez dakitela. Orretaz gañera, atzen aldi onetan, olerki saillean lan  

gutxi datoz eta txepelagoak. Gaitz onen sustraia sakona izango da, noski. Ez noa orain iritzi bat  

ematera. Baiñan aldizkari onek laguntza ederra eman dezaioke euskal literaturari. Bebiltz ondo  

euskera gaurkoratzeko gai  guztiak jotzen dituzten  aldizkariak.  Gu literatura  arruntarez  (sic)  

zerbitzari gera433.

J.  M.  Lekuona  bera  izan  zen  S.  Onaindiaren  olerkigintza  aztertzen  hasi  zena.  Bereziki 

“Goiznabar”  olerki  bilduman  1929tik  1950era  bilduak,  eta  “Nere  baserria”  bigarren  liburua, 

azken honen azterketa baino gehiago lehen liburuarekiko poetika aldetik  oso desberdina dela 

432  Ikus “Bizitza osoa zalantzan” in  Egan,  (3-4), 1999, 116-118 orr.; eta SEGUROLA, Iñaki:  Nemesio Etxaniz:  
Izotz-kandelak; Gobernadore jaunari, Elkar, Donostia, 1992, 22-31 orr.  

433  “Olerti”-ren lehen alean. Ikus Interneten Susa-ren “Ibinagabeitia proiektua”-n. 
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azpimarratzeko. Guri ez bata eta ez bestea dagokigu aztertzea, baina 1951etik 1960ra idatzi eta 

“Olerki guztien bilduma”434-n bilduak ikusmiratzeko J.M. Lekuonaren hurbilpena guztiz erara 

datorkigu. 

S. Onaindiak han-hemenka eman zituen iritzien argitan honela aurkeztu zuen: Gerraurreko 

olerkigintzaren mireslea,  olerkiaz eta olerkigintzaz ikuspegi  idealdua duena, ederraren ispilu  

aipatuena naturan ipintzen duena, prezeptiba klasikoan ezezik ederkera modernoan ere zainak  

dituena.  Batez  ere,  metaforetan  eta  erritmoan  bere  emaitza  gauzatu  nahi  lukeen  olerkaria  

dugu435. 

 

 51etik  60rako  poemak  oro  har  ahapaldi  eta  bertsolerro  dezentekoak  dira.  Gutxi  dira 

bospasei  ahapaldi,  hogei  bat  bertsolerrokoak;  eta  badira,  hogeitik  gora  ahapaldi  dituztenak. 

Badira,  bereziki  labur  samarrak  edo  ez  hain  luzeak,  izadia  norberaren  gogoaren  ispilu 

hautematetik sortuak, alegoriaz eta metaforaz hornituak, modernoagoak; eta badira luzeagoak, 

tradizionalagoak,  postromantizismo  sentiberaren  eraginpekoak,  maiz  kontaera-elkarrizkez 

egituratuak.

3.2.4.1. “Barruko guda”436

Hamabost  ahapaldikoa.  Lauko  handia:  10+8A+10+8A. Ez oso estu;  batzuetan  lizentziak 

hartzen ditu, silaba bat gehiago edo gutxiago. Errimetan berdin, batzuetan hoskidetza handia: 

eziña/oreiña;  urbilla/naspilla;  eta  beste  batzuetan  oso laxo:  daroak/naukak;  muturik/geroztik. 

Fonetikari  baino  semantikari  kasu  gehiago  eginez  bezala  batzuetan:  Oiu  dagit,  itxaso  biur 

(bederatzi silaba. Ematen du esanahiari begira “oihu degiat” dela, hots, itsasoari oihu egiten diola 

poetak. Euskaltzaindiak adizkiak batu aurrekoa, inondik ere.); beste batzuetan adizki sintetikoak-

eta  behartuz  metrikara  eta  errimara  errenditzeko,  Lizardik  eta  Lauaxetak-eta  bezalatsu,  edo 

434  URKIZA, Julen: S. Onaindia: Olerki guztien bilduma, KS-2, Larrea-Zornotza, 1989. 
435  Aip. lib. 14. or.
436  Aip. lib. 123-124 orr. “Goiznabar” eta “Milla Euskal Olerki Eder”-en sartua.
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lizentzia gehixeagorekin:  lei ardoz mozkor nakarre; illotzen taiua darre  (lehien ardoz mozkor 

nakar/hilotzen taxua agertzen du).  

Hitz lauz adierazirik, poetak bere baitan, bere gogoan bizi duen borrokaren kontaera irudi-

metafora bidezkoa da, itsasoa begiesteak sorrarazia. Borroka gogo “gora-min”-aren eta haragi 

“ludimin”-aren artean. 

Lehen  lau  ahapalditan,  benetan  bakarrizketa  den  elkarrizketa  itxuratzen  du  itsasoarekin. 

Errieta bezala egiten dio hain aldakorra delako: Gain-urdin atzo, amesti jasez,/ta gaur orru dagik  

gogor;  beti  kontraste  horretan  bermaturik:  idealismoa,  gora-nahia,  Jainkozaletasuna 

baretasunarekin lotzen da, itsasoaren baretasun urdinarekin, zeruaren kolore; eta orrua, zarata, 

egonezina, presa, haragiarekin, lur-minarekin, irrits, lehia eta beheko joranekin.

Bigarren ahapaldian itsasoa irudikatzen du kristalezko tripadun, barne-saminez ezin etsia, 

bere  ezin  etsian  harriz  hesitzen  duten  haitzak  zatitu  nahi  lituzkeena;  mintzatzeko  diotsa 

hirugarrenean  Kantauri  harroari,  eta  gero,  laugarrenean,  amarru  eginaz,  badakiela  adierazten 

digu zergatik dagoen mutu, “uin-litsean” irakurri ziola-eta behin.   

Hor hasten da poetaren aitorra:  Barrun ba-dot neuk be guda lakar,/errezto jasan eziña. Eta 

hor tolesten dizkigu hamar-zortzi silabako lauko bertsolerrotan, bikoitiak hoskideratuz, irudi eta 

metafora politak. Bere askatasun nahia oreina da baso usuan aske ibili nahi duena. Zingira hego 

haize  boladak  bezala  mugitua  sentitzen  du  bere  barrua,  haragiak  irrits  murkoa  du  eskuan, 

ludimina; lera edo grina-sugeak bihotz ganbaran txistuka dabilzkio, oilo lepora mirotza legez.

Gora igo nahi luke, izarren islari musu eman eta argi herriaz azkar jabetu, haragiz aske den 

aingeru argi elur-hegoduna iduri, Jainko-besoan atseden hartzeko, alabaina sugetzar marraskariek 

lehien ardoz morkorturik darabilte, astintzen dute, eta haren gora-minak hilotzen itxura agertzen 

du.
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Grafikoki zazpina ahapaldi aurrez aurre eta azkena erdian. Horrelakoak ere salatu dizkigu. 

Norberaren borrokak eta saminak, eta besterenak ere!

3.2.4.2. “Banandu-bearra”437

Laburretakoa. Guztira hogeita hamabi bertsolerroz osatua, grafikoki hamasei eta hamasei. 

Metrikaz eta errimaz laukoak dira, zortzi lauko, 9-8koak eta errima bakarrekoak. 

Poema honetako protagonista itsasoz “aruntza” doan Koldobi delakoaren maitea da. Lehen 

bi laukotan protagonistak kaiko banandu behar samina irudikatzen digu, silaba eta hitz gutxirekin 

margolan ituna marraztuz:  Kai ertzean bigun kulunka,/or itxas astuna...(.) banan-bearrez ituna  

(.) Zar ta gazte, erreka bai´litzan,/zotiñari eraginka. 

Bidenabar, zergatik utzi ote zuen bigarren bertsolerroa sei silabako, zortzi behar zituenean? 

Nahita? Indarra emateko bertsolerroari?

Margolan  horretan  kontalaria  nabarmentzen  zaigu:  Azkenik,  joan-dei  garratza/uin  oztin  

barruna dardar.../Ez uste nik une au zanik/orren minbera ta lakar!

Ondorengo  laukoetan  Koldobiren  aiots,  aiene  eta  bihotz-min  larriak  kontatzen  dizkigu 

protagonistak, “zoriak erakarria” itsasoz haruntz doanarenak. Oso ongi dago tolestua progresio 

dramatikoa. Beragana doa mutila, barnean dakar arantza, ezin du hitzik taxutu ezpainak ireki 

arren:  bizi-beroa  ixuriagaitik,/ezin  balio  barrenak.  Besarkatzen  du  neska,  hari  mintzatzeko 

arnasa edan guran, eta hura lotzen du iparrak altza lez, gelditzen da neska begian malkoa zintzil, 

eta arnasestuka mutilak, miñez asea ta laru, aurpegia zurbil bainoago hori hil, diotsa: “Ai, obe,  

ezpa-zindudan/iñoiz be zu ezagutu!”. 

Horrela kontaturik, dramatismokeria dirudi, baina errua nirea da, olerkiak eusten dio bere 

heinari.  Erakutsi  zuen S. Onaindiak,  luma hartzean,  bazekiela zenbait  maiteminduren gogoan 

437  Aip. lib. 145. or.
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barneratzen,  edo behinik behin bertsogile bihozbera zela eta bazekiela  margolan dramatikoak 

margotzen.

3.2.4.3. “Maitasun-oparia”438

1954an euskarari egindako gorazarrea. Haren egoera tamalgarriak larriturik,  euskaldunek, 

eta euskal izadiak –baserriak, mendiek eta itsasoak– ama hizkuntzari egindako maitasun-oparia. 

Olerkariaren  arabera,  hemezortzi  maitale  sail  zituen  euskarak:  bidaztia  (diasporakoa), 

semea, neskatxa, artzaina, arraunlaria, olagizona, gudaria, itsastarra, padarra (ermitaua), irulea, 

lugina,  aitona,  eusko-ama, basoa, haritza,  Kantauri,  joalea, Ganguena (Gain gurenak?, Euskal 

Herriko mendiak), baserria, eta olerkaria bera. 

Sarreran hemezortzi bertsolerro eta amaieran hogei, eta erdian hemezortzi bertso hamarreko 

txikikoak, maitale bakoitzak bana.

Bertsoek  badute  eztirik,  baina  deigarrienak  bertsoak  berak  baino  gorazarre  honetako 

protagonistak  gertatzen  zaizkit:  euskarak  zein  zituen  sostengatzaile  1954an,  S.  Onaindiaren 

ikuspegiaren arabera? Lehenbizi diasporako euskaldunak. Aberrikoa bainoago atzerrikoa. 36ko 

gerrate  ondoko  diaspora  politiko-kulturalaren  itzala.  Ondoren  Euskal  Herriko  semeak  eta 

neskatxak. Baina ezberdin. Semeak ama euskara maite du:  ta nik zu zaitut laztan/iñortxok ez  

beste:/biziak  dirausteño/nire  mintzo zaite439.  Neskatxari  esanarazten  dio hobe duela baserrian 

segi, nahiz eta bazter bizi, handik kanpo izan ere: etxez atera zer?; eta etxe hori baserria denez, 

esan beharrik ez,  euskarari  segida eman. Garbi dago semeari  nahimen gehiago eskatzen edo 

ikusten ziola. Neskatxak baserrian etsiz gero aski: lore artean, baratzean, bera ere arrosa loratu!

438  Aip. lib. 126-129 orr.
439  127. or.
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Ondoren  antzinako  lanbideak  datoz:  artzaina,  arraunlaria,  olagizona.  Gudaria  ondoren: 

Euskal-Erri maitea,/zugaz ez naz zabar! (id). Itsastarra, padarra (mundutik urrun, beraz, herriko 

apaizak-eta  ez  baizik  ere  fraideak  –mojarik  ezin  baztertu,  baina  sartu  ere  ez  gorazarrearen 

testuinguruan–  bereziki),  irulea  eta  lugina.  Ondotik,  aitona:  Ba-dot  nik  oraindiño/adi-argi,  

onu:/zu goraltzeko, barriz,/su gori dan bertsu440. Eta eusko-ama ondotik; haren ugalkortasuna 

azpimarratzen da: askotariko pitxiz/ikus nire sama,/ene sabel-aldien/aintza dozun zama (id).

Gero  bizigabe  bizidun  bilakatuak:  basoa,  haritza,  Kantauri,  joalea  (eliz-ezkilak),  euskal 

mendiak, baserria, eta buruenik olerkaria. 

Itxaropena ageri du olerkariak:  Amaikak ba-diñoe/zaartua zareala,/pipi-zerenak janik/il-ur  

zagozala.(.) Baiña, ba-dozu lar be,/oindiño kemenik:/urte luzez, oi maite!/zagoz, bai, mardulik441.

Aurretik  zein  sostengatzaile  agertu  dituen  ikusirik,  ez  dirudi  itxaropenerako  arrazoi 

larregirik  zegoenik;  indartsuena  olerkariaren  beraren  nahia:  Ta...zu  ilten  ba´zara,/zelan  nik  

abestu?/Zuk uts emon ezkero,/zelan nik arnastu? (id).

Eta denok dakigu hil arte aritu zela euskarari arnas ematen. Olerkigintzan ez zen puntakoa 

izan, baina olerkari eragile gisa, handia zinez.

3.2.5. X. Eusebio Erkiaga

Koldo Mitxelenak  Erkiagaren  bigarren  eleberri  “Araibar  zalduna”  iruzkintzean:  Erkiaga 

lekeitiar olerkari bikaina –eta hemen bertan daukazuen “Illobi izengabea” izan bedi diodanaren  

lekuko zintzo- ez da esku trebez landu duen poesi barrutian mugaturik gelditu442.

440  128. or.
441  129 or.
442  Euskal idazlan guztiak III; Liburuak II, Klasikoak 23, Mensajero-Gero, Bilbo, 1988, 78. or.
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Haren olerkiak bildu eta argitaratu dituen Igone Etxebarriak Erkiaga poesiagileaz idazten 

jarrita, poetaren beraren hitzak bildu ditu, besteak beste: Poesi goitarreko zelai-hurbilean ez naz  

ibili. Sentimentu agerpena, eguneko eta tokian tokiko pertsona, gauza eta jazoerak kantatu ditut.  

Umore tanta batzuetan, zirikadak hurrengoan443.

Bilduma horri jarraiki, 1951tik 1960ra, guztira ehun eta hamahiru olerki idatzi zituen: lau 

urtetan hamar olerkitik gora (1951, 1956, 1957, 1958), eta urterik emankorrena alde handiz (50 

olerki) 1958a izan zuen,  Araibar zalduna eleberria idatzi zuen urtea. Urte horretan olerki asko 

idatzi bai baina argitaratu apenas. Idatzi zituen 113 horietatik 16 argitaratu zituen: Gernika-n (4),  

Euzko-Gogoa-n (6, 1 itzulia), Olerti (1), Gure Herria (1) eta Egan-en (4). Jo dezagun argitaratu 

zituenetara nagusiki, uste izan bailiteke horietan fede gehiago zuela, hobetzat jotzen zituela. 

3.2.5.1. “Beti gose” (Gernika, 1951)444

 

Orixeren  eraginpeko  olerkia  iduri  du.  Seiko  hemistikoetan  garatua:  6+6  A;  6+6  A.  Sei 

ahapaldi lau bertsolerrodun. Beti Jainko gose, “Zerumin bizia”, “Jaungoiko gosea” adierazten du.

Kontrajarpen  nagusia  egunaren  eta  gauaren  artekoa:  Eguna  aldaparen 

gailurreratzean/lanari nagoko, zut, jende artean (.) Baina artizarrak agur egitean/arima atzarri  

dut ametsen menpean; ta ilunabarra urre mihisez jartzean/zerumina sortzen giza bihotzean (id).

 Amaierako  bi  bertsolerroek  poemaren  sintesi  gisa  balio  dute:  egunez  ni  sorgor  bizitza  

aldapetan,/ta zu, Jaun, gauean bihotz-lapurretan (id). 

3.2.5.2. “Leihoan” (Gernika, 1952)445

443  Goizean eta arratsean: eskubete neurtitz 1, Labayru, Bilbo, 2006, 31. or.
444  Aip. lib. 185. or.
445  189. or.
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 Nire  gusturako  Erkiagaren  olerki  landu-iradokitzaile-ederrenetarik.  Ahapaldigintza  oso 

landua eta zaila: zortzi ahapaldi, eskema metriko eta errima molde honekin: 5 A, 5 A, 8 B, 5 C, 5 

C, 8 B.

Poemako protagonista emakumezkoa leihoan da maitea noiz etorriko. Leihoa lainoturik da 

eta ezin ikusi du maitea:  Izar zuriak/dirdiz begiak,/Maitea ez dut agiri;/sagutzar baltza/hegal  

zabala/inguru  dabil  ibili.  Izar  zuriak  argitasunaren,  zorionaren  ikur  eta  saguzar  beltzak 

heriotzaren, maitasun-gabeziaren.

Itxaropena  pizten  zaio,  maitatua  sentitzen  baitu  zaldi  gainean:  -zaldihotsa  dut 

haizean-/orain, ene Jaun,/gainezka joran/ene bihotzak aldean. Zaldiak izan dezakeen sinbologia 

zabalaren  baitan,  desirarena  dago.  Poemako  protagonistak  atxikitzen  du  denbora  batez 

zaldunaren  esperantza:  Barneko  argi/-lehen  itzali-/berriz  ari  da  dirdaiez,/zaldi  zaloa/arin  

zangoa/ikasi dut belarriez. Alabaina, beste emakume batekin joaten da: ai, baina, ene!/haizeak  

eme/sarats artean zinkurin;/apatxots hura/nonbait galdu da;/heldu ordean itzuri. Ezin hobeki 

adierazia dago beste emakumeren batekin joan dela. Haizeak jotzen duenean sahatsen hostoak 

eta adarrek erakusten duten mugimendua eta edertasuna emakumearenarekin alderatu izan da: 

zaldun ederra,/bihotz ankerra/ihesia urrutira.

Eta ondorioz, leihoaren lainoa protagonistaren baitara aldatu da: Ene zoria!/nik iguria/bertze  

anderez senartu. Bikain iradokia eta adierazia, maitasunezko desengainua.

3.2.5.3. “Zure ezpainak iduri” (Euzko-Gogoa, 1956)446

Ez da bertso erabat librea,  baina ez eta eskema metriko eta errima jakin bati lotua. Hiru 

ahapaldi bost bertsolerroko eta azkena zazpikoa. 

446  Aip. lib. 206. or.

291



Olerkigintza

Udaberriaren  (udalehena  bizkaieraz)  eztanda,  naturaren  leherketa  “ezpainen  beroarekin” 

bateratzen  da,  maitearen  ezpainek  udaberria  dirudite,  konparazioarekin  kontentatzen  da  biak 

berdintzera heldu gabe: zure ezpain beroak iduri...

Lizardik udaberria basoan aurkitu zuen, neskatxa zen eta urdinez jantzia zihoan. Erkiagagan 

belarriak  sumatzen  du  lehenbizi:  Xistu  egin  dit  udalehenak,/xistu  zehe,  eme,  guri. Eta  gero 

begiak, eta begientzat zuri-gorri-berdea zen, mendian: Txirintxoi zuri artean/arroxa gorri, hots, 

txilar  zuriarekin  kontrastean,  garbitasunaren  ikur  den  zuriarekin  arrosen  gorria,  pasioaren 

sinboloa;  berdearena,  berriz,  bikaina  da  bere  laburrean:  Ostoak  kurika  ari  dira/adar  

muturretan,/kolore bila dabiltz/belarretan,/berde-minak jo baititu erraietan. Hostoak erdi-minak 

jota, berde-minak, belarraren berdean kolore bila.

Mendiko kromatismo zuri-gorri-berdetik hirikora etorriz, kaleko lorategietan kromatismoa 

ugariagoa da, askotarikoagoa, baina, han ere arrosa gorriak nabarmentzen dira:  txirintxoi txuri-

ubel artean/lirain, jori,/milaka arroxa gorri; eta horrekin batean, gorritasuna nabarmentzearekin 

urtaroaren beroa, maitasunaren aroa. Lehen ahapaldian:  arroxa gorri/zure ezpainak iduri zena, 

hirian, kaleko lorategian: milaka arroxa gorri/zure ezpain beroak iduri...! zen, grinatsua, beroa.  

Lizardirentzat neskatxa urdinez jantzia zena; Erkiagarentzat, udalehena, emakumea ezpain-

gorri-beroz jantzia. Erkiagaren erotismo-agerkera bakanenetarik.  

3.2.5.4. “Giltz berriak” (Egan 1957)447

“Pello Joxepe tabernan dala/aurra jaio da Larraulen” seiko handia da, eta Erkiagarena lauko 

handia;  hogei  bertsolerro  guztira.  Gaia  Pello  Joxeperena:  andreek  gizonei  adarrak  biltzea 

salatzen  du.  Kanturako  egina,  herrikoia:  Oraingo  andre  gazteen  grina!/joera  makur  

zakarra;/gorputza ezin menderatu ta/senarrarentzat adarra.//Berriz berriro gure auzoan/Pello  

Joxepe ugari.../Antzinan ere baziran eta/ez da, ordea, mirari.

447  Aip. lib. 228. or.
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Emakumeen  jokabide  makurretsien  aurkakoak  baditu  mordoxka,  argitaratu  gabeak. 

Esaterako  “Mao  gorri”448 olerkia:  Mao  gorri,/xulufrin,/atzo  hamar,/gaur  hogei,(.)  Hamaika  

bihotz-eskeko/hiregana ate-joka;/hi, barriz, marfil-dorreko/erreginkume panpoixa (.) Oinezkorik  

gura  ez  ta/zaldizkorik  agertu  ez;/sagar  heldua  umautu  dau/astiak  geldi  egonez//Mao  

ubel,/xuluprei;/atzo, barre,/gaur, enei...!

Eta “garbitasuna” zaintzearen beharra salatzera datozenak; seigarren aginduari dagokionez, 

barru-estua zen erakusgarri. Bestalde, 50eko hamarkadan euskaldunen artean sexu-kontuan bizi 

zen giro orokorrarekin nahiko erara. Esaterako: “Alaba galdua”449. 

–Aitatxo, nik dudan zoriaren beltza! (.) ama galdu nuen; zu, aita, urruti/ta grinen lezea  

zabal dut iduki./Zabal dut iduki gizonen artean/haien hitz aizuna sinetsi bainuan//Aita eta  

alaba  elkarri  besarka/zinkurinez  otoi,  zeruari  barka;/garbitasunaren  jauntzia  

urratzean/ordaina soil-soilik nekezko bidean...

3.2.5.5. “Arbasoen herri” (1954)450

Argitaratugabea  idatzi  zen  garaian.  (Auto)zentsuragatik  idatzi  zuen  segur  aski  aberriari 

buruzko olerki gutxi garai honetan. “Arbasoen herri” deritzan honetan, hamahiru silabako lauko 

bertsolerroetan, molde txikian, arbasoen herriari haurtzarotik bizi den garaira hautematen dion 

aldakuntzagatik “bihotzean minaren eztena”-k joa aitortzen digu bere burua.

Kantauri harroaren begi politean/sortu eta hazia naiz pake eder betean; batez ere zorion 

handia sentitzen zuen Arbasoen mintzoa nuan edaria,/euskeraz asetua ene belarria,/euskeraren  

doinuaz inguru guztia...Baina, geroztik ezin du ulertu haurtzaro-gaztaroan ezagututako mundu 

448  Aip. lib. 179-180 orr.
449  Aip. lib. 164-165 orr.
450  Aip. lib. 201-202 orr.
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euskaldun-zoriontsu-baketsu haren aldakuntza.  Ematen du ez dela ausartzen azaltzen zergatik 

gertatu den aldakuntza hori: Ai! badakit zein lan beltz egin dun aldiak:/euskalduneri ostu mintzo  

bereiziak. 

Azalez “berdinkara” sumatzen du, baina:  Mintzo ta gogo gabe ez dugu lehena (.) galdurik  

barrena;  eta hortik,  arbasoen herria benetako baino gehiago  idurizko hautematetik,  bihotzean 

minaren eztena. 

Olerki gutxi batzuk iruzkindu ditugu, E. Erkiagaren olerkigintzaren ikuspegi orokorra eman 

beharrez.  Ahapaldigintzak  badu  garrantzia  beraren  olerkietan.  Gai  aldetik,  erlijiozko  bat,  bi 

maitasunezko,  beste  bi  moralista  eta  aberkoi  bat  erakutsi  ditugu.  Erlijiozkoetatik  olerki 

jainkomin-zeruminezkoa hautatu  dugu, Orixeren olerkien  eitekoa  –gai  erlijiozkoa dutenak ez 

ditu  gutxi–;  maitasunezkoetarik,  desengainuzko  bat,  sinbolista  kutsukoa,  iradokitzailea;  eta 

udaberriko  amodiozko  bat,  kutsu  erotikoduna.  Horiekin  batean  moralista-misogino  samarrak 

erakutsi ditugu, eta azkenik,  aberkoi bat, mindurazkoa, hautematen zuen Euskal Herriaren gogo 

eta mintzo-aldakuntzagatik. Azpimarratzekoa da olerkiak argitaratu baino idatzi askoz gehiago 

egin zituela. 

50eko  hamarkadan,  eleberriengatik  ezagutza  gehiago  jaso  zuen  (Bigarren  eleberriak 

“Araibar  zalduna”  deritzanak  Euskaltzaindiaren  “Domingo  Agirre  nobela  saria”,  1958an) 

olerkiengatik baino, nahiz, K. Mitxelenari irakurri diogunez, olerkari on famatxoa ere bildu zuen.

 

3.2.6. Balendin Aurre-Apraiz
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Luis Arostegik aurkeztu zigun451. Gernika ondoko Aiangizen jaio zen 1912an, Mendieta-Agerre 

baserrian. Santi Onaindiak olerkari bikaintzat jo zuen452, J. Zaitegik453 eta A. Ibinagabeitiak454 ere 

bai. 

Miretsi  zuen  Lauaxetari  “Lauaxetaren  sei  aldi”  olerki  saila:  Aberriarren  emon 

eban,/maitasunez, odol aratz:/aren gomuta beti izango/eredugarri guretzat455, eta “Olerkariaren 

azkena” deritzan olerkia eskaini zizkion: Ta izadia illetaz dau, gau eta egunez,/negarra dariola  

orri  bakoitzetik./Gudoiñeko  dunbotsak,  aserrez,  menditik./Orban  bagako  odola  didarka  

tatarrez456.

Haren olerkigintza gehien aztertu duen Luis Arostegiren iritzian, B. Aurre-Apraizen lehen 

olerki liburuan –Gogo-zelaietan (1939-1958)– nabari da Lauaxetaren eragina gai batzuetan, hitz 

eta irudietan, baina bien artean alde handia dago. Lauaxeta: 

Geien baten giro literarioan mobitzen da. Aurre-Apraiz´en olerkiak existentziatik urrago  

sortuak dira. Jakiña, Lauaxetaren olerkiak be sustrai sakonak daukaz giza-existentzian,  

baiña  mundu  literarioaren  bitartekotasuna  nabariago  da.  Aiangizko  gure  olerkariak,  

ostera, berezkotasunaren eta freskotasunaren ardurea izan dau.Ez legoke esan bearrik be  

tradiziño  literarioaren  barruan idazten  dauana,  eta  tradiziño  zeatzaren  barruan,  guda  

451  AROSTEGI, Luis: Aurre-apraiz´tar Balendin (Aurraitz): Egunen bidean, Karmel sorta, Larrea-Zornotza, 1994. 
452  Santi Onaindiak aurreko oin-oharrean izendatutako liburuari egiten dion hitzaurre laburrean “nik Aiangiz´ko  

olerkaria euskal olerkarien artean onenetarikoa dala esan bear dot zintzoro” dio, eta, besteak beste, pasadizo 
hau kontatzen du: Guatemala´ko Ikastetxe Nagusiko dekanoa bein F. García Lorca´ren olerkereaz lilluratuta ei  
egoan; eta J. Zaitegi´k, ango irakasleak, esan ei eutson: “Auxe baiño bikaiñagoa daukagu guk, ba”. Aurre-
Apraiz´en olerki bat emon ei eutson gaztelerara itzulita; irakurri ebanean, leen baiño lilluratuago geratu ei zan . 
(5. orrian)

453  Paulo Iztuetak-eta ez dituzte Zaitegik Aurre-Apraizi idatzitako gutunak bildu ahal izan, baina Aurre-Apraizek 
Zaitegiri idatzitako hiru bai. Hiru horietako azkenean Zaitegik idatzitako “Euskal-Ikurriñari” deritzan bertso-
sailari, begirune handiz, zuzenketa batzuk proposatzen zizkion, hizkuntza eta estilo aldetikoak. Ez zen nornahi. 
Niretzat,  egia  esan,  aurkikuntza  txiki  bat  izan  da.  Ikus:  DIAZ,  Jon  eta  IZTUETA,  Paulo:  Jokin  Zaitegiri  
egindako gutunak II, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 1131-1133 orr.

454  J. Zaitegiri eta Nemesio Etxanizi egindako dozena bat inguru gutunetan aipatzen du Aurre-Apraiz. Horietako 
batean, 1958ko azaroaren 6an idatzian, (Aurre-Apraiz 1958tik 1964ra Venezuelan bizi izan zen) honela dio: 
Lengo batean idatzi zidan eskutitz its bat; zearo damututa dago ona etorria. Ez diote emengo abertzaleek ezta  
altzi  batean  ere  lagundu  gure  olerkari  bikainari,  eta  lagundu  nai  izan  diogunok,  ezin... URKIZU,  Patri: 
Erbestetik  barne-minez, Susa,  2000,  233.  or.  Aurre-Apraizek  berriz  Ibinagabeitiaz  hura  hiltzean  idatzi  zuen 
“Erri-miñak il eban” artikuluan (in  Karmel,  (2), 1971, 69-71 orr.):  Gu biok bezela euskal-arazuak arduratzen  
eban euskaldunik, bat bere, ez genduan aurkitzen eta biok-biotara ibilten giñan, geienetan, izan oi genduzan  
goibeltasun eta poz-aldiak alkarregaz asazkatuez.

455  359 or.
456  279 or.
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aurreko (eta osteko) izkuntza eta literatura koordenadatan. Baiña, orretan, bere barruaren  

agerpen zuzena jagoteko borondate sendoa izan dau, eta, egitez, berezkotasun ori erakutsi  

leiteke bere olerkietan457.

 36ko gerra arteko urteak baserri lanean eman zituen. Gerran, “Jon Telleria” konpainian eta 

“Itxasalde”-n.  Artxandan larri  zauritu  zen 1937ko ekainean,  eta  erietxe  eta  espetxeetan igaro 

zituen  hiru  urte  pasa,  denbora  gehiena  Bilboko  Larrinagako  kartzelan.  1958tik  1964ra 

Venezuelan bizi izan zen. Garai hartan A. Ibinagabeitiaren oso lagun egin zen.

Olerki ugari idatzi  zuen. 1958rako prestatua zuen hirurogei olerki baino gehiagoko saila, 

gorago aipatu dugun  Gogo-zelaietan  izenburuduna eta J. Zaitegiri  bidali  zion hark hitzaurrea 

egin eta argitara ziezaion. Ez zuen lortu, baina ez zuen etsi, eta olerkigintzan jarraitu zuen bere 

bizitza guztian.  Euzko-Gogoa-n,  Karmel, Olerti  eta  Egan-en argitaratu zuen. Santi Onaindiak 

bederatzi hartu zizkion Milla Euskal Olerki Eder-erako.

Olerkiaren sorreraz eta izaeraz iritzi hau zuen:  Baserriko bakearen goiz garbien pozkidan,  

eta illuntze kaden eta ameskoietan izadiaren eresi ixil, bigun eta gozatsuaren laztan samurrek  

neure  gogo-zelaien  tamaltasuneri  atereak  dozuz,  irakurle,  olerkiok458,  eta  olerki  liburuaren 

“eskaintza”-ren ondoren:  Izadiaren eragiñez goitar ikutuak/sortzen dauan arimearen izkuntzea  

dogu/olerkia. Arimearen izkuntzea ulertzeko,/baiña, barru minberea izan bear459. 

“Olerkien  sortzea”  deritzan  olerkian:  Izadiari  adi,  ederraren  senaz,/biotzaren  ariak  

durundiz, artega./Itzen zirkiña egaz eragozpen baga:/benetako olerkiak goi-anotsak daukaz460. 

“Anotsa”, oihartzuna da, eta hortaz, Aurre-Apraizen arabera, benetako olerkiak goi-oihartzunak 

dauzka,  eta  oihartzun  horiek  sortzeko  izadiari  adi  egon behar  eder-senaz;  bihotzaren  hariak, 

sentimenduek durundi egin behar eta hitzak eragozpenik gabe higitu behar.

457  9-10 orr.
458  25 or.
459  27 or.
460  265 or.
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50eko hamarkadan ondu edota argitaratutako olerki guztiak neurtuak eta hoskidetuak ditu; 

aurrerago libreagoak ere egin zituen, beste erritmo baten arabera: 

Neurri  ez  oskide  bagako  olerkiak  be  ba-dozuz  atal  onetan,  baiña  ez  dira  edozelan  

atonduak:  ba-dabe euren igierea.  Neurri  ta  oskidez  aapaldietan  biribildutako  olerkiak  

txukunagoak eta apaiñagoak dira izan; baiña ba-dira, gai batzuk, neurri askean egokiago  

edo zeatzago azaldu bearrekoak461.

3.2.6.1. “Txatxanduaren azkena” 

Badu  Lauaxetaren  “Narkis”  olerkiaren  eraginik,  baina,  aldi  berean,  desberdina  da. 

Nartzisoren mito grekoaren moldaera berekia. Lauaxetarenean:  ¿Billoxik noruntz ua mutil?462; 

eta Aurre-Apraizenean: –Zeri negarrez ago, mutil/bitxidor-ertzean billoizik?463; Lauaxetarenean: 

¿Lamin-batza  yagok uretan?  (id);  eta  Aurre-Apraizenean:  –Ez adi  jun,  mutil,  ibaira;/lamiña  

zitalak zaindari (id) Lauaxeta: ¡Altza-peko itturri gardenak/bere txirulak jotzen yozak! Aurraitz: 

Kantarik baltzenak abesten/Erio ankerra, altz-azpian. 

Ahapaldi  mota  ere  neurri  aldetik  Lauaxetak  erabilitako bera erabili  zuen  Aurraitzek ere. 

Bederatzi silabako laukoak. Hoskidetasun aldetik Lauaxetarenak errima exijenteagoa ABBA, eta 

Aurre-Apraizenak lazoago -A-A-.

Lauaxetaren olerkiko kontalaria axolagabeagoa da olerkiko protagonistaren patu tragikoaren 

aldera; Aurre-Apraizen olerkikoa larriturik agertzen da mutil txatxanduaren jokabide eroa dela 

medio;  behin eta  berriz  ohartarazten  dio arrisku bizia  dagoela  ibaian,  lamina zitalak  daudela 

zaindari,  Herio  ankerra  kantarik  beltzenak  ari  dela  abesten  haltzaren  azpian.  Tragedia  ez  da 

jazotzen izadiko elementuek eta olerkariak gaztigatu gabe. 

461   211 or.
462   KORTAZAR, J.: Lauaxeta Olerkiak, Erein, Donostia, 1985, 141 or. 
463  AROSTEGI, Luis: Aurre-apraiz´tar Balendin (Aurraitz): Egunen bidean, Karmel sorta, Larrea-Zornotza, 1994, 

115. or.
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Izadiko  elementuen  iradokizun  gehiago  dago  Lauaxetarenean,  irudi  eta  misterio;  eta 

Aurraitzenean, aldiz, kontakizun gehiago: mutila bolu-neska maitearen bila ausarki eta lamina 

zitalak mutila bereganatu nahian eta azkenean bereganatzea lorturik. Eta izadia ez zen axolagabe: 

Kaden  egozan  inguruak,/Ixil  etorran illargia./Bolu-neskaren  maitaleak/uretan  gal  eban bizia 

(id).

 

“Kaden” hitza  garrantzizkoa  da Aurre-Apraizen  olerkigintzan;  gehienetan:  goibel,  tamal, 

malenkoniatsu, adierazten du, baina ez beti, atsedena sortzen  duen kadenik ere bada. “Negu-

sarrerea” olerkian: Aienatu dauz otzak udaren nekeak./Kaden geldian amil, atseden gogoak464.

Nartzisoren  mitoaren  eta  laminei  buruzko  herri-kontakizunen  ezkontza  dirudi  Aurraitz-

enak465  eta bistan da Lauaxetarena gogoan izan zuela hura ontzean.

3.2.6.2. “Azken-arnasen ondoan”

1936ko gerran bizi  izandako sufrimendua hainbat olerkitan isuri  zuen. Olerki hau gudan 

bere aldamenean hil zirenen gomutaz idatzi zuen.

Aditz  aldetik  gutxienera  murriztua,  izen-sintagma  nagusi.  Olerki  geldia  da,  mamiarekin 

erara:  hiltzera  doanak  bere  patua  onartu,  eta  fedearen  eta  bihotz  “orbangabe,  aratz”-ak 

lagundurik, azken hatsa bare ematen duenari dagokionez, olerkariaren fedea lagun. 

464  35 or.
465  Gogora:  mitologia grekoan laminak mustroak ziren eta  bekaizkeriaz  besteren umeak jaten zituzten;  Aurre-

Apraizen aitak ipuin asko omen zekien eta Luis Arostegiren arabera, J.M. Barandiaran izana omen zen haien  
baserrian aitaren kontakizunak jasotzeko. Aip.lib. 6. or.
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Azken  ahapaldian  bigarren  pertsona  erabiltzen  du,  baina,  beste  hiruretan  hirugarrena. 

Ahapaldia hamahiru silabako sei bertsolerroz osatua, egitura aldetik bi bertsolerro, erdian beste 

bi marraz banatuak eta beste bi aurrekoekin lotuak, egituraz eta edukiz.

Naturaz gaindiko presentziaren ukitua nabari da:  Goi-laztanen ikutu biguna eresi,/egurats  

motel-zear,  itxaroa makal (.)  Gure biotz-taupadak bakartasun-itzal/eta  ixillez,  betirauna-zear  

galdu ziran (id). 

Margolana izatera,  kolore gorria litzateke nagusi:  maitasuna odoletan ezo,/gezi  zorrotzaz  

bularra  zulo eta  urdina:  odolezko  illuntzean,  urrun  oztiñera,/ire  gogo  aratza  aldendu  zoan,  

bare466. Azken bi bertso horiek olerkiaren laburbilduma bikaina dira.

3.2.6.3. “Illunabarreko amesa”

Mendi barreneko pinudi tristeak bere gogoaren ispilu dakuski. 

Hamar silabako bertsolerroak launaka antolatuak eta  errimarik  gabe.  Bi  galdera  eta  hiru 

erantzun. Gora begira ikusirik, olerkariak berak bezala, bizitza hobearen egarri-antza badutela 

begitantzen zaio: –kaden zagoze neure antzera–/Zeren samiñak mindu zaitue?467

Olerkaria,  olerki  honetako kontalaria  hiriari  darion materialismoa utzi  eta  pinu bakartien 

lagun da (Gai-otsak itxi,  ta uritik asau),  hantxe aurkitzen baitu bake osoa:  mendi-arteko eze  

urrintsuaz/arnasa artuez  gentza osoa (Txillardegiren  Leturia  bezala,  “Zerubide”-n.  Biak  ere, 

eleberria eta olerki hau garai bertsuan onduak).

Bakartasun horretan hegan dabilzkio gogai leunenak:  arrats-aizeren zabal gardenez/goitar  

samurren  atzemanlari eta  beraren  irudimenean  pinuei  bezala  gora  doazkio:  amesen  bide 

naaspillak-zear,/atseden-billa, zentzu-begiak (id). 

466  124 or.
467  126 or.
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3.2.6.4. “Betiraunaren oiartzuna”

Olerki  honetan  ere  bizikizun  espiritual  leunen  berri  ematen  digu,  honen  aurrekoan 

ikusmenetik  abiaturik  bezala,  pinuak ikustetik,  oraingoan entzumenetik;  bietan  ere  arratsean: 

arratsen  goi  ixil-zear  zabizan  ots  leuna!/Zeure  jarrai  izarretan,  galtzen  yat  zentzuna468.  Eta 

entzumenaren hurrengo ikusmena: ortzia eta izarrak.

Etsaia materia, “gaia” bere hizkera poetikoan: jatsikeran gaia ames garbien lokarri (.) Gai-

bide  zabaletan  mingotsa  elburu  (.)  gai-esiak  aantzita  (id).  Espirituaren  lagun  berriz,  ortzia, 

izarrak,  eta  arratseko  hots  leunak,  eresi  samurrak:  Azalgaitza  yatan  poz-iturri-izkutua!  (.)  

izarratuak maiz poz daroste barrua (id).

Lauaxetaren eragina baina aldi berean nortasun sendoa olerkari gisa; gerrako bizikizunen 

poetizazioa  eta  bereziki  izadiaren  garrantzia  olerkari  honengan,  materialismotik  ihesi  bizipen 

espiritual gentza-emaileen sostengu.

3.2.7. Jaime Kerexeta Arantzibia

Bi olerki libururen egile denez interesatzen zaigu (Orbelak, 1958  eta Bitargi,  1960), baina 

aurretik zertzelada batzuk olerkaria bere ingurunean kokatzeko. J. Zaitegiren arabera, Aitzolen 

gizaldikoa  ez  baizik  ondorengokoa  zen,  Mitxelena,  Olabeaga,  Loidi  eta  Urrestarazurekin 

batean469. Adinez Zaitegi baino hamabi urte gazteagoa eta Salbatore Mitxelena baino urtebete 

zaharrago. 

468  109 or.
469  Ikus  IZTUETA,  Paulo:  Euskal  idazleen  belaunaldiez,  Utriusque  Vasconiae,  Donostia,  2005,  130  or.  Hor 

aipatzen den Mitxelena, Salbatore ala Koldo ote? Guztiak ez dira olerkariak! Paulo Iztuetarentzat  Salbatore 
Mitxelena da.
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Harreman estua izan zuen Kerexetak arrasatearrarekin, idatzi zizkion hogeita hamasei gutun 

irakurririk  ikasten  denez470.  Euzko-Gogoa-ren  lankide  olerkigile,  harpidedun  bultzatzaile  eta 

kobratzaile  izan  zen.  50eko  hamarkadaren  hondar  aldera  literatur  euskaraz  gori-gori  zegoen 

polemikan, garbizale-mordoilo gisa planteatua, Zaitegik eta Orixek eta bezala, delako hirugarren 

bidearen aldeko agertu zen:  ...sekulako eztabaidak izan dabez Bilbo´n bizkaierazko  Kristiñau-

Ikasbidea  dala-ta.  Villasante´k  eta  Alfonso  Irigoien´ek  euskara mordoiloz  ateratzea  nai  izan  

dabe;  besteak,  –Lekuona´k,  Zirilo  Artzubiaga´k– eta  ezetz,albait  garbien.  Ez  dot  irakurri  

oraindagiño, baiña naiko garbi dagola esan dauste. Nik ez dakit zer uste daben orreik; berriro  

berreun urtera atzeratu gaitezan-edo, lengo aur-zapietan euskera utzirik471.

Apaiz ikasketak eta musika ikasketak hainbat tokitan buruturik 1947an apaiztu zen, meza 

berria  Arantzazun eman zuela,  eta  halaber  urte  horretan  bertan  lortu  zuen Pontevedrako Tui 

herriko katedralean organista postua, baina nahiago izan zuen sorterrira itzuli.  1952tik 1956ra 

Urkiolan aritu zen organista, eta urte hartatik aurrera bere sorterrian, Elorrioko parrokian, apaiz. 

1952tik 1960ra bitarteko urteak izan zituen emankorrak olerkigintzari zegokionez. 1960an, beste 

339  apaizekin  batean,  Gurpide  gotzainari  eskura  eman  zion  gutuna,  askatasunik  eta  giza 

eskubideekiko  begirunerik  eza,  euskararen  aurkako  erasoa  eta  Elizaren  erregimenarekiko 

gehiegizko lotura salatzen zituena, eta horren ondorioz Iurretan urtebete eman behar izan zuen. 

Handik hara,  Elorriora itzuli,  eta  Biblia  bizkaierara  itzultzen eta  euskal  heraldika-lanetan eta 

aritu zen472.    

Olerkiak  argitaratzen  1954an  hasi  zen  Euzko-Gogoa-n,  eta  hantxe  argitara  eman  zituen 

gehienak. Bere garaian arrakasta izan zuten haren olerkiek. Orbelak liburuari M. Lekuonak egin 

zion  hitzaurrea,  eta  K.  Mitxelenak  iruzkin  ona  egin  zion.  Bitargi libururako  berriz,  Santi 

Onaindiaren  hitzaurrea  lortu  zuen.  M. Lekuonak,  besteak  beste,  aipatu  zuen,  olerki  laburrak 

zituela,  orduko lirika  joerekin  bat,  gai  handiak baino gehiago gai  arruntak  maite  zituela,  eta 

zerabilen poesia mota ez zela argia izan ohi, pintura inpresionista gisakoa: illun-antza baizik (.)  

470  DIAZ, Jon eta IZTUETA, Paulo: Jokin Zaitegiri egindako gutunak I (1932-1955) eta II (1956-1975), Utriusque 
Vasconiae,  Donostia,  2007.  Jokin  Zaitegik  egin  zion  bat  dago  jasoa:  Jokin  Zaitegi  gutunak  (1923-1973)  
Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007; baina askoz gehiago egingo zizkion noski.

471  DIAZ,  Jon  eta  IZTUETA,  Paulo:  Jokin  Zaitegiri  egindako  gutunak  II  (1956-1975),  Utriusque  Vasconiae, 
Donostia, 2007, 786 or.

472  Irakur ATXAGA, Mikel: Jaime Kerexeta (1918-1998), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2001.
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naita gañera; naita illun. Egunsenti antzera; edota illunabar-orduetako argi il antzera. Lanbro-

antzean egindako margo-lana bezela473.

Gauza batean ez zuen asmatu M. Lekuonak, Lizardiren urratsetan zebilela azaldu zuen, eta 

Lizardi ez baizik Lauaxeta izan zuen Kerexetak maisu, K. Mitxelenak igarri zion bezala: Olerki  

oin-arin hauetan inoren itzalik ikus badaiteke, Lauaxetarena dela esango nuke, Arrats-beran-go 

Lauaxetarena, euskalkia delako edo. Herri gaiak, herri apaindurak dira beti oinarri eta, halaz  

ere, ez ditugu maiz aski arpegi ezagunak ezagutzen. Hain daude sotildurik, itxuraldaturik, eder-

lainoz inguraturik. Eta bertso biribiletan emanik474. 

Hona  Kerexetaren  beraren  aitortza,  J.  Zaitegiri  egina,  gutun  pribatuan:  Lekuona  jaunak 

bialdu eustan bere “Aurre-itza”. Ondo dagoala erantzun neutsan, polito dago-ta. Gauzatxo bat,  

orraitiño, ez dago aren egoki: berak uste dau nik Lizardi´ri jarraitu dautsadala (...) Eta nik ez  

dautsat Lizardi´ri jarraitu Lauaxeta´ri baiño. Nireak egin aurretik, Lizardi´ren lau-bost olerki  

irakurriko nebazen, besterik ez. Eta jarraitu, Lauaxeta´ri erdietan, ez Lizardi´ri. Tamalez nago  

Lizardi´z itz egiten daualako, Lauaxeta´z egin bearrean. Bai, ba, gipuzkoarrak izan biak, eta  

etxekoa goretsi bear!475.

Horrekin batera K. Mitxelenak adierazi zuen, eraginak eragin, doinu berria eta bere-berea 

zuela Arantzibiak.

3.2.7.1. “Orbelak”

Hiru sailetan banatu zituen olerkiak:  izadikoak, maitezkoak eta  biozkadak. Liburuko lehen 

olerkiak “Nok jakin?” deritzanak, alde batera, Lauaxetaren “Itauna” gogorarazten du, bietan ere 

itaunak direlako olerkia garatzeko bide,  baina aldeak ere nabariak dira;  Lauaxetaren poemak 

maitasun sentimenduaren misterioa du ardatz, eta modernismo kutsuko irudiak; Arantzibiarenak, 

473  Orbelak, Itxaropena, Zarautz, 1958, 7. or.
474  Euskal idazlan guztiak II,Liburuak I, Etor, Donostia, 1988, 124 or.  
475  DIAZ,  Jon  eta  IZTUETA,  Paulo:  Jokin  Zaitegiri  egindako  gutunak  II  (1956-1975),  Utriusque  Vasconiae, 

Donostia, 2007, 585 or.
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aldiz, pentsamendua edo filosofia, itsasoaren sakona zer-nolakoa den jakin nahia, hots, azken 

buruan, gure bizitzaren zentzuaren misterioa argitu nahia. Lauaxetak “Ondartza” olerkiaren azpi-

izenburu gisa:  (Bixitza onek itxasua iduri)476. Bietan berdina,  zadorra, misterioa, zentzumenen 

bidez jasotzen dugun izadiaz bestaldean legokeenaren sumatze edo sumatu nahia. Nolanahi ere, 

sinbolismoz erantziagoak dira elorriotarrarenak.

Deigarria gertatzen da izadikoetan, urte sasoiei eskainietan, larritasun existentzial kutsurik 

ez  nabaritzea.  “Udabarrian”  olerkia,  honela  bururatzen  da:  Guztia  danez  bizitza,/Poza,  

askatasuna,/Zagoz  betiko  gurekin/Zorion  biguna!477,  eta  udazkenari  dagokion  “Udagoi-gau 

batez” berriz:    

Argia goian

Odeiakaz mosuz,

Ta lats-ertzetan

Tantaiak gau-mamuz.

Onako baten,

Agur dagist, lotan,

Irri-barreak

Nire ezpan oneitan:

Gogo nasai au

Datza neure baitan,

Pozaren-pozez

Ames bigunetan...!478.

476  KORTAZAR, Jon: Olerkiak, Erein, Donostia, 1985, 163 or.
477  Orbelak, Itxaropena, Zarautz, 1958, 15 or.
478  19 or.
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Urkiola gainean bizi zen apaiz organista olerkaria lasaitu egiten zuen nonbait izadiak, eta 

hala kantatu zuen.

“Biozkadak”  saileko  “Bizitza-aroak”  deritzana,  Jainkoari  egindako  eskariarekin  amaitu 

zuen:  Aurtzaro, gaztaro, zartzaro:/ Gure bizitzako aroak./ Betiko laztandu gaizala/ Gero, gure  

Goiko Jaun onak!479. 

Bigarren olerki liburua,  Bitargi, euskal gazteriari eskaini zion oparitzat, eta hartara guztiak 

maitasunezkoak bildu zituen. Santi Onaindiari eskainitako hitzaurrearen ondotik, itaun hau dakar 

liburuak olerkien buruan: Maitasunari/ gaztaroan/ abestu ezik,/ noizko itzi?480.

Gisa  denez,  maitasunari  ikuspuntu  askotatik  begiratuta  onduak  ditu.  Lehenbizikoa, 

maitasunaren  garrantzia  azpimarratzera  dator:  Kanpai-otsa  torrean:/  norbait  il  da,  itxuraz./  

Txoriak  ixil,  mutu,/  otsaren  durundaz.  (...)  Ekin  gogor,  kanpaiok;/  zabal  gure  ituna!/  Gaur  

goizeon il baita/ biren maitasuna!481. Metrika eta errimari beti kasu egiten dio, eta ez ohikoak 

darabiltza maiz. Kasu honetan zazpi silabakoak.

“Abesti-miñez”-en, udazken goiz batean hasten da kantetan olerkaria, haritzak soineko barik 

eta orbelak gura beste diren garaian. Oinazezko zalantza sortzen zaio:  Udagoi-azken-arnasak/  

arduraz jarri  nabe:/  izango ote-naz neguan/  Maitederraren jabe?,  eta  gogor egiten dio bere 

buruari:  Zagoz  ixil,  oiñaze-ezpai;/  ez  dagidan  bildurrik:/  iñoiz  ez  da  galdu  neguz/  urrezko  

maitasunik!482. Bada bilakaerarik Orbelak-etik Bitargi-ra.

“Arrats-bera” izenekoan,  izenaren jabe,  eguzkia ostenduz doan garaian girotua,  poemako 

protagonista “gau” sentitzen da ingurumenarekin bat: Gaba dot inguru ta barru;/ baita nazan au  

be, gau nozu..., baina badu itxaropena: Baiña...itxaropen-izpiz dakust,/ urrun, gaztaro-Erregiña,/  

479  41 or.
480  Bitargi, Gráficas Izarra, Donostia, 1960, 25 or. Euskal gazteriari egindako eskaintza 11. orrialdean.
481  26-27 orr.
482  31 or.
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Urreratu  zakidaz,  Izar,/  ta  batu bion  alkarmiña!483.  Itxaropena  eta  maitasun  espirituala,  izen 

ezberdinak hartzen dituena olerkiz olerki: Maiteder, gaztaro-Erregina...

“Josita dagoz” deritzan olerkian, zortzi silabako laukoetan, bikoitiak hoskide, maitasunaren 

ederra kantatzen du, izarrak, ortzea eta maitea berdinduz. Bertso erromantiko koloretsu ederrak:

Izarren argia dozu

zure begi urdiñetan;

izarren soiñu biguna

maillukizko ezpanetan.

(...)

Izarrak, ortzea ta zu:

Biotzaren iru gogo!

Zakidaz zu, ezpai baga,

Niretzat zorion oso!  484

Aitzolek maitasunaren poeta izendatu zuen Lauaxeta, hartarako dohain apartak zituela eta485. 

Haren  uberan,  Arantzibiak  bereziki  maitasunezko  olerkiak  ondu  zituen  50eko  hamarkadaren 

bigarren zatian.  K. Mitxelenak iradoki zuen  Bitargi  iruzkintzean,  errepikatzen ez ote zen ari: 

Norbaitek esango du agian aire bat darabilela beti Arantzibia-k, nahiz doinua zertxobait aldatu.  

Egia  izanik  ere,  nork  agin  diezaioke  olerkariari  gogoan  ez  duena  kantatzerik?  Bestelako  

soinurik nahi duenak, jo dezala berak danbolina486.

Bitargi  liburuaren azken orrian iragarri  zuen olerki egin berriak bazituela  eta “Udazken” 

izenpean  biltzekotan  zela,  baina  handik  urte  askotara  baino  ez  ziren  argitaratu.  Bestelako 

483  44-45 orr.
484  50-51 orr.
485  Ikus “El poeta del amor” in Idazlan guztiak 5, Erein, Donostia, 1987, 226-229 orr.
486  Euskal idazlan guztiak II,Liburuak I, Etor, Donostia, 1988, 143 or.
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danbolinak eta  soinuak hasi  ziren joka euskal  poesiagintzan.  Hala ere,  bere lekua  izan zuen 

Arantzibiak 50eko hamarkadan, maitasunaren olerkari gisa.

3.2.8. Juan Mari Lekuona

 

Gorago aipatu dugu  Satarka,  Bordari, Joan Basurko eta osaba Manuelekin bildu ohi zela 

Hondarribian 1952-53 urteetan, literatur tertulietan. Ikasketa urteetan, 1950etik 1956ra bitartean, 

Erroman eta Fatiman eta Euskal Herrian, olerki solte batzuk idatzi  zituen,  Orixe, Lizardi  eta 

Lauaxetaren estetikaren eraginpean. Santi Onaindiak bi olerki eman zituen Milla Euskal Olerki  

Eder-en487. Herrikide zuen Xabier Letek lehen poemen azalpen eta iritzi zenbait agertu zituen 

“Muga beroak” liburuaren hitzaurrean488, eta geroago Juan Mari Lekuonak berak “Ibilaldia”489 

deritzan liburuan agertu ditu, eta azkenik Koldo Izagirrek490.

1950etik 1956ra idatzi zituen dozena erdi olerkietatik, Lizardiren eta Orixeren eraginpeko bi 

eta Juan Mari Lekuonak berak geroko poemagintzaren ernamuin jotzen zuen olerki bat bereizi 

ditut, haren 50eko hamarkadako poemagintzaren erakusgarri.

3.2.8.1. “Izadi-abestia”491

Egileak berak adierazi zuenez, sariketa baterako egin zuen, Educación y Descanso, Falange 

Española-ko erakundeak Donostian eratutako poesia lehiaketa baterako, eta saria irabazi zuen: 

Frantziskanismoaren ikuspegi bat ematen da poeman, izadia Jainkoaren urrats eta zantzu bezala  

487  “Or zaude, Jesus, aldarean” (1073-1075 orr.) osaba Manuel Lekuonaren eraginpekoa, eta “Ama” pertsonalagoa 
(1075-1076 orr.) 

488  LEKUONA, Juan Mari: Muga Beroak, Gero, Bilbo, 1973, 16-18 orr.
489  Ibilaldia/Itinerario (1950-1990), EHU, 1996.
490  XX. mendeko poesia kaierak: Juan Mari Lekuona, Susa, Zarautz, 2000.
491  Muga Beroak, 1973, 27-28 orr.
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ulertuz492.  Sariak eman omen zion aditzera euskal  gizarteak poesia lantzea eskatzen ziola  eta 

horregatik eutsi zion lantegi horri bizitza guztian.

Xabier  Letek  olerki  horretan  Lizardiren  estiloaren  arrasto  “bizikorrak”  eta  Orixeren 

erlijiozko tematikaren aztarrenak nabaritu zituen. Lizardiren arrastoak olerkiaren haste-hastetik: 

Ona,  arrats  gorri,  udazken  eriotz,/sutan  dijoakit,  –ala  nere  biotz–/sutan  dirdirakor  laiño 

erraietan.../Argi-urre naspil nere begietan...493;  eta Orixerena:  Dena zoragarri...Zantzuren bat  

datza: Susmo biziz dakust Jaunaren Kerantza...494; eta olerkiaren interpretazioan sakondu nahian: 

naturaren bitartez absolutoa zantzutu, nabaitu, somatu nahia, oso biziki eta indartsu agertzen  

da. Naturaren isiltasun eta edertasun sakratu eta minberakorrak sorrerazten digun absoluto-

apropiazio  egarri  ase  ezinezko  hori...Aipatutako  poema hortako azken bi  zerrendek  lioketen  

bezala: Ler-zorian nago, egi-min, maite-min./Utsaren mami du ausnartu nai t´ezin! (id).

Ahapaldi aldetik Lizardiren “Arrats gorri”-ko berbera darabil495, 12 (6+6) A, 12 (6+6) A; 12 

(6+6) B, 12 (6+6) B, Orixek oso berea zuen seiko hemistikioak azken buruan. Lizardirenean, 

arratsero, arrats gorrietan herio-hozkirria nabaritzen ote duen susmo duen neskatxa maieari, ipuin 

lasaigarri bat kontatzen dio mutilak, gaua goiz begi-urdin ederren hazi dela adieraziz. 

Olerki  honetan  berriz,  poetak  izadian  Jainkoaren  zantzuak  ikusi  nahi  ditu:  Zantzu-lez  

dagernez  ainbat  sakonago:/sakon  kabitxoan  maite-zantzu  kutun,/sakon  iturrian  pol-pol  

apaltasun./Pagoak  dager  liraintasun  ezea;/gauak  ezereza  illundiz  betea./Gauz  denek  dagite  

Jabearen berri,/aizeak, loreek oiu zoragarri496; izadia irakurri nahi horretan, hari mintza dadin 

eskatzen  dio:  Izadi  maitea:  mintza ater  gabe./Goretsi  Jainkoa,  zeru-lurren Jabe!;  eta  hantxe 

murgildu  nahi  luke,  Jainkoagan:  Jainkoagan  murgil,  eder  zorabio;/nere  barneari  atseden  

dagio...(id).

492  Ibilaldia, 1996, 19. or.
493  Muga Beroak, 16. or.
494  Muga Beroak, 17. or.
495  Ikus Olerkiak Xabier Lizardi, Erein, Donostia, 1983, 305-311 orr.
496  Muga Beroak, 28. or.

307



Olerkigintza

Azken ahapaldian poetaren barne tirabira agertzen digu, tristuraren eta bihotzaren Jainko 

maitasun eta egiatasun artekoa:  Illuntzen eguna, dena itza-aldi;/baiñan biotza nik maitez t´egiz  

gaindi./ (.) Utsa naizela ta, ontan bear bizi:/Izadi abestiz Jainkoa goretsi! (id).   

3.2.8.2. “Goiz-argi”497

Autorearen  beraren  hitzetan:  Erroman  egina  (.)  baina  ez  kanturako,  baizik  eta  filosofi  

ikuspegi bat mamitzeko498. Aita Zameza bizkaiko jesuitaren eskolak aipatzen ditu, San Agustin 

eta  Plotino  filosofoak.  Erabilitako  euskarari  dagokionez,  Orixerenaren  kalko  bat  da  bistan 

dagoenez (id) dio499.

Hiru zatitan banatua, olerkiaren ibilbidea da argiak pizturiko izaditik argia bera den Jaunaren 

ondotik otoitzera, hura goi-argi betean ikusteko erregua egitera.

Lehen zatian, gau ilunetik egun argira, eguzki argiak nola izadi guztia sortzen, piztarazten 

duen  agertzen  da.  Eguna  zabaltzearekin  margo  zabaltze  eder  hori:  zenbat  ederrago  argi  

xuxpergarri,/ainbat ederrago ager zait Izadi500. 

Egunero gertatu ohi den mirari horrekin batera, koloreen sinbolismoa; batzuetan: Udazken-

goizetan txuria argia,/orobat  orduan mendien argia./Iñoiz  baiñan,  baita/–illunabarrean–/odei  

odol  gorri.../Argiak  bait-ditu  su-garretan  jarri. Garbitasunarekin  batean,  ilunabarreko 

gorritasuna  ere,  grina,  Argiak,  hots,  Jainkoak  sortua  hura  ere.  Gauza  guztiak  Argiaren  eta 

Jainkoaren esku: Argi! Gauz denak, zu zeranoi zaizkigu:/Ederra ba-zera, eder dakuskigu (id).

497  Muga Beroak, 1973, 35-36 orr.
498  Ibilaldia, 1996, 19. or.
499  Orixeren “Argi ta margo” olerkiarekin badu zenbait kidetasun:  Gauak illak zitun, argiaz batean, margo bizi  

oro/Egunero  ditu  lurpera;  argiak  pizten  egunoro./Illunak  lo  nauka  erio;  argiak  pizten  nau  osoro. Ikus 
Euskaldunak poema eta olerki guziak, Auñamendi, Donostia, 1972, 520-522 orr.  

500  35. or.
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Bigarren zatian, gogamena iges doakio poemako protagonistari –poeta bera– argia bera dan 

Jaunaren ondotik.  Ez du lurreko biziaren  ederra  ukatzen:  Ez nago lurreko argia ukatzeko501, 

baina gehiago nahi luke, txinparta jainkotiarragoa: Baiñan gauz guztiak ederragotzeko,/txinpart  

bat  nai  nuke  jainkotiarrago,/dirdir  bikaiñean/gauzak  dakuskidan  izate  hobean. (id). 

Bertsolerroak 12koak, 6+6, dira, 12koa 6koarekin hausten du (dirdir bikaiñean), indar gehiago 

emateko.

Azken  zatian,  nahi,  grina  hori  eskari  bihurtzen  zaio  poetari.  Lurrean  sentitzen  duen 

bihotzaren  unibertso  ilun,  orain  sinesmenez,  ilun,  antz-irudi,  egunen  batean  Jauna  aurpegiz 

aurpegi  ikusteko  zoriona  izan  dezan:  Izan  utsarekin,  zure  Izatean/bizi  nadin,  bizi,/Zuri  so,  

maitale/goi-argi betean! (id).

3.2.8.3. “Ubel”502

A. Valverde jaunari, haren margolan bati eskainitakoa. Autorearen hitzetan: Apunte soil bat  

duzu,  baino(sic) inpresionismo  baten  eraginpean  landua,  geroko  nire  mundu  estetikoaren  

hasiera  kontsidera  daitekeena:  neurkera  librean  ikuspegi  kulturista  eta  irudiduna  aurkezten  

duela. Beharbada osabaren eragin pertsonala egon daiteke hor, ez haren poemena agian, baizik  

eta sentiberatasun estetiko bat hitz ederrez jantzia503.

  

Lau  zatitan  banatua.  Lehen  zatian  A.  Valverderen  margolaneko  koloreak  deskribatzetik 

ekiten dio. Gorria eta urdinaren nahasketa den more ubela. Ilunabarrean  sartaldea, urre kolore 

eta  Mendipea,  more.../Zoramena!504.  Zergatik  zoramena?  Margolan  bat  dakarkiolako  burura. 

Hirugarren zatian argitzen du Kristoren Nekaldia irudikatzen duen margolanen bat duela begiz-

begi daukat –irudimenean– (id).

501  36. or.
502  Aip.lib. 37-39 orr.; edo Euzko-Gogoa, (1-2), 1955. 
503  Ibiladia, 1996, 21. or.
504  37. or.
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Bigarren zatian, margolariaren eta olerkariaren arteko batasun estetikoa da poemagai. Gorri 

urrea  eta  ubel  urdina  ditu  arretagai  eta  alderagai,  eta  poemako  protagonista  ubelaren  alde 

makurtzen da, gure bizia halakoa omen delako, ubela: Sinest-argi, odei gorriz;/gure bizi, urdin,  

berriz.../Morea,/egi gurea!505.

Hirugarren zatian,  Kristoren Nekaldia  ere  ubela  dio poetak.  Jesukristoren Jainko bihotz-

handiaren zuzentasuna batetik,  odol gorria;  eta bestetik,  kontrajarria,  urdin ilun-iluna,  bihotz-

makurkeriaren ilundegia; ongiaren gorriaren eta gaizkiaren urdinaren nahastura: ubela

Laugarren  zatian,  ostera,  margolariaren  eta  olerkariaren  arteko  batasun  artistikoa,  biak 

maitasunez  izadira  begira.  Tentsio  artistikoaren  ondotik,  Atsedena./Ubela  itzali  da:/lo-zorro  

izadia/Ixilpena.../Gabon!506. Inpresionismo sinbolikoa.

Izadiari arretaz begira Jainkoaren zantzu bila, hargan murgil egin nahiz; izadia begiestetik 

Jainkoaren  argi  betea  dastatzeko  eskaria;  margolariaren  eta  olerkariaren  arteko  kidetasunak 

izadia  bitarteko;  koloreen sinbolismoa,  gorria  eta  urdina,  eta  bien  nahastura:  ubela;  geroago 

jorratuko duen ibilbide  estetiko-filosofikoaren hasikinak daude Juan Mari  Lekuonaren 50eko 

hamarkadako lehen poema hauetan. 

3.2.9. Joan Inazio Goikoetxea “Gaztelu”

Aitzolek  Olerti  Egunekin  eta  eragindako  susperraldian  sortu  zitzaion  olerkiak  egiteko 

zaletasuna. Lizardi eta kaputxinokide izan zuen Loramendi izan zituen maisu. Eta gero Orixe: 

Lenago zure burua euskal-idazlen irakasle nagusitzat jotzen bagenun, arego orain. Ba dirudi  

Ameriketara eldu zeranetik gaztetu zerala zu (.) Zure oraingo olerkiak, naiz kantarakoak, naiz  

tankera berrikoak,  bai  umoak, bai  sakonak.  Betegiñik  ager  duzu orain zure gizabetea.  Nere  

iritxiz, zuzen zuzen zabiltza era berriko neurtitzgai oietara jotzean. Alaere klasikoen eraz ari  

505  38. or.
506  39. or.
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zera, ba duzu Horati´ren kutsu noski. Uzta ederra bil dezakezu zure landa berezi ortan. Ekin eta  

yarrai! J.S. Bachi Elizan dalako ori Euskal-Echea´n egiña duzula esango nuke. Ez al da ala?507. 

Nahiz  gure azterketarako garrantzizkoena gauzak 50eko hamarkadan  nola ikusten  zituen 

den, Gazteluren beraren bilakaeraz ere hobeki jabetzearren, hona 1980an zer adierazi zien Oh! 

Euzkadi!-koei: 

Nik asko ezagutu nuen Orixe esate  baterako,  azkeneko aldian batez  ere,  astero joaten  

nintzan  bera  ikustera,  eta  han  aritzen  ginan  hizketan  eta.  Badakizue,  pertsona bezela  

bakartiarra zela eta, nola esaten da, oso berekoia eta (.) lagun bezela oso atsegina zan,  

baina  baitakorra,  bere  baitan  bilduta  bizi  zan  gizona.  Gero,  gauza  modernoak  ez  

zitzaizkion gustatzen, oso integrista zan, espiritu itxia, estua alde hortatik. Orain, literato  

bezela, neri ona iduritzen zait. Gaiak eta hori, beste gauza bat da, beti erligiosoa, orain  

gustatzen ez bada ere. Baina, bestela, literato bezela oso ona zela iduritzen zait, euskera  

ondo menderatzen zun eta...508.

1935ean  Argentinara  joan  zen,  eta  1958ra  arte  ez  zen  Euskal  Herrira  itzuli.  Jose  Mari 

Aranaldek  “Gaztelu”-ri  eskainitako  liburuxkan  honako  hau  azaltzen  du  haren  Orixerekiko 

harremanaz biak Ameriketan zirela: 

Eta  “idazlanean  maisu”  aitortzen  duen  Orixerekin  elkartzeko  ere  izan  zuen  egokiera  

Argentinan. Hona Gazteluren hitzak: “Ameriketako itzulia egin zuenean, Buenos Airesen  

eta Euskal Etxea ikastetxean nik lagundu nion” (Zeruko Argia, 1972-V-28). Han egin arazi  

zion  ere,  edo  egiteko  egokiera  prestatu,  Orixeri  harako  “J.S.  Bach´i  elizan”  olerki  

paregabe hura. Gaztelu organoan aleman mirestuaren fugaren bat-edo jotzen, eta Orixe  

otoitzean organistaren musika entzunez. Otoitzaldi haren berri emanez egina dago poesia  

original eta liluragarri hori509.

507  Orixe gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 475. or.
508  “Gaztelu” in Oh! Euzkadi! (5), 1980.
509  Joan Inazio Goikoetxea Gaztelu (1908-1983), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz,  2002, 8. or. Ohartuko 

zinen, irakurle, Ameriketan zela idatzi zion gutunean ez zegoela hain ziur. Gutun hauei esker uste eta iritzien 
diakronia ere egin genezake.
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36ko gerraurrean  hasi  zen  olerkigintzan,  50eko hamarkadan  gutxi  idatzi  zuen  eta  idatzi 

zuena  Orixeren  eta  San  Joan  Gurutzekoaren  eta  frai  Luis  Leongoaren  poemen  eraginpekoa 

(“Musika ixilla”, 1962), eta poemagintzan 1979 arte jarraitu zuen. 1990ean Garbiñe eta Erkuden 

ilobek osabaren poesien antologia atera zutenean Josu Landak iritzi hau agertu zuen: 

Halako  denbora  tarte  luzean  zehar,  eboluzio  izugarri  baten  barruan  garaiarekin  bat  

eginda  ageri  bait  da  bere  poesia.  Izadia,  aberri-mina,  gizakien  sufrimendua…  

sentiberatasun garaikidea agertzen du aldian aldiro. Lizardi, Oteiza, Gandiaga… forma  

aldetik  ere  eraginak  jaso  eta  bere  konstanteak  (etsipena,  gaua,  e.a.)  modu  guztiz  

pertsonalean adierazteko gaitasuna frogatzen dio antologia honek510.

3.2.9.1. “Zerura bide”

50eko  hamarkadan  idatzitakoetatik  luzeena  du.  Prosaz  azaltzen  du  lehenbizi  poemaren 

zentzua.  Hala diotso irakurleari  sarreran:  Irakurle: “Zerua  (sic) bide” ori,  oben-bidea utzita  

zerualdera,  Yainkoagana,  animak daraman bidea duzu. Irukoitz  orren iru atal  oietan  anima  

mintzo da beraz511. 

Honela hasten da:  Nun ditun, gogo gaxo,/lizunkeri-etxe aintziñakoen/apaingarri ta lurrin  

goxo?/Noizdanik etenak ditun lagun galduen/Txanbil-ots ta atsegiñ-ardo?512. 

Eta honela bururatzen: Maitea bart, nerera egin gero,/gurtzen nuen esaki: “Esker bero!”/Ta  

biok, gaugiroz, izarretara/zeiñ gozo geunden aopekotara.//Bañan eguna yaiki danez eder/

–maite-sagarra baidakar yalkier–/ahapaldi ozenak eskeinduko/baratz-zaiari lore-xortak antzo513. 

510  “Poesiak. Antologia. Inazio Goikoetxea “Gaztelu” in “Kritiken hemeroteka” Susa (Internet). 
511  Poesiak. Antologia. Inazio Goikoetxea “Gaztelu”, Etor, Donostia, 1990, 49. or.
512  Aip. lib. 51. or.
513  Aip. lib. 58. or.
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Eta hitz-lauz poetak berak azaldua: Yainkoa du animak senargai ta berari damaio bere biotz  

guzia  (.)  Badator  uzta,  igali  gozoz  betetzen  etxea  (anima)  eta,  Urriaro-betea  eldu  danean,  

ezkontzen da anima Yesus bere senargaiarekin. Gogozko eztei gozoak benetan, ezti ta esnea baño  

areago!514.

3.2.9.2. “Il nadinean”

Larte  mendiaren  magalean  jaio  zen,  Gaztelu  herrixkan,  “Bordatxuri”  baserrian,  eta 

mutikotan aitonarekin artzain ibili zen mendi hartan. Olerki honetan, Argentinatik etorri berritan 

egina,  1959an, hiltzean han ehortzia  izateko eskatzen du:  Il  nadinean igo nazazue,  lagunak,  

Larte mendira:/bere magalean eder zait betiko atsedena. 

Libre samar egina, metrika eta errima aldetik, bestelako erritmoei jarraiki.

Negarrik  ez  egiteko  aditzera  ematen  zien  lagunei,  eta  “Untza-orriz  koroi  eze,  lore  zuri 

eskuan”  hartzeko.  J.  Chevalier  eta  A.  Gheerbrant-en  arabera515,  huntza  Atis  artzainari 

kontsakratua  zegoen,  eta  hartaz  Zibeles  labore  eta  lurraren  jainkosa  zegoen  maitemindua. 

Heriotzaren  eta  berpizkundeen  ziklo  mugagabea  errepresentatzen  zuen,  betiereko  itzuleraren 

mitoa. Eta lore zuriak, segur aski, kastitatea. 

Hurrengo biko hoskidean,  mutikotan  artzain  ibilitako  borda  inguruan ehorzteko  aditzera 

ematen du, eta pago bat landatzeko han. Pagoak hilezkortasuna adierazi nahiko du segur aski 

–Txomin Agirreren Joanes artzaina pagorik lodiena bezain zabal zen, lodia-sendoa eta ederra!–, 

baina ez luke, nolanahi den, geldirik egon nahi, ez eta bakarrik ere:  Badira antxe amarren bat  

pago bi taldekari:/aizeak eragiñik egin dezatela dantzari516. Pagoa beste pagoekin taldean, eta 

guztiak dantzari haizeak eraginik. Oso da alaia.

514  Aip. lib. 50. or.
515  Diccionario de los símbolos, Herder, Barcelona, 1991, 564. or.
516  Poesiak. Antologia. Inazio Goikoetxea “Gaztelu”, Etor, Donostia, 1990, 64. or.
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Jai  egitera  gonbidatzen  zituen  ehorzketa-lagunak:  ta  par-algaraz  ardo-zagiak  bear  dira  

ustu517.  Kilkerrak  eta  hara  igotzen  zirenak  kantari  aritzera.  Eta  mutikotan  entzundako ardien 

zintzarri-hots bigun, zolia izango zuen harribizia –Orixe belarritarraren eragina?–, eta:  Aldiro  

aldiro belar onduaren usai naro:/berean bere, udaberri, udagoi, urriaro...menderik mende, urte 

sasoiak  bezala  betiereko.  Olerki  guztiz  alaia,  batere  ez  tragikoa  gaia  heriotza  izanagatik, 

panteismo kutsukoa, eta hain segur bilakaeraren iragarle. Guk horrenbesteñoz etsiko dugu.

3.2.10. Txomin Jakakortexarena

Berastegin  jaiotako  olerkari  hau  ere  oso  loturik  ageri  da  Aitzolen  belaunaldiari,  besteak 

beste: Manuel Lekuona, Aitzol, Orixe, Lauaxeta, Zaitegiri.

 Gasteizko seminarioan bururatu zituen apaizgorako ikasketak. Eta han:  Manuel Lekuona 

eta Joxemiel  Barandiaran bezalako irakasleak izateko zoria ere  izan zuen (.)  eta  hauek lan  

handia  egin  zuten  euskaldun  jatorriko  gazte  haiei  begiak  irekiarazten.  Orduantxe  hasi  zen  

euskaraz idazten, lehenbiziko lanak apaizgaitegiko Gymnasium aldizkarian argitaratuz518.

Itxura  dagoenez,  bertso-olerkiak  egiten  hasi  berritan  Orixeri  pasatzen  zizkion  eta  hark 

aholkuak ematen. Ez dakigu Tx. Jakakortexarenak zer idatzi zion baina behin bederen Orixek zer 

erantzun zion bai: 

Nonbait ez nizun ongi aditzera eman, esan nai nizun guzia. Oraingoz uzteko esan nizun gai  

oiek, geixeago ikasi arte: ez  erabat  uzteko.  Gero  dioenak  bego, esan oi da; baño nik ez  

dizut ori esan nai; ba liteke bada lirica´n ere zuk asko balio izatea ta. Oraingoz, “poesía  

objetiva” edo epica-antzekoan saia zaite,  sasoia dezun artean; gai ori utzita  bestetara  

joko ba zendu, gogaitu edo egingo ziñuzkea bertso erritar oiek. Eta sasoiak ere ez baitu  

irauten gaztetan bezela. Konpesiotso(sic) bat egin bear dizut oraindik apaiz ez ba zera ere:  

517  Poesiak. Antologia. Inazio Goikoetxea “Gaztelu”, Etor, 1990, 64. or.
518  KINTANA, Xabier: Txomin Jakakortexarena (1906-1993), Bidegileak, Gasteiz, 2006, 6. or.
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ni ere klase ortan asi nintzan gaxte nintzala, baño goizegi utzi nion. Jarraitu izan ba nu,  

onezkero ba nun pilla ederra “Itzai zekena”ren antzekoak, eta obeak ere. Orain sasoia  

galduxea daukat ortarako. Zori oneko  lirica  ortan ere ba dezakedala esan didea, ta or  

saiatu bearko det alper-tartetxoren bat arrapatzen ba det519. 

Gutuna 1930. urte hasierakoa da. Olerkien atal honen sarrerakoan aipatu dugu D. Intzak zer 

kritika egin zion Luis Jauregiren “Biozkadak”-i, eta horren inguruan sortutako polemika. Uste 

izatekoa  da  ez  zela  soil-soilik  Orixerena  delako  aburu  hori:  gazte  zen  artean  epika  lantzen 

saiatzeko,  goizegi  ez  uzteko,  eta  aurrerago  astia  izango  zuela  lirika  delakoan  trebatzeko. 

Epikaren,  konta-poesia  objektiboaren premiarena alegia,  Aitzolek ere bere erara adierazia  eta 

aldeztua su eta gar 1930ean hasita, bereziki 1933tik aurrera. 

Euskaltzaleak  taldeak antolatutako olerki lehiaketara hiru urtez bidali zituen bertsoak, eta 

hirugarrenean, euskal giroko poemetarako atalean, berak irabazi zuen “Len-euzkotarra” zeritzan 

bertsoarekin. Aitzolek arrazoi zuen berataz emandako iritzian: Jakakortajarena, asmoz eta eraz  

errikoi520.  Eta  gerraurrean  ez  ezik  50eko  hamarkadan  Euzko-Gogoa-n  argitara  eman  zituen 

bertso-olerkietan ere hala jarraitu zuen.

Lauaxetarekin topo egin zuen 36ko gerrate  garaian.  Euskaltzale-abertzale  fama zuela  eta 

pairatzea tokatu zitzaion, eta frankisten aldeko eremutik abertzaleen aldekora igaro eta gudaroste 

abertzale bateko kapilau izan zen, teniente graduazioarekin. Lauaxetarekin buruz buru egitean 

berastegiarrak: Beraz, bizi guztiko zorra iaukat iregaz eta zelan ordaindu bear ioat esker aunitz  

esanda utsakin?; eta Lauaxetak: Ez noski, Euskera xuxpertzeko ire erri-olerki gorengoak ontzen  

iarraitzen ba´dok, zuperka ordaindua eritziko nok521.

Ameriketara  egin  zuen,  lehenbizi  Montevideora  eta  handik  laster  senideak  eta  adiskide 

abertzaleak zituen Buenos Airesera. Han abertzale mordoxka bizi zen. Jakakortexaren adiskide 

minak Iñaki Azpiazu, Andoni Arza eta Ander Irujo izan ziren:  Baiñan abertzale zabalkunderik  

benetarikoena,  uriburuko Batzoki  Ama orrengandik  sortuta,  Argentina´ko  iri  aundi  eta  txiki  

519  Orixe Gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, 2006, 113 or.
520  Joxe Ariztimuño Aitzol Literatura inguruan, 3, Erein, Donostia, 1986, 31. or.
521  Bizitzan bi goiasmo, Kardaberaz 42, 1990, 152. or.
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askotan zabaldu diran Batzokiak egin dute, Ameriketa´ko bazter guztietara aiek edatu bai dute  

Euskalerria´ren izen on eta ezagutza (.) aberats batzuk aberriarentzat irabazten saiatu giñan522. 

Pehuajo  hirian,  Panparen  hegoaldean,  euskal  batzokia  sortzeko  lana  Jakakortexarenak  berak 

hartu zuen.   

3.2.10.1. “Aberri maite-maitea utzirik”523

Euskal Herriko aberkideei zuzendua. Zortziko handian. Lehen bi ahapaldiak: Aberri maite-

maitea  utzirik/Uyel,  nigar,  odoletan,/Argentinako  edaso zabal/ontako  baztar  batetan/neuk  be  

ezin zinets bizi naizenik/Ogei bat urte luzeetan!/Biotza lauskiz... Ai! zenbat malko/Bakar ordu  

mergatzetan.//  Beti  asmoak,  beti  asmoak,/Itxaropenak  ganezka524;/indartzaleak  noizko 

suntsiko/Jaunari  beti  galdezka;/Lotkezaleak  noizpait  garaille/alare  guk  lengo  kezka.../Biotz  

gosea banda nai baikoz/ildumak beti eurrezka. Garbizaletasunaren kariaz, hitz gutxi erabiliak, 

oso gutxi ezagunak maite ditu:  uyel, edaso, lauskiz, mergatzetan, loketzaleak... Horiek kenduz 

gero, bertso herrikoiak, lehen irakurraldian ulertzen direnak.

Azken ahapaldia, Jainkoari egindako erregu-galderarekin bururatzen du: Ona ba lagun, gure  

egoera!.../Beti  itxaroak  gañezka.../Indarzaleak  noizko  suntsiko/Jaunari  beti  galdezka./Abean  

dindil  Kisto  bezela!/Ezin  lagunduzko  kezka!/Eriotz  onek,  Jauna,  bai  al  du/Berpizte'egunik  

urrezka? (id).

3.2.10.2. “Amerikatarrai”525

Hau berriz Ameriketako euskaldunei. Hau ere zortziko handian. Lehen bi ahapaldi:  Agur 

sutsu  bat  yai  alai  ontan/Pehuajo'ko  erriari,/Anai  zantzo  ta  txalo  bero  bat/Euzkotar  yator  

522  Aip. lib. 359 or.
523  Interneten, “Bertso eta olerkien hemeroteka” Julen Urkiza.
524  Mones Kazondik 1955-08-10ean honako asmoak agertu zizkion J. Zaitegiri: Danok inguruan ba´giña, bakarti  

antzeko etxeren bat baña ez ain arau estukoa guretzako egokierarik onena litzaiguke euzko baratza zaintzeko,  
Akademia eraikitzeko, liburutegia sortzeko eta idzlarieri laguntza banatzeko. Paris´ko batzat orokar ortan gai  
auxe  bearrezkoenik  litzaiguke  ukitzea...(Jokin  Zaitegiri  egindako gutunak (1932-1955), Utrisque  Vasconiae, 
2007, 446. or. Gutun dezente idatzi zikion gai berataz. Segur aski Zaitegik Jakakortexarenagandik jaso zuen 
ideia.

525  Interneten, leku berean.
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danari./Arnas berri bat damaiozute/Odol gaztea ugari,/Danon adorez senda nai dugun/Ta iltzer  

daukagun  Amari.//Ludiko  bazter  urrun  oetan,/Orlako  euskaldun  yayak!/Etxean  berriz  

gutxigogatik,/ Yazarri, leotz, epaiak./Mingarrienik, mingarrienik/An lo zorroan anaiak!.../Yo zoli  

zuek, Argentinarrak,/Esna-arazteko bagaiak!/ (id) 

Eta  azken biak:  Garai  artako bearrik  zaigu/Argentina'ko  laguntza,/Ludi  guztira  zabaldu  

diran/Euskaldun danen bakuntza./Nork zun ba gure berririk inoiz/Auna menditik aruntza?/Gaur  

lubillara  zabali  dugu/Euzkadi'ren  ezagutza.//Azkatasunak  laster  du  giro.../Yaiki,  yaiki,  

euzkotarrak!/Ludi  guztitik  jasoko  dira/  Berebiziko  didarrak.../Euzkadi'k  lortu  ditzan  

betiko/Ostutako Lege Zarrak/Danen gainetik entzun bitzagu,/Zuenak! Pehuajotarrak! (id).

 Azken  hau  politagoa  kantatzeko.  Herrikoi  jarraitu  zuen  Ameriketan  ere.  Bestalde, 

Panpetako paisaia eta jendea poema bihurtu zituen José Hernandez idazlearen “Martin Fierro” 

“Matxin Burdin” bilakatzen aritu zen buru-belarri. 

3.2.11. Patxi Etxeberria

Andoaingo Goiburu nekazari auzoko Merdilegi baserrian jaio zen. 1933an Olerti Egunean 

saritu zuten “Bost lore” olerkiak eman zion famatxoa, nahiz denak ez ziren ados epaimahaiak 

hartutako erabakiarekin.

Gasteizko seminarioan ikasi zuen526, eta han J.M. Barandiaran antropologo-etnologoa maisu 

eta  Manuel  Lekuona  eragile  izan  zituen.  Apaiztu  ondoan  lau  urte  eman  zituen  Gipuzkoako 

Goierrin (Itsaso, Ezkioko Santa Luzia edo Andua, Ormaiztegi) bere bi maitasunen zerbitzuko: 

kristautasuna  eta  euskaltzaletasuna  zabaltzen  euskaldunen  artean,  apaiz,  euskara  irakasle  eta 

antzerki eragile. Baina ez dakigu zehazki zergatik, jesuita egitea erabaki zuen eta horretarako 

ikasketak  Loiolan  hasi,  jesuitak  Espainiatik  egoztean  Belgikan  jarraitu  eta  aipatutako  olerki 

526  Ikus GARMENDIA, Elixabete:  Patxi Etxeberria (1900-1989), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2000. 
Irakurtzekoak dira, halaber, E. Garmendia in Egan (3-4), 2000; G. Etxeberriaren in Egan (3-4), 2000 eta Garoa 
Gonzalez Fernandino in Egan (3-4), 2002.
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horrekin  saria  eta  famatxoa  eskuratu  eta  berehala  Txinara  bidali  zuten  misiolari.  Ekialde 

Urrunean berrogeita hamar urte pasatxo egin zituen; 50eko hamarkadan komunisten mendeko 

Txina  kontinentaletik  behialako  Formosara  jo  behar  izan  zuen.  1956tik  1959ra  Erroman  eta 

Bilbon  egon  zen.  Eta  garai  horretan  argitaratu  zituen  olerki  eta  kontakizun  banaka  batzuk, 

bereziki Euzko-Gogoa-n, Egan eta Olerti-n.

Aitzolek olerki saritu hori baino gehiago andoaindar olerkariaren estetika herrikoia aldeztu 

zuen: 

Alegia, gorengo ertilariak gaurdaiño taiutu ez duten erara eder-gaiak, antz-iduriak, eta  

amets ereduak, eusko kutsu yatorraz asma eta sor lezaztekela, euskaldunen begiak ikusi  

eta  beroien  irudipenak  arasi  dituzten  lege  antzera  eta  ez  atzerritar  ertilariak  erakutsi  

diguten gisara527. 

Baina  ez  zuen  asko  goratu  P.  Etxeberria:  Aiek,  antziñakoak  noski,  kera  berezi  oneri  

iraunkorrago  eutsitzen  zioten,  ez  beste  gaurko  olerkari  onek.  Bertsolari  zarrak  euskel-gun  

biziagoa txertatzen zien irudiai eta bertso giarragoak taiutzen zituzten528. Hartutako bidea goretsi 

eta lortutako emaitza auzitan utzi.

Euzko-Gogoa-n eman zituen  hiruzpalau  olerkien  arabera529,  esan liteke  berdintsu  jarraitu 

zuela, gaietan eta ahapaldietan eta herrikoi baina emaitza puntakorik erdietsi gabe530.

3.2.11.1. “Intxaur ezea”531 

527  UGALDE, Martin: Jose Ariztimuño Aitzol: Literatura inguruan, Idazlan guztiak 3, Erein, Donostia, 1986, 57 
or.

528  Aip. lib. 73. or.
529  Euzko-Gogoa-n: “Zameza Aba´ri” (9-10), 1956; “Eskale gaztea”, (1-2),1956; “Zinko´ko aitona” (9-10), 1957 

eta  “Intxaur ezea” (1-2), 1959; “Shanghai´ko ziñopa” in Egan (3-4), 1957. 
530  Haren jaiotzaren mendeurrenean  Egan literatur aldizkariak, Gillermo Etxeberria prestatzaile,  Lan Hautatuak 

liburua eskaini zion. Egan&Hiria, 2000. Sarreran prestatzaileak adierazten du Loiolako jesuiten etxean haren 
idazlan asko gordetzen dituztela, eta haietatik hautaketa bat eginez atondu zuela liburua.

531  Ikus Euzko-Gogoa, (1-2), 1959.
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Lirikoa,  konta-poesia,  anai-arreben  arteko  maitasun  xalo-hunkigarria  poetizatzen  du,  eta 

herri sinesmenen batean, intxaurraren sendatze indarrean oinarritua. 

Zortzi  bertsolerroko zazpi ahapalditan tolestua,  bost silaba baino ez duten bertsolerrotan. 

Errima bertsolerro bikoitietan. Beraz, kontaketa arras estilizatua: ahapaldi bakoitzean berrogei 

silaba baino ez.

Olerkiaren  erritmoaz  jabetzeko  alda  dezagun  lehen  ahapaldia:  Arrebatxua,/Gazte  

liraña./Gaxo dalarik,/Larri da; baña/Ark arin yantzi/Amilla apaña./Zitori ez eder,/Ua dan aña. 

“Amilla” jaka da. Arreba gaixoari medikuak etsipena eman ondoan, Belko zeritzan anaiatxoak 

(kontakizuna  ere  badu  izenburu  horretakoa  P.  Etxeberriak)  intxaur  eme  bat  landatzen  du 

baratzean,  eta  hura  ongi  zaintzen:  Orlegi  beti/Aren  orriak/Mutillak  artu/Neke  gorriak./Negu  

igaro da:/Udaberrian nexka xaloak/Par ezpañian, eta hari esker sendatzen zaio arreba maitea.  

3.2.12. Aita Polikarpo Iraizozkoa

Ultzamar kaputxino euskaltzale fin hau Erromara abiatu zen 1950ean bere euskarazko lantxo 

guztiak harturik: hitzaldiak, neurtitzak eta hiztegi-gaiak532.

Jarraitu zuen euskalgintzan eta  Euzko-Gogoa-n argitaratzen. Askok goretsi dute, esaterako, 

Aita Villasantek:  Autore alemaniar erromantikoen itzulpen finak zor zaizkio, eta azken aldian,  

Irisarri ezizenaren azpian, hamalaudun sail perfetoa, agian euskaraz idatzi diren onenak533.

Aingeru Irigaraik haren euskaraz: El euskera que emplea es hermoso y popular; no solo es  

inteligible, sino que su lectura es un placer (id).

532  GOLDARAZ LIZASO, Jesus: Aita Polikarpo Iraizozkoa (1897-1980), Bidegileak, Gasteiz, 2001, 6. or.
533  Aip. lib. 9. or.
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Guri  ere  halaxe  iruditzen  zaigu,  euskara  zoragarria  zuela,  eta  hitz-kateak  hamalaudun 

bertsolerroetara tolesten arras ona. Erakusgarri bat:

“Elkar maite zazue”

Ortzegun Saindu zen et´arrats apala,

Apostoluekin Jesus afaritan;

 Azken aholkuak ematen ari zan,

Segurki baitaki bihar hilko dala.

“Oi ene maiteok” dioste berala,

“agindu berri bat dizuet gau hontan:

maita dezazuen elkar ben-benetan,

neronek maitatu zaituztedan bezala.

Bizia zuentzat galtzeraino hainbat

maite izan zaiztet, gehiagorik ezin;

egizue gauza bera elkarrentzat.

Jende orok hontan hautemanen dute

nere aldekoak zaretela: Baldin

elkar bihotzetik baduzue maite”534

 

Hamabi  silaba  6+6;  ABBA,  ABBA, ABA,  ABA.  Hamalaudun  jarraitua.  Bertsolerroa  da 

egitura sintaktiko nagusia. 7., 8., 11. eta 14.a garrantzizkoenak esanahi aldetik.

Hamalaudunak eta gainerako olerki guztiak ere gai erlijiosozkoak. Egikera oso landua eta 

lortua; gaietan kristau ikasbide edo dotrina ortodoxoa535.

534  Euzko-Gogoa, (7-8),  1957;  edo  Frantzisko  Ondarra:  Aita  Polikarpo  Iraizozkoa:  Hitz  neurtuzko  lanak, 
Nafarroako Gobernua, Iruñea, 1997, 200. or.

535  Hitz lauzko lanak ere jasoak daude argitalpen berean. 1949 arte han-hemenka emandako predikuak eta, euskara 
eder-herrikoi-oparoan. Mendeetako kristau ikasbide, ideia multzo egituratua, euskara xoragarrian.
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3.2.13. Jose Agerre Gurbindo

Iruñeko alde zaharrekoa Tapia-Perurena bezala536. Biak ere autodidakta: auskalo, nola ikasi 

zuten  euskaraz;  nagusiki  bere  kasa.  Tapia-Perurena  olerkari  hobea  baina  gerraurrean  euskal 

olerkigintzan  ariturik  gerraondoan mutu,  frankismoak eta  beldurrak  agorturik  eta  isilarazirik. 

Jose Agerre  Gurbindo  aldiz, gerraurrean ez baizik ondoan, 1949tik 1962ra, aritu zen olerkiak 

lantzen eta Iruñeko Pregón-en eta El Pensamiento Navarro-n, eta Euzko-Gogoa, Gure Herria eta 

Olerti-n argitaratzen.  Meritu  handiko lana,  guztiz  desgiroan egindakoa izan zenez.  Hitz  lauz 

gaztelaniaz idazten zuen eta neurtitzez euskaraz. Orixe miresten zuen guztien gainetik.

“Orixeren aintza”537 izeneko olerkian: Aintzaldi badiogu, bai da zerengatik,/Olerkariya da-

ta, goren dezaugunik:/Azkarrenik esaten, ez da larrikerik (id). Molde txikian 7+6, Iparraldean 

bezala, 13 silabako bertsolerroak, hirunaka.

Orixe ez zen bakarra olerkarien “ortzian”, Lizardi ere han zen, baina hark ere Orixe goratu 

zuen:  Xin zenean Orixe, ortzia ez zen utsik,/Beste eguzkitan ere baizen, ederrenik;Argi zoli an  

zen  bat  aipatuko  dut  nik.//Lizardi  zen  izar  au,  xit  argimendunik,/Akin  parekatzeko  bear  

arrestorik./Orixeren bikaña zun arek etsirik538.

Hura goratzen hasita,  honela zioen:  Karlman eta kidekoak bazterran utzirik,/Tous idious 

aintzat  zitun  bere  gizalarrik;/Jaiotan  bai-diyote  ordea  gogotik.//Jakintza  du  Orixek  askoen  

zadorrik,/Txunditu  egiten  gaitu,  ainbat  ikasirik,/Mago  deritxoguke  bat  ere  ez  bildurrik (id). 

Eskerrak  gaztelaniazko  itzulpenari539,  bestela  oso  neke  ulertzeko.  Orixe  maisu,  eta  A.M. 

536  Joxe  Mari  SATRUSTEGI  zenak  Bidegileak:  Jose  Agerre  (1889-1962),  Eusko  Jaurlaritza,  Gasteiz,  2002, 
bilduman  honela  dio  hartaz:  Hiriburuko  azken  erromantikoen  jantzi  ilunez  bezti  zen  Agerre,  Campion,  
Alexander Tapia, Manezaundi eta Larreko bezala, jaun errespetagarriei zegokien gorbata eta guzti. Tradizio  
zurrun eta iritzi hertsiko Iruñea zen hura (1. or.)

537  BIDADOR, Joxemiel: Jose Agerre Santesteban Gerra-ondoko olerki-lanak (1949-1962), 2000, Iruñeko Udala, 
120. or. Liburu hau olerki bilduma eta autoreari egindako gorazarrea da.

538  Aip. lib. 121. or.
539  “Dejando a un lado a Carlomagno y a sus contemporáneos, Orixe se fue tras los suyos, a los cuales en su poema 

elevó a la jerarquía de héroes. Ahora éstos le devuelven la ordea. Orixe tiene mucha ciencia oculta para muchos.  
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Labayen,  N.  Etxaniz,  K.  Mitxelena  eta  gainerakoen  ondoan  agertzen  da  argazki  askotan540. 

Bazuen lagunarte literarioa, Iruñetik kanpo.

Gai aldetik,  erlijioa eta folklore erlijiozkoa nagusiki.  Gai urritasun horren zergatien bila, 

haren olerki-lanak bildu dituen Joxemiel Bidadorrek dio: 

Gerra  ondoko  poesia  izateak  gaiena  ere  azal  lezake,  izan  ere,  Agerrek  bere  olerkiak  

moldatzeko erabili zituen gaiak gutxi izan baitziren, garrantzitsuena, duda-mudarik gabe,  

erlijioa delarik.Zabaletaren aburuz, gai honetan ia mistizismora iritsi zen Gurbindo. Ez  

dakigu horrenbesterakoa izan zenetz, baina egia da erlijioarena errejimenak uzten ziona  

baino zerbait  gehiago zitzaiokeela.  Gorago esan bezala, Agerre apezgaia izan zen, eta  

bestalde ere, jeltzalea zen neurrian, katoliko sutsu azaltzen zitzaigun. Honetan, eta neurriz  

gain miresten zuen Orixek irekiriko ildotik, Agerreren olerkigintza eredu klasizista batetik  

abiatzen da541.

Erlijiozko hamaikaren (“Yaun Done Mikel Goiaingerua”, “Pentekosteko azalpena: Goteuna 

ta  mintzalak”,  “Xabier´tar  Prantzisko  Jaundone  aundiari”,  “Andre  Done  Mari  Iruñeko”, 

“Garizuman, gogartez”, “Eukaristia aurrean gogartez”, “Gaur ere Iruñaz barna den Yaun Done 

Mikeli”,  “Ostirale  deuneko  mixterioak”...)  eta  folklore  erlijiozko  gutxiagoren  artean  (“Yaun 

Done Yain  suak”,  “Besta  berri  Naparroan”...)  bada  maitasun  legeari  eskainitako  bat:  “Maita 

legea, nola?” deritzana, non maitasunari buruz duen iritzia agertzen duen:

Solas funtsa non ez den, ez bila maiterik;/Gogoan bear da bake, soñan ez kutsorik./Olaxen  

maitariak  dira  zirtolarik.//Legez-maite  ta  sua  ez  nas  inolarik,/Garretan  errerikan  are  

gutiagorik;/Sugeldoz dirau suak xukunki bildurik./Aintzirako narea ar zazute idurik/Edota  

gau bateko, zoar dagolarik.../Orren antzapidetan alegin bederik542.

A nosotros nos asombra con lo que sabe. No vacilamos en llamarle mago (Joxemiel Bidador, aip.lib. 194. or.) 
540  Ikus aipatutako “Bidegileak”, 13-15 orr.  
541  Aip.lib. 17. or.
542  Aip. lib. 124-125 orr.
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Apaiz izateko urtea edo eskas zuela atera zen apaizgaia ari da molde txikiko olerki horretan 

aholku ematen,  nahiz  olerkaria  adinean aurreratua  izan,  edo horregatik,  hain  zuzen.  Solasak 

ekarri  behar du maitasuna,  gogoan behar da bakea, ez dira legezko maitasuna eta sua nahasi 

behar, sugeldozkoa izan behar du maitasunak. 

Maitasunaren ereduak izadiko bi irudiok, bata, egunekoa: aintzirako narea, baretasuna; eta 

bestea,  gauekoa:  gau  zohardia,  oskarbia;  hots,  barea,  lasaia,  sugeldoa!  Gainerako  olerki 

erlijiozkoekin erara.

3.2.14.  Faustino Zerio Biurko

Nafarroako Errioxako nekazari herri Bargotan jaio zen, apaiztu eta urte gehienak Logroñoko 

apaizgaitegian  eman  zituen  irakasle:  grekoa,  latina  eta  teologia-eta  irakasten,  eta  misiolari 

bokazioak sustatzen. Ez du bada ematen euskaldun eta euskal idazle izan behar zuenik, baina 

usteak ustel!

Logroño uriko lekaro ontan

landare bat dut ardurapean.

Lekaro-aizeak makur arazi,

inguru ondarrak iñoiz estali...

bañan egunik egun alare

bizkorrago da nere landare543.

Euskara zuen landare hori. Gutunez lotua zen J. Zaitegirekin. 1955etik 1961era hamar gutun 

idatzi zizkion bargotarrak arrasatearrari eta horien argitan ikusten da guztiz bat zetorrela Euzko 

Gogoa-ko  “atarikoetan”  Zaitegik  eta  Ibinagabeitiak  adierazten  zituzten  aburuekin.  Hona 

erakusgarri  batzuk:  Euskera  il  ezkero,  erabat  ilko  da  Euzkalerria  (.)  Joaten  bazaigu  gure  

mintzoa,  berarekin  eramango  du  ilobira,  gure  nortasun  berezia  ta  mintzoa  aldatu  ezkero,  

aldatuko da Eusko Gogoa. Au garbi ikusteko, naikoa dugu leku askotan gertatu dana ikustea.  

543  “Lekaro ontan” in Euzko-Gogoa, (5-12), 1955.
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Naparro´ako erdiak  galdu  zun aspalditik  euskera;  Naparroa´ko  erdi  orrek  non dauka orain  

egiazko  eusko  gogoa?  Orixe  bera  gertatu  da  Araba´n;  orobat  Barakaldo´n,  Bilbao´ko  

inguruetan; Giputz´koako leku askotan orixe bera gertatzen ari da oraintxe. Gure etsaiak ba-

dakite  ondo, (guk uste baño obetogo) gure izakeraren iturri bizia non dagoen, eta iturri  ori  

agorrarazi egitea, daukate bere elburu madarikatua544.  

Eskuak alkar beti artuta

urte auetan ibilli gera.

Oi, zenbat etsai gure bidean,

(txakur amorratuen antzean),

arki ditugun biok...; alare

maiteago dut nere landare.(id)

J. Zaitegiri egindako beste batean, honela: 

Etsai  guztiak  bazterrera  zituten  antzinako  euskaldunek  eta  aske  ta  euskaldun  geratu.  

Orain, aldiz, garaituko ote gaituzte prantzitar eta españar kaskar hoiek?. Bañan, ustez,  

eztira kanpokoak gure etsai kaltegarrienak, barnekoak baizik, euskaldun utsak, alegia. (.)  

Euskaldunak berak uxatzen dugu geienetan gure euskalduntasuna, zoritxarrez545.

Ideiak gutunetan idaztearekin ez zuen etsitzen. Haren berri eman diguten Xabier Zerio eta 

Enrike Diez de Ultzurrunen arabera546, postaz jasotako gramatika-liburuen bidez, eta anaiarekin 

batean hasi zen euskara ikasten eta Andoainen hobetu zuen. Iruñeko apaizgaitegian euskara ez 

zutela ematen-eta izan zituen tirabirengatik edo Logroñoko apaizgaitegira aldatu zen. Bargota 

Kalahorrako  elizbarrutikoa  izanagatik,  lehen  meza  euskaraz  eman  zuen,  non  eta  Logroñotik 

544  1958-11-02an  datatua.  DIAZ,  Jon  eta  IZTUETA,  Paulo:  Jokin  Zaitegiri  egindako  gutunak  II,  Utriusque 
Vasconiae, Donostia, 2007, 917 or.

545  1956-08-25; 575 or.
546  Faustino Zerio (1913-1982), Bidegileak 7, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1996 , 3. or.
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kilometro gutxira, eta noiz eta 1936ko urte zoritxarrekoan, gerra zibila hasia zela, hogeita hiru 

urtetan. Euskaltzaletasunagatik arazoak izan zituen, noski! 

Gehienbat  erlijio  gaiez  idatzi  zuen,  erdaraz.  Euskaraz  berriz,  ipuin  labur  banakak, 

Bidankozeko Mariano Mendigatxak R.M. Azkuerekin izan zuen gutun-trukeaz artikulu luze bat 

Euskera-n  eta  bederatzi  olerki  Euzko-Gogoa-n547.  Hona  maitasunezko  olerkitxo  baten  hiru 

ahapaldi:

Bakarrik nauzu emen piñuen artean;

loretxorik ezta ager nere inguruan,

aren usaia baiñan datorkit nigana

pozez beterik nere gogoaren barna.

(...)

Begiak itxi ditut..., ixil dut biotza...;

maitearen egoitzak egizko deritza...;

atsegin goxo onek ase dit gogoa,

nerekin bai dut orain zorion osoa.

Non nauzu...? Mendi onen piñuak nora jun

Ez dariote orain usaiak ingurun...?

Au poza...! Zu bakarrik, zu zaitut ikusten...;

denak iges eginda, zu ta biok emen... 548.

Bilbora joan zen 1958ko udan, bertsolari egunean, eta olerki hau ondu zuen.

547  Ahapaldiak aldatu ditugun hiru olerki horiez gain beste sei hauek: “Autobusean” in Euzko-Gogoa (3-4), 1955; 
“Euli-laguna” in Euzko-Gogoa (1-2), 1956; “Negun leiotik” in Euzko-Gogoa (3-4),1956; “Orduña´ko aldapan” 
in Euzko-Gogoa (9-10), 1958; “Bizia zein dan eder” in Euzko-Gogoa (1-2), 1959; “Uso galdu” in Euzko-Gogoa 
(3-4), 1959. Edo Interneten: www.andima.armiarma.com. 

548  “Maitearekin lipar bat” in Euzko-Gogoa (3-4), 1956. 
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Bilbao au...Au itxusi;

ke beltz gorri nonnai...

Ibaizabal zikiña...

Kaleak e(g)uski-zai.

Alare maite zaitut,

egia;

zuri naiz beltz zeranik

ez kezka.

 (...)

Bañan erdalkeria

ibaika sar da ari,

bazterrera araziaz

gure mintzo-pitxi;

ta nik au, ene Jainko

on ori,

ezin eraman eta

ikusi.

Eden edan baituzu,

(noski ezin bestez)

iltzer duzu gogoa

orain, zoritxarrez;

osakai billa zazu

lenbaitlen

euskal iturrietan;
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bai, arren549

Olerkigintza eta euskalgintza urria eta apala bezain merezimendu handikoa, bargotar bihotz 

erromantiko honena. Praktikoa ere izan zen: Bianako Erentzun ikastolak ba omen du zer eskerra 

emana F. Zeriori, Bargotako eskola-ume asko hara bideratzeagatik. Ahaideek hilobiko hilarrian 

epitafio hau jarri zioten euskaraz: “Faustino de Zeriori, gugan bizirik mantentzeagatik Fedea eta  

Abertzaletasunaren sua”550.

3.2.15. Bingen Ametzaga

Hau  ere  hego-amerikaratua  jelkide  garrantzizkoa  izateagatik,  J.A.  Agirreren  eta  J.M. 

Leizaolaren  lankide  leiala.  Besteak  beste,  T.  Monzonekin  egin  zuen harako itsasontzi-bidaia 

luzea,  urte  eta  gehiagokoa  (II.  mundu  gerra  gorienean),  eta  bitarte  horretan,  besteak  beste, 

olerkiak  elkarri  erakusteko  baliatu  zuten  nonbait551 (bergararrak  “Urrundik”  eta  algortarrak 

bereak). Bere kasa gazterik euskaldundu eta berehala ekin zion olerkiak ontzeari. Espainiako II. 

Errepublikaldiko Olerti Egunetan esku hartu zuen, nahiz ez zen nabarmendu. Hego Amerikan 

Buenos Airesen eta Montevideon bizi izan zen, eta azken urteak Caracasen eman zituen (1955-

1969), beti,  nonahi ere,  lan politiko-kulturalean murgildua.  Gerraondoan itzuli  askoz gehiago 

egin zuen olerkiak berak sortu baino.

Koldo Izagirrek honela dio haren olerkigintzaz: 

Hizkera poetiko astun bat heredatu zuen gure hizkuntza ikastearekin batera, elizakeriaz eta  

txokokeriaz betetako iruditeria infantil hori, eta ezin du adierazi bizitza, mundua, berria.  

Babesleku  eta  presondegia  da  euskal  etxea  (.)  Libre  izateko,  beste  hizkera  bat  behar  

lukete,  beste  poetika bat.  Horrek egiten  du interesgarri  Bingen Ametzaga, premia hori  

549  “Esna zaitez Bilbao” in Euzko-Gogoa (iraila-gabonila), 1958.
550  8 or.
551  Ikus IRUJO, Xabier:  Bingen Ametzaga (1901-1969), Bidegileak, Eusko-Jaurlaritza, Gasteiz, 2001, 11. or. eta 

ond.
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espreski inoiz formulatu ez bazuen ere besteren poesian barrena egin zuen bideak poetika  

zaharkitu  hura  gainditzeko  ahalegin  handi  bat  erakusten  duelako  (.)  Exilioak  ez  

dakarkiona, itzulpenak ematen dio. Hauek dira Ametzagaren tenkadurak dituen buru biak:  

idazten  duena  eta  idaztera  ematen  diguna,  euskaraz  idazten  duena  eta  munduko  

hizkuntzetatik ekartzen diguna, hots, itzultzen diguna eta idazteko gauza ez dena. Horrela  

gainditzen du bere poesiaren anakronismoa552.

X. Irujoren edizioari  jarraiki,  ikasten da 1945etik aurrera ia erabat olerki-itzulpengintzari 

lotu zitzaiola. W. Shakespeareren “Hamlet” 1952an argitaratu zuen Buenos Airesko “Ekin”-en, 

eta  J.R.  Jimenez  “Platero  eta  biok”  Montevideon  1953an.  Euzko-Gogoa-n  1954an 

Shakespeareren hamalaudun eta kanta banaka batzuez gain, Oskar Wilderen “Reading kartzelako 

balada” argitaratu zuen, aipatutako edizioaren kontrazalean irakur daitekeen bezala, segur aski 

Ametzagaren itzulpenik ederrena. Berak 50eko hamarkadan sortuei doakienez, soilik hiru sortu 

zituen (Caracasen, 1955an, 59an eta 60an datatuak); horietarik bat, W. Goetheren Kennst du das  

land? olerkian oinarritua. 

Koldo  Izagirrek  galdetzen  zuen:  Zer  sentitzen  ote  zuen  Wilde  itzultzen  ari  zelarik? 

Amorrazioa ere bai, zer duda egin. Bestea topatu zuen, hurkoarekin estropezu egiteko ausardia  

ukan  zuen553. Ez  dakigu  zuzen  zegoen  eta  ez  dugu  jakinen,  baina  Euzko-Gogoa-n  hura 

argitaratzean egin zion sarrera irakurrita, ikas dezakegu zer arrazoi eman zituen literatur lan hori 

begiz jotzeko. 

Batetik, ospeagatik, olerkiak literatur kritikarien artean zuen famagatik eta horrek euskarari 

kutsa zekiokeen prestigioagatik:  Ona emen, irakurle euskaldun ori, Oscar Wilde ospetsuaren  

olerki onena, ta, Frank Harris'ek dionez “Ingelando'ko poesi guziko balada onena”, euskeraz554. 

Baina, horregatik bakarrik ez:  Bere oitura gaiztoek ondatuta, baitegira yo zun Wilde'k. Antxe  

zegon, oiñaze ta garbaietan bizi garratza zeramalarik, eta Charles Thomas Wooldridge zeritzan  

Erregearen Zaldizko Zaiña (Royal Horse Guard) bere emaztea il zula ta baitegi ortan urkatu  

552  IRUJO, Xabier (ediz.): Bingen Ametzaga: itsaso aurrean, Susa, Zarautz, 2006, 12-13 orr.
553  14. or.
554  Euzko-Gogoa, 1954ko azken alean.
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zutenean, Wilde ren biotz apaldu, minduan errukia, erruki barne ta garbia sortu zan eta olerki-

lore eder au eman zun (id).

Beste arrazoi hauek ere agertu zituen: Miña ta eriotza ditugu emen, bururen buru, baiña bai  

errukia ta egia ere. Wilde, emaztea il zun eta beti zerura begira zegon baitegiko aren alabearraz  

bat egin eta, ura urkatu zuten arteko egunetan, aren ersturaz berberaz bizi izan zan. Erstura edo  

larritasun ori dugu bere poema onen erdi-muiña (id).

Guztien gainetik, beraz, O. Wildek poema horretan agertu zuen errukiak, egiak, eta hersturan 

zen lagun hurkoarekiko enpatia guztizkoak txunditu zuten B. Ametzaga. 

Damu zen neurtitzez eman ezin izan zuelako: Laster ulertu nun, ordea, eziña zala ingeleraz  

dun soiñu  berezi,  aztueziña  beste  izkera  batez  emotea.  Itz-lauzko itzulpenera  yo  dut,  beraz,  

Wilde'ren esanari alik zintzoenik yarraituz ta aapaldien bereztea gordetzen dudala. Neurri ta  

amaikidez erantzita ere, ba-ditu euskeraz, nik uste, drama-zirrara emateko bear diran indarra ta  

biotzondoa (id).

Buruenik beste arrazoi bat ere ematen du algortarrak, itzultzeko hautatutako baladarekin ez 

baizik orduko euskal kultur giroarekin zer ikustekoa duena: Izkera landu guzietan ain irakurri ta  

ezaguna dan ezkero, gurean ere beste ainbeste izatea on dukegula iduri zait (id). Hain gauza 

onartutzat  duguna,  gaur  egun,  idatzi  ere  ez  litzateke  egingo,  baina,  orduan,  idatzi  zuen 

Ametzagak eta idatzi zuen bazirelako bestela pentsatzen zutenak, kontu handiz ibili behar zela 

kanpoko  fruituak  geureganatzean.  Oskar  Wilde  sodomiaz  akusatua,  kondenatua  eta  bi  urtez 

espetxean egona. Azken urteetan fede katolikora bihurtua. Eta idazle ona. Egoki aldeztu zuen 

itzultzeko hautatu zuen poema, eta itzulpen horren bidez ez gintuen bere baitako olerkiekin baino 

gutxiago aberastu.

Gorago  adierazi  bezala,  hiru  baino  ez  zituen  bere  baitarik  ondu.  1955ekoa  Jesukristori 

egindako “Otoi bat” da, harengan zuen fedearen erakusgarri:  Jesusen bihotz horrek, nire epel  
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hau sutu,/gidatu nire oinak, eskuok garbitu,/ta begi-belarriok gai egizkizu egin/zuri begira ta adi  

beti bizi nadin555. Eskema metrikoaren arabera, molde txikikoa: 7+6 AABB. 

Beste biak berriz, aberkoi-lurminezkoak: “Amets”556 eta “Lurmina”557.

Lehenbiziko poema “Amets”, alde batera, egitura aldetik oso poema geometrikoa da, zazpi 

zenbakian eta hiruan oinarritua. Zazpian, bertsolerro guztiek zazpina silaba baitituzte; eta hiruan, 

hirunaka tolestuak ageri baitira, eta guztira hamahiru hiruko dira, denak oindunak.

Zazpia Euskal Herriko probintziei dagokie, hain segur, zazpiak bat, denak zazpi. Haritza da 

Euskal Herriaren sinboloa:  Haritz bat ikusi nun (.) zazpi adar bazitun.  Hiruak kasu honetan, 

segur aski denbora banatzeko gizakiok dugun eskema nagusiari egiten dio erreferentzia: iragana, 

oraina eta geroa.

Iraganean Euskal Herria zoriontsua zen, eta olerkiko kontalaria ere bai:  Zeruan al nintzen  

ni? 558 Ekaitza etorri zen gero, eta alaitasunaren eta zorionaren ordez  erbeste-hotsa; eta geroa 

berriz:  geroa nork igarri?559. Haritzaren sustraiak euskaldun anaiak gara, eta haritza orritsu eta 

mardula  bizi  dadin:  lurrean  behar  dugu/indar  guztiz  tinkatu,/bakoitzak  bere  leku.  Aberria 

sendotzeko lan egiteko gonbita. 

“Lurmin” olerkian berriz, haurtzaro eta gaztaroko lurraren, hots, Algortaren mina azaltzen 

digu, Algortako lurraren eta itsasoaren mina eta hiritxoarena. Goetheren olerkia asko aldatzen 

du560; Ametzagarenean hegan joan nahi lukeen lurraldea berdea da, sagar-loreek zuriz janzten 

dutena;  itsaso  ekaiztsuak  astintzen  eta  hondartza  aparrez  bitxitzen  duena,  eta  bera  jaio  zen 

hiritxoa:

555  Aip. lib. 77. or.
556  Aip. lib. 78-79 orr.
557  Aip. lib. 80. or.
558  78. or.
559  79. or.
560  “Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn” poemaren itzulpen ingeles eta frantsesa ere oso erraz eskura  

litezke Interneten. 
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Ezaguna al duzu itsaso gainean

kokatu hiritxoa, harkaitz gorrietan?

Han nire begiak lehenik zabal nitun,

han gaztezaroa bizi ta amestu nun,

handik aita zaharrek dei eiten didate.561

Arbasoen herrira joan nahi luke, ez bizitzera , maitatzera eta hiltzera, baizik soilik hiltzera, 

bakean hiltzera: Haraxe, haraxe/Lur-loa dagidan eraman nazate (id).

Hiru olerkiotan ahapaldigintza landua hautematen da, bereziki molde txikian oinarritua 7+6, 

eta “Amets”-ean bezala, gaiarekin oso lotua. Jesukristozaletasuna, aberriaren kezka, anaiei hura 

sendotzeko  egindako  aldarria,  eta  hiltzera  sorterrira  itzultzeko  grina.  Jesukristoren  alderako 

fedea, abertzaletasuna, sorterri-mina. 

3.3. Iparraldeko lapurtar eta nafarrak

Iparraldeko  tradizioko  Lafitte  eta  Iratzeder  lapurtarrak,  eta  Oxobi  eta  E.  Salaberry 
Iparraldeko  nafarrak.  Erdozaintzi-Etxart  ibarlarra  ere  sar  genezakeen  taldean,  baina 
hobetsi dugu Hegoaldeko Salbatore Mitxelena eta Bitoriano Gandiaga frantziskotarrekin 
elkartzea, hirurak nolabait lagunarte literario bereko etsiz, nahiz aski ezberdinak diren. 
Esan beharrik ez dago zuberotar Jon Mirande, giristinotasunaren aurkakoa eta Baudelaire, 
Nietzsche  eta  Schopenhauerren  eraginpekoa,  talde  honetatik  kanpo kokatu beharrekoa 
dela.

Aipatu ditugun lau lapurtar-baxenafarretatik 50eko hamarkadan nagusiki olerkigintzan aritu 

zena eta olerkari gisa nabarmendu zena Iratzeder izan zen. Oxobi eta Lafitte aurretik aritu ziren 

neurtitzak  ontzen,  tradizioa  sendotzen  lagundu  zuten,  eta  Salaberry  gehiago  aritu  zen 

kazetaritzan eta saiogintzan.

561  80. or.
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Oxobi alegialari eta neurtizlari bikainak oinordetzan utzitakoen artean dira Euskal Herriaren 

aurkintzaren ederra, euskaldun guztiok ahaide izan gaitezen egindako oihua Jainkoaren legearen 

pean, eta gizakiak Egile bakarrari men egin beharra, eta ez errebelatu.

Lafittek  Ithurralden kantuak  eman zuen argitara 1932an, eta horrekin bateratsu bertsoak-

kantuak ontzeko teoria  landu eta  plazaratu  zuen tradiziozko kantuen arrastoan.  Konta-poesia 

landu  zuen,  elkarrizketa  ugariduna,  eta  gai  aldetik  Euskal  Herriko  mintzaira  eta  ohitura  eta 

sineste zaharren alde agertu zen. Jainkoa eta Jesukristo, gizakien arteko borrokaren zentzurik 

eza, Frantziaren kolonietan bizi ziren euskaldunen herrimina hartu zituen, besteak beste, kantak 

ontzeko gaitzat.

Iratzederrek  oso  gaztedanik  familiatik  jaso  eta  uztartu  zituen  bi  maitasun:  Euskal  Herri 

euskaldunaren  eta  Jainkoaren  alderako  amodioa,  eta  horiek  josi  ditu  modu berekian  bizialdi 

guztian. Iparraldeko kantu lirikoen tradizioan, izadiko elementuak nortuz, erreferentzia bibliko 

bakan batzuk baliatuz, lehen irakurraldian ulertzen den olerki neurtuan paratu ditu bereak, oso 

ahots  propioz.  Sentipen  erlijioso-politikoari  doakionez,  Jainkoaren  alderakoa  atxiki  du,  eta 

aberriari dagokionez, Euskal Herriaren aldera makurtu da erabat.

Etienne  Salaberryk,  alde  batera,  aurrekoen  oso  kideko  mundu-ikuskera  agertu  digu 

olerkietan, Jainkoak eginikako munduaren harmonia, gizakiak zirtzikatua infernuaren indarrez. 

Naturaren handitasuna, haur bihotzaren goraipamena, neopopulismoa; eta bestetik berriz, bertso 

molde  oso  berezia,  alde  batera  askea  (silabetan)  eta  bestetik  lotua,  erritmo  bereziak  tolestu 

dizkigu (Paul Claudelen eraginpean, nonbait). 

3.3.1. Jules Moulier “Oxobi” 

1958an  hil  zen  Bidarrain  jaiotako  apaiz  alegilari-olerkaria.  Nahiz  aztergai  dugun 

hamarkadan olerki gutxi batzuk baino argitaratu ez Gure Herria-n562, haren presentzia eta ospea 

nabariak izan ziren Iparraldean ez ezik Hegoaldean. Santi Onaindiak aipatu zuen  Milla Olerki  

Onenen hitzaurrean563 eta bilduman haren zazpi olerki hautatu zituen, bost olerki eta bi alegia. Bi 

562  Haurrentzat:  “Eyerazaina”  in  Gure-Herria, 1952;  “Orkhatza  bere  irudiarekin”  in  Gure-Herria, 1953; 
“Mendian” in Gure-Herria, 1954: “Ukho egilea” in Gure-Herria, 1955; “Lekhornen” in Gure-Herria, 1955.

563  Liburuan ez ezik Euzko-Gogoa-n argitaratu zuen hitzaurrea. Ikus “Milla Olerki Onenak. Hitzaurrea” in Euzko-
Gogoa (1-2), 1954. A.M. Labayenek ere bai, Aspaldiko izengoitipean: “Euskeraren batasuna” in Euzko-Gogoa, 
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genero horiek banaka edo batean landu zituen. Aurretik lau liburu emana zen argitara: 1913an 

Boz-oihu!  Deiadar!  Nigar! olerki  sorta;  1926an  Alegiak;  1935ean  Heiatik  zerura  olerki 

erlijiosoen  bilduma  eta  1944an  azkena  Haur  elhe  haurrentzat hemezortzi  olerki-alegia 

haurrentzat. 

Iparraldean  oso  goretsia  izan  da.  Haritxelhar  euskaltzainburu  ohiak  liburua  eskaini  zion 

1966an:  Oxobiren  lan  orhoitgarri  zonbait564 deritzana.  Hona liburu  horren  sarrerako  zenbait 

pasarte: 

Uste  dut  zela  gain  gainetik:  Baxe  Nabarreko  seme,  Elizako  artzain,  Eskual  Herriko  

olerkari. Arrangoitzen zelarik erretor, mila bederatzi ehun eta berrogoita batetik eta mila  

bederatzi  ehun eta berrogoita hamabortza artio,  nor  nahik ikus  zezaken platana ondo  

azpietan jarria, nehori kasu egin gabe, ezin akabatuzko pentsaketetan sartia, iduri bertze  

mundu  batetarat  joana.  Eta,  egia  erran,  bere  alegien  mundian  zagon,  marmarika  bat  

afoan, pertsu moldatzen ari(.)

Hor  dugu,  hor,  egiazko  Oxobi:  Bere  olerkien  mundian,  haurren  mundia  bezalakoan,  

badabiltza  Astoko,  eta  Otsoko,  axeri  faltsu,  bele  zozo,  ttirritta  ergel,  erbi  izikor,  uli,  

xinhaurri eta leoina, aberen errege. Kondaira eder horietan, La Fontaine frantses alegia  

egilearen  gisan  kondatu  ditu,  abereak  ararteko  harturik,  mundu  huntako  gizonen  

eztabadak, urguliak sortzen ditien gudukak, gure arteko faltsukeriak, hemengo miseriak.(.)

Badea  gauza  ederragorik!  Erbia,  erbi  xoroa  presentatzen  daukularik,  hitzak  heldu  

zauzkigu, hura bezala erne, bizi, jauzikor, iduri bat bertziari pusaka, beren harat hunatian:

Erbitto bat: beharri xut, buztan labur,

Ausik, itzul, beha, jauzi, bethi beldur...

 P. Lafittek eta M. Labegueriek ere laudatu dute565. P. Xarritonen iritzian, Oxobiren olerkirik 

aberatsenak 1935ean argitaraturiko Heiatik Zerura izenekoan bildu zituen: Hor sartzen ditu gure  

(9-10), 1954.
564  In Gure-Herria, Baiona, 1966. Edo bestela, askoz eskurago Interneten “Literaturaren zubitegian”.
565  Haritxelharrek apailatu liburuaren sarreran datoz jasoak Lafitteren adierazpenak hartaz eta Mixel Labegueriek 

hiltzean eskaini zion bertsoa.
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gizonak Agur Mariatik hasita, Zurginaren semea, Oren Beltza, Amaren Altzoan eta Ebanjelioko  

pasarte nagusietan barna, Aitaren eskuinerat deritzan azkenerainoko, olerki bete horiek566.  

Hegoaldean goresmenak eta kritikak izan ditu. Joxe Miel Bidadorrek honela bildu zituen: 

Euskal  haur eta  gazte  literaturaren historian aparteko  jakintsua den Xabier  Etxanizek  

Oxobiren  lana  goraipatu  zuen  Villasanteren  edota  Mitxelenaren  hitzak  jasoaz:  euskal  

literaturak izan duen alegigilerik hoberena Oxobi izan da. Oxobiren olerki hauek edukiz  

haurrentzat baziren ere ez zen berdin gertatzen forma aldetik, eta horixe da Oxobiri lepora  

zekiokeen  akats  nabarmenena,  halaz  guztiz,  Etxanizek  Oxobik  idatziriko  lanen  kalitate  

altua nabarmendu digu, didaktismo eta estetikaren arteko borrokan kokatzen duena, eta  

tamalez,  jarraitzailerik  izan  ez  zuena.  Agian  horregatik,  Mendigurenek  eta  Izagirrek  

apailatu Euskal Literaturaren Antologia-n “gizartea aldatuz joan arren XIX. mendeko gai  

eta idazkerarekin segitzea” egotzi diote567.

  

Aipamenak  utzirik,  gatozen  Santi  Onaindiak  Milla  euskal  olerki  eder  bildumarako 

Oxobigandik bereizi zituen olerki bakar batzuk arretagune bihurtzera, ezaugarri nagusi batzuk 

biltzeko xedez.

3.3.1.1. “Gure Herria”568

Euskal  Herriaren  ederra  kantatzen  du  zortziko  handian,  errima  aberatsez.  Neurtitzen 

edertasuna  histu  eta  hitz  lauetara  ekarririk,  bitxia  da  olerkiak  egiten  duen  ibilbidea  hamar 

ahapalditan. 

Lehen hiru ahapalditan  lehen mundu gerra  aipatzen  da,  nola  “Jainkoaz  guti  axola  zuten 

erhoek” zituzten piztu su gaitzak, eta haren ondorioz Euskal Herriko gazte guztiak deitu eta asko 

566  Ikus Jules Martin Moulier Oxobi (1888-1958), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 1994, Gasteiz, 11. or.
567  Ikus  “Jules  Moulier  Oxobi,  alegigile  eta  olerkari  apartaz”  in  Euskaldunon  Egunkaria  2000-12-29  edo 

“Literaturaren zubitegian”. 
568  BEOLA, Ainhoa: Jules Moulier Oxobi: Alegiak eta Poemak, Klasikoak 63, Donostia, 1992, 311-312 orr.
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hil.  Baina  beste  askok “herio  beltza igorri  dute  ihesi”.  Gerraren kariaz,  toki  asko ikusi  dute 

bizirik itzuli diren euskaldunek, baina: “Gure herria bezalakorik dutea nunbeit ikusi?”

Tenka horretan eraikia da poema: atzerriaren ederra eta Euskal Herriraren ederra. Biak ikusi 

eta ikasirik; haatik, Euskal Herrira itzuli dira. 

Adinkide  zuen  Nikolas  Ormaetxea  Orixeren  Euskaldunak-en  bezalatsu,  itsasoaren  eta 

mendien  artean  Jainkoak  ezarritako  herri  eder,  aberats,  maitagarri horretako  biztanleak: 

artzainak, arrantzaleak eta laborari kantariak dira oroz gainetik:  Artzainak ditu, bere bordatik,  

arraintzariak  ikusten,/Uhinak  egin  burrunba  berriz  laborariak  entzuten;/Aldapa  gora,  

mahastietan, norbeit bada kantuz hasten,/Errepiatik, soro biltzailek horra nun doblatzen duten! 

(id).

Gure  herriaren  edertasunaren  gorazarrearen  ifrentzua,  poeman  esplizitoki  ageri  ez  dena, 

emigrazioaren itzala, olerki hau ondu garaian jada egileak sumatua, hortxe nonbait.

“Zazpiak bat”569 olerkia euskaldunak adoretzeko egindako kantuen sokakoa da, Hiribarrenen 

“Eskaldunak”, Gratien Adema Zaldubiren “Gauden gu euskaldun”-en tradiziokoa. 

J.M.  Hiribarren  azkaindarrarentzat  uholde  handiaren  eta  Babelgo  dorrearen  ondotik 

Ekialdeko  Iberian,  Armenia  inguruan  kokatu  ziren  euskaldunak  eta  handik  heldu  noizbait 

Pirinioetara570. Adema-Zaldubi-rentzat Ekalde-Iberrian sortu zen571. Oxobiren kantuaren arabera, 

eki-haizeak ekarri zuen Euskal Herrira euskalduna. Hain segur hiru olerkariek Biblia dute iturri 

erkide. 

Oxobiren “Zazpiak bat”-era itzuliz, ekialdetik Euskal Herrira heldu eta hemen erromatarrei, 

Karlomagnoren  frankoei  eta  fedea  ebatsi  nahi  zieten  moroei  buru  egin  zieten  bortitz: 

569  Aip. lib. 226-228 orr.
570  Ikus  Interneten,  Hiribarrenen  “Eskaldunak”-en  barruan  “Iberia”  atala:  Populu ithurria  iguzki  aldea;/  Han  

seinale Eskaldun lehen egotea;/ Sennaartik (1) lekhora kausten Armenia (2)/ Garraiatu duena izen Iberia. 
571  Ikus “Gauden eskualdun” Interneten, “Poesiaren atarian”. 
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(erromatarrek)  Eskualdun haurrak bezalakorik nehon etzuten ikusi!/Eskualdun gaitza beldurrik  

gabe, buru has zagon guduan,/Borthizki joka, begiak sutan, ezpata xoil bat eskuan; Ikharan oro  

zauzkatelarik irrintzinek inguruan!.../Erromanoek bakea laster utzi zakoten orduan (id.). 

Etsaien aurkako garai epiko loriatsuen ondotik, bake mendea heldu zen, urre aroa: 

Eskual Herriak horra non zuen zenbeit menderen bakea;/Zazpi ahizpak airos zagozin iganik  

bide nekea,/Familietan bat zen orduan haur guzientzat legea,/Den ttipienak etzuelarik ezagutzen  

ahalgea.572. Euskal Herria bat, lege bakarraren pean, handi-txiki arteko bereizkeriarik gabe. Iduri 

du Nafarroako erresumaren aldia iradokitzen duela, izendatuki adierazi gabe.

 Handik  hara  gainbehera  abiatu  zen  etsaien  jukutriengatik,  “Elgarretarik  gaituztelakotz  

gaixtakeriaz berextu”; Bidasoa ibaia “gure gogoak berextekotan eman dute Bidassoa”; hala eta 

guztiz ere, bihotzez eta mintzairaz euskaldun jarraitzen dute euskaldunek, oztopoak oztopo. 

Kantua desira batekin bururatzen da: odol bereko semeak elkarrentzat anai egon daitezen, 

arbasoen  legeak  begiratuz.  Jainkorik  ez  du  espresuki  aipatzen  baina  kantuaren  testuingurua 

kontuan, zilegi dirudi euskaldunen batasuna Jainkoaren eta Lege Zaharren pean aldarrikatzen 

duela baieztatzea. 

Gaztetan ondu zuen, estraineko 1913an Boz-oihu! Deiadar! Nigar! liburuan agertu baitzen. 

Ohargarria da 1954an Santi Onaindiak berreskuratu izana.

“Agur Maria”573 Ama Birjinari eginiko gorazarrea da eta otoitza aldi berean, bere generoan 

bikaina. Hiru ahapaldi molde handikoz (10+8) eta bost ahapaldi molde txikikoz (7+6) eratua.

572  Ikus aip. lib. 227. or.
573  Ikus aip.lib. 181-182 orr.
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Molde handiko ahapaldietan,  erritmo pausatu hotsandikoan, lehen ahapaldian,  udaberriko 

lilien sorrera urre-zilarrezkoa paratzen digu begi aurrean, edertasun betea; bigarrenean, mendian 

gora  ur  garbiaren  sorrera;  eta  bigarrenean  bertan  bihurgune  semantiko  nabarmen  bat  dago, 

zehazki hirugarren bertsolerroaren etenean, haraino bizi eder, garbi, urdina, jainkozkoa; handik 

hara ekaitza, lilien herioa eta uraren lohitzea, heriotza. 

Naturak ez du gogorik, ez da ohartzen aroen aldakorraz:  balu gizonen gogoa,/jakin lezake  

guk dakiguna: zoin aldakor den aroa (id).; izadia gaitzik gabekoa da, alde batera, Ama Birjina 

bezala, baina Jesusen ama da lili bat lurreko gaitz izpirik gabea: Zerua bezain garbi, zerutik zen  

sortu,/sortzean bezain eder, zerura da sartu (id); iturri bat izar ur begia (.) ekhaitzak ezin dako 

nahasi lohia. 

Eta gizaki gaiztook: guk, gaixtoek, diogu; laguntza eskatzen diogu gal ez giten delarik jinen  

herioa; bekatu eta orbanik gabeak salba gaitzan. Azken zatia bizkorragoa da, hots txikiagokoa, 

baina lehen zati horrek goratasun bat eransten dio poema osoari. 

1934an  argitaratu  zen  Gure  Herria-n.  Gizakia  gaiztoa  den  kontzientzia  hori  are 

azpimarratuago ageri da 1955ean kaleraturiko “Ukho egilea”574 olerkian.

Lehen  bertsolerroak  eta  azkenak  denboraren  joan  lasterra  dute  ekai:  Egunak  gauak 

badoazkigu, gu ohartu ere gabe/Egunak gauak doatzi laster eta gizona heiekin.

Bere bizialdian gizakia da bakarra denen Egile bakarrari egiten diona uko; izarrak argi gora 

ikasi  bidetik;  arrainak uretan sortu eta uretan bizi,  txoriek oihana laket,  eta oihanean kantuz; 

gizakia,  aldiz, errebelatua,  ezaxolatua:  Dohakabeak zer dio beraz egunak joaitearekin?  (.) Ez  

othe du hor zer gatik ukhan griñaren bethe bihotzmin (id).

574  In Gure-Herria, 1955, edo Ainhoa Beolak prestatu liburuan, 277. or.
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Oxobiren gai kuttun batzuk ikusmiratu ditugu. Labur-zurrean euskaldun guztiok anai izan 

gaitezen egindako aldarria, betiko legearen pean; eta gizakia  Egile bakarraren menera otzandu 

beharra natura osoa Egileari otzantzen zaion eran, hark ezarri bidetik errebelatu gabe. Neurtizlari 

aparta bezain olerkari tradizionala.

3.3.2.  Piarres Lafitte

50eko  hamarkadan  zuzenean  ez  zen  olerkigintzan  edo  kantagintzan  aritu.  Haatik,  haren 

itzala  presente  egon  zen  olerkigintzan  ere,  gorago  Santi  Onaindiaren  eragile  lana  aipatu 

dugunean  gogora  ekarri  dugun  bezala,  Milla  euskal  olerki  eder  bildumara  P.  Lafitteren 

“Ithurralden kantuak”-etik bederatzi sartu zituenez gero. 

Joan den mendeko  30eko hamarkadan P.  Lafitte  gazte-kementsua  zen,  lanerako  sasoirik 

onenean  zegoen  hortxe  nonbait,  eta  euskalgintzan  eta  literaturan  ordurako  bazen  norbait. 

Eskualerrizaleen mugimenduaren buruetarik, Aintzina aldizkariko zuzendari, eta berak aitortzen 

duenez jendeak galdetu egiten zion koblakari izateko zer behar zen: 

Askotan  galdegin  daukute  zerbait  lege  bazenetz  koblakari  berrien  gidatzeko,  ala  

zerutikako dohain batek behar zituenetz nolazpait argitu, berotu eta kantarazi575. 

P.  Lafitteren  ustez,  koblakari  batek  “jeinua  eta  jakitatea”  behar  ditu.  Jeinua  Jainkoak 

emaniko  jitetik  zetorrela  zioen  eta  jakitatea  berriz,  parte  jitetik  eta  parte  ikastetik.  Ikasteari 

zegokionez, gaia, metrika eta errima, eta mintzaira eta edergailuak bereizi zituen.

Gaiari  doakionez,  guztiak lautara ekartzen zituen: Jainkoa (haren handitasun, zuzentasun, 

ahal,  onezia,  betikotasun,  eta beste dohainak),  mundua (batzuek haren ederra miresten,  beste 

batzuk harrituak lurra zein gogorra den gizonari buruz, zein aise lehertzen duen), heriotza (bata 

575  “Koblakarien legea” in  Gure Herria,  1935, edo URKIZU, Patri:  Piarres Lafitte: Euskal literaturaz,  Erein, 
Donostia, 1990, 88-96 orr.
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hiltzeko zoriak ikaratzen, bestea bozkariatzen) eta amodioa (Jainkoaren aldera, herriaren aldera, 

ahaideen  artekoa edo ezkongaiena).  Beste  ohar  garrantzitsu  bat  ere  egiten  zuen:  koblakariak 

ezagutu behar zituen bere mugak eta entzuleen gustuak.

Tradiziozko eskema metrikoak zein diren: nagusiena 13 silabakoa (7+6), 15ekoak (8+7) eta 

18koak (10+8). Errimari buruz oso gutxi, baina txarrak onetik bereizteko adina bai: lexemarekin 

errimatzea aberatsa eta deklinazio atzizkiekin errimatzea pobrea.

Mintzairari buruz zioen: 

Mintzairea gora atxiki behar du neurthizlariak. Lehenik hitz aphal kazkarrak utz ditzala  

bertzen dako; gauza zikhinak ez ditu aiphatuko, edo neholaz aiphatu gabe ez baditu uzten  

ahal, polliki eta inguruka mintzatuko da hetaz576. 

Gauza zikinak ez aipatzeko gomendioari doakionez, 1952ko hondarrean eta 1953ko hasieran 

eztabaida  sortu  zuen  A.  Ibinagabeitiak  Pariseko  Euzko-Deya-n  “Euzkerea  ta  liburu  lizunak” 

zeritzan  artikulua  kaleraturik.  Funtsean,  errealitate  berri  bati  erantzun beharra  salatzen  zuen: 

orduraino ideologia eta moral bateko jendearen zerbitzari izan zirela euskal idazleak eta aberri 

batean era guztietako jendea egoten dela eta denak zerbitzatu behar zirela euskaraz. Polemikaren 

eztena  dantzatuz:  pornografia  bera  ere  zergatik  ez  euskaraz?577.  J.  Mirande,  F.  Krutwig,  A. 

Ibinagabeitia  bera;  beste  era  bateko  literaturgileak  plazaratuak  ziren,  eta  batez  ere  gizarteak 

aldaketa handia bizi izan zuen gerren aroan eta ondotik. Eztabaida horretan esku hartu zuen P. 

Lafittek ortodoxia aldezteko: 

Eskualduna nahi dugu norbait izan dadin, gorphutz eta arima, sendo eta garbi egonez edo  

bilhakatuz, egiari eta ongiari emanez. Ez dezakegu beraz ez hala ez denik ez eta gaizkirik  

onhart, nahi bezain ederki eskuaraz panpinaturik ere578.

576  “Koblakarien  legea” in  Gure Herria  1935, edo URKIZU,  Patri:  Piarres  Lafitte:  Euskal  literaturaz, Erein, 
Donostia, 1990, 93. or.

577  Ikus neure “Olerki erotikoak eta hauen ingurunea (I)” in Egan, 1992, 68-77 orr.
578  Aip. art. 72. or.
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Euskal literaturak,  beste ezein literaturak bezala,  egiari  eta ongiari  zerbitzatu behar zion. 

Egia eta ongia non zeuden galdetuz gero, Eliza katolikoan esango zukeen hain segur. Iradokia 

uzten dugu, gehiagoko garapenik gabe. 

Mintzaira  jasoarekin  batean,  edergailuak  aipatzen  zituen.  Bata,  azken  bertsoari  zirtoa 

eratxikitzea;  orduraino  olerkia  dilindan  bezala  eduki  eta  azken  puntuan  efektua  lortzera  jo. 

Bestea berriz: pertsuen argitzea eta phiztea, itzuli berri edo iduripen batzueri esker: Haltzak ez  

du  bihotzik,/ez  gaztanberak  ezurrik,/...579.  Baina  oso  eskematikoki.  Azken  puntu  hau,  hots, 

olerkiak  irudiz  edertzeko  bideari  zegokiona,  Aitzolek,  esate  baterako,  hagitz  landuagoa zuen 

30eko hamarkada horren lehen erdian bertan580. 

Teoria alde batera, Lafitteren beraren praxiari begira jarrita, sarrera deigarria du:  alter ego 

gisa agertzen digu delako  Ithurralde  hori eta honela aurkezten digu:  gizon gazte bat, hogoita  

hameka  urthe,  itsaso  achala  bezain  aldakorra  (.)  kobla  batzuetatik  bertzetara  nolako  

aldakuntza! Segur ez dute iduri ithurburu beretik sortuak direla, nahiz guziek erakhusten duten  

egiazko eskualzale baten nahikari suharra581. 

Hartzaileak Euskal Herriko gazteak: Hel hadi Eskual-Herriko lau bazterretarat. Gure gaztek  

har eta irakur hezatela supazter chokoan, eta kantutegiaren xedea gazteek kanta ozen bezain 

garbiak  xaramela  zitzaten:  eta suko ilhaun arinekin  batean hegalda ditezela  zeru-alde heien  

charamela ozen bezain garbiak (id). 

 Santi  Onaindiak  begiz  jotakoei  heltzen  badiegu,  lehenbizikoa  “Aingeru  eta  arima”582 

deritzana elkarrizketa bat da, aingeruaren eta arimaren artekoa. Generoen arteko nahasketak ez 

dira gaur goizekoak. Antzerki kutsuko kanta. Ahapaldien eskema nagusia: 11/10/11/10 eta silaba 

bereko bertsolerroek errimatzen dute.

579  “Koblakarien legea” in  Gure Herria,  1935, edo URKIZU, Patri:  Piarres Lafitte: Euskal literaturaz,  Erein, 
Donostia, 1990, 95. orr.

580  Ikus Eusko Olerkiak (IV), Euskaltzaleak, Donostia, 1933; edo  Jose Aristimuño Aitzol, Literaturaren inguruan, 
Erein, Donostia, 1986, 58-68 orr.

581  ITHURRALDE, Piarres: Ithurralden kantuak, La presse, Baiona, 1932, 3. or.
582  ONAINDIA, Santi: Milla Euskal-Olerki Eder, Larrea Karmeldarren komentua, 1954, 1130-1131 orr.
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Aingerua zoriontsu da zeruan Jainkoaren zeru-argiarekin, edertasunarekin eta haren alderako 

maitasunarekin, baina arima ez da gutxiago zoriontsu Ostiarekin, Eukaristiako ogi onarekin non 

Eliza amaren arabera Jesukristo dagoen. Irakaspena: lurrean ere izan gaitezke zoriontsu gizakiok 

eta ez dugu zertan aingeruen jeloskor izan.

“Ur-xirripa inhar batekin guduan”583 konta-poesia da. Lauko txikia. Naturan gertatzen diren 

guduak gizakien artekoen alegoria. Haritz sendo zahar baten itzalean iturriño bat datza, eta hari 

ur-xirripa  dario.  Inhar  edo  zeru-izpi  batekin  du  gudua:  Gudua  ederra  zen,  bainan  zen  

alferrik:Urak ezin zezaken hil inhar-argirik,/ez eta argi horrek agor ur xortarik (id). Irakaspena 

izaditik gizadira igaroz: Otoi, hauzi guziak bazterrerat eman/eta ixil-ixila nor bere alde joan (id). 

Gorago azaldu dugun teoriarekin bat: azken ahapaldian zirtoa, irakaspena.

“Haur hilaren arreba eta ama”584 olerkian berriro elkarrizketa, oraingoan hil den sehaskako 

haurtxoaren arrebaren eta amaren artekoa. Amak konbentzitzen du alaba gorputz hutsa baino ez 

dela  gelditzen  sehaskan, eta  anaiatxoaren  arima engoitik  aingeruen gortean  dela.  Konparazio 

polit  bat  garatzen  du:  tximeletak  arraultza  utzi  eta  hegaldatzera  egiten  duen bezala,  haurrak 

berdin egin du, gorputza utzi eta arima hegaldatu.

“Afrikanoaren  leloa”585 olerkian,  Frantziaren  Afrikako kolonietan  bizi  den euskaldunaren 

herrimina  kantatzen  da.  Atzerriaren  gogorraren  eta  sorterriaren  goxoaren  arteko  kontrastean 

eraikia dago kanta. Hango lurra, lehorra, idorra da, eta gizakien bihotzetan odol irakinak herra 

hazten du (id). Ez da maitasunik han: beltz-xuriek, kristau, pagano, judu,/moroek hain guti elgar  

maitatzen! (id).

Sorterrian aldiz, goxotasuna:  Nun dugu Sort-herriko goxo hura?/Mintzaire xahar, ohidura  

xahar,/Sineste xahar horiek, nun dira?/Ez dituguia berriz miretsi behar? (id)

583  Aip. lib. 1132-1133 orr.
584  Aip. lib. 1133-1134 orr.
585  Aip. lib. 1135-1136 orr.
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Eta kontzientzia hartze ondotik, elkarrengana biltzeko dei kartsua Afrikan diren euskaldun 

guztiei;  elkarrenganatu  eta:  Ezen,  itsasua  ur-hustu  artean,/Ez  dugu  aiten  odola  salduko/Ez  

bizian, ez hiltzean!

Ithurralde gaztearen kartsutasuna Euskal Herriko mintzaira-xahar, ohitura-xahar eta sineste-

xahardunaren alderako.

Erakutsi ditugun ale bakanetan zenbait ezaugarri azpimarratu ditugu. Gai aldetik: Jainkoa 

eta  Jesukristo,  gizaki  arteko  borroken zentzu-eza,  haurtxoen  heriotzaren  onarpena,  erbesteko 

euskaldunen  herrimina.  Ahapaldien  aldetik  tradizionalak.  Konta-poesia,  elkarrizketa-aniztuna. 

Euskal Herriko gazteek supazter xokoan ozen bezain garbi xaramela dezaten onduak.

Lauaxetak aipatu zizkion Zaitegiri “Ithurralden kantuak” hari 1934an eginiko gutun batean: 

Pero no podemos conformarnos con dos o tres poetas. Menester es aupar y elogiar a Tapi-

Perurena, Jauregi, “Endaitz”, Satarka, Gaztelu, Onaindia, Loidi, Kortaxarena, Iturralde,  

“Oxobi”, Enbeita. Estamos en pleno Renacimiento586.

Argitara  eman  zituen  hogeita  bost  kantetatik  lau  baino  ez  ditugu  iruzkindu.  30eko 

hamarkadan eragina izan zuen. 50eko hamarkadan ez zuen olerki edo kanta berririk eman. 

3.3.3. Etienne Salaberry

J.L.  Davantek  P.  Lafitte  eta  E.  Salaberry  biak  baturik  ikusten  ditu  eta  biak  aski  handi. 

Salaberry  irakasle  izan  zuen  Uztaritzeko  apaizgaitegian  eta  hari  buruzko  zertzelada 

garrantzizkoak aletu dizkigu587.

586  DIAZ, Jon eta IZTUETA, Paulo: Jokin Zaitegiri egindako gutunak (1932-1955), Utrisque Vasconiae, Donostia, 
2007, 33. or. Gutuna 1934-VI-12koa.

587  Ikus SUDUPE, P.: Etienne Salaberry (1903-2003) I, Egan, Donostia, 2003, 196-238 orr.
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Ez zen bereziki  olerkari  gisa  nabarmendu,  gehiago kazetari  eta  pentsalari  gisa.  1945eko 

azarotik  1981eko uztailera  bi milatik  gora artikulu idatzi  zituen  Herria  astekarian,  erdiz erdi 

euskaraz eta frantsesez. Intelektual bat izan zen, euskaraz eta frantsesez aski idatzi zuena. 50eko 

hamarkadako saiakerari eskainitako atalean luzazkiago arituko gara, merezi baitu hamarkadan 

izan zuen garrantziagatik588.

Olerkaritzan gailendu ez bazen ere, estilo berezi bat bai agertu zuela. Zinez estilo berezia 

bere  idatzi  guztietan  ageri  du:  olerkaritzan,  antzerkigintzan,  kazetaritzan  eta  idatzi  zituen 

saiakeretan. Olerkiei doakienez, 50eko hamarkadan argitaratu zituenetarik589, edozein hartu eta 

lehen sentipena da ez duela ez Oxobiren eta ez Lafitteren eta ez beste ezein euskal olerkariren 

eiterik, oso bestelakoa dela.

Haren olerkaritzaren estilo berezia aldarrikatzen goiztiarrenetako bat J.M. Leizaola izan zen: 

Olerkariyen norberatasuna ezagun arazi nayean nabillela bat-batean eta zalantzik gabe esan  

dezaket gaurko onek berri-zale izatean duala. Baita ere bakar-bakarrik agertzen zaidala gure  

artean590. Aipatzen zuen Santi Onaindiaren Milla Euskal Olerki Eder-i buruz, Salaberryri buruz 

berririk eman zuela, baina olerkariaz den bezainbatean ez. 

Aipua  nondik  hartzen  zuen  zehaztu  gabe,  P.  Lafittek  S.  Onaindiaren  liburuaz  idaztean, 

Salaberry eta beste batzuez egindako iruzkin hau jaso zuen:  “il reste neanmoins beaucoup a  

dire...  sur les rythmes inattendus de nombreux modernes.  (Nous pensons à...Et.  Salaberry et  

quelques autres)591. Hori alde batera, baieztapen biribil hau egin zuen J.M. Leizaolak: Salaberry 

berri-zale,  eta ibilkera kontuan oargarri,  da.  Neretzat  au bezin berri  zalerik  ez degu euskal  

olertiyan (id).

588  Ikus AZURMENDI, J.: Etienne Salaberry: Bere pentsamenduaz  (1903-2003) II, Egan, Donostia, 2003. 
589  “Gernikako arbola” in  Gernika (19), 1952; “Letsunak” in  Gernika (22), 1953; “Kurutzean gizona” in  Gure 

Herria, 1953, 243-246 orr; “Noiz zen loretu elhorria” in Gure Herria, 1954, 358-359 orr.; “Ezkil zeinu egilea” 
in Gure Herria,  1954, 360 or.;  “Maiatzeko birjina” in  Gure Herria, 1954, 361-362 orr.;  “Ignaki Sainduaren 
urthe mugakari: Bien othoitza” in Euzko-Gogoa (epaila-iorraila), 1956; “Aitaren urhatsak” in Euzko-Gogoa (5-
6), 1956; “Chorinoa” in Euzko-Gogoa (3-6), 1959.  Guztira, bederatzi.

590  “Gure olerkariak” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1956.
591  “Milla euskal olerki” in  Gure Herria (1955, 151 or.) antzeko baieztapena egin zuen:  Bustintza, Arin, Loidi,  

Domingo Aguirre, Mirande, Etienne Salaberry eta bertzen olerkiez behar ginuke zerbait erakaspen berri.

343



Olerkigintza

Baieztapena frogatu beharrez, XIX. mende hondarreko eta XX. mende hasierako arte eta 

poesia  higikunde  abangoardista  zenbait  gogora  ekarri  zituen:  populismoa,  primitibismoa, 

futurismoa  eta  mekanizismoa,  eta  “Gurutzean  gizona”  deritzan  olerkia  aztertu  ondotik, 

Guillermo Díaz-Plaja literatur kritikariak Garcia Lorcaren neopopularismoaz adieraziak aldatuz 

iradoki  zuen  euskal  neopopularismoan  kokatzekoa  zela,  eta  Manuel  Lekuonarekin  alderatuz 

baieztatu zuen oiartzuarra formaz soilik zela eta heletarra formaz eta mamiz: 

Salaberry´ren olerti-erak badu tobera-mutillen saya. Lekuona jauna bide ortatik ari izana  

da eta ari da. Baño ibilkera utsean. Salaberry jaunak, berriz, errikoi eta umeen eratan gai  

sakonak dabilzki. Ontan bakar-bakarra dala uste det, eta benetan berrizale.(id).    

J.L. Davantek eta J. Azurmendik haren obra aztertzean, kapitulu bana eskaini diote haren 

idazkerari. Idatzi guztiak hartu dituzte kontuan, eta landu zuen genero bakoitzaz baieztapen eta 

balioztatze  desberdinak  egin  dituzte,  baina,  erabat  harturik,  J.L.  Davantek  haren  elokuentzia 

nabarmendu  du:  Elokuentzia,  gauza handia  zen  gure  aitzineko  belaunaldiarentzat,  Blum eta  

Mendes-en erkatzetik usnatu dugun bezala592, eta pedagogia: Bere pedagogia badu heletarraren  

elokuentziak, errepikapenaren indarrari esker, neurtitz askearen antzeko frasea lagun, Claudel  

baten  gisako  prosodia  erabiliz,  frantses  olerkari-antzerkilari  handi  horren  mireslea  baitzen  

Salaberry;  eta esaldi  deigarri  batean laburbildurik,  honela adierazi  du haren idazkera estiloa: 

bere bertset claudeliarren elokuentzia pedagogiko eta lirikoarekin593.

J. Azurmendiren iritzian:  Salaberryk oso estilo partikularra garatu du, literatur kritikoek  

egunen  batean  zehazki  aztertu  beharko  lukete.  Gozatzen  ari  da,  espresioaren  teknikak  

esperimentatzen.Haren idaztea, ezagutzen dugun puzzle baten osatze trebe, esku segurukoa da594. 

Bere idatzi guztietan, eta jakina, olerkietan.

592  Etienne Salaberry (1903-2003) I, Egan, Donostia, 2003, 235 or.
593  236. or.
594  AZURMENDI, J.:  Etienne Salaberry: Bere pentsamenduaz  (1903-2003) II, Egan, Donostia,  2003, 14. or. 

Batez ere haren idatzi filosofikoenez ari dela, ereduei doakienez, honela dio Azurmendik:  Baina, huts egiten ez  
badut, Seminarioko eredu latinoak utziz bederen, Salaberryren zinezko ereduak, XVII. mendeko “moralista”  
frantsesak dira oroz gain (15. or.).
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Gatozen 50eko hamarkadan kaleratu zituen olerki batzuk aztertzera.

3.3.3.1. “Gernika´ko arbola”595

Iratzederren  “Gernika”596 inperialismo  faxistak  suntsitu  euskaldun-hiriari  egina  zen; 

sinbolikoki,  Kartago  eta  Numantzia  bezala,  suntsiketa  bidegabearen  sinbolo  unibertsal;  E. 

Salaberryren  “Gernika”  besterik  da,  Jainkoak  euskaldun  egin,  haurride,  eta  Jainkoaren 

irakaspenak ahantzirik elkar hil duten anaiei Jainkoaren legera bihurtzeko dei egiten dienaren 

ikur.

Bertso aske-lotuan, ez erabat aske, baina silaba eta errimetan askatasun handiz, lehen lau 

ahapaldi oso hotsandikoak eta ederrak ditu. Mendia, ibaia eta zuhaitzaren adarrak hartzen ditu 

harmonia  naturalaren  sinbolotzat,  Jainkoak  lurrean  ezarritako  harmonia  unibertsalaren  ikur: 

Mendia menditik zabal da luzatzen,/Ibaia ibaietik urrun da hedatzen,/Abarra abarretik berdin  

burrustan  baztertzen...597;  eta  harmonia  horri  kontrajarria  infernuak  ereindako  urguiluak 

bulkaturik gizakiak dagien errebelamendu dohakabea, anaiak anaia hilez: mendiak, ez ibaiak, are  

gutiago  abarrak,  egin/ez  dezaketena,/Gizon  dohakabeak  eginen  berdin-berdina,/hezurretan  

barna sartzen zaiolarik, ifernutik/sutan jalgi urgulu-pozoina!/Ondoko laguna, izanik ere anaia,  

du kopetan/bere nahiz joiten,/Eta zer orro gaixtoarekin ez da lan tzar hori/eginik,  urruntzen! 

(id). Poemaren historikotasuna agerian gelditzen da: egun gizakiaren urguilu-pozoi delako hori 

anaia  hiltzera  ez  ezik,  mendiak  mendietatik  bereiztera  eta  barrenez  hustera,  eta  ibaiak 

ubideratzeko ibaiak ibaietatik trenkatzera heltzen da.

Lehenago Oxobiren “Agur, Maria” olerkiari buruz genioena diogu sarrera horri buruz ere, 

ederra  da.  Oxobirena  soilagoa,  Salaberryrena  osatuagoa.  Esaterako,  arrano  zango-horiaren 

metafora jarraitua, hots, anai-hilketaren metafora, oso ederra da: Arrano zango horiak karrankaz  

dira zeru urdinean/emeki airatu;/Heien hegal ilunek dute hauts-lano bat bezela,/inguri-inguri,  

595  ONAINDIA, S.: Milla Euskal Olerki Eder, 1140-1142 orr.; edo In Gernika (19), 1952.
596  Ikus hurrengo atalean.
597  Aip.lib. 1140 or.
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gora  oratu./ (id)  eta  kopletan  bezala  plano  aldaketa:  Ama,  har-azu  Kaputxina,  eta  eman  

otoitzean:/Zure seme gaixoa, han nunbait hil dute,/arranoek dakiten toki zilo barna batean...

Baina, euskaldunok ez gaude olerkariaren arabera Jainkoak eskutik utziak; badugu Jainkoak 

emana zuhaitzetan ederrena, haritza, zazpi aldaka botatzen dituena herri-bazter guztietara:  Eta 

dauku  erakusten,  gure  zelai/zedarri  pezoin-aska  gabean,/Bat,  bai  bat,  girela  ere,  gure  

zazpi/herrien artean (id).

Euskalduna Oxobirenean eta Lafitterenean bezala, laboraria da, arrantzalea, eta pilotaria eta 

kantaria  edo  irrintzilaria,  eta  jauna  (hau  oso  Salaberryren  bere-berekia598):  Erranen  duzu:  

“Jaunak, jaunak.../(Ezen hola dira gure herrian mintzatzen/gizoneri gizonak)599.

Jainkoak egin munduaren harmonia Salaberry olerkariarenean: Hiri, oihan, itsasoz apaindu 

eliza bat600.

Eta gurutzearen sinboloa: Damurik baitzitzaioten gizoneri ahantziak/behar ukan du zeruak  

berritu erakaspena,/kurutzea landatuz, lau zur-pusketarik,/hura ere bat egina (id).

Barne  kohesioaren  adibide,  konparazio  hau:  zuhaitzaren  bihotza  Jainkoak  egina  eta 

euskaldunon  bihotza  ere  bai:  Ez  eta  ere  abarra  ukaldian  motz  abarretik,/Iturburu  beretik  

dutelakotz denek beren izerdi/–Odola berdin xurgatzen–, arbol-biotz beretik./ (.) Nolakoa izan  

den gure bekatu beltza,/nola xahu ere haren iztil lohitik, zure/Jaungoikoak egin bihotza (id).

Handitasuna darion batasun teologikoa, euskaldunoi eskainia.

598  Ikus “Jauntasunaz” J.L.DAVANTen iruzkina: Etienne Salaberry (1903-2003) I, Egan, Donostia, 2003, 200-204 
orr.

599  1141 or.
600  1142 or.
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3.3.3.2. “Letsunak”601

Lertsunak,  negua  jinik,  hegoaldera  bero  bila,  lerro-lerro  doazen  hegazti  zangaluzeak, 

hilezkortasun irritsaren sinbolo.

Silaba konbinazio librea, baina errimaduna. Haurraren eta aitonaren arteko elkarrizketa gisa 

dago taxutua. Lertsunak lerroz lerro joaten dakusan haurrak galdetzen dio aitonari nora doazen, 

hark erantzuten dio horma lauza handi bat duela zeruak iduri,  eta eguzkiak “arrasa churpail  

histu  bat,  hartan kokatua”,  eta  horregatik  doazela  lertsunak hegoaldeari  buruz,  “han beroak 

ahurka  botatzen  baititu  loreak/zelhai  mendieri.../Han  neguak,  ez  pochulurik  emeiten  arbol  

izerdiari.

Hori entzunik, amets egiten du haurrak (Pettan eta Mañes, Ystebe eta Piarres) lerro lerro 

herritik  lasterka abiatu direla hegoaldera,  baina iratzartzen denean ametsa baino ez dela  izan 

ohartzean negar egiten du.

Eta elkarrizketaren ondotik, “Euskaldun gizona”-ri aholku hau: Euskaldun gizona, ez sekula  

ahalge  izan  ,  aho/haundi  harolarien  erditik,/Aithortzeko  haur,  nigar  egin  duzula,  lerro  

lerro/dabilzan letsunen ondotik. (id).

Bihotzez  haur  jarraitzeko  kontseilua,  urguilutsuek  bestelakorik  esanagatik.  Bihotz 

haurtasunaren gorazarrea602.

601  In Gernika, (22), 1953.

602  Joxe Azurmendi harritzen da nola Salaberryrena historia intelektual izugarri frantsesa izanagatik, nolatan ez 
duen Frantziako 20 eta 30 edo 50-60. urteetako historia intelektualetik eragin gehiago jaso: Garaiko beste joera  
literario-filosofiko gehienekin, edo ezin ikusi ditu (existentzialismoa, adibidez), edo ezikusi egiten ditu, edo ezin  
da  burutu,  tratamendurik  ez  du  nolanahi  ere.  Bernanos,  Green  edo  Van  der  Meersch  bezalako  nobelista  
katolikoak, absente; Mauriac, ez leku onean; Maritain filosofo neotomista bera, gutxi; Mounier, gutxiago eta  
gaizki; Sartre, Camus, etab., baina Marcel bera (existentzialista katolikoak), deus ez, edo atakatzeko bakarrik;  
surrealismoa, Oxobi hobea dela esateko. Egunen batean, kultura frantsesa eta Iparraldea ezagutzen dituen  
batenbatek, behar du hori dena hobeto aztertu, zer den dagoena eta zer ez dagoena (AZURMENDI, J.: Etienne 
Salaberry (1903-2003) II, Egan, Donostia, 2003, 17. or.). 
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Gorago  aipatu  dugu  J.M.  Leizaolak  Salaberryren  neopopulismoaren  adibide  gisa, 

“Kurutzean gizona”603 olerkia paratzen zuela. Gizakiak Jesus gurutzekoaren zein premia gaitza 

duen  kontatzen  du  olerki  horretan,  hura  suntsituz  gero  nolako  hondamendia  etorri  ohi  den 

gizakiarentzat, herraren pean. Estilo herrikoi berezian. 

Bertsogintza aske-lotua (silabetan aske, errimatik askatu gabe, erritmo bereziak lortuz), Paul 

Claudelen  eraginpekoa  omen  den  hori,  Oxobi  eta  Lafittegandik  desberdina,  nahiz  haiekin 

kidetasun  funtsezkoak  dituen:  munduaren  (Jainkoak  egin  munduaren)  harmonia,  gizakiak 

suntsitua  infernuaren  bulkadaz.  Besteak  beste,  handitasun  naturazkoa,  bihotz  haurtasunaren 

gorazarrea, neopopulismoa dario Salaberryren olerkigintzari. 

3.3.4. Jean Diharce Xabier Iratzeder

Bi  bokazio  nagusi  izan  ditu  Beloken  bizi  izan  den  beneditar  olerkariak:  Jainkoaren  eta 

Euskal Herriaren alderako maitasuna, eta biak ere aldi bertsuan sortu bide zitzaizkion. Bi anaia 

zaharragoek bestelako ametsak zituzten, eta berak engoitik hamaika urterako apaiz izatea erabaki 

zuen. Kontatzen du horretan gurasoek, eta batez ere aitak eta haren aldeko familiak izan zutela 

zerikusia:  Aitamak fede handikoak nituen: aita, bere bi anaia apaizak bezala, ekarria zen goiko  

argitan denen ikustera604. 

Euskaltzaletasuna ere berdintsu, batez ere aitagandik eta anaia zaharrenagandik jaso zuen. 

Hamaika urtetan aitari apaiz egin nahi zuela esan zionean, horretarako euskaraz ongi ikasi behar 

zuela  adierazi  zion  hark,  eta  bertatik  hasi  zen  ikasten.  Liburuxkan  bildurik  argitara  eman 

zituenean 1941era arte ondu zituen olerkiak, sarreran Oxobi olerkariaren agurra jaso zuen, eta 

orri  berean  gerlan  hil  zitzaion  Michel  anaiari  paratu  zion  eskaintza  hilarriaren  marrazkiaren 

baitan  idazkun  hau  paratuz:  Gerlan  hil  zaitan  Michel  anaiari  bihotza  haurretik  su-gartu  

dautalako605.  Eskaintza  horretan  ez  du  adierazten  euskararen  alderako  sugartu  ziola  bihotza, 

603  In Gure Herria, 1953, 243-246 orr.
604  Ikus Interneten: “Iratzeder mintzo” Eke.org. (2009-12-27).
605  “Pindar eta lanho”, Ezkila argitaletxea, 1954. Sarreran, 4. orrian Oxobiren agurra eta eskaintza hilarri-iduriaren 

baitan.
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baina eman zuen elkarrizketa batean honela adierazi zuen: Bai, bai, izigarri atxikia nintzen hari.  

Harek eman zautan eskual amodioa. Errabiatuki zen euskarari atxikia606. Elkarrizketa horretan 

bertan dago jasoa anaia zahar hari eskaini zion “Itsasoa” zeritzan olerkia, eta beste pare bat ere 

eskaini izan dizkio, hunkigarriak607.

Uztaritzen  apaizgai  sartu  1933an,  Ganich  Iratzeder ezizena  bereganatu608 eta  apaizgai-

ikasketek uzten zioten aisialdian euskal kantuak biltzen eta ikasten hasi zen kartsuki, eta kanta 

berriak ontzen, eta gero Lafitte irakasleari erakusten zizkion. Lagunek esaten omen zuten: Hain 

euskalzalea  ez  balitz! Bere  zaletasun  suhar  horrekin  poxi  bat  arranguraturik,  Lafitte 

irakasleagana joan zen: –Xoroa naizela diote. Hala ote naiz? Lafitteren arrapostua: Ai! Holako 

xoro ainitz balitz gure gaztetan...! Bihotz eman zion. Gogora bedi Lafittek urtebete lehenago, 

1932an,  “Ithurralden  kantuak”  zeritzan  hogeita  bost  kantuko  sorta  atera  zuela.  Haietatik 

bederatzi bildu zituen Santi Onaindiak Milla euskal olerki eder bildumara (1954)609. 

Besteak beste, euskal olerkiei zegokienez, hortxe zituzkeen eskura Oxobiren olerkiak610 eta 

eskurago oraino irakasle eta bertso-gidari zukeen P. Lafitteren kantuak Uztaritzeko apaizgaiak. 

Gorago aipatu dugun elkarrizketa horretan J. Barbier ere aipatzen du, baina ez haren olerkiak 

baizik  ere  Piarres  eleberri  etnografikoa  atalka  Eskualduna kazetan  agertu  zena  20ko 

hamarkadan, baina batez ere euskal kantu zaharrak aipatzen ditu, haiek izan zituela olerkaritzan 

irakasle bikainenak, haien urratsetan ondu zituela bereak. Ardura olerki kantagarriei  abesteko 

airea ezarri zien.

Uztaritzen apaizgai  sartu eta hurrengo urtean P.  Lafitte  buruetarik zuen  Eskualerrizaleen  

mugimenduak  Aintzina  aldizkaria  aurkeztu  zuen Donibane Lohizunen.  Han izan zen  Ganich 

606  Ikus Interneten: Euskonews & Media (114). 2001-03-09 eta 2001-03-16. 
607  Horietako  bat  1991ean  idatzi  zuen  “Berrogoita  hameka  urte...(40-eko gerlan  hil  anaiari.)”  in  IZAGIRRE, 

Koldo: Xabier Iratzeder, Susa, Zarautz, 2000, 56-57 orr. Anaiaren heriotzako zertzeladak euskarak Ipar Euskal 
Herrian  bizi  duen  egoerarekin  berdintzen  ditu  mudu  sentitu-hunkigarrian.  Anaia  horrek  Eskualerrizaleen 
mugimenduan izan zuen egiteko garrantzizkoaz eta euskal nazionalista sentitzeak eta aldi berean Frantziako 
armadan aritzeak sortzen zizkion kontraesanez jakin nahi izatera, irakur Jean-Claude LARRONDek idatzitako: 
Eskualerri-zaleen biltzarra (1932-1937), Sabino Arana Kultur Elkargoa, Arteaga, 1994, 136-138 orr.

608  J. Barbier miresten zuelako, biak ere Jean izenez, eta hark ere Ganich izengoitia erabili zuelako hartu ote zuen 
berak ere? Argitara emandako lehen olerkiak Ganich Iratzeder izengoitia daramate, eta 1941ean apaiztu ondoan 
hasi zen  Xabier Iratzeder erabiltzen, euskal santuaren omenetan.

609  Ikus Milla Euskal Olerki Eder, Karmeldar idaztiak, Larrea-Amorebieta, 1954, 1131-1139 orr.
610  “Boz-Oihu! Deiadar! Nigar!” (1913) eta “Heiatik Zerura” (1935). 
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Iratzeder  apaizgaia, bi anaia zaharragokoekin, eta ondotik hiru ahaideak ibili ziren etxez etxe 

aldizkaria  banatzen.  Haren  arreba  Maddik  ere  parte  hartu  zuen  mugimendu  horretako 

emakumeen  Begiraleak  taldean.  Olerkariak  berak  1936an  Eskualerrizaleen  mugimenduak 

sortutako  Menditarrak  taldean parte hartu zuen, Hegoaldeko EAJren Mendigoizaleak taldearen 

senidea611.  Urte  horietan  eskualerrizaleak Donibane Lohizuneko  Gure etxea  aretoan elkartzen 

ziren, eta Iratzeder gaztea ere han ibiltzen zen, ahaide zaharragoen inguruan, eta batzuetan bidali 

egiten bazuten ere, behin hitz hauek entzun bide zituen Aitzolen ahotik: Lapurdiko, Benabarreko 

ta Ziberoko Euskaldun anaieri: bihotz bihotzetik agur! eta zirrara handia sortu zioten. 

Atharratzen, 1935eko udazkenean, egin zen Eskualzaleen Biltzarrean; Aitzol, Eizagirre eta 

Monzon entzun zituen,  Oxobiren ondoan, eta gertaera horretaz honela adierazi  du Joxe Mari 

Agirrek: 

Geroztik behin baino gehiagotan gogoratu duen moduan, han egon zen Ganix, zur eta lur,  

begiak zabal-zabalik, ikuskizun haren aurrean, gizon haiei so. Agian, hemen pizten zaio  

Ganix mutil gazteari euskaltzale izatetik abertzale izateko jauzia. Barruraino iristen zaio  

Hegoaldeko  abertzale  haien  gizatasuna,  zintzotasuna  eta  ondradutasuna.  Erabat  

uztarturik ikusten baititu bere bizitzako bi zutabe nagusiak: euskaldun eta fededun612. 

1937ko martxoan dataturiko “Barka” izenburuko olerkia Aitzoli eginiko gorazarrea da, eta 

1938ko  maiatzean  dataturiko  “Gernika”  deritzana,  euskaldunen  hiri  sinbolikoari  egina. 

Lehenbizikoa, P. Lafittek Aintzina kazetan argitara eman zezakeen, 1937ko iraila arte atera zenez 

gero613, eta 1938koa Gure Herria-n atera zitekeen, baina ez bata eta ez bestea kaleratu ziren ondu 

tenorean baizik ere handik ia hogei urtera. Gatozen bi olerki horiek aztertzera.  

611  Ikus  LARRONDE,  Jean-Claude:  Eskualerri-zaleen  biltzarra  (1932-1937),  Sabino  Arana  Kultur  Elkargoa, 
Arteaga, 1994, 151-158 orr.

612  AGIRRE, Joxe Mari: Jean Marie Diharce Iratzeder (1920), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 2005, 7. or.
613  Piarres Lafittek adierazi zuen Iratzeder Euskaltzaindian sartzean egindako mintzaldian:  olerkaria ere goizik  

agertu zen zure baitan, eta orhoit naiz nihaurk argitaratu nauzkitzula erdarazko eta eskuarazko lehen bertsuak.  
Menditarren eta “Aintzina” deitu ilabethekariaren udaberri egunetan ginen orduan... (Ikus URKIZU, Patri: 
Piarres Lafitte: Euskal literaturaz, Erein, Donostia, 1990, 337. or.). Belokeko Martzel Etchehandyk adierazi dit 
2008-02-13an e-mailez Aintzina-n Jean Diharce izenez olerki bakarra argitaratu zela, “Uztaritzeko apezgaitegia” 
deritzana, 33. alean, 1936ko agorrilan. Eskerrak bihurtzen dizkiot Martzel Etchehandyri.
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3.3.4.1. “Barka”614 (Aitzoli eskainia)

Lehen  ahapalditik  beretik  Galtxagorriren  lantzat  jotzen  da  Jainkoaren  amodioz  apaizei 

jazartzea.  Espainian Jainkoaren izenean apaizei erasotzea ezin ulertutzat  jotzen da. Francoren 

aldeko  erlijioso  askorentzat  apaiz  jazarriak  ez  ziren  apaiz  izanen  baizik  politikariak; 

Iratzederrentzat ez. 16/8/8/16 eskema metrikoaren arabera moldatua, zortzi silabako bertsolerro 

laburrek bereziki bereganatzen dute arreta, eta horietan, diogun bezala, Galtxagorri Euzkadira 

etortzea azpimarratzen da. Euzkadi hitza aipatzea ere ez da esanahigabea noski, gerra Espainian 

ariko da, baina deabrua Euzkadira etorri da. Aitzolen beraren ikuspegia du olerkariak. 

 Bigarrenean eta hirugarrenean, Aitzolen heriotza ankerra estilizatuki kontatzean, ekintzaren 

deabrukeria  salatzen  jarraitzeaz  batera:  “Ifernuan  zer  irriak  orduan  egin  dituzten”  Aitzolen 

suhartasuna azpimarratzen da bereziki, “aphez suhar bat/...begiak, suharrik” eta haren heriotza 

Jesukristoren heriotzarekin  berdintzen  da:  Jaunak bezala hiltzean dio:  “Jainkoa,  oi,  barka!” 

Aitzolen bihotzaren handia, hiltzaileenganako barkamen galdea egitera daramana:  Jainkoa, oi,  

barka! (id). Gogora olerki honen izenburua: Barka.  

Laugarrenean lurra da protagonista. Biziduna izan balitz, aphez haren khar sainduak lurrak  

ikusi balitu (id), hiltzaileak zituzkeen suntsituko, eta beraz hildakoa heriotza fisikotik salbatuko 

zukeen. “Agur, Erhobi” deritzan olerkian615 “Arrotzen peko eta zathitan daukigun Aiten lurrari”  

idatzi  zuen 1942an. Aberriari  egindako erantzuki gisa interpreta liteke,  beharbada, apaiz hain 

aberri-maitearen  hilketa  ankerra  saihestu  ez  izanagatik.  Olerkariaren  alderdi  lurtar  koleratua 

mintzo da. 

Bosgarrenean, eraildakoaren gorazarrea egiten da,  hark egin lana goresten:  maitatu herri  

zaharra  (Euzkadi  maitatzea,  lehen  ahapaldiko  Euzkadi  gogoan)  eta  langile  asko  ongira 

erakartzea, segur aski Aitzolek sindikatu katoliko ELA/STVren alde egindako lana goretsiz. Eta 

berriro ere haren suhartasuna berresten da:  Aphez suharrena: Aitzol kartsu hura (id). Gorago 

614  Pindar eta lanho (1920-1941), Ezkila argitaletxea, Urt/Ahurti, 1954, 21. or.
615  “Zeru-menditik (1941-46)” in Gure Herria, 1956, 27-28 orr.
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adierazi  dugu, 1936an  Menditarrak  taldean esku hartu zuela.  Talde  horren ereserkiak honela 

zioen: Menditarrak, eskualdun zintzoak gira gu/eskual odola suhar zainetan daukagu/zorigaitz,  

etsai batek nahi balu sartu/gure Eskual-Herrian ta hortaz jabetu616. 

Azken ahapaldian, Aitzol suharraren oinordeko jotzen du bere burua eta ez bera bakarrik: 

Bainan gure bihotzerat gar hek zaizkigu airatu/Zure heriotzak, Aitzol, fruituak emanen ditu (id).

Aitzolen bihotza zulatuz, Euzkadiren eta Jainkoaren aldeko apez suhar bat nahi izan dute 

ezeztatu,  baina  Aitzol  berriak  altxatuko  dira,  haren  suhartasuna  bereturik,  eta  besteak  beste, 

Iratzeder bera617.

Baliabide poetiko xumeak erabiliz, lehen irakurketan ulertzen den olerki herrikoi indartsu 

bat ondu zuen. Aitzoli omenaldi bikaina. Zergatik ez zuten argitaratu?

Iratzederrek berak elkarrizketa batean aditzera eman zuenez, argitaratu zioten lehen olerkia 

Ixaka Lopez Mendizabalen “Pospolin” aldizkarian agertu zen618, hamabost urte zituela.

Hurrengo, Donostiako El Día egunkarian berriz ere Ixaka Lopez Mendizabalen bitartez, eta 

gero Eskualduna aldizkarian619. Horretaraz gero, adierazgarria da: Hegoaldeko jeltzaleen artean 

lehenago  aurkitu  zituen  argitaratzaileak  Iparraldean  baino.  1938an  eta  1939an  bost  olerki 

argitaratu zizkioten  Gure Herria aldizkarian; haietatik hiru 50eko hamarkadan (Gure Herria-n 

1953tik 1955ra, eta Belokeko Ezkila argitaletxean: 1954an) kaleratuko zituen ostera “Pindar eta 

lanho  (1920-1941)”  olerki  sortan,  eta  lehen  bilduma  horretan,  besteak  beste,  agertuko  ditu 

Espainiako gerrari, Aitzoli eta Gernikako bonbardaketari eskainiak. 

616  LARRONDE, Jean-Claude: Eskualerri-zaleen biltzarra (1932-1937),  Sabino Arana Kultur Elkargoa, Arteaga, 
1994, 151-154 or.

617  Orixek Iratzeder olerkariari buruz zuen iritzia: “Iratzeder”, nere adiskide ona, olerkari beroa da. Baizik ere  
(solámente) gordexago izan dedin opa nioke. Oraino gazte baita, itxaropen aundia dugu argan. Ikus ORIXE: 
Orixe gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 191. or. 

618  Interneten: “Manuel Lekuona 1994 saria ematea Xabier Diharce “Iratzeder-i” 9. or. 
619  Aip.lib. 8. or.
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Zergatik 50eko hamarkadan, idatzi eta ia hogei urtera Orixeren Euskaldunak bezalatsu eta ez 

ondutako urteetan, 1936-37etan, ez Aintzina-n eta ez Gure Herria-n ordurako olerkiak kaleratua 

bazen?  Gure Herria-n 1938-1939etan argitaratu zizkiotenak 1936-37an onduak baino hobeak 

ziren? 

Joxe Mari Agirrek diosku:  Frantziako eta Iparraldeko eliza ofiziala, apaiz ugari, kazetari  

eta  irakasle  gehienak  Francoren  “gurutzadaren”  alde  agertu  ziren620.  Iratzederrek  berak: 

“Espainiako  gerla  denboran,  irakasle  eta  ikasleak  oro  (Lafitte  salbu,  erran  gabe  doa),  

Francoren alde ziren. Piarres Xarriton eta ni ginen bakarrik, agerian eta goratxi, abertzaleen  

alde (id.).  P.  Xarritonek  Belokeko  abadiako  orduko  giroaz:  Giroa,  Beloken  barnean  ere,  

Francozalea zen. Beloken ez ziren abertzaleak. Hartzen zituzten abertzaleak baina Francozale  

ziren,  buruzagitik  hasita.  Hori ere jakin behar da.  Francozale ziren!  Ibarnegaraizale,  denak  

hemen621. Arrazoi egiantzekoena da arrazoi politikoengatik ez zituztela Francoren aurkako olerki 

kantagarri haiek Aintzina-n edo Gure Herria-n argitaratu, ez kalitate arrazoiengatik.

P. Lafittek berak ere anbiguotasun ugari izan zuen garai hartan, giza ingurune ia osoki 

eskuinzale eta frantseszalean622. 

3.3.4.2. “Gernika”623

Zortziko  txikian  eginiko  olerki  kantagarria  eta  hunkigarria.  Gernika  hiria  pertsonifikatu 

egiten  da  olerki  guztian  zehar.  “Gernika”  entzutean  lehen  “bozkarioz  bihotza/  gainditzen  

zitzaitan” eta orain berriz “gaur egin dut gogotik/nigar ilhunbetan (id.). Kontraste bortitz sentitu 

hori batetik; bestetik, hiriaren sinbolotasuna azpimarratzen da: Jazko Eskualdun-iri/aren gorputz  

hila (id) Euzkadiren sinbolo bihurtzea, eta azkenik baina ez gutxiago garrantzizkoa, hiri suntsitua 

sinbolo unibertsal bilakatzea, Numantzia eta Kartagorekin parekatzearen bitartez. Oroit bi hiriak 

620  Aip.lib. 10. or.
621  MURUA URIA, Imanol: “Piarres Xarriton” in Jakin, (97), 1996, 91 or.
622  Jean-Claude Larronde, aip. lib. 248 or. eta ond.
623  Aip.lib. 28. or.
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erromatar  jeneral  berberak  suntsitu  zituela,  lehenbizi  Kartago  eta  handik  hamar  bat  urtera 

Numantzia. Erromaren inperialismoaren biktimak haiek, eta Gernika, faxismoarena.

Badu Aurelia Arkotxak artikulu bat “Arestiren hiri mitikoak” deritzana, eta han bi poeten 

arteko kidetasunak azpimarratzen ditu hiri mitikoen erabilera poetikoan: 

Jerusaleme,  Kartago  edo  Numantziako  “pareta  beltz  handiak”,  Gernikakoak  dira  

Iratzederrentzat. Gauza bera erran dezakegu Arestiren Kartagorentzat. Hiri martirizatuak  

unibertsaltasuna hartzen du. Hiri baten konkistatzean, haren  temenos-a hausten da eta  

sakratua  den  eremua  puskatzen.  Hiriaren  martirioak  beti  izigarriko  oihartzuna  dauka  

gizakiaren  psikean.  Hiriaren  suntsitzea,  lur-eme/amaren  heriotzaren  metaforaren  bidez  

agertzen da, Iratzederrengan Arestirengan bezala624.

Justu  olerki  honetan  ez  da  lur-eme/amaren  heriotzarik  agertzen,  baina  Gernikako  hiria, 

euskaldunen  hiria  pertsona  hil  baten  gorpu gisa  bai,  gorago adierazi  bezala.  Gerra  zibilaren 

garaiko  beste  olerki  batean  bai  agertzen  dela  bete-betean  Euzkadi  aberria  ama-lurraren 

sinbolopean, eta haren haurrak hiltzen anaiarteko herraren kariaz isuritako odola edoskitzeagatik: 

Anai  odola  herrari/eskainiz  nasairik,/Euzkadi  gure  amari/bulharrak  beterik,/haurñoak  

hurrupatzean/hilen dira gerruntzean625. 

Poemaren  gakoak  dira  euskaldunen  hiri  sinboliko  bozkariozkoa  hilerri  bihurtu  izanak 

sortutako  negarra,  kontraste  mingarri  hori  kantatzea,  eta  horri  unibertsaltasuna  txertatzea, 

Gernikaren suntsiketa Kartago eta Numantzia hirien patuarekin kidetuz.

Gorago adierazi dugu 50eko hamarkadan argitaratu zirela bi olerkiok, “Pindar eta Lanho” 

izenburuko  olerki  sortaren  baitan.  Hamarkada  berean  beste  olerki  sorta  bat  argitaratu  zuen, 

1941etik 1946ra idatzitakoez osatua, “Zeru-menditik (1941-1946)” deritzana626, eta beste zenbait 

624  Hegats, (15-16), 70. or eta ond.
625  “Orro ikharagarria” in Pindar eta lanho (1920-1941), Ezkila, Urt/Ahurti, 1954, 20. or.
626  In Gure Herria-n 1956tik 1957ra, eta Ezkila argitaletxeak liburu gisa 1959an.
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olerki  solte  kaleratu  zituen  Gure  Herria-n  eta  Euzko-Gogoa-n.  Gatozen  50eko  hamarkadan 

argitara eman zituen olerkietatik beste erakusburu batzuk aztertzera.

3.3.4.3. “Agur, Erhobi..”627

Lehen  Aintzina  1937ko udazkenean iraungi zen,  baina  Menditarrak  taldean oso gaztetxo 

zela esku hartu zuen Iratzederrek, apaiz egin aurretxoan, Mark Legasserekin batean berpiztu nahi 

izan  zuen  1941eko udan,  Frantzia  alemanek  okupatua  eta  bitan  zatitua  zutenean.  Eta  olerki 

honek, lau errepika eta zazpi ahapaldi molde handikoz osatutako honek aldizkari hura berpizteko 

“zaldi-karrosan” egindako ibilaldia oroitzen du, eta harekin batean euskararen eta Euskal Herri 

betierekoaren  gorazarrea  egiten  da,  iragana  orainarekin  lotzen  eta  etorkizunera  proiektatzen, 

Euskaran eta Jainkozaletasunean bermatuz.

P.  Xarritonek  hitz  lauz  kontatu  dizkigu  Aintzina  kazetaren  lehen  aldiaren  heriotzaren 

arrazoiak eta bigarren aldiaren sorreraren nondik-norakoak. Azken honetaz honela dio: 

1941eko  oporretan,  udan,  etxerat  etorri  zitzaizkidan  Iratzeder  eta  Legasse,  zaldia  eta  

karrosarekin.  Euskal  Herriko  itzulia  egiten  ari  ziren:  Lafitte,  Saint  Pierre,  Elizalde,  

Moulier...izan  ziren  ikusten  (.)  Eta  Haltsun  bildu  ginen  estudiante  saldo  bat,  lehen  

zenbakia prestatzeko. Hamabost bat bildu ginen: Legasse, Iratzeder, Mendiburu, Labadie,  

Duhour, Labegerie...(.) bigarren ikasturtea hasi zen egunean Iratzederren karta bat ekarri  

zidaten:  “Ni  Beloken  sartu  naiz,  eta  orain  zuri  dagokizu  Aintzina  hartzea”.  Legasse  

agertu zitzaidan laister eta erran zidan: “Zuk beharko dituzu zuzendu probak zeren eta nik  

ez baitakit euskararik”628. 

  

Xabier Iratzederren olerkira  etorriz,  B. Etxeparek Garaziko herritik  jo bazuen  Kontrapas 

kanta famatuko “Heuskara, ialgi hadi kanpora” dei alaia, orain Errobi ibaiak zeharkatzen duen 

627  In Gure Herria, 1956, 27-28 orr.
628  MURUA URIA, Imanol: “Piarres Xarriton” in Jakin, (97), 1996, 92 or. Argibide gehiago: HERNANDEZ MA-

TA, Aurelia: “Bigarren Aintzina” in Uztaro (15), 1995.
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Haltzu herritik dator: Eskuara, haugi jauzika kanpora. Bi bihotz euskaltzale batetaratu dira “Ero 

bi” eta Herriko Gazten bihotz hutsetan gure Eskualdun ametsa piztaraztera abiatu.

Gorago  adierazi  bezala,  ibilaldia  egin  1941eko  udan  Aintzina  berpizteko  xedez  eta 

udazkenean apaiztu zen Beloken. Baina ez zuen euskaldun ametsa alde batera utzi; handik ere 

jarraitzen zuen:  Jaun Goikoari othoizka,/sugar dadien Herria eta zu ez zitezen orai hotz (id). 

Euskal gazteak sugartu nahi  zituen,  lehenago anaia  Michelek eta  Aitzolek eta berarekin egin 

bezala, eta iraganean amets berbera izan zuten euskaldunak edo soilik arbasoak gogora ekartzen 

zizkien: Karrosa-pean dantzan ari da Aiten hezurren erhautsa,/Bi bihotz hoitan kantuz baitago  

itsas-gizonen odola,/kantuz Lapurdi, kantuz Bizkaia, kantuz Eskualdun Ametsa/Axular, Aitzol eta  

Elkano orai bozik lo dauzila! (id).

Bihotza euskal ametsez bete nahi zien gazteei adierazten zien,  Orreaga  eta  Gernikakoei –

nafar-karlistei eta bizkaitar-jeltzaleei,  zortzi Euskal Herri daudela,  erdarak janik, eta aieneka: 

Zuri  begira  dauzi  Mendeak  (.)  Erdarak  janak  dagozin  Zortzi  Eskual-Herrien  auhena (id). 

Zortzigarrena zeruan dagoen Euskal Herria, betierekoa.

Etsaiak berriz, aberats beltzak, hots, aberats fedegabeak:  Bertze Aberats beltzek bezala, ez  

utz Herria hiltzera eta euskaldunen arteko batasuna Jainkozaletasunean eta euskaran ardaztua: 

Gora Jainkoa! Gora Eskuara! Gauden guziak Eskualdun!

Zaldubyren kanta famatuaren lelo eta guzti, erdarak janik sumatzen zuen Euskal Herriaren 

biziraupen  arazoari  aterabide  teologikoa;  lurrean  euskaldun-fededun  eta  zeruan  euskaldun-

fededun guztiok denok batean Jainkoaren lorian.

3.3.4.4. “Mendiz Bertzaldeko” (Aita Donostiari eskainia, hil zen urtean)629

629  Euzko Gogoa (5-6), 1956, 10. or.
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Bi Euskal Herriak, Iparraldekoa eta Hegoaldekoa elkarri josteko egindako olerkia. Indarra 

eta  sua  ikusten  zituen  Hegoaldeko  euskaldunen  ezaugarri,  eta  goxoa  eta  neurria  Iparraldeko 

euskaldunengan. 

Adierazi  bezala,  harremanak  gazte-gaztetatik  izan  zituen  Hegoaldekoekin.  Entzun  zituen 

Aitzol, Eizagirre eta Monzon, Hegoaldetik ihesi joandako ugari ezagutu zuen, eta honela adierazi 

zuen  11  silabako  bertsolerroz:  Mendiz  bertzaldeko  Eskual-Herria/ezin  geiago  zait  

xoragarria./Badu bihotzeko Su pizgarria/zainetan indarra, soan irria. (id) eta Iparraldeari buruz: 

Alde huntako Eskual-Herria/etzait gutiago maitagarria./Eztu bertzean den suzko-jauzia/bainan  

bai: Goxoa eta Neurria (id)

Erdalzaletasuna  utzi  bazterrera:  Erdal-espantuka  utziz  mundua;  eta  haraindiko  nahiz 

honaindiko  euskaldunen  dohainen  sintesia  egitea  onuragarriena:  Hangoek  balute  suan 

neurria,/guk aldiz baginu su pizgarria,/mendiz bi aldetan zer Goiz-argia,/Salbu bailitake Eskual-

Herria! (.) Har elgarren ganik bai su, bai neurri;/jos, eskual-indarka, denek elgarri!

 Jose Azurmendik adierazten zidan jada Humboldt-ek ere aditzera eman zuela bi aldeetako 

euskaldunek  aiurri  berezia  zutela.  Xume  bezain  egoki  adierazia  utzi  digu  Iratzederrek  ere 

ezberdintasun hori.

3.3.4.6. “Su eta Khe”630

Iratzederrek M. Legasserekin batean Aintzina-ren bigarren piztuera bermatu eta Belokera jo 

zuen, handik Jainkoaren eta Euskal Herriaren alde jarraitzeko, eta han dirau.

Apaiztu,  Beloken  kokatu  eta  handik  laster  eskaini  zion  bere  bizitza  berriari  olerkia. 

Errepikan maitasuna agertzen du guztien gainetik, Belokeri dion maitasuna. Jainkoaren alderako 

sua eta bakea dario, eta su hori otoitzean lurruntzen da eta gora ke itxuran joaten.

630  Gure Herria, 1956, 150-151 orr.
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Bereziki gaueko otoitzak goresten ditu, aliterazioaz baliatuz:  Jainkoz eta zeru gozoz zoro-

mozkor kantatzen, (.) izar-pindar urdin beroz oro sugar ditezen (id). 

Gaueko otoitzen garrantziarekin batean, zentzumenen artean entzumenak duen axola handia 

nabarmentzen  du:  Oi  gaupetik  igaiten  den  fraide  bozen  sarkorra,/arpegia  lanhoztatuz  

barneraino baitoa! (.) gorphutzari baiteramo zeruraino gogoa! Orixek ere belarria ikusmena 

baino egokiagotzat zeukan otoitzerako.

Anaiak elkarrekin  otoitz  egiteak  duen garrantzia  halaber,  eta  otoitz  hori,  Euskal  Herriko 

tirain edo olatu, mendi, argi eta suarekin: Gora doa zeru alde Eskual-lurren kantua.(id).

Baina  ez  du  bere  herri  maitea  ahantzi,  alderantziz:  Osoki  dut  orai  maite  Eskual-Herri  

gaichoa,/haren  maitez  dena  baitut  hiltzeraino  eskaini./Osoki  dut  orai  maite  bide  beraz  

Jainkoa./Bihotz, indar eta amets, Jaunaren bainaiz ni (id).

Eta  batasun  horren  azken  helburua:  Oi,  Anaiak,  gauden  kantuz  Belokeko  gainean,/  

Eskualdunak zeruetan bateratuz bethiko (id).

Honaino heldurik Gabriel Lertxundi ekarri behar dugu gogora. Eliz kanta biltzaile aparta, 30 

herritako kantuak bildu, Lafittek bilduak zituen 240 kantika hartu eta Iratzederren laguntzarekin 

hautaketa egin eta behar bezala orrazturik  Kantikak  liburua atera zuena 1948an631. Gisa denez, 

kanta horiek izan zuten zerikusia Iratzederren olerkigintzan.  

Olerki  gutxi  batzuk iruzkindu  ditugu,  baina  gure  helburuetarako  aski.  Iparraldeko  kanta 

lirikoen tradizioan,  Barbier,  Oxobi,  Lafitterenean,  izadiko elementu  naturalak,  izadia  nortzea, 

lehen irakurraldian ulertzen den olerki neurtuarenean, tradizio horretan kokatuz bere emana, eta 

631  Ikus ARBELBIDE, Xipri: Gabriel Lertxundi (1908-1995), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2001, 12-14 
orr.
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aldi  berean oso ahots propioz,  Euskal  Herria  eta  Jainkoa,  Jainkoa eta  Euskal Herria oso era 

bereki-propioz josi ditu. 

Euskaltzaindian sartzean P. Lafittek egin zion ongietorria.  Haren olerkigintzaz aburu hau 

agertu  zuen:  Bana-bertze  uste  dut  klasikoa  deit  ditaken  zure  bertsu-moldea:  ausartzia  guti,  

elhasturia gutiago; hitza beti xuxen, batzutan ozen, bertzetan perekari; bainan aldi oroz Aita  

Gabrielen eskual-musikarekin ezin hobeki ezkondua632. 

Idazten erakutsi  zion J. Barbierrek honela kantatzen zuen 1914ko Gerra Handia bururatu 

berritan:  Biba,  biba  Frantzia,/Frantzia  maitea,/gaurgoiti  duk  utzia/nigar  egitea/ (.)  “Gora 

Jainko Jauna,/o bai zu lehena/aiphatu beharrena!/Biba zu Am´ona,/Lurdeko Birjina,/gure alde  

emana!/”  “Gure  Clemenceauri/gure  Foch  gaitzari,/gure  soldadoeri,/gur´adixkideri,/gure  hil  

maiteri/ohore guzieri!”633.

Sentipen erlijioso-politiko hori eraldatua da Iratzederrekin. Jainkoaren alderakoa atxikitzen 

da, eta aberriarena aldatzen da Euskal Herriaren aldera osoki. Hori bai, Euskal Herri gaixoaren 

salbamena zeruan.

3.4. Frantziskotarrak

S.  Mitxelena,  B.  Gandiaga  eta  M.  Erdozaintzi-Etxart.  Hirurak  herrixka  edo  herri  handi 

samarraren auzo bateko baserrian edo etxondoan jaioak. Gipuzkoarra eta bizkaitarra Kantabriako 

probintzia frantziskotarrekoak bezala Iparraldeko nafarra Akitaniakoa, baina B. Gandiagak zioen 

bezala, hirurak ere komunitate pertsonal-literario berekoak:

 Eskolarik sortu ez. Gu Arantzazuko taldekoak gara. Diferenteak gara, baina elkarri eutsi  

egin  diogu  (.)  Komunitate  literarioa  osatzen  dugu.  Villasante  eta  Salbatore  Mitxelena  

632  URKIZU, Patri: Piarres Lafitte: Euskal literaturaz, Erein, Donostia, 1990, 338 or. 
633  BARBIER J.: Olerki hautatuak, Hiria, Donostia, 2006, 58-60 orr.
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(arras diferenteak), lagun handiak eta elkarren miresle dira (.) komunitate humano bat,  

elkar pozten dugu. Kandido Zubizarreta...Manex Erdozainzi...634.  

 

Hiruretan  garrantzi  gehien  izan  zuena  50eko  hamarkadan,  dudarik  gabe,  Salbatore  

Mitxelena.

Orixeren  Euskaldunak  poema Espainiako II.  Errepublikaldiko fruitua bezala,  Arantzazu:  

Euskal-Sinismenaren Poema gerraondokoa, egoera berri tamalgarriari hobeki erantzuten ziona.  

Orixerena 30eko hamarkadaren lehen zatian idatzia eta Mitxelenarena 40ko hamarkadan, nahiz  

hirugarren zatia 50ekoan argitaratu. Lagun eta olerkarikide izan zuen Nemesio Etxanizek zioen  

bezala,  nork  hari  irabazi  gerrate  ondorengo  euskal-min  larria  adierazten?  Gabak  zekarren 

eguna antzerkiak Arantzazu poemaren ikuspegi bera du, eta T. Monzonen Menditarrak antzerki  

arrakastatsuak ere bai. Manuel Lekuonak eta Orixek goretsi zuten eta F. Krutwigek ere bai. 

Orixe eta  Lekuonaren ikuskerarekin  oso bat,  alde  batera:  elezahar eta ipuin,  kopla eta  

kanta zahar, eta sukaldetik zerura zihoazen otoitzak galduz-galduz zihoazela eta, galtzada-harri  

ondoko  ermitak  bezala  fedea  eta  Euskal  Herri  zaharra  desagertzera  zihoazela-eta  intzirika,  

lantua jotzen; hain segur orainean gerrak zatiturik zeuden karlista francozaleak eta aurkakoak  

iragan-min bertsuak batzera ekar zitzan etorkizunean. Hirugarren zatiak “Bizi-nai” izenekoak  

zentzu politiko markatuagoa eransten zion poema osoari, zentzu politiko-erlijiosoa, garaiarekin  

erara.  Poema  Andre  Mariari  arrenka  bururatzen  da,  Jesusek  Lazarorekin  bezala,  hiltzera  

kondenatutako herria berpiztu zezan, euskaldun guztien batasuna gauzatuz.

Zailagoa da azaltzen zergatik liluratu zuen F. Krutwig. Hona bere hitzak:  Poema honetan 

gure herriaren botzak eta naigabeak, nekheak eta lehiak sentitzen dira. Egiazko, zinezko poesis  

guztietan bezala,  nundik dathorren eztakigun aingeru bat gugan sorrtzen dela aditzen dugu.  

Liburu  haur  irakhurrten  hari  garenean,  gure  izpirituak,  lekhoreko  munduan  eztagozen  

gauzetarat, bertze mundu batetan manatzen duten indarrak eta idealak gana hegaz egiten duela  

sentitzen dugu.  Hau da, arrazoiaz edo adimenaz gaindiko espiritualtasun bat sumatzen zuen  

poeman: Mitxelenaren poematek, honen egiteko, izpirituzko hegalak eduki daduzkate. 

Oso  estilo  herrikoian  ondua:  molde  txikiko  eta  handiko  bertsolerroak,  errepikak  eta  

errepika  horietan  irudi  ederrak  bezain  adierazkorrak  tolestearen  bitartez:  Noraiño  oa,/  

634  “Ni neu euskal idazleetako bat” in Hegats (17-18), 105. or.
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sagarñoa,/ zugaitzetik jaulkita/ maldan-bera iraulka? edo  Adio/ Euskalerriak dario,/ Zugana/  

luzatuz bere yorana.

Baina adierazgarria  da Ameriketara  aldegin  baino lehen,  1954an,  nola gazte  denboran  

egindako olerkiak, “Arraun ta amets” izenpeko olerki orraztuak, bidali zizkion Karmelo Iturria  

adiskideari argitara zitzan. Herri poemen aroa konplitua zegoen nonbait, norberaren baitako  

ametsak  eta  borrokak  poemetan  isurtzeko  garaia  zen  euskal  literaturan  –Orixe,  Mirande,  

Etxanizek bezala–, eta gazte denborako olerkiak erreskatatu zituen, erromantiko-idealistak. 

Kulunketa  urdurian,  uhinetan  bakar,  ontzixka  arriskatu  bat  zen  gizakion  bizitza  S.  

Mitxelenarentzat. Idealak bultzatzen omen gaitu, eta asmo materialistak, hots, itsasoko laminen  

deiak ez bide dira aski  aruntz leia sorgortzeko, batzuetan  Oskorri  deitzen duen atseden-kaira  

garamatzan bidetik aldendu gaitezen. 

S.  Mitxelenak  poema  epiko-historiko  aski  lirikoaren  bidez  bezala,  B.  Gandiagak  olerki  

intimistagoekin lortu zuen garaiaren berri ematea. 1962an argitaratu zen  Elorri  1952-57 urte  

bitartean  landu  zuen.  Bere  hitzetan:  Elorri-ko  ni-a,  ni-neua  baino  zabalagoa  da:  gizateria  

izaterainokoa, baina ez abstraktuki hartua, neugan errotua eta pertsonatua baino. Eta, beraz,  

denbora guzti haren ni-a. 

“Arkaitz ganeko olerki” poeman elorria lehorraren lehorrez egarri-ebakiz beterik aurkezten  

digu, adarrak egarriak bihurriturik, ez lore eta ez orri. Haritzek, pagoek, txoriek eta ardiek ez  

zioten begiratu ere egiten, eta kupiturik Goiko Jabea-k ihintzen Ama (iruntzen-Ama) bidali zuen 

elorria, hots, gizakia, ihintzarekin gozatzera, sufrimena arintzera. S. Mitxelenarekin Arantzazuko  

Ama Birjinaren eskutik berpizkunde politikoa itxarotetik B. Gandiagarekin gizabanakoarentzat  

graziaren ihintza espero izatera igaro ginen euskaldunok.

J.M. Lekuonaren arabera,  Elorri-ko Gandiagaren ezaugarriak hauek dira:  Poeta bizi den 

lekuko  sinbolo  txikiak  eta  xumeak  dira  idazlaneko  ikonoak.  Gain-egiturekiko  fiakaiztasuna  

agertuz,  eta  hurbileko  gauza  arruntetaz  baliatuz  jasoriko  unibertsua.  Inolako  abantail  

estetikorik gabe, bertako gauzñoez muntaturiko erakusketa poetikoa.
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50eko hamarkadan olerki gutxi idatzi zuen Manex Erdozaintzi-Etxartek. Hinki Hanka olerki  

bildumaren  aitzin-solasean  zioen:  Jendeak,  gauzak,  espazioak,  garaiak  (.)  ez  nahiz  ahantzi  

nabila,  gabiltza.  Ez  dakit  baina  beharba  hola  sortzen  daiteke  gugan  poesia.  Betiko  galdu  

ditugunak eta urrunduz joaki zaizkigunak ez nahiz ahantzi.

Amaren irudia, bihotz beti gaztearen oroimena ez galtzeko poema (Eta bihotz bat/Nihongo 

gazte batena baino gazteago/Amodio fresko batez beti gainditua/Amodio iturri freskoa/Amaren  

bihotza!). Etxondoko etxe gibeleko haritzari paratua, arbasoen historia luze eta urratuaren ikur  

bilakatua  (Hiaurekin  eraman  huen/Ohorezki  eta  ixil-ixila/Gure  etxondoan  sortu  eta  

itzali/Belaunaldien historia luzea eta urratua!). “Klotxereko Kurutzea” deritzanean hark gogora  

ekartzen zizkion irakaspen giristinoak, eta “Presuner ohiak” izenekoan, euskaldun jendearen  

kontzientzia  loakartua  iratzararazteko  ahalegina: Ez  ziren  gerlako  eginak/Frantziako  

Erreinuak/Gerlari  edo  presuner  ohi/Bere  fantesian  izendatzen  dituenak/Eta  bere  xingola,  

medaila,  girgileriekin/Kontsolatu  nahi  dituenak/14  aldiz  eta  40  aldiz/Nik  dakita  zenbat  

aldiz/Bere hitz ederrekin engainatu dituenak/Eta herri batek ixil-ixila/Erreboltatzerik gabe/Bata  

bestearen ondotik/Ehortzi behar dituenak...; “Populu bat xutik” famatuaren iragarle.

3.4.1. Salbatore Mitxelena

Olerkigintza dugu aztergai atal honetan, baina aurrez bere obra osoaz eta haren batasunaz bi 

hitz.  Gerraurreko eta gerraondoko olerki  pertsonal  bakan batzuk salbu,  haren gainerako obra 

guztia Euskal Herriaren gainbeheraren eta oinazealdi luzearen adierazpen literarioa da. Lehen 

gerra karlistatik  hasirik, idazten duen 36ko gerraondora,  Euskal Herriak eta euskaldunek bizi 

izan dutela deritzon kalbario eta herritasun-gabetze eta arroztearen adierazpidea. Poemaz, prosaz 

eta testu dramatiko bidez. Gero eta dramatikoago. Nareagoak, itxaropentsuagoak dira Arantzazu 

poemaren lehen zatia, eta hitz lauzko Ame-Semeak Arantzazuko kondaira, eliza berria eraikitzen 

hasteak  zemaion  pozak  markatua  azken  hau,  eta  dramatismoak  gora  egiten  du  poemaren 

hirugarren atal “Bizi nai”, Unamuno ta abendats saiakeran, eta goia jotzen Erri bat guruzbidean  

eta Confixus drametan. 
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Olerkietara etorriz, honelaxe kontatu zigun N. Etxanizek nola ezagutu zuen S. Mitxelena eta 

nola bertatik lagun egin ziren eta olerkien elkarri erakusle: 

Nik, Mitxelena Xalbatore, Donosti'ko Atotxan, Prantziskotarren konbentuan ezagutu nuan  

eta an bertan lagun egin.  Arrezkero,  beti  ere,  bakoitzak mamitzen genituan olerki  edo  

poesiak, batak besteari erakutsi oi genizkion. Aietako batean, kontu bitxi bat ekarri zidan  

gure jarduna bizi-arazteko. Or datorkit praille tirtiria, esanaz:

– Atzo, praille lagun batek aldizkari prantzes bat erakutsi zidakan.

Errebista ura lizunkeriz ederki josia zetorrean. Besterik gabe, au bota

zidakan bat-batean:

– Onelako gairik ezin letxekek euskeraz egoki adierazi.

Orduan Mitxelena Xalbatore'k au erantzun ziokan praille euskal-fede

gutxiko ari:

– Nai al-dek aragi-irrikak or bezin bizi euskeraz adierazi?

Eta  berealako  batean,  gure  Xalbatore'k  an  eskeiñi  zion  praille  lagunari  griña-irrikaz  

jositako bere lana, euskeraz ondo ornitua, Garbi zegoen, beraz, lizunkeri-gaiak euskeraz  

egoki ta bizi aitatu zitezkeala. Lan ari, Mitxelena'k, izenburu SUSAA jarri zion. Neri, lan  

ura irakurrita, beti bezela, aren antzeko zerbait sortzeko irrika sartu zitzaidan buruan. Ori  

bai, Xalbatore'k itzik gordiñenak zerabiltzen bere olerkian ta nik itz goxoagoz eta irudiz  

bigundutako olerkia burutu nai nukean. Jarri nintzan, ba, lanean eta an sortu nuan nere  

gai bereko lana ta orrela mamitu nuan “GRIÑEN LOA” izenburu duan olerkia 635.

Nahiz bien artean hogei urteren aldea egon, ematen du izaera aldetik egoki etortzen zirela: 

biak  “tirtiriak”,  egonezinekoak,  eta  fede  handikoak  eta  aldi  berean  zalantzatiak, 

kontraesankorrak, eta ausartak eta heterodoxo samarrak. Biek eragingo zioten elkarri, eta gazteak 

zaharragoa maisutzat ere izango zuen (Manuel Lekuonaren  Literatura oral euskérica biek ere 

oso aintzat zuten, Azkue eta Barandiaran ere bai), baina, alderantziz ere bai; zeren garbi dago N. 

Etxanizi  asko  eragin  ziola  S.  Mitxelenak  Arantzazuko  santutegiaren  inguruan  sortutako 

mitologiak, hots, Euskal Herriaren kondairaren eta Arantzazuren arteko zorikidetzaren ideiak. N. 

Etxanizen beraren hitzetan:  Gure erria ta Arantzazu-ko Andre Mari nork lotu alkarrekin alako  

xaloki?  Bai  ederki  baliatu  ere636.  Eta  batez  ere  beste  honetan:  ta  nork  ari  irabazi  gerrate  

635  “Susa” in Jakin, (5), 1978.
636  “Salbatore saiolari” in Jakin sorta (2), 1970, 100. or. Ikus, bestalde, antzerkiaren atalean, Nemesio Etxanizen 

“Gabak zekarren eguna” antzerki lanari buruzko iruzkina.
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ondorengo  euskalmin  larria  adierazten?  “Ona  Arantzazu,  euskal  Golgota!/euskal  Kalbario  

santu!” ta lentxeago: “Il baiño len iltzat uztako Erria,/bide bazterrean ona elbarria,/Ama bat  

bear-ta Zugana jarria” (id).

S. Mitxelenaren literatur lana azkar kokatzeko esaldi zinez adierazgarriak: nork Salbatore 

Mitxelenari irabazi gerrate ondorengo euskalmin larria adierazten?

N.  Etxanizek  1956an idatzi  zuen  Gabak zekarren  eguna  izeneko  antzerkiaren  azpian  S. 

Mitxelenak ehundutako historia teologikoaren ikuspegi bera dago, eta T. Monzonen Menditarrak 

antzerkian ere bai637.

J. Azurmendiren hitz hauek ere baliagarri zaizkigu haren lana kokatzen hasteko: 

Mitxelena  ez  da  Autore  bat  (.)  Salbatore  lamara  bat  da.  Epe  laburrean  lan  egin  

du.Funtsean haren obra guztia “berdina” da. Mitxelenak  gauza bat  du esateko.  Gauza 

hori  esaten  du  beti.  Indar  guztiaz  beti  horixe  esaten  du.  Ideia  bakarreko  idazle  

apasionatua  dugu:  Euskal  Herriaren  kalbarioa.  Arantzazu  euskal  Golgota  bezala  

interpretatuko  dizu.  Unamunoren sentimendu tragikoa berea du.  Salbatorek  utzi  duena  

instantanea  bat  da.  Ez  da  patxadaz  eta  astiro-astiro  egindako  obrarik.  Hortxe  dago  

Mitxelenaren handitasuna. Beharbada hortxe ttipitasuna ere. Mugak behintzat638.

Gerrak  galdu,  XIX.  mendeko  gerra  karlistak  eta  bereziki  1936koa,  eta  hiltzera 

kondenaturiko euskal herri gaitzetsiaren garrasia. Herritasuna, herri ezaugarri bereizgarriak galdu 

eta  galdu,  zeriola,  ari  zen  herri  baten  olerkari,  poeta  epiko  norberaren  kezkak  bainoago 

herriarenak zerabiltzalako baina aldi berean haiek oso modu lirikoan, sentituan, grinatsuan. 

637  Ikus antzerkiaren atalean N. Etxanizi eskainitako atalean, antzerki horretaz adierazia, eta halaber T. Monzoni 
eskainitakoan aditzera emana.

638  Ikus “Mitxelenaren bere lekuratzeko” in  Salbatore Mitxelena Idazlan Guztiak,I,  E.F.A, Arantzazu-Oñati, 1977, 
XL or.
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Batetik, gerraurrekoa. Aita Villasantek kontatzen du nola ikasketa urteetan Arantzazun eta 

Foruan,  bera  zen  “euskaltzale  bakarra, euskeraz  idazten  zekien  bakarra,  eta  alako arridura  

batekin begiratzen genion. Oroitzen naiz errebista ttipi bat atera genuela Kolejioko mutikoen  

artean, “Forua” zeritzana (1935 urtean); eta ain zuzen, an euskeraz azaldu zen gauza bakarra  

berak egiña da. Olerki bat: “Oroilari”639. 

Literatur  ekoizpena  1935etik  1962ra  bitartean  ondu zuen.  Arraun ta  amets-en  bildutako 

olerkiak,  hitzaurrean  dioenez640,  16-22  urte  bitartean  idatzi  zituen,  hots,  1935tik  1941era; 

Arantzazu  poema: 1942tik  48ra,  Ama-Semeak  Arantzazuko  kondairan  1951n,  Erri  bat  

guruzbidean  1940-1955-1958etan,  eta  haren  laburpena  den  Confixus  1960-62 inguruan,  Erri  

bat... irakurtzeko eta laburpena taularatzeko prestatua; eta  Unamuno ta abendats  saioa 1955-

58etan, Ameriketan. 

 Orixe eta Lekuona, esate baterako, oso ere goian zituen, biak goretsi zituen; eta aldi berean, 

jakin  zuen  gerraondoko belaunaldi  gaztea,  bere  adinekoak  edo gaztexeagoak  ere  txunditzen, 

esaterako, F. Krutwig. Olerkiei eskainitako atal honen sarrerakoan adierazi dugu S. Mitxelenak 

nola laudatu zuen Orixeren Euskaldunak: Cuantos se han dedicado al estudio del País y cultivo  

de su idioma, han de ver en este poema la apoteosis más brillante de sus afanes y tareas y la  

culminación más feliz  y lograda641.  Eta frantziskotarren atal  honen sarreran F. Krutwigek zer 

idatzi zuen hartaz642. 

Arantzazu: Euskal-Sinismenaren Poema-ko hirugarren aldia osatzen duen “Bizi nai” atalean 

oso garbi ikusten da nola bat egiten zuen Orixeren ikuskerarekin. “Eusko-negarra” deritzan zati 

osoak ikuspegi horixe du: 

Igesi

Zenbat gauz eder doazi,

639  “Ama-Semeak” in Salbatore Mitxelena, Jakin sorta, 1970, 65-66 orr.
640  Salbatore Mitxelena Idazlan Guztiak,I,  E.F.A, Arantzazu-Oñati, 1977, 117. or.
641  “Euskaldunak o el poema de los vascos” in Arantzazu (9),1950, 220-223 orr. 
642  “Arantzazu: euskal-poema” in Arantzazu, (11), 1950, 302-303 orr. 
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Ezaren

Illobi beltzera zuzen,

egundo

gehiago ez biurtzeko,

sekula

il bear ez lutekela...//

Antziña!:

–gure iñular sorgiña,

iraun-arazi eziña... –

zure printzak itzalduaz...//

Zergatik

ez edan zure argitik,

bizi gaitezen lengotik?

Zergatik

ez ibilli zure eskutik

bein-beti,

eten ez dedin leiñargi?...643.

Eta ihesi zihoazen gauza eder horiek zein ziren zehazten zituenean: lizar, pago, intxaurrak 

versus pinu beltz arrotzak aipatzen zituen, haiek euskaldunak, hauek erdalduntzearekin lotuak; 

elezahar  eta  ipuin,  kopla  eta  kanta  zahar,  eta  sukaldetik  zerura  zihoazen  otoitzak,  eliz-

harlauzapean  ehortzitako  hilak,  galtzada-ertzetako  ermita  isilak,  batzarretako   lege,  jolas 

tolesgabeak, ohitura sotilak, eta Olentzero, eta gailurretako gurutzeak, bruxa beltzak eta gona 

gorrixkak. 

Haren obra gehien aztertu duen Joxe Azurmendik honela dio: 

643  Salbatore Mitxelena Idazlan Guztiak II,  E.F.A, Arantzazu-Oñati, 1977, 278-279 orr.
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Gogoan dut nola haren Euskal Herria nahiko arrotz egiten zitzaigun ikasle lagun sail bati  

behintzat.  Aritz,  pago  nahiz  lizarren  ordez  “piñu  arrotzak”  (zerraldotarako  omen,  ez  

katedraletarako) jan dituela gure mendiak irakurtzen dugunean, ez dugu pentsatu behar  

ekonomia,  ezta estetika  ere  (ez  diot  poetika)  buru begietan  ditugula,  sinbolotzat  hartu  

baizik,  eta  kontestu  horretan  Mitxelenaren  irteera  askok  (orobat  Orixe-rekin)  ez  dute  

parregarri izpirik gehiago. Galtzen ari garen aintzina galera serioa da. Ez dira beharbada  

sinbolo  aproposenak  horietxek  izango,  gure  sensibilidadea  esnarazteko  (eta  gure  

denborari  dagozkionean)  baina  gizona  bere  garaiari  zor  zaio,  eta  bereari  Mitxelena.  

Olentzaro,  pelotari  txurien  Abe  Maiko,  mendi  gurutze,  buruxa  beltx  nahiz  gonantx  

gorrixkoen galerak Mitxelenari  damaioten  larria gu ere  larrimintzekoa da,  sinbolotzat  

ongi pentsatzen ditugunean. Asarrerik asarre, eta gezurrik gezur, herria ari gera galtzen644.

Olerkien  atal  honetan,  azterketarako  hautatu  dugun  hamarkadari  dagokionez,  Arantzazu 

Poema-ren “Bizi nai” hirugarren atal horixe izango dugu iruzkingai eta “Arraun ta amets” olerki 

sorta.

3.4.1.1. Arantzazu: Euskal-Sinismenaren Poema: “Bizi nai”

Ikaskide zuen Aita Villasantek honela kontatu zuen: 

Teologu ikasteak  Arantzazun egin zituen  (1940-1944),  eta neri  azkeneko bietan  (1942-

1944) gertatu zitzaidan haren ondoan egotea. Orduan piztu zan haren Arantzazu-zalea.  

Zergatik edo nola? Alde batetik, jende euskalduna erruz Arantzazura erromerian etortzen  

ikusten zuelako: ikusgarri horrek bihotza irabazi zion. Gero Manuel Lekuona apaizaren  

liburua (“Literatura Oral Euskérica”) haren eskuetan erori zan (.) Ba genuen, gaiñera,  

eskuen  artean  Aita  A.  Lizarraldek  idatzitako  Arantzazuko  Kondaira  (artean  argitara  

gabea). Baita ere Arantzazuko artxibuan zegoen (eta dago) Arantzazuko kanta-zaharren  

644  “Mitxelenaren poesiako tematika ezpalak” in Salbatore Mitxelena, Jakin sorta (2), 1970, 38 or. 
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bilduma:  Aita  Lizarraldek  berak  aitona  eta  amona  xaharren  ezpaiñetatik  jasotako  

erromantzeak Arantzazuri buruz (.) Aski izan zituen elementu hoiek alako sintesis berri bat  

bere  buru-bihotzetan  sortzeko:  Arantzazu  izan  da  euskal  fedearen  sukaldea.  Euskal  

Edestia eta Arantzazurena, bi-biak, uztarturik ibilli dira. Euskalerriak jaso-aldia ezagutu  

zuenean,  Arantzazuk  ere  bere  urrezko  aroa  izan  zuen;  eta  hura  ondatu  zenean,  alaxe  

Arantzazu ere645.

Lehen bi zatietan kanta zaharren presentzia etengabea da. Arantzazuko Amari eskaini zion 

poema, eta eskaintzan argi asko aitortzen du zer den eta zein zumez baliatuz ehundu zuen poe-

ma:

Gizaldiz-gizaldi zure babesean eta zuri kantari bizi izandako Euskalerri zarrak abestu izan  

dizun poema dezu, nik orain andik eta emendik osatua, ilzorian zeuden puxketatxoakin  

gorputz bat eginda. Kantazar eta elezar oiei darien poesi-lurruna ta kristautasun sendoa  

bildu ta, kondaira lagun, itzez jantzi: nik besterik egin al dizut gero?646. 

Esate  baterako,  poema  “Errodrigotxo  Baltzategiko”  kanta  zaharraren  moldaketarekin 

abiatzen  da.  Kanta  horren  jatorriaz  duen ustea  honela  azaltzen  du  S.  Mitxelenak  Aboz-abo,  

Arantzazuko kanta-zarrak idatzian: 

Ama Birjiña agertu zanekoxe badakigu nolako eztabaida sortu zan Oñati-inguruko errien  

artean.  Murgiatarrak batetik;  Garibaytarrak bestetik  (.)  Arantzazuko bide-urratzeari ta  

ermitagintzari,  alkar  bat  artuta  auzolanean,  ekin  zioten  mondragoitar  eta  oñatiarren  

artean  asmatua,  edo  orduntsu  behintzat  asmatua,  derizkiot  nik  kanta  oni.  Zer  oberik,  

jendea beren alde ekartzeko, Ama Birjiñak berak nai zuala esatea baño?: Ama Birjiñak  

berak  esan ziola,  alegia,  Errodrigori,  ermitatxoa  antxe  egiteko,  Arantzazu  izena ipiñi,  

antxe euskaldunak izan bear zutela-ta ostatu, gero elizaunditzen zanean...647.

 

645  “Mitxelenaren poesiako tematika ezpalak” in Salbatore Mitxelena, Jakin sorta (2), 1970, 66-67 orr.
646  Ikus poema atariko “eskaintza”: Salbatore Mitxelena Idazlan Guztiak II,  E.F.A, Arantzazu-Oñati, 1977, 3. or.
647  Ikus aip. lib., 636-637 orr. Eta berriki kanta zahar horren historia sozialaz: AZURMENDI, Joxe “Arantzazuko 

kanta  zahar  zaharrenaz  ohar  historiko  batzuk”  in  ETXEBARRIA,  Igone:  Arantzazuko  balada  edo  kanta  
zaharrak, Arantzazu E.F. Bilbao, 2003,  162 or. eta ond.
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Poemaren lehen bi ataletan kanta zaharrak dira osagai garrantzizko, eta hirugarren atalean 

berriz  bertsoak  eta  olerkiak  (Xenpelar,  Elizanburu,  Arrese  Beitia,  Arruti  eta  Omaetxebarria 

frantziskotarrak, Aita Arana...)  

“Bizi nai” hirugarren atalari 1948ko data ezarri zion. Argitaratu berriz, 1955ean egin zuen, 

Euzko-Gogoa-n bera jada Ameriketan zela, Montevideon, “Unamumo ta abendats” bururatzen. 

Zergatik atzeratu zen? Arrazoi politikoengatik. Autorearen hitzetan: 

Obe izango zan, bearbada, poemaren III zati au I ta II´kin argitara izan ba´litz. Jendearen  

gogoko izango zan, eta lozorroaren ernarazgarri. Zer esanik ez, berriz, poemaren oro-

tankerak  asko  irabaziko  zula  gainsoiñeko  onekin.  Artarako,  banun  gobernuaren  edo  

gobernutar baten baimena. Baiña, damurik, ez nintzan ausartu. Gaia arriskatua zalakoz,  

esamesak eta agian salaketak ere sortu zitezkela-ta, ez zitzaidan zuzen iduritu baimen-

mesedea  egin  zidanaren  agintea  ta  uste  ona  kolokaraztea.  1949  ezkero  (“Arantzazu”  

argitara zan ezkero, alegia) jendearen suminkortasuna apur bat baretzen doala ematen du,  

ta salatari-arriskua zertxobait urritzen, setakeriari artu diogun nazkari eskerrak. Ala uste  

dugu, edo uste nai beintzat648. Bazituen artean zalantzak. 

Hitzaurre  hori  oso  interesgarria  da  orduko  euskal  gizarteaz,  literaturaz  eta  politikaz  S. 

Mitxelenak –ez ziren harenak bakarrik!– zer ikuspegi zeukan jabetzeko. Labur-beharrez, esaldi 

adierazgarrienak baino ez ditugu aldatuko, eta horiekin batean poeman bertan nola ageri diren 

azalduko dugu. 

Euskal literaturaren eginkizunaz: 

Euskaldun ilzoriok gure gauzei ta pertsonei zor diegun onginaia ta laguntza, ori baitipat  

erabilli  ta  auspotu  bear  dula  derizkiot  gaurko  literaturak,  politika  oroz  gaiñetik,  

euskaltasunari eutsi nai ba´dio. Batasuna billa ta ez alderdikeria; alde bat eta besteko  

utsegiteen  barkapena  erein  eta  ez  kontrako  etsaikerien  zabalkunde  zalapartatsua.  Bi  

648  Ikus Salbatore Mitxelena Idazlan Guztiak II,  E.F.A, Arantzazu-Oñati, 1977, 255. or.
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aldetarako partiduak daukagu ortan zer ikasi,  ta zer damutu (.)  Orregatik  karlistetako  

gerratean  tinkatu  da  BIZI  NAI,  ia  geiago  luza  gabe gure  egunetara,  gaurko  sentipen  

larrienak  antxe  asabenakin  kokatuz.  Bitara  jarriak  datozen  gaurko  euskal  partiduen  

batasuna  bidegurutze  artantxe  bakarrik  topa  eta  kanta  bait-diteke.  Arabera,  egiñala  

guzian saiatu naiz iñor ez minberatzera, arloa txirristagarria izanagatik (.) 

Eta  hala  kontatzen  du  nola  1834an,  Rodil  liberalen  jeneral  oilo-huts  bezain  makurrak 

Arantzazu erretzeko agindua eman eta gauez erre zuten: 

Praille  gizaraxoak,/Rodillen  aginduz,/Imajiña  artuta/Oñatira  iraduz,/baioneta  

artean/lapur  batzun  tajuz,/euri-jasa  azpian,/izuaren  izuz...(.)  Alako  salkeria/ezin  

eramanik/negar  egin  omen  zun/Zumalakarregik./Ta  aren  begi  ta  

biotz/ondrauetatik,/Baionatik Bilbora/negar Euskalerrik! (.) Illunabar beltzena/Aizkorrin  

gainbera/jausi  zan  Arantzazu/dana  estaltzera./Eliz,  jaiera  ta  aintza/erabat  

lurrera.../Lurrera  aundi-izanaren  oroitzapen  bera!  (.)  Torrepunta  bakarrik/gelditu  zan  

lerden,/ondakiñen  artetik/Adio  esaten,/etzatera  zijoan/Eguzki  zarraren/leiñuzko  azken  

printzak/tentetuz e-da-ten...649. 

Francoren alde ibili  ziren euskaldun erreketeek ere onar zezaketen hori,  Francoren aurka 

ibili ziren jelkideek ez ezik650.

Gure  hizkuntzari  dagokionez,  bihotzari  jarraitzeko  aldarria  egiten  zuen,  eta  zintasuna 

galdegiten, nagusi zekusan itxurakerien aurka: 

Milla bider lasaiago biziko giñan: ez giñan ain aguro gaztezartuko; erriz-erri gabiltzala  

euskeraren atzerapenak aztertzean, ez genun naigabea naigabearen gain pillatuko; baldin,  

biotzari beingoan tiro bat emanda, euskaltzaletasun ori utzi izan ba´gendu, zenbaitzuk,  

649  265-268 orr.
650 Halarik ere, iragaitzez bezala, 36ko gerraren, Gernikako bondardaketaren eta Sabino Aranaren erreferentziarik 

ere  badago:  Jainkoak  nai  du!  berriztu  gero/Bizkaitik  Irakasliak  (.)  Ordun  Bizkaiko  mendietako/gudaldi  
ikaragarriak (.) ez Gernika´rik, ez euskerarik (Aip. lib. 295 or.)   
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euskaltzale  izenekoen  artean  bertan  ere,  egin  duten  bezela:  mingaiñez  goraipa  ta  

praktikan ostikoka uxatu, alik eta urrutien (.) Azalkerian, itxurakerian, itxurakeri ortan, jo  

bear dugu gure nai ta ezin´aren etsairik txarrena, ta gaurko gizadiaren minbizi zabalena  

(.) Gagozkion zintasunari. Zintasuna euskaltzalean651. 

Hitzaurretik poemara etorrita, atalari izena ematen dion “Bizi nai” zatia da adibiderik onena. 

Sarrera ikaragarria du: 

Egokitu al zaizu

Aizkorri-gaiñetik

eusko-lurra ikustea

laiñoz estalirik;

laiñoz lau probintzitan

errekalde guzik

baiño mendi-gailurrak

eguzkiz jantzirik,

salbo ba´lira legez

ito-bearretik?

Sarrera  eder  horren  ondotik,  istorio  goibel-tristea  hariltzen  du,  Euskal  Herri  zahar 

fededunaren  hilzoria,  erdalkeriak  jana  eta  irentsia,  mendi  gainetako artzaina  lagun (“Joanes” 

artzaina oroitarazten du. Euskaldun prototipoa, mendi goietako gizakia). Hogei eta bat garrengo 

mendean askok galdetuko dute Euskal Herria non den eta guk erantzun behar: “Bai, emen izan

´tzan./Baiñan erdalkeriak/jan ta irentsi zuan”652. Artzainak dio ez galdetzeko non den Euskal 

Herria:  Orra  or  lanbropean/azkenetan,  iltzen...!/Azken-agur  mintsu  bat/bidali.  Ta  

goazen,/goazen gerau laiñoak/jo gaitzan baiño len653. 

651  Salbatore Mitxelena Idazlan Guztiak II,  E.F.A, Arantzazu-Oñati, 1977, 255. or.
652  290 or.
653  291 or.
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Eta,  azkenik,  artzainak  Arantzazura  jaitsarazten  ditu  mendizaleak  eta  han  erromes-talde 

beltza ikusten dute Andre Mariaren oinetan, arren baino arren eskean, eta hala diotse artzainak: 

“Nun dan Euskalerria/galdetzen zenuen?/Bizi dugun apurra/orra, begira emen!”654.

Poemaren amaiera ere bertsua da: hiltzera kondenatua baina Jesusek Lazaro bezala berpiztu 

nahian den herriak: Ta Euskalerria zairen zai dago/berriztuko ote itz ori; Andre Mariari arrenka 

eta otoizka bururatzen da: Oi Zu, oi Zu,/iñularreko Arantzazu!/Bedeinkatua Zu!655.

Poematik hitzaurrera joaz azkenekoz, literaturaz berriz ere, aurrekoan literatura eta politikaz 

bezala, oraingoan literaturtasunaz gehiago: 

Zintasuna ertigintzan ere. Gatozen, bada, orain ertigintzara (.) Zenbait estetika-liburuk  

dasaigute,  gaurko  ertigintzaren  krisi  ezaguna  (musikan,  margozketan,  irudigintzan,  

elertian,  zernaitan)  teknika  geiegiagatik  dala,  teknika  geiegiak  gotargia  presatzen  eta  

itotzen  dulako  dala  (.)  Ez  dago  teknika  geiegirik,  bere  jomugatik  okertzen  ez  ba´da.  

Jomuga edo eginkizun ori betetzeko, ordea, leio-kristalaren gardena bear du teknikak naiz  

estiloak: eziñikusiago ta ordun obe656. 

Poeman oso estilo  herrikoia  darabil.  Molde  txikiko  eta  handiko bertsolerroak:  (7+6) eta 

(10+8) eta bereziki errepikak eta errepika horietan irudi ederrak eta adierazkotasun handikoak. 

Adibidez: Noraiño oa,/sagarñoa,/zugaitzetik jaulkita/maldan-bera iraulka?...657. 

Edo:  Adio/Euskalerriak  dario,/Zugana/luzatuz  bere  yorana./Bai,  arren,/utzi  Adio  esaten./  

Adio!/Adio bai sekulako! (ib.)

654  292 or.
655  300 or.
656  256-259 orr.
657  270 or.
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Gorago aipatu bezala, euskal kanta edo bertsoak eta olerkiak tartekatzen ditu, bere hartan 

edo moldatuak: Elizanbururen “Solferinoko itsua” edo Xenpelarrenak, edo “Uxo zuria, errazu,/  

nondik  ibilli  zera  zu?/kaleetako  portu-ateak/elurrak  itxi  dizkigu?  (.)  Baserririkan  dan  

bitartean/izango duzu ostatu658.

Erabat harturik, bere herrikoitasunean eta dramatikotasunean oso ere lortua: Isaiasena egin 

zuen, gurutzera eraman zuten herri  fededunaren heriotza aldarrikatu,  eta Jeremiasena:  intziri-

mintziri  hileta  jo,  ezkorregia  zela  ziotenei  entzungor,  eta  Jesusengan eta  Arantzazuko Andre 

Mariagan itxaropena jarri659.

3.4.1.2. Arraun ta amets 

 

1954n Ameriketara abiatu baino lehen, gutuna egin zion Karmelo Iturria lagun zintzoari, eta 

han, besteak beste, “Arraun ta amets” izenpean olerkiak bidali zizkion argitara zitzan. Azaltzen 

zion gehienak 16-22 urte bitartean eginak zituela eta berriz irakurtzean: 

Ta  ara  nun  orain,  onako  klima  uzterakoan,  nire  olerkaritzako  lendakiñok  barrunpea  

pilpiratu didaten. Eztakik nolako zirrara egin, nolako biotzondokoa eman, didaten orko  

zenbait  “uskerik”,  azken  begiratatean(sic) (.)  Ezin  ba  uka  guraso  natzaienik.  Nire  

ezpaletik  sortuak  dituk,  edo irudimenaren jolaserako edo biotzaren eragitez.  Lenbiziko  

poesi  ori  (“Itsasora dei”)  ta  liburuxkaren “Arraun ta  amets” titulua  oñarritzen  duten  

beste biak agurtzean, auznarberritzean, txundituta gelditu nauk. Alajaña! –aitor bear izan  

658  286 or.
659  1967an idatzi zuen J. Azurmendik: “Arantzazu- Andra Mari: Mitxelenaren spes nostra. Bizi osoa zear erre zuen  

Salbatore goi minak. Idealista zan, gure Euskal Herri triste honek oraindik erruz sortzen dituen (materialista  
huts gerala dio guretar zenbaitek!) idealisten kastakoa. Herri erori eta ahuldu batekin erortzen jakin zuena.  
Beharbada ez jaikitzen, kontraesango zait. Posible ote zan gero altxatzerik? Ordua ote zan? Posible ote zan  
Andra  Mariagan  eta  mirari  batengan  (guk  egiteko  mirari)  itxarotea  besterik?  (Begira  dago,  gertatuko  
ote/Jesus-en “jeiki” itz ori...) (Bizi Nai) Itxaropen hau madarikatu nahiko da...Lore madarikatu hau ez bagenu,  
Mirande! Zer gu eta gureak ez bagenu esperantzarik!  “Mitxelenaren poesiako tematika ezpalak” in Salbatore 
Mitxelena Jakin sorta (2), 1970, 32-33 orr.
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diat–,  orratx  nolako  aspalditik  dakardan  nirezko  urrutimiña,  etziamu  zertzera  noan  

urrutimin edo arago-jorana...660.

3.4.1.3. “Itsasora dei”

Iparraldeko  tradizioko  sei  ahapaldi  ditu.  Bertsolerro  bakoitzak  hamahiru  silaba,  7+6  eta 

denak hoskide. Lehenbizikoa: 

Zabal neurgean gora kaioa egazka; 

goi ta be, ur eta lur oinpe darabilzka.

Aren labain ta ariñik doakit ontziska

urrun miñez itxasoz arunzka ta arunzka661.

Olerki  erromantiko-idealista.  “Oskorri  lor  eziñak”  egiten  diola  dei  gozoro,  diosku. 

Lehorrean dagoenak egonean tinko ez omen daki itsastarraren jorana nolakoa den; bestela, ez 

omen luke errukarri joko:  Ez nago inorenakin zoria aldatzeko!  (ibid). Olerkia bera mintzo da 

leiarra bezain garden:

Zori oberen baten atzetikan goazen,

biotz Eder goseak non dezan atseden.

Lur ezaguna atzean utzi ezkutatzen;

ugarte berriren bat nonbait arkituren...  

Prosa poetikoz ere azaldu zuen: Iñularreko eguzki igeskorrak, urez bestaldera oeratzekoan,  

urregorriz  dirdaizka  daukakizu  itxasgain  sorgiña,  mirari  bat  lez,  bri-bri  zorotan;  ta  aretxen  

660 Salbatore Mitxelena Idazlan Guztiak I,  E.F.A, Arantzazu-Oñati, 1977, 117-118 orr. 
661  119 or.
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lillurak  limurtuta,  mariñel  bertsolaria,  poesi  ontziz,  izkutatzen  dijoazu,  arago  ta  arago,  

noranaita.  Nora,  ordea? (.)  Betiere,  jakiteak  baiño geiago balio digu miñak,  jakin eta  senti  

miñak. Ase eziñak!662.

3.4.1.4. “Arraun ta amets”

Aurrekoaren antzekoa. Molde txikiko ahapaldietan tolestua.

Gizakion  bizitzaren  definizio  poetikoa  egiten  du  lehen  ahapaldian:  Kulunketa 

urdurian/ugiñetan bakar,/ontziska arriskatu bat/gaituk bizi zear663.

Batetik,  idealak  bultzatzen  omen  gaitu:  Oskorriren  ederrak/damaion  indarrez/arraun  ta  

amets  doala/bertara  bearrez (ibid.).  Horrela  goazela  izaten  omen ditugu asmo materialistak: 

uginkada  geldien/musu  limurkoiak/ezin  itzali  zizkak/joran  ortzikoiak; (ibid.)  baina  itsasoko 

laminen  deiak  ez  omen  dira  aski  dukegun  “aruntz  leia”  sorgortzeko,  “losortu”  dio  olerkiko 

kontalariak.

Itsas irakinak, zemaiak eta orroak honda lezakete arraun eta amets doana, eta larrialdietarako 

lagunik  eta  babesik  onena:  Arantzazuko  Andra Mari:  zaindu txalupa illauna,/zure  eskutik  ez  

ken./Arraun ta amets doana/etzazu utzi galtzen.//Ta sar dedilla, txango-/mugara eltzean,/Oskorri  

dagoneko/atseden kaiean!664. Delako Oskorri ori, beraz, paradisu gisakoa, atseden-kaia.

Azterketa osorik egiteko asmorik gabe, oso ere zatikakoa baizik, bi olerki horiek gertatu 

zaizkit deigarrien. Garbi dago poetika herrikoiagoan gaudela, kutsu erromantiko-idealista duena. 

Badu olerki bat N. Etxanizen beste bat gogoratu didana. Ez dakit eraginak nondik nora dabiltzan; 

lehenago adierazi dugu elkarri erakusten zizkiotela olerkiak.

662  120 or.
663  153 or.
664  155 or.
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3.4.1.5. “Maitasunezko gau artan”

Itzalitako  maitasunaren  oroitzapen  malenkoniatsua  berritzen  du  olerkiak.  Zortzi  silabako 

bertsolerro berdinetan, kopla gisako ahapaldiak eratuz, era aske samarrean.

Gizonezkoa da kontalaria eta emakumea jasailea. Lehenbizi izaditik hartzen da irudi ederra: 

Maitasunezko gau artan/errañuz zegon aintziran,/zeruan anbat izarño/uretan islatzen ziran665. 

Eta  ondoko  ahapaldian  zuka  zuzentzen  zaio  mutila  neskari  ea  gogoan  duen  gau  eder  hura, 

maitasunezko  gau  hura:  Alaxe  nerau  gau  artan/zure  begien  diztiran,/lilluraz  zenun begiran! 

(ibid.)

Mutilak  jarraitzen  du  joaten  aintzirara,  baina,  hura  goibeldu  zenetik,  aintzirak  ez  du 

izarñorik, soil-soilik orbel oroimingarriak/urlo geldian lo, soillik...666.

N.  Etxanizen  “Argatik”  gogoratzen  du667.  Kopla  gisako  lau  ahapaldiz  osatuak  biak, 

naturazko  irudia  eta  neska-mutil  arteko  maitasun  zapuztuaren  kontaketa  gero,  lau  ahapaldi 

paraleloen bitartez.  Segur aski bizikizunen batean oinarritua;  garrantzizkoena,  asmo literarioa 

lortua, olerki ederra ondurik.

Ezin dira biak alderatu: Bizi Nai eta Arraun ta Amets. Lehenbizikoarekin lortu zuen garaiko 

beharrari erantzutea,  orduko ikuspegi erlijiosotik.  Bigarrenarekin,  garaikide zituenen literatura 

joerarekin guztiz erara, barruko olerkiak berreskuratu zituen. 

Ameriketara abiatzean, jakinarazi  zuen jarraituko ziola  euskalgintzari  eta hala egin zuen. 

Batetik,  “Unamuno  ta  abendats”  ondu  zuen,  eta  bestetik,  1940an  abiatutako  Erri  bat  

665  124 or.
666  125 or.
667  Ikus 102-103 orr.
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guruzbidean landu zituen eta haren laburpen Confixus bururatu zituen. Hura saiakeraren atalean 

landuko  dugu  Ama-Semeak  Arantzazuko kondairan-ekin  batean,  eta  drama  idatzia  eta  haren 

laburpen taularatzekoa antzerkiari eskainitako atalean.   

3.4.2. Bitoriano Gandiaga

S. Mitxelenaren ikasle izana. Irakaslea baino luzaroago bizi izan zen, beharrik, eta orduko 

beste banaka batzuk bezala, bere poematxoak idazten hasi zen garaiko desgiroaren berri eman 

zigun eta halaber bere izaeraz eta bere obrari buruzko hainbat jakingarri garrantzizko: 

Gure literatura eta bereziki  gure poesia eraso txar guztien kontrako bizinahiaren ageri  

zigortua da. Harritea jaso duen lurraldeko landare murriztuen irribarrea. Sinbolista izatez  

gainera,  intimista  naiz  nerez;  badirudi  ni,  neure  garaiko  arazo  politiko  eta  sozialei  

aurpegirik eman gabe aritu nintzela lahar artean sasitxori, gizarteak orokorki eta euskal  

gizarteak bereziki bizi zituen estualdiz eta lorrez arduratu gabe. Badirudi, baina hori ez da  

horrela:  politikarena  gai  ukiezina  eta  debekatua  zen  gure  artean  eta  giza  eskubideez  

aritzea politika egitea zen eta erosta jotzea politika zen eta horrela, eta orduko gauzak,  

orduko jokaerak, orduko giroan kokaturik ikusi eta aztertu behar dira. Gainera Elorri-ko 

ni-a, ni-neua baino zabalagoa da: gizateria izaterainokoa, baina ez abstraktuki hartua,  

neugan errotua eta pertsonatua baino. Eta, beraz, denbora guzti haren ni-a668.

Ez  dira  baieztapen  hutsalak.  Itxura  guztien  arabera,  gaizki-esanek  sortutako  suminak 

jalgiaraziak. Tinko eta irmo aldeztu zuen Elorri poema sorta: bere testuinguruan ulertu behar da; 

bizi  izan  genuen  garai  hura  da  Elorri,  hots,  50eko  hamarkadako  euskal  gizartea  berarengan 

islatua, denbora guzti haren ni-a.

668  “Nere obraz” in Hegats (4), 209. or.
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Idatzi  zituen  garaiari  dagokionez,  poema horiek,  egileak berak esatera,  1952-57 urteetan 

egin zituen669, eta orduan ikasle zen J. Azurmendiri  helarazi zizkion poematxoak nahasian, eta 

hark sailkatu zizkion zortzi ataletan eta atal bakoitzari sarreratxo bat paratu zion R. Tagoreren 

plegura 1958-60 bitartean670. 

Jakina denez,  Elorri  1962an argitaratu zen.  50eko hamarkadan guztira  dozena bat olerki 

kaleratu zituen. Bi Euzko-Gogoa-n 1952an671; Arantzazu-n bost 1952tik 1955era672; eta Egan-en 

beste  bost  1956tik  1960ra673.  Hamarkadan  argitaratutako  olerkien  lagin  adierazgarri  bat 

iruzkinduko dugu jarraian.

3.4.2.1. “Baserriko goizaldea” 

Poeta baten margolana. Ez baserri zehatz baten deskribapen poetikoa bertako abere, lurralde, 

eta gizakiena, baizik ere baserri eremuko goizalde baten deskribapen alaia, egunsentiaren, eguna 

zabaltzen  ari  den aldi  bitartearen  deskribapen estilizatua,  izen,  izenlagun eta  izenondo,  hots, 

izen-sintagmez baliaturik. Eta poetaren atxikimendu osoa deskribatutako ingurune osoarekiko: 

Oi, ene baserriko goizaldea!...674.

Argitara eman zuen lehen olerkietariko bat. Ikasten ari zen, berak kontatu zuenez, zain egon 

eta  barneratua  zuen  euskara  berreskuratzen,  ateratzen,  lurraren  sentimendu  bortitzaren  eta 

frantziskanismoaren ezaugarrien baitan.

669  208. or.
670  RABINDRANAZ (SIC) TAGORE, Obra Escojida (sic), Zenobia Camprubí de Jimenez-en itzulpena, Aguilar, 

Madrid, 1962; irakurri eta gustatu ondoren, haren tankerara egina, Joxe Azurmendik berak adierazi didanez.
671  “Baserriko goizaldea” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1952; eta “Neure ama jazten” in Euzko-Gogoa, (11-12), 1952. 
672  “Gau t´egun” in  Arantzazu,  (7), 1952, 208 or.;  “Argiegaitik ilgo” eta “Maitasunari  iges” in  Arantzazu, (3), 

1953, 85 or.; “Begi on-lore” saritua  in  Arantzazu, (356), 1954, azalean; “Arantzazutik urrean” in  Arantzazu, 
(367),  1955,  kontrazalean.  Arantzazu  aldizkariko  ale  hauen  berria  Joseba  Etxeberria  liburuzainari  zor  diot. 
Milesker!

673  “Ostaturik ba-da?” in  Egan, (5-6),1956; “Zeurekin noa” in  Egan, (5-6), 1957; “Jaunaren gauzen aurrean” in 
Egan (5-6), 1959; “Arkaitz ganeko elorri” in Egan, (5-6), 1959,; eta “Maiteari” in Egan, (3-6), 1960.

674  “Baserriko goizaldea” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1952.
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Erakusgarri  banaka  batzuk:  Su ta  leiarrezkoa  errekea./Lurrats  nabar-urdiña.  Otz  emea./  

Sugaitz adarretatik intz tantea./Izar malkoz aramu (armiarma) gau-sarea./Lora mota bakoitzan  

kapelea/Pitxi  banan  gordaillu  orbangea/Lilia,  zitoria,  larrosea...(ibid.)  Bistan  dago  poetaren 

arretagune nagusia izadia dela. Baina ez bakarra. Horra ingurune horretako gizakiak:  Esnedun 

bat, argin bi, abadea,/Iru lau lugin, idi ta goldea./Iturrira kantari neskamea./Urirantza barazki  

saltzallea/Erremi  txit,  buruan  otsarea./Kanpantorrean  din-dan  ioalea (ibid.);  azken  buruan 

begien aurrean duen guztia aditzera emana.

Metrika aldetik, erritmo berdina, 11 silabako bertsolerroa, hirutan hautsia; batean, ahuntzen, 

behien eta astoen hotsak izendatzeko: Beea,/Murrusea,/Arrantzea,; bestean, izadi zati horretako 

giza  erakunde  nagusiak  izendatzeko:  Basetxea,/Kurtzea,/Eleizea,  eta  azkenik,  poetizatzeko 

hautatutako  izadi  eta  unibertso  guztia  hiru  hitzetan  laburbildurik:  Larrea/Zingerea,/Lurbirea. 

(ibid.)

Eta  hasieran  esan  dugun  bezala,  poeta  deskribaturiko  mundu  horren  barruan  kokatua 

(Orixeren  Euskaldunak  girotik hurbilxe675 bizi izandakoa, artean 1952an bizi-bizirik zegoena), 

bera ere poemaren barruan, mundu horren emaitza eta horren adierazle.

3.4.2.2. “Zeurekin noa” 

Txillardegi jaunari eskainia, eta Elorri-ra bildua, baina ez bere horretan. Hemen Egan-ekoari 

jarraituko diogu676. Poetak berak horretaz adieraziak: 

Txillardegi eta ni ez gara eskola bera, baina bai komunitate literario berekoak. Leturiaren 

egunkaria. Nik erantzuna. Beste tradizio batetik etorri arren eta diferenteak izan arren, ez  

dugu elkar arrotz hartu, anaiak bezala baino677.

675  Ikus “Neu ere euskal idazleetako bat” in Hegats (17-18), 103. or.
676  Bigarren eta bosgarren ahapaldian Egan-etik Elorri-ren bigarren ediziora behinik-behin aldaketa nabarmenak.
677  106. or.
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Hamaika ahapaldi, bakoitza bina lauko txikiz osatua.

Lurrezko eta arimazko, goietara deika ari den arimaren eta lurrari itsatsita bizi den gizakiak 

bizi  duen sokatira,  kontraesana azpimarratzen  du behin eta  berriro;  borroka horixe baitakusa 

Txillardegirengan eta beragan ere, eta gizaki guztiongan: Gizon, zeuk legez daukot/arima gartsu  

bat./Zeuk  legez,  naikun  biren/soka-tira  daukat./Betiko  gudu  baten/nekea  daroat./Gorputza,  

mundu alde./Arima, zerurantz678.

Olerki honetan gure biziaren metafora ez da elorria baizik ere erbesteko itsasoan dabilen 

ontzi  lander-behartsua,  nahi  eta  ahalaren  artean  sagarraren  eragozpena  duena,  tentazioen 

zoztorra,  ardatz  nagusienean  ezarria:  Gorputza  zur  ta  burdiñ./Ariman  indarra./Erbesteko  

itxasoan/ontzi  lander gara./Sagar baten zoztorra/ardatz  beiñenean:/Eragozpena nai ta/alaren  

artean. (ibid.)

S.  Mitxelenaren  Arraun  ta  amets  olerkia  oroitarazten  du;  han  “ontzixka  arriskatu  bat 

uhinetan kulunka” hemen “ontzi lander erbesteko itsasoan”. Berdintasunak eta desberdintasunak 

daude, baina haren kutsua nabarmen.

Adanen  eta  Evaren  bekatua,  eta  sagarra  tentazio  guztien  ikur:  sagarraren  zoztorrak 

(eragozpena)/zenbat  bear  donge!//Atsegin-baratzean/sagarrak  kimetan./Tentaziñoa  orri/orlegi  

artean. (ibid.)

Arimaren  eta  gorputzaren  borroka  horretan  fedea  ez  da  galtzen,  arimaren  alde  eginez, 

helduko direla biak batean mugako porturantz (muga leun baterantz),  gauzak argi dauden herri 

eskaturantz:  porturantz,/gauzak argi dagozan/erri eskaturantz (ibid.): Gizon-begi-goritu/gizon-

lertu-zale,/gizon-griñen-katigu,/gizon-miñez-bete.../Gizon...!/Zeurekin noa/mugako

678  Egan (5-6), 1957.

380



Olerkigintza

3.4.2.3. “Jaunaren gauzen aurrean”

Elorri-ra bildua, baina ez bere horretan. Hemen Egan-ekoari jarraituko diogu. 

Lauko berdinez (8 silaba) tolesturiko lau ahapaldiz osatua; erritmo narea.

Jainkoari  egindako esker olerkia,  udaberriagatik,  apirileko eguzkiagatik,  begiak eman eta 

gauza ederrak aurrean jartzeagatik.

Hemengo metafora eta sinbolo nagusia:  su artutako anpor zar bat lez679. Nahiz gorputza 

nekatua izan enbor zahar bat bezala: Gorputz au nekez aulduta,/gorputz au anpor zar bat lez hala 

ere apirileko garrak hartu du arima txingar egiñez.

Jainkoari  esker  ematea:  Zeuri  agur  ta  zantzoa,/zeuri  txalo  ta  bertsoa,/Jorraillagaitik,  

bizitzagaitik,/begiokaitik, Jainkoa (ibid).

Bizitza ederra ere bada, ez da dena tristura, Jainkoari eskerrak!

3.4.2.5. “Arkaitz ganeko elorri”

S.  Mitxelenak  Arantzazu poeman jasotako kontakizunean,  Errodrigo  Baltzategi  artzainak 

Ama Birjina agertu zitzaioneko larunbat hartan, lehenbizi kanpai hotsa entzun zuen, eta kanpai 

hark deiturik hurbildu zen miraria bide zegoen elorri-ondora680. Eta han Ama Birjinak Euskal 

Herriarekin  halako  itun  bat  egin  zuen;  euskaldunek  ermita  eraikitzearen  ordainetan  hark 

adiskidetuko zituen etsaitutako anaiak eta aurrerantzean babestuko zituen.

679  Egan, (5-6), 1959.
680  Ikus Salbatore Mitxelena: Idazlan guztiak II, E.F.A., Arantzazu-Oñate, 1984, 7. or.
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Olerki  honetan,  aldiz,  elorria  lehorraren  lehorraz  egarri-ebakiz  beterik  dakusagu,  guztiz 

errukarri:  Adar garratzak zeru gorrira/ez lora bat,  eta  ez orri  (.)  Legortzen ioian,  bigurtzen  

ioian/egarri-ebaiz beterik681; Jainkoaren beste izakiek (haritz, pagoak, txoriak, ardiak...) ez zioten 

begiratu ere egiten, eta egoera urrikalgarri horretan ikusita kupiturik  Goiko Jabea-k  iruntzen-

Ama bidali zuen elorriaren gainera, elorria, gizakia, ihintzarekin hezetzera eta gozatzera, haren 

sufrimendua arintzera. 

S.  Mitxelenarekin  Ama  Birjina  Euskal  Herria  salbatzera,  adiskidetzera  etortzetik,  B. 

Gandiagarekin  asko  sufritzen  duen  gizakia  gozatzera  etortzera,  ihinztatzera  igaro  ginen. 

Arantzazuko  Ama  Birjinaren  eskutik  berpizkunde  politikoa  itxarotetik,  sufritzen  duen 

gizabanakoarentzat graziaren ihintza igurikitzera.

Honaino 50eko hamarkadan argitara eman zituen lau poematxoren lorratza jarraitu dugu. 

Liburu gisa 1962an atera  zen,  gero bigarren edizioa zilarrezko ezteien karietara,  1989an, eta 

orduan hartu zuen merezi zuen fama. Azterketa sakona Gandiaga baino urtebete zaharrago zen 

Juan Mari Lekuonak egin zuen.

Teluriaren,  frantziskanismoaren  eta  50eko  hamarkadako  joera  etikoaren  koordenadatan 

irakurri beharreko poema dela baieztatu ondotik, obraren existentzialismoa azpimarratu zuen: 

Esistentzialismo berezia. Sentiberatasunetik eta jarreratik gehiago gaietatik eta filosofiatik  

baino.  Behar  bada.  Baina  gerrondoko  umea  zen  Gandiaga,  gerrondoko  mindurak  

erresumindua.  Eta  ikasirik  zeukan  ongi  sufrikizunaren  egia  biluzia,  honen  mezua  eta  

honen  erretorika  bortitza.  Bazekien  nor  zen,  eta  maite  ere  zuen,  gizona  (.)  

Esistentzialismoak  hemen  eduki  kimoetan  (sic),  Salbatore  Mitxelena  dugu  muskilik  

indartsuenetako bat. Honek gaztetan  Arantzazu euskal poema (1949) idatzi zuen. Euskal  

Herriko  erlijio  historia,  Arantzazutik  ikusia,  zuen  kantagai  poemak.  “Nolako  aundia,  

kantazarretan-gora agiri  zaigun antziña ederreko euskal Fedea, zuganako maitasunean  

eta  zure  laguntzapean!,  zuri  kantari...”,  esaten  digu  Salbatorek  liburuaren  eskaintzan.  

Gandiagak anti-epopeia bat utzi digu: “ez ipuirik”...eta “ez irudi, ahaztutako pozen mina  

681  Egan (5-6), 1959.
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baino” (28 or.).  Mitxelenaren  poeman epopeia  bat  bilbatzen  zen  erromantze  xaharren  

urrezko  hariekin.  Historia  zen,  haunditasun  aztarrena,  nahiz  eta  herrikoia.  Baina  

Gandiagarena ametsa zen, arnasa, zerbait xamurra: “ez muiña,/ez otsa” (28 or.). Soinu  

galdu bat  lakoa  (.)  Poeta  bizi  den  lekuko  sinbolo  txikiak  eta  xumeak  dira  idazlaneko  

ikonoak. Gain-egiturekiko fiakaiztasuna agertuz, eta hurbileko gauza arruntetaz baliatuz  

jasoriko  unibertsua.  Inolako  abantail  estetikorik  gabe,  bertako  gauzñoez  muntaturiko  

erakusketa poetikoa682.

Berriki, azterketa ez gutxiago sakona, berarekin harreman hurbila izan zuen J. Azurmendik 

egin digu. 

Historian  zehar  Arantzazu  ikusteko  moduak  aldatu  egin  direla  baieztatu  ondoan,  haien 

sintesi gisako bat saiatu duen paragrafoan, honela lotu dizkigu historiaren ardatzean S. Mitxelena 

eta  B. Gandiaga: 

Gero  Salbatore  Mitxelenak,  Euskal  Herria  eta  Arantzazu  historia  komun  batean  

korapilatuz, biak mundu bat egin ditu, eskuz esku elkarrekin joaki. Ez mundu bat, baizik  

historia  bat.  Eta  Gandiagak  biak  herri  bat  bihurtu  ditu,  ia  familia  bat,  beren  mendi,  

prehistoria eta guzti, beti bat-bat izan direnak683. 

Gandiaga  zein tradiziotan  dagoen –aldi  berean,  mendetasunik  gabe haiekiko– azaldu eta 

erakutsi ondotik, honela laburbildu digu haren olerkigintza:

Sentimenduak Naturan tegiratzen daki, sentimenduekin Natura pintatzen. Arima kantatzen  

daki landako gauzetan. Itxuraz ezer ez dagoen iluntze arruntean, zenbat edertasun airean  

dagoen,  ikusten/usaintzen/sentitzen  daki  (.)  Gauza  apal,  txikerren  maitasunezko  bere  

arreta naturala, ikerketa estetikoa kasik, lexiko eta berbaro hautu batean poetizatzen daki.  

Tradizio kultua herritarregaz batzen daki, nahi gabe bezala: poesia kulto antikultista bat.  

Ideal eta errealista. Biguna, gogorra, erregistro guztietakoa. Poesia erlijiosoa da, baina,  

682  2. edizioa, “Arantzazu” Frantziskotar Argitaletxea, Oñati, 1989, 12-14 orr.
683  Azken egunak Gandiagarekin Elkar, Donostia, 2009, 10 or.

383



Olerkigintza

Arantzazun batik bat, Gandiagarekin poesia Ama Birjina eta elizatik kanpora atera da,  

mendira,  basora,  lanbro  eta  eurira,  udaberrira.  Lurrera,  bere  bideekin,  ardiekin,  

urtaroekin: berehalaxe Euskal Herria bihurtuz joan den lurra, Gandiagaren eboluzioan684.

 

3.4.3. Manex Erdozaintzi-Etxart

Beste  aurreko  biak  bezala  baserrian,  etxondoan  hazia  eta  frantziskotarretan  ikasia  eta 

apeztua. Komunitate pertsonal-literario batekoak B. Gandiagaren ikuspegiz. Haiek frantziskotar 

ikasketak Arantzazu, Forua, eta Erriberrin bezala, M. Erdozaintzi-Etxartek Donapaleuko aurre-

komentuan,  Corrèze  departamenduko  Brive  hiriko  seminarioan,  Bretainiako  Kemper  hirian, 

Okzitaniako Bezierren, Pauen, Paris ondoko Orsay-n, eta 1959ko abuztu arte ez zen Donapaleura 

itzuli,  jada apeztua eta hogeita bost urteko. Mitxelena eta Gandiaga Kantabriako probintziako 

frantziskotarrak eta Erdozaintzi-Etxart Akitaniako probintziakoa, bien artean era askotako aldeak 

eta  kidetasun-harremanak  ere  bai,  Jakin,  eta  bi  probintziekin  bakarra,  Euskal  Herriko 

frantziskotarren probintzia bakarra osatzeko ametsa ere bai, urrats txikiren bat ere bai, nahiz ez 

gauzatua. Iratzederren lagun mina, eta Arantzazuko hainbat frantziskotarrena ere bai685.

Ikasketa garaian, Euskal Herritik kanpo egonagatik, harremanak atxikitzen zituen, idatziei3. 

ATALA

Olerkigintza esker: 

Garai haietan, etxetik urrun zegoen. Idaztea euskararekilako bezain herriarekilako lotura  

sakona zen harentzako, hots exilioa arintzeko moldea (.) Apeztu bezperan eta apeztearekin,  

idazteari  funts  berri  bat  eransten  dio:  euskaldun  jendearen  kontzientzia  loakartuen  

iratzararaztea  (.)  Euskal  Herriak  eta  herri  honetako  jendeek  pairatzen  zituztenak  

684  Ikus aip. liburuan 72 or.
685  Manex gogoan, Maiatz, Baiona, 1995, liburuan irakur Santos Belokiren “Frantxiskano, apez, idazle eta poeta” 

eta  Paulo  Agirrebaltzategiren  “Ezperantzak  (sic)  mundu  berri  bat  erdiko  duenean”.  Eta  halaber,  LASA 
GORRAIZ, Xabier: Manex Erdozaintzi-Etxart Bizitza eta pentsamendua, EFA, Oñati, 2000, 199 or. eta ond.
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literaturara  pasatzearren,  olerkiak  herronkatzen  zituen:  oroit-bideko  mila  hitz-harri  

koxkor686.

50eko  hamarkadan  olerki  gutxi  idatzi  eta  argitaratu  zuen,  famatuenak  60ko  eta  70eko 

hamarkadetan687.  1956an,  P.  Lafitterekin  ika-mika  sonatua  izan  zuen.  22  urteko  Manexek: 

“Eskualdun izaiteko ez da aski egitea bilkura bat heben, bazkari bat hor, frantsesez eginikako  

mintzaldi zonbeit artetan. Ez da aski dantza, pilota eta ohitura zonbeiten begiratzea”, eta 55 

urteko P. Lafittek: “Otoi ez zitela hainbertzeraino hasarra bertzen kontra; eta dakizunaz geroz  

zer  den  egiteko,  lot  zaizkio  zuhaur  lanari!”688.  Biek  zuten  Euskal  Herria  itzaltzen  ari  zen 

kontzientzia. Lafittek: “Eskualdungoaren geroak heriotze baten itxura gehienak baditu”689, eta 

Erdozaintzi-Etxartek:  Lurraren gainetik Eskualdunak itzaliak izanen direlarik, orduan nunbait  

sorturikako jakintsun norbait ohartuko da gizakentearen edestian izan dela gizaki berezi bat,  

eskualdunak  deithua!  Orduan  amenstuko  du  liburu  bat  egin  behar  duela  mundu  zabalean  

ezagutarazteko gizaki berezi horren izena (.) Eginen du bere liburua (.) eta geroa gero, berriz  

bestaldi bat artio, eskual-gizakia sarthuko da Edestiaren ichiltasun beltzean!690.

Mattin Irigoienek egoki azaldu du Erdozaintzi-Etxarten obrak zein egoerari erantzun nahi 

izan zion: 

Kasik  lau  belaunaldiz  –ez  bada  hiruz–,  euskaldun  elebakar  izaitetik,  frantses  soil  eta  

batuan mintzatzerat iraganak –edo jautsiak– dira gutarteko gehienak. Eta hori herri bat  

girelakoaren kontzientzia galtze hutsaren adibide bat baizik ez da...Prozesu horren erdian  

sortu da MANEX. Bigarren gerla ondoan hezia. Frantzia bere frantseskerian indartzen  

segitzen duen hartan...(.) Zerbait irakitan senditzen du MANEXek bere baitan. Izaitearen  

kontzientzia  duen  orok  sendi  du  hori.  Heriotzaren  hurbila,  bizi  nahiaren  oldarra,  

esperantzaren  deia...Eta  bizi  nahi  eta  esperantza  horren  obratzen  hasten  da  

686  “Manex Erdozaintzi-Etxart idazle” in Jakin (86), 1995, 20. or.
687  “Klotxereko Kurutzea” in Euzko-Gogoa, (5-6), 1958; eta Gazte aldizkarian Mañech Ibarralde ezinenpean, 

“Biak bat” in  Gazte, (34), 1960; “Amentsaren lana” in  Gazte, (35), 1960; eta “Jauna mintzo”  Ikus: ORTIZ, 
Agurtzane: “Bibliografia” in  Jakin (86), 1995,  27-38 orr. 

688  BORDA, Itxaro: Manex Erdozaintzi-Etxart, Bidegileak, Eusko-Jaurlaritza, Gasteiz, 1995, 3. or.
689  Ikus “Eskual-herriak noiz duke bazko?” in Herria,  1956-03-29 edo nik prestatu:  Piarres Lafitte Kazetari-lan  

hautatuak, Elkar, Donostia, 2002, 369 or.
690  Argitaragabe jarraitzen duten kaieretako batean idatzia, 1957ko otsailaren 11n.
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MANEX...Beste ainitzekin... Erresistentzia kreatzen dute. Umil umila egoiterat hezia den  

gizarte batean, gauza berria da691.

Eta lotu zitzaion euskal lanari! Kazeta-artikulu sail bat idatzi zuen 50eko hamarkadan, ez 

handia, horiek saiakeraren atalean iruzkinduko ditugu; gatozen orain olerkietara.

Hinki Hanka deritzan olerki bilduma 1978an agertu zen. Hitzaurrean bere poetika azaltzen 

digu, zer den berarentzat poesia: Jendeak, gauzak, espazioak, garaiak (.) ez nahiz ahantzi nabila,  

gabiltza. Ez dakit baina beharba hola sortzen daiteke gugan poesia. Betiko galdu ditugunak eta  

urrunduz joaki zaizkigunak ez nahiz ahantzi692. Denboraren joana ahaztura osoa ez dadin. Hona 

hemen bildumako lehen bi olerki ahazturaren aurkako, lehena,  amari eskainia,  1958ko urrian 

datatua, Parisen.

3.4.3.1. “Emazteki bat ene bizian”

Lau ataletan banatua. Lehenbizikoan, oraino haurra zeneko gertakaria kontatzen du bertso 

askean.  Udako  arratsalde  eder  batean,  belardi  zelai  batean,  aita  eta  bi  anaia  zaharragoak 

ebakitako belarra  orgetara biltzen.  Ama belar  hondarrak biltzen,  eta bospasei  urteko mutikoa 

jolasean  ote  bila.  Etxerakoan,  amari  eskutik  helduta,  haren  begi,  ezpain  eta  belarrien  lehen 

ohartzea. Begiena, esaterako: 

Orduan, lehen aldikotz

Ohartu nindukan Amaren begieri:

Bi begi argi,

Zeruko urdina baino urdinago.693  

691  Manex gogoan, Maiatz, Baiona, 1995, 8. or.
692  Hinki-hanka, Elkar, Donostia, 1978, 8. or. 

693  15-16 orr. Lehen aldiz argitaratua in Egan (1-4), 1959.
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Bigarren atala bitan partitua. Lehenik, etxekoak uztearena, eta gero amaren altzotik urrundu 

eta denbora baten buruan egindako amets gozoa, amari ametsetan emandako musu samurra, eta 

hirugarren atala bigarren jarraipena, hots, amets gozo hark sortutako ondorio bozkariozkoa.

Eskolara joateko etxekoak uztean, aitari emandako azken besarkada kontatzen du: 

Ene Aita nigarretan (.) Bihotzean gordez bere pena izigarria (.) Utzi nikan bide gainean  

nigarretan/Lur  hontako  egoitzan/Gehiago  besarkaturen  ez  dutana...eta  ama:  Ene  Ama 

akitua  nigarretan/Sukalde  barnean/Ez  baitzuen  ene  laguntzeko  kuraierik/Utzi  ixil-ixila  

sukalde barnean.../Pott bat emanik ezpainetan694. 

Horren ondoren, amarentzat bezala herriarentzat ere berdintsu balio zezakeen gogoeta bat 

egiten  zuen:  Amaren  ezagutzeko/Nolazpait  konprenitzeko/Behartu  izan  zitziakan/Etxekoak  

utzirik/Ene sor-herritik urrundu/Kanpotiarren amodio hotza senditu695.

Ondotik ametsa. Poesiara behin baino gehiagotan ekarri zituen ametsak696:  Ene ezpainetan  

senditu  nintikan  emaztekiaren  ezpainak/Uda  beroa  baino  beroago;/Elkarren  ondoraino  

hurrandurik/Ezpainak  ezpainetan/Bere  ezpainetan  senditu  zitezkean  emaztekiak  ene  

ezpainak/Uda beroa baino beroago...697. 

Eta ondorioz, gaua argitu eta bihotzean sartu bozkarioa:  Nigar egin nikan/Burrustan nigar  

egin  bozkarioz/Gau  hartan  ezagutu  bainuen/Eta  betikotz  ezagutu  eta  konprenitu/Lehengo  

emazteki ttipitto hura/Ene Ama dela/Eta ni haren haurra698. Eta azken atalean, beraren etxondora 

itzuli zen neguko egun batez, ametsaren bidez ezagututako egia gauzatua ikusi zuela kontatzen 

du, gorputzez eta bihotzez: Eta bihotz bat/Nihongo gazte batena baino gazteago/Amodio fresko  

batez beti gainditua/Amodio iturri freskoa/Amaren bihotza!699.

694  17-18 orr.
695  19 or.
696  Ikus  “Klotxereko  Kurutzea”  in  Euzko-Gogoa  (5-6), 1958,  439-441 orr;  beharbada,  ametsa  baino  gehiago 

mistikoen ikuskari gisakoa azken honetan.
697  20 or.
698  21 or.
699  22 or.
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3.4.3.2. “Gure etxegibeleko haritza”

Olerki honetan ahazturatik salbatzen duena sortetxe gibeleko haritza da, etxondoan sortutako 

belaunaldien  historiaren  sinbolo.  Haritz  hark  familiako  belaunaldi  ugari  ikusi  zuen  hazten, 

jolasten  eta  negarretan.  Ekaitzetan  babes  emaile  bide  zen,  eta  “ametsen  hazle  emankorra”, 

“amets iheskorren ohantzea”.  Nork ahaztu haren besoen segurantzia eta neurrien oparotasuna! 

Eta  dohain  guztiongatik,  etxondoan  sortutako  belaunaldien  historia  luze  eta  urratuaren  ikur: 

Hiaurekin  eraman  huen/Ohorezki  eta  ixil-ixila/Gure  etxondoan  sortu  eta  itzali/Belaunaldien  

historia luzea eta urratua!700.

3.4.3.3. “Klotxereko Kurutzea”

Gorago adierazi bezala, olerki honetan amets edo ikuskari mistiko baten berri ematen digu. 

Udazken  hasierako  arratsalde  eder  batean,  bazter  guziak  atseden  bare,  bakerik  gozoenean 

zeudenean, burua nekatua zuela bere ganberan egoki, kanpora behatu zuen landa aldera, eta:

Nere aintzinean

Ikusi orduan,

Harritu beinintzen,

Xut-xuta agertzen

Eliza aldean

Klotxeraren puntan

Kurutze haundi bat.

Kurutzeari so ta so

700  24. or.
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Mila pentsaketa eder...701 

Eta mila irakaspen sakon giristinoak gogoetaratzen zizkion delako gurutze handi horrek. Eta 

ikuskariarekin jarraiki:  Gure lurreko egoitzan/Xut-zuta zeru aldean/Ikusi nuen argitan/Kurutze  

bat  klotxerean//Ikusi  ere...aurrean/Argi  pindarren  distiran/Ingurumen  zabalean/Goiko  

alegrantzietan//Nazione  guzietarik/Leihor  urrungoetarik/Irustasunez  beterik/Denak  bat  

besarkaturik//Kurutzearen  oinetan/Belauniko  lur  hotzean/Eskuak  luze  luzean/Gizakiak  

othoitzean (ibid.).

Joxe Azurmendik “Manex nire oroipenean” artikuluan, besteak beste, dio Manex Freuden 

obran aditua zela702. Bi amets bi olerkiren oinarri, batean, amarena, bestean, azken judiziokoa 

edo.  

3.4.3.4. “Presuner ohiak”

Gure azterlanaren denbora mugetan, hortxe nonbait, idatzitako olerki honek, beste bide bat 

irekitzen  du.  Gorago  Itxaro  Bordari  jaso  dioguna  berriro  ekarriz:  euskaldun  jendearen  

kontzientzia loakartuen iratzararaztea. Bere helburua ez zen literarioa.

Olerki  honetan  gerlari  eta  presoner  ohiei  erakustera  ematen  die  Frantziak  axolagabeki 

baliatu dituela  bere mitoak elikatzeko,  sakrifikatutako jendaldeen eta  suntsitutako herrialdeen 

ordainetan, oroitarri eta oroigarri tristeak eraikiz eta gurtuz: Ez ziren gerlako eginak/Frantziako  

Erreinuak/Gerlari  edo  presuner  ohi/Bere  fantesian  izendatzen  dituenak/Eta  bere  xingola,  

medaila,  girgileriekin/Kontsolatu  nahi  dituenak/14  aldiz  eta  40  aldiz/Nik  dakita  zenbat  

aldiz/Bere hitz ederrekin engainatu dituenak/Eta herri batek ixil-ixila/Erreboltatzerik gabe/Bata  

bestearen ondotik/Ehortzi behar dituenak...703.

701  “Klotxereko  Kurutzea”  in  Euzko-Gogoa  (5-6), 1958,  439-441  orr.  Pariseko  Orsay-ko  La  Clarté-Dieu 
komentuan 1957-10-31n datatua.

702  Ikus Jakin (86), 1995, 12. or.
703  30 or.
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1968ko maiatza aurretik idatzi zuen “Populu bat xutik” ospetsua iragartzen zuen: Eta nere  

baitan  sumatzen  dut/kitzi-kitzi/euskaldun  berri  bat  sortzen,/euskal  populu  berri  bat  itxura  

hartzen:/Europan!/Munduan/704.

Idazle gisa gehien aztertu duen Itxaro Bordak hau zioen haren poesiagintzaz: 

Iparraldeko kutsu erlijiozko poesiaren eta hegoaldean garai hartan idazten zen poesia  

sozial  hutsaren artean bide liriko desberdin  bat bilatzen  saiatzen da ibarlarra.  Manex  

Erdozaintzi-Etxartek  aintzin-solasean  erraiten  du  irakurtzearen  plazerrak  behar  duela  

leitzailea gidatu eta poesia ez dela gutarik kanpo kokatua den ekintza bat. Herrikoitasuna  

aitortzen zuen, eta agian, horregatik da oraino ere hain ezezaguna Euskal Herrian zehar  

Manex Erdozaintzi-Etxarten lan poetiko gaitza705.

3.5. Berritzaileak

Krutwig,  Mirande  eta  Aresti.  Krutwigen  obra  kopuruz  eta  kalitatez  ezin  da  beste  bien  

obraren parean ezarri. 

Juan San Martin Otsalar berritzaile gisa ez da beste hiruren parean sailkatzekoa, gehiago  

da zubi eta zurubi edo eskailera Aitzolen gizaldiko poesiagintzaren eta berritzaileenaren artean.  

Harremanetan  bezala,  olerkietan.  Zaitegirekin  oso  ongi  etortzen  zen,  Euzko-Gogoa  aurrera 

ateratzen lagundu zuen,  Egan aitzinarazten lagundu zuen bezala, eta Onaindiarekin eta bere  

mundu-ikuskerakoa ez zen jendearekin aritu zen bezala lankidetzan Olerti-n. 

Gabriel Arestik artean Otsalar ezizenpean nor ezkutatzen zen ez zekiela, honako adierazpen  

hauek  egin  zituen  hartaz:  Otsalar.  Gauza  sakonak  eta  kementsuak  egiten  ditu,  bortitza  da,  

entelegetsua,  adimentsua,  zerumuga  zabaleko  poeta,  lasai  dabil  poesia  gorengoaren  alor  

704  55 or.
705  “Manex Erdozaintzi-Etxart idazle” in Jakin (86), 24 or.
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aberatsetatik. Baina formarekin egiten du oztopo. Badaki kopla nagusi bat zer den ere eztakiela.  

Hura, Otsalar hori, funtsaren aldetik, ezin hobea da. Arestiren  Harri eta Herri-ren hitzaurrea 

berak egin zuen.

Aberrimina  kantatu  zuen  “Aberrimin”  olerkian.  Herri  baten  arnasa  iraun  nahirik  

mendietan  borrokatu  ziren  anaiak  etsaiek  menderatu  zituzten,  eta  harrezkero,  euskaldunak  

espetxeetan  eta  atzerrietan,  baina  iragan  goibel  horrek  txerto  berria  ezarri  zion  euskal  

gazteriari.  Aberriarekin  eta  herriarekin  estuki  loturik  euskararen  alderako  kezka:  hobe  

euskarari laguntzea, munduaren aurrean lotsagarri ez izateko: Euskera gabe, obe bai duk erri  

bezela ez bizi.

“Ezer  ezaren  samina”  olerkian,  izenburuaren  jabe,  samina,  bizitzaren  zentzuaren  

ulergaitza,  gozamenik  eza,  izadiak  muinak  hutsak,  ezerezak  zorionik  ezin  eman  eta  dena  

mingarri. Hainbat olerkitan kezka eta zalantza existentzial saminak; inoiz fedezko aitorpenik ere  

bai. 

Belaunaldi gazte baten arranguren berri ematen aritu zitzaigun Juan San Martin  Otsalar 

olerkietan:  aberrimina,  euskararen  kezka  larria,  erlijio  eta  fede  zalantzak,  Unamuno,  

Txillardegiren eleberriak...

F. Krutwig indar handiz agertu zen hamarkada hasieran, Euskaltzaindiaren suspertzaile-

eraberritzaile  gisa.  Baturako  lapurtera  klasikoa  proposatzeak  hautsak  harrotu  zituen.  

Poesiagintzan bederatzi soneto filosofikorekin jalgi zitzaigun.

   

Oso aldi laburreko lantegia izan zuen poesiarena. Urriak izanagatik, nabarmentzea merezi  

dute  F.  Krutwig  gazteak  ondutako  soneto  filosofiko-existentzial  kutsu  helenista-budistakoak  

ordurainoko euskal tradizioarekiko ekarri zuten hausturagatik, mundu-ikuskera kristau-katoli-

koarekiko.  Ikonoklasta  handia  izan  zen,  eta  ongi  aztertu  gabe  dagoen  eragina  izan  zuen  

hamarkadan obra garrantzizkoenetakoa duten Mirande eta Txillardegirengan, eta Arestirengan  

Miranderen bitartez.

Miranderen  hamarkadarik  joriena  50ekoa  izan  zen,  narrazioan  eta  kazeta  artikulu  eta  

saioetan  bezala  poemagintzan.  Jon  Loustau  adiskideari  hitz  hauek  idatzi  zizkion:  Ni  ere  
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kristotarra  naiz  –bai  eta  demokrata  ere.  Bainan  izena  baino  nahiago  dut  izana;  “Ohiko 

Jainkoari” deritzan olerkian erantzuki egin zion Jesukristori utzi zuelako: Josu bar-Joseph, ba 

dut othoi egin gauerdiz (.) eta zuk aldiz utzi nauzu...Zergatik arren?/ Zergatik arren, on hotsezko  

Jainko  Josu? Bilakaeraren  berririk  ez  dugu,  baina  kontua  da  bere  obra  guztia  orduraino  

euskaldunen artean gailen ziren sinesmen eta ikuspegiak suntsitu nahian ondu zuela eta aldi  

berean bestelako sinesmenen alde.

Olerki  onenak,  poetaren  beraren  ustez,  poema  filosofikoak  zituen:  “Otso”,  “Ortziren  

ttunttuna”, “Zakhur hil bati” eta “Nil igitur mors est”. “Otso” poemari buruz, honela dio Joxe  

Azurmendik: Nietzschek bezala eskatuko du Mirandek: “gagozkion lurrari leial”. Alde bat arras  

utzi eta Mirandek, ez Elizari, kristautasunari ere ez hainbeste, oinarrian dagoen pentsamolde  

guztiari, erabateko alternatiba bat bilatuko dio, mundua bera Jainko hartuz eta barne-intuizio  

naturala ebangelio.

 “Ortziren ttunttuna” olerkian, Ortziren soinua, musika, bilakatzen da sortzaile, ezerezetik  

uhin bilakarazle: uhinetan agertu, aldatu eta aldatu bizi da izaki oro, ttunttuna amaitu arte.

Aipatu  dugu  ordurainoko  sinesmenen  aurka  gogotik  egin  zuela  lan,  hondarrik  

hondarrenean, moral kristauaren eta euskal politika moralistaren aurka. “Oianone” olerkiak  

emakume eta gizon arteko sexu-harremana eta hura berrirotu nahia ditu ardatz. 1951rako egina.  

Horrekin batean Txomin Peillenek egindako sailkapenaren arabera: 

Bere  eskarmentuak  agertzen  dituztenak  dira  sentimenduzko  utzipena  (“Maitasuna”),  

gorputzeko harreman hutsak (“Pigalle”), benetako lorpenak (“Jei gai” eta “Ametsetan”),  

alaitasunezko  harremanak  (“Oinanone”),  pedofilia  (“Larrazken  gau  batez”  eta  

“Amsterdameko oroitzapen bat”); gero besteen harremanak aipatzen ditu: lesbostarrak  

(“Neskutsak”) eta pederastak (“Jainkozalea”).

Luis  Mari  Mujikarentzat  Mirandek  egindako  olerkirik  eskandalagarriena  eta  gaitzena  

“Ohiko Jainkoari” deritzan olerkia da:  Poemaren zehar zaplaztekoak diren  biraozko galde-

erantzunak datoz, denak Nazareth-eko  Jesus-i (Josu bar-Joseph  deitzen dio) zuzenduak. Zazpi  

ahapaldien  zehar  gaitzak  gertatzen  diren  pasarteak  azaltzen  dira.Euskaldun  fededuna  biziki  

mindua gerta daiteke. Ni nerau –fededun naizenez- txundituta gelditu naiz, bainan pertsonalki  
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ahapaldi  hauetan  joera  nietzschiano  bat  baino  ez  dugu  ikusten;  nolabait,  haren  “topiko”  

antikristauez beteriko poema.

“Lili bat” olerkian berriz, gizakion bizitzan hain axola handikoa den itxaropenari egiten dio 

aurka. Itxaropena gure bihotzen gorotzek ongarriztatzen eta ernarazten omen dute, eta iluntzen 

argiak oro. Hilerriko lilia da, hezur zaharrek hazia, eta hiltzen omen ditu arbasoen leinuak eta 

semeok  zainiltzen.  Euskaldunak,  behiala,  gudu-zaldun  ausart  bihurriak  izanak  ahultzen  eta 

indargabetzen.  Morala  eta  politika  hertsiki  loturik.  Moral  kristaua  hil  eta  suntsitu  gabe  ezin 

politikoki berpiztu.

Bere lan suntsitzailea eta alternatiba bila egindakoa, porrotera kondenatua, kontuan harturik, 

50eko hamarkadako olerkarien artean, berritzaileenetarik dudarik gabe.

Gabriel  Arestik 1957tik 1960ra bitartean  Maldan Behera  eta  Bizkaitarra  idatzi  zituen.  F. 

Krutwigek  aldarrikatu  eta  jarraitzaile,  besteak  beste,  J.  Mirande  zuen  lapurtera  klasikoaren 

urratsetan hasi zen, eta orduraino euskal literaturan zegoen tradizioaren berritzaile ausarta gertatu 

zen, Miranderekin batean (Krutwigen garrantzia ahantzi gabe). 

Bilbotarrak  izan  zuen  elementu  landuak  eta  herrikoiak  nahasteko  era  berezia,  hizkuntza 

mordoiloa  –iru  kaballok  zapaldu  dabe/Euskalerriko  zerua–  eta  itsuskeriak  tolestatzekoa  –

potroak ebaki baitzizkidaten gero/ haren ama-putari kaka egin nion, alde-aldean Miranderena 

berarena baino ez ohikoagoa gertatzen da poema garaikideekin alderaturik.

Poeta G. Arestirentzat sentimenduen asmatzailea zen, eta egiazalea, ez egia metafisikoaren 

zalea baizik ere egia enpirikoarena: “begien bistarekin ikus litekeena,  eskuekin uki litekeena,  

besartean laztant litekeena.

Maldan  Behera-ri  dagokionez,  eta  Aurelia  Arkotxaren  interpretazioari  jarraiki,  oreka 

handiko egitura  orokorra du:  Oro har,  badirudi  Maldan Behera-k  musika konposaketa  baten  

itxura daukala nonbait eta irakurtu behar dela geldirik, lerro bakoitza aztertuz, “dezifratuz”,  
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sekulan ahaztu gabe mugimendu orokorraren dinamikak sor arazten duen soinua. Beraz, egitura  

morfologikoak  erakusten  digu  argiki  Arestik  Maldan  Behera  bere  orokortasunean  zuela  

pentsatua eta beraz, bigarren mugimenduak lehendabizikoak bezain garrantzi handia daukala706. 

Eta batasun hori egitura morfologikoan ez ezik semantikoan. 

Arkotxak  poemako  bertso  hauek:  Babilonian  katigu/  baikeunden  euskaldunak./  Idiak  

uztarri-pean,/  ziren  gure  pareak./  Hantxe  genbiltzen  gu  nola,/  astoak  zama  pean,  honela 

interpretatu zituen:  Argi dago Arestik hor 1950 urteetako Hego Euskal Herriko egoera sozio-

politikoa salatzen duela. Hortarako, Europako idazle gehienek mendeetan zehar egin izan duten  

bezala,  gertaera  biblikoetaz  baliatzen  da.  Modu  horretan  Babilonia,  Prostituta  Handia,  

Apokalipsiako  Bestia  bezala,  botere  totalistaren  sinbolo  bilakatzen  da  eta  kasu  honetan  

frankismoaren sinbolo.

Iñaki Aldekoaren interpretazioaren sintesira etorriz:  azpimarratu nahiko nuke bete-betean 

harrapatzen  duela  Maldan  Behera  hau,  gerraurreko  proiektuaren  jarraia  genuen  Euzko-

Gogoaren izpiritua jadanik gaindituta, Krutwig eta, batez ere, Miranderekin batera hedatutako  

indarkeriaren  “pathos”ak  (.)  Dena  dela,  Arestiren  lan  horretan,  gaingizakiaren  nihilismoaz  

harago, gurutzearen sinboloaren gainean sortu du poetak Kristo mendekatzaile eta antikristaua  

(.) Badago, beraz, Arestiren intuizio poetikoan kristautasunaren zikloa gainditzeko nahia, hau  

da, gurutzearen eta bere ondorioak gainditu eta deuseztu nahiko lituzkeen ahots arestiarra. Ez  

ditzagun ahaztu kristautasunaren hiru zutabe tinkoenei –fede, karitate eta esperantza– egiten 

zaien erasoa.

Maldan  Behera-tik  Bizkaitarra  bertso  sailera  etorriz,  poema  horretan  euskararik  ezaren 

kezka leitmotiv errekurrentea da, eta sinesmen tradizional kristauan sinesmenik ez izatea.

Krisialdian idatzitako poema da, krisi pertsonala eta herriarena. Berak garbi azaltzen du zer 

gelditzen zaion zutik: bizitza pertsonala eta euskararen alde izerdia isurtzeko grina. 

706  “Maldan Behera-ren irakurketa baten inguruan” in Hegats (4), 1991, 147 or.
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Elementu  landuak  eta  herrikoiak  uztartuz,  euskara  mordoilo,  zuzena  eta  erreferentzia 

literario ugariduna nahasian, ahots berezienetarikoa 60ko hamarkadan ez ezik 50eko hamarkadan 

ere Gabriel Arestirena.

3.5.1. Juan San Martin Otsalar

Besteak beste, Zaitegiren, Onaindiaren, Gandiagaren eta  Arestiren adiskidea izan zen, eta 

haren  Harri  eta  Herri  famatuaren  hitzaurregilea.  Zehazki  aztertzea  merezi  lukeen  figura 

zentraltzat  jo  du  J.  Azurmendik707.  Espainiako  trantsizio  politikotik  hona  Egan  aldizkariko 

idazkari,  eta,  besteak  beste,  Ararteko  lanean  ezagutu  dugunak,  frankismo  beteko  hogei  urte 

luzean, 1954tik 1977ra, euskal olerkigintza eta artikulugintza landu zituen bereziki. Bere garaiko 

gutxi  bezala  aritu  zen  alor  askotan  herrigintzan,  ez  bakarrik  lumarekin,  esaterako,  ikastolak 

sortzen,  Euskaltzaindiko idazkaritzan,  eta  literaturan  bereziki  olerkiginean eta  artikuluginean, 

hasiera batean poesiagintzan gehiago eta frankismo ostean artikulugintzan708.

Giro  gori  olerki  bildumaren  sarreran  adore-emaile  gisa  Patxi  Etxeberriaren  laudorioa 

aipatzen du lehenik709,  I.  Murua kazetariari  eman zion elkarrizketa  luze bezain interesgarrian 

berriz dio J. Zaitegik bultzatu zuela idaztera710. G. Arestik 1960an Egan-en hau idatzi zuen: 

“Larrean argitaratzen den “Olerti” errebistan, poeta bat agertzen zaigu, zeinaren izenik  

edo  kondiziorik  eztudan  nik  ezagutzen,  birrizen  batekin  eskribatzen  duelako:  Otsalar.  

Gauza  sakonak  eta  kementsuak  egiten  ditu,  bortitza  da,  entelegetsua,  adimentsua,  

zerumuga  zabaleko  poeta,  lasai  dabil  poesia  gorengoaren  alor  aberatsetatik.  Baina  

formarekin egiten du oztopo. Badaki kopla nagusi bat zer den ere eztakiela. Hura, Otsalar  

hori, funtsaren aldetik, ezin hobea da.” (Ikus eta irakur Egan, 3-6 alean, 1960, 159 or.)711. 

707  Azken egunak Gandiagarekin, Elkar, Donostia, 2009, 73 or.
708  Gure herriaren iragan hurbila zein izan den jabetzeko oso gomendagarria da Imanol MURUA kazetariak egin  

zion elkarrizketa irakurtzea: “Juan San Martini elkarrizketa” in Jakin (108), 1998, 67-116 orr. Eta eskailera edo 
zurubi gisa egin zuen lanaz jabetzeko, artikulu polita Joxe Azurmendirena: “J. San Martin, X. Gereño, eta beste 
historia hori” in Berria, 2003-11-18. 

709  Bila ibiliagatik ez dut aurkitu. Beharbada  Euzko-Gogoa-n ez baizik  Bizkaiko Anaitasuna-n edo argitaratuko 
zen.

710  MURUA, Imanol: “Juan San Martini elkarrizketa” in  Jakin  (108), 1998, 90 or. Olerki hori  Euzko-Gogoa-ko 
1956ko 3. alean argitaratu zen.

711  Giro gori, EHU/UPV, Leioa, 1998, 9-11 orr.
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Bilbotar poetak ez zuen jakin  Otsalar  nor zen 1964 arte. Jakin zuenean hitzaurrea egiteko 

eskatu  zion.  Zergatik  hasi  zen  izengoitia  erabiltzen?  “Poema  batzuk,  garai  haietarako,  oso  

aberkoiak  ziren,  oso  konprometigarriak.  Euzko-Gogoa-n  publikatu  nuen  lehendabizikoa  

“Aberrimin”  izan  zen,  1954ean:  “Askatasun  bidea/gurutzez  betea.//Ekaizpe  batean/  nire 

haurtzaro: / mendietan anaiak / milaka herio (.) Aberria, Aberria! / Tori nire bizia”. Hau idatzi  

eta zelan emango nuen nire izena? Goitizenarekin hasi nintzen, eta segi.

Honainokoan aditzera eman dugu Arestik gai aldetik goretsi zuela  Otsalar, forma aldetik 

herren  zekusala,  eta  liriko  baino gehiago adimentsu  eta  entelegutsu,  gai  sakonen poeta  gisa. 

Bestalde,  Juan San Martinek  berak  aditzera  eman  digu izengoitia  erabiltzen  hasi  zela  olerki 

engaiatuak idazten zituelako.

Guri dagokigun tartean, 1954tik 1960ra bitartean 26 olerki kontatu dizkiogu  Giro gori-n. 

Lehenik, Euzko-Gogoa-n hasi zen, eta gero S. Onaindiak Olerti ateratzean 1959an, han.

Gai aldetik,  aberriminezkoak, amodiozkoak eta filosofikoak, existentzial  kutsukoak idatzi 

zituen 1960 arte. Olerkari garaikideengan bezala, hiririk apenas ageri den eta natura aldiz oso 

presente dago haren olerkietan712.

3.5.1.1. “Aberrimin”

Estrofagintza  aldetik,  eskema  metriko  jakinik  gabeko  zortzi  lauko  molde  txikikoak,  eta 

lehenbiziko ahapaldia biko errimaduna.

712  Mendizale handia izan zen, Pirinioak eta Alpeak korritu zituena.
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Lehen  lau  ahapalditan  36ko  gerrak  lehenik  berari  eta  orobat  Euskadiri  ekarri  ziona, 

sufrimendua713, eta azken lau ahapaldietan lehenbiziko bi bertso errimadunekin bat eginik euskal 

gazteriari  deia  Euskadiren,  herriaren  iragana  sendetsi,  berretsi,  eta  esna  zedin  borrokatzeko, 

aberria  askatzearren  sakrifikatzeko  deia,  norberaren  biziaren   eskaintza  Askatasun  bidea  /  

gurutzez betea / Aberria, Aberria!/ Tori nire bizia714.   

Otsalarrek  olerki  honetan  agertu  zigun ikuspegiaren  arabera,  Herri  baten  arnasa/  iraun  

nahirik borrokatu ziren mendietan anaiak. Etsaiek oinperatu zituzten eta harrezkero euskaldunak 

espetxeetan odoletan eta atzerrietan triste, etorkizun uxatuak/ darabiltz euskaldunak. 

Hala  eta  guztiz  ere,  edo  horregatik  beragatik,  iragan  itun  horrek  irakatsi  dio  gazteriari, 

barnean  sartu  dio  txerto  berria,  eta  maite-sua  dabilkio:  Euskal  gogoa/  ez  da  hil!  /  sentz  

(belaunaldi)  berria / ernai dabil (ib.). Zentzumen edo sentipen berri sutsua zebilen gazteriaren 

baitan.  Eta  gorago  aipatu  dugun norbere  biziaren  eskaintza.  Aberriaren  aldeko  olerki  guztiz 

erromantikoa.

1956ko urte berean argitaratu zuen “Bide mingotzak” olerkian, bereziki azpimarratzen da 

zer-nolako  gaztaro  mingotsa  eta  malapartatua  izan  zuen,  gerraren  ekaitzagatik:  Ene  gaztaro 

mingotsa/ bene-benetan beltza /aterpe gabe,  noiz atertuko/ ekaitza715.  Horrekin batera nolako 

eraspena,  jaiera  eta  debozioa dion aberriari  eta horrek sortzen dion mina eta  sumina:  Aberri  

erazpen/ ene bihotzaren kaden./  Zure aiena! Hotsak,  nire  erraiak/ mintzen716.  Azken bertsoa, 

aberri-eraspen aldetik antologikoa da:  Illeta zori?.../ nik ezin etzi./ Il bear ba-duzu, ni zurekin/  

suntzi! 717.

713  I.  Muruak  egindako  elkarrizketa  horretan  kontatzen  du  nola  Gijonetik  Bordelera  abiatu  ziren,  Cervera 
itsasontziak atzeman eta itzuli behar izan zuten Eibarra. Han etxerik ez, bonbardaketek kiskalia. 75. or

714  22. or.
715  25 or. Ikus “Bide mingotzak” in Euzko-Gogoa (9-10), 1956. 
716  Orri berean Giro gori liburuan. Aberri erazpen bertsolerroaren itzulpenarekin ez nator bat. “Erantzia” gisa dago 

itzulia  “desnuda”,  baina  niretzat  “eraspen”  da,  jaiera,  debozio.  Kontuan  izan  Euzko-Gogoa-n  olerki  honen 
izenburua “Bide mingotzak” zela, “tz”, “azkatasun” eta horrela, gero Giro gori-n aldatu dituztenak; horregatik 
zenbait bertsotan zalantza sortzen da, eta hemen, diodan bezala, niretzat esanahiak “eraspen” eskatzen du. 

717  “Bide mingotzak” in Euzko-Gogoa (9-10), 1956.
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Aberriarekin  eta  herriarekin  hertsiki  loturik  euskararen  alderako  kezka  ageri  du, 

lehenbizikoz, 1960ko olerki batean, “Kezkati nauk, kezkati!” deritzanean.

Gaurko euskotarrak, politikalari 

              utsak, 

gogoz txiroak eta arrokeria ugari; 

etsaien oparirako azaldurik 

parregarri718. 

Hobe euskarari laguntzea, munduaren aurrean lotsagarri ez izateko:  Euskera gabe, obe bai  

duk erri bezela ez bizi.(ib.).

Hurrengo urtean, Lizardiri eskainitako olerkian horrelako bertsolerroak tolestu zituen:

euskerarentzat diran egunak

nai ez diagunok biur gau,

aurrera tinko jarrai dezagun

bada orain zenbait arau.(...)

etsipenaren maldak ukatuz 

 ari gaitezan su ta gar!;(...)

Baratza jorra nairikan dator 

gaurkoan seme Otsalar 719.

3.5.1.2. “Ezer ezaren samina”

718  Olerti III, 1960, 141 or. Irakur I. Muruak egindako elkarrizketan 77-78 orr.
719  Olerti IV, 1961, 260-261 orr.
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Munduan nabaitzeka atsegingarririk, 

negarrezko aran au, ezin ukaturik, 

izadiak gaitula bertara loturik, 

bizitza ba-dijoa alaitasun barik.

Inguruko bideok arantzaz beterik 

mundu lege sakaillak itun gaitularik, 

jaiotza zertarako, ulerkaitz delarik; 

ez bai dugu arkitzen iñun gozamenik. 

Zentzunagan ez dugu samiña besterik. 

Izadiak bere muiñak dakuskigu utsik: 

ezer ezetik ez dugu egundo zorionik, 

ez bai dugu arkitzen mingarri eztanik720. 

Ez  dute  azalpen  handiren  beharrik,  berak  mintzo  baitira  argi  aski,  hamahiru  silabako 

bertsolerrook.  Samina,  negarrezko  harana,  bizitzaren  zentzuaren  ulergaitza,  gozamenik  eza, 

izadiak muinak hutsak, ezerezak zorionik ezin eman, dena mingarri.

“Unamunori” eskainitako olerkia, honela amaitu zuen:

Ezer ezaren 

billaketan ain 

arduradun? 

720  Olerti II, 1959, 76-77 orr.
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Etziñan arduratuko 

izan ez-balitz 

iñun; 

nunbait delako 

ziñan billa, 

naiz eta ibili  

itun. 

Zalantza ta guzi ere 

Beraren bearra zenun721.

“Kolkotik” olerkian:  Non duk gizonaren funtsa?/ Hamlet-en loa ala ametsa?/ Ala ez ote  

eriotz ondoren utsa?.../ Adimen, gogo-min, bizitza: / Noiz arte duzute itza?722.

“Argi-bidea”-n:  Ez  da  izan  federik/  mito  biurtu  eztanik.//  Darrai  ta  darrai,  argi-bidea  

urratuz723,  eta  “Ustez  gaurkoari  begira”-n:  Leturia  ta  Leartza,/  hor  dago  gaurko  ardatza,/  

alperrik gabiltz ukatu nahirik/ kezka ta zalantza724.

Kezka  eta  zalantza  samin,  larriminezko  horretan  Jainkoa  ukatu  gabe.  Inoiz  fedezko 

aitorpenik ere bai: 

Jauna!: indartuko al duzu 

euskaldun erria, 

jarraitu dezan beti Zure sinismen 

bidea

eta ezagutu dezagun noizpait 

721  Euzko-Gogoa, (3-4), 1959, 131-132 orr.
722  Olerti I, 1960, 10. or.
723  Olerti III, 1961, 174 or.
724  Giro gori, EHU/UPV, Leioa, 1998, 85 or.
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besteak bezin librea725.

Gorago  aipatu  dugun  elkarrizketa  luzean  Aita  J.M.  Barandiaranekin  fedeaz  izandako 

solasaldiak aipatzen zituen726. 

Bistan dago, partikularki sentituak izateaz gain, belaunaldi gazte baten berri ematen ari 

zitzaigula Juan San Martin  Otsalar  olerki horietan: aberrimina, euskararen kezka larria, erlijio 

eta fede zalantzak. Gure helburuetarako, aski honekin. 

Alde batera utzi ditugu maitasunezkoak, eta bada politik. Hala ere, ezin aipatu gabe utzi 

“Pirineo mendietan” izeneko olerkia (1960), duen edertasunagatik:

Mendiak aintziren ispiluetan,

zelai-liliak zeru izarratuaren irudiz,

gailur elurtuak zilar urtu zintzilikariz

 (...)

abesten naizen mendi-etxolan,

nire beste “ni”-rekin elkarrizketak,

isuriz nire gogoaren pusketak.

 (...)

Berriz dira izarrak ortzera itzuliz

eta argi naturala ukatu,

baina ametsok buruan pil-pil ariz,

olerkariarekin naiz oheratu727.  

725  Olerti III, 1959, 148 or.
726  Ikus: Imanol Murua: “Juan San Martini elkarrizketa” in Jakin (108), 1998, 111-112 orr.
727  Giro gori, EHU/UPV, Leioa, 1998, 67 or.
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3.5.2. Federiko Krutwig

50eko  hamarkada  hasieran  berebiziko  indarrez  agertu  zen  euskalgintzan,  hilzorira 

erakarritako  Euskaltzaindiaren  suspertzaile-eraberritzaile  gisa  bereziki728.  Euskalkiak  batzeko 

lapurtera klasikoa proposatu zuen, eta euskalki horretan idatzi zituen iruzkingai izango ditugun 

hamaika soneto sorkuntzazko eta bi itzulpen.

Txillardegik 1949ko azaroan ezagutu zuen Bilbon, Jon Etxaidek harengana bidalita. Gerora 

honela kontatu zuen hark eragin zion zauskada eta txundidura: 

Harremanetan hasi nintzen horretara Krutwigekin. Eta nigan gizon hark zauskada handia  

eman zuela zertan izkutatu beharrik ez dut ikusten. Greziera klasikoa ikasi behar nuela  

esan zidan (.)  De Brooglie  eta  Schrödinger-i  buruz  mintzatu  zitzaidan;  eta  zientzi-gai  

horiek ongi ezagutzeko eta euskaraz tratatzeko beharra azpimarratu zidan (.) Budista zela  

ere bai; eta halako eliztar txartel gorri-more bat erakutsi zidan: “Hinayana” elizakoa,  

uste dut (.) Esan beharrik ez dago: txundituta utzi ninduen729.

Argibide  garrantzizkoak  dira  F.  Krutwigek  lapurtera  klasikoz,  1949tik  1952ra  bitartean, 

Egan,  Gernika  eta  Euzko-Gogoa-n  argitaratu  zituen  soneto  filosofikoak  interpretatzen 

saiatzeko730.  Greziera  klasikoa  ikastea;  kosmosaren  azterketan,  teoria  kuantikoaren  eta  uhin 

mekanikaren ikerketetan printzipio eta ekuazio garrantzizkoak ezarri zituzten De Brooglie eta 

Schrödinger zientzialariak irakurtzea aholkatu zion, eta budista zela zion aitortu. Kosmologiak 

erlijioarekin,  gizakia  kosmos  honetan  nola  jaio  den  eta  zertarako  dagoen,  era  horretako 

galderekin erlazionaturik, frankismopeko artxikatolizismoaren urte haietan. 

728  Ikus “Literatur euskara baturantz” kapituluan “Euskaltzaindiaren eraberritzea” atala.
729  Euskal Herria helburu, Txalaparta, Tafalla, 1994, 128. or
730  Guztira hamaika olerki original eta bi itzulpen. “Bihotza” eta “Zergatik” in  Egan, (3), 1949; “Zer naiz?” in 

Gernika (7-9),  1951; eta “Deo Ignoto” in  Gernika,  (10-12),  1951; “Nibbana”  in  Euzko-Gogoa (1-2),  1952; 
“Arrizko rhapsodia” “Udazken lorak” eta “Sinphonia” in Euzko-Gogoa (3-4), 1952; “Bulharraren labyrinthua” 
“Errusitik...”  eta  “Gerkherriko  Izpirituoi”  Euzko-Gogoa (5-6),  1952;  eta  bi  itzulpen:  “Haltzen  Errege”  W. 
Goethe in Gernika (4-6), 1951 eta “Zoriko Eresia” V. Holderlin in Gernika (7-9), 1951.
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Antiguatarrak  1956an  Egan-en  idatzi  zuen  artikulua:  “Mendeurren  oargarri  bat:  Buda 

Sakiamuni ta bere gaurkotasuna” irakurri eta Leturiaren egunkari ezkutua bera eta zer esanik ez 

Peru  Leartzako  irakurririk  jabetzen  da  bat  getxotarrak  eragin  ziola  antiguatarrari  eta 

helenismoaren  eta  budismoaren  eta  existentzialismoaren  artean  sartu-irten  eta  hartu-eman 

nabarmenak egiten zituztela F. Krutwigek eta Txillardegik, eta, neurri batean, garaiaren ezaugarri 

ere bazela 50eko hamarkadan. Gogora N. Etxaniz, S. Mitxelena, J. Mirande, Juan San Martin, J. 

Zaitegi, A. Ibinagabeitia...

Gatozen  behatzera,  gaingiroki  bada  ere,  aipatu  berri  ditugun  ismo horien  arrastoak  F. 

Krutwigek ondutako sonetoetan. Egan aldizkarian, 1949an: 

Ezereztik  gathorrtza—/  ezer  ezkera—/ezerezerat  gohaz/zer  da  biziau/gezurr  bat  

baizik?/Guztia gezurra da;/dena irudia;/eztagoz ez gizonik;/ez arimarik;/dena atzipea da731.

Galdera etsiak eta erantzun ukakorrak, oso ere ukakorrak. 

Ildo beretik Gernika aldizkarian:  Zer zara zu, ene gogoa, hemen?/Zergatik jaio ta zergatik  

bizi´/Bilhatzen dut eta ezin atzeman (.) Nora-nai joan, gora naiz behera´/Bethi ikhusiko dugu  

begi itsuez/Gezurra bai-ta gure Asturua/Kosmos bai-takhusagu estalduez732.

Poema filosofikoak –Miranderen kasuan, J. Azurmendik aztertu du haren poesiak nondik 

edan  duen  pentsamendu  aldetik:  Schopenhauer,  bereziki  Nietzschegandik,  eta  zertxobait 

Spenglerrengandik,  baina,  Krutwigen  kasuan  azterketa  eginkizun733–  eta  aldi  berean 

sentimentalak, erromantikoak (F. Hölderlin-en  Hyperion-eko eresi bat, eta Goetheren  Erlkönig  

“Haltzen Erregea” balada itzuli zituen), existentzialak: zergatik jaio ta zergatik bizi? 

731  “Zergatik” in Egan (3), 1949, 10. or. J. Mirandek “Arima” salbatzen du, hemen hori ere ez.
732  “Zer  Naiz?” in Gernika (16), 1951.
733  Schopenhauer,  Nietzsche,  Spengler  MIRANDEren  pentsamenduan,  Susa,  Zarautz,  1989,  eta  Mirande  eta  

Kristautasuna, CAP, Donostia, 1978, 71. or. Bestalde, Krutwigek Miranderengan zer eragin izan zuen ere ondo 
aztertzeke dago; nahikoa da Jon Mirandek A. Ibinaganeitiari egindako gutunak irakurtzea ohartzeko bizpahiru 
urtetan, 1952-54, Krutwigek Miranderengan aski eragin izan zuela jabetzeko (URKIZU, Patri: Jon Miranderen 
gutunak (1948-1972), Susa, Donostia, 1995).
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 “Deo Ignoto” olerkian, Greziako mito bat hinduismo-budismoarekin lotzen du: 

Zu zara gizonentzat ez jakina/Bilhatzen bai-tzaitute lekhoretan./Bainan bide haur bethi da  

ezina/Zuk Dena bai-tuzu gure barnetan (.) Zu zara Dena, oro bai-taukazu./Eztuzu ezer ere  

egiten nehon,/Mâyân ezer ere ezpai liteke egon./Izateak Zugan daramazkizu;/Zu zara gure  

Zori ta Siratsak,/Gu gara Zure janzkiaren litsak734.

Platonek  luze  kontatzen  omen  du  Deo  Ignoto delako  hori,  Jainko  Ezezaguna,  zergatik 

gurtzen zuten atenastarrek735, izurriteren batean laguntza eskaini bide zielako, hain justu. Iduri du 

olerkiaren  oinarrian  horixe  dagoela.  Baina  Mâyân  hori  Greziakoa  ez  baizik  hindutarren 

filosofiako  kontzeptu  bat  da: Mikelditarrak.  Belatzen  baratza  liburu-sortaren  lehen  liburuan 

aditzera eman zuen zer zen, elkarrizketa itxurapean: 

Mâyâ ez da lekhoreko mundua baizik (.) Orduan indutarrek dioite ezen kanpoan dagoena  

gezurrezko  irudipena  dela.  Mâyâ  gezurrezkoa  dela  jakin  dezagunean,  indutarren  

philosophian ethorri ginateke phondu baterat, non kanpoko mundua, hau Mâyâ dagoena,  

ez dagoela jakinaz,  harzara âtman delakoari itzultzen garen. Dudarik gabe hemen hitz  

batzuez  erraiten  duguna  ez  da  aski,  indutarrek  hauietaz  enthelegatu  nahi  dutena  

hulertzekotz (.) Indutarren helburua, berez, Nirvanaren ardiestea da-ta.736.

“Nibbana”  olerkian  berriz:  Edonun  Nibbana  datza  hedaturik/Hedago  hunen  pean  

ezereza,/Arima  ezezaunean  hutsa  ta  eza/Eta  lanhotu  lehietan  hotzik./Hoila,  Lilura?  Bethiko  

Nibbana?/ Zer zaitu egoitearen hamaitza?/Bethorrku senda ahal gaitzakena!737.

Nirvana non eta noiz erdiesten den galdetzen dio gorago aipatu dugun eleberriko pertsonaia 

Maider deritzanak idazlearen mozorroa den Heiko pertsonaiari, eta honen ihardespena:  Indutar  

batzuek dioitenez Nirvana hori bizirik ere ardiets diteke, non-nahi (id).

734  “Deo Ignoto” in Gernika (17),1951.
735  Ikus Interneten: http://www.revistaazogue.com/libero1.htm (lehen liburua, zortzigarren kapituluan). 
736  Mikelditarrak. Belatzen baratza, Ediciones Vascas, Donostia, 1979, 32. or.
737  “Nibbana” in Euzko-Gogoa (1-2), 1952.
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Txillardegik berriz Nirvanaz: 

Nirvana ez da zeru bat, edo atsegin-toki bat, edo orrelakorik. Extasi-modu bat da Nirvana:  

bañan ez dago onetan Jaungoikoa ikusterik, Jaungoikorik ez dago-ta. Zer “ikusten” da  

Nirvana´n? Ez Izana, ezta Ezdeusa ere. Dena pasatzen da munduan: alere, izakiak, sortu  

ta itzaliagatik ere, ba-dago zerbait nolabait ere dirauena: “Continuum” orixe da Nirvana

´n betetsia (.) Jaregin egiten da beraz, Nirvana lortzen duena. Ez, alabaña, obeto, argiago  

ta alaiago bizitzeko, bere burua itzaltzeko baizik (.) Jaregite osoa da Nirvana: “Lillura  

guzien etendura, izatearen oñarri guzien ezespena, gurari guzien suntsiera, griña guzien  

eza, biotzaren pake osoa: auxe da Nirvana” (Buda)738.

Poesia zer zen F. Krutwigentzat? Aipatutako eleberrian beste pertsonaia baten ahotik honela 

zioen: 

Egiaren  erraiteko  ezer  ere  ez  dakit...poiesia  zer  den...batzuetan  mysteriozkoa  dela  

pentsatzen dut…bainan guztia hyperephania iruditzen zait… Geure poesia… gure lanaren  

bidez  ardiesten  dugu...  Behar  bada  zentzu  huntan.  Baudelaire...gizon  umilena  

zen...bertzeok askotan nolabaiteko fakultate jainkozkoa dugula pentsatzen dugu-ta739.   

Hyperephania  harrokeria, hantustea da740.  Sonetoei buruz esan liteke,  funtsean, kezka eta 

nahigabe filosofikoak agertzen dituela, eta mundu honetako sufrimendua aditzera ematen duela 

eta hori arintzeko edo sinesmen hinduista-budistak. Sufrikarioa arintzeko? Txillardegik honela 

zioen 1956an: 

Ukakorra da budismoa ukakorrik ba-da: etorkizun beltz eta ikaragarria da Buda´tarra-

rena. Zer eskeintzen die-ta Buda´k beitatzat bere jarrailleei? Nirvana zirraragarria. Ez  

beste mundurik, ez Jainkoaren laguntzarik, ez illezkortasunik, ez buruaren ala biotzaren  

atsegiñik. Ukaera osoa alde guzietatik (id).

738  Egan (5-6), 1956.
739  152. or.
740  282. or. Beharrik, bukaeran hiztegia baitu.
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Eta, hala ere, jarraitzaileak zituen budismoak. Zergatik hori? Txillardegiren iritzian, besteak 

beste,  honegatik:  nolabait  bederik,  larri-miña maite  duela gizonak.  Arimaren oñarri  bat  da,  

alegia,  betikotasun-egarria;  baña,  guri  ulerkaitza  irudituagatik  ere,  larrimiñerako  joera  bat  

dugu erraietan finkatuta, masokismo-giroren bat bezelakoa (id).

“Nibbana” deritzan olerkian Krutwigek larrimin horri “erigo minkhorra” deitzen zion eta 

kentzeko eskatzen zion, ez dakigu nori, Budari edo:

Gure erigo minkhorra urthent bekigu.

Arimari darion hilen dantza

Gure norbaitetik khent biezaku!741.

Txillardegik azaltzen zigun 1956an: 

Zertan  datza  Buda´ren  itxaropidea?  Ezjakiña  da,  bere  ustez,  gizonaren  zoritxarraren  

iturburua, “Ego”-a ta “nortasuna” bereizten ez dakigu. Bi auek naasiz, berez igarokorra  

dena  arrapatu  ta  gorde  nai  dugu,  “nortasunaren”  joerak  eraginda,  ta  naste  onetatik  

datorkigu larrimiña. Betirako bizi naiean, gugan dagoena iraun-erazi nai dugu: ona gure  

okerra. Buda etorri arte ez genekien egia au, eta alperrik saiatzen giñan eziñezko zorion  

baten billa (id).

Kidetasun  nabarmenak  sumatzen  dira  F.  Krutwigen  eta  Txillardegiren  kezken  eta 

pentsamendu bideen artean. 

1952tik aurrera ez zuen sonetogintzan jarraitu, beraz, oso aldi laburreko lantegia izan zuen. 

Urriak izanagatik,  nabarmentzea  merezi  dute F.  Krutwig gazteak ondutako soneto filosofiko-

existentzial  kutsu  helenista-budistakook  ordurainoko  euskal  tradizioarekiko  dakarten 

741  Euzko-Gogoa (1-2), 1952.

406



Olerkigintza

hausturagatik,  mundu-ikuskera  kristau-katolikoarekiko.  Ikonoklasta  handia.  Txillardegiri-eta 

bidea ireki zien! 

2.5.3. Jon Mirande

Euskal  idazle  bat  izateko  aski  aztertua  izan  da.  Koldo  Mitxelenak,  Aita  Villasantek  eta 

euskal  literaturaren  historiaren  eta  antologiaren  egileek  adierazitakoez  gain,  Gabriel  Arestik 

Mirande bizi zela hartaz idatziez gain742, honako hauek dira, kronologiari jarraiki hor nonbait, 

haren azterketan edo iruzkinetan nabarmendu direnak: Txomin Peillen743, Joxe Azurmendi744, A. 

Eguzkitza745,  Joseba  Sarrionaindia746,  Juan  San  Martin747,  Federiko  Krutwig748,  Luis  Mari 

Mujika749,  J.M.  Satrustegi750,  Txema  Larrea751,  Patri  Urkizu  eta  Aurelia  Arkotxa752,  Xabier 

742  “Bi aste honetako liburua:  Joan Miranderen  Haur besoetakoa” in  Bizkaiko Anaitasuna, 1970-09-15;  Haur 
besoetakoa, Lur, Donostia, 1970, liburuaren hegalean. “Badaezpadakoak era seguruak” in Bizkaiko Anaitasuna,  
1971-09-30n pare bat paragrafo. Hauek guztiak: Gabriel Arestiren literatur lanak 10, Susa, Zarautz, 1986, 202-
205, eta 207. or. Ikus, halaber, liburu horretan 177. or., Bernardo Atxagari egindako gutunean: “Jon Mirande,  
ene lagun maitea gabon-gauean suizidatu zen.”

743  Honen aurreko oin-oharrean aipatzen den liburuan “Jon Mirande eta Aiphasorhoren bizia” eta bildumako atal 
bakoitzeko  sarrerak  halaber.  “Euskaldun  maiteok,  agur!”  in  Euskera  (33),  1989,  435-465  orr.,  eta  “Jon 
Miranderen ordeinua bere lekuan” in Jakin (106), 1998, 11-30 orr.

744  Ikus  Jon  Mirande  eta  kristautasuna,  Aurrezki  Kutxa  Probintziala,  Donostia,  1978;  eta  Schopenhauer,  
Nietzsche,  Spengler  MIRANDEren  pentsamenduan,  Susa,  Zarautz,  1989.  Miranderi  buruzko  ordurarteko 
bibliografia, 175-177 orr. “Miranderen kritika iraultza frantsesari” in Jakin, (52), 1989, 69-87 orr. eta “Mirande 
berriro” in Jakin, (106), 1998, 31-43 orr.

745  Ikus  besteak  beste:  Mirande,  J.,  Orhoituz,  Kriselu,  Donostia,  1976;  “Jon  Mirande  elaberrigile:  Haur 
Besoetakoa-ren egiturazterketa (saio antzean) in:  Saioak  (3), 1979, 227-253 orr; in  Saioak (4), 1980, 99-122 
orr.; in Saioak (5), 1983, 115-136 orr.; “Askatasun tragikoa edo idazle jator baten bizi eta hilkera” in Bizkaiko 
Anaitasuna (353),  1977, 26-28, eta “Hitzaurrea” in  MIRANDE,J.: Haur besoetakoa, Pamiela, Iruñea, 1987.

746  “Ossian” poema-narrazioa, aurkitzeko errazena Interneten; bestela,  Izuen gordelekuetan barrena liburuan da. 
“Malenkonia eta Jon Mirande” in Ni ez naiz hemengoa, Pamiela, Iruñea, 1994, 155-158 orr; eta “Jon Mirande 
poeta intelektuala” in Marginalia, Elkar, Donostia, 1988, 125-132 orr. 

747  Gogoz, Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia, 1978, 389-392 orr.
748  Imanol Murua kazetariak egindako galderei emandako erantzunak “Federiko Krutwigi elkarrizketa” in  Jakin 

(101), 1997, 86-87 orr.
749  Miranderen poesiagintza, I eta II, Haranburu editor, Donostia, 1984.
750  “Jon Mirande euskaltzale” in Egan, (45), 1985, 17-40 orr.
751  Besteak beste, ikus: Poemak 1950-1966, Erein, Donostia, 1984.
752  Jon Mirande Orhoituz, GFA-Donostiako Udala, Donostia, 1997. Hemen ARKOTXA, Aurelia: “Mirande eta 

Thanatos.  Heriotz  heroikoa”  eta  URKIZU,   Patriren  Gauaz  parke  batean,  Elkar,  Donostia,  1997  eta  Jon 
Miranderen gutunak (1948-1972), Susa, Zarautz, 1995.
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Olarra753, Jon Kortazar754, Felipe Juaristi, Iñaki Aldekoa eta Eduardo Gil Bera755,  Emilio Lopez 

Adan eta Javi Cillero756, Lurdes Otaegi757 eta Koldo Izagirre758, besteak beste.

Euskarazko  idatziei  doakienez,  50eko  hamarkada  izan  zuen  emankorrena.  Olerkiak  eta 

ipuinak,  kazeta  artikuluak  eta  saioak,  eta  idatzi  zuen  nobela  bakarra  ere  Haur  besoetakoa 

hamarkada  horretan idatzi  zuen (1959an,  eta  1970ean argitaratu  Gabriel  Arestik  prestaturik). 

Haren obra osoak aski batasun du, eta generoez gaindi, idatzi guztien arteko sartu-irtenak usuak 

dira, eta atal honetan bereziki olerkiak izango ditugu begipean.

Eragin zioten idazleei doakienez, Inazio Aldekoak E.A. Poe, Villon,  Baudelaire, Nietsche, 

Epikuro,  Heraklito,  Lukrezio  aipatzen  ditu759.  Luis  Mari  Mujikak  E.A.  Poe  ipuingintza  eta 

poesiagintzarako, eta olerkigintzarako harez gain Villon eta batez ere Baudelaire, Mallarmé,  eta 

Verlaine;  Rimbaud  eta  O.  Wilde  ere  aipatzen  ditu760.  Askok baieztatu  dute  eta  goretsi  haren 

europartasuna gure literaturan ohikoa ez zen garaian.

Hain  gai  zabala  gure  azterlanaren  mugen  erreten  estura  ekartzen  ahalegintze  aldera,  J. 

Kortazarrek Miranderen olerkien formari dagokionez, ezaugarri orokor hauek zehazten ditu:

Hoskidetasuna  eta  erritmoa  –Ibinagabeitiari  elkarrizketan  adieraziaren  arabera,  

baliotsuen  direnak– irudi  distiratsuen  ondoan  ditugu,  idaztankera  laburgarria  

kontzeptismoaren  hurbilekoa  dukegu,  hitzak  arreta  berezia  harturik  hautatu  izana  eta  

Baudelaire-en estetika  oroitaraztea,  hala nola,  adigaien arteko jokoengatik:  sinonimia,  

homonimia,...761.

753  Ene Jainko-eidol zaharra, lur!, Elkar, Donostia, 1984.
754  Laberintoaren oroimena, Baroja, Donostia, 1989, 149-170 orr.; eta Literatura Vasca Siglo XX, Etor, Donostia, 

1990, 140-142 orr., eta horren itzulpena: Euskal Literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2000, 164-166 orr.
755  Aip.  Lib.  eta   ALDEKOA,  Iñaki:  “Nietzsche-ren  eragina  Mirande  eta  Arestirengan”  in  Galeuzka,  1992, 

Donostia,  Pamiela, 1994, 9-25 orr.,  eta “Jon Miranderen poesia” in  Zirkuluaren hutsmina,  Alberdania,  Irun, 
1993, 33-42 orr.  GIL BERA, Eduardo: “Mirande,  arrotzaren arima” in  Hegats,  (4),  1991, 127-133 orr.,  eta 
JUARISTI, Felipe “Miranderen poesiaz ohar batzuk” in Egan, (50), 1998, 25-31 orr. 

756   Hurrenez hurren LOPEZ ADAN, Emilio: “Jon Mirande, eskuin muturreko idazlea”, eta CILLERO, Javi: “Jon  
Mirande eta Robert Laxalt, adiskidantza baten historia” in Jakin (106), 1998,  45-58 eta 59-86.

757  Jon Mirande, Bidegileak, 20, Eusko-Jaurlaritza, Gasteiz, 2000.
758  XX. mendeko poesia kaierak, Susa, Zarautz, 2000-2002.
759  Ilhun-argiak, UPV/EHU, Gasteiz, 1992, sarrera.
760  Irudiak, teknika literarioak eta ideologia Mirande-ren poesiagintzan, Haranburu editor, Donostia, 1984, 87 or. 

eta ond.

761  Euskal Literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2000, 166 or.
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Formatik  semantikara  etorriz,  bi  ezaugarri  funtsezko  aipatzen  ditu:  literatura-ironiatik  

filosofikorako  bilakabidea762 eta  portaera  esplizitua,  olerkiaren  erreferentea  aldez  aurretik  

emaniko  giltzarrietan  kausitu  ahal  baita;  horrela  bada,  olerkiaren  sinbolismoak  espresuki  

“dioena” baino zerbait gehiago adierazi nahiko luke (ib). 

Bistan  da,  Miranderen  olerkiak  barrentzeko  haren  filosofia  eta  epistemologia  ezagutzea 

axola handikoa da. Ildo horretatik, J. Azurmendik Miranderen epistemologiaz dioenaz baliatuko 

naiz,  hark  intuizio  poetikoari  eta  poesiagintzari  eta  narraziogintzari  ematen  zion  garrantziaz 

jabetzeko.

3.5.3.1. Miranderen epistemologia eta olerki filosofikoak.

 

Miranderi  sakon  eragin  zion  Schopenhauer  filosofoaren  arabera,  errealitateak  kanpoko 

alderdia eta barnekoa ditu. Kanpokoa, agerkizuna (Erscheinung), fenomenoa, irudiaren mundua 

da, errepresentazio edo kontzeptuarena (Vorstellung). Baina hori azalekoa da, giza adimenaren 

funtzioen mendean dagoena. Barnekoa, aldiz, berezkoa da, edozein  Ding an sich-en oinarrizko 

errealitate iraunkorra, Kantek ezin ezagutuzko etsirik, bazter utzi zuena. Guk bi eratan atzematen 

dugu geure burua: lehenik eta behin, espazioan eta denboran gauden agerkizun gisa, fenomeno 

gisa,  baina gero geure  An-sich-sein  propioan ere bai, eta hein honetan geure burua jardunez, 

ekinez somatzen dugu. Gure barneko izaera horri Schopenhauerrek (Wille) Nahia deritzo. Nahia 

da fenomeno guztien barneko errealitatea edo Ding an sich. Eta agerkizunaren, itxuraren barnean 

dagoen  zinetako  errealitate  hori  atzemateko  Mirandek  lau  iturburu  ezagutzen  ditu: 

arbasoengandiko  tradizioak  edo  mitologia,  intuizioa,  ezaguera  poetikoa  eta  parapsikologia. 

Mitologia  eta  intuizio  naturala  kristautasunaren  eta  razionalismoaren  eraginez  oso  ahulduak 

omen ditugunez gero, gizaki batzuei oraindik gelditzen bide zaien baliabidea azken errealitatea 

atzemateko, intuizio poetikoa da763. Horra poesiaren garrantzia.  

Gorago aldatu dugun J. Kortazarren aipuan badator A. Ibinagabeitiak Miranderi 1952an egin 

zion  elkarrizketaren  aipamena.  Ordurako  hogeitaka  olerki  eginak  zituen  eta  argitaratzeko 

orraztuak. Besteak beste, elantxobetarrak galdetu zion zein olerki zituen maiteenak: 

762  Esaldi hori ulertzeko irakur: “Miranderen ironiak”  in Laberintoaren oroimena, Baroja, Donostia, 1989, 160-
169 orr.

763  Ikus Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, Susa, Zarautz, 1989, 13-14 eta 24-25 
orr.
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“Otso”,  “Orziren  ttunttuna”,  “Zakhur  hil  bati”  eta  “Nil  igitur  mors  est”.  Otso  uste  

metaphysiku  baten  gainean  eraiki  dut.  Ortziren  tuntunak  badu  panteista  yarioa...  

“Oianone”  ere  orrazkera  berritan  atsegin  zait.  Bainan  neri  ez  dagokit  nere  poemen  

autestea, ori irakurlearen lana duzu764.

 

Adierazgarria  da,  ez zuen aipatu “Ohiko Jainkoari”  (olerki antikristaua) edo sexu tabuak 

suntsitzeko  eginak  –  “Oianone”  soilik,  eta  besteetatik  aparte765–,  edo  euskal  paganismoari 

gorazarre  egiteko  olerkirik  ere,  baizik  ere  poema  filosofikoenak.  Bestela  esan,  kultura 

alternatiboa sortu beharrez egindako poemak lehenetsi zituen tabu-hausleen aldean.

  Lau  olerki  hautatu  horietatik  hiruren  gakoak Mirandek berak  eman  zituen.  Orduraino 

euskaldunen  artean  nagusi  ziren  sinesmen  eta  ikuskerei  alternatiba  aurkitzeko  egin  zuen 

ahaleginari  hurbilenetik  jarraitu  dion  J.  Azurmendik  “Otso”  poema  hermetiko-sinbolistenaz 

honela dio: 

Nietzschek bezala eskatuko du Mirandek: “gagozkion lurrari leial”. Alde bat arras utzi eta  

Mirandek,  ez  Elizari,  kristautasunari  ere  ez  hainbeste,  oinarrian  dagoen  pentsamolde  

guztiari,  erabateko alternatiba bat bilatuko dio, mundua bera Jainko hartuz eta barne-

intuizio naturala ebangelio.  Otso  poesiak, Mirandek berak argitu zigunez giltza bezala,  

“uste  metaphysiko”  hau  du  barnean:  “izaiki  bat  dela,  oso  bat  dela  gaia  eta  gogoa,  

irazaidia  (kreazioa)  eta  irazailea  (kreatzailea);  ez-iainkoak  eta  iainkoak  zer  beraren  

modalitate  batzu  baizik  ez  dira beraz.  Zer  hori  da,  funtsean,  egiazko  izaiki  bakharra:  

batarzuna da”. Adimenaren obra okerra izan da mundua bikoiztea,  izadia kreazio edo  

kreaturatara  makurtuz.  “Dualismo  hori  gezurrezko  da,  gaizkia.  Hartan  datza  gizon-

adimenaren bekhatua”. Osotasunak –zeinen parte bait da beti gizona– gizonak ebaki egin  

duela  sentitzean,  honen  sakrifizioa  eskatzen  du.  Mirandek,  Schopenhauer  gabe  nekez  

sentidorik  izan  lezakeen  maneran,  esaten  duenez:  “Gizonak  bekhatu  hori  ordaint  

dezantzat, izaiki bakharra (h.d., batarzuna edo iainkoa edo oro) nahi du, hots, gizonaren  

764  “Olerkariarenean” in Gernika (23), 1953.
765  Segur aski “Euskara eta liburu lizunak” gaiaz 1952-53 artean sortu zen polemikak eraginik. Horretaz bi artikulu 

ditut argitaratuak “Olerki erotikoak eta hauen ingurunea” izenburupean Egan, 1992ko alean, eta Egan (1), 1993. 
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hilopha nahi du”. Metafisika honekin gizona situatua daukagu munduan, historia hasten  

da:  gizonaren  sakrifizioaren  historia.  Hoberena,  jakituria  tragiko  zaharraren  arabera,  

sekula sortu ez izatea bai litzateke gizakiarentzat; lehenbailehen hiltzea, jaio izan garenez  

gero766.

“Ortziren  ttunttuna”  olerkian  berriz,  Ortziren  soinu,  musika,  bilakatzen  da  sortzaile, 

ezerezetik uhin bilakarazle: uhinetan agertu, aldatu eta aldatu bizi da izaki oro, ttunttuna amaitu 

arte: Bethi berdin dira, nehoiz ez dira; eta behin izan dena berriro ere hor izango da, lehen zen 

bezala:  Halatan hor-izan den oro, behin/Hor-date berriro, lehen zen arau; baina ttuntun-hotsak 

amaiera izango du, eta orduan: Izanen da berriz bethiko bakhe,/Uhinen lilura hamaituren da767.

Bi  egun  lehenago  dataturiko  “Zakhur  hil  bati”  olerkian,  errima  aberatseko  ahapaldiz 

eraturiko olerkian,  batetik,  gorputzaren ezeztatze erabatekoa sentiarazten zaio irakurleari,  eta, 

bestetik, oso nabarmena gertatzen da poetaren arimak nola ohoratzen duen hildako anaia, hots, 

zakur  zaharra.  Olerki  honen  arabera,  alderik  ez  da  bizidunen  artean,  gizaki  eta  txakur  edo 

animalien artean. 

Nagusiak hildako zakur  zaharra  errekan behera  zihoan,  ur  argi  eta  hotzek  laztandua eta 

sorgin-orratz lerdenek miretsia.  Narratzaileak galdetzen dio ezin geldirik,  ezin geldirik  azken 

Egunerainokoan doan; baina, “Azken Eguna” urrun dago, eta hura baino lehen urak desegin eta 

ustel  lurrin  bilakatzen  da  hildako zakur  zaharra.  Beste  izaki  guztiek  ahantzi  zuten,  urak  eta 

sorgin-orratzek, poetaren edo narratzailearen arimak ez bezala: Nik soilik, arima baithan/usnatu  

nizun hil-usaina./Nik soilik nire Ekklesian/dut ohoratzen hil anaia768. 

“Nil  Igitur  Mors  Est”  olerkiaz  Mirandek  berak  emandako  azalpenari  jarraiki,  J. 

Azurmendiren ustez, haren epistemiologia guztiaren giltza olerki honetantxe dago: 

766  Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, Susa, Zarautz, 1989, 59 or.
767  Poemak 1950-1966, Erein, Donostia, 1984, 104-105 orr.
768  102-103 orr.
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Filosofiaren historia guztia laburbiltzen digu izpirituaren fenomenologia baten antzera,  

ikuspide  guztiz  nietzscheano  baten  arabera  egin  ere.  Lehenengo  maila,  zentzuen  

errealismoaren, antzinateaz gerozko filosofia guztia, Descartesen zalantzak hersten duena,  

baina  azkenean  errealismoa  berriro  onartzeko  zalantzaren  ondoren.  Bigarren  maila  

kantismoari legokioke: gauzak, zentzuen objektua, badira, bai, baina fenomeno hutsa dira  

eta  igarokorrak.  Kanten  “halere”  Jainkoa  salbatzeko  ahalegin  filosofikoa  alferrikako  

lantzat  ematen  da,  halaxe  ematen  bait  zuen  Schopenhauerek  ere.  Hirugarren  mailan  

Schopenhauer  eta  batez  ere  Nietzschez  gerozko  filosofia  agertzen  zaigu,  Miranderena  

orobat. Herio-larria metafisikaren sorburu bezala Schopenhaueren idazkietan behin eta  

berriro aurkitzen dugun ideia da (erlijioak, ordea, “herriaren metafisika” besterik ez dira  

harentzat).  Kasu  honetan  beharbada  erreferentzia  autobiografikoren  bat  nabari  

daiteke(769) (...) Esan beharra dago, puntu inportante batean aurkitzen garela Miranderen  

epistemologia ulertzeko, Schopenhauer eta Nietzscherengandiko Miranderen dependentzia  

ulertzeko ere.Izan ere,hortik  dago, azken finean,  zergatik  zientzia positiboak gutxiesten  

diren,  zergatik  intuizioari  lehentasuna  ematen  zaion  arrazoipidearen  edo  ezagupide  

intelektualaren  aldean;  azken  batean  hortik  dago,  ezagupenaren  azken  objektua  non  

ezartzen den ere, “azken izate” kasik mistiko hura alegia770.

3.5.3.2. Moral kristauaren eta euskal politika moralistaren aurka

Aipatu dugu “Oianone” olerkia bestetarik bereiztearen zioa polemika zehatz batek eragina 

izan zitekeela, gertatu berri zen edo orduantxe gertatzen ari bide zen “euskara eta liburu lizunak” 

gaiari buruzko eztabaida771. 

769  Puntu honetan, “Ohiko Jainkoari” olerkia begiratzeko gomendioa egiten du Azurmendik. Gogora:  Josu bar-
Joseph,  ba  dut  othoi  egin  gauerdiz,/argizagia  begi  makur  so  zan  etoi-/eta  zuk  aldiz  utzi  nauzu...Zergatik  
arren?/Zergatik arren, on hotsezko Jainko Josu? (Poemak, Erein, Donostia, 1984, 79 or.). Jon Loustau-ri 1948-
03-09an egindako gutunean aitorpen hauek: Ni ere kristotarra naiz –bai eta demokrata ere-. Bainan izena baino  
nahiago dut izana (erraiten ohi den bezala)... (Jon Miranderen gutunak, Susa, Zarautz, 1995, 23. or.) Bilakaera 
ez da argitu, inondik ere azkarra izan zuen, 1950etik aurrera argitaratutako guztian, oso bestelako agertu zen.

770  Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, Susa, Zarautz, 1989, 29 or.
771  Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapituluan, lehen aroko eztabaidetan “Euskara eta liburu 

lizunak” atala.
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1951eko uztailerako ondua zuen772.  Neurri,  errima eta  erritmo aldetik  oso olerki  landua. 

Zortzi  silabez  (4+4)  osaturiko  bost  bertsolerroko  hamabi  ahapaldi,  errima  eta  aliterazioz 

gainezka (erritmoari  buruz teoria aski landua zuen Mirandek: musikaltasunari,  hitz hautatuen 

txandakatzean oinarritutako kadentziei garrantzi handia ematen zion773) eta emakume eta gizon 

arteko  sexu-harremana  eta  hura  berrirotu  nahia  leitmotiv.  Bernard  Etxepareren  “Emazteen 

fabore” olerkiko hasierako bertsolerroak ditu olerkiburuko aipuan. Santi Onaindiak zentsuratua 

Milla  euskal  olerki  eder-en  eta  P.  Lafittek  gaitzetsia  hein  batean774,  Mirandek  galdatzen  du 

Etxepareren tradizioa eta eraberritzen du ordurainoko tabua hautsiz, sexu-harremana espresuki 

bihurtuz poemagai.    

Lehen  zazpi  ahapaldietan  larru-jotzea  eta  azken  bostetan  hura  errepikatu  nahia.  Gilbert 

Durand-ek  Las  estructuras  antropológicas  de lo  imaginario liburuan bi  erregimen  zabaletan 

banatzen ditu bizi-joera organikoei doazkien eskemak, nahiz arketipo egonkor eta unibertsalak, 

nahiz irudi-sinbolo balioaniztun eta berezituak: eguneko erregimenean eta gauekoan. 

Mirandek poema honetan garatzen diguna irudiaren gaueko erregimenaren onarpen gozoa da 

(gauerdian,  izarrak  kantari,  ilargia,)  eta  bereziki  sugearen  sinboloan  oinarriturik  itzuleraren 

eskema.  Sexu-harremana burutu ondoan, neskak sugeari  otoitz  egiten  dio ilargiak775 entzuten 

diola.  Prozesua  taigabe  berriro  has  dadin  neskak  ezti  gozozko  baratzaren,  janari  gozozko 

lorategiaren  eskaintza  egiten  dio  sugeari,  prozesuaren  ziklikotasunean,  hasi-buka  etengabe 

horren bidez denbora lineala, hilkorra suntsiarazi beharrez776.

Olerki hori barne, Txomin Peillenek honela zerrendatu eta sailkatu zituen bitan, Miranderen 

poema erotiko-sentsualak, azken helburu Jainkoa duen karitatearen bertute teologikotik oso ere 

urrun:  bere  eskarmentuak  agertzen  dituztenak  dira  sentimenduzko  utzipena  (“Maitasuna”),  

gorputzeko  harreman  hutsak  (“Pigalle”),  benetako  lorpenak  (“Jei  gai”  eta  “Ametsetan”),  

772  Ikus A. Ibinagabeitiak 1951eko uztailaren 20an egin zion gutuna:  Andima Ibiñagabeitia: erbestetik  barne-
minez, Susa, Zarautz, 2000, 58. or

773  Gorago aipatu dugun elkarrizketan, Ibinagabeitiak egin eta Gernika 23. alean atera zenean “Olerkariarenean” 
zenbait azalpen ematen ditu olerkiei eransten dien erritmoaz. Gure xedea ez da erritmoa aztertzea eta aipamen 
hutsarekin etsitzen dugu.

774  Ikus  kritiken  hemerotekan:  “1545.  Bernat  Dechepare.  Olerkiak /  Bernat  Etxepare /  Txertoa,  1967”  in 
www.kritikak.armiarma.com

775  “Jai-gai” olerkian ere (Ilhun-argiak, EHU/UPV, 1992, 108 or.) ilargiak egiteko garrantzizkoa du.
776   Xehe-xehe “Olerki erotikoak (eta II)” in Egan (1), 1993, 45-56 orrietan.
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alaitasunezko harremanak (“Oinanone”), pedofilia (“Larrazken gau batez” eta “Amsterdameko  

oroitzapen  bat”);  gero  besteen  harremanak  aipatzen  ditu:  lesbostarrak  (“Neskutsak”)  eta  

pederastak (“Jainkozalea”)777. 

Azpimarratu nahi dugu olerki horiek bere balio literarioaz gain, moral kristauaren aurka egin 

zuen  borrokaren  baitan  kokatu  beharrekoak  ditugula,  eta  moral  arloko  borroka  hori  borroka 

politikoarekin ere harreman estuan zekusala (Gogora “Euskaldungoaren etsaiak” artikulua, non 

euskaldunon gainbeheraren karitzat “Europako Sarthaldeko bi statu latin-berriok eta Romako  

Eliza”778 jotzen zituen). 

Beste bi bertute kristauei doakienez, fedearen eta itxaropenaren bertute teologalen aurkako 

poema bortitz-zirraragarrienak berriz, ondoko bi hauek ditu, bata irudiz erantziagoa eta bestea 

jantziagoa baina biak ere zein baino zein bortitzagoak.  

3.5.3.3. “Ohiko Jainkoari” 

L.M. Mujikak:  Poema hau da, dudarik gabe,  Mirande-k eginikoetan eskandalagarri eta  

gaitzena. Poemaren zehar zaplaztekoak diren biraozko galde-erantzunak datoz, denak Nazareth-

eko Jesus-i (Josu bar-Joseph deitzen dio) zuzenduak. Zazpi ahapaldien zehar gaitzak gertatzen  

diren  pasarteak  azaltzen  dira.Euskaldun  fededuna  biziki  mindua  gerta  daiteke.  Ni  nerau  –

fededun  naizenez– txundituta  gelditu  naiz,  bainan  pertsonalki  ahapaldi  hauetan  joera  

nietzschiano bat baino ez dugu ikusten; nolabait, haren “topiko” antikristauez beteriko poema.  

Hona pasarte batzuk: 

Oi zergatikan hor ez zaitu judu zar batek,

Judako zuhain gazte hori, jo´ta moztu! (.)

Zure munduan soilik nago edozein zakhur

777  “Jon Miranderen ordenua bere lekuan” in Jakin (106), 1998, 12. or.
778  Gernika, (23), 1953.
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zoriontsurik bizi da ni bainoago. (.)

Gaur, Judu-seme, gutartera itzul bazinde,

gurutzifika zindezaket nik ostera779.

Olerki  horretan,  haatik,  kristauek  iraintzat  hartzeko  moduko  bertsolerroez  gain,  L.M. 

Mujikak aipatzen ez duenik ere bada: haren bila ibili zen aitorpena, eta otoitz samin-sumina: 

Josu bar-Joseph, ebili naiz zure elizetan

ezkoen suan bihotz sor haur sutu nahiz.

Nuen orduan, Rabbi, zure baithan sinhesten

(Eta ondikotz! aingeruen baithan ere...) (.)

Josu bar-Joseph, ba dut othoi egin gauerdiz,

Argizagia begi makur so zan etoi-

Eta zuk aldiz utzi nauzu...Zergatik arren?

Zergatik arren, on hotsezko Jainko Josu?(.)

Josu bar-Joseph, deithu zaitut haizeen artetik

Hilbeltz erdiko gauhil hartan zurtz eta zut, (.)

Josu bar-Joseph, gaztaroan maite zindudan780.

Hor  agertzen  dituen  samin-sumin  horiek  pertsonalak  ez  ezik  bere  garaikoak  ere 

baziratekeen, hortxe 40ko hamarkada bukaera eta 50eko hasierakoak, hots, garaiaren ezaugarri. 

Ez dakigu kristau  izatetik  pagano izatera  nola iragan zen Mirande,  baina dakiguna da haren 

epistemologia,  morala eta ideologia politikoa kristautasunaren arbuio osoan eraiki zituela,  eta 

779  Irudiak, teknika literarioak eta ideologia Mirande-ren poesiagintzan, Haranburu editor, Donostia, 1984, 100-
104 orr.

780  Poemak 1950-1966, Erein, Donostia, 1984, 79-80 orr.
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euskaldunek beste politika bat egin zezaten, ahulgarritzat baino ez zuen kristau-demokraziatik 

landa, beharrezko ikusten zuela moral kristatua ere gogor erasotzea bazterrera zedin.

3.5.3.4. “Lili bat” 

Hamar silabako hogei bertsolerrotan, bosnakako erritmo pausatuan, “itxaropena” izena duen 

zital-lilia suntsitzeko irrika adierazten du. Aitortzen du aspalditik dabilela hil nahian, ezin hilik: 

aspaldi  huntan  ezin  hila  dut  (.)  Ai!  goragotik  ethorri-haizeek/ailezate  jo  ene  landetan/  et

´eiharraraz “itxaropena”781. 

Itxaropena gure bihotzen gorotzek ongarriztatzen eta ernarazten omen dute, iluntzen bide 

ditu gogo argiak, ilauntzen argiak oro. Hilerriko lilia bide da, hezur zaharrek hazia, eta hiltzen 

omen ditu  arbasoen leinuak eta  semeok zainiltzen.  Euskaldunak,  behiala,  gudu-zaldun ausart 

bihurriak  izanak  ahultzen  eta  indargabetzen.  Morala  eta  politika  hertsiki  estekaturik.  Moral 

kristaua hil eta suntsitu gabe ezin politikoki berpiztu.

Bere  intuizioak,  lilurak,  sinesteak,  agertzen  zituen  poemei  eduki  diegu  begia,  intuizio 

poetikoaz  baliatuz  izakion  barneko  errealitateaz  jabetu  nahian  burututako  poema  hermetiko-

sinbolistei. Orduraino euskal literaturan erabat nagusi zen mundu-ikuskera eta moral kristauaren 

aurka egindakoak ere bai:  sexu-harremana gai duen “Oianone” eta  kristau bertute  teologalen 

aurka  egindako  nabarmen  batzuk.  Dezente  gelditu  zaizkigu  ukitu  gabe.  Erakusgarri  batzuk 

azaldu ditugu, aski halere haren olerkigintzaren garrantziaz jabetzeko. 

Olerkiak bereizi egin ditugu, ezinbestean, idatzi zituen ipuinetatik, eta ipuin luze edo nobela 

labur “Haur besoetakoa”tik,  eta artikulu politikoetatik.  Haien argitan ikuspegi osoagoa jasoko 

dugu.

781  78 orr.
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3.5.4. Gabriel Aresti

Gure azterketaren mugak direla eta, poesian lehen poemak, batez ere  Maldan Behera eta 

Bizkaitarra,  eta  1957tik  1960ra  bitartean  argitaratu  zituen  lau  ipuin  dagozkigu  bete-betean. 

Haren antzerki eraberritzaileak eta Harri eta Herri eta gainerako poemak ez. 

Olerkien azterketa laburrera igaro aurretik, haren obrari buruzko azterketen berri emango 

dugu, kronologiaren arabera ordenaturik: Joxe Azurmendi782, Ibon Sarasola783, K. Mitxelena784, 

Mikel Zarate785, Josu Landa786, Manuel Maria787, Luis Mari Mujika788, Jon Kortazar789, Aurelia 

Arkotxa790,  Iñaki Aldekoa791,  Joseba Agirreazkuenaga eta Lide Arana792,  Koldo Izagirre793,  eta 

Alvaro Rabelli794, besteak beste.

Olerkiak dira garrantzizkoenak. Hala dio Koldo Izagirrek aztergai ditugun bi poemari buruz: 

782  “Adan 1975: azterketa saio bat” (Joseba Zulaikaren  Adanen poema amaigabea poema liburuaren epilogoa), 
Kriselu, Donostia, 1975. “Aresti: sentsibilitate konkretu bat” in Jakin  (36), 1985.

783  Sarrera in Gabriel Aresti poemak I, Kriselu, Donostia, 1976.
784  “Aspectos de la métrica de Aresti” in FLV, 1978, 406-413 orr. Metrika aldetik egiten duen azterketaz gainera, 

deigarriena da bat egiten duela I. Sarasolak adierazitako bi iritzirekin. I. Sarasolarentzat G. Arestiren ekoizpen  
poetikoaren gailurra  Maldan Behera  da eta K. Mitxelenarentzat ere bai. I. Sarasolarentzat  hizkuntza aldetik, 
profezia  batean  bezala,  hamar  urtez  lehenago  gauzatu  zuen  G.  Arestik  Euskaltzaindiak  euskara  idatzirako 
proposatuko zuen eredua,  zeina egungo euskara biziaren eta literaturaren tradizio klasikoaren arteko orekan 
datzan, eta K. Mitxelena bat zetorkion.

785  “G. Aresti eta euskal poesiaren eraberritzea” in Euskal literatura, Leopoldo Zugaza, Durango, 1977, 40-59 orr.
786  Gerraondoko poesiaren historia, Donostia, Elkar, 1983.
787  “Gabriel Aresti: arbre e pedra” in RIEV, (36), Eusko Ikaskuntza, Bilbo, 1988.
788  “Gabriel Aresti-ren poesian eragin zenbait” II. Euskal Mundu Biltzarra. Literatura Biltzarra II. Atala, 2. alea,  

Euskal literatura eta bere intertestualitatea, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1988, 229-244 orr.
789  “Konpromezu poesia Euskadin” in  Laberintoaren oroimena, Baroja, Donostia, 1989, 75-98 orr., eta  Euskal  

literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2000, 167-171 orr.
790  “Maldan Behera-ren irakurketa baten inguruan” in  Hegats (4),  1991, 145-154 orr.  Eta tesia:  Imaginaire et  

poésie dans Maldan Behera de Gabriel  Aresti.  Anejos del Anuario del  Seminario de Filología Vasca “Julio 
Urquijo”, (32), Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1993.

791  “Gabriel  Aresti:  pathos soziala”  in  Zirkuluaren  hutsmina, Alberdania,  Irun,  1993,  75-100 orr.  Munduaren  
neurriaz (Arestiren ahots biblikoaz), Alberdania, Irun, 1998. “Gabriel Arestiren Maldan Behera” in ASJU, (32), 
1998, 435-510 orr. Lanik garrantzizkoena: “Gabriel Aresti: del simbolismo a la poesía social” in Historia de la  
literatura vasca, UNED, Madrid, 2000, 488-490 orr., eta Historia de la literatura vasca, Erein, Donostia, 2004, 
164-171 orr.

792  Gabriel  Aresti  (1933-1975).  Gabriel  Arestiren  mundua.  Erakusketa  eta  jardunaldiak, Bilbo  eta  Donostia, 
Bilboko Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia, 2000.

793  Gabriel Aresti poesia kaierak, Susa, Zarautz, 2000.
794  Bizkaiko euskal idazleen ipuingintza modernoa, Labayru-BBK, Bilbao, 2005.
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Maldan Behera poema ilun eta sinbolismoz beteriko hura –gure lirikan gailurretako bat–,  

euskal poesian barrena eginiko bidaia kritikoa da beste maila batean. Gure iraganetik ere  

badatorrelako, Aresti  soziala ezin esplika liteke garaiko joera poetikoen eragin hutsaz.  

Bere lehen obra nagusia ere, Bizkaitarra, gero garatuko zituen osagarri popularrez betea  

dago795 .

Sakonkien aztertu dutenak I. Sarasola (aitzindaria), eta A. Arkotxa eta I. Aldekoa izan dira. 

Azken bi hauek tesi bana idatzi dute Maldan Behera poema sinbolista zailaz. J. Azurmendik eta 

J. Juaristik ere ekarpen garrantzizkoak egin dituzte.

Aurelia Arkotxak ausarki baieztatu digu  Malda Behera-ren eta  Harri eta Herri-ren artean 

muin-muinean dakusan funtsezko batasuna:  Aresti,  denez gain gizonaren alde altxatzen baita  

fatalismo sozial eta politiko guztien kontra eta hori hemen bertan, Maldan behera-n796. 

I. Aldekoa berriz, bi garai bereiztearen aldeko agertu da: 

Lehen  garaia  1954tik  1960-61era  luzatuko  litzateke,  eta  bigarrena  1962tik  aurrera  

idatzitakora. Eta, egia esan, 1957 ingurutik 1961era-edo idatzitako poesia lanak kontuan  

hartzen  baditugu,  erraz  ohartuko gara duten  batasunaz.  Arestiren  ibilbide  poetikoaren  

sasoi bat litzateke hori, eta  Maldan Beheraren inguruan osatzen da, dudarik gabe, sasoi  

horren emaitzarik lortuena797. 

Nolanahi ere, bi aro bereizirik ere, dakidala, inork ez du ukatu bigarren aroan gehiago garatu 

zituen ezaugarriak lehen aroan jada ereinak zituela. Urterik emankorrenetan, hortxe 1957-1963 

urte  bitartean,  sorkuntza  ildo guztiak irekirik  atxiki  zituen  Arestik,  eta  geroz gehiago poesia 

soziala  esaten  zaionean espezializatzera  jo  zuen,  segur  aski,  bere baitako joerez  gain,  kultur 

testuinguru orokorrak ere hartara  bultzatzen zuelako, eta halaber,  lehen aroko ezaugarriak ez 

zituen errepikatu.

   

795  Aip. lib. 7. or.
796  “Maldan-Beheraren irakurketa baten inguruan” in Hegats (4), 1990, 145-154 orr. 
797  “Gabriel Arestiren Maldan Behera” in ASJU, (32), 1998, 436 or.
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F. Krutwigek aldarrikatu eta jarraitzaile, besteak beste, J. Mirande zuen lapurtera klasikoaren 

urratsetan hasi zen G. Aresti798, eta orduraino euskal literaturan zegoen tradizioaren berritzaile 

bortitza gertatu zen, Miranderekin batean (Krutwigen garrantzia ahantzi gabe). 

Hark izan zuen elementu landuak eta herrikoiak nahasteko era berezia, hizkuntza mordoiloa 

–iru kaballok zapaldu dabe/Euskalerriko zerua799– eta itsuskeriak tolestatzekoa –potroak ebaki  

baitzizkidaten  gero/  haren  ama-putari  kaka  egin  nion800–,  alde-aldean  Miranderena  berarena 

baino ez ohikoagoa gertatzen da poema garaikideekin alderaturik, haienekin batean irakurririk.

Poeta G. Arestirentzat sentimenduen asmatzailea zen, eta egiazalea, ez egia metafisikoaren 

zalea baizik ere egia enpirikoarena: “begien bistarekin ikus litekeena,  eskuekin uki litekeena,  

besartean laztant litekeena801. 

Bi poeta mota zeudela adierazi zuen:  poeta laureatus eta poeta outsider. Lehenbizikoa da: 

poeta  jentearen  aldekoa  baldin  bada,  bere  sentimentu  asmatuak  gizakorrak  baldin  badira,  

jentearen modukoak eta gradokoak, gustukoak eta gogarakoak baldin badira, orduan eztaduka  

zergatik ereinotza gezurrarekin paga. Egiarekin mintzatzen da jentearen gustuan. Hori da poeta  

laureatus (ib.). 

Bigarrena berriz:  Poetaren sentimentua jentearen gustukoa ezpaldin bada, eta poetak bere  

sentimentuan eta poetatza gorengoan iraun nahi baldin badu, ezpaldin badu bere sentimenturik  

ukatzen, orduan izanen da gorrotatua, arbuiatua, gaitzeritzia eta higuindua. Orduan izanen da  

poeta  outsider.  Eta  jenteak,  ahal  badu,  jenteak,  zentzu  egiazkoaren izenean,  Golgota  mendi  

batean josiko du poeta gurutze batera (ib.).

Denbora  gehienean  poeta  outsider  sentitu  zen,  poemetan  eta  idatzi  zituen  gutun  eta 

artikuluetan eta sumatzen denez.

798  Ikus, besteak beste, ALDEKOA, I.: “Gabriel Arestiren Maldan Behera” in ASJU, (32), 1998, 454 or.
799  ARESTI, G.: Lehen poesiak, Susa, Zarautz, 1986, 46 or..
800  ARESTI, G.: Lehen poesiak, Susa, Zarautz, 1986, 286 or.
801  “Poesia eta euskal poesia” in Gabriel Arestiren literatur lanak-10, Susa, Zarautz, 1986, 15-29 orr.
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3.5.4.1. “Maldan Behera”

Azterketak  egin dira,  bi  tesi  ere  bai  (A. Arkotxa eta I.  Aldekoa),  eta  tesi  egileen  artean 

iritziak berezi ibili dira zenbait puntutan poema luze eta zail horri buruz, eta biek ala biek aitortu 

dute guztiarekin ere ez dutela poemaren interpretazioa agortu. 

Lehen  azterketa  sakona I.  Sarasolak  egin  zuen.  Proposatu  zuen egitura  morfologikoaren 

zatiketari jarraiki, lehen partearen semantikari dagokionez ondorio honetara heldu zen: 

Arestiren  poemak  bere  lehen  partean,  gizakolektibitatearen,  eta  konkretuki  

euskaldungoaren,  ibilbide historikoaren ebokazio sinboliko bat mamitzen eta gorpuzten  

du, lehen gizonetik gizarte hiritarrera. Poeman gertatzen den gaibide honi kontrajarririk,  

edo  hobeki,  hartan  kontraispilaturik,  euskal  poesiaren  aurrerabidea  adierazten  da.  

Gaibide  honek  bigarren  mailakoa  dirudi  besteari  buruz,  eta  lehenengoaren  eratze-

beharretara makurtzen da (.) Bigarren lineari buruz, eta “Herri-bitartea”, Arestik berak  

inoiz ageriki  manifestatu zuen bezala,  bere izengoiti  bat delarik,  hau establitu  daiteke:  

supergizona,  Arestiren  lehen  etapako  poemagintza  arkaikotik  irtenda  eta  euskal  

poemagintzaren  traiektoria  ibili  ondoren,  Arestiren  etapa  hiritarrera,  Arestiren  poesia  

zibilera heltzen da802. 

Poemaren  bigarren  zatiaz  ezer  gutxi  zuela  esateko  adierazi  zuen  Sarasolak,  beharbada, 

gutxiago aztertu zuelako, ez ziola berezko nortasunik aurkitzen.

Aurelia  Arkotxak  tesia  bururatu  zuen  Maldan  Behera-z  90eko  hamarkadan  I.  Aldekoak 

bezala. I. Sarasolaren lanaren balioa aitortuz, eta hark egindako egitura morfologikotik abiatuz, 

802  Sarrera in Gabriel Aresti poemak I, Kriselu, Donostia, 1976 edo Interneten, www.zubitegia.armiarma.com , 28. 
or.
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bestelako  ondorio  morfologiko-semantikoetara  heldu  zen.  Morfologikoki  ez  zuen  zatiketarik 

sumatu; aitzitik, oreka handiko egitura orokorra: 

Oro har, badirudi Maldan Behera-k musika konposaketa baten itxura daukala nonbait eta  

irakurtu behar dela geldirik, lerro bakoitza aztertuz, “dezifratuz”, sekulan ahaztu gabe  

mugimendu orokorraren dinamikak sor arazten duen soinua. Beraz, egitura morfologikoak  

erakusten  digu  argiki  Arestik  Maldan Behera  bere  orokortasunean  zuela  pentsatua eta  

beraz, bigarren mugimenduak lehendabizikoak bezain garrantzi handia daukala803.

Eta batasun hori egitura semantikoan ere bai. Interpretaziorako Mitokritika edo Critique de l

´Imaginaire delakoari  lotu  zitzaion,  kritika  iniziatikoari,  G.  Durand-en  Les  structures  

anthropologiques de l´Imaginaire,  N. Frye-ren  The Great Code. The Bible and Literature, eta 

C.G. Jung, G. Bachelard, M. Eliade, J. Caro Baroja, eta J. M. Barandiaran, eta beste hainbaten 

arrastoan804. 

Bidaiaren eskema orokorra hirutara ekarri zuen: 1) Beheraldia; 2) Harana eta 3) Goraldia. 

Beheraldia oso luzea, Joane bidaiagileak oztopo franko eta zailak gainditu behar ditu ilunpetik 

argira: “Beheraldi horretan halere badago ugarte bat, maitasunezko eta bakezko oasis bat: Lore 

mendia  (B8), Mirenen eremu eder eta sentsuala. Poema horrek haustura handia ekarriko du,  

hortik aitzina Joane ez baita gehiago “bakarrik” izanen805.

Arkotxarentzat bidaiaren bigarren zatia, hots, “harana”-ri doakiona axola handikoa da, hor 

azaltzen bide delako mundua bere lohi eta sufrikarioekin: 

Bigarren zati honetan da, adibidez, Bestia apokaliptikoa jalgiko. Itxura horrek badu, gure  

ustez,  zer  ikusirik  totalismoaren  salaketarekin,  erran nahi  da  Franco-ren  gobernuaren  

salaketarekin: Joanek berak dion bezala, Bestia hori da “gizasemearen etsaia”, “infernu  

berria”-ren antolatzailea:

803  “Maldan Behera-ren irakurketa baten inguruan” in Hegats (4), 1991, 147 or.
804  Imaginaire et poésie dans  Maldan Behera  de Gabriel Aresti, Anejos del Anuario del Seminario de Filología 

Vasca “Julio de Urquijo”, (32), Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1993, 221-224 orr.
805  “Maldan Behera-ren irakurketa baten inguruan” in Hegats (4), 1991, 150 or.
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Eta ikusten dute han goian bestia,

lengo gizon hutsek hamorruz jarria,

oraingo gizon hutsek hamorruz jarria,

hamiltegi batean azkar eroria,  

(...)

Errez izan da higuinduaren 

harmak lurrera jotea.

Ehortz dezagun bein ta betiko

gizasemearen etsaia.(ib.)

Heroiak etsaia erail beharko du gizakia salbatzeko. Eta zati horrek lotzen du Maldan Behera 

Harri eta Herri-rekin, gizonaren aldeko borrokak, A. Arkotxaren arabera806. 

Aldekoarentzat,  lehen  zatiko  bost  poema  nagusiek  hari  narratibo  nagusi  bati  erantzuten 

diote: Hariztia (Eliot), Lizardia (Zaratustra), Iratze ederra (Zaratustra demonikoa), Lore-mendia 

(Eliot/Dante)  eta  Herri-bitartea (Kristo).  Hariztia  poemak  ziklo  bat  zabaltzen  du  eta  Lore-

mendiak hesten: 

Lehen zikloan kontatu  zaigun hari  narratiboa hauxe besterik  ez  da:  profeta  edo heroi  

erromantikoa (Kristo, Zaratustra) jaitsi da goialdetik (zerua, mendia) herri-hirira berri  

ona zabaltzera, bidean aurkitu du bere mezua ulertu eta konprenitu duen emakumea, eta  

hirira heltzen direnean biak gurutze batean josiko dituzte. Hiritartze unean, profeta hori  

Jesukristoren tasun guztiez hornituta agertu bada –jada Lore-mendian gertatuko da hori– 

ez da horrela izan haren Hariztiako ibilbidearen abiapuntuan, ezta bigarren zatiko heroi  

mendekatzailearen  “pathos”ean  ere.  Hango  zein  hemengo  profetak  gehiago  du  

Zaratustraren izaeratik;  bortitzagoa da eta bere  ekintzetan  gizakiarenganako  mesprezu  

806  I. Aldekoarentzat, delako “bestia”-ren irudi horretan, Franco bakarrik ez baizik: Elizaren aparatu ofiziala eta  
faxismoa batera daude . “Gabriel Arestiren Maldan Behera” in ASJU, (32), 1998, 497 or..
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harroa  erakusten  du.  Bestelakoa  izango  da  Lore-mendiatik  Herri-bitarteara  dabilena  

(Jesukristo). Ziklo horren arketipo nagusia Biblia bera da: hasiera batean jardin bat zen,  

hurrengo erorketaren ondoren basamortua edo Eremua, eta, poemak aurrera egin ahala  

ikusiko  da,  berriz  ere  jardin  bilakatuko  den  arbola  eta  ur  asebetearekin  (Frye  1963:  

112)807.

 

Hemen ez dugu tarterik eta ez asmorik Arkotxaren eta Aldekoaren interpretazioak zehazki 

zertan datozen bat eta zertan bereizten diren aztertzeko, eta bien hariak zehatz-mehatz jarraitzeko 

ere ez, hein batean jauzika ibiliko gara, ahal dugula, bienetik argigarriena izan litekeena hartuz, 

testu konplexu hau argia gerta litekeen heinean.

Arkotxaren interpretaziora itzuliz, Arestiren engaiamenduaren ideia hura sendotzeko “F21” 

poeman  ageri  diren  konpromiso  mitoak  aipatu  zituen,  esaterako,  “Estratan  eginiko  gogoeta 

eroak” deritzan poematik bertso hau: 

Babilonian katigu

baikeunden euskaldunak.

Idiak uztarri-pean,

ziren gure pareak.

Hantxe genbiltzen gu nola,

astoak zama pean.

Eta hitz hauek: 

Argi dago Arestik hor 1950 urteetako Hego Euskal Herriko egoera sozio-politikoa salatzen  

duela.  Hortarako,  Europako  idazle  gehienek  mendeetan  zehar  egin  izan  duten  bezala,  

gertaera  biblikoetaz  baliatzen  da.  Modu  horretan  Babilonia,  Prostituta  Handia,  

807  “Gabriel Arestiren Maldan Behera” in ASJU, (32), 1998, 453 or.
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Apokalipsiako Bestia bezala, botere totalistaren sinbolo bilakatzen da eta kasu honetan  

frankismoaren sinbolo808.

Denboraren  bi  egitura  hauteman  zituen  poeman:  Nietzscheren  Zarathustraren  betiereko 

itzulera ziklikoa, eta denbora lineal mesianikoa: paradisua (galdua. Iragan mitikoa), beheraldi eta 

infernua (Historia, gizonaren zapalketa, “herensugearen kontrako borroka”) eta paradisua (berriz 

lortua).

Eta ondorio orokor gisa:  Aresti, denez gain gizonaren alde altxatzen baita fatalismo sozial  

eta politiko guztien kontra eta hori hemen bertan, Maldan Behera-n809. 

I. Aldekoarentzat,  Maldan Behera poeman amodiozko historia bat ere kontatzen zaigu, eta 

horrek axola handia du poeman:

Miren  horixe  izango  da,  halaber,  orainarte  kontatzen  saiatu  garen  hari  narratibo  

heroikoari  (nietzschearra),  bigarren  hari  narratibo  nagusiari  arnasa  eta  garapena  

eskainiko  diona.  Hau  da,  Lore-mendiaraino  pathos  heroiko  baten  gurpilean  bidaiatu  

baldin badugu, pathos heroiko hori eten egiten da bigarren zatian barrena berreskuratua  

izateko (.) Beraz, Lore-mendia hau arketipia kristau baten zedarriak funtsean hautsiko ez  

dituen hari narratibo berri baten abiapuntu dugu. Baieztapen horren frogagarri, honako  

hiru  elementuok:  gurutzea,  berpizkundea  eta  zerua  (paradisua).  Operazio  horretan  

aurreko saileko zentzu trajikoa komedia heroiko bilakatu zaigu. Eta komedia honetan badu 

zeresana Mendebaleko literatur tradizioan ohorezko lekua bete duen Danteren Jainkozko  

Komediak.  (.)  Danterenean,  poema  honetan  bezala,  Beatrice-ren  amodioak  kilikatuta  

joango da poeta herrestan infernutik zeruraino. Han Beatricek betetzen duen salbatzaile  

funtzioa, honako honetan Mirenek beteko du810.

Azterlanaren buruan, ondorio hauetara heldu da: 

808  “Maldan Behera-ren irakurketa baten inguruan” in Hegats (4), 1991, 151 or.
809  153 or.
810  “Gabriel Arestiren Maldan Behera” in ASJU, (32), 1998, 499-501 orr.
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Azpimarratu nahiko nuke bete-betean harrapatzen duela Maldan Behera hau, gerraurreko 

proiektuaren jarraia genuen  Euzko-Gogoaren izpiritua jadanik gaindituta,  Krutwig eta,  

batez  ere,  Miranderekin  batera  hedatutako  indarkeriaren  “pathos”ak  (.)  Dena  dela,  

Arestiren  lan  horretan,  gaingizakiaren  nihilismoaz  harago,  gurutzearen  sinboloaren  

gainean sortu du poetak Kristo mendekatzaile eta antikristaua (.) Badago, beraz, Arestiren  

intuizio poetikoan kristautasunaren zikloa gainditzeko nahia, hau da, gurutzearen eta bere  

ondorioak  gainditu  eta  deuseztu  nahiko  lituzkeen  ahots  arestiarra.  Ez  ditzagun ahaztu  

kristautasunaren hiru zutabe tinkoenei –fede, karitate eta esper3. ATALA

Olerkigintzaantza– egiten zaien erasoa811. 

3.5.4.2.  Zuzenbide debekatua eta Bizkaitarra (I-V)

Zuzenbide debekatua alde batera Maldan Behera baino errazagoa gertatzen da. Lehen zatian, 

“karta-jokoa”  dakar,  eta  hor  nazioarteko  poeta  onentsuenei  gorazarre  egiten  die  bertsolari 

estiloan, adierazpide jaso-herrikoi nahastura berezi horretan. Hirugarren zati “Janjan motzaren 

erak” –Janjan Franco da– honela hasten da: Orduan jaditsi ziren hara nafarrak,/gurutz gorria ta  

bihotza  berriz  beltza/Debartzete  zetortzan jainkos  onarekin.//Haiekin  zetortzan:  Etiopianoak,  

/Liguri-etako  zesar  atorra  beltzak,  ta  Atila  berriaren  barbaro  krudelak812,  eta  berehala 

identifikatzen dira nafar erreketeak, Jainkoarekin baino idoloarekin zetozenak; falangista atorra 

beltzak eta  Francori  lagundu  zioten  Marokoko  jendakiak,  eta  ohartzen  zara  ezin  zezakeela 

erregimen frankistaren zentsura gainditu 1960-61ean. Hala ere, ez da batere erraza, luzea da, eta 

kutsu, oihartzun eta zentzu askotarikoak ditu.

J. Azurmendik adierazi zuen Maldan Behera ulertzeko Zuzenbide debekatua eta 200 puntu-

etan bermatu beharra zegoela, elkar argi zezaketela813, eta hala egin zuen A. Arkotxak814. Maldan 

Behera eta Zuzenbide debekatua bi poemen izenburuak eta azpi-izenburuak ondo-ondoan jarririk 

diskurtsoaren zentzua garbi dago: 

811  506-507 orr.
812  Lehen poesiak, Susa, Zarautz, 1986, 284 orr.
813  “Aresti: sentsibilitate konkretu bat” in Jakin, (36), 1985, 8. or.
814  Imaginaire et poésie dans  Maldan Behera  de Gabriel Aresti, Anejos del Anuario del Seminario de Filología 

Vasca “Julio de Urquijo”, (32), Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1993, 41-76 orr.
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C´est en descendant vers la vallée que les héros Miren et Joane seront persécutés, c´est en  

descendant  vers  la  vallée  (Maldan  Behera),  que  la  justice  leur  sera  niée  (Zuzenbide 

debekatua), c´est dans la vallé, parmi les hommes, dans le monde des hommes, que se  

trouve, par conséquent, l´enfer...

Orduan Joanek esan zion Mireni:

Gu bizi garen munduan,

aurkitzen garen jente-bitartean,

gizarte honetan,

zuzenbidea

debekaturikan

dago (Zuzenbide debekatua, poème IV)

Souvenons-nous des mots qu´Aresti utilisera plus tard dans Harri eta Herri:

Gu ezkara hemen lasai

bizi. Guk eztugu

sentitzen paradisu bat. Dantek ere etzuen holakorik

asmatuko.

Hau da basatza haundi bat.

Hemen aingeruen arimak ere likistuko lirake815.

815  Imaginaire et poésie dans  Maldan Behera  de Gabriel Aresti, Anejos del Anuario del Seminario de Filología 
Vasca “Julio de Urquijo”, (32), Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1993, 68 or.
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Garrantzi  berezia  hartzen  du  Zuzenbide  debekatua-n  San  Joan  apostoluaren  izaera 

askotarikoak. Lehenik, lekuko da, ikusi duenaren berri ematen du, eta Arestik ere, San Joanek 

bezala, lekukotasuna ematen du bai Maldan Behera-n eta halaber Zuzenbide debekatua-n, Harri  

eta Herri  baino lehen, beraren garaiko gizartean zer jazotzen den. Azken buruan Arestiri,  A. 

Arkotxari jarraitzen diogu, axola diona da bi Joanen –apostolua eta bataiatzailea–, eta Kristoren 

dimentsio profetikoa, berak basamortuan deiadar egiten du eta gizartea beti Pilatosen alde jartzen 

da, Profetaren aurka816. Baina Arestik arbuiatzen zuen profeta ikuspegiaren goragoko dimentsioa 

–dimen-sion  supérieure–  poetari  interesatzen  zaion  bakarra  oraina  baita.  Soilik  profeten  eta 

Kristoren giza dimentsioaz arduratzen da. Ondorio honetara heltzen da A. Arkotxa: Joane, azken 

buruan, Zuzenbide debekatua-n, Arestiren beraren aurpegi desberdinen sintesia baino ez da –la  

synthèse de divers visages du propre Aresti817–. 

Gorago adierazi dugu Maldan Behera eta Bizkaitarra aldi bertsuan burutu zituela. Estetika 

eta adierazpen aldetik oso ezberdinak. Sinbolo eta alegoriez hustuago sail hauek, herrikoiagoak, 

bertsolarien sail jarrien tankeran moldatuak, baina, aldi berean, baditu azken sail honek poema 

haren zantzuak, eta laguntzen ere du hura hobeki aditzen, bereziki I. Aldekoak ohartarazi zuen 

bezala.

Irakurtzen  hasi  orduko,  J.  Azurmendiren  “Sentsibilitate  konkretu  bat”  artikulua  ekartzen 

dute  gogora:  Arestiren  poesian  zenbat  izen  propio  dabilen,  edozein  irakurleri  ematen  dio  

atentzioa818.  Lehen bertso sailean, Andoni Kaiero Uria Mungiakoa. Bigarren saila, Sollubepeko 

bertsolari  Juan  Ormaetxe  abilari  eskainia;  hirugarrena,  batez  ere  Melitxu  Basurtuko,  artean 

andregai  zuenari;  laugarrenean,  Iñaki  de  Irigoien,  Sabin  Berasaluze,  Melitxu  Basurtuko, 

Aiengizko Balen, Robles Arangiz  aiztak, Bego Mendiguren, Aita Berriatua eta Txomin Peillen 

aipatzen dira, eta bosgarrenean Justo Garate.

Honako bertso hauek bereizten ditu I. Aldekoak Bizkaitarra eta Maldan Behera-ren arteko 

lotura erakusteko: 

Bilbo honetako euskalduntasun 

816  70-71 orr.
817  72 or.
818  “Aresti: sentsibilitate konkretu bat” in Jakin  (36), 1985, 14. or.
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zikotxaren señalea

zeuek zarie arrokartean

Agertu dan arbolea

Eu baño beste mutiko batek

Etxok zapaldu kalea

Nondik dabillen sorterrirantza

Gaurko tabernazalea (Aresti 1986: I, 63)

Beraz, lot daiteke Lur Eremua eta Eremu latza Bilboko euskalduntasunaren ukazioarekin.  

Eta horrela Arestik are gertuagotik jarraituko lioke Eliotek London eta eremuarekin lortu  

nahi duen asoziazioari. Han Londres dena, Arestiren honetan Bilbo izango da. Bestela,  

zein ote bertso honen esanahia?

Katigu naukan ekatxa

Area peko sustar sakonak

Egin nabenak aretxa. (ibidem)

Eta Bizkaitarra IV poemaren hurrengo ahapaldiak honela jarraitzen du:

...zek bultzatu ninduan

Olango bidean

Aldapa latzagorik

Etxagok mendian

Mendi altuagorik

Etxagok munduan (...)

Orain igoten dodan
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Eremu baltzean. (ib,64)819.

Bizkaitarra poema sailean euskararik ezaren kezka leitmotiv errekurrentea da, eta sinesmen 

tradizional  kristauan  sinesmenik  ez  izatea.  Erakusgarri  bi.  Bigarren  sailean,  Sollubepeko 

bertsolari Juan Ormaetxe abillari eskainian, 12tik 16ra, atzerritik etorritako gudari baten semea 

aipatzen da, gerra garaian gudari ibili, ihes egin eta haren semea, hots, diasporakoa.

Bada,  sail  horietan  diasporako  seme  horren  abertzaletasuna  abertzalekeriatzat  jotzen  da 

honako arrazoi honegatik:    

Fameliaren usario zarra

Segietan eban laster

Euzkadi dala gauza danetan

Lirain galant eta eder

Orren ganean esaten neutsan

Enekiala nik ezer

Gure euskerea ilten bajaku

Eztagoala rien â faire820.

Hona sail berean, Jesukristori eta Andre Mari Birjinari egiten zaien eskaria:

Eskatu eiozu Jesukristori

Zeruko laguntasuna

Eta Andra Mari Birjiñeari

Be Bitartekotasuna

819  “Gabriel Arestiren Maldan Behera” in ASJU, (32), 1998, 503-504 orr.
820  Lehen poesiak, Susa, Zarautz, 1986, 43 or.
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Segi daiala izaten beti

Erri onek euskalduna

Ondo ikusi egingo dozu

Zein etedan erantzuna821.

Baina eskari  horrek erantzun onik izan dezakeenik  ez da sinesten;  izan ere,  Jesukristok: 

Erantzun eutsun zeuri/Sollubepekoa/Bere erreñua eztala/Mundu onetakoa822.

IV. sailean Sabin Berasaluze, Iñaki de Irigoien, Melitxu Basurtuko, Aiengizko Balen, Robles 

Arangiz  aiztak,  Bego  Mendiguren,  Aita  Berriatua  eta  Txomin  Peilleni  eskatzen  die  Bilboko 

(Begoñako) birjinari, frantziskotarren Arantzazuko Jesukristoren Amari, Mikel Arkanjeluari eta 

Loiolako San Inaziori: 

Mesedez eiezue

Neugaitik erregu

Galdu neban fedea

Dakidan biurtu823 

Fedearen  lehengo  oinarria  apurturik  jaioterria  gelditzen  zaio,  eta  bere  luma  eta  lana 

euskararen alde baliatzeko, bestelako armarik gabe:

Baña egun baten deitzen badeuste

Erria defendietan

Prest arkituko nabe ni beti

Euskerearen aldean

821  48 or.
822  49 or.
823  71 or.
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Armarik eztot artun egingo

Egundo nire eskuetan

Nire plumea nire izerdia

Eskeintzen deutsat benetan824.

Krisialdian idatzitako poema da, krisi pertsonala eta herriarena. Berak garbi azaltzen du zer 

gelditzen zaion zutik: bizitza pertsonala eta euskararen alde izerdia isurtzeko grina. 

Elementu  landuak  eta  herrikoiak  uztartuz,  euskara  mordoilo,  zuzena  eta  erreferentzia 

literario  ugariduna  ore  berean,  ahots  berezienetarikoa  60ko  hamarkadan  ez  ezik  50eko 

hamarkadan ere Gabriel Arestirena.

3.5.5. Beste olerkari eta bertsogile batzuk, eta olerki itzulpenak

T. Monzonek 40ko hamarkada izan zuen olerki hamarkada, gogora bi liburuak:  Urrundik.  

Bake-oroi  eta  Gudariek egiñak.  Olerkietan. 50eko hamarkadan olerki solte batzuk, esaterako, 

“Oñazea” Jean Saint-Pierre apezpiku jaunari, buruzagi eta irakasleari eskainia825.

Bidasoa  bailaran,  Hondarribian  Sagarzazu  eta  Artolarekin  batean  Joan  Basurko 

bertsogilea826,  M.  Lekuona  eta  J.  M.  Lekuonarekin  literatura  bilerak  egiten  zituena  50eko 

hamarkadako lehen urteetan.

Eskualde  berean,  Irunen kokatuak,  bi  salletar  anaia,  Iñaki  Olabeaga  eta  Nikolas  Altzola 

Bitaño. Olabeaga donostiarrak Gogoetan liburuan bildu zituen idatzitako olerkiak, besteak beste, 

Euzko-Gogoa-n  argitaratu  zituenak827.  Eta  Altzola  izurtzarrak  Atalak  izeneko  hiru  bilduma 

824  72 or.
825  Ikus www.armiarma.com. 
826  Ikus F. Artola Bordari-k eskainitako artikulua in Olerti (1-2), 1962.
827  Ikus Gogoetan, I. Boan, Bilbo, 1972, eta Bidegileak sailean: EZKIAGA, Patxi: Iñaki Olabeaga (1901-1983), 

Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2001.
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argitaratu zituen (3.enean bildu zituen Euzko-Gogoa-n eta emandako olerkiak) eta Ipuiak izeneko 

hiru ipuin sail828.

Beran,  Iñaki  Larramendi  (Olerkiak izeneko  bilduma  argitaratu  zion  1960an,  Itxaropena 

argitaletxeak) eta Joakin Aldabe (Euzko-Gogoa, Olerti eta El Bidasoa-n kaleratu zituen bertsoak) 

nabarmendu ziren bertsogintzan.

Bizente  Batiz  gerrikaiztar  karmeldarrak  bertso  banaka  batzuk  argitaratu  zituen  Euzko-

Gogoa-n.

Eta L.M. Mujikak bere lehen olerkiak Olerti-n.

***

Olerki-itzulpenei  dagokienez,  gorago  aipatu  dugun  Bingen  Ametzagaz  gain,  Mirande, 

Zaitegi, Ibinagabeitia, Aresti, Etxaniz, Erkiaga eta Arruza nabarmendu ziren  Euzko-Gogoa  eta 

Egan  aldizkarietan,  eta  Salbador  Barandiaranek  Homeroren  Iliada  Ilias´ena  argitaratu  zuen 

liburu gisa 1956an. 

J. Mirandek bereziki olerkari anglosaxoi, aleman, eta bretoiak itzuli zituen. E.A. Poe, Keats, 

Hugo von Hofmannsthal, René de Clercq, Friedrich von Schiller, Nietzsche eta Per Denez eta 

Leon Jasson-en olerkiak829. 

G. Arestik 50eko hamarkadan poeta hauen olerkiak itzuli zituen: W. Shakespeare, Charles 

Baudelaire, Paul Verlaine, Juan Ramon Jimenez, Iohann W. Goethe, Gabriela Mistral. Marqués 

de Santillana eta Antonio Machado830.

828  Ikus Bidegileak bilduman: ALDEKOA-OTALORA ZAMALLOA, Anttonmari:  Nikolas Alzola Bitaño (1922-
1982), Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2007.

829  Ikus OLARRA, Xabier: Ene jainko-eidol zaharra, lur!, Elkar, Donostia, 1984.
830  Ikus Gabriel Arestiren literatur lanak: Itzulpenak (I), Susa, Zarautz, 1986, 282-283 orr.
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J. Zaitegik aleman, frantses eta italiarrak. Letler von Liliencron-en “Epail-eguna”, Eduard 

Morike-ren “Neska zapuztua”, Heinrich Heine-ren “Nere Atsekabe Aundi” eta Ludwig Uhland-

en “Goiz-Eresia” eta “Arroztetxeko alaba” eta Richard Dehmel-en “Bi gogoen eresia” 1951n. 

1952an,  Sully-Proudhome  olerkariaren  “Begiak”,  eta  1959an,  Giovanni  Pascoli  olerkariaren 

“Umezurtz”. 

A. Ibinagabeitiak poeta latindarrak: Ovidio-ren Maita-bidea eta Virgilioren  Unai eta Alor-

kantak831.

N.  Etxanizek  Egan  aldizkarian,  1956an,  Giusseppe  Ungaretti  eta  Juan  Ramon Jimenez, 

1957an Gabriela Mistral, eta 1960an, Joachim du Bellay.

M. Arruzak, halaber Egan-en, Horazio poeta latindarraren Odak, 1957an. Eusebio Erkiagak 

Euzko-Gogoa-n, 1958an, Joan Maragall poeta katalanaren “Bei itsua”.  zen

Liburu gisa, oker ez bagaude, hamarkadan argitaratu zen poema itzulpen bakarraz, Salbador 

Barandiaranen Ilias´ena (Iliada euzkeraz) lanaz, honelako iruzkina egin zuen Koldo Mitxelenak 

Egan-en: 

Homerogandik  hasi  eta  irakurleaganaino,  luzexkoa  zelako  edo,  bi  gauza  gelditu  dira  

bidean, nabarmen xamarrak biak, eta ez dira inon ageri: poemaren edertasuna eta grazia  

batetik, eta euskara bestetik. Egia da, bai, horien orde, zenbait apaingarri berriz jantzia  

agertzen zaigula Iliada (...) Baina, esan dudanez, falta diren gauzak nabarmenegiak dira,  

eta ez du haien hutsa orbel pixka batek estaliko832.

831  Ikus RUIZ ARZALLUZ, Iñigo: Bergiliren Unai eta Alor-kantak, Klasikoak 55, Donostia, 1992; eta ARRIETA, 
Aintzane: Ovidiusen Maita-Bidea, Klasikoak 74, Bilbo, 1994.

832  Euskal idazlan guztiak II Liburuak I, Klasikoak 22, Etor, Donostia, 1988, 68-69 orr.
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1. IPARRALDEAN..

1.1. ARETOKO ANTZERKIGINTZA
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1.4.2. T. Monzon
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1.4.2.2. Menditarrak

1.4.3. Paul Guilsou
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1.4.4. M. Elissagaray
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SARRERA

Euskarazko antzerkiari  dagokionez,  Euskal  Herri  osoa  gogoan,  50eko hamarkadaren 

lehen urteetan Lapurdiko eta Nafarroa Behereko herrixka eta herri tarroetan  komediak 

jokatzen  ziren  eliz  aretoetan,  patronaia  antzerkia,  eta  guztien  gainetik  Hazparneko 

teatrolariak eta Haritz-Barne aretoa eta Donibane Lohizunen Begiraleak taldea eta Gure 

Etchea aretoa ziren erreferentzia nagusiak. Zuberoan, aldiz, pastoralak, hots,  trajeriak, 

aire zabaleko herri antzerki kantatuak hasiak ziren berriro jokatzen (1951n  Robert Le 

Diable Garindainen833) 1936az geroztik batere jokatu gabe egon ondotik, eta hamarral-

dian barrena hamar pastoral prestatu eta hamaika emankizun izan ziren. 

Piarres  Larzabal  apaizak  denbora  gutxian,  bereziki  aztergai  dugun hamarraldian, 

parroki  inguruan  apaizek  sustatu  eta  gidaturiko  antzerkigintza  moldeari  eraberritze 

handia eragin zion. Horretan mugarri gertatu ziren: Etxahun (1952), Bordaxuri (1953), 

Berterretx (1958) eta Herriko botzak (1956) Urriki latza (1958, Donostian 1960an) edo 

Mugari tiro (1959) antzerkiak. Laguntzaile izan zuen T. Monzon ere aipatu beharra da, 

bereziki  haren  Zurgin  Zaharra (1954)  eta  Menditarrak antzerkiak  (1959).  Donibane 

Lohizuneko Begiraleak taldeak P. Lafitte eta Iratzederren antzerkiak-eta eman zituzten 

30eko  eta  40ko  hamarkadan,  eta  50ekoan,  aldiz,  T.  Monzonenak  nagusiki:  1953an 

Harpeko bozkari eta Ur garbi; 1954an Zurgin zahar; 1955etik 1958ra Menditarrak eta 

Lau kantari eta txori bat834. 

Lapurdi eta Baxenabarreko herrixka eta herri handi gehienetan eman ziren antzerki 

horiek (Hazparne,  Donibane  Lohizune,  Mugerre,  Urruña,  Uztaritze,  Heleta,  Garazi, 

Baigorri, Donapaleu) are Baionan ere (Etxahun, Bordaxuri, Berterretx eta Menditarrak 

behinik behin), eta halaber Pariseko Euskal Etxean lehenbiziko aldiz euskaraz 1956ko 

apirilean835, Larzabalen Okilomendi jaun mera eta geroago Monzonen Menditarrak. 

833

 www.suhazia.com-en Pastoralak Xiberoan.
834  Ikus LAFITTE, P.:  Lafitteren antzerki  kaierak,  Hiria,  Donostia,  2009, 13 or.;  eta,  DIHARCE, J: 

Iratze-derren antzerki kaierak, Hiria, Donostia, 2009.
835  Ikus “Ikusi”-k sinatua: “Theatre basque a Paris” in Elgar (77), 1956ko maiatza. 
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Herria astekarian irakurritako albisteak kontuan, hots, zein herritan zein komedia 

edo ikusgarri eman behar zen gaztigatzen zutenak, eta bestalde kontuan harturik  Gure 

Herrian zein antzerki  testu argitaratu  ziren,  eta  halaber  Gazte hilabetekariak  1956an 

antolatu zuen teatro norgehiagokan garaile zein gertatu ziren836, honako idazle hauek ere 

nabarmendu  ziren:  Paul  Guilsou  eta  Mayi  Elissagaray837.  Guilsouren  obrarik 

antzeztuenak  Molière-ren  Le  Médecin  malgré  lui  komedia-fartsaren  moldapen  den 

Pettan  Mihiku  eta  Nesken  aldi  Txekhov-en  La  cerisaie-tik  moldatua  (Larzabalek 

goretsiena  Gizona  baina  dakigula ez zen eman838),  eta  Elissagarayrena,  Ameriketako  

osaba, Eusebio Erkiagak bizkaieratua 1957an baina oraintsu arte argitaratugabea839, eta 

On Manuel Lekuonak gipuzkeratua eta plazaratua 1965ean840.

Antzerkigintzan  bereziki  nabarmendu ez baziren  ere,  antzerkiak  euskal  gizartean 

zuen onespen, oihartzun eta eraginaren adierazgarri denez aipatzen dut, P. Lafittek, E. 

Salaberryk eta J. Diharce Iratzeder-ek ere landu zuten genero hau841, eta jakina da izen 

axola handikoak izan zirela horiek 50eko hamarkadan ere.

Zuberoako herri antzerki zaharrak ere eraberritzea izan zuen hamarkada horretan; 

izan  ere,  hainbat  ezaugarri  garrantzizkotan,  hala  nola  luzeran,  satan edo  deabruen 

egitekoan, sujet edo gaien hautatzean (1951tik 1954ra bost pastoral ohiko gaidunak, eta 

handik  aurrera  euskal  gaidunak  jokatu  ziren  1976.  urte  arte),  aurreko 

836  Ikus “Teatro zein gehiagoka” in Gazte (abendua), 1956.
837  Jean Etchepare jatsuarra eta Marijan Minaberry bankarra ere nabarmendu ziren. Gazte hilabetekariak 

antolatutako  lehiaketa  horretan  ekitaldi  bakarrekoen  sailean  bigarren  gelditu  zen  Minaberry 
“Arratsaldeko askaria”-rekin eta Jean Etchepare Landarretxe hirugarren ekitaldi bakarrekoetan “Arno 
churia”-rekin  eta  bigarren  “Etchea  salgai”-rekin  bi  ekitaldikoetan.  Batean  zein  bestean  irabazle 
Elissagaray,  bakarrekoetan  “Ene  gizon  geia”-rekin  (Gure  Herria,  1957,  234  or.)  eta  bikoetan 
“Ameriketako osaba”-rekin (Gure Herria, 1958, 145-160 orr, eta 204-222 orr).

838  Ikus XARRITON, P.k apailatu:  Piarres Larzabalen idazlanak, VI, Elkar, Donostia, 1996, 112-113 
orr.

839  Ikus  URRUTIA,  Andresen  edizioa:  Eusebio  Erkiaga:  Berbalauaren  kulunkan  (Prosa  Lanak)  I, 
Labayru, Bilbao, 2001, 158 or. eta ond. Eusebio Erkiagak bederatzi antzerki labur idatzi zituen 50eko 
hamarkadan,  baina  bi  baino  ez  argitaratu,  bataren  zati  bat  Egan 1952-an  eta  osorik  bakarra: 
“Kanpaien atsekabez” Euskera, (5), 1960.

840  Bi antzerki ta itzaldi bat, Itxaropena, (56), 1965.
841 Eranskinean daude zehaztuak zein antzerki non argitaratu zuten; gehienbat Gure Herria-n, baina E. 
Salaberryk Euzko-Gogoa-n ere bai, eta Iratzederrek liburuxka gisa ere. E. Salaberry-k 1958an argitaratu 
zuen “Zapeta Urhe eta Espartin Xuri” antzerkia (epailla-jorrailleko alean). Ene sinestea liburu autobiogra-
fikoan idatzia utzi du “Espartin xuri” bera dela. Antzerki horretako gertakariak Ameriketan jazotzen dira 
baina gertalekuaren mozorroaren azpian Euskal Herrian dakusan giroa islatzen du. Pertsonaia nagusiak bi 
dira: gaiztoa “Zapeta Urhe”, diruagatik Jainkoa eta lege zaharra alde batera uzten dituena, eta zintzoa 
“Espartin Xuri”, indiarren eskubideen defendatzailea. Gaitz-ulertu tragiko bat tarteko, indiarrek hil egingo 
dute beren aldezlea, eta hil ondotik haren zintzotasuna ezagutu eta ohoratuko dute. Garbi dago halaxe 
sentitzen  zela  E.  Salaberry  50eko  hamarkada  hondarrean,  hainbeste  ahalegin  teoriko  egin  ondotik 
euskaldun indiarrei gutxiagotasun konplexua erauzi eta beren zibilizazioaren harrotasuna senti zezaten. 
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pastoralgintzarekiko inflexio puntu ezin eztabaidatuzkoa ezarri zuen, eta pastoral idazle 

gisa Etxahun-Iruri nabarmendu zen guztien gainetik, 50eko hamarkadan euskal gaiko 

hiru  pastoralen  idazlea  izan  baitzen,  nahiz  bere  aurrekoek  bezala  frantsesezko 

kondairaren  bat  hartu  izan  zuen  beti  bere  lanerako  oinarritzat:  Etxahun  koplakaria 

(Barkoxe, 1953), Matalaz (Eskiula, 1955) eta Berterretxe (Maule, 1958)842.

  Hegoaldean,  1936ko  gerraurrean  Gipuzkoan  eta  Bizkaian  batez  ere  EAJren 

batzokietan-eta sortutako teatro emanaldien loraldia desagertua zen (azken emanaldia 

Victoria Eugenia antzokian, J. Karraskedoren Garo-usaia, 1936ko maiatzaren 18an, III. 

Euskal  Antzerkiaren  Egunean843),  eta  euskal  antzerkiak  profesionalizazioaren  zantzu 

gehien ageri zituen Donostiako hirian 1953ko San Tomas egunean Euskal Iztundekoek 

T.  Alzagaren  Ramuntxo jokatu  arte  Antzoki  Zaharrean  (1947ko  salbuespenak  alde 

batera844),  ez  zen emankizunik  izan debeku politikoengatik.  Oso poliki  hamarraldian 

aurrera,  Donostian  ez  ezik  (1957aren  amaieran  Jarrai antzerki  taldea  eratuko  da, 

Iztundeko  taldeaz  gain)  Gipuzkoako  hainbat  herritan  berpiztuz  joan  zen  euskal 

antzerkia, eta maila apalagoan Bizkaian, Bilbon Euskaltzaindiaren antzerki taldetzat jo 

zitekeen Txinpartarekin (1955), eta Grupos Artísticos de Ondarroa taldearekin (1957an. 

Parrokiako  gizonen  korua,  haur-kantariak,  Kresala  gizon-emakumeen  abesbatza  eta 

Boga-boga rondalla), geroago  Kresala izena hartuko zuena, idazle Agustin Zubikarai 

eta zuzendari Imanol Oruemazaga apaiza zirelarik, Jose Antonio Arkotxa antzerki idazle 

mutrikuarrak lagundurik. 

Iparraldean, komedietan bezala tragedietan, eraberritze aroa izan zen 50ekoa, aldeak 

alde,  Donostian  Euskal Iztundea  1915ean sortu zenetik 36ko gerra hasi  artekoa izan 

842  GARAMENDI, Arenek Umberto ECOren  Tratado de Semiótica General-en oinarriturik,  El teatro  
popular vasco.  Semiótica de la representación (ASJUren eranskina,  Gipuzkoako Aldundia,  1991) 
lanean, zeinahi kultur gertakari eta bereziki pastoralak aztertzeko bi arlo erlatiboki autonomo bereizi  
zituen:  komunikazioaren  semiotika  eta  esanahiarena.  Halaber,  pastoralei  ezartzekoak  diren  kode 
sintaktiko  eta  semantikoak  zehaztu  zituen  (sintaktikoak:  Kolorea,  jantziak,  mintzaira,  topologia, 
musika,  kinesia (mugimendu  dotore/baldarrak;  eta  semantikoak:  pertsonaiak,  ekintza,  espazioa, 
denbora), eta haien antzerki-jardueraren eredu orokor bat proposatu zuen. Gure helburua ez da analisi 
semiotiko zehatzak egitea; haatik, Arene Garamendiren lana aintzat hartu dugu pastoralei buruzko 
atalean; bereziki, Etxahun-Iruriren Etxahun koplakaria aztertzean.

843  URKIZU, Patri: Historia del teatro vasco, Orain, 1996, 74-75 orr.
844  Donostiako Aurrezki Kutxak antolaturik Abelino BARRIOLAren “Gai dagonaren indarra” 1947ko 

Santa Ageda egunez, eta Francisco Arostegiren “Arantza” San Tomas egunean. Azkenean, agintari 
frankistek  eta  poliziek  azpikeriaz  jokatuz  eten  egin  zuten  aurrezki  kutxaren  ekimena.  Ikus 
TORREALDAI, Joan Mari: “Jon Etxaide, barne exilioan euskaltzale” artikuluaren amaieran (Jakin,  
110, 1999) Jon Etxaideren “Zer gertatu zan Santo Tomas egunez?” artikulua, aldizkari klandestinoren 
batean argitaratua. Oso artikulu adierazgarria da, bestalde, jabetzeko frankismoak nola itotzen zuen 
euskal kulturaren ezein agerpide, denik eta inozoena izanik ere. 
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zena Gipuzkoako eta Bizkaiko antzerkigintzarentzat (bereziki II. Errepublikaldia), eta 

aitzitik, 50eko hamarraldia Donostian bereziki eta Gipuzkoako hainbat herritan, gehiago 

izan zen gerraurrekoaren segida eta orduan arrakastatsu gertatuak berriz emateko garaia 

eraberritzearena baino, nahiz antzerki berriak ere idatzi ziren eta banaka batzuk eman 

ere. Bizkaian berriz, Bilboko  Txinparta taldeak euskal kantuak, dantzak, eszenak, eta 

teatro  laburrak  antzeztu  zituen  Algortan,  Berangon,  Astrabuduan,  Eibarren,  eta 

Ondarroako  Grupos Artísticos de Ondarroa  hasieran eszena eta teatro erlijiosoarekin 

hasi ziren, gero antzerki profanoetara jotzeko eta Gipuzkoan eta Bizkaian eta Gasteizen 

eman zituzten teatro ikuskizunak.

Xabier Mendigurenek T. Alzagari eskainitako Bidegileak-en azaltzen zuen bezala845, 

gerra  ondoko  lehen  sei  urteetan  urtero  eman  zuten  Euskal  Iztundekoek  Alzagaren 

antzerkiren bat, eta horiez gain Marzelino Soroaren eta Abelino Barriolaren lan bana. 

Zubikaraik Arkotxak lagundurik idazle eta zuzendari gisa egindako lantegia alde batera, 

idatzitako testuengatik honako antzerki idazle hauek nabarmendu ziren: A.M. Labaien 

(gerraurretik nabarmendua), Nemesio Etxaniz eta Jon Etxaide, eta Salbatore Mitxelena, 

besteak beste.

Antzerki  errepertorioa  aberasteari  doakionez,  berrogeita  hamahiru  antzerki  berri 

argitaratu ziren:  Gure Herrian (15),  Euzko-Gogoan (16),  Eganen (12), eta Euskera-n 

bakarra; lau antzerki-liburu: Bingen Ametzagaren Hamlet846 (1952), Nemesio Etxanizen 

Irulearen negarra, Izeko aberatsa (1952)847 eta Antzerkiak. Kontu-kontari (1958)848; eta 

A.M. Labaienen Jokua ez da errenta849 1960an850, eta liburuxka bat Jean Diharce Xabier  

Iratzeder-en Harrapallu.

845  Bidegileak: Toribio Alzaga (1861-1941), Eusko Jaurlaritza, 1999.
846  Ekin, Buenos Aires, 1952.
847  Montepío Diocesano, Gasteiz. 2 antzerki.
848  Itxaropena, Zarautz. 4 antzerki.
849  Itxaropena, Zarautz.
850  Ikusi Eranskinean: antzerki argitaratuen zerrenda.
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1. IPARRALDEAN

1.1. ARETOKO ANTZERKIGINTZA

Atal honetan Iparraldeko areto antzerkiko emanaldiei buruzko informazio orokorra 

emango dugu, 1951tik 1960ra, zein antzerki eman ziren gehienbat eta non. Albiste-iturri 

nagusia Herria aldizkaria dugu. Horretaz gain, garaiko lekukotasun garrantzizko batzuk 

jasoko ditugu: bereziki, Larzabal dramagilearen poetika. Halaber, laburrago bada ere, 

Jean Etchepareren ikuspegia. Horiez gain, hamarkada haren eta Larzabal eta Monzonen 

garrantziaz eta, Daniel Landartek eta Antton Lukuk adierazitako aburuak. Besteak beste, 

azpimarratzen  dugu,  hamarkada  gehienean  Iparraldeko  eta  Hegoaldeko  antzerkien 

artean trukerik ez egonagatik,  bide paraleloak ibiliagatik,  amaieran Larzabalen obrak 

lortu zuela muga gainditzea eta Donostiara heltzea. 

Hegoaldean debekua debekuaren gain851 ezin antzerkirik eman; Iparraldean, aldiz, 

1951ko lehen alean Herria aldizkariak Grand Concours de Théâtre Populaire en langue 

Basque iragarri  eta lehiaketaren oinarriak argitaratu zituen852.  II.  mundu gerraondoko 

lehen urteetan eskualdeko lehiaketak bezala orain Iparralde osoa gehi Nafarroa Garaia, 

deitzaileen nahiaren arabera behinik behin. Antolatzaile  Le Comité de la Journée du  

Basque (T.  Monzonen  arabera  Eskualzaleen  Biltzarra eta  Gernika elkarteak  antola-

tua853).  Egitasmo  handinahia  zen854,  lehenbizi,  herrietan  egingo  ziren  norgehiagokak 

Plan  communal,  ondotik  kantonamenduetan  Plan  cantonal,  hurrengo  euskal 

probintzietan: Dans chaque province basque (Labourd, Navarre, Basse-Navarre, Soule,  

etc.) eta  buruenik  Euskal  Herriko  txapelketa  jokatuko  zen  Plan  du  Pays  Basque. 

Idazkaritza  Miarritzeko Clemenceau plaza,  10ean.  Hegoaldeko euskal  probintzietarik 

Nafarroa  Garaia  soilik  aipatzen  zen  izendatuki,  baina  etc. hori  ere  hor  zen.  Bi 

851  Nemesio Etxaniz apaiz idazleak, esaterako, lortu zuen 1947an Deban Manu Ziarsolo  Abeletxeren 
Gabon-gabonetan sainetea (berez,  Pedro Inazio Barrutiaren  obraren  plagioa)  eta  Etxanizek  berak 
asmatu  Irulearen negarra drama  Alostorrea  taldearekin jokatzea, eta bere sorterri Azkoitian  Izeko 
aberatsa  1952an. Baina, benetan salbuespen xumeak. Bi antzerki horiek taularatzeko, frankismoan 
Organización Sindicalen barruko obra zen Educación y Descanson eman behar izan zuen izena, eta 
Deban behinik behin agintari  zibil-militarrek ez zioten besterik antzesten utzi.  Ikus nire  Nemesio  
Etxanizen biografia eta ideología, Euskaltzaindia-BBK. Bilbo, 1996, 76-77 orr.

852  “Grand Concurs de Théâtre Populaire en langue basque” in Herria, 1951-01-04.
853  Ikus: T. Monzon. Hitzak eta idazkiak, III, 123. or.
854  Piarres  Larzabalek  berak  kontatzen  digu:  Primatze  horien  abiadura  bat  izan  zen,  1949an  

Hazparneko kantoinamenduan, 1950an, toki berean, sahets herriak barne sartuz, 1951an Eskual-
Herri  guzian. P.  XARRITONek  apailatu  Piarres  Larzabalen  idazlanak,  VI.  Liburukia,  Elkar, 
Donostia, 1995, 120. or. Horrela hobeki ulertzen da, lehenbizian, ikaragarri handinahikoa dirudiena.
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kanporaketa Lapurdi eta Baxenabarreko mugan den Hazparnen egin ziren,  ekialdeko 

antzerki  taldeek  Donapaleun  beste  kanporaketa  bat,  eta  kostaldekoek  Donibane 

Lohizunen egin zuten. Finala Baionako antzokian zen izatekoa. Azkenean, idazkaritza 

Hazparnera aldatu zen, ez dakigu zergatik, eta Mayi Xoribit Piarres Larzabalen teatro 

laguntzailea arduratu zen lantegi horretaz, eta azken finala ere Hazparnen jokatu zen, eta 

bertako  talde  Hazpandarrak irabazi  zuen;  bigarren  Miarritzeko  Oldarra,  hirugarren 

berdin Oragarre eta Beskoitzeko taldeak gelditu ziren. 

Hamasei  antzerki  taldek  hartu  zuten  parte  Teatroka deituriko  lehiaketa  horretan: 

Arbona,  Arboti,  Aiherra  (neskak),  Aiherra  (mutikoak),  Behauze,  Biarritz  (Oldarra), 

Beskoitze,  Domintxine,  Hazparne,  Makea,  Maule,  Mugerre,  Oragarre,  Donostiri, 

Donibane-Lohizune, Urruña855.

Kopuru horrek garbi salatzen digu aldi hartan komedia deitu antzerkiek zuten menta. 

Bestalde,  finalerdietan  Donibane-Lohizunen ospatu  zena  sonatua  gertatu  zen.  Jujeek 

Lohizungo  Begiraleak ez  baizik  Miarritzeko  Oldarra izendatu  zutenean  txapeldun, 

kalapita handia sortu zen ikusleen artean. 

1.1.1. Polemika: teatro zaharra vs teatro berria

Piarres  Larzabalek  honela  oroitzen  zuen  handik  hogeita  hamar  bat  urtera,  bere 

memoriak idaztean: 

Donibanen beraz, leku bereko taldeak eman zuen antzerkitxo bat, taula gainaz,  

eskual sukalde zahar bat eginik, erakusten zituela aitatxo amatxo batzu, lehengo  

moldetan  arropatuak.  Heien  ondotik,  Miarritzeko  taldea  agertu  zen,  galtza  

motxetan  eta  udako arropa arinetan...Arras  oraikotar  egiten  zuten  aire  arrunt  

batekin.  Ikusliar anitzek ez zuten dudarik,  lehen saria joanen zela Donibandar  

“egiazko Eskualduneri”.  Bizkitartean,  Dassance-Lafitte  jaunek eta heien  jujari  

lagunek,  Miarritztarrak  zituzten  izendatu  xapeldun.  Dautzuet  izan  zela  ziztu,  

kalapita eta kazetetan artikulu.  Gertakari horrek ondoriotzat eman zuen, ainitz  

Eskualdunek konprenitu zutela eskualdungoa ez dela zahar goxokeria bat, bainan  

855  Ikus www.eke.org  web orrian, “barneko antzerkian”, “1921az geroz”.
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oraikotz eta gerokotz on den bizigailu sano bat. Lehen ez bezalako aro bat da gure  

oraiko antzerkietan...856. 

Eta hori, ondokoek aho batez aitortu diotenez, nagusiki Larzabalek egindako lanari 

esker,  euskal  antzerkia  eraberritzeko  eginiko  lan  eskergagatik,  baina,  goazen  orain 

kalapita  eta  artikuluak  sortu  izanagatik  famatua  gertatu  zen  Donibane  Lohizuneko 

lehiaketa horretara, eta hartan juje lanean parte hartu zuen Piarres Lafittegana. Honelaxe 

balioztatzen zuen bigarren geldituriko begiraleak taldeak eginiko antzezpena: 

...ichtorio hunkigarria.  Ez da dudarik  gaia ederrenetarik  zela,  eskuara gochoz  

orhatua. Damurik jokalariek ez baitzuten bizitasun gehichago, eta han hemenka  

luze-aire iduritu baitzaiote behatzaile askori, salbu hirugarren zathia: bertzenaz,  

theatroa  arras  ederki  jauntzia  zuten,  eta  merechimendu  hainitz  izan  dute  

Begiralek hain gauza arradoa entseaturik. Lerro hauien egileak aithor du begiak  

bustitu zaizkola memento batez, hain ziren ederki emanak aita zaharraren elhe  

sarkorrak.857; eta txapeldun gertaturiko miarriztarrak berriz:  Ezin uka bazela bizi  

eta moimendu (hots, donibandarrek eskas zutena) (.)  Gaia ez zen, nahi baduzu,  

egun guziez ikus ditazken hetarik (.) Andre gai bati heldu zaizko bederazka gizon-

gai  bitchi  andana bat:  soldado espantu handi,  koblari  buru-mehe,  esport-man  

nahasi,  amerikano  urhedun  (.)  Azkenean  arrotz  hoik  oro  antzara  ferratzerat  

igorririk, mila arrazoinekin, andre-gaiak ongi-ethorri egiten dio eskualdun chehe  

bati...Zonbait aditzalek atcheman omen diote tarrapata sobera komedia horri, eta  

ez ontsa hartu atso batek jauzi eginik amerikanoaren bizkarrerat...Ez du bederen  

nehork  erran,  jokalariak  erdi-lo  zaudela  bethi  toki  berean,  bertze  komedia  

batzuetan  bezala...Orok  ezagutu  behar  dute  ere,  abilki  apailatua  zela,  eta  

azkeneko  kantuek  bazutela  bihotz-beharrien  asetzekoa.  Hots,  nahiz  ez  ditugun  

Oldarra  batasunekoak  bethi  laudatu,  aldi  huntan  “biba”  erraiten  diotegu,  

eskuaraz zerbaiten emaiteko egin duten lanaz.  

Bururatzeko dio ez dela jujamenduetan sartuko, baina artikulua birritan irakurririk, 

ohar liteke antzezteko ofizioa lehenetsi zuela Lafittek gaiaren ederraren gainetik.

856  Piarres Larzabalen idazlanak,  aip.lib. 185-186 orr.
857  LAFITTE, Piarres Han zena: “Teatro aldi eder bat” in Herria. 1951-05-10.
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Eraberritzeari buruz 1952. urtea ere garrantzizkoa izan zen. Piarres Lafittek honela 

ikusten zuen orduko teatrogintza: 

Eskuarazko theatroak badu gero eta gehiago arrakasta bazter guzietan: kondatu  

ditugu  berrogei  bat  ikusgarri  eguberriz  geroz.  Aitortu  behar  dugu  gaiak  

chuhurchko direla:  orotan komedia bertsuak emaiten  dituzte.  Ea,  nork daukun  

keta emendatuko?858.

Gaztetarik  antzerkiari  hertsiki  atxikia  bizi  izan  den  Daniel  Landart  idazle 

donostiritarrak Berria egunkarian adierazi zuenez, antzerki emankizuna ikustera joatea 

festa  zen:  Herri  osoa  joaten  zen  antzerkia  ikustera,  eta  herriko  gazteak  antzerkia  

ematen ikusteak zituen pozten. Antzerkia zinez besta bat zen...859. Gogoan du liluraturik 

ikusi zuela sei  edo zazpi urte zituela  (1952-1953 inguruan) sorterrian bere bizitzako 

lehen  antzerki  emanaldia,  herriko  gazteek  emana,  neskatoek  alde  batetik,  mutikoek 

bestetik, garai hartan apezek ez baitzuten neskato-mutikoek nahaste ematea onesten.

Piarres Larzabalek 1952ko urte horretan bertan artikulu premonitorioa idatzi zuen. 

Lehenik,  kontatzen  zuen  euskarazko  komedien  antolatzaileak  Hazparneko  Xoribit 

andereñoarengana  joaten  zirela  antzerki  eske  eta  hark  bildu,  fotokopiatu  eta  merke 

mailegatzen  zituela.  Urtero hirurogei  bat  talde  joaten  zitzaizkiola860.  Baina  nolakoak 

ziren Xoribit andereñoak eskaintzen zituen eta eskuz esku zebiltzan antzerki horiek? Era 

guztietakoak: besteak beste, beste hizkuntzetan idatziei lotuegi zerraizkien itzulpenak 

(traductiones serviles), eta euskaldunen aurkakoak. Azken hauek bi eratakoak: “Ganich 

de Mackaye”, “Vichy edo Ahuchky”, “Egiazko Eskualdunak” bezalakoak alde batetik 

(azken biak Baigorriko  Andere  Hillau-enak861),  batez  ere,  azken antzerki  hori  ikusiz 

gero sortzen omen zen halako sentipen bat: gure erlijioa eta gure hizkuntza, bigarren 

mailako ezaugarri zaharkituak baino ez dira! Antzerki horien azpiko tesia omen zen: 

858  LAFITTE, P. Berriketaria: “Berriz-berri” in Gure Herria: 1952, 128 or., eta LAFITTE, P.: “Jeanne d
´Arc” in Gure Herria, 1952, 155-158 orr.

859  Juan Luis Zabala: “Ez baita bizirik teatrorik gabe” in Berria egunkaria, 2007-03-23.
860  “A propos...du théâtre basque” in Herria, 1952-03-27.
861  Ikus Piarres XARRITONek paratu:  Piarres Larzabalen idazlanak, VI. liburukia, 115. or. Bestalde, 

Egiazko Eskualdunak antzerkiari buruz,  lehen 2 zatiak 1936ko Gure Herrian argitaratu ziren; azken 
zatia  aldizkari  horretan  iragarri  bai  baina  eman  ez:  desegokitzat  jo  zutelako  amaiera?  Baliteke! 
Nolanahi  ere  Hillau  anderearen  antzerkiak  behin  baino  gehiagotan  antzeztu  ziren  Donibane 
Lohizunen;  zehazki  1935eko ekainaren  2an  Egiazko  eskualdunak eta  1945eko abenduaren  30ean 
beste behin. Andere hori frantsesa omen zen, Donibane Lohizuneko eskola publikoan andereñoa, eta 
frantsesez idazten zuen, eta euskaratuak ematen ziren. Ikus LAFITTE, P.: Lafitteren antzerki kaierak, 
Hiria, Donostia, 2009, 12 or.
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frantsesaren mesedetan euskara baztertu beharreko adierazpidea da eta oraino euskara 

darabiltenak  espiritu  atzerakoi  eta  ez-egokituak  dira.  Euskaldunen  aurkako  bigarren 

motakoak  berriz,  “Euskal  Museo”-tik  kopiatuak  diruditen  dekoratuak  eta  “Oldarra” 

dantza  taldeari  mailegaturiko  jantziak  usatzeagatik  euskal  teatrotzat  hartzen  direnak 

egiunez, baina azala baino ez dutenak euskaldun, mamirik gabeak izaki eta funtsean, 

euskal  teatroak  arte  handia  izatera  heltzeko  zituen  ahalbideei  mespretxua  ekartzen 

ziotenak.  Noraezeko  jotzen  zuen  euskal  teatroa  eraberritzea,  hilurren  zen  iraganetik 

atera  eta  aire  zabaleko  eta  edertasuneko  etorkizunera  jotzea:  guk  berria  nahi  dugu, 

oraingoa, eta uler gaitzaten zirimola batzuk eragin behar ditugu (horra iragarpena).

Artikulu horrek beste batzuk sorrarazi zituen ondotik.  Amikuztarra sinatzen zuena 

Makeako  Ganixen  defentsan  atera  zen:  erantzuten  zion  Larzabali  herri  askotako 

komedietan ageri zen Makeako Ganixen ezaugarriak errealitatetik hartuak zirela baina 

hanpatuak,  karikaturizatuak eta  barregarrikeriaren  muturrera  eramanak,  eta  hortaz  ez 

saiatzeko konbentzitzen karikatura hari barre eginez euren buruari ari zirela barrezka eta 

euskaldunen bertute funtsezkoenei;  amaitzeko ziri  hau sakatzen zion: arrazoirik gabe 

tragiko jarrita komiko bihurtzen zela bera ere862. Larzabalen arrapostua: Amikuzen ez 

zekiela baina Lapurdin bazirela munduan beste leku askotan bezala, euren burua beste 

gizatalde batzuen gainetik zekusatenak, hala nola zuriek beltzen gainetik edo paristarrak 

probintzietako “Bécassine”-en, eta Hazparnen oies deitzen zitzaiela gaiztoki “makear”-

ei eta kostan “Holetteko laborari”, baina zinez ezin jasanezko gertatzen zena zela hiritar 

deseuskaldundu  eta  degeneratuak  oraino  endekatze  horretan  erori  gabeko  euskaldun 

baserritarrei  Makeako Ganix  izengoitia  ezartzea,  euren  buruak baserritarren  gainetik 

emanez. Euskaldun batek ez dio beste euskaldun bati horrela deitzen,  eta euskaltzale 

batek  ez  denari  ere  ez;  baizik  hiritar  degeneratuak  euskaltzaleari863.  Haien  ahotan 

Makeako Ganixek zentzu  gaitzesgarri  konplexua hartzen  zuela:  baserritarra,  frantses 

txarra eta boneta. Era horretara ageri zela euskal teatroko hainbat bakarrizketa, esketx 

eta pertsonaietan.  Mindutako makearrek iraintzat hartzen zutela  eta bizitasunaren eta 

astuntasunaren  arteko  espirituaren  borroka  naturalean,  hark  astuntasuna  irudikatzen 

zuela  eta  astuntasunaren  aldean  jartzen  zituela  euskal  balioen  zaindari  zinezkoenak, 

hots,  gure  laborariak,  hiritar  mota  batekoen  “pichtolet”-en  mesedetan,  beren  buruak 

862  “Défense de Ganich de Macaye” in Herria, 1952-04-03.
863  “Reponse à l´amikuztarra” in Herria, 1952-04-10.
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eboluzionatutzat jo arren dekadenteak baino ez zirenak. Auzi horretan Bertze amikuztar  

bat sinatzen zuena Larzabalen alde atera zen864. 

Garai horretako beste artikulu batean Larzabalek bere esanetan teatroa jostatzeko ez 

ezik  hezitzeko  eta  euskal  espirituari  balioa  handitzeko  tresna  ona  izan  zitekeenez, 

hainbat aholku ematen zizkien zinetako euskaldunei, hots, hainbat euskal herri tarrotan 

tokiko  intelektualeria  osatzen  zuten  frantximant  edo  frankofonoen  urratsei  jarraiki, 

euskaltzale  txiki  eta handiekin euskal teatroa antolatzea egokitzat  jotzen zutenei,  eta 

horrekin  batean  Euskal  Herritik  kanpo  ikasten  ari  ziren  estudianteak  (euskal 

errealitatetik  urrundurik  bizi  zuten  deserrotzea  zela  medio,  kasik  deus  ekartzen  ez 

ziotenak beren herriari) adoretzen zituen antzerki teknikak ikastera edota aski estudiante 

euskaldun zegoen ikastetxeetan euskarazko antzerki eder bat prestatu eta bakantzetan 

Ipar Euskal Herriko hiri eta herrixketan ematera, hots, jarduera eraginkor, atsegin eta are 

errentagarrian murgiltzera.

Labur-zurrean, maiz frantses teatroarekin batean jokatzen zen eta herrixketan ez ezik 

herri  tarro  hainbatetan  ere aski  bizirik  zen euskarazko teatroak  modernizatu  beharra 

zuen  Larzabalen  eta  beste  hainbaten  arabera,  gaurkotu  eta  mailaz  goratu  beharra, 

benetako  euskal  balio  zibilizazio  giristinoarekin  arras  estekatuak  eta  batez  ere 

laborantza guneetan bizikiago atxikitzen zirenak sendotu beharrez, eta hiri laiko(ago), 

frankofonoagoaren  eta  balio  giristinoez  hustuagoaren  alderako,  usuenik  hirietakoek 

berek  sakaturik,  laborariek-eta  zituzten  gutxiagotasun  konplexu  oro  uxatu  beharrez. 

Tradizioaren berriztatzea euskara atxikiz eta batez ere landan, baserrietan nagusi zen 

euskal  zibilizazio  giristinoa  azkartuz  egin  behar  zen,  frantseskeriak,  deseuskaldundu 

desgisatuen  hiritarkeriak  eta  Makeako  ganixkeriak  suntsituz  eta  are  ondotik  ikusiko 

dugun bezala, jansenismo erlijioso aingerutar hatsa zerion teatroa baztertuz eta antzerki 

errealista gauzatuz taulen gainean.

Gorago jaso dugun bezala, iragarritako zirimoletarik lehenak  Etxahunekin harrotu 

zituen  urte  horren  hondarrean  berean.  Hazparneko  Haritz-Barne  aretoan  eman  zen 

azaroan estreina, eta herri horretako berriketariak idatzi zuen Herrian: 

864  “A propos…de Ganich de Macaye” in Herria, 1952-04-17.
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Zer erran oraino izkirio lanaz? Gure iduriko ez lezakeela deus gal, gordinkeria  

batzuz  buluziz.  Seigarren  manamendua  hunkitzen  dute  sobera  solasek,  behar  

handirik gabe,  elhe erdiz  egin litake  lan hobea (.)  Gure iduriko,  berriz  diogu,  

gordinkeria horiek khenduta, ederrago baizik ez litake lana eta denek, ikhusten  

ahal luketela edozoin katoliko josta tokietan. Ez gira segur minberetarik, bainan  

etzauku lakhet  ikhustea  sail  hortan,  gazte  gogoeta  batzu  lauzkatuak.  Gero,  ez  

dugu denek begi berez ikusten865.

Hurrengo  alean  Lafittek  Larzabali  egin  zion  leku,  seigarren  manamenduari 

zegozkion  kritikei  arrapostua  eman  ziezaien:  Etchahun  ba  gordinki  izkiriatua  

da...Bainan gordinki, ez du erran nahi zikinki. Etchahunen erranek, beharbada pochi  

bat,  beharri  achala kolpatzen dute,  bainan kontzientziaren  barnea ez dute ahultzen.  

Kontzientziaren  barnea,  bait  dute,  erakaspen askoz argitzen eta atzartzen.  Ikusgarri  

mota frango (filma eta bertze) izkirio  eztiagoz moldatuak dira eta ontzat  ekharriak,  

bainan  beharien  kontzientzia  edo  huts  uzten  dute,  edo  guritzen...Zarrapatuz  bada  

zarrapatuz, Etchahun lotzen da kontzientziari,  eta kontzientzia ez du, ez belzturik ez  

guriturik uzten. 

Eta Lafittek oso era sotilean egiten zuen bat Larzabalen ikusmoldearekin,  honela 

bururatuz  artikulua: Pentsatzen  dugu  Etchahunen  jujatzeko  molde  hunek  ere,  bere  

sustatzaileak badituzkela866.

Jansenista-kutsukoentzat  eskandalurako  izanagatik,  arrakasta  gaitza  bildu  zuen 

antzerki  horrek867,  eta  herrixka  eta  herri  handietan  ez  ezik  Baionan  ere  eman  zen. 

Hurrengo urtean  Bordaxuri idatzi eta Hazparneko Haritz-Barnen estreinatu ondoan P. 

Choribit-ek Herrian868argitaratu iruzkinean azpimarratzen zuen Larzabalen Etxahun eta 

Bordaxuri dramek frogatzen zutela euskal teatroa kultura eta arte aldetik balio handikoa 

izateaz gainera errentagarria ere bazela. 1953an Etxahun errezibitzeko Baionako Saint 

André-ko aretoa txikiegia gertatu zenez, 1954ko martxoan Bordaxuri La Féria izeneko 

865  Hazparne herriko kronika in Herria, 1952-11-20.
866  “ETCHAHUN eskandala bat othe da?” in Herria, 1952-11-27.
867  E.B. sinatzen zuenak “Etchahun” zeritzan artikuluan honela zioen  Herria-n, 1952-12-25ean:  Hitz  

batez balio du obra horren ikustea. Eskual-Herriko lan ederrenetarik daukagu. Zonbat egia, zonbat  
chichta, alegia eta deus ez, itsu ez denak ikusteko gisan nun zer duen chuchentzeko bere bizian!…(.)  
Milesker  Larzabal  Jaun  apeza,  gure  Eskuara,  gure  Herria  ohoratu  ditutzu  holako  lan  ederra  
bururatuz. 

868  “Bordachuri ou la tragédie d´un basque galérien” in Herria, 1953-12-24.
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zineman emango zen,  jende gehiago hobeki hartzeko. Gero etorriko ziren  Basabeltz, 

Portu  xoko, Herriko  bozak,  Berterretx,  Urriki  latza,  Mugari  tiro,  denak  1950eko 

hamarkadan.   

1.1.2. Larzabalen mintzaldiko poetika

1954ko  abenduan  hitzaldi  garrantzizko  bat  egin  zuen  Donibane  Lohizunen. 

Ordurako  ikusi  dugun  bezala  borroka  egina  zen  euskal  teatroan  hautematen  zituen 

akatsak  zuzendu  beharrez,  eta  idatziak  zituen  fama  handia  eman  zioten  antzerkiak, 

bereziki  Etxahun  eta  Bordaxuri.  Delako hitzaldi  horretan,  hitzaldiaren  kronika idatzi 

zuen  Joseba  Rezola  jelkide  famatuari  jarraiki869,  zortzi  ondoriotan  laburbildu  zituen 

azkaindarrak  orduraino  eskuratuak  zituen  antzerkiei  buruz  egindako  azterketaren 

emaitzak.

1.- Antzerkigile gehienak apaizak izan dira, beharrak eraginik antzerkigile egin direnak, 

gazteak bereganatu beharrez, eta gaizki ikusia zelako, neskak eta mutilak bereizirik. 

2.-  Antzezlari  edo  jokalariak  nolabaitekoak:  Donibane  Lohizunen  antzezlari  trebeak 

bazeuden zen zuzendari ona izan zutelako Larzabal jaunaren iritzian.

3.-  Gai  aldetik,  gai  zuriak,  garbiak,  aingeru  teatroa  ez  hezur-haragizkoa.  Irrigarri 

arruntak, ahulak edo ederrik gabeak eta maizegi erdaratik itzuli edo apailatuak. 

4.-  Garai  batean,  antzerki  lan  batzuk  euskaldunen  aurkakoak:  bi  eratara,  edo 

trufagarriak, frantsesez gaizki mintzatzeagatik barregarri ziren euskaldunak protagonista 

bihurturik, edo beste era batera, euskal kutsu batere ez zutelako ageri. Baina, ordurako, 

beharrik, euskaldunen aurkako antzerkiak amaituak ziren. 

5.- Loustau jaunaren Agramontesa salbu, euskal historia ez zen antzerkira ekarri. 

6.- Antzezlariak euskaldunak, atzerritar  bat edo beste noizbehinka,  baina beltzik edo 

beste arrazatakorik ez. Apaizak eta serorak ere ezin ziren teatrora ekarri,  Ramuntxon 

serora bat azaltzen bazen, Pierre Loti frantses idazleagandik hartua zelako.

7.- Hamar bat urte lehenago hasi ziren Mayi Choribit eta biak antzerki testuak biltzen 

eta  laurogei  bat  bildu  zituzten.  Multikopiagailuaz  baliatuz  kopiak  egin  eta  banatu 

zituzten inguruko herrietara. Horrela suspertu zen euskal teatroa, eta aurrerantzean ere, 

zabalkunde bide hori emankorra gerta zitekeen.

869  Ikus “Euzkel-antzertiari buruz” in Euzko-Gogoa, (11-12), 1954.
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8.-  Hazparnen kantonamenduko antzerki  taldeen sariketak antolatu zituzten.  Sariketa 

batean 18 talde biltzeraino heldu ziren.

Hitzaldia  bururatzerakoan  honako  hauek  nabarmendu  zituen:  lehenik,  orduraino 

teatro  goxoa egin  bazen ere,  aurrerantzean  era  guztietakoa  egin  behar  zela,  bortitza 

barne, hertsiegi izanik ez zuelako antzerkiak ezer irabaziko. Bigarrenekorik, euskalduna 

teatrozalea zela eta kanpoan eman behar zirela, diru aldetik bideragarriago izan zitezen. 

Behin  Hazparnen  bost  milatik  gora  jende  bildu  bide  ziren  ageriko  teatro  hori  ikusi 

beharrez. Hirugarrenik, zuzendarien premia, antzezlarien lana hobetu zedin.

Azkena  baina  ez  garrantzi  gutxiagokoa:  damurik,  zinema  erdaraz  ikusi  beharko 

zutela euskaldunek, baina etxeetan sartzear zen telebistari lehia egiteko antzerkigintza 

sendotu eta hobetu beharra zegoela870. 1955ean hitzaldia egin zien Bordeleko estudiante 

euskaldunei eta ondorio horiek azaldu zizkien gehixeago landurik871.

Aldarrikatu  eta  borrokatu  ez  ezik  gauzatu  ere  zuen Larzabal  jaunak  Iparraldeko 

antzerkigintzaren eraberritzea, hain justu 50eko hamarkada erabakigarrian. Hala aitortu 

du Larzabalekin aski harreman usua izan zuen Daniel Landartek, beste aro bati eman 

ziola hasiera, beste ezaugarri batzuk txertatuz antzerkigintza eraberrituari: 

Gure historiako pertsonaiak ezagutarazi ditu Piarres Larzabalek,  eta gizarteko  

gai  minberak  –gai  normalak–  erabili  ditu  bere  antzerkietan.  Larzabali  esker,  

antzerkia ondu da, zohitu, zinez heldu872. 

Antton Luku antzerki idazle eta eszena zuzendariaren arabera, Larzabalek egia eta 

sinesgarritasuna ekarri zion euskarazko antzerkiari: 

870  2007ko apirilaren azken egunean izan naiz Hazparneko herrigunean. Ikusi dut Larzabalen garaiko 
Haritz Barne aretoa,  egun  Haritz Barne zinema dela, hots, frantses zinema emateko leku. Bertan 
teatrorik ematen den galdeturik, noizbehinka, telebistarako eta hola, erran didate. Larzabalen euskal  
teatroa fini da, frantses zinema bizi da Hazparnen, ez dakit zein bizitasunarekin; ez handirik segur  
aski, baina euskal teatroak are gutxiago, bistan da. Non da Larzabalen izpiritua? Ez da hil, haren  
teatro lanen oroitzapenak bizirik baitirau; hori bai, Garazi aldera hegaldatua, han baita egun aretoko 
euskal antzerkia indartsuenik.

871  Ikus P. XARRITONek apailatu Larzabalen idazlan guztiak, VI.a, Elkar, Donostia, 1995, 107-121 orr.
872  ZABALA, Juan Luis: “Ez baita bizirik teatrorik gabe” in Berria, 2007-03-23.
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Eta komediak,  Bezperen ondotik apezek egiten zituzten akta bakarreko antzerki  

horiek ez ziren egiak. Jendeak ikustera joaten ziren apezak erranik, aisialdi gutxi  

zirelako edo lagunak eta beren gazteria ikusten baitzuten hor ari. Baina ez zuten  

sekulan sinesten antzerki horretan. Larzabalek hori egia bihurtu nahi ukan du.(.)  

Nola  lortzen  ote  du  jendeak  bere  antzerkia  sinestea?(.)  Demagun  Etxahun 

antzerkiko hasierako monologoa: “Geniala zait. Erridaua hetsia da eta entzuten  

da gibeletik sega mehatzen. Nik hori entzutean, badakit igande goiza dela, badakit  

ezkaratzean  dela  eta  badakit  laboraria  dela.  Erridaua  irekitzen  da,  memento  

horretan, emaztea mezan da, bakarrik da eta hor kexuarekin erraiten dituen gauza  

guztiak barnekoak dira, beraz, egia da. Beraz, sinesten diot dena. Segundo batez  

antzerkian naiz. Antzerki guztia hor da873.

Eta  Larzabalez  gain,  aro  horretan  bereizi  beharreko  beste  izen  bat:  Telesforo 

Monzon.  Landart  jaunaren arabera:  Monzonek lan handia egin zuen zuzendari  gisa,  

apal-apal, laguntzen eta ekarpen handia eginez. Momentu batez, Larzabal eta Monzon  

genituen gure itzainak874.

Iparraldeko euskarazko antzerkiaren historiari begira jarririk egungo antzerki idazle 

eta zuzendariek egiten dituzten balioztatze eta goresteak utzirik, goazen berriro 50eko 

hamarkadako lekukotasun bat biltzera, hain justu, epe laburrean bada ere (hogeita lau 

urtetan hil zen),  hein batean antzerki kritikari ere izan zen Jean Etchepare Landerretche 

jatsuarrarena875. 

1.1.3. Jean Etchepareren diagnostikoa

873  ARBELBIDE, Nora: “Piarres Larzabalen idazte prozesuan ibilki” in Berria, 2007-04-05.
874  Aipatutako elkarrizketa berean.
875  Piarres  Xarritonek  Inazio  MUJIKAk  prestaturiko  Jean  Etchepare  Mendekoste  gereziak,  Erein, 

Donostia, 1991, 235. orrian honela dio: Teatro lan ttipi batzu eman zituen lehenik, edo bere burutarik,  
hala nola Arno Xuria, edo besten lanak baliatuz: Pagnolen Fanny, Gaxuxa-rentzat, eta Tchekoven La 
Cerisaie (El jardín de los cerezos),  Etxea salgai-rentzat. Baina oin-oharrean dio bere burutarik ondu 
bide zuen  antzerki  horren  sinopsia baino ezin  izan  zuela  eskuratu.  Beste  ohar  batean  dio Inazio  
Mujika prestatzaileak Etcheparek Jon Etxaideren Markesaren alaba antzerkia hizkuntzaz eta mamiz 
egokitua  zuela  eskuizkribuan,  eta  izenburua  aldatua,  Gazteluko  alaba,  baina  burutugabea  erabat. 
Nolanahi ere,  horrek salatzen digu literatur arlo desberdinak lantzen zituela:  antzerki  idazketa eta 
frantsesetik  nahiz beste euskalkietatiko moldaketa,  eta bereziki  ipuingintza,  izendatutako liburuan 
bilduak direlarik idatzitako gehienak.  
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Berak  idatzi  zuen  bezala,  zortzi  egunen  buruan  hiru  euskal  ikusgarri  ikusteko 

atsegina ukan zuen 1959ko apirilean876: Urruñan Nesken aldi (Paul Guilsouk Txekhov-

en La cerisaie-tik moldatua), Bidarten Urriki latza (Larzabal) eta azkenik Menditarrak 

(Monzon) Baionan. Gogoz ikusiko zituen irisartarrek emaniko Bordaxuri (Larzabal) eta 

mugertarrek emaniko  Pettan Mihiku (Paul Guilsou), baina astirik ez. Gogoeta egiteko 

hiru sail  bereizten  ditu:  behariak  edo ikusleak,  gaiak eta  Monzonen  Menditarrak-en 

iruzkina. 

Antzerki ikusleei buruz dio hiruretan bazela jendea franko, batez ere gaztea, bereziki 

Urruñan eta Bidarten. Urruñan gaztea besterik ez omen zen. Lehenbiziko baieztapena: 

jendeak, gazteek nahiz helduek maite dute teatroa, baina ikusleen artean euskara gutxi. 

Harritua  egon  zen,  bereziki  Bidarten.  Arrazoi  bila  hasirik,  lehenbizi  bi  ikusgarri 

frantsesez, neska gazteek emanak, eta haiek frantses hutsez biziko zirela egun guztiez 

egiten  zuen bere  baitan  Etxepare  jatsuarrak.  Haatik,  haien  frantsesak  ez  omen zuen 

kolorerik,  ikusleak  ere  hotz  haiei  begira,  gero  euskarazko  Urriki  latzean pixka  bat 

berotu omen ziren. Ikusleetan frantses elebakarrak bazirelako frantsesez azaltzen omen 

zuten euskarazko antzerkia eta peningarri omen zen Urriki latza frantsesez esplikatzen 

entzutea. Zenbait ba omen ziren jinak bakarrik alaba, semea edo kusia ari zelako.  Zer  

balio  du  ba  hiru  ehun  liberaren  emaitea,  “eskuararentzat”,  teatro  horren  ikusteak  

ondoriorik ez badu? Eskuarak ez du karitatezko akta beharrik...Zorrotz bururatzen zuen 

ikusleei  eskainitako  zatia:  Eskuaraz  behar  dugu  ari  izan...  Eskualdunak  girelakotz.  

Bakarrik877.

Gaiei buruz ez zen kamutsagoa: behin eta berriz antzerki berberak ematen ari zirela 

han eta hemen salatzen zuen: Urriki latza, Nesken aldi, Menditarrak, Bordaxuri, Pettan  

Mihiku eta  Etxahun (hazpandarrek berek Etchahun bigarren aldikotz!  Zertako beraz  

berriz haste? Zertako bethi komedia berak?, eta, aldiz, azken aldian prima eta sariketen 

bitartez gero arrakastarik ez zuten itzulpenak ari zirela sustatzen: 

Nun dira duela bi urthe Eskualdun Gazteriak saristatu itzulpenak? Nun sartuak  

daude  Pariseko  Eskualtzaleen  Biltzarrak,  chaz,  bildu  itzulpen  hek  oro?(.)  Zer  

876  “Itsas hegiz-hegi, edo teatro solas eta bertze” in Herria, 1959-04-16 eta horren segida, 1959-04-23an 
.

877  “Itsas hegiz-hegi...”  in Herria, 1959-04-16.
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balio du itzultzen artzea Eskualdun jendek muthur egiteko?Alta aurthen, beroan-

bero primek hola famatu ikusgarriak, nolaz ez dira nihun ere emanak izan?878 (id).

Jean  Etchepare  Landerretcheren  esanak  bere  testuinguru  historikoan  kokatzeko, 

Eskualdun Gazteria-k antolatu zuen norgehiagokan garaile zein gertatu ziren sarreran 

jaso  dugu  (Etcheparek  bigarren  saria  bi  ekitaldikoetan  eta  hirugarrena  ekitaldi 

bakarrekoetan), eta Pariseko Euskal Etxean antolatuari buruz, hoberena Elgar aldizkaria 

behatzea879.  Eskualzaleen  Biltzarrak  (Pariseko  saila)  teatro  itzulpenen  lehen 

norgehiagoka antolatu zuen 1958an, eta zortzi lan aurkeztu ziren. Epaimahaia honako 

jaun hauek osatu zuten: R.P. Chabagno, euskaltzain urgazlea, J.M. Leizaola erbesteko 

Eusko Jaurlaritzako lehendakariordea,  Guilsou apaiz teatrogilea,  Jon Mirande idazlea 

eta Pierre Ibarrondo jauna norbait zena Pariseko Euskal Etxean garai hartan, eta azken 

jaun horrek salatutakoaren arabera, lehen saria nori eman erabakitzeko orduan ez zen 

eztabaidarik  izan880;  izan  ere,  itzulpena  galdetzen  zuten  eta  ez  egokitzapena,  eta 

gehienek moldapena aurkeztu zuten eta ez itzulpen gutxi asko leiala; epaimahaiko bost 

kideek aho batez erabaki zuten lehen saria honako hauei ematea,  berdinean:  Bedita 

Larrakoetxea  zeanuritarraren  “Binixako  saleroslea”  (Shakespeare-ren  “Marchand  de 

Venise”-tik)  eta  Julien  Pochelu  bithirindarraren  “Zeruan  bezala  lurrean  ere”  (Fritz 

Hochwalder-en  “Sur  la  terre  comme  au  ciel”-tik);  hirugarrena,  Marijan  Minaberry 

bankarraren “Konjoratia” (Charles Galtier-en “l´Ensorcelée”-tik) eta saririk gabekoak: 

Marijan Minaberryren “Izar buztan luzea” (Sandro Cassario-ren “Cometa”-ren Marcel 

Dubois-ek  egin moldapenetik,  gero  Gure Herria-n argitaratua),  “Gachucha”  (Marcel 

Pagnol-en “Marius et Fanny”-tik), “Hila bizi” (Gabriel d´Hervillez-en “Qui me paiera”) 

“Petan-zikoitz” (Molière-ren “l´Avare”-tik) eta  “Etcheko ernaia”  (itzulpena  ez baizik 

sortua, eta argitaragabea)881. 

878
879  Irakur IBARRONDO, Pierren “Le concours de la traduction basque” in Elgar, (98), 1958ko ekaina. 
880  Xarriton  jaunak  xehetasun  ugari  eman  dizkit  delako  Pierre  Ibarrondo  jaun  horretaz.  Frantses 

sozialisten artean postu garrantzizkoak ukan zituen, Guy Mollet-en kabinete teknikoko kide izan zen 
nonbait  Aljeriako gerra  garaian,  eta  nahi  izan zuen Pariseko Euskal  Etxea bertan sumatzen  zuen 
apezkeriaz xahutu. Jon Mirandek Txomin Peilleni eta Andima Ibinagabeitiari idatzitako gutunetatik 
(URKIZU,  Patri:  Jon Miranderen  gutunak (1948-1972), Susa,  Zarautz,  1995,  139-143 orr.)  garbi 
ikusten da, bestalde, Peillen eta Mirande bera nahi izan zituela sozialismorako bildu, arrakastarik  
gabe. Hortik landa, delako antzerki itzulpen lehiaketa horretan Chabagno eta Mirande biak epaimahai  
bereko izatea (nahiz mahairik ez partekatu) hari zor zaio. 1953an “liburu lizunak eta euskara” gaiaz 
eraiki zen eztabaidan arras jarrera kontrajarriak izan zituzten Chabagno misiolari ohi aldudarrak eta 
Jon  Mirandek.  Lehiaketa  horretan  parte  hartzeko  mahai  berean  Chabagnorekin  ez  elkartzeko 
baldintza jarri zuen.

881  “L.”: “Le formidable succès du concours de la Traduction Basque”. Argitaratugabea. 
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Hala  ere  iduri  du  garai  hartan  hain  segur  mendebaleko  Europaren  bihotza  zen 

hiriburu xarmantean antolaturiko lehiaketa handinahi horrek ez zuela arrakasta handirik 

izan Euskal Herrian,  emanaldien aldetik  jujatzera behinik behin.  Garaziko jatsuarrak 

adierazi  zigunez,  frantsesetiko  antzerki  itzulpenek  baino  euskal  idazleek  sortuek 

arrakasta  gehiago  zuten,  eta  euskal  errepertorio  higatzen  hasia  aberastu  beharra  zen 

euskal idazleak horretan enplegatuz, nonahitik gaiak hartuz, eta trufaren eta predikuaren 

soberaniazko presentzia murriztuz882. 

Ondoko ondorio honetara heltzen zen: 

Erdaratik itzulizko literatura baten egiten ari girela erran ditake,  alde huntan,  

zonbait urthe hootan. Iduri-eta guhaurek ez dugun aski suiet eta kalapio ukaiten  

ahal,  nahi  badugu,  gauza  berrien  egiteko.  Eskualdunak  ez  dira  bakarrik  

laborariak.  Nun  nahi  kausitzen  dira:  hirian,  Ameriketan,  armadan,  

desertuetan...Beraz,  gure  teatro  suietak  nun  nahitik  har  ditazke,  sendimendu  

guzietaz mintzatuz. Haatik ez bethi trufa eta prediku gisa. Aski badugu, hortarik.  

Barnatik behar da lagundu eskuara eta ez azaletik!883.

Bide  batez  ohar  gaitezen  Etcheparek  1959an  jada  beste  antzerki  tradizio 

moderno(ago)  bat  finkatua  zen  lekukotasuna  ematen  digula.  Larzabalek  hamarkada 

hasieran  berritu  eta  jorratu  beharrekotzat  jotzen  zuen  teatro  tradizioa  hainbat  obra 

baztertuz  euskaldunen  aurkako  zirelakoan  hamarkada  hondarrean  azken  urteetan 

sortutako tradizio berria ere (nagusiki Larzabalek sortua) auzitan jartzen zuen, berritu 

beharrekotzat jotzen.  Historiaren talaiatik begiraturik,  teatroak leku hauta zuela garai 

horretan eta antzerkigintza bizi-bizirik zegoen seinale.

Hurrengo artikuluan Monzonen Menditarrak oso gora jartzen zuen jatsuarrak: 

882  1956ko abenduan Gazte aldizkariak antolatu teatro norgehiagokan bigarren gelditu zen J. Etchepare 
“Etchea  salgai”  antzerkiarekin,  M.  Elissagaray-ren  “Ameriketako  osaba”-ren  ondotik.  1961eko 
abenduan hil baino lehen moldatua zuen Jon Etxaide donostiarraren “Markesaren alaba” antzerkia, 
euskalkiz eta mamiz ere egokitua, eta “Gazteluko alaba” izenburua ezarririk.  Ez zen kritika hutsean 
ari, baizik ere antzerkigintzan.

883  “Itsas hegiz-hegi…” in Herria, 1959-04-16.
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Ene  iduriko,  euskal  teatro  hoberenetarik  da.  Illegorri eta  Begibeltzen herraz 

bertzerik  bada.  Jakesen  amodio  osoa.  Fraiden  tira-birak.  Aita  Xabier  eta  

Maialenen arteko sendimenduak baizik ez aiphatzeko.(.)  Egiazkoak dira, horgo  

sendimenduak.  Eta  finki  emanak,  hitz  gutiz  ikusliarraren  gogoan  pitzaraziak.  

Ikusliarrak, bakarrik, bere baitan, solas aldi motz batzuen ondotik, ainitz badu  

gogoan ibiltzeko. Lohizuneko Begiraleek oso ongi emana eta oso jarraibide ederra 

Eskualdun  guziek  ikus  dezaten  eskuaraz  ere  komedia  ederrak  eta  handiak  

badirela, ontsa emanak, erdarazkoeri zorrik gabe. Zonbaitek esker guti erakusten  

baitute884.

Zalantzarik  gabe  laguntzen  du  garaiko  argazki  errealagoa  itxuratzen.  Frantses-

euskara  nahasketa  hainbat  herri  euskaldunetako  aretoetan,  ikusleen  hizkuntza(k), 

sorkuntza ala itzulpengintza sustatu behar zen nagusiki ikuslea juje nagusi izaki, euskal 

eta frantses antzerkiaren lehia, antzerkian agertu sentimenduen egiazkotasuna, iradokiak 

ala  luzeegi  esplizitatuak  eta  beraz  prediku  gisara  moldatuegiak,  hots,  antzerkian 

kalitateak behar zituen edo dituen ezaugarriak. 

1.1.4. Hamarkada amaierako egoera

Larzabal 1959an jada hasia zen Donostiara joaten San Tomas egunean, han urtero 

Antzoki Zaharrean Euskal Iztundekoek eman ohi zuten antzerkia ikustera. Urte horretan 

Abelino Barriolaren Goi Argi 1935ean estreinatua taularatu zuten ostera. 

Barriolaren teatro lan hau sarkorra da...Hor agertzen diren jendeak borthitzak  

dira, kasik borthitzegiak hemengotar Eskualdunentzat...Lanaren jostura zonbait  

ahulchko  aurkhitu  ditugu...Barneko  aldakintza  batzu  sobera  laster  gertatzen  

dira... Arteko bethegailu eta ondorioen argigailu hek, laburchko direla, han eta  

hemen, daukagu885.

Hortik landa, hizkuntza erraz ulertzen zela, eta teatrolarien lana laudatzen zuen: Ez 

dugu nehor aphaldu nahi, bainan Donostiako teatrolariak Eskual-Herriko hoberenak  

884  “Itsas hegiz-hegi…(segida)” in Herria, 1959-04-23. 
885  “Goi-Argi” in Herria, 1959-12-31.
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kausitu  ditugula,  aithortu  behar  dut...Jende  argituetarik  dira  eta  adinez,  bozez  ala  

itchuraz, lanak galdatzen dituen bezala hautatuak. Gidaria ere ez bide dute nor-nahi.  

Izaitekotz, taula gaineko aphaindura zauku iduritu pisuegi eta kargatuegi (id.).

Hurrengo  urtean,  1960an,  Larzabalen  antzerki  Urriki  latza Damu  latza izen 

aldaturik  eman  zuten  Donostian  Iztundekoek.  Ikusliarra sinadurapean  agertu  zen 

artikulu bat Herria-n. San Tomas egunean hiru emankizunetan hiruretan bete zela zioen 

mila bat jende hartzen zuen antzokia, oso ongi eman zutela, oso antzezle onak zirela 

donostiarrak  eta  merezi  zuketela  Larzabalen  lanek,  bestaldekorik  inor  gutxietsi  gabe 

Donostian ere emanak izan zitezen, eta horrela benetan Mugari tiro ematea, Larzabalek 

bere antzerki famatuan egin bezala. 

Larzabalek berriz,  1961eko Donostia egunean eman zuten Lekuona anaien  Ehun 

dukat antzerkiaren  iruzkina  egin  zuen.  Donostia  hiri  handia  izanagatik,  jende  asko 

joaten  zela  euskarazko  antzerkira,  eta  antzerkilari  profesionalenak  han  zeudela 

berresteaz gain, honako alde txarrak hauteman zizkion delako antzerki horri: 

Gure  iduripena:  sujet  hau  iduritu  zauku  mehesko  eta  azalsko  antzerki  handi  

batentzat. Gaia du alegiazkotik, eta beraz, horren erakaspenek guti dute mami eta  

pisu. Lanaren josturak dira aisetak eta gune batzu dira kantuz. Horko sorgin eta  

hiriko lanaren aiphamenek, dute zahar itchura bat886. 

Antzerkia,  haatik,  salbatuz:  Dena  den,  lana  da  eskuaraz  eta  eskuara  garbiz.  

Begitako eta beharritako plazergarri asko badauzka...Gure sustengua merezi du.

Azpimarratzea merezi du orduraino Lapurdi eta Nafarroa Behereko areto antzerkia 

eta Donostiakoa eta ingurukoa gerren ondoan alde-aldera erabat bereizirik egon ondoan, 

jada hasiak zirela lehen harremanak, iruzkinak-eta, eta estreina lapurtar baten antzerki 

bat emana izan zela Gipuzkoako hiriburuan arrakastarekin, hizkuntza aldaketa batzuk 

egin ondotik.

886  “Donostiako teatroan” in Herria, 1961-01-27.
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Antton Lukuren hitzetara etorriz:  Edo sinesten duzu hemen ez dela deus eta dena  

ekarri behar duzula kanpotik, edo pentsatzen duzu hemen badela iragan bat, eta nik  

nahi badut antzerkia egin hemen, behar dut historia hori ezagutu887 . 

Larzabalen antzerkiak, Monzonenak, Guilsouren edo Elissagarayrenak. Hazparneko 

taldeak, Donibane Lohizuneko Begiraleak, Mugerrekoak, Urruña, Irisarri, Oragarre edo 

Beskoitz edo Heletakoak, Eiheralarre eta beste hainbatekoak.

Teatro zeingehiagoka ugariko hamarkada dudarik gabe. Baionan izatekoa zen baina 

azkenean finala Hazparnen ospatu zen  teatroka antzerki lehiaketa harekin hasi 1951n, 

Eskualdun Gazteria-k 1956an Ipar Euskal Herrian antolatutarekin segi, jarraitu Pariseko 

Eskualzaleen  Biltzarrak 1958an  deiturikoarekin  eta  amaitu  Donostiako  Euskal  

Iztundekoek Antzoki  Zaharrean  1960ko San Tomas egunean Larzabalen  Urriki  latza 

antzerkiarekin  hiru  emankizunetan  hiruretan  betetzearekin,  hamarkada  garrantzizkoa 

Lapurdi eta Nafarroa Behereko euskarazko antzerkigintzarentzat, teatroa euskaraz egin 

nahi duenak ahantzi ezin duena, lapurtar-baxenabartarra izan edo nonahiko antzerkilari 

euskalduna.

1.2. PASTORALAK. AIRE ZABALEKO TRAGEDIA KANTATUAK

Goazen orain Euskal Herriko ekialdeenean XVIII. mendearen erdialderako behinik 

behin finkatua zen888 eta egun ere bizirik dirauen herri teatroari leku egitera. Gatozen 

lehenbizi  Piarres  Lafitteren  lekukotasun  hauta  biltzera.  1922an  jada  argitaratu  zuen 

Gure Herrian pastoralei  buruzko artikulu bat. Hartan hainbat euskaldunek pastoralak 

erdarazko teatroaren moldera lerrarazi eta bildu nahi zituztela eta (Etienne Decrept eta 

haren  Maitena  opera izendatzen zituen) bientzat tokia bazegoela adierazten zuen, eta 

bientzat ez ezik hirugarren batentzat ere, hots, artean haste-hastean zen: “theatro bat ez  

“opera” ez “pastorala” bien arteko zerbait; egungo eguneko zatikaduren (agerraldi,  

actes,  gertamen  scénes)  mugarrietan ezarria; mintzoa burutik buru dariola; kanturik  

gabe, edo eskual-herrian ohi diren aire batzuekin, sifoasa soberakinik gabe...” Hau da, 

aretoko antzerki klasikoa. Pastoralei buruz haiek laburtzeari ongi zeritzon eta halaber 

887  ARBELBIDE, Nora: “Piarres Larzabalen idazte prozesuan ibilki” in Berria 2007-04-05.
888  OIHARZABAL,  Beñat:  “Zuberoako  herri  teatroa”,  in  ERKOREKA,  Anton:  Medikuntza 

antropologia, Haranburu editorea, Donostia, 1985, 49-92 orr.
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aipatzen zuen ez zela batere harritzen apezak askotan etsai jartzea satanek zerabiltzaten 

solasak ardura oso likitsak zirelako: “Robert-le-Diable entzun dutenak orhoit  ditezke  

nola  lehenbiziko  hitzetan  beretan  “aitzin  pedeikuaren”  ondotik,  Galtchagorri  eta  

kidekoak  zaieten  ahalgegarriki  mintzo  mutiko-neskatoko  behatzaileri.  Eniz  batere  

harritzen “pastoralen” etsai, jartzen baitira askotan aphezak. Maiz badute zeren “889 . 

Horretaraz gero hogeita bat urteko Lafitte pastoralen defentsan zen, eta aldi berean 

haiek  laburtzearen  eta  satanen  mintzoa  “garbitze”aren  aldeko.  Pastoralen  alde  zela 

frogatzen duen beste lekukotasun bat M. Georges Hérelle hil zenean idatzitako hilbe-

rrian eman zuen. Bertsolaritzarentzat eta ahozko literaturarentzat oro har Hegoaldean 

Manuel Lekuona izan zena izan zen Iparraldean pastoralentzat M. Georges Hérelle890. 

Besteak beste, goresten zuen haren espiritu zabala, eta haren intuizio estetikoa, ezen arte 

herrikoian  eder  zer  den  zulatzen  laguntzen  baitzion,  eta  erdi-jakintsuek  jende 

zibilizatuentzat duin ez den joko inkoherentea ikusten zuten lekuan ederra hautemateko 

gauza baitzen.

 

II. mundu gerra ondoan, 1951n, eta justu  Robert le Diable pastoralarekin berriro 

Garindainen  emankizunak  hastean,  haien  alde  paratu  zen  nabarmen,  batez  ere 

apaizkideak haien alde lerrarazi beharrez; izan ere, aditzera ematen du bestela bezala 

zuberotar  adiskide  famatu  batek  gomitaturik  egin  zuela  Garindainerako  itzulia,  hain 

zuzen Monsinore Etxeberrek,  eta  gogoan hartu behar da hura une hartan Zuberoako 

artxibarrutiko  artzapeza  zela,  Zuberoako  apaiz  buru  fama  handikoa891.  Izan  ziren 

iraganean (kasu, Emmanuel Intxauspe kalonje eta euskal idazle famatua XIX. mendean) 

eta baziren orduan pastorala begitan hartua zutenak, hala nola P. Lanouguere edo Espil 

Garindaineko erretora,  pastoralak ziraueino elizan otoitzean aritzen zena, eta besteak 

beste Battitta Urruty pastoral errejenta pazkokorik gabe utzi zuena. Beraz, esan liteke 

Lafittek  eta  Zuberoako  monsinoreak  elkar  hartu  zutela  pastoralak  berpizten 

laguntzearen karietara, hamabost urtean desagertuak egon ondotik.

889  ITHURRALDE, P.: “Pastoralez” in Gure Herria, (urria), 1922, 574-578 orr.
890  “M. Georges Hérelle” in Gure Herria, (azaro-abendua), 1935, 512-514 orr.
891  1914ko gerlan  frantses  armadan  omonier  izana.  Alemana  jakitea  baliatu  zitzaion  haien  hainbat  

triskantza  saihesteko;  horregatik,  besteak  beste,  fama  ona  bildua. Argibide  hauek  eta  beste  asko 
pastoralez  J.L.  Davanti  zor  dizkiot,  eta  beste  maila  batean  Pierre  Bordazaharre  Etxahun-Iruriko 
zenaren seme Allanduri. J.L. Davant eta Allandu Bordazaharre eta beraren emaztearekin solasaldi 
ederra partekatu nuen 2007-05-04n Iruriko Etxahunian, eta lerro hauen bidez biziki eskertzen diet 
hirurei, emandako laguntza handia. 
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 Garindainen jokaturiko pastoral hori ikustera joan izana ez zitzaion batere dolutu. 

Idatzi  zuen  iruzkinaren  arabera892 ederki  eman  zuten,  zalu  eta  finki.  Heguiaphal 

errejentak arta handiz laburtu zituen han-hemenka luzeegi ziren adarxkilak, mintzaira 

ere  gurbildu  eta  garbitu  zuen,  batere  ahuldu  gabe.  Plazerekin  ikusi  zuen  oholtzan 

hirugarren  borta  emana  zela,  ezen  beste  pastoral  errejent  batzuk  kendua  zuten  XX. 

mende hasieran, baina: hirugarrenak badu bere edertasun berezia, eta dolu litake haren  

zerratzea (id.) Honela laburbiltzen zuen ikusgarria: Hots! Arras pastorala sanhoa ikhusi  

dugu eta goresmenak diozkategu obratzale guzieri (id.). Lehenbiziko honetan ez zuen 

aldaketa handirik sumatu, eta kontent gelditu zen, baina ondoko pastoraletan beltzuneak 

sumatzen hasi zen.  

1952ko maiatzean Maulen jokatu zen  Jeanne d´Arc  pastoralaz iruzkina argitaratu 

zuen Gure Herrian893 eta Ligin 1953an eman zen Hélene de Constantinople pastoralaz 

iruzkin kritiko bat idaztera gomitatu zuten eta hala zuen egin ere894. Badakigu 1953ko 

apirilean  Barkoxen  eman  zutenean  Etxahun-Irurik  idatzitako  Etxahun  koplakaria 

pastoralean ere izan zela895, baina dakigunez, ez zuen hartaz ezer idatzi. 

Aurreko atalean jaso dugu Lafittek zer iritzi zuen euskarazko teatroaz 1952ko erdi 

aldera, orduan barneko teatroaz,  begira diezaiogun orain aire zabaleko pastoralez zer 

zioen:  

Chuberon bi pastorala eman dituzte arras ederrak: Ozazen Abraham, eta Maulen 

Jeanne  d´Arc.  Gure  iduriko,  zaharrak  jelos  litazke,  ikusiz  nola  edertu  diren  

lehenago danik. Atsegin dugu jakinik theatro zaharrarekin batean, chuberotarrek  

berria  ere  derabiltela  ezinago  charmanki,  hala  nola  Ligin.  Gure  goresmenak  

orori, eta jarraik! 896. 

Etxahun-Irurik  Etxahun  koplakaria pastorala  tauletan  eman  baino  lehen  garbi 

hautematen  zuen P.  Lafittek  zuberotarrek  teatro  berria  egiten  zihardutela897.  Pastoral 

892  “Robert le diable” in Herria, 1951-05-03.
893  “Jeanne d ´Arc” in Gure Herria, 1952, 155-158 orr.
894  “La Pastorale de Licq” in Herria, 1953-04-16.
895  Ikus: Adichkide-k sinatu: “ETCHAHOUN koplakaria” in Herria, 1953-04-23.
896  Berriketaria: 1952, 128 or. Eta Pierre LAFITTEren “Jeanne d´Arc” in Gure Herria, 1952, 155-158 

orr.
897  Pastoral tradizionala aldatzea ezinezkotzat jotzen du Arene Garamendik, Jon Juaristiri jarraiki. Tesi 

nagusia da hura aldatzeak bestelako ikuskizun baten sorrera dakarrela, jada, pastoralaren jarraipena ez 
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tradizionalean  idazleak  ez  zuen  alde-aldera  garrantzirik,  errejentak  edo  zuzendariak 

ziren garrantzizkoenak,  eta  itxura  guztien arabera  Heguiaphal,  Salaber,  Eihartxet  eta 

beste  hainbat  errejent  hasi  ziren  1951az  geroztik  II.  mundu gerra  aurreko  pastorala 

eraberritzen, besteak beste, luzera laburtzen, sei-zazpi ordutik hiruzpalaura ekartzen, eta 

oholtzaren  antolamenduan  eta  dekorazioan  eta  satanen  rolean  aldakuntzak  abian 

ezartzen,  eta  euskal  kantuei  sarrera  ematen  aurreko  latinezkoen  ordez.  Pastoral 

tradizionalaren  aldakuntza  garai  horretan  P.  Lafittek,  hasiera  batean,  bere gain hartu 

zuen  lantegia  izan  zen  (Jeanne  d´Arc  pastoralean  bere  hautuz  eta  Hélene  de 

Constantinoplekikoan  berak  aitortzen  duenez,  bestek  galdeginik)  errejentei  hainbat 

printzipio tradizional oroitaraztea. 

Esaterako, Ligin eman zen Hélene de Constantinopleaz den bezainbatean goresten 

zuen  Salaber  errejentaren  trebezia  testu  luzea  egokitasun  handiz  laburtzeko,  eta 

txalotzen  zuen  libretoaren  hizkuntza  zaharra  edo  zaharkitua  bere  hartan  atxikitzeko 

egindako hautua, baina, haatik, deitoratzen zuen satanak praktikan ezabatzea, eta hain 

justu hautu desegoki horri egozten zion zuberotar ez zirenei ez ezik zuberotar berei ere 

hainbat pasarte luze gertatu izana898. 

Ondotik  azaltzen  zuen  zein  zen  satanen  egitekoa  pastoral  zaharrean:  pertsonaia 

horiek esku hartzen  zuten ongia eragozteko,  gaizkia  sustatzeko,  gizakiak  tentatzeko, 

desordenaz  bozkariatzeko,  heroien  arimetan  lan  egiten  duten  argudioak  ozenki 

adierazteko (teatro klasikoan bakarrizketek eta konfiantzazko lagunek betetzen zuten 

rola), eta horretarako pastoralgileek satanarena egiteko politenak (les plus jolis “sujets”) 

hautatzen zituzten, ze gaizkiak erakartzen du, eta arinak, zaluak, kasik airekoak, beti 

dena. Eta horrekin batean, pastoralaren modernizazioa guztiz kaltegarritzat jotzen da: “La pretendida 
modernización de la pastoral ha desembocado en la pérdida irreparable para la cultura suletina y,  
en general, vasca, de unas materias narrativas que han sido el único venero de universalidad, la  
única apertura al mundo literario europeo con que contaba la literatura popular euskérica. En su  
lugar,  se  ha  glorificado el  localismo y el  esprit  de  clocher.  Es  dudoso que  estos  cambios sean  
beneficiosos para nadie (aip. lib. 104. or.).  Egungo pastorala, tradizionalaren jarraipentzat jo litekeen 
edo ez, eztabaida horretan ez gara sartuko; baina, aldaketarekin galdu baino ez dela egin?, ez nator 
bat, inondik ere.  

898  “...de vrais Souletins ont avoué qu´ils trouvaient ça et là de la monotonie. Je crois que cela vient  
essentiellement de la suppression des satans”.  Gure Herrian Jeanne d´Arc iruzkintzean ere aditzera 
eman zuen bistakoa ematen zuela errejent modernoek galdua zutela satanen benetako rolaren zentzua. 
Aipatu  dugun  pastoral  horretan  satanek  zinez  beren  papera  soilik  egin  bide  zuten  santaren 
heriotzarekikoan, arte bitartean atsedenaldiak dantzez betetzeko baino ez omen ziren agertu.  Saint  
Julien pastoralaren  testua  begien  aurrean  omen zuen,  eta  han  behin  ere  ez  omen  ziren  agertzen 
satanak  atsedenaldietan,  baizik  ere  ongiaren,  egiaren  eta  Jainkoaren  aurka  borrokatzeko.  Haatik, 
horrek ez zien inola ere dantzatzea eragozten, eta dantzatu jainkoek bezala “comme des dieux”.  
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asaldatuak eta  jauzika,  espirituak  direla  aditzera emateko,  hots,  espiritu  egongaitzak. 

Beren hizkuntza  likitsa  (verte)  pertsonaia handien  hizkuntzari  kontrajartzen  zitzaion. 

Zinez  hartzigarri  ziren  antzinako pastoraletan,  baina,  gerraondoan 1951ko  Robert  le  

Diable lehenbizikoan satanek esku-hartze bizia izan bazuten ere, aurrerantzean ez, eta 

Ligin  satanen  ordez  jarri  zituzten  kantiniertsak  (“cantiniéres”)  satan-dantza  bikain 

egiten  bazuten  ere,  maskaradako  pertsonaiak  pastoralean  txertatzea  ausardia  handia 

zen899.  Horrek ondorioz,  besteak beste,  jantzietan urdina (ongiari  eta  pertsonaia onei 

lotua) eta gorria (gaizkia eta gaiztoei) nahastea zekarren. Lafittek espresuki adierazten 

ez badu ere, satanen garrantzia horrela azpimarratzean nola Gure Herrian Jeanne d´Arc 

pastoralaz  aritzean  eta  Herrian  Hélène  de Constantinople pastoralaz,  iradokitzen  du 

gure iduriko,  pastoral  tradizionalen  muina jotzen zuela  eraldaketa  horrek,  pastoralen 

ezaugarri funtsezkoenek irudikatzen zuten mundu-ikuskera bikoitza, ongian eta gaizkian 

banatua ezabatzea. Eta, jakina, arrazoi zuen900.

Beste  ohar  osagarri  batzuk  ere  egin  zituen.  Agertokiaren  antolamenduari 

zegokionez, bi borta baino ez zirela, on eta gaiztoena, eta pastoral tradizionalean hiru 

zirela,  bi  horiek  eta  erdikoa:  erregeena.  Artegi  eta  pastoraletan  ohikoa  den  ardien 

eszenaz errejentei zegokiela atal hori kondairaren barruan ongi txertatzea, usu betetzen 

ez zena. Gerraondoko lehen pastoral Robert le diablen ongi bideratu omen zen, artaldea 

ezkonsari gisa antolatzean. 

Azpimarratzen zuen, bestalde, berrikuntza egokia zela agerraldi orokorretan euskal 

kantua txertatzea  zenbait  ahotsetara  (“Larrazkeneko” kantuak sinbolikoki  Hélène-ren 

pentsamendua ekartzen bide zuen gogora, bere zori tristearekin ongi helduz. “Oihanian 

zouin den eder” oso poetikoa,  eta azken korua ere eskuizkribuetan agertzen zen “Te 

899  Jon Kortazarrek “Pastoralak” in Egan (1-2 gehigarrian), 1998, 46-47 orr,  satanei buruz honako hau 
eman digu aditzera: Satanek, halaz ere, funtzio hirukoitza dute pastoral baten barnean. Herellek ikusi  
zuenez (Herelle, 1923, 83), satanak izaki bereziak dira, mundu honetakoak ez direnak, eta horregatik  
ahalmen bereziak erakusten dituzte, haien artean etorkizuna ikusteko ahalmena. Beste alde batetik,  
funtzio  komikoa  betetzen  dute.  (.)  Hirugarren  funtzio  bat  ere  ezagutzen  zaie.  Satanek  pastoral  
klasikoan dantza egiten duten bakarrak dira (.) Hiru pastoral zahar eta berri bati buruzko azterketaren 
ondorioak laburbiltzean, bereziki funtzio komikoa hauteman die satanei: Interes berezia du sataneriei  
buruz  hitz  egitea.  Barrea  eragiten  duten  pertsonaiok  oso  hizkera  desberdina,  zakarra  eta  
eskatologikoa darabilte. Europako draman oso zabaldua den korronte nagusi batean sartzen dira  
satanek erabiltzen dituzten irria sortzeko errekurtsuak (75 or.). 

900  64.  oin-oharrean  gure  desadostasuna  azaldu  dugu  Arene  Garamendiren  tesiarekiko,  egungo 
pastoralak tradizionala hiltzean kaltea baino ekarri  ez duelakoarekiko; baina, aldi berean, lan hori 
bera egokia da ohartzeko jasotzen ari garen aldaketa horiek, bereziki satanen egitekoarena, koloreena 
eta abar, zein garrantzizko ziren, eta horien aldaketa, beraz, ez zela eraberritze azalekoa baizik aski 
sakona.
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Deum”-en aldean askoz egokiagoa) eta iradokitzen zuen pastorala eder finitzeko egoki 

zitekeela ikusle eta aktore orok batean kantaturiko herri kanta batekin egitea, esaterako, 

“Egunko besta handi eta eder hountan” kantikarekin.

     

Lafitterengandik euskaltzain eta pastoral idazle ere den J.L. Davantengana etorriz: 

1953an Barkoxen agertu zen,  idazle berri  baten lumatik,  herriko seme bat ospatzen  

zuen antzerki berria: Etxahun koblakari! Egun berri bat jaiki zen trajeriaren historian.  

Antzerki  zaharra  gaztetu  zuen  Etxahun-Irurik,  espazioan  eta  denboran  hurbileko  

heroiak hautatuz. Biblia, sainduak eta Frantziako historia pastoralaren historiaurrean  

utziz, Euskal Herriko gizon handiak ospatzen ditu, eta ber bidetik ibiliko gara horren  

ondoko idazleok901.

Adierazi berri dugun bezala, 1951z geroztik eraberritzea hasia zen, baina Etxahun-

Irurik  ikaragarri  azkartu  zuen  bilakaera  hori,  eta  arras  finkatu  eta  hedatu  ere  zuen 

mouda berriko phastoual hori902.  Kapitulu honen sarreran aipatu dugu 11 emankizun 

izan zirela 50eko hamarkadan eta mordoxka bat gehiago 1976.a bitartean, eta 1954.etik 

aurrera  denak  euskal  sujetadunak.  Zergatik  utzi  ote  zion  Lafittek  Etxahun-Irurik 

Etxahun koplakaria! Barkoxen eman ondotik pastoralak iruzkintzeari? Alde batera ez 

dirudi Larzabalen Etxahun dramarekin gertatu bezala eskandalurik sortu zenik, badirudi 

J.L. Davantek Etxahun eta Casenave pastoral idazleez aritzean baieztatu duena gertatu 

zela:  lehen biek pastorala berritu dute, publiko guziaren onespenarekin. Egin zaizkien  

kritikak,  euskararen  aldetikoak  izan  dira  soilki:  mordoiloegia  zuela  Etxahunek,  

garbiegia duela Casenavek903, eta horretaraz gero, ez zuen Etxahun-Iruriren defentsan 

jalgi beharrik izan Larzabalenean egin behar izan zuen bezala. 

Geroxeago Lafittek  aitortu  zuen Etxahun-Irurik  izan  zuen zerikusi  erabakigarria: 

Pierre Bordaçarre (Etxahun-Iruri)  hasi  da zinez  herritar  gaiez  pastoralaren hazten:  

Etxahun...904 .   

901  Bidegileak: Pierre Bordazaharre Etxahun-Iruri (1908-1979), Eusko Jaurlaritza, 2004, 18. or.
902  Ikus  Adichkidek sinaturiko:  “ETCHAHOUN koplakaria”  1953-04-23.  J.L.  Davantek  eta Allandu 

Bordazarrek  erran  didatenez,  segur aski  Jean-Baptiste  Constantin idazlearen  seme mediku Albert 
Constantinek idatzia,  askotan hark sinatzen ez edo ezizenez  sinatzen baitzituen beraren  kronikak. 
Hala ere, oso zalantzazkoa da, kontu eginik laurogei urte zituzkeela orduan (1873-1957).  

903  Ikus DAVANT, J.L.: “Pastoralaren aldaketaz” in Euskera, (XLIV), 1999, 301-313 orr.
904  Ikus Patri URKIZUk prestaturiko: Piarres Lafitte: Euskal literaturaz, klasikoak 35, Erein, Donostia, 

1990, 58. orr
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Arras  pastoralzale  zen  T.  Monzonek  laudorioak  esku-beteka  eskaini  zizkion: 

Aundiak  baitira,  pastual  berri  oni  Etxahun´ek  emanak  diozkan  azkargo,  indar  eta  

oldarrak.  Esan  zagun  kusian:  izigarri  laket  izan  dut  Etchahoun berri  ori.  Zabala  

deritzait onek euskal teatruari egina dion bide berria. Ikusgarri argitsu, bizi, eta poesiz  

betea. Leengo pastual zaar jator eitarik artu-bearrak artu; moztu bearrak ken; eta –gi-

ro ua bera atxikiz eta nola!– emana dio bere ikusgarriari itxura zaar-berri bat.905 

Artikulu  berean  Larzabalen  Etxahun  eta  Etxahun-Iruriren  Etchahoun  koplakaria  

alderaturik  biak  bata  bestearen  inbidiagabekoak  esten  zituen  Lartzabal´enaren  

aintzinean, ez du bertze  Etchahoun onek lotsatu bearrik, baina garbi adieraziz halaber 

saria bakarrari eman behar izatekotan zuberotarraren pastoral berriari emanen ziokeela; 

izan ere: zer nauzute, sagar-usain preskuagoa dakarkit onek arek baño. Lurbusti-usain  

obea (id.) 

   

Nik  dakidala  aitortu  ez  zuena  Piarres  Larzabal  izan  zen.  1965ean  Donostian 

hitzaldia egin zuen pastoralez eta Egan aldizkarian artikulu aski luzea argitaratu zuen906, 

Hérelle  eta  Lafitteri  asko zor  ziola  espresuki  adierazirik.  Pastoralen  oraingo garaian 

azken  ehun  urteak  sartzen  zituen,  eta  pastoraletan  euskal  abertzaletasunaren 

sentimenduaren agerpena hogeigarren mendearen hastapenera eramaten zuen, hain justu 

Justin de Menditte apaizak eta Clement d´Andurain de Maytie mauletar jaun gazteak 

Üskaldunak Ibañetan  pastorala  idatzi  zuten  garaira  (1906an idatzi  eta  1908an eman 

Atharratzen907),  orduan  Frantzian  estatuaren  eta  elizaren  artean  gertatu  zen  kalapita 

gogorrean txertatuz delako agerpen hori. Ez da bertan ordurako Etxahun-Irurik idatzi eta 

emanak izan ziren pastoralez deus aipatzen.  Iduri du hitzaldi horren helburu nagusia 

idatzi  berri  zuen  Orreaga  pastorala  aurkeztea  zuela,  bertan  egin  zituen  aldaketak 

aditzera  ematea  eta  besteri  gomendatzea,  itxura  guztien  arabera.  Baina,  pastoral 

eraberrigintzan ez zuen Larzabal  apaizak arrakastarik izan eta  bai,  aitzitik,  Etxahun-

Irurik, J. L. Davantek adierazten duen bezala.  Etxahun koplakaria  aztertzean garatuko 

dugu puntu hau.  

905  “Sagar-lore, kirkirra, kuku ta pastualak” (Alderdi, 1953) , liburu honetan: K. IZAGIRRE (Biltzaile): 
T. Monzón.  Hitzak  eta  idazkiak  III, Jaizkibel,  1986,  193-195  orr.  Beste  artikulu  honetan  ere 
pastoralez: “Axular, Arana-Goiri, Moliere eta Pettan” aip.lib.121-123 orr. Bide nabar esan, zein iritzi 
kontrajarria Jon Juaristik eta Arene Garamendik azalduekiko. Ikus 64. eta 67. oin-oharrak. 

906  Ikus Egan, (3-13), 1965, edo Larzabalen idazlanak, VI.a, 172-176 orr. bereziki.
907  Ikus OYHARCABAL, B.: “Place de Sainte Elisabeth de Portugal (1750) dans l´histoire des trágedies 

traditionnelles en langue basque” in Lapurdum, 2005-IX-, 190 or.
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Gure helburuetarik kanpo da, bestalde, pastoral zaharren eta berrien arteko analisian 

eta  balorazioan  murgiltzea;  guri  doakigunez,  uste  dugu  gaingiroki  bada  ere,  azaldu 

dugula barneko teatroan ez ezik kanpoko teatro kantatuan ere, Lapurdin eta Nafarroa 

Beherean bezala Zuberoan ere, teatroa eraberritze prozesuan zela 50eko hamarkadan, 

eta erabat harturik, zein ziren prozesu horren nondik-norakoak. 

1.3.  PIERRE  TOPET  ETXAHUNEN  BERPIZTE  LITERARIOA  LARZABAL: 

ETXAHUN (1952); ETXAHUN-IRURI: ETXAHUN KOBLAKARIA (1953); ETXAIDE: 

JOANAK-JOAN (1955)

 

Iparraldeko aretoko antzerkiari eskainitako atalean adierazi dugu hango antzerkiaren 

bilakaeran garrantzizkoa gertatu zela Larzabalen Etxahun. Halaber, pastoralen historiari 

doakionez,  Etxahun-Iruren  Etxahun  koplakaria,  eta  kapitulu  honi  zuzenean  ez 

badagokio ere, 50eko hamarkadako eleberrietan Jon Etxaideren  Joanak joan.  Haatik, 

Pierre  Topet  Etxahuni  buruzko  hiru  lan  hauek  ez  ziren  bakarrak  izan,  eta  horien 

azterketari heldu aurretik goazen haren berpizte literarioaren berri gaingiroki ematera, 

obrak hobeki konprenitzen lagunduko digutenez gero.

Barkoxeko Etxahun poeta ez zen inoiz erabat hilik egon herriak kantatzen baitzituen 

haren koplak, baina bera bizi izan zen mendean ez zuen aitormenik eta arretarik bildu 

euskal literaturaren biltzaile  eta ikertzaileengandik Jean Haritxelharrek  erakutsi  duen 

bezala908; esaterako, Francisque-Michel jaunak Le Pays Basque euskal literaturari eskai-

nitako 300 orri baino gehiagoko liburuan, bibliografian birritan baino ez zuen aipatu909. 

Zinez P. Lhandek 1923an Gure Herrian hiru artikulu argitaratu zituen arte ez zen haren 

bizitzaz eta obraz ikerketarik egin. 1941ean Lafittek leku egin zion Ipar Euskal Herriko 

euskarazko literaturari  eskainitako hitzaldian,  eta bereziki 1946an Lhandek Larrasket 

eskiulatarrarekin batera haren bizitzari eta obrari buruzko liburua argitaratzean hasi zen 

haren  oroimen  guztiz  zatikatua,  kopletan  bizi  zena,  beste  gorputz  definituago  bat 

908  Le poéte souletin Pierre Topet-Etchahun (1786-1862), Société des Amis du Musée Basque, Bayonne, 
1969. Hemendik aurrera, liburu honetatik (HARITXELHAR, 1969, eta orria)  aipatuko dut. 

909  Salbuespen  bitxia  Von Chamisso  poetak  eskaini  zion  olerkia,  1933tik  hona itzulpen  ugari  izan 
dituena.  www.andima.armiarma.com-en aurki  liteke  “Pamiela-6”  kazetan   (1984  ekaina-uztaila), 
“Etxahun euskaldunaren deitorea. Chamissoren itzulpen bat” izenburuko artikuluan.
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hartzen.  J.  Haritxelharrek  aipaturiko  liburuan  dioen  bezala,  historiak  pauso 

garrantzizkoa  eman zuen liburu  horrekin,  baina  mitoak are  handiagoak eman zituen 

handik  hara  sortu  ziren  eleberri,  antzerki  eta  pastoralarekin.  P.  Espil  hazpandarrak 

frantsesez  idatzitako  Le  malchanceaux,  Larzabalen  Etxahun  antzerkia  eta  Etxahun-

Iruriren  Etxahun koblakaria  pastorala aipatzen ditu koplariari eskainitako literaturaren 

erakusburutzat; eta horiei erantsi behar zaie gorago adierazi bezala, J. Etxaidek 1953an 

idatzi  (1953-11-26an Donostian datatua) eta 1955ean Euskaltzaindiaren eleberri  saria 

irabazi zuen Joanak joan nobela. 

Frantsesez idatzitakoari buruz dio eleberriaren argumentua zuzenean P. Lhanderen 

artikuluetatik  datorrela,  zehatz-mehatz  betetzen  dituela  hark agertutako datuak:  aitak 

uste zuen ez zuela berea besteren batekin izan zuela emazteak, eta horregatik semeari 

ziokeen  ezinikusia.  Anaia  gazteagoak  Etxahuni  zion  jelosia,  Etxahunen  gaztaroko 

amodioa,  aitak  eta  aitabitxiak  elkar  aditurik  senipartea  kentzeaz  egindako 

mehatxuagatik  neska  maitatua  utzi  beharra,  gurasoek  proposaturiko  emakumearekin 

ezkondu eta hura jotzeagatik lehen atxiloketa, emaztearen amorantea hiltzen zuelakoan 

adiskide  bat  hiltzen  duenekoa,  Paueko  espetxetiko  ihesa,  emaztearen  maitalearen 

baserrian  gertatutako sutea,  Etxahun galeretara  kondenatzea,  askatzea,  erromesaldiak 

Konpostelako Santiagora eta Erromara,  Zuberoan barrena eskale egindako ibiliak eta 

sortetxera itzultzea han hiltzeko. Alde batera, Lhandek emandako datuak ikasi zituzten 

orduko euskal irakurle eta idazleek910, eta bestalde Etxahunen hainbat kanta ezagutzen 

ziren,  haren  bizitzari  buruzko  datuak  ematen  zituztenak,  baina  koblakariaren 

ikuspuntutik.

Lhande-Larrasketek  bildu  eta  eraikitako  iruditik  Haritxelharrek  bildu  eta 

adierazitakora  dagoen aldea labur  azaltze  aldera,  lot  gakizkion  Ürx´aphal  bat  elegia 

ederraren inguruko misterioari, J. Haritxelharrek hein handi batean argitua: Etxahunek 

hamazazpi urte zituela, etxera ekarri zuten gurasoek Basaburuako Larrañetik Etxahunen 

adin bertsuko neskatila bat, Mari Arrospide zeritzana, neskame lanetarako, eta harekin 

handik gutxira, hemezortzi urte zituela, haurra izan zuen. Ezkondu nahi zuen harekin, 

nonbait (urtebetetik gora hura eta bien semea ikusten jarraitu zuen), baina etxekoek ez 

zioten utzi. Etxahunian bertan bizi zen poetaren aitabitxi hiru etxeren jabeak familiarik 

910  Aipatu  ditugunez  gain,  ikus:  Aita  ONAINDIA:  Milla  euskal  olerki  eder,  Larrea  (Amorebieta): 
Karmeldar idaztiak, 1954, 421-437 orr., eta Udalaizpe (ZAITEGI, J.): “Villon eta Etxaun” in Euzko-
Gogoa, (3-4), 1955. 
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ez zuen, eta ohikoa zen gisan, egina zuen testamentua etxeko semebitxiaren alde, hots, 

anaietan  zaharrena  zen  Etxahunen  alde  (arreba  bat  zaharragoa  zuen  eta  legez  hura 

premu izendatzeko ez zuten batere arazorik gurasoek); haatik, aitabitxiak jakin zuenean 

semebitxiak jarraitzen zuela bere maitea eta bien haurra ezkutuan ikusten, testamentua 

aldatu  zuen anaia  bigarrenaren  alde.  Itxura guztien  arabera,  gurasoek eta  aitabitxiak 

dilema  jarri  zioten:  premutasuna  eta  ondasunak  ala  amodio  erromantikoa,  Mari 

Arrospide eta bien haurra, eta premutasunaren alde egin zuen Etxahunek. Kantuetan ez 

du  aitortzen  haurra  izan  zuenik  maitearekin,  eta  errua  batez  ere  aitari,  amari  eta 

aitabitxiari  egozten  die,  arras  bihozgabeak  izan  zirelako  berarekin,  eta  etxeko 

maitasunik ezean neskatilaren  aldera  lerratzera  bortxatzeagatik (Haritxelharrek ez du 

delako Mari Arrospide horren eta bien semearen bizimoduaz batere arrastorik eskuratu. 

Etxahun-Iruriren  pastoralean,  esaterako,  haren  bila  joaten  da  Ainhoara  Etxahun,  eta 

jakiten du oso gazterik hil zela). 

Kontu  egin  bedi,  hein  batean  argiturik  ere  historia,  gaia  fikzioa  eraikitzeko 

aukerakoa bada, artean 50eko hamarkadan, funtsean egilearen beraren bertsioa baino 

ezagutzen ez zelarik, sormenerako zer bazka ematen zuen, batez ere ongia (bekatariaren 

damuaren  seinaletzat  har  zitezkeen  erromesaldiak)  eta  gaizkia (emazte-jotze, 

emaztearen  amoranteari  tiro-jaurtitze,  atxilotze,  zigortze,  espetxeratzeak)  nahasirik 

bezala  ageri  zirelako,  ingurukoek bekatari  bihurtzen  lagundutako pertsonaia  sentikor 

bezain haserrekor eta odolberoa alde batera, eta bestera damutu aldiak (erromesaldiak 

lekuko)  izaten  zituen  pertsona  errukarria,  oso  bizitza  gogorra  fisikoki  eta  psikikoki 

eraman behar izan zuena, erarik krudelenean familiakoen arbuioa pairaturik; funtsean, 

heroi giristino bilakatzeko gaia,  Euskal Herrian giristinotasunak garrantzi  itzela  zuen 

garaian Bidasoaz haraindi bezala honaindi.

Beste  misterio  bat  Etxahunen  bizitzaren  gainean:  gurasoek  proposaturiko 

emakumearekin hogeita bi  urte zituela  ezkondu zen,  eta harekin sei seme-alaba izan 

zituen (bi gazterik hilak) hamahiru urteren buruan. Noiz gaiztotu zen giroa? Etxahunen 

kantuen arabera, emazteak urka bilurra ekarri zuen berekin altzopean ezkontzara, baina 

kantua  urte  dezente  beranduagokoa  da.  Noiz  hasi  ote  zen  emaztea  auzoko  etxeko 

gizonarekin  ibiltzen?  Zenbaterainoko  errua  izan  zuen  berak  eta  zenbaterainokoa 

haurrideek eta  gurasoek Etxahuniako  giroa  gaiztotu  zedin  nahiko goiz (ezkondu eta 

bederatzi  urtera  alde  egin  zuten  guraso  zaharrek  gainerako  seme-alabekin)  elkarren 
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arteko  ezin  konponduaren  ondorioz.  Eta  horrekin  loturiko  puntu  bat  garrantzizkoa, 

besteak beste, Etxaideren  Joanak joanen garrantzia duelako: egia ote Etxahunek bere 

emazteaz salatzen zuena, hots, bera kartzelan zen bitartean haur bastart bat izan zuela 

maitalearekin? Haritxelharrek dio Barkoxeko egoera zibileko erregistroetan ahaleginak 

eginagatik ez zuela ezer aurkitu (Haritxelhar, 1969, 182. or.).

Hogeita hamalau urte zituela, astaña saldu zion eskiulatarrari aizkora-kolpe txarra jo 

eta ebaki gaiztoak egin zizkion, hura etxera joan zitzaionean kontu eske, eta horregatik 

kartzela irabazi zuen, eta herritar askoren beldurra eta aldi berean mespretxua911. Gauza 

bertsua emaztearen amorantearen ordez adiskide bat larri zauritu zuenean, eta buruenik, 

anaia baten ondasunez jabetzearren notario aurrean eskritura publiko faltsua antolatu 

zuenean, beste baten laguntzarekin. Egintza horiengatik Haritxelharrek dioenez, beraren 

bizitzako hiru alditan garaikideek Israelen bekatu guztiak egotzi zizkioten, eta izurridun 

bat izan zen, gizarteak bazterturiko bat (le pestiféré: Haritxelhar, 1969, 269 or.). Poetari 

buruz dio bi era desberdinetan gauzatzen dela Etxahunen aiurria, gaiak berari ukitu ala 

ez. Inguruan duen mundua begirada kritikoz ikusten du: jostari gaia beraren kezketatik 

urrun badago, eta gupidagabeki bera barne badago (Haritxelhar, 1969, 510 or.)

 

Sarrera honetan bi ikuspegiak uztartu ditugu: Haritxelharren argibideak baino lehen 

Lhande eta Larrasketen bidez irakurle eta idazleek jakin uste zutena, eta hark bere tesian 

emandako argibideak.  Idazleek  1950eko hamarkadan Etxahunen  zinetako  historiaren 

berririk jakin gabe egin zituzten beren sorkuntza lanak. 

1.3.1. Etxahun antzerkia

Idazleak haste-hastetik gaztigatzen du antzerkia eman baino lehen hainbat argibide 

ematea komeni dela Etxahunen bizitzaz ikusleei, erabat ezustean harrapa ez ditzan, eta 

oroitarazi  behar  dela  ez  dela  egokia  gaztetxoenentzat.  Bestalde,  gertaldien  artean 

Etxahunen  kantak  tartekatzea  egokia  litzatekeela  gaztigatzen  du.  Gu,  ezinbestean, 

antzezte kritikari ez baizik testu kritikari lotuko gatzaizkio. 

911  Laburpen  aski  polita  eta  irakurgarria:  Patri  URKIZUk  prestaturiko  Piarres  Lafitte:  Euskal  
literaturaz, Klasikoak 35, Erein, Donostia, 1990, 169-183 orr.
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Urteko pazkokoa egiteko egunean, hogeita lau ordutara mugatua da sei gertalditan 

banatutako antzerkiko gertakizunaren denbora: hasi larunbat goizean, bekatuak apaizari 

aitortzeko  egunean,  eta  Pazko  Igandearekin  bururatu,  kontzientzia  bekatuen  lohitik 

xahuturik, jauna hartzeko egunean. 

Lehenbiziko  gertaldia  giltzarria  da,  antzerkiaren  denbora  eta  Etxahunen 

biografiarena  uztartzen  eta  esplikatzen  baitizkigu.  Batetik,  Etxahunen  bi  poema 

oroitarazten  dizkiguten  pertsonaiak  aurkezten  zaizkigu:  ama-alabak  eta  Gaztelondo 

auzoko   neskatilak912,  maiseatzaileen  kasta  gaiztoaren  paradigma  bilakatuak,  eta 

bestetik, Etxahunek bere buruarekin egiten duen bakarrizketa aski luzearen eta adiskide 

artzain  batekin  izaten  duen  elkarrizketaren  bidez,  iraganaren  berri  ematen  digu 

protagonista nagusiak: aitak ez zuen maite bere eiterik ez zuelako; behartu egin zuten 

maite  zuena utzi  eta  auzokoa maite  zuen emakumearekin  ezkontzera.  Bere begiekin 

ikusirik adulterioa, tiro egin zion emaztearen maitaleari,  eta hil ez baizik zauritu, eta 

horregatik  iragan  bi  urte  kartzelan.  Emaztea  ahula  zuen,  eta  artean  jarraitzen  zuen 

auzokoarekin maitakerietan, eta gizon maltzur hura, auzokoek santutzat zutena hil nahi 

zuen.  Fedea  beste  nehork  bezainbat  bazuen,  baina  damutu  behar  zutenak  eta 

herrikideengandik  jasotzen  zituen  irain  eta  mespretxuen  merezidun  (bide  batez, 

salatzaile  horiek  berak  dira  salatuak,  maiseatzaile  maltzur  etsiak.  Nork  bota  dezake 

lehen  harria!)  zein  ziren:  bera  ala  auzoa  eta  beraren  emaztea,  adulterioan  nahasirik 

ibilki?  Etxahunek  akats  bakarra  zuen:  odolak  gainditzea,  tenperamentu  biziegia, 

suminkorregia izatea. Haatik, prest zen gertatuak alde bat utzi, elizara joan eta aitortza 

egiteko. Lehenbiziko gertalditik beretik ageri-agerian da Etxahunen figuraren defentsa.

Bigarrena tartekoa da. Herriko apaizak azaleko konplimenduak (elizan isilik egotea, 

elizako arauak zorrotz betetzea) ditu sobera maite eta gozotasuna du eskas fede onez 

aitortza  egitera  doan  Etxahun  ardi  galdu  otzandua  artaldera  biltzeko,  hark  mundu 

guztitik nahi zuelarik ere pazkokoa egin eta Jainkoarekin adiskidetu. 

912  Biak poema satirikoak dira. “Bi ama alhaba” poeman ostatu bateko ama-alabak satirizatzen ditu 
Pierre-Topet Etxahunek. Alaba aita hil ondotik hamar hilabetera jaio zela hiru hortzekin, eta hark aita 
aitabitxia zuela.  Ikus HARITXELHAR, 1969, 404. or. eta ond. Gaztalondoko neskatilak-en berriz, 
auzo  hartako neskatilen ibilerak  satirizatzen  dira:  gurasoei  esanik Madalenako ermitara zihoazela 
erromes,  desbideratu eta Montoriko mutilekin ematen zutela gaua. Ikus, HARITXELHAR, 1969, 
372 or. eta ond.
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Hirugarrengoak  korapiloa  tenkatzen  du.  Etxahun  elizara  kofesatzera  joana  zen 

bitartean,  maitaleak  abagunea baliatu zuen Etxahunen emaztearekin  egoteko eta  hari 

eskatzeko atxiki zezala behinola elkarri eman zioten hitza, hots, emakumearen gurasoen 

erruz elkarrengandik banatzera beharturik gertatu baino lehen elkarri emandako hitza. 

Beraz, hauek ere, bai Etxahunen emaztearen maitalea, eta emaztea bera ere, gurasoen 

biktima  ziren.  Emaztearen  akatsa  ahulezia,  behingoz  lehen  amodioarekin  eten  eta 

gurasoek inposaturikoa erabat onartzeko kemenik ez izatea. Eta maitalearena, gauza ez 

izatea  ezinezko  amodioa  alde  bat  uzteko.  Zoritxarreko  egoeraren  benetako  errudun 

antzerkian ageri ez diren gurasoak dira Larzabalen antzerkiaren arabera. Antzerkiaren 

harira itzuliz, hutsagatik ez ditu aurkitzen Etxahunek elkarrekin beraren etxean, emaztea 

eta amorantea. Odolak gainditurik, zizpa eskuan emaztearen maitalea hiltzera abian da.

Laugarrenean, amoranteari tiro egiten diolakoan bere adiskide artzaina hiltzen du. 

Erabat bere onetik aterata,  bere buruaz beste egin nahian denean, hara non erretorea 

agertzen  den  Etxahun  galduari  laguntzera,  eta  hark  egoerak  hartaraturik  bada  ere, 

otzanki onartzen du erretoreak eskainitako laguntza. Bigarren aukera honetan erretorea, 

aurrekoan  alferrik  galdutako  aukera  eta  nolabait  ez-egiteagatik  egindako  kaltea 

erremediatzen  hasiko  da.  Bestalde,  apaizaren  juzku  adierazgarria:  Emazteak  ahal  

handia  du  ongiarentzat,  bainan  ere  gaizkiarentzat...zenbat  krima  gizonek  ez  dituzte  

egiten  emazteen-gatik! Errudun,  lehenik,  antzerkian  ageri  ez  diren  gurasoak,  seme-

alaben  nahiei  ez  baizik  ondasunei  begiratzen  dietenak,  eta  bigarrenik,  ahulegi  diren 

emakumeak.

Bosgarrenean, gorago aipatutako Etxahunen kantuetako pertsonaien haria garatzen 

du, eta horren bidez ohartzera bideraturik gara Etxahunek kantetan adierazten zituenak 

ez  zirela  nolanahi  jaulkiak  baizik  egiatiak  zirela.  Poeta  zakarra  izango  zen,  baina 

gezurtia ez, usu edo beti egia galantak jaulkitzen zituen kantetan, eta horregatik egiten 

zituen etsaiak,  egiak kantatzen  zituelako.  Etxahuni  ohorea itzultzearekin,  emaztearen 

maitalearena belzten da gertaldi honetan Bi ama alhaba kantuko amaren rola jokatzen 

duenak hura maltzurra  izan  dela  beti  salatzen  baitu,  eta  halaber,  amaiera  zoriontsua 

prestatzen.

Azkenekoan,  apaizak  agintaritza  zibilaren  mutil,  hots,  jendarmeekin  hitz  egin 

ondotik,  erraten  dio Etxahuni  preso ematen  bada,  jujeek  kontuan hartuko dutela  eta 
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zigor txikia jasoko duela. Bestalde, protagonistak lur honetako agintariekikoa ez ezik 

Jainkoarekikoa egiteko ere borondatea agertzen du, hots, Erromara erromes joatekoa, 

eta  hortaz  bere  bekatua  garbitzeko  Jainkoaren  aurrean.  Ez  du  berataz  gaizki-esaka 

aritzen  direnek  baino  hoben  gehiago  eta  batez  ere  kontzientzia  kaskarragoa:  Ez da 

Etxahun kontzientzia errekarat aurtikia duen gizon ez deus bat...Etxahunek barkamendu  

gehiago  emaiteko  du,  galdatzeko  baino,  eta  apaizarekin  ez  bada  ere  (haren  faltaz 

nagusiki)  pazkokoa  bere  kontzientziarekin  eginik  duenez  gero,  ez  dio  beldurrik  ez 

hemengo  jujeei:  Mundu  huntako  jujeak,  zuen  ganat  heldu  naiz...Egin-aitzue  zuen  

konduak enekin...nik eneak eginak ditut enekin, ez eta ere goiko aitari: eta gaineko Juje  

Handiarekin. Azken esaldi hau aktoreak apalago emana, idazlearen oharraren manuz. 

Gertaldiak  (ekitaldiak)  ongi  lotuak,  eta  gertakizuna  sinbolismo erlijioso  handiko 

hogeita lau ordutara egoki ekarria. Pertsonaiak Etxahunen kantuetatik ongi hautatuak. 

Asko nabarmentzen du pertsonaren baitako kontzientziaren garrantzia,  beste antzerki 

batzuetan bezala (Bordaxuri,  Urriki latza), maiseatzeko bizioa arras gaitzesten du, eta 

gizartean fama halamoduzkoa dutenengana errespetu eta begirune bereziaz hurbiltzen 

da. 

Laburbildurik, Larzabalek ordurako teatrogintzan zuen jakituria guztia ongi baliatu 

zuen Etxahunen figura mitikoak izan zitzakeen beltzuneak xahuturik, gorazarre bikaina 

biribiltzeko.

1.3.2. Etxahun koblakaria pastorala

Pierre Bordazarre Etxahun-Irurik bere erara, hots, pastoral egituraz baliatuz, ez zuen 

gutxiago  egingo. Kapitulu  honen  sarreran  adierazi  dugu  antzerki  mota  honek 

eraberritzea bizi izan zuela 50eko hamarkadan, moda berriko pastoralak jokatu zirela 

eta eraberritzaile nagusia Etxahun-Iruri izan zela. Inflexio puntu nabarmena ezarri zuen 

pastorala  aztertzeari  ekin  aurretik,  bi  hitz  haren  sorkuntzaren  ingurumariaz.  Zein 

zertzelada  soziokultural  eta  pertsonalek  izan  zuten  garrantzi  erabakigarria  Etxahun 

koplakaria libretoa idatzi eta aire zabalean emana izan zedin?  
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J.L. Davantentzat gerraurreko pastoral eredua higatua zegoen, ez zen ongi heltzen 

gerraondoko euskal gizartearekin. Etxahun-Iruriren oso bestelakoa izanagatik  Etienne 

Salaberry (intelektuala esan dezagun) datorkit gogora. Alemanek preso hartu eta bost 

urte egin zituen  Stalag IV B  (gizon korrala esaten zion euskaraz) deitu presondegian. 

Esperientzia  hark  eraginik  hasi  zen  estatuen  nazionalismo  hilgarria  arbuiatuz 

erregionalismotik  internazionalismora  (estatu-nazionalismoak  gaindituz)  egin  behar 

zelako diskurtsoa garatzen, eta euskal kultura eta balioak goresten euskaldunak berak 

zer-nolako  altxor  historiko-kultural  zuten  beren  baitan  jabetzenago  zitezen913. 

Euskaltzaletua  etorri  zen:  Frantziako  eskualde  eta  kultur  nahiz  ele  desberdinetako 

soldaduekin  bizi  ondoren,  gehiago  jabetu  zen  bere  baitan  zuen  euskal  kulturaz,  eta 

gerraondoan euskaltzaleago jokatu zuen. P. Larzabalek ere badu artikulu bat euskaldun-

goaren aldaketak Ipar Euskal Herrian laburkiro azaltzen dituena914, eta han aipatzen du 

Frantzia alde batera garaile atera zela gerratik baina zafraldi handia harturik eta duda-

mudetan sarturik. Koloniak eta hasiak ziren burujabetza eske borrokan eta Ipar Euskal 

Herrian  ere  Etxeberri-Aintxart  eta  Mark  Legasserekin  eta  lehenbiziko  autonomi 

eskaerak eginak ziren, eta euskaltzale multzo ttipi bat eginahalean euskal gauzen alde, 

dantza, kantu, teatro eta beste.

  

Pierre Bordazarre Etxahun-Irurik gerra egin zuen bederatzi bat hilabetez alemanen 

aurka, ez zuten preso hartu (anaia bai, bost urtez), eta hain segur esperientzia horrek 

eragin zion barnetik, eta sortutako kultur ekaiengatik jujatzera, euskal kultura gogotik 

lantzera  erakarri  zuen,  nahiz  horrek  ez  zuen  (Larzabal  bai,  aldiz)  politikan  Enbata 

aldera,  hots,  euskal  abertzaletasunera  erakarri  (Mauleko  frantses  sozialistekin  zituen 

harremanak eta begikotasun politikoak). 

Haren ezaugarri eta dohain nahiz lanketa pertsonaletara etorriz, Pierre Topet bezala, 

zuberotar  laborari-artzaina  zen,  hots,  ofizio  berekoak  ziren  bi  Etxahunak (gogora 

Ofizialenak  kantua)915.  Ozazeko  Leon  Salaber  kantari,  dantzari,  istorio  kontalari, 

soinulari eta  pastoral errejenta  maisu izan zuen, eta hark hamabost urteko zela Irurin 

zuzendu zuen Charlemagne pastoralean kargu bat eman zion. Halaber, gazterik hasi zen 

Louis  Ligetx  larraintar  bertsolariarekin  koblakan.  1946an  bertsolari  txapelketa  bat 

913  Ikus AZURMENDI, Joxe: Etienne Salaberry II, Egan, Donostia, 2003, 43-46 orr.
914  “Eskualdungoaren aldaketak Ipar Euskal Herrian (1900-1970)” in Jakin Sorta 1969, 41-46 orr.
915  Datu hauek emateko J.L. Davant-ek Bidegileak bildumako Pierre BORDAZARRE Etxahun-Iruritik 

(Eusko Jaurlaritza, 2004, 3-10 orr.) ari naiz.  Ofizialenak kantuaz ikus:  Euskera, 1969-1970, 302 or. 
eta ond.
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irabazi zuen Hazparnen, besteak beste, Xalbador eta Mattinekin lehiaturik. Beraz, bat-

bateko koplaria bazen. Bestalde, bigarren mundu gerraren aurretik hasia zen kantuak 

sortzen  (egin  bedi  kontu  kantuak  metrika  aldetik  exijentzia  gehiagokoak  direla 

pastoraletako  bersetak  baino);  1946an  sortu  zuen  Agur  Xiberoa   bere  kantarik 

famatuena. Txirula eta ahoko soinua jotzen ikasi zuen gaztetan, musika irakurtzen ez 

jakinagatik,  belarria  egina zuen. 1953an, Barkoxen eman behar zen pastorala,  hango 

aktoreak biltzeko eta hautatzeko-eta, izan zuen Barkoxeko seme zen Marxel Eihartxet916 

pastoral  zuzendariaren  lankidetza  guztiz  garrantzizkoa.  Horretaraz  gero,  bere  talentu 

bereziaz gain, kantuak egiteko eskarmentua izaki, eta errejentak adiskide eta bereziki 

Eihartxet barkoxtar pastoral errejenta lankide zuela, giza ingurune egokia zuen Etxahun 

koplakaria pastorala ondurik pastoralgintza  eraberritzen hasteko, eta guztiz ere euskal 

heroiak gaitzat harturik eta euskal kantuez beztiturik pastoralak, ondoko hogeita bost 

urtetan hari bultzada gaitza emateko, harik eta J. Casenave 1976an pastoral idazten hasi 

arte, bera soil-soilik idazle bakar.

Larzabalen Etxahun antzerki testua aztertu aurretik gogora ekarri duguna berriturik, 

hots,  pastoraletako  libreto  hutsa  goienik  barren  miaturik  ere,  pastoralaren  komuni-

kazioaren semiotikaz herren gelditzen garela, hutsune hori nolabait betetzen ahalegintze 

aldera, goazen adichkideren testua917 baliatzera pastorala iruzkintzeko918. 

1.3.2.1. Maitea utzi beharraren gaia

Lehenbiziko  hiru  jelkaldietan  honako gaia  jokatu  zen:  Ikhousi  dugu Etchahoun,  

mothiko  gaztia,  bere  phena  handian,  bere  maitiaren  ezin  utzian  eta  haatik  aitak  

bortchaturik  herratu  bat  bezala  bere  bizian  sartzen.  Zer  phena  bihotzetan  eta  zer  

ichiltarzuna jentetan, jei-emailek ADIOS ENE MAITIA khantatzen zien phuntian! (id.)

Etxahunen anaia  gazteak  aita  kitzikaturik  hura maiteño  pobrearekin  zebilela  eta, 

aitak larderiatsu hertsatzen zuen harremana trenkatzera. Nahiz aita eta anaia pastoralean 

giristinoen  alderdian  kokatu  (onen  alderdian)  eta  ez  turkoenean  (gaiztoen  alderdia), 

916  Ikus: LARRONDO, Jakes:  Etxahun-Iruri khantan, Paue, 1977, 111-112 or. 
917  “Etchahoun koplakaria” in Herria, 1953-04-23.
918  Beste arrazoi bat ere bada libretoaz erabat ez fidatzeko. 1986an emateko finkatua da, eta hainbat 

kantore, ez dakigu zehazki zein, Roger Idiart apaiz pastoralzaleak onduak direla gaztigatzen zaigu 
lehenbiziko orrian. Ez dugu beraz jarraitzen 1953ko libretoa, 1986koa baizik. Hala ere, gainerakoan 
guztiz fidagarria zait.
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zinez turkoen rola betetzen dute oso egoera tristean paratzen dituztela bi maiteminduak. 

Horretaraz  gero,  oinarrizko  kontrakotasun  bat919 aski  neutralizatua  ageri  zen  taula 

gainean.  Libretoaren  taularatze-oharren  arabera,  Etxahunen  maitearena  zegienak, 

negarrez kantatu behar zuen: Oi, ene amodiua,/hainbeste nin pentsatzen:/traidore batek  

bezala/orai naizü kitatzen, eta Etxahun pertsonaiak horrelako arrazoi bihoztoiak emanez 

ihardetsi behar zion: Nik bihotz oroz zütüt osoki maithatü/ utzi behar beitzütüt, hiltzera  

nuazü (id.) eros eta tanatos elkarturik dramatismoa eta emozioa handitzeko, eta efektua 

osatzeko korua Pierre-Topet Etxahunek onduriko  Ürx´aphal bat kantua ematen (kanta 

herrikoietan leialtasun osoaren ikur den usapalaren figuran oinarritua920). Hiru jelkaldiok 

bururatzeko berriz  ere korua,  honako amodiozko kantu tradizionalarekin:  Adios,  ene 

maitea, adios sekülako!/ Nik eztit beste phenarik, maitia, zuretako,/zeren üzten zütüdan  

hain libro bestendako./Zertako erraiten düzia nik ez düdala, amodio zuretako/zük nahi  

balin banaizü, ez nükezü bestentako.921   

1.3.2.2. Gurasoek beharturiko ezkontzaren gaia

Delako  adichkide  kronika idazlea  gidari  dugula:  Ordian plantatu  die  eta burutu  

Etchahounen ezkountzia.  Heben manera okher zounbaitek erria jauzerazi die.  Hala-

hala  ezkount  ondoko  denboretan,  emaztiak  eta  Hegiaphalek  eremen  dutien  urhats  

gaichtouek. (id.). 

Lehenbizi, hortaz, komedia, satira, ezkontzarekiko jelkaldian. Eta horrekin batean, 

ezkontzaren sasikoa emaztearen erruz.  Senar-emaztegaien arteko kalaka neurtuak ere 

horixe salatzen du. Emaztegaia hasita:  Zü zireia Etxahun,/koblakari goxua?/Zure aizo  

Heguiaphal-ek/egin  deit  bantoriua (laudorioa)/;  senargaiak:  Anderia  enüzü/zük  uste  

bezalako,/bantorio  ederrez/nihaur  gogatzeko./  emaztegaiak:  Etxahun,  trixte  

zira,/Harrotü behar dügü;/nik emanik txorta bat/gogotik har ezazü. (id.)

Horren  ondotik  Tarrapatex eta  Muskillu deabrutxoen  (zubereraz  jütibalak) 

agerraldia.  Deabrutxo  horiek  Etxahun  hartzera  doan  emaztearen  izaera  gaiztoa 

919  Ikus, GARAMENDI, Arene, 47. or.
920  Ikus: HARITXELHAR, J. in Euskera, 1969-70, 71 or. eta ond.
921  Jon EPERRE, Oier IDIARTE eta Joxe URTZURIGARAIk bildua: Etxahun koblakari!, 1986, 13. or. 

Kantoreak, batzuk Pierre-Topet Etxahunenak, eta besteak, libretoan adierazten denez, Roger Idiart 
apaiz pastoralzalearenak. Hemendik orria adieraziko dut.
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azpimarratzen dute lagunarteko hizkera oiesean:  Errak, errak, Muskillu,/Entzün düka  

berria?/Etxahunek  ützi  dik/Bere  Maddia  maitia!/ –Bai,  baheki  untsa/hori  nuren  

hartzeko:/Graxi  Pelento  tzarra/aitaren  kuntentatzeko./  –Aia!  Graxireki  eztik/fini  

libertitzia;/Haboroziz eta ondotik/adar kharreatzia!/ (.) –Errak, errak, Muskillu,/behar  

diagü  erriz  zapartatü,/Espusa  txerkariak  harri-khaldüstatü/eta  ezteiliarrak  tirokatü!  

(id.) Itxura guztien arabera, ikusleak Etxahunez erruki izatea bilatzen da, emaztegaia ez 

delako batere duina.

 Pastoral berrian satanek ohi duten egitekoaz den bezainbatean, puntu horri buruz 

galdeginik  Allandu  Bordazarre  Etxahun-Iruriren  semeari  eta  J.L.  Davant  pastoral 

idazleari,  hark  ziotsan  direlako  jütibal horiek  mintzo  aski  lizuna  ohi  dutela,  baina 

satanen egitekoari buruz, dantza dela beren egiteko nagusia, eta horrez gain, errejenten 

eskuko  izatea,  haiek  agerraldien  arteko  atsedenaldiak  girotzeko-eta  behar 

ditzaketenerako gertu egotea.  J.L.  Davantek berriz,  usu gaizki  entzuten  dela  satanek 

diotena eta horregatik pastoralgileek ez dituztela sobera maite eta haien lana murrizten 

dutela, eta egun satanen ahozko lana parte handi batean “türk andereek”  hartu dutela 

(estreina Abadia Ürrüstoi trajerian 1990ean). 

Zehazki,  iruzkintzen  ari  garen  pastoral  honetan,  satanek  hasieran  baino  ez  dute 

saiotxo bat, eta gainerakoan dantzatzera mugatzen dira.  Deabrutxoei berriz, tobera edo 

antzerki labur P. Larzabalek gaziak deritzenetako pertsonaia kutsua hartzen zaie: Tobera 

mustrak  muntatzen  ziren  ezkontza  gaizki  erabiltzaleen  trufatzeko.  Ikusgarri  larri  

ausartak,  errabia piztaileak (.) Beste antzerki labur batzu emaiten ditazken edozoin,  

bestetan, edo berdin pastorala baten artetik...Hauk ere dira gaziak maizenik ikusleek  

ezagutzen zituzten jende bitzi batzuen trufagarri922. 

1.3.2.3. Maitasun galarazi, ezkontza behartuaren eta jujeek oker zigortzearen ondorio  

tamalgarriak: kartzelaldia, emaztearen maitalea hiltzeko saioa, ihesa, kartzelaldia. 

Eta komedia eta antzerki labur gaziaren ondotik, serioa: Gero serioustu da ichtoria.  

Jujek okherrian gaztigatu die Etchahoun, bi ourthentako presountegian ezari (.), Hantik  

harat,  trichtezia  baizik  ezta  izan.  Jandarmak  bildu  die  gizon  ehailia,  Agen-eko  

presountegian ezari. Horrek eman deiku okasionia berset eder zounbaiten entzutekoua 

(id.).

922  XARRITON, P.: Piarres Larzabalen idazlanak, VI, Elkar, Donostia, 1996, 179 or. 
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Garbi dago Etxahun desenkusatzeko eta errugabetzeko asmoa dela nagusi923. 

Zein dira  turkoen artean paraturik  ez egonagatik,  nabarmen gaiztoen ezaugarriez 

markatuak  pastoral  honetan?  Gorago  adierazi  dugu,  anaia  eta  aita  zein  alderditan 

paratzekoak  diren,  anaiak  aita  kitzikaturik  azken  honek  maiteminduak  bereiztera 

bortxatzeagatik. Beste bat, Etxahunen emaztearen pertsonaia. Oso adierazgarria da 8. 

agerraldia (18. or.). Etxahuni apezaren rola egotzirik, emazteak aitortzen dio kofesioan 

senarra  tronpatzen  duela  noizbehinka,  eta  senarra  tronpatzen  laguntzen  dion  gizona 

Heguiaphal auzoa dela. 

Azken hori, emaztearen maitalea, turkoen artean paratua da. Eta jendarmeak ere bai, 

nahi  gabe  bere  adiskidea  titokatu  ondoan  bortuan  ihesi  dabilen  Etxahun  xerkatzera 

doazenak. Jendarme batek besteari:  Jaunak, eniza ederki/Boja  (barrika)  hunen gainen 

egoiten?/Xiberua bezala beitügü/zankhapian etxekitzen (30. or.)

1.3.2.4. Barkamena galdegitea eta Aita Santuarenganik erdiestea

Aingeruek  aholkatzen  diote  erromes  joateko  Konpostelako  Done  Jakuera  eta 

Erromara, eta aholkua aintzat hartuz joaten da, eta han: Ikhousi dugu ederki Etchahoun  

pharkamentu  galthatzen  eta  Aita-Saintiaren  beneditzioniaren  errezibitzen.  Jainkoak 

barkatu dio, beraz, lur honetan beraren ordari den Aita Santuaren bitartez.

1.3.2.5. Barkoxeko erretoreari ateratako koplak

Utzul eta, ukhen du egiteko Barkocheko erretorarekin (id.) Pierre-Topet Etxahunen 

kantorea ez ezik gertakaria bera ere gogoan zuten herriko hainbat adinekok. Ahoz ahoko 

923 Irria  eta  negarra  eta  kantuak txandakatzeko arteari  buruz, zioen Allendu semeak aitak pastorala  
idazten  zuela  agerraldien  segida  buruan  emanik,  agerraldi  posibleen  irudiak,  haien  segida  buruan 
erabiltzen, egosten, aski denbora ematen zuela, bersetak idazten bezainbat; esaterako, Ximena pastoralean 
hiru aste eman zituela pentsaketan eta beste hiru idazten. Komunikazioaren alorreko konbinazio hau ez 
dakit jasoa dagoen analisi semiotikoetan.
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transmisioarekin usu agitu ohi denez, hain segur ez justu gertatu zen bezala924. Herrian 

hedatuena  zegoen  bertsioaren  arabera,  erretoreak  Etxahun  elizako  zaintzaile  suitzar 

deituaren bitartez jaunen lekutik jalgiarazi  zuenean,  umiliaturik,  hark mendeku hartu 

nahian berehala kantatuko zituen koplak elizako atean. J. Haritxelhar berriz, kanta bera 

aztertuz eta artxiboetako datuak arakatuz, ondorio honetara heldu da: aurrez prestatuko 

zituen  kopla  horiek  eta  baliatuko  zuen Barkoxen Besta  Berri  egunean herriko  jaiak 

izaten  direla,  oholtzara  igo  eta  handik  jaia  ospatzen  ari  ziren  herritarren  aurrean 

kantatzeko, hots, mendekua beteagoa izan zedin. 

Kanta horretan nabarmen azpimarratzen den ideia bat da, munduko bazter guztietan 

ibiliagatik,  Aita  Santuaren  bedeinkapena  ere lortuaz,  inon nehork ez ziola  horrelako 

mespretxurik  egin:  Praube  hura  da  izan/zazpi  erresumatan,(mundu  osoan  esateko 

esapide adierazgarria)/bai eta ere mez´entzün bi mila elizatan;/Barkoxen ükhen afruntia  

ihunk´aphezek  ez  eman (49.  or.);  erretorea  kasta  txarrekoa  zela  aditzera  emateko, 

alemanen (delako erretore horren aita izatez alsaziarra zen) eta espainolen pareko zela 

zioen:  Alemanak  beitira/espainulak  bezala,/beren  pekuen  mendekus  eta  ürgüllüz  

gora,/zük erakusten deiküzü kasta hartarik zirela.  (id.) eta alde egiten zuenean atsegin 

izango zutela: Barkoxen sarthü zinenin,/ukhen zünin “hunki jin”,/ustez gizun hun batez  

düntzera  ginandin,/bena  plazer  dikezügü  juaiten  ziratianin (id.)  Beste  aiurri  bateko 

apaiza  behar  zuten  Barkoxen:  zuberotar  artzain  bat  pobre  eta  aberatsekin  amultsua 

izango zena (49. or.).

Horren  guztiaren  atzean  ere,  bistan  da,  zein  asmo zegoen:  Etxahunen  jokabidea 

zuritzea. 

1.3.2.6. Hiltzerako khantoria

 Tragedia orotan bezala, nahiz benetako tragediarik ez baizik heroiaren gorazarrea 

izan,  amaiera  garrantzizkoa  da  oso,  eta  pastoral  zaharretan  Te  Deumarekin  bezala, 

egungoak hiltzerako  kantorearekin  finitzen  dira.  Etxahun-Irurik  berak  asmatu  zituen 

idatzi zituen pastoral gehienetako hiltzerako kantoreak, baina lehenbiziko pastoralean 

ez, Pierre-Topet Etxahuni egozten zaion hil kanta hautatu zuen925,  azken predikuaren 

aitzinetik emateko.

924  Ikus: HARITXELHAR, J.: Euskera, 1969-70, 472 or. eta ond. 
925  Ikus HARITXELHAR, J.: Euskera, 1969-70, 652 or. eta ond. 
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J. Haritxelharrentzat ez dago argitua norena den. Segur aski erromesaldietako batean 

entzun eta ikasiko zuen Etxahunek, zubereraz ezarri, eta berak idatzitako ahapaldi bat 

erantsiko zion eta kantatu, eta orduan zuberotarrek berari egotziko zioten eta horrela 

hedatuko zen harena den ustea. 

Nolanahi  den  ere,  azken  kantu  hori  osoki  giristinoa  da:  klixe  edo  leku  komun 

kristauak biltzen ditu: hil baino lehen behar dela konbertitu, egindako bekatuez damutu, 

hiltzeaz oroitu eta ongi kofesatu, Ama Birjinaren lagungoaren beharrean garela haren 

Semea  badugu  ofentsatu, umiliatu  beharra  dugula  eternitateaz  oroituz,  eta  horrela 

zabalduko direla zeruko bortak. 

1.3.2.7. Beste kantore batzuk: Ofizialenak eta Otxaldek Etxahuni eskainia, hura hil eta  
hogeita zortzi urtera.

Zazpigarren  jelkaldian  ofizialenak kanta  ematen  dute,  Etxahunen  pertsonaiak  eta 

artzainek txandaka. Ezagunak hogei bat bertso dira, eta gagozkion libretoan bederatzi 

ageri  dira.  Estilo  labur-zuzen-ziztakorra,  ahapaldi  laburrenetan  garatzen  edo 

errendiarazten  dena.  Laburtasun  horrek  berorrek  batzuetan  iluntzen  du esanahia,  eta 

gehienetan indartzen. 

Esanahiaren  aldetik:  Laborariak  eta  artzainak  dira  benetan  langile  finak,  beste 

guztiek jasotzen dute eztenkada: dendariek ez dute jaten dutena irabazten; zurgin eta 

errementariak alferrak eta langile txarrak; eskalapoi egileak lapur eta edale eta familia-

gizon txarrak; maisu-maistrek bildutako ondasunak jan-edanean xahutzen dituzte; jaun 

apezek  karitatea  besterentzat  aldarrikatzen,  berak  zekenak  eta  diruzaleak  izaki; 

oihanzain eta mugazainak hipokrita eta engainatzaileak. 

Hiltzerako kantorea baino lehen, pastoralean Otxalde eta Etxahunen arteko bertso 

saioa jokatzen da. Otxaldek ez du ezagutzen Etxahun, eta haren koplari fama aitorturik 

holako  koblaririk  ez  omen  da  nihun  hartaz  egiten  du  galde.  Elkarri  eskua  emanez 

amaitzen dute, eta beren buruak koplatan buruzagi eginik nor bere probintzian, Otxalde 
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Lapurdin  eta  Etxahun  Zuberoan,  eta  inorekin  kantatzeko  lotsarik  ez  dutela  aditzera 

emanik: Unheski khantatzeko zunbait berset berri,/lotsa gabe gütüzü denen zerbütxari. 

J.  Haritxelharrek  frogatu  du  Otxalderenak  direla  bertso  horiek,  hark  1890an 

Mauleko Lore Jokoetara aurkeztuak926. 

Pastoral  honen  lehen  emanaldia  1953ko  apirilean  Barkoxen  berean  ikusi  zuen 

kronika  idazlearen  arabera:  Goure  uduriala,  mementorik  gochouena  izan  da  

Etchahounen eta Oxalde-en buruz-buruka houra Ahuzkin (id.)

Laburbildurik,  saiatu  gara  azaltzen  nola lagundu zuen pastoral  honek Etxahunen 

mitoa  hedatzen.  Biografian  hautaturiko  gaiengatik,  batez  ere  hauen  garapenagatik, 

pertsonaien  banaketagatik,  giristino  eta  turkoen  banaketa  eta  gero  giristinoen  artean 

Etxahunekiko  harremanaren  arabera  finkatzea  haiek,  haren  etsaiak  gaizto  kutsuz 

hornituak eta adiskideak on eitez. Hark egindako gaizkiak aitorturik ere, haren damutze 

eta erromesaldien bidezko hoben xahutzeak azpimarratzea eta azken kantore giristinoa. 

Halaber aditzera eman dugu Etxahunen kantoreen eta hainbatetan bereak ez izan arren, 

hari  egotzien  garrantzia,  mitoa  elikatzeko.  Azken  buruan,  gizonari  ohorea  itzuli  eta 

koblakaria goresteko. 

Kontuan izan, 1953an hiru asteren buruan bi aldiz eman zela, eta hortaz, kronika 

idazleek-eta ematen zituzten datuez fidatzera, sei-zazpi bat mila jendek ikusiko zuen, 

hori bai, garai hartan gehienak zuberotarrak. 

Sei  hilabete  lehenago  P.  Larzabal  hasia  zen  gauza  bertsua  egiten  bere  Etxahun 

antzerkiarekin,  beste  gisan,  Lapurdin  eta  Nafarroa  Beherean.  Ez  zuten  pastorala 

bezainbat jendek ikusiko, baina antzoki askotara hedatu zen.

Hegoaldera ere helduko zen Etxahunen berreroste eta berrohoratzea Jon Etxaideren 

Joanak joan eleberriaren bitartez.

Pastoralei  eskainitako atal  hau bururatu aitzin  gogora dezagun 50eko hamarkada 

horretan bertan  Matalaz  (1955) eta  Berterretx (1958) idatzi zituela Pierre Bordazarrek 

eta Eskiulan (1955) eta Parisen (1964) eman zela mitikiltar apaiz matxinoari eskainia 

926  Ikus Gure Herria, 1967, 65-82 orr.; edo HARITXELHAR, 1969, 431 or.
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eta Maulen (1958) agramondar famatuari eskainia. Hortaz, euskal sujetadun pastoralen 

errepertorioa aberasten eta tradizioa sortzen urrats garrantzizkoa egin zuen. 

Bi pastoral horietan ere hautatutako euskal heroia goresteko antzeko erabakiak hartu 

zituen  autoreak,  ezaugarri  onak  eta  txarrak  banatzerakoan  Etxahun  iruzkintzean 

aipatuak, eta horietan ere kantoreek rol garrantzizkoa betetzen zuten.  Hala ere,  bada 

alde  nabarmen  bat  azpimarratu  beharrekoa,  lehenbizikoan  ez  bezala,  beste  bietan 

hiltzerako  khantoria berak  asmatu  zuela  Matalazen  bezala  Berterretxen  eta  azken 

hiltzeko  kanta  horrek  pastoraletan  garrantzi  berezia  hartzen  duela,  ohi  duen 

hunkiberatasunagatik eta sortu ohi duen zirrarazko efektuagatik ikus-entzuleengan.

Matalaz-en hiltzia927 kantoreak hiru ahapaldi ditu. Lehenbizikoan, heroiarekin egin 

bidegabekeria nabarmentzen da: hobendun izan gabe, kriminal moduan, kateaz loturik, 

aizkora handiari buruz: zer lazkeria (id.).

Bigarrengoan,  askatasunaren  eta  duintasunaren  balioak  goresten  dira:  hiltzea 

nahiago jaun kondearen  esklabo bizitzea  baino:  Orai hil  behar düt  bainan nahiago  

düt/hola eziz bizi Jaun horren esklabo (id).    

Hondarrean,  mundu  honetatik  despeditzean  zazpi  probintziak  agurtzen  ditu,  eta 

bereziki Zuberoa, guztietan xokorik hoberena. Denei barkatzen die Jainkoak bezala, are 

borreroei ere: Burreuak zier orai gomendatzen niz/egin ezazie orai zien lana (id.).

Beretter-en hiltzia928 kantoreak berriz hiru ahapaldi eta errepika bat ditu. Errepikan 

euskaldun handi baten historia eta balentria dela azpimarratzen da, Euskal Herria bazter 

anitzetan aiparazi duena. 

Lehen ahapaldian hiltzerako orduan tristezia handia ageri du heroiak, labur bizitzeko 

eta luzaz penatzeko merezi ote bizitzea!; bigarrengoan hilarazi duen Gaztelako errege 

Fernando traidorearen alderako aiherkundea ageri du: laster hire aldia/jinen dük segürki 

(id.) eta hirugarrengoan: etsaiek elkar maitatzearen etsenplu ederra dela eta mirespena 

adierazten da.

927  Ikus: LARRONDO, J.: Etxahun-Iruri khantan,1977, 41-42 orr.
928  Ikus: LARRONDO, J.: Etxahun-Iruri khantan, 1977, 43-44 orr.
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1.4.  IPARRALDEKO  ARETO  ANTZERKIGINTZAKO  AUTORE  ETA  OBRA 

GAILENAK

1.4.1. P. Larzabal

Sarrerakoan  eta  iparraldeko  aretoko  antzerkigintzari  eskainitako  atalean  adierazi 

dugu batez  ere  P.  Larzabal,  T.  Monzon,  P.  Guilsou eta  M.  Elissagaray  nabarmendu 

zirela, eta haien obrak famatuenetakoak aipatu ere ditugu.

Gatozen  lehenbizi  gehien  nabarmendu  zen  P.  Larzabalgana929,  beti  ere  ahalaz 

aztergai dugun urte bitartera mugaturik. P. Lafittek 1963an Euskaltzaindian Larzabalen 

egin sartze mintzaldiaren ondotik egin zuen ihardespenean haren antzerki luze hauek 

aipatu  zituen:  Etxahun,  Bordaxuri,  Portu  xoko,  Basabeltz,  Urriki  latza,  Hiru  ziren,  

Berterretxe,  Mugari  tiro,  Paper-mende,  Hila  espos,  Herriko  bozak,  Nork  hil  du  

Oyhanalde?930. 

Gorago J. Etchepare Landerretcheren lekukotasuna bildu dugu. Kexu zen behin eta 

berriz  antzerki  berberak  ematen  ari  zirelako.  Zein  antzerki?  Urriki  latza  (Larzabal),  

Nesken aldi  (Guilsou),  Menditarrak (Monzon),  Bordaxuri  (Larzabal),  Pettan  Mihiku 

(Guilsou) eta Etxahun (Larzabal).

Zerrenda bietan agertzen diren Etxahunek eta Bordaxurik merezi dute arreta berezia: 

biak  ere  historikoak  (Berterretxe,  Matalaz  (1968)  bezala),  euskaldun  sujetak, 

euskaldunen  oroimenean  bizirik  zirenak  baina  estatu  eskola  laikoan  eta  eskola 

erlijiosoetan ere jorratzen ez zirenak. Frantses historiako heroi aberkoi eta erlijiosoez 

landakoak,  euskal  historiaren  eta  pertsonaien  aldeko  hautua  adierazten  dutenak 

(pastoraletan  ere  bilakaera  bertsua,  sujet  antzekoak)  eta  hortaz  50eko  hamarkadan 

euskal teatrogintzan leku komun bat islatzen dutenak. Euskal historia berreskuratzeko 

guraria  (Larzabal  jaun  apeza  egon  baita  hamabi  urtez  bikari  herri  hortan,  artoski  

argiturik Bordaxuriren gertakariez, lotu zen lan huni931, euskaldun ezinbestean frantses 

929  Jon KORTAZARrek haren lana azaltzeko giltzarrietako batzuk eman ditu liburu honetan:  Euskal 
literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2.000, 296-298 orr.

930  XARRITON, P.: Piarres Larzabalen idazlanak, VI, Elkar, Donostia, 1996, 157. or.
931  XARRITON, P.: Piarres Larzabalen idazlanak, II, Elkar, Donostia, 1996, 9. or.
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historia eta pertsonaiez eskolatuei beren buruaren kontzientzia historikoa begien aurrean 

jarri  nahia,  Larzabalek  berak  esatera,  jende  herrestari,  hobendun  fama  txarrekoari 

ohorea itzuli  nahiarekin batera:  Larzabal jaunak maiz bere saila derama jende xehe,  

herresta, hobendunak dituela xuritzen eta goratzen (id.)

Bietan ageri den Urriki latza Donostiako Euskal Iztundeak 1960an eman zuen, Aita 

Villasantek  gipuzkeratu  eta  Damu  latza izenburupean932.  Antzerki  horretaz  badago 

kronika  oso  goresgarria  Herrian  1958koa,  Donapaleuko  emankizunaren  karietara 

idatzia:  Hainbertze lan ederren artetik bagaude bada, eman ote duen Larzabal jaunak  

bihirik,  “Urriki  Latzaren” bete  denik.  Batzutan entzun dugu erraiten  edo predikuak  

luzesko dituela edo irria sobera nausitzerat uzten duela edo nigarra, hemen ez dukegu  

holakorik, iduri bailuke oraikoan aurkitu duela egileak egiazko neurria. Gehiago dena,  

hola neurtuagatik  bere Oldarra,  sekulan baino gorago ta barnago geramatza haren  

hats  azkarrak.  Luzaz  aipatuko  dute  gure  ustez  “Urriki  latza”933 .  Haiek  50eko 

hasierakoak bezala, azken hau amaierakoa.

K. Mitxelenak honako hauek aipatu zituen: Okilomendi jaun mera, Urriki latza, Iru  

lagun, Bozak, Semperen gertatua, Etchahun934.

P. Lafittek zerrendaturikoekin jarraiki, Portu xoko arrantzale giroko lau gertalditako 

ikusgarri  irriegingarria  da.  Besteak  beste,  behialako  Lapurdi  kostaldeko  arrantzale 

bizimodua eta hizkera gazi-piperduna nolakoa zen ikasteko aproposa.

 

Basabeltz  tragedia da, arrotz politikei estu-estu atxiki izanak euskaldunei ekarria. 

Aleman eta ingeles-amerikanoek bigarren mundu gerraren karietara euskal jendartean 

ezarritako iritzi zatiketak euskal laborari familia batera dakarren zorigaitza du ardatz, 

eta horrekin batera euskaldunak berari egoki datorkion politika arrotzen interesei lotu 

gabe egin beharra aldarrikatzeko lehen ahalegina.  Mugari tiron komedia gisa garatuko 

du gai  bertsua,  jada  argi  eta  garbi  Espainiak  eta  Frantziak  ezarritako  mugak  eraitsi 

932  LARZABAL,  P.:  Senperen  gertatua, Auspoa  (34),  1964. Aita  Luis  Villasante-ren  gipuzkerazko 
egokitzapenarekin. 

933  “Donaphaleun maiatzaren 18an SALLE St-LOUIS bezperakondo” in Herria, 1958-05-15. Sinadura: 
Jarririk.

934  Zerrenda  horrekin  batean,  honako  balioztapena:  Es  un  teatro  sin  audacias,  voluntariamente  
apartado de cuanto pudiera desconcertar a un auditorio sencillo, pero sabiamente construido en su  
sobriedad, lleno de vida y de carácter.  MITXELENA, K.:  Historia de la literatura vasca, Erein, 
1988, 154. or.
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beharrez,  hots,  Basabeltzen aleman eta ingeles-amerikanoen mozorropean ezkutuago, 

Mugari tiron ageriago. Herriko botzak hauteskundeen harira apailaturiko satira politikoa 

da,  eta  frantses  politikako  gorriak bezala  zuriak biak  ere  irrigarri  uzten  dira,  biak 

hogeita lau botora berdin, biak ere azpijoko eta trikimailuetan ados, eta erretoreak ez du 

zuri ez gorri bozkatzen.  

Hiru  ziren antzerkia,  Larzabalek  berak  aitzin  solasean  adierazi  digunez935,  gazte 

batzuek eskaturik idatzi zuen, batzuek Ameriketara joatearen alde eta besteak kontra, 

kalapita handia zebilenean euskal jendartean. Hiru horietarik buruarinena Ameriketan 

galtzen da, eskale bilakatzen; hiruretarik harroena han gelditzen da diruzalekeriak burua 

harturik, eta gisakoenak ongi gainditzen du froga. Irakaspena: han ere burua gora atera 

dezakeela hura ongi jantzirik duenak, baina bestelakoak hobe duela hara ez joan. Euskal 

Herria euskaldunik gabe geldituko den beldurrak ere badu ahotsa antzerkian936.

Paper-mende  udaletako  funtzionario  alferren  eta  burokratizazioaren  salaketa  da, 

etxea egin nahi duen hargina eta borda berritu nahi duen artzaina direla herritar xume 

petxeroak.  Horrekin  batean,  tokiko  agintari  zibilak  benetan  agintari  eta  herritarren 

zerbitzari izan daitezen aldarrikatzen da, eta ez arrotzen mutil eta herritarren izain odol-

xurgatzaile. 

Hila esposen gaia eta hura idaztean izan zuen xedea honela azaldu dizkigu egileak 

berak:  Gure herritan, asko borroka gertatzen dira herri-gizon eta eliz-gizonen artean,  

su-gai dituztela batzu eta besten lege desberdinak. Manatzeko urratsetan, ez da beti  

errex  neurtzea  noraino  doatzin  alkatearen  eta  noraino  erretorearen  eremuak (...) 

Betidanik, gerlek baitute fedearen adimena kamusten, eta fededunen ibilietan nahaspila  

sortzen,  antzerki huntaz nahi  izan ditut  fedezko erakaspenak zuzendu eta fermutu937. 

Gure xedetik kanpo da xedea zenbateraino bete zuen aztertzea eta balioztatzea.

Azkenik,  Nork hil du Oyhanalde? Laborari tragedia da, auzoen arteko herrak eta 

aita-semeen arteko tirabirak ardatz dituena. Antzerki ikusleak bezala erretoreak badaki 

hiltzailea nor den, eta horregatik ikuslearen aurrean erretorea protagonista garrantzizko 

935  XARRITON, P.: Piarres Larzabalen idazlanak, II, Elkar, Donostia, 1996, 233. or.
936  Ikus  KORTAZAR,  Jon:  Euskal  literatura  XX.  mendean, Prames,  Zaragoza,  2000,  296  or.: 

manikeismorik eza eta arazo berberari erantzun bat baino gehiago eman nahi izatea. Hiru ziren oso 
adierazgarria da alde horretatik.

937  XARRITON, P.: Piarres Larzabalen idazlanak, II, Elkar, Donostia, 1996, 127 or.
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bihurtzen  da,  hark  sekretua  nola  kudeatuko  duen ez  jakiteak  baitakar  suspensea,  ez 

hiltzailea nor den ez jakiteak. Erretorea protagonista bilakatze honek (Larzabalen alter 

egoa) toki zabala du azkaindarraren antzerkietan, eta berebizikoa Urriki latzean.

Larzabalek  1950eko  hamarkadan  idatzitako  antzerkien  ikuspegi  orokorra 

zirriborraturik,  Etxahun aztertua dugunez,  Bordaxuriren azterketari  lotuko gatzaizkio, 

ondotik  Urriki latzarekin jarraitzeko, eta buruenik, gorago aipatu dugun euskaldunak 

euskal  politika  egin beharraren  arrastoa  eta  garapena jarraituko  dugu bi  antzerkitan: 

Basabeltz eta Mugari tiron, betiere gure azterketari jarritako mugen barruan. 

1.4.1.1. Bordaxuri

Etxahun antzerkia bezala sei gertalditan banatua. Baditu harekiko kidetasunak eta 

halaber desberdintasunak ere. 

Gai aldetik, hura bezala, XIX. mendeko euskal laborari familia bateko tragedia. Aita 

larderiatsuaren eta premuaren arteko gatazka, etxearen eta etxaldearen segida segurtatu 

eta  posizio  soziala  atxikitzearen  eta  premuaren  maitasun  desinteresatuaren  arteko 

borroka, eta batez ere kontzientzia borroka. Diferentzia nabarmenena, hartan Etxahun 

koblakaria bera zen antzerkiko protagonista eta oraingoan Galerianoaren kantua bertso-

sailaren  egilearen  aita,  ez  kondenatua  eta  koplaria  bera.  Protagonista  bere  jarrera 

hantuste  semearen  alderako  gupidagabetik  apaltzera  ekarria  izanen  da  antzerkiaren 

buruan (umiliatua  izan  dadin  arrazoiak  badirelarik  edo ekartzen  direlarik),  inguruko 

sostengatzailerik gabe soil-soilik bere kontzientziarekin buruz buru jartzera ekarria, eta 

azken hatsa eman aurretik haren borondate gotorra bentzuturik, seme gaizki erabiliari 

barkamena galdegitera bortxarazia. 

Antzerki  teknika  aldetik,  gaia  aurkezteko moduan antzekotasun nabarmenak ditu 

Etxahunekin.  Elkarrizketak  originalak,  ongi  egokituak korapiloa  tenkatzeari  eta  gero 

askatzeari buruz. 

Lehen  gertaldian  (Etxahunen  protagonistak  bere  buruarekiko  bakarrizketan  eta 

artzain batekiko elkarrizketan bezala) protagonistaren aita izango da bere buruarekiko 
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bakarrizketan,  seme antzerkiko protagonistarekiko elkarrizketan,  seme amerikanoaren 

eta  batez  ere  auzoko  emazte  batekiko  solasean  hasierako  (auzoen  bozeramaile) 

egoeraren berri emango diguna. Antzerkiaren lehen emankizunean Hazparneko Haritz-

Barnen izan eta  Herrian kronika argitaratu zuen P. Choribit-en arabera938, Larzabalek 

lehenbiziko bi gertalditako hasierako bakarrizketak kendu balitu, irabazi egingo zuen 

dramak; izan ere, haria ulertzeko ez ziren beharrezkoak.

Jakiten dugu galeretara kondenatua izan zena beraren aita alargunduak galdu zuela; 

batetik,  semeak maite  zuen emakumea berak ere nahi  zuelako beretzat,  eta  bestetik, 

gizarte mailaz familia apalagokoa zelako. Aitak sostengatzaile zituen: anaia amerikano 

dirudun  diruzale  bilakatua  (Larzabalek  gaztigatzen  du  antzerkiaren  sarreran, 

errealitatean auzitegian aitaren alde egin zuen anaia apez beneditanoa zela. Gogorregia 

egingo  zitzaion  Larzabali  apaiz  beneditar  bati  holako  rol  ustela  ematea!)  eta  alaba, 

etxeko alaba premu bilakatu nahia. Beste alderdian, hots, Paueko auzitegian galeretara 

kondenatu beharra zen semearen alde, aitona aitabitxi zuena, ezkon hitza emana zion 

emakumea, eta haren aita.

Badira antzerki honetan elkarrizketa ederrak; horietako bat lehen gertaldi honetan 

gertatzen da galerianoaren aitonaren eta aitaren artean. Hona zati bat, aitona hasita: 

Nahi dena ezin egin delarik haurrekin, seme, ahal dena egiten duk. Bide handiz ez  

badezakek  semea  ibil  araz,  ez  duk  arrazoin  bat  haren  erreka  behera  

igortzeko...Xendraz ibili  gogo badu, utzak xendraz, bide zabalerat jinen delako  

esperantzan...Bainan ez zakala erreka behera aurdiki,  handik ez baituk sekulan  

jaliko–.  (Pikatuz  koleran)  Zuk  hola  ikusten  duzu?Nik  bertzela...Zure  bizia  

aintzinatua  da,  aita,  eneak  badituzke  oraino  urte...Ez  naiz  seme  gaixto  baten  

gatik, hura ezin jasanez, gelditzen zauzkidan urteak bizi nahi  (Aitari zerbait jin 

zaio...Amerikanoak keinu egiten dio ixil dadien) Zuzenetik dabiltzanak ez ditazke  

pozoinda makur dabiltzanek...939

Aitona hiltzearekin bururatzen da.  

938  “Bordachuri ou la tragédie d´un basque galérien” in Herria, 1953-12-24.
939  XARRITONek  apailatu  edizioa  jarraitzen  dut:  P.  Larzabalen  idazlanak,  II,  Bordaxuri..., Elkar, 

Donostia, 1996, 23. or.

492



Antzerkigintza

Bigarrengoan, jada min gehien egiten zion aita hilik duela, antzerkiko protagonista 

are  gogorrago  eta  tematuago  ageri  da  bere  jarrera  gupidagabean  semearen  aldera, 

solaskide aurkari  semearen emaztegaiaren aita duela, bere buruaren zuzentasunaz eta 

auzoen artean bildutako ohoreaz hartuago. Hona adibide bat: 

Zuzen bideak zautak, dutan estimua merezitu...Nun nahi, nor zer zen kasurik egin  

gabe, zuzen iruditu zautan hura beti zaindu dutalakotz. Oraikoan ere semea bera  

duk  makur  bidean...Ez  nuk  ene  biziko  sailetik  baztertuko,  hura  dela  kasu.  

Izaitekotz  ere,  harentzat  oraino  bortitzago  izanen  nuk,  deneri  erakusteko  

Bordaxuri  ez  dela  gizon  alderdikaria  bainan  beti  berdin  fermua...Ez  nuk  ni  

haizeek norat nahi erabiltzen dituzten luma hetarik...(28. or.).

Hirugarrengoan semearen emaztegaiaren aldetik jasoko du erasoa Bordaxurik, eta 

haren irmotasun hantustearen gainbeheraren hasiera markatuko du: ohorerik ez badu, 

hark berak galarazi diolako dela aurpegiratuko dio: Zuhaurek galdu nauzu, galdua balin  

banaiz. Beha nezazu: naizen bezala, zuen obra naiz...Ni mesprezatuz, zuen burua eta  

zuen obra duzue mespresatzen (36. or.).  Engainatzaileetarik bat bera duela, eta haren 

egitatearen berri norinahi hedatzeaz gainera, galarrotsak antolatuko dizkiola.

Laugarrengoan,  galarrots  tematien  indarraren  eraginez,  hots,  auzokoen  salaketek 

erasanik,  zuzen jokatzen  ari  ote  den  duda-mudetan  sartzen  da.  Alde  izandako  anaia 

amerikanoak  eta  alabak  ere  ez  dute  lauzkatzen,  beharrenean  denean,  eta  soilik  bere 

kontzientziarekin da borroka egin beharrean, baina galdua du aldez aurretik gudua: 

Bainan,  ene  kontzientziaren  lekukotasunak  berak  ez  nu  laguntzen...Bertzetarik  

ohorerik ez hartzea, fitsik ez da...Bainan bere buruari ohore ezin eman izaitea,  

hori  da  izigarrikeria  (.)  ene  buruaz  nihaurek  nuen estimua,  hura  dut  bereziki  

galdua...Gaizki eginaren biharamuna...ha, egun iluna!...(galarrotsak) (43. or.).

Bosgarrengoan,  dramaren pisua  arintze  aldera,  sakristau  zurrutero  baten  kontuak 

sartu  ondotik,  auzapezarekin  eta  jendarmeekin  (agintari  zibilekin)  egon  ondotik 

erretorearen aurrera joango da protagonista, hark auzotarren erasotik babestu eta bere 

kontzientzia  zauritua  osatzen  lagunduko  diolakoan,  baina  debaldetan,  hark 
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autoritatearen justifikazioaren ikuspegi kristaua erakutsiko dio esaldi dotoreetan, hurkoa 

maitatu beharraren manuarekin batera: 

Gorago  eta  eginbide  gehiago  da...Ez  da  goratu  behar  bere  buruaren  

zerbitzatzeko,  bainan  handik  bertzen  hobeki  zerbitzatzeko  (.)  Amodioaren  

eskualdea goitik behera da. Gorago direneri da lehenik apalagoen maitatzea...Ez  

badiote gorakoek amodio horri abiadura emaiten, gain beheren arteko josturarik  

ez da izanen...(53-54 orr.)  

Azkena hilerrian garatzen da. Hilerriko ahotsak, kantuak, erronka gogorra aktore, 

zuzendari  eta  dekoratzaileentzat.  Azkenean,  denak  aurka  dituela,  eta  are  barneko 

kontzientzia ere, Bordaxurik amore eman besterik ez du, eta azken hatsa eman aitzin, 

barkamena galda semeari: Barka zaidaak, Piarres...barka...Azkenekoz, oihala behera.

Etxahunengatik auzoek kriminala eta gizon gaiztoa zela esango zuten, baina berak 

bere kontzientzia xahutua zuen, gehiago zuen barkatzeko barkamena galdatzeko baino, 

bere buruarekikoak eginak zituen eta hortaz, azken buruan, Juje Handiarekikoak, eta 

lasai zen, lur honetako jujeen jujamenduaz. Bordaxuri ahaideek eta auzoek ez ezik bere 

kontzientziak  hautsi  zuen,  hots,  giristinoentzat  Jainkoak gizakiaren  baitan  jarri  duen 

ahotsak. 

Estreinaldia ikusi zuen P. Choribiten iritzian, P. Larzabalek bi drama horiekin lortu 

zuen  frogatzea  euskal  teatroa  arte  eta  kultura  aldetik  baliotsua  izateaz  gainera 

errentagarria zela.   

1.4.1.2. Urriki latza

Antzerki ikusleak eta antzerkiko erretoreak haste-hastetik dakite zer gertatu den, eta 

hiltzailea nor den940. Erretorearen eta poliziaren pertsonaiak aspaldiko adiskideak dira, 

eta suspense guztia dago agintaritza erlijiosoaren ordari dena eta agintaritza zibilaren 

mutil dena nola jokatuko diren. Erretoreak badaki, eta poliziak ez, baina azken honek 

baditu  bitarteko  hertsatzaileak  hark  ez  dituenak.  Nork  ekarriko  du  hobenduna  bere 

940  Ikus  KORTAZAR,  Jon:  Euskal  literatura  XX.  mendean, Prames,  Zaragoza,  2.000,  297.  or.-an 
Larzabalen antzerkiaren teknikaz, eta presezki antzerki  honetako ekitaldi banaketa eta bakoitzaren 
egituraz azterketa xehea.
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hobena  aitortzera:  erretoreak  bere  baliabide  baketsuak  erabilirik  ala  poliziak  bere 

baliabide bortitzekin? Hortxe da antzerkiaren gakoa eta interesa.

Hiltzailea gizon on bat da, une batean kolerak eta hirak harturik hurkoa hil duena, 

eta kontzientzia estukoa izanik, oinaze eta estirapean bizi da. Ingurukoek uste dute beste 

bat dela hiltzailea eta poliziak ere beste hori atxilotu eta jipoitu du. Zer egin behar du 

hark kontzientzian: bere burua salatu agintaritza zibilari? Erretoreari galdez joaki, hark 

diotso Jainkoak ez duela horretaraino behartzen nahiz zilegi den hori egitea, Jainkoak 

hobendunari galdatzen diona besterik da.

Ibili-ibili eginda, azkenean kontzientziak estiraturik, ahiturik eta hilzorira etorririk, 

aitortuko du hiltzaileak. Poliziak erretoreari aurpegiratzen dio sekretua gorde izana: 

Sekretua hein bat on duk...Bainan holako makurrak ekartzen dituelarik,  ez duk  

sekretua agertzea bekatu,  bainan haren gordetzea.  –Gure sekretuaren gordeak,  

agerrak baino hobeki zerbitzatzen dik ongia. Tapa ditzan on edo gaxtoak, hobe  

duk gure sekretua, sekretu egon dadien. –Bon...Ontsa duk...Anartean, hobendun ez  

zenak pairatu izan dik... –Zuentzat hori irakaspen izan dadiela...Zuen lana egin-

azue zintzoki eta umilki, eta, ez gaztigurik eman akusatuari, bainan hobendunari  

bakarrik941. 

Hots, apezak azken hitza bere.

Etxahun, Bordaxuri eta Urriki latzan garrantzi berezia irabazten du norbere baitako 

kontzientziak.

1.4.1.3. Euskaldunen beregaintasun aldarria Basabeltz eta Mugari tiron

Basabeltz Urruñan estreinatu zen  Itsas-Mendi aretoaren estreinaldian942 1954ko 

urtarrilean. Protagonista nagusiak eta korapiloa: aita alemanen aldekoa, eginetan baino 

941  XARRITONek  apailatu  edizioa  jarraitzen  dut:  P.  Larzabalen  idazlanak,  III,  Orrreaga..., Elkar, 
Donostia, 1996, 314. or.

942  Bazterretik: “BASABELTZ: zer gauza ederra  ITSAS-MENDI barne choragarrian!” in  Herria, 1954-
01-14.
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iritzietan gehiago (kolaborazionista), eta semea ingeles-amerikanoen aldeko, iritzietan 

ez ezik eginetan, hots, erresistentziako kide. Aita-semeen arteko aiherkunde latzaren eta 

egoera  politikoaren  pairatzaile  nagusiak  ama  eta  familiako  beste  semea,  aitaren  eta 

semearen  arteko  herra  baretu  nahian  dena.  Alemanek  badute  herrian  laguntzaile-

salatzaile nagusi bat, eta herritarrak banatuak dira bi bandoen artean.

Lehenbiziko  gertaldian  berean,  amak  ez  du  konprenitzen  arrotzen  politikak 

direla medio nola aita-semeak muturturik diren eta honela dio aski luze: 

Ba,  sortzez  euskaldunak,  arrotzen  mutil  bilakatuak  gaituk  ezin  bertzez...Euskal  

lurrak, denak bat behar litezkenak, muga batzuz bi partetan ezarri ditiztek...Guri  

duk muga horien sekulan ez onartzea...Arrotzek, gu baino indartsuago direlakotz,  

gure gorputz ontasunetan bortxatzen ahal gaitiztek; bainan guhaurek ez badugu  

nahi,  nehor  ez  zukek  gure  gogo-bihotzez  jabe  bilaka...Lurrez  ez  dezakeguna,  

bederen gogoz eta bihotzez euskaldun guziek, eta lehenik gure familian, bat egin  

dezagun! Horra nire amaren politika! 

Antzerkiaren  denboran,  euskal  lurrak  bi  partetan  banatuak  egote  hori  alemanek 

egindako zatiketa ekar zezakeen gogora, haien mendeko Lapurdi eta Nafarroa Beherea 

gehiena eta gainerakoa, hots, Petain mariskalaren mendeko Euskal Herria; baina, bestea 

da iradokitzen dena, Espainiak eta Frantziak bien artean zatitua.

Hirugarren gertaldian, bi anaien arteko elkarrizketaren bidez garatzen da Euskal 

Herriaren beregaintasunaren aldeko diskurtsoa, agerian eta ozenki, eta nahasketa 

posiblerik  gabe.  Euskal  burujabetzaren  aldeko  anaiak  ingeles-amerikanoen 

aldekoari: Lur hau libratzeko ari bahintz gerlan, hirekin nindukek. Bainan ez duka  

ikusten bertzeen mutil  haizela gerlari?...Hire odola irriskatzen duk,  ez lur hau  

libratzeko, bainan hau bertze nagusi batzuen menean ezartzeko. – Nausi eta nausi  

badituk... Ez ahal duk gaizki nausi gaixto bat kasatzea, hobeagoaz ordaintzeko! 

–Hik  eta  aitak  hobe  zinukete  guri  manatu  nahi  duten  nausi  guzieri,  erraten  

baziniote: Ez dugu nehoren mutil nahi!...Gure gain bizi nahi dugu. Utz gaitzazue  

denek gure gisa! –Amets ederra hori! Uzten baginituzte ba gure gisa! –Guri duk  

mutil  nahi  gaituzten  guzieri  aski  fermuki  mintzatzea!  –Ez  dik  balio  solas  

espanturik ibiltzea! Gu bezalako jende ttipia, beti bertzen meneko izanen duk. 
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–Mutil nahi den gizonak, beti nausiak aurkituko ditik. –Zer uste duk! Muga bat  

aski dela Euskal Herriaren inguruan ezartzea, muga hura errespetatua izaiteko? 

–Bazukek ez garen aski indartsu gure lur mugen zaintzeko... Bainan gure gogo eta  

bihotzen hedadura horiek beti salbatzen ahal ditiagu, guhaurek nahiz geroz (39-40 

orr.).   

Basabeltzen ildo abertzale hori garatzen da beste narrazio ildo nagusiago batzuen 

pean; aitzitik,  Mugari tiron komedia irrigarri gisan, bera da narrazio nagusia, eta  Aita 

Xuriaren  pertsonaiaren  ahotik,  gisa  honetan  bururatzen  da  atze  oihal  politikodun 

komedia:  Uste  nuen  oraikotz  izanen  zela  muga  hunen  kentzea...Uste  nuen,  mugak  

kendurik,  erresuma multzo batek batasun eginen zutela...Batasun hartan bertze asko  

populuen  sahetsean,  ikusten  nuen  eskualdun  jendea,  pollit  eta  airos.  Bainan  

ez...Handiek ez dute onartzen ttipiak bere gain bizi daiten...Ez zaiote aski gu berekin  

izaitea...Beretu  nahi  gaituzte...Halere  ez  dut  esperantza  galtzen...(“Denek  bat”  eta 

“Bakotxa  bere”  izkirioak  lurretik  bildurik,  zabaltzen  ditu) Paper  hautako  galdoa,  

oraikoan eta berritz ere, arima gaxteek, zimurdikaturik, lurrerat aurtiki dute...Bainan  

etorriko da eguna, paper hauk, ohorezko tokietan, gora ezarriak ikusiko baititugu...Ez,  

ez dut esperantza galtzen...Lurreko gidariek noizpait lañoturik, muntatu nahiko dutela  

mundu berri bat, zointan populu guziek eginen baitute: “Bakotxa bere” eta “Denek  

bat” (360. or.).

Enbata higikunde politikoaren iragarpena, aldez aurretik P. Larzabalek antzerkietan 

egina.

1.4.2. T. Monzon

Politikari  eta  kantagile  gisa  oso  famatua  (bihotzez  jelkide  eta  batasunkide  aldi 

berean urte luzetan;  alde horretatik  bakarra.  Bestalde,  gogora: “Itziarren semea” edo 

“Bai Euskarari” besteak beste)  antzerki-idazlearen famari bagagozkio berriz, bereizi 

beharra dago bera bizi zela haren antzerkiek izan zituzten kritikak, eta hura hil ondoan 

haren antzerkigintzak izan duen balioespena. 
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1959ko abuztuaren 29an Baionako Musée Basque etxean euskararen alde errient eta 

errientsekin  egin  biltzarretan  galdegin  zioten  beraren  poetikaz  mintzatzeko,  euskal 

teatro  berriari  buruz  solasteko,  eta  orduan  adierazi  zien  bera  ez  zela  trebe  euskal 

antzertiak nolakoa izan behar zuen azaltzeko, berak: Nik, orra, nere teatrua egiten dut.  

Nere gisakoa. Barnetik sortzen zaidana. Hura zahar edo berri, edo beltz, edo xuri, edo  

tzar edo on ote  den,  ez nuke neronek erran behar –ez baidakit!  –ikusle ta entzulek  

baizik. Badut, jauna, labetik atera berri, komeri ttipiño bat. Hura irakurtzen banu?...943. 

Eta orduan Gure behia hila da! komedia irakurriko zien segur aski (Gure Herrian bata 

bestearen segidan), esanez bezala, hona hemen nire emaitzetarik bat, zuek epaitu! 

Ez  inondik  ere  garai  bertsukoak  diren  Gabriel  Arestiren  Mugaldeko  herrian 

eginikako  tobera edo  Etxe  aberatseko  seme  galdua  eta  Maria  Madalenaren  seme  

santua bezalako  antzerkirik,  biga  baitziren  Telesforo  Monzon  eta  Gabriel  Aresti 

pertsonak  ez  ezik  idazleak  (eta  bizi  inguruneak:  Donibane  Lohizune  herri  turistiko 

natura  ederrez  inguratua  versus  Bilbo  industriala,  natura  ederra  urrunxeago  duena); 

baina, ezta, ikusle onbera eta aseerrazekikoa egin nahiak menderaturik ere, baizik ere 

soilik barnetik sortzen zitzaionaren mende, eta barnetik sortzen zitzaiona aditzen ezen 

ez atsegin izaten, hor subjektibotasunak egiteko erabakigarria baitu, prosazko artikuluek 

berek lagunduko digute, ondu zituen olerki, kantu eta antzerkiek baino literatur aldetik 

behinik behin, zuzen onez, eskerrik gehien bildu duten prosazko artikuluek berek944.

T.  Monzon  prosagilearen  emaitzetarik  bat  Lurraren  mintzoa artikulua  da945, 

antzerkigintzan  hasi  zen  garaikoa  (1953)946.  Artikulu  horretan  azaltzen  duenez,  jaun 

943  “Eskual theatroaz” in Gure Herria, (1), 1960, 10. or.
944  Ikus: IZAGIRRE, Koldo: Telesforo Monzon (1904-1981), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 1999, 20-21 

orr.:  Goi-asmorik gabeko antzerkia, ikusle onbera eta aseerraz bati zuzendua, Iparraldeko gizarte  
tradizionalenean  kokaturiko  istorioak  erakusten  zituena:  halakoxea  da,  oro  har,  Monzonen  
antzerkigintza.  Larzabalengandik  bereizten  duen  ezaugarri  nagusia  lirikotasuna  da,  “antzerki  
poetikoa”  izatea,  gertatuaren  korapiloari  baino  kantuari,  dantzari  eta  oro  har  eszenografiari  
garrantzi handiagoa ematen dionez; 
Eta MENDIGUREN, Xabier: “Langosta baten aitzakian” in Eibar.org./blogak/mendiguren/92, 3. or.: 
Antzerkia  ez  zuen  gerraurreko  tradizioari  loturik  egin,  eta  erreferentzia  ez  zuen  Hego  Euskal  
Herrikoa  ere:  50-60  hamarkadetan  hainbat  antzezlan  idatzi  zuen:  Zurgin  zaharra...Antzerki  
herrikoiak dira, ez libururako baizik oholtzarako pentsatuak, Lapurdi edo Baxenabarreko herrietako  
taldeek jokatzeko, haien neurri eta beharretara egokituak (.)  Iparraldeko herri-giroa biziarazteko  
helburu  apal  bezain  txalogarri  hori  ahaztuz  gero,  ezin  esan  goi  mailako  lanak  direnik,  baina  
badituzte,  nolanahi  ere,  edertasun  printzak;  azpimarratzekoa  da,  esate  baterako,  antzerkian  hitz  
neurtua erabiltzeko saioa, Menditarrak eta Hazparneko anderea obretan.

945  IZAGIRRE, K.: Langosta baten inguruan, Elkar, Donostia, 1995, 101-105 orr.
946  Alderdi EAJren  aldizkarian  agertu  zenez,  1953ko  urtarrilean  Donibaneko  Gure-Etchea aretoan 

Begiraleak  antzerki  taldeak T. Monzonen  Ur garbi eman zuen, berriemailearen arabera:  Fantasía 
lírica en versos cantados, con algunos bailes populares, al son del txistu que se oye entre bastidores.  
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eskolatu batek gutuna egin zion bere beste artikulu batean  “un cierto tufillo panteísta” 

sumatu zuela eta. Komentario horren erreakzio gisa sortua du artikulua: 

Panteista? Zer duk hori? Hitz handi harrook: Panteismo-ta, Parlamentarismo-ta,  

Existencialismo-ta horiek izitu egiten naute ni. Izitu ta nahasi zeharo. Ez baititut  

aditzen.  Ez  baitiet  itxurarik  hartzen  (...)  Lurraren emanak euskaraz  zaizkidala  

mintzo errana baitut. Horrek ene laguna izitu. Baina gizona: Jainkoaren mintzoa  

duzu lurraren  mintzoa ere.  Lurraren  mintzoa otoitza  duzu.(...)  Bakoitzari  bere  

hizkeraz egiten diola lurrak, egia hutsa. Guri euskaraz noski. Fray Luis de Leon  

olerkaririk  handienari,  gazteleraz  egiten  zion  bezala (...)  Lurrarenganako 

maitasunik gabe, ez da niretzat egiazko abertzaletasunik. Hamaika gizon handi  

baino barneagotik eta barneago mintzo zait niri –ene Herriaren izenean– nik ongi  

dakidan  oihan  azpiko  iturriño  hura  (...)  Badirela  gure  lurretan  ere,  esango 

didazue,  euskaraz  mintzo  ez  diren  zuhaitz  eta  barazkiak.  Egia  hutsa.  Horra  

pinuok.  Pinu  ganorabakoak.  Negu ta  uda uniforme berarekin,  gure  mendietan  

goardia zibilak bezala dagozenok (...) Alboekin (platanuekin) eginak ditut, hemen  

Lapurdin,  berriketa  batzuk.  Erdaraz  gehienetan.  Itsasertzekook  behintzat  

erdaldunak  baitira.  Edozein  hiztegitan  irakur  daiteke:  Platane.  Arbre  du  Pays 

Basque au service du tourisme p.e. “Hôtel Maitagarria, tout confort, terrasse sous  

les platanes” (id.)

 Intelektualismoari  aiherkundea,  eta  lurra  eta  lurrarekiko  harreman  estuan  bizi 

direnen aldera, lur busti usaina (pastoralak goresteko izenondo sintagma indartsuena) 

gorestea eta oso modu bizian eta berezian sentitze hori, sentiberatasun horrexen emaitza 

baita, esaterako, Zurgin zaharra eta hortik eratorritako Lau kantari eta xori bat. 

T. Monzonek diruduna izaki, ez zuen bizibidea ateratzeko lurra eguneroko izerdiz 

busti beharrik (nahiz bere borondatez hori ere egin), baina, beste dirudun askok ez zuen 

sentiberatasuna  zuen naturarekiko,  bereziki  euskal  lurraren  alderako.  Errepara  bekio 

garai bertsuko beste artikulu honetako zati honi: 

La obra  escrita  toda  ella  en  euzkera  en  un  acto  y  prólogo,  se  desarrolla  en  las  montañas  de  
Arantzazu, donde nos sitúa un simpático artzai-txiki que actúa como prologuista. Se refiere a los  
amores de un gentilhombre gipuzkoano por una pastora que con gran delicadeza le rechaza. Los  
versos son finos e inspirados. Ikus:  : T. Monzón: Hitzak eta idatziak, IV, 1986, Jaizkibel, 317. or.
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Ari  gara  bai  ohartzeke  –gure  Lapurdi  zoragarri  honetan  ere–  erroak  egiten.  

Donibane Lohitzuneko inguruetan erosiak ditut  larre-lurrak.  Eta  haiek  lantzen  

ari. Goizetik iluntzerarte han gaituzue iraultzen, jorratzen, ereiten, landatzen. Eta  

hasiak gara zerbait biltzen: lurraren emaitzak baitira barne-poza, haize garbi ta  

bakea ere. Geroz eta urrunago zaizkit kaletarrak: hizkeraz eta izaeraz ere. Mendia  

bete-betean  arnasten  duenari,  arrotz  zaiola  gero  kale  usaina.  Baserritarrekin  

ohitua.  Soucoupe Volante horietako batean Martetik heldu berriak iduri zaizkit  

jadaneko agertzen hasiak zaizkigun lehenbiziko turistak. Gure eguzkipean beren  

ipurdiak erretzerat etorriak omen...947.

1.4.2.1.  Zurgin zaharra

Horrela  hobeki  aditzen  da  Zurgin  zaharra antzerkiari  darion  zurgin  ofizioaren 

idealizazioa.  Sarrera  benetan  teatrala  du  formaz,  eta  mamiz,  irrigarria  bezain 

adierazgarria. Berriemaile rola jokatzen duenak ohartarazten die ikus-entzuleei ez dutela 

gizona beldurtzekorik ikusiko, ez maitakeria,  lapurreta edo elkar-hiltzerik,  eguneroko 

komedia horretan ez dela inor esposatuko, ez eta ere fraide edo moja sartuko, ez aita 

batek bere alaba ohore gabe ikusirik etxetik kanpora bidaliko ama negarrez utzirik, ez 

dela  inor  sorterritik  Ameriketara  joanen,  baizik  ere  eguneroko bizimodua  erakutsiko 

dela, irri eta negar pixka bat eta izerdi bustia:  zuen begien aurrean jarriz/zurgin zahar  

baten bizia/pozik giñake aal ba´lu ekarri/ederrarekin egia!!!948; ondoren jende artean 

diren  pertsonaia  batzuk  gonbidatzen  ditu  agertokira  eta  protagonista  nagusia,  zurgin 

zaharra, aurkezten zaigu: gau eta egun lanean bizi da Euskal Herriko herrixka batean, ur 

errekaren  aldamenean,  andrea  hila,  semea  hila,  ilobarekin,  honek  bere  ama  galdua 

baitzuen bera jaiotzean. Goizean goiz jaikitzen ziren, gauerdi askotan zutik, merke ari 

ziren lanean eta behartsuentzat dohainik. Etxe zahar batean, ur errekaren aldamenean 

eta hurbil baratze alai txikitxoa, baratzetik biltzen zituztela bakea eta lapikoa, eta haren 

bihotza garbia baitzen bizi zen kantari.

947  Ikus: Langosta baten inguruan, Elkar, Donostia, 1995, 82-83 orr . 
948  Antzerti-ren artxiboko alea segitzen dut. Orduan zer? –esaten du amonaren rola egiten duenak jende  

artetik–: oiloa lumatzen erakutsi behar al diguzu?

500



Antzerkigintza

Haurrentzako ipuin bat dirudi (denok ere barruan dugun haur xaloarentzako bazka), 

eta, aldi berean, oso sinesgarri garatua. 60 bat urteko zurgin zaharra goizeko bostetan 

jaiki eta kantari ageri da bere gelatik:

 Illunaren  igesia,/nausitzen  ari  argia,/Larrun  mendi  gibeletik/ageriko  eguzkia  

(Elizako  ezkilatxoa  entzungo  da)  Eguna  dator,  gaua  doa,/laudatu  dezagun  

Jainkoa./Ze  gauza  ederra,  goizean  goizik,/ezkila  oien  mintzoa (.)  Udaberrian 

bezala  txoriak  kantari:  Aberatsak  ba´lekite/goizaldia  zer  ederra  dan,/ez  lirake  

eguerdi arte/egongo oe barnean.(Errekaldeko leioa zabalduko du eta esan) Agur 

nere errak, nere errekaño,/munduan ez dut politagorik i baiño./Gaur ez aiz ageri  

ba,  neguan  bezela,/oika,  goibel,  illun,  asarre,  minbera...Gaur  umorean  ator,  

saltoka,  kantari,/preskura ekartzera gu(re e)txe zar oni./Jaiotzen ikusi neuk eta  

iltzen ikusiko,/ez bai nauk i bezela, munduan betiko./Baiñan nere ondotik elduko  

danari/neguan oiuka ta udaran kantari,/emaiok eskola,  beldur eta atsegin,/etxe  

zar ontatik urrundu ez dadin./Matxin! Matxin! Agertu adi mutikoa...!

Eta  bizi  garbi  betierekoaren  sinboloa  den  errekaño  horri  (naturan  agertzen  bide 

zaigun  Jainkoaren  adierazpena)  egindako  eskaerak  izango  du  desiraturiko  emaitza, 

jaiotzaren sinbolo den sehaska eta heriotzaren sinbolo den hil-kutxa egiten dituen zurgin 

zaharra hiltzean, ilobak jarraituko dio zurgingoan, betikotasunaren irazkian jaiotzak eta 

heriotzak  bilbatuz,  bizitzaren  ehuna josiz.  Bizkitartean,  amona baserritarra,  neskatila 

ederrak  eta  mutiko  jostariak,  xantre  organista,  esneketaria  eta  errotazaina  etorriko 

zaizkio  zurgin  zaharrari  lana  eta  hizpidea  ematera,  eta  eskalearen  rola  egiten  duena 

askoz libreago eta  zoriontsuago ageriko da aberats  diruzalea  baino,  zuri-zuri  etxetik 

bidali nahi dituen zurginaren etxearen jabea baino. Mehatxua ez da beteko, eta bizitzeko 

teilatupe baten loturarik behar ez duen gizon eskaleak, gizon prestuen etxeetan soilik 

aterpe hartzen duenak salbatuko ditu, bide batez etxejabea apalaraziz, haren hipokrisia 

zuriagatik: Esketik bizi nauzu, Beñat, baiñan gizon garbiei egindako esketik. Orregaitik  

du aberats aundi orrek nere bearra...Izen onaren bearra bait´du...Eta, danak dakite,  

danak...!!  Etxe  artakoak  izan  bai  ditezke  aberatsak,  bañan  biotz  garbiak  ez.(id.) 

Eskalearen  figuraren  bitxia:  itxuren  engainuetarik  begiak  argitzeko,  bihotzez  gizon 

prestuak zein diren azalarazteko bitarteko bilakatua, antzerki honetan!
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Estreinaldian  kritikaren  harrera  aski  ona  izan  zuen949,  guk  irakurri  dugunetik 

juzgatzera. Hitzaurrearen eta bi ekitaldien arteko lotura faltaren akatsa, eta hasierak eta 

bukaerak ez nabarmentzearena alde batera, pertsonaia nagusiei buruz: 

Aberats-diruzalia, Eskalea ta Zurgiña benetan dira arrigarriak ta ongi asmatuak.  

Eskaliena zoragarria (.) Gero ba-daki Monzon jaunak iñork ez bezela irri parra  

sortarazten eta malkua zirikatzen, oñaze eta negarreraño iritxi gabe. Ta euskera  

neurri berezikua bere apainian, ain ziatz eta garbia. Ba-ginekigun Montzon jauna,  

izlari  ta  idazle  bikaña  zala:  orain,  antzergille  onenetakua  azaldu  zaigu,  ta  

“Zurgin-zaarra”  euskel  antzerki  obenetakuen  artian,  bere  tokia  irabazi  duela  

deritzagu (id.).

Handik  hamar  urtera   Donostian  (bestelako  garai  eta  lekuan,  hortaz)  Euskal 

Iztundekoek  eman  zuten.  Ikusleek  oso  harrera  ona  egin  omen  zioten:  labur-iritzirik 

hustu omen zuten  antzokia  A.M. Labaienen arabera;  antzerki  iruzkinlari  gisa  berriz, 

kritika hau egin zion: 

Bere txikian aundi da poesi ispiritu ta giroz betea dagolako. Eta gertakizunik ez  

izanagatik;  ta  ipuia  utsa  ba´da  jardun-lagunak,  ederki  ikusiak  daude,  ta  

“karikatura” ta guzi gizatasunez eta egi-antzez beteak. M. Olaso eder-giroa ta  

kutsua  sortzen  mutilla  degu;  Teatro-jorran  ez  orrenbeste  ordea.  Ari  geiegi  

erabiltzen ditu  ta  korapillorik  lotu ta  azkatu  gabe zintzilik  gelditzen  dira.  Lan  

ontan bait dago, ene iritziz, dramatikaren barne-muiña. (.) Poesia´k beti izango  

du leku berezi bat Antzertia´n bañan gaiak sendoago ebaki ta josi bear dira, ene  

ustez, Teatroa´k eskatzen duanez950. 

Zurgin  zaharra  antzerki  idazle  berri  baten  errebelazioa  bezala,  haren  hurrengo 

Menditarrak konfirmazioa  izan  zen,  Larrun  mendi  inguruko  antzerki  sortzaileetan 

Larzabalez  gain  bazen  besterik,  haren  antzerkien  irakurle951 ez  ezik  hainbatetan 

949  Ikus GOROSTARTZU: “Zurgin-zaarra Monzon jauna´ren antzerki berria” in Alderdi, 1954 edo T.  
Monzon, Hitzak eta idazkiak, IV, 1986, 317-318 orr. Donibane Garazin ere eman zuten Garaztarren 
Etchea-n  1954ko  uztailaren  22an,  Euskal  Ikasleen  Jardunaldietan,  Eusko  Ikaskuntzaren  VIII. 
Biltzarraren barruan. Ikus LARRONDE, Jean Claude:  Histoire du VIII Congres d´Etudes Basques,  
Bayonne, Ustaritz, 1954, 19. or.

950  Aip.lib. 325-326 orr.
951  Hala  zioen:  “Limosnatxo  bat  eskatu  zidan”  artikuluan,  in  Hitzak  eta  idatziak, IV,  152-153 orr. 

Larzabalen Etxahun antzerkiaz: Larzabal´ek oso-osorik irakurria dit (.) Aoberokeririk gabe dizuet, ez  
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zuzendari izan zena ere bazen duin hartako. Aurrekoarekin baino arrakasta handiagoa 

bildu zuen. 

Hogeita hamar urtez Monzonek eta Larzabalek elkarrekin harreman ezin usuagoa 

izanagatik,  zein  antzerki  desberdin  bururatu  zituzten!  Hura  Pierre-Topet  Etxahunen 

bizitza  malerus  dramatikoa  (adulterio  eta  guzti)  taularatuz  izan  zen  aupatua  euskal 

antzerkiaren  parnaso  xumera;  bergarar  donibandartua  berriz,  Zurgin  zaharra lur  eta 

erreka busti usaindun antzerki poetikoaren bitartez.

1.4.2.2. Menditarrak 

Emankizun honetan artzain eta fraideak ekarri  zizkigun antzerkira952;  alde batera, 

beraz,  ingurune bertsuan kokatu  zuen,  izanenean,  lehen  baino goraxeago;  aurrekoan 

mendi magalean bezala,  oraingoan mendi gainean, Arantzazuko Urbia aldean, hortxe 

nonbait; eta protagonistak berriz, hautatu lekuaren araberakoak: honen aurrekoan zurgin 

eta  lurrarekin  estu  loturiko  ofiziokoak  bezala  (errotazaina,  esneketaria)  oraingoan 

menditarragoak: artzainak (zibilak eta  erlijiosoak), baina,  aldi berean, desberdintasun 

handiak  sartu  zituen:  bi  artzain  auzoren  arteko  gorrotoa,  borroka  odoltsua,  amodio 

posesibo baztertzailea, amodioa etsaia hiltzerainoko baztertzailea (nirekin soilik, beste 

inorekin ez!),  bi  fraideren  arteko aurkakotasun politikoak,  hitz  batean:  drama,  lehen 

komedia  eta  ur  eta  bihotz  garbi  poetikoa  zegoen  tokian,  Mari  gaizto  pertsonaiak 

ereindako grina gaiztoak zirela bide, drama bortitza, hots, oso bestelakoa aurrekoaren 

aldean. 

dala  egundaño  euskeraz  alako  antzerkirik  idatzi  izan.  Ez  an,  gure  alde  artan,  eta  ez  emen.  Ez  
urbilduko  zaionik  ere.  Orain  esan  genezake:  antzerki  nagusi  bat  euskeraz  ere  sortu  zaigula . 
Lekukotasun honen balioa gutxietsi gabe ere, gogora ekar bedi, haatik, Etxahun-Iruriren Etchahoun 
koplakaria pastorala oraindik ederrago etsi zuela.  

952  Horrelakoak idatzi zituenari: Unamunok dioena: “La civilización la han inventado los hombres por  
no hacer una de estas tres cosas: labrar,  pescar o cazar”. Itsasoa harrotua dagoelarik, noiznahi  
ikusiko dituzu arrantzaleak, egon ta egon, lehorretik beren itsasoari begira. Baita nekazariak ere  
beren lurrari so. Baina kaletar langileok ikusi izan al dituzue inoiz, hiri nagusietan eta, beren ola  
handi  ilun  haiei  amodioz  begira?  Maitasunik  gabeko  lan  hura  ez  al  duk  gizontasunaren  etsai? 
(Langosta  baten  inguruan, Elkar,  Donostia,  1995,  103.  or.)  alferrik  da  hiri  nagusietako  kaletar 
langileak protagonista bihurtzeko eskatzea; antzerkietan egia eta batez ere ederra hezurmamitu nahi  
zituen, eta horrek lur, erreka, laborari, zurgin, artzain, fraide eta mendira eramaten zuen.
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Garazi  ondoko  Jean  Etcheparerentzat  “Menditarrak”,  ene  iduriko,  eskual  teatro  

hoberenetarik da953. Bi artzain elkarren etsai Ilegorri eta Begibeltzen herraz gain, Jakes 

artzain gazteak Begibeltzen alaba Maialenengana sentitzen zuen amodio osoa, fraideen 

arteko  tirabirak  (Aita  Pello  gipuzkoar  espainiarzalearen  eta  Aita  Beñat  lapurtar 

frantseszalearen  artean),  eta  fraide  Aita  Xabier eta  Maialenen  arteko  sentimenduak 

lehen aldikotz ageri ziren euskal teatroan eta sentimendu horiek egiazkoak ziren, finki 

emanak  eta  hitz  gutxiz  ikusleen  gogoan  pitzaraziak.  Esplizitatuak  baino  gehiago 

iradokiak, jatsuarraren iritziaren arabera. 

Arratibel sinatzen  zuenarentzat  berriz954,  antzerki  horren  mamia  Maialen  

neskatxaren maitasun sentimenduetan dago: 

Neskatxa polit  au,  Mayalen,  artzai gazte batenakin,  Yakes´enakin,  dauka lotua  

bere biotza; une berean ordea nabaitzen du, zer dan eztakin atsegintasun bizi bat  

lekaide edo praille, Aita Xabier´enganarako. Yakes bere aldetik kezka erregarri  

batzuetan  sartzen  da  ta  Praillea  iltzen  du  bere  andregaya  aitortzen  ai  zan  

garayean. Etzekien Yakes´ek Mayalen zauritua zegola mendian amildurik.(id.) 

Sinatu gabe agertu zen beste kritika baten arabera: 

Gorrotoa  dugu  “Menditarrak”  adierazten  duten  nagusiena.  “Mari  Gaizto”  

sorgiñari orren eder zaion alkarrenganako besteen gorrotoa. Eta eguzkipean ain  

edaturik dagoen errakundeari, ba-dirudi gure Erri´an bide erreza egiten zaiola  

sarri.  Horrela,  “Menditarrak” euskaldunen argazkia  bezela  agertzen  zaizkigu.  

Baina, gure zoritxarrerako, mendez mende, hamaika “Illegorri” ta “Begibeltz”,  

“Aita Pello” ta “Aita Beñat”, zuri ta gorri beti anayak alkarrenganako gudan,  

urrikaltasunik  gabeko  guda  izigarrian.  Eta  gorrotoan  bertan  ere  –auxe  beste  

berezitasun nabarigarri gurean– bai muker, buru gogor eta setati gureak 955.

Ikusle kritikariek adierazitako puntu horiek guztiak daude baiki antzerkian, eta nire 

iritzian  hura  egokien  interpretatzera  azkena  hurbiltzen  da  gehiena,  gainerakoek 

adierazitakoak  ukatu  gabe.  Obra  hau  Salbatore  Mitxelenak  sortutako  obraren 

953  “Itsas hegiz-hegi, edo Teatro solas eta bertze” in Herria, 1959-04-23.
954  “Menditarrak” in Alderdi, 1959, edo T. Monzon: hitzak eta idatziak, IV, 1986, 318-319 orr.
955  Aip.lib. 320-321 orr.
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(Arantzazu poema; Ama-Semeak Arantzazuko kondairan) espirituaren oihartzuntzat jo 

liteke, Nemesio Etxanizen Gabak zekarren eguna antzerkia bezala956.

1952an  Aita  Salbatore  Mitxelena  bestaldera  igaro  zen,  eta,  besteak  beste,  T. 

Monzonekin egon zen aurrez aurre. Orduantxe ezagutu zuen lehenbizikoz T. Monzonek: 

“To! Pralle txiki auxe duk noski gure olerkari aundi!” Ta bai asma ere, biotzak ema-

nik957.

S. Mitxelenak ez ezik T. Monzonek ere Arantzazu ingurua oso ongi ezagutzen zuen:

Munduko  bazter  eta  zoko  denetarik,  Arantzazu  zait  bearba  oroitz  eder  eta  

ukigarriz beteena. Antxe igaroak ditut ene aurtzaro ta gaztaroko zenbat egun alai.  

Aloña, Katabera, Urbia, Aizkorri...Arantzazu inguruko mendi aietan su artu zun  

nere abertzaletasunak. Eta andik eldu ere nere artzainenganako maitasuna. Garai  

artan Urbia´n ez eliza ez ostaturik zala, artzainen txaboletan egiten bai nitun nere  

afari ta loak,  egun osoa bakarrik mendiz-mendi ibili  ondoren gauak atsematen  

nindula. Andra Mari´ri goizean goiz eta iluntzearekin Arantzazun egiten genizkion  

otoitz eiek, artzainen ezpañetatik jasotako ipuin zarrekin daramazkit ene baitan  

naasiak. Mendi-gain aietako ikusgai eta ardien arran-otsakin bat eginak. Urbia

´ko gaztai-usainari lotuak. Euskalerria´ren kondairari josiak. Eta ezin aantzi ditut  

erromesen eliza barneko kanta aiek. Euskalerria bera zeritzaidan kantari. (id).

Salbatore  Mitxelenaren  poematik  lehen  zatia  gehiago  gustatu  zitzaion  bigarrena 

baino: 

Poema´ren bi zatietarik leen zatia dut maite: ez bigarrena. Olerkari aundi batek  

egiña baiteritzait leen zati ori. Bigarrenari berriz...pralle-usain azkarragoa artzen  

diot askotan, olerkari usaina baño (id.).

956  Ikusi zuen N. Etxanizek Lohizunen, eta zoragarria iruditu zitzaion: Antzokia bete-betea zegoen, eta  
antzezlariok ederki egin zuten beren lana. Antzerkia zoragarri egin zitzaigun. Ala ere ikutu batzuk ar  
ditzake.  Azken-aldera,  pralle  olerkari[sic]  artzaigazteak  zauritzen  duan  ezkerokoa,  luzetxo  egin  
zitzaidan.  Azken  ori  azkarragoa  ba-lu,  indar  aundiagoa  izango  luke  antzerki  bukaerak .  A. 
Ibinagabeitiari egindako gutun  argitaragabea (1959-04-15).

957  “Arantzazu Aita Mitxelenaren poema” in Alderdi, 1952 edo T. Monzon: hitzak eta idatziak, III, 1986, 
148-149 orr.
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S. Mitxelenaren obraren arabera, Arantzazuren historia eta euskaldunena bat izan da. 

XV. mendean borroka bizian ziren ahaide nagusiak Euskal Herrian, elkar hil eta herriak 

sutu  beharrez.  Ama  Birjinaren  irudia  agertu  zitzaion  Errodrigotxo  artzainari  ermita 

egiteko  galdez,  eta  euskaldunak  baketu  ziren  eta  ermitagintzari  lotu.  Mari  Gaizto 

sorginak ereiten zituen eta hauspotzen euskaldunen arteko gorrotoak eta Arantzazuko 

Andre Marik baketzen eta batzen. Hondarrik hondarrenean, haren obra honetan biltzen 

da:  diferentzien  eta  desberdintasunen  eta  arrotzek  edo  Mari  Gaiztok  hauspotutako 

ezinikusien  gainetik  baketu eta  batu egin behar  dute euskaldun guztiek,  diferentziak 

ezabatu gabe,  baina batu,  denen artean euskal arimari  bizirik eusteko958,  batasunaren 

kontzeptu politiko eta soziologiko bainoago teologikoa denaren pean.

Monzonen  antzerki  honetako  lehen  bi  ekitaldietan  ikusten  dugu,  alde  batetik, 

elkarren  auzo  diren  bi  artzainek  elkarrengana  sentitzen  duten  herra  bortitza  (izenak 

dituzte:  Ile(gorri)  eta  Begi(beltz);  Satan  gorri-beltz  ageri  ohi  zen),  beti  goritzen  ari, 

Mari Gaiztok hauspo emanik;  bestetik,  bi  fraideren arteko etsaigoa,  bata  gipuzkoar-

espainolzalea  eta  bestea  lapurtar-frantseszalea,  bi  abertzaletasun  elkarren  aurkakoak 

eraginik;  eta  bestetik  amodiozko  triangelua,  izate  desberdineko  maitasunek  eratua: 

batetik,  artzain  gazteak  artzaintsa  gaztearen  aldera  sentitzen  duen amodio  posesiboa 

(niretzat  ez  bada  inorentzat  ez);  artzaintsak  harengana  sentitzen  duena  eta  haren 

txikitako  lagun  handiena  den  fraidearengana  sentitua,  eta  fraideak  artzaintsarengana 

sentitzen duena. 

Nola askatzen dira korapiloak? Bi fraideena askatu baino gehiago planteaturik uzten 

du:  Mari  Gaiztok:  Segi  hola,  nere  seme./Borrokan!  Fraideak  ere!/Eskualerria  ez  

dedin/Sekulan Erri bat egin (garbi sumatzen da S. Mitxelenaren obraren oihartzuna); 

Mari Gaiztoren aurkari Aita Nagusiak:  Oa hemendik atso zaharra./Oa, ta ez dezan  

ahantzi/Euskalerri-ko gaurko gazteak/Bat dutela egin nahi! (.) Gero bata Frantziaren 

loriak eta Espainiaren makurrak  kantari (lapurtarra) eta bestea (gipuzkoarra) alderantziz 

aritu  diren  fraideei  honako  erregua  egiten  die:  Erriko-seme  uts-utsa  bai  naiz/eta  

Jainkoaren  mutil,/Irrintzika  nabil  zuen  baitan/Mari-Gaizto  dadin  hil./Joanak  oro  

ahantzi ditzagun/Ta geroa dezagun bil!959. Hots, batu gaitezen geroa eraikitzeko. Hala 

958  Irakur: AZURMENDI, J.: “Euskal arima-Abendats, Euskal arimaren etxeko etsaiak, Batasuna”, in S. 
Mitxelena: idazlan guztiak, II, E.F.A., Arantzazu, 1977, 45-59. orr.

959  OTEA: “Menditarrak” in Euzko-Gogoa, (azken alea), 1957 edo T. Monzon: hitzak eta idatziak, IV, 
1986, 211-212 orr.
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ere,  bi  horien artekoa ez du hirugarren eta azken ekitaldira  eramaten,  eta  horregatik 

diogu erabat garatu eta askatu gabe uzten duela. 

Bi artzain elkarren etsai eta amodiozko triangeluari doakionez, protagonistak berak 

beren  indarrez  ezin  dituzte  maitasunak  eta  gorrotoak  menderatu,  naturaz  gaindiko 

Ongiaren  eta  Gaizkiaren  arteko  borroka  metafisikoaren  txotxongilo  baitira.  Andre 

Mariak euskaldunen artean Bakea eta Amodioa nagusitu daitezen Aita Xabier izango du 

mutil, eta Deabruak Mari Sorgin, eta hark sustaturiko grina gaiztoak. Azkenean, artzain 

maitale  posesiboak  bere  lagunik  handiena  zuen  fraidea  hilko  du  ganibeta  bihotzean 

sarturik. Hilzorian dela, bi artzain elkarren gorrotoko baketzera ekarriko ditu,  elkarri 

barkamena  eskatzera:  Begibeltz,  barka  nazak.  –Badiagu,  biek  ere,  elgarri  barka  

beharra;  eta  hala  dio Aita  Xabierrek,  Gaurko euskeldunak...buruz  buru...hola behar  

litazke mintza; lehen elkar hil nahi zuten artzainetako batek:  Sorhoa berrituko diagu,  

bien  artean.  Idiak  ekarriko-tut  nik,  etxetik. Eta  beste  artzainak:  Azia  badiat  nik,  

sellauruan. Eta Jakes hiltzaileak:  Artzen ba nauzute, emanen dut nik izerdia; eta Aita 

Xabierrek: Gaurko euskeldunak...Euskalerria-ri buruz...hola behar litazke mintzo.

Jainkoak  irabazi  dio  borroka  deabruari  eta  haren  neska  Mari  Gaiztori,   Andre 

Mariaren  eta  haren  mutil  Aita  Xabierren  bitartez.  Abertzaletasun  eta  klase  sozial 

guztietako  euskaldunak  elkarturik  auzolanean  Euskal  Herriari  etorkizuna  eraikitzen, 

Aita Xabierren (Jesus berria) sakrifikazioari esker. Euskal Herriaren garaipen teologikoa 

ezen ez politikoa, antzerki bidez mamitua. 1962an  Jarrai antzerki taldeak eman zuen 

Donostiako Antzoki Zaharrean960.

Ur  garbirekin  hasi,  Zurgin  zaharra,  haren  zati  Lau  kantari  eta  xori  bat, 

Menditarrak,  jada  fama bildua,  1959an Euskal  Museoan Larzabalekin  batera  euskal 

teatro  berriaz  erreient-errientsen  aurrean  hitzaldia  egin  zezan  gomitatu  zuten.  Gure 

behia hila da eskaini zien, bere antzerki opari berria.

 

Behia errapea  gogorturik eta  esnerik eman ezinik,  horrek baserrikoen bizimodua 

krisian jarriko du. Marexalari (albaitari  gaskoia frantsesez mintzo da; T. Monzoni ez 

zitzaion egiazko gertatzen hark euskaraz egitea; geroago eleberrian R. Saizarbitoriak 

960  Ikus SARRIEGI, Patxi: “Iñaki Beobideri elkarrizketa” in Jakin,  (143), 2004ko uztaila-abuztua, 81. 
or.
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egingo zuena guardia zibilekin) deitu edo ez eztabaidan; Ameriketara joan nahi duen 

iloba eta horrelakorik entzun ere nahi ez duen aitona lege zaharrekoaren artekoak, ama 

bitarteko  dela.  Bertan  gelditzeko  baserriko  bizitza  modernizatu  beharra.  Elkarrekiko 

harremanak: amaren garrantzia. 

Hurrengo hamarkadan idatzi  eta  taularatu  zituenak beude,  1950eko hamarraldian 

fama eman ziotenak izan ditugu begipean. T. Monzonen euskal lurrarekiko sentimen-

dua,  hango laborari,  artzain  eta  gainerako gizon-emakumeen aldera,  abertzaletasuna, 

Jainkozaletasuna  (Arantzazu,  S.  Mitxelenaren  obraren  eragina),  konprenitzen 

ahalegindu  gara.  Egiaren  bitartez  ederraren  bila,  eta  hori  lur  busti  usainarekin, 

mendiarekin,  artzainekin  sumatzen  zuela.  Olerkari  baten  antzerkigintza,  korapiloari 

baino besteri begirago. Bere ahuleziekin ere, indar handikoa bere garaian.

1.4.3. Paul Guilsou  (Pol Giltzu961)

P. Larzabal eta T. Monzonen antzerkiak ez ziren ezerezetik sortu ez eta gailendu. 

Sarrerakoan  beste  lau  izen  aipatu  ditugu  eta  bereziki  bi:  Paul  Guilsou  eta  Mayi 

Elissagaray.  Giltzu  senpertarrari  buruz  adierazi  dugu  halaber,  haren  obrarik 

antzeztuenak bi hauek izan zirela: Molière-ren Le Médecin malgré lui komedia-fartsaren 

moldapen  Pettan Mihiku  eta  Nesken aldi  Txekhov-en  La cerisaie-tik moldatua, eta P. 

Larzabalek gehien goresten zuena haren Gizona zela, guk dakigula antzeztu ez zena962.

1951n  Eskualzaleen  Biltzarrak eta  Gernika  elkarteak  antolatu  zuten  teatroka 

antzerki lehiaketaren karietara Lohizunen lehiatu ziren taldeetarik, T. Monzoni gehiena 

Mugerreko taldea gustatu zitzaion,  eta haiek  Pettan Mihiku eman zuten963. Ikusgarria 

bera  baino  aktoreak  eta  horietan  medikuarena  egiten  zuena.  Anekdotatik  haratago 

salatzen  digu  Giltzuren  antzerkigintza  Larzabalen  eta  Monzonen  antzerki  famatuen 

aurrekoa dela, Iparraldeko areto antzerkia berritu aitzinekoa. 

25  urtetan  apeztu  eta  1945ean  Mugerrera  igorri  zuten  Janpiarre  Urrikarriet 

erretoreari  laguntzera.  P.  Xarritonek  dioenez,  apaiz  hori  P.  Lafitterekin  batean,  Ipar 

Euskal  Herrian  abertzaletasunaren  hazia  erein  zuenetarik  bat  izan  zen,  haien 

961  Bere gutunetan horrela sinatzen omen zuen. Biografiaz ematen ditudan datuak P. XARRITONi ostu 
dizkiot: “Paul Guilsou (1920-1993)” in Euskera –XXXVIII (2. aldia) 381-384 orr.

962  Ikus 2. oin-oharra.
963  Ikus “Axular, Arana-Goiri, Moliére eta Pettan” in T. Monzon: hitzak eta idatziak, III, 1986, 123 or.
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belaunaldian.  Delako  Urrikarriet  aldudar  apez  horrek  lehen  aldikotz  bezperetako 

salmoak  euskaraz  ematen  zituen  Mugerreko  elizan,  parrokiako  eskolan  andere 

Malharinek abiatuak zituen lehen euskarazko eskolak, eta apaiz etxetik beretik Joseba 

Rezola eta Mendiola gipuzkoarrek Euzkadi Irratiaren lehen emankizunak ondu zituzten, 

harik  eta  Mitterrand  jaunak,  orduan  barne  ministro  gaztea  zenak,  Francori  atsegin 

egitearren, irratia itxiarazi zuen arte. Giro horren barruan hasi zen Pol Giltzu Mugerreko 

gazteentzat euskarazko antzerkiak idazten. 

Gure Herria bigarren aldian hasi zenean, haren lau antzerki argitaratu ziren 1950etik 

1953ra arte.  Bizkitartean,  Urrikarriet  1950ean zendu zen,  artean  46 urte  zituela,  eta 

Giltzu Hazparneko ikastegira aldatu zen 1952an. 1956an P. Xarritoni galdegin zion (ez 

daki zuzen zergatik,  baina,  susmo du apaiz jansenistekin elkartu zela  Hazparnen eta 

haiekin ezin buruturik edo, alde egitera deliberatu zela) Parisen lekuren bat bilatzeko. 

Eta bere bizitzako azken 37 urteak Pariseko “Saint Pierre du Gros Caillou” parrokian 

eman  zituen.  Lehenbiziko  urteetan  “Saint  Severine”-n  egon  zen  “Saint  Germain  de 

Prés” gazte existentzialisten auzotegitik hurbil, euskalgintzari erabat utzi gabe964,  baina 

nagusiki hango ardi galduen artzain bilakatua.

Pettan  Mihiku eta  Nesken aldi antzoki  askotan  eman  ziren,  eta  erdal  antzerkien 

moldatzaile on fama ekarri zioten. Guri, halere, P. Larzabali bezala, jakingarriena Gure 

Herrian 1953an argitaratu zioten  Gizona iruditzen zaigu, eta haren azterketa labur bat 

burutuko dugu. 

1.4.3.1.  Gizona

964  Herrian,  1960ko abenduaren  15etik  1962ko  uztailaren  26ra  bitartean,  83  emanalditan,  narrazio 
berezia  argitaratu  zuen  “Jainkoa  sotoetan”  izenburuduna,   “neskatxa  baten  oroitzapenak”  azpi-
izenburupean.  Parisen hurbil  zituen gazte existentzialisten bizimodua arakatu,  eta  han haien  soto 
giroan Jainkoak bere itzala nola hedatzen zuen erakutsi nahi izan zuen; adierazi nahiz bezala: Jainkoa 
leku orotan agertzen da edo leku orotan senti daiteke bere hatsa, itxura batera, guztiz jainkogabe edo 
are jainko aurkako giroetan ere. 
Alde  batera  idazlea  apaiza  izaki,  ausart  jokatu  zuela  deritzat  horrelako  gazte  giro  berezia  letraz 
agertzera  menturatzeagatik,  eta  bestetik,  iruditzen  zait  apaizak  sobera  itzalarazi  duela  idazlea. 
Darabilen  euskara  bizi  eta  adierazkorragatik  ere  merezi  luke  argitaratzea,  eta  edizioa  apailatzeko 
Senpere  inguruko euskara  ongi  ezagutzen  duenak argibide  egokiagoak eman ahal  izango lituzke. 
Halakorik balitz, atsegin handiz utziko nioke fotokopiaturik eta koadernaturik dudan artikulu-saila. 
Hortik landa, P. Xarritonek jakinarazi digu 1975ean, 1976an eta 1982an hiru erran aire andana igorri 
zizkiola Herriari, Euskaltzaindiari eta Belokeko Aita Iratzederri.)
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Azkaindarrak  honela  zioen  antzerki  testu  horretaz:  Hori  da  Job  sainduaren 

alegiazko ixtorioa. Obra horrek lan handia luke tauletan jartzeko, bainan badu hats  

bat,  azkar  eta  gorako  sentimentuetarat,  gogoa  altxatzen  duena (id.)  Gure  iritzian, 

antzerki  honen bidez adierazi  nahi zaigu Jainkoak Joben, hots, gizonaren leialtasuna 

(gizakia, oro har) probatu nahi izan zuen bezala, herrien fideltasuna ere berdin proban 

eman  zezakeela,  kasu  honetan,  Euskal  Herriarena,  eta  zehatzago  Hego  Euskal 

Herriarena, hark berez zuzen jokaturik ere, hots, gobernu legitimoaren alde eginagatik, 

azkenean Jainkoak onartu zuelako bidegabeki asaldatutako militarrak garaile gertatzea. 

Euskaldunek ez  zuten  uste  izan  behar  Jainkoak bere eskutik  utzi  zituela,  baizik  ere 

Ahalguztiduna euskaldunak probatzen  ari  zela,  eta  harengan konfiantza  izanez  gero, 

izan zezaketen egoera hobetuko zen konbentzimendua, bereziki eginbidea zuten bezala: 

zaharren ohiturak, mintzaira eta legeak artoski begiratzen bazituzten.

Gizon orori dagokion plano narratiboa eta euskal herriari dagokiona uztartzen dira 

antzerki guztian. Lehenbiziko agerraldian, buruzagi militar batek eusko gudarien buru 

gisa irudika litekeen gizonari, honen manupean diren bost mila gizon galdegiten dizkio, 

ordainetan herriari burujabetza itzultzeko hitza emanik. Gizonak erantzuten dio herriari 

dagokiola asaldatzea hala baderitzo, gobernua egoztearren, eta ez militarrei; laguntzen 

ez badio hamaika aldiz damutuko zaiola ihardesten dio militarrak; haatik, Gizona tinko 

berean! Irakurleak Mola jeneralaren eta, esaterako, T. Monzon edo M. Irujo edo J. A. 

Agirre beraren edo J. Ajuriagerraren arteko buruz burukoa irudika dezake bere baitan. 

Joben historiarekiko paralelismoari doakionez, elkarrizketa horretan garbi ohartzen gara 

gizona zuzena dela.

Satan gorri-beltzak galdegiten dio Jainkoari gizon zuzen hori tentatzeko baimena, 

Joben kondairan bezala, eta Jainkoak eman egiten dio. Lehenbizi, ondasunetan jotzen 

du,  eta  gizon  moderno  aberatsari  dituen  bi  lantegiak  kiskaltzen  dizkiote  militarrek. 

Ondotik, bi alaba galtzen ditu Gernika suntsitu zuen bonbardaketa dirudien militarren 

eraso basan; hurrengo berriz gerrara joan diren bost semeak galtzen ditu: zortzi seme-

alabetatik  bakarra  gelditzen  zaio  bizirik,  eta  bera  Ameriketan,  menturaz,  soilik  bere 

interes  pertsonalaz  arduratua  eta  sorterriaz  ezaxolatua.  Jainkoak,  orduan,  baimena 

ematen  dio  Satani  Gizona  osasunean  jotzeko,  eta  delako  gerra  bidegabe  horretara 

semeak bidaltzeaz gain, berak ere zuzentasunaren aldeko jarrera hartzeagatik (iheslari 

bat  etxean  hartzeagatik)  presondegian  sartu,  eta  han  abereak  bezala  erabilia  izaki 

elbarriturik  gelditzen  da.  Sufrikario  horiek  guztiak  pairatuagatik,  eta  Job  bezala 
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emazteak  tentatzen  duen  arren,  esanez  era  horretako  Jainkoak  ez  duela  begirunerik 

merezi, Jainkoarengan konfiantza osoa izaten jarraitzen du.

Baina ikus dezagun nola tentatzen duen Gizonari bisitan datorkion anaiak: 

Gogorra egin duzue, alabainan, gorriekin jartzea (.) Ez zarezte ohartzen, hola  

jokatuz,  zer  kaltea  egiten  diozueten  girichtinoeri:  zuengatik  ditik  kumunisgoak  

bazterretan ari erroak hedatzen –Jazarleei aiertu bear, eta guri zarezte egiten (.) 

Gizonak, orduan: 

Ohartzen zarezte, girichtinoek, gaineratekoek bezala, bakea bera baino bearrago  

dutela Libertatea? Ez bazarezte libro, ez zaitezkete bizi gizonki ez girichtinoki (.)  

Gorrien alde ateratu garela, diozue. Zer? Libertateaz gabetu nahi gintuena, denek  

berdin etsai izaki,  eta hari,  gure kusuan ziren gorri  ala gaineratekoekin  betan  

iardokitzea, gaizki zautzue?! Gateak lepotik ematerat ez uzteko, denek elgarrekin  

gogor-egitea, gaizki?!965 . 

Anaia tentatzaileak: 

Bainan  holako  ondorioak,  eta  Gizonak:  Ez  diagu  urrikirik (.)  Gachtaginak  

gachtakeria egin dezala: ongi heltzen bada, haren gaizkia bera ongitzat daukazue.  

Zorigaitzak  jo  dezala,  ongirik  baizik  egin  ez  duen  gizona;  harek  ongi  eginak  

berak, orduan gaizki...(id.)

Anaiak hala ere bereari eusten dio: Jainkoak onak sariztatzen dituela eta gaiztoak 

zigortzen. Gizonak, orduan, Jainkoaren zuzentasunaren misterioa aiputan hartzen du, eta 

nolanahi  ere,  haren  aurka  egin  ezina:  Ez gaituzkek  Gure  Jainkoarekin  hauzitan  sar.  

Harek zernahi egin diezagun, nork deusik erran zezokek? Urrikari diat, gogor egin nahi  

liokena.

Buruenik, Jainkoak Job sendatu egin zuen, ondasunak biderkatu zizkion, hamalau 

seme eta hiru alaba eman, eta ehun eta berrogei urte ekarri zituen. Antzerkiko Gizona 

965  Gure Herria, 1953, 250-252 orr.
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azken ekitaldian sendoturik ageri da, gorputzeko oinazerik sentitzen ez duela. Bizirik 

gelditu  zaion seme bakarra berreskuratzen du Amerikatik  itzulirik.  Hari  azaltzen dio 

zorigaitza  irakasle  gaitza  dela,  eta  ondasunak  eta  osasuna  estimatzen  irakatsi  diola. 

Baina antzerki  idazleari  gizon orori dagokiona bezainbeste  Euskal Herriari  doakiona 

zaio axola, eta horrela diotso Gizonak semeari zalantzati:  Milaka bagaituk, nik bezala 

sofritu  dugunak...Bainan,  ez  gaituk,  seme,  hik  bertzeek  bezala  jujatzen? Eta  orduan 

semeak  ematen  du  bere  bilakaeraren  berri,  nola  hasiera  batean  bere  buruaz  baino 

arduratzen ez zen, baina gero gerraren berriek-eta gogoeta eginarazi zioten eta azkenean 

ohartu zen zein eginbide zituen sorterriaren alderako: 

Gure Herriaz ahalge ginenak urgulutan sarrarazi gaituzte, ichuri odola guri eman  

balaukute  bezala  (.)  Eta...orai  milaka ta  milaka agertzen  dire  gure  odolekoak  

Sort-Herriaren alde...Herria batzuen baitan eortzirik, bertzeen baitan berpizten  

ari da egundaino bezein gazte eta azkar (.) Ba, senditu dut, ni, ait-amen ganik  

sorturik,  etche  chokoan  hazia  eta  Sort-Herrian  haunditua,  betikotz  ait-ameri,  

etchondoari eta Sort-Herriari loturik naukatela ezin trenkatuzko lokarriek 966. 

Eta esperantzazko kantu batekin finitzen da. Hirugarren ahapaldiak honela dio: 

Zaharren  ohidurak,  mintzai  ta  legeak/Artoski  zaint  ditzagun,  berechiz  

bertzeak:/Guonen  alderako  duun  eginbideak/Hori  dauku  galdetzen,  Eskualdun  

maiteak. 

Horretaraz  gero,  euskaldunon  patua  Jobena  bezalakoa  izan  zitekeen,  azken 

zoriontsuduna, baldin eta bidegabeki pairatu arren, Jainkoari leial irautekotan. 

Gerra  Euskal  Herriaren  aurkako  faxistek  irabazi  zuten  eta  euskal  abertzaleak 

galtzaile gertatu baina Jainkoarengan konfiantza izanez gero, aditzera ematen zigun S. 

Mitxelenak  Arantzazuko  Andre  Mariaren  bitartez  lortuko  genuela  euskaldunok  gure 

arteko batasuna eta etorkizun hobea eraikitzea; T. Monzonek Menditarraken berdintsu, 

Andre Mariaren mutil  zen Aita  Xabierren sakrifizioaren  bitartez;  Pol  Giltzuk berriz, 

Joben  kondairaren  bitartez,  hots,  ez  pentsatuz  Jainkoak  onak  sariztatzen  dituela  lur 

honetan eta gaiztoak zigortzen, baizik ere zuzen jokatuz gero, gure ohitura, mintzaira 

966  Gure Herria, 1953, 311-317 orr.
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eta  legeei  errespetua ekarriz  gero,  esperantza  izan genezakeela,  Jainkoak herri  leiala 

sariztatuko zuela galdutakoa baino gehiago irabaziz azken buruan.

1.4.4. M. Elissagaray

Oraino hiru gizon bereizi ditugu, baina emakume antzerki idazleak ere baziren Ipar 

Euskal  Herrian.  1956an  Eskualdun  Gazteria-k  antolatutako  teatro  norgehiagokan,  bi 

sailetan, M. Elissagaray suertatu zen garaile. Pariseko teatro itzulpen lehiaketara hiru 

emakumeren  lanak  heldu  ziren,  eta  Marijan  Minaberryrena  hirugarren  gelditu  zen. 

Gorago adierazi dugu P. Larzabalek, 50eko hamarkadan, haren aitzineko hogeita hamar 

urte  inguruko  antzerki  ekoizpena  balioztatzean,  batzuk  euskaldunen  aurkakotzat  jo 

zituela, besteak beste, Baigorriko Hillau anderearen “Vichy edo Ahuchky” eta batez ere 

“Egiazko Eskualdunak”. Azken antzerki hau ikusita, euskara eta kristautasuna bigarren 

mailako ezaugarri zaharkituak ziren sentipena nagusitzen omen zen.

Mayi Elissagarayren antzerkiei buruz, honela zioen: 

Han  dago  bizi,  Hazparne  gaineko  karrikan,  mintza  errexa,  gogo  zorrotz  

maleziadun batez oro zilatzen ingurikatzen eta pisatzen dituela...Ezagun du bere  

obretarik,  badakiela  barneen  berri.  Bi  obra  ditugu  hunen  ganik:  Maitexaren  

ezkontza, Ameriketako osaba967. 

Gure Herrian argitaratu ziren bi antzerkietarik luzeena hautatu dugu azterketa labur 

bat egiteko.

1.4.4.1.  Ameriketako osaba

967  Piarres Larzabalen idazlanak, VI, Elkar, Donostia, 1996, 114 or. Bestalde, Literaturaren zubitegian 
ageri da Nafarroa Beherekoa zela, baina hori okerra da, Xarriton jaunak segurtatu didanez (2007-06-
20). Haren ustez, Monzonek  Hazparneko anderea moldatzean Mayi Elissagaray izan zuen buruan, 
halakoxea  izan  behar  zuen  eta  delako  idazle  horrek,  hots,  oso  anderea.  1961ean,  Literaturaren 
zubitegian datorrenez, Etcheandia zeritzan eleberria argitaratu zuen frantsesez. Gure Herrian bere bi 
antzerki argitaratu ziren; bata: Ene gizon gea 1957an, 234-247 orr.; ekitaldi bakarrekoa, eta 1958an, 
Ameriketako  osaba,  145-160  orr,  eta  204-222  orr;  hiru  ekitaldikoa,  biak  ere  irabazle  gertatuak 
Eskualdun Gazteria-k 1956an antolatutako sariketan. Bi horietako azkena, bi ekitaldikoa, On Manuel 
Lekuonak gipuzkeratu zuen 1965ean.  Ikus LEKUONA, Juan Mari:  “Manuel Lekuonaren literatur 
kreazioa” 9. or. in www.euskomedia.org. (2009-12-28).
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P.  Larzabalek  Ameriketarako  joaneraren  gaia  Hiru  ziren antzerkian  landu  zuen 

gorago adierazi genuen bezala, enkarguz egina. Hartan, hara zihoazen hiru mutil ziren 

protagonistak,  haien jitea,  haien hango bizimodua eta buruenik, haien itzulera,  gizon 

apaiz baten ikuspegitik. Honako honetan berriz, Ameriketatik dirututa datorren osaba 

batek Iparraldeko herrixka bateko emaztekien artean sortzen duen asaldura, emakume 

baten ikuspegitik ondua. 

Amerikatik itzuli baino hilabete lehenago, diru mordoxka igortzen die arreba-ilobei 

osabak: orduraino bokhata latsale (lixibagileak) zirenak, diruak harroturik, andere handi 

manerak hartzen eta handikeria-ametsak egiten hasten dira, bereziki iloba. Barnealdeko 

herrixka zokotik Donibaneko hiri ederrera jo nahi du, eta hango potret margolari bati 

gortea  egin:  bere  potreta  egin  diezaion  galdegingo  dio,  eta  menturaz,  haren  potreta 

Pariseko aretorik dotoreenean jarriko da ikusgai. 

Dirua  burura  igo  zaion  iloba  hori  Donibanen  margolariarenean  dela  heltzen  da 

osaba,  eta  ilobatzat  etxean  hura  errezibitzeko  gelditu  den neskamea  hartzen  du,  eta 

azken hau baliatzen  da nahasteaz  indianoari  sosak ateratzeko.  Donibanetik  benetako 

iloba itzultzean sekulakoak eta bi aurpegiratzen dizkio neskameari, eta hark ordainetan 

salatzen dio Ameriketako osabari iloba zinez nolakoa duen. 

Osaba amerikano on puska, sorgin haiekin nazkaturik, beste iloba otzan, langile eta 

gisakoarekin gelditzen da, eta andere-nahiko eta diruak hondatutako ama-ilobak beren 

lehengo  egoera  sozialera  itzuliko  dira.  Diruak  eragin  dien  endekatze  moralaren 

salatzaile bipilena lehen auzoa dute.

Xumea da, irakaspen moral garbi(egi)a duena, xumeegia nahi baduzue, baina oso 

ongi  eramana  gertakizuna,  eta  elkarrizketa  oso  txukun  eta  maleziadunez  zirtatua. 

Adibide  bat,  ama-alaba  protagonisten  arteko  elkarrizketa-zatiak,  lehenbiziko  ekital-

dikoak, ama hasita: 

–Uf!  Hatsa tapatzen  zautan,  ez nitaken soineko eder haukier  usa.  Zer nahun?  

Duela hilabete bat oraino bokheta latsale ginintunan.

–Ez bethi aipha aitzinean zer ginen; goazin oraiko bizitze moldeari.
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–Egiaren erraiteko, ez dun ez hik behinere lanari min handirik egin. Ni nindunan  

ba ari, ithurrian bustia, eta saski oihalekin borroka; hi bethi irakurtzen gerthakari  

batzuen.

–Sendi nuen, andere bizitzeko sorthua nintzela.

–Eta hala gertatu.

–Ba, nik irakurtzen nintuen heietan ere, bethi hala zen (.)

–Zuk,  ama,  lagun  nezazu  hunen  jauzten.  Hauk  oro  erosiak  nintuen  ottorekin  

piaiatzeko, eta baliatzen ditut uste baino lehen! Eta norat juaiteko? Iup!...Orai  

ezpainak gorri! Biloa antola! Sal-bichtan behar niz.

–Hala hiz segurki. Badun hogoi-eta-bortz, hi baino gaizkiago denik 968 .

968  Gure Herria, 1958, 146. or. eta 153 or.
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2. HEGOALDEAN

2.1. DONOSTIAN

Gatozen orain, 1950eko hamarkada ardatz harturik, geografikoki erdigunetzat har 

litekeen  Donostia  hirira.  Geografikoki  ez  ezik  beste  hainbat  arrazoi  pisuzkorengatik 

(antzerki  eskola  bat,  hots,  Euskal  Iztundea;  biztanle  ugariko  hirian  kokaturik,  hots, 

antzerki ikusleak ugari samar, hedabideak...) euskal teatroaren bihotza gertatu da euskal 

teatro  modernoaren  historian,  baina  1936ko  maiatzaren  18tik  (Victoria  Eugenia 

antzokian III. Antzerki Egunean J. Karraskedoren  Garo usaia) 1953ko abenduaren 21 

arte (Alzagaren Ramuntxo Antzoki Zaharrean) ez zen denok ezagutzen ditugun arrazoi 

politikoengatik emanaldirik batere izan. Jelkidea zelako hirurogeita hamabost urte handi 

izanagatik  Donostiako  Ondarretako  espetxera  eraman  zuten  euskal  antzerkigintza 

aberasten  hainbeste  lan  egindako  Alzaga,  eta  haren  beste  laguntzaile  handi  Abelino 

Barriolak Paueko erbestera jo behar izan zuen, eta 1936ko gerraurreko Gipuzkoako eta 

Bizkaiko euskal antzerkigintza bizi eta ugaria erreka joarazia izan zen.

Abelino Barriolari Donostiako El Día egunkarian elkarrizketa egin zioten Goi-Argi  

antzerkia  arrakasta  handiz  1935eko  San  Jose  egunez  Victoria  Eugenia antzokian 

estreinatu ondotik. Batetik, bere antzerkiez galdetu zion kazetariak, eta bestetik, euskal 

teatroaren  historiaz.  1895  inguruan  hasi  zen  T.  Alzagarekin-eta  Centro  Católico-an 

antzerkigintzan.  Honela  azaldu  zuen  nola  igaro  ziren  teatroa  gaztelaniaz  egitetik 

euskaraz egitera: 

En el Centro Católico se representaba en castellano, excepto determinados días  

clásicos donostiarras, en que poníamos en escena alguna obra euskérica. Cuando  

apareció  Eusko  Etxea  y  comenzó  a  extenderse  el  espíritu  vasco,  sentimos  la  

necesidad de actuar en vascuence,  pero tropezábamos con la falta  de obras y  

hubo que empezar a escribir969. 

969  Sinadurarik ez du: “Una conversación con don Avelino de Barriola sobre su producción teatral y 
sobre la historia del teatro vasco” in El Día, 1935-03-25.
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 T. Alzagari buruz berriz, 1936ko gerraurrean teatrogile emankorrena izandakoari 

eskainitako liburuxkan, honela dio Xabier Mendiguren Elizegik970: 

Alzagaren bizitzan eta euskal teatro osoaren bilakaeran esanahi bereziko urtea da  

1914koa. Lukas Zulaika zinegotzi sozialistak proiektu bat landu zuen Donostian  

teatro-eskola  sortzeko;  Abelino  Barriola  zinegotzi  jeltzale  eta  antzerkigileak  

eraman  zuen  bururaino,  eta  hala  sortu  zen,  Donostiako  Udalak  proposamena  

onartu  ondoren,  Euskal  Izkera  ta  Iztunde  Eskola  edo  Academia  de  Lengua  y  

Declamación  Vasca. Euskal  Iztundearen  garrantzia  ulertzeko,  kontuan  hartu  

behar da ordura arte ez zela Euskal Herri osoan izan inongo antzerki-eskolarik,  

eta Toribio Alzaga izan zela, itxura denez, teatrotik eta teatrorako bizi izandako  

lehenengo profesionala (7. or.) 

Ordurako gizon heldua izanagatik (54 urte Iztundea sortzean): 

Antzezlan  bat  taularatzeko  era  askotako  lanak  egin  behar  ziren,  eta  denetan  

aritzen zen Toribio (.) Antzerki-lanak idaztea ez zen berez bere eginbeharra, eta  

sortu  ere  sortuak  zituen  batzuk  aurretik  ere,  baina  benetako  aldi  emankorra  

orduantxe hasi zen, hurrengo 20 urteetan, bataz beste, urteko obra berri bat idatzi  

baitzuen (9.or.). 

Gero etorri ziren Aitzol, Lizardi eta bereziki antzerkiari doakionez A.M. Labaien, 

1932an,  Antzerti aldizkaria  sortu  zuena  (1920az  geroztik  harremanetan  zen  T. 

Alzagarekin), oso baliagarri gertatu zena Espainiako II. Errepublika aldian Gipuzkoan 

bereziki eta Bizkaian euskal antzerkiak izan zuen goraldia gauza zedin.

Gerraurretik gerraondora eta Toribio Alzagagandik gerraondoan haren lekukoa hartu 

zuen Maria Dolores Agirregana etorriz: 

Euskal Iztundearen bigarren aroa abiatu zen 1953an Maria Dolores Agirreren  

zuzendaritzapean. Don Toribioren ikasle izana zen Agirre, eta aurreko maisuaren  

lorratzak  zenbateraino  irauten  zuen  konturatzeko,  aski  bedi  esatea  lehen  sei  

970  Bidegileak: Toribio Alzaga (1861-1941), Eusko Jaurlaritza, 1999. Toribio Alzagaren patu gogorrari 
buruzko berria ere hortixe bildu dut, eta Abelino BARRIOLAk gerran bizi izandakoaz, ikus autore 
beraren Dramak, klasikoak 12.a, Ibaizabal, 1987.
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urteetan  beti  eman  zutela  Alzagaren  antzerkiren  bat;  horiez  gain,  Soroa  eta  

Barriolaren lan bana. Garaia, giroa, gizartea bera bestelakoak ziren ordea, eta  

frankismoari  aurre  egin  nahi  zioten  gazteek  bestelako  bideak  behar  zituzten,  

bestelako kultura, bestelako antzerkia (23. or.).

Horretaraz  gero,  Lapurdi  eta  Nafarroa Behereko parroki  antzerkia  berritze  aroan 

murgildua,  nahiz  errepertorio  zaharrak  indarrean  zirauen,  Zuberoako  pastoralak  ere 

hortxe nonbait,  eta  Donostiako Euskal  Iztundea,  kontinuista,  batez ere  gerra aurrean 

arrakasta  izandako  obrak  berriz  ematen?  Gatozen  X.  Mendigurenek  aipatutako 

maisuaren lorratza jarraitzearena xehekiago ikusmiratzera.

2.1.1.Toribio Alzaga

Aipatu dugu Ramuntxorekin hasi zirela 1953an; antzerki hori 1920an estreinatu zen 

Donostiako Antzoki  Zaharrean.  Pierre  Lotiren  nobela famatutik  egokitu  zuen euskal 

ikusleentzat T. Alzagak. Arrakasta izan zuen Donostian ez ezik Hendaian 1922an, eta 

Pariseko Odeon antzokian ere eman zuten, baina han kritikarien satirak jaso behar izan 

zituzten,  ez  autoreari  zuzenduak  baizik  zuzendariari971.   Beraz,  hogeita  hamar  urte 

lehenago Pariseraino heldu zen antzerkiarekin ekin zioten aro berriari.

Hurrengo urtean  Andre Joxepa Tronpeta eman zuten (berriz 1957an eta 1965ean): 

hau ere 1920koa. X. Mendigurenen iritzian: 

971  Ezpeletak  “La  Noticia”n  1926an  T.  Alzagari  egindako  elkarrizketa:  LABAYEN,  A.M.:  Teatro 
euskaro,  II,  Auñamendi, Donostia, 1965, 19. or.:  Todavía tengo presente lo precipitado de nuestra  
salida de París rehuyendo las sátiras de los críticos. Menos mal que no iban contra nosotros, sino  
contra  el  director  de  escena,  que  era  M.  Antoine.  La  música  fue  de  “Pierre  Nai”.  Es  la  
representación que se hizo en el teatro vasco con mayor gasto (.) Fue un verdadero derroche de  
fastuosidad y elegancia, inspirado todo en el principio que mantenía M. Antoine, quien decía que la  
vistosidad de la escena salvaba la obra. La escenificación de la obra corrió a cargo de “Pierre  
Loti”, quien, desconocedor sin duda del ambiente de París, todavía virgen para estas obras, estuvo  
algo  desacertada;  eta  DECREPT,  Etienne  euskal  idazle  eta  pintore  baionarrak  Hendaiako 
emankizunaz  idatzitako  artikulua  (aip.  lib.  69-73  orr.)  irakurrita  uste  izan  liteke  antzerki  gidoia 
zuzenean  nobelatik  atera  zuela,  baina,  beste  hau  irakurrita:  ¿Satisfizo  al  público  donostiarra?  –
Muchisímo. No hicimos ningún alarde escénico. Yo me persuadí que después de los dos fracasos  
anteriores, era necesario dar vivacidad al diálogo y algo más de fondo a la obra, y así arreglada  
pudo  pasar.;  nahastea  sortzen  zait,  emankizunen  segidaz  Euskal  Herrian  eta  handik  kanpo. 
http://www.euskaraz.net-en/ (2009-12-28). Euskal Iztundearen lehen aroari buruzkoan ageri da 1920, 
1921 eta 1922an eman zutela Ramuntxo. 
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Sorgin-giroko obra nahasi,  konplexua da, jokalari,  musikari eta dekoratu asko  

eskatzen  duena,  handinahia;  emaitza  antzeztua  epaitu  ezin  badugu  ere,  

eskuizkribuko gidoian ondo burutu gabea iruditu zaigu guri972. 

1955ean, batetik, M. D. Agirreren  Aukeraren maukera...azkenean okerra  bakarriz-

keta, eta besteak beste, T. Alzagaren Mutilzar973 (1956an eta 1957an ere eman zuten). 

1949an  Azpeitiko  Nekazari  Elkartasunak  deitutako  antzerki  lehiaketan  irabazle 

gertatu  zen M.D. Agirreren  bakarrizketa.  Mediku emaztea  du protagonista,  neskame 

zintzo eta langileen bila dabilena. Bakarrizketa horretan mediku emazte euskaldunaren 

eredua, prototipoa, mintzo da. Duen posizio sozialaz eta prestutasunaz zalantza izpirik 

ez du, eta bere buruaz harro dago. Posizio hori eta uste horiek finkatzen neskameek 

laguntzen  diote,  neskame  baserritar  eskola  eta  mundu  gutxikoek,  usu  arlotekeria 

darienak. Itxura guztien arabera, bakarrizketa honetan autoreari interesatzen zaiona da 

goi mailako emakume horren euskara jasoa ondo ematea,  bere ahozko jarduna duen 

posizio sozialaren heinekoa izan dadila bermatzea, azken buruan, euskara horretarako 

gai dela erakustea974.

972  Toribio Alzaga (1861-1941), Eusko Jaurlaritza, 1999, 20. or.
973  Aipatutako elkarrizketa horretan horrela azaltzen du antzerki horri buruzko iritzia T. Alzagak: Entre 

las de carácter  festivo  escribí  un juguete cómico en tres actos para las fiestas de Santo Tomás,  
“Tantarrantan”, “Neskazar” y “Mutilzarra”, todas ellas del mismo corte.

974 Zer  iritzi  zuen  Maria  Dolores  Agirrek  antzerkiaz?  Lurdes  AUZMENDIren  arabera:  Herriaren  
komuni-kazio  biderik  onena,  Maria  Doloresen  ustez,  antzerkia  da.  Herriak  oso  ongi  ulertzen  du  
antzerkiaren lengoaia, bere metaforen mundua, bere sinboloak, bere isilune eta garrasiak ulertzen ditu.  
Antzerkiko  pertsonaiak  erraz  pertsonalizatu  eta  har  daitezke  erreferentzia-puntu  bezala.  Erraza  da  
antzerkiko pertsonaiekin sintonizatzea eta erraza haien mezuak jasotzea. Antzerkia bizitza da eta bizitza  
ulergarria egiten du. Antzerkiak herria egin egiten du. Bera da herria gorpuzteko modu ludikoa, eta ez  
dago horretarako era pozgarri eta egiazkoagorik, esaten zuen Maria Doloresek... (M.D. Agirre (1903-
1937), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 2002, 15. or.) 

Maria  Dolores  Agirrek  berak  eta  beraren  taldeak  egindakoa  honela  laburtzen  zuen,  Lurdes 
Auzmendiri jarraiki: Bestalde, Maria Doloresen hitzetan “salaketa, itxaropen eta elkartasun mezua ekar  
zezaketen lanak” euskarara itzuli eta egokitu zituen, antzokietara eramanaz. Horrela, antzerkiak herria  
isiltasunetik atera egin zuen eta herriak bere sentimenduak adierazi ahal izan zituen bere hizkuntzan...,  
kantuetan..., kultura zaharrean...”Bihotzak eraginda, euskaltzaletasunak bultzatuta, gure herria izango  
nuen mintzagai eta mintza-maisu. Haren bihotz pilpirak entzun, larri-minak jaso eta garaian garaiko  
kezka eta sentipen guztiak herri-euskaraz antzerkian mamitu. Hortik Toribio Altzaga berraztertzea eta R.  
Tagore, Garcia Lorca, B. Vallejo eta abar herri-euskaraz jartzea” (Id. 16-17 orr.).

Maria Dolores Agirreri  buruz,  Harkaitz  CANOk ere  idatzi  du:  Emakumea euskal antzerkian, 
Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 1997, 7-12 orr. 9. orrian adierazten denez, Au dek maltzurkeria! antzerkia 
ere idatzi zuen, baina ez da hala.  2007-04-12an elkarrizketatu nintzen Gotzon EGAÑArekin, eta adierazi  
zidanez,  berak  bakarrik  idatzi  zuen,  Maria  Doloresen  edo  beste  inoren  laguntzarik  gabe.  Bestalde, 
Donostiako  Koldo  Mitxelena  liburutegian  dagoen  alean,  esaldi  dezente  marraz  ezabatuak  ageri  dira, 
gehienetan laburtzeko xedez ematen du, eta beste batzuetan mami aldetik desegokitzat joak izanagatik 
edo. Moldaketa horiek izango dira, hain segur, M.D. Agirrerenak. 

Eta, azkenik, berrikiago, haren garaiko antzerki testuinguruaz URKIZU, Patrik “Maria Dolores 
Agirre eta Euskal Antzerkia” in Egan, (3-4), 2003, 27-54 orr.
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1956an berriz, besteak beste, 1922an estreinatu zen Bost urtian eman zuten. 1926an 

egin zioten elkarrizketan T. Alzagak beraren antzerki onentsuenen artean aipatu zuen: 

Por qué orden de merecimientos colocaría usted las obras del teatro vasco. –La  

primera, indefectiblemente, “Garbiñe”; luego, si usted me permite, “Bost urtian”  

(.) En “Bost urtian” hice una crítica del momento975. 

Aipatzen  duen  une  historikoa  lehen  mundu  gerrako  urteak.  Eta  kritika  soziala? 

Diruzalekeria eta aberastasun burugabea salatzen dira: tesi nagusia da aberastasuna ez 

dela txarra, Jainkoak bere eskuzabaltasunagatik hainbati emana edo onartua dela, beti 

ere  ondo  erabiltzekotan,  hots,  lagun  hurkoari  laguntzeko  asmoz  egindako  obrekin 

uztartzen bada; txarra dela, aldiz, eskrupulu, kontzientzia kristau eta zuzentasunik gabe 

egindako  diru-biltze  ustela,  harrokeria  eta  pertsonaren  hondamen  morala  dakarrena. 

Pertsonaien  aldaketa  morala  antzerkiratzeko  bi  ekitaldien  artean  bost  urteko  tartea 

sortzearen  teknika  baliatzen  du,  eszena  berbera  edo  bertsuetan  pertsonaien  aldaketa 

moralak  azaltzeko  eta  antzezteko.  Era  horretara,  pertsonaien  bilakatze  moral  hori 

agertokian  garatzen  baino  gehiago,  pertsonaien  bi  egoera  moral  desberdinak  taula 

gainean dira kontrajartzen. 

 

T. Alzagaren antzerkien kalitatea alde batera976, hark hogeita hamar urte lehenago 

sortutakoak berriz ematen aritzeko  Euskal Iztundea, ez al zen euskal antzerki berririk 

idazten? N. Etxanizek, 1956ko abenduaren 23an, A. Ibinagabeitiari egindako gutunean 

esaten dio: 

975  LABAYEN,  A.M.:  Teatro  euskaro II.,  Auñamendi,  Donostia,  1965,  21.  or.  Segur  aski  Osaba 
antzerkia urte horretan bertan baina elkarrizketa baino geroago onduko zuen. Beraz, ez dakigu ziur T. 
Alzagak  berak  zer  iritzi  zuen  Osabaz.  X.  Mendigurenen  iritzian  Alzagaren  obra  luzeen  artean 
onentxoena (T. Alzaga. Jostirudiak-Irritza, klasikoak 30, Labayru, 1990, 15. or.).

976  Jon Kortazarrek Alzagaren antzerkiak oro har honela balioztatu ditu:  antzerki-lan  minorak ditugu,  
umorezkoak, gatazka esparru pribatuan kokatzen dutenak, hiri bateko maila ertain-baxuko familien  
eguneroko zorigaitzen eta nahikundeen berri ematen dutenak. Umorearen esparruan, bestalde, goratu 
du  haren  lana:  Altzagaren  lanetako  umorea  askotan  ahozkoa  da,  nahiz  eta  batzuetan  egoera  
anbiguoren batetik edo pertsonaien akatsen batetik ere sor daitekeen. Hitzezko umorearen esparruan  
Altzagak pertsonaien arteko elkarrizketetan erantzunak ematerakoan adimen handikoa dela erakutsi  
digu, izan ere, umorea erantzunen artean sortzen den kontrasteak eragiten du. Baliabideak, nagusiki,  
generoaren  barruan  aurki  ditzakegun  ohiko  bitartekoak  dira:  kontrakotasuna  adierazten  duten  
metaforak, irainak, keinu anbiguoak, hizkuntzen arteko jokoak, iritzien arteko kontrastea, keinuak  
edo  esaldiak  oker  interpretatzea,  etab.  KORTAZAR,  J:  Euskal  literatura  XX.  mendean, Prames, 
Zaragoza, 2.000, 292-293 orr.)
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San Tomas´ak igaro-berri ditugu. Aurtengoa ere, euskal-antzerkiz gantzutua izan  

degu. BOST URTIAN eta EZER EZTA FESTA eman zizkiguten. Beorlegi ta bere  

lagun  zarrak,  ez  dute  antzerki  berririk  egin  nai.  Beti  lengo  antzerki  leloak  

berritzen. Egia esan: jendea bete-betean zan, eta txaloka asko izan ziran; baña  

neri  negargurea  ematen  zidan.  Onenbeste  aurreratu  degu  urte  auetan  euskal-

elertian, eta teatro ergel oiek ez dira gaurko egiten. Urtean beingoa izaten dalako,  

ta  gure  erriak  euskal-gosea  duelako,  betetzen  da  antzokia.  Poz  da  ori;  baña  

zenbat  antzerki  gehiago  balio  dutenak  sortu  diran  arrazkero,  ta  gu  lengo  

lelokeriak ematen977. 

A.M.  Labaienek  handik  hilabetera,  1957ko  urtarril  amaieran,  Lapurdiko  eta 

Donostia  eta  Gipuzkoako  euskal  antzerkiaren  ikuspegi  orokorra  eman  zigun, 

balioespena eta hobetzeko proposamenak: 

Geldi samar daudela gure antzeslari-taldeak derizkiogu. Euskerazko antzerki-jai  

gutxi eratzen dituzte gure erri aundi ta txikitan. Donosti´ko Iztundekoak S. Tomas

´etan Bost urtean eta Ezer ez ta festa biek Alzaga´renak antzestu zituzten. Tolosa

´ra ere joan ziren programa berarekin bi antzeskizun ematera. Beorlegi ta Egileor  

agertu ezkero,  jakiña,  nun nai arrera ona egiten zaiela...San Sebastian egunez  

“Iztundekoak”  Donosti´ko  “Victoria  Eugenia”  antzoki  apañean  eman  ziguten  

“Andre Joxepa Trompeta” Alzaga zanaren irudimen ta sorgin-ikuskizun ederduna.  

Jendeak gañezka teatro-lekua bete zuan, ta atsegiñez entzun ta ikusi zituen ango  

agerraldi irritsuak...Gabiri, Alegi, Igeldo ta Gipuzkoa´ko beste erritan ere euskal  

antseskizunak jaitu  dituztela  entzun dugu.  Lapurdi´ko  Hazparren,  Mugerre  eta  

Donibane  Lohitzun-en  ere  lanean  dira,  irakurri  dugunez.  Larzabal´en  Erriko  

Bozak eta M. Olaso´ren Zurgiña agertzekotan dabiltza. Joan dan urteko sariketan  

garaille  izan  dira  1:  Elizagaray  andrea  Hazparnekoa.  2´n  Minaberry  andrea  

Uztariz´koa.  3.n  Echepare  jauna  Garazikoa:  ta  taldeen  artean  Eiheralarre  ta  

Mugerre-errikoak. 

Eta iritzia eta proposamenak: 

977  Gutun argitaragabea. Deigarria gertatzen zait aktoreen nagikeriari egoztea antzerki berririk antzeztu 
nahi ez izatearen erantzukizuna, eta zuzendari M.D. Agirreri buruz ezer ez adieraztea. 
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Gure artean ere antzerki berriak ikasten leia bear genukela uste dut. Norbaitek  

galdegin  lezake:  “ta  nun dago aukera?”...  Bada,  adiskide,  or  baztarrean uste  

baiño geiago dituzu, aztertu, ikasi ta aintzakotzat artu bear lirakenak. Ori naiko  

ez  dala,  ene  ustez  “EGAN”ek,  igaz  Eguberriz  egin  zuan bezela,  aurten  beste  

batzaldi bat eratu bear luke, bakarrizketa, elkarrizketa ta beste lan laburretatik  

asi  ta  bi  ta  iru  ekitaldi  dituen  antzerki  luzetaraño.  Au  da  gure  iritziz  biderik  

egokiena euskal “repertorioa”, ugaritu ez ezen, obetu ta gaitu dedin. Gero etorri  

ditezke,  orobat,  saritutako lanak antzestu-araztea,  orretarako antzeslari-taldeen  

artean nor-geiago leiaketa ta dema jarriaz978. 

Aipatzen duen  Egan  aldizkariak antolatutako antzerki sariketari dagokionez, lehen 

saria, 3.000 pezetakoa, Bilboko Manuel Ziarsoloren Eguberri-aizeak antzerkiak irabazi 

zuen979,  bigarrena,  Ondarroako Agustin  Zubikarairen  Seaska-inguruan antzerkiak  eta 

aipamena batez  ere  Ondarroako J.A. Arkotxak  Gabon-gabontzetarekin eta  Jose Luis 

Zurutuzak Gabon gaueko gazi-gezarekin.

Urte horretan bertan, udan, Arantzazuko Andre Mariaren urtea ospatzeko eratu zen 

antzerki  sariketan,  5.000  pezetako  sari  bakarra  biren  artean  banatu  zen,  Nemesio 

Etxanizen  Gabak zekarren eguna-ren eta Anastasio Albisuren  Mesederik aundienaren 

artean.

Donostian bizi zen N. Etxaniz apaiz jeltzaleak Arantzazun saritutako lan horrez gain 

liburuxka bat  aterea  zuen 1952an bi  antzerkirekin;  komedia  bat:  Izeko  aberatsa eta 

drama historiko bat:  Irulearen negarra. Harekin Donostian maiz elkartzen zen A. M. 

Labaien tolosar jeltzaleak lau antzerki argitaratuak zituen,  bi komedia eta drama bat 

Euzko-Gogoan  (Muga,  Jostuna,  Lurrikara)  eta  komedia  bat  Eganen:  Petrikillo.  J. 

Etxaide donostiar euskaltzale porrokatu, abertzale980 eta giristino finak drama historiko-

978  (EGAN,  1957),  liburu  honetatik:   LABAYEN  A.M.:  Teatro  Euskaro,  2.  liburukia,  Auñamendi, 
Donostia,  1965. 141-142 orr.

979  Gabriel Arestik Arantzazun 1963an egin zuen hitzaldian eman zuen aditzera nola ohartu zen Manu 
ZIARSOLOren antzerki  hori  Barrutia  aramaioarraren  Gabonetako Ikuskizunaren plagioa zela,  eta 
ondorio  horretara  heltzeko  zer-nolako  gorabehera  izan  zituen.  Ikus:  Gabriel  Aresti.  Artikuluak.  
Hitzaldiak.  Gutunak.  Susa.  1986,  38-39  orr.  Aurkikuntza  horri  esker  euskal  historian  hain  segur 
gehien  aztertu  den  antzerkia  izan  da  delako  Barrutiaren  Gabonetako  Ikuskizun hori.  Lehenbizi, 
aztertzen  dihardugun  hamarkadaren  barruan,  Gabriek  Arestik  berak  aztertu  eta  azaldu  zuen 
jendaurrean 1958ko abenduan Bilbon, Aldundian egin zen Euskaltzaleen Biltzarrean. Ikus oin-ohar 
honetan bertan gorago izendatutako liburuan, 7-15 orr.  

980  Ikus ETXARRI, Joseba: “Jon Etxaideri elkarrizketa” in Jakin (110), 1999, 32-35 orr.
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politikoa:  Amaiur Euzko-Gogoan  (Martuteneko  kartzelan  sei  hilabete  egin  zituen 

Gernika aldizkariaren  sei  alerekin  harrapatu  zutelako  Biriatuko  mugan981).  Antzerki 

horien  kalitate  falta  al  zen  arazoa?  Ez  dut  uste!  Hiru  autore  horiek  jarraitu  zuten 

antzerkiak  ekoizten  50eko  hamarkadan  (beste  hiru  N.  Etxanizek,  1958an,  Zarauzko 

Itxaropena argitaletxe famatuak Kuliska sortan argitaratuak; bat A.M. Labaienek Jokua 

ez  da  errenta  argitaletxe  famatu  berak  1960an  argitaratua,  eta  J.  Etxaidek  1958an 

Markesaren alaba Eganen), baina datu objektiboa da N. Etxanizen, A.M. Labaienen eta 

J. Etxaideren antzerki bat bera ere ez zutela Donostian antzeztu, ez Euskal Iztundekoek 

eta ez  Jarrai  taldeak ere. Zergatik geratu ziren baztertuak hiriburutik,  beren antzerki 

idatziak Donostian antzeztuak ikusi ezinik982?

Donostiako  Aurrezki  Kutxa,  1957an,  irratitik  gaztelaniaz  ez  ezik  euskarazko 

emanaldiak eskaintzen hasi zen.  Horretan N. Etxaniz eta M.D. Agirre biak aritu ziren, 

Aita Agirretxe, Basarri, Enrike Zurutuza eta Manu Oñatibiarekin batean. Hasi eta sei bat 

hilabetera bidali egin zuten N. Etxaniz, kanpoko aldizkarietan esku hartzea eta bilera 

politikoren batean parte hartu izana egotzita (aldizkaria, besteak beste,  Euzko-Gogoa, 

eta  bilera  politikoa  Parisen  Eusko  Jaurlaritzak  1956an  egin  zuen  I.  Euskal  Mundu 

Batzarra). Bidegabekeria horren ondorioz hasi zen gobernadore zibilei gutunak idazten, 

eta  Iñaki  Beovide  Jarrai antzerki  taldeko  zuzendariak  adierazi  zidanez983,  orduan 

haserretu  zen  M.D.  Agirrerekin-eta,  bakarrik  utzi  zutelako  laguntza  behar  zuenean. 

Horretaraz  gero,  pentsa  liteke  nagusiki  beldur  politikoaren  eraginez  (autore  jeltzale- 

abertzaleen antzerkiekin joanez gero, zentsura frankista ez zutela gaindituko) baztertu 

zituztela Euskal Iztundekoek, eta Jarrai taldekoek berriz Gabriel Aresti eta beste autore 

kanpotar modernoago batzuk nahiago zituztelako.

Nola  jarraitu  zuen  1957tik  1960ra  Euskal  Iztundea antzerki  taldeak?  Batetik,  T. 

Alzaga  guztiz  baztertu  gabe  (Mutilzar  1957an,  1960an  Ramuntxo)  A.  Barriolaren  bi 

drama onentsuenak antzeztu zituzten: Lagun txar bat (1957-1958) eta Goi Argi (1959); 

bestetik, Gotzon Egañaren Au dek maltzukeria! eskaini zuten 1958an eta 1959an. Urte 

981  Ikus SAN MARTIN, Juan: “Jon Etxaide, idazle bikain eta adiskide minaren oroitzapenez” in Jakin 
(110),  1999,  54.  or.  Txillardegik  berriz  dio1950eko  inguru  horretan:  Garai  hartan  donostiar  
abertzale askoren irakasle eta eredu izan zen hau (AGIRRE, Joxean:  Hitza hitz: Txillardegirekin  
solasean, Elkar, 1996, 39. or.

982  Zarautzen eman zuten  Irrintzikoek  Petrikillo, eta N. Etxanizenak Gipuzkoan bat edo beste, eta J. 
Etxaideren  Markesaren  alaba oso  gerora,  1992an;  baina  galderak,  hala  ere,  badu  zentzua  gure 
iritzian.

983  Elkarrizketa Iñaki Beobiderekin  (2007-04-19).
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bitarte horretan ekin zioten itzulpenak taularatzeari H. Gheon-en Lourdesko lorearekin 

(S. Garcia Elustondok egina, gero M. D. Agirrek orraztu eta osatua984), eta 1960an lehen 

aldiz Iparraldeko autore baten antzerkia eman zuten: P. Larzabalen Damu latza.

2.1.2. Abelino Barriola

Barriolaren  dramek  badute  indarra,  badute  hiri  giroa,  gidoiak  eskaturiko 

erotismoaren agerpena, errealismoa, eta kristau moralaren defentsa sutsua aldi berean. 

Azkena idatzi zuen Goi Argi mugarri bat da bere garaiko antzerkigintzan. Alzagaren eta 

Barriolaren antzerkiak aztertu dituzten bakarrenetakoak X. Mendiguren Elizegi eta Jon 

Kortazar  dira985.  Lagun  txar  bat 1916an  estreinatu  zen,  eta  Goi  Argi 1935ean. 

Bizkitartean,  euskal  teatroko idazle  garrantzizko baten bilakaera  dago.  Sei puntutara 

bildu du X. Mendigurenek delako bilakabide hori: 1.- Irri antzerkitik dramara: hasierako 

lanak jostirudi hutsak; laster hasi zen ordea, drametarako zaletasuna erakusten. Jakina, 

betiere  gai  serioak  irrigarriekin  nahasiz.  2.-  Gero  eta  lan  luzeagoak.  3.-  Ideologia 

nabarmenduz:  didaktismoaren barruan,  ohitura  zaharrei  atxikitako kristau moral  estu 

samarra  eta  –nahiz  gehienetan  nabarmenegi  ez– politikaren  ikuspegi  abertzalea.  4.- 

Herritik hirira. Hasiera batean herrixketan kokatuz gertakaria, eta azken aldian hiritarrak 

dira  protagonistak.  5.-  Pertsonaien  gizarte  maila  gero  eta  jasoagoa,  eta  pertsonaiek 

darabilten hizkuntza bera ere dotoreagoa. 6.- Emakumearen garrantzia eta goraipamena. 

Azken puntu honi dagokionez: 

Lagun txar bat-ek emakumearen irudi ezkorra emango digu: aldakorra, adimen  

gutxi eta arinkeria larregikoa (.) Azken pausua Goi argi-n ageri den Maritxurekin  

ematen du:  fede  eta ohitura onen gordailu,  zartadako,  maratz  eta aldi  berean  

esaneko eta umilak dira azken garaiko emakumeok (24. or.) 

Lagun txar bat-en estreinaldiaz  iruzkina  idatzi  zuen  J.R.-k zioen eztabaida  sortu 

zuela,  eta  eztabaidaren  nondik  norakoak  P.  Larzabalen  Etxahun-ek  sortua  dakarkit 

gogora.  Ekar  dezagun  gogora  teatro  idazle  handiak  emandako  arrapostua  Etxahun 

gordinegia edo errealistegia zela egozten ziotenei: 

984  Ikus LABAYEN, A.M.: Teatro Euskaro,  2. liburukia, Auñamendi, Donostia, 1965, 148 or.
985  MENDIGUREN ELIZEGI, Xabier: Abelino Barriola: Dramak, klasikoak, 12, Ibaizabal, 1987, 23-24 

orr; KORTAZAR, Jon: Euskal literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2.000, 291-295 orr.
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Etchahun ba gordinki izkiriatua da...Bainan gordinki, ez du erran nahi zikinki.  

Etchahunen erranek, beharbada pochi bat, beharri achala kolpatzen dute, bainan  

kontzientziaren  barnea  ez  dute  ahultzen.  Kontzientziaren  barnea,  bai  dute,  

erakaspen askoz argitzen eta atzartzen. 

Aldera beste honekin:

Lagun char bat es realista, como que arranca de la realidad de la vida; pero no se  

complace  en  las  miserias  morales  de  la  sociedad,  antes  bien  las  cauteriza  

implacable  con  el  filo  candente  de  su  lógica  abrumadora  y  siempre  pulcro,  

correcto, intachable, proclama los eternos principios de la virtud y del bien986 .

Jarraitzen ari garen kritikariak zioen bezala, tesidun antzerkia da, eta honela adieraz 

liteke delako tesi hori: arrantzale familiak beren alaben heziketaz axolagabetzen badira, 

emakume horiek galbide moral eta espiritualean hondora litezke. Antzerkiaren amaieraz 

honela zioen: 

La infortunada pescadora se agita en trágicas convulsiones ante el cúmulo de  

desgracias acarreado por el abandono de sus padres, mientras el infame seductor  

sonríe (.) La impresión que este final produce en el público, es de honda e intensa  

emoción. Algunos censuraban que no hubiera castigo para el vil conquistador.  

Pero téngase presente que el autor seguía un proceso a la joven incauta y no al  

seductor. Por otra parte, ya le basta a éste la unánime odiosidad provocada en el  

público (id.).

Goi-Argi ere, alde batera, familia-drama da. Baina aldeak ere nabariak dira. Protago-

nista nagusiak aita-seme dirudunak dira, seme protagonistak egiten dituen parrandetan 

giro kosmopolitagoa ageri da (jazbanda jotzen zuen beltzarana; ingeniari  alemanaren 

emaztea), gidoiak hala eskaturik erotismo txinpartarik ere bada (Ura emakumea! Begi  

urdin; masail zuri gorriak; ezpain irrigarri politak. Aingeru arpegi bat emakume soin  

eder batean ipiñita. Aren lepo...beso...bular...987); aurrekoan galbidera-tuak emakumeak 

986  LABAYEN, A.M.: Teatro Euskaro, 2. liburukia, Auñamendi, Donostia, 1965, 53. or.
987   Abelino Barriola: Dramak, klasikoak, 12, Ibaizabal, 1987, 221 or.
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bezala oraingoan gizonezkoak dira: jainkogabeak, sinesmen gabeak, erlijio aurkakoak; 

eta, emakumeak kristau finak gizonen hondoramen moralari gogor aurre egiten diotenak 

Semeak bere burua hilko du, baina aita sinesgogor seme-hondatzailea onbideratuko da 

hark maite ez duen alabak bere haurrari eman dion heziketa kristau onari esker. El Día-n 

iruzkin laudoriozkoa idatzi zuenak honela azaldu zuen semearen tragedia: 

Enrique  más  ateo  que  enamorado  de  su  novia,  desoído  por  ésta  en  sus  

pretensiones,  sin  fé  en  nada,  sin  amor  al  trabajo,  incapaz  de  soportar  esta  

contrariedad en sus caprichos, sin valor para sobrellevarla y haciendo honor a  

sus ideas materialistas, se suicida dándose un tiro, entre la desesperación de su  

padre  que,  en  realidad  es  el  inductor  moral  de  aquella  resolución  cobarde  y  

fatal988.

Gorago esan dugu semeak bere buruaz beste egiten duela, baina aita seme gaizki-

hezitzailea  onbideratzen  dela.  Delako  konbertsio  hori  dramaren  eszena  garrantziz-

koetako bat da: 

El  hijo  de  cristiana  educación  da  una  dulce  respuesta  al  padre  del  ateismo  

blasfemo,  que no  sabe  donde está,  después  de  muerto  su idolatrado  Enrique.  

Descansa en el Cielo –porque murió arrepentido– donde hallan vida eterna los  

que siendo buenos, perdieron la material y humana. Y esta luz del Cielo derrama  

torrentes de consuelo, sosiego y bienestar, en quien vivió torturado por errónea,  

toda una vida agitada y doliente (.) Emocionó profundamente a los espectadores  

que aplaudieron encendidamente a los intérpretes y reclamaron la presencia en  

las tablas de don Avelino Barriola, sobre todo al final de la obra, aplaudiéndole  

con verdadero entusiasmo y admiración (id.) 

Makur  txiki  bat  baino  ez  zion  aurkitu,  hain  justu  lehen  aipatu  dugun  gidoiak 

eskaturiko  erotismoaren  agerpen  esplizituegia,  antzerkia  bestela  erabat  laudatu  zuen 

kritikariak: 

988  “Una conversación con don Avelino de Barriola sobre su producción teatral y sobre la historia del 
teatro vasco” in El Día, 1935-03-25.
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La figura  de  Julián  (.)  concebida con tanto  verismo para dar  idea  cabal  del  

ambiente  licencioso  en  que  se  desenvuelve  Enrique,  emplea  vocablos  y  

expresiones que, sin caer en lo trivial y en lo chabacano, hieren la sensibilidad de  

las personas bien educadas. En el teatro la mímica –si se estima inexcusable dar  

a entender ciertas cosas– debe reemplazar a las palabras detonantes y a los giros  

duros e hirientes. ¿Vale la observación?(id.)

Handik ia hogeita bost urtera berriro eman zutenean, P. Larzabal han zen gorago 

jaso  dugun  bezala,  eta  haren  iritziaren  arabera,  lan  sarkorra  zen  Goi-Argi eta  han 

agertzen ziren pertsonaiak bortitzegiak Iparraldeko euskaldunentzat989. Zenbait  makur 

atzeman  zizkion,  esate  baterako,  protagonisten  barneko  aldakuntzak  sobera  laster 

gertatzen zirela, eta tarteko betegarriak eta ondorioen argigarriak laburtxoak zirela han-

hemenka990. Horretaz landa zioen, hizkuntza erraz ulertzen zela, eta antzezlariek ongi 

egin zutela beren lana.

J.  Kortazarrek  antzerkia  aztertu  ondotik  honela  balioztatu  du  Barriolaren  lanik  

garrantzitsuena, zalantzarik gabe (.): Gehiegizko bikoiztasunak manikeismoaren arras-

toak baditu ere, eta irakaspena ematea xede duen amaierak drama psikologiko ona izan  

zitekeena  hondarazten  badu  ere,  antzerki-lan  horrek  maila  onargarria  du  hainbat  

esparru teknikotan.  Pertsonaien benetako bizitzaren eta haien pentsamoldeen arteko  

etengabeko loturak eta xehetasun kosmopolitak dira, drama honen maila onargarria  

izan dadin bide ematen duten osagaiak991. 

2.1.3. Gotzon Egañaren  Au dek maltzurkeria!

Aztertzen ari garen urte bitartean,  Euskal Iztundea sortzetik 1936ko gerra hasi arte 

sortutako antzerkiez landa,  euskal autore batek idatzi  eta antzezturiko lehen antzerki 

luzea izan zen (1958, 1959, 1963); lehena eta bakarra, 1960ko abenduan eman zuten 

989  Hurrengo urtean, 1960an, Larzabalen  Damu latza eman zuten, eta  El Diario Vasco-ko kritikari T. 
GOÑI  DE AYALA jaunak  honela  balioztatzen  zuen  P.  Larzabalen  estiloa:  “Damu latza”  de  P.  
Larzabal, con un estilo “barroliano”, pero de una original audacia, va engarzando sus personajes  
en un dolorido “suspense” que muchas veces llega a abrumar al espectador (“Damu latza en el 
principal” ikus A.M. LABAYEN: Teatro Euskaro,  2.liburukia, Auñamendi, Donostia,1965, 80 or. 
Barriola Iparraldekoentzat bortitzegia, eta Larzabal beste horrenbeste Hegoaldekoentzat.

990  “Goi-Argi” in Herria, 1959-12-31.
991  Euskal literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2000, 295 or.
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Larzabalen  Damu latza salbu. Gotzon Egañak idatzi zuen eta M. D. Agirrek egokitu 

antzezteko992. El Diario Vascoko kritikari T. Goñi de Ayala jaunak honako iritzia eman 

zuen antzerki horretaz: 

De  asunto  cómico-sentimental  con  interpolaciones  dramáticas  sin  gran  

consistencia, la producción contiene calidades convenientes para llegar al fondo  

de los sentimientos  con incidencias  en la acción que se siguen con verdadero  

interés, aunque su ambiente y desarrollo reúne concomitancias con una comedia  

muy conocida del castellano 993.

Segur aski Pedro Muñoz Seca antzerkigilearen komediaren batena. Gotzon Egañak 

autore  espainiar  horren  antzerki  bat  itzuli  zuen:  Nor  da  erruduna izenburukoa,  eta 

Donostiako Jarrai antzerki taldeari utzi antzez zezaten994. Delako autore horren ezauga-

rrietako  bat  da  komikotasun  groteskoa,  arlotekeria  dosi  handitan  baliatzea.  1936ko 

gerraurrean, Espainian arrakasta handia izan zuen. Errepublikaren aurkako satirak ere 

idatzi zituen, eta gerra hastean errepublikarrek atxilotu eta fusilatu zuten. Beraz, besteak 

beste, zentsurarekin arazorik ez izateko, autore egokia zen.

Batez ere lehenbiziko ekitaldian testuak badu komikotasun grotesko horretatik, eta 

protagonista nagusi Pello gizagaixo arlote gisa ageri  da, eta beste bi ekitaldietan rol 

garrantzizkoa jokatzen du korapiloa askatzeko (oso ongi antzeztu omen zuen Etxebeste 

aktore famatuak).

Gertakizuna  osoki  janari-denda  batean  gertatzen  da.  Enplegatua  eta  halaber 

dendajabearen suhigaia denak nagusiaren andregaiarekin bat eginda konplota prestatzen 

dute  (maltzurkeria) dendaren  jabe  egiteko,  bide  batez  dendajabeari  eta  alabari 

maltzurkeria ederra sakatuz.  Arlotearena egiten duen Pellok lortuko du xede maltzur 

hori  galaraztea,  laguntzaileekin  batean.  Komedia  ondo  bukatzen  da,  eta  bi  gaiztoek 

992  Lehenago adierazi dugu oin-oharrean Gotzon Egañak berak baieztatu zigula 2007-04-12an. Joseba 
Intxausti  segurarrak  gogoan du maisu izan  zuela  Seguran  eskola  nazionalean,  eta  maisu  ona  eta 
euskaltzalea  zela:  Seguran  sekulako  arrastoa  utzi  zuen  gizonak  nire  belaunaldikoetan:  antzerkia  
egiten zen Eskolan, euskal mitologiako ipuinak kontatzen zizkigun…eta, gainera, euskalduna zen. 
Miel Anjel ELUSTONDOk egindako elkarrizketa Argia-rako “Joseba Intxausti: Mirari bat da garai 
batetik hona Euskal Herrian gertatu dena” 2005-05-01.  Bere maisutzako esperientziaren inguruan 
Antxeta izenordez honako artikulu hau argitaratu zuen “Francotarpean maixu”  in Euzko-Gogoa (3-4), 
1951.

993  “Teatro vasco en el Principal y Bellas Artes” in El Diario Vasco, 1958-12-23.
994  Elkarrizketa Iñaki Beobide Jarrai taldeko zuzendariarekin. 2007-04-19.
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merezitako  eskarmentua  jasotzen  dute,  eta  Pello  protagonista  onak  saria:  dendako 

arduradun  nagusi  izendatzen  dute.  Ikusleek  ez  dute  haria  jarraitzeko  burua  gehiegi 

nekatu beharrik uneoro erakusten zaielako zertan diren azpijokoan ari diren maltzurrak 

eta haien aurka ari diren prestuak. Zailena iruditzen zait harreman sentimental bikoitz 

horiek  ongi  antzeztea.  Estreinaldian  Antzoki  Zaharra  erabat  betetzen  zuen  jendeak 

txalotu  egin  zuen:  Todos  escucharon  unánimes  y  clamorosos  aplausos  de  la  

concurrencia que llenó en su totalidad el teatro Principal (id.).

 

Euzko-Gogoa-k eman zuen antzerki horren berri:  Antzokia beteta zegoela esatea,  

gutxi litzake. Gañezka egin zuala, esan bearrean gera (.) Bildurrez ikara sartu giñan,  

lan  berriak  arrera  txarra  izango  zualakoan.  Baña  oso  besteraka  izan  zan  auzia.  

Jendeak  lasaialdi  ederra  artu  zuan  parre-algaratan  (.)  Baña  ez  dezagun  lo  artu  

egindakoetan; oraindik bide luzea ta aldapa pikea degu. Lartzabal apaizaren antzerki-

lanak ikusteko zai gaude. Gure alderdi ontan eztitugu ezagutzen lan oiek, eta ba-da  

ordua Bidasoaz aruntzako lanak gure artean zabaltzeko. Eskualde biak alkarri eskua  

emanda lanean asten geranen, gure ekiña asko indartu(ko) da995.

Zergatik sartu ote zen bildurrez ikara? Antzerki ikusle ugari horiek betiko antzerki 

zaharrekin ohiturik berriari harrera txarra egingo ziotelakoan?

Zergatik  ematen  ziren  berriz  1915etik  1936ra  arrakasta  izan  zuten  antzerkiak? 

Aktoreek haiek eman nahi zituztelako N. Etxanizek A. Ibinagabeitiari ziotson bezala? 

Antzerki  ikusleek  haiek  ikusi  nahi  zituztelako  gorago  jaso  dugun  antzerki 

iruzkinlariaren beldurra ongi interpretatu badugu? M. D. Agirre zuzendariak zentsuraren 

beldurrez  edo/eta  haiekin  seguruago  sentitzen  zelako  haiek  ematea  nahiago  zuelako 

berriekin arriskatzea baino?

 

P. Larzabalen antzerkiak Donostian emateko dei horrek aldeko erantzuna izan zuen, 

eta eman zuten  Damu latza 1960ko San Tomas egunean. 1961eko Donostia Egunean 

995  “Irakurlearen txokoa” in Euzko-Gogoa, (azken alea), 1958  “Jardule” ezizena. Hor bertan dio delako 
jardule-k  Gotzon EGAÑAk euskaratu  berria  zuela.  Guri  ez  zigun horrelakorik  adierazi  autoreak 
berak,  baina,  egia  da  elkarrizketatu  genuenean  urteetan  oso  aurreratua  zela,  eta  baliteke  ongi  ez 
oroitzea  ere.  Baliteke Pedro Munoz Seca-ren antzerkiren  baten oso zordun izatea,  kritikariak ere 
iradokitzen zuen bezala. Gu ez gara heldu horren sakon aztertzera. Hemen jasoa gera bedi, norbaitek 
xehekiago aztertu nahi balu ere!
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berriro  1935ean  arrakasta  izan  zuen  Lekuona  anaien  Ehun  dukat eman  zuten996.  P. 

Larzabalek ikusi zuen, eta antzezleen lana goraipatzeaz batera, honako kritika egin zion: 

Aithortu  behar dugu ahatik,  arras  ontsa emana gatik,  “Ehun dukat” antzerkia,  lan  

kochkor  bat  dela  bakarrik,  zaukula  iduritu  (.)Bi  erakaspen bereziki  atheratzen  dira  

ikusgarri huntarik: ez dela izan behar sinhesterik sorginetan, eta hiriko lana galgarri  

dela (.). Gure iduripena: sujet hau iduritu zauku mehesko eta azalsko antzerki handi  

batentzat. Gaia du alegiazkotik, eta beraz, horren erakaspenek guti dute mami eta pisu.  

Lanaren josturak  dira  aisetak  eta  gune batzu  dira  kantuz.  Horko sorgin  eta  hiriko  

lanaren aiphamenek, dute zahar itchura bat 997.

Gabriel Aresti euskal literaturaren astintzaile eta eraberritzaile handiak 1961eko urte 

horretan bertan kritika latza egin zion: Hitzaldi hauetan gaurko teatroaz mintzatu behar  

da, nola erein teatroaren gaurkotasuna euskaldunen artean. Eta gertatzen da gaurko  

euskal teatroa eztela gaurkoa, joan den mendekoa baizik...Gure teatroa moralista da,  

badirudi  sermoi  edo  prediku  bat  entzuten  dugula,  euskal  komedia  bat  ikusten  

dugunean998. 

Beste akats bat “teatro txikia, baina gurea” nahi izatearena, salatzen zuen bilbotar 

euskal idazleak. Ikuspegi horren aurka atzerriko teatro ona ezagutzea eta hura hitzez 

hitz itzuli ez baizik egokitzea proposatzen zuen.

Elkarte bat sortu beharra, teatro zuzendarien gabezia nabarmena plazaratzen zuen, 

euskal  antzerki  berriak  egin  beharra  egon  bazeuden  dozena  bat  idazleek,  eta  haiek 

euskara batuan –zuzendariek  egokitu behar  tokian tokira  euskara bakarra– antzezlan 

berriak idatzi beharra,  Altzaga eta Soroa guztiak alde batera utzirik. Hoek ongi daude  

historiarako, baina eztadukagu zertan historian bizi.  Herri  hilak historian bizi  dira,  

herri biziak etorkizunean, esperantzan, molde berrietan, mugimentuan.(id.)

996  Jose  Ariztimuño Aitzol-entzat  antzerki  horixe  izan  zen  1935eko onena,  Tene Muxikaren  Gogo-
Oñazeak-en eta A. Barriolaren  Goi-Argi-ren gainetik. Onena, haren iritzian herritarrena zelako, une 
hartan euskal olerkiak narratiboak izan behar zuten bezala, bertsoetatik ez oso urrunduak, antzerkiak 
ere halakoak behar  zuten izan:  euzkera perfecto,  popular,  ágil,  vivo, compresible;  sus caracteres  
magistrales  como  el  del  “aztia”  y  el  pastor  protagonista;  sus  escenas  folklóricas,  diestramente  
adaptadas  a  la  escena;  el  desarrollo  lleno  de  interés  de  la  trama  y  su  poesía,  sabiamente  
administrada, es la revelación de la temporada del teatro euzkeldun (Jose Ariztimuño Aitzol: idazlan  
guztiak, 6, Erein, Donostia, 1987, 226-227 orr.).

997  “Donostiako teatroan” in Herria, 1961-1-27.
998  Gabriel Arestiren literatur lanak, Artikuluak. Hitzaldiak. Gutunak, 10. liburukia, Susa, 1986, 29-31 

orr.
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Kritikak  kritika,  teatroari  egiteko  garrantzizkoa  egozten  zion,  eta  Larzabalen 

antzeko espirituarekin honela adierazten zuen:  Gaurko problemak atera behar ditugu,  

jenteak,  euskaldun  jenteak  pentsa  dezan,  gelditasun  estatiko  batean  eztadin  para.  

Teatroarekin bete ditzakegu euskal kulturan dauden hutsune asko. Euskal kultura parti  

dezakegu  euskaldunen  artean  libersioarekin  batera.  Euskal  kultura  eta  munduko  

kultura berriak, bizitza molde berriak, pentsaera eta portaera berriak. Euskal kultura  

berriztatu behar dugu, eta biderik egokiena, erraxena eta politena teatroa da (id.).

Honainokoarekin,  horrenbestez,  iruditzen  zaigu  Donostian  Euskal  Iztundeak bere 

bigarren aroan, M.D. Agirreren zuzendaritzapean, eta 1953tik 1960rako urte bitartera 

mugaturik, eskainitako antzerkiez ikuspegi orokorra eman dugula.  

Abelino Barriolak, gerra berehala helduko zela jakin gabe, egin zituen adierazpen 

hauen bidez:  don Toribio Alzaga que en estos 20 años ha trabajado con verdadero  

entusiasmo,  tacto  y  acierto  en  momentos  de  dictaduras  extremistas  de  derechas  e  

izquierdas,  siempre  antivascas999,  Euskal  Iztundea-k  T.  Alzagaren  zuzendaritzapean 

lehen aroan egindako antzerki ibilbidea goretsi zuen. Guk, gure aldetik, adierazi behar 

dugu  Euskal  Iztunde-aren  bigarren  aroko  urte-bitarte  labur  horretara  mugaturik,  eta 

haiek frankismoko urte latzetan egindako lana eta gogoberotasuna aitorturik ere, antzer-

ki berririk  apenas ez zutela  eman,  nahiz eta egon bazeuden1000,  eta kalitatea bazuten 

autore batzuk baztertuak gelditu zirela (A.M. Labaien,  N. Etxaniz,  J. Etxaide),  segur 

aski,  batez  ere  zentsura  frankistak  sortzen  zuen  beldurragatik  eta  ezartzen  zituen 

debekuengatik.

2.1.4. Jarrai antzerki taldea

Taldearen  izenetik  juzgatzera,  aurreko  antzerkigintza  jarraitzekotan  ekin  ziotela 

dirudien  arren,  60ko  hamarkadan  arras  berritzaile  gertatu  ziren.  Gure  hamarkadari 

dagokionez,  1957ko azken aldera  hasi  ziren  Gipuzkoako Foru  Aldundiak  Donostian 

zuen “Julio  Urkixo”  aretoan,  eta  bertan  antzerkia  baino  gehiago testuen irakurketak 

999  “Una conversación con don Avelino Barriola...”. 1935-03-25.
1000 Ikus Eranskinean antzerki argitaratuen zerrenda. 
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prestatzen zituzten, besteak beste, Nemesio Etxanizen Irulearen negarra edo Lizardiren 

Ezkondu ezin zitekeen mutila. Orduan liburutegiko arduraduna zen Jose Artetxe idazleak 

laguntzen  zien  eta  liburutegian  jendaurreko  irakurketak  egiteko  ez  zuten  oztoporik 

izaten. Euskaltzaindiak 1959ko uztailean antolatu zuen Gipuzkoako Antzerki Taldeen 

Txapelketarako Jose Artolaren bakarrizketa  Motza herrian eta Jazinto Karraskedoren 

Etxe aldaketa antzeztu zituzten, eta Alegia eta Tolosako taldeekin batera onenentzat jo 

zituzten.  1959ko  abenduan,  Pedro  Muñoz  Seca  antzerkigile  espainiarraren  Nor  da 

erruduna1001eman zuten Donostiako Antzoki Zaharrean (Gotzon Egañak itzulia zuen eta 

utzi egin zien), eta hurrengo urtean Gipuzkoako beste hainbat herritan.

2.2. GIPUZKOAKO HAINBAT HERRITAN

A.M.  Labaienek  aldian  behin  Egan aldizkarian  antzerki  mugimenduaren  berri 

ematen zuen. 1957an Gabirian, Alegian, Igeldon eta beste hainbat herritan antzerkiak 

egin  zirela  eman zigun aditzera1002.  Tolosarrek  urte  hasieran  Pepe Artolaren  Bixente  

antzeztu zuten (zarrak berri...diralakoan edo zioen A.M. Labaienek), udaberri inguruan 

berriz Baleriano Mokoroaren  Damua garaiz famatua (zaartuxea ote zan beldur giñan  

baiñan zorionez Tolosa´ko Iparragirre antzokian eman ziguten antzezkizunean piztu ta  

gaztetua agertu zitzaigun). 

Antzerki bera Azpeitian eman zuten eta arrakasta izan omen zuen.

Hernanin Bost Urtian eta Ezer ez ta festa eman zuten, aurreko San Tomas egunean 

Iztundekoek Antzoki Zaharrean emana.

Zarautzen Irrintzi taldekoek Alzagaren Mutil zar eman zuten. Eguberrietarako A.M. 

Labaienen Petrikillo prestatzen ari omen ziren. 

1958an Ordiziako talde batek hango euskal jaietan Larzabalen “Okillomendi alkate” 

antzeztu zuten.

1001 Ikus: SARRIEGI, Patxi: “Iñaki Beobideri elkarrizketa” in Jakin (143), 2004ko uztaila-abuztua, 56-
57 orr. Elkarrizketa Iñaki Beobiderekin. 2007-04-19.

1002 Ikus Teatro Eúskaro, 2. liburukia, 142-152 orr. Hortik laburtzen ari gara hemen.
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Antzerki berriak taularatu beharra salatzen zuen A.M Labaienek: Ez esan euskeraz 

egindako komeri-aukerik ez dagoanik. Diputazio´ko Bibliotekan eta beste liburutegitan  

erruz arkitu ditezke lengo antzerki zar geienak eta orain salgai dauden guziak.

Salbuespenak salbuespen, garbi dago egoera orokorra zein zen, Donostiako berbera: 

gerraurrekoak  berriz  ematen  (hori  idatzi  orduko  burura  datorkigu  zentsura  zorrotza 

zegoela,  antzerkiak  gazteleratu  eta  agintari  eta  polizien  baimenak  lortu  behar  izaten 

zirela,  arriskutsua  zela  arriskatzea,  agintariek  gerraurrean  geldiarazia  bezala  zutela 

euskal antzerkia garbi hautematen da, bestelako arrazoiak beste).

1960an  Euskaltzaindiaren Laguntzaileak dei bat egin zien antzerki taldeei sariketa 

batera ager zitezen. Antzeztu behar zuten antzerkia J. Karraskedoren Etxe-Aldaketa zen, 

1934an idatzia. 14 antzerki talde aurkeztu ziren, denak gipuzkoarrak: Andoain, Alegia, 

Donostia, Elgoibar, Gaztelu, Hernani, Legorreta, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Tolosa, 

Urretxu  eta  Zarautz.  Guztira  150  neska-mutiletik  gora.  Alegia,  Donostia  eta  Tolosa 

geratu ziren lehen, berdinean.

Bereziki goratzen zuen A.M. Labaienek Gazteluko antzerki taldeak egindako lana: 

Gipuzkoa´ko  errixka  txikienetakoak  izanik  garaienetakoen  artean  gallendu  da.  

Urte guzian zortzi ala amar jaialdi eratuko zituzten. Etxean ez ezik etxetik kampo  

geienak. Lau bat bost antzerki-lan berri ikasi dituzte. Bateren bat luze ta joko-

lagun ugari  duna “GARBIÑE” bezalakoa (.)  aitatu  dezagun emen Gaztelu´ko  

auzotiar geienak teatro lanean jardun dirala: asi Erretore jaun1003 ta alkateraño 

(151 or).

1960ko urte hartan txapeldun gelditu zenetako talde batek, Tolosako Lizardi taldeak 

Alzagaren Osaba eman zuen Antzoki Zaharrean abuztuan. 

2.3. BIZKAIAN

2.3.1. Bilbo

1003 Dorronsoro Lukax. 
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Bilboko  Txinparta antzerki  taldearen  sorreraz  azaldu  zigun  Alfontso  Irigoien 

jaunak1004 1952-1953 ikasturtean Xabier Peñarekin batera euskarazko eskolak emateko 

Euskaltzaindiaren etxean, Erribera kalean, lekua aurkitu zutela eta teatro taldea ere han 

kokatu zela. Hasieran Deustuko Unibertsitateko Aita Jose Urrutiarekin omen zituzten 

harreman estuak teatro  taldekoek,  eta  herririk herri  teatro erraz eta arin bat  egiten  

zuten euskal kantekin batean eta orduan besterik ez zegoenez gero arrakasta handia  

izan zuten eta bultzada sendoa eman zuten (id.). 

Iker Gallastegi, besteak beste, Bilboko Euzko Gaztediko buruzagi izanak parte hartu 

zuen antzerki talde horretan eta honako argibideak eman zituen: 

El  grupo  Txinpartak  solíamos  ir  de  pueblo  en  pueblo  con  una  especie  de  

representación teatral compuesta de 4 o 5 estampas cortas que nos escribía en  

euskera  principalmente  Manu  Ziarsolo,  “Abeletxe”,  y  entre  las  cuales  

intercalábamos varios números de danzas y corales, estas últimas interpretadas  

por el coro de voces blancas del grupo compuesto por 12 o 14 de las chicas del  

grupo.  Algunos  años  llegamos  a  actuar  más  de  40  veces,  principalmente  en  

Bizkaia  y  Gipuzkoa,  no  sin  algún  que  otro  problema con  la  Guardia  Civil  y  

algunas señoronas del Régimen1005.

 Berriz Alfontso Irigoiengana etorriz,  Egan-en 1955eko azken alean aditzera eman 

zigun Algortan euskal teatroa izan zela urte hartako urrian, euskal dantza eta kantuekin 

batean: 

“Gran Cinema Algorta”-n,  “Txinparta”-ko gazteek gau alai  ta  atsegiña eman  

ziguten.  Erriko  jentea  pozetan  egon  zen,  olako  jairik  ikusten  oitua  ezpaitago.  

Gomuta  samur  eta  eztiak  euskeraren  bidez  gogora  ekarririk,  nola  ez  

poztu?”Txinparta”-k egiten  duen teatroa  laburra  da  oso,  baiña ongi  egiña ta  

erria  euskal-teatroaren  ikustean  oituerazoteko  ezer  ez  bezelakoa,  onela,  gaiak  

bereala aldatuz, ezpaitira ikusleak nekatzen. Gai dira mimika-kontuan, ta badute  

zentzuna  gazte  azkar  auek.  (.)  Kantuan  ere  polito  egin  dute  “Txinparta”-ko  

neskak. Koru eder eta bikaiña dute (.) Dantzak ere ederki....

1004 Sorterriaren alde, Kriselu, Donostia-Bilbao, 1976, 30-31. orr.
1005 Ikus ZELAIETA, Angel: Gabriel Aresti: biografia, Susa, Zarautz, 2000, 24-25 orr.
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Egan-en hurrengo alean, hots, 1956ko lehenean adierazi zigun 1955eko gabonetan 

eta  urtarrilean  Berrizen  eta  Berangon izan  zirela:  bere  elburuak bete  nairik,  au  da,  

erririk geienetan euskal-teatro, dantza ta kantuen alaitasuna eramateko gogoa (.) Erri  

auetan bigarrenez izan direlarik, ezustea ezta izan beste errietan bezalakoa...

Hurrengo 1956ko uztailean Bilbon egindako euskal jaien barruan, Arriagako teatro 

handian1006, beste hainbat ekitaldiren ondotik: 

Txinpartakoak:  theatrugilleak  gure  gureak  zenituzten,  etxekoak,  

TXINPARTAKOAK  Euskaltzaindi-etxeko  orma  arteetan  azitako  eta  garatutako  

nexka-mutillak. “Kattalin ttuku ttuku” eta “Artzaiñaren amesa” estampa bitxiak,  

bizkai-euskera  errez  eta  samurrean  emanak;  nun  eta  Bilboko  theatrurik  

aundienean!.

1958an eman zizkigun Txinpartakoen azken berriak1007: Astrabuduan aritu bide ziren 

Parrokiako  salan eta  hurrengo  Eibarko  Amaya teatroan.  Hori  dela  medio,  Eibarko 

kaleetan entzuten omen zen:  euskeraren errezurreziñoia datorrela. Apirilean Marurin 

izan ziren Mungiako teatrogileekin batean (azken hau lehen aldiz aritu zen, Eguen zuri 

emanik.  Buru Jesus  Maria  Arenaza).  Hurrengo Markinako pilotalekuan.  Urte  horren 

bukaeran, San Tomasetan Donostiako Bellas Artes antzokian aritu ziren1008.

2.3.2. Ondarroa

Bilbotik Ondarroara eginez,  1956ko abenduaren 27an  Alameda zineman ofizialki 

Grupos Artísticos de Ondarroa zeritzatenak (“Antiguako Ama Ume Abeslariak”; parro-

kiako  korua  (gizonezkoak),  Kresala  abesbatza  (gizon-emakumeak)  eta  “Boga-boga” 

rondallak),  Agustin Zubikaraik prestaturiko  Seaska inguruan teatro erlijioso kantatua 

eman zuten1009.  Horretarako bi baimen lortu behar  izan zituzten:  bata,  Ministerio de 

Información y Turismoko probintziako ordezkaritzatik (arazorik gabe lortu zuten) eta 

1006 “Bilbao´tik” in Egan, (3-4), 1956ko maiatza-abuztua. 
1007 “Bilbao´tik” in Egan, (1-2), 1958ko urtarrila-apirila.
1008  Ikus “Irakurlearen txokoa” in Euzko-Gogoa, (azken alea), 1958.
1009 Egan aldizkariak 1956an deitutako antzerki lehiaketan bigarren saria irabazi zuen testu horrek.
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bestea, guardia zibilek eman behar zutena lortzeko baldintza bat jarri zieten ezinbestean 

bete  beharrekoa:  euskarazkoarekin batera,  erdarazko bat  ere  emateko.  Horrela  azken 

orduan prestatu zen “Gran villancico español”, antzerki musikaduna, non bakarlari gisa 

artzain gaztelau batek, andaluz, galego eta ijito batek kantatzen zuten1010. 

Hogei  urteko  desagertzearen  ondotik,  Euskaltzaindiaren  bigarren  Agerkundea 

gertatuagatik, 1956an, Euskal Herriko antzokirik handienean, hots, Bilboko Arriagan1011, 

eta  erakunde horrek orduko agintariengandik  hein bateko begirunea eta  babesa lortu 

arren, Ondarroan eta gainerako euskal herrietan jarraitzen zuen kulturan ere inposizio 

frankistak  bizi-bizi.  Sarreran  adierazi  dugu  direlako  talde  horiek  nagusiki  teatro 

erlijiosoa eginez hasi zirela lehenbiziko urteetan, hain justu gure azterketari dagozkion 

urteetan Seaska inguruan eta Jaunaren bidetan jokatuz, eta gero antzerki errepertorioa 

zabaltzera jo zuten, betiere marinelen bizitza eta itsasoa ardatz.

Seaska inguruan Eibar, Elgoibar, Lekeitio, Markina eta Bilbon ere eman zuten1012. 

Zergatik gelditu zen bigarren1013 Egan-ek antolatutako sariketan?, zein meritu ditu obra 

horrek? 

Gaia,  alde  batera,  ez  da  batere  originala:  Jesusen jaiotza.  San Juanen araberako 

ebanjelioan  eta  San  Lukasenean  ere,  bietan  da  kontatua  Jesusen  jaiotzaren  fedezko 

1010 Imanol ORUEMAZAGA apaiz eta talde horretako zuzendarietakoa izandakoak emandako datuak. 
Erdaraz emandakoetan 1957ko abenduan estreinatu zela dio,  eta  euskarazkoan 1956ko abenduan. 
Ikustekoa  izan  behar  zuen  ondarrotar  euskaldun  peto-petoak  andaluz,  galego  eta  gaztelau 
mozorroturik antzezten eta abesten ikustea eta entzutea. Ondarroako emankizun guztietan erdarazko 
gehigarria  ere  eman beharra  izan  zuten.  Eragozpen  politikoak  ez  ezik  orain  genero  eragozpenak 
izendatuko  genituzkeenak  ere  baziren,  eta  haiek  agintaritza  erlijiosoak  ezarririk.  Imanol 
Oruemazagak adierazitakoaren arabera, 1957an Ondarroako parrokian Aste Santuko Pregoia egiteko 
Kresala abesbatza parte hartzekoa zelarik eta han emakumeak ere bazirenez, erretoreak gotzaindegiko 
baimena  lortzeko  exijitu  zien.  Nahiz  eta  adierazi  hura  ez  zela  elizkizuna  baizik  kontzertua 
gotzaindegiko  baimena  lortu  behar  izan  zuten.  Garai  hartan  parrokiako  helduen  korua  gizonek 
bakarrik osatzen zuten, haur abesbatza soilik neska-mutilena. 
Beste ohar  bat  adierazteko  ere  eskatu dit  Imanolek  Oruemazaga  jaunak,  eta  atsegin handiz  kasu 
egiten diot, nahiz toki xume honetan izan. Jose Antonio Arkotxa antzerki idazleak asko lagundu zien. 
Garai hartan Ondarroan egindako antzerki guztietan hartu zuen parte, eta nahiz eta berak idatzitako 
antzerki bat bera ere ez antzeztu, ez zen inoiz kexatu, eta jarraitu zuen antzerki prestatze eta antzezte  
lanetan  beti  bezain  gogotsu.  Ondarrotar  askok  oraindik  gogoan  omen  dute  A.  Zubikarairen 
Kresaletan antzerkian nola egiten zuen Kitolis pertsonaiaren rola. Gera bedi emandako laguntza handi 
horren lekukotasun idatzi xume hau.  
Berriki atera du Ana Urkizak A. Zubikarairi buruzko biografia (Augustin Zubikarai, Elkar, Donostia, 
2009); xehetasun gehiago jasotzeko merezi du “Augustinen antzerkigintzaren loraldia (1956-1964) 
atala irakurtzea. Aip.lib. 95. orritik aurrera.

1011 Ikus IRIGOIEN, Alfontso: “Bilbao´tik” in Egan (3-4), 1956ko maiatza-abuztua.
1012 Ikus: URKIZA, Julen: Bidegileak, Augustin Zubikarai (1914), Eusko Jaurlaritza, 1999, 22-23 orr.
1013 Gainera,  saria  irabazi  zuenak plagioa egin zuenez,  irabazle moral  Zubikarairena.  Ikus 120. oin-

oharra.
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misterioa. Nola Maria Joserekin ezkondurik edo ezkon hitza emanik egonagatik, birjina 

zen, eta nola sexu-harremanik gabe, Espiritu Santuaren egitez, Jesusez haurdun gelditu 

zen. Sei zati, “irudi” edo eszenatan banatua da, lehenbizikoa horixe da: Jesusen jaiotza. 

San Juanen araberako ebanjelioan  Jainkoak bidalitako aingerua  Joseri  agertzen  zaio, 

emaztea  elkarrekin  bizi  gabe  haurdun egonagatik  lasai  egon dadin;  San Lukasenean 

berriz, Mariari agertzen zaio aingerua, eta Zubikaraik horri jarraitu dio, eta seguru beste 

hainbat  testutatik  ere  hartu  zuela,  baina  eraginak  eragin  originala  ematen  du.  Esate 

baterako,  Simone  eta  Mariren  arteko  elkarrizketa  herrikoi  naturala,  bi  emakume 

ondarrutarren arteko elkarrizketa fresko hori ez dago ebanjelioan, hori Zubikaraik sortu 

du. 

Simone eta Mari, hurrenez hurren.

– Iñuzentekeririk ez egizu buruan erabilli ta aizetu. Zeure bururik zeuk ez gaixotu  

beñepein. –Bildur naz, Simone. Bildur be bildur. Eldu egidazu gogor, bete betean  

eutsi.  –Zelako  koplak  dira,  baña,  zeuk  darabizuzanak?  Nire  aizta  ba´ziña  ta  

umiago izan, a zelako matalazurreko bi artuko zendukezan, gogo gogoz emonak  

atan be1014...

Mariak  Aingeruarekin  duen elkarrizketa  ere  holakoxe freskoa da.  Ondoren  Fede 

umetxo samurra, zuri-zuri jantzita, fedearen ezaugarri legez, kantari: Aita Donostiaren 

“Kanta zagun guziek”. Gero Mariarengana joaten da hura fedean sendotzera. 

Antzezkizuna  ikusteko  gogoa  sortzen  du,  ikusi  gabe  erraz  gal  litezke  xehetasun 

garrantzizkoak.

Irudi edo eszenen hasieran iragarleak kantuz ematen du irudiaren mamia.

Bigarren irudian zazpi bekatu nagusiak dira protagonistak: arro, zeken, lizun, koipe,  

garratz, zital eta  alper. Zazpi bekatu nagusien arteko solasak originalak eta herrikoiak 

dira. 

Arro: Arro ibilli daitela, arro. Orixe nai dot. Eta arroen dabillanian, errege dala  

uste danian, altsuen dalakoan agertzen danian, Pedro zirikatuko dot nik, Pedro,  

1014 Egan (3-4), 1957, 244. or.
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bere lagun andia, mamu antzera erabiliko dot. Ikusiko dozue aren ala Pedro´k  

ukatuko dabenian. Abere arro bat, ollarra, an izango da ukapen orren testigu edo  

ziñaldari, bere burlaz.

Alper: Ba´nekien zu agertuko ziñala arro. Txori ba´ziña, a zelako birigarro!

Zital: Zu etziñake izan bihar diabro

Alper: Nun nitzake emen baño kaxkarro?

Arro:  Eta  ori  gitxi  ba´litz,  il  aurrean,  izerdi  likiñetan  dagoala,  munduaren  

zoragarritasuna begien aurrez aurre jarriko dautsat... (249. or.).

Hirugarren  irudia  dena  kantuz  da.  Kantuak  hemen  duen  leku  hautak  Zuberoako 

pastoralak dakarzkit gogora. Aldeak badira noski, baina hau ere antzerki kantatua da, eta 

Zuberoan bezala herritar antzezle bakoitzari egokien dagokion hizkeran esleitzen zaio 

argumentu-zatia,  historiari  bezainbat  erreparatuz  hura gaurkotu behar  duen aktoreari. 

Itsas-herritar  batek  itsas-herritar  aktoreentzat  prestatutako  libretoa.  Hirugarren  zati 

honetan, mespretxu gogorra jasotzen dute Josek eta Mariak Belengo herritarrengandik. 

Josepe: Beste etxe onetan ein daigun eupada. Zabalduko ete da iñor bizi ba´da!

Gizona: Zein dala zaratatsu nire ate  joten? Gabaren ordu onetan zer dabiltzu  

emen?

Gizona: Dontzella eder bat dakart nik aldean, semea datorrela bere sabelean

Josepe: Seme ta dontzella au nola diteke? Gezurti eder ori ortikan ken zaite (251. 

or.)

 

Ebanjelioetan  ez  da  belendarren  gutxiespenik  aipatzen,  soilik  Belengo  herrian 

ostaturik ezin aurkiturik estalpe batera jo zutela Josek eta Mariak haurra izatera.

Laugarrena gozoa da: artzainak, aingerua, eta izarra dira protagonistak, Jesus haurra 

non jaio den seinalatzen duen izarra, eta estalpea.

Bosgarrena garratza: Belengo kaleetan herritarrek ez dute sinesten Jesusengan: 

Yesus  orrek  itsuak  argituko  dituanik  eztakizu,  ene  andria?  .  –Eztaruzue  uste  

makala! Zuaze zeuon bidian, zeuon bidian juan. Belengo herritarrak zekenak dira, 

sinesgogorrak,  eta  haiekiko  kontrastean  fededunak:  Kristalian  argia  garbi  da  

pasatu/jayota  gero  ere  dontzella  gelditu/Espiritu  Santuak  emonik  grazia/aren  
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kontzeziñoia  beti  da  garbia.  (.)  Estalpeko  umia  Jaungoiko  semia?  Koitada  

koitadia ori da fedia! (257-258 orr.)

Eta  amaiera  atzera  berriz  gozoroa:  estalpe  inguruan,  denak  zoriontsu:  erregeak 

artzainak,  eta  herritarrak  besoetan,  buruan,  lepoetan,  otzaretan  opariak  dituztela.  Eta 

akotazioan  dioen  bezala:  “Oi  Eguberri  gaua”  Lapurdi´ko  itxas  errietako  elizetan  

abestu oi dan erara (260 or.).

Kanta hautatuak:  Aita Donostia,  R.M. Azkue, Aita Lertxundi,  Dufau-ren  Kantuz-

etik.  Kantuak (“Antiguako Ama Ume Abeslariak”,  parrokiako koruak (gizonezkoak), 

“Kresala  abesbatza”  (emakumeak-gizonak)  eta  “Boga-boga”  rondalla),  elkarrizketa 

gozo-garratzak beti biziak eta  maiz bertso oindunak, osagai horien uztartze gutxi-asko 

harmoniatsua  da  hemen  dagoen  sorkuntza  lana.  Antzerki  kantatu  honen  alegiazko 

korapiloa: fedearen eta fedegabeziaren artekoa, komediatik hurbilago dramatik baino, 

Jesusen jaiotza itxaropentsuari doakionez.

Seaska inguruan-ek izan zuen arrakastak adoreturik, Jesusen Nekaldia eta Heriotza 

ardatz harturik 1958ko Aste Santurako  Jaunaren bidetan prestatu zuen A. Zubikaraik, 

eta lehenbizi noski, Ondarroan antzeztu zen. Antzezpen hori luzeagoa, handiagoa, eta 

jakina,  dramatikoagoa;  elkarrizketek  leku  gehiago  dute  bertan,  nahiz  kantuak  ere 

jarraitzen  duen  leku  hauta  izaten  (lau  ahotsetarako  abestiak,  Kresala  abesbatzak 

prestatutako  J.S.  Bach-en  “San  Mateoren  Pasioaren  Azken  Korua”  eta  Haendel-en 

“Mesias”  abestia  ere),  eta  Seaskaren  inguruan-en  azpimarratu  ditugun  ezaugarri 

herrikoiak  (Jesukristoren papera  arrain  garraioan aritzen  zen  gidari  gazte  batek  egin 

omen zuen).  Urte hartan bertan,  Euskaltzaindiaren  laguntzarekin Gasteizko Principal 

antzokian eman zuten, R. Olabideri egindako omenaldian. Bilboko Arriaga antzokian 

eta  halaber  Donostia,  Markina,  Lekeitio,  Eibar,  Elgoibar,  Urretxu,  Arrasate,  Deba, 

Soraluze eta Ermuan ere.

***

Euskal diasporan badakigu hainbat euskal etxetan egin zirela euskarazko antzerki 

bakan batzuk, esaterako, Caracaseko Euskal Etxean, A. Ibinagabeitiak eta M. Ugaldek-

eta bultzaturik. Bestela, Euskal Herriari berari dagokionez, Araban guk dakigula ez zen 
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talderik, eta Nafarroa Garaian ere ez; izan ere, Koldo Mitxelenak Nafarroako Diputa-

zioaren babesean sortutako Príncipe de Viana elkargoaren Euskal Saileko buru Diez de 

Ulzurrun jauna  elkarrizketatu  zuen  1960ko urte  hasieran1015,  eta  iruindar  euskaltzale 

haren  arabera,  egokia  izango  zen  teatro  taldeak  sortzea  Etxarri-Aranatzen,  Leitzan, 

Iruritan eta Lesakan, herri horietan sortuz gero, beste herrietatik deituko zituzketelako. 

Beraz, artean ez zen talderik,  Nafarroako Diputaziotik euskaltzaleek euskal antzerkia 

sustatzeko asmorik bazuten arren.

  

2.4.  HEGOALDEKO  ARETO  ANTZERKIGINTZAKO  AUTORE  ETA  OBRA 

GAILEN BATZUK

P.  Larzabalek  Hazparneko antzerki  taldea  zuen bere  antzerki  testu  idatzi  berriak 

antzezpen  bilakatzeko,  eta  alderantziz,  idazten  hasten  zenean  seguru  buruan  zituela 

Hazparneko  aktore  handiak.  Pol  Giltzuk  Mugerreko  gazteak  zituen  buruan,  eta  T. 

Monzonek Donibane Lohizuneko Begiraleak taldea. 

Hegoaldean,  aldiz,  alde  batera,  Donostian  hor  berpiztu  zen  errautsetatik  Euskal  

Iztundea ia  hogei  urte  geroago  Maria  Dolores  Agirreren  zuzendaritzapean,  hor  zen 

Donostian  Jon  Etxaide  drama-idazlea  bakar-lanean,  beste  generoetan  idatziez  landa, 

drama historiko bat jada idatzia eta argitaratua Euzko-Gogoa-n:  Amaiur eta gero beste 

bat  Markesaren  alaba  1958an  Egan-en  argitaratua,  eta  gure  urte  bitartetik  kanpo 

gelditzen zaigun beste drama historiko bat Begia begi truk,  berriro  Egan-en, 1962an 

argitara emana, Bereterretxeren kantorean oinarritua. Donostian zen halaber, Nemesio 

Etxaniz  Euskal Iztundea berriz abiatzerako hiriburura heldua jaioterri zuen Azkoititik, 

jada  drama  eta  komedia  bat  biltzen  zituen  liburua  argitaratua;  1956an  Arantzazuko 

antzerki  sariketan  lehen  saria  irabazi  zuen  Gabak  zekarren  eguna-rekin  eta  1958an 

liburu batean aipatu dugunaz gain beste hiru antzerki argitaratu zituen. 

Eta alde-aldera Donostian zela esan dezakegu Tolosan bizi zen A.M. Labayen ere, 

gerraurrean  sariak  irabazia  hainbat  komediarekin  (Txinparta  Buruzagi 1920an  eta 

Euskal  Eguna 1931n1016)  eta  1932tik  1936ra  berak  sorturiko  Antzerti aldizkarian  46 

1015 Adiskide berri: “Iruñe´tik” in Egan, (1-2), 1960; edo ikus: Koldo Mitxelena. Euskal Idazlan Guztiak, 
21, klasikoak, Erein, 1988, 118. or.

1016 Ikus URKIZU, Patri: “Antonio Maria Labaien” in Euskera XLIV, 1999, 1, 37-50 orr.
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euskal antzerki argitaratuak, hainbat berak alemanetik eta frantsesetik itzuliak (Brecht, 

Dürrenmatt,  Max Frisch,  eta  Henriette  Charasson,  Ionesco  eta  Rousseau,  eta  Ibsen, 

besteak beste), eta garrantzizkoena guri dagokigunerako, bost antzerki argitaratu zituen 

1950eko hamarkadan  Euzko-Gogoa-n eta  Egan-en, eta antzerki-kritika egiten jarraitu 

zuen batez ere  Egan  aldizkarian, eta itzulpenak; alabaina, hiru idazle hauek ezin izan 

zuten buruan talde bat izan, aktore batzuk irudikatzerik izan Iparraldekoek bezala, beren 

obrak, izan ere, onenean Donostiatik kanpo eman ziren, edo maizenik, ez ziren batere 

antzeztu.

A.M.  Labaien,  Tolosan,  lehen  mundu  gerra  ondotik  sortu  zen  giro  euskaltzale-

jeltzalean  egin  zen,  eta  bera  ere  eragile  gertatu  zen:  Lizardi,  Orixe,  Aitzol,  Ixaka 

Mendizabal eta horiekin batean1017. EAJtik II. Errepublika garaian 1933tik 1936ra alkate 

izan  zenez,  eta  Tolosan  gerra  hastean  milizianoek  hamabi  eskuindar  hil  zituztenez, 

berari leporatu zioten hilketa, eta erbestera jo behar izan zuen. Saran eman zituen zortzi 

urte, eta egonaldi hura probestu zuen, besteak beste, kontrabandista giroko komedia bat 

Muga  deritzana  idazteko,  eta  zertzelada  politiko  horiengatik  Francoren  mendean 

antzerki-idazle  ez-antzezgarria  zen.  Esan dugu bost  antzerki  argitaratu  zituela  50eko 

hamarkadan,  eta  horietatik  bi  jo  ditugu  begiz  azterketarako:  drama  bat:  lurrikara 

deritzana, non bere kideko jeltzaleek Espainiako gerra zibilaz zuten ikuspegia ematen 

duen antzerki hizkuntzan, eta bestea, drama gisa ez baizik komedia eran itxuratzeagatik 

kritikak jaso zituen Jokua ez da errenta, non euskal herri txikietako korrika apustu giroa 

jasotzen duen.

Haren lagun handi Nemesio Etxaniz apaiz jeltzalea berriz, Bergaran hasi zen 36ko 

gerraurrean, parroki inguruan gazteekin antzerkiak moldatzen. Aita integroetakoa zuen 

(Iparraldean jansenista  esatea  bezala,  edo kultura  angloamerikanoan  puritano),  baina 

Santanderko Komillaseko unibertsitatean egin zituen apaiz ikasketak Aitzol, Oiartzabal, 

Orixe  eta  horiekin  batean,  eta  han  euskaltzaletu  eta  jeltzaletu  zen.  Ideologiagatik 

zigortua izan zen 36ko gerra garaian, Lauzirika nafar gotzain frankistak begitan hartu 

baitzuen1018.  Gerraondoan,  Deban eta  bere  jaioterri  Azkoitian  jarraitu  zuen antzerkia 

lantzen, eta 1954ko urte hasieratik Donostian kokatu zen. Autore honenak bi hautatu 

1017 Ikus  ZUBIMENDI,  Joxe Ramon:  “Antonio Maria  Labaien  (1898-1994) hitz  bitan” in  Euskera  
(XLIV), 1, 25-36 orr.

1018 Ikus  SUDUPE,  Pako:  Nemesio  Etxanizen  biografia  eta  ideologia, BBK,  Euskaltzaindia,  1995, 
Bilbo.
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ditugu:  1956an  Arantzazun  saritu  zioten  Gabak  zekarren  eguna,  eta  kutsu 

existentzialista duen Zotzean bizia bakarrizketa, 1958an argitaratu zuen liburuan jasoa.

Jon Etxaideren bilakaera berriz bereziagoa izan zen. Aita Inazio Maria Etxaide jauna 

gazteria integristako lehendakari izan zuen1019, euskaltzale kontsekuentea, eta bere burua 

espainiar  eskuindar  euskal  estatutuzaletzat  zuen.  R.M.  Azkue  hil  zenean 

Euskaltzaindiko buru izan zen hamaika urtez, 1951tik 1962ra arte. Semeari kutsatu zion 

euskaltzaletasuna baina ez espainiarzaletasuna eta eskuindartasuna; izan ere, Aitzol eta 

batez  ere  Arturo  Kanpion  eta  Pedro  Navascués-en  (Mikel  Orreaga)  eraginez  eta, 

abertzale osotzat zuen bere burua hark, eta bere goiburua zen Zazpiak Bat, ohiko sei 

euskal lurraldeak gehi Errioxa,  nafar erregeen garaian Naiara bigarren hiriburua izan 

zenez gero1020, eta gizarte gaietan ez zen aita bezala eskuindarra baizik eta komunismoa 

eta askatasuna uztartzearen aldeko eta giristinoa, Jesukristoren jarraitzaile sutsua. 

A.M.  Labaien  gerraurretik  zen  famatua  euskaltzale-jeltzaleen  artean;  Nemesio 

Etxaniz  pixka  bat  1953an  Egan-en  argitara  eman  zituen  olerkiengatik,  eta  1957tik 

aurrera gehiago gobernadore zibilei egin zizkien gutunengatik, eta haien ondorioz izan 

zituen arazoengatik, eta Jon Etxaidek, gorago jaso dugun bezala, sei hilabete egin zituen 

Martuteneko  espetxean  Gernika  aldizkariko  sei  alerekin  harrapatu  zutelako,  eta 

Txillardegik  dioen  bezala,  50eko  hamarkada  hasierarako  bazen  norbait  Donostian, 

euskaltzale eta abertzaleen artean. Antzerkizaletasuna aitagandik jaso zuen. Bere aitak 

gazteria integristentzat prestatzen zituen antzerkiak (On Manuel Lekuonaren laguntza 

izan zuen) eta musika jartzen zien (esaterako, ehun dukat antzerkiari), eta semea ikusle 

izaten  zen1021.  Gero  Euskal  Iztundea-n  ibili  zen,  Rosa  Arruabarrena-rekin  eta1022. 

Azterketarako 50eko hamarkadan idatzi zituen bi dramak hautatu ditugu: antzeztu ez 

zen Amaiur, eta Franco hil ondoan Mutrikun bederen antzeztu zen Markesaren alaba.

Hiru  autore  horietaz  gain,  Salbatore  Mitxelena  ere  aipatu  beharrean  gara,  nahiz 

olerkigintzan eta saiogintzan gehiago nabarmendu.  1940an hasi,  1955ean jarraitu  eta 

1958an  eman  zuen  bukatutzat  Erri  bat  guruzbidean  drama,  eta  hari  luzeegia  zela 

iritzirik taularatzeko, 1960an eta 1962an hura laburtu zuen, eta Confixus moldatu zuen. 

1019 Ikus ETXAIDE, Jon: Etxaide jauna, Erein, Donostia, 1986.
1020 Ikus ETXARRI, Joseba: “Jon Etxaideri elkarrizketa” in Jakin (110), 1999, 32-35 orr.
1021 ETXAIDE, Jon: Etxaide jauna, Erein, Donostia, 1986, 22. or.
1022 Ikus AUZMENDI, Lurdes: Mª Dolores Agirre (1903-1997), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 20. or.
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Batetik bestera badago alderik, baina biak ala biak drama bakartzat har litezke. Dakigula 

ez zen inoiz antzeztu. Poesian, eta saiakeran arrakasta gehiago izan zuen dudarik gabe. 

Baina drama bakarra izangatik, ezin da inola ere gutxietsi, eta horretxegatik egin diogu 

tartea.

2.4.1. A.M. Labaien

2.4.1.1. Lurrikara

Francok  1953ko  abuztuan  AEBekin  itun  ekonomiko-militarra  sinatu  zuen,   eta 

irailean Pio XII.a buru zuen Vatikanoarekin konkordatoa1023, 1955ean Espainia NBEn 

onartua izan zen.  Erregimena sendoturik,  1956an gerra hasi  zela  hogei urte betetzen 

zirela  eta,  Diario  de  Navarra,  El  Pensamiento  Navarro eta  Mugimenduko  prentsa 

frankista-eta  matxinadaren  garaipena  gozoro gogoratzen,  hura prestatu  zuten  heroiak 

lotsagabeki goresten enplegatu zen, hedabide guztiak alde zituztela1024.

Jeltzale  euskaldun gerra-galtzaileek  ere,  anaien arteko gerra  horren bere bertsioa 

eman  nahi  zuten  50eko  hamarkada  beltz  horretan,  beltza  itxaropen  guztiak  galdu 

zituztelako  II.  mundu  gerran  garaile  gertatu  ziren  potentzien  laguntzarekin  Franco 

eraisteko, eta A.M. Labaienek hobekien ezagutzen zuen artearen bidez egin zuen, hots, 

lau ekitaldiko antzerkia  burutan ateraz.  1953an idatzi  zuen itxura guztien arabera1025, 

Iokin Zaitegik goraipatu zion gutun pribatuan: Iñolako antzerki ederra duzu, bear bada,  

1023 Begira zer idatzi zion Nemesio Etxanizek Andima Ibinagabeitiari 53ko azaroaren 18an:  Oraintxe  
santutu dira gezurra  ta  erailketa  (.)  Dagonillaren  1´goan ba-dakizu Loiola´n nolako eliz-jaia oi  
degun. Aurten luzitu dira “nostrates”ak! Izlaria Moneo Aita ekarri ziguten Valladolid´tik. Espiritu  
Santuak egundoko aizea eman zion: itzaldian Patxi´ri  odol gehiago eskeñi  zion (len ixuria gutxi  
nunbait!) Gaurko agintariak berenak omen dira, ta emengo onenak (.)  Meza erdian Errandonea  
Abak txaneuskinlariari, arren baño arren, “txin da, txin da” jotzeko. Bada ezpada ere an zegon eliz-
atadian  banda  militar  bat.  Onek,  txañeuskinak  baño  lentxeago  eraso  zion  “txindata”ri.  Atea,  
elizakoa,  zabal-zabalik  zuten,  eliz  barrukoak  zeruko  jario  ura  obeto  entzun  zezaten.  Loiolako  
erretoreak penatxo bat. Organua aurrena ez asia txindata jotzen. Gure gizonak ondo morroitu dira.  
Eliza katepean estu-estu artu digute, Utikan! argitaragabea.

1024 Nahiz bibliografia  oso zabala  dagoen,  neure  artikulu baten  erreferentzia  emango dut,  paragrafo 
horren azpian zer dagoen agertzeko besterik ez bada: “Nafarroa tradizionalista frankista munduko 
politikari beha” in Gerónimo de Uztariz, 20, Iruñea, 2004, bereziki 218-227 orr. 

1025 Ikus DIAZ, J. eta  IZTUETA, Paulo:  Jokin Zaitegiri egindako gutunak I (1932-1955), Utriusque 
Vasconiae,  Donostia,  2007,  387  or.,  418  or,  eta  429  or.  1954ko  urtarrilaren  13an  idazten  dio 
galdetzeko Lurrikara antzerkia jaso duen, ez dakiela zenbat gutun idatzi dizkion beraren erantzunik 
jaso gabe. Hortaz 1953. urte azkenerako burutua zuen. Beste bi gutunetan eskerrak ematen dizkio 
Iokinek  bere  ardurapean  hartu  duelako  antzerkia  argitaratzea.  Garrantzizkoena:  A.M.  Labaienek 
mundu guztitik antzerki hori argitaratzea nahi zuen.  

543



Antzerkigintza

euskal  antzerkien  artean  bikaiñena.  Antzez-lagunak  zein  baiño  zein  ederkiago  

agererazten dituzu, ta, gertari bera, astiro baiñan bikain gertarazten. Gertarien egiak  

biotzondoko andia egin zidan. Orixeri esan nionez, Schiller aipatuaren urren-urrengo  

jarriko ziñuket (1954-01-20)1026, eta azkenean lortu zuen 1955ean antzerki-lan luze hori 

argitara  ematea  Euzko-Gogoa-n.  Baina  ez  zen  antzeztu,  besteak  beste,  Francoren 

zentsurak guztiz ezinezko bihurtzen zuelako, eta gaur egun nork ezagutzen du? Gurean 

teatroaz arduratu izan direnek berek ere, nago ez dutela irakurri.

Goazen  antzerkia  laburkiro  aztertzera.  Lau  ekitaldikoa  da.  Lehen  eta  hirugarren 

ekitaldiak  Gipuzkoako  herri  bateko  moja  etxe  batean  jokatzen  dira,  bigarrena  herri 

horretako  batzokian,  eta  laugarrenak  bi  zati  ditu;  bata,  espetxe  batean,  eta  amaiera 

berriro hasierako komentuan. Denbora: 36ko gerraren hasierako hilabeteak. 

Lehen ekitaldian pertsonaien izaera eta batez ere ezaugarri ideologikoak zehazten 

dira. Garrantzizkoenak moja etxeko hierarkiari doakionez, kapilaua, ama aitzindaria, eta 

ama  zuzendaria  dira.  Kapilauak  Aitzol  oroitarazten  dit:  apaiz  abertzale  euskal 

sindikalismoaren sustatzailea,  batzokian  sakristian  bezain etxeko dabil,  eta  batez  ere 

alkartasuna-koekin (ELA/STV) janari kooperatibak sortzen eta etxe merkeen eraikuntza 

bideratzen ibilia ageri zaigu, eta elizako ordezkari den aldetik autokritika egiten badaki, 

kristau sinesmenaren beraren errugabezia garbi utzirik,  kristau epelen jokabideari  eta 

kristau  izeneko  ugazaba  batzuei  egotziz  gizartean  elkarrenganako  gorrotoa  sortzen 

elizak ere lagundu izanaren hobena.  Ama aitzindariarekiko elkarrizketa  bat,  kapilaua 

hasita: 

... Gorrotoa sendo itsasi da gizartean.... –Gerok ikusten degu ikastolara ekartzen  

dizkiguten  aurretan  ere.  Gaxoak!  –Bai  aspaldi  ontan  errelijioaren  aurka  

zapalkunde zitala egin da, langille ta beartsuen artean. Zoritxarrez ez ain urri  

arrazoiz. Gizarte auzian gertatzen danaren errua ez du kristau-sinismenak eta bai  

kristau  epelak.  Batez  ere  kristau  izeneko  ugazaba batzuek.  Erri  txeak  ez  daki  

berezten eta komunismoaren besoetan erortzen da1027.

1026 LASA, Joxe: Teatro osoa euzkeraz, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1977, 11. or. Data aldetik 
bada hor argitzekorik. 1954ko urtarrilean idatzi bazion hori Zaitegik Labaieni noiz bidali ote zion? 
1953an bidali eta 1955ean argitara eman. Edo gutunaren data gaizki emanda dago? Nolanahi ere, giro  
horretan idatzia da, Francoren erregimenak sostengu garrantzizkoak jaso zituen aldian, erreakzio gisa 
sekur aski. 
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Ama aitzindaria  irabazia  du,  eta esan liteke gogaide direla  biak,  jakina,  bakoitza 

bere paperean. Ideologia aldetik beste alderdian, hots, karlisten alderdian, komentuko 

ama zuzendaria eta sakristaua daude. Ama Zuzendariak beldur handia die gorriei, eta 

guardia zibilak nahi lituzke komentuko zaindari. Kapilauaren eta zuzendariaren arteko 

elkarrizketa, kapilaua hasita:

 – Iruñatik ere berri latzak dira (.) Errepublikako agintariak mendera dituztela. Ta  

ogei mila gizon, reketeak geienak, Gipuzkoaz jabetzera omen datoz. Au guda da,  

anai-arteko guda ankerra. Erri batentzako ondamena.

– Rekete oiek onak dira. Emengo gaiztoai besterik ez die erasoko. Errelijioaren  

alde egingo dute.

– Errelijioaren aldezle zintzoena, aren aginduak ondoen goimaitasunez betetzen  

dituana da. Jesukristok erakutsi bait-zigun ezpata zorrotik ateratzea arrisko aundi  

dala.(15. or.)  

Nafar erreketeen eta gipuzkoar gudarien arteko gerra zibila, hots, jeltzaleek 36ko 

gerraz  zuten  ikuspegia,  eta  erreketeak  erlijioaren  alde  ez  baizik  arrazoi  politikoek 

bultzaturik.  Gerran  ez  bezala,  antzerkian  kapilauak  agintzen  du  ama  aitzindariaren 

onespenarekin,  ama zuzendari  eskuindarra galtzaile  da,  eta  gudariak ekartzen dituzte 

komentua zaintzera. 

Sakristaua karlista zaharra da: alderdiaren ibilbidearekin ez da kontent, baina bere 

burua  zaharregi  ikusten  du  alderdiz aldatzeko.  Bihotz  oneko  bezain  eskola  gutxiko 

gizagaixo gisa dago ezaugarritua. Komentuko teilatua konpontzera doan Alkartasunako 

langilearen eta sakristau karlistaren arteko elkarrizketa, sakristaua hasita:

–Aizak  i!  Euskaltasunean  ez  zidak  iñongo  bizkaitarrik  irabazten  eta  oraingo 

gazteak gutxiago.

–Ez,  ez!,  zu  karlista  piñetakoa  zera.  Bañan  salduta  zaudete  buruzagi  

maketozaleak dituzutelako.

–Ortan arrazoi dek. Gure artean ez dek traizioa besterik...

 –Jakiña! Traizionalistak...

1027 www.klasikoak.armiarma.com. (2009-12-28). Lehen ekitaldia: 7. or. Aipu guztiak testu elektroniko 
horretatik. Aurrerantzean, orria bakarrik jarriko dut.
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–Bai Marototik asita. Orain ere gure alderdian nozedaldarrak dizkiagu nagusi.  

Orrengatik ez nauk gehiago “Circulo Carlistara” joaten.

–Zuk gure Batzokira etorri bear zenuke.

–Ez motel! Zarra nauk bide berriak artzeko.

–Ez da beñere berandu Aberria ezagutzeko.

–Ez zekiat itz berri oiek nundik sortzen dituzuen.

–Itz eder ori ondo ulertzean “abertzale” izango zera. (13. or.)

Batzokian  jokatzen  den  bigarren  ekitaldian,  batetik,  gerraren  ikuspegi  jeltzalea 

gehiago  azpimarratzen  da,  lehenbizikoan  zehaztutako  pertsonaien  ezaugarriak  egoki 

garatuz,  eta  bestetik,  moroak,  tertzioak  (kasu  honetan  falangistak) eta  erreketeak 

komentuaz eta herriaz jabetzera datozela eta, tentsio dramatikoaren in crescendoa ongi 

lortua da. 

Oso garbi geratzen da gerra ez dutela euskaldunek sortu, baizik zuriek eta gorriek. 

Gudariak  eta  Alkartasunako  langileak  oso  jatorrak  dira:  Jainkoa  eta  euskal  herriak 

zaintzen  ari  dira,  eta  gorriek  Euskal  Herriko  eskuindarrak  erail  ez  ditzaten  haiei 

laguntzen  diete  ihes  egiten,  eta  gorriek  komentuak  erre  ez  ditzaten  zaintzen  dituzte 

komentuak eta haietan bizi diren lekaimeak.

Adierazgarria  da  sakristau  karlista  zaharraren  eta  miliziano  gorriaren  arteko 

elkarrizketa.  Gorriak  bizkaieraz  berba  egiten  du  (ez  al  dira  ba  tradizionalki  Euskal 

Herrian  bizkaieraz  berba  egiten  duten  eibartarrak  sozialistak  izan!):  Oraintxe  degu 

kapitalismoa  apurtzeko  okasiñua  (.)  Errusin  zelan  jokatu  daben  itaungo  dogu; 

nazionalistei buruz berriz honela dio: Ez genduke bizkaitarrekin asarretu gura, bano ez  

daukagu ezta be luzapen geiagorik emoterik. Eskarrak nazionalistiak katolikuak bezin  

demokrata  zintzuak  dirana,  ostantzean  triskantza  kruela  komentu  danetan  egingo  

genduke, egin be (6. or.)

Bestalde,  matxinatuei  doakienez,  D.  Martin  kapilauak  haiengandik  edozein 

izugarrikeria espero du, izan ere: 

Izugarrikeri  beltza,  ezin  esan  alako  obena  Erlijio  santua  aoan  artuta  gudate  

negargarri au piztu dutenarena. Jesukristo aitatuz lagun urkoak,  naiz gaiztoak  
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izan,  odoletan  itotzea.  Sinismen  berdiñeko  anaiei  maitasunaren  ordez  ezpataz  

suntsitu nai izatea. Errelijioaren etsaiek basatikeri aundiak egin dituzte; kristau  

izenekoak egiten ari diran eriotz sinitzgaitzak erdiratzen ditet barrena (.) Amabost  

eguneko gudateak zenbait gizon arroputz obeto ezagutzen erakutsi dit. Guda beti  

guda da. Txuri izeneko aingeru txar oiek erri batzuetan zer egiten ari dirala jakin  

dedanean, guzia sinisten det! Eta reketeak biar ere aurreratzen badoaz komentuko  

mutilai,  bertan ez gelditzeko esango diet (.) Gudan, Ebangelio ta arau nagusia  

etsaia lenbaitlen zapaltzea da.  Ta etsaiak Burgosko agintarientzat  euskaldunak  

gera:  euskaldunak,  gorriak  baño  lenago.  Ama  Aitzindariak:  Ez  ote  da  zure  

irudimena? Eta kapilauaren erantzuna:  Ez Ama, zoritxarrez egi-egia besterik ez  

da. (10. or.)

Tarteetan  irriak  badu  leku  dramaren  tentsioa  lasaitzeko,  A.M.  Labaien  antzerki 

idazlea ez da inoiz dramatikoegia, baina bigarren ekitaldia tentsio bizian amaitzen da: 

komentua sutan!

Hirugarrenean, korapiloa estutzen da. Falangistak beren mairuekin, eta erreketeak 

nagusitzen dira herriaz eta komentuaz.  Falangisten kapitainak gorroto ditu euskaldun 

separatistak, gorriak berak baino gehiago: 

Eta  bestelako  “separatista”  madarikatu  oietatik?  Zital  alenak  ez  bestenak!  

Okerragoak gorriak baño. Gure eskuetan bat edo bat erori ba ledi! eta euskara: 

Jakin  zazu  Españako  izkuntz  bakarra  gaztelera  dala.  Au  sartuko  degu  toki  

guzietan,  onean  ez  ba  da  txarrean,  eta  kapilauaren  erantzun  guztiz  jeltzalea: 

Jainkoak emandako izkuntzaz mutillak ezitzea errua baldin bada, errudun naizela  

aitortzen det (12.or) 

Erreketeak  berriz  langileen  aldeko  apaizak  ditu  gorroto,  eta  sindikalismoa  eta 

demokrazia, bera autoritarismoaren aldeko baita. Hala diotso falangistari: 

Zurea  da  errua,  erri  txearekin  eztabaidan  asteagatik.  Demokraziaren  etsai  

orrengatik  gera.  Alperrik  ari  zerate  erriari  eskubideak  eman  naiaz.  

Sindikalismoaz  ez  dezute  gauza zuzenik  aterako,  gizarte  auzia  gaiztotu  baizik.  

Burutara joan bear da: agintaritik agintaritara.(5. or.)
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Don Martin kapilauak martiri izaera agertzen du erreketeen kapitainari sutsu honela 

ekitean: Apaiz ezik, gizon naizen aldetik, egi osoa jakin zazue ba: anai-arteko guda zital  

au piztu dutenen aurka nago; kristau zillegigoaren kaltez asaldatu diranen aurka; erri  

txea zapaldu nai dutenen aundiki ta militar nagusien aurka. Au nunai aitortuko det (14 

-15. orr.) Erreketeen kapitainak irriz erantzuten dio laster ikusiko dutela epaimahai mili-

tarraren aurrean ea gauza den hitz horiei eusteko.

Alkartasunako  langilea,  bere  andregaia,  eta  kapilau  separatista  espetxera  sartzen 

dituzte. Nola askatzen da korapiloa?

Epaimahai  militarrak  heriotze  zigorrera  kondenatzen  ditu  alkartasunakoa  eta 

kapilaua, eta biak sendo eta beren zuzentasunaz etsi-etsirik hiltzen dira. Baina bukaera 

epikoa  bezain  lirikoa  du;  izan  ere,  hil  baino lehen ezkontzen  ditu  kapilauak  langile 

abertzalea eta andregaia eta astia dute itxaropenaren fruitua sortzeko. Euskal langilea eta 

euskal  apaiz  zuzena erail  dituzte  bidegabeki  baina  itxaropena ez dute hil,  espetxean 

ezkondutako  abertzaleen  ondorengoak  lagundu  dezake  bidegabeki  eraildakoen  izena 

oroitzen  eta  garbiarazten.  Goikoaren  agerraldi  horrekin  egiantza  galtzen  duela 

antzerkiak?,  hori  gabe  sinesgarriago  eta  dramatikoago  eta  antzerkian  jasotzen  den 

gertakizunarekin  erarago  legokeela?  Segur  aski  bai;  nolanahi  ere,  Labaienen 

antzerkigintzaren ezaugarri bat da gauzak ez dramatizatzea hein batetik gora, etsipenean 

jausteko biderik ez eskaintzea. 

Ama Zuzendariak,  gertatuak  gertatu  eta  ingurukoen ikuspegiak  ikuspegi,  bereari 

tinko eusten dio: epaimahai militarrak hala erabaki badu, zerbaitegatik erabakiko zuen! 

Sakristau zaharrak berriz, ikusirik zer egin duten Francoren aldekoek errebelatu egiten 

da, eta ihes egiten du berrogei urte bertan emandako komentutik. 

Fededun finen artean matxinadak eta Francoren garaipenak sortu zuten triskantza 

espiritualaren isla ere izan nahi du antzerkiak, eta sakristauak egiten duen galdera honi: 

Nork  agintzen  du  ezpatak  ala  artzai-makillak?,  ama  aitzindariak  ematen  dion 

erantzunak antzerkia amaiturik:  Lurrikarak! Ondoren gelditzen dan naasi aldian zutik  

irauteko indarra gutxik bait dute. (Goruntz begiak jasorik) Illunpean artaldea galdu ta  

sakabana ez dedin,  Jaun altsuari  eska ezaiogun Artzai onak eman ditzagula!  gerra 
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garaikoa ez baizik oso berrogeita hamarreko ikuskera islatzen du: gerra galdua ez ezik 

Francok irabazia nazioartean zilegitasuna, eta Elizaren hierarkia eta Vatikanoa harekin 

guztiz bat eginda, eta euskal fededunak eta abertzaleak politikoki suntsituak eta fedeari 

ezin  eutsirik  baina  gerran  egindakoaren  zuzentasunaz  ziur  baino  ziurrago,  Jainkoak 

lagundu ez bazituen ere.

Obraren  dohain  artistiko  eta  dramatikoez  den  bezainbatean,  Labaienen  beraren 

iritziz, lau dira funtsezko balioak: ekintza, pertsonaiak, elkarrizketa eta mugimendua1028. 

Jada  azaldu  ditugu  laburkiro,  ekintzan  mugimendua  dago  eta  aldi  berean  batasuna, 

komentuan hasi eta komentuan amaitzean ardaztua; pertsonaiak ongi marraztuak daude, 

aipatu dugun bezala sakristau karlistan gertatzen den bilakaera nabarmen sinesgarria, 

eta elkarrizketek, oro har, funtzionatzen dute; uste dugu horrenbestez, frogatu dugula ez 

dela antzerki itxurako panfleto politiko bat, baizik mezu politiko garbiko antzerki bat 

dramaturgiaren arauak errespetatuz eraikia.

Aipatu dugu gudariak eta langile abertzaleak jatorregiak azaltzen direla, eta kapilaua 

ere  bai  (esan  beharrik  ez,  denak  ez  zirela  horrelakoak,  eta  alde  guztietan  zeudela 

jatorrak  eta  nolabaitekoak  eta  doilorrak  eta  ankerrak),  baina  ez  al  zuen  eskubiderik 

falangistek eta mairuek eta erreketeek eraildako gudariei eta Aitzoli eta gainerako apaiz 

eraildakoei  gorazarre  egiteko?  Irabazleak  hedabideetan  ari  ziren  beren  balentria 

doilorrez  lotsagabeki  harrotzen  eta  beren  buruak  laudatzen.  1936ko  gerraz  antzerki 

inpartziala  egitea  eskatu  behar  al  zitzaion  autore  jelkide  bati?  Denen  ikuspegiak 

azaltzea?  Nire  iritzirako,  euskarazko  antzerki  politikoen  artean  badu  toki  duin  bat 

Lurrikara testu dramatikoak, eta gure transmisio faltagatik eta ezjakintasunagatik geratu 

da zokoratua, ez berez, gutxiespenaren merezidun delako.

2.4.1.2. Jokua ez da errenta

Lehenago aipatu dugu beste lau antzerki idatzi zituela 50eko hamarkadan. Ohitura 

komediak dira. T. Alzagaren  Irritza Shakespeare-ren  Macbeth euskarara egokitua An-

tzoki Zaharrean estreinatu 1924ko San Tomas egunean eta berehala adierazi zuen A.M. 

Labaien gazteak nondik jo behar zuen euskal antzerkiak: 

1028 LABAYEN, A.M.:  Teatro euskaro, I. liburukia, Auñamendi, Donostia, 1965, 94. or.
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Es cierto,  y  demostrado está,  que el  euskera es  apto para expresar  todas las  

concepciones  del  pensamiento  humano;  y  que  tiene  todas  las  virtualidades,  

incluídas  las  dramáticas.  Pero  por  este  camino  robusteceríamos  bien  poco  

nuestra vida, harto precaria desde antiguo, y perecería nuestro teatro antes de  

madurarse.  Necesitamos  reproducciones  más  o  menos  sublimadas  de  la  vida  

vasca y a la medida de la aptitud receptora de nuestro público. Hay que buscar en  

la trama escénica ficciones que le afecten de cerca, y no asuntos legendarios y  

exóticos,  a  los  que  nuestra  concepción  simplista  de  la  vida  no  está  todavía  

habituada.  Aplicando  la  frase  de  un  crítico  de  abolengo  vasco,  el  señor  

Araquistain a nuestro arte teatral, diremos que para que consolide tiene que ser  

“indígena y vinculado al medio como una formación biológica”1029 .

Saran igarotako zortzi urteren antzerki opari gisa  Muga bi ekitaldiko irri-antzerkia 

ekarri zuen, ostatu eman zion Dotournier andereari eskainia. Kontrabandoaren inguruko 

komeriez irria sortzea xede. Hurrengo Petrikillo ekitaldi bakarrekoa idatzi zuen, mediku 

eta  sasi-medikuen  inguruan  euskal  herrietan  sortzen  ziren  gertaera  tragikomikoak 

ardatz, alde komikotik eraikia. Emakumeentzat soilik eta enkarguz idatzitako Jostunak 

bi  ekitaldikoa  Elbira  Zipitriari  eskaini  zion.  Eta  luzeena,  hiru  ekitaldikoa,  Orixe 

apustuzaleari eskainia eta 1959an datatua, 1960an argitaratu zuen liburu gisa Jokua ez  

da errenta 1030. 

Argitaratu zenean honela famatu zuen Alderdi-n Joseba Rezola jelkide famatuak: 

Ez dugu oraingo antzergillea Labayen. Amaika lan eder ezaguarazi diskigu orain  

baño len,  ta  azkenetako au oberenetakoa ez bada, or nunbait  ibilliko da.  Guk  

beñepein  atsegintasun  bizi  batekin  irakurri  degu.  Gozatu  gera  bereziki,  bere  

personajeen  aotan  iarri  dizkigun  esaera  zarrekin...Ongi  altxatua  da  ta  oñarri  

sendoetan  tinkatua,  ataletan  ongi  zatitua...Erri  xeak  eta  jakintsuek  arkituko  

1029 L de Ayanbe ezizenez Euzkadi-n 1925-02-07an argitaratua eta LABAYEN, A.M.:  Teatro euskaro, 
II. Liburukia, Auñamendi, Donostia, 1965, 26 or.-an jasoa. Ezizena Labaieni dagokiola, gorago aipatu 
dudan Patri Urkizuren artikuluan ikasi dut.

1030 LABAYEN, A.M.: Jokua ez da errenta, Itxaropena, Zarautz, 1960. Hemendik aurrera orria jarriko 
dugu.
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dizkiotelakoan gaude...guk esandako merituak,  ta  guri  iges  egingo zitzaizkigun  

beste asko...1031.  

Jardun-lagunak ongi eraikiak daude oro har.  Migel Mari kale-baserritar apustuzale 

eta jokalaria, eta batez ere, haren emazte eta etxeko andre maratza  Anabixenta  ardatz 

dira obra honetan, eta oso egiantzeko gertatzen dira. Jokozaletasunagatik etxea galdu 

behar du senarrak eta bere ahalegin zuhur eta burutsuen bitartez emazteak galaraziko du 

etxearen hondamendi ekonomikoa. Beste hamaika jardun-lagun badira, antzerki hau ez 

baita  antzerkiñoa,  baina  ez  gara  xehetasunetan  luzatuko,  puntu  bati  soilik  lotuko 

gatzaizkio,  obra  honi,  izan  ere,  Labaienek  berak  kontatu  zigunez,  kritikatu  zitzaion 

jokozaletasunaren gaiari komedia gisako tratamendua ematea, gaiak dramarako ematen 

zuen aukera alferrik galtzen utziz1032. Autoreak honela aldeztu zuen bere burua: 

Olvidaba el tal que el tema del juego, como el de la avaricia, el de la hipocresía y  

otros vicios humanos, han sido llevados a la escena por muchos autores desde  

Plauto a Moliére y que estos últimos lo hicieron, precisamente en tono de comedia  

y farsa. Cada cual es dueño de hacerlo a su manera y no se le va a obligar a  

modificar su criterio1033. 

Lehen ekitaldian, korrika apustua prestatze garaian, horrelakoek ohi duten tentsioa 

egoki  lortua  dago.  Bigarren  ekitaldian,  protagonista  nagusien  korrikalariak  trabesa 

galtzean, zalantza sortzen zaio irakurleari autoreak dramara joko duen ala komediara, 

eta  hortik  aurrera  tentsioak  behera  egiten  du  pixkanaka,  ezkontza  zoriontsuarekin 

finitzeko.  Alde  horretatik  alzagatar  gehiago  barriolatar  baino;  alabaina,  Labaien 

izatekotan labaiendar da; Alzagaren Osaba-n, esaterako, eskale itxuran agertu den osaba 

da  bere  familia  hondamendi  ekonomikotik  salbatzen  duena  moralki  jator  portatu 

direlako  eskale  itxura  hartu  duen  osabarekin,  eta  Barriolaren  Goi-Argi-n,  biloba  da 

semea  gaizki  hezitzeagatik  suizidioraino  bultzatu  duen  aitona  onbideratzea  lortzen 

duena; bietan ere, naturaz gaindiko indarrak sumatzen dira, Jainko kristauaren eskua, eta 

Labaienen Jokua ez da errenta-n, ez, nagusitzen dena etxeko andreak ordezkatzen duen 

zentzu praktikoa da, ahalbide dramatikoak nahita erauziz.

1031 LASA, Joxe: Teatro osoa euzkeraz, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1977, 11. or.
1032 Ikus MUXIKA´tar Iñaki: “Jokua ez da errenta” in Jakin, 1961.
1033 LABAYEN, A.M.:  Teatro euskaro, I. liburukia, Auñamendi, Donostia, 1965, 126. or.

551



Antzerkigintza

A.M. Labaien  antzerkigile  ez ezik  antzerki  kritikari  ere  izan da,  eta  hein batean 

maisu, eta bere hitzekin amaituko dugu berari eskainitako atala: 

Lo que importa es que la obra esté bien concebida y mejor terminada: que los  

caracteres estén exactamente perfilados; la sicología observada con corrección;  

el  juego y movimiento escénico desarrollados con armonía y naturalidad; que  

haya  gracia  en  los  diálogos,  sorpresa  e  interés  creciente  hasta  el  desenlace.  

Unidad de acción y dimensiones proporcionadas,  exigencia ésta de la Belleza.  

Esta riqueza de contenido es  lo  que hace a una obra profunda y perfecta  en  

cualquier género que sea (id.). 

Antzerkiak  balioztatzeko  Labaienek  berak  ezarritako  balio  eskala  horren  arabera 

neurtzera  komedia  hau,  ez  dakigu  zer  notarekin,  baina  segur  aski  gaindituko  luke 

azterketa. Bere generoan ez da gutxiestekoa, eta amaitzeko bat gatoz Patri Urkizurekin 

dioenean  Labaienen  merituak  euskal  antzertian  kontaezinak  direla1034 eta  mereziko 

lukeela bere obra hobeki aztertzea eta euskarazko antzerkigintzan izan duen garrantzia 

aitortzea.

2.4.2. N. Etxaniz

Azterketa laburra egiteko bi hautatu ditugu, bata, Gabak zekarren eguna eta bestea 

Zotzean  bizia.  Lehenbizikoa  amaiera  oneko  drama  historikoa  da,  T.  Monzonen 

Menditarrak  bezala, Salbatore Mitxelenak bere poema eta kondairarekin abiarazitako 

sortako  ale  bat,  besteetarik  berezia,  eta  aldi  berean  kideko.  Eta  bigarrena,  ikuspegi 

existentzialistez  kutsatutako  bakarrizketa  laburra,  argitaratu  zen  garaian  ez  baina 

ondotik antzeztu izan dena, besteak beste, laburra delako eta antzezteko aktore bakar bat 

nahikoa delako dekoratu erraz batekin, eta bestetik, bere mailan gustatu delako.

Adinkideak  ziren  Labaien  eta  Etxaniz  (urtebeteren  aldea),  maiz  elkartzen  ziren 

Donostiako  taberna  batean,  eta  Nemesiok  Antzerkiak  liburua  argitara  ematean1035 

iruzkina  egin  zion  lagun  zuen  eta  komediagile  zen  Antonio  Marik.  Pentsa  liteke 

1034 Euskera (XLIV), 1999, 1, 48. or.
1035 ETXANIZ´tar Nemesi: Antzerkiak. Kontu-kontari, Itxaropena, Zarautz, 1958. Aipuetan orria soilik 

jarriko dugu. 
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adiskidetasunak kritikariari itzal egin ziezaiokeela, baina, nolanahi ere, jakingarria da 

Labaienek Etxanizen antzerkiez zer iritzi zuen jakitea.

2.4.2.1. Gabak zekarren eguna

Lehenbizikoaz honela zioen: 

Arantzazu´ko Amabirjiña agertu zaneko gertakizunez egiña. Antzez-lagunak garai  

artakoak beren jantzi, itxura, esaera ta eresiz apainduak. Baita ere, ordea, beren  

gorroto,  griña txar eta billaukeriz  zirikatuak.  Azkenean gure antziñako asaben  

artean  pakea  nagusi...ta  Amabirjiña  erregin,  maitasun  (sic)  garaille  irtetzen  

diralarik.  Antzerki  au  itz  lauz  baiñan  noizik  beinka  bertso  ederrez  ornitua  

Arantzazu´ko Praileak eratutako batzaldian saristatua izan zan. Zuzen eta legez  

irabazitako saria. Ongi merezi bait du. Kondaira-zale ta antziñateko maitaleak ba  

dute  nun  ase  bere  Histori  egarria;  ta  gure  antzeslari  taldeak  gai  biribil  ta  

ikusgarri bat antzezkizun dotore-dotore bat eratzeko. Noiz ezagutu al izango degu  

egun ori? Irrikitzen gaude bai antzerkigille ta bai antzezlariok txalotzeko1036.

Guk dakigula, ez da inoiz antzeztu.

Bi  autoreren  lana  begi  aurrean  izanik  moldatua  da  antzerki  hau:  Juan  Karlos 

Gerraren  Oñacinos  y  gamboinos.  Rol  de  banderizos  vascos 1037(1930)  eta  RIEV-en 

argitaratu  zuen  “Oñacinos  y  gamboinos”  (1935),  eta  lagun  handia  zuen  Salbatore 

Mitxelenaren Arantzazu Euskal Poema-ren lehen zatia.

S. Mitxelenaren Arantzazu poema “Zeru-deia”-tik hasten da “Jentil-aro”-tik igaroz 

“Pakea”-n eta  “Ermitagintza”-n amaitzeko;  Nemesio  Etxanizena  Jentil  aroaren  beste 

izena den “Gaizto-zulo”-tik zeru deiaren beste izen “Elorri argia”-tik igarotzen da  eta 

poema bezala “Pakea”-n eta “Ermitagintza”-n amaitzen. 

1036 LABAYEN, A.M.:  Teatro euskaro, II. liburukia, Auñamendi, Donostia, 1965, 88-89 orr.
1037 Horrelako  lan bat  egiteko aproposa.  Euskal bandokideen izen-zerrenda da,  eta izen bakoitzaren 

azpian argibide garrantzizkoenak jasotzen ditu. RIEV-ekoan (1935, 2. zk.a, batez ere 320-330 orr.) 
bandokideen arteko liskarrei buruzko agiriak jasotzen dira.
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Uste  izan  liteke  Euskal  Herriaren  historia  teologikoak  eraman  dezakeela  beste 

historia,  hots,  historia  positiboaren  planoari  kalte  egitera,  hura zabartzera  edo guztiz 

fikzionatzera, baina ez, harritzekoa da egiaztatzea zein fideltasunez jarraitzen zaion Juan 

Karlos Gerrak agertutako historiari. 

1464ko maiatzean hain justu, oinaztarrak barruan zituen Arrasateri ganboatarrek su 

eman ziotenetik (1448ko ekaina) hamasei urtera doi-doi, Arrasaten hildako oinaztarrak 

mendekatzeko Fortun, Butron Gonzalez-en sasikumea, Burde ezizenez ezagutuak beste 

lau  gizonekin  batean  bi  ganboatar  hil  zituzten:  Martin  Artazubiaga,  Arrasateko 

Bañeztarra, eta  Juan Barrutia Ibarretako burdinolako maizterra, hain justu delako ola 

horretan1038.  Xehetasun  horiek  guztiak  zorrotz  begiraturik  ageri  dira  antzerkian, 

hilabetea,  urteak,  senidetasun  harremanak,  elkarrizketa  egoki  taxutuz  lagundurik, 

euskara natural ederrean idatzia.

Historia  dokumentatua  eta  teologikoa  uztartzeko  bi  pertsonaia  dira  giltzarriak: 

Errodrigo artzaina  eta  haren  aita  Lope.  Horretarako ez  ezik  autorearen  beraren uste 

sendoak adierazteko. Orain arte ez dugu adierazi baina hori ere adierazi beharra dago: bi 

ganboatarren  hilketa  hautatzea  gertakaritzat  ez  da  esanahi  gabea,  aitzitik,  oso 

esanguratsua  da;  izan  ere,  Arrasateren  erreketa  bera  hauta  zezakeen,  eta  orduan 

ganboatarrak okerrago paraturik agertuko ziren, su-emaileak alderdi horretakoak izan 

baitziren;  bi  hitzetan,  ganboatarren  aldeko  hautua  egitea  da  1464ko gertakizun  hori 

hautatzea. 

Baina historiatik teologiara igarotzen gara. Zergatik gorroto zuten elkar oinaztarrek 

eta  ganboatarrek?  Antzerkiaren  arabera,  ez  batzuk  Nafarroako  erregearen  aldeko 

zirelako  eta  besteak  Gaztelakoaren,  edo  mairuen  aurka  borrokan  laguntzeagatik 

Gaztelako  erregeengandik  jasotzen  zituzten  hobarien  ondoriozko  gorabeherak  zirela 

tarteko;  ez,  deabruak,  edo gure deabrusa partikularrak,  Anbotoko edo Aloñako Mari 

Gaiztok gorrotoaren hazia ereiten zuelako ahaide nagusi elkarri muturtuen bihotzetan.

1038 Ikus  http://www.euskomedia.org-en (2009-12-28), Josemari VELEZ MENDIZABALen “Aramaio 
eta Arrasate” 53. or. eta ond. Ez dakit historialarien artean zenbaterainoko onarpena duen Juan Karlos  
Gerrak. Ez naiz hor sartzen. Nemesio Etxaniz historia positiboari lotzen zaiola diodanean Juan Karlos 
Gerrak emandako informazioari  lotzen zaiola esan nahi dut.
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Errodrigo eta bere aita aipatu ditugu gorago. Errodrigok gaztigatzen ditu biktima-

gaiak, abisatzen die oinaztarrak hiltzera datozkiela, baina hilketa ezin du ekidin. Haren 

aita Lopek honela ematen du handikien arteko borrokei buruzko iritzia: 

Guri aundizki oien etxetan etzaigula ezer galdu, alde batetik; eta bestetik, gorroto  

itxua dabilkie  nagusi,  ta  gorrotoa ez da kristau-legea.  Jauntxo oiek alkarrekin  

asarre ba-da-biltz, ez gaitzatela gu beren auzitan nastu. Eta gañera, norbaitek  

eten  bear  du  gorroto-kate  ori;  norbait  barkatzen  asten  ezpada,  gure  errien  

ondamenak eztu azkenik izango. Artazubiaga´tar Martiñ´i  ta Barruti´tar Juan´i  

odol otzean eman zioten eriotzak, eztu izenik (46. or.).

Historia  dokumentatuari  dagokionez,  bandoen  arteko  borrokak  ez  ziren  1468an 

amaitu, Errodrigo artzainari  Aloñako maldan ama birjinaren irudia agertzean, jarraitu 

zuten gutxienez harik eta Gaztelako eta Aragoiko errege katolikoek alderdiak debekatu 

zituzten arte 1490an, baina Nemesio Etxaniz Salbatore Mitxelenaren historiaren ikus-

moldeari lotzen zaio antzerki honetan: 

Arantzazuko Ama: tori zuretzat, hainbeste zor dizun seme onek eskeintzen dizun  

lana. Ez da nerea. Zure Erriarena baizik. Gizaldiz-gizaldi zure babesean eta zuri  

kantari bizi izandako Euskalerri zarrak abestu izan dizun poema dezu, nik orain  

andik  eta  emendik  osatua,  ilzorian  zeuden puxketatxoakin  gorputz  bat  eginda.  

Kantazar  eta elezar  oiei  darien poesi-lurruna ta kristautasun sendoa bildu ta,  

kondaira lagun, itzez jantzi: nik besterik egin al dizut gero?1039. 

Eta  orduan Errodrigori  agertzen  zaio  Ama Birjina  arantzan,  eskatzen  dio  ermita 

eraikitzeko beraren omenez, eta azkenean denak baketzen dira eta denak ermitagintzan, 

Oñatiko konde harroa eta guzti,  otzan-otzan hura ere, Jainkoaren eta Ama Birjinaren 

graziaz: euskaldun guztiak elkarturik, Gaztelako erregearen aldekoak eta Nafarrroaren 

erregearenak, handikiak eta herritar xumeak bat eginda, mailak suntsiturik. Paradisua 

lurrean!

1039 “Arantzazu Euskal Poema” 3. or.;   GANDARIAS, J. A eta ITURRIA, K.:  Salbatore Mitxelena.  
Idazlan guztiak. II. Liburukia. E.F.A. Aranzazu. 1984
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Eta,  jakina,  50eko hamarkadan,  S.  Mitxelenaren  eta  N. Etxanizen  eta  halaber  T. 

Monzonen gogoan, ez dago oinaztar eta ganboatarren arteko gerra baizik errekete eta 

gudarien  artekoa,  Francoren  aldeko  eta  aurkakoen  artekoa,  eta  Jainkoagan  eta 

Arantzazuko  Ama  Birjinagan  fedea  izanik  euskaldunen  arteko  batasuna  lortzea, 

karlistena eta nazionalistena, goiko klaseena eta behekoena, baina hori erlijioaren bidez 

helburu politikoak lortu nahi izatea da, eta kale itsua zen politikoki, baina, beharrik, ez 

zuen ekarri berekin interesa duen literatura sortu ezina. 

 

Salbatore Mitxelena bezala Nemesio Etxaniz, kontraesankorrak ziren, beren baitako 

aurkako  joerek  erdibituak;  1956an  bertan,  zarauztarra  beste  fase  batean  zegoen, 

Montevideon  zen,  jada  Unamuno  ta  abendats idatzia,  eta  Donostian  kokatu  zen 

azkoitiarrak Arantzazuko historia teologikoaren literatura sortan duintasunez sartzekoa 

den antzerkiaz gain, beste bat idatzi zuen, ez guztiz bestelakoa, baina bai desberdina.

2.4.2.2. Zotzean bizia

Honela balioztatu zuen A. M. Labaienek: 

Mintzaldi sakon, bizi ta giartsua arlotearen ezpañetatik ateratzen dana. Jardun  

mingotsa  ta  erabat  parregarria.  Idazleak  giza-biotza  ongi  ezagutzen  duala  

adierazten digu; eta euskeraz gauzak goitar irritsu eta errikoi esaten iñor gutxik  

irabazten  diola  ere  bai.  Anton  doakabea  Hamlet  txiki  bat  dugu;  ta  Etxaniz  

antzerkigillea´ri  Shakespeare´ren  antza  usmatzen  diogu.  Nola  nai  poeta  ta  

pentsalari  zorrotz  bat.  Jarduna antzezlari  bikain  batek bere gain artzen ba´du  

atera lezaioke txinparta ederrik entzule-ikusleen biotzak ikutzeraño1040.

Shakespeare-ren Hamlet-en kutsua ez dakit, baina poeta eta pentsalari zorrotza bai.

Hona gu-guztion biziaren iragankortasuna poetikoki adierazia: 

Egunak gaba ta goizak arratsaldea zekarrek gurpil eroan, eta gurdia gelditzerik  

etzegok...Gure  bizitza-mataza  gutxitzen  goaz,  eta  eriotz-mulloa  ariltzen  une  

1040 LABAYEN, A.M.:  Teatro euskaro, II. Liburukia, Auñamendi, Donostia, 1965, 89. or.
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bakoitzean...Aldapan  bera  dijoazkigu  etorkizun-zaldiak,  eta  ba-dator  ondatuko  

gaituan  pendiz  illuna...Ibai  azkarrak  garamazki  guziok.  Noizean  bein,  ur-

loa...baña ura beti aurrera dijoa. Uste gutxiena degunean, an dator ur-jauzi bat,  

eta an goaz leizean bera galtzera1041. 

Teatrotasuna egoki lortzen du noiz hitz-jarduna ikusleengana zuzenduz noiz ahozko 

jarduna eskuan daukan puroaren egoerarekin lotuz, eta batez ere tempo egokia markatuz 

irrira daramaten esaldien eta tristezia edo malenkoniara daramatenen artean. 

Gizaki modernoak bizi dituen grinak eta gatazkak harilduz, erretzen ari den puroa 

gu guztion biziaren metafora bihurtzen du.

Bi zati nagusi ditu, lehenbizikoan, gizaki modernoa komunitatetik kanpo agertzen 

du:  bakartua.  Jaiotzeko  baimenik  inork  eskatu  ez  dionez,  existentziara  jaurtia  izan 

denez, inori ezer utzi gabe hiltzeko eskubidea aldarrikatzen du. 

Gizartean dagoen lehia, gora egin nahiak gizabanakoari berari eta hurkoari ekartzen 

dizkion kalteak hartzen ditu ahotan:  gora-naiak,  aginte-naiak,  aginte-egarriak, alkar  

zapaltzera  ekartzen  gaituzte  (.)  Irabazi-goseak,  diru-amorro  orrek,  zenbat  galera  

dakarkigun! 

Hedonismoak  ere  ez  du  gizakia  asetzen,  baizik  oinazetzen:  Goza-naiak  oñaze-

itxasoan sartzen du gizona... Ardo-billa joan, eta ozpin eta beazuna edan bear...(108. 

or.)

Eta dena, ezerezean amiltzeko: Gero... lo!... Amesik gabeko loa; gose-egarri gabeko  

loa; esnaera gabeko loa...  lo betea! Gero...  utsa!...  Ez ikusi,  ez entzun, ez somatu...  

Utsa!... utsa!... Ondorik gabeko zulo aundi bat... Illun sakona... Gau-zelai zabala, ta  

baztarrik ez iñun... Gabe-leizea! (id.)  Geroko bizitzarik balego sikiera!

Trantsizio  gisa,  immigrazioaren  gaia  dakar  hizpidera:  hogei  urte  Argentinako 

Panpetan, herritarrengandik etena, horrek gizabanakoari sortzen dion babesgabezia. 

1041 ETXANIZ´tar  Nemesi:  Antzerkiak.  Kontu-kontari, Itxaropena,  Zarautz,  1958,  107-108  orr. 
Hemendik aurrera, liburu honetatik denean, orria soilik.
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Eta  irtenbidea  bigarren  zatian:  norberaren  herrian  txertaturik  bizitzea,  norbere 

herriko ohitura eta usadio eta ikusmolde erlijiosoekin bat. 

Modernitatetik tradiziora: gatazka horrek erdibiturik.

 

2.4.3. S. Mitxelena

2.4.3.1. Erri bat guruzbidean eta Confixus

Patu tristea izan du drama honek. Ahaztura erabatekoa. S. Mitxelenaren obrak berak 

ere  hortxe  nonbait,  hondarrik  hondarrenean,  sekularizazioa  eta  laikotasuna  gailendu 

aurretik  idatzi  zuelako  bere  obra  guztia,  erlijioak  –eliz  hierarkia  agintaritza  zibil-

militarrarekin guztiz bat eginda– gizarte bizitza guztia antolatzen eta legitimatzen zuen 

garaian, komentuak eta seminarioak bete-beteak zeudenean –Arantzazun bakarrik 240 

fraide  eta  fraideki–,  eta  ondoko  hamarkadetan  gertatu  den  laikotzearen  hedatze 

azkarrarekin zaharkitua gelditu delako hein batean. Pena eta domaia da, kultur astakeria, 

autore interesgarria delako, sinbolo erlijioso-politiko indartsuen sortzaile1042.

E.  Agirretxe  frantziskotarra  S.  Mitxelenaren  oso  hurbileko  pertsona  izan  zen. 

Misioaldiak ematen elkarrekin ibili ziren herri askotan. 1953an, Eibarren, beste lankide 

batzuekin  batean,  biak  ibili  ziren  misiogintzan.  Han  esan  zituenagatik,  norbaitek 

salaketa-gutuna egin zion Gipuzkoako gotzainari,  eta  hark frantziskotarren  ordenako 

probintzialari egindako gutuna Mitxelenari erakutsi zioten, eta orduan kanpora joateko 

baimena eskatu zuen, gotzainaren mende-mendeko egotea ezin jasanik. Honela kontatu 

zuen  Agirretxek  Aldi  hartan  liburu  autobiografikoan  misioaldi  hartan  Mitxelenak 

egindako hitzaldien muina: 

Eibartarren  psikologia  berezia  eta  gerta  berriak  ziren  politikazko  eta  langile  

arteko  arazoak  ondo  ezagunak  zituen  hark.  Eibartarren  lanerako  grina  eta  

1042 50. urteetan gurutzearen eta gurutze-bidearen sinboloak presentzia handia zuen bizitza erlijiosoan 
bezala artean.  Salvador Dali pintore surrealista famatuak berak ere Kristoak pintatu zituen, bere aldi 
mistikoan. 1948an itzuli zen, AEBetatik Espainiara, katoliko eta politikan kontserbadore aitortu zuen 
bere  burua,  eta  1951ean  Gurutzeko  San  Joanen  Kristoa  pintatu  zuen;  1954an  beste  bat  corpus 
hypercubus; besteak beste, esperimentu estetikoetarako erabili zuen Kristoren figura. Gaur segur aski 
ez zuen erabiliko.
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progreso  zaletasuna  txalotzen  asmatu  zuen.  Fedea  eta  gizarte-bizitza  elkar  

uztartzeko  moduak  erakusten  ere  bazekien.  Garai  hartako  hipokresiaren  

nabarmenkeria jo ere egin zuen gogor. Francoren Españiako katolikotasunaren  

kontraesanak hotsegin ere bai. Eta hori zela-eta salatu gintuzten. Lehendik ere  

Españiako  nacional  catolicismo  eta  honen  nagusikeria,  dogmakeria  eta  

gezurkeriekin  nahiko  nazkaturik  zegoen  gure  Mitxelena  gaztea.  Eta  Eibarko  

hitzaldi haiek zirela-eta,  bertako  santu  batek salakuntza gogor eta mingots bat  

bidali zion gotzainari gure misioko portaera eta esaldien aurka. Orduan gotzain  

jaunak, zuzen-zuzenean gure Ordenako nagusiengana jotzen du karta gogor baten  

bidez.  Eta  gotzainak  idatzia  Salbatore  Mitxelenari  erakusten  zaio.  Ez  ziren  

txantxetakoak  gotzainaren  abisuak:...el  P.  Michelena  que  ya  en  alguna  otra  

ocasión se ha despachado en la misma forma y ha llamado la atención por su  

exaltado  vasquismo  (me  abstengo  de  usar  otra  palabra).  Y  como  no  estoy  

dispuesto a que esto se repita,  prevengo a VR que se abstenga de mandarle a  

predicar a ningún lugar sin expresa licencia mía, para conseguir la cual será  

preciso expresar en la solicitud el sitio, el número y clase de sermones que debe  

predicar...1043   

Gipuzkoako gotzain Font  i  Andreu jaunaren erabat  mendeko gertatu ala  aldegin; 

bigarrena hautatu zuen. Haren obra ulertzeko garrantzizkoa da. Gotzain horren berorren 

manuz geldiarazi ziren basilika berria jantzi behar zuten Oteizaren apostoluak eta Lara, 

Basterretxea eta Fr. Eulateren pintura-lanak 1955ean, eta horrek ere eragingo zion S. 

Mitxelenari,  esperantza  bai  baitzuen  Arantzazuko  Ama  Birjinari  basilika  berri  artez 

ederki  jantzia  eskainirik,  hots,  “ermitagintza”  modernoan  jarraiki,  ordurainoko  aldi 

oparoena hasiko zela Arantzazu eta Euskal Herriarentzat1044.

Gurutze-bideei  buruz  ere,  aski  argitasun  ematen  du  Agirretxek.  Esate  baterako, 

Zarautzen,  1955ean,  kalean  egin  zen  gurutze-bidearen  berri  ematen  digu.  S. 

Mitxelenaren jaioterrian, 1955ean (aurreko urtean joana Kubara Mitxelena, baina garai 

berean gabiltza jakina, drama hiru alditan idatzi zuen, 1940an hasi, 1955ean birmoldatu 

eta 1958an amaitu):

1043 AGIRRETXE, E.: Aldi hartan, EFA, Oñati, 1995, 99-100 orr.
1044 Irakur  Ama-Semeak  liburuaren  azken  atala.  Eta Luis  Villasantek eta S. Mitxelenak  egindako bi 

hitzaldiren  laburpena,  gai  horretaz:  “Dos  conferencias  sobre  la  nueva  basilíca  de  Aránzazu”  in 
Aránzazu, 1954, 252-255 orr.
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Hala  1955eko  misio  haundi  hartan  eta  Gurutzbidea  egiteko  orduan  Zarauzko 

enparantza eta kale nagusia gizasemez beteta ikusi genuen eta gauaren itzalpean 

zarauztarren eztarri guztietatik DAMU DET, JAUNA kantua izarretaraino bidalia 

entzunda gaude1045.

  

Gatozen Agirretxeri  ostutako lekukotasunetatik  Manuel Lekuonaren testigantzara. 

Oso da adierazgarria baina, nire iritzian, ez hain zuzena. Ameriketatik etorri berritan 

(1962) ikustaldi bat egin zion S. Mitxelenak Lekuonari, eta oiartzuarrak honela eman 

zuen aditzera hark Ameriketatik bueltan sortu zion sentipena: 

Aldatua arkitu nuan, joan zanetik sobera aldatua. Bere azken-lana1046  irakurri  

zidan:  berak  oi  zuan  bezela,  gartsu  irakurri,  predikuan  ari  bailitzan,  beso-

makillai  eragiñaz:  bañan  “Kalbario”  ura!,  gurutz-bide  odol-jario  ura!  

“Abendats”  ura!,  beste  ari  batekoa  atera  bait  zitzaion  leengo  “Arantzazu”  

ura...Oso aldatua iritzi nion gure Salbatore gizagajoari...1047

Ameriketara joan aurretik elkarrekin ibili ziren pasieran Donostiako Maria Cristina 

parkean. Banatu aurretik, azkeneko hitz hauek gurutzatu zituzten: 

–Don Manuel: an ere nik lanean jarraituko det.

Eta nere erantzuna:

–An; bañan emen, guk, Arantzazu-Poemaren egillea palta... Eta eztarrian kora-

pillo bat bioiri...1048.

Lehenago,  S.  Mitxelenari,  36ko  gerraurrean,  asko  eragin  zion  M.  Lekuonaren 

“Literaturak oral euskérica” liburuak, eta M. Lekuonak berak gorago iradoki digunez, 

“Arantzazu: Euskal Sinismenaren Poema” lehen S. Mitxelena da, lehen literatur arokoa, 

eta Ameriketan ondu zituen azken lanak besterik dira, Mitxelenaren bigarren literatur 

arokoak. Bi aro garbirik bai ote S. Mitxelenaren literatur obran?

1045 122 or.
1046 Jarraian dioenagatik Ameriketan burutu zituen azken-lanak ulertu behar: “Unamuno ta abendats”,  

“Erri bat guruzbidean” eta/edo “Confixus”.
1047 Salbatore Mitxelena, Jakin sorta (2), 1970, 133 or.
1048 134 or.
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Gogora dezagun “Arantzazu poema”-ren bigarren zatiaren sarrera: 

Kalbario-mendia  kristau  guziontzat  deguna,  orixe  da  Alberni,  bere  mallan,  

prantziskotarrentzat, eta orobat izan zan Arantzazu euskaldunontzat. ¡Arantzazu,  

euskal-Kalbario!1049.

Gero sinbolizazio horren garapena: 

KALBARIO´ko  mendia,/kristau-oñazeen  oindia./  Andik  Zerura  doazen  miñak/  

ziurra dute saria. (...) Italin dezu ALBERNI,/ bigarren Golgota txiki./ Prantzis-

kotarrak andik dakite/ nola jarraitu Jesusi./ Begira San Prantziskori:/gorputz ta  

animan  bost  zauri.../  Gurutziltzatuaren  miñetan,/  Jesus  berbera  dirudi.  (...)  

Prantziskotarren deia, Euskalerriratzean:

–Kristau-erri  euskaldunak:/  Jesusganatu  nai  dunak/eutsi  gurutza,  zamatu/ta  

Arantzazura abiatu...

¡Euskal miñen Arantzazu!,/ ¡euskal-Kalbario santu!/ Ama-Semeen Pauso doneak/  

nun berritu or daukagu./ ¡Ama-Semeen guruzbideko/ neke-lagun ar gaitzatzu!1050 

Lehenik,  kristau  guztientzako  Jerusalemgo  Golgota  edo  Kalbario  mendia; 

bigarrenik,  frantziskotarrentzako  Italiako  Alberni  (Alverna)  mendia,  eta  buruenik, 

euskaldunontzako  Arantzazu.  Hirurak  lotuak,  eta  Arantzazu  euskal  gurutze-bide  eta 

kalbario  gogorra,  Jesus  nekaldu  eta  oinazetuaren  zorikide  bihurtzeko,  eta  euskal 

sufrimenduak hari eskaintzeko alferrik gal ez zitezen: 

Guruzbidea dago/Arantzazurako./Antxe bai-degu gure/euskal-Kalbario./Gurutzez  

eta  katez/ara  bear  da  igo./Ala  zuten  oitura/asabak  lenago (...)  Arantzazura 

erromes/guruzpide dan arbidez,/aldapan-gora promesadunak/–sokaz, gurutzez ta  

katez... –/Ama-Semeen pauso berberak/azkendu beste leirik ez...1051

Egun  kosta  egiten  zaigu  Arantzazuko  aldapa  benetan  kalbario  gisa  ulertzea  eta 

norbera Jesus oinazetuaren lagun irudikatzea,  baina S. Mitxelenak poema ondu zuen 

1049 Idazlan guztiak II, E.F.A. 1984, 109 or.
1050 111-113 orr.
1051 126-127 orr.
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garaian,  40ko  hamarkadan  Mitxelenak  erromes  asko  ikusten  zuen  Arantzazuratzen. 

Honela kontatzen du Aita Luis Villasantek: 

Arantzazun behiñola gau bijiliak egiten ziran: erromesek, gaua pasatzeko lekurik  

ez,  eta  eliza  barruan  pasatzen  zuten.  Eta  gaueko  orduak  nolabait  emateko,  

Jesusen Pasioa eta Arantzazuko Amaren historioa gogoratzen zuten. Era hortara,  

dena kantu, erromantze eta irakurtze batzuen bidez, edo penitentziketan ari ziren  

bitartean,  gaua  igarotzen  zuten.  Gau  bijili  haien  kalbariotasuna:  orra  bihotz  

ondoraiño  sartu  zitzaion  beste  idea  bat.  Jesusi  Pasioan  lagundu behar,  haren  

semetasuna irabaziko bada1052.

S.  Mitxelenak  berak  honela  kontatu  zuen  Ama-Semeak  Arantzazuko  kondairan  

liburuan, 1951n: 

Onako  erromeriak  ikustean,  kanpotar  bat  baño  geiagori  entzun  izan  dizkiegu  

olakoak:  “ementxe,  ementxe  ezagutzen  da ederki  euskal  anima”,  “bai  aundia  

euskal-fedea!”. Ori sinisteko, ikusi besterik ez dago gaurko erromeriak. Ez datoz,  

antziñan bezela, gurutzez eta katez. Baña bai oraindik ere asko ta asko oñutsik eta  

odoletan,  bide  osoan itzik  egiteke,  errosario-esaka.  Belauniko  ere  ikusten dira  

oraindio, belauniko ta beso-zabalik Amaganaño elizan-barrena joaten. Ez dizute  

gaua emango aspaldi bateko bijilitan, baña bai iru ta lau ordu, antxe, Birjiñaren  

aurrean, otoitz eta promes, malko ta asperen, aspertzeke, sakristauak ateak itxi  

arte (.) Ikuskai ederrik jasoak gera ta e´tzaizkigu berealakoan aztuko. Anoeta´ko  

aita  ua,  adibidez.  Hamaika urteko semetxo elbarria aur-kotxe  batean bultzaka  

zekarrela, oñutsik eta odolez emen etorri zan gizajoa bi egun luzeko bidean, bere  

mutikoarentzat  osasuna  irixte-arren.  Kristau-animaren  olako  agerkunde  

arrigarriak ezagun nai dituna, datorrela ,  datorrrela Arantzazura, oraindik ere  

ikusten  bait-dira olakoak Mendi  santu  ontan (.)  Unkigarri  dira noski  bakarka  

datozen erromes oiek.  Ohoregarriago gure  santutegiarentzat  alare,  iganderoko  

erromeriak.  Ortik  ederki  aztatzen  da  nolako  sakon  itsatsia  dagon  gaurko  

Arantzazu Erriaren errai-mamietan1053.

1052 “Ama-Semeak” in Salbatore Mitxelena Jakin sorta, (2), 1970, 67 or.
1053 Idazlan guztiak II, E.F.A. 1984, 556-558 orr.
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Poemaren  bigarren  zati  horri  hirugarrenak,  “Bizi  nai”  deritzanak,  darraio. 

Olerkigintzaren  atalean  ikusi  dugu nola azaltzen  zen  han “Garoa”  eleberriko  Joanes 

artzaina zirudien pertsonaia, eta nola historia tristea hariltzen zuen: Euskal Herri zahar 

fededunaren hilzoria, erdalkeriak jana eta irentsia. Hogeita bat garren mendean askok 

galdetuko  dute  Euskal  Herria  non  den  eta  guk  erantzun  behar:  “Bai,  emen  izan

´tzan./Baiñan erdalkeriak/jan ta irentsi zuan”1054. Artzainak dio ez galdetzeko non den 

Euskal Herria:  Orra or lanbropean/azkenetan, iltzen...!/Azken-agur mintsu bat/ bidali.  

Ta goazen,/goazen gerau laiñoak/jo gaitzan baiño len1055. 

Eta,  azkenik,  delako artzainak Arantzazura  jaitsarazten  ditu  mendizaleak  eta  han 

erromes-talde beltza ikusten dute Andre Mariaren oinetan, arren baino arren eskean, eta 

hala diotse artzainak: “Nun dan Euskalerria/galdetzen zenuen?/Bizi dugun apurra/orra,  

begira emen!”1056. Arlo erlijiosoa eta politikoa loturik.

Poemak batasun sakona du, eta jakina, hiru zati.  Eta poemak eta orain iruzkingai 

dugun dramak ere bai. Hemen Jesukristoren papera Joanes pertsonaiak berak betetzen 

du.  Horretaraz  gero,  M.  Lekuonak  S.  Mitxelenaren  obran  sumatzen  zuen  arrakala 

sakonaren  gaira  itzuliz,  Ameriketara  joan  aurreko  Mitxelena  bata,  eta  Ameriketan 

ondutakoa, aldiz, beste Mitxelena zirelakoaz, gurekiko, erlijioaren eta politikaren arteko 

lotura esplizituagoa bai bigarren aroan –aro deitzea  badago–,  baina lehenengoan ere 

presente, eta zatiketa baino obraren batasuna nabariago. Ezin luza gaitezke hipotesi hau 

frogatzen. Gatozen dramara.

Egiturari doakionez, alde batera, gurutze-bide tradizionala da. Ohiko gurutze-bideen 

hamalau  egonaldiak  ditu,  eta  denborari  aurreraturik  bezala  bukaeran Berpiztea,  Juan 

Pablo II.enak 1991ean hartutako erabakiari esker, egun gurutze-bideek ohi duten bezala.

I.egonaldia: Eriotz epaia. II. egonaldia: Gurutzeari laztan. III. egonaldia: Leenengo 

erortzea. IV. egonaldia: Ama bidera. V. egonaldia: Zirenekoa. VI. egonaldia: Beronika. 

VII. egonaldia: Bigarren eroria. VIII. egonaldia: Emakumeei itzegiten. IX. egonaldia: 

1054 290 or.
1055 291 or.
1056 292 or.
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Irugarren erortzea. X. egonaldia: Billotzik. XI. egonaldia: Arizgurutzean edo Confixus. 

XII. egonaldia: Gorputz. XIII. egonaldia: Amaren magalean. XIV. egonaldia: Illobian. 

Bukaera: berpiztea.

Pertsonaiak,  ordea,  arras  bereziak.  Garrantzizkoenak:  Aita  mixiolaria  (35  urte. 

autorearen  alter  egotzat  har  liteke);  gorago  aipatu  dugun  Gurutzean  hiltzera 

kondenaturiko  Joanes  “Garoa”  eleberriko  pertsonaia;  Pruden  erreketea,  eta  Iñaki 

gudaria, Joanesen semeak, hirurak ere euskaldunak izateagatik heriotzera kondenatuak. 

Eta erromatar borreroen paperean, Komisarioa, falangista porrokatua, “belarrimotxa”; 

Joxemingo, falangista, haren morroia, euskalduna. 

Eta  bigarren  mailako  pertsonaiak:  Mister  Hamilton  kazetari  estatubatuarra 

euskaldunez  erreportajea  egiten  diharduena;  Manu  aguazila,  herriko  gizarajoa;  bi 

goardiazibil eta pasadan egokituko direnak, eta hizketagile askotxo.  

Gurutze-bidearen  esanahia  haste-hastetik  laburbiltzen  du  gurutze-bide  gidari  den 

aita misiolariak: 

Sufrimendu guziek, naiz partikularrek naiz kolektibuek, Kristorentzat bear dute;  

Kristorenak. Gure euskaltzale sufrimentuak ere ez ditezela ba alperrik galdu. Ez  

ditezela gerta antzu.  Federen Fedez  eskeiñi  ditzaiogun Zeruari.  Sortu dezatela  

Kristo, gure Kristo, enderri bakoitzak norberea ta euskaldunok euskaldunona1057. 

Hots, sufrimendua eskaini eta berpiztearen esperantza eta fedea izan.

a)  Kondenatuak  eta  kondenatzaileak  zein  diren,  eta  kondenatuon  prestasuna  

nortasunari uko egin baino lehen, Kristoren kalbarioa sufritzeko.

Lehen  egonaldian,  kondenatuak  zein  diren  adierazten  du  aita  misiolariak: 

kondenatuak  daude  gure  gauzak:  mintzaira  ta  guruzpide,  sentipen,  pentsakera  ta  

izakerak.  Nork  kondenatuak?  (...)  Ez  noski  Jaungoikoak.  Berak  egin  bait  gindun  

euskaldun  eta  sortu  zizkigun  maitasun  joranok.  Beste  batzuk  dira  kondenatzen  

gaituztenak. “Kaiser beste erregerik ez dugu nai” otsegiten duten oiek, oietxek1058.

1057 Idazlan guztiak I, E.F.A. 1984, 191 or.
1058 196-197 orr. Franco, noski.
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Eta Jesusek bezala, Joanes eta euskaldun gehienak ere “kristorenak hartzeko” gertu: 

Ditezenak ditezela gure kondenatzaille,  ez bedi beori kezkatu. Norgerok artzen dugu  

geure buruen erantzukizuna. Ta ez diogu amor emango gure odolaren deiari1059.

Agertokian antzezgarri gerta zedin Erri bat guruzbidean luzeagoaren laburpena den 

Confixus-en, indar  gehiagoz  ageri  da  sufrimendua  jasateko  prestasuna,  euskal 

nortasunari  uko ez egitearren:  “Kristonak artu bear”. Ain zuzen, orixe egitera goaz  

guruzpide ontan. (Zinki) Guretako edozeiñek naiago dugu Kristonak artu, geure gauzei  

ta  izakerari  uko  eman baiño (.)  Kristonak artu  bear,  euskaltzale  geran aldetik  ere.  

Artutakoak eztira makalak. Are aundiagoak artzeko omen gera oraindik. Nola utziko  

ditugu  ba  usteltzen,  nola  alperrik  galtzen,  gure  euskaltzale  ezbearrak,  naizta  

sentipenak, Jesusenekin batu gabe?Nola ba, Zeruari eskeiñi gabe? 1060.

Joxemingo  falangista  euskalduna  sufritzeko  prest  daudenak  limurtu  nahian 

ahaleginean aritzen da: Neri kasu egiñaz, bestelako ederki biziko ta…batere okerrik ez  

gertatuko ta…Zer irabazten duzute zintzotasunakin? (.) Zer irabazten euskaltasunakin?  

(.) Zentzatu zaiteztela!, zer irabazten agintariei pitin bat ez makurtzeakin? (.) Makurtu  

zaiteztela, pitin bat badare, gaurko agintarietara. Ta etzaizute ezer gertatuko (.) Arrazoi  

duzute  bai,  emakume  euskaldunok!,  negarrez  aritzeko.  Bai  al  da  gauza  

negargarriagorik, seme euskaldunak mundura ekartzea baiño?  Euskal seme berriak?  

Euskera  irakatsi  aurrei?  Zertarako?  Eskolan  atzeratuenak  izateko?  Ta  gero  ere,  

aunditutakoan,  ezjakin  gizajo  batzuk  izaten  jarraitzeko?  Gorroto  ta  zemaipean  

madarikatzen bizitzeko?1061.

Draman desertatu zazpik baino ez dute egiten; Jesusek berriz, hamaika galdu zituen 

bere Pasioan.

b) Eroriak, hildakoak eta oinazetuak

Gogora ekarri, 1940tik 1959ra, Madriletik hurbil, gerra-galtzaileak gerra-irabazleen 

alde hildakoentzat eraikitzen aritu ziren harrizko monumentu eskerga. 

1059 197 or.
1060 259-260 orr.
1061 224-225 orr.
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Irakurtzeko prestaturiko draman,  Erri bat guruzbidean, eta antzezteko prestatuan, 

Confixus,  bietan  ezarri  zituen  Francoren  aurka  erori edo  oinazea  sufritu  zutenen 

kopuruak;  izan  ere,  gerran irabazleen  alde  hildako erreketeen  izenak  ipiniak  zeuden 

eliza eta hilerrietan, aurka hildakoenak ez: Ildakoak, gudari ta zibil 50.000... (.) larriki  

elbarrituak,  kartzelatuak,  kontzentrazio  kanpuetara  edo  langille  batalloietara  

eramanak,  erbesteratuak,  guzira...335.5501062;  milioi  eta  erdi  euskotarretatik  bostena 

baino gehiago oinazetua edo hila azken gerratean.

Atxiki zituen kopuruak bi testuetan, nahiz A.M. Labaienek kopuru horiek kentzea 

aholkatu1063.

c) Bi euskal alderdi nagusien elkartze irudia

Bosgarren  egonaldian,  Jesusen rolean  den Joanes  protagonistak  arropak aldatzen 

ditu, eta handik aurrera nazarenotzan euskaldun jantziz arituko da. Pruden eta Iñaki bi 

semeak, erreketea erreketez eta gudaria gudariz, bion artean gurutzeari eusten diote eta 

aitari  arropa-aldatzen  laguntzen.  Honela  dio  hitzez  hitz:  Bi  euskal  partidu  nagusien  

Alkartze Irudia bear du izan onako aurkezpenak1064.

Gidariak  galdetzen  du  aurrera  jarraitu  behar  duten  gurutze-bidearekin,  zigor 

gogorrak  etor  litezkeela  aurrera  jarraitzekotan.  Euskaldun oinazetuek  baietz.  Joanesi 

bere historia –euskal historia– kontatzeko eskatzen diote: 

Gazterik alargundu. Zazpi seme-alaba txiki. Aziko banitun, neure bakarrez baliatu  

bear. Jaungoikoak ala nai ta, bikaiñak atera nitun.  Zazpiak. Sendo ederrak, lau  

mutillak.  Polit maitagarrienak, iru nexkak.  Arro nintzan zazpiekin.  Aguro itzali  

ziran (tristetuz) nere arrotasunak (.) Gerratea sortu. Lau semeak txoratu. An joan  

zitzaizkitan laurak. Berriotxoa ta Iñaki, alde batetik. Xabier eta Pruden, bestetik.  

Bi zaarrenak, antxe akabatu, bata bestearen kontra. Bi urrengoak, alako batean,  

gerra bukatuta etxeratzean, alkar ezin ikusi. Aita zaarrak ordun sufritu zitunak! (.)  

1062 204 or, eta 265 or.
1063 175 or.
1064 209 or.
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Nere kontsolu bakarra iru alabatxoak ziran; aiek beintzat poliki ezkonduak bizi  

ziran alboerrian. Dagoneko, ordea, pozik bizi naiz1065.

Ipar Euskal Herriko hiru neska maitagarriak ondo ezkondurik?, kontra egin liteke; 

ez da hertsiki termino politikoetan ari, karlista-erreketeak eta gudariak elkartu nahian, 

eta hori sinbolo erlijiosoei erabat lotua, eta erlijioa politikari gailentzen zaiola. Simon 

Zirenekoa ez al zuten behartu erromatarrek Jesusen gurutzea eramatera?:  Zure Zirene  

Erri  iñor  izatekoz/kondaira  betean  geu  gaitezen  gatoz/Xabier,  Soubirou,  Garikoitz,  

Iñigoz.../Zure Zirenerri geu gaitezen gatoz1066.

Komisario espainola da borreroa, Espainiako estatuaren ordezkaria, hark hilko du 

Joanes iraindu, jipoitu eta hiltzeraino oinazetu ondoan, eta nekaldi eta hilketa horrek 

ikusaraziko dio erreketeari  zertarako balio izan dion haren alde jartzeak.  Irakurtzeko 

prestaturiko  Erri  bat  guruzbidean-en  Joanesen  bi  semeak,  erreketea  eta  gudaria 

hilaraziko ditu komisarioak; Confixus-en atal hori kendua.

Pruden erreketea odol bizikoa ageri da drama osoan, eta Iñaki gudaria berriz mutil 

ona, on puska.

d) Herri ezaugarriz erantzi eta arlotekeriaz jantzi

Misiolariak bere laguntzaileekin, koruarekin batean, honela dio “Billotzik” deritzan 

X. Egonaldian: 

Leen bi seme zaarrenak. Orain beste biak. Kendu semeak. Kendu fueroak. Kendu  

soiñekoak. Kendu Jabetasuna. Kendu Erritasuna. Kendu izen ona. Dana berentzat  

(.)  Kendu  euskera  eskoletatik,  elizetatik,  banduetatik,  bataio  izenetatik,  umeen  

dotriñetik,  baita kanposantuetako illarrietatik  ere...(.)  Kendu Unibertsidade bat  

badare gurean izateko eskubidea...Ta gero: “Kultura, zibilizazioa, dakarkizutegu  

basatiarroi” Gernika zalea genduan gure soiñeko nabarmenena. Kendu orixe ere  

ta berentzat artu (.) Kendu, galerazi Guruzbidea ere. Ez dugu zillegi geure Miña  

zeruari aidatzerik. Aidatzekotan, ez geurea, besterena, etsaiarena1067.

1065 210-211 orr.
1066 212 or.
1067 233 or.
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Eta biluztu ondoan, arlotekeriaz jantzi: 

“Romería  vasca”  diralakoak,  burruxa  ta  abarka,  tabernetako  aiurruntzi  ta  

janedan  apostuak,  radioetako  fandango  ta  “bilbainadak”...  Kristoren  payaso  

tunika  egotsi  nai  digute,  Jauna,  ta  sasi  errege  kaiñabera,  Herodetarren  

jolaserako!1068.

e)  Gurutze  eta  haritzaren  bategitea,  Espainiako eta  Erromako eliz  hierarkiaren  eta  

NBEren salaketa, eta berpizteko esperantza. 

Dramaren muina gurutzean:  Gurutze ta Aritz: biok, bat-bat zaituztegu. Ez dakigu  

bat  maitatzen  bestea  ere  gabe.  Eztare  bat  ukatzen  bestea  ere  gabe.  Gure  

kristautasunaren  Gurutza!  Gure  euskaltasunaren  Aritza!  Aritz  eta  Gurutz!  

Arizgurutz!1069.

Hego Euskal Herrian, Espainia guztian bezala, guztiz gailen eta oso errepresibo zen 

nazionalkatolizismo  espainiar  garailearen  aurka,  euskal  nazionalkatolizismo 

erresistentea,  historian  legitimatu  nahikoa,  eta  jakina,  sufrimenduak  sufrimendu  eta 

kalbarioak kalbario, aurrera segitzeko borondate sendoan.

Eliz hierarkiaren salaketa bortitza, eta NBErena: 

Nun da gure Obispu ori, oraindik ez erantzuteko? (.) Ez omen dik betarik guri  

erantzuteko. Izaten dik ba naikoa, Gobernadorearekin egoteko. Baitare onen asmo 

doillorrenei  amen  ta  amen  erantzuteko.  Baitare  gure  apaiz  jatorrenak  

sakabanatzeko, emendik ara ta andik auskalo nora (.) Eta Erromak berak...noiz  

itzegin  du  Erromak  berak  itzerdi  bat  gure  alde?  Noiz  protestarik  aipatu,  

euskaldunoi egiten zaizkigun piztikerien kontra? (.) Obipean gauzkate/Erroman ta  

Onun,/gizonek aaztu ala/onartu gaitzazun1070. 

Eta guztiarekin ere, itxaropen santu teologikoa: 

“Kristokin bizi ta illok/arizgurutzean,/onatx Berpiztu ere/Geutasun Betean”. 

1068 234 or.
1069 237 or.
1070 240-241-247orr.
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Horra laburbildurik S. Mitxelenaren drama. Ez zuen harrera onik jaso garaiko euskal 

idazle onenengandik: M. Lekuona, K. Mitxelena, A.M. Labayen, J. Etxaide, J. Artetxe; 

Oteizarena alde-aldera salbuespena: 

(negar ta guzi) Lenbaitlen argitara. Ez gaitezela kanpoko topa! Kendu bukaera  

(Pizkundea). Utzi bukatu gabe. Sabindar konzepzioa1071. 

2.4.4. J. Etxaide

Amayur  1951ean argitaratu zuen  Euzko-Gogoa-n1072 eta  Markesaren alaba 1958an 

Egan-en.  Ez  bata  eta  ez  bestea  ez  ziren  50eko hamarkadan antzeztu;  guk dakigula, 

lehenbizikoa, gero ere ez, eta bestea bai1073, 1965ean, Alegian, Kimu Berri taldeak1074, 

eta Goizeko Izarra antzerki taldeak1075 Mutrikun, 1992an.

Antzezpen aldetik ez du arrakasta handirik izan. Argitaratze aldetik berriz, ez dakit 

beste  autore  dramatikorik  dagoen  hainbeste  edizio  lortu  duenik.  Nafarroaren 

independentziaren  alde  borrokatu  ziren  nafar  zaldunei  gorazarre  egitea  xede  duenak 

Franco  hil  ondoan  gaurdaino  hiru  argitalpen  izan  ditu,  1978an,  1983an  eta  azkena 

oraingoz  2000.  urtean,  eta  Mutrikuko  Markesaren  alabaren  eta  haren  maite 

1071 175 or.
1072 1950eko uztailaren 21ean bidali  zion J.  Zaitegiri  Guatemalara.  Antzerkiarekin batean idatzitako 

gutunaren  bidez,  literaturaz  kanpoko  gorabehera  jakingarri  batzuez  jabetzen  gara:  Lenengo,  
“Amayur”  deritzan  iru  ekitaldiko  euskal  antzerti  auxe  igortzen  dizut.  Zuk  igarriko  diozu  
argitaragarri danentz. Ain ustela ez al da izango, igaz Biarritz´en saritutakoa baita. Argitaragarri  
ezpa´derizkiozu  berriz,  arren,  itzuli  zaidazu nik beste  eskutidatzirik  ezpaitaukat.  Argitaratzekotan  
nere izenik ez ezarri, legoiak atzaparra aisa iraul baitezake. Edozein ez-izen ipiñi, adibidez, Uarrain
´dar Jon. “Uarrain”, Aralar´ko mendi tontor bat baita, neretzat begiko (DIAZ, J. eta IZTUETA, P.: 
Jokin Zaitegiri egindako gutunak I (1932-1955), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 173 or. Beldur 
zena hurrengo urtean gertatu zitzaion, bi hilabete inguru egin bide zituen Martuteneko espetxean, 
1951ko maiatzetik  uztailera.  Polizia  espainiarrek  Etxaideren  eta Fagoagaren  arteko  gutunak ireki 
egiten  zituzten,  Etxaideren  etxera  joan  eta  Euzko-Gogoa eta  Gernika aldizkariko  ale  batzuekin 
harrapatu  zutelako  espetxeratu  zuten.  Hala  ere,  ez  zioten  pasaporterik  kendu  eta  Donibane 
Lohizunetik idatzi ahal izan zion Zaitegiri. Ikus aip. lib. 249-250 orr.

1073 Piarres Xarritonek dio Jean Etcheparek hil aurretixe (1961eko abenduan hil zen) apailatua zuela 
Hazpandarrak antzerki  taldearentzat  Jon  Etxaideren  Markesaren  alaba.  Editore  Inazio  Mujika 
Iraolak dio gai berataz, testua egokitua ageri dela euskalkiz ez ezik mamiz ere, izenburutik beretik 
hasita,  Gazteluko  alaba.  Ikus  MUJIKA IRAOLA,  Inazio:  Jean  Etchepare:  Mendekoste  gereziak, 
Erein, Donostia, 1991, 237. eta 241. orr.

1074 Antzerki  taldea  Iñaki  Begiristain  Albizu  jaunak sortu zuen,  eta  haren  alaba  Mila  Begiristainek 
ziurtatu dit  eman zutela urte  horretan.  Argazkiak  ere  baditu.  Hemendik eskertzen  diot  emandako 
informazioa.

1075 Hemendik eskertzen diot Arantxa Ugarte Mutrikuko Goizeko Izarra antzerki taldekideari emandako 
informazioa.
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arrantzalearen  dramak  berriz  bi:  1980an  eta  1982an.  Azken  hau  HABEk  jasoa  du 

euskara  ikasteko  materialen  barruan.  Jon  Etxaide  idazlearen  ezaugarri  bat  izan  da 

argitaratze  hobetuak  egitea,  batzuetan  hizkuntzari  dagokionez  gehienbat,  eta  beste 

batzuetan, esaterako, Markesaren alaba-n esanahi aldetik pisu handiagoko aldakuntzak 

ere bai. Alde horretatik arrakasta izan du: irakurle aldetik, auskalo!

Amayur-en azken edizioaren editore L. Haranburu Altunaren arabera: 

Badirudi, Etxaidek irakurtzeko drama bat idatzi zuela Amaiur obra burutzean eta  

ez  hainbeste  antzoki  batean  eman  zitekeen  libretoa.  Badira  antzerkiak  beren  

hedaduraren eta konplexutasunaren kausaz nekez antzez daitezkeenak eta beren  

xede eta justifikazio literarioa irakurria izatean jartzen dutenak; horietakoa dugu  

Amaiur drama1076.

Gorago  aipatu  dugu  bere  aitak  antzerkiak  antolatzen  zituela  gazteria 

integristarentzat, eta Jon semea ikusle izaten zela. Uste izatekoa da antzeztuak izateko 

xedez idatzi zituela, eta zehazki antzerki honi dagokionez, kontuan izan Euzko-Gogoa-n 

argitaratuak 1949ko abuztuko data daramala; artean bazen itxaropenik Franco uzkail-

tzeko; baina, egia da, azkenean hala gertatu dela drama honekin, hots, testu dramatiko 

soil gertatu dela, bestea ez bezala. 

2.4.4.1. Amayur

A.  Ibinagabeitiak  Euzko-Gogoa-n  honela  idatzi  zuen:  Euzkadi´ko  burrukalariek  

antzerki  eder  au  irakurri  bear  lukete  gogoak  arrago  ortan  goritu,  sendotu  eta  

azkartzeko,  gure edestiko gizuren sendo aien eredura egungo burruka ontan oldartu  

ditezen1077.

Funtsean,  beren  erresumaren  alde  heroi  gisa  bizia  emateraino  borrokatzen  diren 

nafar zaldun kristauen epopeia da. Tonu epiko nabarmena du.

1076 ETXAIDE ITHARTE, Jon: Amaiur, Hiria, Alegia, 2000, 10. or.
1077 “Irakurleen txokoa” in Euzko-Gogoa, (5-6), 1951.
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Hamazazpi antzezlari,  testuak dioen bezala,  bizi izanak, historikoak, eta bederatzi 

asmatuak.  Bizi  izandako  horietatik  hamalau  agramondarrak  eta  hiru  baino  ez 

beaumondarrak, horien artean Loiolako Inazio.

Hiru  ekitaldi  ditu,  eta  1521-1522.  urteetan  jazotako  gertakariak  testuratzen  ditu: 

lehenbizikoa Xabierko gazteluan gertatzen da, bigarrena gaskoi-bearnotarren laguntzaz 

Albreteko Enrike erregeak berreskuraturiko Iruñean,  eta  azkena Amaiurko gaztelutik 

hurbil den Elizondoko baserri batean.

Jon  Etxaidek  Mikel  Orreagari  (Pedro  de  Navascués  Alarcón-en  ezizena)  eskaini 

zion:  “Amayur” edesti-liburua argitarazi  zizun gogo sutsu berberak eraginda.  Zure  

idaztia izan det nere argibide ta laguntzale; ar zazu bada, zerutik nere opari au1078. 

Ohartxo  hau  zilegi  bazait,  mira  egitekoa  da  nola  lortu  zuen  hemeretzi  urterekin 

horrelako lan historiko bat burutzea.  Arturo Kanpionek beraren hitzaurrea eramateko 

merezidun jo zuen, iruinseme gaztearen liburua. Amaiur Nafarroaren sinboloa: Iturralde, 

Kanpion, Oloriz, Altadill, Orreaga (Navascués), Etxaide, Jimeno Jurio1079, kate beraren 

mailak.

Etxaidek  berak  dioen  bezala,  argibide  eta  laguntzaile  izan  zuen,  baina  ez 

informazioa  eskuratzeko  laguntzaile  soil  gogo  sutsu  berberak  eraginda idatzi  zuela 

baitio. Jon Etxaidek bere aitari eskaini zion liburuan, honela dio aitaren aldetik lehen 

arbaso ezagun zuen Jaun Peru Etxaidekoz: 

Haren  bizitzaz  eztakigu  berri  triste  bat  baizik:  alegia,  1512´gn.  urtean  

beaumontesen sasi-gortetan batzartu zela, “Fernando Katolikua” izenez ezagutua  

Naparroa´ko erregetzat aitortzeko. Zer esanik ezta, gure asaba honen jokabidea  

jakin nuenean, bihotza tristuraz egin zitzaidala. Ni, ordea, enaiz nor nere aurreko  

hau  juzgatzeko.  Baiñan,  haren  postura,  euskaldun  bezala  eta  napar  bezala,  

1078 “Amayur!” in Euzko-Gogoa, 1950.ko azken aletik hasi eta 1951ko bost aletan, hots, ale bakoitzean 
ekitaldi erdi bat. Zein ekitalditakoa den gaztigatuko dugu, eta gero orria bakarrik ezarriko dugu.

1079 Ikus  Etxaideren  dramari  buruzko  aipamena:  Roldan  JIMENO  ARANGURENen  edizioa,  Jose 
Maria Jimeno Jurío: Amaiur, símbolo de Navarra,  Pamiela, Iruñea, 2004, 144-145 orr. Bertan dio 
drama horregatik Eusko Ikaskuntzak saria eman ziola Miarritzen: ez da zuzena, begiratu ditut VII. eta  
VIII.  Biltzarreko  aktak  (Jean-Claude Larronde-k idatziak)  eta  ez  da  ageri.   Horretaz  landa,  Luis 
Beaumont Leringo bigarren konde eta erresumako konestableak jokatu zuen rola honela definitzen du 
Tafallako udal aktei jarraiki: observada su conducta se diría que era jefe de una poderosa cuadrilla  
de bandidos (19. or.)
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nahita-nahiez gaitzetsi beharrean naiz eta aitortu behar dut, beaumontes baten  

ondorengo baldin ba´naiz ere, ni neu agramontes naizela1080.

Drama irakurririk ohartzen zara 1949an pentsatzen zuena pentsatzen jarraitzen zuela 

1986an.  Testu  dramatikora  itzulirik,  agramondar  garrantzizkoak  hautatzen  ditu,  eta 

horietan  protagonistenak,  narrazio  edo  elkarrizketa  gehienetan  esku hartzen  dutenak 

Xabierko Frantziskoren  familia  da,  bereziki  ama (lehen bi  ekitalditan,  hirugarrenean 

desagertzen da), eta gero seme zaharrena, 1521ean, Xabierko jauna zena eta gainerako 

ahaideak, santu-beharra barne. Azken ekitaldian, Iruñeko kalonje batek eta domingotar 

batek rol garrantzikoa jokatzen dute, elizaren zati baten onespena ematen baitiote nafar 

zaldunen  egitandi  gogoangarriari,  baina,  guztien  gainetik,  baserri  bateko  aitona  bat 

gailentzen da, nafar baserritar xume bat, adieraziz bezala, nafar herria agramondarrekin 

zegoela, Amaiurko heroiekin eta ez beaumondar traidoreekin. Beaumondarren aldetik, 

Leringo kondeek, aitonagandik bilobaganaino, eta Loiolako Inaziok nagusiki.

Antzerkia-testua  idazteko  teknikari  doakionez,  ekitaldien  luze-laburra,  tempoa, 

euren  arteko  harremanak  eta  gertakizunaren  aurrerabidea,  pertsonaien  ezaugarrien 

definizioa  eta  garapena,  elkarrizketen  kalitatea,  nahiko  onak  dira,  nire  ustez, 

xehetasunetan sartu gabe.  Berez,  askatasun politikoa egon balitz,  eta euskal antzerki 

taldeek aukera gehiago izan balute,  mintzaldi luzeegiak mozturik,  testu hau antzeztu 

ezinik ez zegokeen.

Semantikara  jota,  gorago  adierazi  dugu  lehen  bi  ekitaldietan  guztien  gainetik 

Xabierko Frantziskoren ama gailentzen dela. Bi ezaugarri nagusi ditu, amatasunaz gain: 

Nafarroako errege-erreginen jarraitzaile  sutsua ageri  da, eta halaber bertute kristauen 

eredu,  nolako ama halako semea badio esaerak, hura aldez beste jarririk, halako seme 

santu bati halako ama santua egokitu behar! Xantuegia ez, baina, bai, diogun bezala, 

kristau finak behar lituzkeen dohainez jantzia.

Lehen ekitaldian, alabarekin solasean, antzerkiaren denbora kokatzen du, eta garai 

historikoa nafarren independentziaren aldekoek nola interpretatzen eta nola bizi duten 

esplizitatzen:  Hamar urte zeramazkiñagu Españaren uztarpea eramanaz eta ez jakin  

noiz arte luzatuko zaigun. (.) Aldi artan, aitatxok, nere Joanes zanak, gudari taldeak  

1080 ETXAIDE, Jon: Etxaide jauna, Erein, Donostia, 1986, 28. or.
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zizkiñan bere  mendean...Orain,  ez  morroi  ez  mirabe,  deus  eztiñagu.  Etxea  urratuta,  

arrapakatua, ebatsita...Aitatxo, Joanes nerea, erbestean il unan, Joanes eta Katalina  

errege-erregiñai jarraituz, eta nik, nere seme-alabak gogai orretan bizi ta iltzea beste  

nairik eztiñat (3. or.)

Seme  Patxi (santu-beharra)  halakoa  atera  zaio;  izan  ere,  borroka  egin  du 

beaumondar baten semearekin, eta amari kontatzen dio zer elkarrizketa izan duten: 

“Nere anaiak gure Errege-Erregiñen eta Naparroa´ren alde ari dituk, zuek berriz  

España´ko  maketoai  saldu  diezute  Bakalderria”  Berak  ostera:  “Naiago  degu  

españolak izan prantzesak baño”. Nik: “Izan ere aspalditxo zerate biotzez. Guk  

berriz eztegu prantzesentzat Naparroa Albret´tarrentzat baizik” (4. or.).

Amak orduan: 

Arrazoi izanarren ere arduraz ibili bear dek, Patxi. Beaumontar oiek maketoak  

berak baño txarragoak dituk. Arro aizez puztuta zioztik eta ajolik etzaiek iñor ilda  

ere.

– Ama, gutarrak datozenean guztioiek jo-ta!.... – Ez, seme. Apentza ez dek kristau  

legea.  Beaumontarrekin  kristarki  jokatzen  ikasi  bear  diagu,  gaizki  egiñak  

barkatuz. Aiek jo ta odoldu autela? Barka zaiek biotzez gure Jesus´ek gurutzetik  

egin zikan bezela ta zeruan toki eder bat egingo dik Jaungoikoa´k .

– Barkatzen diet bada, amatxo, zuk ala nai dezuta .

– Ongi mintzatu aiz, Patxi,  onela ez kristau ona bakarrik, agramontar ona ere  

izango aiz-ta (4-5 orr.)

Bigarren  ekitaldian,  nafarrak  gaskoi-bearnes  eta  besteren  laguntzarekin  Iruñeaz 

jabetu  direla,  agramondarrek  esku-eskura  dute  lehen  pairatutako  bidegabekeriez 

mendeku hartzeko aukera.  Baina,  hor dakusagu Xabierko Frantziskoren ama, kristau 

bertutez baliatuz, buruzagi agramondarrak baretzera emana: 

Barkatu jauna, baño oker egiten dezute ortan. Ori ez da Jaungoiko´aren legeak  

erakutsi diguna.
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–  Jaungoikoa´ren  legea?  Izan  al  dute  berak  guretzat?  Edo-ta  berak  nagusi  

ziranean ez ote zan Jaungoiko´rik goi ortan?

– Bai, noski. Zuri ordea ez dizu eskatuko Jaungoikoa´k aien okerregiñaren kontu;  

zurearen bai. (2-3 orr.). 

Buruzagi  agramondarrek  kasu  egiten  diote:  zure  abertzaletasunak  eta  

kristautasunak  arriturik  utzi  bainaute (id.)  eta  lortzen  du  buruzagiak  bere  gizonak 

Nafarroan Karlos enperadorearen ordezkari den Naiarako dukearen etxetik ateraraztea.

Beste  elkarrizketa  esanguratsu bat,  Xabierko jaun nafarraren eta  Loiolako Inazio 

giputzaren artekoa da. Nafarra hasita: 

– Zergatik  alkarren kontra ibilli  bearrean,  Eneko zaldun gazteori,  ez ote  gera  

alkartu giputz, eta naparrok betiko etsai izango zaizkigun gaztelarrak zapaltzeko?

– Gaztelarrak gure adiskide aundiak izan dira beti ta naparrak berriz beti aritu  

zerate guri kalte nondik egingo, gure eskubideak nondik zapalduko.

–  Oker  zaude,  Loiola.  Orain  gaztelarrak  leunkeri  batzuk  egiten  dizkizute  gu  

zapaltzen laguntzeko bear-bearrekoak baitzaizkiote (.) Baña entzun nik esandako  

auxe:  egunen  batean Naparroa erabat  garaitzen  ba´dezute  gure  ondoren zuek  

eroriko  zerate  arrano  berberaren  atzaparretan  itota (.)  Gaztelarrak  izkuntzez  

arrotz eta odolez etsai zaizkigu ta orain Naparroa bezela noizpait Euskalerri osoa  

irentsi nai izango dute (.) Poliki-poliki  joango dira, maltzurki jokatuko dute (.)  

zuen gobernuko legetan sartuko dira, indarra beti baita nagusi ta urratzen eta  

murrizten joango zaizkizute zuen Erri´ko lege bikañak...

– Gu ez gera ari Euskelerria ondatzen!

–Zuek  ala  uste  dezute  ta  ba´liteke  asmo  txarrez  ez  aritzea.  Alabaña,  zuen  

jokabidea dala-ta, biotz-biotzean sartzen diozute sastekaia Euskalerria´ri...(6. or.).

Bereterretxeren  kantorearekin  hasten  da  hirugarren  eta  azken  ekitaldia.  Berriro 

Xabierko jauna da, santu-beharraren anaia zaharrena, Amaiur inguruko baserri bateko 

nagusi  agramondarrarekin  solasean,  Leringo  konde  etoien  etorkia  kontatzen  diguna, 

Bereterretxe hilarazi zuen aitonagandik hasita: 
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Aitonak itza austen zuen eta gizonak etoiki  il  ere bai,  baño etzan beñere jaiki  

Errege  ta  Bakalderria´ren  aurka bere  seme ta  billobak  bezela.  Semeari  eriotz  

epaia bota zioten eta ondasun guztiak kendu erregeren agindutara etorri etzalako  

(.) Kondeak ordea Aragoi´ra iges egin zun eta antxen il zan. Semeak ez luke bere  

bizian kondetza iritxiko españarrak sartu izan ezpa´lira (3. or.)1081   

Bereterretxe erail zuenaren bilobari ikuspegi berria (iraganarekin ez ezik orainarekin 

ere  zerikusi  estua  duena)  baserriko  aitonak  ematen  dio,  hots,  eskola  gabeko  nafar 

baserritar xume batek: 

Orain ezpaitago agramontar eta beaumontarrik antziña bezela. Orain, naparrak  

eta napar etsaiak dira, ta gu naparrak geranez nai ta ez napar zintzo oien alde  

egon bear. Sinistu zaidazu, Beaumont jauna, sekula ez naiz izan ez beaumontar ez  

agramontar,  auek  politikako  alderdi  soillak  ziran garaian,  eta  iñoiz  agramon-

tarren alde jo ba´det, zuek napar izateari uko egiñaz Erria arrotzari eskuratzeak  

eragin dit ortara.

–Oker ari zera, nagusi jauna. Gu ez guaz Naparroa´ren kontra, agramontarrak  

ala erakutsi ba´dizute ere, beren alde jarri zaitezten. Guk, Naparroa Españia´ren  

adiskidetasunean jarri nai degu, baño orrek eztu esan nai ez guk eta ez Españia´k  

Naparroa´ri  gaitzik  nai  dionik  (.)  pake  garaia  etorri  dadinean  ikusiko  dezu  

españarrak zintzoki betetzen dituztela agindutako legeak

–Orain betetzen ez dutena nekez beteko dute gero. Batetik, agramontarrak aitzeki-

maitzeki  dituztela  emendik  alde  egingo  eztutelako.  Bestaldetik  auxe  esango  

baidute: “Guk garaitu ba´ditugu agramontarrak, guri dagokigu agintea”. Ori oi  

da, etoiari eman oi zaion ordaña.

–Zaude ixilik, agure zarpalla (.) Guda amaitzean, Españi´ko erregeren babesean  

eratuko  ditugu  gure  Korteak  eta  gure  Erri´ko  legeai  amor  emango  zaiote.  

Naparro berri bat egingo degu agramontar traidoreaz ziaro garbituta!

–Oraintxen esan dezu egia, seme, Naparro berri bat. Ezpaita oraiñartekoa izango,  

Naparro  ori  ezpaita  naparrena  izango,  españarrena  baizik.  Naparrak,  

1081 Luis Beaumont Leringo bigarren konde eta erresumako konestableak jokatu zuen rolari buruz, ikus 
Roldan JIMENO ARANGURENen edizioa, Jose Maria Jimeno Jurío: Amaiur, símbolo de Navarra, 
Pamiela, Iruñea, 2004.:  observada su conducta se diría que era jefe de una poderosa cuadrilla de  
bandidos (19. or.)
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naparrak,...Amayur´ko gaztelu ortan ari  dira bizia ematen lur zorikabe ontako  

azkeneko semeak! (4-5. orr.)  

 

Iragana  eta  oraina  nola  korapilatzen  diren,  idazlearen  gogoan  bezala 

irakurlearenean; bestela bezala,  ispilua eraiki digu idazleak geure ikuspegi politikoak 

hausnar ditzagun.

Amaierak,  bi  bando  elkarri  etsaituak  adiskidetzeko  bidea  irekia  uzten  du,  erraz 

asmatuko  duzue  zeren  bidez  edo  bitartez:  partekaturiko  kristau  fedeaz!  Hala  diotso 

aitonak Leringo kondeari, hondarrik hondarrenean: 

– Napar izateari uko egin ba´diozu ere, kristau izateari eusten diozulakoan nago.  

Ni  ere  kristaua  naiz,  sinestuna;  beraz,  txapelak  kenduta  otoitz  egin  dezagun  

Amayur´ko gudaldian bi aldetatik il diranen gogo-alde. “Aita gurea...”

– Bakoitzak bere ustean sinisten du ta besteak oker dabiltzala derizkio. Baño iritze  

oien gañetik gizon zindoak zeratela ikusi-dakust. Barkatu bada, gaizki esanak eta  

ba´nua nere gudariekin. Pakea bego zuengan.

–  Ongi  joan,  beaumondar  zalduna,  ta  oroitu  beti  garaille  zeraten  aldi  ontan,  

Amayur´en garaitu dituzuten agramontarrak, zuen odolekoak, zuen anaiak dirala;  

zuen aurka borrokatu dutenak, orixe bai, baño gizonki ta gogaitsu jokatuz beren  

iritzean naparrok izan dezakegun elburu santuenaren alde (6. or.).

2.4.4.2. Markesaren alaba

Iturrinoren bertsoetan oinarriturik, hainbat interes puntu dituen drama da. Antzerkia 

Joxe  Artetxeri  eskaini  zion;  alde  batetik,  frankismo  betean  azpeitiar  idazleak  asko 

lagundu  ziolako  bere  idazkiak  argitaratzen,  eta,  bestetik,  eskaintzan  salatzen  duen 

bezala:  Gipuzkoa´ko jende lau ta xea ain biziro ta egoki margoztu digun Artetxe´tar  

Joxe adiskide onari, hau jende xeheari eskainia delako Amaiur ez bezala. 

Jakina,  maitasuna  leitmotivetako  bat  da,  bertsoek  tolesten  duten  istorioak  berak 

hartaraturik, baina Etxaidek goi mailako markes-alabaren eta behe mailako arrantzale-

semearen  arteko  amodio  kontu  hori  esango  nuke,  euskaldun  guztion  noblezia 
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unibertsalaren gaira bideratu duela. Euskal gizartean ondasun diferentzia nabarmenak 

daude, baina ez dago goiko eta beheko mailarik zuzentasunean, markes familia bat ez da 

arrantzale  familia  bat baino goitarrago eta leinargiago;  aitzitik,  drama honen arabera 

markes familian bi pertsona goitar daude: alaba bera eta osaba, eta arrantzale xumeen 

artean gehientsuenak, nahiz alprojarik ere baden –salbuespenak toki orotan baitira– eta 

ageri den bakarra bere mailan dirutua, eta horren ondorioz alferrik galdua bezala.

Pertsonaia  garrantzizkoenak  dira:  markesaren  alaba,  haren  osaba,  ezkongabe 

gelditutako emakume adineko bat eta  Kresala-ko  Kitolis  oroitarazten duen arrantzale 

adinekoa,  euskal  arrantzaleen  mundu-ikuskera  tradizionalaren  eledun.  Markesaren 

alabaren maitekide arrantzaleak oso toki gutxi du, gizon jator gisa ageri da zirriborratua, 

baina ez du pisurik testu dramatikoan, itzalean dagoen itzalño bat da.

Aipagarria da bestalde, nolako lana egin zuen Jon Etxaidek Mutriku inguruko itsas 

hiztegia biltzen, Ziriako Andonegi lagun harturik1082. 

a) Markesaren alabaren maitasuna

Nolako maitasuna sentitzen du markesaren alabak arrantzale xumearengana? Ba al 

du eskubiderik gizarte mailen arteko hesiak suntsitzeko?

 

Lehenbiziko galderari erantzuteko, aurkako eredua adierazten du lehenbizi, nolako 

maitasuna ez den berea. Bada herrian taberna-seme bat, diruz ondo heltzen dena, lorerik 

lore ibilki, oraintxe emakume honekin hurrengo harekin, maitasun hedonistaren eredu: 

Zelako maitasuna ote da norbere gozapena beste iturbururik eztaukana? Zalekeri ta  

maitakeritan murgilduta bizi den gizonak ba´ote daki maitasunaren neurri eta elburu  

zer den?1083. 

1082 Ez dut  sakon aztertu  gaia,  baina nago hiztegigintza lantegi  hori  ez dela  merezi  bezala  eskertu.  
Esaterako,  “kardal”  ageri  da  honako  definizioarekin:  portu  sarreretan  izaten  diren  arrezifeak 
(ETXAIDE, Jon: Markes baten alaba, Gipuzkoak Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia, 1982, 22. 
or. Hiztegietan ez da ageri hirugarren aukera gisa ere.

1083 “Markesaren alaba” in Egan, (1-2), 1958, 128 or. Hemendik aurrera, argitalpen honetatik aldatzean 
orria bakarrik ezarriko dut.
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Baina positiboki definiturik nolakoa du maitasuna?: Biotza ojuka ari zait Joxe Migel  

ikusteko leiaz eta bidebatez zer bildurra arengana urbiltzeko! Jendearen bixtan ezin  

izketatu naiz berarekin,  ezin erakuts nezake beraganako dutan maitasun sutsua  (id.) 

zein  zaila  den  bi  pertsonen  arteko  maitasuna  definitzea,  kasu  honetan,  sexu 

desberdineko bi pertsonen artekoa; errazago zaio autoreari gizarteko mailak suntsitzeko 

bide gisa garatzea. Hala dio markesaren alabak: Ni, jauregi aberats batean jaio naiz eta  

bera arrantzale etxe txiro batean. Orra gure zorigaitza! Izan ere,  zer eskubide dute  

gizarteko lege eta oitura itxuratiak gutarteko maitasun zindo au urratzeko? Zergatik  

izan bear dugu Joxe Migel eta biok gizalege zital oien mirabe? Ez! Ez gera izanen!  

Maitasunaren indarrak urratuko ditu  aundikien gizarteak ernarazi ta sustraitu ditun  

bizilege toleskorrak. Eztut amor emango! (id.) Bihotzeko maitasuna, kasu honetan, G. 

Arestik esango zukeenez, mailu bat da gizarteko mailen arteko hesiak suntsitzeko.

Baina, Jainkoaren aurrean, klase sozialen arteko hesi-hausgintzan pulunpatzea zilegi 

al  da?  Horretan  laguntzaile  eta  gidari  espiritual  osaba  du,  goi  mailako  klasekoa 

izanagatik  arrantzaleekin  oso  ongi  heltzen  dena.  Arrantzaleen  artean  direlarik  osaba 

ilobak hala diotsa osabak markesaren alabari: Gezurra dirudi! Nun billatuko duzu emen  

baiño lagun hoberik? Jende auen biotz xalotasun eta ontasunik nekez arkituko duzu  

gure jauregian (136. or.), eta markesaren alaba bat datorkio.

Osabak honelako otoitza zuzentzen dio Jainkoari: 

Ez al-gera apika berdiñak zure begien aurrean zure ume ta sorki  gaituzunok?  

Egia,  gizadi au zerorren jakintasun berdingabean gizamailletan bereizi  duzula,  

baiñan  aundikiak  eta  apalak  esiz  bereiztea  ezta  zure  lana,  aundinaikeriak  

eragindako  gizalan  zitala  baizik,  Jauna!  Bi  biotz  xalo  auek  ez  al-dute  alkar  

maitatzeko  eskubiderik?  Ez  ote  dugu  euskaldun  orok  kabi  berbera  sorleku?  

Mendi-egaletan sakabanaturik dagozen baserri maitagarriak, orra or euskaldun  

aundikiak  eta  apalak  berdintzen  dituzten  lekuko  bikaiñak!  (.)  Batzuk  aberats,  

besteak lander, baiño danok gera leñargiak, danok berdiñak Euskalerri´ko seme  

geranok 1084(138. or.)

1084 Osabaren otoitz hau kendu egin zuen bigarren argitalpenerako (1980) eta azkenengoan (1982) ere ez 
da ageri. Guk, halere, gure lanari ezarritako urte-mugengatik, ezin dugu 1958ko argitalpena jarraitu 
besterik egin.
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b) Maitasun bakarreko bihotz ezkongabeak

Aipatzen  ari  garen  bezala,  maitasun  klase-suntsitzaile  hori  da  leitmotiv 

garrantzitsuena,  baina  bigarren  maila  batean,  bada  beste  maitasun  bat  arras  goretsia 

gertatzen  dena  drama  honetan:  maitasunaren  xedea  pertsona  batengan  ezartzearena, 

behin eta betiko. 

Bigarren  mailako  protagonista  bat  da  emakume  gazte  bat  markesaren  alabaren 

maitearekin  maitemindua  dagoena.  Harekin  ez  bada  beste  inorekin  ez  (atzetik  du 

taberna-semea,  baina  harekin  beti  ezezko  gogorrean),  eta  nahiz  mutilak  ez  dion 

maitasunik leial jarraitzen dio, pentsa liteke heriotzeraino. Hala dio:  Bai, markesaren 

alabarena trajedian amaitzen baldin ba´da, makiñatxo batek negar eginen du, baiñan,  

nire trajediaz ezta iñor gogoratuko (132-133 orr.) 

Antzezlagun garrantzizkoen artean izendatu dugu ezkongabe gelditutako emakume 

adineko bat. Alde batera sorgintxo zelatari bat da, herrietako nonzerberri bat, besteren 

bizitzen jakin-nahi handia duena, eta emakume saltsera amodio-tratulari bat, taberna-

semearekin  tratua  egiten  baitu  berak  nahi  duen  gizona  bereganatzen  laguntzez  gero 

ordainetan gorago aipatu dugun emakumea bereganatzen lagunduko diola hitz emanik. 

Itxura batera, oso printzipio nolahalakodun emakume bat da, baina, beste maila batean, 

Amaiur  draman  baserriko  aitonak  rol  garrantzizkoa  zuen  bezala  Leringo  konde 

maltzurra  zentzuan  sarraraztekoa,  hemen  ere  delako  amodio-tratulari  horrek  paper 

garrantzizkoa  jokatzen  du,  markesaren  alaba  bihotz-erdibituari  gogoraraztekoa  bere 

betebeharrak zein diren. 

Egoera hau da:  markesaren  alabari  sekulako azpikeria  egin diote  gurasoek izeba 

batekin  batean,  alde  batetik  bere  bihotzeko  maitea  hil  dela  gaztigatu  diote  (mutila 

Salamankara  bidali  estudiatzera,  gero  eroetxe  batera  bortxaz,  hark  beren  alabari 

egindako maitasun gutunak ostu; batez ere aita du doilorretan doilorrena), eta bestalde, 

zorretan sartutako handiki batekin ezkonarazi dute; jakiten du bere maitea bizirik dela, 

eta  gogoz  bestera  ezkondu  denez,  artean  bere  marinelarekin  maitemindua  dela, 

harengana itzuli nahi du. Markesaren alaba eta amodio tratularia:
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–Nire biotza lertuta dago eta oñazea dut bizilagun bakar...(.) nork iruzur egin dit  

niri ain toleski ta makurki? Guraso izenik merezi al-dute...(.) Nire biotzak gizon  

bat bakarrik maite du eta aura kendu egin didate. Esaidazu nun den (.) beragana  

joan nadin...

–Ez, (.) ez zaizu zillegi.

–Nirekin egin dutena zapokeri bat da (.) Nik ez dut nire senarra maite, ezin jasan  

dut nire alboan, beraganako nazkak eta iguiñak itotzen nau...

–Irugarrenez desaizut (.): etzaizu zillegi. Jaungoikoa´k gurutze astun au egonarriz  

eramateko eskatzen dizu (.) Jaungoikoa´ren asmoak ain dira sakon eta ulerkaitzak  

negar  erri  onetan  bizi  geranontzat...Baiñan,  bere  bide  ezagugaitzetan  ezarri  

dizkigu mugarri batzuk itxumustuan saiestuta amilpean labaindu ez gaitezen. (.)  

saiestu ez zaitezen mugarri auxe jarri dizu: etzazu opa zurea ezten gizona. Aiena  

ezazu  bada  zure  gogamenetik  Joxe  Migel´en  oroitza  eta  alegin  egizu  zure  

senarraganako iguin ori zapuzten.

–Eriotza errezago onetsiko nuke guztiori baiño.

–Guztiori eta beste zerbait geiago eskatzen dizu Jaungoikoa´k: ainbeste belzkeri  

egin dizutenai barka zaiezula (294-295 orr.)

c) Marinelaren heriotza eta gu guztiona

Markesaren osaba arrantzale-maitea eta mundu-ikuskera tradizionalaren eledun den 

arrantzale adintsua dira heriotzaren gaia garatzen dutenak. Iturrinoren bertsoetan bezala, 

marinela azkenean itsasoan hil da, eta hala diotsa arrantzaleak: 

–Itxasoan zerbait gertatu da, antza. Itoak edo dira (.) Lagun nazazu (.) olakotan  

zutik irauteko indarrak uts egiten baitit...

–Atxiki niri (.) belaunak uts egin baiño len...

–Urbil gaitezen gizatalderaiño (.) Eriotza anai bekigu gure billa datorkigunerako.

–Bai, urbil gakizkion Eriotzari gizonki, bere ostean Bizi berri bat ba-delako usteak 

sendotuta.  Ken ditzagun txapelak  eta  erreza  dezagun “Aita  Gure”  bat  itxasoak 

irentsiak Bizi ori goza dezaten...(297 or.)1085

1085 Agerraldi hau kendu egin zuen beste argitalpenetan.
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d) Tradizioa

Arrantzale adinekoa da bilobari lehengo arrantzaleen balentrien eta fedearen berri 

ematen  diona,  eta  markesaren  alabaren  osaba  ere  tradizioaren  eledun  da.  Marinela 

hasita: 

– Esaera da, bein Nazarenua eliz atariratu ezkero eta Iñua eta Salbia kantatu, eztela 

itxasoan mariñelik  galtzen...eta  nik  bezala  Mutriku´ko arrantzale  zahar  guztiak 

aitortuko  dizute  egi  auxe.  Asko  zor  diogu  Mutrikuarrok  San  Migel´eko  Jesus 

Nazarenua´ri.

–  Bai  (.):  Gaztañeta  itxas-gizon  ospatsuarekin  asi  eta  gaurko  belaunaldiraiño 

makiñabat mutrikuar salbatu ditu Nazarenuak (272 or.)

Azkenean, ibili-ibili eginda, autoreak uste honetara eramaten gaitu: euskal gizarte 

tradizionalean aberatsak eta pobreak bai, baina onestasunean eta zintzotasunean eta are 

jakindurian-eta  benetako klase diferentziarik  ez zen,  gaizbideratuak eta  salbuespenak 

salbu.

2.4.5. Antzerki itzulpenak

Itzulpenak eta  egokitzapenak aski  egin ziren:  gogora bitez  Eskualdun Gazteria-k 

1956an antolatutako lehiaketara eta 1958an Pariseko Eskualzaleen Biltzarra-k antolatura 

aurkeztutako lanak. Itzulpena juzgatzea berez neke da eta nekeago antzerki itzulpena, 

sarri askotan itzulpen baino gehiago egokitzapena dena, batzuk ingelesetik, beste batzuk 

greko edo latinetik eta beste batzuk frantsesetik edo gaztelaniatik  eginak. Horretaraz 

gero, iritzi batzuk biltzera mugatuko gara. 

1950ean  argitara  emandako  antzerki  itzulpenak  J.  Zaitegik,  B.  Ametzagak,  A. 

Ibinagabeitiak eta B. Larrakoetxeak eta P. Lafittek egin zituzten. Itzulitako lanak autore 

hauenak: Sofokles, Shakespeare, Benavente, Shakespeare, eta Mark Legasse, hurrenez 

hurren.
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Ibinagabeitiak  Zaitegiren  itzulpenak iruzkintzen  ari,  honela  zioen itzulpen horien 

balioaz:  Baiña onen neurriko itzulpenak beste zerbait ere eransten diote gure izkerari: 

aunditasuna, orokortasuna eta kulturtasuna (landutasuna esan dezadan Orixe adiskidea 

mindu ez dakigun). Honako egiteko bete zezaten nahi zuen: Antzerki auetaz baliatuko al 

gera  gu  ere  euskal  teatroari  txerto  berri  bat  eransteko,  atzerrietan  egin  oi  dan  lez. 

Sopokel´en ispiritu ernaia, len bezin atzarri dago orain ere, Grezia zaarreko neurritasun 

eta giza giro barearen lekuko1086.

Baliabide guztiz  kaxkarrekin,  ezin eskertuzko lan eskerga horien gaur egunerako 

balioaz edo desbalioaz, honela idatzi du X. Mendiguren Bereziartu jaunak J. Zaitegiren 

lanez:

Itzulpenei  dagokienez,  berriz,  aitortu  beharra  daukagu  joera  formalista  hertsi 

samar batean  eginak direla,  jatorrizkoaren  hizkuntz  formulazioei  oso hurbiletik 

jarraituz burutuak eta euskaratze-lan horietan nabarmena da itzultzaileek euskara 

landu eta jatorizko hizkuntzen parean jartzeko zuten gogoa, kultur hizkuntza zalu 

eta  trebatu  bihurtuz.(.)   zoritxarrez,  gaur  egun  bere  itzulpenak  ikuspegi 

pragmatikoaren  aldetik  gogor  eta  ulergaitz  samarrak  gertatzen  dira,  irizpide 

traduktologikoa ezezik, hizkuntz eredua bera ere azken hamarkadotan nabarmen 

aldatu delako1087.

B. Ametzagaren Hamlet-i dagokionez, aztertu gabe dago. Itzultzaileak berak honela 

azaldu zuen bere xedea: 

Shakespeare´ri  alik  zintzoenik  yarraitzea  izan  dut  lenbiziko  xedea;  bulkoetan 

bakarrik  ez,  itzetan  ere;  itzez-itz  al  izan  dudan  aldi  oro.  Au,  ordea,  eziña  da 

askotan,  euskera  ta  ingeleraren  izakera  oso  bestelakoak  baitira  ta,  bestalde, 

olerkari bat zeaztasun osoz biurtzeak illuntasuna dakarrelako, sarritan. Orregatik, 

zintzotasuna ta zeaztasunaren aldean, argitasuna izan dut beti elburu, olerkariaren 

opaz ta euskeraren onerako1088. 

1086 ZAITEGI´tar Iokin. “Sopokel´en antzerkiak II” in Euzko-Gogoa, (3-4), 1958, 224 or. eta ond.
1087 Euskal Itzulpenaren historia laburra, Elkar, Donostia, 1995, 144 or.
1088 Hamlet, Ekin, Buenos Aires, 1952, 9-10 orr.
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Juan Garziak Amezagarena argitaratu eta berrogeita hamar urtera argitaratu du bere 

Hamlet, eta sarreran honela gomutatu ditu bere aurreko itzultzaile bizkaitarrak: 

Azken hitza,  hala ere, beste izpiritu biren gomutaz; alegia,  aurretik,  eta orduko 

baldintza kaxkarragoetan,  Hamlet  hau bera,  zeinek bere erara,  bikain euskaratu 

zuten aintzindarien gorazarrez: Ametzaga´tar Bingen (1952) eta Larrakoetxea´tar 

Bedita (1976). Haienetatik hona aurrerabiderik bada, euskararena berarena da, eta 

itzulpen-kulturarena,  eta  ez itzultzaile  honena noski:  zer  ez lukete  egingo gure 

zaharragook, gure lotsagarri, oraintxe gure artean baleude!1089.

Begirune gutxiago erakutsi du Xabier Mendiguren Bereziartu jaunak Amezagarenari 

buruz: hark obra hori euskara ikaste aldera itzuli zuela idaztera mugatu denean1090. Bedi-

ta Larrakoetxearen itzulpenari, aldiz, ohore egin dio, aztertu, eta honela balioztatzean: 

Larrakoetxearen itzulpena jatorrizkoari aski lotu eta leiala da, eta bere euskarapena 

formalista moderatutzat jo behar da (.) Itzulpena burutzeko bizkaiera hautatu zuen 

euskalkitzat,  eta bereziki Arratia aldeko kutsu nabaria duena.  Gipuzkera osotua 

Azkue eta  Zaitegi  bezalakoen eraginez aski hedaturik zegoen garaian bizkaiera 

mugatu  samartu  hura  aukeratu  izanak  areagotu  egiten  du  Larrakoetxearen 

testuaren  hermetismoa.  Baina  zeanuriarraren  itzulpenak  izan  dituen  harrera-

zailtasunak  faktore  desberdinen  metatzez  sortuak  dira:  irizpide  traduktologiko 

literalaren bidetik jotzea,  hizkuntza indarberritu eta birmoldatu nahia, toponimo 

eta  antroponimoak  finkatzerakoan  irizpide  apriorizko  samarrak  erabiltzea  eta 

azkenik,  dramaturgo  ingelesaren  testua  beste  idatzi  linguistiko-literario  bat 

gehiago bezala, jendaurrean antzezteko testu bat zela gehiegi kontutan izan gabe 

itzuli  izana,  besteak  beste;  horrek  guztiak  hesi  nabariak  ezartzen  dizkio 

Larrakoetxearen  bertsioari,  nahiz  eta  hizkuntza  aberats  eta  landua  duen,  eta 

jatorrizkoaren alderdi semantikoari begirune handienaz lotzen zaion1091.  

Ibinagabeitiaren itzulpenetara etorriz, Iñigo Ruiz Arzalluzen iritzian, haren itzulpe-

nak exegetikoak dira eta Exegesiak betiere, nahita nahiez, jatorrizkoaren arruntzea –eta 

1089 Hamlet: Danimarkako printzea, Ibaizabal, Bilbo, 2002, 14. or.
1090 Ikus “Shakespeare en euskara” in Shakespeare en España. Crítica, traducciones y representaciones. 

Edición  de  José  Manuel  GONZÁLEZ  FERNÁNDEZ  DE  SEVILLA,  Universidad  de  Alicante, 
Zaragoza, 1993, 285-298 orr.

1091 Euskal Itzulpenaren historia laburra, Elkar, Donostia, 1995, 146-147 orr.
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pobretzea– dakar, arruntze hori batzutan ohi baino nabarmenagoa egiten delarik: esango 

nuke  Ibiñagabeitiaren  itzulpenetan  sarrien  eta  argien  nagusitzen  den  ezaugarria  hau 

dela1092 . Eta horrekin batean gehitzeak eta omisioak. Akatsekin jarraiki, topiko-etarako 

joera. 

Bertuteen artean berriz: 

Ez  da  Ibiñagabeitiaren  bertute  xumeena  Olabiderengandik  –Orixe  ere  tartean 

duela– ikasitako hizkuntza trinkoa Virgilio itzultzeko erabiltzea. Izan ere, askoren 

eritzia da Antzinateko klasikoak itzultzerakoan egokia dela halako zahar kutsu bat 

ematea  testu  berriari.  Esango  nuke,  Olabideren  adibidearekin  segitzeko, 

gasteiztarraren Biblia esteta zenbaiten gustokoa baldin bada neurri batean bederen 

honengatik dela, sakratutzat ditugun eta askotan buruz dakizkigun hitzak oraindik 

gehiago  urruntzen  dizkigulako  alegia.  Ibiñagabeitiaren  Virgilioarekin  honen 

antzeko zerbait gertatzen da, eta ona da. Aipa liteke –nola ez– alde onen zerrenda 

luzeago bat, baina gorago ikusiarekin nahikoa delakoan nago (id.). 

Bertuteei dagokienez, Ibinagabeitiak berak B. Amezagaren Hamlet-i aurkitzen ziona 

hortxe nonbait: 

Bainan  euskerazko  HAMLET'ek  ba'du  beste  aipagarririk  ere.  Luzaro  ez  dala  

Shakespear'ez ari ginduzun gure arteko bilkura baten. Gure artean bikañenetariko  

dan idazle gazte batek urrengo au zion “ba du idazle azkar onek, antziña-kutsua,  

arkaismu  berezi  bat  gaurko  izkera  modernetara  alda  ezin  ditekena:  eta  

Shakespeare arkaismu ortaz gabetu ezkero ez da Shakespeare”. Arrazoia zeukan 

adiskide  yakintsuak.  Alderdi  ortatik  ere  oso-osorik  iritxi  du  Ametzaga'k  bere  

elburua. Gure euskerak berez, antziña kutsua dizu, eta antziña kutsu ori Hamlet'en  

itzulpenean ere bete-betean ikus dezakegu.  Euskerak ez dio bat ere urritu indar  

berebiziko ori Shakespeare'n ingeles textuari, are geitu egin diola esango nuke.  

Leizarraga'k darion zaar-kutsuz bere itzulpena gantzutu du Ametzaga'k1093.

1092 Bergiliren Unai eta Alor-kantak, Klasikoak 55, Mensajero-Gero, Bilbo, 1992, XXXIV-XL orr.
1093 “Hamlet” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1952.
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Horietako hainbat ezaugarri baliteke J. Benaventeren bi itzulpenetarako ere baliaga-

rri izatea; baina kontuz, antzerkiak dira eta bestelako azterketa eskatzen dute.

Dakidala, P. Lafittek M. Legasseren testutik egindako itzulpena ez du inork aztertu.
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3. ERANSKINA

1950eko hamarkadan,  liburu  euskarrian  eta  aldizkarietan  argitaratu  ziren  antzerkiak. 

Lau antzerki-liburu eta liburuxka bat argitaratu ziren; horietarik bat itzulia.

URTEA IDAZLEA/ITZULTZAILEA ANTZERKIA
1952 B. Amezaga - Hamlet (Shakespeare)
1952 N. Etxaniz - Irulearen negarra. Izeko aberatsa
1956 X. Iratzeder - Harrapallu1094

1958 N. Etxaniz - Gabak zekarren eguna. Zotzean bizia. 
- Gabon zauria. Maite ere... neurriz.

1960 A.M. Labaien - Jokua ez da errenta

Gure  Herria-n  Piarres  Lafittek  aipatzen  zuen  antzerki  keta  emendatzeko honako 

hauek argitaratu zituen:

URTEA IDAZLEA ANTZERKIA
1950 Lafitte

Paul Guilsou
- Sarea
- Gazte: Seme galdua

1951 Lafitte
Paul Guilsou

- Arroltzeak
- Petan Mihiku

1952 Paul Guilsou - Koropillo, azeri zaharra
1953 Paul Guilsou

Piarres Larzabal
- Gizona
- Etchaun

1955 Piarres Larzabal
Piarres Lafitte

- Okilomendi jaun mera
- Orratza

1957 Mayi Elissagaray
Etienne Salaberry

- Ene gizon gea
- Ohantzetik kampo

1958-1959 Mayi Elissagaray
Mithun  (azaroa,  abendua, 

urtarrila)

- Ameriketako osaba
-  Izar  baten  buztan  luzea  (itzulpena:  

Sandro Cassano-k italieraz,  Marcel  
Dubois-ek  frantsesez,  eta  Marijan  
Minaberry-k1095 euskaraz)

1960 -T. Monzon                              
-P. Larzabal

- Gure behia hila da 
- Muthil berri

Etienne Salaberryk argitaratu zituen beste bi antzerki gisako Frantses Xabierrekoa  

Euskaldun  seme 1952an  eta  Frantses  Xabierekoaren  pilota 1953an.  Bertso  libretik 

1094 Belokeko  Ezkila argitaletxea;  eta  2000. urtean,  Gero  argitaletxeak:  Xabier Diharce “Iratzeder”  
Biziaren airaldia  liburuaren barnean. Bi zatikoa eta oso laburra,  eta korapilo dramatikoa berehala 
askatzen da, batere dramatismorik gabe. Zikoizkeriaren aurkakoa eta euskararen eta fede kristauaren 
aldeko komedia. 

1095 Eskerrak ematen dizkiot eman didan informazioagatik (2007-06-20). Itzulpenak ez ezik antzerkiak 
ere  idatzi  zituen.  Ekitaldi  bakarrekoetan  “Arratsaldeko  askaria”-rekin  bigarren  gelditu  zen  Gazte 
aldizkariak 1956ko abenduan antolatutako teatro zein gehiagokan, Mayi Elissagaray-ren gibeletik.
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hurbil, lirikotasun handiko esaldiz osatuak,  korapilo dramatikorik gabeak, dantza eta 

testu  errezitatzea  batera,  euskalduntasuna  eta  giristino  fedea  sustatzea  xede  nagusi. 

Ohantzetik  kampo antzerkiago  da,  elkarrizketez  osatua.  Aurreko bien  xede  berberaz 

idatzia. Beste bat Euzko-Gogoa-n argitaratu zuen, 1958an.

7 idazle, 14 antzerki original eta itzultzaile bat itzulpen batekin, guztira 15 antzerki. 

Gehienak  aski  laburrak,  luzeenak  Larzabalenak.  Badakigu  askoz  gehiago  antzezten 

zirela parroki aretoetan, idatzi ere gehiago egin zirela, esaterako, Piarres Larzabalek eta 

Telesforo Monzonek urte-bitarte horretan, baina  Gure Herriako erredakzioak onartuak 

eta leku eginak –jakina da, leku asko hartzen dutela antzerki–lanek– horiexek izan ziren.

 

Euzko-Gogoara etorriz, 

URTEA IDAZLEA ANTZERKIA
1950-1951 Jon Etxaide (Uarrain)

Zaitegi-Ibinagabeitia
- Amaiur
- Abere indarra (Jacinto Benaventeren 
La fuerza bruta)

1954
1954-1955

A.M. Labaien
A. Ibinagabeitia (Edonor)

- Muga
-  Gaitzetsia (J.  Benaventeren  La 

malquerida)
1955 A.M. Labaien (Ibargi) - Lurrikara
1956
1956-1957

T. Monzon
A.M. Labaien

- Lau kantari eta xori bat
- Jostuna

1957 Zaitegi

T. Monzon (Otea)
Bedita Larrakoetxea

-  Sofokles:  Ajax,  Tarakin´go 
emaztekiak, Piloktete.
- Menditarrak
- Shakespeare: Macbeth

1958 Bedita Larrakoetxea
Etienne Salaberry

- Shakespeare: Lear errege

- Zapeta Urhe eta Espartin Churi
1959 Bedita Larrakoetxea

Ametzaga´tar Bingen
- Shakespeare: Ekatxa
- Eskilo: Prometeu burdinetan

Lau  idazle:  Etxaide,  Labaien,  Monzon,  Salaberry,  eta  lau  itzultzaile:  Zaitegi, 
Larrakoetxea  Ibinagabeitia,  eta  Ametzaga.  Guztira  16  antzerki,  7  originalak  eta  9 
itzuliak.  Aski  luzeak denak,  eta  autore klasiko itzulien  pisu nabarmena,  zahar  nahiz 
berriagoena1096, eta arrazoi politikoengatik, aurrerago zehaztuko dugun bezala, bi obra 
antzeztu  ezinak  hamarkada  horretan:  Etxaideren  Amaiur eta  Labaienen  Lurrikara. 
Dakigula, hiru antzeztu ziren: Monzonen biak, eta Labaienen Jostuna.

Gatozen Egan aldizkariaren uztara:

1096 T. Alzagak idatzia zuen 1924an Macbeth-en moldapena. Ikus Xabier MENDIGUREN ELIZEGIren 
Toribio Alzaga: Jostirudiak-Irritza, Klasikoak, Labayru, 1990, 16-19 orr.
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URTEA IDAZLEA ANTZERKIA

1950 Maria Dolores Agirre
-  Aukeraren  maukera...azkenian 

okerra

1952 Eusebio Erkiaga
Piarres Larzabal

- Sinisgogorra (zati bat soilik)
- Okillomendi alkate

1953 Lizardi - Ezkondu ezin ziteken mutilla
1956 Imanol Ziarsolo

A.M. Labaien
- Eguberri-Aizeak
- Petrikillo

1957 A.Zubikarai
J.A. Arkotxa

- Seaska inguruan
- Gabon-gabontzeta

1958 J. Etxaide - Markesaren alaba
1959 A. Zubikarai

“Sustraitz”
- Jaunaren bidean
- On-egitean dago zoriontasuna

1960 A. Zubikarai - Itxasora

9 idazle eta 12 antzerki. Itzulpenik batere ez. Gehienak antzeztuak.

Euskera aldizkarian berriz bakarra: Eusebio Erkiagaren “Kanpaien atsekabez”1097.

Aldizkarietan  agertuei  liburuetan  argitara  emanak gehiturik,  guztira,  53 antzerki. 

Beraz,  erabat  harturik,  esan  liteke  errepertorioa  aberastu  zela,  baina  oztopoak  ere 

baziren. Gure Herrian eta Eganen argitaratutako gutxiz gehienak jokatuak edo jokagarri 

ziren  orduan;  Euzko-Gogoakoetarik  Sofokles,  Eskilo  eta  Shakespearen  antzerkiak 

praktikan ezin antzeztuak1098orduan, eta egun ere hortxe nonbait. J. Etxaideren  Amaiur 

eta  A.M.  Labaienen  Lurrikara orduan  arrazoi  politikoengatik  ezin  antzeztuak. 

Horretaraz gero, Euzko-Gogoak argitara emandako 16etik 9 ezin antzeztuak.

Lehenik,  debeku  politikoak,  beste  eragozpen  bat,  ez  aurrekoa  bezain  ezin 

gaindituzkoa, hizkuntza batu gabe egotearena. Mayi Elissagarayren Ameriketako osaba 

gipuzkerara ekarri zuen On Manuel Lekuonak 1965ean. Eta antzerki testua irakurrita, 

oso ongi konprenitzen da oiartzuarrak egin zuena egiteko arrazoiak bazituela. Larzabal, 

jokagarri  zen  Donostian  baina  haren  testuak ere  gipuzkeraturik.  Euskal  Iztundekoek 

1097 (5), 1960.
1098 2007-04-22ko Gara egunkariaren Zazpika aldizkariak Carlos ZABALA eta Eneko OLASAGASTI 

antzerki  gizonei  egindako  elkarrizketan,  Olasagastik  adierazi  zuen:  Euskal  Herrian  gaur  egun,  
adibidez, obra klasikoak egitea ez da posible. Ez euskaraz, ez espainolez.  Euskal Herrian antzoki  
komertziala  daukagu  soil-soilik.  Beste  herrialde  batzuetan  antzoki  publikoak  daude  eta  horiek  
arduratzen dira komertzialak ez diren testuak plazaratzeaz, hau da, errentagarritasun zuzena eta bat-
batekoa izango ez dutenak. 
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1960an haren Damu latza antzerkia eman zuten, 1962an Etxaun eta 1966an Inpernuko 

Dirua1099. 

Zenbateraino  hedatzen  zen  Gure  Herria Hegoaldean  eta  zenbateraino  Egan 

Iparraldean!, Euzko-Gogoak aleak zabaltzeko zituen arazoak ahaztu gabe, Guatemalako 

aldian bereziki (1950-55).

1099 Eneko  OLASAGASTIk  2007-04-22ko  Zazpikan  Larzabalez:  Baina  hemen,  nork  ezagutzen  du  
Piarres  Larzabal?  Bada,  Euskal  Herriak  izan  duen  antzerkigile  handienetakoa  da.  Baina  
iparraldekoa zen, euskaraz idazten zuen...Nor ausartuko da bere obra bat taularatzen? Edo Gabriel  
Aresti bera! Nor ausartuko da bere testuak taularatzen? Egun debeku politikoak desagertuak antzerki 
lan  horiei  doakienez,  hizkuntza  batua  aski  normalizatua,  baina  Zentro  Dramatiko  Nazionalik  ez, 
antzoki  publikorik  ez,  eta  euskarazko  antzerkigintzan  etenak  eta  ezjakintasunak  eta  ahazturak 
alimalekoak.  Gizartea  askoz  sekularizatuagoa  dagoela  ere  ezin  ahaztu,  orduko  antzerkiei  darien 
giritisnotasunaren aldean.
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Kontagintza

AURKIBIDEA 

SARRERA.

1. HERRI LITERATURA IDATZIA

1.1. HERRI IPUINAK

1.2. JOSE MARI SATRUSTEGI

1.3. PIERRE DUNY-PÉTRÉ “PIARRES HEGUITOA”

1.4. IPUIN BARREGARRIAK

1.4.1. Purra! Purra!

1.4.2. Ipuin-barreka

1.5. ALEGIAK. LÉON LÉON

1.5.1. Igelak Errege galdeka

1.5.2. Azeri zaharra

1.5.3. Aita chaharra eta lau semeak 

1.5.4. Artzaina eta itsasoa

2. P. NARBAITZEN “KATTALINEN GOGOETAK” 

         

3. IPUINAK

3.1. HAUR ETA GAZTEENTZAKO IPUINAK

3.1.1. Jean Etchepare Landerretche

3.1.1.1. Mendekoste gereziak

3.1.1.2. Papo-gorria

3.1.2. Antonio Sorarrain

3.1.2.1. Lili zuria

3.1.2.2. Urzain, zilarrezko azeria

3.1.3. Jose Mari Satrustegi:

3.1.3.1. Axeri belarri-motza

3.1.4. Marijan Minaberry

3.1.4.1. Hiru adichkideak

3.2. HELDUENTZAKO IPUINAK

3.2.1. Jon Mirande

3.2.1.1. Zinopa
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3.2.1.2. Behiak

3.2.1.3. Ametsa

3.2.1.4. Eresi kantari 

3.2.2. Jean Etchepare

3.2.2.1. Etxekoak

3.2.2.2. Itsas-izarra

3.2.2.3. Kurutze gorriak

3.2.3.Txomin Peillen:

3.2.3.1. Jondone Denuxi

3.2.3.2. Philemon ta Bauzis

3.2.3.3. Maha Bharata´ko ipuin bat

3.2.3.4. Kalaa gaineko aizea

3.2.4. Gabriel Aresti

3.2.4.1.  Umezurtz  aberatsak  gabonetan  jokatu  nahi  (Gabonetako  ipuin  

tristea)

3.2.4.2. Olerkaria

3.2.4.3. Abertzalea

3.2.4.4. Andre Madalen enamoratua

3.2.5. Txillardegi

3.2.5.1. Orangutanen ugartea

3.2.5.2. Piarres gaxoaren pasadizuak

3.2.6. Patxi Etxeberria

3.2.6.1. Belko

3.2.7. Andoni Arozena

3.2.7.1. Ba´noa

4. ELEBERRIAK

     4.1. GAZTEENTZAKO ELEBERRIAK

4.1.1. Amabost egun Urgain´en

4.1.2. Poli

4.1.3. Izartxo

4.2.HELDUENTZAKO ELEBERRIAK

4.2.1.Joanak-Joan
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4.2.1.1. Testuingurua eta xedeak

4.2.1.2. Eleberria

4.2.1.3. Idazlearen ikuspegia historia kontatzerakoan

4.2.1.4. Pertsonaiak

4.2.2. Leturiaren egunkari ezkutua

4.2.2.1. Lehen harrera kritikoa (1957-1965). 

4.2.2.2. Bigarren harrera kritikoa (70eko hamarkada) 

4.2.2.3.  Mende aldaketarekin bateratsu egindako ekarpenak

4.2.2.4. Berrogeita hamar urtera egindako ekarpenak.

a) Iñaki Aldekoa

b) Jon Casenave

c) Iratxe Retolaza

d) Karlos Otegi

4.2.3. Peru Leartzako

4.2.4 Arranegi

4.2.4.1. Olerkaritasuna.

4.2.4.2. Euskararen aberastasuna.

4.2.4.3. Tx. Agirreren Kresala eta E. Erkiagaren Arranegi 

4.2.5. Araibar zalduna

4.2.6. Ithurraldea

4.2.6.1. Maitasun eredugarria

4.2.6.2. Hiria versus herria

4.2.6.3. Kontakizun erregionalista  (Euskal Herria, Frantzia eta Espainia)

4.2.7. Haur Besoetakoa

5. KONTAKIZUN ITZULPENAK  

5.1. LIBURU ITZULIAK

5.2. EUZKO-GOGOA-N ARGITARATUTAKO KONTAKIZUN ITZULIAK

5.3. EGAN-EN ARGITARATUTAKO KONTAKIZUN ITZULIAK

5.4. ITZULPENAK

6. KAPITULUAREN BIBLIOGRAFIA
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SARRERA

Zaharra  eta  berria,  tradizionala  eta  modernoa,  nahasian  ibili  ziren  50eko  hamarraldian 

euskarazko aldizkarietan: Gazte, Herria, Gure Herria, Gernika, Euzko-Gogoa eta Egan-en 

argitaratu ziren ipuinetan, hots, kondaira zahar, istorio edo edesti, alegia, herri ipuin zahar 

egile  ezezaguneko  eta  idazle  jakineko  ipuin  berrietan1100 (Jon  Mirande1101,  Jean 

Etchepare1102, Gabriel Aresti1103, Txillardegi1104). 

Aztertzen ari garen urte bitartean argitara emandako ipuin liburu bakarrak herri-ipuinak 

(Euskalerriko  ipuiñak1105)  eta  ipuin  barregarriak  izan  ziren  (Purra-purra  eta  Pernando 

plaentziatarra1106,  Ipuin  barreka1107,  Zirikadak1108).  Gorago  aipatu  ditugun  ipuin  berrien 

idazle horiek berek ez zuten ipuin libururik argitara eman; handik hogeita hamar bat urtera, 

Txillardegik berak bilduma egin eta argitaratu ditu, eta besteei doakienez, bestek bildumatu 

eta argitara dituzte; itxuren arabera, Gabriel Arestik idatzi zituen sei ipuinak (lau 50eko 

hamarkadan) osotasun gisa asmatu zituen, eta gainerakoek ez.

Kontakizun  berezia  da  P.  Narbaitz  Ipar  Euskal  Herriko  bikario  jeneralak  1955ean 

argitaratu  zuen  Kattalinen  gogoetak arrakastatsua,  bereziki  euskal  laborari  familietako 

etxeko  andreentzako  eskuliburua,  etxean  eta  auzoan  kristau  hezitzaile  lana  burutzeko 

lagungarri gisa apailatua,  Etchea  hilabetekariaren gehigarri literario gisa. Ildo beretik, P. 

Larzabal  ahalegindu  zen  haren  osagarria  zatekeen  “Beñaten  gogoetak”1109 idazten,  P. 

1100

 Aldizkari erlijiosoetan ere (Othoizlari, Zeruko Argia, Arantzazu, Anaitasuna, Karmel) argitaratu ziren 
hainbat ipuin edo kontakizun labur.

1101 URKIZU,  Patri:  Gauaz  parke  batean  (ipuin  izugarriak), Elkar,  Donostia,  1984.  Ipuin  bildumari 
izenburua ematen diona ez beste guztiak 50eko hamarkadan argitara emanak.

1102 MUJIKA IRAOLA,  Inazio:  Mendekoste  gereziak,  Erein,  Donostia,  1991.  Bi  “gerezi  gazte”  edo 
gazteentzako bi ipuin izan ezik (“Puxka” eta “Otto Pettanen astoa”), beste guztiak 50eko hamarkadan 
argitara emanak.

1103 MITXELENA,  Koldo  –  SARASOLA,  Ibon:  Gabriel  Aresti:  Ipuinak, CAP,  Donostia,  1979,  eta 
bigarrena 1981ean. 1986an, Susa, Narratiba (Gabriel Arestiren literatur lanak, 6. liburukia), eta berriki  
MONASTERIO, Xabier: Gabriel Aresti: Ipuinak, Ikeder, Bilbo, 2007. Sei ipuinetatik leen laurak 50eko 
hamarkadakoak. 

1104 TXILLARDEGI:  Kosmodromo  (Ipuin  bilduma), Haranburu,  Donostia,  1984.  Lehen  biak  50eko 
hamarkadakoak.

1105 IRIGARAI. A.: (elebiduna), Itxaropena, Zarautz, 1957.
1106 Jon ETXAIDErenak biak, lehena 1953an eta bigarrena 1957an Itxaropena-k (Zarautz) argitaratuak.
1107 Aita Felix BILBAO, Euskaltzaindia, Bilbo, 1959.
1108 SAN MARTIN, Juan: Zirikadak (ipuin barregarridun liburua), Itxaropena, Zarautz, 1960.
1109 Kostatarra ezizenpean, in Gure Herria, 1957, 178-183 orr.
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Narbaitzek emazte giristino eredugarriaren gogoetak bezala, azkaindarrak senar giristino 

eredugarriarenak, baina huts egin zuen.

Eleberriei  doakienez,  zazpi  argitaratu  ziren  (Jon  Etxaideren  Joanak-joan1110,  Jose 

Antonio Loidiren Amabost egun Urgain´en1111, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua 

eta Peru Leartzako1112, Agustin Anabitarteren Poli1113,  Eusebio Erkiagaren Arranegi1114, eta 

Joxe  Manuel  Estonbaren  Izartxo1115),  horietatik  hiru  gazte  literaturan  sailkatzekoak, 

Anabitarte, Loidi eta Estonbarenak. Idatzi gutxienez beste hiru bai: E. Erkiagaren Araibar 

zalduna Euskaltzaindiak  1958an  antolatutako  Eleberri  Sariketan  irabazle,  1962an 

kaleratua,  J.  Etchepareren  Ithurraldea aipatu  dugun  sariketara  aurkeztu  eta  aipamena 

merezi  izan  zuena,  argitaratu  berri  dena1116,  eta  J.  Mirandek  1959an  idatzi  zuen  Haur 

besoetakoa,  1970ean kaleratua.  Hurrengo hamarkadetan  eleberrigintzan  jarraituko zuten 

50eko hamarkadan  opera primak eman zituzten hiru nobelagilek: Etxaidek, Txillardegik 

eta Erkiagak. Hiruretan eraberritzaileena zalantzarik gabe Txillardegi izan zen, eta haren 

lehen eleberria mugarri 50eko hamarkadan. Ez alferrik, bost hamarkadaren buruan kritika 

eta  azterketa  gehiena berak idatzarazi  ditu,  bihurgune nabarmena ezarri  zuelako euskal 

eleberrigintzan.

Itzulpenez  den  bezainbatean,  Euzko  Gogoa-n  hogeita  lau  kontakizun-atal  itzuli 

argitaratu  ziren,  eta  Egan-en  hamabi.  Kontakizun  liburu  itzuliak  zazpi  argitaratu  ziren. 

Nabarmenenak:  P.  Muxikak  J.  Svenssonek  alemanez  idatzitako  Noni  eta  Mani, B. 

Ametzagak  J.R.  Jimenezen  Platero  ta  biok1117 (1953);  Mark  Legasseren  La légende  d

´amour  et  de mort  du roi  Sanche de  Navarre,  P.  Lafittek  euskaratua  Santcho Azkarra 

izenburupean1118,  Joseba  Iturria,  Imanol  Unzurrunzaga  eta  Sabin  Berasaluze 

frantziskotarrek  (“Itunbe”  izengoitia)  Hugo  Wast-en  Bide  izkutua1119 (1956);  eta  Jon 

Etxaidek  Pio  Barojaren  Itxasoa  laño  dago1120(1959).  Eta  Sabin  Berasaluzek  K.  Bernal 

Araluz-en  Pipo, konejutxu arroa. Nini, konejutxu argia1121, eta Miren Arantzazu Urretak 

Jose Luis Muñoyerro-ren Lartaun eguzki-semea1122.

1110 Itxaropena, Zarautz, 1955.
1111 Itxaropena, Zarautz, 1955.
1112 Biak Itxaropena, Zarautz, lehena, 1957an, eta bigarrena 1960an.
1113 Itxaropena, Zarautz, 1958.
1114 Itxaropena, Zarautz, 1958.
1115 Itxaropena, Zarautz, 1959.
1116 ETCHEPARE, Jean: Iturraldea, Erroteta & Hiru Hego, 2009.  
1117 Florensa & Lafon, Montevideo, 1953.
1118 LAFITTE, P. Petri Marka: La Légende d´amour et de mort du roi Sanche de Navarre: Santcho Azkarra, 

“Herria”, Bayonne, 1954. 
1119 Itxaropena, Kuliska sorta 15-16, Zarautz, 1956.
1120 Itxaropena, Kuliska sorta 29-30, Zarautz, 1959.
1121 Arantzazu, u.g., 1957.
1122 Itxaropena, 39-40, Zarautz, 1960.
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Egungo egunetik begiraturik,  ekoizpen apalagoa,  antzerkietan eta  olerkietan sortuta-

koarekin alderaturik. 

Ez  da  ahaztu  behar  36ko  gerra  aurrean  Hegoaldean  olerkiek,  poema  nazionalaren 

beharrak, antzerkiak eta bertsoek izan zutela protagonismoa eta ez kontakizunek, ipuinek 

edo  eleberriek,  nahiz  horietarik  ere  bazen1123,  eta  ohartze  honek  literatur  sorkuntzaren 

ikuspegi historiko-kulturalaren garrantzia oraindik gehiago azpimarratzera garamatza.

Aitzolek eta Lizardik, Lauaxetak eta Orixek eta gainerakoek, aldeak alde, eta batzuek 

gehiengoarentzako literatura indartzea  zela  ardatza,  batez ere  1933tik aurrera,  eta  beste 

batzuek gehiengoarentzako  eta  gutxiengoarentzakoa  biak  ala  biak  zirela  garrantzizkoak 

aldarrikatu  izanagatik,  denak  bat  zetozen  uste  honetan:  bertso-olerkiek  eta  antzerkiek 

gaitasun  gehiago  zutela  euskaldun  herritar  euskaraz  alfabetatugabeengana  heltzeko, 

kontakizunek eta saiakerek baino. Gogora bedi Olerti-Egunak, Euskal-Egunak, Antzerti-

Egunak eta Bertso-guduak antolatu zirela eta ez ipuin edo kontakizun egunak.

Gazte aldizkarian  Jean  Etchepareren  ipuinak  nabarmendu  ziren  1957tik  1960ra 

bitartean.

Herria astekarian  bazen sail  bat  “Kondaira  chahar” edo “Ixtorio chahar” deitua  eta 

beste bat “Irri-solas”. Aurreneko sail horretan, izenburuari ohore eginez, herri ipuin edo 

kontakizunen  antzekoak  agertu  ziren,  eta  bigarrengoan  irrigarriak.  Horretaz  gain,  Jean 

Etchepareren ipuin batzuk agertu ziren, ezein sailetik kanpo. 

Gure Herria-n, hamarkada osoan, Léon Léon jaun apez hazpandarrak La Fontaine-ren 

alegia  euskaratu  andana  eman  zuen  eta  banaka  batzuk  bere  uztakoak  alegiak  bezala 

neurtitzetan: hogeita hemeretzi kontatu ditugu 1951tik 1960ra, alde-aldera aleko bat, eta 

saratar Mayi Ariztiak 1934an aldizkariaren separata gisa argitaraturiko Amattoren uzta-ren 

segida gisa (hamasei  ichtorio), beste hamazazpi  ichtorio edo herri ipuin 1957tik 1960ra. 

1123 1934ko uztailean Aitzolek J. Zaitegiri: Yakintza´ko elerti saila indartu nai nuke. Orretarako olerkari  
ontxuenen bertsoak  Yakintza´n argitaratzea nai nuke. Baita eusko idazleen beste lantxo batzuek ere,  
ipui,  edesti,  kritika  eta  elerti  gaiak  euskeraz.  Zuek  eta  orko  beste  euskel  idazle  yaioak  orretan  
lagundu(ko) al zenidateke? Baiezkoan nago. Zure esku uzten det arazo auxe (DIAZ, J. eta  IZTUETA, P.: 
Jokin Zaitegiri egindako gutunak I (1932-1955), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 40-41 orr. Hau 
da,  literatura  euskaraz  indartu  nahi  da:  olerkiek  dute  estimazio  gehien,  eta  ondotik  ipuinak  eta 
kontakizunak eta kritikak eta.  

602



Kontagintza

Horietaz gain, haur-ipuin banaka batzuk1124, Piarres Heguitoa-ren (Pierre Duny-Pétré) lau 

kontakizun “kondaira chahar”-etan sartzekoak liratekeenak1125, Jean Etchepareren zenbait 

ipuin, eta Marijan Minaberryren alegia gisako haur ipuin bat eta hainbat olerki. 

Gernika  aldizkarian  1951etik  1953ra  argitara  emandako  hamabi  aleetan,  Errose 

Bustintzaren bi herri ipuin harrigarri deritzenetakoak (“Eriotzaren sagarra” 14. zk.an, eta 

“Eiztaria  ta  deabrua”  15.ean),  Jon  Miranderen  ipuin  bat  “Ametsa”  (19.  zk.an),  eta  ale 

berean hark itzulitako M. Legasseren “Iru errien alegia” kontakizun labur bat1126, eta Ixaka 

Lopez  Mendizabalen  kontakizun  mitologiko  herrikoi  bat  “Etumeta´ko  Basajauna”  24. 

zk.an.

Euzko-Gogoa-n Jon Miranderen  ipuin gehienak,  eta  beste  hainbat  idazleren  hainbat 

kontakizun: Felix Bilbao (“Aizkorri”), Patxi Etxeberria, Antonio Sorarrain, Txomin Jaka-

kortajarena1127 eta Eusebio Erkiaga1128.   

Egan-en  berriz:  Jon  Miranderen  ipuin  bat  asmatua  eta  hainbat  itzuliak,  Gabriel 

Arestiren ipuin asmatuak eta itzuliak,  eta Txillardegiren bi ipuin berri eta beste hainbat 

idazleren zenbait kontakizun: Jose Mari Satrustegiren hiru kontakizun, herri eran taxutuak; 

Txomin Peillenen haur ipuin bat eta lau helduentzat, guztiz bestelakoak eta guztiak Euskal 

Herritik landakoak, eta Andoni Arozenaren emigrazio ipuin bat.

Bestalde,  T. Monzonek Alderdi EAJren aldizkarian argitara emandako prosa lanak, eta 

Jesus  Insausti  Uzturre-k  eta  Andoni  Arozenak  Euzko-Gogoa-n  emanak  saiakeran 

sailkatuko  ditugu,  nahiz  eta  kontakizunaren  atal  honetan  sartzeko  moduko  zenbait 

ezaugarri ere badituzten, haietan xede politikoa gailentzen denez, egokiago irizten diogu 

horiek artikulu sozial-politikoetara biltzeari. 

Honainokoan, euskarazko aldizkarietan eta liburuetan argitara emandakoen berri eman 

dugu. Horiei buruzko aipamenak eta iruzkinak era antolatu samarrean tolesteko honako 

1124 Dena den (Minaberry, Marijan): “Choria eta sugea, eta Lupien bisita”, in Gure Herria, 1958, 347-350 
orr.

1125 “Donibane Garaziko laminak” in  Gure Herria, 1958, 283-286 orr.;  “Eiharaberriko zubi zaharra” in 
Gure Herria, 1958, 375-378 orr.; “Ezterenzubiko arima herratia ” eta “Astoa eta zerria”  in Gure Herria, 
1959, 78-80 orr.; 

1126 Txomin  Peillenek  dio  Legasseren  hori  Jon  Mirandek  itzuli  zuela.  Ikus  Jon  Miranderen  idazlan  
hautatuak, Gero, Bilbo, 1976, 32. or.

1127 1955, (5-12), “Eleberria” izenburupean lehen atala argitaratu zuen, baina gero ez zuen jarraipenik izan.
1128 Ipuin bakar bat: “Zein ote zan...zera?” 1959, (1-2).
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sailkapenaz  baliatuko  gara,  jakinik  berau  oso  eztabaidagarria  dela,  batez  ere  gazte 

literaturaren eta helduen literaturaren arteko bereizketa1129.

1. -  Herri  kontakizunak:  ipuinak,  kondaira  zaharrak,  ipuin  barregarriak, 

alegiak. 

2. - Ipuin berriak (haur eta gazteentzakoak, eta helduentzakoak)

3. - Eleberriak (Gazte eta helduentzakoak)

1129 Ikus ETXANIZ ERLE, Xabierren doktorego tesia: Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia, EHU, 
Gasteiz, 1997. Batez ere sarrera eta ondorioak. 
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1. HERRI LITERATURA IDATZIA

1.1. HERRI IPUINAK

Herri literatura entzunik ahozkoa datorkigu burura, hots, bertsoak, kantak, ipuinak. Gu 

hemen herri ipuinez idatziak izan diren heinean arituko gara, eta begiz jotako urte bitartean 

Mayi  Ariztiaren  hemeretzi  istorioak  eta  Euskaltzaindiaren  izenean  Aingeru  Irigaraik 

argitaratu  zituen  berrogei  Euskalerriko  ipuiñak atzeman  ditugu1130.  Biak  ere  denboran 

bateratsu agertu ziren. Mayi Ariztiak engoitik 1934an kaleratuak zituen hamasei ichtorio P. 

Lafitteren  aitzin  solasarekin,  baina  1957an ekin  zion  ostera  bigarren  emanaldiari  Gure 

Herrian,  eta  justu  urte  horretan  argitaratu  ziren  Euskaltzaindiaren  arrimuan  aipatutako 

Euskal Herriko berrogei ipuinak. Bi gertakari horien artean ba ote zen elkar ikustekorik? 

Alde  batera,  aurreko  urtean  argitaratu  zituen  Euskaltzaindiak  Kirikiñoren  hainbat 

kontakizun, eta Xabier Etxanizek bere tesian aipatzen duenez1131, nazioarte mailan ere haur 

literaturak gero eta garrantzi eta arreta gehiago lortu zituen 50eko hamarkadan; esaterako 

1955ean, UNESCOren babesean International Board on Books for Young People (IBBY) 

erakundea  sortu  zen,  haurrentzako  liburuak  eta  horien  inguruko  sustapena  eta  ikerketa 

bultzatzeko.  Bestalde,  Aingeru  Irigaraik  eta  Piarres  Lafittek  harreman  estua  zuten,  eta 

baliteke horrek ere bere eragina izatea.  

Honako  bi  xede  hauek  adierazi  zituen  nafar  euskaltzainak  ipuin  bildumaren  aitzin 

solasean:  bata,  euskaldun irakurle  ttipi  eta  aundi-en  atsegiña eta  bestea,  ikasleendako  

irakasbide errez bat, bere itzulpeneri esker1132. Atseginerako eta Hegoaldean hastapenetan 

zen euskarazko irakaskuntzarako (zentsura frankistak itzulpena egitera behartzen zuenez, 

beharkizun horri probetxua aurkitu nahia ere izan zitekeen bigarren xede hori).  Manuel 

Lekuonak beste bi baliagarritasun hauteman zizkion ipuin bilduma horri: idazleei beren 

literatur  lanerako  lehengaia  eskaintzen  ziela,  eta  beste  horrenbeste  etnografoei  beren 

1130 Lehenago, 1953an, Luis Jauregi  Jautarkol-ek 1924an argitara emandako  Ipuiak bildumaren bigarren 
argitalpena egin zuen (Itxaropena, Kuliska sorta 4.a, Zarautz). Lehen edizioko bi ipuini oso kontakizun 
tradizional  bat  erantsirik  antolatu  zuen.  Lehenago  oraindik,  1951ean,  Gernika aldizkarian  Errose 
Bustintza  Mañariko-ren  “Eriotzaren  sagarra”  eta  “Eiztaria  ta  deabrua”.  Autore  honetaz  dio  Xabier 
Etxanizek: Baina gure literaturan hain zabaldua izan den helburu didaktiko hori, hemen ere hasieratik  
ikusten da. Ipuinen bukaerako moralejak,  izpiritu kristauaren aldeko jarrera, gizakion onbideratzeko  
ikasgaiak...(aip.lib.227  or.).  Bigarren  ipuinean  helburu  didaktikoa  garbi  dago,  lehenbizikoan  ez, 
heriotzak garaitzen du. Autore honetaz informazio gehiago, KALTZAKORTA, Xabier: Errose Bustintza 
(1899-1953), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1999.  

1131 Xabier Etxaniz, 1997, 247. or. 
1132 Euskalerriko ipuiñak (Cuentos populares vascos), Itxaropena, Zarautz, 1957, 5. or.
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ikerketetarako1133. Horretaz gain azpimarratzen zuen herri ipuinak benetan ipuin bihurtzen 

direla kontalari bizkor batek idatzizko  schema-k mamiz eta parpailaz ongi jantzi ondoan 

entzule erneak eta zaleak inguruan direla. Barandiaranek, Azkuek eta Caro-Irigaraik eta 

jasotako ipuinen nolakotasunari ez zion heltzen.

Irigaraik hautatu zituen ipuinen ezaugarriez eta bilduma ikusirik hura egiteko kontuan 

hartuko zituen irizpideei doakienez, honela dio Xabier Etxanizek: 

Liburuari hasiera ematen dion kontakizunak, “Jentillen akabera” izenekoak, nola-

bait  laburtzen  du  XX.  mendean  egin  diren  herri  ipuinen  bilketetan  emandako  

ezaugarriak: euskal mitologiako pertsonaiak agertzen dira baina hauen kristautzea  

gertatzen  da.  Kixmiren  jaiotzak  Jentilen  akabera  ekarriko  du;  hots,  Jesukristo  

munduratzeak gizonaren garaipena ekarriko du jentilen aurrean. A. Irigarayk ez du  

azaltzen  zeintzuk  izan diren bere  hautaketarako irizpideak,  baina dauden ipuinak  

ikusirik,  herrialdetasuna,  gai  aldetik  ikuspegi  zabala  eta  ipuinen  atsegina  izan  

daitezke  erabilitako  irizpideak.  Arestian  aipatu  bezala,  lamiak,  sorginak,  

jentilak...ditugu,  baina  horien  ondoan  “Aralarreko  San  Migel”  edo  “Aizpuruko  

abadia´ren mamarroak” ipuinak, edo “Ardia ta bedarrak”, “Aseriaren iru egiak”  

eta “Patxi errementaria”, “Kastillopranko”, etab.1134 

P.  Lafittek  Euskal  Herriko ipuinak irakurriak  eta  aztertuak  zituen,  eta  bere  ondorio 

ilunak atereak ere bai: 

Ipuinen argitarat  jende xehea nik urrikalgarri  daukat.  Ohartze eta jakitate 
gutikoa agertzen zait; oro axal eta ilunbetsu ikusten zituela lirudike (.) Mundua hiru 
partetan ikusia: handi-mandiak, gaiztaginak eta populu xehea. Bitxi da ez bait dira 
inoiz nehoiz burgesak agertzen. Errege-erreginak gehienetan errespetuz inguratuak. 
Gorteko  jaun-andereak  bizkarkin  maltzur  eta  gaiztotzat  edukiak.  Jende  beltza, 
buhame, ohoin, sorgin eta holakoak, madarikatuak, salbu fortuna egin-eta. Miseria, 
gosetea,  izurriteak,  gerlak  aipu  dira,  zergak  ere  eta  hauzolanak;  bainan  oro 
ezinbertzeak zaizko kondatzaileari, hots! Halabeharra. Ez du iduri ezeria huntarik 
ateratzea asmatzen ere zukeela, gure aintzinako populuak. Kirets eta nagi zagon, 
herrestan bizi.

Oro har, ipuin xarrek (sic) ihes-bide zirelarik, banago ustegabetarik ez zirenetz lo-

belar!1135 

1133 “Euskalerriko ipuiñak” in Egan, (5-6), 1957, 363-364 orr.
1134 ETXANIZ ERLE, Xabier: Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia, EHU, Gasteiz, 1997, 247. or.
1135 URKIZU, Patri: Piarres Lafitte: Euskal literaturaz, Klasikoak 35, Erein, Donostia, 1990, 67-68 orr.
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Bestalde, Aingeru Irigaraik bere berrogei ipuin hautatuetarik baztertu egin zituen Mayi 

Ariztiarenak eta J. Barbierrenak: Mayi Ariztia eta Barbier-en bildumak ere aipagarri dira,  

baiñan erriko iasta hura eskas bezala dute1136.

Jean Barbierrek 1924an Supazter xokoan kaleratu zuen. Bost komedia eta kantu batez 

gain, Ipar Euskal Herri guztian bildutako hogeita lau ipuin eman zituen izkribuz. 1921 eta 

1925 bitartean  Gure Herria-n plazaratu zituen ipuinak liburu gisa argitaratu ziren 1931n, 

Ixtorio-Mixterio  izenburupean. Doniandarraren eta saratarraren arteko aldeak gorabehera 

(hark moldatu egiten zituen entzundakoak eta honek hitzez hitz transkribatu), ildo horretan 

kokatzekoa da Mayi Ariztiak 1934an kaleratutako hamasei istorio. Xabier Etxanizek bata 

zein  bestea  XX.  mendeko  lehen  hamarraldietako  korronte  erromantiko  zabalagoaren 

barruan kokatu beharrekotzat  jotzen ditu,  euskararen aldeko maitasun sentimendu baten 

barruan, ahozko literatura eta gure tradizioa,  gure folklorearen aldeko jarreraren baitan: 

Horren lekuko dira garai hartako ikerketak, R.M. Azkueren lanak, Mayi Ariztiaren ipuinak,  

J.M. Barandiaranen ikerketak, Manuel Lekuonaren lan zabala...1137.

Aita Donostia ere aipatu beharrekoa da bera izan baitzen Mayi Ariztiaren sustatzaile1138, 

Lekaroztik  usu  joaten  baitzitzaion  etxera  kantuak  eta  ipuinak  ikastera.  Ariztiaren  herri 

ipuin  liburuari  P.  Lafittek  egin  zion  aitzin  solasa  frantsesez.  Bi  abantaila  hautematen 

zizkion: berriak zirela eta entzun bezala ematen zituela izkribuz, ez zituela batere lantzen 

edo ontzen, nahiz eta nahi izatera, egin ahalko zuen L. Diharasarri monsinorearen iloba 

zenez gero (apaiz famatua, errepublikaren aurkakoa eta euskal idazlea).

Ariztiak  berak  kontatzen  du  aitzin  solasean  zergatik  deliberatu  zen  istorio  horiek 

biltzera: 

Oharturik nere haurrak zein prestuki egoten ziren, lorietan, xoratuak, ixtorio aditzen,  

etxeko neskatoek  kontatzen ziozkatelarik,  gogoratu zitzaidan behar nituela  ixtorio  

zahar horiek,  eskribuz  eman,  beldurrez  eta ahantz.  Eta  gero,  nere  haurrek erran  

detzozten beren haurreri, hek, ttikitan, horren goxoki entzun zituzten ixtorio berak.  

Baziren, franko, neronek haurrean, aditu nituenak, eta zein gogotik, entzuten nituen  

berritz!1139,  eta  dena  izanen  da  gure  Eskuararen  onetan,  haren  maitarazteko  eta  

hedarazteko, Jainko maiteak hala nahi duelarik (id.).

1136 Euskalerriko ipuiñak (Cuentos populares vascos), Itxaropena, Zarautz, 1957, 6. or.
1137 ETXANIZ ERLE, Xabier: Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia, EHU, Gasteiz, 1997, 173 or.
1138 Ikus ATXAGA, Mikel: Euskal emakume idazleak (1908-1936), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 

1997, 9. or.
1139 ARIZTIA, Mayi: Amattoren uzta (La moisson de grand´mère), Elkar, 1982, 4. or.
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Ipuin bakoitzaren amaieran beti jartzen zuen nori jasoa zuen eta noiz: Itsasuko artzain 

bati, Sarako jaun mediku zaharrarengandik, hargin gazte batengandik... lehengo mendeko 

20ko  eta  30ko  hamarkadan.  Eta  hori  baino  axola  handiagokoa:  nola  ematen  zituen 

izkribuz: Ixtorio horiek hartzeko, lehenik erranarazi diozkatet behin erraileri. Gero, erran  

dauzkidate berritz, emeki-emeki, puxkaka-puxkaka, hek erran ahala, nik markatzeko gisan,  

hitz bakar bat ere kanbiatu gabe (8. or.).

Xabier Etxanizek nabarmentzen du ipuin horietan erlijio kristauak duen eragina Euskal 

Herriko literatura tradizionalean ohi den bezala, eta horrekin batean haren ipuin bildumak 

duen interesa: 

Argi dago erlijioaren eraginarekin edo eragin hori gabe, Mayi Ariztiaren bilduma  

honek interesa duela gure herriko herri ipuinak hobeto ezagutzeko. Ipuin kristauak,  

Axularren  arokoak  eta  herri  ipuinak  dauzkagu  Amattoren  uzta  bilduma honetan. 

(177. or.) 

P.  Lafitteri  interesgarriak  iruditu  zitzaizkion  1934an,  orduan  bihotz  eman  zion 

saratarrari  herri ipuinak biltzeari  jarrai  ziezaion,  eta segur aski 1957an ere izango zuen 

zerikusirik Mayi Ariztiaren plaza publikorako itzuleran; beste hemeretzi  istorio kaleratu 

zituen hark 1957tik 1960ra Gure Herria-n; gainera, A. Irigaraik gipuzkoarrak, bizkaitarrak 

eta nafarrak begiz jo zituelarik lapurtarrak bazter utzirik are arrazoi gehiago lurraldetasuna 

osatzeko.

Argitaratuak  izan  ziren  literatur  testuingurua  oro  har  marrazturik  eta  hainbat  iritzi 

jakingarri bildurik, gatozen Mayi Ariztiaren bigarren aldiko istorioei begi ematera.

Gehienetan protagonistak herritar xumeak dira: zapataginak, errotazainak, ohoin azka-

rrak  eta  holako,  amaiera  zoriontsua  dute,  eta  gizarte  maila  apaleko  heroiok  azkarrak, 

bizkorrak, aztiak dira, zaldunak eta handikiak berak baino azkarragoak. 

Giristinotasunak egiteko hauta du hamarretik lautan, hortxe nonbait; horietan herritar 

xumeek zoriona lortzen dute ez beren dohainez baizik ere Jesusen edo Jondoni Petriren edo 

Ama Birjinaren arartekoz. 
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P. Lafitteri irakurri diogun bezala, errege-erreginak begirunez hartuak dira, burgesik ez 

da  ageri,  ipuin  batean  espresuki  adierazten  da  istorioak  badituela  berrehun  bat  urte 

gutxienez,  eta  hortik  segitzen  da  Erregimen  Zaharrekoa  dela,  hots,  burgesek  gizartean 

nagusitasuna erdietsi aurrekoa. 

Ahozko kontaketek ohi dituzten estilo baliabideak ageri dira: aditzak eta ekintzak dira 

nagusi eta kontaketaren erritmoa bizkorra.

Partida  Heriok  irabazten  duena  salbu,  beste  guztietan  herritar  xume  garaileak  dira 

ageri, bizitzan zoria aldeko izan dutenak, beren argitasunari esker. 

Hauetatik ondoriozta litekeen erakutsia: argia bazara bizitza honetan aberats, garaile, 

zorte  oneko  izatera  heldu  zaitezke.  Beste  ikuspegi  batetik,  gizartean  garaile  gertatuek 

herritar xumeengan sortzen duten mirespenaren erakusgarri dira. 

Horien ustezko sorrerari buruz, herri literaturaz oro har, P. Lafittek Troyes eta Tolosako 

Bibliothèque bleue direlako liburuxkek Ipar Euskal Herrian izandako eragina aipatzen du: 

Xuberoan  eta  Lapurdin  hasteko,  berrehun  bat  urtez  sartu  dira  eta  etxez-etxe  saldu  

Frantziatik heldu ziren liburuxka axal-urdin herrikoiak1140, baina, zehatzago herri ipuinez 

ari dela: Baina miatzen baldin baditugu ipuin bilduma handiak, hala nola Dictionaire des 

contes  populaires,  Bibliothèque  bleu  des  XVII  et  XVIII  siècles,  Die  Marchen  der 

Weltliteratur,  Kondjahon  Monogatari  (Konjaku  Monogatarishu,  japoniar  kondairena  ez 

ezik  Indiakoen  eta  Txinakoen  bilduma),  eta  bertze,  aitortzera  behartuak  gara  ipuin-

beretsu keta ederra kausi ditakeela nonahi, nehork ez dakielarik nork nori dituen ebatsi  

edo  mailegatuak.  Adibidez  guk  Axularrez  erraiten  baitugu  ere  itzala  galdu  zuela  

deabruaren  atzaparretan  utzirik,  alemanek  eta  italianoek  gauza  bera  kondatzen  dute  

bertze zenbaitez...(65. or.).

1.2. JOSE MARI SATRUSTEGI

Arakilgo Arruazun jaioak familian, Luzaiden, Urdiainen eta Altsasun herritarrengandik 

jasotako ipuinak, kontakizunak eta mundu ikuskera hainbat literatur modutara eman digu 

tolestua:  Ekaitza nobela,  Euskaldunen seksu bideak saiakera,  Sakanerri barrena,  Mattin  

1140 URKIZU, Patri: Piarres Lafitte: Euskal literaturaz, Klasikoak 35, Erein, Donostia, 1990, 61. or.
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Mottela, eta horietaz arduratu diren idazle guztiek (Luis A. Aranberri “Amatiño”, Gorka 

Trintxerpe, Javier Rojo, Felipe Juaristi, Ana Urkiza eta Patxi Salaberri1141) azpimarratu dute 

herri literatura apalari prestigioa eman izana, eta horren bidez herritar xumeei eta gure herri 

xumeari berari ere. 

50eko  hamarkadaren  bigarren  zatian  idatzi  zituen  bi  kontakizun  ekarriko  ditugu 

hizpidera. “Esneketaria” herri ipuin ezagunaren moldapena da lehenbizikoa, eta bigarrena 

alegia  gisako  “Axeri  belarri-motza”.  Azken  hau  alegia  berrietan  edo  gazte  literaturak 

beregana  ditzakeen  ipuinen  artean  sartzeko  modukoa  da  gure  ustez,  eta  horregatik 

gazteentzako ipuinetan iruzkinduko dugu. 

Garaziko Luzaiden zegoela kaleratu zuen “Esneketaria”1142. Eskualde hartako hizkeran 

Gaxuxa  karrikako  esneketari  biribil  bezain  pinpirinaren  amets  banoak  harilkatu  zituen 

xarmanki, onginahi handiz. Esneketari nerabea nahikari batez hartua da: kapela dotore bat 

behar du lortu inondik ere, herriko neska guztien artean gailentzeko. Salgai duen esnea 

bedeinkatuz lortuko du: zer ote da amar pinta esneri, pintta erdiño baten emendatzea? Eta  

ez nik erraiten dutelakotz; bana eztun erri guzian sartzen beste xorta bat gure esnearen  

parrekorik (id.).

Ahaideek erasiatu eta herritarrek musikatuko dute. Haatik, aitzina!

San Nikolas egunean argisentiarekin lehen meza entzun eta etxera itzuli ondoan berriz 

zubi  aldera  ateratzean:  Aize  parrasta  batek  ereman  zuen  txapela,  eta  an  doa  orai  ur  

gainian iostetan...Nigar malko aundi batzutan bustirik atera zitzaion Gaxusi bertsu bat:  

“Askitto dait txapelak erran:/Urak emanak, urak ereman” (id.).

Xede eta jokabide okerrak amaiera makurra! 

1.3. PIERRE DUNY-PÉTRÉ PIARRES HEGUITOA

1141 Ikus azken honek prestaturiko Jose Mari Satrustegi (1930-2003), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 2004, 
eta “Literaturaren zubitegian”: http://zubitegia.armiarma.com/egileak/00233.htm (2009-12-30).

1142 In Egan, (4), 1959, 31-34 orr.
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Zinez garaztarra zela diosku idazle honetaz Piarres Xarritonek, garaztarra errotik1143. 

Ama aldeko amatxik Donibane Garaziko Espainiako karrikan jostun lantegia zuen, eta han 

haren haurtzaroan beti ohi ziren aprendizak nafar herri anitzetarik jinak eta solasaldiak, 

txantxak eta hitz jokoak ez ziren eskas. Aita aldeko amatxi berriz Garaziko Lekunberrikoa 

zuen1144,  han  behialako  ostatu-janaridenda  zuen,  eta  pertsona  mota  anitz  biltzen  zen: 

artzainak,  Iratiko  egurgileak,  orga  eta  zaldi  karroza  gidariak,  mandazainak,  saltzaile 

bidaiariak,  etxez  etxeko saltzaileak,  tratulariak,  eskulangile  bidaiariak,  eta  jende  honek 

guztiak  arratsaldeetan  eta  musean  jokatu,  abestu  eta  milaka  istorio  zahar  kontatzen 

zituzten, eta Piarres Hegitoa mutikoa adi liluraturik, ahal bezainbat gogoan hartzen.

Usu aipatzen da euskalduna edo euskal herritarra askotarikoa dela, gurean aniztasuna 

dela  nagusi,  eta  gero xedeak zein hala erabiltzen da diskurtsoa.  Euskal idazleen artean 

gutxi  Piarres  Hegitoaren  biografiaren  idurikorik  izan  duenik:  polizia  lana  eta  

abertzaletasuna  ezkondurik  daude  Pierre  Duny-Pétré-ren  baitan. (id.)  Eta  biak  ezin 

ezkondurik  arazoren  bat  ere  izan  zuen Maulen  1972an egin  zen  aberri  egunera  agertu 

zelarik.  II.  mundu gerran  alemanek  preso hartu  eta  bost  aldiz  ihes  egin  bide  zuen eta 

seigarrenean askatu. Ondotik Frantziako hainbat departamendutako hiri nagusi zenbaitetan 

aritu zen poliziako komisario lanean, besteak beste, Clermont Ferrand-en eta Pauen. Eta 

bizkitartean euskal bertso-olerkiak egin zituen (139 jasoak) eta etnologiako ikerketak eta 

idatziak  euskaraz  baino  gehiago  frantsesez.  Baionako  Euskal  Museoak  1960an 

antolatutako sariketan basajaunak euskal elezaharretan duen esanahiari buruzko lanarekin 

irabazi zuen. 1963z geroztik euskaltzain urgazle izan zen.

Aztertzen  dihardugun  urte  bitartean  Gure  Herria-n  herri  literatura  idatzitik  hurbil 

dauden artikulu  zenbait  kaleratu  zituen.  “Donibane Garaziko laminak”1145-ean Garaziko 

hiria armada etsaiengandik babesteko harresia laminek burutzen dute. Deigarria gertatzen 

da laminei buruz idatzi zuen oharra: 

Lehengo  Eskualdun  kondarietan,  Laminak  gizontto  ttipi-ttipiak  dira.  Mendiko  

leizetan dute beren egoitza, eta gauaz bezik ez dira hantik atheratzen. Ttipiak izanik  

ere,  ehunka  eta  milaka  lotuz  geroz  lanari,  gau batez  egiten  ahal  dituzte  gaztelu  

handienak, ezkil-dorre gohorenak edo zubi azkarrenak (id.)

1143 Ikus “Pierre Duny-Pétré” in Euskera, L, (2), 2005, 1127-1130 orr.
1144 Ikus DUNY-PÉTRÉ, Pierre: Xirula mirula, Eusko press, 1996, sarrera.
1145 In Gure Herria, 1958, 283-286 orr.
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Laminak  ez  al  dira  bada  emakume  ilehori  abere-oindunak,  beti  orrazten  ari?  J.M. 

Barandiaranak-eta  jasotako  elezaharretan  bai,  baina  R.M.  Azkuek  Bizkaian  jasotako 

kondairen  arabera,  haur  txiki-txikiak  ziren,  eta  Jean Barbier  garaztarraren  arabera,  oso 

izaki txikiak ziren, tximinoak bezain iletsuak, eta “Ligiko zubia” kondaira ezagunean1146, 

delako zubi hori eraiki zuten laminek elkarri “har, Gilen, emak Gilen” esaten zioten, hots, 

gizon izena hots egiten zutenez, ar gisa ageri dira.

Laminen  azaleko  itxura  horien  ezkutuan  leudekeen  sinbolopeko  mezuei  ez  diegu 

helduko,  baina  bai  P.  Duny-Pétré-ren  kondairaren  interpretazio  ahaleginari.  Kondaira 

honetan Donibaneko auzapezak beste bizpahiru lagunekin batean joan Arradoi mendira eta 

hitzarmena egiten dute laminekin. Oso hitzarmen onuragarria agintari eta herritarrentzat: 

harresia egiteko behar zen hargintzaren ordainetan, aski zuten doniandarrek beren etxeetan 

gauerditan sartzeko baimena ematea laminei, eta haiek sukaldera joanik jendeak utzitako 

afari  hondarrak  milikatuko  zituzten  gozoki  supazterrean.  Gizontxo  horiek  beten  zuten 

hitzarmena, baina herritarrek ez. Honela amaitzen du: 

Donibandarrek  ezpalinbadituzte  beiratzen  zakutik  edo  zorrotik  hiriko  harresi  

ederrak, jeusik ez da chutik egonen arte labur baten burian, eta Garaziko Hiri-Nausi  

azkarra bilhakatuko da herrichka itsusi  bat.  Lehengo Eskualdunen usaiak,  behar  

ditugu garbiki atchiki, bai eta gure zaharkeri maitiak bethi beiratu, horiek direlakotz  

oroz gainetik egiazko ontasunak (id.).

Laminek edo lehengo euskaldunek gutxi eskatu eta lan asko egin. Egungo euskaldunak 

esker  txarrekoak,  hitzarmen  hausle,  arbasoekiko  lotura  trenkatu  nahi  dutenak  eta  bide 

horretatik galbidean.

Honen aurrekoan gizontxo laminak bezala  “Eiharaberriko zubi  zaharra” istorioan1147 

agotak  dira  protagonistak,  hargin  hautak.  Donibaneko  karrikatarrek  trufaka  erabiltzen 

zituzten, eta sorginak lehiatu ziren agot harginen lana trabatzen, baina azkenean Pettan-

hargin agot buruzagiak gidaturik, eta oilarra lagun –gurutzea-eta bezala, kristau kutsuko 

kutun  gisakoa–,  erdietsi  zuten  sorginak  uxatzea  eta  zubia  bururatzea.  Azkenik,  jaun 

erretoreak ederki bedeinkatu zuen zubi berria.

1146 Ikus  sarean  SATRUSTEGI,  Jose  Mari:  HIZPIDE “ipuin  miresgarrien  mezu  ezkutua”  (Galtzagorri 
taldeak  eskatutako  hitzaldia  (http://www.galtzagorri.org/behinola/dokumentuak/075.pdf)  (2009-12-30). 
Eta  “Ligiko  zubia”  ere  saretik  erraza  da  eskuratzen.  http://www.puntubi.com/alegiak/ligikozubia.htm 
(2009-12-30).

1147 Gure Herria 1958, 375-378 orr.
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Oinarrian, Garazi aldean entzundako istorioak, baina ematen dien pleguagatik iduri du 

sorterrian  ikusten zuen gizartearen  martxa ez zuela  maite,  bizitza  modernoari  andeatua 

zeritzola  eta   iragana  ederresten  zuela.  Han-hemenka  bildutako  istorio  zaharretan  oin 

harturik,  gutxietsiak  ageri  zirenak,  laminak,  agotak,  lehengo  euskaldunak  nahi  zituen 

aldeztu,  arbasoengandik  jasotako kultur  ondasuna begiratu,  hots,  gutxietsi  eta  irainduei 

ohorea ekarri. 

P. Xarritonek bere olerkiak ikertu ondotik honela dio: 

Hori izan da Piarres Hegitoa-k erabili duen gai nagusiena. Iragana bere oroitzapen  

xoragarriekin “Mais où sont les neiges d´antan!” delakoaren oihartzuna, ezeztatzen  

ari  dela,  hautetsiek,  agintariek  ez  dutelarik  deus  egiten  euskararen  hiltzaile  den  

bizitzeko  manera  berriaren  kontra,  gehienetan  haren  laguntzaile  hurbil  ez  

balinbadira esku mutil bilakatzen1148.

1.4. IPUIN BARREGARRIAK

Gerren aurretik Kirikiño nabarmendu zen sailean, hots, gertakari edo asmakizun gatz-

ozpinduen  kontaketan,  gerra  ondoan  Jon  Etxaide  izan  genuen  irri  eta  barre  eragiteko 

idatzitako  ipuinen  aitzindaria.  1953an,  Zarauzko  argitaletxe  famatu  Itxaropenak  haren 

Purra! Purra! deritzan hogeitamar kontakizunekin ekin zion bere lantegi eskergarriari. 

Bilduma  horri  1950eko  data  jarri  zion  donostiar  idazleak;  lehenbizi,  Donostian 

baimena ukatu zitzaion,  orduan Madrilera  jo  zuen eta  zezaketenen laguntzari  esker  eta 

itzulpena egin ondoan baimena lortu zuen1149. Aitari egindako eskaintza guztiz deigarria du: 

Gure euskera salbatzeko liburu onekintxe urrats sendo bat eman dutalakoan nago.  

Zuk  euskal-mintzoaz  ezetu  ezpa´niñuzu,  liburu  onek  eluke  gaur  argirik  ikusiko.  

Beraz, liburu onetxek biotz-biotzez eskerrak eman nai dizkitzu nere bitartez sortzea  

eman diozulako1150. 

1148 Euskera L, (2), 2005, 1129 or.
1149 Ikus ETXANIZ ERLE, Xabier: Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia, EHU, Gasteiz, 1997, 

239. or.
1150 ETXAIDE, Jon: Purra! Purra!, Itxaropena 1. liburua, Zarautz, 1953, “Ene aitari”.
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Jakina da aita, euskaltzale kontsekuenteaz gain, eskuindar integrista nabarmena zuela, 

eta arreta pizten du nori eta hari hain justu horrelako liburu itxura batera fribolo-kaskarina 

eskaintzeak (Kirikiñok euskaldunen artean  irakurzaletasunaren  sua  pizten  hasteko balio 

izan  zezaketen  “abarrak”  bezala,  Etxaidek  “Purra!  Purra!”:  hogeitamar  artale,  oiloek 

bezala, irakurleek ere kontakizunak goza ditzaten!), eta gainera delako uste hori erantsirik, 

hots, euskara salbatzeko urrats sendoa egin zuelakoan. Besteak beste, euskararen estatus 

zentsuratu zorigaiztokoaren ondorio dudarik gabe (Biotz-samiñak poztutzeko dio liburuaren 

sarreran),  eta  euskal  irakurleengana  heltzeko  egin  beharrekoetan  herri  literatura  landu 

beharra oso aintzat zuelako inondik ere.

Segur aski harrera hobea esperoko zuen egileak. A.M. Labaienek egin zion alde-aldera 

konpromisozko iruzkin bat Euzko-Gogoa-n1151 eta besterik ez.

Haatik,  eraginkorra  eta  bere  heinean  emankorra  ere  gertatu  zen  donostiarraren 

ikusmoldea eta lehen emaitza. 50eko hamarkadan berean beste hiru liburu argitaratu ziren 

sail berekoak, bat berak prestatua Juan San Martinek Deba ibaiaren Soraluze-Plaentzia, 

Eibar  eta  inguruko herrietan  bildutakotik:  Pernando plaentxiatarra;  beste bat Juan San 

Martinek  berak  idatzia,  aipatutako  herrietako  uzta  zukuturik  Zirikadak,  eta  laugarrena 

1954an Euskaltzaindiaren  saria  jaso eta  1959an kaleratu  zen Felix  Bilbao frantziskotar 

morgarraren Ipuin barreka. 

Erabat harturik, Jon Etxaideren hogeita hamar kontakizunetan oso gure umorea ageri 

da alde batera,  nekazaritza  giroko gutxi  batzuk eta  gehienak herri  eta  hirietako kaletar 

euskaldunen umorean oinarrituriko  gertakizun barregarriak,  eta  horiekin batean,  mundu 

angloamerikar  eta  italiarreko  beste  istorio  banaka  batzuk:  ingeles  dirudun  Gabiriko 

artzaintsarekin  maiteminduarena,  amerikar  gangsterrek poliziei  sartutako ziriak,  pigmeo 

artean Mister King eta Mister Cook-ek bizi izandako abentura irrigarriak eta Don Boscoren 

istorioak  eta:  engainuak,  iruzurrak  eta  azpilapurretak,  hizkuntza-izkirimiriak,  pasadizo 

xelebreak  eta  azkena,  ironia  finez  jantziriko  kontakizuna,  William  Somerset  Maughan 

britaniarrarena. 

Euskaltzaindiak  1954an  saritu  zuen  Felix  Bilbao  frantziskotar  morgarrarena  berriz, 

hizkuntzaz  (bizkaieraz,  Etxaiderena  gipuzkera  osotuaz)  ez  ezik  mamiz  ere  desberdina. 

1151 LABAIEN, A.M. Aspaldiko: “Purra-purra!” in Euzko-Gogoa (3-4), 1954.
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Euskaltzaindiak saria zergatik eman zion gogoetan ari zela,  honela zioen Aita Villasantek 

hitzaurrean: 

Barriak edo ezezagunak zireala ipuiñok? Ez. Baditu olako batzuk be, baiña geienak  

ezagunak dira. Artu euskeraz egin direan ipuin-liburuak: Vicenta Mogel, Kirikiño,  

Legoaldi,  Altuna,  Otxolua,  Azkue,  Manterola,  Garitaonaindia...eta  hemengo ipuin  

askoren sustarrak or-emen idoroko dozuz (.)  Erriarenak dira,  euskal  folklorearen  

landakoak  (.)  Beste  batzuen  iturria  billatu  nai  izan  ezkero,  Giulio  Cesare  Della  

Croce, Grimm Anayak, Schmid edo Esoporengana jo beharko genduke. Ipuiñetako  

gaiak, bada, euskal folkloretik edo beste nunbaitetik artuak izan dira geienetan. Nun  

dago ba ipuin oneen balioa? Nere ustez,  izkerearen jatortasunean. Izkera arraia,  

bizkorra,  bizi-bizia ta biurri-antzekoa dabe.  Bizkaiko euskerearen una ta mamiña  

erakusten deuskuela esango neuke. Alkar izketean batez be, zelako bizitasuna, eta  

zelako esaerak, erriko berbetearen kolore guztiekaz jantziak!1152.

Jon Etxaidek prestatutako bilduman, Xabier Etxanizek dioen moduan: Baina hasieratik  

ikusten  da  egileak  ez  zuela  inolako  asmo moralik  ipuinok  idazterakoan1153,  nahiz  gisa 

denez, horrelakorik ere baden, baina alderdi moral hori, nolanahi ere,  nabarmenagoa da 

Felix Bilbaoren kontakizunetan, aurrerago laburkiro zehaztuko dugun bezala.

Juan  San  Martinek  kontatu  eta  Jon  Etxaidek  idatzitako  Pernando  plaentxiatarra 

liburuko  lehen  kontakizuna  eta  Ipuin-barreka-ko  lehena  ipuin  beraren  bi  aldaera  dira, 

morgarrarena  luzeagoa eta  hizkuntza  aldetik  landuxeagoa donostiarrarena  baino.  Azken 

hiru  kontakizunak  Juan  San  Martinenak  berarenak  dira,  handik  hiru  urtera  berak  bere 

kabuz idatziko zuen Zirikadak liburuaren iragarle eta zubi. 

Pernando plaentxiatarra-ri buruz dio Koldo Mitxelenak: 

Pernando hau, Etxaidek  hitzaurrean dioenez,  harako Pernando Amezketar  sonatu  

haren anaia, senidea, gogaidea da. Gaurkoagoa horratik. Baserrikoa izan beharrean  

herri larri batekoa baita, eta fabrika langilea artzai-nekazaria izan beharrean1154. 

1152 Aita Felix BILBAO: Ipuin-barreka, Euskaltzaindia, Bilbao, 1959, 5-6 orr.
1153 ETXANIZ ERLE, Xabier: Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia, EHU, Gasteiz, 1997, 241. or.
1154 MITXELENA, K.: Euskal idazlan guztiak II. Liburuak I, Klasikoak 22, Etor, Zarautz, 1988, 91-92 orr.
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Horrek ez du kentzen, berrogeita hamar urte ez baitira alferrik joan, egungo egunetik 

behaturik gaurkoa baino atzokoa (hori halabeharrez) edo herenegungoa ez iruditzea, batez 

ere  mozkor,  ehiztari,  arrantzale  eta  xelebreen ateraldiei  lotuegia.  Gauza  subjektiboa  da 

baina nago, egungo euskal irakurle  gehienentzat,  ez  ote  dagoen hortik  egungo egunera 

Pernando Amezketarraren gizarte girotik Pernando Plaentxiatarrarena zegoen aldea baino 

handiagoa, gizarte giroan eta umorearen pertzepzioan eta balioespenean.

Koldo Mitxelenaren  iruzkina  irakurririk  ohartzen  gara,  bestalde,  bere  neurriko  gaia 

aukeratu ez izana leporatu zitzaiola Etxaideri1155, hots, gai goitarragoa ez aukeratzea, eta 

salaketa horren aurrean Mitxelenak aldeztu egin zuen: 

Euskal irakurleak gehitu eta euskara zabaltzeagatik ekin badio lan apal honi –eta  

gehiagorako gai dela gauza nabaria da–, ez du gutxi egin gure hizkuntzaren alde.  

Bestetik,  gainera,  ez  da  gai  ezerezik  idazle  on  batentzako,  eta  inoiz  bezain  ongi  

agertzen ditu Etxaidek bere dohaiak liburu honetan (id.). 

Zenbait akats ere nabarmendu zituen, eta horietarik bat: Eta esanak edo eginak kontatu  

ondoren, ez niokeen nik ia behinere beste oharrik erantsiko. Indarra eta bizitasuna kentzen  

diote ipuiari maizenik. Irakurleak ere burua nekatu behar izaten du honelakoetan. Ikus  

bestela gero eta gehiago zabaltzen ari diren “hitzik gabeko” irudiak (id.). 

Kontakizun  horien barre-eraginari  doakionez,  Manuel  Lekuonak herri  ipuinei  buruz 

nabarmentzen zuena gogoratzea komeni da alde batera: kontalari on batek eragin handia 

duela.  Baina  idatzira  mugaturik,  amaierak,  gaizki  egiten  bada,  honda dezake  istoriorik 

lortuena.

Juan  San  Martinek  1960an  kaleratu  zuen  Zirikadak liburuak  izandako  iruzkinetara 

etorririk, eibartarrak egindako hautua, hots, hango euskaran idaztekoa ontzat jo zuen K. 

Mitxelenak: 

1155 Joan  Garmendia  Kortadi  Zeleta-k  Euzko-Gogoa-ren  1956ko azken  alean  liburu  horretaz  idatzitako 
iruzkinak beste hiru sortu zituen erreskadan. Lehenik, Juan San Martinek erantzun zion, gero Zeletak  
berriro,  eta azkenik Etxaidek esku hartu zuen.  1956ko azken alean hasi eta 1957ko leen hiru aleetan 
jarraitu. Idatzizko euskararen batasunari buruzko iritziak eta irain pertsonalak nahasi ziren.
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Literatura mota honi ez dio kalterik egiten eta bai onik aski berez dagokion gisan  

maneaturik agertzeak. Atseginago izango dira horrela ipuiak askoren ahorako, eta ez  

Deba ibaiaren ingurukoenerako bakarrik1156. 

Ipuinei berei buruz berriz, honela zioen errenteriar hizkuntzalariak: 

Ez dira guztiak, noski, maila batean ipintzekoak, baina guziak dira biziak, egokiak  

eta aisa baino aisago irakurtzen diren horietakoak. Batzuek, berriz, eta ez gutxi, bere  

laburrean eta zorrotzean, gain-gainekoak (id.).

Bada ipuin horien artean bat, hizkuntza-izkirimiria esaten zaion horietakoa,  ikusi juat 

eta ikusi jetsat-en arteko nahasketan oinarritua, txistea bera baino sarrera luzeagoa duena. 

Diktadura garaian, harrigarriro, euskaldunei soilik egozten die hizkuntza makaltzearen eta 

lorrintzearen ardura: 

Euskaldunok,  geure  aulkeriz,  urtetik  urtera euskeria  era guztietan  makalduaz eta  

lordinduaz  goiaz.  Euskalerriko  erririk  geienetan  zarrak  gaztiak  baño  askoz  be  

obetuago dakie euskeraz, sasoitik sasoira maillaka-maillaka, ez bakarrik gitxituaz,  

bere aberastasuna eskaztuz doiala esango genduke. Gaztiak ez dakie zarrak bezin  

ondo  berbak  alkarri  josten,  ezta  biardan  moduan  erabiltzen  be.  Gaur,  Eibar´ko  

gaztiekin be ori berori gertatzen da –aintzinan be alan izango zala uste–...1157. 

Zentsura beldurrez mugatuko zen horretara? 

1.4.1. Purra! Purra!

Gorago aipatu dugu Jon Etxaidek, beharrik, helburu moralak alde batera utzi zituela 

kontakizun bilduma honi ekitean. Erabat?

Lehen  ipuina  gazte  literaturarako  aukera-aukerakoa  da:  gazte  literatura  pikareskoa. 

Kontatzen  den gertaria:  Xeledonio eta  Beñat,  osaba alproja  eta  iloba pikaroaren  arteko 

apustua: maisua oinutsik jarri baietz eta ezetz. Bai lortu ere iloba bihurriak. Elkarrizketa 

1156 MITXELENA, K.: Euskal idazlan guztiak II. Liburuak I, Klasikoak 22, Etor, Zarautz, 1988, 145-146 
orr.

1157 SAN MARTIN, Juan: Zirikadak, Itxaropena, Zarautz, 1960, 30-31 orr.
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laburren bidez, trebezia handiz tolesturiko kontakizuna. Amaiera:  Xeledonio ta Beñat´en 

tankerako amaika pikaro ba-dira mundu ontan iñoren lepotik parre egiteko leiaz!1158.

Apustua pikaroak irabazi arren, ez dago zigor edo erakutsi moralik, baina, garbi dago 

lerro pare horrek ez diola kontakizunari ezer onuragarririk eransten literatura aldetik; iduri 

du  gizarte  errealismoa,  nahiz  bidegabea  izan,  ezinbestean  onartu  beharrak  sortua  dela 

baieztapen  etsi  hori,  berriro  diogu:  kontakizunaren  efektuari  kalte  gehiago  egiten  dio 

mesede baino.  

Bada ipuin bat izen berekoa Purra! Purra!-n eta Ipuin-barreka-n “Ezkontz auste bat” 

Etxaiderenean  eta  “Ezkontza-auste  bat”  Bilbaorenean.  Mamiari  dagokionez,  “a”  horren 

aldea baino handiagoa dago horratik.

Etxaideren  kontakizunean,  emakume  bat  gogoz  kontra  gizaseme  dirudun  batekin 

ezkontzera  behartu  nahi  dute  gurasoek.  Hark  bere  mutil  lagun bati  kontatzen  dio  bere 

nahigabea  eta  bien  artean  trikimailu  bat  prestatzen  dute  horrelakorik  gerta  ez  dadin. 

Apaizak  ezkondu  ondoan  hausten  da  ezkontza  aipatutako  trikimailuaren  ondorioz. 

Amaiera: Gau artan Malentxo´k, lengo kezka ta atsekabeak aienaturik eztitan lo egin zun.  

Senarrak ere bai ote?  (63. or.).

Istorioak berak eraman dezake irakurlea hau edo hura pentsatzera baina idazleari  ez 

zaio sumatzen helburu moralik.

Bilbaoren kontakizunean berriz, beti elkarrekin eztabaidan eta errietan ari ziren senar-

emazteak  dira  protagonista  (familiarik  gabeak).  Azkenean  ezkon  bizitza  ezin  eramanik 

ezkondu  zituen  apaizarengana  jotzen  dute  ezkontza  hausteko  galdegiteko.  Apaizak 

azpijokoa  prestatzen  du  biek  atzera  egin  dezaten,  eta  lortzen  du  elkarrekin  muturtuak 

zirenak  baketzea.  Amaiera:  Senar-emazteok  ondo  ikasi  eben,  antza,  Don  Pedroren  

irekatsia1159.

1953an Espainian Don Joan Bosco magialari eta ilusionisten zaindari izendatu zuten 

(italiar gazte behartsuak bereganatzeko, besteak beste, eskujokoak-eta egiten bide zituen). 

Santu italiar  haren bi ateraldi edo gertakari  xelebre idatzi  zituen Etxaidek. Batean buru 

zorroztasuna erabiliz eroetxera bideratzen ditu San Boscok bera han sarrarazi nahi zuten bi 

1158 ETXAIDE, Jon: Purra! Purra!, Itxaropena, 1. liburua, Zarautz, 1953, 14. or.
1159 BILBAO, Felix: Ipuin barreka, E.F.A., Arantzazu, 2. argitalpena, 1973, 148 or.
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apaiz katoliko, eta bestean, apaiz protestanteak lotsatan uzten ditu, batez ere burua, grekoz 

batere ez zekielako. Amaiera:  Egiaren aurka gizonik jakintsuenak gutxi ba´dezakete, zer  

dagikete gizontxuok? (75. or.)

Umorezko  kontakizunak  baino  gehiago  fede  katolikoa  sendotzeko  irakurgaiak  dira. 

Horrelakoak  gorabehera,  baditu  gogoan  iltzaturik  geratzen  direnak.  Bi  ekarriko  ditugu 

hona. 

“Ingeles minbera” deritzanean karikaturetan pintatu ohi dituzten ingeles milionario bat: 

Lodixka,  urtietan  aurrera  xamartua,  bigote  trinkoak  ondo  itxuratuta  ezpain  gañean,  

britxes  edo dalako galtzak,  bisera ttiki  bat  buru gañean eta burua añako pipa aundia  

ezpañetan kea dariola (39. or.) eta  artzaingoan ari zan emezortzi-ogei urteko neskatilla  

lirain bat (40. or.) dira protagonistak.

Tximistak hartuta zihoan treneko leihotik artzain gaztea ikustean liluraturik gelditu zen 

ingelesa, hainbesteraino non trena gelditzeko alarma jo baitzuen; horren ondorioz sortu zen 

zalaparta isilarazteko libra esterlinak barra-barra zabaldu zituen, eta hara non handik laster 

ezkontzen diren Donostiako Andre Maria elizan Tom Smith ingeles turista eta Mirentxu 

Etxezarreta Gabiriko artzaintxoa. Europako antzoki, jolastoki eta zinemetan ibiltzeaz ase 

ondotik, emazteari Euskal Herrira itzultzeko gogoa pizten zaio, eta senar maiteminduak, 

nola ez, baiezkoa ematen dio. Gabirira heltzeko kilometroa falta dela, leihotik begiratu eta 

ehundaka neska gazte ikusten dituzte  artzain jantzian trenbidearen luzeran ilara  eginaz, 

trenera begira-begira. Zulatzaileari galdetu eta honako erantzuna ematen die hark: 

Ingeles maitabera bat emengo neska batekin ezkondu zan ezkero, alarma jota trena  

geldituaziz,  Legazpi,  Zumarraga,  Urretxu,  Ezkioga,  Gabiri  ta  auzoetako  neska  

guziak,  edo  beren  buruak  zedozertzat  dutenak  beñepein,  egunero  atera  oi  dira  

trenera  beren  edertasunak  ingeles  baten  biotza  ikutu  ustean  eta  aren  milloiakin  

ezkondu. Arrezkeroz arduraz ibilli oi gera ingelesik ba´dator trenean (42-43 orr.).

Liburura bildutako azkena W. Somerset Maughan idazlearena da. Britainiar idazlearena 

izanagatik,  hura  poliki  euskaratzeak  ere  badu  meritua  (hala  ere  baditu  aditzaren  eta 

erakusleen  erabileran  nahaspilak,  testuaren  ulermena  zailtzen  dutenak),  eta  batez  ere 

euskarazko umorezko kontakizunetan orduraino ez bezalako ironia handiko istorioari bidea 

ireki eta abegi on egiteagatik. 
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Emakume  batek,  dituen  gogatze-ahalmenez  baliatuz,  idazleak  bazkaltzera  gonbida 

dezan lortzen du, eta bazkarikoan oso gutxi jaten duelako aitzakiapean, platerik garestienak 

eskatzen ditu, diruz egoera izugarri onean ez dagoen idazlea geroz estuago sentiaraziz.  

Bai,  bietan  ere emakumea ez da oso leku onean geratzen:  lehenbizikoan,  atzerritar 

dirudunen  egarriz  edozertarako  prest  ageri  dira  beren  burua  zerbaitzat  duten  euskal 

emakumeak, eta bigarrengoan irudikatzen den emakume europarra esan dezagun (idazlea 

britaniarra baina Parisen girotua istorioa), maltzurra da, gizonaren ekonomiaren eta gogo-

lasaitasunaren  galbide,  baina,  delako  misoginia  kutsu  hori  edo  emakumeen  alderako 

gutxiespena, inondik ere garaiaren ezaugarri ere badira Etxaiderenak ez ezik.

1.4.2. Ipuin-barreka

Honen aurrekoarekin gertatu ez zen bezala1160, honi dagokionez, goresmenak argitara 

orduko jaso zituen1161, eta harrezkero kritikarik ere egin zaio.

Hitzaurregile Aita Villasantek honela goresten du morgar frantziskotarraren lana: 

Gaia beste  nunundik  artu  dabenean be,  bere  modura egosten  daki,  eta  soiñekoa  

barriztauta  urteten  dau  bere  eskuetatik.  Esate  baterako,  Azeriaren  betekadea 

deritxon ipuiña, Azkueren  Euskalerriaren Yakintzan  dator (ikus bigarren librua, 75  

gn. Orrialdea). Biak irakurtea baiño eztozu, Aita Felix Bilbaok gauzak zelan janzten  

dakizan  ikusteko.  Gogoan  dot  oraindik  Angel  Irigaray  euskaltzain  jaunak  esan  

eustana, ipuin oneek irakurritakoan:

–Zu, ta ipuin auek egin dituena praillea dala diozu?

–Bai, jauna.

–Gezurra dirudi praille batek orrenbesteraiñoko gatza ta grazia eukitea...1162.

1160 Gogoratu behar da Koldo Mitxelena 1954an hasi zela  Egan  aldizkarian liburu iruzkinak egiten, eta 
horregatik ez zuela Etxaiderenaz egiteko egokierarik izan 1953an argitara zenez gero. BRSVAPen ere ez 
zuen egin, han lehenago hasi bazen ere.

1161 ENBEITA, Kepa: “Ipuin-barreka” in Yakin, (10), 1959.
1162 BILBAO, Felix: Ipuin barreka, E.F.A. 1. argitalpena, Arantzazu, 1959, 6. or.
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Koldo Mitxelenak berriz:  Inorengandik hartu dituen gaiek ez dute ordea menderatu:  

bere baitatik, bere sailean, ari da beti egilea1163 (.) Kontaketan, gutxirentzako den egiteko  

zail  horretan,  maisu ageri da beti Aita Bilbao. Irriparre zorrotza bezain kutsakorra du  

algara luze atsegina (.)  Badute nora jo  kontu-kontari aritzeaz  lotsatzen ez direnek eta  

hizkera  lasai  gatz-ozpinduaren  aldekoek (id.).  Gaztelaniaz  beheraxeago  uzten  du, 

Kirikiñorekin  alderaturik:  Algo  de  la  sal  vizcaína  de  Bustinza  se  encuentra  en  Ipuin 

Barreka (1959), el reciente libro de cuentos ligeros de fray Félix Bilbao1164.

Xabier Etxanizek,  bere ikuspegitik,  hots, haur eta gazte literaturarako egokiak diren 

edo ez, honako iritzia agertu du, ipuinak erabat harturik: 

Badira zenbait ipuin haur eta gazte literaturakoak, asko, eta badira asko umorezkoak  

direnak ere, baina bere osotasunean hartuta, liburua bere garaiaren ondorioa dela  

esan genezake. Errekatxo askok sorturiko ibaia. Kirikiñoren “Zerutar bat”en ondoan  

“Hansel  eta  Gretel”  edo “Tartalo” aurki  ditzakegu.  Ehiztarien  istorioen alboan,  

apaizen gertakariak. Hori bai, liburuak zuen helburu nagusiena, entretenitzea, “une  

on zoriontsu batzuk igaro eragitea” bete egiten da kasu gehienetan1165.

Haur eta gazteentzat desegokiak direnak ere aipatzen ditu: 

“Praisku eta Mari Pepa” hori bezalakoak: Ipuin krudel eta misoginoa, edo besteen  

beharrari eta heriotzari buruzko “Joxe Migel,  maixu” kontakizun morala adibide  

batzuk jartzeagatik. Honek guztiak nahikoa zail egiten du liburu honen sailkapena 

(id.).

Neure aldetik ohartxo bat eranstea baino ez, gorago Etxaideren “ezkontz auste bat” eta 

Bilbaoren  “ezkontza-auste  bat”  alderatzean  ateratako  ondorioaren  haritik.  Lehen 

argitalpenak  Aita  Villasanteren hitzaurrea  ez ezik  idazlearen  beraren “Berbatxo bi”  ere 

badakar. Eta hor, besteak beste, honela dio: 

Ipuin-Barreka, beraz, irakurle. Eta ez ete nabil ba zuzen? Jakiña. Zuk, bear bada,  

barrerik lar be egiten dala uste izango dozu. Eta, egia esateko, neu be orretan nago.  

1163 Koldo Mitxelena: Euskal idazlan guztiak II. Liburuak I, Klasikoak 22, Etor, Zarautz, 1988, 131. or.
1164 MITXELENA, Koldo: Historia de la literatura vasca, Erein, Donostia, 2. argitalpena, 1988, 157 or. 
1165 ETXANIZ ERLE, Xabier: Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia, EHU, Gasteiz, 1997, 252-253 

orr.
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Baña zuk diñozuzan barreok, ete dira gero benetakoak, barrutikoak; or, kolkoaren  

mamiñean  olako  kili-kili  gozatsu  ori  eragiten  dakienak?  Ez  ete  dira  gero,  noiz-

beinka, arako zaldi biurtu nai izan eban astotxu aren arrantzen antzekoak? Posture  

egingo neuskizu baietz1166.

Aita  Villasantek  liburuan  aurreraxeago  salatzen  zigun  ipuinok  egin  zituenean 

estudiantea  zela  artean,  eta  liburua  argitaratzeko  orduan  Foruko  komentuan  bizi  zen 

sermoilari azkar eta trebea egina zegoela. Goiko paragrafoko esaldi horietan sumatzen den 

helburu didaktiko moralak kontakizun dezente zipriztindu ditu.  

1.5. ALEGIAK

Mendebalean Greziako Esopo eta Erromako Fedrogandik hasirik sanskritoz idatzitako 

Panchatantra bildumatik igaroaz, soka luzea dute munduko literaturetan ez ezik gurean ere, 

Iparraldean  Jean  Lafontaine-ren  alegiak  itzuliz  edo  moldatuz  eta  Hegoaldean  F.M. 

Samaniego biasteriarrarenak, ahaztu gabe biasteriarrak château-thierryarraren eragina izan 

zuela. XIX. mendean guztien gainetik Agustin Iturriaga hernaniarra nabarmendu zen, eta 

XX. mendean Oxobi bidarraiarra Aita Villasanteren eta K. Mitxelenaren iritzien arabera.

Batez ere  gazteen  irakaskuntzarako eta  helburu didaktiko moralez  erabili  izan  dira; 

haatik, helburu horiek gorabehera, idazle banaka batzuk lorpen estetiko aintzat hartzekoak 

lortu dituzte, bertsoz maizenik. Itzultzaileentzat ere erakargarri gertatu dira1167, eta badirudi 

obra  klasikoei  gertatzen  zaien  bezalatsu  behin  eta  berriz  idazle  eta  itzultzaileen  arreta 

biltzen  jarraitzen  dutela.  Oraindik  orain  izan  naiz  Gaskonia  zaharreko  Landas 

departamenduko  Capbreton  herriko  liburu-denda  batean  eta  non  ikusten  dudan  XXI. 

mendeko argitalpen bat Lafontaine-ren alegia gaskoieraz emanekin. 

1166 BILBAO, Felix: Ipuin barreka, E.F.A., Arantzazu, 1. argitalpena, 1959, 9-10 orr.
1167 Ikus GARZIA, Juan: “Lafontaine euskaraz: alegia, ez duzula iturri beretik ere birritan ur bera edanen” 

in  Senez,  (20), 1998, 93-104 orr.;  Lafontaineren  Erbia eta igelak alegia Goihetche apezak, J.B. Artsu 
eskolazaliak, Leon Leon apezak, Juan Garziak berak, Juan Mateo Zabalak eta Jesus Mari Mendizabalek 
itzuliak. Agustin P.U. Iturriagak ere eman zuen alegia hori “Ipuiak” liburuan, Auspoa, (71-72), 1967, 
145-146 orr.
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50eko hamarkadan Leon Leon apez hazpandarrak Gure Herria-n eman zituen berrogei 

bat alegia, gero aldizkariak liburu gisa bilduak 1960an, eta berriro beste argitalpen bat izan 

dute Elkar argitaletxearen eskutik “Alegia deus ez” 1993an.

Hona horietarik ale banaka batzuk erakusgarri.

1.5.1. “Igelak Errege galdeka”

Hazpandarrak hitz neurtu oindunez apailatua guk hitz lauz ematean, bistan da indar 

estetiko anitz kentzen diogula.

Errepublikaz leporaino aseak ziren igelak  chichtu-pokerka (txistu-korroskadaka) hasi 

ziren,  hainbesteraino ezen azkenean zeruak errege bat baitzien igorri,  edo hobeki erran 

zerutik erori errege itxurako haga bat, makila luze mehe bat. Hasieran igelak beldurtu ziren 

atera zuen hots edo azantzarekin, baina gero zeru aldera txistuka izkolakatu (ihalozkatu?): 

“Holako errege tunanterik othe da ikusi?

Hunen meneko jartzea zaiku zinez itsusi!

Eman daukuzun ernai (haga) zozo huntarik landa

Bizi den errege erne bat iguzu bada!”1168.

Zerua sumindu zen igel txistu-botatzaileekin eta lertsun edo kurrilo kasko handiko bat 

igorri zien erregetzat,  atzaparrak zorrotz bezain mokoa luzea zuena,  eta  inominean igel 

lerro gaitza  hil  zuen eta  jan  lepo-zintzurreraino  ase  arte:  beha bere pekoak etzituenetz  

maite!  Bizirik gelditu zirenek jarraitu zuten negar hipaka eta iraulka baina zeruak idor eta 

motz iharduki zien: 

“Bethi zuen gogoa egin behar dutala

errealki zuen sehia banintz bezala?

Ez niz ni nehoren muthil, bainan bai denen nausi,

Hori nahi nautzuen baitezpada erakutsi!

Zuen chichtu-pokerrer den gutienik ez niz kilika,

Gobernua izan ernai, lertsun ala errepublika,

1168 Leon Leon (Berrizarte): “Igelak errege galdeka” in Gure Herria, 1958, 173-174 orr.
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Mundua mundu den geroztik

Huni bainago oharturik:

Duzuen gobernua

Zaitzue ifernua

Eta ez duzuena

Zerurik gozoena!”(id.)

Inola ere ez da alegiarik aukerakoena inor gobernu edo gizarte iraultzara sustatzeko.

1.5.2. “Azeri zaharra”1169

Azeri zahar bilo zuri bat noizbait artean harrapatua izan zen, hots, piztiak harrapatzeko 

tresnan. Ez zen beldurtu eta lortu zuen artearen hortzetarik ateratzea baina han utzirik bere 

buztana. Ez zuen dohakabe bakar-bakarrik egon nahi, besteak ez bezala buztanik gabe, eta 

orduan azeriak zirenean elkarretaratu biltzarrean proposatu zien denei moztea,  izan ere, 

zertarako balio zien!

Etzaitzue iduritzen, nahiz den ederra

Horren karga dela dorphea bezain alferra?

Bethi eta orotan

Zilin zilin herrestan,

Nahi-t´ez ichtil eta erhauts biltzale hauta,

Garbitzeko gero egun bat osoa behar baita!

Buztan hori beraz behin bethikotz

Dugun guziek orai berean motz! (id.)

Baina beste azeria abil bat jaiki zen eta adierazi zuen buztana moztu baino lehen jakin 

nahi zuela berak nola zuen. Urruntzearekin ikusi zuten buztana motza zuela eta denak irri-

karkara hasi ziren. Eta han berean azeriek deliberatu zuten buztana ekartzeko moda behar 

zela begiratu.

Idazleak hortik ateratzen edo proposatzen duen erakutsia: 

1169 Gure Herria, 1960, 122-123 orr.
624



Kontagintza

Hortan segurik jendeeri nausi acheriak:

Ez itsurat nola-nahi hartzen moda berriak (id.)

1.5.3. “Aita chaharra eta lau semeak”1170 

Aita zahar batek behiala ikusirik hiltzera zihoala, bere lau semeak bildu zituen eta erran 

hil baino lehen jakin nahi zuela zein zen haietarik indartsuena, eta horretarako soka bat 

eman zien hauts zezaten. Denak ahalegindu ziren baina alferretan. Orduan galdetu zien:

Zuen ustez zerk emaiten dio indar hori?

Beha, lau phiruz egina da, zoin polliki!

Lau phiru mehe, elgarri lotuak tinki;

Phiru bakotcha

Trenka errecha,

Bainan lauak elgarrekin,

Zuek ez nik, nehork ezin!

Horra zer ondorio duen bat-egiteak,

Sekulan ez ahantz hori, ene haur maiteak!” (id.)

Aita zaharra  zendu ondoan,  hastean ederki  aditu  zuten elkar  baina laster  hasi  ziren 

aharrez aharra, auzitegiz auzitegi, ahaide eta auzo zenbaitek ere sua hiltzen lagundu ordez 

azpiz  akuilatu  eta  batzuk  besteekin  haserretu,  eta  aita  zaharrak  utzitako  ondasunak 

barreiatu laster gutxiz gehienak, piruka-piruka barreiatu soka.

1.5.4.  “Artzaina eta itsasoa”1171

Urruñar artzain bat itsas alde-aldean bizi zen bere ardietarik bakean. Sos soberarik ez 

zuen baina gutxi bazen gutxi, ziurra bederen. Itsasoa begi bistan zuela, Donibaneko ontziak 

ikusten  zituen  arrantzatik  kaian  sartzen  eta  maiz  arraina  sare-beteka  ekartzen.  Orduan 

bururatu zitzaion artaldea saldu eta itsasontzi bat erostea sos gehiago egiteko. Izen ederra 

jarri zion: Artizarra! 

1170 Gure Herria, 1960, 255-256 orr.
1171 Gure Herria, 1960, 281-282 orr.
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Galerna izugarri batek harrapaturik eta ontzia istant batez urperaturik gutxik egin zuen 

ez baitziren sekulako hantxe suntsitu denak. Artzain jarri zen berriz ere, baina orain beste 

baten mutil.

Bazabiltzan bai bethi Donibaneko untziak;

Bainan Urruñarrak bere amets ergel guziak

Artizarrarekin urpean zituen utziak,

Utziak ere bai aberasteko gutiziak,(.)

Gaizoa, berdin zuhurra izan balitz hastetik,

Etzen sekulan urrunduko bere arthaldetik!

Bainan ez baita ondikotz maiz gertatzen hori,

Etzen bederen huts berean bietan erori. (id.)

  Azken biak ez dira berez alegiak. Iruditzen zait aski direla bere hizkuntza trebezia 

ederresteko eta zer-nolako ideologia zuen hautemateko.
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2. KATTALINEN GOGOETAK 

Pierre Narbaitzek 1955eko maiatzarekin, Baionako apezpikutegiko bikario jenerala zela1172, 

argitara  eman  zuen  kontakizunak  (“Etchekanderen  liburua”  leloarekin  iragartzen  zen 

Herria-n)  arrakasta  gaitza  bildu  zuen,  batetik,  liburua  bera  asko  zabaldu  zelako  eta 

bestetik, hainbat apaiz eta fraide euskaltzale famatuk oso goratu zutelako. 

Kattalin zeritzan emazteki batek egin zion iruzkina  Herria-n, ez ohi zuen bezala, P. 

Lafittek  berak1173.  Ez  zen  nornahi  idazlea,  eta  gainera,  ez  al  zen  etxekandereentzako 

liburua1174! 

On Manuel Lekuonak liburuaren literatur generoari buruzko iruzkin jakingarria egin 

zuen Egan aldizkarian1175. Honela zioen: 

Egunoroko  notatxoak:  ori  bai!...Estilo  bat  da  guzti  ori.  Gure  artean  asko-asko  

erabilli izan ez dan estilo bat, idaztankera bat. Frantzi-aldean recit esan oi zaiona,  

eta ango erderaz asko ta asko erabiltzen dana (...) Egunoro-egunoro, iraizean eta bat  

ere gertakizun-gabe bezela idazten diran uskeri batzuek, baserriko etxekoandre baten  

egunoroko uskeri  batzuek dira...Bañan nolako uskeriak!  eta  nola aukeratuak!  eta  

nolako poliki edatuak, edo-ta laburtuak, neurtuak...Egunean berrogei bat errenkada,  

bi orri-aldetan. Eta beti  berdin.  Nolako lana eskatzen duan aukeratze ta laburtze  

onek! (id.)

Lehen  pertsonan egindako  kontakizuna  da  eta  horrek  asko laguntzen  du irakurleak 

kontatzen ari  zaion narratzailearen  aldera halako hurbiltasun psikikoa senti  dezan.  Aldi 

berean, lehen ataletik beretik, narratzailea bigarren pertsona bati zuzentzen zaio: Jaunari; 

eta horrek kontakizuna kontakizun erlijiozkoen artean paratzen du. 

1172 Haren bizi-urratsez eta euskal lanez informazioa: XARRITON, Piarres: Pierre Narbaitz (1910-1984),  
Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 2001.

1173 “Kattalinen  gogoetak”  in  Herria,  1955-05-26.  Hala  zioen  artikuluaren  hasieran  C.E  sinatzen  zuen 
Kattalinek:  Irriño bat bazukeen gure jaun buruzagiak igorri dautalarik P. Arradoy-en liburu pollita.  
Liburu horrek hitz hauk ekhartzen ditu: “Kattalinen gogoetak”, eta hain chuchen nihaurek Kattalin izaki  
izena! Eta jaun buruzagiak jakin nahi zer diotan nik, emazteki gisa, obra berri hortaz. Oro har, iruzkina 
gozoa eta liburuaren goreslea da.

1174 “Etchea” zeritzan aldizkarian, 1955eko otsaileko alean iragarri  zuten estreina liburua, eta leen atala  
eman zuten.  Ale berean  baxenabartar  emazte  batek aldizkarira  igorri  gutunean aditzera  ematen  zuen 
aldizkari hori etxekandereek ez ezik senarrek eta haurrek eta neska gazteek biharko amak ere irakurtzen 
zutela. 

1175 LEKUONA, M.: “Kattalin´en gogoetak . P. Arradoi”, in Egan (1), 1956, 57-58 orr.
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Liburu hau idatzi zuen garaian P. Narbaitzek Etchea zeritzan hilabetekaria egiten zuen 

euskal gurasoentzat, eta apostolutza lan horren osagarri bat da liburua eta, erabat harturik, 

liburu honen bidez katixima atsegin bat paratu nahi izan zuen haientzat, erlijio hezkuntza 

eman nahi izan zien, gero berak izan zitezen euskal laborari familietan senar eta seme-

alaben erlijio  hezkuntzako irakasle:  etxekanderea  “Jainkoaren  neskato” (liburuko azken 

atalaren izenburua)  bilakaturik,  hots, halako Zeruko Amaren iduriko,  familia  giristinoki 

hazi ahalko zuen eta segida eman “hiri” laikoak eta Ipar Euskal Herria odolusten zuen 

emigrazio gaitzak mehatxaturik zuten euskal laborarien kultura erlijiozkoari.

Egiturari  doakionez, hasiera batean ematen du asteko egunen segida erabiliko duela 

atal solteei batasuna emateko, baina, ez, larunbat goizetik hasi, Jaunaren eguna behar duen 

igandearekin jarraitu, astelehenarekin merkatu eguna jorratu, eta hortik aurrera suntsitzen 

da egitura hori. Xedea handiegia du: oinarrizkoa bai baina, haatik, erlijio hezkuntza osoa 

biltzea, oso labur emanik ere (alegiazko irakurle nagusia etxeko andrea izaki, guztiz egoki) 

eta horretarako ez dio balio asteko egunen ardatzak. Batasuna gaiaren tratamenduak eta 

liburuak aurrez jarritako xedea erdiesteak ematen dio, hots, literarioki familia giristinoaren 

segida segurtatzeak. 

Liburuaren gaiaz den bezainbatean, M. Lekuonak dio: 

Kattalin´en Gogoeta oietan, ez da, egilleak ukitzen ez duan arazorik,  etxekoandre  

baten egitekorik.  Etxea,  senarra, umeak, eskola,  lenengo Jaun artzea,  iganderoko  

Meza... (id.) 

Eta J. Zaitegik berriz1176: 

Gure etxeko-andrearen biotza iñork gutxi  azaldu al izan du idaztiño onek bezela.  

Guziok ezagun izan dugu alako andrea gure ama, alegia. (.) Bera bakarrik ari zaigu  

mintzalari ta gogoetalari, gurean etxeko-andrea bait-da etxeko buru ta biotz. Etxeko  

andre orren egunerokoa edo duzu (.) Kattalin  oraingoan bera danez ageri da, ta  

geroan berak izan nai luken arauera. Beraz, Kattalin´en oraingoa ta geroa ageri  

dira garden ta bipil.  Aren eskuturik illunenak eta aren alderik argienak eguzkitan  

blei-blei agererazten dizkigu idazleak.

1176 ZAITEGI, J.: “Kattalinen gogoetak (P. Arradoy)” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1956.
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Aita  Villasantek  gipuzkerara  ekarri  zuen  1957an,  eta  hurrengo  urtean  argitaratu 

estreina. Kontatzen du ezen liburu hori gipuzkeratzen ari zela irakurri zuela Txillardegiren 

Leturiaren  egunkari  ezkutua eta  bi  liburuak  arras  diferenteak  direla:  bata  bestearen 

aurkakoak direla ere esango nuke. Dastatzaileari ao-gozo guziz ezberdiña uzten diotenak  

bai beintzat1177. Erabat harturik liburuari zoragarria irizten zion: Iñon ez bezala adierazten  

da liburu ontan familiako bizitzaren ederra, kristau fedeaz argitua ta gidatua denean (id.). 

Txillardegirenaz zer dioen aurrerago azalduko dugu. 

1966an  bigarren  argitalpena  egin  zuten  Arantzazun,  aurrekoak  poliki-poliki  agortu 

baitziren. Irakurleari eskainitako hitzaurrean honela idatzi zuen liburuaren gaiaz: 

Katalin  emazte  ona  ta  ama  ona  da,  noski,  ba-daki  bere  etxea  ta  familia  ongi  

gobernatzen. Kristautasunean sendo sustraitua, kristau fedearen begiekin ikusten du  

bizitza (.) Asko erakusten duen liburua, erakusteko itxurak artu gabe, ordea. Gozo,  

errez, labur, erritar kutsua dariona. Edozein euskal familiak arkituko ditu emen bere  

bizitzako zati edo puskak, eguneroko biziera arruntaren argazki batzuk bezela. Eta  

nola  dakian  liburu  onek  familiko  biziaren  ederra  agertzen,  bizi  ori  goiko  argiak  

argitzen eta gidatzen duanean1178 .

Ongi  laburtua  mamia  eta  liburuaren  egilearen  alderako  miresmenez  eta  onginahiz 

idatzia. 

Liburuak izan zituen kritika goresleen berri eman ondotik, gatozen objektu literarioaren 

beraren  ezaugarri  behinenak  azaltzera,  eta  ondotik  liburu  honek  bere  testuinguru 

historikoan bete nahi zuen literaturaz kanpoko funtzio sozialari helduko diogu.

Gorago adierazi dugu lehen ataletik beretik garbi gelditzen direla testuaren ezaugarri 

nagusienak:  etxeko andre bat  lehen pertsonan bere eta  ingurukoen ohiko bizimoduaren 

zentzuaz gogoetan, Jainko edo Jaun giristinoa solaskide eta gidari duela (idazlearen (alter) 

ego moduan). 

1177 “Leturia-ren Egunkari Ezkutua” in Egan (5-6), 1957, 328-332 orr.
1178 VILLASANTE. L.: P. ARRADOY: Kataliñen gogoetak (Aita Luis Villasante frantziskotarrak 

gipuzkoako euskeraz jarriak), Arantzazuko Frantziskotar Argitaldaria, Arantzazu, 1966, 2. edizioa, 5-6 
orr. 
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Bigarren atalak badu berezitasunik. Etxe barnean emazteak eta senarrak zein rol bete 

behar duten du aipagai: bakoitzak zer lantegi eta zer aginpide dituen, eta haiek denboran 

nola bilakatu diren: 

Oi! Jainkoari esker ez zaut ez emaztetu gure gizona, eta ez dut uste gizondu 
nizan.  Bainan  ez  n(a)u  bakarrik  uzten...Lehen  gure  aitak  ez  baitzuen  baratzean 
aitzur bat hunkiko, Joanes ari zaut gogotik lur itzultzen, bai eta ere, behar orduan, 
aza  landatzen  edo  bide  karrakatzen.  Beren  eskalapoin  zikinekin  heldu 
baitzitzauzkigun  gosturik  ederrenean  sukalderat  gure  gizonak,  orai  badakite 
oinetakoen kanbiatzen...

Aldaketa hori zergatik gertatu den gogoeta egiten duela, aditzera ematen du ez dela 

izan  emaztearen  aldetiko  erasiaren,  errietaren  edo  erantzukiaren  bidez  baizik  ere 

maitasunaren indarrez: 

Egia erran, beti gogoan ukan dut behar niola bere lan dorpea eztitu (.) Kanpotik  

akitua heldu zelarik, eta kexu aire, ohartu niz laster aski zuela ene ganik behako bat,  

irriño  bat...  Eta  beti  eman  diot.  Nork  daki  ez  ote  n(a)uen  maite  nik  maite  

dutalakotz1179. 

Genero  ikuspegitik,  hain  segur,  ez  da  egungo  egunean  oso  gora  balioetsia  izango 

eskubide  berdintasuna  eta  eginkizun  partekatzea  lortzeko  jarraibidetzat  emaztearen 

senarraren alderako maitasunaren bidea jartzea, baina aitortu behar da behatzaile fin ageri 

dela narratzailea, eta maitasunaren iturburuari buruzko baieztapena librea dela, idazle baten 

ikuspegi subjektiboa, eta ez moral irakasle baten ikuspegi doktrinazkoa.

Haatik,  gutxitan  nagusitzen  da  idazlea,  gailen  gutxiz  gehienetan  moral  edo  erlijio 

hezitzailea da, eta kontzientziaren ezkutuko xede eta desiren ikertzaile zorrotza. Alderdi 

hori nabarmenenik bekatuak aitortzeko orduan: 

Ez nuen ez bekatu haundirik, bainan arras zikindu artio behar dea egon, gero ikuz-

aldi baten hartzeko? (.) Nola bihurtuko ditut eskerrak gure apez kartsuari? Harek  

daut konpreniarazi usu kofesatzen delarik, behar dela ondoan bermatu (.) Bekatuen  

erraitea ez zaio aski: nahi du bereziki jakin zer xede dutan, zer bihotz, zer gogo. Eta  

aitortu behar dut ez nizala berehala hortaratu. (.)  Emeki emeki  ohartu niz  apeza  

1179 NARBAITZ, P. P. Arradoy: Kattalinen gogoetak, Elkarlanean, Donostia, 1999, 18. or. Aurrerantzean 
orria bakarrik.
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dela, oroz gainetik, arimen Aita... eta emeki emeki ene arima idoki diot. Egia den  

bezala  erranen  dut:  holako  larderia  duen  gizonak,  ez  nuen  uste  holako  bihotza  

zuela...Geroztik, lañoki kofesatzen nitzaio. Oro erraiten diozkat: ene hutsak, bainan  

ere ene entseguak, eta harek, haur bat eskutik eremaiten den bezala erakasten daut  

nola behar nizan aintzina ibili. (41-42 orr.)

Kezka goitarrez landa, bestalde, denok dakigu ardurenik zerarik eramangaitzenak eta 

enoagarrienak ohiko monotoniari nola aurre egin eta gauzak gaizki ateratzen zaizkigunean 

egoerari  nola  buru  egin  eta  gisa  horretakoak  izan  ohi  ditugula.  Nola  jokatu  behar  da 

gizakiok  hain  geurea  dugun  monotoniak  edo  terrenteriak  (Narbaitzen  hitzetan)  jota 

gaudenean, horrek sortzen digun histura gutaz jabetzen denean?: 

Bazinaki zoin hits dutan barnea! Aintzinetik badakit ene lanen berri, eta terrenteria  

berari  beharko  dutala  lotu.  Askari  eta  bazkari,  bazter  xahutze,  oilo  bazkatze,  

eta...Atzo egina egun berriz hasi behar. Hamabortzetarik egin beharra, berdin: egun  

boketako oihalak bildu behar, gero torroskatu, gero latsatu, gero idorarazi, pleatu,  

lisatu eta altxatu...gero berriz zikintzeko...gero berriz hasteko!  (49-50 orr.)

Arrapostua da: lana eginez eta Jaunarengan pentsatuz: 

Osagarri ona balinbadut...zerek n(a)u lotsatzen? Lanak? (.) Badea lagun hoberik? (.)  

Jauna, zuk ere beti “berriz haste” duzu...Goiz guziez gu ganat jeusten zira...Zer, goiz  

guziez? Memento guziez, gure ondotik zabiltza! (.) Jauna, ene Izarra! Huna nun ezin  

sinetsizko argi batek argitzen duen berriz ene bihotza...(id.)

Eta dena gaizki ateratzen zaigunean, egun txarra dugunean? Arrapostua da okerrago 

badirela makina bat pentsatzea eta Jesukristok okerrago pasa zuela gogoratzea: 

Bainan harritzeko dea? Gauzak beti ontsa joan balite, gu nork atxik? Ez niz bakarra,  

noiztenka  orotaz  bazterrerat  utzia  iduri  duena...Badira  beti,  beti  hola  bizi  diren  

emazte dohakabeak: lanez itoak, miseriaren erdian (.) Nik aldiz, hor dut familia, hor  

dut fedea...Eta oroit niz badela Norbait, oihuz arizan dena: “Aita, Aita, zertako nuzu  

abandonatu?” Horra zertako, egun ere, ez dutan fidantzia galduko! (56. or.)
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Sexuaren gaia  tabua:  senar-emazteen arteko sexu-harremanez hitzik  ez;  soilik  seme 

baten “adin gaixtoa” ageri da, eta bertan ama izatea proposatzen da sexu irakasle poeta. 

Senarrak diotsa emazteari: 

Ez  zinukeia  hobe  hitz  bat  erran  bazinio?  Ezti  eztia,  erasiarik  gabe?  Guk  baino  

hobeki badakizue hitz horien erraiten, zuek, emazteek...” –Funtsean, ez niz batere  

izituko! Ez niza Pattinen ama? Pattin ez dea ene haurra? Ez ote du Jainkoak berak  

nahi izan senar-emazteak biziaren iturri bilaka ziten? Ba ote da gauzarik iturri bat  

baino garbiago denik...ez bada nahasten? Hor berean ez ote dut aski katixima gure  

Pattinendako? (52 or.)

Azken atalean inon baino garbiago ageri da funtsean erlijio eta moral ikastaro bat izan 

dela orainokoa, labur eta modu atseginez emana: 

Zoin barna sartu zitzauzkitan egun batez Andredena Mariak Bernadeta sainduari  

erran  solasak:  “Zerbait  ikusiko  duzu  mundu  huntan,  bainan  hitzemaiten  dauzut  

bertzean dohatsu izanen zirela!” Ez zaut eni mintzatu Ama Birjina, bainan badakit  

halere: hitsago bizi hau, eta alegerago dukegula bertzea.(.) Emeki emeki ohartu naiz.  

Apezen  erranek,  kasetan  irakurtuek,  Ligako  bilkuretan  entzunek  begiak  ideki  

dauzkidate...Eta gehiago oraino bizi huntan bildu zimikoek: ene atsegaben erdian niz  

bereziki  ohartu  Norbait  ondo  ondoan  nuela...Norbait...Ene  Nausia...Eta  ni  haren  

Neskatoa! Eta nolako neskatoa! Ez bakarrik haren meneko, bainan lagun. Harekin  

eskuz esku,  haur bat  Aitarekin  bezala...Bai,  bertze Emazte paregabe batek bezala  

kanta dezaket: “Ene arimak goresten du Jainko Jauna...ezen behatu dio bere neskato  

xumeari!” (117-119 orr.).

Gatozen  liburu  honek  bete  behar  zuen  gizarteko  egitekoaz  mintzatzera.  Alaba 

zaharrena egun batean berandutxo heltzen da etxera, Anjelusak jo ondotik: 

Mokoa fin  fina jin  zauku azkenean,  galdeginez  “gazteak ez  badira jostatzen,  nor  

jostatuko den”? Ez gira mokoka hasi...bainan hotz hotza joan oherat,  ez baitzaut  

holakorik batere gustatzen (107. or.) 

Arazoa horrela planteaturik arrapostua da: 
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Ez dut erran nahi behin edo bertze ez dela haizu...Ez dut erran nahi gauaz dabiltzan  

guziak gaizki dabiltzala...Ez dut ere erran nahi libertate poxi bat –eta eman dezagun  

gutixko zutela lehen–, ez dutela on gure gaztek bereziki egungo egunetan: bertzenaz,  

nork atxik? Aski lan badute, hola ere, herrian gelditzeko, hirirat ihesi ez joaiteko... 

(108. or.) 

Are nabarmenago ageri da “segida” atalean: 

Dena  den,  Haritzaldea  nahi  ginuke  azkar  atxiki  eta  ondokoer  utzi.  Nik  ez  dakit  

zertarat  goatzin,  osoki  behar  dutenetz  bazterrek  kanbiatu.  Hala  diote,  ixtantean  

Eskual-Herrian berean laborari guti dukegula (.) Orai haatik beldurtzen hasia niz,  

kanporat joaitearen bortxaz ez ote giren odol husten ari...Hortan bederen Etxeluzeko  

Jana-Marik  arrazoin  du:  “Nehork  ez  nahi  gehiago  laborantzan...lurra  behera  

baita!” (114. or.) 

Familiak segida izango duen esperantza nagusitzen da, noski: 

Hortakotz,  fidantzia  dut  hola  hola  segitzen  ahalko  dugula  Haritzaldean  (id.)  eta 

zibilizazio horren balioa azpimarratzen: eta segituko dutela gure ondokoek...Barnean 

duguno eta duteno egiazko ontasunen estimua...Zer den haatik! Lurra, eta zerua:  

zoin urrun elgarretarik, eta zoin hurbil! Bat bertzearen bidea, naski: lurretik zerurat! 

(id.)

Fidantzia  eta  euskal  laborari  zibilizazio  giristinoaren  goresmena  bada  baina 

mehatxuaren kontzientzia larria ere bai. Eta horrelako liburuek bere heinean mehatxu hori 

gutxitzen lagundu nahi zuten.

Hegoaldeari begira, Aita Villasantek idatzi hau gipuzkeratu eta irakurleei bi ohar egin 

beharra ikusi zuen: batetik, kontuan hartzeko Frantzian Espainian ez bezala eskola laikoa 

zela, eta han hilerriak elizaren kanpoaldean izaten direla. Horretaz gain, zioen beste arrazoi 

bat ere bazuela lantegi hori hartzean: 

Baserriari laguntzea, alegia. Danok dakigu zein arrisku aundian arkitzen dan gaur  

euskal  baserria.  Danak  fabrikara  joan  nai.  Kalera  igesi.  Kaleko  lillurak  artuak  

gaude,  nonbait.  Ez  al  zan  komeni,  une  ontan,  baserriko  bizitzaren  alderdi  onak  
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argitan jartzea, besterik ezpada, gure nekazariek beren bizieraren poza ta zoriona  

obekiago  ezagutu  ta  sentitu  dezaten,  eta  etxea  ta  lur-lana  maiteago  biurtu  

dakizkien?1180.

Nemesio Etxanizek ere garai inguru horretan idatzi  zuen  Lurrak min du kontakizun 

laburra, geroago argitaratu bazuen ere1181, eta gaia ildo berekoa, hots, arbasoen ondasun 

fisiko eta moralei ederretsirik haiek bere hartan atxiki ordez diru-gutiziari amore emanak, 

hondamendia dakarkio nekazari familia bati.

Elizak  ez  zituen  Ipar  Euskal  Herrian  ekonomiaren  bridak  bere  gain,  eta 

irakaskuntzarenak hein batean baino ez. Familiarenak atxiki nahi zituen. Gizarte funtzio 

aldetik testuinguru horretan kokatzen da Pierre Narbaitz bikario nagusiaren idatzi hau, eta 

horrek azaltzen du Iparraldean ez ezik (“Zerbitzari”-k liburu ederrentzat zuen) Hegoaldean 

ere apaiz-fraide euskaltzaleen artean eta haien eragin eremuan izan zuen harrera izugarri 

ona.

Piarres  Larzabal  ahalegindu  zen  P.  Narbaitzen  “Kattalinen  gogoetak”-en  osagarri 

zatekeen  “Beñaten  gogoetak”1182 izkiriatzen,  baina  atal  batetik  haratago  ez  zen  heldu. 

Plagiotik hurbilegi sentitu zuelako beharbada bere burua edo lan ausartegia hartu zuelako; 

izan ere, familia hiru alabaz hornitu zuen eta beraz emakumeen psikologian barneratzea 

galdeginen ziokeen. Hona zati adierazgarri batzuk: 

Nitaz erran ditake gizon urus bat naizela. Kattalin ene emaztea bezalako bertze bat  

ez da herri guzian. Kasko gaitzekoa, gobernatzen dakiena, langilea eta orhatza bezin  

zuzena... Eta adimenduz chorrotcha! Bo, ezin sinhetsia da nola, tanpian, oro jujatzen  

dituen  eta  pisatzen...  z  zaut  segur  balio  itzuli  eta  mitzulika  harekin  artzea...  Nik  

paterra hasi ordu, berak ameneraino joaiten baitaut (.) Auzoko Pello horrek, maiz  

jalitzen dautana da, gure etchean emazteak dituela bridak eta ez nik... Sobera uzten  

diotala esku-gaina Kattalineri... (.) Berdin ni baino kasko gehiago du gure Kattalinek  

etchearen  gidatzeko...Nahi  dut,  itsusi  dela  etchean,  emaztea  kaporal  eta  gizona  

bildots...Bainan, ez da hori etcheko mo(l)dea... Ohore emaiten daut emazteak... Hura  

da gidari, bainan ni naiz buru (id.)

1180 P. ARRADOY: Kataliñen gogoetak (Aita Luis Villasante frantziskotarrak gipuzkoako euskeraz jarriak), 
Arantzazuko Frantziskotar Argitaldaria, Arantzazu, 1966, 2. edizioa, 7. orr.

1181 “Lurrak min du” in Zeruko Argia, 1966-04-24.
1182 Kostatarra: “Beñaten gogoetak” in Euzko-Gogoa, 1957, 178-183 orr.
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Familiako  hiru  alaben  ezaugarriak  ere  eman  zituen,  baina  hor  finitu  zen.  Ez  zuen 

segidarik ukan. Bestek bultzaturik hasi ote zuen eta eroso sentitu ez. Auskalo! Nolanahi 

den,  P.  Narbaitzen  liburuak  izandako  arrakastaren  erakusgarri  da,  bere  apalean. 

Dakizuenez, ez zen nornahi P. Larzabal, baina honetan, guk dakigula, huts egin zuen.
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3. IPUINAK

3.1. HAUR ETA GAZTEENTZAKO IPUINAK

Berariaz haur eta gazteentzat idatzitako ipuin gutxi argitaratu zen 50eko hamarkadan 

eta kaleratu zirenak hamarraldiko bigarren zatian (Leon Leon-en La Fontaine-ren alegiak 

alde  batera  uzten  ditugu).  Jean  Etchepare  jatsuarra  izan  zen  autore  emankorrena. 

Helduentzako  ipuinekin  batean  hamar  bat  gazte  ipuin  argitaratu  zituen  1957tik  1961ra 

bitartean, Iparraldeko hainbat aldizkaritan (Gure Herria,  Herria, Gazte, Panpin); Antonio 

Sorarrain  alkizar  frantziskotarrak  bi  ipuin  luze  argitaratu  zituen  Euzko-Gogoa-n,  bata, 

1956ko  ale  batean,  eta  bestea  1958an,  segur  aski  Zarauzko  antoniotar  gazteria  zuela 

gogoan. Jose Mari Satrustegik herri ipuinen atalean adierazi dugun bezala, alegia berri bat 

idatzi  zuen,  azeria  protagonista.  Marijan  Minaberry  bankarrak  ere  “Hiru  adichkideak” 

deritzan  alegia  berri  bat1183 kaleratu  zuen  1958an.  Halaber,  1961ean  eta  1963an  ipuin 

bildumak kaleratu zituen1184. 

Kopuru aldetik, guztira, ehun bat orri besterik ez, baina kalitate aldetik aipagarriak dira 

gagozkigun hamarraldian gehienbat gazteentzat idatzitako ipuinok.  

3.1.1. Jean Etchepare Landerretche

Idazle baxenabartar hau (Garaziko eskualdeko Jatsu herrikoa) hogeita lau urtetan hil 

zen, gaitz gaizto baten ondorioz. Haatik, 1957tik 1961era, bost urtetan ekoizpen aipagarria 

utzi zigun. Kazetaritzan, antzerkian eta batez ere ipuingintzan nabarmendu zen, gazteentzat 

bezala  helduentzat  idatzi  zituen  ipuinen  bitartez.  Olerki  batekin  sari  bat  irabazi  zuen 

Eskualzaleen  Biltzarra-k  antolaturiko  sariketa  batean  eta  eleberri  bat  idatzi  zuen, 

“Ithurraldea” zeritzana, Euskaltzaindiak 1958an antolatu zuen eleberri lehiaketan aipamena 

lortu zuena, baina ez zen argitaratu1185. Adinkide ez genuenoi Piarres Xarritonek eta Inazio 

1183 Gure Herria, (7), 1958, 57-58 orr.
1184 “Mari Gorri” Gure Herria edizioak, 1961, eta “Itchulingo anderea”, Goiztiri, 1963.
1185 Olerkiaren  izenburua  “Jatxu  hirian  bizi  naiz”  1960an  saritua.  Ikus  Auñamendi  entziklopedian, 

Literatura  III,  142-143  orr.  Hil  berritan,  besteak  beste,  Txillardegik  agertu  zuen  samina  haren 
heriotzagatik Buenos Airesko Tierra Vasca aldizkarian: 
“Etxepare il da” 1962-01: Euskeraz jaiotzaz jabetua (izkuntza aberatsa eta iaioa berea beti) txolarteetan,  
garrantzirik  batere  eman  gabe,  idaz-makiña  artu  eta  ipui  zoragarriak  idazten  zituen  (.)  Bere  
merezimentuak agirian ziran orain dala bi  urtetik.  Alde batetik leenengo Saria irabazi baitu Olerki-
Sariketa  batean,  joan  dan  urtean;  eta  Sariketa  berean,  beste  batzuk  ere.  Eta  bestetik,  Erkiagaren  
ondoren, Euskaltzaindiaren Nobela-Sarian aipamen berezia lortu zuelako. “Ithurraldea” bere nobela  
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Mujikak1186 aurkeztu  ziguten  1991n.  Euskaltzainak  haren  bizi-urratsen  eta  nortasunaren 

berri  eman  digu  batez  ere,  eta  gipuzkoar  idazleak  haren  ipuingintza  euskal  literaturan 

kokatzen eta haren balio literarioak azaltzen enplegatu da. 

Antzerkiaren  atalean  aditzera  eman  dugu  eraberritze  premian  zekusala  Iparraldeko 

antzerkigintza  50eko  hamarraldiaren  amaieran,  beti  Larzabalen  eta  Giltzuren  antzerki 

berak ematen ari  zirela  eta kexu, itzulpenek baino antzerki  asmatuek arrakasta gehiago 

zutela eta lehentasuna sorkuntzari eman behar zitzaiola aldarrikatzen, eta bera ahalegintxo 

batzuk egiten ere.

Haren nortasunaz diosku P. Xarritonek: 

Laster ohartu nintzen zer mutiko ixila, goxoa, langilea eta lagunkina zen, bere hogoi  

urtekin (.) Ixila eta goxoa, erran dut, laket baitzitzaion egoitea, berdin oren osoak,  

geldi-geldia eta bakar-bakarrik, mahain baten aintzinean, liburu bat eskuetan, edo  

ostatu xoko batean, jendearen harat-hunatari so. Bainan horrengatik, lagunkina ere  

zen  izigarri.  Maite  zuen,  bere  omonierrarekin,  eskolako  lagunentzat,  kazeta  ttipi  

baten muntatzea. Atsegin zuen arratsetan, Heletarat edo Baigorrirat itzuli bat egitea,  

hilabeteko Gazte bere lankidekin aipatu ondoan, Eskualdun Gazteriako harat-hunat  

guziak  nahasteko  orozbat.  Igandetan,  hiritar  ainitzek  lekuak  husten  baitituzte,  

bazoan berdin gure laguna Donostiarat zezen lasterren edo liburutegien ikusterat  

bezain gogotik, hango ezagun edo adixkide euskaldunekin goxatzerat (236. or.)

Haren nolakotasun literarioaz berriz, Inazio Mujikak helduentzat idatzitakoen artean 

Kurutze Gorriak ipuina berezi du guztien gainetik: luzeraz bezala kalitatez ere aparte bat  

merezi duela iruditzen zaigu  Kurutze Gorriak (.)  Erlatu honen garrantzia, gure ustetan,  

bere modernotasunean datza. Filme neorrealista italiar baten antza hartzen zaio hasiera-

hasieratik,  fotogramak  xuri-beltzean  pasatzen  dizkigu (12-13  orr.).  Helduentzat  idatzi 

zituen ipuinei geroago helduko diegu, goazen orain gazteentzat idatzi zituenekin.

Euskaltzaindiaren eskuetan dago; eta berak erabaki dezake argitaragarria dan ala ez. Itxaropen aundia  
zan bat, beraz, itzali zaiguna. Gertaera illuna, beraz, euskera maite dugun guziontzat. Zeruan gerta  
dedilla. 
Kontua da oraindik argitaragabe jarraitzen duela, Euskaltzaindiaren eskuetan. Eleberri horrek ehun eta 
berrogeita hamar orri ditu makinaz joak. Azken hamabost orrietan olerkiak daude. Eleberri hibridoa da, 
kontakizunaz gain, antzerki bateko elkarrizketa modukoak eta eleberria bururatzeko olerkiak. Iparraldeko 
idazleek  Euskal  Herriko  beste  lurralde  batzuetakoek  baino  aukera  gutxiago  izan  dute  idatziak 
argitaratzeko.

1186 Ikus  MUJIKA IRAOLA, Inaziok  Prest.:  Jean Etchepare: Mendekoste gereziak, Erein, 1991.  Aitzin-
solasa Inazio Mujikarena eta gibel-solasa Piarres Xarritonena. Idatzi zatiak aldatzean, orria jarriko dugu.

637



Kontagintza

Gazte ipuinei buruz dio Inazio Mujikak:   maiz asko bere esperientzia pertsonaletik  

haur garaiko oroimenetan oinarri hartu eta moldatuak.  Haur eri hark belarria finduta  

zuen inguruneko hots eta koloreak,  detaileak azken-azkenean antzeman eta hausnartzen 

(12.  or.)  eta  gero  irakurketen  arrastoak  bere  ipuinetan:  Bildumari  izena  ematen  dion  

ipuinak,  Mendekoste  Gereziak alegia,  Grimm  anaien  Hänsel  und  Gretel  ipuin 

famatuarekin  zerikusi  handia  duela  iruditzen  zaigu,  batez  ere  txokolatezko  etxetxoan  

gertatzen denarekin (id.)

Gatozen bada 1959an Euskal Kulturaren Alde zeritzan erakundeak (Eusko Jaurlaritzak 

1956an  sortua  Pariseko  Lehen  Euskal  Mundu  Batzarrean,  zuzendari  Iokin  Zaitegi) 

antolatutako Ipuin Sariketan lehen saria lortu zuen ipuina labur-zurrean iruzkintzera. 

3.1.1.1. Mendekoste gereziak

Grimm anaietako baten emazteak bere amari jasotako ipuinean1187 protagonista Hansel 

eta Gretel dira eta hemen Peyo eta Mayi. Diferentzia nabarmen bat halere: Etcheparenean 

ez dira anai-arrebak baizik adiskideak. Laborari etxeetan bizi dira eta herritik urrun: zoko-

moko guziak oihanez estaliak ziren,  udan dena putzuka perde,  neguan hezur eta larru.  

Oihanez-oihan,  Ihizgorriri  behera,  ur  erreka  mehe bat  jausten  zen,  arroketan  ohatua,  

nihun ere lohi putzu bat gabe. Ura kriztaila bezain garbi, jauzi-jauzi heldu zen gain behera 

(139. or.). Beraz, izadia gizakiak andeatu gabe marrazten digu, ura kristala bezain garbia, 

herritik  eta  “zibilizaziotik”  urrun.  Laborari  etxeetan  bizi  dira  bere  azienda  eta  etxe 

abereekin:  Harginainean eta Harxurian behiak, zaldiak, ahuntzak eta ardiak bazituzten.  

Gatuak eta zakurrak ere (id.).

Aleman  ipuinean  amaorde  gaiztoak  azkenerako  aita  bereturik  anai-arrebak  basora 

eramaten  dituzte  han  bakar-bakarrik  beren  gisa  uzteko;  Etcheparenean  aldiz,  neska-

mutikoak berak abiatzen dira etxetik kanpora mundu berria ezagutzera, lehen gerezi bila, 

hots,  mendekoste  gerezi  ederren  bila.  Asperturik  eta  gogaiturik  dira  beti  gauza  berak 

ikusteaz, eta mundu zabala ezagutu nahi dute, beren mundu ezagunetik landa den mundu 

ezezaguna, ustez gauza ederragoz betea.

1187 Ikus Internet-en M. Antónia Guardiet Bergalló: “Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck”. Hortik 
hartu ditut Grimm anaien ipuinari buruzkoak. http://www.teatro-real.com. (2009-12-30).
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Inguratzen dituen natura bezala, neska-mutikoek egiten dituzten jolasak ere arras basak 

edo naturalak dira: 

Ez zuten  oraiko haurrek  ukaiten  dituzten  jostagailurik!  Ur errekan xipaka (oinak 

bustitzen) artzen ziren neskak eta mutikoak gaztain perdez xirula egiten, xori hiltzen  

harrika neguan, udako bero handietan suge mandil kalitzen harrusuetan (harresietan) 

eta holako. Neskek ez zuten pupetarik. Mutikoek ez zuten zurezko zaldirik. Ukanik ere  

ez ziren gustatuko. Ez zakiten xoko batean jarririk jostatzen, haur txar batzu bezala,  

iduri eriak, lasterka ezin ibil. Jauzteka ezin ar. Ez zitazken geldirik egon. Nahiago  

zuten aberen ondotik hatsangatuak ibili. Nihun ez zauzken. (140. or.).  

Eta  astoen  ondotik  ibiltzea  atsegin  zuten,  eta  erleen  habia  atzeman  eta  zuloari  su 

emanik  erleak  hil  arteko onik ez  zuten.  Hitz  batean,  bizi-bizirik  zeuden,  oro jolasgura 

ziren; haatik, gurasoek lanean ariarazten zituzten, eta hastio zuten beti ingurune bera ikusi 

beharra:  Lurra, oihanak, etxeak, iguzkia, izarrak eta zerua baizik ez ziren ageri heietan.  

Alde guzietarik mendiak. Eta bixta labur. (141. or.).

Amets zituzten mendekoste gerezien bila abiaturik heltzen dira sorginaren txokolatezko 

etxera.  Zati  hau Inazio Mujikak adierazi  bezala,  oso Hansel eta Gretelen ipuinekoa da. 

Aleman ipuinean bezala Etcheparenean kaiolan sartzen du sorginak mutikoa eta denbora 

aski luzez hura gizentzen  atxiki  ondoan eta neska berarentzat  lanean,  neskak azkenean 

lortzen du sorgina labera bota eta bertan kiskal dadin, eta mutikoa kaiolatik askatzea.

Amaiera bestelakoa da.  Grimm anaienean anai-arrebek sorginaren gozokizko etxean 

perlak eta harribitxiak aurkitzen dituzte eta aitarengana itzulirik, amaordea jada hilik zela, 

aberats eta zoriontsu bizitzen dira; Etcheparenean berriz: Luzaz besarkatu ziren eta etxean  

sartu.  Gatibualdian neska-mutikoen artean maitasuna sortu da, eta etxera itzultzen dira, 

gurasoen mundu ezagunera.

Etchepareren  ipuinetik  gazteek  atera  dezaketen  irakatsia  da  mundu  ezezagunean 

arriskuak badirela, apetak eta nahikeriak ase nahian ibiltzea arriskutsua dela, baina direlako 

peril horiek elkar maitatuz eta familiarekin eten gabe gaindi daitezkeela. 

Ipuin honetan, bestalde, zoritxarrik handiena sorgina bezala bakar-bakarrik bizitzea da, 

familiarik gabe eta herritik kanpo oihanean: 
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Gaixo  haurrak,  ni  bakarrik  niz  mundu huntan,  aitarik  gabe,  amarik  gabe,  anai-

arrebarik gabe, haurrik gabe. Ikusazue zoin triste izan naiteken, bakarrik ontasun  

guzien erdian, oihan baten barnean (145. or.).

3.1.1.2. “Papo-gorria” 

P. Xarritonek kontatzen digu:  Herriko eskolan zebilelarik, gaitz gaixto batek behartu  

zuen luzaz etxen eta ohean egoiterat (235. or.). Ipuin honetako protagonista Peyo ttipia, 

hamar urtekoa ere hala da: udazkenean, zehazki, urrian, ohean etzanik, elgorri kutsakorrak 

jota eri eta inori ez kutsatzearren bakarrik egotera behartua. Orduan:

Bere anai-arreben kalapiteri dena beharri eguerdi eta arrats...(.) Eritasuna ahantzi  

behar zuen, eta gogoz bederen ibili, hain maite zituen herriko xoko galduetaraino.  

Bera  ari  zen  solasean  bezala  bere  lagun  ttipiekin,  jende  handiekin  ere  bai.  Eta  

ardura amari oihuka, beti zerbaiten beharretan...Eskolatik bere lagunak hautemaiten  

zituen bidean iragaiten irriz eta oihuka eta elgarri pasoka (150. or.). 

 Honetan,  bere  bakardadea  arintzera  udazkenean  eta  neguan  ere  kantatzen  duen 

papogorria heltzen zaio. R.M. Azkuek Nafarroa Beherean jasotako elezahar baten arabera, 

papogorria edo urretxindorra txori sakratua da; izan ere, Andre Maria Kalbarioko mendian 

Semearen heriotza bitartean negarrez ari zela, txepetxak zikindutako altzoa garbitu zion 

papogorriak eta orduan Jesusen odol sorta erori baitzitzaion papora. Hortik izena1188. 

Gagozkion ipuin honetan papogorria eta miraila dira garrantzizkoak: 

Orduan haurrak eskuak zabalduz eta ganbarako asko gauza erakutsiz xoriari nahi  

dio  mirailak  emaiten  duela  konpreniarazi  ganbararen  itxura.  Han  bertzaldean  

ikusten dituen haurño hura, xoriño hura, ohe hura ez direla itxura batzu baizik (153-

154 orr.).

1188 Ikus “txoria” atala in AZURMENDI, Mikel:  Euskal nortasunaren animaliak, Baroja, Donostia, 1987, 
batez ere 36-38 orr. Ikus halaber, PERURENA, Patziku: “Txantxangorria: kristau herri melenga honen 
sinbolo garbia” in Porrot 4/Kontra,  (otsaila), 1990, Interneten.
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Ispilua tarteko harremanetan jartzen dira kanpoan bakarrik den txoria eta gela barruan 

bakarrik den mutiko eria, nolabait, arima bikiak. 

Papogorria lagun duela iruditzen zaio kanpoan baino hobeki  dela  eta zortzi  egunen 

buruan egunero txori papogorriaren ondoan egoki, sendatu zen mutikoa. Hasi zen kanpora 

joaten eta eskolara. 

Neguan, hotzak hasi zirela, mutikoak berak atzeman zuen bere gelan papogorria hilik. 

Amaiera tragiko horren karietara, negar egin zuen mutikoak. Ehortzi zuen mutiko lagun bat 

bezala,  eta  ez esperantzarik  gabe  baizik  sinesmenak emaniko  itxaropenaz:  Ixil-ixilik  bi  

otoitz egin ziozkan eta baratzeko lurrean, amak ekar arazten zituen lore andana baten  

artean ehortzi (159. or.)  

3.1.2. Antonio Sorarrain

Alkizar  frantziskotar  ohi  hau  Salbatore  Mitxelenaren  belaunaldiaren  eta  Joseba 

Intxaustiren1189 belaunaldiaren artekoa dugu. 50eko hamarkadan, Zarauzko frantziskotarren 

komentu-eliza lanetan aritu zen, antoniotarren Lanbide eskolan (1961-1968 artean zuzen-

dari), Komertzio eskolan eta batxilergoan eskolak eman zituen, 1957an Karmelo Iturria-

rekin  batera  “Helduentzako  Euskal  Eskola”  sortu  zuen,  eta  guri  berariaz  doakigunez, 

euskal literaturgintzan aritu zen. 

Santa edo santa hotsean hildakoen biografiak idazten nabarmendu zen: hamarkadaren 

hasieran  italiar  santarena  Santa  Maria  Goretti:  bere  bizitza argitaratu  zuen1190, 

hamarkadaren  erdian,  Arturo  Kanpionen  Itzaltzuko koblaria1191-ren itzulpenaz  gain,  Lili  

txuria  odoletan1192 kaleratu  zuen,  Ama Maria  Teresalina  bizkaitarraren  bizitza  (Joakina 

Zubiri  1918-1947) Pakistango Kaxmirren  martirioa  harturik hila,  eta  bi  ipuin aski luze 

Euzko-Gogoa-n,  hamarkadaren  bigarren  zatian:  Lili  zuria1193 eta  Urzain,  Zillarrezko 

1189 Sorarrainen biografia laburra:  Euskal Herriko lanbide-heziketa, Langintza eskola, Zarautz, 1995, 71. 
or.;  eta  Zarauzko  frantziskotarren  artean  euskal  letretan  nabarmendu  direnak:  Gure  Herriko  
frantziskotarrak, Arantzazu, Oñati, 2002, 230-234 orr.

1190 Arantzazu Argitaldaria, Arantzazu-Oñate, 1951.
1191 Honako liburu honetan bildua: Elezarrak. Arraun ta Amets, Itxaropena, Zarautz, 1955.
1192 Arantzazu Argitaldaria, Arantzazu-Oñate, 1955.
1193 Euzko-Gogoa , (7-8), 1956.
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Azeria1194,  gazteentzat  oso  egokiak.  Erlijio  kazetaritzari  dagokionez,  Anaitasuna 

(Gipuzkoakoa) eta Franciscanismo aldizkarietako zuzendari izan zen. 

3.1.2.1 Lili zuria

Urretxindorra  da  protagonista  nagusia.  Bere  bizia  baino  maiteago  duen  Mirentxu 

neskatxa salbatzeagatik bizia nola ematen duen kontatzen da. Jose Mari Satrustegirentzat 

maitatuaren hutsunea ekartzen du gogora urretxindorrak eta haren mezularia da1195. Kanta 

zaharretan  maitatuaren  hutsunea  barik  amodioaren  zoriona  ere  adieraz  dezake1196.  J. 

Chevalier-en  sinboloen  hiztegiaren  arabera1197,  urretxindorrak  (olerkari  guztientzat 

maitasunaren kantari) era hunkigarrian erakusten du, sortzen dituen sentimendu guztietan, 

maitasunaren eta heriotzaren artean dagoen barneko lotura. 

Gure kontakizunera itzuliz, Gorbeiako urretxindorrak Mirentxu maitea hil ez dakion 

soilik Auñamendiko bortuan den Elurrezko Lili Zuria ekarri behar dio. Bidean larretxoriak 

(oso azkar goratzen eta oso azkar beheratzen direlako zeruaren eta lurraren arteko loturaren 

ikur),  pagausoak  (basoko  uso  handiak)  eta  Iratiko  oihaneko  etxeko  andre  den  Lorea 

(Lizardiren  “Itzal”  oroitarazten  du,  baina  guztiz  bestelako  zentzua  du)  izaten  ditu 

laguntzaile. 

Izadia eta izadiko sorkariak Asisko San Frantziskoren tradizioan Jainkoaren kreazioa 

eta  kreaturak  dira,  hurrenen  hurren.  Anaia  Eguzkiaren  ereserkia,  txolarreei  egindako 

predikuak,  otsoa otzantzeko egindakoa.  Tradizio  horretakoa da kontakizuna hain segur, 

idealismoz, lirismoz eta izadizaletasunaz blai1198, eta naturazaletasuna suspertzeko aparta.

Neguan hasten da kontaketa: 

Baiñan gaur urretxindorrak naigabez il nai luke ta otzez nausiturik abestu eziñik,  

gaztañondoko adar batean kikilduta dago leio-zear irrikitzen begira. Ba-dira egun 

1194 Euzko-Gogoa, (1-2), 1958.
1195 Ikus “txoria” atala in AZURMENDI, Mikel:  Euskal nortasunaren animaliak, Baroja, Donostia, 1987, 

54. or.
1196 Ikus Mikel Azurmendiren aipatu liburuan, 57. orria.
1197 CHEVALIER, Jean eta GHEERBRANT, Alain: Diccionario de los símbolos, Edit. Herder, Barcelona, 

1991, 901. or.
1198 Egun  euskarak  duen  normalizazioaren  talaiatik  behaturik,  baditu  gramatika  akats  nabariak,  testua 

itsusten dutenak baina literatur maila itzali gabe. 
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batzuk,  Mirentxu  ez  dala  agertzen  leioan,  neskatxa  iltzeko  zorian  dagolako...Oe-

gaiñean datza; bere adats ederrak ez du leengo argi biguiñik; bere begi ederrak ez  

dute  orain  dizdiratzen  aspaldiko  ñir-ñir  zoragarri  arekin;  masail  zuri-zuriak  

berdintzen dira izaren musu zurailekin; aboa par egiteko eratua ta ibar-zelaiaren  

loreak baiño gorriagoa zana, estutua dago miñezko kiñu batez; bere soiñ liraiña  

txorien bekaitza zana, unaturik dago, beroga urren, eta esku aiek lore-atalak bezela  

ez dezakete bialdu maitasun-gezna urretxindor gaixoari (id.).

Gorbeiatik  Auñamendira  negu  minean  ibilaldi  latza  egin  ondotik  heltzen  da 

urretxindorra elurrezko Lili Zuria kulunkatzen den gailurrera: 

Atzaparrak  elurrean  tinko  egiñik,  poliki-poliki  tontorrera  urbiltzen  da,  ta  

orduan...gauza gelgarria benetan...illargiaren izpiz eta aingeruen egalez eunduta bai

´litzan,  lili  zuri  eder,  dizdiratsu  bat  agertzen  zaio.  Aizeak  astindutako  Lili  Zuria  

leiarrezko derizkion azubil (zurtoin) baten gaiñean kulunkatzen ari da (id.)

Lorea Irati oihaneko etxeko andreak azaltzen dio zergatik sortu den Lili Zuria han: 

Beiñola, Maitagarria yoan zan ara negar egitera, ta malko bat elur gaiñean 
eroritakoan, edertasun berdingabeko Lili Zuri bat sortu zan. Ordudanik, negu orotan 
toki artantxe sortzen da Lili eder ori. 

–Eta zergaitik negar egin zuen Maitagarria´k?

–Gure aberriaren zorigaitzak ikustean –zion Lorea´k asperenka– baiñan malko ori  

yario zitzaionetik, euskera gure izkuntz ederrak beti-betiko iraungo omen du (id.)

Lili Zuriaren eta beraren zurtoinaren eraginez, Mirentxu sendatzen da: 

Mirentxu´k artzen du Lili  Zuria eskuen artean; bere berdingabeko lurriña pozkiro  

arnasten du;  lore-atalak  goiznabar-argi  añako biguiñak,  illargiaren  izpiak baizen  

argitsuak,  eguzkiaren  leengo  printzak  alako  epelak,  lilluraturik  musukatzen  ditu.  

Elurrez eta leiarrezko egiña dirudien azubilla, laztantzen du. Bere begiak berriz ere  

argitsuak dira,  ezpaiñak gorriak,  adatsa dizdiratsua, masaillak  gorri-zuriak.  Bere  

zaiñetatik odol epela ta berria dabilkio. Zein ederra dan ats egitea Elurrezko Lili  

Zuria´ren ondoan...! (id.)
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Horretaraz  gero,  ematen  du aberriaren  eta  bereziki  euskararen aldeko sakrifizioaren 

irakurketa  aktibarazi  nahiko  lukeela,  ezen  bestela  iduri  du  kontakizunean  garrantzi 

handiena duten sinboloek zuritasuna,  garbitasuna azpimarratzen dutela,  eta interpretazio 

baten  arabera  urretxindorrak  neskatxaren  birjintasuna  salbatu  nahiko  luke  kosta  ahala 

kosta,  edota galdutako paradisua berreskuratu klaustroetako lorategietan  aipatu ohi  den 

bezala,  esaterako,  Naiarako  Santa  Maria  La  Real  monasterioko  klaustroko  lorategian, 

zurtoina kristalezkoa duen lili zuri elurrezko horren bitartez.

 

Nolanahi  ere,  dena  delako  helburu  espiritual  goren  horrek  bizia  ematerainoko 

sakrifizioa  eskatzen  du,  sakrifizio  bortitza,  Gorbeiatik  Auñamendirako  joan-etorri 

neketsua, negu minean; hori bai, ordainetan, gozoro hiltzeko: 

Mirentxu´k maitasunez zotinka, eskuen artean du, biotz-ondoan eusten du, maitekiro  

musukatzen du...baiñan Txorrotxio iltzen ari  da...Bitxiak  baizen malko bi  ederrak  

darizkio  Gorbea´ko  lore  ederraren  begietatik,  eta  malkoen  txerak  oartzean,  

urretxindorra itzarrik ez duen lo gozo batean murgiltzen da...(id.)  

3.1.2.2.  Urzain, zilarrezko azeria

Bigarren kontakizuna berriz, Urzain azeri bihozberaren eta Xabier mutiko bihozberaren 

arteko zinetako adiskidantzaren istorioa da. Oso ongi kontatua dago azeriaren bizialdia, 

jaiotzen denetik amak zapuztu eta bizia bere kasa atera behar duenera. Horixe du lorpenik 

handiena,  nire  iritzirako.  Honetan  ere  izadia  xarmanki  dago  margotua,  haren  alderako 

zaletasuna sustatzeko ezin hobeki.

3.1.3. Jose Mari Satrustegi

“Axeri belarri-motza” alegian1199, herri ipuinen atalean iruzkindu dugun “Esneketaria” 

ipuinean garazieraz  bezala  engoitik  nafar  kutsuko batu gisakoan,  azeriaren  ibilbidearen 

berri ematen digu, bizi zen zelaitik mendira, eta han atzeman zuen artzaintsarekin izaten 

duen bertso-elkarrizketa.

1199 In Egan (1-2), 1960, 67-70 orr.
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Azeria ongi bizi zen zelaian, baina beroa zuen “partida”. Partitu zen bada mendi aldera, 

lortu  ere  bai  atsegina  oihan  busti-belarzutan  sartu  zelarik  (id.).  Loaldi  ederrak  egin 

ondotik,  zer  ahoratu ere lortu zuen, artalde  batetik  axuri  bat  bereganaturik,  baina,  leku 

berrian ez zen laketzen:

Afari ondoan izarretara begira dago; Menditartean ikusten duen zeru puska ura ain  

ttipia  iduritzen zaio!!  Nun dira ene erri  artako zeru zabalak? Etzuen erran nahi  

biotza ta zainak itotzen zazkotela patar aiek; presondegi batean bezala zela; etzuela  

laketzen. Eta gero zer bakardadea! Berdin ilun zen bere barnea, argi-sendian (id.)

Artzaintsarekin koplatan azeria entseatzen da neskatoa gogatzen,  handik hobe duela 

lekua utzirik Parisera edo joanik,  baina, artzaintsak:  Bana nik beti/ikusten duana/gogoz  

itzultzen/munduz joana. Bizkitartean ehiztari bat inguratzen da, azeria hasten da ihes egin 

nahian  baina  artean  harrapaturik  da  gelditzen.  Bizia  ez  galtzeko  buztan  harroa  bere 

hortzekin hautsi beharrean gertatzen da, eta orduan artzaintsak: 

Bego, bego, sort lekua,

Duzu nere konseilua;

Ba-da munduan zer jana

Ausiki gabe buztana (id.)

Azeri emigrantea baino lurrari atxikitako artzaina hobe! 

Gogora  ekar  bedi  duela  berrogeita  hamar  urtetsu  euskal  emigrazioa  gaitza  zela 

Garaziko eta inguruko laborari eskualdeetan, ahaide ugariko nekazari familietan gehiago 

ziren  Ameriketara,  Bordele  edo  Parisera  abiatzen  ziren  seme-alabak,  lekuan  gelditzen 

zirenak baino.

3.1.4. Marijan Minaberry

Xabier Etxanizek honela idatzi du autore honetaz: 
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Minaberry  dugu  60ko  hamarkadaren  hasieran  haurrentzat  idatzi  zutenen  artean  

idazle garrantzitsuenetariko bat1200. 

1958an argitaratu zuen “Hiru adichkideak” izenburuan aipatzen direnak “altxaliliak” 

edo  tximeletak  dira,  zuria,  gorria  eta  horia.  Han  dabiltza  hegaldaka  bata  bertzearen 

gibeletik lasterka, erle bat ikusten dutenean: haren habiaren bila abiatzen dira eztia amets. 

Horretan, aroa aldaturik, euri-xortetan, aterpe bila abiatzen dira lorerik lore. Lore horiak 

tximeleta horia baino ez du gerizatu nahi,  lore gorriak tximeleta  gorria,  eta lore zuriak 

tximeleta zuria. Babesturik baina banaturik baino nahiago dute euritan elkarturik jarraitu 

aterpe bila. Eta eskuratzen dute saria: haritz eder baten aterpe eta pausaleku bikaina. 

Alegiaren erakutsia amaieran: 

Uros ziren,  zorionez  betheak  senditzea  zoin den ezti,  zoin  den bihotz  altchagarri  

elgarren  arteko  amodioa,  elgar  laguntzea!  Malurrean  bat,  hegalez-hegal  elgar  

sustengatuz! Zoin den ona elgarrekin jastatzen eta jasaiten den atsegina! Zoin beroa  

lagunaren sustengua, zoin eztia arbolaren geriza, zoin arina altchaliliaren bihotza!...

(id).

Amaiera hori gabe ederrago? Amaiera sobera luzea? Xoragarri kontatua behinik behin.

3.2. HELDUENTZAKO IPUINAK

50eko hamarkadaren  hasieratik  ipuingintzan  ari  da  Jon Mirande.  Argitaratutako  eta 

idatzitako  obrari  dagokionez,  hamarkadarik  joriena  du.  1951n,  besteak  beste,  “Ohiko 

jainkoari” olerki enblematikoa argitaratu zuen eta “Behiak” ipuina. 1959an jada burutua 

zuen “Haur besoetakoa” eleberria (Koldo Mitxelenari igorri eta hark adierazi zion Egan-en 

ezin zela kaleratu) eta bien bitartean hainbat olerki, ipuin, saio eta artikulu. Hamarkadaren 

hasierarako aski heldua literaturgintzarako,  eta hamarkada amaieran aski etsitua,  euskal 

politika  arlo  kultural,  moral,  filosofikotik  eraberritzeko  egindako  ahalegina  porrotera 

kondenatua  eta  literatura  aldetik  askoren  zinezko  arbuio  dorpeaz  gain,  segur  aski  pisu 

1200 ETXANIZ, Xabier, 1997, 268 or. Informazio gehiago ARBELBIDE, X.: Marie Jeanne Minaberry 
(1926), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1998.
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larriagoa zuena, argitaratzeko arazo ezin gaindituzkoak. Ipuingintzari doakionez, bera da 

hamarkada guztian barrena ipuinak itzuli, asmatu eta Euzko-Gogoa-n, Gernika-n eta Egan-

en kaleratzen aritu den bakarra.

Hamarraldiaren  bigarren  zatian  abiatzen  dira  gainerakoak,  zehazki  1957tik  aurrera. 

Jean Etchepare  eta  Mirande alde batera  aurkia  eta  ifrentzua dira.  Zuberotar  paristarrak 

hastio zituenak eta lumaz borrokatu nahi zituenak maite zituen eta aldezten garaztarrak 

literarioki.  Alderatu  besterik  ez  dago,  Etchepareren  “Etxekoak”  edo  “Itsas-izarra”1201 

Miranderen “Ametsa” edo “Eresi kantari”-rekin1202, dioguna egiaztatzeko. 

Txillardegik eta Gabriel Arestik ere aipatutako urte horretan, aldizkari eta ale berean, 

eta elkarren segidan, hurrenez hurren, eman zituzten argitara “Orangutanen ugartea” eta 

“Umezurtz  aberatsak  Gabonetan  jokatu  nahi”.  Biak  ere  bata  bestetik  oso  desberdinak. 

Txillardegirenak,  urte  horretan  bertan  argitaratu  zen  “Leturiaren  egunkari  ezkutua”-k 

bezala,  nagusiki  gaien  eraberritzea  zekarren  euskal  kontagintzara  eta  bilbotarrak,  aldiz, 

ipuin kontaeraren berrikuntza, gaiarena baztertu gabe.

Txomin Peillenek, Patxi Etxeberriak eta Andoni Arozenak ere urte horretatik aurrera 

argitaratu zituzten hainbat ipuin Euzko-Gogoa-n eta Egan-en. 

3.2.1. Jon Mirande

Zortzi ipuin asmatu eta zortzi itzuli argitaratu zituen 50eko hamarraldian. Eta horretaz 

gain, ipuin luze edo eleberri labur Haur besoetakoa. Poemak izan dira aztertuagoak baina 

haren narrazio lanek ere gure arteko mordoxka xarmatu dute. 

Haren narraziogintzaren berri emateko lau ipuin eta eleberria hautatu ditugu. Olerkiak 

aztertzean aipatu dugu haren literaturgintzan, generoak genero, batasun handia dagoela, eta 

olerkietan agertzen diren gaiak eta mitoak eta sinesteak agertzen dira ipuinetan eta goren 

mailan Haur Besoetakoa eleberrian.

1201 Ikus MUJIKA IRAOLA, Inazio: Jean Etchepare: Mendekoste gereziak, Erein, Donostia, 1991, 109-114 
orr. eta 89-102 orr.

1202 Patri URKIZUren  Gauaz parke batean, Elkar, Donostia, 1997, 99-106 orr, 141-156 orr.
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3.2.1.1.  “Zinopa”

Izu-laborrizko giroa bikain lortua dago. Soil-soilik izu-ipuin gisa irakur liteke, baina 

zenbait xehetasunetan erreparatuz gero, beste hainbat irakurketa ere egin litezke.

Mutil  zintzo,  atsegin,  langile  bat 1203zen  ipuin  honetako  protagonista  “martiria”. 

Irudimenik ez zuenez, ez zen ohartu gaua beltzago zela urteko garai hartan ohi den baino 

(id.); hortaz, neguko solstizioan jazotzen da ipuina, eguzkia hil eta berpizten den garaian 

kristautasun aurreko mitoen arabera, bereziki J. Mirandek maite zituen herri zeltikoetako 

mitoei  jarraiki1204.  Hiria  den  zibilizazioaren  espazio  arrunt  ohikotik  ateratzen  du  gizon 

arrunt, langile zintzoa eta bere ustearen aurka gogo apalagokoa (gogo apalagoko norbait  

berari  jarraiki  zebilela  uste  ukanen  zuen,  urrats  berberean  bait  zetorkion  atzetik)  eta 

oihana den naturaz gaindiko beste esparru batera eramaten, atzetik segika duen gizon zahar 

ahots  erlastuko  baten  bitartez,  oroitzapen  txarrak  ekartzen  dizkiola,  eta  biktimak  ezin 

duelarik ezer egin jarraika darraiona atzemateko. 

Oihaneko sasi-jainko hori gizon zahar bat zen, handia, bilo-bizarrak urdinak, zaia zuri 

batez jantzia, gerrikorik gabe, urrezko kate bat zekarren lepoan eta handik zintzilik urrezko 

eguzki-gurpil  bat,  esmeraldaz  ederragotua  eta  bi  ahoko  aizto  bat  eskuan,  punta  lurrari 

buruz.  Taranis  mitologia  zeltako  jainko  galiarra  gaueko  hiru  jainkoetarik  bat  zen,  eta 

eskuan  tximista  ala  gurpila  edo  biak  ohi  zeramatzan1205.  Tximista  eguzkiaren  ikur  eta 

gurpila eraberritzearena, urtea hil eta berria hastearena eta hedaduraz eraberritze ororena. 

Gerra presoak zuhaitzetan  zintzilikaturik  eskaintzen  zitzaizkion  delako oihaneko jainko 

horri.

Nahiz eta ez zuen begiradan gorrotorik edo beste giza sentimendurik ageri (“Harrizko 

jainko  bati”  olerkia  dakar  gogora,  Ortzi  Thor-i  eskainia,  nahiz  gorago  aipatu  ditugun 

eguzki-gurpila  eta  aiztoa  barik  bahea  eta  mailua  ukan  hark),  bihotza  izoztu  zitzaion 

1203 Gauaz parke batean, 128. or.
1204 Alemanen okupazioaren  garaian nazien aldeko bretoiekin adiskidetasun-harremanak izan zituen eta 

haien giroan edan bide zituen bizi guztian maite eta garatu izan zituen hainbat burubide. Laster igaro zen 
“Josu  bar-Joseph”  gaztaroan  maitatzetik  gutartera  itzul  baledi  gurutziltzatuko  zukeela  adieraztera, 
kristautasunaren  aurkako  arima-sinesle  eta  politikan  eskuindarra  izatera.  Gurasoek  elkarren  artean 
euskaraz baina seme-alabei frantsesez egiten zietenez, lehenago ikasi zuen bretainiera euskara baino eta 
hizkuntza zeltiko horretan 1944-46 urteetan Limerigou deritzan poema erotikoak egin zituen. Goulvenn 
Pennaod bretainiar  abertzalea  ezagutu  zuen  Parisen  1947an liburu-denda zeltiko batean,  bretainieraz 
mintzatu ziren eta elkartze hartatik bizi guztirako gogaidetu eta adiskidetu. Hogei bat urterekin hasi zen 
euskaraz ganoraz ikasten eta beraren eraginez zuberera izango zen handik hara etxeko hizkuntza. Andima 
Ibinagabeitia 1948an ezagutu zuen, eta hark asko eragin zion euskaltzaletasunean eta abertzaletasunean, 
eta  guztien  gainetik  euskaraz  idazteko  lehian.  Gehienbat  euskaraz  eta  bretainieraz  idatzi  zuen. 
http://eu.wikipedia.org/wiki/Jon_Mirande 

1205 Wikipedian lortu dut informazioa.
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mutilari haren begien pean, hots, heriotza hurbil zuela sentitu zuen. Musika ozen, indartsu 

eta zahar antzekoa kantatzen zuen. Beraz, dena delako naturaz gaindiko izaki horrek hotz 

jokatzen  zuen,  ez  giza  sentimenduen  mendean,  eta  beraz  ezin  ulertuzkoago  eta  ezin 

saihestuzkoago.

Mutilari emeki-emeki ezin entzunezko egin zitzaion musika hori eta ikusmena galtzen 

hasi zen:  min zorrotz bat senditu zuen. Itsas zabal gorri batean murgildu zen, itsasontzi  

zoritxartu baten antzora (id.) Musika, norberaren kontzientzia galtzea eta uretan, itsasoan 

urtzea errepikatzen diren gaiak dira Miranderen olerkietan. Kasu honetan heriotza bortitza, 

odoltsua azpimarratzen da.

Mutil  zintzoa,  langilea,  gisakoa,  gizarteak  eskatzen  duen  bezalakoa  gorroto  zuen 

delako jainko idolo horrek (Jon Mirandek bezala) eta heriotza odoltsua eman zion:

Poliz-gizonak gehienik harritzen zituena, aldiz, zauriaren itxura zen: eguzki gurpil  

baten antzean haizto ukaldika bularrean egin izan zitzaion; zauri hartarik ixuri zen  

haren odola, eta Herioa sartu zen haren gorputzaren ondoraino (id.)

Zelten tenplu sakratua zen oihan ilunean, gaurik iluneneko garaian, neguko solstizioan, 

zelten  gaueko jainkoren  bati  eskainitako  giza  oparia.  Baina  jainko-panteoi  zeltatik  edo 

euskal  panteoi  pagano  zaharretik  hartutako  sinbolo  zehatzak  gorabehera,  barnago, 

hondarrik hondarrenean,  jendearen ohiko “zintzotasuna”, kristau oinarrietan funtsaturikoa, 

erail beharra, bestelako kontzientzia moral eta politikoa erdi zedin euskaldunen baitan. 

Amaieran azpimarratzen  du ironia  garratzez  zein ona zen eraildakoa eta  zer-nolako 

atsekabea utzi zuen familian eta gizartean: 

egiazko damua erakutsi zuten haren ahaide, ezagun eta nagusi guztiek, mutil zintzo,  

atsegin, langile bat izan zelakotz beti. Goian bego. (id.) 

3.2.1.2.  “Behiak”
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Iñaki Aldekoak Miranderen gai komun bat den kontzientziaren disolbatzeaz ari dela dio 

Arrazoi jainkosaren aldean Heraklitoren mistika –Nietzscheren bidez berreskuratua– edo 

Lukrezio pentsalariaren eredua hobesten zituela. Eta testuinguru horretan “behiak” ipuinaz: 

Naturaren  eta  abereen  mundutik  isurtzen  den  lasaitasun  bera  dario  (.)  Mirande  

belauniko jarri zen abelgorrien izaera neurrigabeki gorengoaren aurrean1206.

Halaxe da. Begira nola hitz egiten dien ipuineko protagonistak: 

Oi! Behiak, jainkosa geldiok, ez asarre izan: ez natorkizue soroetako bake handia  

nahastera...Mindun eta apal bait nator, ez asarre izan...1207. 

Lau  arrangura  adierazten  dizkie  behi  jainkosei:  lehena,  lanarekikoa:  gizakume  bat  

baizik ez naiz: nekatu naiz lanetan, min dut ene buruan, ene haragian (id.); bigarrena, 

maitasunarena:  maitatu  dut,  min  euki  dut  bihotzean...(id.);  hirugarrena,  bere  euskal 

herriarena: herriminez bizi nintzen hemendik urrun, eta ikus! Herri hau dela ta dut orain  

min...(id.),  eta  laugarrena  eta  azkena:  gizadiagatik,  min  filosofikoa:  gizadimen  minez,  

mindun (id.). 

Aurreko hiruretan behi jainkosek lasaitzen dute gizaki minduna, gisa desberdinetan, 

baina  azken  buruan,  naturaren  gurpil  arduragabeari  erreparatzeko  esanez,  naturaren 

bilakaera  eredutzat  hartzeko  iradokiz,  baina  azken galdera  filosofiko  hori  planteatzean, 

gizakien edo gizadiaren heriotzaz, azken buruan, behiek: 

Ez zuten aldi honetan erantzun, baizik luze luzaro eni begiratu. Eta heien begietan  

nabaitzen  nuen...farre  algara  handi,  isil  bat...Orduan  nik  ere  farre  egin  nuen  

behiekin batera. Belar gainean etzan nintzen haien artean, goizeko ekiak, bere euri-

odei ohetik jautsirik, argitzen gintuela, belardiak, behiak eta ni (Zuberoan, 1951). 

Gizakiak eta  gizadia  natura gara eta  naturara  itzuliko  gara edo Lehen Izatetik  jalgi 

ginen  eta  hara  itzuliko  gara1208:  gure  espeziearen  heriotzari  buruzko  arrangurak  oro 

1206 Aip. lib. 13. or.
1207 Gauaz parke batean, 97. or.
1208 Ikus “Izatearen sustraiak” kapitulua Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, 

Susa, Zarautz, 1989, 43. or eta ond.
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irrigarriak  dira.  Behiak  gizakiok  baino  askoz  azkarragoak  dira  naturaren  bilakaerari 

jarraitzen dakitelako.

3.2.1.3. “Ametsa”

Nietzscheren  eta  Spenglerren  bi  moralen  bereizketaz  diharduelarik,  ona  eta  txarra 

nobleak, eta ona eta gaiztoa apeztarrak, ipuin hau ekartzen du hizpidera Joxe Azurmendik: 

Ezkontzak  eta  familiak,  konbentzio  sozial  hipokrita  batzuk  baino  ez  dirudite  

Miranderentzat, itxura duenez. Ohiturari jarraiki eta munduari uko egiten ausartzen  

ez  delako,  jendeak  onartzen  duen  katea.  Beste  zentzurik  ez  dio  nonbait  ikusten  

Mirandek. Nobelan baino ere plastikoago eta bildukiago  Ametsa  ipuinean azaltzen 

digu hau (.)  Izpiritu  libre  batek ez  luke  konbentzioei  burua makurtu eta ezkondu  

behar  (.)  Grinen  satisfakzio  piska  baten  truke  hartzen  den  galeretara  kondena  

zigorra da ezkontza1209.

Ezkontzaren urtemuga ospatu zuten aurreko gauean eta goizean bizitako ezkon urtearen 

balantze bat egiten hasten da protagonista: 

Zoriontsu izan ote zen ezkonturte hortan? Ezin esan zezakeen (.) Noiz maitemindu  

zen hartaz? Baina maitemindu ahal zen egiazki? (.) Behar bada, ez zen Marcelle-z  

maitemindu,  baina  bidezko  da  “neska  bat  edukitzea”  hogei  ta  lau  urteko  mutil  

batentzat (.) Geroztik, biziak jarraitu zuen, gertakari handi gabe, bi ezkonberrientzat.  

Ondo alkar aditzen zuten. Etxeko andre ona agertu zen Marcelle1210. 

Beraz, senar-emazte horiek saldokoak ziren, ez ziren batez bestekoa baino okerrago 

edo hobekiago konpontzen elkarrekin.

Haatik, ondoezik zegoen senarra. Musika jarri zuen, eta edan egin zuen. Musikaren eta 

alkoholaren bitartez: 

1209 Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, Susa, Zarautz, 1989, 90. or. Ikus, 
halaber, Mirande eta kristautasuna, Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia, 1978, 31-34 orr.

1210 Gauaz parke batean, 101-102. orr.
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Hasi zen pentsatzen behinere pentsatzera ausartzen ez zen gauzekin. Zergatik ez zen  

ausartu bada? Oroen buruan zer biziera ilaun, gertakari gabekoa berea! (.) Guzia  

beti berdin, egunero ordu berean lanera, egunero lankide berak, egunero hizketaldi  

berak, egunero emakume bera etxean! (104. or.)

Jarraitu zuen edaten eta beste kontzientzia bat izatera heldu zen: farregin zuen basaki,  

eta gau minean, alde guzietatik aranotsak (oihartzunak) sortu zituen haren farreak, abere  

irri urrundikoak, aspaldikoak alegia (105. or.). Emazteak zoratu al zen ziotson eta berak: 

Zoratu ni? Askatu naun, aske naun! (id.)  Hipokrisiaren eta  eguneroko engainutik  libre 

esango zukeen Mirandek, gutxiengo hautetsiaren askatasuna erdietsia zuen engoitik.

Ahoa estali zion eta ito. Esnatu zenean ez zekien zer jazo zen: Ohe ertzean exeri zen 

Pierre, burua eskuetan hartuz. Behin batean...alkolean...ametsak ito...betiko (106. or.).

3.2.1.4. “Eresi kantari” 

Rudolf  de  Rijk  nederlandar  euskara  irakasleak  Miranderen  ipuinetatik  gogokoena 

hauxe zuen1211. Miranderen adiskide handi Jon Etxaidek  Euzko-Gogoa-n argitaratu zituen 

1956an  bi  artikulu  euskal  eresi  zaharrez1212.  “Egun  bereko  alarguntsa”-z  Jean  Jaurgain 

zuberotarrari jarraiki zioen: 

Eresi  unkigarri  onen  protagonistak  Piarres  Irigarai  eta  Gabriela  Loitegi  dira.  

Zuberoa´ko etxe leñargitako bi gazteok 1.633´ko uztaillaren zortzian ezkondu ziran. 

Bere uztatik honako hau erantsi zuen: 

Eguerdi beteko zorion mozkorgarria naigabe osin biurtu zen eguzkia osertzean (sic)  

murgiltzearekin. Ba´ote erakuspen zirrara eragingarriagorik mundu ontako gauzen  

ezereztasuna  eta  irauneza  adierazteko?  Alare,  lurrari  ain  atxikiak  baigera,  

alarguntsak,  kristau  etsipenez  labur,  ezin  eraman  du  ain  maitagarri  zitzaionaz  

bereiztea eta izanaren gorputza baltsamaturik, zazpi urtetan idukitzen du gizon illa  

bere gelan1213.

1211 Ikus Gauaz parke batean, 13. eta 15. orriak.
1212 1956 (7-8) eta (9-10), 1956.
1213 1956 (9-10).
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Joseba  Lakarra,  Koldo  Biguri  eta  Blanka  Urgellek  egindako  azterketaren  arabera, 

“Hilaren maitalea”-ren gaia Euskal Herritik landa ere oso hedatua dago eta balada hori ezin 

da data horretakoa izan1214.

Jon Mirandek, segur aski, azterketaren beharrik ez zuen izan euskal balada horri guztiz 

bestelako interpretazioa emateko.

Ipuin  honetan  Gabriela  Loitegi  ez  da  hildako  Piarres  Irigarairen  maitale  ezin  etsia 

baizik ere haren hiltzaile lizun, hipokrita, handios, buru-arin eta bihotz gogorrekoa. Hilketa 

egin  zuen  nagusiki  bi  arrazoirengatik:  bata,  senarragandik  askatuz  bere  benetako 

maitalearekin bizi ahal izateko eta bestea, Irigaraiz mendekatzeko hark bere amodioaz egin 

zion aitormen ergelagatik sumindurik. Eta zergatik orduan limoi-urez garbitzen zuen ostiral 

goizero baladak dioen moduan? 

Ostiralea,  paganoentzat  sentsualitatearen  jainkosari  eskainitako  eguna,  baina  

kristauentzat egun santua delako  (gogora Ostiral Santua): emakume doilor hura ez  

zen egiaz kristau, ordea, eta gure fede santuaz parre egiteko abagune hori ez du  

galtzera utzi nahi...1215.

Berriro ere, oso buru argiz eta oso esku literario egokiz idatzitako ipuinean bere gai 

maiteak:  kristautasunaren  arbuioa  (adiskide  zuen  Jon  Etxaideren  antitesia)  eta  moral 

ohikoaren  narda,  kasu  honetan  “ametsa”-n  ez  bezala  emakume  protagonistarengan 

haragiztaturik. Emakumeei bizi zen gizartean gizonek egozten zizkioten bertute moralak, 

gizonen  uste  onak  irrigarri  uztea  eta  hankaz  gora  botatzea,  pentsamendu  eta  egintza 

maltzurrenak eta kalkulatuenak odol hotzean gauzatzeko gai zen emakume protagonista 

itxuratuz1216.

Ipuineko emakume protagonistak honelako iritzia osatu ondoan:  Gaston hau azkenaz  

beste ez zait gehiegi gustatzen. Burgoi, arrazoinzale, aspergarri delarik, zer bizitza itsa  

eramango  dut  harekin  ezkondu  eta!  (arrazionalismoaren  Miranderen  ohiko  arbuioa)...  

Alabaina, ezkontza horri ezin itzur nakioke: aberastasuna eta gizarteko leku gailen bat  

1214 Ikus Euskal baladak: antologia eta azterketa, 2. liburukia, Hordago, Donostia, 1983, 87. or. 
1215 Gauaz parke batean, 152. or.
1216 Ikus  Miranderen  eta  Nietzscheren  eta  Schopenhaueren  obretako  misoginiaz  Joxe  Azurmendiren 

Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, Susa, Zarautz, 1989, 91-93 orr.
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ekarriko  dizkit  eta,  gainera,  gurasoek  nahi  dute  egin  dadin;  alaba  on izaki,  ez  nieke  

inondik ere atsekaberik eman nahi. Baina, Gastonen izpiritu ikertzaileari eskerrak, orain  

badakit  nola  joka” (153-154  orr.),  gizona  hilko  du,  aurrez  xehetasun  guztiak  ongi 

pentsatuz eta pisatuz eta maltzurkeria gradurik gorenean erabiliz: eskaileretan behera bultz 

eginez inor begira ez duela.     

 

Bukaera  berriz,  gorago  aipatu  dugun  xedeari  ezin  hobeki  egokitzen  zaiona  nola 

eskularru egokia eskuari: 

Bestalde,  Lohitegiko  Gabriela  baino  zoriondunago,  maite  zuen  gizona,  hil  edo  

bizirik, bere gelako lurpean zazpi urtez eduki beharrik ez zuen izan: urtebete gabe  

ihes egin zuen herbestera bere herriko amorante gazte batekin. Dohatsu bizi izan  

ziren, haurrik ez baitzuten izan (155. or.).

 Zergatik  Miranderen  seta  sarkastiko  hau  ezkontzaren,  bikotearen  elkarrenganako 

leialtasunaren eta seme-alabak izatearen aurka?1217

J. Azurmendiren aburuz, arrazoia politikoa da: 

Gehiengoaz  eta  saldoaz  horrela  pentsatzen  duenak  –tentazioa  ematen  du  

galdegiteko– zergatik idazten du eta ez da isilik geratzen, besteak bakean utziz beren  

bizimodua  egiten?  Nietzscheren  kasua  alde  batera  utzita  orain,  Miranderen  

arrazoiak politikoa dirudi: abertzaletasunak. Haren konbentzimendu bat zen, Euskal  

Herria askatzeko aurretik  moralki  eraberritu beharra zegoela,  orain nagusi diren  

erizkera moral “demokratikoekin” inora joaterik ez dagoelako askatasun borroka  

batean. Borroka politikoaren parte bat da moral auziko borroka1218 .

Mirandek Peilleni  aitortu zion gutun batean lehenbizi  antikonformismoaren ikurrina 

politikan erabiltzen hasi zela, baina une hartan (1959an) nahiago zuela literatura hutsean 

lan egin, eta ikusten bazuen espiritu aske batek ezin zabal zitzakeela bere ideiak moralari 

edo antzeari buruz euskaldunen artean, erdara batean idatziko zituela aurrerantzean.

Utzi egin behar izan zion idazteari: 

1217 Gabriel  Arestirengandik zein urrun!  Gogora nola goretsi  zituen hark Meli emaztea eta hiru alabak: 
Nerea, Gurea eta Andere-Bihotz.

1218 Aip.lib. 93-94 orr. 
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Morala ez da zoriontsu izateko bidea, norbere obligazioa betetzeko gogoa bakar-

bakarrik baino, tragedia bat kostako bazaigu ere. Morala obligazio hutsa da. Arima  

noblearen  bere  barne  ahotsari  bakarrik  obeditu  beharra.  Saldoak,  baina,  zorion  

puxka bat da, bilatzen duena. Bi moraltasun (id.)

3.2.2. Jean Etchepare

Gorago  eman  dugun  haren  bizitzaren  berri  laburra  eta  gazteentzako  ipuinak  ere 

gaingiroki iruzkindu ditugu. Halaber,  adierazi dugu ipuingintzan Mirande eta Etchepare 

aurkia  eta  ifrentzua  izan  zirela,  eta  bi  ipuin  aipatu  ditugu.  Lehenbizi  bi  ipuin  horien 

azterketa  laburrarekin ekingo diogu eta  autore honekin amaitzeko beraren kontakizunik 

luzeena aztertuko dugu “Kurutze gorriak”.

3.2.2.1. “Etxekoak”

Istorioa sinplea bezain ongi eramana. Piarreño eta Maite senar-emazteak eta Erramun 

eta Peyo haien bi semeak protagonistak.  Elkarrekin gazterik ezkondurik, hamabi urteko 

ezkon bizitza zoriontsua izan zuten, bi mutiko izan eta senarra gerrara joatera beharturik 

han  hil  zen.  Baina  joan  aurretik  egina  zuen  testamentua  eta  erabakia  ondasunak  nola 

banatu.

Zein  ongi  adierazia  dagoen,  ironiaz  horniturik,  nolako  zoriontasuna  izan  zuten 

elkarrekin bizi zireino, Maite emaztearengan begia jarriz: 

Maite  zuen  bere  senarra,  emazte  batek  sekulan  maite  ukan ez  duen  bezala  bere  

laguna hamabi urte ezkontzaren ondotik (.) Funtsean ezkont aintzinean zuten amodio  

bera eta suhar hura bera zaukaten bihotzean batak bertzearentzat. Eta fidantzia ere  

bai.  Goizik  elgarretaraturik,  bainan  amodio  handi  eta  bizi  baten  jostura  sanoek  

azkar zeraukaten elgarren arteko lokarria1219. 

Bost urtez atxiki zion senar gerran hilari dolua: 

1219 Mendekoste gereziak, 109. or.
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Oherakoan, bere bi haurño onak beren ganbaran etzan arazi eta aitarentzat zonbait  

otoitz eginik, bere ganbaran sartzen zen, eta han, burua nigarretan atxikitzen zuen  

senarraren  esposeko  arropa  beltxetan.  Ezen  etxerat  ekarri  zutelarik  Piarreño,  ez  

zuen gogorat eman ere gorputzaren aldatzea eta bere gerlari  arropetan joan zen  

zeruko zorionerat.  Maitek ez baitzuen asmatzen ahal holako gizon on bat zerutik  

baztertua izan zadien, eta bazuen fidantza Jainkoaren graziek behar zena egin zutela 

(110. or.).

Maitale leialaren gaia dirudi. 

Baina  Maite  emazteak  beste  lau  urte  aski  izan  zituen  senarraren  oroitzapen  oro 

ahanzteko eta etxeko morroiarekin ezkontzeko. Seme zaharrenak ere osoki ahantzia zuen 

aita  eta  huraxe  zen  amaren  guztizkoa  eta  harentzat  zituen  pentsatuak  ondasunak  oro. 

Gazteenak  berriz  atxikitzen  zuen  aitaren  oroitzapena,  ez  zuen  hiltzat  eman  nahi,  eta 

etxekoek baztertua zuten.

Gerrara  joan  baino lehen egin  zuen testamentua  irakurri  zuen notarioak  heriotzatik 

hamar urtera, eta haren arabera, gogoan izan zuen semearentzat gelditu ziren ondasunak 

oro.

Eta ipuinaren amaiera: Eta lege-gizonak behar zena egin zuen (114 or.)

Ahanztura kondenatua eta oroimena saritua.

 3.2.2.2.“Itsas-izarra”

Inazio Mujikak aurreko ipuinean Maupassant-en eragina ikusi zuen eta honako honetan 

Pio Barojarena1220. Aurrekoan bezala, kontalaria orojakilea da baina gehienetan ezkutuan 

dabil.  Ongi  dositutako elkarrizketen  eta  emazteki  protagonistaren  bakarrizketen  bitartez 

eta, istorioak berak adierazten du kontalariak nahi duena, hura sobera nabarmendu gabe.

Lortua  dago itsas  giroaren  (euria,  haizea,  itsasoaren  egoera,  antxetak)  eta  emazteki 

protagonistaren aldartearen arteko harremana.

1220 Mendekoste gereziak, 13. or.
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Hiru partean zatitua da ipuina, eta hiru emanalditan argitaratu zen  Gazte aldizkarian. 

Lehenean, ehorzketa da Donibane Lohizuneko hilerrian eta han dira  Itsas-Izarra ontziko 

eskifaiako guztiak bildurik, Erramun marinela itsasoan hil baitzen: 

Euri xehe bat ari zen gogorki eta itsas usainez beterikako haize mehe batek azotatzen  

zuen hor bildutasunean zagon jendea (.) Zeru ñabarrean, antxetak inguruka ari ziren  

beren boz herdoildua entzunaraziz...(89 or.)

Kanpoko  giro  horrek  lagundurik  araberako  gogoetak  egiten  ditu  emazteki 

protagonistak. Ezin du konprenitu nola hil den. Aspalditik maite zuela eta ea elkarrekin 

hasiko ziren aitortua zion aurreko egun batean hil berriak, eta baiezkoa emanen ziokeen 

beste batek, Peyo marinelak, lehenago gauza berak adierazi eta eskaera bera egin izan ez 

balio. Beste hori zuen gainera hautatua bere baitan, baina, heriotza edo hilketa izan ote zen 

susmoak zirela eta, burua nahasturik sumatzen zuen, sufritzen.

Bigarren zatiaren hasieran: 

Leihotik, etxen gainez-gain, itsasoa ageri zen, altzairuzko itsaso bat, euria eskaintzen  

zuen plomuzko zeru baten pean (.) Berehala, ura ikustearekin, Peyori pentsatu zuen.  

Nun ote  zen? Munduko zoin  xoko-mokotan? Urte  bat  Erramun ehortzia  zela  eta  

Gaxuxak deusere ez ahanzten! Peyorentzat zuen amodioa berdin-berdina zagon, bero  

eta ostikatua (95 or.).

Zati  honetan jakiten du protagonistak  berak beretzat  hautatu duen mutilak  ez duela 

zerikusirik izan Erramun marinelaren hilketarekin.

Eta azken zatian, aurreko jakite horrek altzairuzko itsasoa bestelako bilakaturik: 

Iguzkia sartzerat zoan, urrunean su batek bezala zerua gorrituz. Eta portuan barna  

ageri zen halako urrezko bide bat iguzkiak egina uraren gainean. Itsas-Izarra bide  

horren bazterretik heldu zen...(101. or.)

Jada ez zegoen arrazoirik amodioaren bazterretik ibiltzeko, bazen ordua urrezko bidera 

iragaiteko: 
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eskua tinkatu eta, besarkatu ziren aspaldiko orde, hitz bat erran gabe, hain handia  

ikusten baitzuten ordutik haste bizi guzikotz heien artean sartua zen zoriona (102 or.)

Zein  ideal  desberdinak  Miranderenak  eta  Etcheparerenak.  Bien  ipuinek  dute 

edertasuna, hark garratzetik duena honek gozotik, amaiera oso tradizionalarekin.

3.2.2.3. “Kurutze gorriak”

Baiona ondoko Mugerreko laboraria da protagonista eta Lorenan den Bar-Le-Duc-era 

soldadugoa egitera joateko galdea ukana du, osasun zerbitzuan, autoek lau aldeetan gurutze 

gorriak ohi dituztenean (hortik izenburua), baina hainbat hilabetez hanka bat igeltsatua izan 

duenez, Okzitaniako Tolosako Larrey ospitale militarrera doa senda-agiria lortzera.

1959an  otsailetik  abendura  Gazte  aldizkarian  epeka  eman  zen  eta  aldizkariko 

arduradunek  foilletoi  gisa  aurkeztu  zuten.  Kontakizun  honen  garrantzia  bere 

modernotasunean ikusten du Inazio Mujika idazleak: Filme neorrealista italiar baten antza  

hartzen  zaio  hasiera-hasieratik,  fotogramak xuri-beltzean pasatzen  dizkigu  Etcheparek,  

narratzaile  orojakilea  ia  erabat  ezkutatuz1221.  Halaber,  oroitarazten  digu  urte  horietan 

Aljeriara  joaten  zirela  gerrara  Ipar  Euskal  Herriko  gazteak.  Txomin Peillen,  esaterako, 

Aljeriara joan zen, erizain lanetara, boluntario. 

Kontakizun honetan soldadugoa da gaia eta ez Aljeriako gerra, baina hura ere presente 

dago.  Hau idatzi  zuenean Jean  Etcheparek  hogeita  bat  urte  zituen  eta,  beraz,  bera  ere 

soldadugaia zen, nahiz ez zuen soldadutzarik egin beharrik izan, bihotzeko gaixotasunaren 

kariaz1222.  Kontakizun  honen bidez  estalitako  proposamen  bat  ere  egiten  zien  adinkide 

zituen euskal gazteei: soldadugoa osasun zerbitzuan egitea.

Ipuinetan euskal laborari,  artzain eta marinelen giroa marraztu digu baxenabartarrak, 

oraingo hau hirian kokatu zuen, Tolosako hirian gauez eta hango Larrey ospitalean, baina 

protagonista arestian adierazi bezala euskal herrixka bateko laboraria da, agertzen dituen 

erreakzioak oso etcheparetarrak (haren alter egoa) iruditzen zaizkit, eta kontakizuna irakur 

1221 Mendekoste gereziak, 13. or.
1222 Piarres Xarritonek baieztatu dit. Gazte aldizkariak zazpi bat mila ale banatzen omen zituen garai 

horretan, eta beraz, gazte euskaldun askorengana heltzen zen.
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liteke  soldadugoa  Frantziako  zeinahi  kasernatan  egin  beharrean  ziren  euskal 

laborarientzako  iniziazio-kontakizun  gisa,  hara  joan  aurretik  harako  lotsak  alde  batera 

uzteko eta beren baitako konfiantza sendotzeko lagungarri gisa.

Goazen  gure  begirada  garrantzizko  jotzen  ditugun  testu  zati  batzuetara  bideratzera, 

interpretazio bila. Aurrez egokia deritzat Etcheparek berak, kontakizun hau argitaratzen ari 

zen garaian, idatzi zuen artikulu batetik honako hitz hauek aldatzeari: 

Erdaratik  itzulizko  literatura  baten  egiten  ari  girela  erran  ditake,  alde  huntan,  

zonbait  urthe hootan.  Iduri-eta guhaurek ez dugun aski  suiet  eta kalapio  ukaiten  

ahal, nahi badugu, gauza berrien egiteko. Eskualdunak ez dira bakarrik laborariak.  

Nun  nahi  kausitzen  dira:  hirian,  Ameriketan,  armadan,  desertuetan...Beraz,  gure  

teatro suietak nun nahitik har ditazke sendimendu guzietaz mintzatuz. Haatik ez bethi  

trufa eta prediku gisa. Aski badugu, hortarik1223. 

Teatro gaiena heda liteke noski kontakizun gaietara ere, eta nik uste, horretan ari zela; 

horretan  eta  gorago  esan  dugun  xedea  gidari,  euskal  laborari  soldadugaien  lagungarri, 

modu literario atseginean,  kanpoko gauzen eta  haiek barnean protagonistari  eragindako 

erreakzioen deskribapen egokiz, elkarrizketari tarte aski zabala eskainiz (teatroan aritua) 

eta  giro  egiantzekoa  sortzeko  esku  literario  trebez,  eta  azkenaldean  izan  ezik 

narratzailearen esku-sartze pisuzkorik gabe.

Bi  partetan  zatitu  liteke  kontakizuna:  Tolosako  hirian  protagonistak  igarotzen  duen 

ilunabar-gauak osatuko luke lehen partea, eta bigarrena ospitalean ematen duen denborak. 

Lehen parteak narrazioaren bi heren hartzen ditu, hortxe nonbait, eta bigarrenak, heren bat. 

Bi zati horiek beste bitan zati litezke: Tolosako tren geltokira heldu eta egiten diren kanpo 

deskribapenek eta  haiek mutikoaren  baitan  eragiten  dituzten  erreakzioen deskribapenek 

osatzen  dutena  bata,  eta  bestea,  luzeena,  Tolosako  tren  geltokian  axuranta  (brigada) 

indotxinarrarekin, sardianta (sarjentu) larru-zuriarekin  eta soldadu ohi beltzarekin elkartu 

eta laurek ematen duten denboraldia Tolosan, gauez, ostaturik ostatu. Eta bigarren zatia ere 

beste bitan: ospitalean sarturik han eskarmentudun mutiko batekin egiten duen egonaldia, 

eta jada ospitalean berean gainerako ospitalkideekin egiten duena.

1223 “Itsas hegiz-hegi edo Teatro solas eta bertze” in Herria, 1959-04-23.
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Lehenbizi,  herri  txiki  batetik  hiri  handira heldu den laboraria  galduxe aurkitzen da, 

usaiarik gabe eta zozoa ez emateko beldur antzean, baina badu kemena eta kalipua. Laster 

elkartzen  da  aipatutako  bi  militar  eta  militar  ohiarekin.  Beltza  soldadutza  bere  garaian 

ohoratu zuen gizon bat da, egun herriminez eta emazteki-minez joa dena. Ongi dago emana 

haren herrimin eta emazteki-mina  Gondolier  kantuaren aipamenarekin; haatik, beste biak 

dira narrazio elkarrizketatuaren haria aurrera daramatenak. 

Graduazio  handienekoak  gerretan  irabaziak  zituen  galoiak:  Frantzian  lau  urtez, 

Indotxinan,  Madagaskarren eta  Aljerian  egona zen urtebete  eta  bazekien  zer  zen gerla: 

lohian errestan ibilia zen, kolpatua. Beharriak tiroen arrabotsak elkorturik (36. or.) eta 

bazekien zer egin behar zen galoiak biltzeko, eta hori zenbat kostatzen zen. Sarjentuak, 

aldiz,  axurantaren  kontrapuntu,  goranahi  handiak  zituen,  ez  zuen  gerra  ezagutzen  eta 

bulegoan  zituen  bilduak,  paper  artean,  galoiak  eta  hala  nahi  zuen  gora  egin.  Haren 

goranahia  trufaz  hartua  da  kontakizunean  eta  bestearen  kurrikuluma  begirunez  eta 

axurantaren  hordikeria  gorabehera  (penak zituen  eta  haiek  ahazteko  edan egiten  zuen) 

askoz gizontasun gehiago bazuen eta soldadugaiak,  azken buruan, bizitzako irakasletzat 

har zezakeen: Axurantak mutiko gazteari begiak idekarazi nahi zituzken, ikusten baitzuen  

herri ttipi batetarik heldu zela hiri handi batetarat (47. or.)

Ospitale  atarian aurkitu zuen mutiko  beltxino,  larru-leun, begibeltz,  bekain-beltz eta 

bibote-beltza mutiko kokin bat zen, soldadugotik libratzeko jukutria maite zuena, eta horri 

esker Aljeriara joatetik libratu zena. Narratzaileak ez du mutiko beltxino kokina gaitzesten, 

are  gutxiago  jarraibidetzat  erakusten.  Gure  laboraria  joanen  da  Bar-le-Duc-era  osasun 

zerbitzuan soldadugoa egitera, hots, ez dio aberri eginbideari uko eginen.

Azken zati honetan, ospitale militarrean, nabarmentzen da gehiena gorago aipatu dugun 

idazlearen alter  egoa,  eta  didaktismoa.  Bereziki,  emakumeen alderako eta omonierraren 

alderako protagonistak, Etxebarne soldadugaiak, erakusten duen jarreran eta hitzetan: 

Etxebarne  ez  zen  usatua  amodioz  nolanahika  mintzatzen.  Hitz  horren  errespetua  

bazuen.  Ez  zituen  egundaino bere  amodiozko sendimenduak nehori  biziki  agertu.  

Herabe zen gauza horietaz mintzatzeko, nahiz, bertzenaz, ez zen batere motela (58. 

or.)  

 Aldizkari saltzailea igaro zen eta: 
660



Kontagintza

Gehienek amodiozko irakurgaiak hartu zituzten,  asko gaziak eta itsusiak.  Batzuek  

usaiarentzat...Zonbaitek lagunek bezala egiteko, beren buruak ez nahiz sobera haur  

erakutsi, hek ere holakoen usaia bazutela (59 or.) 

Jaun omonierra heldu zenean, batzuk aldizkari berdeak irakurtzen ari ziren: Bizpahiru 

gaztek eskuetan zituzten kaseta itsusiak sakez, ipurdipean eman zituzten (id.).

Honela deskribatzen du jaun omonierra: 

Haizea  bezala  zabilan,  dena  zaina.  Denentzat  hitz  labur  bat.  Ez  zagon  segur  

dilindan,  solasean  has  eta  ezin  geldi.  Gaitzeko  bihotza  erakusten  zuen  haren  

begitarteak, dena kar eta oldar (60. or.)

Igandean mezatara joan edo ez pentsaketa zegoen: ez zen menturatzen bakar-bakarrik  

kaperarat  jausterat? Lagun  batek  galdetu  zionean  mezatara  joan  behar  zuen,  baietz 

ihardetsi zion: 

Lagun harek ez balako galde hori egin meza entzun gabe gelditu behar zuen. Uros  

zen lagun baten ukaitea mezarat joaiteko (id.)

Aljeriako gerrak ere baditu bizpahiru lerro, eta ez hara joatera inor berotzeko egokiak: 

Arratsaldean bizpahiru eskualdun kausitu zituen foyerrean. Aljeriatik heldu ziren. Ez  

ziren sobera ontsa. Arratsalde bat goxoa pasatu zuten (60-61. orr.).

Ez  dugu  aipatu  ospitalean  gainerakoek  le  basque dei  ziezaioten  erdietsi  zuela. 

Euskalduntasuna,  fede giristinoa,  emakumeen alderako errespetu hori,  ez aldarrikatzaile 

baizik barnetik sentitua, hor dira nabarmen kontakizunaren azken zati honetan.

Eta  Tolosa  hirian,  gauez,  eta  ospitale  militarrean,  hainbat  ikusirik  eta  ikasirik, 

Etxebarne Bar-le-Duc-erat buruz abiatu zen bere soldadogoaren egiterat. (id.)    

3.2.3. Txomin Peillen
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Gurasoak  Ligiko  zuberotarrak  zituen  Txomin  Peillen  Pariseko  muino  famatu 

Montmartren  jaio  zen,  eta  hortaz,  berak Euskaltzaindian  sartzean adierazi  zuen bezala, 

ohore handiz euskal idazle “atzerritarra” dugu, Jon Mirande bezala, eta Rene Lafon  eta J. 

Allieres-en kideko1224. Alde batera, 40ko hamardaren amaieraren eta 50eko hamarkadaren 

hasiera aldera urte batzuen buruan Parisen biltzen zen euskal zirkulu literario berezi haren 

oinordeko eta lekuko (A. Ibinagabeitia, J. Mirande, I. Renteria, R. Peillen...)1225 eta bestera, 

euskal  letretan  literatur  ibilbide  aski  luzeko  idazlea.  Kontakizunak  argitaratzeari  50eko 

hamarkadako bigarren zatian ekin zion.

 Euzko-Gogoa-n  artikulu  bat  kaleratu  zuen,  C.  Collodi  italiarraren  Pinotxoren 

abenturen ildoko “Pinnokio eta aizea”1226. Liburutik hanka egiten duen paperezko Pinotxo-

ren abentura labur bat da, haurren loakartze gozoa laguntze aldera prestatua. 

Egan-en  lau  argitaratu  zituen:  “Jondone  Denuxi”,  “Philemon  ta  Bauzis”,  “Maha 

Bharata´ko ipuin bat” eta azkenik “Kalaa gaineko aizea”1227.  

Lau horietatik lehen hirurak elezaharren egokitzapenak dira; azkena, berriz, Aljerian 

frantses armadako erizain zela urte eta erdian bildu zituen esperientzia eta lekukotasunen 

ondoriozko  kontakizunetako  bat.  1959-60ean  idatzi  zituen  kontakizun  horiek  1982an 

argitaratu ziren Aldjezairia askatuta1228 liburuan.

 

3.2.3.1.  Jondone Denuxi

Elezaharren arabera, Parisko lehen apezpikua Jondone Denuxi (Saint Denis) izan zen 

(artean Paris Lutetia izeneko herri kozkor bat), Erroman Valeriano enperadore zela, 258an 

martirioa harturik hilik.  Tx. Peillenek apailatu kontakizunean,  Denuxi giristino fededun 

finari,  fedea ukatu baino hil  nahiago duenari,  emaztea giristinoa duen germaniar  handi 

sable-iresle eta su-edale batek mozten dio lepoa; Denuxik barkatzen dio hiltzaile damutuari 

eta  senar-emazteek  Lutetiako  giristinoek  lagundurik  hilobiratzen  dute.  Geroago  han 

1224 Ikus PEILLEN, Txomin: “Euskaldun maiteok, agur!” in Euskera XXXIV (2), 2. aldia, 1989, 436 or.
1225 Ikus Jon Miranderen idazlan hautatuak, Gero, Bilbo, 1976, 13. or. eta ond.
1226 1956 (9-10).
1227 Hurrenez hurren: 1959 (4), 1959 (12), 1960 (1-2), eta 1960ko azken alean.
1228 Hordago-Lur, Donostia, 1982.
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Frantziaren historian garrantzizkoa izango zen basilika eraiki zen. Horretaraz gero, Parisen 

sorrerako  elezahar  baten  egokitzapena,  Txomin  Peillenen  jaioterri  Montmartrerekin 

zerikusi hertsia duena.

3.2.3.2. Philemon ta Bauzis

Greziako Zeus eta Merkurio jainkoak etxean hartu zituzten bi nekazari senar-emazte 

zaharrak dira protagonistak. Abegi onaren sinbolo dira; izan ere, beste herritarrek aterik 

ireki ez eta haiek, aldiz, abegi ona egin zieten mozorroturik joan zitzaizkien bi jainkoei, eta 

ordainetan, jainkoek herria suntsitu zuen uholdetik salbatu zituzten.

3.2.3.3. Maha Bharata´ko ipuin bat

Talde  bateko  bost  anaien  batasuna  eta  haien  emazte  bakar  Drao  Padi-k  Krishna 

jainkoari  (hinduismoan  Visnuren  zortzigarren  avatara  edo  haragiztapena.  Maitasunaren 

jainkoa) egindako otoitzen indar miresgarria ederresten dira. Deigarria da ipuin hinduista 

honetan emazte bakarrak bost senar dituela (musulman sinesteen ifrentzua) eta bera dela 

maitasunaren  jainko  Krishnarenganako  ararteko.  Txomin Peillenek  berak  ipuin  honetaz 

honako hau adierazi  du Jon Miranderi  buruzko artikulu batean:  Idazlea liluratzen zuen 

Indiak, budismoak ere apur bat. Nirekin eleberri  bat idatzi  nahi zuen Indietan igaroko  

zena eta hortatik gelditu da Egan-erako idatzi nuen Mahabaratako zati bat1229.

Hiru kontakizunei  buruz aipagarriena  da,  nire  iritzirako,  gai  aldetik  euskal  letretara 

dakarren  berrikuntza:  mundu  guztiko  kulturen  alderako  jakin-mina  piztu  nahia; 

kontakizunon bidez adierazi nahi izan balu bezala: euskal literaturari ezin zaio munduko 

ezein kultura arrotz gertatu,  ez frantses paristarra,  ez grekoa, eta ez hinduismoa, eta ez 

beste ezein. Bestalde, kondaira zaharren alderako zaletasuna erakusten du. 

3.2..3.4. Kalaa gaineko aizea 

Istorio honetan ere ageri da zibilizazio zaharren alderako zaletasuna, baina, bestelakoa 

da,  bizi  izandako esperientzian  baitu  oinarri.  Arestian aipatu dugun bezala,  beste  zazpi 

1229 “Jon Miranderen ordenua bere lekuan” in Jakin (106), 1998, 26. or.
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kontakizunekin batean proiektu handiago baten katebegia baino ez da. Txomin Peilleni, nik 

uste,  antropologia  eta  etnonologia  zaletasuna,  mutikoa  zela,  bere  gurasoen  herria 

estreinako ezagutzean sortu zitzaion. Pariseko Montmartretik Zuberoako Ligira joan, eta 

bere gurasoen herria beretu nahi horretan1230. 

1982an kaleratu zuen “Aldjezairia askatuta” liburuaren aitzin-solasean honela dio: 

Ipuin azalez jauntzirik, aldjezairiar iraultzan bizitu ditudan oroitzapenak eskaintzen  

dizkitzuet.  Margolan  honetan,  gaiak,  margoak  gertaera  hutsak  dira,  marrazkia  

bakarrik nere lana; baldin emaitza ez bada eder azken horrek du errua (id.). 

Azken kontakizunean “otsoak gara” izenekoan, frantsesek aljeriarrekin erabili zituzten 

tortura basak kontatzen ditu lehen pertsonan narratzaileak. 

Aipatu dugun aitzin-solas horretan bertan adierazten da laburkiro Aljeriako (1954-62) 

iraultza  baino  lehen  Uled  Abdallah  etniakoen  bizitza  nolakoa  zen,  eta  horrek  lagun 

diezaguke “Kalaa gaineko aizea” hobeki ulertzen. Dio Dahrako magrebtar gizartean kastak 

bazirela eta indar gutxiagorekin egun ere badirela: 

Kasta bakoitza herria jendekatu duen arraza ta batzutan hizkuntzadar bat da. Beko  

mailan  –aberastasun aldetik– beltzak  dira:  Saharako oasisetan  esklabo izandako  

harratin  delakoen semeak, Aldjezairia guztian sakabanatu dira. Kolorea ikusi gabe  

deiturak  sal(a)tzen  ditu:  M´Ghani,  Sudani,  M´Barek.  Jende  horien  tasun 

nabarmenena  lurgabetasuna  da.  Ofizioz  gizonak  automobila  gidari,  andereak  

dantzari, ipuin edasle; gehienak kalean bizi eta azken garaietan hirian morrointzan,  

neskame ta mutil. Beren artean ezkontzen ziren eta frantses bazekiten (14-15)

Kontakizunera berera etorriz, kazetari batek egindako erreportaje gisakoa da (kamerak 

izanez  gero,  dokumentala  egingo zukeen);  lehenik,  sarrerakoan gerra  dagoen tokitik  bi 

kilometrora  urruntzen  da  narratzailea,  sinbolikoki  orainetik  iraganera  iraganik,  hiri 

erromatar zaharraren hondakinak dauden Kalaara, eta han erdi eroria dagoen “marabu” edo 

“kuba”,  hots,  kapera  musulman batera  sartzen  da1231.  Frantses  kolonizatzaileen  aurretik 

1230 Ikus PEILLEN, Txomin: Paristar euskaldun bat (Ni…neu), Kriselu, Antropologiaren euskal bilduma, 
Donostia,  1987,  eta  Allande  Elixagarai  ligiarraren  ixtorioak  (parre  ipuinak), Aramburu  editorea, 
Donostia, 1985.

1231 1982an argitaratutako liburuan, 16. orrian, dio: Saindu edo marabu gizonen kultura eta haieri egin kuba 
kaperak, baliman, aintziñako kristotasunaren ondarrak izan bear dute.
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“Beltzen  Erriak”1232 ezagutu  dituen  zibilizazio  batzuk  oroitarazten  ditu.  Ondotik,  herri 

horretako ordezkari izan litekeen gizon ahots bati ematen dio hitza: 

Xuriek nere Smala´ko etxe multso bat erre dute. Oroitzen naiz. Garrak gorri dantzan  

ari dire; olloak erreik kantan. Olibatze adarrak, mats aienak, tellatuetako diss ostoak 

karraskaz:  gurbiak  erratzen.  Esiak,  egurtegiak  su  meta  eginik  (.)  Gure  loi  ta  

egurrezko  etxola  erre  dadin  artean,  gu  hantxe  begira  gaude;  etxeko  guziak  hor  

daude: bi ardi, zali zaar bat, bi pegar, lurrezko kaiku bat, irur aur, zarpa asko...1233 .

Ondasunak ez ezik, kontatzaileak jasotzen duen ahotsak ama galdu du, semea, emaztea: 

Añañek  (zubereraz  jende  txarrak,  pitxi  faltsuak,  frantsesak  dira,  Tx.  Peillenen 

arabera)  ama  gurea  bere  egurrezko  etxearen  barrenean  bizirik  erre  dute (id.). 

Geroztik aur bat il zait, seme bat uste dut. Orain goserik ez du jasango. Eortzia dut  

lur zee baten azpian, arri lerro bat inguru: hala esan du bear zela Smala´ko buruak  

(.) gauean txakalak ule ila jan zigun (.) Aurtengoan aurra amaren sabelean il da.  

Goikoak hala nai zuen eta. Ama bera nonbait eta alabearrez ospitalean il da. Beste  

andere baten erosteko dirurik ez. Alabearra eta. Urrikaltzeak nere emazte zana ez du  

berpiztuko, gainera non da lurpean baino obeki (202). 

Kontakizunaren  lehen  hitzetan  ohartarazi  digu:  Nork  sinistuko.  Nik  han  entzunak  

aipatu ondoan, nork negar bat ixuriko...

Haatik,  ez  da  norbere  errukirik  edo  norberaren  ontasunaren  aldarrikapenik,  baizik 

autoerruduntasunaren aitortza eta hil dezaten nahia: 

Ni aldiz erre nezatela, il nezatela batek edo bestek, nik ere bi alderdietan il dut, erre  

dut eta kitto gire.  Iltzen banaute merezia duket (.)  Nere erriko zarrek diote,  gure  

arrazakoak sugeak iduri girela: makilaz jo eta burua apal, eskuaz balaka eta burua  

1232 Txomin Peillenek berak honela adierazi  dit:  Beltzen erria, hau da askotan zuberotarrek darabilten  
izena Ipar Afrika izendatzeko. Beste argibide jakingarri batzuk ere eman dizkit: Kala gaina da gotorleku,  
haizetsua,  erdi  naturala  karaitz  murailekin,  eta  beste  erditik  lehenik  feniziarrek  eta  erromatarrek  
gotortua. Hiri aurritu baten hondakinak badira. Gain hortatik Sidi Muza mendia ikusten da eta hortik ez  
dira bakarrik felagak ibili, Abd El Kader ospetsuak hor inguruan bere azken gudua galdu zuen. Kalaa  
gaztelua da arabieraz, eta lekuaren izena. Azken soldadu egunean komandanteak bildu zituen joateko  
zirenak eta ni ez nintzen joan gurutze gorrikoa nintzelako eta ez artileriakoa: armarik gabe Kalaara  
argazki egitera eta gogoetatzera igo nintzen. Han nengoela auzoko gizon armatu batek ikusi ninduen eta  
etorri zitzaidan zaintzera...Hori da ipuin horren jatorria. 

1233 In Egan, (3-6), 1960, 201. or.
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gora. Itzen aurrean ni beinipein enaiz iñoiz belaunkatzen, makilak kalitzen banau  

baizik ez naiz plegatzen (203) 

Kontakizuna bera finiturik, gibel-solasean, Kalaako otoiztegira doan gizon bizar-zuri 

batekin egiten du topo narratzaileak eta atzera begira jarririk honela ikusten du hura: 

Besoak airean zeruari ukabila erakutsiz Aizeari oyuz ari da. Haren sekretuak entzun  

aal  ditut  nik,  ala  Erri  guziaren  litani  zaar  bat  zen?Erri  latz,  bilaiz  gorria  

(biluzgorria), erri piperra, erri zimela utzi dut (203-204).

Kontakizun garratza, Ipar Afrikako bereber beltzen patuaren araberakoa.

3.2.4. Gabriel Aresti

Ibon  Sarasolaren  iritzian1234,  bere  bizitzako  epe  sortzaileeneko  fruitu  dira.  Egileak 

paratu zizkien azpitituluei erreparaturik, halako ziklo bat osatzen dute: ipuin tristea, ipuin 

barregarria,  ipuin garratza,  ipuin lotsagarria,  zaharra eta itsusia, eta errusiar formalisten 

hizkerako alegia edo anekdota hitz gutxiko esaldi batez eman litekeena dute, eta orduan, 

garrantzia istorio sinple hori emateko moduan dago: 

Baina  horren  gainetik  kontaketan  bertan  agertzen  du  Arestik  maisutasuna,  

anekdotaren elementuak kontaketaren hildoan eraikuntzaren sena azpimarkagarriz  

antolatzen  dituen  eran,  hain  zuzen.  Ez  da  falta  Arestigan  hitz-joko  gatzduna,  ez  

ateraldi  barregarria  edo  baliabide  tekniko  egokia,  baina  beti  kontaketaren  

eraginkortasunaren zerbitzuan (id.).

3.2.4.1.“Umezurtz aberatsak gabonetan jokatu nahi” (Gabonetako ipuin tristea)

Lehen pertsonan hasten da ipuinaren aurkezpena, ugazaba zeken eta zikoitzaz oso kexu 

den fabrika bateko langile batek egina, eta gero beste narratzaile batek, fabrika horretako 

1234 Gabriel Arestiren literatur lanak 6, Susa, Zarautz, 1986, 164-166 orr.
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ugazabak berak kontatzen du ipuina. Bai kontatzen den gertakariaren aldetik eta batez ere 

kontatzeko moldeagatik oso berezia euskal literaturan, 1957an. 

Gertakaria berez aski sinplea da: jostailu ederrak eduki arren gurasoen maitasuna zer 

den ez dakien mutiko aberatsak bere moduko mutiko bat nahi du jolaserako. Neskameak 

kontatu dio Jesus haurraren historia eta bete-betean sinetsi  du. Etxe ederreko lorategira 

eskera datozkio ama-seme batzuk; dirua ateratzera datorkion mutikoa Jesus dela iruditzen 

zaio, berarekin jolastera etorria. Mutiko aberatsaren jostailu garestiak bereturik, ihes egiten 

dio delako mutiko eskaleak eta  besteak atzetik  segitzen dio,  zaintzailearen  oharkabean, 

kanpoan izotza delarik, pijama hutsean. Muturreko baldintza horietan izozten da mutikoa 

eta horren ondorioz hiltzen. Aitak semearekin egindako bidegabekeria erremediatzearren, 

langileei soldata bikoiztuko diela agintzen die.

Kontatzeko  modua  berezia  dela  adierazi  dugu.  Haste-hastetik  nabaritzen  da  estilo 

berezi bat:

Nik  lan  egiten  dudan  frabikan,  ugazaba,  inor  badago  munduan,  bera  da  gizon  

zikoitza  eta  zekena,  abariziara  emana  eta  eroria,  juduen  seme-alabak  bezala,  

jaiotzen  direla  emaginaren  ezkon-eleztunarekin  ukabilean.  Gure  alogera  benetan  

laburra zen, jaten ematen etziguna. Horregatik ugazabarekin haserre ginen, frabika  

hura komunist-kabi bat zela, ongi esan zitekeen1235. 

Hiperbolikoa,  neurririk  gabea,  izaria  hausten  eta  suntsitzen  gozatzen  duena:  baina 

behin, zorioneko egun batean, ugazabak berak dei egin zigun langile guztieri, eta sekulako  

eskeintza egin zigun, handik aurrera doble irabaziko genuela esanaz (id.) Zer haur ipuin 

kontatu behar ote digu galde dezake irakurleak bere baitan? Ugazaba zeken eta zikoitza, 

judu  topikoaren  antzeko  kapitalista  langileek  gorrotatua,  bat-batean  soldata  bikoizteko 

prest! Kontraste bortitzak, aurkakotasun muturrekoak.

Koldo Mitxelenaren iritziz, ipuin honetan eta idatzi zuen azkenengoan1236: 

1235 Gabriel Arestiren literatur lanak 6, Susa, Zarautz, 1986, 7. or.
1236 Azken ipuin horretan “Jainkoa jaio da Otxarkoagan” (Gabriel Arestiren literatur lanak 6, 30-38 orr.) 

justu berak bere bizitzan egin zuen hautuaren aurkakoa egin zuena da protagonista: “Madalen Linares” 
emakume pobrearekin gustaturik egon, harekin ibili eta haurra izan, baina hura bertan behera utzi, eta 
bere  “klase  eta  leinuko”  Mertxe  Zabalarekin  esposatuko  dena,  eta  horregatik  ipuin  idazle  Arestik 
dohakabe agertzen digu ipuinean, eta damuturik egindakoaz, azkenean, bere haur zapuztuaren haur bat 
salbatuko du eta jasoko etxean. 
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Sentiberatasun  belaxkaz  (horrela  ziokeen  Orixek)  inguraturik  azaltzen  zaigu  (.)  

Desmasia  zuen lege,  eta  ez  zenbaitek  noraezean  gorde  nahi  genukeen  nolabaiteko  

oreka irristakorra1237.

Dickensen  Gabonetako abestia-n protagonista diruzalearen bihotza beratzeko delako 

“itzalak”, bizitzan lagun izan zuen kapitalista zekenaren espirituak jokatzen duen papera 

hemen  mutiko  eskaleak  jokatzen  du,  Jesusen  “itzalak”  nolabait;  izan  ere,  umezurtzari 

eskera datorkiona Jesus bera dela iruditzen zaio:  “Badator Jesus Umea, badator nirekin  

dostatzen –zioen bere kolkorako– (id.), eta horrekin batean halako tonu erlijiosoa, Alvaro 

Rabellik dioen moduan: 

Bertan, genioen bezala, ugazaba baten zikoizkeria agerian utzi arren, Gabon giroa,  

maitasunik  eta  lagunik  ez  duen ume umezurtza,  Jesus  umea eta  Andre  Mariaren  

aipamenak  eta  amaieran  umea  hiltzeak  erruki  tonu  ikaragarria  ematen  diote  

ipuinari. Erruki sentimendu horrek ugazaba zikoitzaren bihotz gogorra bigunduko du  

eta haserre zituen langileak ere, lehen gorriak, errukitzea lortuko du. Ironia gozatzen  

duen erruki sentimenduko ipuina dugu, Gabon ipuina azken batean1238. 

Angel Zelaietaren ustez, ipuin honetan agertzen du lehenbiziko aldiz Arestik geroago 

poesietan  landuko  duen  gai  sozialerako  isuria  “mailuarena  eta  biolarena”  alegia1239. 

Arestiren bizi-urratsen zertzelada batzuk ematerakoan adierazi dugun bezala, 1957an jada 

hasia  zen  Basurtuko Melirekin,  EGItik  aldendua eta  ipuin  honen gertakaria  hautatzean 

ikusten denez, gai sozialetara isuria. 

Ibon  Sarasolak  agertu  zen  garaian  kontaera  molde  hau  euskal  literaturan  zein 

berritzailea  zen  hobeki  ikusarazteko  Txillardegik  Egan-eko  ale  berean  agertu  zuen 

“Orangutanen ugartea”-ko kontaerarekin  alderatzea  proposatu zuen.  Hona hautatu  zuen 

zatia: 

Joanes´i berriz laztu egin zitzaizkion illeak: eta itza aal zuen eta geiena goratuz,  

esan omen zien: “Ez bedi iñor jets orrera, urtziak madarikatutako ugartea duzute  

ori.Goazen emendik ariñiketan. Emendik bereala ez bagoaz, gureak egin du. Goazen  

aguro. Leen baño okerrago gaude orain!!! Txoratuta omen zirudien Joanes´ek. Bera,  

1237 “Gabriel Aresti eta Egan” in Gabriel Arestiren literatur lanak 6, Susa, Zarautz, 1986, 166-169 orr.
1238 RABELLI, A.: Bizkaiko euskal idazleen ipuingintza modernoa, Labayru-BBK, Bilbao, 2005, 29. or.
1239 ZELAIETA, A.: Gabriel  Aresti biografia, Susa, 2000, 36-37 orr.
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beti ausart izan zena otzikarak artuta omen zegoen. Baña, “zer dela-ta?”, galdetzen  

omen zioten mariñelak alkarri. Begia borobil,  tinko, igige, josirik. Ura ikara! Zer  

ote?1240. 

Ordurako  Txillardegik  bere  lehen  eleberria,  Leturiaren  egunkari  ezkutua,  kaleratua 

zuen, eta oro har oso harrera ona izan ere bai, ipuinak ez bezala. Laster azalduko dugu 

delako ipuin horrekin Txillardegik zer egin nahi izan zuen berak “Kosmodromoa”1241 ipuin 

bildumaren sarreran adierazten duenez, baina aurrerapen gisa begira zer adierazi zuen ipuin 

horretaz “Hitza hitz” liburuan:  urte horietan eman nuen argitara baita ere, nik saiakera  

labur gisa sailkatuko nukeen ipuin bat, “Orangutanen ugartea”1242.

“Leturiaren egunkari ezkutuan” eta “Peru Leartzako”-n bezala “Orangutanen ugartea”-n 

ere, gai aldetik berritu zuen Txillardegik euskal narraziogintza. Arestik kontaera aldetik ere 

bai.

3.2.4.2. “Olerkaria”

Sarasolak gorago jaso dugunari jarraiki, honela dio ipuin honetaz: 

Berdin  gertatzen  da  “Olerkaria”  ipuina  hezurmamitzen  duen  “kontabilitate  

estiloarekin”, kontatzeko moduari buruz erabakitzailea gertatzen dena (.) Izan ere  

idazkera  da,  behar  bada,  Arestik  euskal  literaturara  ekarri  duen  eraberritzearen  

alderik garrantzitsuena, batez ere etorkizunari begira (id.)

  

Aresti  bizibidez kontularia zela eta bokazioz olerkaria,  Alvaro Rabellik ipuin honen 

ironia eta azken bertsoa nabarmendu ditu: “gizonaren gorputza buztinezkoa da”. Honako 

interpretazio hau ematen dio: 

Buztina  lehengai  primigenioa  da  judu-kristau  kulturarako,  zeinaz  Jaungoikoak  

gizona  egin  baitzuen  (.)  Kontrara,  buztina  ere  moldagarria  da,  zikina  eta  

inperfektua,  gizona  bezalakoa.  Hori  guzti  hori  literatura  ikuspegira  eramanda,  

antzinate klasikoak ezaugarriztatuko luke poesia jakin bat, poesia ederra, sublimea  

1240 Gabriel Arestiren literatur lanak 6, Susa, 1986, 166. or.
1241 TXILLARDEGI: Kosmodromoa (Ipuin bilduma), Haranburu, Donostia, 1984. 
1242 AGIRRE, Joxean: Hitza hitz (Txillardegirekin solasean), Elkar, Donostia, 1996, 54. or.
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eta ordenatua alegia.  Buztinezko poesia,  berriz,  jatorrizkoagoa, gizonaren parean  

legoke,  askea  eta  inperfektua  aldi  berean,  baina  gizatiarragoa  oro  har.  Arestik  

poetika horren alde egingo luke1243.

3.2.4.3.“Abertzalea”

Idazkera bereziarena ez dugu berriz aipatuko. Gaiari erreparatuko diogu, eta hasteko 

gertakariari. Hiru herri edo populu bizi dira Errokaltar deritzan uhartean, eta hirurak ehun 

ingelesek  azpiraturik.  Aurreko  ipuinak  bezala,  hau  ere  era  horretako  esaldi  ironikoz 

mukuru dago, baina ez diogu horri erreparatuko. Ehun mila latino, ehun mila arabiar eta 

ehun mila errokeño, beti elkarren artean borrokan ari, baina ingelesen mendean. Errokeño 

edo  errokaltartarrak  hizkuntza  berezi  batean  mintzo  ziren  eta  inork  ez  zekien  haien 

jatorriaren berri. Esan dugun bezala ez zuten elkar jasaten eta igandero borrokaldiak izaten 

zituzten hiru herrietakoek.

Behin, Pariseko Sorbonan ikasitako errokaltar abokatu bat (hiru herrien odol nahasia 

zuena) herrikideen egoera latza ikusirik abertzale egin zen eta:  erru guztiak inglesenak  

zirela  erabaki  zuen,  hango  liskarrak  eta  burrukaldiak,  gorrotoak  eta  odol-isurtzeak  

eragozten  eta  iraungitzen  jakin  etzuelako,  gobernari  txarrak  zirelako1244.  Orduan  beste 

uhartetar batzuekin mintzatu eta erabaki zuten herria askatzeko gurutzada santuari ekitea. 

Gerra  baketsua:  isterrak  erakusteko  gerra,  eta  azkenean  lortu  zuten  garaipena  modu 

umoretsu-barregarrian. Delako abertzale horrek gobernua antolatu zuen eta herrien arteko 

borrokaldiak bortizki debekatu, herri batekoek beste herrikoren bat hiltzen bazuten herri 

horretako hamar hilez, eta halaber, gobernuari egindako kritikak eskumako bepurua kenduz 

zigortuz.  Jendea  aspertu  zen  eta  gobernuaren  aurka  altxatu.  Gobernua  bota,  ministro 

guztiak fusilatu  eta  matxinada  burua soka lodi  batekin urkatu  zuten.  Ingelesen itzulera 

eskatu zuten baina haiek ez zuten itzuli nahi izan.

Ipuinaren erakutsia: 

1243 Aip. lib. 27-28 orr. 
1244 Gabriel Arestiren literatur lanak 6, 19. or.
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Ikusten  dugu  gizarteari  ezin  eduki  lekidiokeela  amoriorik,  eta  edukitzen  baldin  

bazaio,  gordean ezkutatu  behar dela;  populuak bere ongia gorrotatzen baitu,  eta  

bere gaizkia maitatzen1245.

Ez du ematen ipuin hori idatzi zuena frankismoa eraisteko indar abertzaleak adoretu 

nahian zebilenik.  Ingelesak Indiatik alde egin izana domaia!,  etortzen zaizu burura hori 

irakurririk,  eta  gainerako  herrialdeetan  ere,  abertzaleek  gidaturik  behintzat,  hobe  irauli 

nahiak bertatik itotzea, aurrera eramanez gero okerrago izan baitzitekeen.

Denok dakigu polemika handiak eraiki zituela, baina, dakidala, ipuin honek ez.

Ipuin hori  argitaratu  zen urtea  amaitzearekin  batera  hamasei  urteko erbestealdira  jo 

behar  izan  zuen  Txillardegik.  Gisa  honetan  adierazi  zituen  Arestiren  eta  bien  arteko 

kidetasunak eta desberdintasunak: 

Politikaren  alorrean  oso  sentsibilitate  desberdinak  genituen  eta  pertsona  bezala  

pixka bat espeziala zen. Arestik gure aldean klase kontzientzia sendoagoa zuen; eta  

ingurua, adiskideak eta ezagunak eta eraginak ere, oso desberdinak zituen. PCEren  

orbitan  mugitzen  zen  eta  beti  harrigarria  egin  zaidana  horixe  da,  ingurumaria  

horretan  bizi  eta  nola  murgildu  zen  euskararen  munduan,  euskarari  zegokionez  

erabat  radikala  baitzen.  Hitz  batean  esanda,  politikaren  alorrean  inkonpatibleak  

ginen,  baina,  hala  ere,  harreman  onak  izan  genituen,  euskara  batuaren  aldeko  

borrokan bereziki1246.

3.2.4.4. “Andre Madalen enamoratua”

Gertakaria  nahiko  topikoa,  sinplea  eta  irri-eskandalagarria:  andre  madalen  adinean 

aurreratu  bat:  aita  ez-ezagunaren  eta  ama  sobera-ezagunaren  alaba  zen,  eta  gainera  

etzuen ukatzen, edonori aitortzen zion, lotsa gabe, ahalke gabe, entzun nahi izaten zuen  

edonori, nola hasi zen dirua pilatzen haren negozioekin, haren etxeekin (hospe txarreko  

etxeekin)1247. Urduñako zezen-plaza zaharrean ikustearekin batera toreatzaile gazte batekin 

maitemindua, eta harekin ezkondua edo esposatua bueno, ezkondu ez, esposatu bakarrik,  

1245 Gabriel Arestiren literatur lanak 6, 20. or.
1246 Hitza hitz, 48. or.
1247 Gabriel Arestiren literatur lanak 6, 22 or. 
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zerren  Andre Madalenek  daukan edadearekin,  gorputza eztago indar haundirik  egiteko 

(id.).

Idazkera lotsagabe hiperboliko bitxi hori nagusitzen da. 

Alfontso lagunari egiten dizkion komentarioak fin-finak dira: bai Alfontso laguna, hor  

dator andrea, andre galanta eta dotorea (.) Entenitu duzu, Alfontso? Nolakoa zen gure  

andrea? Eztut pentsatzen inork esanen duenik gauzak eztitudala argi eta garbi esplikatzen  

(.) Esanen didazu, Alfontso laguna, estomagu galanta eduki behar zuela gizonak (.) Eta  

badakizu  zer  gertatuko  den?  Nik  esanen  dizut,  Alfontso,  zerbaiterako  baitaukat  nire  

ipuietan kreatzailearen eskubidea1248,  halako hiri-kontalari  bilakatzen dute ipuin idazlea, 

ahozko kontaketaren irudipena sortuz.

“Etxe aberatseko seme galdua eta Maria Madalenaren seme santua” antzerkian1249 giza 

inguruneak prostituziora  behartu  duen Maria  Madalena  prostituitu  baina  prestua  agertu 

zigun. Hemen berriz, prostituzioan aritzeagatik beragatik ez baizik aberastu izanak galdu 

duen andre madalen honekin ez du gupidarik izango eta jakingo dugu delako toreatzaile 

hori  Wilde  eta  Gide  bezalako gizona zela eta gainera (harrapa ezak hankatik!) seme bat 

izan zuela eta hari heziketa katolikoa eman nahi ziola: Eliza Ama Santuak manatzen duen  

bezala, katoliko edukazio bat eman nahi diot ene erraietako seme maiteari1250.

Estatuak  bere  burua  artxikatoliko  izendatzen  zuen  garaian  moral  jator  katolikoa 

minbera  zezaketen  kontakizun  lotsa-emangarri  hauek  soilik  estilo  literario  bitxi  bezain 

desmasiatu horri esker ziren argitaragarri,  eta jakina, moral ortodoxoa bera errespetatuz 

andre madalen zahar-aberats buruarinari irri eginez. 

Aldi berean zenbat erlijio dagoen azpian, zenbat Maria Madalena Arestiren obran!

Haren sei ipuinak aztertu ondotik ondorio honetara heldu da Alvaro Rabelli: 

Batetik, estetika, gai eta idazkeragatik euskal ipuingintza modernoaren aitzindaritzat  

har ditzakegu, bestetik aitzindariak ere badira Arestik ondorengo lanetan jorratuko  

1248 Aip. lib. 21-25 orr.
1249 Ikus Arestiren literatur lanak 7, 49-84 orr.
1250 Aip. lib. 25. or.
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zuen poetikarena, hau da poesia sozialarena. Bere trantsizioaren erakusgarriak izan  

litezke1251.

  

3.2.5. Txillardegi

50ko hamarkadaren  bigarren  zatian  hasi  zen  artikulugintzan  eta  literaturgintzan  eta 

arrakasta  lortu zuen garai  horretako bere bi  eleberriekin,  batez  ere,  lehenbiziko  nobela 

Leturiaren egunkari ezkutua-rekin. Bi eleberriak dira interesgarrienak aztertzen dihardugun 

urte bitarterako, baina baditu euskara batuaren aurrerabiderako garrantzizkoak gertatu ziren 

bi artikulu, eta M. Unamunoz eta A. Camusi buruz, budismoaz eta munduaren sorreraren 

teoriez eta idatzitako artikulu jakingarriak, eta baditu arrakasta gutxiago izan duten bi ipuin 

ere, kontakizunaren atal honetan aztertzea dagozkigunak. 

Leturiaren  egunkari  ezkutua nobela  eta  “Orangutanen  ugartea”  ipuina  urte  berean 

argitaratu ziren1252. Hurrengo urtean bigarren ipuina “Piarres gaxoaren pasadizuak”1253, eta 

1960an, Peru Leartzako. 

3.2.5.1. “Orangutanen ugartea”

Kontakizun  alegoriko-sinbolikoa  da.  Idazleak  berak  azaldu  duen  bezala:  kondairak 

dakarren ideia nagusia nabarmen xamar agertu arren, zeharbidez baizik ez du irakurleak  

mezu hori jasotzen1254.

Kontaera lineala da, hirugarren pertsonan, erritmo bizikoa eta bi zati nagusitan banatua. 

Lehenbiziko  zatiak,  kontatzeko  moduak  eta  kontagaiak  berak,  Txomin  Agirreren 

“Kresala”-ko “Kitolis”  oroitarazten dute.  Protagonistaren izena “Joanes” da “Garoan”-n 

bezala, baina kontakizunaren erritmoa oso desberdina da eta zer esanik ez gaia: batean, 

Antiguako Amari arrantzara irtetean otoitzik ez egiteagatik gertatzen diren ezbeharrak eta 

heriotzak, eta honako honetan berriz, urruneko uharte madarikatu batera heltzea non zepa 

(metal  meak  urtzean  gertatzen  diren  hondakinak)  eta  errautsezko  zingira-hondartza 

1251 Aip. lib. 31. or.
1252 In Egan, (5-6), 1957.
1253 In Egan, (3-4), 1958.
1254 Ikus Interneten: Euskararen Donostia-Donostiako euskal idazleak-Kosmodromo (testuak). 

http://www.euskaraz.net/donostia/idazleak/liburuak/gehi/0001302.htm (2009-12-30).
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nazkagarri bat dagoen eta bertan, ez gutxiago okaztagarri, gizaki itxurako orangutanak bizi 

diren edo gizaorangutanak. Lehenbiziko zatian marinel zahar batek kontatutako istorio ezin 

sinetsizko bat dirudi baina bigarrenean, kontatzen zaigu zientzialariez betetako ontzi bat 

nola doan delako gizaorangutanen uharte horretara aparatu eta tramankulu zientifikoz ongi 

horniturik, uharte horretako egia edo gezurra zientifikoki argitzera.

Hango  bizilekuak  kaleetan  taxuturik  zeuden:  batzuetan  Afrikako  beltzen  herri 

koskorrak ziruditen eta besteetan New York-ekoak (gure munduan bezala). Halako egun 

batean orangutan buruzagi batek prediku aulki moduko batetik hitz egin zien gainerakoei, 

eta  haren  esanari  jarraiki,  elkar  joka  hasi  ziren,  labeak  irekitzen,  sua  toki  guztietan 

irazekitzen  eta  segak eta  igitaiak  eskuan,  dena mozteko eta  birrintzeko atera  ziren,  eta 

aldameneko herriko guztiak hiltzera joan (gure munduan bezala gerra garaian; noiz ez da 

gerrarik?). Gorritu egin zen lurra eta igitaiak kamustu!

Barealdietan dorre handiak eraikitzen zituzten, gurean azpiegitura handiak bezala, eta 

borrokaldietan elkar hiltzen zuten, egun ere gertatzen den bezala: 

Alako batean, orangutan aul bat asi zan itzegiten, eta orangutan aul guziak zituen  

entzule.  Erri  ura tajutu  bear  zela esan zuen,  etzela  ezer erre bear,  etzela emerik  

lapurtu  bear.  Gorago  jaikiko  baziran  orangutanak,  zintzoago  jokatu  bear  zutela.  

Orangutanen eskubideez mintzatu zitzaien ere, eta bere gaitasunaz. Eta orangutan  

sendoak arturik, gurutziltzatu egin zuten1255. 

Erromatarrek Nazareteko Jesus bezala. Baina ez zen hirugarren egunean piztu!

Gizaki  itxurako  orangutan  haiek  aztertzen  ziharduten  jakintsuek  gauza  asko  ulertu 

zituzten ziplo, eta  beren buruen absurduari igarrita asi ziran alkar kolpatzen eta iltzen 

(id.). Batzuk uhartera jaitsi ziren eta orangutanek hil zituzten. Beste batzuek beren burua 

hil zuten, beste batzuek edanari eman zioten, eta gainerakoak uhartean zehar sakabanatu 

ziren. Zientzialarien espedizio hartatik bakarra itzuli zen, eta hura herritarrek hil zuten.

Oraindik  orain  Markos  Zapiainek  ondu  du  saiakera  bat  Txillardegi  eta  ziminoa 

deritzana1256.  Txillardegi  gai  horretan,  hots,  gizakiaren  eta  tximinoaren  arteko  muga 

lausoen salatari gisa aitzindari jotzen du, bere denborari aurreratua:  Hara Txillardegiren  

1255 In Egan, 1957 (5-6), 295 or.
1256 Susa, Zarautz, 2007.
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lehen narrazioa, B serieko film bikain horietako bat izan zitekeena, benetan iraultzailea,  

Jesukristo erdi orangutan txundigarri horrekin. Kontuan hartu, berbarako,  Planet of the 

Apes  filma (Ziminoen planeta) 1967koa dela, eta 1963koa Pierre Boulle-ren  La planète 

des  singes nobela1257.  Peru Leartzako eleberrian  ere  egiteko  garrantzizkoa  jokatzen  du 

tximinoak, Markos Zapiainen iritzian:  Erotzeko bidean aitzina, Peruk haurride sentitzen  

du ziminoa1258.

Gure  bizitzaren  absurdoa,  zentzurik  eza,  gure  orangutantasun  edo  animaliatasuna 

adierazteko kontakizun alegorikoa da Orangutanen uhartea. Egilearen beraren hitzetan: 

Gizonaren  aberetasuna  (edo  alimaletasuna,  zehazkiago  hitz  egitekotan)  gauza  

nabarmena dela, izkutatu ezina, gainditu ere ezinezko baldintza; eta gure gizatasuna,  

eta honi dagozkion giza-bertuteak, axal mehe-mehea baizik ez direla. Hots, gizona  

orangutanaren  anaia  bizkia  eta  hurbila  baldin  bada  (.)  gure  hilezkortasunaren  

esperantzak, erokeria bihurtzen dira, eta orobat giza-leinuaren gailentasun famatu  

hori1259.

3.2.5.2. “Piarres gaxoaren pasadizuak”

Kontakizun alegorikoa hau ere. Sakoneko gaia ez du hain transzendentala, baina ezta 

garrantzi txikikoa ere kontuan izanik 1958an puri-purian zegoela literatur euskara batuaren 

beharra eta batasun hori lehenbailehen egin beharra. “Jakin” filosofia eta kultur aldizkaria 

ateratzen hasi berriak ziren apaizgai eta fraideak, 1957ko udazkenean bilerak egiten hasi 

zirenean, besteak beste, trenkatu beharreko lehen arazoa horixe zuten: garbi ala mordoilo 

idatzi  behar  zuten1260.  Bilbon  aurreko  urte  amaieran  egindako  batzarraren  ondotik 

(Txillardegik txosten garrantzizko bat bidali zuen1261) 1959ko udaberrian Euskaltzaindiak 

euskal hitzak zein ziren erabaki zuen, eta erabaki hori oso polemikoa gertatu zen. Giro 

horretan kokatzen da kontakizun hau.

1257 Aip. lib. 29. or.
1258 Aip. lib. 50. or.
1259 Interneten, gorago aipatua.
1260 Ikus AZURMENDI, J.: “Hizkuntz ereduaren eztabaida (Jakinlarien bilerak)” in Jakin, (158), 2007, 77-

120 orr.
1261 Ikus SUDUPE, P.:  “Literatur euskarari buruzko gogoetak bere testuinguruan” in Egan (2), 1996, 85-86 

orr.
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Azalean Piarres protagonista gaixorik dago, urteak daramatza eri eta azkenean oheratu 

beharrean da. Haren lagun bat hura senda zedin bertsoak egiten hasi zen, bertso hunkigarri-

sentiberak,  baina  jakina,  gaixoa  gero  eta  okerrago  zihoan  (euskara  gaixoari  bertso 

hunkigarriak kantatuz ezin euskara sendatu). Beste lagun batentzat gaixoak hetika zuen, 

tuberkulosia, eta hura sendatzeko bazekien zer egin behar zen. Egin ere zuen Piarresek 

baina alferrik.

Baina euskara gaixoak etsaiak ere bazituen,  eta  haiek gaitzaren berri  izan zutenean 

harekin  jai  zegoela  esan zuten,  ehorzketa  dotorea  prestatu  eta  bakean hil  zedin  uzteko 

gomendatzen zuten (zenbat Unamuno eta zenbat kanpoko horixe baino nahi ez zutenak!). 

Beste lagun bat joan zitzaion, eta gaixoa bera ikusi gabe aldameneko gelan izan zuen 

errebelazioa: hezueria zuen. Oso garbi zeukan. Gaizkiago jarri zen Piarres.

Sekulako  istiluak  sortzen  ziren  herri  hartan:  batzuk  “hetikazale”  eta  besteak 

“hezuerizale”, hots, batzuk “garbizale” eta besteak “mordoilozale”, eta bazen bakea egin 

behar zela zioenik ere “Gozaiturri”. Honek zioen: “bide asko dira gure Piarres indartzeko,  

eta ez gaitezen orren ertsiak izan gure iritzietan.  Joera guziak borondate onez lanegin  

ezkero,  Piarres jasotzeko onak izango dira”1262 (beste  hainbat  bezala,  Nemesio Etxaniz 

joera horretakoa zen). Gaixoa gaixoagotzen ari zen.

Lau  mediku  jakintsu  etorri  ziren,  aurreko  guztiak  jo  eta  hautsi  zituzten,  gaixoa 

zientziaren  arabera  sakon  aztertu  zuten  eta  laurak  ondorio  berera  heldu  ziren,  eta 

sendabidean ere bat zetozenez, hura eman zioten eta sendatu zen gaixoa.

Hizkuntzalari  jakintsuak  behar  zituen  euskara  gaixoak,  ez  borondate  ona  baino  ez 

zutenak, bere egoera negargarritik atera eta bateratze bidean aurrera egingo bazuen.

 

3.2.6. Patxi Etxeberria

Euskal literaturan batez ere olerki bategatik da ezaguna, 1933an Olerti Egunean saritua 

izan zen “Bost lore” deritzanagatik,  eta 50eko hamarkadan, R. Olabideren  Itun Zâr eta  

Berria argitaratzeko prestatzeagatik eta haren euskararen defentsan aritzeagatik, teorian eta 

1262 In Egan, (3-6), 1958, 163 or.
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praktikan.  Olerkien  atalean,  argibide  biografiko  gehixeago  ematen  ditugu.  Hemen 

kontakizun bat iruzkintzera mugatuko gara. 

3.2.6.1. Belko

Kondaira  neorromantikoen  eitekoa.  Kontalari  orojakileak  Erroman,  inperioaren 

garaian,  giroturiko  gertakizun  hau  hariltzen  du:  Belko heroia  gladiadoreen  zaindari 

euskalduna da:  Mutil bikaña. Yauzilari yayoa. Atxintxikari bizkorra. Gizaseme mardula.  

Ua berdindu zezakenik ez zan. Ala ere, batetxo (batere) arrotzen ez zala norbaitek igarri  

zion (id.)  Erromatar  handiki  baten  alabak  begiz  jo  zuen.  Emazteki  hori  aitaren  isilean 

jondoni Pauloren hitzaldien entzule fina zen, baina ez zen deliberatzen hark eskatu bezala 

bataioa hartu eta kristau egitera. Heroi euskaldunak berriz, nahiz kristaua ez izan, berezkoa 

zuen lagun hurkoaganako maitasuna: Zuri egitea nai zendukena, zerorrek besteri egin (id.) 

eta  euskal  lurra,  eta  hizkuntza  izugarri  maite  zituen  eta  erromatarrek  jopu  bihurtutako 

euskaldunak kristau bihurtzen laguntzea eta askatzea zituen xederik gorenak.

Ipuina aurrera, jondoni Paulok ezkontzen ditu Belkok Euskal Herrian lortutako diruz 

askatu dituen lau euskaldun esklabo, eta orduan honela diote ezkonberriek: Agur, gure Aita  

on-ona. Engoitik, zu euskotarrentzat lenbiziko siniste-aldarrilari izan zerala eskubide osoz  

esan ahal izango degu...(id.) Hortaz, San Paulo bera euskaldunon lehen kristautzaileetarik!

Belko ez zen Euskal Herrira itzuli euskaldun jopu ohi ezkonberriekin, izan ere: 

Erromar gudamutilek euskotarren bat ekarri zezaketen. Alakoak pozteko, iri 
ontan norbait egoki zan; eta Belko´ren bizitza latza ez zan alperrik izango.

Bere bizitzako ametsik maiteenek sorrarazitako ipuina, inondik ere. Amets gauzatua da 

ipuina  bera.  Jainkoak  oparo  emandako  dohainak  bere  herriko  esklaboak  askatzen  eta 

kristautu zitezen laguntzen erabili zituen heroi miresgarriari eskainia.

Kontaketa asmoaren araberakoa, kontaera eta elkarrizketak tartekatuz. Garbizalekeriak 

hainbat oztopo jartzen dizkio ipuinaren ulermenari.

3.2.7. Andoni Arozena
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36ko gerra aurrean olerkiak eta antzerki bakarrizketa batzuk argitaratu zituen. Arrazoi 

politikoengatik erbesteratu zen, eta Caracasen eman zituen berrogei urte inguru eta 1977an 

itzuli zen1263. Gabriel Arestiren ustetan idazle horixe izan zen beraren tintazko bataiatzailea 

Caracaseko Eusko Gaztedi aldizkarian1264.

1957an Euzko-Gogoa-n “Aralar´ko artzaia”1265 argitaratu zuen eta Egan-en 1960an “Ba

´noa”  ipuina1266.  Lehenbizikoan  esanahi  politikoa  nagusitzen  da,  eta  bigarrengoak 

emigrazioaren gaia lantzen du. Gatozen azken honetara.

3.2.7.1. Ba´noa

Amaieragatik ez balitz, oso ipuin tradizionala da. Bi zatitan partitua eta narrazioaren 

denborak Gabon gaua hartzen du nagusiki. Lehenbiziko zatian euskal familia ongi bizi bat 

irudikatzen da (neskameduna), tradizionala, kristau fededuna, zoriontsu izateko Caracasera 

joan den semearen itzulera nahi lukeena.  Gabon gaua da,  eta amari auzoan “Ator,  ator 

mutil,  etxera...” entzutean,  semea etxean izateko gogoa goritzen zaio.  Senarra hotzagoa 

da...

Bigarren zatian, Caracasen dagoen semea da protagonista eta hari ere Gabon egunean 

Euskal  Herrira  itzultzeko  gogoa  sortzen  zaio.  Ez  da  ageri  zergatik  joan  den,  baina 

eragozpen politikorik ere ez da aipatzen (zentsuragatik segur aski). 

Handik hiru hilabetera etxean da semea. Eta ipuinaren amaieran hortxe dago punturik 

deigarriena:  mutil  itzulberriari:  kezka  baten  mamu  biurria  dabilkio  inguruan:  –Orain 

datorren Iñaki au lengoa bera ote? Itsasoz bestaldeko bizierak ez ote du aldatu?

Ipuin premonitorioa:  Andoni  Arozenak ez zuen Caracasetik  itzulirik  Euskal Herrian 

etsi, eta hara itzulirik han hil zen. 

1263 Ikus  “Literaturaren  zubitegia”-n:  “Antonio  Arozena  Gomendio  (1907-1989)” 
http://zubitegia.armiarma.com/aipa/ona/00337.htm (2009-12-30); edo ONAINDIA, S.: Euskal literatura 
VI, Etor, Donostia, 1990.

1264 Ikus AZURMENDI, Joxe: “Arestiren tintazko bataioaz” in Jakin 62, 1991, 129-142 orr.
1265 1957, (7-8).
1266 1960ko azken alean.
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4. ELEBERRIAK

4.1.  GAZTEENTZAKO ELEBERRIAK

Atal  honen  sarrerakoan  aipatu  dugu  1955ean  sortu  zela  UNESCOren  babesean 

International Board on Books for Young People (IBBY) erakundea, haurrentzako liburuak 

eta horien inguruko sustapena eta ikerketa bultzatzeko. J.A. Loidik urte horretan bertan 

kaleratu zuen Amabost egun Urgain´en polizi nobela, bide-irekitzaile gertatu zena euskal 

literaturan,  euskal  polizia-nobelei  hasiera  eman  baitzien.  1961ean  katalanera  itzuli  eta 

argitaratu  zuten.  Ez  dakigu  gazteentzako  euskal  irakurgaia  eskaini  nahian  sortu  zuen 

idazleak, baina, nik uste, egokia izan dela liburu hori gazte literaturarako berreskuratzea. 

1958an kaleratu zuen A. Anabitartek Poli gazte abenturen eleberria, eta horrela bidea ireki 

zion beste eleberri sail bati. 

4.1.1. J.A. Loidi: Amabost egun Urgain´en

Kritikari gehienek onartu dute esku ona erakutsi zuela J.A. Loidik lehen euskal polizia-

eleberria  taxutzean,  baliabide  estilistikoak  ondo  erabili  zituela,  jakin  izan  zuela 

informazioa  zatikatzen  eta  ezkutatzen  edo  atzeratzen,  eta  pertsonaia  sinesgarriak  sortu 

zituela,  bereziki,  Garaidi  detektibea.  Badago,  haatik,  semantikari  dagokionez,  nobelan 

ageri den mundu-ikuskerari buruz, polemikatxo bat kritikarien artean. Honela planteatzen 

da  eztabaida:  zenbateraino  atxiki  zitzaion  J.A.  Loidi  Tx.  Agirreren  parametroei,  eta 

zenbateraino hautsi zuen harekin eta bidea ireki Txillardegiren eleberrigintzari,  tradizio-

hausturari?

Lehen argitalpenari  sarrera Aingeru Irigarai euskaltzainak egin zion. Gaiaren aldetik 

nabarmendu zuen berritasuna eta erabilitako hizkera aldetik euskara arrunta eta herritarra 

erabili izana:  Gai (euskal-liburuetan beiñere jo ez dan polizia-gaia) bizia eta intresduna  

derabilla, euskera arront eta erritar batean izkiribatua1267.

Horretaz gain, suspensea egoki lortu izana goretsi zuen:  Eskuetan duzun liburu unen 

orrialdetan  barrena  abiatzen  bezain  laister  sumatuko  duzu  irakurlea,  gorapilloa  nola  

1267 LOIDI, J. A.: Amabost egun Urgain´en, Itxaropena, Zarautz, 1955.
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desegiten den ikusteko gutizia, eta lenbiziko liburua egiten duen norbaitendako ezta gauza  

apurra (id.).

K.  Mitxelenak  Egan-en  egindako  liburu  iruzkinean  euskal  nobelista  bat  jaio  zela 

aldarrikatu zuen, horretarako jakin behar diren zera nagusien berri bazuela: 

Pertsonak ederki ikusten ditu, bai barrendik eta bai kanpotik; nork bere bizia du,  

berez  ari  dira  eta  berez  mintzatzen,  inork  behartu  gabe.  Badaki  gertakariak  bat  

besteari josten eta, hori aski ez dela, ederki –arin, zorrotz eta biziro– ematen dizkigu 

aditzera1268.

Xabier Etxanizek, besteak beste, nobelaren irakurgarritasuna azpimarratu zuen eta hori 

zergatik gertatzen den azaldu, eta horrekin batean amaiera zoriontsuak sorrarazten duen 

irribarrea ekarri zuen gogora: 

Hizkera herritarra eta ulergarria izateaz gain, elkarrizketak betetzen du liburuaren  

zati nagusi bat; deskribapenen ordez ekintza da garrantzitsuena. Gainera, kapituluen  

arteko loturak, amaitu aurretik irakurlearen interesa sortarazten duen ideia airean  

uzteak, kapituluetako izenburuek (“Garaidi larri”, “Bide irristakorra”, “Larrola´ren  

aitortza”,  “Sua  ta  txinparta”,...)  are  erakargarriago  egiten  dute  argumentua.  

Bukaerak, bestalde, irakurlearen harridura sortarazten du eta amaiera zoriontsuaren  

irribarrea ezpaineratzen. Nobela honek ez zuen berrikuntzarik ekarri literaturaren  

mundura, baina bai euskal literaturara1269.

Gotzon Garatek ezaugarri goresgarri dezente aurkitu zizkion: 1.- Haste-hastetik jakin-

mina pizten du. 2.- Egiantza du, herri txiki euskaldun batean kokatu izanagatik areagotua. 

3.- Detektibearen ezaugarriak asmatzean asmatu du: 

Garaidi  detektibea  jatorra da,  gentleman gogozkoa egiten  zaiguna.  Gertakizunen  

haria  dotore  eramaten  duena.  Urgaingo  gertakizun  arruntentzat  Loidik  detektibe  

arrunta aukeratu du1270.

Eta batez ere 4. hautatutako euskaran asmatu du: 

1268 MITXELENA, K.: Idazlan guztiak II, liburuak 1, klasikoak, Etor, Donostia, 1988, 59-60 orr.
1269 ETXANIZ ERLE, Xabier: Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia, EHU, Gasteiz, 1997, 244 or.
1270 GARATE. G.: Atzerriko eta Euskal Herriko Polizia Eleberria, Elkarlanean, Donostia, 2000, 65. or.

680



Kontagintza

Loidiren  eleberriak  goiena  jo  zuen,  euskaraz  denaz  bezainbatean.  Gure  atzetik  

datozenak, eleberri hori irakurri eta harriturik geldituko dira (id.)

Eleberriaren  amaieraz  zioen,  S.S.  Van  Dine  iparramerikarrak  duela  aspaldi  polizia 

kontakizunak idazteko eman zituen hogei arauetatik hemezortzigarrena ez duela betetzen: 

A crime in a detective  story must never  turn out to be an accident  or a suicide baina 

kontuan izanik Van Dineren arau horiek ere erlatiboak direla eta bestalde badagoela beste 

arau garrantzizko bat dioena: kontakizuna nolakoa osagarriek halakoak behar dute izan; 

horretaraz gero: “bukaera bikaina dela esan behar”1271.

Krimenik eta hiltzailerik ez egote hori oso bestela balioetsi zuen A.M. Toledok:

Urgaingo herriska euskaldun horretan  hiltzaile  bat  egoteak  hautsi  egingo zukeen  

eleberri  honen  idazketaren  garairaino  fikzioan  indarrean  egon  den  mundu-

ikuskerarekin,  eta  honen aurrean J.A.  Loidik  honela  jokatu  du:  itxurazko hilketa  

asmatu, itxurazko ikerketa egin eta hiltzailearen figura deuseztatu, hilketarik egon ez  

delako. Euskal gizarteak hilketak eta hiltzaileak ezagutu edo ez, fikzionalizatu gabe  

jarraitzen dute1272.

Berriki  eta  sakonkien   Javi  Cillerok  aztertu  du  Renon,  Nevadako  Unibertsitateko 

Center for Basque Studies-en argitalpen batean euskal detektibeen istorioak eta hor iruzkin 

hauek egin ditu eleberri honetako Garaidi detektibeaz: 

The first detective in Basque literature was Martin Garaidi, created in 1955 by Jose  

Antonio Loidi (.) Martin Garaidi is a man of his time, a good Catholic and a better  

investigator. He uses modern scientific methods to carry out his investigations, and  

he displays a keen mind when analyzing clues. A detective who lives in Donostia yet  

has his roots in the Basque countryside, Garaidi is the Basque detective closest to the  

classic detective novel á la Conan Doyle1273. 

Loidik idazten ez jarraitzea deitoratzen zuen.

1271 Aip. Lib. 61. or.
1272 TOLEDO, A.M.: Domingo Agirre: euskal eleberriaren sorrera, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1989, 

695 or.
1273 Ikus Interneten CILLERO, J.: : “Basque Detectives: Alive and Kicking” in Center for Basque Studies 

Newsletter, (62), Fall, 2000.
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2007ko uztailean EHUko uda ikastaroetan parte hartu zuen eta Amabost egun Urgain-  

en-i  buruz  hitz  egin  zuen.  Loidiren  ekarpenen  artean,  besteak  beste,  honako  hauek 

nabarmendu zituen: 

Teknika  modernoak  erabiltzen  zituzten  lehen  euskal  pertsonaiak  sortu  zituen,  

detektibe  ikerketa  baten  barruan;  nahiz  eta,  herri  txikia  aukeratu  eleberriaren  

kokaleku  gisa,  ez  zen  arduratu  leku  txiki  hori  era  idilikoan  eta  bertutez  beterik  

deskribatzen.  Euskal  literatura  nahiko  alor  elkorra  zen  garaian,  nobela  

poliziakoaren  aldeko  apustua egin  zuen,  eta  horrek  pentsamolde  aldaketa  eragin  

zuen euskal idazleen artean1274.

 

Artikulu  idatzian  berriz,  zehaztasun  gehiago  agertu  du,  bereziki  “Komunitate 

tradizionalaren kritika ironikoa” atalean.  Haren arabera,  Loidi Britainia Handiko nobela 

poliziakoen ereduari lotzen zaio; eta haietan ohi bezala, gizaki arteko harreman nahasiak 

txukundu  eta  ordena  sozialaren  ongizatea  bermatzen  du  amaieran.  Eleberriko  galtzaile 

bakarra  komunitateko  esamesak  eta  zurrumurruak  dira  edo  gizakien  ohitura  txar  hori: 

inorengatik gaizkipentsaka eta gaizkiesaka aritu beharra.

Ez gaude jada Txomin Agirreren ohitura nobelako ordena sozial estatikoaren munduan: 

Loidik aldezten duen ordena soziala ezin da parekatu edo identifikatu Agirreren eta  

gerraurreko egileen euskal komunitate tradizionalarekin.  Loidik  euskal belaunaldi  

berri  baten  oihartzun  leuna  erakusten  digu  Urgainen,  herriaren  modernizazioaz  

kezkatuta dagoen gizamultzo bat (.) Loidi ez da usadioen defendatzaile bat, eta ez du  

aldezten,  Agirrek  eta  bere  jarraitzaileek  bezala,  euskal  herrixken  ordena  sozial  

estatikoa (.) Loidik kritika sotila egiten dio komunitate moralaren ohiko ordenari, eta  

egoera batere dramatizatu gabe Euskal Herrian gertatzen ari den modernitaterako  

bidea erakusten digu1275.

Bi  iritziak,  A.M.  Toledorena  eta  J.  Cillerorena  ez  ditut  elkarri  muturka  ikusten. 

Hizpidean dago euskaltzaina haustura Txillardegirekin etorri zela baieztatzen duenean eta 

1274 Ikus ZAMALLOA, Beñat: “Euskal eleberrigintzako lehen detektibea” in Berria, 2007-07-17.
1275 CILLERO,  J.:  “Amabost  egun  Urgain´en  (1955)  eta  eleberrigintza  poliziakoaren  hastapenak”  in 

Euskera-LII, (2), 2007, 610-611 orr.
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ez  Loidirekin,  eta  denbora  berean  hizpidean  dago  J.  Cillero  dioenean  Agirrerengandik 

urruti dagoela Loidi eta modernitaterako bidea erakusten digula. 

Frogabiderik  adierazgarriena,  nirekiko,  narratzaileak  “Joxe  Jokin”  pertsonaia  nola 

tratatzen duen,  Urgain  herrixkako herritarraren ahostzat har litekeen pertsonaia, eta hura 

jabe den ostatuaren ingurukoak, herrixkaren moraltasuna irudikatzen duen ostatuarena.

Pertsonaiaren aurkezpena: 

Urgaingo ostatuen  artean,  bazen  bat  dotore  askoa;  Joxe  Jokin,  herriko  gertaera  

guztiak zekizkien agure parregarri berritsu porrokatu bat bere nagusi (.) Garaidik  

berehala ezagutu zuen. Lehen ere, herriko jaietan edo, ikusi izan bait zuen agure  

hura! Joxe Jokin,  ostatuko nagusi berbera zen.  Hortzik gabea bera, sudur-kokotz  

luze,  ile-zuri  larruzimur,  begi-bizi  erdi-makur...Ederra  etorri  zitzaion!  Halako  

berritsua zen hura, izan ere! (.) Bere makila zutik hanka artean, bi eskuak makil-

buruan, kokotza horien gainean, lasai-lasai, Olentzero itxuran jarrita, honela zioen  

eten gabe, jo eta ke: –Ludi honetan elkartasunean bizitzeko egin gaitu Jaungoikoak.  

Elkartasun  honi  jarraitu  ezkero,  batak  bestea  gehiago  eta  gehiago  ezagutuz  

adizkidetasun (sic) eta...baita anaitasun osora ere, iritsiko gara. Baina...entzun hau  

ondo, gizon! Nola izango gara, adiskide, nahiz eta herri berean bizi, hain kankailu  

hau izan eta elkar ezagutzen ez badugu(Donostiaz ari da)? 1276.

Olentzero itxuran jarrita, Garoako Joanes pertsonaiaren ahotan ere gaizki emango ez 

lukeen diskurtso moralista. Haren parodia ere badirudi. Beste adibide bat: Buenos Aires 

hiriaren eta, oro har, hiri handien alde txarren eta Urgain bezalako herrixken alde onez ari 

dela: 

Han ona izatea ez zen aski (Buenos Aires-ez ari da). Han ontasun hau guztien begi  

aurrean agertu beharrean zeunden beti.  Eta,  hala ere,  askotan, agerketa honetan  

asper-asper eginda ixiltzen zinenean, ostiko bat emanda, utikan!, eta han bidaltzen  

zinduten gezurti bat bezala. Horrelakoak hainbeste ziren eta!...1277.

1276 Hamabost egun Urgainen, Erein, Donostia, 9. argitalpena, 1993, 52-58 orr.
1277 58. or.

683



Kontagintza

Beste  adibide  bat.  Begira  nola  gutxiesten  zuen  Garaidi  detektibeak  Joxe  Jokinen 

jarduna, haren berritsukeria: 

Garaidik harrituta bezala begiratu zion. –Muñube giltzaperazi? Zer dela eta? –Joxe  

Jokinek esan ez dizu, ba, ziur-ziur, bera dela errudun? –Bo! –ebaki zion besteak erdi-

farrez–.  Hainbeste  gauza  esaten  ditu  Joxe  Jokinek...jakina!  Hitzontzi  hutsontzi,  

noizbait okerrean egon bear!...Ez, gizona, ez! Joxe Jokinek ez zekien ezer, zuk esaten  

duzun bezala, ziur-ziur. Agudo asko purrukatu nizkion bere iritzi makalak!...Horren  

jakintzaren aita, ezjakina zen, eta bere ama...bere irudikeria. Irudikeria! Hauxe izan  

da horrelakoen jakintza!1278.

Herritarren  irudikeria,  ezjakintasuna  salatzen  ditu  pertsonaia  horren  bidez,  eta 

kontrapuntu  gisa,  Garaidi  detektibearen  jakintza  azpimarratzen  du.  J.  Cillerok  dioen 

bezala: Pertsonaia nagusiak klase ertainekoak dira, lanbide liberalekoak1279, J.A. Loidiren 

beraren klasekoak hortxe nonbait: 

Gainera,  herriaren  erdigune  morala  –Joxe  Jokinen  ostatua– ez  da  hain  

erabakigarria eta arazoak ditu informazio iturriak eta bideak menderatzeko: horra  

hor ohitura nobeletan ageri ohi zen tresna garrantzitsu bat komunitatearen ordena  

moralari eusteko (id).

Labur-zurrean,  ez gaude Txomin Agirreren eleberrigintzaren patroian,  nahiz polizia-

eleberrian funtsezko diren krimena eta hiltzailea eskas izan. Leturiaren egunkari ezkutua-k 

ekarri  zuen  hausturan  ere  ez  gaude,  baina,  J.A.  Loidirena  hausturaren  aurrekarietarik 

jotzea, ez da okerra.

4.1.2. Anabitarte: Poli

Koldo Mitxelenak honela agurtu zuen Egan-en eleberri honen kaleratzea: 

1278 166 or.
1279 CILLERO, J.: “Amabost egun Urgain´en (1955) eta eleberrigintza poliziakoaren hastapenak” in 

Euskera-LII, (2), 2007, 611 orr.
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Euskal  eleberrigileetan  gehiena  –xuberotarrek  dioten  bezala– dugun  Anabitarte  

jauna agertu zaigu berriz ere plazara, zori onean,  Usauri eta  Donostia-ren hurren 

hirugarrena den irakurgai honekin1280. 

Zer esan nahi ote zuen: 1958an euskal eleberrigileetan zaharrena zela, gerraurrean bi 

eleberri argitaratu eta gerraondoan hirugarrena kaleratzen lehena –Etxaide, Txillardegi eta 

Erkiaga  eleberrigintzan  gerraondoan  baitziren  hasi–  ala  eleberrigileetan  hoberena, 

garrantzizkoena?

Iruzkinaren amaieran  honela zioen:  Irakurgai  honek ez  darabil  auzi  larririk:  ez du  

inoren gogorik kezkatuko, ezta bihotzik erdiratuko ere. Ez da beharrik ere. Bere bidetik  

dabil egilea, kontakizun arin, otxan eta jostarien bidetik. Eskubide osoa du, jakina, eta  

gure arteko irakurlerik gehienek ez diote noski horregatik kargurik hartuko (id.). Nik uste, 

eleberrigile “zaharrena” izenondo itsusia barik “gehiena” dotorea erabili zuela.

Eleberrigilea  hil  zenean  J.S.  Martin  izan  zen  haren  euskal  irakurgaiak  berriz 

argitaratzeaz eta aurkezteaz arduratu zena1281. Iazko urtean berriz Gotzon Egiak idatzi du 

haren bizitzari  eta obrari buruzko liburuxka1282, orduraino hartaz idatzia laburbilduz,  eta 

beraren iritziak erantsiz.

Koldo  Izagirrek  eta  Xabier  Mendiguren  Elizegik  Euskal  literaturaren  antologia 

liburuan iritzi hau agertu zuten Poli nobelaz: 

Aurrekoak baino ausartagoa eta libreagoa, Donostiako kaian bizi den haur umezurtz  

baten abenturak kontatzen dituena eta Barojaren estiloa gogorazten duena nolabait  

ere. Alabaina, hau atera zenerako (1958) haize berriak zebiltzan euskal literaturan,  

Txillardegiren lehen nobelekin batez ere1283.

Lehenago, J.S. Martinek sumatu zuen Barojaren kutsu hori Usauri eleberrian: 

1280 Egan, (3-6), 1958, 239 or. edo Koldo Mitxelena: idazlan guztiak II, liburuak 1, klasikoak, Etor, 
Donostia, 1988, 105 or.

1281 SAN MARTIN, J.: Augustin Anabitarteren idaz lanak, Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia, 1986.
1282 EGIA, G.: Agustin Anabitarte (1891-1981), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2006.
1283 EGIA, Gotzon. Aip. liburuxkan 15. orrian.
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Bere idazkera jolaskorrean eta bizkortasunean, badu estiloz Pio Barojaren taxura,  

bere umorea hain mina izan gabe1284.

Seve Callejak haur literaturaren barrutian aztertu zuen nobela eta iritzi hau agertu zuen: 

Herritik irtendako ume koskorra, gazte helduta berriro ere herrira itzuliko da eta  

umetan ezagututako neskarekin ezkonduko, honelako nobeletan gertatu ohi denez.  

Egia  esan,  ez  da  erraz  jakiten  Poli  ohiturazko  nobela  den,  edo  pikareska  edo  

abentura  nobela,  hiruren  ezaugarriren  bat  daukalako.  Egituraketagatik,  hau  da,  

zoritxarreko  protagonista,  gainditu  beharreko  gora-behera  asko  eta  amaiera  

zoriontsua, Dickensen nobelak dakarzkigu gogora1285.

Seve Callejaren iritzi horri Izagirre eta Mendigurenena erantsiz:  denboraren joanean 

pertsonaiek  errealismoa  irabazi  dute  eta  idealismoa  galdu,  Joanes  sendo-zindoaren  

aldean Poli  alderrai,  bakarti,  bihurria  baita.  Bestalde,  idazkera  arin  eta  inpresionista  

darabil Anabitartek, Orixeren antzera aditz laguntzailea isilduz, haren indarrik lortzen ez  

badu ere1286, honako iritzi honetara heltzen da Gotzon Egia:

Uste dut gauzak era horretan begiratuta, hau da, dimentsio barojatarraz ez baizik  

dickenstarraz, eta osagai kostunbristari bere alde modernoa erantsita, hobeki uler  

daitekeela frankismoaren urte beltz haietan Anabitartek bere eleberrian eskaini nahi  

izan zuen saioaren funtsa. Halaxe ulertu zuen, ziur asko, Koldo Mitxelenak,  Poli... 

argitaratu zenean egin zizkion agur hitzen arabera: “Euskal eleberrigileetan gehiena  

–xuberotarrek  dioten  bezala– dugun  Anabitarte  jauna  agertu  zaigu  berriz  ere  

plazara” (id.).

Ez dakit oso ongi ulertzen dudan G. Egiaren iritzia, 50eko hamarkadako eleberrigilerik 

hoberentzat jo behar ote dugun. Horrela bada, ni batago nago Izagirrek eta Mendigurenek 

agertu duten iritzi honekin: 

Bere apalean izan zuen garrantzia, fikziozko irakurgaiak hain urri ziren garaian1287. 

Aipatu dugun idazkera arinaren erakusgarri bat: 

1284 EGIA, Gotzon. Aip. liburuxkan 12. orrian.
1285 CALLEJA, Seve: Haur literatura euskaraz, Labayru, Bilbao, 1994, 329. or.; eta EGIA, Gotzon. Aip. 

liburuxkan 16. orrian.
1286 EGIA, Gotzon. Aip. liburuxkan 16. orrian.
1287 Gotzon Egia. Aip. Liburuxkan 13. orrian.
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Bein  mutil  batek  nexka  bateri  taba  ostu.  Neska  txikia  negarrez.  Poli-k  mutillari  

zartako  bat  eman eta  taba neskari  biurtzea  agindu1288 edo  Une batean,  amabost  

urteko mutillak,  sakela arakatu ta poxpoloak atera,  oso larrituta.  Oñaze-karraxia  

atera  zuan.  Gero bi  poxpolo  batean  piztu  ta  erroari  alderatu  zizkion.  Erre-soñu  

garratza  nabaritu.  Larru  zurian  odol-orban  ugariak  azaldu.  Olagarroak  erroa  

askatu1289. 

Besterik  baino  gehiago  hamabost  urte  dituen  protagonistari  egokitutako  hizkeraren 

itxuratzea dirudi.  Mutiko gazte  bihurri  baten hizketa  idazteko modu koherentea aurkitu 

nahi  zuela  dirudi.  Oso  idazkera  berezia  beste  euskal  eleberrigileekiko:  inpresionista 

abangoardista?, artean eleberrigintzan gutxi landua zegoen hizkuntzaren heinekoa, nahiz 

hein batean justifikatua izan, protagonista gazte eskola gutxiko bati egokitzean?

Goiko  zalantzak  gorabehera,  aitortu  behar  zaio  originaltasuna,  J.A.  Loidik  polizia 

eleberria  bezala  honek  gazte-abentura  eleberria  estreinatu  zuen  euskal  literaturan. 

Ohiturazko eleberrien ezaugarriak erabat bazter utzi gabe, kezka existentzialetatik kanpo, 

literaturaren beste alor bati bidea ireki zion.  

4.1.3. Izartxo

Egan  aldizkaritik  Koldo Mitxelenak  ez  zion  Joxe Manuel  Estonbaren eleberri  honi 

(izenburuaren  azpian:  “bigarren  gizaldiko  ele-zarra”  dakar)  ongietorri  beroegirik  egin: 

Gure arbaso zaharrak berriz ere1290. Honen aurretik  Lartaun Eguzki-semea-ren iruzkina 

egina zuen (Jose Luis Muñoyerrok idatzia eta Miren Arantzazu Urretak euskaratua), nahiz 

azken hau 1960an argitaratu eta Estonba jaunarena 1959an, eta hein batean bi elezahar 

denbora gutxian irakurri izanak ere eragin ziezaiokeen “betekada”, baina kexu-aire horren 

muinean besterik zegoen, nik uste. 

Elezahar giroak horretaraturik, Barojaren Altzateko jaunaren elezaharra eta Ramón de 

Basterraren “Virulo”-ren mitoa ekarri zituen gogora alderaketak egiteko: 

1288 ANABITARTE, A.: Poli, Itxaropena, Zarautz, 1958, 13-14 orr.
1289 Poli, 1958, 16. orrian.
1290 MITXELENA, K.: Idazlan guztiak III, liburuak 2, klasikoak, Mensajero S.A. Gero, Donostia, 1988, 45-

46. orr.
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Kristautuxea zen Euskalerria Altzatekoa mundura zenean. Berri Onaren lehen hotsak  

entzuten  ditugu  berriz  doi-doi  hemen,  Erko  gazte  bizkorrak  Erromatik  ekarriak,  

gaitzik gabeko jentil-aldi liluragarrian bizi baitziren artean euskaldunak. Eta Berria  

entzun orduko nekerik gabe makurtzen da lege berrira Izartxo, jentil baratze hartako  

lore zoragarria. Gure arbaso horiek, zenbaitek besterik uste badu ere, pake ederrean  

bizi ziren erromarrekin, nahiz pagano nahiz kristauekin. Erko gazteak batez ere ez du  

adiskide hoberik, gure mendean Basterrak sortuko zuen Virulo azkarraren aitzindari  

zuzenari zegokionez (id.)

Hitz estaliz, eleberriari darion soberaniazko idealismoa salatu zuen: 

Lurralde atsegin hartan ez zen ia sugerik. Tartalo eta Basajaun itzalak ere umeen  

parragarritarako  hobeak  ziren  beldurgarritarako  baino.  Sugearen  antzekoena,  

Basurdi (Barojarena bezala,  ez da Basurde´raino heltzen) (.) Sutu da biziro Erko  

zintzoa,  baina,  eskuak  odolez  zikin  ditzan  baino  lehen,  bere  buruari  ematen  dio  

Basurdik merezi duen heriotza (id.)

Misioetan eta Urkiolan urteetan lagun izan zuen Joseba Legartzak honela azaldu zuen 

haren  izaera:  Manuel  baiezkorra  zan,  geiegi  bear  bada.  Beretzat  dana zan ona,  dana  

egoan ondo. Ez ekian ezetz esaten. Gizonengan eta gauzetan beti alderdi ona ikusten eban  

(.)  Bera  bizi  zan tokia  munduko onena beti,  naiz  Machala naiz  Urkiola izan.  Urkiola  

onena eta euskaldunak onenak1291. Izaera hori eleberrian ere itsatsi zuen.

50eko  hamarkadaren  atarian,  kontakizunen  arloan,  elezahar  bat  kaleratu  zen:  Jon 

Etxaideren  Alos-torrea.  1959an,  hamarraldia  amaitzear,  Txillardegik  jadanik  Leturiaren 

egunkari  ezkutua argitaratua  zuen;  Jon  Mirandek  Haur  besoetakoa  idatzia  eta  K. 

Mitxelenari  eskuratua  irakurketa  kritikoa  egin  ziezaion  eta  ahal  bazuen  argitara  zezan. 

Jakina da Miranderen eleberria 1959an ez zela argitaragarria, eta aiputan dugun hau berriz 

bai, baina, ez da neke ulertzea era horretako elezahar bati K. Mitxelenak harrera beroegia 

ez egitea.

1291 Ikus Interneteko “literaturaren zubitegia”-n “Jose Manuel Estonba Arruabarrena (1916-1982). 
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Hil zenean, omenaldia  egin zioten “Zer” hilerokoa ateratzen zuten Santi Onaindiak, 

Lino  Akesolok  eta  gainerakoek1292.  Azken  honek  adierazi  zuen  Joxe  Manuel  Estonbak 

gipuzkoarra izanagatik jakin zuela Bizkaian Bizkaikoa izaten: 

Eta Urkiolatik ainbat lan bialdu ditu Bizkaiko euskal-orrietara. ZER onen irakurleak  

badakie ori (.) Benetako apostolu eta mixiolari lez, guztientzat guztia izan nai eban  

oni,  Bizkaiak  Bizkaikoa,  eta  bizkaierazko  idazlea  izaten  alegindu  zan  oni,  biotz-

biotzez: Eskerrik asko.

Santi Onaindiak behin itaundu zion idazle irundar bizkaitartuari noiz eta nola erabaki 

zuen  euskal  idazle  izatea,  eta  hark  erantzun  zion:  “Apaiz-gai  nintzanetik  neroian  nik  

barruan idaz-griña”1293. Gaineratu zuen Santi Onaindiak: 

Ba-zituan lantxo batzuk garai artan egiñak be, eta arein artean berari begiko jakon  

eleberri bat, geroago “Izartxo” izenez Zarautz´eko Itxaropena´k argitaratu autsona 

(sic) (Kuliska Sorta, 33-34´garren zenbakia, 1959). Euskal oituraz jantzitako nobela;  

goi-arnasa,  aize  ta  goranai  geiegi  barik,  baiña  polito  antolatua,  euskera  gozo  

atsegiñean (id.).

Horretaraz  gero,  S.  Onaindiaren  lekukotasunaren  arabera,  Gasteizko  apaizgaitegian 

egina.  Eta  badu baduenez,  han J.M. Barandiaranek  abian  jarritako  Eusko-Folklore-aren 

kutsua. 36ko gerra aurrean Gasteizko apaizgaitegiko Kardaberaz aldizkarian idazten zuen. 

Aldiz, Auñamendi entziklopediaren arabera1294, Derioko seminarioan irakasle zela burutu 

zuen Izartxo eleberria, 1953-56 urte bitartean.

Zer-en omenezko ale horretan dator, halaber, Josu Penades Bilbaoren eleberri azterketa. 

Aldi berean didaktiko, historiko eta saski-eleberritzat jotzen du: 

Irakaspenezko eleberri bat dala esan daikegu, gorago esan dogunez, euskaltasuna ta  

kristautasuna alkar-konpondu  eziñak  ez  dirala  agertu  nai  dauskulako.  Edo baita  

kondaira-eleberri bat dala be (.) Baiña saski-eleberri bat dala be esan daikegu; gai  

1292 Zer 1982ko zemendiko alea (azarokoa) Joxe Manuel Estonbari eskainia da osoki.
1293 Aipatutako alean, 10. or.
1294 ESTONBA, J.M.: Enciclopedia General Ilustrada. Literatura IV, Auñamendi, Donostia, 1974, 292-294 

orr.
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mordo  bat  azaltzen  dauskulako;  eta  batez  be,  euskal-oiturai  lotuta  dagozanak:  

ezkurretan, ezkur-opilla, ezti-biltzea; sagarretan eta sagardoa1295. 

4.2. HELDUENTZAKO ELEBERRIAK

4.2.1. Joanak-Joan

4.2.1.1. Testuingurua eta xedeak

1953an bururatu  zuen berez  Joanak-Joan J.  Etxaidek  eta  zentsurarekin  Donostiatik 

Madrila eta handik hona ibili  ondotik 1955ean kaleratu1296.  Ordurako  Alostorrea (1950) 

eleberria,  Amaiur  (1950-1951) drama eta  Purra-purra (1953) ipuin barregarrien bilduma 

kaleratuak zituen. Antzerkiaren atalean burutu dugu dramari buruzko azterketa labur bat, 

eta  haren  amaierari  buruz  idatzi  dugu  elkarri  etsaituak  ziren  bi  bando  nafarrak 

(beaumondarrak eta agramondarrak) adiskidetzeko bidea irekia uzten zuela dramaturgoak, 

hain  justu,  partekaturiko  kristau  fedeaz.  Autore  honen ezaugarri  finkatu  bat  horixe  da: 

giristino  fedea  eta  hurkoaren  alderako  maitasuna  proposatzea  era  guztietako  gatazkak 

konpontzeko metodo gisa1297.

Halaber, antzerkiaren atalean eman dugu 50eko hamarraldian gertatu zen Pierre Topet 

Etxahunen berpizte literarioaren berri. Piarres Larzabalek  Etxahun antzerki arrakastatsua 

(1952);  Pierre  Bordazarre  Etxahun-Iruri pastoralgile-kantagileak:  Etxahun  koblakaria 

pastorala, Barkoxeko herrian emanik 1953an tokiko jokalariek lau bat mila jendek ikusi 

zutena (arrakasta alimalekoa) eta benetan Etxahunen irudia boladan jarri zuena. Eta Jon 

Etxaidek: Joanak-Joan 1955ean.

1295 Aipatutako alean, 13. or.
1296 Ikus  Elixabete  Garmendiak  1979an egin  zion  elkarrizketa:  “Jon  Etxaide:  garai  ilunetan  idazle”  in 

Zeruko Argia  (827), 1979ko apirila.  Euskaraz idazteko giroa ez baizik desgiroa aipatzen du. Besteak 
beste, Purra-purra ipuin barregarrien liburua argitaratzeko zer-nolako komeriak ibili zituen, eta zehazki  
Joanak-Joan-i  buruz:  “Gogoan  har  “Joanak-Joan”  sail  honetan  (Untzurrunzaga  jaunak  sortutako  
Zarauzko “Itxaropena” argitaletxeko “Kuliska sorta”-z ari da) atera zela 1955garren urtean eta zer  
lanak eman zizkigun baimena eskuratzeak”.

1297 Atal hau idatzi ondoren irakurri dut Javier ROJOren tesia: “Jon Etxaide eta nobela historikoa: nobela 
genero honen emaitzak eta mugak, 50eko hamarkadako euskal idazle baten literatur ibilbidean” EHUko 
Gasteizko Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak sailean, 2004, tesi zuzendaria: J. Kortazar. Pozten naiz, 
funtsean, bat gatozelako biok, nahiz gisa denez, askoz zabalago agertzen diren tesian nik zirriborratu 
baino egiten ez ditudan alderdiak.
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Berpizte literario horren alma mater P. Lhande jesuita izan zen. 1923an Gure Herrian 

hiru artikulu giltzarri argitaratu zituen eta 1946an Larrasket eskiulatarrarekin batean P. T. 

Etxahunen bizitzari eta obrari buruzko liburua argitaratu zuen.

J.  Etxaidek  ez  digu  ezer  ezkutatu,  xalo-xalo  azaldu  digu  nola  liluratu  zuten  P. 

Lhanderen  artikuluek,  1936ko  gerra  bete-betean  zela,  irakurri  zituenean  (16-18  urte 

bitartean): 

Aita Lhande´ren irakurkizunaz lilluraturik gelditu nintzan eta orduan erne zitzaidan  

Barkoxe´ko  koblariaz  eleberri  bat  egiteko  xedea.  Halare,  urteak  joan  ziran  ene  

asmoa  mamitu  ahal  izan  nueneko.  Gogoratzen  naiz,  ene  eleberriaren  aurreneko  

zirriborroak egiten hasi nintzanean Aita Lhande´ri eskutitz bat egin niola argitasun  

batzuen eske,  eta hark, eri egonarren (bere bizitzako azken urtean zela uste dut),  

berehalaxe erantzun zidan eskuz, zoragarrizko letra batekin. Karta hura urrea bezala  

gorde nuen, baiñan eztakit nun, egiñahalak eginda ezin baitut arkitu1298.

Datekin nahastu egin zen Etxaide, Lhande 1957an hil baitzen, eta eri urte askoan egon 

zen 1934an apoplexiak jo zuenetik, baina hori da gutxienekoa, oso argi azaltzen baita lerro 

horietan zenbat eragin zion hark. Hiru artikulu horietatik lehenbizikoan1299 kontatzen du 

Lhandek 1922ko udan anaiarekin eta lehengusu batekin Gaztelondo, Jauregiberribarra eta 

Malta ibarretan barna ibili zirela, mando gainean, sei orduz, baserri atarietan geldialdiak 

eginez,  laborariengandik  Etxahuni  buruzko  argibideak  lortzearren.  Hartutako  nekeak, 

halere, merezi izan zuen; izan ere, koblakariaren hilobia aurkitu zuten, eta oso era berezian, 

Lhandek kontatu zuenez. 

Tokikoek esan zioten hilerriko sarreran zume negarti bat zela, eta haren inguruan egon 

behar  zuela  hilobiak.  Utzi  mandoak,  zuzenean delako zuhaitz  horren ingurura joan  eta 

halako sasi-otoitz bat egin zuen: baldin eta purgatorioan bazen apaizengatik erran zituenak 

erran  zituelako,  handik  ateratzeko  abagune  ederra  zuela  ziotson  hildakoaren  arimari, 

abagunea zuela jesuita baten ikustaldia baliatzeko paradisura joan zedin eta horretarako 

gida zezala bera haren berri lor zezan. Ez al zuen sasi-otoitza amaitu, begiak altxa eta non 

ikusten duen belztutako harrizko gurutze bat beraren aurrean eta ETCHEHON idazkuna, 

hurbildu gehiago eta Pierre Topet, hots, poetaren hilobia.

1298 ETXAIDE, J.: Etxaun´en bertsoak gipuzkeraz (Jon Miranderen lankidetasunez), Itxaropena, Zarautz, 
1969, 12-13 orr.

1299 LHANDE, P.: “Le barde Etchahoun” in Gure Herria, 1923, 420-430 orr.; 492-496 orr.; eta 534-542 orr.
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Barkoxeko  herriko  etxera  jo  eta  ohartu  zen  ahoz  aho  kontatzen  ziren  datuak  bat 

zetozela herriko etxeko datuekin, eta hori bezain garrantzizkoa, poetak kantetan emandako 

datuak  zuzenak  zirela,  hots,  egiazta  zitezkeela  artxiboetakoekin  erkaturik,  esaterako, 

Mundian  malerusik-en  Hogei  eta  bi  urthe  bethe  egunin/  emazte  bat  hartu  nin  ene  

zorigaitzin esaten du, joan da Barkoxeko artxiboetara eta non idazkariak erakusten dion 

ezkontzako agiria, eta justu poetak hogeita bi urte bete zituen egunean gertatu zela. Eta 

hortik ondorioztatzen zuen: 

On en conviendra, cette exactitude est à la fois un bel hommage à la véracité du  

poète  et  á  la  fidélité  des  mémoires  populaires  qui  nous  ont  transmis  ces  

déclarations1300.

Gisa denez (har bitez kontuan Lhanderen beraren bizitza eta espiritu erromantikoa), 

bat-etortze horietarik ondorioztatu zuen haren kantetan haren benetako bizi-urratsen datu 

zinetako  anitz  zegoela  barreiaturik,  eta  ondoko  ikerketek  osatu  ahal  izango  zituztela. 

Aurreratzen  zuen  P.T.  Etxahun  euskal  poeta  herrikoi  handienetakoa  izan  zela,  euskal 

literaturako Villon edo Verlaine.

Hiru artikuluetan oso garbi nabari da Lhande lerratua dela Etxahun konprenitzera eta 

haren apologia egitera, esaterako: 

On comprend qu´au souvenir de ces douleurs, et aigri par des souffrances nouvelles,  

le malheureux poète en soit venu un jour à maudire la maison natale de son père et  

du même coup les imprudents qui “mettent leur amour sur les jeunes filles pauvres”.  

“Jinkuak  maradika  beza  Gaztelondo  Tzopetia  (sic)/  Bai  eta  neskatila  praubetan  

amorio ezartia! (430 or.).

Poetaren ezkontzari buruz: 

Cette union malheureuse du poète avec une femme plus âgée que lui et que le choix  

paternel  lui  imposait  fut  l´origene  de  toutes  ses  infortunes.  Etchahoun  proteste  

bonnement  que  “lorsqu´il  reconnut  la  valeur  de  ce  qu´il  avait  acheté”  il  voulut  

“convertir par force” sa jeune compagne:  Jakin nianian zer nian erosi/ nahi ükhen 

1300 Lehen artikuluan, 423. or.
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nian  bortxaz  kunbertirazi.  Quels  furent  les  procédés  du  “convertisseur”? Nous  l

´ignorons. Il est permis d´opiner qu´il dut y mettre sans doute quelque énergie (.) la  

femme du poète réussit, nous ignorons pour quel sujet, à intéresser la Justice en sa  

faveur et à faire emprisonner son mari qui fut écroué à la prison d´Agen (493). 

Oin-oharrean galdetzen du Lhandek nolatan ez zuten etxetik hurbilago presondegiratu, 

hots, ez al zen presondegirik Euskal Herrian poeta etxetik hurbilago egon zedin. 

Aldatu ditugun lerro bakan horiek aski dira irakurlea ohartu dadin Lhandek nola idatzi 

zuen Etxahunez:  miresmenez eta haren bizitza dohakabeagatik errukiz beterik.  1970ean 

argitara eman zituen Haritxelhar jaunak Etxahunen bizitzaz eta obraz egindako ikerketen 

emaitzak,  eta  P.  Lhanderen  ikerketen  argitan  egindako  literatur  lanen  eraginez  eta 

Etxahunen  aldera  zeuden  hainbat  uste  on  suntsitu  egin  ziren,  baina  horiek  geroagoko 

kontuak  dira.  Jon  Etxaideren  eleberriak  ere  izan  zituen  aldaketak  lehen  ediziotik 

bigarrenera eta hirugarrenera,  eleberriak berak ere izan zuen bilakabidea Haritxelharren 

ikerketek horretaraturik, baina 1955eko eleberria dugu aztergai eta idazleak hura idaztean 

izan zuen xedea azaldu ondotik, nobelaren beraren azterketara igaroko gara.

Bigarren  argitalpenean  (1980)  tesi  nobela  egin  nahi  izan  zuela  adierazi  zigun,  eta 

helburua azaldu: 

Nere  helburua  elaberri  hau  mamitzean,  egiazko  erlesiñoaren  sustraia,  erroa  eta  

funtsa maitasuna dela adieraztea izan zen. Ez, ordea, maitasun neurtu bat, norbereak  

eta adiskideak bakarrik maitatzen dakiena,  –amodio klase hau giristino ez direnek  

ezagutzen baitute–, maitetasun neurrigabe bat baizik, gure Jesus Jaunak gurutzetik  

erakutsi  ziguna,  alegia,  etsaia  barkatzen  eta  etsaia  maitatzen  –hau  ia  eziñezkoa  

gizonarentzat– dakien amodioa (.) Elaberri hontako pertsonaiek –eta halaber hauei  

sortzea eman dien gizakume historikoek– beren akatsak eta bekatuak izanen zituzten,  

baiñan  denek  zuten  Jaungoikoaren  Semeagan  fede  handi  bat  (.)  gure  elaberriko  

pertsonaiak ere, beren Jaun eta Maixua eredutzat hartuz, beren etsaiei barkapen oso  

bat  opaz  bukatzen  dute.  Honetxegatik  nahi  izan  diot  nobela  honi  “Elaberri  

giristinoa” azalgarria ezarri. Eta, bestalde, gaiñeratu dezagun irakurgai honek argi  

ta  garbi  aditzera  ematen  duela  ere  ezkontza  bortxatuek,  gehiago  edo  gutxiago  

behartuek alegia, zeiñen ondoren kaltegarriak dakarzkiten1301. 

1301 Bigarren argitalpena, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia, 1980, 464. or.
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Azken  helburu  horregatik  sortu  zuen  Maider  pertsonaia:  asmaketarik  prinzipalena,  

Maider´en  sorraraztea  da,  hau,  hutsetik  ateratako  pertsonaia  baita,  ene  elaberriaren  

betegarri1302.

4.2.1.2. Eleberria

Zenbateraino bete zituen idazleak aurrez ezarritako xedeak?

Alde batera, aski da lehen kapitulua irakurtzea ohartzeko zer aldaketa dagoen Garoa-

tik hona, eta aldi berean, bestalde, antzekotasunak ere agerikoak dira. “Joanes” pertsonaia 

eta “Piarres” pertsonaia, halabeharrez, biak artzainak dira.  Garoa-ko kontalari orojakilea 

pertsonaia  nagusiaren  deskribapen  fisikoarekin  abiatu  zen:  haren  gorputzaren 

sendotasunaren berri eman zigun, nola pago eder batena, haren sasoia goretsi zuen, nahiz 

hirurogeita bi aldiz ikusi Aloña mendiko hariztietan hosto berdea berriz jaiotzen,  haren 

begi  gozoak,  haren belarri  erneak,  eta  gauzarik  onena:  guraso zaharrek  erakutsi  zioten 

Elizaren legea eta Jesukristok lurrean erabili zuen bizitza samurra, haren dohainak azaldu 

eta deskribatu zizkigun; dena bare-bare, oso erritmo motelean. 

Joanak-Joan-eko kontalariak,  aldiz,  lehen hiru orritan ardi  galduaren bila  erakusten 

digu pertsonaia nagusia, pauso bizkorrean, hark lagun batekin izaten duen elkarrizketaren 

bidez gorroto dion osabaren  berri  ematen  digu,  nola osabak aitari  burua berotzen  zion 

esanez seme zaharrena, premua, oinordekoa, berea ez zuela, berea seme gazteena zuela, 

emazteak beste batekin izan zuela zaharrena eta horregatik ez zuela haren antzik. Gatazka 

gogorra, gorroto bortitzak. Mundu idilikotik oso urrun. Joanes pertsonaia eredua da, ideala, 

euskal arima ederra inoiz izan bide den eta beti izan behar lukeenenaren eredua; Piarres, 

aldiz, hasteko, pertsonaia gatazkatsua, ongia eta gaizkia nahasi dituena, ez gizaki ideala. 

Lehen orri horietan bada, alde batera, oso bestelako nobela baten aurrean gauden sentipena 

jasotzen dugu. Eta izan ere hala da Tx. Agirreren Garoarekiko. 

Berehala ohartzen gara halaber, antzekotasunak ere handiak direla. 

4.2.1.3. Idazlearen ikuspegia historia kontatzerakoan

1302 Bigarren argitalpenean, 462. orriko 6. oin-oharrean.
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Has gaitezen idazleak historia kontatzeko hartzen duen ikuspegitik.  1980an kaleratu 

zen bigarren edizioko sarreran idazleak egiten dituen adierazpenetarik deigarria gertatu zait 

honako esaldi hau:  Elaberri hontako pertsonaiek –eta halaber hauei sortzea eman dien  

gizakume historikoek– beren  akatsak  eta  bekatuak  izanen zituzten,  baiñan denek  zuten  

Jaungoikoaren  Semeagan fede  handi  bat.  Horrelako  segurantzia  izanez  gero  nork  bere 

baitan,  zer  ikuspegi  hartuko  du  istorioa  edo  Etxahunen  bizitzaren  historia  kontatzeko: 

orojakilearena. 

XIX. mendearen lehen zatian,  Frantziako iraultza burges famatua gorabehera, Zube-

roan, laborari  eta artzainak nagusi ziren gizartean,  gehi ofizialeak,  elizak eragin handia 

zuela,  herritar  xumeengan  eragin  espiritual  handiena  apaizek  zutela  uste  izatea 

errealitatearekin  nahiko  bat  etor  litekeela  pentsatzea,  gehientsuenok  onartuko  genuke. 

Haatik,  orduko zuberotarrek Jesukristorengan fede handia  izan behar  zutela  uste  izatea 

gehiago  ematen  du  idazlearen  sinesmenaren  proiekzioa  irudikatu  nahi  den  errealitate-

arekiko leial izan nahia baino. 

Idazleari iruditzen bazaio XIX. mendeko gizakumeen benetako eta funtsezko biziaz, 

espirituaz,  iritzi  argiak,  seguruak  eta  benetakoak  eduki  daitezkeela,  ukan  ditzakeela 

Lhanderen artikuluetarik eta beste lorturik, zertarako ibiliko da horrelako segurantziarik ez 

dutenak  ibili  ohi  diren  bezala  istoriotik  ezkutatzen,  onenean  pertsonaia  baten  bidez 

kontatzen  edo  oso  une  jakin  batzuetan  baino  ez  nabarmentzen,  edo  pertsonaiek  berek 

kontaketa eraman dezaten uzten; ez, ez, dena kontrola zezakeen eta uste horren araberako 

ikuspegia  hautatu  zuen.  Kontatzen  duena  urrunegi  gelditzen  zitzaion  bera  idazle  gisa 

kontakizunean agertzeko  Txomin Agirrek  Garoa-n bezala1303,  orduko azoka eta  aizkora 

apustuetan  eta  ibiltzeko,  baina  bestela  denetik  egiten  du:  azalpen  luzeak  eman,  aukera 

ikusten duen guztietan epai moralak jaulki, eta idazle orok bere esku duena ausarki baliatuz 

giristinotasunaren  funtsa  maitasuna  dela  “frogatzeko”  gizakume  historikoen  irudikapen 

omen direnei nahi duen taxua eman, eta komeni zaizkion pertsonaiak sortzea, nahi duen 

xedea erdiesteko, hots, eleberri giristinoa.

Lehen hiru orri bizkorren ondotik, sekulako motelaldia du kontaerak honako sarrera 

honekin batean: Bi artzai gaztien jarduna entzun dugu eta gertakizunen aria zirpiltzen joan  

1303 Ikusi  OTEGI,  Karlos:  Pertsonaia  euskal  nobelagintzan, Gero,  Bilbao,  1976,  92-102  orr.  Halaber, 
FORSTER, E.M.: Aspectos de la novela, Debate, Madrid, 1995, 84-88 orr.; puntu hori jorratzeko Percy 
Lubbock-en The Craft of Fiction liburuaz baliatzen da.
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aurretik, beroien berri zerbait ematea bearrekoa zaigu1304 . Eta delako “berri zerbait hori” 

lau orri dira, pertsonaia nagusiaren senideak, baserriaren kokapen zehatza, eraikuntzaren 

ezaugarriak,  baserri  horretako  gizakiek  zer  ohitura  zehatz  zituzten  (kaletarrentzako 

argibide emanka ari balitz bezala), berriro eleberriaren gertakariari lotu eta osabaren eta 

ilobaren  arteko  borrokaren  berri  emanez  amaitzeko  kapitulua,  eta  horrekin  batean 

gertakariaren  aurrerapena  egiteko:  Etxahunia´ko  mutil-zaharrak  bere  illobak  egin  

laidokeriaz apentzea zin egin du bere adore ta kemen guziz. Gaurgero, biderik makur eta  

biurrienak  asmatuko  ditu,  Piarres,  Etxahunia´ko  oñordekoa  zorigaitz  osiñean  bein  da  

betiko eror dadin (15).  Irakurleari  txera goxoak egiten dizkio kontalariak istorioa erraz 

jarrai dezan. 

Kontalariak ematen dizkigun azalpenei doakienez,  bigarren kapituluak  dituen zortzi 

orritik (“Harritxabaleta nor eta nolako zen” deritzana) zazpi delako apaiz haren famaren 

berri  ematera eskainiak dira,  eta  azkena pertsonaiak Etxahunen historian zer leku duen 

kontatzera ekarria. 

Kontalari-idazleak  istoriotik  aldendurik  ematen  dituen  azalpenen  zerrenda  egiten 

hastera,  gehiegi  luzatuko  ginateke;  haatik,  baten  berri  emango  dugu,  kasu  honetan 

azalpenek epai moralarekin bat egiten baitute. XVI. kapituluan “Asto lasterrak Barkoxe´n” 

deritzanean:  on litzaiguke,  Asto-lasterren gixa, aldi artako gure asabak egin oi zituzten  

beste jolas ozpintsu batzuen berri ematea, oraiñaldiko euskalduna oitura auetaz baraurik  

baitago (170).  Narratzailearekin  batean  idazlea  bera  ageri  da  hor  euskaldun  ezjakinen 

irakasle lanean “asto laster” eta “tobera-mustrei” buruzko kazeta-artikulu bat ontzen ari 

balitz  bezala,  eta Etxahunen bizitzaren kontaketan atal  horrek duen helburu funtzionala 

alde batera, ohitura horri buruzko epaia ematen: 

Egia  esan  Barkoxe´ko  erri  guzia  kutsuturik  zegon  zitalkerizko  pekatu  berberan,  

batzuk  zuzen-egarriz,  bestetzuk  makurkeri  dollorrez,  baiñan  danok  lagun  urkoa  

juzgatzeko eta umillatzeko arrokeriz. Baiñan nor da pekatuz kutsutu gabeko gizona  

bere urkoari arria jaurtitzeko? (178). 

Irakurlea bat etor  liteke kontalari-idazleak emandako epai moralarekin edo desados, 

baina  ez  da  batere  literarioa  gertatzen,  ez  du  laguntzen  duela  berrehun  urte  inguruko 

1304 1955eko edizioa, Itxaropena, Zarautz, 7. or. Beti lehen edizio hau erabiliko dugu. Hemendik aurrera, 
orria bakarrik.
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gizakumeen  barneko  balizko  arrazoien  itxuraketan.  Prediku  aire  izugarria  hartzen  du 

testuak eta idazleak apaiz giristino tankera nabarmena, nahiz idazlearen xedea zena izanik, 

baliagarri gertatu xede zuenerako.   

 

Gatozen  eleberri  honetan  kontalari-idazleak  hartzen  duen  ikuspegia  zirriborratu 

ondotik1305 (gure lanaren mugek horretaraturik ez da gure asmoa azterketa osorik egitea 

inola ere) eratzen dituen pertsonaien nolakotasunei erreparatzera, harekin batean bi alderdi 

axola handiko baitira eleberriaren esanahia ustiatzeko.

4.2.1.4. Pertsonaiak

Kontakizuna  oso  aurreraturik  duela,  kontalariak  berak  azaltzen  digu  zein  den 

pertsonaia  ardatza:  bere  berri  eman  bearrean  gaituzu  (Piarresen  berri),  bera  baitugu 

eleberri ontako ardatz eta bere inguruan dabilzkigu itzuli-mitzulika gañerantzeko notiñak  

olla-lokaren egalpeko txitoak bailiran (238).  

24 kapitulu ditu nobelak, eta hemeretzitan atarian Etxahunen kanta-zati bat paratu du 

idazleak.  Kanta-zati  horiek  Etxahuni  egiten  zaizkion  omenaldiaren  erakusgarri  dira. 

Atariko  hori  dagoenean  kapitulua  kantaren  espirituari  jarraiki  garatzen  saiatzen  da 

kontalari-idazlea, hots, Etxahunek bere biziaz emandako ikuspegiari jarraiki. 

Kontalariak heroiaren olerkiekiko, olerkari-kantariaren aldera sentitzen duen onginahia 

eta miresmena agertzen ditu nabarmen:

 Izadiak  zerion  olermen  usain  naroa,  its  eta  margul  gelditu  oi  zen,  Otsoats´eko  

artzaiari  bere  olerki  xamur,  sentikor  eta  kementsuak  biotzetik  jalkitzen  

zitzaizkionean.  Bere  abotsaren  bikaintasunak,  olermenez  jantzitako  bere  bertso  

lillurakorrak  edo-ta  bere  bertso  zirikagarrien  ezten  zorrotzak,  jendea  alkar-leian  

biltzen zuten bere ingurura (11).

Maiz sartzen zaigu pertsonaia nagusiaren baitan haren asmo ezkutuak argitzeko:  bere 

bideari xuxen jarraitu nai dio, saieskeri ta makurkeririk bage ta naiago du bere burua  

galduta ta ondatuta ikusi, bere onbearrez edo erosokeriz berak mugarritutako bideari utzi  

1305 Ikus Javier Rojoren tesian 336. or. eta ond.
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baiño. Zorigaitzez, bera baiño ahaltsuagokin oldartu bearra tokatu zaio; baiñan, onegatik  

eztu  amor  emango  bere  burnizko  borondateak  (23).  Hots,  Piarres  19  urteko  gaztea, 

munduko maltzurkeri eta azpikerien berri ez dakiena, espiritu noblea.

Badago eleberrian  bihurgune nabarmen bat,  “koblaria  erromes”  kapituluan.  Batetik, 

kapitulu  horretan  espresuki  adierazten  digu  kontalariak,  kontakizunetik  kanpo,  zer 

pentsatzen duen Piarresen izaeraz, ikuspegi osoa, aurretik bere ikuspegia zatikatuago eman 

baitigu, nahiz irakurleok oso ongi ikusi dugun pertsonaia ekintzak burutzen: 

Piarres´en izateari buruz ene irizpidea eska ba´lezaidate, bere onerako ta txarrerako  

joera guztiak itz bakar ontantxe bilduko nituzke: sentikor. Piarres, batez ere orixe zan  

ene ustez;  biozbera onez-onean,  minbera ta  erratsua txarrean.  Eskertsu ta  biotz-

zabala  on  zegionarentzat,  ozpintsu  ta  apenkor  bere  kaltean  ari  zanarentzat  (.)  

Zoritxarrez,  Piarres´i,  makurkeriz  eta  zitalkeriz  ornitutako  jendeen  bizikide  izan  

bearra  egokitu  zitzaion  eta  berari  kupida  gabe  egin  zizkioten  txarkeriak  okerra  

izatera beartu zuten, gizonik geienak bezala, Piarres´ek ere, ona ta txarra bereizteko  

Jaungoikoa´k  igorritako  argiari  ate-leioak  itxi  baizizkion,  gizakerizko  lerak  ziaro  

garaituta.  Alabaiña,  bere  etsaienganako  gorrotoak  biotz-muiñeraño  egin  ba´zion  

zirritu, bere adiskiderik onenari bizia kentzeak, naigabe egin zularik gero, barren  

guztia iñarrotsi zion (211). 

Bestetik, hori baino garrantzizkoago eleberriko gertakizunari buruz, beste norabide bat 

hartzen du; izan ere, Piarresek Donejakuera joateko erabakia hartzen du, nahi gabe bada 

ere, bere lagunik handiena tiroz hil duelako. Orduraino pertsonaia garrantzizkoenak osaba, 

aita-amak, anaia gazteagoa, emaztea eta emaztearen maitalea izan dira; handik harat, osaba 

eta  anaia  gaztea  aurrez suntsiturik  eleberrirako,  Piarres  beraren eta  haren emazteaz  eta 

haren maitaleaz gainera idazleak asmatu duen alaba sasikoaren pertsonaia izango da ardatz, 

Piarresen emaztearen eta haren maitalearen fruitua.

Nolakoak dira  bada,  pertsonaia ardatzaren inguruan itzuli-mitzuli  dabiltzan  notiñak,  

txitoak? 

Garoa-n “Joanes” erreferentziatzat  harturik definitzen  dira,  hark ordezkatzen  dituen 

balioen arabera, menditarrak jatorrenak eta zenbat eta kaletarrago eta hiritarrago orduan eta 

makurrago  (Kontalari-idazleak  maiz  bere  iritziak  Patxiko  sendagilearen  bidez  azaltzen 
698



Kontagintza

ditu,  eta  hura  ausartzen  da  baieztatzera  “abarkazaleak”  prestuago  ohi  direla  oro  har 

“abarketazaleak” baino!), Joanesengandik zenbat hurbilago orduan eta duinago eta aldez 

beste,  urrunago eta makurrago.  Eibarren mitin  sozialistan esku hartzen duen semea eta 

Gaztelerrira  jo  eta  han  laketu  dena  oso  urrun  eta,  aldez  beste,  etxean  gelditzen  den 

maiorazkoa,  aitaren  segida,  hurbilen  eta  duinen.  Pertsonaiak  lauak  dira  bilakaerarik 

gabekoak1306.  Esan  liteke  Garoa-n  oso  presente  den  dualismoa,  on  eta  txarren  arteko 

banaketa, balio onen eta txarren artekoa, pertsonaiak deskribatzean erabiltzen duen joskera 

dualista  bera ere  Joanak-Joan-en Piarresen pertsonaiarekiko gertatzen  dela,  hots,  haren 

alde direnak dohainez doatuak eta haren aurkakoak makurrez ajeatuak?

Gatozen Joanak-Joan-eko pertsonaietara. Osabaren aiurria: 

Jaiotzetik izan zen latza, zitala, gogorra, sukorra, zima txarrekoa eta neurriz gaiñeko  

setatsua.  Biziari  bere  alderdi  latz  eta  samiña  billakatu  (sic) zion  soilki  eta  bere  

baitan ezin kabi ziteken, gizonak, alkarrenganako maitasunaz eta txeraz eztitu bear  

dituztela  biziaren  garrazkeriak.  Besterentzat  ez-ezik  norberarentzat  ere  alakoxeko  

zen. Bere burua estu ta gogor artuzale baitzan eta sekula etzion atsegintasunik opa.  

Mundu guziarekiko espetan zegon eta lau edo bost lagun besterik etzitun inguruan  

bere konfiantza betekoak (38-39). 

Beti Piarres nola galduko ibiliko da, batez ere oinordekotza kendu eta Mattini emateko. 

Ez dio inoiz barkatuko ilobari bien arteko borrokan nagusitu izana. Kontalari-idazlearen 

ikusmoldea  kontuan,  benetako  bilakaerarik  izan  ez  dezakeen  pertsonaia  da,  berez  da 

horrelakoxea eta irakurleak bere egiten badu kontalariaren mundu ikuspegia pentsa dezake 

bere baitan  halaxe  hilko zela  bere iloba maitearen  ondoan. Eleberriko  gertakarian  bere 

egitekoa konplitu ondoan, anaia gazteenaren pertsonaiarekin batean suntsitzen du idazleak.

Piarresen  anaia  gazteagoa.  Aurrekoa  ez  bezala  lantzen  du  pertsonaia  hau.  Haren 

arrimuan bezala,  eta  batez ere  bere egintza  makurrengatik identifika dezake irakurleak. 

Osabak bereganatzen du, Etxahuniako premu izatea eskainirik.  Lehenik,  osabaren mutil 

ageri da, haren gaizkide, eta lehen ahalegina ustel ateratzen zaionean osabari, berak hartzen 

du  gidaritza,  eta  anaiaren  emaztearen  haragi  gose  denez,  huraxe  lortu  nahi  luke  eta 

horretarako zuzen ez baizik azpijokoan aritzen da, pertsona tolesa baita. Bere xedea lortu 

1306 Ikus OTEGI, Karlos: Pertsonaia euskal nobelagintzan, Gero, Bilbao, 1976, 40. eta ond. Halaber, E.M. 
FORSTER: Aspectos de la novela, Debate, Madrid, 1995, 74-84 orr.
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ezina ezin eramanik, gorrototsua baita, “asto-lasterrak” antolatzen dizkie “ezkon-nahasle” 

maitaleei,  hots,  egintzen  bidez  osabaren  ezpal  bereko ageri  zaigu,  izendatuki  testu-zati 

honetan agertzen den bezala:  Zu ezin aldendu zera zure odol egarria ase arte. Ni orobat,  

ene aragi goseaz okitu gabe. Biok ere zur baten ezpal gaituzu, osaba (118). 

Piarresen aitaren pertsonaia anaiarekiko kontrastean eraikia da: 

Juanes ostera, etorriz eta eragitez motelagoa izanik, norbaiten morroi jartzeko obea  

zegon eta bere lanak zintzo egiñaz bizia morroi joango zitzaion.  Ganora ta kemen 

falta  baitzeukan  norbere  indarrez  aurrera  ateratzeko (.)  Juanes  ordea,  bere  

nausitasun eskubideari itzala gordeazteko gizon urria zen. Naiz etxean, naiz etxetik  

kanpo, bera baiño kementsuago bat oldartzen zitzaion orotan,  bildurrez  edo bere  

burua apalago etsituz, bestearen esanetara jarri oi zan (68). 

Lehenbizi,  bera  ibili  zen  osabaren  mutil  Piarres  gaztetako  maitaleagandik  bereizi 

nahian,  gero Piarresek hura  utzi  zuenean bera ibili  zen  osabaren eta  emaztearen  aurka 

obeditu zuen seme zaharrenari ezin zitzaiola oinordekotza kendu eta. 

Kemen gutxikoa. Esate batera, errain Engrazirekiko: 

Aitak? Kemenik ba´lu...baiñan, bera ere erriñaren bildurretan dago. Gañera, berak  

bakar-bakarrik antolatu zun ezkontza au ta oker egiña ez aitortzearren bere babesa  

ematen dio Engrazi´ri (105).

Piarresen ama:  ayurriz artega ta urduri xamarra zen eta Etxahundar guziek bezala  

berotualdi gaiztokoa (27). Definitua dago bere onginahia:  Mattin bestelako mutilla duk:  

atsegiñago, adeitsuago, zintzoago ta baita langilleago ere. Ene ustez, oinordekotza irabazi  

egin  bear  duk  eta  Mattin´ek  obeto  irabazia  zeukak  Piarres´ek  baiño (82)  eta 

aiherkundeetan  (Piarresekiko):  zipotz,  dollorra!  Zer  egin  diok  ene  seme  laztanari?  (.)  

Lotsatu ere egiten naun olako seme baten ama izan bearrez. Ik eztaukak errairik, eztaukak  

biotzik, eztaukak kristau sentipenik...(30). 

Errain Engrazirekiko berriz: amak eta ezkon-aizpak ezin alkar ikusi dute, biek sukalde  

bereko etxekoandre nai baidute izan, baiñan ezta orregatik Piarres´en aldekoa ere (105). 
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Piarresen arreba Mayi:  hau ere Piarresekiko definitua,  haren aldeko bakarra gorago 

aipatu  dugun bihurguneraino,  eta  azken zatian  funtzio  garrantzizkoa  betetzen  du,  auzo 

Hegiaphalia  baserriko  Madalen  etxekoandrearekin  batean:  amak  esandako  zipozkeriak 

zirela eta, bere anaiaren alde egin zuela eta: sekula etzun damurik izan bere anaiaren alde  

aterea, bai-baitzekin bere jokabidea garbia ta zuzena izan zala (31). Amak emandako tratu 

txarrak erasanda: Piarres negarrez billatu zun; ez bere egiñaren damuz, ama baten ukoak  

egindako zastadak ito-bearrez baizik. Arreba kontsolatzera joan eta Piarres´ek, eskerronez  

malkoak zerizkiola bere arreba besarkatu zun itz mugatu baiñan sakonaz: –Eskarrikasko,  

Mayi! (id.)

Ezin gara pertsonaia bakoitzaren berri  ematen xehekiro luzatu,  ezta  ere pertsonaien 

arteko sartu-irten eta elkar-eraginetan, pertsonaiek elkarren artean sortzen dituzten sareek 

baldintzatzen baitituzte haien egintzak, maiz idazlearen xedeen kalterako, baina Piarresen 

pertsonaiarekin batean haren emazte Engrazi denez bigarren pertsonaia giltzarria, behatu 

diezaiogun  bertagotik  kontalari-idazleak  hura  nola  eraikitzen  duen,  eta  senar-emazteen 

arteko harremanak nola irudikatzen dituen. 

Piarresek lehen begirada aski izan zuen gurasoek eta osabak ezkontzeko hautatu zioten 

andregaia nolakoa zen antzemateko: 

Lenengo begi-ukaldia aski izan zun Piarres´ek berari opa zioten andregaia zer neska  

tankera  zan  somatzeko.  Soin  eder  eta  marduleko  emakumea,  agertzapenetan  

nabarmena, arrak emearen irritsez jartzerañokoa eta itzetan ausarta eta iñorentzat  

begirunerik  gabea.  Etzan  iñolaz  ere  arpegiaren  xamurtasun  eta  emetasun  jarioz  

gizonezkoen  biotzak  maite-indarrez  ikuitzekoa,  baiñan  bai  ordea,  bere  begiak  

zerioten lizun-egarriz gizonik otzenaren aragi-irritsak kordoka-aztekoa (87).

Emakume hau Eva Adan-galbideratzaile ez ezik, berez zen ninfomanoa, gizonen bat 

ohekide izan gabe luzaro ezin etsi zuena: 

Engrazik etzezakean gizonezkorik gabe luzaro iraun eta gogokoa izan ala ez, norbait  

oekide  eukitzearren  menderatuko  zitzaion  besterik  ezean  (169).  Bear-bearrezkoa 

zitzaion gizonezko bat bere lizun-egarria asetzeko eta etzun abagunerik galtzen bere  

maitale-oia ostera ere bere sare liluragarrian oratzeko (199). 
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Alabaina, Jainkoak sexu-grinaz oparoki hornitu bide zuen emakume horrek bestelakoak 

ere  adierazten  ditu  hurkoenek  daraman  bizimodu  bekatuzko  galduagatik  kargu  hartzen 

diotenean; hala adierazten dio Etxahuniako nagusiari, hots, aitaginarrebari: 

Piarres´ekin ezkontzen etzula zuzen jokatu, ezpaitzen bere senarrarekin ezertan ere  

bat  etortzen.  Orain  berriz,  bere  gogo  ta  atsegiñeko  gizona  arkitu  zun  eta  

ezertxoregatik etzion bere zorionari ukorik eginen (139). 

Eta maitaleari berari honelako aitormenak egiten dizkio:  Xalbat; eztakusazu ni zu gabe 

sufritzen ari naizena? Zu, ene bizia, ene arnasa, ene izate guzia zera. Nirekin alkartuta bizi  

nai ezpa-duzu naigabez ilko naiz (207). Hori sexu-irritsa baino zerbait gehiago da. XIX. 

mendearen lehen zatian dibortzioa ez zen posible, eta Espainian Jon Etxaidek idatzi zuen 

1953 inguruan ere ez (zentsurak atzera botako zion) baina kontalariak nahi izatera aukera 

hori, iradoki bada ere, egin zezakeen; baina ez, kontalari-idazlea ez zegoen horretarako, 

horrelakorik ezin zen iradoki ere egin, eleberri honetan kontalari-idazleak agertzen duen 

pentsamoldearekin aukera bakarra Jainkoari otoitz egin eta opariak eskainiz hura beratu eta 

gauzak zuzentzea zen.

Gainera,  emazte ezkon-hausle hori belzten eleberri  guztian zehar aritzen da. Piarres 

senar legezkoa artzain lanean baitzuen, hamabostean behin itzultzen zitzaion eta errepara 

bien arteko elkarrizketari, emaztea hasirik: 

–Ez ote diat abereak baiño gehiago balio? Ala ta guztiz ere, ementxen uzten nauk  

bear-bearreko  asegarririk  gabe. –Amabostetik  amabostera  jeixten  naun,  

larunbatetan, ire egarria ta bide-batez nerea asetzearren (.) Jeixten ba´naun, iregatik  

jeixten naun batez ere. Edo-ta eztun aski amabostean beingo asegarria? Ta eztun ori  

bakarrik; azkenaldi ontan eta lenago ere bai amaikatxotan, iregatik jatxi  ondoren  

zapuztu egin naun (127).

Ama gisa ere ez zen batere gozoa bere haurrekin: 

Engrazi,  zakarra ta latza zen bere aurrakin,  noiz nai  etxetik  aizatzen zitun traba  

besterik  egiten  etzutela  esanaz,  emakume ziztrin  aren  burua bere  xalantzarentzat  

besterik ezpaitzegon eta arekin bakarrik billatzen baitzun biotz-atsegiña (228).
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Garbi  dago  kontalari-idazleak  noren  alde  egiten  duen  senar-emazteen  arteko 

harremanean.  Jakina,  ez  da  Etxaideren  beraren  arazoa,  euskal  gizartean  eta  euskal 

literaturan artean sexua tabua da, eta hari buruz idazteko oreka falta nabarmena. Koldo 

Mitxelena Etxaideren pertsonaiek ez dute asebetetzen eta gutxiena Piarresen emaztearenak: 

Ez nau, egia esan, inork asebetetzen; ez Etxahunek, are gutxiago bere emazteak, ez  

bere osaba, guraso eta senideek. Zer dela eta ezin ikusi hori? Zurrundurik bezala  

ageri  dira  –besteak  Piarres  galdu  beharrean,  bere  burua  hondatu  beharrean  

Piarres–, ez dakite beren erraiak urratzen besterik. Ez da gogogiro aldakor xotilik.  

Ez  da,  hitz  batean,  argi-ilunik,  eta  argi-ilunean  dago  maiz  gizatasun  mardula.  

Badakit horrelakoa dela tragedi giroa, baina tragedi mailara heltzeko besterik ere  

behar da. Ezbeharrik saminenak ez dira beti bihotz ukigarri1307. 

Gatozen orain emazte ezkon-hausle eta haren amorante era berean ezkon-hauslearen 

artekora. 

Nolakoa  zen  Piarresen  emaztearen  amorantea,  auzo  zuten  Hegiaphalia  baserriko 

Xalbat?: Gaztetan, neska kaxkariñen atzetik burua geiegixko berotuta ibiltzen zanetakoa  

ere ba-zan eta auek zoratu-azteko arte guziak ba-zekizkin (97). Aitak gogor hartu zuen eta 

oso emazte ona hartu zuelako iraun zuen hamar urtez bide onetik baina:  etsaiak nekez  

egiten du lo asperturik eta garaia eldu zela etsitu zunean, Xalbat´i  illak zeuzkan griña  

zaharrak piztu-erazten saiatu zen. Ontarako, emakume eder eta tentagarri bat ipiñi zion  

auzoan eta biozpetik arenganako lei lizunkorra ernetzen asi zitzaion (109) Hasiera batean 

berak zirikatu zuen auzoko Engrazi,  gero Engrazik bera,  eta  hark haren aitaginarrebari 

bezala honek ere bere aitari honako aitormenak egiten dizkio: alkar maite dugu eta Eliza´z  

ezin ba´daiteke ere, legez, Madalen´ekin uztarpea urratu nai nuke Engrazirekin ezkontzeko 

(166).

Gorago  esan  dugu  kontalari-idazlea  ez  zegoela  horretarako. Bestalde,  Xalbaten 

pertsonaia  xamurrago  tratatua  da  Engraziren  pertsonaiaren  aldean,  honi  barkatzen  ez 

zaizkionak barkatzen zaizkio hari: 

1307 Ikus MITXELENA, K.: Euskal idazlan guztiak II, Liburuak I, Klasikoak 22, Etor, Donostia, 1988, 56-
57 orr.
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–Xalbat,  –esan zion Engrazi´k leratsu beren buruak leku seguruan etsi zitunean–,  

emen  inork  ez  gaitu  ikusten.  Gaitezen  goza  biok  dakigunez... –Engrazi;  eztakizu  

ordea,  ene  bizitza  eraberritzea  agindu  niola  Madalen´i?  Xalbat  gizajoari,  ia  

garaiturik  zetzan  unean,  tentaketaren  erasorik  gogorrenean,  oraindik  gelditzen  

zitzaion iraun gogo bat itzal zorian. Zirikaldiari ordea ateak zabal-zabal egin zizkion  

eta bera bezelako izaki aul batek ezin eutsi arraigaren oldar sutsuari (207). 

Kontua ez da pertsonaiak lauak direla edo biribilak, hots, idazleak ideia simple baten 

arabera  eratu  dituela  eta  beraz  bilakaerarik  ezin  dutela  izan1308,  baizik  ere  ikusmolde 

giristinoak onar dezakeen garapena baino ezin dutela izan.

Bigarren zatian,  gorago aipatu dugun bihurgune gertatzen den kapituluaren ondotik, 

Piarres, erromesaldiei ekinik, onbideratzen eta Jainkoaganatzeko bidean abiatzen denetik 

aurrera  Jainkoari  eskainiko  zaion  oparia,  Maider,  hasten  da  protagonista  bilakatzen, 

gainerako  pertsonaiei  eragiten  eta  haiek  onbideratzen.  Piarresen  emaztearen  maitaleak 

berarekin topo egiten duenean, hots, Xalbatek bere “bekatuzko alabarekin” topo egitean 

hala diotsa aitak alabari: Gauza bat bakarrik esan nai nizuke oraingoz, Maider: asko maite  

zaitutala (235). 

Piarresek aita  zein  duen salatzen  dio delako Maider  pertsonaiari  eta  hamabi  urteko 

neska hasten da Madalenako ermitara joaten Jainkoari aitagatik otoitz egitera, maitalea utzi 

eta  amagana  itzul  dadin.  Otoitzak  ez  dira  aski  izango,  azkenean  bizia  emango  du 

Jesukristok Golgota mendian bezala honek Madalenako mendian, elurretan izozturik, eta 

azken hatsa eman aurretik aitari eskaera egingo dio: 

–Aita, ene azken gogoa duzu: ez nuke nai nire ama ta biok alkarrekin gehiago ibilli  

zaiteztenik. –Maider, zin dagizut, zu bizirik ateratzen ba´zera edo ezpa´zera, enaizela  

zure amagana geiago urbilduko (262). Orain pozik ilko naiz, Madalena deunak ene  

otoia entzun baitu (263). 

Eta aitak emandako hitza bete egingo du.

1308 Eleberri  batean  zenbat  eta  pertsonaia  biribil  gehiago  eta  lau  gutxiago  orduan eta  konplexuago eta 
halaber modernoago. Hori ere ez da, jakina! Denak lauak izatea bai, bada, eleberri tradizional higatuaren 
ezaugarri nabarmena.
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Engraziren Jainkoaganatzea ez da heriotzako ordurarte helduko. Hil-hurren sentitzean 

barkamena galdegingo dio Piarresi eta honek barkatu egingo dio: 

Engrazi,  orok  gaitun  pekatariak  mundu zital  ontan,  –ekin  zion Piarres´ek  iketan,  

euren arteko izotzaldia ziaro urtu zala aditzera eman nairik–, eta zerbait onik egin  

ba´dezakegu  emen  bizi  gaitunan  artean,  alkarri  barkatzea  dun  ezpairik  gabe  (.)  

Engrazi´k, bere azken orduko barkapenarekin, yoranez ideki zai zegon Etxahunia´ko  

ateak  zabaldu  zizkion  Piarres´i,  eta  Jesus´ek  ordañez,  zeruko  aterik  ederrenak  

zabaldu zizkion bizi guzian deslai ta saiestu ibilli zen ardi gaixoari (278-279). 

Garbi gelditzen da bien artean nork zuen arrazoi, nor zen borrero eta nor biktima.

Pertsonaien eta denboraren arteko sartu-irtenei ez diegu lekurik egin: ez du garrantzi 

handirik  nobelan,  gorago adierazi  bezala  pertsonaien bilakaera  pertsonaia ardatzarekiko 

harremanak eta batez ere eleberri giristinoa egin nahiak baldintzatua dagoelako1309.

Leku gehiago eman diogu Garoa eta Joanak-Joan-en arteko antzekotasunak agertzeari 

desberdintasunak nabarmentzeari baino. Elkarrizketen dramatikotasuna, errealismo nahia 

(atal oso bat hartuko liguke eleberri honen errealismoa aztertzen ahalegintzeak, zalantzarik 

gabekoa  dena  da  bestelako  asmoak  zituztela  Domingo  Agirrek  eta  Jon  Etxaidek  gai 

horrekiko, eta emaitzak ere desberdinak direla, harena izaki ideal eredugarriak aurkeztea, 

imitatzea  merezi  zutenak  aurkeztea,  eta  honena  berriz,  munduan  ongia  eta  gaizkia 

berezkoak direla baina hurkoarenganako maitasunaren bidez eta Jainkoari bihotza zabalduz 

gizadiarentzat  bizitza  hobea  lor  litekeelako  uste  osoa  eleberrian  erakustea)  eta  joskera 

desberdinak dituzte. Antzekotasunak agertu ditugu. Ohiturazko eleberriekiko etena askoz 

nabarmenago ageri da Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua-n.

P. Lafittek honela laburbildu zuen Joanak-Joan: 

Segur gaizkia bere tzarrenean emaiten zaiku begien bichtarat, bere zimarku, thema,  

dolu,  arraphizte  eta  ondorio  itsusienekin:  ikusten  ditugu  atsegin  galkor,  herra,  

bekhaizti eta bertze sukhar gaichtoak alhan; bainan ordainez, arima zuzen batzuen  

entsegu,  lan,  bertute  eta  merezimenduak.  Predikurik  gabe,  alegia  deus  ez (zein 

1309 Javier Rojoren tesian, ikus 312. or. eta ond.
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irakurketa  desberdina!),  bide  gaichto  bazterretako  lili  zitalek  higuintzen  gaituzte  

gaizkitik eta lore sendagarriak oneratzen1310. 

Haren iritzian  Garoa  eta  Kresala gainditu zituen:  banago Echaidek ez othe daukun 

eskurazko libururik  azkarrena jalgi:  Garoa eta  Kresala  lehen ginauzkan orai  arte  sail  

hortan; orai “Joanak joan” ezartzen dugu aitzindari (id). 

Koldo Mitxelenak, gorago aipatu dugu, Etxaide nobelagilea eskasean aurkitzen zuen 

Etxaide  idazlearen  aldean,  eta  eleberria  bera  beste  hizkuntzetakoekin  alderaturik  erdi 

mailatik behera.

Jon Kortazarrentzat obrak eleberri historikoa gainditzen du: 

Egile  miretsi  bati  eskainiriko  omenaldia  delako;  alabaina,  amaiera  alde  batera  

utzirik,  hagiografia  baino  harago  doa.  Etxaidek  sarbide-ibilaldia  eskaini  digu  

eleberri  horretan,  izan  ere  baztertua  izatetik  gizartean  onarpena  izan  arteko  

igarobidea da nabarmendu nahi duena –batzuetan argumentu xumeegia erabiliz eta  

Koldo Mitxelenak esanikoaren arabera, kausalitaterik ezarri gabe, bai eta pertso-

naien trataeran ere–, baina, jakina, esperientzia erlijiosoan oin harturik1311.

Deus ex machinaren egitekoak gorabehera, badu descenssus ad inferos, infernura jaiste 

bat:  tradizionalistari  Jainkorik  gabeko gizakumeek berez duten desordenarako joeraren  

berri ematen duena.(id.) Eta idazlearen balioztapen orokorra: Antzinako teknika, ia-ia naif-

a,  erabili  zuen eleberrigilearen gainetik  dago Etxaidek  beti  izan nahi  zuen eta izatera  

heldu zen idazle dotorea (id.).

Ez nuke atal hau bururatu nahi Javier Rojoren tesitik hona ekarri gabe J. Etxaideren 

nobelen arteko batasunaren baieztapen gotorra: 

Usoa Alostorreko  aztertzean esandakoa behar baino gehiago ez errepikatzeagatik,  

Joanak  joan-en  irakurketa  egiteko,  bi  ataltxotan  banatuko  dut  diskurtsoaren  

osaketari  dagokion  hau1312;  eta  batez  ere Gorrotoa  lege  nobelaren  atarikoan 

baieztapen  erabatekoagoa: Joanak  joan izeneko  nobelarekin,  Jon  Etxaidek  Usoa 

1310 LAFITTE. P.: “Liburu berri” in Herria, 1955-10-13.
1311 KORTAZAR, J.: Euskal literatura XX. mendean, Prames, Zaragoza, 2000, 136 or.
1312 Javier Rojok J. Etxaideren nobelagintzaz egindako tesi argitaragabea: 426. orrian. 
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Alostorreko-n zirriborratzen zituen planteamenduek garapen ia osoa hartzen zuten:  

lehen aldian mintzo den narratzaile orojakilea; fikzioa heterodiegetikoa; narrazioa  

lehenaldi historiko batean kokatzea; konfliktoan dauden alderdi batzuen presentzia;  

konflikto  honi  erlijioan  oinarritutako  irtenbidea  ematea;  errealitatetik  hartutako  

datuak nobelaren asmoaren arabera aldatzea; behin eta berriro errepikatzen diren  

gai  eta  motiboak  (justiziarena,  ezkontzarena,  grinarena...).  Honelako  osagaiak  

agertzen  dira  Etxaideren  nobeletan  eta  haien  arabera  defini  daiteke  bere  

nobelagintza1313.

4.2.2. Leturiaren egunkari ezkutua

Egunkari  itxuran  taxuturiko  lehen  eleberri  modernoa  euskaraz.  Mugarri  bat  euskal 

narraziogintzan. Kritikari eta iruzkinlarien aldetik izan zuen harrerari dagokionez, liburu 

gisa kaleratu baino lehen hasi zen eta 1965 arte luzatu, hortxe nonbait, lehen artikulu saila, 

lehen harrera kritikoa deitu dezakeguna. Hasi Zaitegik Euzko-Gogoa-n liburuaren zati bat 

argitaratzean idatzi zuen iruzkin laudoriozkoarekin eta bururatu 1965ean Joxe Azurmendik 

Jakin-en idatzitako “Jainkoaren billa” artikuluarekin. 

Beste era bateko kritika izan zuen 70eko hamarkadan, Saizarbitoriaren Egunero hasten 

delako-ren ondotik, besteak beste, I. Sarasola, K. Otegi eta M. Zarateren azterketekin. Eta 

harrezkero  gure  egunotaraino,  hainbat  eratako  azterketa  eta  kritika  erakarri  ditu.  Gure 

azterpuntutik  begiraturik,  besteak  beste,  hor  da  “Txillardegi  lagun-giroan”  liburuan1314 

bildurik  J.  Azurmendiren  “Kierkegaard-en  “egunkari  ezkutua”“  artikulua,  eta  EHUk 

2007ko uda ikastaroetan liburuari eta haren literatur testuinguruari eskainitako ikastaroan, 

idatzi zenetik berrogeita hamar urte igaro zirela oroitzeko antolatuan, hainbat irakasle eta 

idazlek egindako ekarpenak.

Era askotako iritziak agertu dira baina salbuespenik gabe denek onartu dute gai aldetik 

ekarri  zuen  eraberritzea.  Nik  uste,  formulaziorik  erabatekoena,  haustura  osoaren 

adierazpen biribilena A.M. Toledorena dela: 

Txillardegik eten egiten du eleberrigintza mende erdi batean ehotuz joan den tradizio  

urri  eta  ahula.  Baina  etendura  hau  ez  da  seguraski  mende  honen  

1313 Javier Rojok J. Etxaideren nobelagintzaz egindako tesi argitaragabea: 457. or.
1314 AZURMENDI, J.: “Kierkegaard-en “egunkari ezkutua”” in Txillardegi lagun-giroan, Udako Euskal 

Unibertsitatea, Bilbo, 2000.
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hogeitahamargarren  hamarkadaren  inguruan  poesiaren  eraberrikuntzak  bere  

aurreko poesigintzarekiko suposatu zuenaren galga berekoa. Euskal poesigintzaren  

tradizioa beregana zezaketen  poeta horiek eta tradizio horren errautsetatik  indar  

eman  poesigintza  berriari.  Baina  Txillardegik  eta  bere  ondorengo  beste  zenbait  

eleberrigilek  eten  egiten  dute;  tradizio  ahul  horrek  existituko  ez  balu  bezala  

eraikitzen  dituzte  beren  eleberriak.  Edo  areago:  tradizioa  erreferentzi  puntutzat  

hartzen bada, berarengandik ahalik eta urrutien lekutzeko da1315. 

Leturiaren  egunkari  ezkutua-ren  azken  atala,  mundu-ikuskera  aldetik,  ez  da  hain 

hauslea  edo tradizio  birrintzailea;  oroit  Leturia  protagonistaren  hitzok:  Miren´ek  behar 

nau; nire aberriak behar nau; nireek behar naute. Berena naiz, eta berak gabe ezer ez  

naiz1316. Peru Leartzako, bai.

Heldu  zaizkion  kritikak  alde  literariotik  etorri  zaizkio:  nobela  filosofikoegia  izatea 

leporatu  zaio,  saiakera  zati  gehiegi  izatea,  nobela  existentzial  frantsesek  baino  mami 

literario gutxiago izatea. Nolanahi ere, hamarraldiko eleberri garrantzizkoena.

 

4.2.2.1. Lehen harrera kritikoa (1957-1965)

Euskaltzaindia  babesle  eta  ordurako  euskalgintzan  norbait  zen  K.  Mitxelena 

euskaltzaina aitabitxi zuela argitaratu zen. Eleberriak honelako esaldiak idatzarazi zizkion 

aitabitxiari: 

Ez dut uste inoiz gure hizkuntzan entzun denik horrelako hitz larririk, horren zinezko  

aitorrik, horrenbesteko karraxi sarkorrik.  Ez dugu sekula egin, hitz batean esateko,  

Leturia-rena bezalako ibilaldirik gogobideetan barrena1317. 

Beraz,  ordurainoko  euskarazko  testuak  ez  bezalakoa,  bihurgunea  markatzen  duen 

horietakoa etsi zuen.

Eta horrekin batean, beste belaunaldi baten ordezkari: 

1315 TOLEDO, A.M.: Domingo Agirre: euskal eleberriaren sorrera, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1989, 
710 or.

1316 Leturiaren egunkari ezkutua, Elkar, Donostia, 2. edizioa, 1983, 136 or.
1317 Leturiaren egunkari ezkutua, Elkar, Donostia, 1983, 11. or. 
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Nik  ez  dut  Txillardegi  bakarrik  ikusten.  Txillardegi  eta  “Leturiaren  egunkari  

ezkutua”  gizaldi  berri  baten  eta  gizaldi  horren  obren  aintzindari  gisa  agertzen  

zaizkit. Ez dut uste oker nagoenik eta ez nuke inolaz ere oker egon nahi. Ate-joka  

dagoneko deus gutxi ezagutzen ditugun ondorengoak1318.

Arestian aipatu bezala, J. Zaitegik Euzko-Gogoa-n azken atal “Negu”-ren zati bat eman 

zuen eta hari egindako sarreran, besteak beste, honako esaldi laudoriozko hau:  Azalez ta 

mamiz orrelakorik eztugu irakurri euskeraz lenago1319. 

Euzko-Gogoa-n orobat, A. Ibinagabeitiak, kaleratu ondoan, idazleak testuan izandako 

inplikazioa nabarmendu zuen guztien gainetik:  liburu au idazlea bera dela esan bear, ez  

estiloz bakarrik baita mamiz ta giarrez ere1320. Haren aurreko euskal idazleek beren burua 

gehiegi mozorrotzen zutela “zintzo”, “gisako” agertu beharrez, eta honek hautsi zuela joera 

kaltegarri hura.

N. Etxanizek,  Euzko-Gogoa-n halaber, K. Mitxelenak bezalatsu, gazteen belaunaldiko 

ordezkaria  ikusten  zuen  islatua  eleberrian,  zalantzaz  betea  zen  gazteriaren  ispilua,  eta 

txalogarriena  zeritzon  gai  aldetik  euskal  literatura  eraberritzeko  donostiar  euskaldun 

berriak egindako ahaleginari: 

Gure gaztediaren ZALANTZA gaitza agertzen digu, ain zuzen, Txilardegi idazleak(.)  

Leturia’k  ZORIONA ta  EGIA arkitzea  du  bere  kezka  zirikatzalea  (.)  Azken iluna 

Txillardegi’k  bere  Leturia’ri  eman diona.  Gaurko gazteen  buruetan diran lañoen  

antzekoa. Liburuak Lizardi zanaren URTE-GIROAK darabilzki gogoan. Aren itzala  

pizten  du  azkenerarte.  Arek  Udazkenean  nai  zukean  jo-muga,  Leturia’k  Neguan  

arkitu du. Euskeraz etzan onelako gairik aztartu egundaño. Au degu pozgarri. Gai  

berriak lantzea; kezka berriak arrotzea nai genduke gure izkuntzaren baratzan, ta  

auxe egiten digu txalogarriena Txillardegi gazteak1321.

1318 Aip. lib., 14. or.
1319 ZAITEGI, J.: “Leturia´ren egunkari ezkutua” in Euzko-Gogoa (7-8), 1956.
1320 IBINAGABEITIA, A.: “Leturiaren egunkari ezkutua” in Euzko-Gogoa (5-6), 1957.
1321 ETXANIZ, N.: “Leturiaren egunkari ezkutua” in “Euzko-Gogoa” (5-6), 1957.
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Tx. Peillenek Parisko  Elgar  aldizkarian,  ordurainoko euskal  eleberriekin alderaturik 

haren  berritasuna  goresteaz  gain,  kontakizun  existentzialista  gisa  bainoago  nobela 

psikologiko gisa etsi zuen: 

Leturia est cependant un peu de chacun de nous lorsqu´il refuse de se mentir à lui-

même (.) Notre auteur est le premier romancier psychologique de taille que nous  

ayons et  pour son premier livre,  voilà  qui  est  prometteur;  il  lui  reste  à passer l

´épreuve du second livre1322. 

Argitara  eta  hiru  urtera  agertu  zen  Herria astekarian,  sinadura  gabe,  segur  aski  P. 

Larzabalek idatziko zuen iruzkina. Bertan liburuaren aitormen kutsua,  ni-aren diskurtsoa 

azpimarratzen da, eta erabat harturik, liburua goresten: 

Liburu huntan Txillardegik argitaratzen du hil den gizon baten kofesioa. Hilak bere 

kofesioa eskriboz utzi baitu (.) Hilak bere kofesioa ez dio Jainkoari egiten, bainan  

bere buruari…Bere barneko berri emaiten dauku, bere aithormen, iduripen, griña,  

plazer eta gora-behera guziekin. Bethi mamirat doha haren gogoa eta batzuetan hain  

barna nun irakurleak behar baitu aphur bat irakurtzetik gelditu, pokadoa aberatsegi  

delakotz laster direitzeko (.)  Hots, liburu eder bat irakurri dut, eta, eskualtzaleeri  

hortaz izan dudan plazerra diotet salatzen!1323.

Bitoriano  Gandiagak  olerkia  eskaini  zion,  besteak  beste,  eleberri  idazlearen  arima 

kartsuaren  biki  sentitzen  zela  aditzera  emateko,  berak  ere  gorputzaren  eta  arimaren 

gurarien borroka sumatzen zuela bere baitan: 

Gizon begi-goritu,/gizon jagi-zale,/gizon griñen-katigu,/gizon miñez-bete... /Gizon.../  

Zeuk legez daukat/arima gartsu bat./ (.) Zeu legez, naikun biren/soka-tira daukat1324. 

Juan Mari Lekuonak, Txillardegiren eta Gandiagaren garaikide bera ere, Gandiagaren 

obraren existentzialismoa azpimarratu nahi izan zuen: existentzialismo berezia. 

Sentiberatasunetik eta jarreratik gehiago gaietatik eta filosofiatik baino. Behar bada.  

Baina gerraondoko umea zen Gandiaga,  gerraondoko mindurak erresumindua (.)  

1322 PEILLEN, Tx.: “Leturiaren egunkari ezkutua” in Elgar, 1958 urria, 100. alea.
1323 LARZABAL. P.: “LIBURU BERRI: Leturiaren egunkari ezkutua” in Herria, 1960-06-09.
1324 Bitoriano Gandiaga, Elorri, Arantzazu argitaldaria, 2. edizioa, 1989, 180 or.
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Garai  hartan  asko  eta  asko  ginen  nobela  honek  (Leturiaren  egunkari  ezkutua) 

hunkitutakoak.  Eta  Gandiagak  ere  adostasun  ezin-ukatuzkoa  du  Txillardegiren  

irakurkerarekin.  Orduko  idazle  gazteenen  joera  zitekeen,  Elorri hain  markaturik  

uzten duena1325.

Gisa  denez,  denek  ez  zuten  goretsi.  Beldurra  sortu  zuela  ere  esan  liteke  erlijioso 

euskaltzaleen artean batez ere, euskaldunen Jainkoaren alderako fede tradizionala koloka 

jar zezakeela-eta.

Aita  Villasantek  Egan-en,  lehenik,  liburuaren  iruzkina  egin  zuen  (P.  Narbaitzen 

“Kattalinen gogoetak” iruzkintzean aipatu dugu bi liburuak, “Kattalin...” eta “Leturia...” 

bateratsu irakurririk  kontrajarriak ikusten zituela) eta horren ondotik beste artikulu aski 

luze  bat  argitaratu  zuen  bitan  zatitua:  “Munduaren  egokitasuna  eta  Jainkoa”1326. 

Lehenbizikoa ez ezik bigarrena ere ahotan dugun eleberriari emandako erantzuntzat har 

litezke. Iruzkinetik zati adierazgarri batzuk aldatuko ditugu: 

Existentzialisten  eskolak  moda  ori  jarri  digu:  giza-bizitzaren  tajugabea 
azaltzea.  Ez  munduari  ta  ez  gizonari  ez  omen  zaio  nondik-norakorik  ikusten. 
Aurretik  lillura  gezurtia  ta  engañagarria,  eta  gero,  lilluratik  esnatutakoan,  egia 
gordin eta  ikaragarriakin  topo egin bearra,  eta ortik  etsipena (.)  Ba ote  du tesis 
garbirik eleberri onek? Ez nuke esango. Leturia ori erdi-ero bezala azaltzen zaigu 
(.) Baiña tesis ideologiko agiri bat ez baldin badu eleberri onek, impresio bat bai 
uzten duela, ao-gozo berezi bat, ta ondo garratza, samiña, mingotxa (.) Bizitza ez 
ote dan xede gabeko zerbait, engañu bat, burla bat (.)

Hau ezin zuen eraman, ikuspegi hau hedatzea euskaldun irakurleen artean. Gauzak oso 

bestela zekuskien berak, eta hala aldarrikatzen zituen:

Beste erlijioetan sentimendu erlijiosoa bere kasa ibilli izan bada adimenaren argia  

gidaritzat artu gabe,  kristau erlijioan ezta ala.  Eta ain zuzen ortan datza kristau  

erlijioaren  sendotasun  gotorra:  adimenaren  eta  sentipenaren  artean  alkartasun  

autsi-eziña lortu dela. Sentipen erlijiosoa eztoa itsuan, baizikan adimenaren argia  

gidari duela. Autsi eziñezko alkartasun orrek ematen dio bere ermotasuna (sic) eta  

batasun ori  desegitea  eztugu bein  ere  onartuko (.)  Labur,  ba-dakigu Negu orren  

ostean  ba-dela  Udalen  berria,  bein  ere  zimeltzerik  eta  igartzerik  izango  eztuen  

Udalena (id.).

1325 Liburu berean, 12. or.
1326 “Leturiaren egunkari ezkutua” in Egan, (5-6), 1957, 328-332; eta “Munduaren egokitasuna” I in Egan, 

(1-2), 1958, 48-52, eta II in Egan (3-6), 1958, 196-204.
711



Kontagintza

1958ko artikuluan, beste era batera baina xede berberaz, apostolutza bete-betean: 

Ustekabea,  itsu izan oi  da.  Eztu legerik.  Ezta oberantza ari,  eztu gorako leiarik,  

aurrerapenaren berri eztaki. Mundu zabal au, bada, asmo, gogamen edo lege batek  

darabil.  Dena  da  neurri,  kontu,  egokitasun,  gogo.  Eta  egokitasun  onetan  ba-da  

iraupen eta aurrerapen. Alperrik ibiliko dira sofismak eta matazak saillean jartzen.  

Ez digute sekulan buruan sartuko guzti ori bera bakarrik egiña izan ditekenik, edo  

guzti orren gaiñean Adimen bat eztagoenik. Gauza auek ez lirake probatu ere egin  

bear. Ain dira argiak eta berez ikusten direnak! Argi onen aurrean eztago begiak  

itxitzerik (198). 

Eta artikuluan aldeztutako tesiaren laburbiltze gisa: 

Ordena, ukatu ezin diteken gertaera bat da. Eta gertaera ori ezin esplikatu diteke,  

gogamen batera jo gabe, bere buruaren berri dakian adimen bat ipiñi gabe. Mundua  

baiño lehenago ta gorago den Izaki jakintsu ta boteretsu bat jarri gabe. Munduaren  

ibilera ta martxa aldez aurretik ikusi ta egokitu al izan duen Norbait (204).

Iñaki Bastarrikak egin zion iruzkinik zitalena: 

Naste-borraste  bat-edo  otu  zitzaidakean.  Aria  ondo  eramana.  Baiño  arrunta  

xamarra...nere  gardiz.  Astuntxoegi  ere  ez  ote  duk?  Maiz  orrialdeak  saillean  

pasatzeko gogoak ere ematen zidakekan. Irakurtzale porrokatu nauk izatez, batez ere  

elerti-filosofi gaietan. Ez dikat, bada, uste oitura-ezatik ditekeanik...(.) Jainko orren  

irudi margul ori...Moral aldetik  bakarrik ez, “Etika natural” aldetik ere etzekikat  

nola epaitu leizken...Dostoievski  baten eleberrietan ireak baiña intziri  etsituagoak  

arkitzen  dituk  orrialde  bakoitzean,  baiño  egoki  ta  bere  puntuan  otutsen  zaiok  

edonori.  Naiz-ta  bapatean  Jainko  ta  gizaki  guzien  aurka  biurtu,  beti  egoki.  

Etortasun, egitasun onen palta edo egokitasuna somatzen dikat ire ontan. Nortasun  

egin  baten  pentsaera  umotua  baiño,  esistanzialista  joerako  nobelari  asko  

irakurritako baten saioak iruditu zaizkidak ire bururapenak (.) Bazegok gure errian  

bertan ikutu gabeko naiko eleberri-gai ederrik asko. Nork bilduko ta eleberrituko  

zizkiguk? Murgil adi gure erriaren barne-arazotan1327.

1327 In Yakin (5).
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Txillardegiren erantzuna ere zakarra izan zen1328, berak ere berriki aitortu duenez, batez 

ere Bastarrikak artikuluan darabilen hizkera astintzen eta haren euskararekin batean hark 

maisutzat zituen batzuena1329. 

Arantzazun bertan  baziren Aita  Villasantek  bezala  etsi  ez  zutenak nobela eta  haren 

eskolastizismoarekin  bat  ez  zetozenak,  esaterako,  Joxe  Azurmendi.  Idatzi  eta  ia  hamar 

urtera Txillardegi aldeztu beharra sentitu zuen: 

Noizpait, asko arritu nitzan Txillardegi ez dakit zer demonio zela esan zidatenean.  

Nik ezin ukatu izan nuen (ez dut proba erabakigarririk) baiña esandakoa progatzen  

zuen argudio  sendorik  ere  ez  zidaten  aurkeztu.  Geroago,  nire  memorian pixkana  

pixkana  argitzen  datozkit  aspaldian  irakurritako  orrialdeen  gogoetak,  eta  penaz  

betetzen  nau  gure  artean  akusaziorik  galantenak  zein  errezki  egiten  ditugun  

pentsatzeak1330. 

“Jainkoaren billa” zebilela defendatu zuen, ez zela jainko-ukatzaile eta gutxik bezalako 

Jaungoiko-gosea zuela: 

Jainkoaren billa  dabil  Txillardegi  bere  obretan.  Dudaren eztenak alde guztietatik  

ziztaka dituela esatea ez da iñoren eskandalo izango, noski, oetatik libratzeko modu  

bakarra, segurutik, ezer ez billatzea ta federik ez izatea bailitzake (.) Ona emen aren  

ideien ardatza: jomuga bearrez bizi gera lurtarrok, eta jomuga au da gure ilusio edo  

begitasuna.  Ilusiozko  lorkizuna  munduaren  esi  barruan  badago  ez  da  benetako  

zorionaren iturri. Ez dalako absolutu noski; ta gure arrenkurak azkengabeak izan.  

Beraz, mundutik at bear du jomuga onek, eta absolutu. Orregatik, bada, Jaungoikoak  

bakarrik  ase  gaitzake,  ta  erlijioek  asmatu  dute  egiazko  zorion  bidea  (.)  

Eskolastikoaren bidea ez da bakarra,  ta A. Villasante ez bezalakoxe bidean ibilli  

zaigu  Txillardegi.  Bearbada ez  du  aren  arkitektura  sendoa.  Bai,  ordea  bizitasun  

gehiago.(.)  Nobela  oso  gutxitan  billa  diteke  Txillardegiren  onetan  ainbeste  

Jaungoiko gose (id).

1328 Irakur ZABALA, Juan Luis: “Txillardegi Leturiaren sorlekura itzuli da (eta 3)” in Berria 2006-10-29, 
39 or.

1329 Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” bien arteko talkari buruzkoa.
1330 “Jainkoaren billa” in Jakin (5),1965, 38-46.

713



Kontagintza

Txillardegirengana itzuliz,  I. Bastarrikaren kritikei emandako erantzuna baino lehen, 

nobela idatzi berritan, bi artikulu behinik behin kaleratu zituen buruan zerabiltzan kezken 

adierazgarri1331.  Euskarazko  lehen  nobela  existentziala  hainbat  gazte  kontzientziaturen 

erlijio krisiaren testuinguruan sortu zen, erlijio soziologiko ofizialarekiko krisi giroaren isla 

izan  zen  eta  giro  sortzaile  aldi  berean,  azaldu  berri  ditugun  erakusgarri  hautatuek 

iradokitzen digutenez.

4.2.2.2. Bigarren harrera kritikoa (70eko hamarkada) 

Gorago aipatu dugu 70eko hamarkadan bestelako harrera izan zuela,  hain zuzen R. 

Saizarbitoriaren Egunero hasten delako-ren ondotik. Lehen aldian nobelaren gaiari, alderdi 

erlijioso-filosofikoari  heldu  zitzaion  nagusiki;  bigarren  aldi  honetan,  aldiz,  alderdi 

literarioei gehiago erreparatu zitzaien aurrekoak baztertu gabe, ezin baztertuzkoak baitira 

Txillardegiren nobelagintzan. 

Arestian  aldatu  dugun  Azurmendiren  artikuluan,  honako  baieztapen  hauek  ere 

bazetozen Txillardegi literatoaz: 

Txillardegi-ri,  dirudienez,  ideien  korrontak eta aiek  bata bestearekin  xuxen-xuxen  

ariltzeak  nobelaren teknikak  eta  beste  ezerk  baiño begiramentu  obea merezi  dio.  

Onekin, nobela tekniko eredu bat baiño milla aldiz estimagarriagoak ditugun enseiu  

kartsuak eman zizkigun. Nobelaz ere ona danik ukatu gabe. (id.)

Bestela  uste  zuen Ibon Sarasolak 1970eko hamarkadaren  erdialdean.  Duela  hogeita 

hamar urte euskal literaturak nobelagile hobeak behar zituen, eta hori ezinezkoa zen euskal 

irakurleak  nobelak  “irakurtzen”  hezi  gabe.  Berak  nahi  zuena  egiteko  metodorik  onena 

kritika  formalista  egitea  zen,  hots,  errusiarrek  mende  hasieran  oinkatutako  bidean 

sakontzea1332.

Sarasolak zioen Leturiaren egunkari ezkutua nobela mamitsuegia zela, intelektualegia 

eta  bertan  eleberrigile  existentzialista  famatuenen  nobela  famatuenetan  baino  literatura 

gutxiago zegoela: Obraren mamia. 

1331 Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” atalean, “Txillardegi-Bastarrikaren arteko talka”, 
89 or.

1332 Ikus: Txillardegi eta Saizarbitoriaren nobelagintza, Kriselu, Donostia, 1975, hitzaurrea.
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Zeren Txillardegiren lehen nobela, zerbait bada, mamitsua baita, hitzaren zentzurik  

hertsienean (.) Argumentoak eta nobelak berak duen kutsu existentzialista nabaria  

da: egileak berak onartu du eta kritika aho batez mintzatu da honi buruz.  Baina  

“Leturia-ren egunkari ezkutua”, bere ereduak (Sartre,  Camus eta beste zenbaiten  

nobelak)  baino  intelektualagoa  da.  Ez  dugu  Txillardegiren  lehen  obran  haren  

“maisu”enetan  bezanbat  “literatura”  aurkitzen  (.)  Nobela  funtzionalegia  da,  

funtzionalegia nobela bat izateko1333 .

Lorpenak  ere  hautematen  zizkion:  euskal  literaturan  ohi  ez  bezala  hiri-giroa 

nabarmendu izana eta giro hori moralismorik gabe garatua, esaterako, Domingo Agirrek ez 

bezala. Taxuketaren aldetik, dio, nobelak zati ongi biribilduak dituela:  Adibidez, Leturia  

Mirenez maitemintzen den prozesoan, ekilibrio ondo lortu bat nabari daiteke (id.). 

Hizkuntzaren mailan jarrera berri bat erakutsi zuela nabarmendu zuen: 

Txillardegik  gauzak  esan  nahi  zituen  eta  hori  ezin  egin  zezakeen  garai  hartan  

nobelan erabiltzen zen euskara ofizialarekin. “Inpresio”, “espasmoak”, “sentsazio”,  

“autentiko”, “in-autentiko” eta horrelako hitzak ez ziren euskal-nobelak erabiltzen  

zituenak (id.).

Lehen nobela, erabat harturik, eta orduko euskal nobelekin alderaturik: 

Txillardegiren egintza aurreko egoerari buruzko erreakzio bat bezala ikusten genuen,  

aurreko  nobelagintzaren baserritartasunaren,  herstutasun ideolojikoaren,  mamiari  

buruzko  axolagabekeriaren,  garaiari  eta  giroari  buruzko  desegokitasun  eta  

atzerakotasunaren aurkako erantzun bat bezala. Txillardegiren lehen nobelak izan  

zuen  garrantzia  batez  ere  hortan  zegoen:  etorkizunari  buruz  irekitzen  zituen  

posibilitateetan.1334 

Baina Txillardegiren ondoko bi nobeletan direlako posibilitate horiek ez ziren gauzatu 

Sarasolaren arabera, eta euskal nobelagintza eraberritzeko lekukoa R. Saizarbitoriak hartu 

zuen,  batez  ere  bizi  zuten  garaiari  hobeki  egokitzen  zitzaizkion  konta-teknikak  erabili 

1333 Internet:  Literaturaren  zubitegian:  “Eraberritze  problematsu  baten  problemak:  Txillardegiren 
nobelagintza” edo Txillardegi eta Saizarbitoriaren nobelagintza Kriselu, Donostia, 1975. 

1334 Interneten, Literatuaren zubitegian, “Nobela moderno batetarantz” artikuluaren sarreran.
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zituelako  Egunero  hasten  delako-n:  kontalari  orojakilearen  ezabatze  sakona  eta  haren 

hutsunea  betetzeko  “kontzientzia-korronte”aren  teknika  (stream  of  consciousness)  eta 

elkarrizketen erabilera berezia, ahots polifonia erabiliz: 

Nobelagilearen  egiteko  bazter-ezina  gai  eta  egoera  bakoitzari  ongien  dagokion  

teknika eta tratamoldea aurkitzea da. Gaur Mozarten gisara konposa ezin daitekeen  

bezala,  ezin  daiteke  Balzac  edo  Tolstoiren  modura  nobela.  Garai  bakoitzak  

problema,  gusto  eta  sensibilitate  bereziak  ditu.  Hauk  errespetatzen  ez  dituen  

nobelaria  alfer-lan  batetan  ariko  da  nahi-ta-ez.  Ez  da  hemendik  segitzen  ezin  

daitekeela nobelagintzan inguratzen gaituen errealitateari buruz konpromiso bat har.  

Literatura  “bide  bat”  da,  baina  baita  ere  “helburu  bat”:  estetikari  buruz  

zilegiztatzen  ez  den nobela bat  ezin  baitaiteke  errealitatearen lekuko eta  salatari  

efikaz bat izan (id).   

Handik  urtebetera  K.  Otegik  nobela  horren  azterketa  zehatza  burutu  zuen,  lehen 

pertsonaren erabileran oinarri harturik: hura irakurrita hobeki jabetzen da bat zergatik izan 

zen axola handikoa euskal literaturarentzat Txillardegiren nobela hori.

Kritikari lekua egiten dio “Negu” atalari buruz argi eta garbi salatzen duenean idazleak 

hor  huts  egin  zuela,  pertsonaia  ahaztu  eta  besterik  gabe  bere  gogoetak  kazeta-artikulu 

batean bezala agertu zituenean: 

Gogoeta jarraiki bat da: erlijioaz, bidetzat harturiko bizitzaz, askatasunaz, egiaren  

erlatibitateaz,  geroaz, maitasunaz...Tarteka ematen du, gogoeta hutseko artikuluak  

direla  ataltxoak.  Batipat,  autorea  forma inpertsonalaz  behin  eta  berriz  baliatzen  

delako. Pentsaketa-katea bat da hori guztia, giza existentziaz. Pertsonaia ezkutatu  

bezala  egiten  da  hor.  Esaten  ahal  litzateke,  autoreak,  zati  hontan,  bizitzako  

errealitate sakonaz bere kezka eta burutazioak zuzenean eman nahi izan dituela1335; 

Baina horren aurretik aski luze eta xehe azaldua zuen ordurainoko euskal literaturaren 

aldean, batez ere  Garoa-ko  Joanes-ekiko  Leturia-ren pertsonaiak zer-nolako aurrerakada 

zekarren ikuspuntuaren tratamenduari buruz: 

1335 OTEGI, K.: Pertsonaia euskal nobelagintzan, Gero, Bilbo, 1976, 156. or.
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Pertsonaiaren eta irakurlearen arteko kontalariak dakarren monotonia baztarrera  

uzten da (.) Leturia, beraz, babeslerik gabe, argi-aurrekorik gabe. Den denez. Bere  

bizitza da Leturia; baina bizitza aldakorra, mugikorra, etengabe bestekotuz doana 

(128. or.).

Harreman gutxi ditu gainerako pertsonaiekin: 

Leturiaren egunkaria, pertsonaiak bere buruarekin duen erlazioaren espresio da (.)  

Leturiak, bere buruarekiko erlazioan, bestek ezbezalako gizabanakotasuna azaltzen  

digu, baina besteren antzekoa ere,  bai, bere barne mugikortasunez (.) Mirenekiko  

erlazioa salbu, ez da Leturiagana zuzendurik den pertsonaiarik (132-134).

Jakina,  Leturiak  eta  Mirenek  duten  harremana  garrantzizkoa  da,  eta  naturaren 

tratamendua ere bai, batez ere lehen atalean. Lehenbizikoari buruz honela dio K. Otegik: 

Pertsonaia  bien  artean,  kausa  eta  ondorio  arteko  erlazioa  ikusten  dugu.  Miren,  

pertsonaia-kontalariaren irrika, beheratzapen eta aldakuntzen kausa bilakatzen da 

(135), 

Eta naturari buruz berriz: 

Leturiak, bere barne munduan beti ere, trukatu egiten du naturaren ikuspena. Zer-

nolako  aldartetan  den,  aldatu  egiten  du  harekiko  bere  ikuspuntua.  Naturakiko  

ikuspena, bere barne ikuspenaren arabera du (135-136).

Azken  buruan,  hogeigarren  mendeko  idazle  berritzaileengan  bezala:  Leturiaren 

kontzientziak  itxuratzen  du  errealitatearekiko  bere  ikuspena,  naturarekiko,  lagunekiko,  

objetoekiko bere erlazioa (137) eta ez da “errealitatea” “margolanaren hondoa” eratzen 

duena baizik ere heroiaren kontzientzia da nagusi eleberrian.

Pertsonaia heroi horrek gatazka existentziala bizi du: zorionaren bilaketa, zorion irrika, 

hautatu  beharra,  zorion  egarria  ase  ezina:  egitura  bat  muntatzen  dute  gaiaren  aldetik,  

gataska sare bat, pertsonaiaren kontzientzian finkatua (143), eta korapilo horren aurrean 

ziurtasunik eza, kezka, etsimendua, eta azkenean: bere egoismoaz jabeturik, “zorion bila,  

besteren maitasun eta zerbitzu bidez” ekiten dio. Mireni eta besteri laguntzea erabakitzen  
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du (.) Topatu du zoriona Leturiak.  Badu azken bat beren bilaketak.  Mirenen alde bizia  

emanez hiltzen da. Heriotzeak markatzen du egunkariaren amaia. Egunkaria jarraitzeak ez  

du jadanik zentzurik: bidea aurkitua du. Ematen du, Leturia zorioneko dela horrela. Ezin  

egiaztatu  dugu,  ordea.  Prozesoaren azken etapa ez  da hertsi  (149).  Pertsonaiak  ez  du 

egonkortasunak eta are gutxiago Joanes baten gotortasunik. 

Pertsonaiaren tratamendua xeheki aztertu ondoan, honako ondorio hau azpimarratzen 

du K. Otegik:  elemendu osakaiek beren artean duten kidetasuna eta lotura (156); guztiz 

aproposa nortasun baten bilakaera adierazteko, guztiz ere pertsonaia gatazka existentzial 

sakon batean murgildurik badabil. 

Aurrerakada handia baiki, gorago agertu bezala, liburua akatsik gabea dela baieztatu 

gabe inondik ere.

Hamarkada beraren amaieran, Mikel Zaratek ere tarte handia eskaini zion1336. 

Guztien gainetik idatziaren gaurkotasuna azpimarratu zuen: 

Duela hogei ta bi urte euskaldun berri iraultzaile ta aurrelari batek idatziriko textoa  

da hori, eta gaurko euskaldun “zahar” batena dirudi hizkuntza, gai ta gaurkotasun  

aldetik (4).

Bigarrenik,  lehen  pertsona  erabiltzearen  garrantzia  eta  haren  zentzua,  hots,  hark 

gaiarekin duen lotura estua: 

Denboraren  iheskortasunak  Leturiari  barnean  ematen  dion  min  etengabea  lehen  

pertsonan adieraziz eta orainaldian gainera, gertaera denbora (Leturiaren gogaketa  

ta  joan-etorrien  denbora)  eta  idazketa  denbora  (ta  irakurketa  denbora  ere  bai,  

esango nuke) bat bilakatzen dira horrela gaurkotasun iraunkor batean (id).

Testuaren gaia honela laburbildu zuen: Berriz etorriko ez den denboraren joate bizi ta  

azkarraren arago (arao/madarikazio) larri  mingarria da texto horren tema (.) Aldiaren  

igarotze etengabeagatik gizonak betitik izan duen kezka ta samina agertzen dira (5).  

1336 Ikus Interneten: www.armiarma.com-en: “Txillardegi, hiriko hizkuntzaren eragile” Euskal literatura II/ 
Azterbideak
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Existentzialistek  lau  haizeetara  hedaturiko  bizipenak  euskal  idazle  batek  baino 

gehiagok  izango  zituzten  baina  idatziz  azaldu,  lehenbizi  Txillardegik:  izanari  (izenari 

behar  luke) baino  izanari  lotuago  egonik  bere  aldiko  ideiak  eta  balioak  erroetaraino  

ikusmiratuz  eta  hiri  giroko  hizkuntza  batez  baliatuz (6)  eta  hori  egiteko  erabilitako 

hizkuntzari buruz:  Hiriko erdal kultura euskaratu ta euskaldundu beharra zegoen ta hiri  

kutsuzko  euskara  “berri”  bat  egin  beharra  horretarako  (.)  Baserritik  hirira  bakarrik  

ezeze, Euskal Herritik ere kanporatu egiten da, euskal hizkuntza unibertsaldu nahirik (id). 

4.2.2.3. Mende aldaketarekin bateratsu egindako ekarpenak

XX.  mendearen  bukaeran  jada  ez  du  zentzurik  euskal  autoreen  nobelagintzak 

alderatzen  ibiltzeak  eta  jarraitu  beharreko  eredu  bakarra  zein  den  argitu  nahian 

enplegatzeak, ordua da obraren beraren ezaugarriei eta eraginei gehiago erreparatzeko. N. 

Arrizabalagak oso argi markatzen du espiritu hori: euskal nobelagintzaren alorrean ez du  

zentzurik  Txillardegi  versus  Saizarbitoria  edo  Atxaga  ikusteak.  Txillardegi  batez  ere  

existentzialista dugu, Euskal Herrian bizi zen giro hertsitik jalgi nahian existentzialismo  

frantsesean iturri garrantzitsuak aurkituko ditu Camusengan, Sartrerengan1337, eta Leturia-

ri buruz honako iritzi jakingarri hau agertzen du: Leturiaren egunkari ezkutua-n Leturiak  

dagerzkigun larriminak eta kezkak euskal intelektual gazte batek Herriagaz konprometitu  

baino lehen izan ditzakeenak ditugu. 

 

Gatozen  Azurmendiren  artikulura,  non  Txillardegiren  lehen  nobelan  Kierkegaarden 

presentzia isila dagoela gogoratuko digun, iradoki gehiago aztertu baino autorearen beraren 

hitzetan. 

Txillardegik  berak  Unamunoz  mintzo  zela,  daniarrak  bilbotarrarengan  izan  zuen 

eraginaz honela azaldu zigun: 

Une batean santu dirudi; ta ondorengoan, edozertarako segurantzia ezabatuta duela,  

biraua dario (.) Paradoja maite zuen, eta au zitzaion argi-iturri bakarra : “Oi danez 

nabarmendu ez dan egia bat agertzen du paradojak”, esan oi zuen (.) Kierkegaard

´en  eragiña  agertzen  zuen  onetan  (.)  Esistentzialismoa  zer  zan  emen  iñork  

1337 “Txillardegi nobelagile” in Jakin (114), 50. or.
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etzekielarik,  Dinamarka´ko  izkuntza  ikasi  zuen  Unamuno´k,  arek  eraginda,  ta  

aurrenik ezagutarazi zigun gero famatua izango zan Soren Kierkegaard1338.

Kierkegaard  existentzialismo  ezberdinen  iturri  komuna  da.  Eta  haren  eragina 

Txillardegirengan batetik zuzenekoa dela, diosku Azurmendik, Txillardegik berak aitortua, 

eta bestetik, Unamunoren eta existentzialista frantsesen bitartezkoa.

Azurmendiren  artikulua  gehiegi  laburturik,  daniarrak  bereizi  zituen  bi  bizimolde 

kontrajarriak: estetikoa eta etikoa, aldi berean biak ez baizik bata edo bestea soilik bizi 

daitezkeenak,  Udaberrian eta  Udazkenean nola  ageri  diren  azaldu  ondotik,  Negua-ren 

haritik honako ondorioak  ateratzen ditu: 

Nobela  poliziako  batzuk  bezala,  Txillardegiren  ideien  nobelak  (azpimarragarria),  

amaiera  harrigarri  bat  dauka  (.):  Leturiak,  bere  egozentrismotik  “konbertitu”  

(existentzialki!) eta besteen, bere beharra dutenen, zerbitzuan saiatzea erabakitzen  

du. Eta hemen, tupustean, honekintxe egiten duzu topo: “Mirenek behar nau; nere  

aberriak behar nau”... Nondik atera da bapatean aberri hau? Giltza bat da ezusteko  

berbatxo hori. Zentsurak beharturiko maskararen azpian keinu ezkutu bat, argizpi  

bat bezala, Txillardegik sekula idatziko duen nobelarik itxuraz ez-existentzialistenari,  

urrun:  Exkixu,  1988 –erabakia  eta  bizitzaren  zentzuaz  betiko  galderari  erantzun  

“garbi” bat azkenean–.  Bizitzaren zentzuaren galderak,  bere burua bilatzen duen  

indibidio existentzialarekin hasi, eta bere komunitatea aurkitu duen Exkixu militante  

abertzalera daroa (130).

Euskal  Herriko  testuinguruan –badakigu  Leturia  baino lehen euskaraz  zer  nobela-

gintza  dagoen– eleberri  honek  sekulako  inpaktua  eragin  zuen  (.)  Hemen,  azkenean,  

pertsona bat bere (herri batena zen bere) angustiatik mintzo zen. Gizaki erreal bat, garai  

erreal bat mintzo zen obra honetan (.) Gero, ez da ahaztu behar hor daudela jada ezkontza  

tradizionalaren kritika, erlijio tradizionalaren kritika –ohitura hutsa bilakatuta dagoena  

gizartean–, erlijioaren eta fedearen pertzepzio soziologiko bat, absolutuaren forma guztien  

ezintasuna,  etab.,  gauza  pila,  izugarri  kritikoa  bere  garairako.  Indibidualismoa,  

antidogmatismoa. Egiaren erlatibismoa. Orain behin eta berriro modan jartzen ari diren  

Indiako filosofiak  eta  Buda (.)  espiritu  berrien  zibilizazioaren narda,  naturaren gosea,  

1338 “Unamuno eragille” in Egan, (3-4), 1957, 172. or.
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denak  hortxe  daude  (.)  Gaur  berton  ere  Leturia  deiadar  bat  da,  bakoitzari,  bere  

“konbertsiora”  deituz  –konpromiso  erradikalera–.  Exkixu-n  bezala  Leturia-n  ere,  

azkenean (.) norbere buru eta bizitzaren sakrifizio osoa, Camus-en eran, galdatzen duen  

konpromisora. Besteen alde emateak ematen dio zentzua, azkenean, bizitzari (132).   

4.2.2.4. Berrogeita hamar urtera egindako ekarpenak

Berrogeita  hamar  urtekari,  EHUk udako ikastaroa  eskaini  zion  Leturiaren  egunkari  

ezkutua-ri. Labur-zurrean ekarpen adierazgarrienak bilduko ditugu.

a) Iñaki Aldekoa

Hau nobela bat al da? Generoaren “abusua” eginez gero, bai, bestela, oso gutxi falta du 

egunkari gisa hartzeko ere baieztatu zuen1339. J. Azurmendik adierazi zuen 1965ean jada, 

entsegu sorta bat zirudiela nobela horrek, ideien nobela horrek, eta Aldekoaren hausnarketa 

ere ildo horretatik joan zen. 

Horrekin lotua azpimarratu zuen zein kasu gutxi egin zaion eleberriaren formari eta 

barne koherentziari, eta ironiaz gaineratu zuen forma eta koherentzia kontu horiek ulertzen 

duela bazter utzi izana jokoan zegoena hain traszendentala zenean, hots, batetik, jainkoa 

eta  kristautasuna  mundu-ikuspegi  zuen  belaunaldia,  ohiko  sinesmen  eta  moralaren 

abaropean  bizi  zena,  eta  bestetik,  babes  kontsolagarri  horren  faltan  han  eta  hemen 

espirituaren asegarri berri bila zebilen gazte belaunaldiarena.

Konklusio gisa, bere hitzak aldatuz: 

Egiatik  asko du Leturiaren  azken aurkikuntzak,  alegia,  maitasunerako ezintasuna  

dela dohakabearen patua, inor ulertzeko, inori emateko, inor laguntzeko ezintasunak  

egiten  gaituela  dohakabe.  Baina  egia  hori  ez  du  literarioki  lortu,  filosofikoki  

baizik1340. 

1339 Ikus ALDEKOA, I.: “Nobela generoaren abusua” in Berria 07-07-18.
1340 ALDEKOA. I.: “Txillardegi: Leturiaren egunkari ezkutua” in Euskera-LII, (2), 2007, 634. or.
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b) Jon Casenave

Txillardegik  Leturia  idaztean  izan  zituen  eraginen  artean  beti  aipatu  izan  dira 

Unamunoz gain Sartre eta Camus, baina J. Casenaveren zehaztasunarekin aztertu inork ez.

Sartreren  eta  Camusen  eleberri  famatuenetako  protagonistekin  erkaturik  Leturia 

ondorio honetara heltzen da: nahiz zenbait ezaugarri eta motibo haiengandik hartu Leturia 

urrun da  Rocant eta  Mersault bezalako pertsonaiengandik.  La Nausée-ko protagonistak 

positibismoaren  aurkako  jarrera  du  eta  Leturiak,  aldiz,  aldekoa.  Hari  iruditzen  zaio 

norberaren bizia ezin konta daitekeela eta Leturiari berriz bai. Goragalea-ko protagonistak 

ez  du  natura  jasaten  ahal  eta  edertasuna  hastio  du;  Leturiak,  aldiz,  biak  bilatzen  ditu. 

Rocant gazte zahartua da eta Leturia berriz askoz osasuntsuagoa. L´etranger-eko Mersault-

engandik ere urrun da Leturia.

Aiputan dugun eleberriak objektu literario gisa: 1.- eleberri psikologikoaren ezaugarri-

ak ditu; 2.- ikasbide eleberria da, eta 3.- jarrera neoerromantikoa ageri du, eta 4. literatu-

raren “lekuak” ageri ditu.

Oraindainokoa hitzaldian hartutako oharrak dira. Ez dakit zergatik Euskeran agertu den 

artikuluan  ez  dira  azterpuntu  guztiak  jaso,  eta  guztien  gainetik  azpimarratzen  dena 

hausturaren kontzeptua da: 

Europako kultura garatuetan arrunta izanik ere, “hausturaren gaia” ez zen batere  

erabilia bigarren gerla osteko euskal kulturan eta are gutiago literaturaren eremuan.  

Hausturari  kontra  jartzen  ohi  zaion  kontzeptuari,  jarraipenari,  ematen  zitzaion  

lehentasuna euskaldunen artean. Leturiaren egunkari ezkutua aitzindari izan da, sail  

horretan ere, euskal literaturaren historiografiari begira1341. 

c) Iratxe Retolaza

Lehenbiziko  aldiz  genero  ikuspuntutik  aztertu  du  nobela.  Leturiak  bere  buruaz 

hausnarketa egiteko erabiltzen dituen ispiluak ikertu ditu,  bi  arotan banaturik:  ezkontza 

1341 CASENAVE, J.: “Leturiaren egunkari ezkutua(1957): haustura bat euskal narratiban?” in Euskera-LII, 
(2), 2007, 626. or.
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aurreko aroa eta ezkontza ondokoa. Amaitzeko, irakurketa feminista burutu du Simone de 

Beauvoirren Le Deuxième Sexe liburuan oinarri harturik.

Alde batera, Simone de Beauvoirrek dioenean emakumearen drama gatazka bat dela 

subjektu  orok  esentzial  izateko  duen  eskakizunaren  eta  ez-esentzial  bihurtzen  duen 

egoeraren artean, gizon transzendente eta emakume immanente izatera behartuaren artean, 

drama hori eleberriko Miren eta Leturia pertsonaiei aplikatzeko modukoa esten du, Leturia 

delako proiektuak dituena eta askatasuna, eta Miren berriz, haren isla huts, sorkari mugatu; 

baina, bestera, kontzientzia hartze baten kontaketa ere badakusa eleberrian, gizonaren eta 

emakumearen  artean  gizarte  mendebaldarrean  dagoen  botere  harremanaren 

kontzientziarena, eta horren salaketarena ere. 

Leturia  Gizonen  kezkez  ari  da,  zehatzago  esanda,  klase  ertaineko  gizon  

mendebaldarraren  kezkez.  Askatasuna  eta  aukeratzeko  gaitasuna  ezkontzarekin  

baino ez ditu lotzen, hitzarmen sozial oso konkretuarekin (.) Miren objektu modura  

tratatu du Leturiak, baina, are gehiago, nobelak aurrera egin ahala, haren kontra  

bortxa  erabili  duela  ere  aitortuko  du  (.)  Aipatzekoa  da  Mirenek  emakume  

abandonatuaren  irudia  osatzen  badu  ere,  Leturiak  berak  aitortu  egiten  duela  

nobelan bere jarrera ez dela izan egokia, eta bere jarrera salatzen duela, bizitzerik  

merezi  ez  duela  iradokitzeraino.  Hortaz,  badago  kontzientzia-hartze  garbia,  eta  

botere-harreman horren salaketa ere1342.

Eta,  buruenik,  baieztatzen  du,  euskal  nobelagintzari  erreparatuz  gero,  nobela  honek 

genero ikuspuntutik  ere  badakarrela  hausturarik,  gizonak zalantzati  hitz  egiten duelako, 

kontraesanez  beterik,  eta  emakumearen  irudia  oraindik  genero  rol  berberen  araberakoa 

izanagatik, diskurtso kontraesankor horretan eta bortxazkoan oso agerian geratzen delako 

generoen arteko botere harreman hori. 

 

d) Karlos Otegi

Gorago aipatu dugu pertsonaiaren ikuspegitik, batez ere lehen pertsona erabiltzearen 

garrantziaren ikuspuntutik aztertu zuela duela hogeita hamar urte, eta horretan oinarriturik 

1342 RETOLAZA. I.: “Leturiaren egunkari ezkutua: gizon eta emakume irudiak” in Euskera-LII, (2), 2007, 
688-689. or.
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frogatu zuela zergatik izan zen hain garrantzizkoa eleberria gure literaturaren historiaren 

ikuspegitik. 

Orain,  handik  hogeita  hamar  urtera,  eleberriaren  atzean  dauden ideiez  aritu  zen1343. 

Haren  iritziz,  arazo  existentzialak,  politikoak,  erlijiosoak,  ideologikoak  eta  mistikoak 

plazaratu nahi izan zituen egileak, eta horregatik euskal nobelagintzako gaiak eraberritu 

zituen.  Unamunok  Txillardegirengan  izan  zuen  eragina  nabarmendu  zuen;  izan  ere, 

bilbotarrak zioen txanpon batean garrantzizkoena ez zela haren balioa baizik norberaren 

berotasunak ematen ziona; eta, idazle donostiarrak horixe egin zuen nobela ideiez josi eta 

berotasuna eman. Eta horixe kaleratu berritan sortu zituen harridura, gaitzespena, iskanbila, 

miresmena eta ezustearen arrazoia.

Horretaz gain, eleberria egunkariek oro har izan ohi duten egiturarekin erkatu zuen. 

Leturiak,  haren iritzian,  egunkari bat bete baino barne krisiaren berri eman nahi du eta 

garapen  ideologikoaren  nondik  norakoak  azaleratu.  Barne  denbora  psikologikoan 

kokatzekoa  da  eleberri  hau.  Eta  azken  buruan,  protagonistak  krisi  pertsonalari  aurre 

egiteko  duen  tresna  bat  da.  Bestalde,  badira,  haren  ustez,  eleberrian  pista  batzuk 

pentsatzeko pertsonaiaren eta idazlearen artean lotura estua dagoela, eta hori Txillardegik 

berak baieztatu du Leturia beraren anaia bikitzat jo izan duenean.

Euskeran argitaratu duen artikuluan berriz,  Udari dagokion atala aztertzen du xeheki, 

hain laburra den zati hori, eta hor bereziki biltzailearen figura nabarmentzen da. Biltzaileak 

metaliteratura  egiten  du,  teorizatu,  idazteko  gogo aldarte  egokienari  buruz.  Puntu  hori 

zehatz-mehatz  aztertu  ondoan  ondorio  honetara  heltzen  da:  Freuden  analisi 

psikoanalitikoaren ondorioekin bat: 

Leturiak barne goibeltasunetik  idazten du,  baina egunkari  bat,  literatura,  poesia,  

gogaldi  mota  ugaritan  sortzen  da,  ez  bakarrik  ilunean,  aproposenetarikoa  hauxe  

bada ere1344. 

Eta artikulua amaitzeko gaur egun ere irakurtzea merezi duen liburua dela baieztatzen 

du,  pasarte  irakurgarriak  eskaintzen  dituelako  (hasiera,  eta  udazken  atala,  lortuena)  eta 

1343 Ikus GAZTAÑAZPI, Ibon: “Krisi ezkutukoaren egunkari agerikoa” in Berria, 2007-07-19.
1344 OTEGI, K.: “Leturiaren uda ezkutua” in Euskera-LII, (2), 2007, 758. or.
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pentsamendu  ahuleko  garaiotan,  galdera  sakon  askotarako  akuilu  izan  daiteke.  

Hausnarketarako ariketa lagungarria, eragingarria (id).

Galdera da Txillardegik zergatik sentitzen zuen 1950eko hamarkadan goibeltasunetik 

idatzi beharra, zergatik zeritzon huraxe zela garaiari zegokion ezaugarria, frankismopeko 

Hego  Euskal  Herrian  ez  ezik  (gehiago  europartasuna  zeritzona  euskal  literatura  aski 

tradizionalari  txertatu  nahia)  bigarren  mundu  gerra  osteko  Europa  gutxiagora  etorrian, 

AEBen eta SESBen mendekoan. Egunkariak aldarte ugaritan idatzi izan dira,  Leturiaren  

egunkari ezkutua, tristuratik, garaiari hobekien gogo aldarte huraxe zegokiolakoan. 

Ez  zen  bakarra  Txillardegi.  Nor  bere  erara  han  ziren  hausturaren  edo  zalantzaren 

mendean Kruwig, Mirande, Tx. Peillen, N. Etxaniz, S. Mitxelena, A. Ibinagabeitia, Juan 

San  Martin,  G.  Aresti...  Egun  erosotasun  materialean  dezente  aurreratu  garelako  eta 

aisialdia baliatzeko aukera gehiago dugulako edo, ez dugu orduan bezainbesteko larriminik 

sentitzen,  bizitza  sakrifikatu  hark  zentzurik  ba  ote  zuen,  merezi  ote  zuen garapenkeria 

ekonomiko  hark  eskatzen  zuen  sakrifikazio  pertsonala  noiz  eta  ziurtasun  espiritualak 

auzitan zirenean; kezka haiek nonahikoak eta noiznahikoak izanagatik, 50eko hamarraldian 

indar bereziz ageri ziren euskal literaturgintzan.

4.2.3. Peru Leartzako

Gorago  jaso  dugun bezala,  Tx.  Peillenek  zioen  lehen  eleberriarekin  arrakasta  lortu 

zuela  nobelagintzan  hasiberria  zen Txillardegik,  eta  lantegi  horretan ospetsu bihurtzeko 

bigarrenarekin asmatu beharra  zuela.  Asmatu al  zuen? Nik uste esan litekeela,  kritikak 

kritika –nobelan erakutsitako filosofiagatik  nagusiki– nobelagile  onaren fama atxikitzea 

lortu zuela harik eta Elsa Scheelen kaleratu zuen arte, eleberri horrekin Euskaltzaindiaren 

Txomin Agirre saria lortu izanagatik. Txillardegik berak aitortu izan duenez, orduan kritika 

gogorrak jaso zituen literatur kritikari  eta jakitunen aldetik,  eta asko eragin zioten, bere 

buruagan zuen konfiantza kordokarazteraino1345. 

1345 Hala adierazi zuen  Euskal Herria helburu, 1994, liburuan:  Nobelak guztiz harrera txarra izan zuen  
euskal kritikarien eta literatur jakitunen artean. “Atzera pausu” nabarmena zela, kanpotikako begirale  
“oro-jakilea”ren aroa xaharkitua eta “gainditua” zegoela, nire etorria “agortua” zegoela, hobe nuela  
aurrerantzean “beste nobelarik ez idaztea”, eta abar. Porrot politikoari literaturazko porrota gaineratu  
zitzaion. Eta 1969 inguruko garaian kinka larria ezagutu nuen, neure buruan konfiantza erabat galduz 
(286. or.). 
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Ez dakit ziur zein kritikez ari den. 70eko hamarkadaren erdialdean I. Sarasolak adierazi 

zuen  lehen  nobelan  erakutsi  zituen  akatsak  bigarrenean  areagotuak  agertu  zituela 

nobelagileak,  gai  gehiegi  nahasian  eta  kezka  literario-estetiko  gutxiegi1346.  Harrezkero, 

dakidala, ez du literatur kritikarien arretarik bildu. Bereziki  Peru Leartzakoren “tentaldi 

budista”k ez du kritikari edo azterlaririk tentatu eta, dakidala, ez da aztertu, eta Leturia ez 

bezala, egun ahazturaren osin sakonean datza. Eta ez da izango Txillardegik berak liburu 

horretan egin zuenaren aldera interesik erakutsi ez duelako.

Liburuari  hitzaurrea  oraingoan  egileak  berak  paratu  zion1347.  Idatzi  zuen  garaiari 

zegozkion kultur argibide jakingarriak eman zituen: 

Sorkaldeko erlijioak oso lillura sakona piztutzen dute gaur Europa´ko gizonarengan.  

Buda´renak  batez  ere  (.)  Materialismoaren  nazka  sentitzen  duten  guziak  pozik  

agurtzen dute India. Eta, bidenabar, “Hinayanaren” dei zirraragarria entzuten (.)  

Eta gaur presaren gure mundu ero ta uts onek ezin jar dezake esi gotorrik artara ez  

gaitezen.  Ain  zuzen ere,  anitzek  uste  du  ekaldetik (sic)  etorriko  dala  berriz  gure  

arimaren lokabetasuna (.) Leartza´k, ortaz, joera zabal ori nortzen du bere buruan,  

Europa´ko kutsua eta gogoa bere biotzetik beiñere erauzten ez ba ditu ere. Leartza,  

zirikaldi irristakor eta larrian jarrita ere, ezin eror diteke: sasi-hinayana batetik ezin  

aurrera.  Bide  erdian  gelditzen  da,  eta  etsipen  osoan.  Txillardegi  eztago  auzian,  

eskierki, ez alde eta ez aurka. Aurkeztu egiten digu bakarrik, bero-beroan eta bizian  

nahasia, gaur Europa iñarrosten asi dan kezka nagusia1348.  

Adierazpen  horiez  gain,  hainbat  autore  aipatu  zituen  liburuaren  sarreran:  Aita 

Taysmann  jesuitak,  etsistentzialismoaren  eta  budismoaren  arteko  gora-beherak  

xehetasunez  aztertu ondoren,  au dio:  Joera bizia dago Europa´n budismoaren alde (.)  

Etsistentzialismo batzuk eta budismoak dituzten antzak ain dira aundiak, ezen batarekiko  

sentitzen dan atsegiñak bestera eramaten baitu (id). Aita Daniélou-ren anaia bat budista 

egin zela; Delannoy andereñoa Darjeling´ko “Gandhamadan Vihara” ordenan sartu zela1349.

1346 Ikus  on  line:  zubitegia.armiarma.com;   “Peru  Leartza´ko”  “Txillardegi  eta  Saizarbitoriaren 
nobelagintza”ren barruan.

1347 Txillardegik berak baieztatua.
1348 Peru Leartzako, 2. edizioa, Elkar, Donostia, 1983, 1960ko otsailean sinatutako hitzaurreko X-XI 

orrietan.
1349 Ikus Olerkigintzari eskainitako atalean, “F. Krtuwig”, 198-203 orr.
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Ildo  beretik,  oraindik  orain,  adierazi  du  Buda  oso  pertsonaia  inportantea  izan  dela 

munduan,  eta  filosofia  bezala  existentzialismoa  Sartreren  inguruan  hedatu  bazen  ere: 

gizonaren jarrera munduan eta hori guztia, Sartrek baino lehenago Budak ekarri zuen (.) 

Erlijioei buruz idatzi dut eta budismoa askotan aipatu dut (.) Nik uste budismoari buruz  

badagoela sekulako ezezagutza1350.  Budarena Txillardegirentzat literatur  moda iragankor 

bat  izan  ez  den  seinale.  Paradoxiko  iduri  du:  ñabardurak  ñabardura,  hondarrik 

hondarrenean,  nahimenari  uko egitea  bide  den budismoa,  nahimen  handiz  bilatze  hori, 

bizitza gehienean jazarka balebilkio bezala, gatibatua balu bezala.

K.  Mitxelenak  liburuaren  iruzkina  egitean,  lehenik  eta  behin,  bere  poztasuna 

adierazi zuen Leturia-rekikoan bezala: biziro alaitzen nau, besteri besterik iruditzen bazaio  

ere, liburu hori euskaraz idatzia ikusteak, bizi-bizirik dugulako seinalea baita1351. Adierazi 

zuen halaber,  aurrekoa bezala  hau ere nobela antzekoa zela,  eta aurrekoan protagonista 

bakarra Leturia zen bezala oraingoan Peru baino ez zela, beste guztiak “laino ezerezak” 

zirela.  Irizten  zion  delako  Peru  horren  alderdi  onak  bezainbat  txarrak  nabarmentzen 

saiatuagatik idazlea, hala ere, ez ote zuen eredutzat paratzen: 

Ez baita gehiegi saiatu egilea sinbolo horren alderdi onak –gizon aldetik– jasotzen,  

aitzitik badirudi eginahalean jardun duela bere seme hori bezten, itxuratxartzen eta  

oinperatzen. Eta halaz guztiz, bere erorian eta narrasean, ez ote digu eredu gisan  

aurkezten? (id.)

Berak, berriz, ez zion eredugarririk igartzen: 

Peruren jatortasuna honetan omen datza: gaur nabaitzen den joera zabala nortzean.  

“Sorkaldeko  erlijioak”  –dio  hitzaurreak– “oso  lilura  sakona  piztutzen  dute  

Europako  gizonarengan.  Budarenak  batez  ere...(.)  Zer  arraioren  bila  dabil  gure  

Peru? Adimen kamutsa  dudalako  edo,  nik  ez  diot  igertzen.  Harako Unamunoren  

hilezkortasun-behar  hura,  bere  nortasuna (edo “nitasuna”)  deuseztatuko  ez  zuen  

hilezkortasun  baten  bila  ibiltze  hura,  konprenitzen  dut.  Peru,  ordea,  ez  dabil  

hilezkortasun bila. Besterik nahi luke: mundu honetan gaudeino denboraren joana  

1350 Ikus  Argia-ren  “Larrun”  113  (ARGIAko  2.104.  zenbakiarekin  banatua.  2007-09-30),  azken  bi 
orrialdeak.  Bidenabar,  50eko hamarkadan irakurri  zuen beste liburu baten berri  eman du:  Buda o la  
negación del mundo (Juan Marin idazlea). Pistak ematen ariko balitz bezala, ikertzaileek azter dezaten.

1351 Ikus MITXELENA. K.: Euskal idazlan guztiak II, Liburuak I, Klasikoak, 22, 136. or.
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gelditzea edo. Bere nortasuna desegitea nahi ote du? Saia bedi ahaleginean makina 

bat budista zintzoren antzera.  Ez duela nahi,  horretan pentsatze hutsak beldurrez  

airean daukala? Sasi-budista da orduan, ez budista: ez du Buddhak tentatzen, izutzen  

baizik (140).

Europak Indiaren aldean bide dituen balioen defentsarekin bururatzen zuen artikulua: 

Sator  lanean  dabiltza  gehienez  ere  Europan  barrena  Budharen  usteak;  Indiako  

eremu zabal guztiak beteak daude, berriz, Europako makinaz, etxez, lantegiz, elizaz,  

ideaz, asmoz eta hizkuntzaz (.) Gerta daitekeena dela deritzat gurea bezalako bazter  

herri  bateko jendeak Europa arbuiatzen hastea Europaren berri  ongi  jakin baino  

lehenago.  Europan  bertan  badaukagu,  nere  ustez,  zer  ikasia  ugari  luzarorako,  

bestetara jo gabe (142).  

Orixek eleberriari egin zion kritika aski ezaguna da: buruz egina baino burutik egintzat 

jo zuen: 

Barrenak ez dit agintzen ixillik egotea, liburu onek gaurko gazte-jendearen artean  

egin dezaken kaltearengatik.  Leartza, liburu ontako giza-nagusia, europear biurtu  

zaigu,  izurri  gaizto  batean,  beintzat.  Ez  dugu  emen  olakorik  bear.  Naiko  gaitz  

daukagu leen ere ta naiko kezka, oraingo gizaseme batzuei iruditzen ez ba’zaie ere.  

Ez uste izan gu, katolikuok,  auzi orren berri gabe patxaran bizi geranik; oiek eta  

latzagoak ere jasaten ditugu gizonki, goiko laguntzarekin1352.

Txillardegi  ez  zegoen  unerik  egokienean  erantzuteko,  1960ko  udan  Martutenen 

bigarren aldiz preso egona, 1961. urtea hastearekin Iparraldera alde egina: 

Gaiari nagokiola, berriz, ez dut emen luze erantzun nai; ots, ezin erantzun dezaket.  

Arrazoia zeiñek ote ez dakit, baiñan ez nator Orixe’-kin bat. Esate baterako: piztu  

ondoren,  Lazaro’k  etzuen  ezer  esan  “Jaungoikoaren  erreiñuaz”.  (Ikus  Juan’-en  

ebanjelioa,  Lazaro’ri  buruz  mintzatzen  dan  bakarra)...Alaber:  Aristoteles  eta  

Jaungoikoa BI  dira,  ez  bat;  geiago ere:  nik  dakidala  beiñipein,  leenengoa  etzan  

bigarrenaren profeta izan... Aristoteles’en kontrakoa naizela esateak ez dit lotsarik  

1352 “Peru Leartza´ko” in Yakin,  I gehigarria, (5-6), 1960.
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batere ematen. Baiña, eldu dizaiodan agindutakoari: puntu auek ezin ditezke arinki  

ikutu. Nere asmoak noizpait mamitzen baldin ba dira, lan berezi batean aztertuko  

ditut Orixek aipatu puntu oiek beste zenbaiten artean1353.

1964an,  J.S.  Martinek,  alde  batera,  baieztapen  polemikoa  egin  zuen,  bizi  ez zituen 

arazoak hartu izan zituela eleberrietako gaitzat; bestalde,  Peru Leartza  Eduardo Mallea 

argentinarraren  (Kierkegaarden miresle.  Eleberrigile  ez ezik  Txillardegi  bezala  saiolari) 

nobela  batekin  alderatu  zuen,  eta  idazlea  oker  ez  zebilela  baieztatuz,  adoretu  zuen 

urratutako bideari jarraitzera: 

Txillardegi  ez  dabil  zenbaitek  uste  duen  bezin  oker.  Egia  esan,  bera  bizi  eztan  

problemak artu izan ditu, ta ori oso gaitza da ongi erabiltzeko, baña gutxienez, kezka  

azaltzen du, era berriak artu ditu,  ta ori ere bearrezkoa dugu.  Egilleak igartzeko 

noski, Leartzak, Eduardo Mallea-ren Todo verdor perecerá nobela aipatuko Agata-n 

tajurak  ditu.  Mallea-ren  nobela  ori  izkuntza  askotara  aldatu  izan  da,  ta  nik  

dakidanez beintzat, iñork ez dio aburu txarrik egin. Gure literatura geixorik dugu ta  

geixoarentzat aize berriak onak dira. Segitu dedilla Alvarez-ek bide ortatik1354. 

Gorago  aipatu  dugu  hirugarren  eleberriarekin  etorri  zitzaizkiola  kritika  literario 

gogorrak, baina horiek jada gure azterketaren mugak gainditzen dituzte. 50eko hamarkadan 

idatzi  zituen  bi  eleberri  existentzialistengatik,  dudarik  gabe,  hamarraldiko  euskal 

eleberrigilerik  garrantzizkoena  gertatu  zen,  bereziki  Leturiak  ekarri  zuen  tradizio-

hausturagatik, Peruk areagotua.

4.2.4. Arranegi

Segur aski 40ko hamarkadaren bukaeran idatzi zuen Eusebio Erkiagak1355  eta argitaratu 

berriz  1958an.  Urte  horretan  bertan  Euskaltzaindiak  Domingo  Agirre  “novela  saria” 

antolatu  zuen  eta  Erkiagak  irabazi  zuen  “Araibarko  zalduna”  eleberriarekin.  Sariketa 

horretara Txillardegik “Peru Leartzako” aurkeztu zuen, eta Jean Etcheparek “Ithurraldea”, 

1353 “Gogaide ez, baiña bai adiskide (Orixe jaunari, begiramenduz eta adiskide antzera)” in Jakin, (14), 
1961.

1354 “Nobelarientzako oiñarri batzuek” in Jakin, (17), 1964, 32. or.
1355 Roberto  Mielgok  Erkiagari  egindako  elkarrizketa  irakurririk:  Eusebio  Erkiagaren  gerraosteko  

elaberrigintza (1958-1964), Labayru-Zornotzako Udala, Bilbao, 1995, 148 or, ematen du 1950eko udan 
idatzi zuela. “Atadia” deritzan hitzaurrean, 1950eko uztaileko data ageri da.
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eta  biek  aipamena  merezi  izan  zuten.  Eleberri  garailea  1962an  argitaratu  zuen 

Euskaltzaindiak. 

Arranegi-ri gagozkiola, egileak berak oso aintzat hartu zuen iruzkina K. Mitxelenak 

egin zion Egan-en1356 eleberria argitara berritan. Iñaki Kaminok iruzkin aski luze bat egin 

zion  Argia-n1357,  Iñaki  Sarriugartek  Arranegi-ren   bigarren  argitalpena  prestatu  zuen 

1993an1358, J. Kortazarrek 1997an liburuxka bat idatzi zuen haren biografiaz eta obraz1359, 

baina J. Kortazarren beraren arabera, Erkiagaren nobelagintza gehiena Roberto Mielgok1360 

aztertu du. Haren olerkiez egin diren azterlanak eta argitalpenak alde batera, prosa-lanei 

buruz egin direnetara mugatuz, aipatzea merezi du Andres Urrutiak 2002an kaleratu zuen 

prosa-lanen bilduma1361.

K.  Mitxelenak  adierazi  zuen  1958an  Arranegi lege  zaharrekoa  zela  (gogora  bedi 

aurreko urtean argitaratu zela Leturiaren egunkari ezkutua), ez zuela autoreak bide berririk 

urratu  nahi  izan,  bere  asmoetarako  aski  zuelako  zaharrekin.  Narratzaile  orojakilea 

hirugarren pertsonan gauzak kontatzen, epaitzen, deskribatzen eta pertsonaiak nahi erara 

erabiltzen.  Olerkiari  dagozkion  ezaugarriak  aurkitu  zituen  eleberrian  erruz:  Non-nahi  

ezagun da olerkaria, bai irudietan, bai itzak autatu ta antolatzean. Novelagillea olerkariak  

ito  duela  esan diteke1362,  eta  eleberri  batean  beraren  iritzian  nagusi  izan  behar  luketen 

gertakariak, korapilo-lotze eta askatzeak berriz urriegi, eta halaber hutsune hori betetzeko 

egon behar ez luketen erabateko gogoetak: 

Korapilorik ezak uzten duen hutsartea betetzeko, erabateko gogoetak ipintzen dira  

maizegi.  Honelakoak, esate baterako: “Ez dau bizitzaldi onek beti arpegi berbera.  

Zerua, batean illun eta ekaitzean agertu arren, urrengoan argi eder zemaigabe ta  

adu-izpiz janzten daki. Ez dabe begiak oro bateratsu negar-aldi, negar-iturri izateko  

soillik egiñak ezdiralako”(id). 

1356 Egan, (1-2), 1958, 102-104 orr. Baina askoz errazagoa aurkitzen: MITXELENA, K.:  Euskal idazlan 
guztiak II Liburuak I, Klasikoak 22, 99-101. 

1357 1982-12-26.
1358 Labayru, Bilbao, 1993. Sarreran, besteak beste, honako baieztapen jakingarria dator: Erkiagak 1940-50 

hamarkadan egindako lan poetikoan argi  ikusi  daitekeanez,  elaberri  honen zimentarrietariko batzuk  
orduko olerkietan dagoz. Izan ere, izenburuetan ezeze, zenbait deskribapen, pertsonaia eta aipamenetan  
paralelismo  handia  atzeman  daiteke:  “Jaioterri  kutuna”,  “Arrantzale  zarra”,  “Arrantzalearena”,  
“Lekeitio´ko andra-aurreskua”... 17. orrian.

1359 Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 1997.
1360 Eusebio Erkiagaren gerraosteko elaberrigintza, Labayru-Zornotzako Udala, Bilbao, 1995.
1361 Berbalauaren kulunkan (prosa-lanak), Labayru, Bilbao, 2001-2002.
1362 MITXELENA, K.: Euskal idazlan guztiak II Liburuak I, Klasikoak 22, 100. or.
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Horren  guztiaren  ondorioz:  Erkiagaren  Lekeitio,  gertaleku  atsegina  izanik,  sugerik  

gabeko paradisua da garraztasunik sumatzeko1363.

Bestalde, Arranegi-k Txomin Agirreren Arranondo eta Kresala dakarzkigu gogora, eta 

berehala galdera: bien artean zer-nolako berdintasun eta desberdintasun daude?

Hona bi iritzi. K. Mitxelenak honela adierazi zuen: 

Egia esan, eta ez da gutxi,  ez dirudi Agirreren errainuak gehiegi artegatu duenik  

Erkiaga,  zerbait  lagundu  badio  ere.  Hondarrik  hondarrenean  gauza  berberatsu  

izanik, ez du nolazpait  ere eleberri honek harenaren eite larririk. Maitasun batek  

sortarazi ditu liburu biok1364.

J. Kortazarrek orainago: 

Izenaz  gain  (Arranondo,  Arranegi),  badira  mila  dizdira  bien  artean.  “Ekaitza”  

kapitulua  idazle  biengan  agertuko  da;  herriko  Timuti  Belarrik  eta  Mikela  Begik  

oroimenera  dakartzate  Tramana  eta  Brix;  arrantzaleen  bizitzak  bietan  dira  

nobelaren eusle eta agerbide. Baina Erkiagak ez zuen Kresala soilik kontuan hartu  

eta  Garoa-ko  izpiak  agertu  ditu  lekeitiarrak  emakumeen  tratamenduan.  Ohitura-

nobelen  zantzu  nabariak  gorde baditu  –denboraren tratamenduan herriko  jaiekin  

hasiz  eta  bukatuz  nobela;  pertsonaien  idilioa  kontakizunaren  oinarri  gisa  hartuz  

baina ekintzetan bigarren maila batera jeitsiz–,  nobela-idaztankerak nobela liriko  

edo  modernistaren  zertzeladak  azaleratu  ditu.  Hona  hemen  Erkiagaren  iritzia:  

“Nobela baino areago prosa lirikua dalako, neure erriarenganako maite agerpena eta 

gure  arrantzaleen  goralpena  (egin  ditut)”.  Txomin  Agirrek  hizketaldiaren  eredua  

oratorian aurkitu bazuen, Erkiagak modernismora jo du1365.

Horretaraz gero, ohitura-nobelen ezaugarri nabariak, eta nobela lirikoaren idaztankera. 

Gatozen xehatzera.

4.2.4.1. Kontalaria. Olerkaritasuna

1363 101. or.
1364 100. or.
1365 Bidegileak, 1997, 15-16 orr.
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Lehen ataletik ohartzen da irakurlea kontalariak eratzen duela guztia, hots, pertsonaia 

nagusia bera dela, Lekeitio herria bainoago. Lehen atalaren amaieran kontalariak aditzera 

ematen digu istorioaren gertalekua marraztu digula, eta horrekin batean desira hau: Betiko  

Jaunak oparo ta erruki barik bildutako edergaidun kabi epel txairo ori, zerura-bide dogun  

bizitza labur ontan, egonleku onuratsu ta egite zindoen biltegi ta onbideen laba bero izan  

bekie angoei...1366. 

Txomin Agirreren  Kresala  ekaitz beldurgarriarekin hasten da, Jainkoaren sorkaritzat 

jotzen  den  itsasoaren  indar  suntsitzailearen  erakusgarriarekin,  hots,  sorkari  gogoduna 

sortzaileari  erruki eske paratzen duen egoera deskribatzearekin,  zahar eta gazte,  herriko 

agintariak bezala eskola-umeak; Erkiagaren  Arranegi-ko lehen atalean, aldiz, Jainkoaren 

eskuzabaltasuna  goresten  da;  Jainko  beldurgarria  paratzen  da  batean;  Jainko  oparoa 

bestean,  edergaidun  habiaren  sortzailea;  aldea  badago,  eta  aldi  berean  jarraitasuna. 

Erkiagarenean  ere ez  da eskas  “udako ekaitza”,  hemeretzigarren  atalean,  eta  Kresala-n 

ekaitz eta galerna egunetan eskola-umeak Jainkoari erruki-eske kai aldera ateratzea ohitura 

bizitzat jotzen zena1367, Arranegi-n leenago bazan ekandu eder1368-tzat jotzen da.

Olerkariago ageri da Arranegi-ko kontalaria Kresala-koa baino, izadiaren olerkariago; 

haatik,  ohar  bedi  izadia  bietan  dela  garrantzizkoa1369,  ez  bakarrik  Erkiagarenean,  nahiz 

honengan markatuagoa izan.  

Kresala-ko  kontalaria  moralista  estua  dela  badiogu,  ez  dugu  ezer  desestaltzen. 

Arranegi-ko kontalariak berriz,  egun bero batean Lekeitioko hiru hondartzen egoeraren 

berri ematean, honelakoak paratu zizkigun: 

Lagunik  geien  geienak  erdi  billozik  edonoren  aurrean.  Gizonezkoak,  tira  ba!  

Prakamotz  eta  galtza  labur-samarrak  izan  arren...Baiñan,  emakumeak  ere,  iztar,  

bizkar eta bular aldea ere arenbatean narrugorri erakutsiaz...1370. 

Aurrerago, Lekeition San Joan egunez egin ohi zen emakumeen aurreskuaren karietara: 

1366 12. or.
1367 AGIRRE, Domingo: Kresala, Arantzazuko frantziskotar argitaldaria, 4. edizioa, 1967, 18. or.
1368 163. or.
1369 Adibide bat: “Ederrak dira gure euskal mendiak. Ederrak eta sendoak eta iraunkorrak. Zarrak 

izanarren gazteak dirudie...(227. or.)
1370 25. or.
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Emakumea  irudia  da,  irudi  bizia  ta  biziduna.  Soiñaren  izate  guztiak  edertzen,  

apaintzen  eta  nabarmentzen  dau  izan,  buruausterik  gogorrena  (.)  Gudariaren  

antzera, emakumea beti dago gertu, beti ernai bere buru-eder aldezko burrukarako.  

Gorputz  osoa,  or  or,  erakusgarri,  urtenago,  agiriago  eskeiñi  oi  dautse  gizonen  

ikusmenai. Gorpuzkai batzuk batere estaldu bage, beste alderdi batzuk eun edo tela  

meez gaiñaldetik  gorde arren,  irudi-irudi,  zorrotz,  luze ala borobil,  agerrerazoaz.  

Gizasemeen  irrits  eta  griñen  erasogarri  ta  piztutzailletzat  atondu  oi  ditue  

andrazkoak, beti bai beti, euren jantziak1371.

Idatzi  (1950) eta  argitaratu  zen garaian (1958) irakurle  gehienen artean,  beharbada, 

hain deigarri gertatzen ez ziren iritzi horiekin batean, K. Mitxelenak gorago jaso bezala 

“erabateko  gogoetak”  zeritzanak  erruz  paratu  zituen,  besteak  beste,  emakumeen 

erreakzioei buruz. Hona ale bat. Mutil batek neska bati maitasuna aitortu dio. Kontalariak: 

Emakumeak,  orra  ba!  Onelako  gertaeretan  beti  jokatzen  dabe  era  bardiñez.  

Gizonezkoaren maitetasun-agerkundea, usterik bako azalpena izan oi da eurentzat,  

eta arritu ta konkortu antzean lotzen dira, euren inguruan –argiarenean inguma ta  

tximirritak bezela –jira ta bira egoak erre bearrean, gizonezkoren bat aspaldi ikusi ta  

ikusita gero, noiz entzungo dagozana entzuten dabenean1372.

Kontalari horrek iritziak oso garbi ditu, egia finkoen munduan bizi da, eta nekez sortu 

dezake benetako pertsonaiarik, kontalariaren eskutik askatuko denik. Alderagai ditugun bi 

eleberrietako kontalarien artean kidetasunak handiak dira.

Jainkoaren eta Antiguako Amaren presentzia  ere,  halaber,  bi  eleberrietan,  gaitza da, 

beste bi pertsonaia dira, erabat harturik.

4.2.4.2. Maitasunezko istorio eredugarria. Euskararen aberastasuna

Gatozen  ohitura-nobeletan  ohikoa  izan  ohi  den  maitasunezko  istoriora.  Kresala-n 

istorio nagusia “Anjel” eta “Mañasi”-ren artekoa zen. Biek ere izaera eredugarria zuten. 

1371 42. or. 
1372 48. or.
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Mañasik  ikusten zuen Anjel gurasoentzat ona zela, zintzoa, langilea, elizarakoa, eta itxura 

onekoa ere bai, eta horregatik sortu zitzaion bihotzaren barruan maitasuna1373. Eta Anjel, 

Mañasik ikusten zizkion dohainen jabe ez ezik, heroi bat zen: 

Ordu bi osoan ibilli zan gure gazte umantkorra bere gurasoagaz zamaturik, itxaso  

aserratuaren erdian, bakartaderik itzalenean, izatekorik trebe, zail, zoli, ta zimelen,  

ausardi ta gaitasunik andienean; atuna baño azkarrago, izurdea baño gogorrago,  

balea baño adoretsuago; ona ta orra, gora ta bera, aspira ta azalera; ekin da otoitz,  

arren da igari...1374. 

Mañasik bazuen aurkari bat, Antoni, eta Mañasiren guraso behartsuek indiano dirudun 

batekin ezkon zedin nahi zuten. Hortik korapilotxoa. Ezin naiz xehetasunetan eta azterketa 

zehatzetan  abiatu,  baina  narrazio  gehiago  hartzen  du  emakume  protagonistak  gizonak 

baino: Bilbora lanera joan, gero itzuli jaioterri Arranondo-ra...

Arranegi-n  ere  maitasun  istorioko  protagonista  nagusia  emakumea  da,  Zuriñe, 

arrantzale alaba dohainez betea. Aldeak alde, hemen ere lau pertsonaia nagusi daude, eta 

bosgarren  bat  bigarren  mailakoa:  Zuriñe  eta  Xirdo,  Jon  eta  Madalen,  eta  Kerman. 

Arrantzale  alabak,  arotza  eta  abokatua  bazter  utzirik  –amak  abokatua  nahi  luke  bere 

alabarentzat,  eta  aitak etxe berria eskaintzen dion arotza–, arrantzale  seme umantarekin 

gelditzen da. Protagonisten lanbideek garrantzi semiotiko handia dute: lanbide berriagoak 

versus  tradizionalak,  eta  itsas-herri  batean,  jakina,  tradizionalena,  herrikoiena  eta 

euskaldunena hortxe nonbait, arrantzalea.

Adierazgarria  da Zuriñeren Xirdo arrantzalearen alderako maitasunaren  sorrera nola 

aditzera ematen digun kontalariak: 

Onen begi argietan zeruaren ozkarbietako baretasun bizigarria eta zerbait geiago  

sumau  eban  neskatilleak  (.)  Axe  zan  bai  gazte  jator,  zal,  segail,  alagalakoa;  (.)  

Zaarbidean  egoan  zugatz  okertu,  zirritodun  ta  makartsua  zan  aitaren  ondoan,  

landara txuxen, lerden, mardo ta zuta zirudian arrantzale gazte arek (.) Arrantzale  

nekatuaren  ordez,  itsastar  sasoikoa;  aita  urtetsuaren  truke-edo  odol  ezeko  mutil  

azarria; gorputz leertuaren pare, beso sendoak. Eta itzetik ortzera, bapatean, bere  

1373 Ikus 27. or.
1374 Ikus 223. or.
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aitaren leenagoko irudia Xirdo-gan ikusi ebanez, aitaganako penaz ta atsekabez bete  

yakon gogoa1375. 

Aitaren parekoa jotzen du begiz, eta horra hor tradizioaren katea lodiz markaturik. 

         

Alde batera, alderatzen ari garen bi eleberrien artean,  Kresala  eta  Arranegi, maitasun 

istorioa  garatzeko  orduan,  antzekotasunak  oso  nabarmenak  dira.  Desberdintasunik? 

Handiena olerkaritasunak ematen diona. Gatozen puntu garrantzizko horretara.

4.2.4.3. Olerkaritasuna 4.2.4.3. Tx. Agirreren Kresala eta E. Erkiagaren Arranegi. 

Eleberri  guztian  zehar  oso  presente  dago  izadia  modu  askotara,  eta  bereziki  lehen 

atalean eta azkenekoetan, eta horrek berebiziko garrantzia du. 

Lehen  atalak  “errimin”  du  izenburu.  Batetik,  gerraurrera  garamatza  irudimenez 

lehenbiziko esaldiak: Urteak igesi joan dira ordutik, eta esaldi horretan, jakinik zein garai 

politikotan idatzi  zen, gaude ez ote zuen iradoki nahi izan, urte horiekin batera orduko 

paradisua  ere  joan  zela  ihesi.  Udaberriko  egun  batean  beribilez  erbestetik  jaioterrira 

egindako bidaia kontatzen zaigu.  Segur aski egilearen irudimenean, ikasi eta lan egiten 

zuen  Bilbotik  Lekeitiora,  hiriko  erbestetik  herriko  aberrira,  ume  eta  gaztetako  sorterri 

maitera. Film edo dokumental batean bezala: planoak, sekuentziak agertuz doazkigu, zein 

baino zein ederragoak, izadia atsegin duenarentzat: 

Osto  ezez  jantzirik,  berde  agiri  ziran  inguruak;  eta  zelai,  landa  ta  mendi  eze  

mardulen  pozak  eta  irudi  atsegiñak,  barruan  alako  zarrastada  gozoa  eragiten  

euskun-ta,  gaztezaroko  ametsak  barriren  barri  berbizi  eta  geure  buruok ainbeste  

gogarte barriz eta gomuta zaarrez beterazoten euskuezan1376. 

Gogora ekarriz 1950ean nolako zentsura zorrotza zegoen Francoren erregimenpean eta 

beldurra,  segur  aski  amets  horiek  gehiago  ziren  herri-ametsak,  euskarari  eta  Euskadiri 

zegozkionak pertsonalak baino.

1375 81-82 orr.
1376 7-8 orr.
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Hurrengo berriz, itsaso zoragarria begiz jotzea: 

Alakoren baten bere, an genduan bai geure aurrean itsaso zabal edatsu bizia, Andre  

beti urduria (.) Ta itsasoen artean, gure Kantauri mardo, ar, bizarro, lerden, sendoa.  

Bare bare egoan, urdin, lau, zelaitsu eta apur bat gehiago ibiliaz: amestokia zirudian 

leku  atsegingarria  begien  aurrean  ikusteko  aukera  izan  genduan.  Ikuskizunaren  

zoragarria,  aurkientzaren  ederra!...Legor,  itsaso  ta  zeruak  egiten  eben  batasun-

batzarraren sorgiña! (.) Gure oiñetan, mendixka barrenean, ikuspegi egokian, uraren  

susmur amaibakoaren soiñuz gozatuta, irriparka antzean, baketsu egoan uri polita 

(id).

Maitasun-istorioaren atalean adierazi dugu protagonista nagusia Zuriñe zela. Ohartzen 

denean,  zein mutilekin  dagoen zinez maitemindurik,  eta  zeharka jakiten  duenean mutil 

hura  beste  emakumeren  batekin  nahasi  ote  den,  haurdun utzi  ote  duen,  atsekabe  latza 

pairatzen du. Kontalariak gogoeta hauek paratzen dizkio: Bai, maitetasuna etzan ziur asko,  

atsegin-baratzeko ate zabal, paradisuko sartzeiera apain. Maitetasuna odola zan, zauria,  

miña,  eriotzaren  deia.  Madarikagarria  ete  zan?1377,  eta  guretzat  une  honetan 

garrantzizkoagoa dena, protagonistaren aldarteak bat egiten du izadiarekin edo izadiak bat 

protagonistarekin:  Illunabar artan, zerualdea ozkorri ezarri eban eguzkiak, bere orduko  

azken-txera adiguritsua egitean. Ozkorri,  egoaize errearen zantzu ta agerkai.  Ortzialde  

odoltsu arek, Zuriñe-ren maite-zauria zirudian (id).

Aldatu dugun zatiari  jarraitzen dion kapitulu osoan beste horrenbeste.  Udako ekaitz 

giroa eta Zuriñeren barne giro ekaiztsua elkarri eskua emanik kontatzen ditu eleberriko 

kontalari orojakileak:

Eten barik ekin eutsan gau osoan puzka. Zabalik aurkitu zituan leio ta balkoe-ateak  

edertotxu  astindu  zituan  (.)  Amaika  lagunen  loa  galerazi  eban,  aize  zatarraren  

amaibako burrundara arek (.) Eta norbaitek, luze ezezik, gau larri aren iraupena  

betikotasuna ete zan bein baiño sarriagotan galdegin eutsan bere buruari. Nor zan  

errukarri ori? Nor izan zeitekean, ba, Zuriñe baiño besterik? 1378.

1377 152. or.
1378 153-154 orr.
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Buruenik, oztopoak gainditurik, hots, maite zuen mutilari asmo gaiztoz egotzi zizkioten 

makurkerietarik  garbi  atera  zelarik,  Zuriñe  arrantzale  alabari  honela  egin  zion  ezkon 

mandatua Xirdo arrantzaleak: 

Ara,  Zuriñe.  Ikusten  aal  dozu  an urrunean itsasoak eta  zeruak bat  egiten  daben  

ertza, lerroa? Orren antzeko dozu nire guraria bere: neu itsaso naizelarik zeruaren  

zatiari eldutea, oratutea (.) Eta ez al dakizu zerua nor dan, edota nor litzakidan?  

Zerua…zerua…Zuriñe izeneko bat (.) Ori entzunik, zeruan sartu zan neskato urrezko  

uleduna (.)  Zumardiko ta Loretegiko zugatzetan milla  txorik eten zituen eztarriak  

maite-kantak joten. Ugiñak, Karrazpio ta Izuntzako ondarzabalak begiztatuaz etozan  

itsas-barrenetik,  legorraren  ezpaiñak  atergabeko  jardunean  laztanduaz.  Izadiaren  

maite-abestia zan 1379.

Horrek guztiak,  bereziki hasierako atalaren eta amaiera aldeko atalen artean dauden 

kidetasunek eleberri  lirikoaren  tankera ematen  diote.  Katea honela osa liteke:  Jainkoak 

naturazko  edergaiz  osaturiko  habia  zoragarria  antolatu  du  mendi  eta  itsas-ertz  artean. 

Hango gizatalde nagusia, arrantzaleak, natura horren parte dira, izadiko sorkariak bezala 

maitemintzen  dira eta  ugaltzen,  eta izan,  funtsean,  gizonak eta emakumeak,  itsasoa eta 

zerua dira hurrenez hurren, eta denen artean maite-abestia osatzen dute1380.

Hala  ere,  tankera  liriko  horrek  ez  du  ohitura-nobela  deuseztatzen,  ene  irudiko. 

Arranegi-k Kresala izaten jarraitzen du, ezaugarri gehienetan, lirikotasunez hornitua bada 

ere.  Txomin  Agirrek  eraikiriko  eleberri-tankerari  jarraiki,  hark  garatu  gabe  utzitako 

zirrikitua, izadiarena, garatzen du Erkiagak, gizon eta emakume arteko maitasunari leku 

gehiago  eginez,  maitasun  naturalaren,  hots, Jainkoak  egindakotzat  jotzen  den  izadian 

agertzen den maitasunarekin bat, eta bere berezko lirikarako isuriarekin.

Beste puntu garrantzizko bat geratzen zaigu aipatzeko –gure analisiaren mugen jakitun, 

bestalde–,  hizkuntzaren  aberastasunarena.  Olerkaritasunarekin  batera,  haren  euskararen 

1379 192-193 orr.
1380 Olerkaritasuna alderdi formaletik azterturik, honela dio Roberto MIELGOk: Elementu garrantzitsu bi  

aipatzen ditu Kaminok: etena eta deskrizioa. Olerkia, zentzu erromantiko batetan hartuaz –Erkiagaren  
garaikoari hobekien doakiona, bide batez-, une bateko estasi moduko espresabidea izan da tradizionalki,  
atenporala, geldia; behatze eta senditzearen ondorio zuzena. Olerkia, honela ulertua, ez da berez oso  
dinamikoa, ez du akziorik ematen, egoera baten deskribapena baizik. Honela Erkiaga olerkariari olerkia  
berez  bere  irtetzen  zaio  deskribapenak  egiten  dituenean,  eta  bertan  etena  eginaz  senditzen  duenari  
irtenbidea ematen dio (aip. lib. 51. or.)
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aberatsa aipatu dute iruzkinlari guztiek, eta euskara aberats hori lirikotasunaren sostengu, 

biak maiz ezin banaturik elkarren euskarri, arrazoi eta ondorio. 

K. Mitxelenak espresuki lirikotasuna eta erabilitako euskara biak lotu gabe, Erkiagaren 

hizkuntza goretsiz: 

Ezin hobeki aurkeztu dizkigu Erkiagak bazterrak eta ohiturak, hizkuntza ugari, erraz  

eta  guztira  txit  egokian.  Bere-berea  duen  bizkaieraz  idatzi  du,  han-hemenka  

bildutako loreak noizean behin sakabanatuaz,  eta ez da inor damutuko (.)  Bizkai  

euskaraz,  Lekeitioko  hitz-esaera  jatorretan  blei  (ut  dicunt)  ageri  den  euskaraz,  

azaldu digu bada Erkiagak Lekeitioren edertasuna. Alde honetatik, ene ustez, ez dio  

batere  zorrik  Domingo  Agirreri,  ezina  badirudi  ere,  ez  jatortasunean  ez  

aberastasunean 1381.

Ongi  aztertu  gabe  dagoena  da  zein  neurritan  erabiltzen  den  aberastasun  ezin 

eztabaidatuzko hori etekin literarioa ateratzeko, eta zein neurritan den euskararen adierazte 

baliabideak  aberastearren  egina.  50eko  hamarkadan  euskarak  frogatu  beharra  zuen 

euskaldunei berei gauza zela zernahi adierazteko, hain zegoen zokoratua; eta horrek, maiz, 

idazleak helburu literarioetatik urruntzen zituen.

4.2.5. “Araibar zalduna”

E. Erkiagaren bigarren eleberri hau zenbait ezaugarri garrantzizkotan  Joanak-Joan-en 

eitekoa da. “Arranegi” idatzi zuen 1950etik “Araibar zalduna” idatzi zuen 1958ra, besteak 

beste,  bi  nobela axola handiko agertu  ziren euskaraz:  J.  Etxaiderena  eta  Txillardegiren 

aurrena.

J.  Etxaiderena  nagusiki  Zuberoako  Barkoxen  girotua,  Erkiagarena,  aldiz,  nagusiki 

Bilbon.  Hura  nekazari  giroan  eta  hau  hiri  giroan,  eta  hortik  alde  nabarmen  batzuk, 

esaterako,  dantzalekuak,  inauterietan  mozorro-jaiak...;  baina,  aldeak  baino,  hondarrik 

hondarrenean, kidetasunak, antzak gehiago.

1381 Euskal idazlan guztiak II, 100. or.
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Joanak-Joan-eko pertsonaiez adierazi genuen kontua ez zela biribilak ziren edo lauak, 

eskema  simple  bati  lotuak  edo  konplexuak  eta  garapendunak,  baizik  ere  munduaren 

ikuspegi  kristauaren  arabera  onar  zezaketen  garapena  zutela,  eta  hemen  ere  halaxe 

gertatzen da. Han pertsonaia baten heriotzak ekarri zuen korapilo-askatzea eta hemen ere 

Araibar zaldun gonazalearen onbideratzea emakumezko biktima baten heriotzak abiaraziko 

du, eta beste emakume batek sendotuko. Bilbon, XX. mendearen bigarren zatiaren hasieran 

girotua izanagatik, “Zeruaren”, “Jainkoaren” eta apaizen presentzia ez da XIX. mendean 

eta Zuberoako herrixketako nekazari giroan giroturiko Joanak-Joan-en baino murritzagoa; 

amaitu ere apaiz baten predikuarekin amaitzen da.

Gatozen xehatzera. Eleberriaren gertakizunari jarraiki, bilbotar Don Juan euskalduna 

herritxotik  datorren  Loli  Menarekin  hasten  da  ibiltzen.  Emakume  xaloak,  galaiarengan 

sobera fidaturik, sexu-harremanak izaten ditu; galaiak bazter uztean, beste batzuekin ere 

ibiltzen  bide  da  eta  ezustean  haurdun  gelditzen;  etsialdi  sakonaren  menpe,  bere  burua 

botako  dio  trenari;  azken  unean  zalantzaldi  bat  izan  eta  bizirik  heltzen  da  erietxera. 

Apaizari kontatzen dio zer gertatu zaion, eta hark eleberriko protagonistarengana jotzen du: 

Azken orduko itz aietan zuregatiko zer batzuek adierazi zizkidan. Orregatik eldu naiz  

zuregana, aren borondatea egiteko. –Niretzat amorruz izango zan, noski, neskatxa  

aura. –Ez  uste.  Jaunaren  izenean  eta  aren  otsein  apalena  ta  duiñezena  bezala  

barkamena eman nionean, arek ere, neskatxa zoratu arek ere, barkamenezko itzak  

baizik  etzituan  nornairentzat.  Zuretzat  bereziki.  Parkatu  egiten  zizula  zure  

doillorkeria.  Loli  ezurberri  zegoan  eta  lotsakizun  ori  eraman  eziñik,  orregatik  

bereganatu zuan, erabaki zentzugabeko eta doakabe aura1382. 

Aurreraxeago  apaizaren  “ahotan”  jartzen  dituen  hitzak  ezin  argigarriagoak  dira, 

eleberriaren tesiari eta idazlearen eta orduko euskal gizartean hedatuenik zegoen mundu-

ikuskera kristau-katolikoari dagokionez: 

Siñismen otza izatetik  datorzkigun kalte ezin-esan alakoak ditugu,  Araibar jauna!  

Gure inguru, orixe zabaltzen asi zaigu: axolagabekeria, oztasuna, guztiak katoliku  

izan naia eta bakoitzaren seta azke izan bearra. Eta ori, eziña da. Baiñan, gauza bat  

esan bear dizut azkentzat, eta Loli zanak esan zidan ederrena, agian: bere bizitza,  

gazterik  alegia,  21  urte  mami  baizik  ezpait  zituan,  zure  bizitza  obetutzearren  

1382 Araibar Zalduna, Itxaropena, Zarautz, 1962, 92 orr.
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eskeintzen  zuala,  zure  ibillera  makurrak  zuzendu  zitezen  uzten  ziola  zeruko  Aita  

errukiorrari. (.) –Zer egin bear dut nik ba, labur esan? –Aren esan ona aintzat artu:  

zure bizitza,  baldin oker xamar ba darabiltzu,  arteztu ta zuzendu bertatik.  Oitura  

txarrak utzi; lagun gaiztoak bertan beera laga, elizara urbildu (.) Loli zanak eman  

dizu lezio odoltsua. Zuk duzu orain eretia joko garbiz jarduteko1383.

Jesukristo guztiongatik bezala, neskatxa errukarri hori azken buruan hil da Don Juan 

zentzarazi  eta  onbideratzeko,  eleberriaren  gertakizunak  hala  eskaturik.  Katolikoen 

sinesmenaren hoztasuna salatzen da nabariro. Arrastoan sartzen da protagonista –beharko!, 

idazleak hain garbi izanik aipatutako sinesmenak–, herritxo euskaldun bateko emakume 

zintzo batekin ezkontzen da, eta emandako bekatuzko bizitzaren zigor gisa: 

Urte  eroak  gaztetan,  eta  orain  aita  izan  nairik  bizi  naizenean,  nire  utsen  

ordaingarritzat, zeruak eman dit, noski, neke biurri auxe. Ta zu, errugabe ori, nire  

akatsen  garbigarri  ta  xautzaille  zaitut  (.)  Negarrari  eman zion,  asperen sakonak  

azaleratuaz. Senar-emazte bien malkoak bat egin zuten, mundu ontan naitaezeko dan  

maite-batasuna  sortarazi,  zuzpertu  ta  trinkotu  bearrez.  –Barkatzen  al  didazu,  

barkatzen, ene emazte laztan orrek?1384.

Engoitik Don Juan hil da eta kristau katoliko zintzoa jaio da, eta “Zeruko” saria izango 

dute senar-emazteek: 

Zuzen zuzenean aurrik  eman ezarren,  zeruak egin zien zearka,  gurasoak maiteen  

duten emaitz onetsia. Griñen geiegikeriak galerazitako berezko aragi-bideaz kanpo,  

errukiz eta maitetasun-tankeran iritxi zuten doai berdingabe ori1385.

Eleberria  bururatzen  duen paragrafoan  “Seiko”  ezizeneko  “apaiz  jatorrak”  botatako 

“zirikada zorrotz” hau jasotzen da: 

Zenbat  naaspil  gutxiago  ez  litzaken  mundu  ontan  izango,  seigarren  eta  

bederatzigarren aginduak zintzoago beteko ba genitu!... Eta zenbat anima ez litzaken  

zuzenik zeruan sartuko, betiko su garretan ganoragabe ondatu bearrean!...1386. 

1383 Aip. lib. 93. or.
1384 Aip. lib. 167-168 orr.
1385 169. or.
1386 171. or.
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Roberto Mielgok aztertu ditu gehien Erkiagaren eleberriak. Besteak beste, honela dio: 

Izan ere, pertsonaiak, gertakizunak, Erkiagak sortutako mundu literario osoa molde  

katolikoen ikuspegitik eraturik dago. Baina honetan ere bilakaera bat erakusten du  

idazleak.  Kristautasunaren  itzala  era  bitan  agertzen  da  Erkiagaren  elaberrietan.  

Lehendabizikoa aipatutako munduaren egituraketan,  pertsonaien  jokabideetan eta  

hauen balorazioetan,  e.a.  Bestea  idazleak  berak  narratzailearen  ahotik  erakusten  

duen izaera fededuna1387.

R. Mielgorena eta nirea askoz geroagoko ikuspegiak dira; Koldo Mitxelenak berriz, 

orduko ikuspegia dakarkigu, argitaratu zen 1962koa. Honela zioen: 

Arranegi-n hartu zituen muga estu xamarrak zeharo zabaldu ditu, herri koxkorretik  

hiri  handira  joan  denean.  Ederki  taxuturikako  gizakiak  ugaritu  ditu,  batera  eta  

bestera itxuraldatuaz, eta lasai, arnas estuka indarketan ibili gabe, mugiarazten ditu  

aukeratu duen antzeztoki zabalean. Eta mintzatzen direnean, nolako mintzo malgu-

aberatsez  mintzatzen  zaizkigun!  (.)  Hizkuntzaren  aldetik,  goi  mailako  dugu  beti  

Erkiaga,  eta  gero  eta  goragokoa:  hiztun  atsegina,  leuna,  ugari-ugaria.  Eta  

haurretandik  menderatzen  duen  hizkuntzaz  jabetu  ahala,  jabetzen  ere  doa 

eleberriaren taxuaz eta teknikaz (.) Esamesak ibili dira, nola ez?, beste alde batetik,  

nobela honen inguruan. Batzuek gordinkeriaren bat edo beste aurkitzen omen zioten,  

eta ez dakit azkenik pixkaren bat orraztu ez ote dizkioten. Beste batzuek, berriz –bai  

baita guztietakorik gure artean– halako prediku airea maizegi igertzen...Batzuen eta  

besteen artean aukeratu behar banu, ni aukeran, norbaitek sumatuko zuen bezala,  

azkenekoen  alde  agertuko  nintzateke.  Irakurlea  zentzatzea  eta  hobetzea  ere  

eleberriaren eginkizunen artean badaude, inolaz ere okerbidez eta zehar esanez bete  

behar  du  eginbide  hori,  hots,  berari,  eleberria  den  aldetik,  dagokion  artez  edo  

moldez.1388.

Labur-zurrean, hizkuntza aldetik goi mailakoa,  eleberriaren taxuaz eta teknikaz gero 

eta gehiago jabetzen sumatzen zuen, eta zuzendu beharrekoa prediku airea zuen. 

1387 MIELGO, R.: Eusebio Erkiagaren gerraosteko elaberrigintza (1958-1964), Labayru, Bilbo, 1995, 112-
113 orr.

1388 Euskal idazlan guztiak III. Liburuak II., Klasikoak, 23, Mensajero-Gero, 78-79 orr.
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E.  Erkiagaren  eleberriei  eskainitako  atal  honen  sarreran  aipatu  bezala,  1958an 

Euskaltzaindiaren “Domingo Agirre” eleberri  saria irabazi zuen1389.  Epaileak hauek izan 

ziren: Manuel Lekuona, Nazario Oleaga, Aingeru Irigarai eta Antonio Arrue, eta erabakia 

aho batez hartu zuten. Txillardegik “Peru Leartzako” aurkeztu zuen eta Jean Etcheparek 

“Ithurraldea”. Bi horiengatik epaimahaiak adierazi zuen pena zela saria bakarra izatea eta 

zatitzerik ez egotea, bi eleberri horiek dudagabeko merezimenduak zituztela eta. Zergatik 

eman  zioten  saria:  hizkuntzaren  aberatsagatik?,  eleberria  nagusiki  Bilboko  hirian 

kokatuagatik,  agertu  zuen  mundu-ikuskera  ortodoxoagatik?  Biengatik?  Epaileek  akta 

publikoan ez zuten erabakia arrazoitu.

4.2.6. Ithurraldea

1957an P. Larzabalek “Hiru ziren” antzerkia idatzi zuen, gazte batzuek hala galdeginik. 

Eztabaida zegoen Ipar Euskal Herrian, Ameriketara joatea on zen ala txar, eta antzerkiak 

gai  horixe  jorratzen  du.  Idatzitako  urte  berean eman  zuten  Ezterenzubin  eta  Donibane 

Garazin, eta azken honetan egin zuten elkarren ezagutza Txillardegik eta Etcheparek1390. 

Antzerkiaren  izenburuan  aipatzen  diren  direlako  hiru  horiek  Ameriketara  joan  ziren; 

horietarik batek porrot egin zuen, eta eskale bilakatu Ameriketan; beste batek dirua egin 

zuen, eta lehendik ere harroa bazen dirua eginik harroago oraindik, han gelditu zen, eta 

hirugarrenak,  gazte  gisakoa  bera,  dirua  egin  eta  jaioterrira  itzuli  zen,  moralki  batere 

endekatu gabe, hots, prestutasunaren aldetik, orbanik gabe.

Hogei-hogeita  bat  urteko  J.  Etcheparek  idatzi  zuen  “Ithurraldea”  eleberrian  ere 

Amerika, Paris, Baiona, Miarritze, hots, hiria presente dago, negatiboki egon ere, Euskal 

Herri eta herrixketako zibilizazio giristino hobetsiari aitzi, kontrajarririk. Hiria, batez ere, 

indibidualismo egoista,  moral kaxkarreko eta  diruzalearen paradigma da; Euskal Herria 

berriz,  lanaren,  familiaren,  herri-sentimenduaren  eta  sinestearen  kokalekua,  behartsua 

ekonomikoki  baina  onesta  moralki,  bihotzaren  garbitasunaren  egonleku  alegera,  azken 

buruan zoriontsuagoa. Eleberri idealista da, errealismo handiko pasarteak izanagatik.  

1389 Ikus Euskera, 1959, IV, 242. or.
1390 Txillardegik aipatzen du elkar ezagutze hori aldizkari honetan: Tierra Vasca = Eusko Lurra,  Buenos 
Aires, 1962, 7. orr.
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4.2.6.1. Maitasun eredugarria

Euskal  herri(xka)k,  laborantzak,  artzaingoak,  eta  sehigoak  edo  neskametzak  parte 

handia  dute,  eta  protagonistei  erlatiboki  diskurtso  zati  gutxi  eskaintzen  zaie;  haiek 

txertatuak edo irentsiak dauden komunitateak jaten die lekua, baina badira protagonistak, 

herritarren  taldetik  jalgitzen  eta  nabarmentzen  direnak.  Nagusia  Maite  deritzan  neska 

gaztea da, eta harekin batera harekin ezkondu nahi luketen bi senargai; bata, amerikanoa, 

Kalifornian  arozgoan  dirua  eginik  Euskal  Herrira  itzulia,  baina  gogoz  aldatua,  gogoz 

bestelakatua;  eta  bestea,  artzain  euskaldun  espainola,  gizon  indartsua  bezain  bihotz 

garbikoa.

Protagonista nagusi Maite, alde batera, ez zen antigoaleko neska edo serora, Baionan 

sehi hiru urte egin zituenez gero, bazuen munduaren berri: 

Bilhoak gaztain kolore, ez beltz ez hori aire.  “à la Jeanne d´Arc” moztuak ibiltzen  

zituen. Gero hemezortzi-hemeretzi urthetan tutularen egiten hasi zen. Batzuetan zaldi  

buztan pollit bat moldatzen zuen kasko gibelean. Zaldi buztan bat kanpañako neska  

batek? Zertako ez? Modari jarraikitzen baita haatik Maite! Funtserat-eta, zertako  

egin  “permananta” kaskoa sagarloi  bat  iduri  ezarriz,  bilhoa  andeatuz  suarekin?  

Baionan hiru urthez sehi egon zelarik ohartu zen, Eskual-Herriko neskek eta hirian  

sehi  daudenek  bakarrik,  ustez  beren  burua  edertzen  duten,  dituztela  bilhoak  

kuchkulatzen.  Ichtudiantek eta hiriko neska langilek tutula edo zaldi buztana! Eta  

harek  ere  tutula  egin  zuen  (.)  Ez  izanagatik  arras  herriko  bertze  neska  batzuek  

bezalakoa bere bizimoldetan, etzuen bere ohorea nihundik ere galtzen1391.

Ohorea ez galtze horrek moral estua esan nahi zuen, bereziki emaztekiei aplikatua, eta 

hori kontalariak adierazia ez eleberriko protagonistak: 

Bere buruaren ontsa aphaintzen bazakien, eta bera ez gaizki izanki eta etzuen sobera  

despendio egiterik bere gorputzari zerbait gehiago eman nahiz (.) Bere edertasuna  

ukana zuen, nahi baduzue, baina etzuen deus egiten gaizki zerbitzatzeko, ederra dela  

erranez. Hala nola zaia  (gona) zabalak nahiago zituen, hertsi batzu baino. Bihotza  

1391 Euskaltzaindiak  1958an  nobela  lehiaketa  antolatu  zuen.  Lehiaketa  horretara  aurkeztu  zuen  kopia 
mekanografiatua  baliatu  izan  dut  Euskaltzaindiari  esker,   6.  orrian.  Aurrerantzean,  zenbakia  soilik 
ezarriko dut. Atal hau idatzi ondoren argitaratu da liburu itxuran. Piarres Ainziarten aitzinsolasa du liburu 
argitara  berriak,  eta  Euskaltzaleen  Biltzarreko  kide  Etiennette  Etcheto  eta  Jean  Claude  Iribarrenen 
laguntza izan du P. AINZIARTek: Iturraldea, Erroteta, 2009. Poztekoa da, berrogeita hamar urtera bada 
ere, argia ikustea.
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jauzten  zitzaion  ikusten  zituelarik  zombait  eder  nahiak  ahalgingarri  (lotsagarri)  

gelditzen1392.

Baionan San Leon jaietan mutiko batekin dantza egin ondoan, honelako gogoetak: 

Musika ari zen, ari! Eta neska gaztea itzulika-itzulika ari zen, deuseri pentsatu gabe,  

zozo  bat  bezala  (.)  Muthikoak  itzulikarazten  zuen  aihut!  Bainan  musika  gelditu  

orduko egiazko bizia berriz gogorat heldu! Eta dantza gaizki dela, itsusi, zikinkeria  

guziak badituela, gero ageri, dantzatik gelditu-ta! Gero egiten gogoetak, mementoko  

hastio bat (.) Lehen aldikotz ohartzen zen bertzen ezpainetan zer lohikeriak izaiten  

ahal diren musu baten estakuruan.  Utz mentskeria horiek. Sekulakotz. Gaizki joan  

litake  ondarrean.  Eta  gero  deus  ez  egitekorik  (.)  Urhats  bat  gehiago eta  erreka!  

Ahantz dantza, ez gehiago kasu-eman! Ez ahalge izan errefusatzeko!1393.

Eleberriko gertakariari jarraiki, amerikanoarekin adiskide gisa hastera deliberatu zen, 

baina, zer gerta ere, ez harekin bakarrik baizik lagun batekin batera. Joan dira Miarritzera 

arratsalde pasa hirurak, hondartza handira, halakoren batean gelditu dira biak bakarrik eta 

hondartzara jaitsi.  Narratzaileak diosku:  neska gazteak bere burua eri batentzat hartzen  

zuen. Bertzek hala pentsatzen zutela zion bere baitan1394. Une hura profitatzen du mutilak 

galdegiteko hiriko biziaz etsiko lukeen, laketuko zen, eta orduan neskak: 

Pentsa! Ba ahal dakik ene gostuak ez direla aise kambiatuko. Kampañan bizitzeari  

pentsatzen diat eta ez nuk neska bat playetan eta hirietan a(l)fer bizitzeko! –Bainan  

zer  erran  chinezake  norbaitek  andere  aberats  baten  bizia  eskaintzen  badauchu?  

Ameriketan?  Parisen?...–(.)  Neska  gazteak  bere  burua  aurtikia  kausitzen  zuen.  

Begiak  luzaz  hetsirik  zauzkan (.)  Etzen ohartzen  Jakes  nola hurbildua zen haren  

ondorat. Eta ondarrean neska gaztea okaztatzen hasia zen. Bat-batean gogorat jin  

zitzaion muthikoak etzuenez umiliatu nahi, etzionez bere nausitasuna erakutsi nahi?  

Hartan aski, egun fini1395.

1392 8 or.
1393 10 or.
1394 43 or.
1395 44 or.
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Eta  handik  hara,  Maite  neska  gazteak  Benito  artzain  gaztearen  aldera  isuriko  du 

maitasun garbi guztia, eta hala ere, amerikano endekatu samartuarekin ibiltze hutsagatik 

geldituko zaio halako arantzatxo bat, atera beharko duena ezkontzara behar bezain bihotz-

garbi  heltzeko.  Perfekzio  morala  iritsi  nahia  ezarri  dio  kontalariak  protagonista 

emakumeari.

Nolakoa zen begiz jo zuen Benito artzain gaztea?,  eta beste galdera bat hori bezain 

garrantzizkoa: zergatik hautatu zuen artzaina eta ez laboraria edo ofiziale bat? Gogora bedi 

tradizio judu-kristauan artzaina Jainkoaren eta Jesusen sinboloa dela, ardiak edo sinestunak 

begiratzen eta zerura gidatzen dituena. Jakituria instintuzko eta esperimentalarena ere bai; 

izan ere, artzaina beti erne da, zelatan, ardiei ezer txarrik gerta ez dakien; zerua, ilargia, 

izarrak eta eguraldia behatzen ditu eta nolabait aroa iragartzen ere badaki, eta nomada da 

ez sedentarioa, Abel bezala1396.

Lehen begi kolpeak ohartzerat emaiten zuen muthiko azkar eta eder bat zela deus  

gizenik  gabe  (.)  Muthiko  gazte  hori  hola  ikusiz,  makila  eskuan  erran  zitaken  

lehenagoko  jendetarik  zela,  otsoaren  indarrez  dohatua.  Maite  laster  ohartu  zen  

muthikoaren indarrari (.) Neska gazteak Benitori pentsatzen zuen, hura desiratzen,  

hura  nahi  bere  laguntzat,  gizon  azkar  bat  bihotzez  eta  gorphutzez.  Ttipi  zela  

senditzen  zuen bere  burua artzain  gaztearen ondoan.  Eta  plazer  zuen pentsatzea  

holako gizon baten oinetan gostuan izaiten ahal zela. Gizon harek zainduko zuela  

senditzen zuen, norbait ukanen zuela buru, izpiritua azkar daukan girichtino on bat. 

Benito bere bizi chehean, dorpean, Jakes bere saltsa tcharrean bezain uros zen, eta  

etzuen gutiziarik ere biziz kambiatzeko, bertze nolazpait, bertze numbait bizi hobeago  

baten bilhatzeko. Igandetan meza-bezperen ondotik ostatuan lagunekin kantuz edo  

musean pilota partida baten ondotik...1397.

Gizon indartsua nola Sanson, ardiak otsoetarik bezala,  emaztea ere zernahi periletik 

begira  zezakeena,  eta  aldi  berean  “lehenagoko  jendetarik”  zirudien  horrekin  iduri  du 

aditzera eman nahi zuela gizakia zibilizatu edo hiritartu ahala desgisatuz joan aurrekoa, 

1396 CHEVALIER, Jean eta GHEERBRANT, Alain: Diccionario de los símbolos, Herder, Barcelona, 1991, 
805-806 orr.

1397 80 or.
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gizadia  prestuagoa  zen  garaikoa.  Azterketa  zehatzagoa  egin  beharko  genuke  Benito 

artzainari egozten dizkion ezaugarri guztiak biltzeko, baina, erreparo horrekin, esan liteke 

gizon  indartsu,  bihotz-garbi-oneko  eta  konformidade  handiko  gizona  marraztu  duela 

narratzaileak, ohiko jardun eta aizina iragaiteko moldeekin zoriontsu dena. Eta ezaugarri 

horiekin batean, beldurrik gabea, esaterako, gau-lanean aritzeko: 

Bazakien artzain gazte harek etzuela deusen beldurrik, kontrabanda frango egiten  

zuela ez bakarrik diruaren metatzeko bainan lanjerraren amodioz. Orduan zen zinez  

bizi  muthikoa,  zerbait  lanjer  iragan  behar  zuelarik,  zerbait  traba  hautsi,  bere  

indarrak ikusi obretan. Nekatzea mugaren pasatzeko gau ilhun batez, bakarrik edo  

lagun  batekin,  begiak  apo  harmatu  batek  bezala  zabalduak,  gauza  ttipiak  ziren  

geroko atseginaren ondoan (.) Bazuen fidantzia bere indarretan. Aldi bat edo bertze  

galdurik ere guarden kontra, berriz haste bertzaldian kasu eginez hobeki. Eta hola  

suge baten begia eta asmua bildua zuen. Eta Maitek gizon horren ondoan nahiagoko  

zuen  izan,  gau  beltzean  berdin,  bere  karga  bizkarrean,  Españarat  buruz  abian;  

kargaren pean lehertua, zangoak minberatuak (.) Maitek artzain gaztearen itzalean  

segurtamen bat kausitzen zuen1398.

Segurtasuna emango zion gizon horrek hartzen du ezaugarri horrengatik halako heroi 

xume  erromantikoaren  kutsua  eta  traza.  Bi  bihotz-garbien  arteko  amodioa  berriz, 

kontalariak eredutzat paratzen ziguna: 

Bi  gaztek  elgarri  behako  gocho batzu  emaiten  zituzten,  gauza  batez  edo  bertzez  

mintzo  zirelarik  (.)  Segeretu  bat  bezala  bazabilan  Benitoren  begietarik  Maiteren  

begietarat.  Bertze  nehork  etzuen  deus  komprenituko  edo  gaizki.  Etzuten  solas  

beharrik. Bertzenaz ere neke litake amodioaz mintzatzea. Amodioa gauza handi bat  

horientzat. Ez dira hirietako gazteak bezala ezazolduak gauza horietaz nola nahika  

mintzatzeko  (.)  Amodioak  ichilik  egiten  zuen  bere  lana,  nehor  ohartu  gabean.  

Amodioak heientzat  ezkontza erran nahi  du,  bethikotz  elgarretaratzea,  hiltzeraino  

batak  bertzea  laguntzeko maitatzea.  Behako garbiak  zituzten,  kasik  haur batzuen  

begietan. Etzuten begietan bihotzean baino gehiago behar ez denik1399.

1398 123-124 orr.
1399 91 or.

746



Kontagintza

Jendekina ere bazen artzaina, nomada, eta bere ibilietan lagun asko zuena eta haiekin 

jostatzen eta zoriontsu izaten bazekiena: 

Artzain baten biziak nahi du artzaina bere arthaldearekin herriz-herri  ibil  dadin.  

Chaz han, aurthen hemen, heldu den urthean bertze numbait. Artzainak kurritzaile  

handi batzu dira. Eta Benito hamar urthe abantchu hola zabilala, negu bat hemen,  

bertze  bat  han,  Armendaritzen,  Lekornen  (.)  Herriko  muthikoekin  errechki  

adichkidetzen zen, heieri juntatuz pilotan eta musean, nor nahirekin elheketa geldituz  

(.) Muthiko gazte haren begitarteak halako indar bat erakusterat emaiten zuen, eta  

haren indar guzia barnetik, bihotzaren erditik atheratzen zen: gizon batek bere izaite  

minean ukan dezaken ontasun hura1400.

Lehenik, protagonista nagusia Maite emaztekia da, eta bigarren zatian berriz, bigarren 

planoan gelditzen da, eta artzaina gailentzen da.

Azken hamabost orri (testuaren hamarrena) Benito artzainaren bertso-olerkiek osatzen 

dute. Maitasuna hitzekin ez baizik bihotzezko bertsoekin adieraztekoa dela iradokiz.

Ez dut bertsoak aztertzeko xederik. Hona adibide adierazgarri zenbait. Lehenbizikoan 

bertso-jartzailea  Frantziako  erregeei  zuzentzen  zaie,  eta  azken  paratu  ditugun  lau 

bertsolerroekin bururatzen da eleberria: 

Frantziako erregeak,

Errege handi-handiak,

Eman bazautan Parise

Ni urhez izanez gose,

Eta utzi ukan behar banu,

1400 124-125 orr.
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Izanik ere trukatu,

Lagunari doan sua,

Bai eta ere musua (.)

Utz nezak maitearekin

Eta ez Pariserekin (.)

Maite, adichkide ona,

Ene aldean emana,

Bihotza hartua dinat!

Sekulakotz hire ganat,

Zinez, bai zinez heldu dun!

Bata bertzeaz hobendun!

Bizi guzikotz josiak,

Bi bihotz batheratuak! (.)

Bizia da, ezkontzen delarik

Bat bertzea ontsa maitaturik,

Egoitea bihotza chuchenik,

Erakutsi gabe esker tcharrik1401.

4.2.6.2. Hiria versus herria

Bada eleberriaren  azken aldera  elkarrizketa  luze  bat  Maitek  eta  Jakes  amerikanoak 

hariltzen dutena. Amerikanoak Ameriketara gomitatzen du, han askatasun gehiago izango 

duela, autoan noranahi joan ahal izango dela, begiluze eta kontrol sozialik ez duela izango: 

1401 140-141-151 orr.
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Nehor etchu han bere  auzoez  okupatzen.  Bakotchak  nahi  duena egiten  dichu eta  

nehor etzauchu jinen erraiterat: “So egizu Andere horri, zer eskandala emaiten duen  

herrian!” Nahi bezala bizi duchu jendea auzoaren jujamendurik gabe1402.

Emakumearentzat berriz, auzoak babesa dira, herrian etxean bezala sentitzen da, eta 

libertatea bainoago bakartasuna sentituko luke herritarren babesa galtzera: 

Ez dakiat nola erran, bainan kasik uros bezala nuk ene herrian. Jende horiek guziak  

ezagutzen  ditiat  eta  hek  ezagutzen  nie...Gazte  lagunak  anai-arreba  batzu  bezala  

dituk, berdin gostuan bizi, elgarrekin. Horiek guziak utziz geroz beldur nuk huts bat  

zautala bihotzean, ene lagunen falta,  bakartasuna, nik dakita zer...Nihaurek ontsa  

ezagutzen ez dutan ontasun zerbait gal beldur nagok (ib.)

Mutilak herritarrak begi handi baten gisan irudikatzen ditu, beti inoren akats bila, eta 

laborantzatik  bizitzeari  lohian,  deserosotasunean  bizitzea  deritzo.  Neskarentzat  berriz, 

kontzientzia alha zaio mutilari herritarrak begi handi gisa irudikatzean, eta ez da errana non 

izan litekeen bat zoriontsuago eta urosago, hirian ala herrian: 

Baionan sehi egon nizalarik jaun handi baten etchean, eta etche hartan etzian alta  

sos eskasik, bainan familia hura etzian uros. Ez, etzian uros, berek erraiten zitean.  

Hek ere zerbait falta zitean, denek zerbait falta diau eta falta dugun haren ondotik  

gabiltzak. Zoriona, uros izaitea, ez duk aski sos ainitzen ukaitea eta lanean arizan  

gabe bizitzea.  Zoriona ez  duk  ez  hirian  ez  mendian,  bainan jendearen  gorphutz-

bihotzetan. Zer balio du hirirat joaitea zorionketa herrian berean ez baditake bil? (.)  

Zoriona gizonaren izaiteari jarraikitzen den gauza bat duk (ib.)

Neskak irabazten du partida eleberrian.  Herri bateko,  elkarte  bateko sentitzeak ekar 

dezakeen zorionaren defentsa buruduna egiten du.

  

1402 118 or.
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4.2.6.3. Kontakizun erregionalista  (Euskal Herria, Frantzia eta Espainia)

    

Eleberriak oso erritmo lasaia du, laborarien eta artzainen bizimoduak bezalatsu, edo 

gorago aipatu dugunez, amodiozko triangeluari eskainitako diskurtso-zatia labur samarra 

da,  giza  ingurunean  txertaturik  agertu  beharrarekin  erara.  Oso  kontaketa  errealista  da 

laborantzaz eta artzaingoaz ari denean, eta kontakizunean bi lanbide horiek diskurtso zati 

dezente hartzen dute –kontalariak oso ongi ezagutzen ditu bi lanbideak–, eta errealismo 

horren  barruan  edo  kontalariak  aditzera  ematen  digu  Orbaizetako  artzain  espainolak 

Frantziara jaisten direla negua iragaitera: 

Artzain horiek españolak ziren, Orbaizeta alde hortakoak. Urthe guziez Frantziako  

lurretarat  jausten  ziren  neguaren  iragaiterat  bertze  artzain  española  frango  

bezala1403.  Edo  protagonistak  diosku  Frantzian  ez  dela  Euskal  Herria  bezalako 

probintziarik:  Zeren jakizak Eskual Herria bezalako probintziarik ez dela Frantzia  

guzian1404.

Bi  protagonistak,  bata  laborari  alaba  frantsesa  eta  bestea  artzain  gazte  espainola 

euskaldunak dira,  mutila  erdi  koblakari  ere bai,  eta  horregatik  ez dute inongo arazorik 

elkarretaratzeko eta elkar maitatzeko, bata frantsesa eta bestea espainola izanagatik: 

–Hau ez dea pollita? So egizak Benito!...Zer den izkiriatua: “Fruitua eman eta zabal  

zazu munduan”. Badakik kantu hori?

–Bai!  Gernikako  Arbola!  Iparragirre  Eskualdun  aiphatuak  egina!  Hori  duchu  

Eskualdun jendearen kantu sacratua, hori gure izaitearen bihotzeko oihua...

–Oi zer ahokaldi ederra! Zer nahi joka nezakek koblaka artzen hizala? Holako gauza  

polliten erraiteko?1405.

Identitate  ezberdinak  ez  dira  arazo  gisa  planteatuak,  hots,  frantziartasun  eta 

espainiartasunaren baitan arazorik gabe bizi den euskaltasuna ageri da. Enbata Iparraldean 

1403 58 or.
1404 121 or.
1405 85 or.
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aurkariek  “zikin”  deitua  agertu  aurreko  kontakizun  erregionalista  da1406;  morala  dago 

jokoan eta ez identitate borroka. 

Ohitura  nobeletako  ezaugarriak  baditu  kontakizun  honek:  kontalari  orojakilea, 

pertsonaia lauak, denboraren iragaiteak garrantzirik ez. Hiru genero daude nolabait bilduak 

testuan:  elkarrizketetan  antzerki  kutsua,  azken  hamabost  orrietan  olerkiak  eta  jakina 

kontakizuna. 

Kontakizunean esku ona ageri du naturak iradokitako lerro poetiko-ederrak tolesteko. 

Esaterako: 

Aments  egiteko  tenorea,  asteriko  gochotasuna,  egunaz  beroska  bat  egin  ondoan,  

airea  ephel  delarik  oraino  eta  inguruneak  halako  ilhun-nabar  batek  hartzerat  

doatzilarik. Aireak iduri luke zeta gocho bat chori baten hegalaren joak harroarazia.  

Gambara baten eztitasuna badu kampoko aireak tenore hortan1407.

Bertso-olerkietan ere bai. Horrek guztiak eleberriari lirikotasuna eransten dio.

Hondarrik  hondarrenean,  maitasun  eredugarria  pintatu  zigun,  zibilizazio  moderno 

jainkogabeak kutsatu gabeko behialako bihotz-maitasun aratza, eta euskal herri(xka)etako 

zibilizazio giristinoaren defentsa  buruduna egin zuen kontakizun honen bidez J. Etchepare 

narratzaile gazteak.

4.2.7. Haur Besoetakoa

1959an idatzia  eta  1970ean  argitaratua  estreinako.  Ez  zuen  oihartzunik  izan  50eko 

hamarkadan, baina orduan bururatua denez, iruzkin xehatua ez bada ere orokorra egitea 

1406 P. XARRITONek:  Orai-oraiko euskaldun gaztetarik, erran behar dut,  Enbatatiarretarik baitzen Jean  
Etchepare (Mendekoste gereziak, Erein, Donostia, 1991, 238 or.) Ez horratik, eleberri honetan.

1407 24 or.
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badagokigu.  Lehenbizi,  aitor  dezagun  50eko hamarkadako  nobelarik  errazen irakurtzen 

denetarikoa  dela,  Leturiaren  egunkari  ezkutua-rekin  batean.  Ondo  idatzia  dagoelako 

gertatzen dela hori adierazi zigun G. Arestik: 

Nobela  osoak,  hasiera  geldi  eta  baketsutik  bukaera  zurrunbilotsu  eta  ekaiztsura,  

ritmo arin eta bixkor bat darama, beti gorantza igaten dena, bere memento egokietan  

atseden hartzen duena, dena Beethovenen sinfonia batean bezala ongi konposaturik  

eta  konpasaturik,  prezezki  neurturik,  jakituriaz  erregalaturik.  Nobela  bezala,  

eredutzat hartzeko da1408.

Irakurketa  bat baino gehiago egiteko aukera eskaintzen du. Txomin Peillenek zazpi 

proposatu  dizkigu1409,  baina  orohartzaileena,  gure  iritzian,  moral  gatazkaren  ildotik 

egindakoak ematen digu, saldoko gizakiaren eta hautetsiaren arteko moral gatazkak, eta bi 

moralak ezin uztartuak Miranderen baitan.

Eleberriaren  gai  errekurrenteenera  etorriz,  nobelako narratzailearen  arabera,  hogeita 

hamar  urte  inguruko  gizon  protagonistak  gatazka  dramatikoa  bizi  du  gizarteko  moral 

onartuaren eta beraren nortasunaren artean. Hasiera-hasieratik dago gatazka hori argi eta 

bortitz planteatua: 

Besteen esanera gehiegi bizi izan zen orain artean eta ondikotz! oraindik ere besteek  

haren baitan jarritako itxaropenari amore ematera gertu zen, besteengatik sortutako  

bere buruaren aizun-irudiari uko ez egitearren (.) Ai! haren egiazko nortasuna non  

zegoen,  eta  zer  eskatzen zuen,  baleki,  edonori  gogor egiteko  lain  izanen lizateke  

noski,  edoezer  gertaturik  ere  (.)  Zenbat  aldiz  azken  egun  horietan,  kirestasunez  

beterik ezinagoan, amets zoroari uko egitera ez zen saiatu, lehenagoko gizona izan  

ledintzat  berriz  ere,  jendeekin  jendakin,  gizartean  gizabidetsuki  zebilen  gizona,  

erdeinu  apur  bat  doi-doi  erakutsiz  (.)  Hurrengoan  ordea  zuhurtasun  horren  

zorakeriak,  esan-delako  gogo-indar  hori  egiaz  den koldarkeriak  hamorratzen  eta  

naska erazten zuen. Ez! Gizartean bere toki txikia gordetzeagatik batek edo bestek  

zer-nahi eginik ere, hura ez zen giza-saldoaren aitzin-eritzietara makurtuko1410.

Nobela guztia borroka horren garapena da, eta bi moralak ezin uztartuaren paradigma.

1408 Haur besoetakoa, Erein, Donostia, 1987, 106 or.
1409 “Jon Miranderen ordeinua bere lekuan” in Jakin (106), 1998, 11-30 orr.
1410 Haur besoetakoa , Erein, Donostia, 1987, 12. eta 14. orr.
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Nolakoak dira hogeita hamar urteko gizonaren eta hamaika urteko neskatoaren arteko 

amodiozko  harremanak?  Puntu  horretaz  gogorarazi  digu  J.  Azurmendik  Mirandek 

sentsualitatea beti oso negatibo azaldu izan duela: 

Miranderen  filosofian,  izpiritua  zentzuen  pean  preso  egotea  dela,  hain  zuzen,  

gizonaren  zorigaitzik  gaitzena.  Pedofilia,  ordea,  adineko  gizonaren  maitasuna  

hamaika urteko nexka ttipi bati, elkarrekiko izpirituala da (.) gogo elkartasun oso eta  

idealezkoa1411. 

Baina  non  gelditzen  da  hamaika  urteko  Theresaren  eta  Isabelaren  nortasuna  eta 

askatasuna? Bereziki  neskatoaren kasuan, gizonak ekimenik eta nahi propiorik ez duen 

objektutzat tratatzen du, berak nahi bezala hezten du, haren hezkuntzan beste inori sartzen 

utzi gabe. 

Itxaro Bordak nobelako bi protagonista nagusien harreman fisikoaz, eta gizonak haur 

besoetakoari modu esklusiboan emandako hezkuntzaz: 

Haur Besoetakoa-n ez da bortxaketa fisikorik, ukitze lizunak salbu, eta bortxaketa,  

neskaren izpirituaren jabetza erraldoian datza1412.

Hondarrik hondarrenean,  filosofia nietzschetarrari  jarraitzen dio Mirandek eraikiriko 

gizon  protagonistak  nobelan,  moral  indibidual  eta  elitismo  aristokratikoari,  eta  horren 

arabera,  pertsona  helduaren  hamaika  urteko  neskatoaren  alderako  harreman 

sentimenduzkoa eta sexuala ere zilegi da: 

Pasiozko maitasuna aristokratikoa da (.) Edo Zarathustrak erantzun erabatekoago  

bat emango digu: noblearen bizioak ere nobleak dira (.) Alde horretatik –moralaren  

aldetik– salbu dago HBko gure gizona. Bakarrik, Zarathustrak ez dio ezkutatzen bere  

moral  garai  osoarekin  ere  saldo  gizartean  suertatuko  zaion  patua:  “Gizakia  da  

gauza bat, gainditu beharra dagoena: eta zuk horregatik zure birtuteak maitatu egin  

1411 Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, Susa, Zarautz, 1989, 42. or.
1412 “Oraindik ere Haur besoetakoa-z Itxaro Borda in Hegats, (12),  2004” in Internet: www. 

kritikak.armiarma.com. 
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behar  dituzu  –zu  horietan  hondoakartuko  bait  zaitu.  Horrela  mintzo  zen  

Zarathustra”, Von den Freuden und Leidenschaften1413.

Eta  historiaren  bidean  gora  jarraituz  gero,  Schopenhauer  dago  filosofia  horren 

oinarrian: 

Haren sisteman gutxi batzuen pribilegioa da egiazko ezagutza sakona, ondorio bidez  

baita  “salbazioa”  ere.  Beste  guztiak  Nahiaren  jostailu  hutsak  dira  (.)  orbel  bat  

haizearen hegaletan.  Reyburn/Hinderks  baitan  irakurtzen  dugunez:  “Erredentzioa  

gutxi-gutxi  batzuri  bakarrik  ematen  zaio,  eta  gutxiok  ez  dira  Jainkoaren  graziaz  

hautetsiak,  baina  beren  indar  propioz  beren  buruen  erredentoreak.  –Harrokeria  

intelektual honen –horixe bait da, izan ere, bidez izan ala ez– formarik erakarkor eta  

engainakorrena, ederraren bizipenean erredentzioa bilatzen duena (ib.).

Atal  honen sarreran adierazi  dugu Txomin Peillenek  irakurketa  bat  ez baizik  zazpi 

proposatzen  zituela.  Horietatik  bat:  “Herri-min  edo  etniaren  nostalgia”1414.  Hark 

iradokitako bidetik, I. Bordak: Neskatxa euskara eta euskal herria izan daiteke eta gizona,  

jendarte malgu eta axolagabearen aztaparretarik biak salbatzen saiatzen dena1415.

Ipuinetan eta olerkietan ere ageri diren motiboak errepikatzen dira nobela honetan ere: 

musikaren eta  alkoholaren  balioa  bestelako kontzientzia  batera  heltzeko:  “Ametsa” edo 

“Eresi  kantari”  ipuinetan  bezala,  edo heriotza  heroikoarena,  gorputza  disolbatu  ondoan 

arimen Gazteen Lur hilezkorraren aipamena: eleberriko bi protagonisten gorputzak uretan 

disolbatzen  dira  eta  bien  arimak  Gazteen  Lur  mitikora  abiatzen  dira  ihes,  mundu 

fenomeniko irudizkotik zinetakora, “undina” eta “itsas-nesken” artera: 

Ez zuten batak ez besteak hil beharrik elkar maite zuten ezkero...Ihes joanen ziren  

gaur  bertan  atzerrira,  itsasoaz  bestaldeko  atzerri  urrun  batera...(.)  Haurraren  

gorputza hondatua zen; uraren oldarrak engoiti ba zeraman hainbat gutiziatu zuen  

zabalarantz,  Gazteen  Lur  hainbeste  amestu  hartaraino  (.)  Aldi  hartan  ez  zuten  

gizonaren gurputza aurkitu  (.)  engoiti  urrutira ba zeraman Theresa eraman zuen  

uhin  gora  hark  berak...urrutira,  haien  helmenaz  bestaldera,  haien  munduaz  

1413 Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, Susa, Zarautz, 1989, 89 or.
1414 Jakin (106), 1998, 23. or.
1415 “Oraindik ere Haur besoetakoa-z Itxaro Borda in Hegats, (12),  2004” in Internet: www. 

kritikak.armiarma.com. 

754



Kontagintza

bestaldera dagoen Gazteen Lurrera, han, undina eta itsas-nesken artean, igurikitzen  

baitzuen haurrak, bere gorputz eta arima bateginen eskeintza hari egitera gerturik.  

Beti iraunen zuen eskaintza bat... 1416.

Miranderen obraren batasunaren erakusle da hau guztia. Halaber saiakeraren atalean 

ikusiko dugu nola moralaren arlo honek zerikusi estua duen Miranderen iritzi sozial eta 

politikoekin ere. 

   

1416 Haur besoetakoa, Erein, Donostia, 1987;  94, 99, 100 orr.
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5. KONTAKIZUN ITZULPENAK 

Kopuru hutsari begiraturik: liburuak itzuliak zazpi; kontakizun itzuliak berriz, hogeita 

lau  Euzko-Gogoa-n, eta hamabi  Egan-en. Azken hauetan luzera aldetik aldekoak daude, 

baina oro har, labur samarrak dira.

5.1. LIBURU ITZULIAK

EUSKARATZAILEA EGILEA OBRA URTEA

Plazido Muxika J.Svensson Noni eta Mani 1952

Bingen Ametzaga J.R.Jimenez Platero ta biok 1953

Piarres Lafitte Mark Legasse Santcho Azkarra 1954

Itunbe Hugo Wast Bide izkutua 1956

Sabin Berasaluze Bernar Araluz Pipo, konejutxu arroa 1957

Jon Etxaide Pio Baroja Itxasoa laño dago 1959

M.A. Urreta J.L. Muñoyerro Lartaun eguzki-semea 1960

Liburuetan  P.  Muxikak  alemanetik  itzulitako  Noni  eta  Mani  (J.  Svensson  islandiar 

jesuitak alemanez idatzitako Nonni und Manni (1914)); B. Ametzagaren Platero ta biok; P. 

Lafittek  M.  Legasseren  kontakizunetik  itzulitako  Santcho  Azkarra1417, Joseba  Iturria, 

Imanol Unzurrunzaga eta Sabin Berasaluze frantziskotarrek (“Itunbe” izengoitia) itzulitako 

H. Wast argentinarraren Bide izkutua;  eta Jon Etxaidek itzulitako P. Barojaren Itxasoa laño 

dago (“Las  inquietudes  de  Xanti  Andia)  nabarmentzen  dira1418.  Lehenbizikoa  gazte 

literaturakoa,  bigarrena hibridoa da: prosazko poematzat  hartua izan da,  baina ez dugu 

eragozpenik ikusten hemen sailkatzeko.

Itzulpen hauen kalitatearen azterketa egiteko dago. Antzerkiaren atalean jasotzen dugu 

Juan  Garziak  B.  Ametzaga  eta  B.  Larrakoetxearen  itzulpenei  buruz  zer  adierazi  zuen, 

Hamlet XXI. mende hasieran argitaratu zuenean: 

1417 Mark Legassek idatzitako kontakizun honetan oinarriturik (Belokeko abadiako Martzel Etchehandyk 
baieztatu  dit.)  ETXAHUN-IRURIK  Santxo  Azkarra pastorala  apailatu  zuen,  J.L.  Davantek  adierazi 
didanez.  Interneteko  “Literaturaren  zubitegian”  Piarres  Lafitteri  eskainitako  atalean  kontakizun  hori 
antzerkitzat  hartua  da,  baina  ez  da  hala.  Kontakizuna  da  gero  pastoralaren  libretoa  idazteko  Piarres  
Bordazarre Etxahun-Irurik baliatua. 

1418 Joseba Etxarriri aitortu zionez (Ikus Jakin (110), 1999, 26-27 orr.) euskal nobelagintzaren pobretasunak 
eraman  zuen,  batetik,  nobela  hori  itzultzera.  Bestetik:  Nobela  hau  ikaragarri  gustatzen  zitzaidan  
edukinaren  humanismoagatik  eta  XIX-garren  mendeko  geure  kostaldeko  marinelgoaren  euskal-
giroagatik. 
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Hamlet  hau  bera,  zeinek  bere  erara,  bikain  euskaratu  zuten  aintzindarien  gora-

zarrez: Ametzaga´tar Bingen (1952) eta Larrakoetxea´tar Bedita (1976). Haienetatik  

hona aurrerabiderik bada, euskararena berarena da, eta itzulpen-kulturarena, eta ez  

itzultzaile  honena noski:  zer  ez  lukete  egingo gure  zaharragook,  gure lotsagarri,  

oraintxe gure artean baleude! 1419. 

K. Mitxelenak Hamlet baino itzulpen hobetzat etsi zuen: 

Lan  hau  hura  baino  arinagoa  –errazagoa  ere  zen  eta– eta  hizkeraz  jatorragoa 

iruditzen zait  (.)  Ez dut halare ukatu nahi badituela,  ene ustez behintzat,  zenbait  

gogorkeria, eta gogorkeriak zelai zabal honetan nabarmenago dira Shakespeareren  

malkarretan  baino.  Gainerakoan,  hitzez  ugari,  ugariegitxo  ere  bai  aukeran,  

irakurleak ez baikaude aberatasunera ohituak1420.

Hiru frantziskotarrek elkarlanean itzulitako liburua, erabat harturik, balekotzat jotzen 

zuen: 

Nere  ustez  “El  camino  de  las  llamas”-ek  ez  du  askorik  galdu  gure  hizkuntzara  

aldatzean.  Itzultzaileek  gorde  dute,  eta  ez  zen  egiteko  samurra,  liburuaren bizia,  

arina eta erraza. Euskaraz pentsatuak eta esanak dirudite zati askok eta askok. Eta  

“auzo-lanean” egina izanik ere –eta, esan didatenez, nork bere zatia banaka itzuli  

duelarik– ez zaio gehiegi nabari batasunik ez hori1421. 

Baina  hutsak  ere  dezente  aurkitzen  zizkion,  eta  huts  horien  jatorria  egileek  poesi-

prosarako zuten joeran zetzala uste zuen: 

Guztioi –eta neroni aurrenik– itzurtzen zaizkigun zenbait huts baztertuz gero, egileek  

poesi-prosarako duten joeran daudela deritzat itzulpen honen alde txarrenak (.) “Os  

Lusiadas” baten doinu jasoa destokitua ageri da, Mogelek esango zukeen bezala,  

honen antzeko nobela arrunt bat itzultzean. Poesi-prosa horretarako duenak ixuria  

nahiago izaten ditu esaera berriak, gutxi edo behin ere ez entzunak, ohiturazkoak  

baino. Hau da, nere ustez, lehen aipatu ditudan esaera frankoren iturburua, eta beste  

1419 GARZIA, J.: Hamlet: Danimarkako printzea, Ibaizabal, Bilbo, 2002, 14. or.
1420 MITXELENA, K.: Euskal idazlan guztiak II, Liburuak I, Klasikoak 22, Etor, 1988, 42. or.
1421 Aip. lib. 84-85 orr.
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zenbaitena  ere  bai:  “Gezur  ari  zatzait”,  “Gidari  zakidazu”,  “Laster  senar  

zaitudake” (.).

Bestalde, liburu itzuli horren iruzkina baliatu zuen baieztatzeko 50eko hamarkadaren 

bigarren  zatian  euskarazko  poesi  hizkera  trebatuxe  zegoela  zenbait  olerkariri  eskerrak, 

baina prosa hizkera ez zegoela behar zukeen mailan. Haatik, baziren gidariak: 

Nolanahi  ere,  baditugu  beheragoko  hizkera  arrunt  eta  egunoro  egiten  dugun  

euskararen antzekoago horretan zenbait gidari argi. Eleberrietan, esaterako, Mogel,  

D. Agirre, Kirikiño, orainengo Jon Etxaide eta, zenbait akats kenduz gero, Loidi bera  

ere bai. Horiena da, nere iritziz, bide jatorra sail honetan (id).

Prosa hizkera lantzen gidaritzat jotzen zuen J. Etxaidek Pio Barojaren Las inquietudes  

de Shanti  Andia itzuli  eta  argitaratu zuen 1959an. Iruzkina irakurtzea ezin argigarriago 

gertatzen da jabetzeko hiztegi eta gramatika aldetik zer-nolako zailtasunak zeuden itzulpen 

lan aski gotorrari heltzeko: 

Egiteko hori,  Xanti Andia-ren itzulpena, gutxik burutuko luketenetakoa dela nabari  

da. Ezin uka, gainera, egoki eta esturasunik gabe burutu duela Etxaidek. Oztopoak,  

eragozpenak ezin konta ahala aurkitu behar zituen bere bidean eta gehienetan ez  

zaio irudituko ere irakurleari leku hartan eragozpenik izan zitekeenik1422.

Aurreko guztia gorabehera, Etxaideren lan goresgarriari esker eginik ere, eta emaitza 

osotasunean  harturik  txukuna  zela  aitorturik  ere,  ez  zuen  Etxaideren  itzulpenak 

gogobetetzen: 

Auzi honetan, nik uste, Barojak hartu ditu kalterik larrienak. Ez behin ere Etxaidek  

iruzur  egin  diolako:  ez  ditu  haren  esanak,  erraztasuna  dela  eta,  itzulinguruka  

aldatzen.  Bada,  ordea,  Barojazaleek  maite  duten  zerbait,  gogoetak,  hitzak  eta  

esaerak baino barrenago datzan zerbait  (lurrin arina bezain iheskorra, egia), eta  

zerbait  hori,  dena den,  ez  da beti  ageri  itzulpenean.  Euskaraz  ari  zaigun Baroja  

horrek Jon Etxaide berberaren boza du maiz xamar (id).

1422 Aip. lib. 128-129 orr.
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“Euskal  itzulpenaren  historia  laburra”-ean  honela  balioztatu  du  X.  Mendiguren 

Bereziartuak donostiarraren itzulpen lantegia: 

Bere  garaiko  beste  itzultzaile  batzuen ildotik,  Etxaidek  zentzuzko itzulpena landu  

zuen bere lehen urteetako itzulpenetan baina euskal prosa malgutu eta modernotzen  

urrats  nabariak  eginez.  Azken  hamarkadetan,  bere  adineko  ia  inork  ez  bezala,  

euskararen  bilakabideari  hurbiletik  jarraitu  izan  zaio,  eta  azken  aldian  euskara  

batua bere lanetan erabili  ezezik,  aurretik  egindako zenbait  itzulpen berrikusi eta  

eguneratu ere egin ditu1423.

5.2. EUZKO-GOGOA-N KONTAKIZUN ITZULIAK

EUSKARATZAILEA EGILEA OBRA URTEA

Mirande, Jon  E.A. Poe Ixiltze 1951
  E.A. Poe Amontillado upela 1952
 F. Kafka Legearen aitzinean 1954
 S. O'Neill Bi fraideak 1956

B. Manciet Burua 1957
Zaitegi, Jokin Pio Baroja Angelus 1952
  Mari beltza 1952
Insausti, Jesus W. Saroyan Zaldi zuriaren edestia 1952
  Handford'erako ibillaldia 1952
  Ibillaldietako oharrak 1954
  Antziñako maitasun edestia 1955
 S. Lagerlof Gau donea 1954
 J. Stern Neskazarra 1955
Mokoroa, J. M. A. Campion Erraondoko danbolinteroa 1952
Sorarrain, Antonio A. Campion Itzaltzuko klobaria 1954
Iturriotz, Antonio Pio Baroja Altzateko jauna 1955
Arrutza, Mikel Petronio Efeso'ko Anderaurena 1956
G. Larrañaga Ezezaguna Milla ta bat gauetako ipuiak 1956
Etxaniz, Nemesio Pio Baroja Tellagorri 1957
Oiartzabal, Martin H. Sienkiewicz Ianko ereslari 1957
 J. Maistre Aosta'ko Legenarduna 1959
Zinkunegi, Joseba J. Manduit Kozko-Muñoa 1958
Juaristi, Migel O. Wilde Adiskide zintzoa 1959
Mujika, Luis Maria C. Collodi Pinotxo'ren biurrikeriak 1959

1423 MENDIGUREN BEREZIARTUA, X.: Elkar, Donostia, 1995, 148 or.
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5.3. EGAN-EN KONTAKIZUN ITZULIAK

EUSKARATZAILEA EGILEA OBRA URTEA

El(e)izalde O. Wilde Erraldoi berekoia 1954

 A. Txejov Guraso zintzoa 1956

N. Etxaniz P. Mérimée Mateo Falcone 1955
 Txillardegi A. Daudet A. Gaucher´en mixtela 1956
 Ayalde Pio Baroja Mari Beltxa 1956
J. Mirande H.H. Munro “saki” Ipuin kondatzailea 1956

H.H. Munro “saki” Leiho irikia 1960
Humore beltzaren adibideak 1960

 M. Lekuona M. Twain Bizirik dago, ala il zan 1957

 B. Marschall
Aita  Smith  eta  andereño 

komunista
1958

 Dunixi  P. Mérimée Le vouleur bienfaisaint 1957

Jose Antonio Loidi J. A. Zunzunegui Itxasoa...! 1957

Gorago paratu ditugun taulei  begiratua ematea aski da konturatzeko  Euzko-Gogoa-k 

bezala Egan-ek ere tarte polita eskaini zietela kontakizun itzulieJ. Zaitegik zuzendutakoan 

Mitxelena-Irigarai-Arruek  zuzentzen  zutenaren  aldean  halako  bi.  Haatik,  Donostiakoan 

ere, 1954an “Kontu kontari” saila zabaldu zutenetik, alde-aldera aleoro kontakizunen bat 

edo bi, asmatuak edo itzuliak.

Liburuak,  alemanetik  itzuli  zen  lehena  izan  ezik,  gaztelaniatik  itzuli  ziren,  eta 

aldizkarietan  argitaratutako  testu  laburragoei  doakienez,  segur  aski,  jatorri  hizkuntza 

askotarikoa izan arren, gutxiz gehienak gaztelaniatik itzuliko ziren. Nolanahi ere, autore 

sorta aski zabala eta askotarikoa osatzen dute, 50eko hamarkadan ere itzulpenari garrantzia 

eman zitzaiola aski argi adierazten duena.

5.4. ITZULPENAK
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Liburu euskarrian,  gai  erlijiosodun idatziak itzuli  ziren.  Nabarmenenak Orixeren  Agustin Gurenaren  

Aitorkizunak eta A. Olabideren Itun zar eta berria. 

Bingen Ametzagak Euzko-Gogoa-n: “PLINIO GAZTEA: Plini gaztearen idazkiak (zatitxo bat)” (11-12), 

1951; eta M.T. KIKERO (ZIZERON): “Adiskidetasuna”, 1952, (3-4), (5-6), (7-8); eta 1954, (1-2). 

Hona liburu itzuliak taulan:

  URTEA IDAZLEA/ITZULTZAILEA SAIAKERA

1950 Orixe Urte guziko Meza-Bezperak

1952

Arantzazu´ko Frantziskotarrak Kristau-bizitzako Oiturak
M.M. Arami/ D. Irigoyen Bizi!

1955

Bondallaz/ N. Etxaniz Itun Zarreko kondaira I.
L. Villasante Goi-Argi, Ars-ko Erretore Santuaren Erakusaldiak

1956 Orixe

Jagoba Onaindia

 

Bondallaz/ N. Etxaniz

F.Sales/ F.Iraeta

Agustin Gurenaren Aitor-kizunak.

Goi-Zale  (Otoitzak,  Kristoren  Antz  Bidea,  

Erakaspenak)

Itun Zarreko Kondaira II 

Jaungoiko-zale izateko Bidea (I laurdena)
1957 L. Egia Oraingo Aste Santua

1958

E. Olabide Itun zar eta berria
A.Mancisidor Santu  bizitzak,  egunean  egunekoa.       Lenengo  

xorta: Ilbeltza, Otsailla, Epailla, Jorrailla.
L. Chérancé/ B. Larraul Kortona´ko Margarita Deunaren Bizitza
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Kazetaritzatik saiakerara

AURKIBIDEA

SARRERA.

1. IPARRALDEKO KAZETAK (HERRIA, GURE HERRIA, GAZTE)

a) Herria 

1.1. P. LAFITTE

1.1.1. Kazetari-lanak

1.1.2. “Emazte esklaboak” 

1.1.3. “Eskual-herriak noiz duke bazko?”

1.1.4. “Deputatu eskualdun baten ukaiteko”

1.1.5. Bestelako lanak: euskal idazleak, mintzaldiak, saio filosofikoa eta 

arte ederrak

1.2. E. SALABERRY

1.2.1. Idazleaz bi hitz

1.2.2. Frantzia, Europa, Amerika eta Errusia

1.2.2.1. “Frantziaren zaintzeaz”

1.2.2.2. “Ala elhez...ala obraz...”

1.2.3. Euskal Herria: kulturalki eta politikoki alienatua

1.2.3.1. “Jan phorru, jan-eta dolu!”

431.3. P. LARZABAL

1.3.1. Herria-ko artikulu politikoak

1.3.2. Mintzaldiak eta predikuak

1.4. M. ERDOZAINTZI-ETXART

1.4.1. Euskal hirixketako euskaldun gazteak kulturaz eskas

1.4.2. Agerkaria nolakoa mezua halakoa

1.4.3. Edouard Herriot-en gaineko artikulua

b) Gure Herria 

1.5. G. EPHERRE

1.6. X. AROTZARENA

1.7. A.CONSTANTIN

1.8. J. ELIZALDE ZERBITZARI

1.9. D. DUFAU

c) Eskualdun Gazteria eta Gazte euskarazko hilabetekaria
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1.10. E. LARRE SOKORRI

1.10.1. “Kalla kantuz...”

1.11. J.L. DAVANT

1.11.1. “Eskualzaleen Biltzarrean, gazte bat mintzo”

1.11.2. “Herriko bozak”

1.12. J. ETCHEPARE

1.13. T. MONZON

1.13.1. Euskarari buruzko aburuak eta berak erabilitako euskara
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2. ERBESTERATUEN KAZETAK (GERNIKA, EUZKO-GOGOA)

a) Euzko-Gogoa 

2.1. F. KRUTWIG

2.2. ORIXE

2.2.1. Quito-n arrebarekin

2.2.2. Jainkoaren billa

2.3. J. ZAITEGI

2.3.1. Bidalien egiñak

2.3.2. Saio laburrak

2.4. A. IBINAGABEITIA

2.4.1. Irekitasunaren adibideak

2.4.1.1. “Euzkera ta liburu lizunak” polemika eta J. Mirande

2.4.1.2. Humanismoaz

2.4.2. Artikulu politikoak

2.4.2.1.“Astoaren gorasarre”

2.4.3. Hizkuntzaren langintza
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        2.5. JON MIRANDE

2.5.1. Jakintza-saioak

2.5.2. Artikulu politikoak

2.6. A.M. LABAIEN

2.6.1. Euskararen batasuna
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2.6.2. Elizanburu: bere bizitza eta lanak

2.7. JON ETXAIDE

2.7.1. Kazeta-artikuluak

2.7.2. Amasei seme Euskalerri´ko liburua

2.8. JUAN SAN MARTIN

2.8.1. “Juan Antonio Mogel eta Urkitza: bizitza ta lanak”  

2.8.2. “Munduaren gurpilla”  

3. HEGOALDEKO KAZETAK (EGAN, EUSKERA)

a) Egan

3.1. K. MITXELENA

3.1.1. Kritika-lana

3.1.1.1. Hizkera

a) A. Oihenarti buruzko hitzaldia

b) Manuel Lekuonak prestatutako Axularren Gero

c) Orixeren Agustin Gurenaren Aitorkizunak liburuari

d) Raimundo Olabideren Itun Zar eta Berria

3.1.1.2. Alde semantikoa 

a) J. Etxaide: Joanak-Joan

b)  J.A. Loidi: Amabost egun Urgain´en

c) Txillardegi: Leturiaren egunkari ezkutua eta Peru Leartzako

3.1.2. Saioak

3.1.2.1. Euskal literaturaren etorkizuna

3.1.2.2. Asaba zaarren baratza

a) Bide zaharrak eta berriak

b) Kritikaren garrantzia

c) Herri oso bat itzultzaile bihurtzearen arriskuak

d) Euskal kulturaren mugak

e) Europa eta gu

f) Filosofia eta jakintza

3.1.3. Elkarrizketak: “Berriketan”

3.1.4. Film kritikak

3.2. A. IRIGARAI

3.2.1. Literatur tradizioa
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3.2.2. Literatur euskararen batasunaz

3.2.3. “Naas-maas”, elkarrizketa, bidaia-kronika...

3.3. A. ARRUE

3.3.1. Jan-edanak 

3.3.2. Euskal idazle zaharrak, eta berriagoak 

3.3.3. Literatur-euskararen batasuna 

3.3.3.1. Hitzaldi  ideologiko-politikoak,  zenbait  liburu-kritika, eta  

ipuin moldaketa banakak

3.4. M. LEKUONA

3.4.1. Axularren Gero liburuaren edizioa eta hitzaurrea

3.4.2. Edertia: artelanen maitale eta aurkitzaile

3.4.3. Donostiako San Telmon egindako hitzaldia

3.5. TXILLARDEGI

3.5.1. Kazeta-artikuluak

3.5.2. Literatur euskararen batasuna

3.6. BESTE IDAZLE BATZUK

3.6.1. N. Etxaniz

3.6.2. J. Garmendia

3.6.3. E. Erkiaga 

3.6.4. G. Barandiaran

3.6.5. J. Kerexeta

3.6.6. G. Ansola

3.6.7. A. Irigoien

3.6.8. Tx. Peillen

3.6.9. G. Aresti

3.6.10. M. Lasa

4. ARANTZAZUKO IDAZLEAK ETA YAKIN

a) Arantzazuko idazleak

4.1. S. MITXELENA

4.1.1. Ama-Semeak Arantzazuren kondairan

4.1.1.1. Arantzazuko kondairaren filosofia teologikoa

a) Erromesaldien ugaria
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b) Modernitatea eta karlistadak

c) XX. mendea: Gipuzkoako zaindari eta basilika berria abian

4.1.1.2. Alderdi literarioa

4.1.2. Unamuno ta Abendats
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SARRERA

Hasteko,  euskarazko  prosagintzak  maila  apala  eman  zuen  50eko  hamarkadan. 

Kontagintzari eskainitako atalean, batetik, ipuin eta eleberrietan lortutako ekoizpen 

apalagoa nabarmendu dugu olerkietan eta antzerkietan sortutakoarekin alderaturik. 

Azalpena  ere  zirriborratu  dugu,  sorkuntzaren  ikuspegi  historiko  eta  kulturalaren 

garrantzia  azpimarratuz.  Ildo  beretik,  aditzera  eman  dugu  Aitzol  eta  Lizardi, 

Lauaxeta  eta  Orixe  eta  gainerakoak,  eztabaidak  eztabaida  eta  aldeak  alde,  bat 

zetozela  uste  honetan:  bertso-olerkiek  eta  antzerkiek  gaitasun  gehiago  zutela 

euskaldun  herritar  euskaraz  alfabetatugabeagana  heltzeko,  kontakizunek  eta 

saiakerek  baino.  Genioen  adierazgarria  zela  Hegoaldean  Olerti-Egunak,  Euskal 

Egunak,  Antzerti-Egunak  eta  Bertso-guduak  antolatu  izana,  eta  ez  ipuin  edo 

kontakizun egunak eta are gutxiago saiakera egunak.

Saiakerari  gagozkiola,  Txillardegik,  1966an,  Salbatore  Mitxelena  hil  berriari 

Jakin  aldizkariak  eskaini  zion  liburuxkan,  “Saiakera  eta  hizkuntzen  pizkundea” 

zeritzan  artikulua  kaleratu  zuen.  Aurreko  urtean  “Huntaz  eta  Hartaz”  saio  liburu 

famatua  argitaratua  zuen,  eta  artikuluaren  izenburuak  iradoki  dezakeen  bezala, 

hizkuntzen berpizkundea eta saiakeraren loratzea parez pare jarri zituen. Saiakeraren 

garrantzia  azpimarratu  zuen  eta  sasi-olerkigintzaren  aurka  egin  zuen  bretoien  eta 

bretoieraren patu makurra begien bistan paratuz. XIX. mendean kantu eta olerkietara 

mugatu  ziren  haiek,  eta  herriak  eta  hizkuntzak  erreka  jo  zuten.  Labur-zurrean, 

Aitzolek  II.  Errepublikaldian  egoera  historiko-kulturalaz  zuen  pertzepzioaren 

antipodetan zegoen, irizten zion saiakeraren ordua joa zela euskal literaturan. Horrek 

esan nahi du, besteak beste,  aztergai  dugun 50eko hamarkadan artean saiakeraren 

garrantziarena ez zegoela oso zabaldurik eta onarturik.   

Euskal saiakeraren historia egiten hasita Txillardegik, P. Lafitteri jarraiki, lehen 

saiolaritzat Jean Etchepare aipatzen zuen 36ko gerraren aurretik, haren “Buruxkak” 

eta “Beribillez”, eta gerrateen ondoan berriz, Salbatore Mitxelenaren “Unamuno ta 

Abendats”,  Jon  Etxaideren  “Amasei  seme  Euskelerriko”,  Juan  San  Martinen 

“Mogel”, bere “Huntaz eta Hartaz” eta “ausaz beste bizpairu liburu gehiago, orain  

nik  ahaztuak.  Baina  kitto:  beste  egiazko  saiakerarik  euskeraz  ez  dagoela  esan  
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diteke1424.  Saiakeragile  eredutzat  hauek  zerrendatzen  zituen:  Mauriac,  Camus, 

Huxley, Baroja, Russel, Toynbee, d´Ors eta Sartre.

Xabier  Altzibarrek  berriki,  saiakeraren  hedadura  hein  batean  zabalduz,  zazpi 

idazle bereizten ditu: Salbatore Mitxelena, Jon Etxaide, Orixe, Zaitegi, Jon Mirande, 

Koldo Mitxelena eta Txillardegi1425.

Guri baina, are gehiago zabaltzea dagokigu, eta kontagintzaren atalean ipuin eta 

nobelei  ez  ezik  herri  kontakizun,  alegia  eta  ipuin  barregarriei  leku  egin  diegun 

bezala,  atal  honetan  leku  egitea  kultur  aldizkari  eta  astekarietan  informazio-

kazetaritza hutsetik harago aritu  ziren prosalariei,  hots, iritzia  nagusi izanik estilo 

aldetik ahalegin berezia sumatzen zaienei, eta haiek idatzitako artikulu, mintzaldi eta 

saio labur nahiz luzeagoei.

Hamarkadako  prosa-liburu  aipagarriak:  Salbatore  Mitxelenaren  Unamuno  ta  

Abendats,  eta  autore  beraren  historia  liburu  berezi  Ama-Semeak  Arantzazuren 

kondairan; Orixeren Quito´n arrebarekin prosa didaktikoa eta Jainkoaren billa prosa 

mistikoa, eta prosalari gisa nabarmendu zirenak, aurreko biez gain:, L. Villasante, J. 

Etxaide,  A.  Ibinagabeitia,  J.  Zaitegi,  J.  Mirande,  K.  Mitxelena,  Txillardegi;  beste 

maila  batean:  P.  Lafitte,  E.  Salaberry,  T.  Monzon,  M.  Erdozaintzi-Etxart  eta  J. 

Intxausti. 

Argitaratu  zituzten  kazeta-artikuluetan,  gisa  denez,  era  askotakoak  (sozio-

politikoak,  sinbolikoak...);  hitzaldiak  eta  mintzaldiak  erruz,  bereziki  euskal  idazle 

zaharrei buruzkoak, batez ere Donostiako Julio Urkixo mintegiak eta Euskaltzaindiak 

eratuak,  euskal  literatura  berreskuratzeko  asmoa  salatzen  dutenak  (Leizarraga, 

Axular,  Joanes Etxeberri  Sarakoa,  J.A. Mogel,  Asteasuko Agirre,  J.B. Elizanburu, 

P.T. Etxahun, Larreko eta Manezaundi), biografia generoa (Jon Etxaideren  Amasei  

seme  euskalerriko),  eta  filosofia  –bereziki  existentzialismoa–  nahiz  filosofoei 

1424

 Salbatore Mitxelena Jakin sorta, Editorial Franciscana Aranzazu, Aranzazu-Oñate, 1970, 56. or
1425 “Xabier Altzibar: el ensayo del XX” in Historia de la literatura vasca, UNED, Madrid, 2000, 

589-625 orr.
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buruzko  artikulu  franko  (Platon,  Espinoza,  Blondel,  Heidegger,  M.  Unamuno, 

Kierkegaard, A. Camus, B. Russell...).

50eko hamarkadak  prosagintzan  emana  hurrenkera  jakin  batean  emateko  hiru 

aukera ikusten genituen: landutako prosa moten arabera, kazeten inguruan idazleak 

bildurik, edo soil-soilik idazleka. Kazeta-artikulu, hitzaldi, biografia, saio labur eta 

gainerakoen mugak lauso egonik, lehen aukera baztertu eta beste bien arteko hibrido 

bat baliatzera jo dugu. Alde batera kazetak garrantzizkoak dira, haiei esker biltzen 

baitira bestela han eta hemen barreiaturik diren euskal idazleak,  eta bideratzen da 

haien arteko eragin-trukea.  Bestalde,  idazleak  dira  garrantzizkoenak,  eta  funtsean, 

haietan  oinarritzen  gara  gagozkion  hamarkadako  prosagintzaren  ikuspegi  orokor 

ahalik eta zabalena eman beharrez, gaia inondik ere agortu gabe. 

Hamarkadako  aldizkari  nagusien  gainean  argitasun  batzuk  emango  ditugu 

sarreran,  hirutan sailkaturik  (Iparraldeko kazetak,  Erbestekoak,  eta  Hegoaldekoak) 

idazleen emanari gutxieneko testuingurua eraiki beharrez, eta ondotik idazle nagusi 

eta  adierazgarri  batzuek  prosan,  kazetetan  eta/edo  saiogintzan  egindako  lanaren 

azterketa tematiko-semantikoa, ez formalista-estilistikoa, gure helbururako baliaga-

rriagoa zaigulakoan. 

Lehenik,  Iparraldeko  idazleak  –garrantzizkoenek  Hegoaldeko  kazetetan  ere 

argitaratu zuten–, eta ondotik Hegoaldekoena. Salbuespenik ere bada: Jon Mirande 

eta  Txomin  Peillen,  jaiotzez  Iparraldekoak  izanik  ere,  Hegoaldeko  idazleak  dira 

beren idatziak argitaratu zituzten kazeten arabera. Arantzazuko idazle frantziskotarrei 

dagokienez, iruditu zaigu egokiena batera ematea dela, dituzten aldeak oso nabariak 

izanagatik, kidetasunak ere oso nabarmenak dituztelako.  

Aztertzen  edo  iruzkintzen  ditugun  idazleek  ez  dituzte  kazeta  bakar  batean 

argitaratu beren artikulu eta saioak, hots, ezin dira kazeta bakarraren hesi hertsietara 

mugatu,  baina  kazeta  bakoitzak  baditu  bizpahiru  idazle  funtsezko,  zimendu, 

esaterako,  Herria-k  P.  Lafitte  eta  E.  Salaberry  –hauek  Gure  Herria-n  ere  bai–; 

Euzko-Gogoa-n  Orixe,  J.  Zaitegi  eta  A.  Ibinagabeitia;  Egan-en  K.  Mitxelena,  A. 

Irigarai,  eta  A.  Arrue;  eta  Yakin-en  I.  Bastarrika  lehen  aldian  eta  J.  Intxausti 

bigarrenean.
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Bestalde,  banago  egindako  azterketak  erakusten  duela  kazetetan  pisu  handiko 

idazle zirenen arteko tirabirak eta lehiak inoiz zorrotzak eta mingarriak izanagatik –

esaterako, P. Lafitte eta Orixeren, K. Mitxelena eta J. Zaitegiren edo Iñaki Bastarrika 

eta  Txillardegiren  artekoak;  ez  zirela  hainbesterainokoak  izan,  haiek  gidatzen 

zituzten aldizkariak gehiago izan zirela lehiakide eta lankide, elkarren aurkari baino, 

euskaraz landu behar ziren arloak eta erabili behar zen literatur euskaraz eta beste 

zenbait zeretan iritzi eta batez ere praxi ezberdinak izanagatik.

Hori horrela izanik ere, literatur euskararen batasunerazko prozesua kontatzean 

saiatzen  naiz  arrazoitzen  K.  Mitxelenak  egiteko  garrantzizkoa  jokatu  zuela, 

erabakigarria,  gipuzkera  osotuaren  eredua,  bereziki  Orixe,  Zaitegi  eta  Olabidek 

ordezkatzen  zuten  ereduaren  nagusitasuna  hausten,  eta  horren  bitartez  60ko  eta 

70eko hamarkadan zehaztuko zen euskara batuaren ereduari bidea libre uzten.

50eko hamarkadaren hasieran euskal kulturaren ekoizpen lekua Iparraldean eta 

erbestean zegoen; Hegoaldean hutsaren hurrengoa. Horregatik, lehenik, Iparraldeko 

kazetak (Herria,  Gure Herria eta  Gazte batez ere) eta nagusiki haietan idatzi zuten 

prosalarien artikulu eta saioak iruzkinduko ditut, eta ondotik Hegoaldekoek erbestean 

eta  Iparraldean  atereak  (Euzko-Gogoa  eta  Gernika),  eta  azkenik  Hegoaldekoak 

(Egan eta Yakin) eta haietan idatzi zuten idazle gehiago edo gutxiago adierazgarriak.
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1. IPARRALDEKO KAZETAK

Sarreran  adierazi  dugu  oso  saiakera  gutxi  argitaratu  zela  euskaraz,  eta  kazeta-

artikuluek leku eta garrantzi handia izan zutela. Iparraldean, orokorrak eta gailenak 

Herria eta Gure Herria izan dira. 

Sektorialagoak: Eskualdun Gazteriaren hilabetekaria “Gazte” (1947-1963), Ipar 

Euskal Herriko gazteriaren ekintza katolikoaren elkarteak euskaraz ateratzen zuena; 

“Elgar”  Pariseko  euskal  estudianteen  hilabetekaria  (1934-),  ia  erabat  frantsesez; 

Belokeko “Othoizlari”  (1954-) aldizkari  erlijioso  euskarazkoa,  zuzendari  Iratzeder 

zuena, eta “Etchea” eskualdun familien hilabetekari euskalduna (1947-); P. Narbaitz 

bikarioak han eman zituen “Kattalinen gogoetak” atalka.

Idazle nagusi eta adierazgarri izan zirenen emana iruzkintzeari lotu baino lehen, 

Herria, Gure Herria,  eta  Gazte  aldizkariei buruz jakingarri zenbait emango ditugu 

labur-zurrean.

a) Herria

Eskualduna kazeta  debekatu  zelarik  1944an  –S.  Arotzarena  zuzendari  zela 

Vichyko gobernuaren alde lerratzeagatik eta  Hitlerren mintzaldiak-eta euskaratuak 

argitara  emana  izanagatik–,  erresistentzian  ibilitako  edo  kolaborazionismo-

salaketatik libre zen P. Lafitte zuzendari zuela, urte hartako udazkenean abiatu zen. 

Informazio  eta  iritzi  astekari  herrikoia,  Frantziako  legearekin  konplitzeko  ale 

guztietan artikulu bat frantsesez eta gainerakoak euskaraz kaleratzen zituen. Lau mila 

ale  inguru  banatzen  zituen,  beraz,  beste  ezein  aldizkarik  baino gehiago,  eta  esan 

liteke okertzeko beldurrik gabe, kontuan hartzeko eragin soziala zuela.
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Lehen  orrian  asteko  berri  politiko-kultural  garrantzizkoenak  agertzen  zituen: 

nazioartekoak, Frantziako estatukoak, eta Euskal Herrikoak. Eta ezker aldean, iritzi-

artikulu bat, gutxiz gehienetan E. Salaberryrena euskaraz. Albiste nagusiei buruzko 

iritziak ere bai inoiz, sinatu gabeak –maiz, P. Lafitterenak–. Barruko bizpahiru orri 

handietan  herrietako  kronikak,  eta  beste  artikulu  zenbait,  maiz  euskal  kultur 

gertakariei lotuak, euskarazko antzerki, pastoral, liburu-iruzkin eta gainerako. Azken 

orrian gehienbat iritzi artikuluak, eta ia beti E. Salaberryren artikulu bat frantsesez.

Zer-nolako  ideiak  sostengatzen  zituen?  Irakurle  batek  galdetu  zien  Herria-ko 

kazetari-idazleei ea bazekiten argiro zer ideia zituzten, edo denetik saltsatzen zuten.  

Erantzuneko artikuluaren izenburua: “Ba, badakigu zer nahi dugun”.

Lehenik, Jainkoaren eta Euskal Herriaren alde: 

Argilari  gisa,  gertakari  mota  guzitan,  batetik  Jainkoaren  eskualdea  dugu  

sustengatzen  eta  bertzetik  Eskual-Herriarena.  Nahi  dut  ez  dela  bethi  errex  

ikustea  zoin  eskualde  sustengatuz  ditugun  hobeki  zerbitzatuko  Jainkoa  eta  

Eskual-Herria...1426.

Goiburu  horiek  zehaztera  etorriz,  “Oraiko  gertakarietan”  izenburuaren  azpian, 

Frantzian: Elizako buruzagieri jarraikiz: Eskola libroak, jende xehen aldeko legeak,  

C.F.T.C (langile girixtinoen zindikata), garbitasunaren aldeko legeak (ez dibortzarik,  

ez eta zikin-etxerik) ditugu, bertzeak bertze, sustengatzen.(ib.)

Espainian:  Hango Eskualdun anaiak,  Madrilen  petik  libroxago nahi  ginituzke  

ikusi, eta heien ta gure arteko mugak, leguntxago.(ib.)

Munduan:  Bazter  nahasle,  burrunbari,  ohereketari  guzien  kontra  gira,  izan  

dezaten zimendu: komunixgoa, arrazaren urgulua edo beren fantesia (ib.)

1426 Ikus “Ba, badakigu zer nahi dugun” in Herria, 1956-09-06 edo  SUDUPE, P.: Piarres Lafitteren 
kazetari-lan hautatuak,  Elkar, Donostia, 374-375 orr.
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Euskal  Herriaren  politikaz:  gure  ametsa  da  Eskual-Herriko  zazpi  probintziek,  

egun batez,  bat  egin  dezaten...Bainan Eskual-Herriaren “bat-ze” hori  nahi  dugu  

Europa  eta  Eurafrika  behin,  handiago  zerbait  gero  izanen  den  erresuma  baten  

barnean eta pean. Hortakotz gira hemen Europa eta Eurafrikaren alde eta heien  

lehenbailehen eraikitzeari atxikiak (ib.).

Idazle nagusiak: P. Lafitte eta E. Salaberry.

1.1. PIARRES LAFITTE

1.1.1. Kazetari-lanak

Lanik  jarraikiena  eta  ugariena  Herria-n  egin  zuen,  haren  zuzendaritzatik. 

Gehienbat kazeta-artikuluak idatzi zituen, baina artikulu luzeagoak eta saio laburrak 

ere bai, Gure Herria, Euzko-Gogoa eta Egan-en.

Herria-n  egindako  kazetaritza-lanari  loturik,  gorago  adierazi  dugu  zein  ideia 

nagusitan  sinesten  zuten  Herria-ko  erredakziokoek,  eta  zer  ikuspegi  hedarazten 

entseatzen  ziren  arlo  sozio-politiko-kulturalean.  Gagozkion  hamarraldian 

erredakzioburu  izan  zenaren  kazetarigintzaren  erakusburutarako,  hiru  artikulu  jo 

ditugu  begiz.  Lehenbizikoa,  Indotxinako  gerrari  buruzkoa,  irakurleek  egindako 

galdeari  emandako  ihardespena  da;  beste  biak  berriz,  prostituta  edo  emakume 

esklaboen gainekoa eta Euskal Herriari buruzkoa bere oldez sortuak.    

Indotxinako gerraz idatzitakoari loturik, ahalik eta esaldi laburrenak eta mamiz 

kargatuenak erabiliz informazioa eta iritzia nahastekatzen ditu. Baliabide erretoriko 

aldetik oso soila da. Darabilen informazioa balioztatzeko ez gara gai –uste izatekoa 

da frantses prentsa eta agerkariak baliatuko zituela–.

Iritziaz den bezainbatean, artikulua hiru ataletan banatua da, eta atal bakoitzak 

badu bere izenburua. Hiru izenburu horietarik lehena irakurtzen bada: “Xede eder 

bat”,  eta  hari  lehen  ataleko  lehen  bi  paragrafoak  eransten  bazaizkio:  (“De Latre  

marexal  zenak  nahi  zituen  emeki-emeki  frantses  soldaduak  Indoxinatik  khendu,  

hango  tropak  ordain  ezarri  arau.  Frantziak  ezagutu  du  hango  hirur  erresumak  
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(Vietnam, Cambodge eta Laos) bere gain direla eta hiruek onhartu dute Batasun  

frantsesean  sartzea”1427),  ondorio  honetara  heldu  liteke:  Vietnam,  Kanbodia  eta 

Laosen  autonomiaren alde zen P. Lafitte, eta haiek Batasun Frantsesean sarturik nahi 

zituen, hots, independentziarik ez zien opa, beregaintasuna bai. 

Iritzi  hori  osatzeko  oso  garrantzizkoa  da  artikuluaren  azken  atalean  dioena: 

Badakit Xinako mugan Europanoen bakea dugula begiratzen. Lanjer handia liteke  

ur-hegia  uzten  baginu,  Koxinxina  hobeki  gerizatzekotan,  zonbaitek  kontseilatzen  

duten bezala. Laos eta Cambodge herriak komunixten meneko eror laitezke, begia  

hets-ideki artean. Bizkitartean bake-bideak atxeman behar dira: ez du bethi irauten  

ahal gerla horrek: diru eta odol sobera iresten dauku1428. 

Orduko frantses agintari Daladier eta Coste-Floret aipatzen ditu, bi horiek nahi 

zuketela  NBEk  bakea  egitea  Indotxinan,  eta  hartara  Frantziaren  gobernuaren 

laguntzarekin: gure laguntzarekin batean azkartzen ahal litazkela hango gobernuak,  

gero berez-bere buru egiteko heien arteko nahastaileri.(ib.)   

Batetik,  garbi  gelditzen  da  txinatar  komunistek  sustaturiko  zeinahi  iraultzaren 

aldean zer lehenesten zuen:  europarrekin baterako autonomia motaren bat,  halako 

Eurasia gisakoren bat, Ipar Afrikako frantses koloniekin batean Eurafrika bezala –po-

litikoki  bereziki  frantses  sentimendu  bortitzik  ez  diogu  Lafitteri  ezagutzen,  hots, 

Europa giristinoa Asiari edo Afrikari lotua–, Europako estatu kapitalista inperialisten 

ontasunean dezente sinesten zuela  erakutsirik  bidenabar,  komunismoaren alderako 

herrak eta  izuak areagotua;  eta,  bestetik,  bistan da: “...gure laguntzarekin  batean” 

horretan bezala “ez baita batere goxo gure tropa gaixoentzat” esapideetan, agerian 

gelditzen  da  frantses  bat  ari  dela  izkiriatzen,  politikoki  baino  gehiago  giza 

sentimenduz frantses, gizabidearen aldetik oso ulergarria ere gertatzen dena, kontuan 

izanik artikulua idatzi zuela Indotxinan semeak zituzten irakurleek galdeginik, haiek 

argitu beharrez.

Azken  paragrafoak  merezi  du  aldatzea:  Hala  diote  segurik  hango  berri  

dakitenek. Gu urrunxko gira deus segurtamenik emaiteko (ib.)

1427 Ikus Herria, 1952-06-12; edo SUDUPE, P.: Piarres Lafitteren kazetari-lan hautatuak, Elkar, 
Donostia, 309-313 orr.

1428 311 or.
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Kazetari-idazlearen zuhurtzia, eskura dituen berriei buruzko zalantza zentzuduna, 

J.M. Barandiaranek euskaldunongatik esan ohi zuena, azken buruan: “hala omen da” 

edo “hala diote” zuhurtziazkoa, norbera lekuko ez izaki.

1.1.2. “Emazte esklaboak”1429

Aurreko iritzi-artikulua politikoa bezala –gerra beti politikari hertsiki estekatua– 

ondoko hau gizarteko arazo bati dagokiona da, prostituzioari hain justu, eta aurrekoa 

irakurleen galderei erantzun beharrez sortua bezala, hau bere nahiz idatzia. 

Pio XII.aren aipu bat du buruan, isilik egoteak handizki kolpa ditzakeela egia eta 

zuzentasuna  dioena.  Kazetaritzaren  azpigenero  gisa,  interpretazio  erreportajeetan 

sailka liteke, ikuspegi moralistatik burutua. Ez da arazoa bizi dutenei ahotsa emanik 

egindako  erreportajea.  Funtsean,  artikulu  egilearen  ikuspegian,  emazteak  esklabo 

bilakatzen dituen prostituzioaren negozioa salatzea du xede, “emazte-merkatua”-ren 

bidegabekeria plazaratzea. 

Artikuluaren  sarreran  arazoaren  larritasunaz  irakurlea  bat-batean  jabetu  dadin 

kopurua  ematen  du:  Frantzian  zonbait  ehun  mila  neskatcha,  emazte  gazte  eta  

muthikoren berririk gabe ginaudela (ib.); eta ondotik herritar arruntaren harridura eta 

asaldua,  ezin esplikatua,  elkarrizketa  bat  itxuratuz:  –Zer! Polizak jakinki  badirela  

milaka gisa hortako esklaboak, eta ez baita gehiago higitzen eskandala horren geldi-

arazteko? (ib.) Kazetari trebeak lortua du irakurlearen jakin-mina, irakurtzen jarrai 

dezan.

Jarraian, negozioa, industria, nola eratzen eta antolatzen den, hots, nagusiak zein 

diren:  negozio itsusiaren  buru,  sosdun eta soskari  zeken batzu dira.  Diru-goseak  

egin-arazten diote ederrik! Bidenabar negozioa antolatzen dute:  jende lizunen irrits  

ahalgegarriak  (ib.) asetzeko. Jende-sareak nola antolatzen diren azalduz jarraitzen 

du,  zein  emazte  hautatzen  dituzten,  nolako  amarruak  erabiltzen  dituzten  emazte 

ehiztariak  ehiziak  atzemateko,  adibideak  zehaztasunez  deskribatuz.  Behin  ehiziak 

kaiolan ezarriz  gero:  Gehienek nahi  lukete  ihesi  joan,  bainan ez dituzte  uzten (.)  

1429 Herria, 1956-05-10.

783



Kazetaritzatik saiakerara

Arima eta osagarri, denbora laburrik barne, denak andeaturik dituzte...Beren buruaz  

eta bizi-moldeaz okastatuak dira...eta ifernutik ezin neholaz jalgi...(ib.) 

Poliziak zergatik ez zituen gehiago jazartzen? Hiru arrazoi hauengatik: 1.- Polizia 

batzuek  bazituzten  interesak  negozioan,  2.-  Poliziek  prostituta  batzuk  isilmanda-

taritzat zituzten, haietan maiz ibili ohi ziren gaiztaginez informazioa lortzeko, eta 3.- 

Polizia askok uste zuten emazte galduak beharrezkoak zirela gizon lizun dohakabeak 

emazte garbien atzetik ibil ez zitezen.

Errealistatik  eta  moralistatik  duen  analisiaren  ondotik,  beraren  iritzia  ematen 

zuen, lautan banaturik, eta lauak “Daukagu” adizkiarekin hasirik: 1.- Negozio ezin 

onetsia, jaun-andere (goiko klaseko) batzuen alaben arriskuaren aitzakian, hainbeste 

emazte (beheko klaseko) esklabo bilakatzea. 2.- Eskolaren garrantzia  prebentzioan, 

balio  erlijioso-moralena:  gazteei  erakustea  denok  garela  arimadunak,  eta  “beren 

gorputzari  nagusitu”  behar  zaizkiola  irakastea.  3.-  Zenbat  eta  zuzentasun  sozial 

gehiago,  bereziki  soldatetan,  orduan eta  prostituzio  gutxiago 4.-  Ezjakintasunaren 

pisua. Gazte asko ezjakinean erori zirela gizaki lizunen atzaparpean. 

Idazle-kazetariak  lexikoaz  egiten  duen  erabilerak  argi  handia  ematen  digu 

artikuluaren semantikaz. Prostituzioan aritzera bideratuak diren neskatxak, lehenik, 

“lilitxo-gai”  dira,  gero luxuzko “ema-galduak” edo emazte  galdu arruntak,  baina, 

oroit, artikuluaren izenburua: emazte esklaboak, hots, esklabo bilakatuak, diru-gose 

diren negozio-antolatzaile bizio-hazleen eta etxe horietara doazen gizon lizunen irrits 

ahalkegarrien  biktima,  eta  halaber,  polizien  eta  beraz  agintarien  aurreiritzi  maiz 

klasistenen  –goi  mailako  emazteek  garbi  jarraitzeko  behe  mailakoak  behartu 

prostituitzera–.  Bestalde,  bitxia  gertatzen  da prostituzio  etxeei  “komentu”  deitzea. 

Latinez  jendea  elkartzen  zen  tokia,  bilera  ere  esan  nahi  zuenez,  keinu  ironikoa 

inondik ere, irri maltzurtxoa, oso lafittetarra. 

Kazetari  laikoak hortxe bertan bururatuko zuen, baina apezak ez. Aipatu dugu 

egiaren  eta  zuzentasunaren  alde  egin  beharrak  eraman  zuela  isiltasuna  hautsi  eta 

plaza  publikora  jalgitzera,  gai  “zikin-itsusi”  horretaz  artikulua  idazten  jartzera. 

Artikuluaren amaieran, galdera hau egiten du: Nola salba emazte galduen arimak? 

Obra edo erakunde batzuk bazirela zioen, emazte horietaz arduratzen zirenak. Neke 
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izanagatik:  Jainkoaren graziak eta jendeen bihotz onek badute bothere bat gaitza.  

Haatik, sendatzea baino hobe, ez eritzea, eta kutsuari ihes egitea (ib.)

Kutsu moralista  gorabehera,  nabarmentzea  merezi  duen erreportajea  da,  haren 

kazetaritzaren nolakoaren berri ematen baitigu.

1.1.3. “Eskual-herriak noiz duke bazko?”

Honako artikulu hunkigarri hau ere, urte berekoa da,  1956koa, Euskal Herriaren 

orainaz  eta  etorkizunaz  zuen  kezkak  jalgiarazia.  Hementxe  azaltzen  da  hobe-

kienetarik Piarres Lafitteren bihotz euskalduna.

Gaia kontraste bortitz batetik abiatua da: giristino herria eta idazlea bera apez 

giristino gisa Jesusen piztueraren bozkariotan dira alde batera,  bazko-eguna izaki, 

Jesus  hilen  artetik  jaio  zela  ospatzeko  ezkilak  jo  eta  jo;  bestera,  ordea,  apez 

euskaldunaren bihotza larriminak joa da: 

Eskualdun gisa, griña batek opiltzen dauku bihotza: Eskual-herria norat ari  

zaiku? Nehork ez dio hitz-eman piztuko dela, are gutiago ez dela sekulan hilen.  

Jainkoak  haren  bizia,  haren  iraupena  guhauren  eskuetan,  gure  gain,  uzten  

dauku. Hanbat gaixto, ez badugu deus ere egiten haren onetan!1430.

Jainkoaren  probidentzian  sinetsirik  ere,  Euskal  Herriaren  etorkizuna  eta 

erantzukizuna euskaldunon baitan da, zioskun. Zergatik zen hain “Kinka txarrean” 

Euskal  Herria:  1.Euskalduna ezin  bizirik  bere  herrian kanpora  joaki,  euskaldunez 

husten eta arrotzez betetzen Ipar Euskal Herria, eta arrotz horiek nagusitzen euskal 

herriez:  Beha zonbat herritan ez zaizkun nunbaiko batzu jabetu meriaz eta bertze  

asko  karguz!  Ez  da  harritzeko  erdarak  hiltzen  baitauku  eskuara,  toki  

gehientsuetan1431 (ib.)  Haurrei  irakurgai  guztiak  erdaraz,  onenean  ere,  katixima 

euskaraz,  eta  hura  ere  ez  denetan.  Ondorio  lazgarria:  Eskualdungoaren  geroak 

heriotze baten itxura gehienak baditu (ib.).

1430 Ikus Herria, 1956-03-29; edo Piarres Lafitteren kazetari-lan hautatuak, 369-371 orr. 
1431 370 or.
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Egoera  kezkagarria  deskribaturik,  hurrengo  urratsa  aztertzea  “nola  bihur 

gaitzari”, nola buru egin. Hasteko, 1.- Garapen ekonomikoa sustatzea: euskaldunak 

atxiki  sorlekuan,  lana  eta  lanbide  berriak  sortuz  euskaldunentzat.  2.-  Euskararen 

prestigioa lantzea: euskaldun iraun nahia barna sartu gogo-bihotzetan. Horretarako: 

Herriz-herri  ibili  behar  litazke  zerbait  dakiten  jaun  eta  andere  batzu,  jendeen  

argitzeko.(.)  Aipa  lezazkete  jakingai  mota  gehientsuak,  denak  eskuaraz:  ala  

laborantza-solas,  ala  urrungo  erresumen  berri,  ala  haurren  arthatzeko  

abisu...Eskualdunak hola argituz erna litazke; ez litazke ez uzkur, ez herabe, bethi  

bertzen lekaio eta uzkipitzer (jantxakur, bizkarroi)(ib.) eta garrantzizkoena une hartan 

P.  Lafitterentzat  3.-  Mundu  osoan  zabaldutako  euskaldunen  batasuna,  juduen 

etsenpluari jarraiki: Mundu guziko juduek batasun zabal bat badute, elgarren artean  

osatua  (.)  Arbasoen  lurra  galdu  baitzuten,  hura  berriz  kobratu  dute  hamazazpi  

menderen buruan; arbasoen mintzaia ahantzixea baitzuten (.) hura ere phiztu dute,  

lantu eta aberastu (.) Eskualdunek ez dugu oraino gure lurra arras galdua, ez eta ere  

eskuara  osoki  arroztua  (.)  Ba  ahal  dugu  juduek  bezanbat  gutizia  eta  gemen,  

arbasoen deiari jarraikitzeko! (.) Batasun hori osa bagineza, ai orduan luke egiazki  

Eskual-herriak Bazko!1432.

Ezin da ukatu barna sentitzen zuela P. Lafittek euskaldungoa. Domaia da botere 

eta  baliabide  gehiago  ez  izana  esku  artean,  eta  arrakasta  gehiago  ez  lortua  hiru 

proposamen horiek.

Artikulu horrek galdera bat sortzen dit: zenbateraino eragin ote zien Lafitte eta 

Salaberryri 1956ko urtarrilaren 2an egin ziren hauteskundeetan MRP alderdi kristau-

demokrata zentristak emaitza etsigarri samarrak erdietsi izanak?

Lehenik,  nazioarteko  gaiak  eta  Frantziakoak  jorratzen  zituen  E.  Salaberryk 

MRPren aldeko boza eskatu zuen, arrazoi hauetan oinarriturik: 

Bakotchak  ikus.  Bainan,  ene  iduriko,  gure  mendeak baditu  hirur  lan  handi  

bururatzeko:  –Europaren  moldatzea,  etcheak  bezala,  orai  artinoko  herriak  

hertsiegi  baitira  aise  bizitzeko.  –Tresnak  jalgi  ahala  jalgi  atheratzea,  ez  

baitugu  gibel  gelditu  behar.  –Frantziaren  eta  kolonien  batasuna:  itsas  

1432 371 or.
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bertzaldeko ontasunen faltan, Frantzia ez bailitake herrichka labur bat baizik.  

Phondu  horiek  direlakotz  gain-gainetik  M.R.P.  alderdiaren  nahiak,  hartako  

naiz,  eta  hartako  bakharrik,  M.R.P.  alderdiaren  alde.  Horren  buru:  de  

Chevigné eta Errécart1433.

1.1.4. “Deputatu eskualdun baten ukaiteko”1434

P. Lafittek hurrengo asteko alean eman zuen bere hautuaren berri. Artikuluaren 

izenburuak berak argi erakusten du zein xede zuten: diputatu euskaldun bat izatea. 

Aurkezten ziren bederatzi listetatik “gorriak” baztertu brastakoan, eta “xuriei” heldu 

zien.  Bere  hitzetan,  eguzkia  bezain  garbi  zeukan Petit  jaunarentzat  (Liste  PETIT 

indép. Paysan) boza ematea beren xedeari harrika aritzea zela. Bigarren Ybarnegaray 

zuen Tixier-en listaz zioen: 

Bakharra balitz, ez ginuke dudarik, hura den bezala har ginezake, eskualdun  

bat beharrez. Bainan gauzak ongi ikusiz, Errecart nausi zaio: bai Ybarrek badu  

fama, badu diru, emaiten du bazkari; bainan lehen egoki zena, orai eskaxko;  

egungo egunean nahi ditugu ez aho beroak, bainan langileak; ez hitz-emaile  

kartsuak,  bainan  obratzaleak...Galda,  bazterretan,  Errecartek  ez  duenetz  

erakutsi  bere kalipua? Eskual-herrian ez  da promenan ibili  bainan zerbitzu  

egiten (.) Gure sinheste eta ohidureri buruz, ez du Errecartek nehori zorrik...

(ib.)

Lekukotasun  argigarria  da.  Arrazoi  horiez  gain,  Salaberryk  aurreko  astean 

adierazitakoekin bat zetorrela erantsi zuen: 

Bainan ez  uste  ukan,  deputatu  eskualdun  baten  izaiteak  gidatzen  gaituela  

bakharrik. “So egilea”-rekin edo Etienne Salaberry-rekin akort gira erraiteko,  

Chevigné jaunaren kidekoek politikarik zuhurrena derabilatela, bai Europari  

buruz,  bai kolonieri  buruz,  bai Frantziaren tresnatzeari  buruz,  bai langilen,  

1433 “Bozak hurbil” in Herria, 1955-12-15.
1434 Herria, 1955-12-22.
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familiaren eta behardunen onetan: heiek sustatzen dituzte alokazioneak eta ez  

gudukatzen: heiek eztute dibortzarik onhesten, bertze zonbeitek bezala (ib.)

Bereziki Errecart-en alde Herria-k egindako kanpainak arrakastarik izan al zuen? 

Ez, nahiz eta boza gehien MRPk lortu: 

Guk  hemen  ez  ginuen  chede  bat  baizik:  deputatu  eskualdun  baten  emaitea  

Eskual-herriari.  Gure  egin-ahalak  egin  ditugu,  guk.  Eskual-herriak  ez  du  

halere deputatu eskualdunik, Garat zozialichta baizik. Hunek izen eskuarazkoa  

du; bainan, ez ohidura, ez sinheste, ez mintzaire, ez du mementoan bertze deus  

ere gurekilakorik.  Errecarti  faltatu  zaizko 3154 boz,  41.524 boz ukanik ere.  

Ybarnegaray-ek  eskas  zituen  11.951  boz  iragaiteko  (.)  Ez  balitz  gure  

departamenduan baizik gerthatzen komunichten eta mendestiarren bitoria, ez  

ginuke  behar bada sobera pleinitu  behar (.)  Frantzian bozak ez  dira biziki  

ontsa jalgi. Bekaiztia eta herra nausi diren tokietan ez ditake lore batasunik ez  

eta  elgar  aditzerik.  Komunicht-keta  handia  atheratzen  zaiku  deputatu:  152  

buru gorri!  Izanen da oraino oihu eta aharra Parisen (.)  Gaicho Frantzia!  

Gaicho  Frantsesak!  Bazioten  behar  zirela  deputatuak  kanbiatu.  Ea  gure  bi  

berriek  zer  eginen  duten  erresumaren  eta  eskualdearen  onetan?  (.)  Guk  

Chevigné  jaunari  galde  eginen  diogu  orai  artio  egin  duen  ongiari  jarraik  

dadin,  gelditzen  zaizkon  lagunekin.  Departamenduak  egin  dion  bozkatze  

ederra, segur gira ez duela ahantziko1435.

E.  Salaberryren  bozei  buruzko  balioespena  aurrerago  egingo  dugu.  Gorago 

egindako  galderari  behin-behineko  arrapostua  emanik,  zerikusia  izan  zuten,  nire 

iritzian,  emaitza  hauek,  emigrazioaren  handiarekin  batean  (2.000 gazte  euskaldun 

urtero Frantziako hiri handietara edo Ameriketara) Euskal Herria gainbehera bizian 

abiatua  zela  barrendu  eta  gorago  iruzkindu  dugun  oihu  samina  jotzeko:  Euskal 

Herriak noiz duke bazko?  

P. Lafittek  Herria-n idatzitako kazeta-artikuluetarik lagin txiki-txiki bat hautatu 

dugu.  Lehenik,  frantses  eta  europar  gisa  Indotxinako  gerraz;  bigarrenean 

1435 “Bozkatze ondo” in Herria, 1956-01-05, artikulu sinatu gabea, baina P. Lafitte baino ezin da 
izan idazlea.
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prostituzioaren  gaiaz,  emazte esklaboen egoera salatuz,  eta  hirugarrenean heriotza 

itxuratan  zekusan  Euskal  Herriaz  eta  euskaldunez,  1956ko  urte  hasierako  Behe 

Pirinioetako  departamenduko  bozkatze  euskal  ikuspegitik  huts  eginei  buruzko 

argibideekin batean. 

Nahiz aztertuko ez ditugun, nabarmentzekoak dira Finaly aferaz frantsesez idatzi 

zituen bospasei artikulu1436 –E. Salaberryk ere idatzi zuen afera famatu horretaz–, eta 

euskaraz “Elizak zer erakasten duen –familiaz, lanaz, herriaz–” artikulu saila1437. 

 

1.1.5.  Bestelako lanak: euskal  idazleak,  mintzaldiak,  saio  filosofikoa eta  arte 
ederrak

Alabaina, gorago adierazi bezala, Herria-n ez ezik, beste aldizkari batzuetan ere 

idatzi zuen (Gure Herria, Egan, Euzko-Gogoa) hartaz eta hortaz. 

Gure  Herria-n  argitaratu  zituenetarik,  literatur  euskarari  buruz  “Auzi  bati 

datchikola”1438 nabarmentzen  da.  Dagokion  atalean  aztertuko  dugu.  Euskal 

literaturako  idazleez  den  bezainbatean,  R.M.  Azkueri  eta  Axularri  eskainitakoak 

azpimarratu behar dira. 

1436 Fritz Finaly austriar mediku judua eta haren emazte Annie 1938an Frantziako Grenoble hiri 
inguruan babestu ziren. 1941ean eta 1942an, bi mutil izan zituzten. Gurasoak 1944an atxilotu, 
Auschwitz-era  eraman  eta  han  hil  ziren,  baina  aurrez  haurrak  Notre-Dame  de  Sion  mojen 
komentuan uztea lortu zuten. Moja katolikoek katoliko hezi zituzten. Guraso juduek erdainduak 
zituzten haur horiek, eta biek zuten izen judua ezarria ofizialaz gain. 1945ean, Margarete Fischl, 
medikuaren  arreba,  biloben bila  hasi  zen,  eta  zortzi  urte  iraun zuen  afera  abiatu zen.  1948an 
bataiatu egin zituzten. Ahaideek auzitara jo zuten, eta arrazoia eman zieten 1953an: familiari itzuli 
behar  zitzaizkion  haurrak.  P.  Lafitte  ez  itzultzearen  aldeko  zen,  eta  bere  iritzia  arrazoitzeko, 
besteak beste, Euskal Zuzenbidearen dohainak aldarrikatuz egin zuen: euskal zuzenbideak haurra 
familiatik babesten omen zuen, indartsuaren aldean ahularen alde, legegilearen hutseginkortasuna 
onartzen eta “pase foral” delakoaren bidez men egin baina ez obeditzea zilegi bihurtzen. Ez zuen 
zalantzarik:  euskal  zuzenbidea  indarrean  egotera,  haurrak  ez  ziren  ahaide  juduen  eskuetara 
bihurtuko.  Ikus  “Le  Droit  Basque  et  l´Affaire  Finaly”  in  Herria  1953-03-19  eta  “L´Affaire 
Finaly”  in  Herria, 1953-06-11;  “Vers  la  solution  de  l´affaire  Finaly” in  Herria, 1953-6-18; 
“Douloureux étonnement” in Herria 1953-07-02; “Cinq prêtres à la Bastille à l´ocassion du XIV 
Juillet” Herria 1953-07-16; eta E. Salaberry: “Pitié pour les enfants”  Herria, 1953-07-23.

1437 Elizaren irakaspenen sailari doakionez, hona zergatia beraren hitzetan: Kazeta huntan, hala da,  
maiz aiphu ditugu bide-nabar gauza hoik, gerthakariek galda-arau. Bainan behin ere ez ditugu  
Elizaren  erakaspenak  lehen-azken  segidan  ezarri  irakurleen  bichtara.  Hortan  gelditzeko,  
baginuke estakuru: lan zaila dela, eskuarak ez duela holako erakaspen guti baizik jasan orain  
artio, eta nik dakita! Bainan, estakuruak estakuru, chede zin bat hartua dugu: hemen larrienak  
bederen, astetik astera, argituko ditugula. 1955-05-05ean hasita.

1438 1952, 305-308 orr.
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Euskal  literatura  zaharraren  aztertzaile  aitzindari  Hegoaldean  Orixe  izan  zen 

bezala (1929an, berri laburra eman zuen), Iparraldean P. Lafitte izan zen, eta gerren 

aurretik, besteak beste, Jean Etchepare aztertu zuen, argitaratu zuen haren Buruxkak 

eta haren prosan oinarriturik Axularren ildoko lapurtera  klasikoa alde bat utzi  eta 

nafar-lapurteraren gramatika oinarriak zehaztu zituen eta argitara eman 1944an. 

R.M. Azkueren heriotzaren karietara,  Iparraldeko irakurleei aditzera eman zien 

zer  lanak  egin  zituen  lekeitiar  handiak1439.  Azkuek  landutako  alor  bakoitzean 

egindakoaren deskribapen laburra egiten zuen, eta  ondoan, beti  jakingarriak diren 

balioztapenak, esate baterako, Azkuek euskarari buruz egindako lanei dagokiela:

Denetan Ascue jaunak erakusten du zuhurtzia bat  gaitza.  Eta zentzu horrek  

begiratzen du gehienetan enganatzetik. Zonbaiten arabera, on zukeen bilhatzea  

bertze jakintsunek ere zer zioten, ala eskuararen legez ala erdaren legez: uste  

dute  hertsitu  duela  bere  behakoa  bethi  bera  bere  hartarik  ariz,  eskuara  

barnetik miatuz, hesiaren gainetik auzoetarat ez aski emanez begi eta beharri.  

Gure iduriko, Ascue ez zen hain hertsi, ez hain lauso. Irakurtzen zituen arrotzen  

lanak, bainan ez aipatzen, edo doi-doia, nahiago ziotelarik egin ez ikusiarena.  

Orotan berak bildu hitz eta hizkuntza nasaietarik bazaukan bazela aski argi  

gure mintzaire chaharrari buruz: eta argi hoik berme seguragoak zitzaizkon  

izen  ospetsuenak baino.  Behin  edo bertze,  bichtan  da haatik  ez  zuela  kalte  

izanen hain berekor edo berekoi ez izaitea. Bainan infrentzu gabeko aurkirik ez  

da1440.

Edota Euskalerriaren jakintza-z den bezainbatean:

Ez dugu gezurrik erranen. Bada oraino hainitz ekhei bazterretan Euskalerriaren 

jakintza-ko lau liburuek bildu ez dutenik. Bederen erakusten daukute zer den  

egiteko  eta nola egin,  eta jadanik  zama bat gaitza ezartzen daukute begien  

aintzinean1441.

1439 Ikus “Azkue (Resurrección María)” in Gure herria 1952, 129-133 orr.
1440 132 or.
1441 133 or.
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Axularrengana etorriz, paradoxa dirudi, Bilbon bereziki F. Krutwig (Leizarraga 

gehiago) eta L. Villasanteren eskutik haren azterketa sakonak egiten,  eta lapurtera 

klasikoa eredu ezartzen literatur batasunerako; Iparraldean berriz,  Jean Etcheparek 

Axular  tronutik kendurik,  baztertua  ez baina  ez hain aztertua,  baina miretsia  bai. 

1956an,  haren  jaiotzaren  laugarren  mendeurren  kari,  artikulua  eskaini  zion  P. 

Lafittek.

Gero obraren mamiaz edo funtsaz, kritika hau egin zion: 

Bizia,  hala  da,  gudu  bat  da,  gaitz  guzien  kontrako  gudu  bat.  Bizitzekotz,  

eritasunak  oro  behar  ditugu  garhaitu.  Arimak  ere,  bizitzekotz,  bere  jaidura  

tzarrak  behar  ditu  zapatu  edo  azpitik  eduki.  Lan  hori  Axularrek  ederki  

erakusten dauku, Stoiko guziek bezala. Bainan bizia ez da bakharrik eritasun  

edo kotsu-eskas bat. Bada zerbait handiago; eta gorputza ez baita garbituz eta  

purgatuz  hazten,  bai  ordean  janez  eta  edanez,  orobat  arimak  bekatutik  

begiratzea  ez  du  aski,  Jainkoa  baithan  behar  du  bildu  bere  hazkurria  

othoitzaren  eta  sakramenduen  bidez.  Harritua  nago  zoin  guti  aipu  duen  

Axularrek othoitza, zoin guti komunionea, kasik batere ez grazia eta Izpiritu-

Sainduarekilako batasuna. Harek eta hura bezalakoek uste bide zuten gizonak  

bere baitharik hel zitakeela bertuterat,  eta bertute horren gainerat Jainkoak  

gero hupatuko zuela saindutasuna. Bainan ez diogu Axular zaharrari laidorik  

eginen, orduko predikari gehienak hortan baitziren, eta oraino ere zonbait ez  

baitira iduripen makhur hortarik kantitu1442.

Gero  liburuan Axularrek usaturiko mintzairaz berriz, goresten du eta laudatzen 

osoki, apenas aurkitzen dion zer jorraturik. Esaldien erritmoari buruz ohar jakingarria 

egiten  du,  eta  haren  joskeraren  alde  ateratzen  da  –L.  Villasantek,  hasiera  batean, 

gaitzetsi zuen haren sintaxia–:

Zer  nahi  den,  harrigarria  eta  miresgarria  da  nola  Axularrek  eskuaralat  

itzultzen dituen zaharren erranak, soineko berri bat bezala emaiten diotela eta  

kasik begitarte berri bat. Eta nola ez ditu heien ahapaldiak berak ontzen ala  

1442 “Axularen liburuaz” in Gure Herria, 1956, 341-344 orr.; edo Interneten, SUSAren klasikoen 
gordailuan.
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atsotitzez ala aspaldiko hizkuntzez, ala zirtoz, ala ditxoz, ala iduripenez, ala  

bere baitarikako oharpenez?

Solasa bizi-bizia doako, alde guzietako hitzez betherik, birazka edo hirunazka  

uztartzen  dituela.  Bethi  xuxen  doako,  bethi  argi,  bethi  gozo,  gogo bihotzak  

atzemaiten dituelarik eta beharriak ere xoratzen. Ez du irakurlea den gutiena  

unhatzen.  Alabainan ez derama urhatsa bethi  berdin:  batean hurritzen zaio  

lasterra, bertzean lehiatzen: hemen hatsa luzatzen zaio, hantxet laburtzen eta  

trenkatzen. Ez dakit zertako oldartu zaizkon berrikitan erasiatzale batzu, baizik  

eta  ez  dituela  hitzak  aldi  guziez  orde  edo  arrimu  berean  josten.  Iduri-eta  

eskuarak behar  duen bethi  ozka beretan  ibili,  treina  burdin-bidetan bezala,  

nehoiz nehorat zeiharkatu gabe. Jainkoaz othoi bego eskuara den bezain xotil,  

zume eta zalhoin.

Baditake  han-hemenka  zonbait  hitz  erabili  dituen  eta  zonbait  gertakari  

kondatu,  oraiko  predikariek  arruntegiz  edo  arrotzegiz  baztert  lezazketenak:  

bainan,  oro  har.  Axularrek  hartze  ditu  eskualdun  guzien  eskerrak  eta  

goresmenak,  gain-gainetik  ohoratu  baitu  Eskual-Herria  eta  geroko  idazleri  

erakusi baitiote, eskuara asmu eta gogoeta gorenen argitzeko edo aphaintzeko  

aiher eta gei dela (ib.).

Euskal  literaturatik  1951n  Baionako  Saint-Amand  biltokian  apezgai  eta  apez 

gazte  batzuei  euskal  kulturaren  beharraz  egindako  mintzaldira.  Aski  luzea  eta 

mamitsua  da.  Ez  dugu  osotasunean  aztertuko,  mugatuko  gara  euskal  kulturaz 

apaizgai eta apaiz gazteei ematen dizkien aholkuei erreparatzera. Aintzat harturik ez 

zela nonahiko apaizei mintzo baizik euskaldunei, eta bereziki euskaldunez arta hartu 

behar zuten euskaldun apez batzuei, honako aholku orokor hau ematen zien:

Apostoluak  eginbide  balinbadu  dena  denentzat  izaitea,  greko  grekoekin  eta  

judu juduekin bilhakatzea, arima guzien Jesusen ganat biltzeko, –ez othe dugu 

guk  ere  eskualdun  egon  behar  eskualdunekin?  Bai,  gauden  eskualdun;  ez  

erdizka, bainan odolez bezala, jakitatez eta mintzairez1443.

Jakitateari  zegokionez,  apaiz  euskaldunak  jakin  behar  zuen  Euskal  Herria 

nolakoa den, bere mendi, zelai, ibai, herri eta hiriekin. Jakin behar hala berean Euskal 

1443 “Aphez eskualdun batek behar luken kulturaz” in Gure Herria, 1952, 75-84 orr.
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Herriaren historia, noiztik dagoen bertan gizakia, pagano izatetik nola giristinotu zen, 

eta horretaz gainera, zertan den euskaldunen ekonomia, laborantza, abelazkuntza eta 

gainerako lanbideak, emigrazioa –“zonbat herritar eta nundik norat doatzin bana-

bertze urthean arrotz eskualdetarat”1444–; Euskal Herriko etxe, lege, musika, josteta, 

ehiza, besta eta gisa bereko ohiturak. Eta euskara ongi jakin behar, ez kiskun-kaskun 

nolabait  marruskatzen,  bainan  argi  eta  garbi  mintzatzen,  urguilu  sano  batekin. 

Bereziki predikuak behar zituzten ongi prestatu:

Lehenbiziko urthetan har luma zuen elhekuntzaren orraztatzeko eta edertzeko;  

artetan zertako ez bil, egun bezala, aphez gazteak elgarretara, eskuaraz argitu  

beharrez  ekhai  handi  zerbait,  edo  berdin  eskuarazko  erretreta  ttipi  bati  

jarraikitzekotan?1445.

Damurik,  Frantziako  botere  zibilak  ez  zuen  gisa  horretako  programarik,  eta 

botere erlijiosoak ere ez, erabat harturik. 

Egan-en “Berritasunaz” deritzan artikulua eman zuen argitara. Izadia ez bezala 

gizadia beti asmatzen ari zelako ideiaren garapena. Bereziki XX. mendearen lehen 

zatian:

Gure mende unek aatik berritzapen aundienetarik bat ikusirik dauka. Iduriz,  

bein ere ez da izan orai bezalako itzulipurdikatzerik. Itxurak ez dira egundaino  

ain laster, ain barna, ain osoki, ain zabalik aldatu: nai dut, an-emenka, leen ere  

izan  direla  Picasso,  Michaux,  Eluard,  Milhaud,  Kaminsky  (sic.  Kandinsky  

izango da) eta olako biligarroen aitasoak;  bainan au da naski mende unen  

seinale oargarriena, sail  guzietan tenore bertsuan sortu direla berritzaileak,  

elgarri esku emanez eta kasik aro berri bat jeiki-araziz1446.

Berritasun  hauek  ez  gintuzten  mozkortu  behar,  lehenagoko  era  guztiak 

erdeinatzera ekarririk, baina are gutxiago lilura itsu batek gerorako ateak eta bideak 

hetsi; alabaina: 

1444 83 or.
1445 84 or.
1446 Laffite, P.: “Berritasunaz” in Egan, (5-6), 1955. 
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Gizon-arbolak, bizi nai badu, urtetik urtera fruitu berak emaiteko orde, bear  

ditu sasoin batzuez bein ere neork ez ikusi loreak ekarri (ib.).     

Euzko-Gogoa-n berriz, hurrengo urtean, genero literario gisa saiakera laburtzat 

har  litekeen  “Spinoza”  filosofoari  buruzko  saioa  argitaratu  zuen.  Lehen  zatia 

irakurririk egiaztatzen da bi zatitan egitea pentsatua zuela. Bi zatiak bururatu zituen 

ez badakigu ere, badakigu bakarra argitaratu zuela, hots, lehen zatia, azpi-izenburu 

gisa honako hau duena: Nor zer zen ta zer egin duen. Badirudi bigarren zatian liburu 

nagusienak aipatu nahi zituela.

Spinoza oso autore eztabaidatua izan da XVII. mendetik gaurdaino. Novalisek 

“Jainkoaz  horditurik”  bizi  izan  zela  aditzera  eman  zuen  eta  batzuentzat 

Jainkoarengana  hurbiltzeko  filosofo  onena  izan  den  bezala,  beste  batzuentzat, 

esaterako,  Toni  Negri  filosofo  ezkertiarrarentzat,  materialismo  modernoaren  aita 

da1447. Iruzkin honetan mugatuko gara adieraztera zer iritzi zuen P. Lafittek Spinozaz, 

gagozkion saioan, informazioaz landa, ematen dituen iritzien argitan.

Lehenbiziko  paragrafotik  beretik  nabari  da  Spinoza  miresten  zuelako  hautatu 

zuela:  auzoen eta etxekoen asmu-erranak bere askan orhatu zituen bere lemamiaz  

(legamiaz),  emaiten ziotela urthez-urthe gogo hainitzen inharrosteko edo bederen  

hunkitzeko indar miresgarri bat1448.

Zergatik miresten zuen? Egiten dizkion kritika batzuk gorabehera, funtsean, bere 

usteei leial bizi izan zelako, moralista, eta oroz gain jainkozalea izateagatik, hari bere 

burua  osoki  emanez.  Irakurketa  hori  zenbateraino  den  zuzena  edo  ez,  ez  gara 

horretan sartuko.

1447 Ikus José María Seco Martínez eta Rafael Rodríguez Prieto: “Una mirada a la Filosofía de la 
Democracia de Toni Negri”: “Spinoza es un autor controvertido como pocos. Y lo es en todos los 
planos.  De  hecho  ha  sido  incluido  por  los  autores  dentro  de  los  límites  del  trascendentalismo 
normativo hobbesiano, de la voluntad general roussoniana o de la dialéctica hegeliana. Para Negri, en 
cambio, no es así. Cuestiona desde el principio esta forma de encasillar a Spinoza, entre otras cosas:  
(i) porque es el padre del materialismo moderno en su expresión más estricta. Esto equivale a decir  
que su filosofía es una filosofía del ser, donde la inmanencia y el ateísmo componen el orden previo a 
la  constitución  del  ser  y  al  obrar  humano.  El  materialismo  de  Spinoza  no  alcanza  soluciones 
definitivas,  no  pretende  zanjar  la  relación  entre  las  dimensiones  del  ser  (espaciales,  temporales, 
dinámicas y creativas)”. Interneten: http://www.uv.es/CEFD/11/seco.pdf.  
1448 “Spinoza” in Euzko-Gogoa, (1), 1956, 54-60 orr.
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Forma  aldetik,  saioan  barrena  filosofoari  buruzko  bizi-urrats  objektiboak,  eta 

iritzi subjektiboak eskuz esku doaz, biak elkarri loturik eta uztarturik.

Errepara  kritika  honi:  Latina  ikhasten  du,  orduko  ikhaskizun  gehienak  ere  

beretzen, –hala-hulako girixtino batzuen erakaspen okher mintuak barne–. Bertzeak  

bertze,  Giordano  Bruno  italianoak  barna  hunkitu  zuen,  eta  erretzeko  hitz  batzu  

sakatu ziozkan: Jainkoa “munduaren gogoa” zela edo “gogoen gogoa”1449.

Errepara  laudorio  honi:  Jainkoa bera  nahi  zuen ekhendu  (erauzi)  eliza  hertsi  

baten  mugetarik,  munduaren  erdiko  hexur  eta  bazter  guzi-guzien  bethagarri  

ezartzeko. Hainitz idazle daude, adimenduak zuenetz hortaratu, ala bihotzak. Guk  

bihotzaren  gain  ezar  ginezake  oroz  lehen Spinoza´ren  sinheste  berria  (.)  Berak 

ziona: “Azkenean erabaki  nuen behar nuela bilhatu,  ea zerbait  bazenetz  egiazko  

ongi bat zenik, bertzeri eman zitakenik, eta arima, bertze edozoini ukho eginez, hari  

ber-bera  lot  zakiokenik:  izaite  bat  hots,  hartaz  ohartuz  eta  jabetuz,  bethiereko  

bozkario osoa ardiets diezakegunik” Uko eta itxaro horien izaiten, zer edo zerk ez  

othe du lagundu?1450. 

Oker  ez bagaude,  iradokitzen  du Jainkoak berak ez ote  zuen lagundu Jainkoa 

bilatzen.

Beste  kritika  bat  egiten  dio  Traité  Théologico-politique deritzan  liburuan 

erakusten bide zuen dotrina honegatik: 

“Traité Théologico-politique” delakoan, ez zuena erakasten eliza-buruzagiek  

behar zutela baitezpada laikoen legeri mendu? Eta, elizen batasuna estakuru,  

ez  othe  zioten  deneri  Credo  zabal  bakhar  bat  eskaintzen,  arras  laiko,  

adimenduaz bertze deus ere onhartzen ez zuena?1451.

Baina  kritiken  aldean  laudorioak  gailen.  Honako  honetan,  eliza,  sinagoga  eta 

erlijio guztiak aurka jarri arren, bere gogoeta berrien arabera bizi izan zelako laudatu 

zuen: Spinoza bere gogoeta berriak buruan eta heientzat bizi izan da, bere hartarik  

1449 55 or.
1450 55-56 orr.
1451 58 or.
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kantitu gabe (.) Aberasten ahalko zen, bainan nahiago ukan zuen behardun gelditu 

(ib.) 

Honetan  berriz,  metafisikarako  isuriaz  besterik  bazuela  diosku,  emazte  baten 

alderako maitasuna ezagutu zuela: Erran izan dute, bai, metafisikaren garrak bertze  

dei guziak erre zituela haren baithan; ez dugu uste: behin segurik emazte batez egin  

du amets eta maitasunaz idatzi  dituen lerroek erakusten dute ez zela aburupenka  

mintzatzen.  Bertzenaz  ere,  badakigu  moralista  zela  oroz  gainetik  eta  ez  ditakela  

zinezko moralistarik beraztasun izpi bat gabe1452.  

Buruenik, baina ez laudorio txikiena, esaldi hauekin egin zion: Orori izaitea eta  

bizia emaiten deezten eta oro den Izaite hura, Spinozak ez du choilki asmatu: senditu  

du, maitatu, eta hari eman dio bere burua. Hortik dathor,  ez baitu bertze deusen  

acholarik ukhan, eta haren Jainkoa ez baititake izan neholaz ere Jainko hila1453.

Artikuluaren buruan “jarraikiko da” esapidea. Idatzi ote zuen ala autozentsuratu 

zen, Spinoza filosofo heterodoxoegia zelakoan?1454

1.2. E. SALABERRY

Uztaritzeko seminario ttipian irakasle izan zuen J.L. Davantek honela idatzi du 

XXI. mende hasieran P. Lafitte eta E. Salaberryz: ezin bereziak zaizkit Salaberry eta  

Lafitte,(XX.) mende erdiko eta beharbada mende osoko figura handiak Iparraldean.  

Zidor ezberdinetatik, ber mendi hegietara deitu eta bultzatu gaituzte biek1455. 

Eta berariaz Heleta herriko Garra etxeko jaun E. Salaberryz: 

1452 59 or.
1453 60 or.
1454 Joxe Azurmendik gogorarazi dit Espainiaren mendeko Hego Euskal Herrian ez bezala –estatuak 

sobera babestua–, Ipar Euskal Herrian giristinotasun katolikoa, hein batean, mehatxatua zegoela, 
hots,  existentzialismoak  eta  jazarria,  eta  orduan  eraso-jasailearen  defentsa  mekanismo  bat 
ortodoxia  atxikitzea  izan  ohi  dela,  eta  autore  aski  ortodoxo  ez  direnengandik  urruntzea. 
Spinozarekin sobera txunditu izana egotzi ote zioten apez euskaldun filosofozaleek?

1455 Prest. SUDUPE, P.: Etienne Salaberry I, (1903-1981), Egan, Donostia, 2003, 236 or.
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Niretzat  ez  da  dudarik:  XX.  mendeko  euskaldun  handienetatik  izan  da,  

ekintzaren bultzatzaile  bizkorra Iparraldean belaunaldi  oso batez.  Etorkizun  

hobe bati itzulia, pentsaketaren brankan ari izan da beti adi-adi, lau haizeetara  

begira,  itsaso  nahasian  deiadarka:  “Kapitaina,  kontuz  eskuinetik,  kasu  

ezkerretik,  jo  aitzina!”  Halaber  egitera  bultzatu  nahi  gaitu.  Haren  mezua  

baliagarri  zait  oraino,  alor  batzuetan  profeta  batena  baita.  Bai,  gizon  eta  

kristau  handia,  politiko  bikaina  ere  zentzu  hoberenean.  Horren  mailako  

hautetsirik ez dugu eduki mende honetan Iparraldean1456.

Laudorio  handiak  dira  Enbata  mugimenduko  kide  garrantzizko  batengandik 

jalgiak izateko. E. Salaberry ez zen enbatatarra, MRP alderdi kristau demokrataren 

aldekoa baizik. Baina errepara, gizon eta kristau handitzat ez ezik politikari handitzat 

goretsi du zuberotar idazle eta euskaltzainak.

Haren pentsamendua luze eta sakon ikertu duen J. Azurmendik liburua eskaini 

dio1457. “Agur, Jaun Salaberry” izeneko azken atalean –adioa eta diosala aldi berean 

adierazten dituen hitz berezi horrekin– sintesia eskaini digu: 

Hasiera  pertsonal  zail  bat  da  harena  –Lafitterena  beste  modu  batean  den  

eran-,  bere  zirkunstantziei  eta  ingurumenaren  kondizioei  lotu-lotua:  

presokanpoko esperientziari eta bere kultura filosofikoari, maila pertsonalean;  

Eliza  frantsesaren  historiari  eta  bere  formazio  eliztarrari,  lanbideari  gero,  

maila instituzionalean. Erabakigarria da, nik uste, nola momentu batean bere  

burua  injustuki  gaitziritzia,  marginatua  deskubritu  duen,  lehenengo  kristau  

fededun  gisa,  euskaldun  gisa  gero,  jarraituki  bezala  batetik  bestera,  

Errepublika jakobinoaren aurrez aurre, horri buruz postura kritiko geroz eta  

zorrotzagoa bereganatuz joateko (.) Salaberryk bere ibilbide kritikoa egin du.  

Azkeneraino ez da joan –inor ez da joaten!– Salaberryri eskertu behar zaio,  

abertzaletasuna kosmobisio global baten barruan pentsatu izatea, filosofo gisa  

(.) Salaberryk munduaren aurrean pentsatu du beti gizon-emakumeaz, gerraz  

eta bakeaz, Europaz, Euskal Herriaz. Ez du mundutik bakandu Euskal Herria.  

Ez  du zilaren  kontenplazio  bat  egin,  “euskaldun fededun” gisa horretaraxe  

1456 238 or.
1457 Ikus, halaber, Ainziart, Pierre: “Etienne Salaberry” in Egan, (3-4), 2001, 147-162 orr.
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kondenatua  zirudien  arren.  Eta  Euskal  Herriaren  gogoetari,  hemengo  

kondizioek agintzen eta uzten zioten izaritxoan, bere kultura filosofiko zabala  

aplikatu dio, gero. (Bi arrazoiongatik ahal izan duela, esango nuke, eboluzio  

etengabe batean jarraitu azkenera arte)1458.

Horretaraz gero, J.L. Davantek gizon eta kristau handitzat ez ezik zeinahi hautetsi 

baino politikari  hobetzat  jo du,  eta J. Azurmendik,  besteak beste,  nabarmendu du 

abertzaletasuna mundu-ikuskera orokorraren baitan pentsatu izan duela eta eboluzio 

jarraitu  batean  iraun  duela  azkenera  arte,  Euskal  Herriaren  gogoetari  kultura 

filosofiko zabala aplikatuz.

Idatzietara  igaro  aurretik,  aipa  dezagun  bizipen  eta  bihurgune  garran-

tzizkoenetariko  bat  E.  Salaberryren  bizitzan:  alemanen aurkako gerra  eta  bereziki 

Alemaniako “Stalag IV B” preso esparruan eman zituen bost urteek utzitako arrasto 

sakona1459. 

Ene Sinestea liburu autobiografikoan honela idatzi zuen: 

“Hizan  hura  bilaka  hadi”,  dio,  Pindare  Greziako  bertsulariaren  ondotik,  

Nietzsche alemanak. Asko Euskaldun, beren hauturat itzultzen dira baztertua  

zuten euskaldungorat. Gerla aintzinean, ene tirria, Jean Paul Sartre-n alderat.  

Gerla ondoan, ene deia Pindare eta Nietzschen alderat 1460. 

Eta  pixka bat  aurrerago,  errazago ulertzeko moduan:  Ene biziko lehen zatian,  

liburuak  erakasle,  liburuak  gauza.  Ene  biziko  bigarren  zatian,  gauzak  erakasle,  

gauzak liburu1461. Bitan zatitzen zuen bizi izandakoa. Bizitzaren lehen zatian, Parisen 

egindako liburuei beha, paristarren ikuspegiaren mendeko; bigarren mundu gerraren 

ondotik,  aldiz,  Euskal Herriko lur  eta  mendiei  eta itsasoari,  eta  gizon-emakumeei 

begira, betidanik bereak izanagatik baztertuak zituenei: “Berriz sortu” zela esango 

1458 Etienne Salaberry II Bere pentsamenduaz (1903-2003), Egan, Donostia, 2003, 123-124 orr.
1459 Lehenxeagotik kontzentrazio zelai horretan zen Piarres Lartzabal, E. Salaberryren ikasle ohia. 

Ikus P. LARTZABALen Idazlanak VII, oroitzapenak, Elkar, Donostia, 1998, 62. or. 
37 Ene sinestea. Iragan biziari gibeletik beha, Zabal liburutegia, Baiona, 1978, 173 or. 

1460
1461 178 or.
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zukeen  berak,  eta  gizakia  lauzpabost  lelo  bihotzean  dituela  sortzen  omen  denez: 

Euskal Herria, Europa, Zuzentasuna, Askatasuna, Bakea. Bortz pilare horien puntan  

dago itxaropena1462 horien inguruan harilduko ditu frantsesez eta euskaraz idatzitako 

testu ugariak. Frantziaz gutiago arduratzen ere pixkanaka joan zen, ez bat-batean, eta 

ikusiko dugu 50eko hamarkadan Frantziako armadari eta herriari berea opa ziela, eta 

ez zela gutxi alajainkoa!

Honako  saio  hauek  idatzi  zituen  erdaraz,  40ko  hondar  urte  eta  50eko 

hamarkadako hasierako urteetan, eta Gernika aldizkarian eta bereziki Gure Herria-n 

argitara  eman:  “L´homme  basque:  essai  de  caractériologie  euskarienne”1463;  “Le 

pédagogue et le comissaire:  défense d´une culture populaire euskarienne”1464;  “Du 

régionalisme à l´internationalisme”1465; “La fête dans l´ame basque”1466.

1931tik  1939ra  Uztaritzeko  seminario  txikian  filosofiako  irakasle  izan  zen. 

1940tik preso, 1945eko maiatzean aske gelditu eta irailean itzuli zen berriro. Herria-

n  urte  horretako  azaroaren  1ean  hasi  zen,  bat  euskaraz  bestea  frantsesez,  astero 

idazten,  1981ean hil  zen  arte.  Asko ñabartu  beharko litzatekeen  arren,  frantsesez 

irakurleria  zabalago  eta  jantziago  bati,  euskaraz  euskaldun  eskola 

gutxiagokoarentzat, oro har. 

“Le pédagogue et  le  comissaire” saioan,  euskararen eta hura mintzabide  zuen 

herri kultura xumearen alde suhar. Estatu laiko burges jakobinoak irakasle-soldaduak 

hedatu  zituen  1830etik  aurrera,  liberaltasun  itxuraz,  herriak  konplexuz  bete  eta 

zanpatzeko, lehenik, kulturalki, Bretainian edo Korsikan bezala Euskal Herrian. 

“Du  régionalisme  à  l´internationalisme”  izeneko  saioan  berriz,  izenburuak 

iradokitzen  duenez,  Frantziari  uko  egin  gabe,  estatu-nazioa  gainditzeko  ahalegin 

teorikoa  egiten  du.  Goitik  gainditu  behar  zen  Frantzia,  Alemania  eta  gainerako 

estatuekin boterea partekatuz eta Europa ekonomikoa ez ezik politikoa eraikiz; eta, 

behetik, herriak kulturalki, ekonomikoki eta politikoki sustatuz, hots, estatu barnean 

federalismoa indartuz. 

1462 179 or.
1463 Gure Herria, 1950, 1-3 orr.; 9-15 orr., 80-86 orr., 129-139 orr.
1464 Gernika, (4-6), 1950 eta 1951ko apirila-ekaina.
1465 Gure Herria, 1951.
1466 Gure Herria, 1956.
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Saiakera  euskaraz  60ko  hamarkadatik  aurrera  landu  zuen.  Jakin  aldizkarian, 

zenbait artikulu labur, eta bereziki Henri Bergson filosofoaz saio luze samar bat, eta 

bere  guztizko  gai  batetaz:  Europaz.  70eko  hamarkadan,  besteak  beste,  bi  liburu 

argitara  eman  zituen  euskaraz:  Ene  sinestea  autobiografikoa  eta  Beñat  adiskidea  

agur! berariaz gazteei zuzendua. 

Gure urte-bitartera etorriz, 50eko hamarkadan: olerkiak, antzerkiak, mintzaldiak 

argitaratu zituen Gernika eta Gure Herria-n, eta Euzko-Gogoa-n eta bereziki Herria-

n artikuluak, 500 bat hortxe nonbait. Semantikari, eta hein batean alde formalari ere 

erreparatuko  diogu.  Artikulu  hautatu  gutxi  batzuk  balio  diezagukete  goragoko 

baieztapen  orokorrak  kontrastatzeko  eta  ñabartzeko,  eta  ikuspegi  historizistatik 

50eko hamarkadan egin zuena hobeki nabarmentzeko.

1.2.1. Idazleaz bi hitz

Oso estilo  berezia,  pertsonala  garatu  duela  bere  edozein  testu  irakurtzen  hasi 

orduko ohartu daiteke  zeinahi  irakurle.  J.  Azurmendik  eta  J.L.  Davantek  oharpen 

jakingarriak egin dituzte Salaberryren alderdi garrantzizko horretaz. Egiteko dagoena 

azterketa  sakona  da.  Gu  hemen,  labur-zurrean,  mugatuko  gara  bi  idazle  horien 

adierazpen batzuk hona ekartzera, eta haiei artikulu bakar baten aipamena eranstera.

J. Azurmendik: 

Egia da espresioaren sentsibilitate eta gustu barrokoa duela ere. Baina, huts  

egiten  ez  badut,  Seminarioko  eredu  latinoak  utziz  bederen,  Salaberryren  

zinezko  ereduak,  XVII.  mendeko  “moralista”  frantsesak  dira  oroz  gain  

(beharbada filosofian ere ezagutu dituenenak XVII. mendeko filosofo handiak  

izan diren bezala), psikologiaren zaletasun filosofiko-moral inoiz ez gutxitu bat  

ere  haiekin  partekatzen  duela.  Gustuz,  kontzeptista  da.  Haiek  bezala,  

zehaztasuna eta barreadura bilatzen du batera, maximak egiten duen gisan.  

Erretolikoa  da  (zentzu  onean).  Baina  ez  Bossuet.  Idazteak,  hitzen  algebra  

ariketak  egitea  dirudi  harentzat,  ez  kaskada  batean  hustutzea.  Diskurtso  
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fragmentatua,  diskontinuoa, behin eta berriro jarioaren erdian moztu egiten  

duena:  sententzia,  inziso,  figura  batekin  (.)  Diskurtso  dominatzailea  da  

nolabait.  Ez  du  libertaterik  uzten  (agian  berak  ere  ez  du  libertaterik).  

Kontrasteen  jokoa,  sententzia,  lakonismoa,  ebaketa  jarraikiak,  irakurlea  

menperatzeko tresnak dira1467.

J.L. Davantek berriz: 

Bere xarma badu Salaberryren euskara pertsonal horrek, nortasun berezi eta  

indartsu  baten  adierazle.  Halako  elokuentzia  batek  darama,  Iparraldeko  

tradizio luzearen ildotik  (.)  Bere  pedagogia  badu heletarraren elokuentziak,  

errepikapenaren  indarrari  esker,  neurtitz  askearen  antzeko  frasea  lagun,  

Claudel  baten  gisako  prosodia  erabiliz,  frantses  olerkari-antzerkilari  handi  

horren mireslea baitzen Salaberry1468.

Gorago  aipatu  dugun  E.  Salaberryren  beraren  artikulura  etorriz,  Aljeriaren 

deskolonizazio gerra 1954an hasi zenetik, heletar idazleak bereziki eduki zion begia. 

Hartaz ziur naiz ehun bat artikulu idatzi zituela euskaraz zein erdaraz. Azken unera 

arte P. Lafittek bezala aljerriarren autonomia aldeztu zuen, baina batasun frantsesean 

gelditzekotan. 

1961eko  apirilean  “Egiaren  tenorea  Algerian”  deritzan  artikulua  idatzi  zuen. 

Artikulu gehienak bezala hirutan banatua. Lehen atal osoa, baditu zortzi ahapaldi, 

hogeita bost bat lerro, zezen-hiltzaileari eskainiak dira, zezenari azken ezpata ukaldi 

hilgarria  ematera  doan  zezenketariari.  Zezena  eta  zezen-hiltzailea  biak  bakar-

bakarrik:

Hiltzaleari  baztertu  zaizko  inguruko  mutileria  eta  laguntzaileak.  Bakarrik  

dago,  den mendren igitu  orduko,  su pindarrak dariozkola  soinekoaren  urhe  

girgilerietarik:  iguzki  zurrupita  halakoa  da  zeru-gainetik,  nun  ez  baitzaio  

gelditzen  itzal  bat  ere  gordegailu  edo  kukutzale.  Eskuan  hiltzaleak  dauzka  

trapu  gorria  eta  haren  dilingarian  gordea  altzeiruzko  ezpata  hertsi,  

1467 Etienne Salaberry II Bere pentsamenduaz (1903-2003), Egan, Donostia, 2003, 15 or.
1468 Etienne Salaberry (1903-1981) I, Egan, Donostia, 2003, 235 or.
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chorrotcha.  Aitzinean  zezenaren  meta  beltza,  odola  sakietarik  burrustan,  

chotch  mokodunak  bizkar-sahetsean  landatuak,  haizeak  harat-hunat  

derabiltzan neguko abar punta hosto-gabeak iduri1469. 

Deskribapen zehatz, plastikoa, pixkanaka tenkatuz doa, egiaren tenore lazgarrira 

heldu  arte.  Zein  zezenketari  irudikatu  du  idazleak  eta  irakurleak  hark  idatzia 

irakurtzean:  Charles  De Gaulle!,  Aljeriako  zezenari  azken ezpata  kolpea  emateko 

tenorean. Lehen atalak testua geldieran utzi du, geldiera tenkatuan, eta beste bi atalak 

ere  hala  geldituko  dira:  dilindan,  Aljerian  zer  gertatuko!  Itxaropen  zantzuekin 

bururatu zuen artikulua nolanahi ere. 

Baina  hori  da  gutxienekoa  gagozkionerako:  Salaberryren  idazletasuna 

nabarmendu  nahi  genuen:  zein  artikulu  landua  eta  lortua  adierazpenaren  aldetik. 

Mamia eta  azala,  edukia eta  forma ezkontza  ederrean.  Ez dut  ukatuko,  batzuetan 

nekatu  ere  egiten  du  bere  estilo  askotan  barrokoegiak.  Gorago  genioen  bezala, 

azterkizun.   

1.2.2. Frantzia, Europa, Amerika eta Errusia

1.2.2.1. “Frantziaren zaintzeaz”1470 

Artikulu gehienak hiru ataletan banatu ohi zituen;  esaterako,  guk iruzkintzeko 

hautatu ditugun artikulu guztiak, hala dira antolatuak. Mamiari dagokionez, gorago 

adierazi dugu Frantzia ukatu gabe nahi zuela hura gainditu, goitik Europa antolatuz, 

eta behetik, Euskal Herria alde guztietatik sustatuz. Zer esanahi zehatz du “Frantzia 

ukatu gabe” delako horrek? Artikulu hau adibide ona da horretaz jabetzeko.

Haste-hastean  baieztapen  adierazgarri  hau:  Bichtan  da  herriaren  eginbide  

lehenetarik  bat  dela  bere  lurraren  zaintzea.  Ageri,  gobernuaren  eginbide  

samurrenetatik ditakela, lan horri buruz, behar diren soldadu eta tresnak aintzinetik  

metatzea (ib.) 

1469 Etienne Salaberry (1903-1981) I, Egan, Donostia, 2003, 94-95 orr.
1470 Herria, 1952-08-28.
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Baieztapen horren arabera, Frantzia ez da estatu hotz bat, baizik ere herri bat, eta 

herriaren eginbide nagusietarik herri-lurra zaintzea: frantsesek hexagonoa begiratzea 

soldadu ongi armatuez.  Eztabaida zegoen puri-purian soldaduetan ala armagintzan 

eralgi behar zuen dirua Frantziak, eta E. Salaberryren arabera, biak behar ziren, hots, 

soldadu ongi armatuak. Ez berak 1940an alemanen aurka ibili ziren bezala, ez gizon 

eta batez ere ez tresna, askoz okerrago prestatuak gerrarako alemanak baino.

Bigarren atalari  “Oroz lehen bihotza”  izenburua paratu zion.  Soldaduek beren 

aitzindariekin  “herriko familiarik  bilduena,  tinkiena” behar  zuten osatu;  izan  ere: 

“herria behar duenaz geroz salbatu, harentzat bere odola ichuriz. Biziaren emaitea,  

amodioaren froga (ib.)   

Armadaren  beharraren  eta  eginbidearen  ederraren  laudorio  bikaina;  Frantzia 

salbatzeko ohore handiz bizia galtzeko prest leudekeen soldaduez osatu armadarena 

–azken buruan, aldeak alde, gurutzeko Jesukristoren idurikoak, hark mundu guztiaren 

alde bezala hauek Frantziaren alde–. Idazten ziharduen une historiko hartan (1952) 

Alemania Ekialderaino iristen ziren komunisten arrisku larria izango zuen gogoan, 

eta peril hartatik Frantzia babesteko gertu egon behar zuten soldaduak, Frantziako 

herriaren alde bizia galtzeko ere. Haatik, bada hor ahaztura garrantzizko bat, direlako 

soldadu  horiek  besteren  odola  isurtzeko  prestatzen  zirela  bereziki,  esaterako, 

Frantziak bere koloniak bere horretan atxikitzeagatik –orduan Indotxinan gerran–, 

gizakiak hiltzeko prestatzen zituela, zeinahi armadak bezalaxe, hots, armadaren aurki 

zuria agertzen zuen soilik, ifrentzu beltza ezkutatuz. Hirugarren atalean areagotzen 

zuen aipatutako mezua. 

“Zauri chaharra” izenburuko atalean, hogeigarren mendearen hasieran armadaren 

eta elizaren aurka ereindako haziak ekarri zituen gogora: 

Duela  mende-erdi,  gizon  tzar  alde  batek  lau  egin  ahalak  egin  zituzten  

armadaren kontra.  Berdin ere  elizaren kontra...Denborak ekhartzen ditu  azi  

guzien  uztak.  Badira  Frantzian  alderdi  osoak  sorhaiotuak,  pagano  

bilhakatuak...Bainan  Frantzian,  bere  baitharik  soldadu  chut  gai  izan  den  

aspaldiko jende hortan, soldaduaren amodioa kraskatua eta hautsia bezala da  

(ib).
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 Zaila  da erlijioa eta  armada hobeki elkarri  estekatzea eta bateratzea:  Ez dira  

egunetik  bertzerat  Frantses  girichtino  lurrak  paganotu,  bainan  emeki...Ez  dira  

Frantses soldadu gogo suharrak egundik biharrerat hoztu, bainan ozkatik ozkarat 

(ib.)

Ondorio gisa:  Zer sail izigarria den, herri-amodioaren berriz landatzea, behar  

dugu begiz izartu, ez lotsatzeko, bainan orai beretik hari buruz lotzeko gizonki (ib.)

Artikulu honen arabera,  Frantzia  ukatu ez ezik,  laudatzen eta  goresten da,  eta 

Frantziako  herriaren  iraganaren  eta  geroaren  handitasunaren  zutoin  armada  eta 

erlijioa  paratzen  dira,  eta  bien  sostengu  espiritual  herriaren  amodio  sakratua, 

materiala bainoago espirituala. 

Ez du artikulu  bakarra  ikuskera horretakoa1471.  E.  Salaberry irakurririk  hobeki 

ulertzen  da  zenbat  zor  dion  Frantziak  erlijiosoei,  Eliza  katoliko  frantsesak  nola 

lagundu dion estatuari, hark XX. mendean parte hartu duen gerra guztietan, alemanen 

aurka ez ezik koloniak atxikitzeko, lehen mundu gerratik hasita, non hogeita bost bat 

mila  erlijioso ibili  ziren,  bost mila  inguruk bizia  galdurik,  nahiz eta gerrara deitu 

zituen  gobernuko  errepublikar  erradikalek-eta  eliza  katolikoaren  ondasunen  eta 

irakaskuntza eskumenen aurka gogor jokatu zuten 1870etik lehen mundu gerra hasi 

arte, eta are gerrate artean ere. 

1.2.2.2. “Ala elhez...ala obraz...”1472

Artikulu horretan aurreko artikuluan aipatu dugun herriaren eta armadaren aldeko 

amodioa,  hots,  Frantziako  herriaren  eta  armadaren  aldeko  maitasuna,  Europara 

bideratzea  galdegiten  du,  Europar  armada  bateratura,  Amerikaren  eta  Errusiaren 

arteko borrokari beha egon ordez.

1471 Irakur “Frantziatik urrun ere Frantzia” in Etienne Salaberry I, Egan, 2003, 38-40 orr.
1472 Herria, 1953-03-26.
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Artikuluari koherentzia ematen dion ideia nagusia izenburuan dago bildua, hots, 

ele  edo  hitzek  obrak,  egintzak  behar  dituztela  lagun,  bestela  eleak  haizeak 

daramatzan orbela baino ez direla. 

Stalin hil  eta  Malenkov nagusi jarriagatik,  Errusiak politika berari  jarraikitzen 

diola  diosku.  Eleak  ederrak  baina obrak gaiztoak.  Hitzez  bakearen  alde,  egintzez 

estatubatuar hegazkinak sutan ematen: 

Amerikano  aireko  zonbaitek  biltzen  dituzte  hegaletan  ahurtara  bat  “adan  

hechur”  soldaduek  “balentzat”  erraiten  duten  bezala,  eta  sutan  jausten  

lurrerat (.)  Hitzak ari alderdi bat. Obrak bertze alderdirat. Hamar hitzek ez  

obra  bat  balio.  Begiratzen  ahal  hitzak,  emaiten  dituenak  obrak.  Obretarik  

ageri, zer hitz daukan gizonak egiazki sabelean (ib.)

Amerikanoak errusiarren jukutrien jakitun,  obratzen ari  ziren,  bonba atomikoa 

frogatzen  Nevada  estatuko  basamortuan,  eta  bonbaren  beldurrak  atxikitzen  zuen 

Errusia bere zedarrietan. Bonba atomikoaren deskribapen poetikoa bitxia gertatzen 

da, eta zer pentsatua ematen du: 

Lurretik igan da hiruetan hogoi metra eta gehiagoko onjo dirdirant bat, urdin  

eta hori, zoin pollita, zoin garbia zen, ikusi ahal ukan baitute Amerikano guziek  

beren  sukalde-mahain  aintzinean  “television”-eko  tresnari  begiak  emanez.  

Beldur horrek, obra basa horrek gaitu gerlatik zaintzen. Chimichtazko murru  

hori da gerlaren eta bakearen arte-murru deithoragarria. Gerlaren beldurrak  

gaitu, doi-doi, bake eremuan begiratzen. Obrak, ez hitzak...(ib.)

Estatubatuarren  politikaren  alde  agertu  zen  50eko  hamarkada  guztian.  Lehen 

kritika, nik uste, 1965ean idatzi zuela, Lyndon B. Johnson presidentea zela estatu-

batuarrek  Dominikar  Errepublikan  egiten  ari  ziren  politika  makiavelikotzat 

salatuz1473.

Aztertzen dihardugun artikulura itzuliz, gauza berbera egin behar zuen Europak 

eta  bereziki  Frantziak,  Europako  armada  bateratua  sortzen  lagundu,  bakea  nahi 

izanez  gero,  gerrarako  prestatu.  Europak  etorkizuna  izango  zuen  armada  bakar 

1473 Ikus “Makiavel´en xendra” in Herria, 1965-05-27.
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indartsua  sortzen  bazuen,  gerrarako  tresna  hoberenez  hornitua,  bonba  atomikoa 

barne: 

Frantzia  ez  da  gehiago  ez  gizonez  ez  mozkinez  aski  aberats,  ukaiteko  ez  

“bombe atomique”, ez aireko andana haundi, ez “tank” alde gaitz. Ez ditu, eta  

ez ditio  (ditzake izan) (.)  Ez balin badugu Europa bat egiten, armada bakhar  

bat Europan egiten, izanen gira berdin orai bezain ahul, eta gure elhasturia, ez  

deusturia...Ezen, gerla has baladi, guk ere Koreako jende gaichoek bezala, bil  

baiginitio bai batzuen, bai bertzen “bomba” eta gaineratikoak! (ib.)

1960an lortu zuen bonba atomikoa Frantziak eta frogak Saharako Reggane-n egin 

zituen –gaur Aljeriaren mende, orduan artean Frantziaren kolonia, gerran ari zena. 

Biak lotzea erraza da. Aljeriarrek ikus zezaten zein indartsua zen Frantzia hautatu 

zuten leku hori, besteak beste–. Zer iritzi eman zuen E. Salaberryk? Ez zuen bat egin 

Asia eta Afrikatik altxatu ziren protesta ahotsekin. Frantziak ez al zuen bada aurretik 

amerikanoek, errusoek eta ingelesek egindakoa egin? Ez al zen bada berrehun eta 

zortzigarren  eztanda  nuklearra  munduan?  E.  Salaberryren  beste  konstante  bat  da 

Frantziari nazioartetik egiten zitzaizkion kritikak arbuiatzea,  hots, Frantziaren alde 

ateratzea1474.  Hala  eta  guztiz  ere,  ez  zuen  Ch.  De  Gaullek  bezala  uste,  bonba 

atomikoaren  jabe  izateak  Frantzia  begiratu  eta  babestuko  zuenik.  Hori  arlo 

guztietatik Europa eraikitzeak egingo zuen:

Bonba atomika ukan ala ez ukan, ez dezake Frantziak, oraiko mendean, ber-

berak bere burua zaint. Ez da Rusiaren aztaletarat heltzen. Bertze erresuma  

libroekin ez badu bat egiten, harenak egina du (.) Léprince-Ringuet Frantziako  

jakintsun aipatuak zion Regganeko zartatzea baino handiagoa zaiola Europako  

herri  guziek  altchatu  duten  Geneve-ko  ikertegia.  Ahopaldi  zintzoa!  Gure  

mendea, herri multzoen mendea, lagungoaren mendea1475.

1474 Irakur “O.N.U Auzitegia” in Herria, 1957-02-07 edo Etienne Salaberry I (1903-2003), Egan, 
Donostia, 2003, 78-80 orr. Frantziak Aljerian zeraman jardunbidea kritikatzen zuen NBEk, eta E. 
Salaberryk Frantzia aldezten kritika horietatik.

1475 “Zartatu-eta...” in Herria, 1960-02-25.
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Frantzia eta nazioarteko politikatik, gatozen Euskal Herriarentzako politikara. Zer 

iritzi  zuen  gure  kultur  ondareaz?,  zer  hautu  politiko  defendatzen  zuen  gure 

herriarentzat?

1.2.3. Euskal Herria: kulturalki eta politikoki alienatua

Alderik  bada  1937an  idatzi  zuen  “Zer  da  eskualdun  izaitea?”1476 mintzaldian 

adierazi  zituenetatik  50eko  hamarkadan  idatzi  zituen  “Eskual  Herriaren  hirur 

dohainak”1477 artikulura edo “Zazpiak bat”1478 mintzaldira?

Lehenbizikoan, izenburuaren azpian honela zioen:  Eskualdun izaitea da, euskal  

lur, mintzaire, fedearen bihotz guziz maithatzea (ib.) Hitz ederrez aditzera eman zuen 

Jainkoak eman diola lurralde bakoitzari bere edertasuna, guri geurea, eta beraz nola 

ez maita. Halaber: Gorputz eta arima da gizona. Gorputz eta arima, herrialdea; ezen  

haren  lurra  “gorputz”  erran  baditake,  “arima”  da  haren  mintzairea,  gogoan  

ditugun guziak elhetan erraiten baititugu1479.

Euskaldunaren historia berriz apala, beste herri batzuen historiaren aldean: 

Badira herriak,  beren haurreri  erakusten baitituzte,  jakintsun,  idazle,  gerla-

nausi aiphatuak andanaka. Gutiago, aithortzen dugu, Eskual-Herriak: haren  

semeak  lurrarekin  edo  itsasoarekin  ari  izan  dira  borroka,  pilotan  jostatu,  

kantuz erran beren amodioak1480. 

Baina ez halere lotsaz eta herabe egoteko modukoa: 

Bainan,  girichtino  maiteak,  bertzen  aitzinean  ez  egon  herabe:  bizi  borthitz  

hortan  haren  haurrek  ikhasiak  ichurtzen  dauzku  nasaiki,  bere  mintzoan.  

Badakit  deus  ez  zaiotela  zonbaiti.  Gazteri  erakutsiko  diote  edo  latin,  edo  

1476 In Gure Herria, (7-8), 1937.
1477 Herria. 1952-07-31.
1478 Gure Herria, (7-8), 1955.
1479 195 or.
1480 195-196 orr.
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angles,  edo  aleman,  bainan  ez  beren  eskuara.  Gaizki  zaiku.  Eskualdunen  

artean bizi denak, denen baino gehiago badu euskararen beharra; eta ez balu  

ere beharrik, eskuara da haren mintzairea (.) Bainan ez dut uste nehork zuzenki  

erran dezaken Eskual-herriaren emaitza ez dela baitezpadakoa. Muthiko bati  

erakhusten  diozularik  aita  eta  ama  emeki  erraiten,  zure  buruari  zu 

erranarazten,  ez  jakinik  ere  erakhusten  diozu,  gure  arabera  aita-ameri  zor  

zaioten ohorea, eta zer da zuzenago?...Erakusten diozularik  ba  delarik  ba, ez 

delarik ez, bertze batzuen itzulirik gabe, erraiten, –jakin gabe erakusten diozu,  

bide  zabalez,  burua  gora  ibiltzen,  eta  gizonarentzat  zer  da  ederrago?...–

Erakusten diozularik behar orduan labur mintzatzen, solas luzearen hitz batez  

mozten, bortchaz, erakusten diozu eman hitzean bermatzen, gibel edo bazter  

sorik gabe, hartu sailean bururaino egoiten, eta zer ditake eskualdunagorik (.)  

mintzaire  hortan  ez  ditake  ar  hainitz  denbora,  nahi  ala  ez,  Jainko  Jaunaz  

orhoitu gabe. Eskuaraz mintzatzea, girichtinoki mintzatzea. Eta gu, Jainkoaren  

haurrentzat, badea beharragorik?1481.

40ko hamarkada  hondarretik  hasita  50eko hamarkada  hasieran  eta  erdi  aldera 

landuko dituen saioen haziak eta ernamuinak hortxe dira bilduak, euskal arazoaren 

teoria orokor baten bila, euskaldunen bere buruaren gutxiagotasun konplexua erauzi 

eta euskaldun izatearen harrotasuna eranstearren.  Hori bai,  oso era tradizionalean: 

euskal  lurraren  ederra,  mintzairaren  eta  fedearen  nagusiki,  eta  gero  pilotari, 

bertsolari,  kantari  eta  dantzarien,  frantsesez  maila  jasoagoan  eta  euskaraz 

xumeagoan.

“Eskual Herriaren hirur dohainak” galdera baten inguruan ardaztua da: Zergatik 

hautatzen du hirietako jendeak Euskal Herria oporrak igarotzeko? Lurraren ederra-

gatik, ohituren ederragatik: 

Gure  gogoetan  bethi  bizi  direlakotz  lehengoen  ohidura  ederrak.  (.)  Ikusten  

baitituzte  arin,  lasterka,  gure  gazteak  pilota  zalhuaren  ondotik.  Ikusten  

baitituzte, plaza gainean nahaste bat gabe, chuchen berechten, aireak manatu  

dantza-pikoak.  Gure  herrietan  herritarrek  asmatu  bestak  orai  ikhusi  nahi  

1481 196 or.
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dituzte,  hiri-josteta  miresgarri  guziez  higuinduak  dauden jakintsunek  ere1482, 

eta, jakina, fedeagatik: Herri batek bere fedearen adina du. Fedea azkar eta  

bero dagolarik, burrustan diragala bizi-urhats guzietan,  ez da dudarik herri  

hura gazte dago (.)  Jainkoak dauku eman lurra.  Gizonek aldiz  dituzte  alha  

begiratzen ohidurak. Bainan amek dute etchean landatzen haurren fedea (ib). 

Bistan da,  1952an 1937an adierazten  zituen  zutoin  berberak atxikitzen  zituela 

hondarrik  hondarrenean,  gerra  urte  latzak  igaro  ondotik.  Erresistentzia  modu 

kontserbatzaile tradizionala.

“Zazpiak bat” saio laburrean,  sinbolo bidez sendotu nahi du euskal nortasuna. 

Historian anitz eta aldi berean bat izan ziren arbaso euskaldunak: 

Ez zirena lothu denak batean, denak trumilka, sorbaldaz eta papoz, bizkarrez  

eta zangoz, mendi bazterreko harri mutur kankaileri, eta zampilahara botatu,  

pumpe eta orro, eror ziten Karlos handiaren zaldizko handi pitrailen gainerat...  

Dohakabe ez balire  egun hortan izanki  ainhitz  eta bat,  denak eta bat,  gure  

arbaso  Eskualdunak.  Dohakabe  ahantzi  balute  egun  hortan  haitzaren  

salbagarri erakaspena!1483. 

Zein da bada haritzaren irakaspena? Erro, ondo, hosto eta abar, ainhitz besotara  

ditu haitzak. Ainhitz puska da haitza eta bat. Eta nik (Jaungoikoa) dut erein haitza,  

altcha zadin gizonen artean, ikusgarri erakaspen! Bego haitzaren agintza bilhaka  

dadin gizonaren egintza!

Eta hain euskalduna den haritzaren sinboloarekin batean kristautasunaren sinbolo 

ezagun bat: mahatsarena: 

Jesus,  ene  Seme  Salbatzailea,  jautsi  zaitzuelarik  salhatu  zautzuen  berak:  

Salhatu eta erran berak lagnoki: Ni naiz mahatsa. Erro, ondo, hosto eta aihen,  

ainhitz  besotara  baditu  mahatsak:  Ainhitz  pochi  eta  bat  mahatsa.  Ainhitz  

mulko, eta mulko bat mahatsa. Batetarat bilduak, mahatsa eta haitza! Berdin  

1482 Ikus Etienne Salaberry I (1903-2003), Egan, Donostia, 2003, 52-53 orr.
1483 Gure Herria, 1955, 209 or.
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zuek  ere  izanen zirezte,Jesus  ene  Semearen  amodio  baitan,  ainhitz  eta  bat,  

bakar eta ez berech, lothuak eta ez nahastekatuak, bihika eta mulko!...1484.

Saioa bururatzeko, aipamen nabarmena Europa eraiki nahi ez zuten estatu handi-

mandiei, bereziki Frantziari:  Ene seme Eskualdunak: gezurren erdian itsu-mandoka  

dabiltzan handi behar handieri bota ziozuete, zure arbasoek erakutsi oihu-irrintzina.  

Bat zirezte eta zazpi!...Zazpiak bat!1485.

Euskaldunen  kultur  batasun  teologikoa,  fede  kristauan  bermatua  proposatzen 

zuen. Baina politikoki, zeren alde egin behar zuten euskaldun giristinoek?

P. Lafittez aritzean nabarmendu dugu 1956ko urtarrilaren 2an egin ziren bozen 

emaitzek  izan  zuten  eragina  P.  Lafitterengan  bezala  E.  Salaberryrengan.  Honek 

artikulu hau idatzi zuen: 

1.2.3.1. “Jan phorru, jan-eta dolu!”1486

Lehenik, argi eta garbi zein alderdiren alde egon den, dagoen, eta zergatik: Ez dut  

behin ere gorde, kukulauka (ezkutaketan) artzea ez baita gizonentzat sori, M.R.P.-ren  

alde nintzala. M.R.P. Europaren sustatzale; eta Europa bat ez moldatuz, laster hisia  

erresumen  artean  arra-lothuko.  M.R.P.  ekharria,  tresnak  burrustan  jalgi  ekheien  

chuchenkiago barreatzerat, zuzentasuna eta ontsa izana heda ditezen denen onetan 

(ib).

Bigarrenik, Euskal Herriak zeukan diputatu bakarra galdu zuelako haserre, eta 

horren  ondorioz  Euskal  Herriak  behar-beharrezko  zituen  lantegiak  ez  zirelako 

altxatuko,  lanpostuak  ez  zirelako  sortuko  eta  tokiko  gazteen  emigrazioak  berean 

jarraituko zuelako guztiz erresumindurik: 

Eskualdun deputatu bat baginuen: ez hirur, ez biga, bainan bat bakharrik. Ez  

dugu ukan kalipurik, ez ginuen baten hel-arazteko; bainan aski errebeskeria  

bai, ginuen bakhar haren lurrerat uzteko! Ez dugu ikhusiko ganbaran Errecart  

1484 210-211 orr.
1485 212 or.
1486 Herria. 1956-01-12.
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jauna;  are  gutiago  Ybarnegaray  jauna.  Ginuena  galdu;  ez  ginuena  ez  

bildu...Atchikitzen  ahal ginuena ez  atchiki!  Eta hori,  herriak tresnatu behar  

lukeen tenorean, jende gaztea tokian batere atchikitzekotz...(.) Bainan tresnak  

ebasten dio gizonari lana. Behar dio beraz tresnak gizonari eman bere ogia:  

behar litazke Alemanian, Suisan eta bertze erresuma ernetan bezala, lantegiak  

altchatu.  Odol  husten  ari  da  gure  gaicho  herria!  Nigar  egiten  ez  duenak  

mokhor du bihotza (ib.)

1958an  “Zapeta  Urhe  eta  Espartin  Xuri”  antzerkia  argitaratu  zuen1487.  Ene 

sinestea liburu autobiografikoan1488 idatzia utzi du “Espartin xuri” bera dela. Antzerki 

horretako  gertakariak  Ameriketan  jazotzen  dira  baina  gertalekuaren  mozorroaren 

azpian Euskal Herrian dakusan giroa islatzen du. Pertsonaia nagusiak bi dira: gaiztoa 

“Zapeta  Urhe”,  diruagatik  Jainkoa eta  lege zaharra  alde batera  uzten dituena,  eta 

zintzoa “Espartin Xuri”, indiarren eskubideen defendatzailea. Gaitz-ulertu tragiko bat 

tarteko, indiarrek hil egingo dute beren aldezlea, eta hil ondotik haren zintzotasuna 

ezagutu eta  ohoratuko dute.  Garbi dago halaxe sentitzen zela  E.  Salaberry 50eko 

hamarkada hondarrean, hainbeste ahalegin teoriko egin ondotik euskaldun indiarrei 

gutxiagotasun konplexua erauzi eta beren zibilizazioaren harrotasuna senti zezaten. 

60ko hamarkadan,  Enbata  mugimendu politikoaren sorrerarekin, Vaticanoko II. 

Kontzilioarekin  eta  68ko maiatzarekin,  besteak  beste,  bestelako  aro  historiko  bat 

ireki zen, aurrekoa baino zabalagoa eta itxaropentsuagoa, eta gorago adierazi bezala, 

E. Salaberryk bilakaera etengabean jarraitu zuen.

1.3. PIARRES LARZABAL

Antzerkigintzari eskainitako atalean azpimarratu dugu zein egiteko garrantzizkoa 

jokatu zuen Ipar Euskal Herriko teatroa eraberritzeko lantegian.

1487 Euzko Gogoa, (epaila-jorrailla), 1958.
1488 Ene sinestea. Iragan biziari gibeletik beha, 1978, 6 or.
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50eko hamarkada Zokoan eman zuen. Mila lagun eskas bizi ziren han orduan. 

Joan zenean, elizarik ez; berak eraiki zuen herritar  xumeen laguntzarekin. Lekuko 

jendeaz gain, bretoi arrantzaleak, euskaldunak eta espainolak bizi ziren. 

Herria  eta  Gure Herria  aldizkarian  ez  zuen hurbiltzekorik  ere  gorago aztertu 

ditugun  Lafittek  eta  Salaberryk  bezainbeste  idatzi,  askoz  gutxiago  eta  hutsarte 

handiekin. Idatzi, berez, gehiago idatzi zuen, esaterako, La croix du Sud sei-hilabete-

karian,  orduan  Dakarrera  zihoazen  arrantzaleen  eta  herritarren  arteko  lokarriak 

tinkatzeko1489, baina eskura ditugunak Herria-n idatzitako artikulu politikoak ditugu 

batetik,  Enbata  kazeta  iragartzen  dutenak  nolabait,  eta  bestetik,  Gure  Herria-n 

argitaratutako mintzaldi eta predikuak. 

Darabilen euskara,  funtsean,  ahozko euskaran oinarritzen  da,  eta  idatzi  dituen 

artikuluak  xede  jakinekoak  dira;  ez,  teorikoak  edo  estiloa  lantzeko  idatzi 

erretorikoak. Artikulu politikoetan ideiak hedatu eta pasatu nahi ditu, eta mintzaldi 

eta predikuetan euskararen aberastasunak agertu, teatro onak txarretik bereizi,  edo 

bertsolarien ofizioaren itzala eta ohorea nabarmendu, apezekin batean euskaldunen 

arimen moldatzaile jotzen zituelarik haiek. 

Artikuluaren  edo  predikuaren  xedeak  eta  entzuleek  baldintzaturiko  prosan, 

hizkuntzaren jabetasun handia erakusten du. Hitz eratorrien erabilera ugaria, hiztegi 

aberatsa eta joskera aldetik malgutasun handiko idatziak apailatu ditu. Mereziko luke 

azterketa xehea P. Larzabalen estilo original indar handikoak, bere xumean.

Larzabal  pertsona  bere  ere  originala  zen.  Hona  diogunaren  frogagarri  bat. 

Errepara Euskaltzaindian sartzeko mintzaldian nori eman zizkion eskerrak: lehenik, 

herriko errientari: Hainbertze zanpaldi hartu izan ditut haren ganik, hainbeste aldiz  

entzun “avec ton sale basque...Ganich de Macaye” eta holatsuko goxokeriak, nun,  

haren  aiherkundez,  berak  hastiro(sic) zituen  guziak  bilakatu  baitziren  enetzat  

maitagarri1490;  bigarrenik,  Hazparneko  ikastetxean  irakasle  izandako  apezei:  Etxe  

hortan  sartu  nintzalarik  hameka  urtetan,  horko  apezek  gain-gainetik  debekatzen  

1489 Piarres Larzabalen idazlanak VII, Elkar, Donostia, 1996, 185 or. Edo eta SAHASTUME, 
Annick: “Thoniers et pêcheurs basques à Dakar: de la guerre au tournant de la senne (1945-
1968)” artikuluan datorrenez. Internet: www.hedatuz.euskomedia.org. Zortzi ale atera ziren 
1956tik 1961era.

1490 Ikus Piarres Larzabalen idazlanak VI, Elkar, 1996, 142 or.
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zaukuten  eskuaraz  mintzatzea?  Eskola  bakotxak  bazaukan  ziri-mutur  bat,  “anti”  

bataiatua...(ib.);  hirugarrenik,  Iñazio  Beltzari,  Santa  Kruz  erretore  famatuaren 

manupean gerra karlistan ibilitakoari: Jainkoaren bideak ez baitira gureak, uste dut,  

adin  hortan,  edozoin  sainduren  bizitzak  baino  gehiago,  Santa-Kruzenak  zautala  

idekidura zerbait  eman apez izaitearen bertute  eta goratasunaz.Orduan ere bildu  

nuen betikotz kezka bat, gure Eskual-Herri maiteari zor litzaioken beregaintasunaren  

alde (.) Ote da gure artean hanitz gizon, Iñazio Belzak bezenbat, bere Herriarentzat  

egin  duenik  edo  egin  lezakenik?  Eskerrak  diozkat...Ez  dut  nik  izan  hura  baino  

erakasle hoberik1491. Eta laugarrenik P. Lafitteri.  Nago mintzaldi gutxi egingo zela 

Euskaltzaindiko  sartze  ekitaldietan  originaltasunean  P.  Larzabalek  egindakoarekin 

berdindu litekeenik!

Bigarren  mundu gerrak asko markatu  zuen,  E.  Salaberry  bezala.  Bi  urte  egin 

zituen Alemaniako preso zelaietan, eta beste bi erresistentzian. Herria astekarian utzi 

dizkigu bizitza militarraren arrastoak. 

Herria-n  idatzi  zuen  lehen  artikuluak  “Bilan  d´activité  des  C.D.L.  en  Pays 

Basque” du izenburua1492. Idatzia utzi duenez, Hazparneko “Comité de Libération” 

deitutako elkartea antolatzen ibili zen: 

Alemanak  joan  zirelarik  (.)  “Comité  de  Libération”deitu  elkartea  antolatu  

ginuen (.) Ez zen Hazparnen nahasmendu handirik izan, ez bertze toki askotan  

bezala odol ixurtzerik, ez emazte batzuen bilo mozterik, nahiz bat edo bertzeri  

kontseilatu genion, behin herritik urruntzea. Hazparneko jaun batzu atxikiak  

izan  ziren  halere,  zenbait  egunez,  Baionan,  Polo-ko  sareen  barnean  preso  

harturik1493.

Handik denbora batera, Frantziako gobernu berriak armada berri bat behar zuela 

antolatu  eta,  Hazparnera  heldu  omen  zitzaien  Bordeletik  Chansou jenerala,  beste 

aitzindari multzo batekin: 

1491 144 or.
1492 1945-03-08.
1493 87 or.
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Soldadogai  gazteen  prestakuntza  nahi  zuten antolatu  eta  horrela,  nere  gain  

izan  nuen,  Goalard  jandarme  buruarekin,  Hazparne,  Bastida,  Ahurti  eta  

Landesetako Saint-Barthélémy herriko eskualde osoaren buruzagitza. Ardietsi  

nuen neronek hautatzea laguntako, bi sarjant gai (.) Eta bilkurak egiten hasi  

ginen, larunbat guziez, Haritzbarnen berean (.) Horrek hiru urteko bat iraun  

zuen  eta  gero  proposatu  zaidaten  armadan  gelditzea,  lotinant  graduarekin,  

bainan nere xede bakarra zen apeztasunari emaitea nere bizi guzia, eta hala  

egin nuen1494. 

Horretaraz gero, Zokoan apaiz zela, eliza eraikitzeko lantegian buru-belarri zela, 

lanarteetan  artikuluak  idazten  eta  argitaratzen  zituen.  Lafitte  eta  Salaberry 

seminarioko  irakasleak  ziren,  eta  Herria-ren  ehun  ideologikoa  irazkitzen  eta 

bilbatzen zuten astero. P. Larzabal aldian behingo lankidea zen. 

1960ko urtean zenbait lagunekin Enbata aldizkaria sortu zuen: 

Iparraldeko  euskaldun  batzuek  eskas  bat  sendi  ginuen  alabaina:  Euskal  

folklorea, kultura, eta hizkuntza hats-bizi ziren nolazpait, baina falta zitzaien  

gorpuzteko,  zurkaitz  bat,  hots,  abertzale  talde  politiko  bat.  Ni  kazetaz  

arduratzen hasi nintzen eta, bazterretik, apezlagun erdaltzale amorratu batzuen  

zirikatzen. Horretan galdu genituen irakurle “jator” batzu. Baina bertze jende  

mordoxka hurbildu zen gure ondora1495.

1.3.1. Herria-ko artikulu politikoak

Jadanik  1956ko  abuztuan,  “Eskualdunek  bat  egin  dezagun”  izenburu  adieraz-

garriko artikulua argitaratu zen Herria astekarian. Sinadurarik gabe, baina mamiz eta 

azalez, itxura guztien arabera P. Larzabalena:  Bururatuko othe da egun batez gure  

ametsa? Zazpi eskual probintziek erresuma ttipi berech bat eginen othe dute?1496. 

Goazen sinatu gabeko artikulu horretan aurrera: 

1494 88 or.
1495 185 or.
1496 Herria, 1956-08-16.
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Ez  du  hainbertze  dembora,  eskualdun  suhar  batzuen  ametsa  zela,  Eskual-

Herritik  arrotzak  kasatu  eta,  Eskual-Herria  bere  ber  ezartzeko,  mugaz  

inguraturik. Oraiko eskualdun gazteen gogo eta chedea, bertzerik da. Ez dute  

galdatzen  Eskual-Herria  alhanbrez  inguratzea,  bainan  Europa  eta  Afrika  

muthurra  hartuz,  erresuma  handi  bat  muntatua  izan  dadien,  zointako  

jendetzeek  beiluzteke  libertate  berechak.  Erresuma  handi  horri  Eurafrika  

doriote  (sic)  eta  horren departamendu edo probintzia  laizke  Eskual-Herria,  

Betroinia, Andaluzia eta gainerateko (ib.). 

Jarrai gakizkion. Bada paragrafo bat E. Salaberryri ebatsia dirudiena: Bertzalde,  

Ruzia eta Amerika bezalako otsoeri  partzeko edo ihardokitzeko  deus ez dezakete,  

berech egonez, Europako erresuma kochkor ala kozkorrek (ib.) Ideia bera bai, hitzak 

eta izenlagunak ez; bereziki, “otsoak” hori oso deigarria gertatzen da. Hor bada beste 

esku bat,  era  batera  besterenetik  ebasle  eta  biltzaile,  eta  aldi  berean  original  eta 

esaldiak moldatzeko modu zuzen eta indartsua erakusten duena.

Honela bururatzen da artikulua: 

Eurafrika, egun batez moldatzen badute, zazpi eskual probintziek behar ginuke  

prest  izan,  eta  aski  gora  oihu  egin,  bat  egin  nahi  dugula,  erresuma  berri  

handiaren pean. Hortakotz, batetik, eskual-mamia behar dugu osorik beiratu 

–gure  mintzaira,  usaiak  eta  gogoak  azkartuz...–  bertzetik  izpirituak  behar 

ditugu atzarri eta preparatu, bat eginen dugun egun handiari buruz. Ez ahal da  

eskualdunik gertatuko, holako amets ederrari hotz edo haren trabalari...Harek  

ez luke eskualdun izenarik merezi (ib). 

Handik hiru astera P. Lafittek kaleratu zuen artikulu batean honela zioen: 

Bertzeak bertze, gure ametsa da Eskual-Herriko zazpi probintziek, egun batez,  

bat egin dezaten...Bainan Eskual-Herriaren “bat-ze” hori ez dugu ikusten auzo  

erresumetarik kanpo, are gutiago heiekin etsaigoan. “Bat-ze” hori nahi dugu  

Europa eta Eurafrika behin, handiago zerbait gero izanen den erresuma baten  
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barnean eta  pean.  Hortakotz  gira  hemen Europa eta  Eurafrikaren alde  eta  

heien lehenbailehen eraikitzeari atxikiak1497.

P.  Larzabal  ez  zebilen  bera  bakarrik.  P.  Lafitte  eta  E.  Salaberry  zinez  arran-

guratuak  eta  larriminez  ziren  euskaldungoak  heriotzaren  eta  alienazio  kultural-

politikoaren  itxura  guztiak  zituztelako.  Gogora  P.  Lafitteren  “Eskual-herriak  noiz 

duke bazko?”

Handik  zazpi  bat  hilabetera  beste  artikulu  bat  sinatu  gabea  “Espainiako 

eskualdunen  berri”1498 izenburukoa.  Sarreran:  Frango  maiz  ibiltzen  bainaiz  gure 

Espainiako  lau  probintzietan,  nahi  dauzkitzuet  laburzki  argitaratu  hor  gaindiko  

politikaren harat-hunatak1499. “Espainiako lau probintzietan” jasotako albisteak (lau 

politika  alderditan  banatuak  hautematen  zituen:  erregetiarrak,  falangistak, 

euskaditarrak eta ezkertiar gorriak. Garrantzizkoenak erregetiarrak eta euskaditarrak 

omen ziren. Azken hauek ez omen zuten argi monarkia ala errepublika komeni zen 

Francoren  ondorenerako)  berak  baino  interesgarriago  da  jakitea  zer  adierazi  zien 

bestaldeko euskaldunei Iparraldekoen ametsez: 

Hango Eskualduneri aiphatu diozkatet  hemengo Eskualdunen ametsak. Nola  

Europa bat egiteari eta ere Eurafrikari itzuliak ginauden. Nola karia hortarat,  

jada  muntatuak  ditugun  “Euratom”  eta  “Marché  Commun”  deithu  

antolamenduak. Nola Eurafrika hortan nahi ginuken Eskual-Herri bat berecha  

muntatu zazpiek bat eginez. Gutiz gehienak ahoa zabalik zauden ene erraneri.  

Holakorik ez zuten behin ere entzun. Naski amets-putzu batentzat hartu naute  

zonbaitek! Zer den ahatik! Hoin hurbil eta hoin desbardinki haisa (“haizea” 

izanen da) har dezakegula. Bertzeak bertze, elgar hobeki ezagutzeko ere, on  

laitake Espainiako muga hori puska bat arin balezate. Paris eta Madriletik,  

erdaldun manatari batzuk eman traben gatik, ez baitezakegu gehiago haurridek  

elgar konpreni ere (ib)

1497 1956-09-06 edo Piarres Lafitteren kazetari-lan hautatuak, Elkar, Donostia, 2002, 375 or.
1498 1957-03-28.
1499 Honela dio Zokoan egon zen garaiko oroitzapenak kontatzen ari, inguruan zituen apaizez 

mintzo: Cachenaut Ziburuko erretora, kontseilu oneko gidari zuhurra izan da neretzat. Hameka 
aldiz ereman izan nau, bere autoan, Euskal Herriko xoko ederrenen ikustera (Piarres Larzabalen 
idazlanak VII, Elkar, 1996, 118 or.) Roger Idiart Hegoaldean famatuagoaren anaia Mixel 
Idiartekin ere joaten zen Hego Euskal Herrira, Mixelek berak kontatu zidanez.
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Herria-ren  aurreko  alean,  “Cette  frontière  est  absurde”  izeneko  artikuluan, 

frantsesez eta “Goratik” izengoitiz sinaturik, oso antzeko ideiak adierazi zituen1500. 

Uste izatekoa da lagun handia izan zuen T. Monzonen eragina egon zitekeela 

informazio horretan, bereziki Franco ondorenerako monarkia ala errepublika komeni 

zen gauzak garbi ez zeudelako horretan, T. Monzonen “Ni quito ni pongo rey”1501 

artikulua garai horretakoa baita. Gehiagotasun sentipen bat ere sumatzen zaio, nik 

uste:  Iparraldeko euskaldunak –Frantziaren  eskutik edo mendean–  Europa batera-

tuaren bidean abiatuak izateak ematen zion harrotasuna, eta Hegoaldeko euskaldunak 

berriz,  Espainiako  diktadura  atzeratuagoaren  mendean,  barne-borroka  ziztrinetan 

katigatuak ikusteak, kontrastez sortutako gehiagotasun sentipen gisako bat.

Eskema bertsua aldarrikatzen zuen orduan gori-gori  zen Aljeriako gerla  bake-

bidean ezartzeko ere, hots, aljeriarrei beregaintasuna onartzea Eurafrikaren baitan: 

Pour ceux qui ont l´esprit eurafricain, il n´y a ni Algérie, ni France, ni Italie si  

ce n´est  sur le plan de la culture intelectuelle.  Il  y a l´Eurafrique,  dont les  

richesses appartiennent indistinctement a tous les Eurafricains (.) Il faudrait  

aussi en finir avec la centralisation administrative actuelle, qui va à l´encontre  

de nos grandes proclamations de constructions à venir1502.

Handik berehala  kaleratu  zuen auzitara  eramango  zuen artikulua:  “Toujours  à 

propos de  cette  guerre  d´Algérie”1503.  Salatzaileak  ez  zuen auzitara  eramatearekin 

etsi, Larzabalek berak idatziz kontatu digunez: 

1500 1957-03-21:  “S´il  est  une  frontière  absurde,  anachronique  et  artificielle,  c´est  bien  notre  
frontière franco-espagnole. De part et d´autre de cette frontière, c´est un même peuple qui habite,  
de même parler, de même race, de mêmes coutumes: le peuple basque (.) L´Eurafrique est une  
idée-force contemporaine. Les vrais serviteurs de cette idée sont ceux qui, délaissent la coterie et  
le calcul sordide, sèment à pleines manis l´idéal de la concorde et du respect des peuples, quel  
que soit leur stade de développement matériel et spirituel. C´est d´hommes de cette générosité là  
que le Pays Basque attend sa “libération” et la place qui lui revient dans le concert harmonieux  
des peuples qui constitueront l´Eurafrique”.

1501 Ikus Alderdi, 1957 edo Telesforo Monzonen Hitzak eta Idazkiak III, 269-271 orr. 
1502 “Pour résoudre le conflict algérien” in Herria, 1957-04-11.
1503 1957-05-23.
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Tixier-Vignancour,  eskuintiar  deputatu  ohia,  “Herria”  kazetari  eta  Piarres  

Lafitte haren buruzagiari, jazarri zitzaion. Lafitte auzitan ezarri zuen abokat  

handiak.  Berehala,  neronek  jakinarazi  nion  jujeari,  ni  nintzela  artikuluaren  

idazlea  eta  nere  gain  hartzen  nuela  horren  erantzukizuna.  Niri  oldartu  

zitzaidan  orduan  Tixier,  eta  baitzituen  bere  gizonak,  bi  gauez  bidali  zituen  

Baionako  paraxutistak,  zibilez  jantzirik,  Zokoara,  parropiako  horma guziak  

kartelez  betetzera.  “Frantziaren etsaiei  saldua nintzela eta soldado frantses  

gaixoei,  bizkarretik  tiroka  ari  nintzaiela”  zioten  delako  paperek.  Beharrik,  

Zokoako  jendea  alde  bainuen.  Paperak  zabal  arau,  tokiko  jendeak  xehatu  

zituen1504.

Zehazki,  artikulu  horretako  zein  zatirengatik  auzipetu  ote  zuten?  Esaldi 

hauengatik ote?: 

Malheureusement en Indochine,  à Madagascar ou en Afrique du Nord  –il a  

fallu en arriver à faire parler la poudre pour que nos gouvernants cessent de  

faire la  sourde oreille  aux cris  de légitimes aspirations.  Est-ce à la révolte  

ouverte que les “colonisés” de la France métropolitaine devront avoir recours  

pour obtenir leur décentralisation? S´il en est ainsi, les Algériens luttent pour  

nous et il nous reste à leur tirer notre...béret et à méditer leur leçon.

Berez,  lehenago  aldatu  ditugun artikuluen  harikoa  zen;  izan  ere,  Eurafrikaren 

aldeko aldarria egiten zuen, kontzeptu horren esanahia azaltzearekin batera:  barne 

mugarik  gabeko lurraldea,  askotariko  populuek  osatua,  eta  non populu  bakoitzak 

autogestio zerbait izanen lukeen. Ez zuen Aljeriaren independentzia aldezten, baina 

segur  aski  “aljeriarrak  guregatik  ari  dira  borrokan”  baieztapenak  eta  artikuluaren 

tonuak eragin zuen frantses nazionalista eskuindarren herra.

Aljeriako gerla  aurrera  eta  Larzabalen  ideiak  ere  bai.  Beste  bospasei  artikulu 

idatzi zituen Aljeriakoaz 1957an berean. 

Denboran aurrerako jauzi bat eginik, gatozen 1960ra, “Enbata” kazetaren sortze 

urtera.  Dozena erdi  bat  artikulu  idatzi  zituen  urte  horretan.  Antzeko ideien  biran 

1504 Piarres Larzabalen idazlanak VII, Elkar, 1996, 184 or.
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ibiliagatik,  beti  lortzen  du  arreta  erakartzea  eta  errepikatzen  ari  den  sentipena 

uxatzea. 

Adibide  bakan  batzuk:  Eskualdun  multcho  bat  bagira  batere  ez  baitugu  

onhartzen Eskual-Herria izan dadien josia Paberi orai bezala, ez eta ere jos dezaten  

Tolosa  edo  Bordaleri.  Hori  bi  arrazoinentzat:  Lehenik,  pentsatzen  dugulakotz,  

departamenduen partimena ez dela egin behar eremu-arau, ez eta ere intres-arau,  

bainan  jendetze-arau.  Gizonari  behar  baita  behatu,  eremu  eta  intresari  baino  

lehenago  (.)  Bigarrenekorik,  pentsatzen  dugu,  luze  bada luze,  Europaz  erresuma  

bakar  bat  eginen  dutela,  oraiko  erresumen  arteko  mugak  kenduz.  Ordukotz,  eta  

orduan gure  Espainiako haurridekin,  probintzia  bat  muntatzeko,  on da ez  gaiten  

sobera barna sar Frantzitar aldekoekin1505.

Beste honetan,  Frantziak Aljerian eginiko politika eta  De Gaulle buruzagiaren 

separatismoa salatzeko –Frantzia bakarrik atxiki nahiz–: 

Gure buruzagiek nahiago izan dituzte gizonak hil, mugen bizirik beiratzeko 

–ezenetz– eta  mugak  hil,  gizonen  bizirik  beiratzeko  (.)  Oraiko  urhatsek  ez  

bageramatzeko  (sic)  ere Europaz erresuma baten egiterat, nago, egun batez,  

bortchak  ez  othe  gaituen hortaratuko (.)  Holakorik  gerta  baladi,  ez  laitake  

gehiago  ez  Frantses,  ez  Espaniol  edo  Alemanik,  bainan  gintazke  denok  

Europano. Europano hura zatikatuko lukete, bichtan da, gobernatzekotz. Nola  

egin othe lezakete zatikatze hura? Zer, zimendutzat, hartuz?...Jendeen nonbrea  

othe?  (.)  Ez  othe  laitake  zuhurrago  Europa  hura  zatikatzea,  jendetze  

bakotchari emanez bere berechtasuna?1506.

Edo beste  honetan,  euskararen geroa eta euskaldunen boterea nahitaez  uztartu 

beharraz: 

Maiz  entzuten  dena  da:  zertako  burua  hauts  eskuara  ezin  ikasiz?...Ez  zait  

berdin hanitzik baliatuko, biziaren jalitzeko! Hola mintzo direnak, egiaz mintzo  

dira...Oraiko  moldetan,  eskuara  guti  baliatzen  da  egun  guzitako  ogiaren  

1505 “Eskual-Herria bat izatearen alde”. 1960-3-31.
1506 “Europaz erresuma bat egitearen alde”. 1960-05-19.
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irabazteko...Oraiko  moldetan,  eskuara  jakitea  da,  zirrika  jotzen  jakitea  

bezalatsu  (.)  Bainan  ethor  bedi  eguna,  zointan,  gobernuko  ageri  guziak,  

lantegietako  kondu  eta  plana  guziak,  radio  eta  telebichtak,  izkirio  eta  

eskolatzeak  oro,  eskuaraz  eginak  izanen  baitira...Ethor  bedi  eguna,  zointan  

lantegi  batean  sartzea  ez  baita  errech  izanen,  eskuara  ez  dakienarentzat...  

Eskuara  bilhaka  bedi,  ez  bakarrik  biziaren  edergailu,  bainan  hazgailu...  

Orduan ba, eskuara eta eskualdungoa salbu izanen dira...Bainan, ez da haratik  

ez hunatik...Hein hortaratzekotz, Eskualdunek behar dute izan beren giderren  

jabe1507.

Gorago  aditzera  eman  dugu Lafitteren  eta  Salaberryren  ideietatik  edan zuela, 

haiei  ebatsi  zizkiela  hainbat  ikuspegi,  baina  haietan  gelditu  gabe  beti  bilakaeran 

jardun  zen,  ausardiaz  eta  indarrez.  Historiaren  talaiatik  begira  jarrita,  Aljeriako 

deskolonizazio gerlaren garrantzia hautematen da frantses nazionalismoa ahuldu eta 

euskal  abertzaletasuna  indartzeko  –Larzabalengan  esan  nahi  dut;  J.L.  Davanten 

arabera,  Aljeriara  joan  zirenak  belaunaldi  galdua  izan  ziren  euskal  abertzale-

tasunarentzat–; idealismo handia Eurafrikaren eta herrien Europaren ametsean, eta 

halaber euskara ikasi  beharrarekin eta  boterearekin lotzeko ikuskeran gaurkotasun 

alimalekoa.

1.3.2. Mintzaldiak eta predikuak

Bordeleko  estudianteei  euskal  teatroaz  mintzaldia  1955ean,  Urruñako  elizan 

bertsolarien egunean predikua 1958an, eta Arbotin 1960an Euskaltzaleen Biltzarrean 

beste prediku bat,  euskararen eta euskaldunen ezaugarriei  buruz. Lehenbizikoa da 

mamitsuena, baina antzerkiaren atalean erabili dugu. 

Bertsolariei  eginiko  predikuan,  prediku-airez  erraten  zien  norbait  zirela, 

euskaldunen gogoaren moldatzaile zirenez gero, eta dohain eta eragin hori zutelarik, 

ongi  baliatu  behar  zutela,  eta  haien  ahotik,  apaizenetik  bezala,  zikinkeriak  eta 

gaiztakeriak alde bat utzirik, ele altxagarri, zuzengarri eta irakaspentsuak atera behar 

zirela soilik.

1507 “Eskuara galduko dela, euskaldunak osoki erdaldunen peko egoiten badira”. 1960-06-09.
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Arbotikoan euskararen defentsa sutsua egin zuen, frantsesaren aldean hautematen 

zizkion abantailak ozenki agertuz: 

Eskuara, mintzaira aberatsa.  Gizonak,  bere adimenduko gogoak, hitzez  ditu  

kanporatzen. Eskuarazko hitzak dira garbi, gotor, mugatsu. Zorigaitzez, gure  

eskuara ez dute munduko jaun handiek hautatu, erresumen arteko solaskatzeen  

ibiltzeko. Solaskatze horiek nahiago dituzte ibili erdaraz. Erdaretan, bereziki  

frantsesak badauzka hitz batzu, dena zilinga, dena berdura, ez baitakizu nun  

bururatzen  zaioten  hezurra,  eta  nun hasten  mamia.  Holako hitzak  baliatuz,  

solaskari  handiak  maiz  ados jalitzen  dira elhetan.  Ez  ahatik  gero...obretan.  

Guk,  Eskualdunek  holako  mintzairen  abilezia,  deitzen  dugu  ahulezia.  Gure  

mintzairak  ez  ditu  hitz  berak  baliatzen,  “aitaren”  eta  “amen” 

erraiteko...Hortakotz,  gure  mintzairatik  hazi  gizonak,  hitzak  garbi  ditu,  eta  

obrak argi. Zonbaitek diotena da eskuara dela mintzaira pobre, asko erdarazko  

hitz  ez  ditazkelakotz  eskuararat  bihur.  Dut  ihardetsiren,  badirela  ere  asko  

eskuarazko  hitz,  erdararat  bihur  ez  ditazkenak...Eta  beharrik!...Horrek  dio  

emaiten  gure  mintzairari  bere  mami  berezia.  Hitzez  hitz  bihur  ditakeen  

mintzaira ez da berezia,  bainan bihurtuaren potreta  edo itzala (.)  Hitzek ez  

dute, edo arras guti dute egiten mintzaira, bainan ba hitz heien lerrokatzeko  

moldeak, heien barneko muntadurak eta heien arteko josturak (.) Mintzairalari  

diren  jakintsunek  ez  dakite  nola  aski  goretsi  eskuarazko  hitzek  dauzkaten  

aldakuntza nasaiak...1508.

1.4. M. ERDOZAINTZI-ETXART

Olerkigintzaren  atalean  S.  Mitxelena  eta  B.  Gandiaga  anaiakideekin  batean 

paratu dugu. Haiek bezala baserrian, etxondoan hazia eta frantziskotarretan ikasia eta 

apeztua.  Komunitate  pertsonal-literario batekoak B. Gandiagaren ikuspegiz.  Haiek 

frantziskotar  ikasketak  Arantzazu,  Forua,  eta  Erriberrin  bezala,  M.  Erdozaintzi-

Etxartek  Donapaleuko  aurre-komentuan,  Corrèze  departamenduko  Brive  hiriko 

seminarioan,  Bretainiako  Kemper  hirian,  Okzitaniako  Bezierren,  Pauen,  Paris 

1508 Piarres Larzabalen idazlanak VI, Elkar, 1996,134-135 orr.
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ondoko Orsay-n, eta 1959ko abuztu arte ez zen Donapaleura itzuli, jada apeztua eta 

hogeita bost urteko.

Olerkigintzan eman zuenetik bezala hitz lauz eman zuenetik ere haren obraren 

hasiera dagokigu aztertzea, jakinik idazlea zatitzen dugula eta hasi-masiak baino ez 

ditugula  aintzat  hartzen.  Atal  honetan  dagokigun  prosazko  artikuluei  doakienez, 

1955ean hasi zen argitaratzen  Herria-n. Ez zen  Herria-ko lankide iraunkorra izan, 

baina hantxe plazaratu zen estreinako aldiz kartsu, eta halaber Gure Herria-n. Gazte 

kazetan berriz, ez zuen 1960rarte argitaratu, eta urte horretan hiru olerki baino ez1509. 

Beraz,  ezin  har  dezakegu  Gazte-ko  lankide  iraunkortzat  ere.  Pariseko  euskal 

estudianteek  kaleratzen  zuten  Elgar-en artikulu  sorta  bat  idatzi  zuen.  Hegoaldeko 

kazetetan  harpidetzen  eta  kolaborazioak  igortzen  ere  goiz  hasi  zen,  jada  1956an. 

Harremanik handiena  Yakin-ekin noski, baina  Euzko-Gogoa-ren harpidedun 1956az 

geroztik1510,  eta  aldizkari  horren  propagandista  ere  bai  Elgar-en1511,  eta  olerkiak 

Euzko-Gogoa-n eta Egan-en, bietan argitaratu zituen. 

Horrenbestez, kazeta mugarik ez, eta mendiz bi aldeetako euskal herrien artean 

ere  ez.  Pariseko  euskal  estudianteei  euskal  kultura  lantzen  ziharduten  euzkogo-

goatarren berri eman eta hura irakurtzeak eta irakurrarazteak balio zuela aldarrika-

turik, eta  Yakin-eko irakurleei iparraldeko euskaldun estudianteek Hazparnen egiten 

zituzten bileren berri emanik1512, eta euskal estudianteen batasunari lagundu beharra, 

1509 Ikus LASA GORRAIZ, Xabier: Manex Erdozaintzi-Etxart: Bizitza eta pentsamendua, 
Franciscalia Vasconica, Oñati, 2000, 233 or.

1510 Hala salatzen digu 1958ko maiatzean J. Zaitegiri igorri zion gutunean. Horrekin batean salatzen 
digu  guztiz  goresten  zuela  Euzko-Gogoa  eta  haren  programa:  “Goresten  dut  deramazuen  lan 
ederra gure eskuara nahi Euskaldunen mintzaira bezala betikotz begiratu. Bai segur, Eskualdunak 
lurraren gainean izanen direno behar lukete beren eskuara mintzatu. Hori denek maleruski ez dute 
ulertzen,  edo  ez  dute  nahi  ulertu.  Bertze  batzuk  berdin  lan  hori  gudukatuko  dute.  Azkeneko 
zenbakian  diozun  bezala:  “Gogoz  ta  iakitez  aurreratu  bear  dugu  gure  erri  atzeratua.  Areago 
oraindik. Lengo marra erre ta gure erritarren gogoa ta iakitea iantziago ta mamiagotu geroago ta 
gizonago ta kistarrago, geroago ta euskaldunago gaitezen”. Hori izan dadiela Eskualdun zintzoen 
programa. Jarraikazu ba lan eder hori: emeki emeki, hoin nekez lantu alhorrak emanen du bere 
uzta; hoin nasaiki erein eskual-haziak tokikak aurkituko du nun egin bere erroak”. Jokin Zaitegiri  
egindako gutunak II, Utriusque vasconiae, Donostia, 2007, 859 or.

1511 “Euzko-Gogoa”  in  Elgar,  (1), 1958.  Kultura  sailean  lan  gaitza  egiten  ziharduela  ziotsen 
elgarreko irakurleei. Irakurri behar zutela eta irakurrarazi ezagutzen zituzten euskaldun guztiei. 
Jakitate  poxi  bat  behar  zela  artikuluak  ulertzeko  eta  doi  bat  usatua  izan  mendiz  bestaldeko 
euskalkietan, baina indar poxi bat eginik, laster halako atsegin gozo batek betetzen zuela bihotza,  
hobekiago dastatzen zela euskararen ederra eta bizia.

1512 “Euskal billerak Hazparne´n -Uztallaren 23-28-” in Yakin, (4), 1957. Gero eta ugariago agertzen 
zirela euskal aldizkariak, eta mugimendu horri jarraitzeko zioen: “sar gaiten oldar berri hortan 
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eta denek nor bere tokian, bere etxean, bere eskualdean euskaldungoaren alde obratu 

beharra aldarri  eginik,  bistan dago zubiak eraiki  nahi  zituela  mendiz alde bietako 

euskal estudianteen artean. Zubigintzan ari zen.

Adierazi  dugu olerkigintzaren atalean  1956an P.  Lafitterekin  ika-mika sonatua 

izan zuela. 22 urteko Manexek: “Eskualdun izaiteko ez da aski egitea bilkura bat  

heben, bazkari bat hor, frantsesez eginikako mintzaldi zonbeit  artetan. Ez da aski  

dantza, pilota eta ohitura zonbeiten begiratzea”, eta 55 urteko P. Lafittek: “Otoi ez  

zitela hainbertzeraino hasarra bertzen kontra; eta dakizunaz geroz zer den egiteko,  

lot zaizkio zuhaur lanari!”1513. 

Biek zuten Euskal  Herria  itzaltzen  ari  zen kontzientzia.  Lafittek:  “Eskualdun-

goaren geroak heriotze baten itxura gehienak baditu”1514, eta Erdozaintzi-Etxartek: 

Lurraren gainetik Eskualdunak itzaliak izanen direlarik, orduan nunbait sorturikako  

jakintsun norbait  ohartuko da gizakentearen edestian izan dela gizaki  berezi  bat,  

eskualdunak  deithua!  Orduan  amenstuko  du  liburu  bat  egin  behar  duela  mundu  

zabalean ezagutarazteko gizaki berezi horren izena (.) Eginen du bere liburua (.) eta  

geroa  gero,  berriz  bestaldi  bat  artio,  eskual-gizakia  sarthuko  da  Edestiaren  

ichiltasun beltzean!1515.

P.  Lafitte,  E.  Salaberry  eta  P.  Larzabelez  aritzean  nabarmendu  dugu  euskal 

zibilizazio giristinoa kinka larrian zegoen kontzientzia indartuz eta hedatuz joan zela 

50eko hamarkadaren erdialdean, hiri zibilizazio frantsestu, laiko eta geroz teknikaren 

mendeanagokoak  mehatxaturik,  eta  1956ko  urte  hasieran  Frantzian  egin  ziren 

hauteskundeen ondorioz Ipar Euskal Herria hautetsi euskaldunik gabe geratu zela, 

Herria-tik Errecart euskaldun diputatugaiaren alde egindako propaganda gorabehera. 

eskual-jendearen geroa segurtatu nahiz, guhauren izaitearen iraupena eta osotasuna bilatu nahiz. 
Halere  uste  dut  hobekiago  litakela  zazpi  probintzietako  eskualdunek  gehixago  elgar  adi 
bagindeza, gure indarrak sobera debaldetan enplegatu gabe…”.

1513 BORDA, Itxaro: Manex Erdozaintzi-Etxart, Bidegileak, Eusko-Jaurlaritza, Gasteiz, 1995, 3. or.
1514 Ikus “Eskual-herriak noiz duke bazko?” in Herria 1956-03-29 edo nik prestatu: Piarres Lafitte  

Kazetari-lan hautatuak, Elkar, Donostia, 2002, 369 or.
1515 Argitaragabe jarraitzen duten kaieretako batean idatzia, 1957ko otsailaren 11n.
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Euskal zibilizazioaren ikuspegitik, kinka larriko abagune historiko hartan jalgi zen 

letren plazara.

Euskal zibilizazio tradizionala nola garai berrietara egokitu, nola iraunarazi eta 

garatu,  horra  haren  pentsamenduaren  etxea  eraikitzera  bulkatzen  zuten  xede 

nagusiak.  Erabat  harturik,  familian  eta  sorterrian  jasotako  laborari  kultura 

giristinoari,  ikasketa erlijioso eta irakurketen bidez jasotako ideiak erantsi zizkion, 

besteak beste, pertsonalismo kristau eta kolonialismoaren aurkako pentsalarienak, eta 

jatorri  askotariko  ideia  eta  ezpalekin  euskal  kultura gutxietsiari  prestigioa ematen 

ahalegindu  zen,  Iparraldeko  herri  tarroetako  gazteriaren  deseuskalduntzea  eta 

nortasun galtzea  salatu zituen,  eta  euskaldunak,  bereziki  eskolatuak,  geroan elitea 

izatera deituak,  iratzarrarazi eta Euskal Herriaren aldeko lanean engaiatzen tematu 

zen. Goazen xehekiago begiratzera haren pentsamendu ezpalak:

1.4.1. Euskal hirixketako euskaldun gazteak kulturaz eskas

 

Bereziki bere adineko euskal hirixketako gazteak aurkitzen zituen kulturaz eskas: 

Aski da zonbeit egun gure hirichketan iragaitea (Baionan, Miarritzen, Doniba-

ne Lohitzunen, Hendaian, Saran, Khanbon, Donibane-Garazin, Donaphaleun,  

Atharratzen...) Hirichka horietan aurkitzen dira familia eskualdun gothorrak;  

bainan  laster  ohartzen  gara  azken  gizameneko  gazte  ainhitzak  barnez  huts  

direla,  barreiatuak,  irabaziari  eta  plazerari  emanak.  Gauza  guzietan  

aisetasuna bilhatzen dute; gogo-lanetako astirik ez dezakete1516. 

Burgestuak, hedonismoak jota, eta euskaltasunetik guztiz landa, udatiarren moda 

“itsusienen” imitatzaile huts: 

Eskualdunik? Deusik  ez  dute.  Udatiarrek  karreatu usai eta moda itsusienak  

beretzen  dituzte.  Ez  direlakotz  jakitatez  argituak;  adimendua  ez  dutelakotz  

1516 “Eskual-kultura baten behar gorria” in Herria, 1956-04-05.
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sekulan  moldatua  ukan;  hitz  batez,  haurtasuneko  mailan  kizkurturik  baratu  

direlakotz, ez dire kapable arzondetze (zibilizazio) berriak dakharzkan ongi eta  

gaitzen  ikhusteko,  bat  bertzetik  berechteko.  Maleruski  gure  herri  eta  

hirichketan  ibilki  diren  udatiarren  arzondetze  berriaren  itzalak,  ahuleziak,  

alderdi makhurrenak baizik ez dauzkute ezagutarazten (ib.).

Gaitza sendabidean jartzeko ez zuen uste Gure Herria kazetak ekarpen handirik 

egiten zuenik: 

Eta ez dauku “Gure Herria” agerkariak bere artikulu meheekin gauza haundi-

rik ekhartzen. Nahi ginduke egungo eskualduna salbatu eta ez meria zokhoetan  

hatzeman erhautsak jan paper zonbeit. Eskual-gizonaz gira grignan, eta nahi  

ginduke, bere norbaitasun bereziaren arabera, bere jite ederrari leialki atchi-

kia  izanez,  arzondetze  berrian  sararazi.  Hortakotz,  gogozko  lanetaz  gure  

agerkariak behar dire aberastu, ezen Eskualdunek ere beitute hazkurri mamitsu  

baten beharra, nahi lukete alhapide bat gozoa, nasaia, zointan beren gogoa  

haz, bertzelan arrotz alhagietarat joanen dire eta gogoa osoki erdaldunduko  

zaiote (ib.) 

Ororen  beharra  adierazten  zion  P.  Lafittek  lehenik1517:  euskaldunena  eta 

gaskoiena. Arrazoi praktikoengatik batez ere, Gure Herria bezalako kultur aldizkari 

bat euskal-dun soilez ezin biziarazia zen. Aski irakurlerik ez. Gauza bertsua euskal 

liburuekin. Kultura mota desberdinak daudela ziotson, besteak beste, eskolatuena eta 

jende  xehearena,  eta  eskolatuentzat  hor  zela  Euzko-Gogoa, Zaitegi  jaunaren 

zuzendaritza-pean,  eta  errazagoa  eta  gauza  berrietara  emanagoa  zen  Donostiako 

Egan aldizkaria  bera  ere.  Funtsaren  funtsean,  egin  ahal  zutena  egiten  zutela,  eta 

Ostogiak berak zer egin behar zen bazekienez gero, egin zezala.

Baketsu  eta  elkarlan  beharra  nabarmenduz  ihardetsi  zion  ibarlarrak:  zahar  eta 

gazte eskuz esku, denak sail berean aritzearen premia azpimarratuz1518. Aldarrikatzen 

zuen euskaldun guztiak jabetu behar zirela Euskal Herriaren aldera zuten eginbideaz 

eta guztien arteko elkarlan hori zein axola handikoa zen nabarmentzen zuen: 

1517 “Ostogia jaunari” in Herria, 1956-04-19.
1518 “Denak eskuz esku, sail berean” in Herria, 1956-05-10.
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Denak deliberatzen bagine gure bizi tokian bereziki Eskual-Herriko hirietan...  

zerbaiten egiterat: eskuararen erakusterat familietan; euskal-kantu eta dantzen  

deneri  erakusterat;  eskual-teatro,  mintzaldi  eta  deskantsuen  herri  guzietan  

moldatzerat... Eskual-Herriak har lezake oldar berri bat...

Tresna  berriez,  laborantzakoez-eta  informazioa  euskaraz  jaso,  irratia  euskaraz 

entzun: 

Ezen,  beren  etchondoa  azkartuz  geroz,  finkatuz  geroz,  nahi  beilukete  beren  

eskual norbaitasuna begiratu,  osotu,  edertu...Eletrika jinez,  negu eta igande  

arratsetan aije  izanen beita  irakurtzea,  nahi  luzkete  eskuarazko irakurgaiak  

berentzat,  bai  eta  beren  haurrentzat;  ezen  aijetasunean  ere  nahi  beilukete  

eskualdun izan.(ib.)

Lehenbiziko  artikuluan  aipatua  berresten  zuen:  Eskual-Herriko  Eskola  libro  

guzietan eskuara behar litake erakutsia izan; hortakotz, ez da gobernamenduaren  

permichionerik behar; aski da Jaun Aphezpikuaren eta eskola hoietako buruzagien  

baimena. Argi  zioen,  bestalde,  euskaldunek  berek  nahi  izan  behar  zutela,  eta: 

eskualdun aphez,  erreint  eta erreintsa erakuslek  behar dute fermuki  dretcho hori  

galdegin eta ardietsi artino, ez barkhatu. Behar da nahikunde, amodio, zintzotasun. 

Eginkizun horretan denek behar zuten esku hartu: 

Denek,  izan  ditezen  laborari,  langile,  ala  jakintsun.  Denek,  berezikiago  

ikhastegi  nausietan  beren  ikhasteen  egiteko  eta  bururatzeko  chantza  ukhan  

duten  eskualdun  guziek,  beren  eginbide-hertsitzat  behar  dute  hartu  eta  

begiratu:  euskararen  erakustea;  eskual  dohain  berezien  eraikitzea,  

hogoigarren mendean izan gaitezen lehengoetan bezain eskualdun-fededun eta  

guri  behatuz,  gure  herri  auzoetako  gizaldeek  ikhas  dezaten  Jainkoaren  eta  

gizonaren errespetua; Jainkoaren eta gizonaren amodioa (ib.).

1.4.2. Agerkaria nolakoa mezua halakoa
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Herria  agerkari  herrikoian  euskaldunen  gutxiagotasun  konplexuak,  “uzkur-

minak” uxatu eta ororen artean euskal kultura bizi bat abian jartzeko xedez: 

Eskualdunak ez gira beharba oraiko egunetan gizaki haundi bat, eta hortakotz  

uste  dute  Eskualdunek,  batzuek  segurik  (soberachkok),  beste  gizakiak  beno  

ttipiago girela eta halako ahalge batek bezala hartzen gaitu Eskual Herritik  

kanpo  bagoatzilarik1519. Eta  okerrena  burges  semeen  jokabidea:  ezen  bas-

herritarrak beno atrebituago direlakoan (ustekeriaz), badakitelakoan frantsesa  

edo espagnola mintzatzen,  iduritzen zaiote  gizonen arteko mail  gorenenerat  

helduak;  chamarraz  bezala  eskuaraz  buluzten  dire  eta  beren  sor-enda  

arnegatzen (ib.).  

Eta Baionako  Gure Herria  kazetan eta Pariseko euskaldun estudianteen kazeta 

Elgarren  frantsesez,  beste  era  batera.  Asiako  eta  Afrikako  deskolonizazio 

mugimenduak ekartzen  zituen  gogora,  nazio  berrien  sorrerari  kasu eman beharra, 

haien  askatasunaren  alde  egin  beharra,  gizonak,  zeinahi  arrazakoa  izanik  ere, 

norberaren  ahalmenak  garatzeko  esperientzia  egiteko  aukera  izan  zezan1520. 

Kolonizatuen askatasuna ez ezik, Hegoaldeko euskal ahaideek hogei urteren buruan 

jasaten ari ziren umiliatze eta zanpaketa zekarren gogora, eta ondorioztatzen zuen 

ezin  zirela  ezer  egin  gabe  geratu,  ez  zela  sentimentaltasun  zaharkitua  edo 

nazionalismo itsua baizik ere trufaz hartua zen egia bat baieztatzea: 

1519 “Uzkur-mina” in Herria, 1956-06-07 eta “segida” hurrengo alean (1956-06-14).
1520 Aljeriako  gerla  gotorra  gori-gori  zen.  Hala  idatzi  zuen  bere  kaier  argitaragabean  1957ko 
martxoaren 24an bere anaiari buruz:  Jean-Leon ene aneiak egun untzia hartzen du Port-Vendres-ko  
portuan Oran-erat buruz. Gaichua, zonbeit egun etchen igaranik, trichterik badoa Algerialat. Hori  
beita naiko gazten chortea. Berek sekulan nahi ukhan ez duten gerla batean beren bizia hirriskuan  
emaitea. Ez dugu nahi gerlarik eta nahi ala ez halere juan behar-Zein defendiatzeko? Gure Aber[r]ia,  
bena nun dugu gure aber[r]ia? Guk eskualdunek, Eskual-Herria dugu gure lehen Aber[r]ia, gure sor-
lekhia delakotz; Eskualdunen lurra delakotz, gure Arbasoen indarrez edertua...Frantzia dugu gure  
bigarren Aber[r]ia, munduko erresuma guziak ditugun bezala...Gure generazioneak gerla hastio du;  
ez du nahi gerlarik. Nahi dugu salba, Jesu-Krichtok bere Aitaren gainikako erakaspenaren arabera  
biziz  baizik.  Gizona, gorphutz eta arima,  Jainkoak egina; aren gizona (gorphutz  eta arima) bere  
osoan errotik  Jainkoarena da eta Jainkoaren  ganat  deithua eta doana bere  izaite  guziaz.  Oraiko  
jendek nahi dute bastertu [sic] Jainkoaren izaitetasuna, eta orduan Gizonaren alderako errespetuak  
ez dezake nihun aurki zimendurik. Orduan, Jainkoak baztertuz gioz, gizonaren errespetua ezeztatuz  
gioz; nahi dena libro liteke egiterat diru-gose edo diruz ithoak diren jauntto zonbeitentzat.
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celle d´un droit naturel que tout peuple possède de disposer de lui-même. De ce  

droit  naturel,  commun à tous  les  peuples,  tout  basque se doit  d´en prendre  

conscience et de travailler à son application1521. 

Ekonomia  eta  folklore  aldetik  egiten  ziren  ahaleginei  pentsamendu  aldetik 

egindako  ahalegina  zegoen  erantsi  beharra,  eta  indar  hori  ez  zuten  soilik  euskal 

intelektualek edo Euzko-Gogoa eta Egan-en irakurleek egin behar, baizik ere euskal 

intelektualen guneak sortu beharra zegoen pentsamendu joera berri bat sortzeko1522. 

Horretarako  arbasoengandik  jasotako  kulturan  oinarritu  behar  zen,  gure  herriaren 

historia  ezagutzeak  duen  garrantziaz  ohartu,  gure  marinel,  kortsario,  soldadu  eta 

misiolarien  balentriak,  eta  Frantzisko  Vitoria  bezalako  pentsalariek,  nazioarteko 

eskubide  modernoaren  fundatzailea,  bere  garaian  izandako  eraginaz  jabetzea  eta 

aintzat hartzea. Gure arbasoen kulturaz ongi jabetuak egon, eta hori aberasteaz eta 

haurrei transmititzeaz arduratu. Hitz batean, Euskal Herriaren bilakaera ekonomiko, 

kultural, sozial eta erlijiozkoan aletxoa ezarri beharra.

Hurrengo aleetan, arbasoen kultura tradizionaletik orduko zibilizazio teknikora, 

barruz husturik eta nortasuna galdurik ez igarotzeko, euskal unibertsitariek egiteko 

garrantzizkoa  zutela  aditzera  ematen  zuen,  eta  Esprit aldizkari  frantses  famatutik 

Henri  Davenson-en aipu hau aldatzen  zuen:  “una vie  de l´esprit  centrée sur une  

doctrine fondamentale du monde, de l´homme et de la vie; una vie de l´esprit dont  

toutes les manifestations puisent leur inspiration dans cette Vérité centrale (Culture  

métapsysique  dont  le  centre  est  le  Dieu  Révélé,  le  Dieu  qui  s´est  inseré  dans  l

1521 “Réflexions sur  des problemes basques” in  Elgar,  (5), 1957. Aurretik,  urtarrileko alean “Un 
problème actuel: L´Enseignement de la langue basque” argitaratu zuen. Artikulu hori lehenago 
Gure  Herria-n argitara eman zuen “Un problème actuel: L´Enseignement de la langue basque” 
(1956 maiatz-ekhaina) eta 1957an  Elgar-en bi aletan bezala 1959an berriro ere  Gure Herria-n 
argitara eman zituen “Un problème actuel: L´Enseignement de la langue basque” izenburupean. 
Gure Herria, (4) 1959, 239-246 orr.

1522 1956an  Atharratzen  egin  ziren  euskal  ikasleen  bileren  karietara  bere  kaierean  –argitaratu 
gabeak–idatzi  zituen iruzkin jakingarrietatik  honako hauek aldatzen  ditugu:  si  “Embata” doit  
exister ce n´est pas uniquement pour faire fol-klore; Embata doit être un noyau vivant que doit  
orienter  l´effort  basque...Actuellement  nous  n´appartenom  plus  á  un  pays  pays  français  ou  
espagnol;  nous  appartenom  á  un  ensemble  de  pays  qui  se  el.  veulent  indépendants  tout  en  
entretenant de relations politiques, économiques, sociales et culturelles les uns avec les autres. Ce 
que jè reproche á nos jeunes étudiants c´est ce manque de doctrine, jè veux dire regard sur le  
monde, sur les problémes humains, sur les problémes internationaux; manque de reflexion sur les  
problémes actuels en vue d´une action efficace, d´une action actuelle qui prépare l´avenir de  
notre pays.    
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´histoire et qui resitue dans son sens véritable tou le monde du créé), s´efforcent de l

´exprimer et de la traduire, chacune dans son domaine et avec sa langue propre”1523.

Era berean, Hubert Deschamps-i jarraiki zioen onartu behar zela Europa jada ez 

zela  behiala  izandako  planetako  erregina,  baizik  bi  erraldoiren  arteko  emakume 

heldugabea.  Mundu  berria  arbuiatu  gabe,  aditzera  ematen  zuen  mundu  berrian 

euskaldunak zer eginkizun zuen: 

Dans les limites de notre pays, constitué de sept provinces, nous devons déceler  

les forces vives existantes; les regrouper et ainsi susciter tout un mouvement  

culturel et spirituel spécifiquement basque, qui s´insère dans l´effort général d

´une  prise  de  conscience  nationale  pour  créer  un  “monde  uni  dans  une  

coopération fraternelle (et libre) de toutes les races, de tous les continents”1524.

Maila teorikoagotik praktikoagora igaroz, euskara irakasteko batzorde bat sortzea 

proposatzen zuen. Haren xede praktiko nagusia neska eta  mutilen eskola erlijioso 

guztietan  euskararen  irakaskuntza  bermatzea  izango  zen.  Azpiko  xedeak  berriz 

honako hauek:

1.-  Euskal  gazteen  artean  herriaren  alderako  atxikimendu  sutsua  eragitea, 

“etxondo”-arekiko,  berezko  balioekiko  (zentzu  ona,  justizia,  fedea,  gizatiar  eta 

jainkotiar  sena)  gure  arbasoek  oinordetzan  utzitako  ondare  kultural  eta 

espiritualarekiko, hitz batean, euskal nortasunaren alderako.

2.-  Urtean  zehar  euskarazko  hitzaldiak  antolatzea  oso  gai  ziren  pertsona 

ospetsuek emanak (P. Lafittek bezala),  landan nahiz hirian bizi  ziren euskaldunek 

beren euskal izaeraren kontzientzia har zezaten, zituzten aberastasunena, eta horrekin 

batean beren mundu ikuskera zabaltzeko aukera emateko, lurralde mugak gaindituz, 

munduko gainerako herrietan menta zuten ideia eta mugimenduen berri izaki, beren 

heldutasunera iritsi nahi zuten nazio gazteez interesaturik eta zibilizazio berri batean 

txerta zitezen, hots, lanaren zibilizazioan.

1523 “Défense de la culture et liberté de l´esprit” in Esprit, 1936-11-01.
1524 DESCHAMPS, Hubert: La fin des empires coloniaux, PUF, 1950,  127 or.
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3.-  Euskararen  irakaskuntza  sustatzea  eta  indartzea  nazio,  herri,  arraza  baten 

balioen  bitarteko  denez  gero.  Euskara  guretzat  da,  zioen,  gure  pentsamenduaren 

adierazpen bizia. Gurasoek familian erakutsitakoari eskolakoa erantsi behar zitzaion, 

metodikoki, zientifikoki erakutsia. Euskara kultur hizkuntza bilakatu beharra zegoen: 

euskaraz pentsatu eta euskaraz adierazi.

1.4.3. Edouard Herriot-en gaineko artikulua

Bi arrazoirengatik bereizi dugu idatzi hau: lehenik, haste-hastetik idazle gisa zuen 

maisutasunaren  erakusgarri  jotzen  dugulako,  eta,  bigarrenik,  zein  tradiziotatik 

abiatzen zen jabetu gaitezen lagungarri ona irizten diogulako.

Irakurlearen arreta erakartzeko idatzi ohi den sarreratik beretik sumatzen da hil 

berria zen politikaria goresteko gehiago hartu zuela luma, nahiz itzalik ere aurkitzen 

zion. 

Lehen paragrafo osoak bigarren paragrafoaren lehen hiru lerroekin batean, azken 

buruan, zendu berria gorestea du xede,  eta horretarako dotorezia  handiz zehazten 

zuen bizi zuten garai historikoan gizon politikoek zein ezaugarri behar zituzten: 

Zonbeit urthe hontan jakintzak egin du urhats haundirik alde guzietarat; oldar  

gaitzean  badoa  bethi  barnago  bere  ikhertzetan,  bethi  hobekiago  bere  

asmatzetan. Ez dakigu geroan zer izanen diren jakintzaren ondorioak, on ala  

tzarrak. Bena orai dakiguna da erresumen arteko mugak gainditzen ari dituela  

eta  herri-aldeak  elgarretarat  hurantzen  (sic).  Hortarakotz  gire  erresumen  

artean geroago eta gehiago elgarrekin mintzatuko, elgarrekin kurutzatuko (.)  

Horrek erran nahi du oraiko gizonok beharko dutela gogoa lehengoek baino  

zabalago  (.)  hitz  batez  gizonago  beharko  dute  agertu  zuzentasunez,  

zintzotasunez betheak; besten zeretaz hartuak1525.

1525 Yakin, (3), 1957, 97-106 orr.
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Horretaraz  gero,  bigarren  mundu  gerra  ondoko  politikariek  gogo  zabalekoak, 

zuzentasunez  eta  zintzotasunez  beteak  behar  zuten  izan  eta  hurkoaren  arrangurez 

hartuak;  eta  ezaugarri  horiek  hein  batean  bete  zituen  bere  bizialdian  Edouard 

Herriotek:  erran  dezakegu  zerbait  gisaz  gizon  horietarik  bat  izan  dela,  beharba  

Ameriketan, Russian (sic) eta Angletarian (sic) Frantzian baino gehichago estimatua 

(ib). 

Sarrera  dotorea  da,  hats  handikoa,  zenduaren  lanaren  balioa  izartu  aurretik 

esparru zabalean kokatzen gaituelarik, mugak murrizten ari zen jakintzaren eremuan, 

alajaina! Ez dirudi hasiberria idazgintzan. 

Bestalde,  laudorioa  ez  da  erabatekoa  “zerbait  gisaz”  horrek  salatzen  duenez. 

Argiekin  batean  itzalik  ere  hautematen  zion  hil  berriari,  gogo  handiko  gizona 

izanagatik: anitzetan bakarrik zoanan...eta oraiko egunean nehor ezin ibili bakarrik. 

Itzal hori, hots, bakarrik ibili behar hori, haatik, arintzen zuen adieraziz akats hura 

harena ez ezik frantsesena eta euskaldunena ere bazela. Esan gabe doana segur aski 

da  Frantziak  garai  hartan  muzin  egiten  ziola  Europaren  batasunari;  eta,  Ipar  eta 

Hegoko euskaldunak elkarrengandik oso banatuak zekuskiela. Zerbaitegatik erabaki 

zuen Erdozaintzi-Etxartek Euzko-Gogoa-n eta Yakin-en kolaboratzea oso gaztedanik! 

Gatozen  zenduari  atzematen  zizkion  argi-itzaletara.  Argietako  bat  zenduak 

ezagutza  osoa  zuela  Gerlier  kardinalari  giristino  ehorzketak  galdatu  izana.  Idazle 

sinestunen topikoetako bat –gauza bertsua garai bertsuan, Hegoaldean, 1955ean, José 

Ortega  y  Gasset  kristauki  hil  ote  zen  sortu  polemika–.  Beste  batzuk:  Lyoneko 

auzapez zela egindakoak, Frantziako diputatuen ganberako eta Biltzar Nazionaleko 

presidente zela egindako hainbat lan.

Eta  itzaletara  etorriz,  eta  horiek  dira  guretzat  garrantzizkoenak  Ipar  Euskal 

Herriaren  historian  izan  zuten  eragin  nabarmenagatik,  itzal  nagusiena  1924ko 

bozkatzeetan  Kontseiluko  Presidente  izendatua  izan  zela,  jarri  nahi  izan  zuen 

programa politikoa: 
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Laiko-legea  Alsace  eta  Lorraine  eskualdetako  eskoletan  jartzea;  

Kongregazionen kontra 1901-ean bozkatua izan zen legea finkatzea; Vatican-

eko enbachadorea kentzea; Eskola bakarra (Gobernamenduko eskola)1526. 

Diosku  Erdozaintzi-Etxartek  Herriot-ek  Waldeck-Rousseau-k  eta  Combes-ek 

bezainbat garratz aire ez izanagatik, ez zuela aski trebezia erakutsi lau puntu horiek 

aurkeztean  ez  zelako  ohartu  lehen  mundu  gerraren  ondotik  Frantziako  populuak 

bestelako pentsaera zuela: 

Frantziako populuak bazuen aski elgarren arteko aharraz eta eztabadez; asko  

sofritu  izan du Alemaniaren kontra egin  behartu zuen gerlan eta  orai  bake  

pochi bat baizik ez zuen bilatzen. Aije ulertzen dugu orai HERRIOT-ek bere  

programa nahi  ukhan duelarik  aplikatu  Kongregazionen  kontra,  nola  jende  

chehea altchatu zen lege horren kontra (.) Ezen ohartu beita heiek zaukatela  

bihotzean  Aberriaren  alderateko  egiazko  amodio  bizia.  Ez  du  nahi  

Kongregazionen kontra  zerbait  egina  izan dadien  eta  bere  gain  hartzen  du  

heien begiratzea1527. 

Argi-itzalak  zerrendatu  ondotik,  artikuluaren  azken  zatian  epaitzea  dagokio, 

jujamendua  ematea,  eta  hor  itzulinguruka  ibili  ondotik,  iritzia  edo  epaia  ematea 

badagokion ez dagokion, azken buruan emango du. Jujamendu bat Jainkoari dagokio: 

HERRIOTen gainean dakiguna da, bere biziko azken mementoan Jainko maiteari hel  

egin diola, Eliza Ama sainduaren alderat bere begitartea itzuliz1528; haatik, gizona 

gizonen  artean  bizi  baita  eta  elkarren  alderako  eginbideak  ditugunez,  honako 

arrazoiketa hau egiten du: 

Denek bizi behar elgar lagunduz eta elgar maitatuz. Bizi behar ere erresuma  

baten  barnean,  eta  erresuma  horren  ongia  arthoski  bilatu  behar.  Gizon  

bakochak baditu bere eginbideak bere Aberri eta Gobernamenduaren alderat;  

anitzetan eginbide horiek ahantzirik, gure dretchoak baizik ez ditugu aipatzen.  

Guk ere behar dugu pharte hartu gure lurreko erresuma bakotcharen egiten;  

1526 103 or.
1527 104-105 orr.
1528 106 or.
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nahi  ukan  behar  dugu  gure  erresuma  bakotcharen  izaitea  eta  haren  

haunditasuna,  haatik  lurraren  gainean  moldatu  izan  diren  beste  erresumak  

errespetatuz  bai  eta  oraiko  denboretan  alde  guzietan  moldatzen  ari  diren  

erresuma berriak (ib.).

Esaldi horiengatik adierazi dugu gorago idatzi hau adierazgarria dela ohartzeko 

zein tradiziotatik abiatzen zen, hots, Frantziako aberri eta gobernamenduaren aldera 

eta erlijiosoen alde anitz eman zuen euskal populu giristinotik. Orduantxe moldatzen 

ari ziren erresuma berrien alde egin nahi zuen aldarri,  deskolonizatzen ari zirenen 

alde,  guztien  gainetik  kolonizazio  pean  zekusan  Euskal  Herri  zatikatu  eta 

gutxietsiaren alde, baina errepara bekio historiaren zamaren handiari.

Herriot  Lyongo  alkate  izateaz  gain,  Ministro  Presidente,   Atzerri  Ministro  eta 

beste  izan  zen,  politikari  frantses  gailena  eta,  batez  ere,  laizismoaren  figura 

borrokalarienetarik:  Vatikanoarekin  harremanak  eten,  etab.  Eta  literatoa  ere  oso 

famatua, Akademia Frantseseko kide. Erdozaintzi batek, bere muga katolikoekin ere, 

haren sinpatiaz idaztea, kasik eskandalu bat zen bere giza ingurunean.

Haren pentsamendua aztertu duen Xabier Lasak honela idatzi zuen 1971n “Fréres 

du Monde” aldizkarian ibarlarrak idatzi zuen “Le pouvoir au peuple: seul moyen de 

sauver la spécifité des ethnies” artikuluan oinarriturik: 

Manexen abiapuntua da Euskal Herriak ez duela denbora alferrik galdu behar  

bere herri existentziarako eskubideak aldarrikatzen; Euskal Herria herri bat da  

osoki, bere kultura, jendea eta adierazpen bereziekin; horregatik bere egitura  

politiko propioak eratu behar ditu kanpoko inorekin kontsultatu gabe. Inork  

ezin  dio  Euskal  Herriari  herri  bezala  existitzeko  eskubidea  ukatu,  Euskal  

Herriak bizi behar du1529. 

1529 LASA GORRAIZ, Xabier: Manex Erdozaintzi-Etxart Bizitza eta pentsamendua, Franciscalia 
Vasconica, Oñati, 2000, 151 or.
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Aztertu  dugun  idatzia  gogoan,  gertatu  zen  bilakaerarik  M.  Erdozaintzi-

Etxartengan 1957tik 1971ra bitartean, bizi zen ingurunean eta mundu zabalean ere 

gertatu zen bezala1530.

Azken paragrafoak ez du galerarik. Ez du ezer soberan, zuhurra da guztiz, eta 

ezin hobeki laburbiltzen du testu osoa: 

Frantziarentzat HERRIOT-ek egin du anitz, ez dezakegu guk erran zonbat, ezen  

ez beititake chuchen izart gizon baten lana edo merezi duen bezala aski estima.  

Anitz  egin  duen  hortan  bada  on  eta  tzarrik;  kalte  frango  egin  duke  bere  

ideologiari jarraikiz, ez dugu uste gachtakeriaz edo maltzurkeriaz; uste zuen  

untsa egiten zuela eta,  bere gisan, Frantsesen ongia bilatzen zuen. Eta uste  

dugu, gure iritziz bederen, Frantziako edestian toki berezi bat emanen zaiola,  

gizon politikero haundi bati zor zaion bezala (ib).  

Ordutik hona asko egin da euskara batzeko, nahiz oraindik asko dagoen egiteko. 

Hitzen  idazkera  arraro  banaka  batzuek,  esaterako:  “hono”  (oraino);  “Ihortzetak” 

(ehorzketak); ez dute orbantzen idazlearen estilo argia.

b) Gure Herria 

Kultur  aldizkari  bihilabetekaria.  Herria  xumeagoa  bezala,  eskola  gutxiko 

irakurleentzat,  Gure Herria-k xede goragokoak zituen, jende eskolatuagoa baitzuen 

irakurle. 

J. Saint-Pierre zuzendariaren hitzetan:  Dés le premier jour,  Gure Herria  adopta 

une manière qui demeure à mi-chemin entre la vulgarisation populaire trop poussée  

et le maquis scientifique ouvert aux seuls initiés1531; lehen aldia 1921etik 1939ra; eta, 

1530 Erdozaintziren  praktika  idatzian  ere  badira  hinki-hankak euskararen  edo frantsesaren  aldeko 
hautuari doakionez. Euskaraz, bere garairako, asko idatzi zuen. Baina frantsesez ere bai, eta non 
eta  bere  kaier  pertsonalean,  askatasun  eta  egokitasun  guztiak  izanik  euskara  hutsez  aritzeko 
deigarria gertatzen da gisa honetako oharrak frantsesez idatzi izana:  Vendredi 16 Aout: Je quitte  
mon vieux papa et ma chère maman et mes fréres. Je les quitte jusqu´ál année prochaine qui sera  
pour moi et pour mes parents et pour toute ma famille une année de grâces, une année de grande  
joie, s´il plait á Dieu (1957an idatzia. Nago euskara hutsez mintzatuko zela familiakoekin). 

1531 “A nos amis” in Gure Herria, (1-2), 1950. 
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Hegoaldean euskaldunek zuten  egoera  makurra  beste  eragingarri  bat  gehiago  zen 

1939tik atera gabe egon ondotik, berriro abiatzeko, 1950ean: La carence actuelle des  

manifestations de la pensée basque chez nos voisins des Provinces, nous oblige à un  

nouvel effort (ib.). 

Artikulu ugari historiko-kultural deiturapean sar litezkeenak ageri dira, esaterako, 

“Les  chapelles  basques”1532 nahiz  “Le  marché  d´Hasparren”1533 edo  “Notes  sur  l

´histoire de la paroisse de Cambo”1534;  Jean Elizalde  Zerbitzari-k Azkaine herriari 

euskaraz eskainitako saltsa-maltsa ere genero berera biltzekoa da. 

Leon, Leon Berrizarte hazpandarrak alegia anitz kaleratu zuen, Paul Guilsou, P. 

Larzabal  eta  Mayi  Elissagarayk  antzerkiak,  eta  Iratzederrek,  Oxobik  eta  beste 

hainbatek olerki edo bertsoak eta halaber, mintzaldiak. Eskualzaleen Biltzarrak urtero 

egiten zuen egunaren berri  jasotzen zuen,  ikasleek egindako euskarazko idazlanei 

emandako  sariak  barne,  eta  zerbait  bereziki  nabarmentzera  jarriz  gero,  Baionan, 

1959ko  irailean  egin  ziren  jardunaldi  pedagogikoen  berri  eman  zuenekoa 

nabarmenduko nuke, IKAS elkartearen sorreraren eta jarraipenarena. 

Honako iradokizun hauek egin zituen P. Lafitte idazkariak 1959ko ekainean Gure 

Herria-k egin zuen biltzarrean: 

Ensuite  la  rédaction  doit  envisager  une  plus  grande  place  faite  aux  textes  

basques, une chronique du basque à l´école qui permette aux enseignants d

´avoir des textes à étudier, un appel aux spécialistes de l´histoire et de l´art  

pour obtenir des études de grand intérêt et enfin une chronique des livres et des  

revues qui s´occupent de questions basques, avec un rappel des événements  

intéressant la vie et la langue du Pays Basque. Après cet exposé, les membres  

présents  échangent  suggestions  et  idées  et  l´on  décide  de  faire  appel  aux  

chercheurs dans les divers domaines des études basques1535. 

1532 Cuzacq, René : “Les chapelles basques”, in Gure-Herria, 1951, 82 or.;142 or.; 202. or.
1533 Etcheverry, Chan. Michel: “Le marché d´Hasparren” in Gure-Herria, 1951, 353 or.
1534 Poupel, R.: “Notes sur l´histoire de la paroisse de Cambo” in Gure-Herria, (12), 1958.

1535 “Assemblée de GURE HERRIA”, (7), 1959, 63-64 orr.
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Euskal testuek leku gehiago behar zuten,  irakasleek zer  aztertua izan zezaten. 

50eko hamarkadan, P. Lafittek aski argitaratu zuen bertan, eta idazkari ere izan zen. 

E. Salaberryk  eta P. Larzabalek ere dezente argitaratu zuten. M. Erdozaintzi-Etxartek 

eta Jean Etcheparek gutxi. Jean Elizalde  Zerbitzari berriz, lankide iraunkorra izan 

zen. 

Horiez gain, beste idazle batzuk ere argitaratu zuten: G. Epherre, X. Arotzarena 

Zephuru, A. Constantin mediku atharraztarrak, eta 1959ra arte Eskualzaleen Biltza-

rreko  lehendakari  izan  zen  L.  Dassancek1536 eta  haren  ondoko  lehendakari  M. 

Labegueriek1537.  P.  Narbaitz1538 bikarioak,  J.  Caminok1539 eta  J.  Hiriart  Urruty1540 

apaizek  ere  kolaborazioak  kaleratu  zituzten,  eta  Hegoaldeko  A.  Irigarai 

iruindarrak1541 ere bai, besteak beste.

1.5. GILEN EPHERRE

J.  Saint-Pierre  1951n  hil  zenetik  hamarraldi  osoan  zuzendari  Gilen  Epherre 

zuberotarra izan zen. Artikulu zenbait kaleratu zituen. Lhande 1957an hil eta haren 

ordain izendatu zuten euskaltzain oso. Euskaltzaindian ohi denez, sartzen zenak bere 

aurrekoari  eskaini zion mintzaldia  eta ihardespena Jean Elizalde  Zerbitzari-k egin 

zion. 

Honela aurkeztu zuen: 

G. Eppherre jaunak haurretik odolean zuen eskuararen amodioa. Gazte-gaztea  

zelarik  ez  othe  zituen  jada  Eskualzaleen-Biltzarreko  urthe-lanetan  bortz  

1536 Eskualzaleen  Biltzarreko  urteroko  mintzaldia  eta  beste  artikulu  banaka  batzuk  euskaraz  eta 
frantsesez.  Ikus, esaterako, “Eskualzaleen Biltzarraren sortze eta hastapenak” 1952, 211 or. eta 
ond.

1537 Artikulu bat edo beste frantsesez (Esaterako: “De l´intérêt psycho-pédagogoque du bilinguisme” 
1959,  161  or.  eta  ond.)  eta  euskaraz  Eskualzaleen  Biltzarrerako  prestatutako  mintzaldiak  eta 
gisakoak. Esaterako, ikus: “Arbotiko egun ederraz” edo “Aita Donostia”, 1960, 257 or eta ond.; 
eta 384 eta ond., hurrenez hurren.

1538 Ikus “Elizako predikua Azular-en ohoretan sariketak” (hazil-abendua), 1956, 325-330 orr.
1539 Eskualzaleen Biltzarrak gaztetxoei euskal lanak eginarazten zizkien eta onenak saritzen. Haiek 

zuzentzeaz eta haien berri emateaz arduratzen zen. Ikus, esaterako: “Idazle jaunaren mintzaldia. 
Eskuarazko lanez” 1955, 293-294 orr.

1540 Ikus “Norbait izaitea” gazteei zuzendua. 1957ko otsaila, 139-143 orr.
1541 Ikus “Literatur-eskuararen inguruan”, (10), 1959, 231-239 orr.
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liberako eder batzu irabazi? (.) etzen Eppherre jaun kalonjea, bertze zenbait  

bezala, hortan gelditu. Hor ditut lekuko katichima bat, kantika-libru bat, meza  

sainduko liburu bat Chuberoko eskuara ederrenean! Lekuko, eskuin-eta ezker  

aditu diozkagun prediku zenbeit. Barkotcheko bat, Mitikileko bat Eskualzaleen-

Biltzarreko phestan,  Baigorriko bat bertsularien phestan,  Garralda mendiko  

bat  lapurtar  ederraz  hango Ama Birjinaren  phestan!  Lekuko,  aste  gehienez  

“Herrian” egiten dituen artikuluak1542.

Joxemiel Bidadorrek “Zuberoako bedatse loraduna”-n dio Etxahun, Lhande eta 

Ligueixen gainean idatzi zituenak direla nabarmentzekoak1543. 

Aita Lhanderen oroitzapenean G. Epherrek idatzi  zuen Euskaltzaindiko sartze-

mintzaldiko azken atal “Adio Aita Lhanderi” deiturikotik paragrafo bat aldatzea aski 

izan liteke haren erretorikaz eta zubereraren indarraz jabetzeko: 

Egiaz, Euskal-Herriak galdu du bere Seme haitienetarik bat; galdu du, bena  

lehenik ere ountsa gozatu du eta baliatu, haren izatiak uzten beitu goure zelu  

ourdin eijerrian argi bat sekulan ere itzaliren eztena, haren ezpiritu argi gocho  

eta maithagarriak egiazki altchatu beitutu Euskal-Herriak dutian hountarzun  

aberats ezinagokouak, haren bihotzeko suiak phiztu beitutu euskal bihotzetan  

amodio bat, ezagutze bat, indar bat eta su bat, gu oro eta balinba beste hanitch  

ere ezinago luzaz eraikiren eta sustaturen gutienak1544. 

1.6. XALBAT AROTZARENA

Gatozen orain X. Arotzarena  isturiztar  polemikoarengana.  Emile  Larrek dioen 

bezala, Eskualduna kazetako idazlea: 

Uste dut hemen oroit arazi behar zirela lehengo ixtorio horiek, ahantz ez dadin  

nundik heldu giren kasetaritzan,  bai eta euskara idatzian eta irakurrian ere  

gure  herrian  eta  familietan.  Gure  adinekoek,  elizako  berettergotik  landa,  

1542 “Euskalzaindia-ren izenean ongi ethorri!” in Gure Herria, 1959, 208 or.
1543 Ikus “Literaturaren zubitegia”-n, Epherre, Gilen.
1544 “Euskalzaindia-ren izenean ongi ethorri!” in Gure Herria, 1959, 206 or.
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Arotçarenaren eta Soubeleten  ESKUALDUNA dugu eliza bortetan saldu eta  

guhauk  irakurri  duguna.  Eta  hau zor  diogu  orduko  Elizari:  apezek  dutela,  

beren kideko batzuekin, bizirik atxikia euskara1545. 

Dozena  erdi  bat  artikulu  argitaratu  zituen  50eko  hamarkadan  Gure  Herria-n. 

Erabat harturik, idatzi zuen lehena da landuena eta  interesgarriena: “Le problème de 

la traduction”.

“Semenario  handian,  erakasle”  izenekoan,  J.  Saint-Pierre  hil  ondoan idatzian, 

haren irakasle dohainak nabarmentzen dizkigu, haren etorrera Baionako seminario 

handira  udaberriaren  etorrerarekin  berdinduz:  Gure  eskolara  primadera  sarthu  

zaunkun bat-batean: erakasle berriak ekharten zuen erakas-molde berria1546.

“Mendiondo-tik atera diren aphezak”1547 artikulu luzean erabiltzen dituen zenbait 

esamolde  eta  idazmoldea  bera  kenduz  gero,  gainerakoa  informazio  hutsa  da 

gehienbat, apaizen izenak eta izanak goresteko eta oroitarazteko idatziak, salbuespen 

bakan batzuk salbu (apaiz jansenista eta iraultzaren aldekoen aurka). 

“Sagurik  ez  dute!”1548,  “Barkatu!  Uste  nuen”1549,  eta  “Pepechu  Madrilen”1550 

izenburukoak, kontakizun labur-xumeak dira.  Lehena, fraideak protagonista dituen 

kontakizun irrigarria eta beste biak herri-kontakizunak. “Pepetxu Madrilen”, senar-

emazte arloteen, hots, Hegoaldeko “Peru eta Mari”-ren sailekoa, eta “Barkatu! Uste 

nuen” berriz, galtxagorrien sailekoa.

Gorago aipaturiko itzulpenari  buruzko artikulua literatur  euskararen batasunari 

eskainitako atalean aztertzen dugu.

1.7. ALBERT CONSTANTIN

1545 Ene artzain-etxolak, Auspoa liburutegia 273, Sendoa argitaldaria, Oiartzun, 2001, 187 or. 
1546 In Gure-Herria, (1), 1952, 16-19 orr.
1547 1955, (9), 306-319 orr.
1548 1953, (3), 103-106 orr.
1549 1953, (5), 145-148 orr.
1550 1957, (9), 317-321 orr.
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Beste  idazle  zuberotar  bat  Gure  Herria-n  kolaboratu  zuena:  A.  Constantin 

medikua.  Frantsesez  gehiago,  baina  euskaraz  ere  idatzi  zuen.  Besteak  beste, 

“Eskioulako herria  nountik noula  egin  den”  izeneko mintzaldia,  Eskiulan  1954an 

egin zen Eskualzaleen Biltzarrean egin zuena.

Erakutsi  zigun  mintzaldi  argitaratu  horretan  Eskiula  herria,  gaztea  izan  gabe, 

herri berriagoa dela ingurukoak baino: herri berhez bezala ezaguturik izan da 1385-

1456 artian, ene oustez 1440 altechian1551. Hango lur eremuak Atharratze jauregiko 

jaunarenak omen ziren. Aria edo leinu famatu hura are famatuago bilakatu omen zen 

“Arnaud Sanche IV de Tardets” Atharratze jauregiko jaun gazteak emaztetako andere 

“Saurin de Luxe” hartu zuenean, Nafarroa Behereko familia handiaren prima eta hark 

ekarri omen zion dotetako Lukuzen, Landibarren, Izouran, eta beste anitz lekutan “de 

Luxe” familiak zituen lur eta zuzenak oro: Bien artian zer indarra! “Arnaud Sanche  

IV de Tardets” hil zenian, semiak hartu zian “de Luxe” izena, ondokoek ere bai, eta  

horren-gatik  familia  bethi  Atharratzen  baratu.  Handik  bertan,  ohartu  zeien  “de  

Luxe”-kouer, behar zutukiela Ledeuixeko lurrak beste gisaz eta hobeki gozatu, eta  

arrount  hasi  ziren  zathikaka  emaiten;  etchalte-gei,  berek  ountsa  berhezten  zutien  

nahiant elibati,  bakhant zounbait Biarnes, kasik oro Uskaldun, hanitch Atharratze  

alteko1552.

Zuberotarrek  lagundu  zuten  50eko hamarkadan  Gure  Herria egiten,  zuzenda-

riaren eta Constantin medikuaren lumari esker. Horiek ere artikulu historikoak ondu 

zituzten.

1.8. JEAN ELIZALDE ZERBITZARI

Gure Herria-ko lankide garrantzizkoa izan zen 50eko hamarkadan. Oso berriki 

izan dugu haren lanen berri Hegoaldean. 1952tik 1957ra Gure Herria-n zatika agertu 

zuen saioa,  saltsa-maltsa  izendatzen duena  aitzin-solasean, 1985ean argitaratu zen 

liburu gisa: Azkaine gure sorterria1553 izenburupean; eta lehenago egina zuen kronika 

1551 “Eskioulako herria nountik noula egin den” in Gure Herria (11-12), 1954, 355 or.
1552 354-355 orr.
1553 P. Xarriton prest.: Azkaine gure sorterria, Elkar, Donostia, 1985.
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berriz,  hots,  1936an  Eskualduna  astekarian  zatika  argitaratu  zen  Lehen  Mundu 

Gerrako kronika berriz:  LVII.a Gerlan1554 izenburupean beranduago argitaratu zen, 

1995ean hain justu.

Hamarkadako lankide garrantzizkotzat jo dugu. Zergatik? Eskualtzaleen Biltza-

rrak  urtero  antolatzen  zuen biltzarrean  beti  parte  hartzen  zuen,  gutxiz  gehienetan 

mintzaldia egin ohi zuen, eta, ardurenik, bera zen haurrek egindako lanak irakurri eta 

saritzeko ardura bere gain hartzen zuena1555: euskararen aldeko zerbitzari fina.

Euskaltzaina  izan  zen,  eta  hura  hiltzean  Piarres  Larzabal  herrikideak 

ordezkatu zuen. Gisa denez,  Euskaltzaindian sartzeko mintzaldian,  bere aurrekoaz 

mintzatu zen. Lehenik, gizonaren izaeraz eta gero haren lanaz: 

Ez mia Zerbitzariren buru-lanetan gotorraren indarra, ametskeriaren ilunpea,  

espantuaren  karkara  edo  sarkorraren  zizta,  bainan  leunaren  goxoa,  irri-

mirriaren  ñirñira,  izariaren  argi  eta  garbia,  bihotzaren  maitasuna.  Zilarra,  

irakur-erraxa,  jendekina,  orokilakoa,  ez  gora  eta  ez  barna,  bainan  axal  

apaindua,  ez  sisti-sasta,  bainan,  xixti-xaxtakaria,  horra  nolakoa  den  

Zerbitzariren luma...Nolakoa gizona, halakoa lana1556.

P. Larzabalek egindako aurkezpena kontuan, gatozen Azkaine sorterriari eskaini 

zion  saltsa-maltsa saioari erreparatzera. Aurkibideari begira jarriz gero, ematen du 

hasiera  batean  bazuela halako eskemaren bat;  lehenbizi,  Azkaine  kanpotik ikusia, 

bere etxe edo egoitzekin; horietan bereziki nabarmendurik herriko eliza, hilerriak, eta 

ikusgarri  batzuk (monumentu zenbait);  eta  ondotik azkaindarrak,  hots,  herritarrak, 

haietan  nabarmendurik  idazle  zenbait,  eta  herriko  apaiz  famatuak;  egoitzetatik 

herritarretara, baina gero Larrun mendiaz aritzen da, bereziki herri kontakizunez, eta 

hala  jarraitzen  du  herri  jakintzarekin,  sorginkeria-ustekeriak,  istorio  bitxiak, 

supazterreko  kontuak  eta  ipuinak  eta  horrela,  nahas-mahas  edo  saltsa-maltsa, 

izenaren jabe,  azken buruan,  zerbitzariri berari  axola zitzaizkion eta  maite  zituen 

gauza eta pertsonez.

1554 P. Urkizu prest.: LVII.a gerlan, Alberdania, Irun, 1995.
1555 Ikus “Haurren lanak” Gure Herria (5), 1960, 271 or.

1556 Prest: P. Xarriton: Piarres Larzabalen idazlanak VI, Elkar, Donostia, 1996, 151 or. 
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Hori erabat harturik, edukiari dagokionez. Azterketa laburra egiteko, edukiari eta 

formari  erreparaturik,  bi  atal  hauek  begitandu  zaizkit  adierazgarriak:  “Ikusgarri 

batzu” eta “Azkaindarrak”.

Lehenbizikoan,  Azkaineko  monumentu  historikoei  eskainian,  aurrenik, 

Horazioren aipu bat txertatzen du latinez, aditzera emateko gauza gutxi aski duela 

atseginez  betetzeko,  hots,  bere  sorterriko  monumentuak  apalak  eta  xumeak 

izanagatik  harentzat  eder  eta  handi  direla.  Nondik  hasten  da?  Gerra  Handian 

hildakoen  oroitarritik.  Iparraldean  eta  Frantzian  hainbeste  dauden  “Mort  pour  la 

patrie” harrizko eskultura horietarik: 

Azkaine ez da bertze herriak baino gutiago, eta sosaren puntan, bere gerlako  

hilez beti  oroitarazteko,  Larrungo harri  ederrenetik  Maxime Real del  Sarte  

harri-lantzale famatuari obra bat eginarazi zion. Eta elizatik bi urratsetan orai  

obra eder bat ikusi ditake,(.) Mutiko gazte eder bat xutik. Ama aldean, ogi lerro  

batzuetan  jarria.  Bai  ama,  bai  semea,  xoragarriki  lantuak.  Ageri  da  

erregetiarra dela Maxime Real del Sarte1557, erregetiarrek kantatzen baitute: 

“Demain sur nos tombeaux

Les blés seront plus beaux!”...

Beheraxago euskaraz eta hitz larri ederrez bi pertsu hauk:

“Guduan hil baitziren gure beiratzeko,

Bakean ez ditugu nihoiz ahantziko!”

Eta harriaren gibelean lerro-lerro gerlan hil Azkaindar guzien izenak. Hainitz  

izen!  Oi,  zer  predikua  hogoi  urtetarat  doan  gazteriarentzat,  herriko  pesta  

guziak egiten diren lekuan!1558      

Hizkuntza garbizalea (monumentua “ikusgarri”;  eskultorea “harri-lantzale”) eta 

aldi berean jatorra,  erran zaharrez zirtatua (sosaren puntan). Ziurtasuna ematen du 

Jean  Elizalde  Zerbitzariren  prosak,  darabiltzan  esaldiak  entzunak  dituela 

1557 “Action française” mugimendu politiko monarkiko-nazionalistako kidea izan zen eskultore hau, 
eta Gerra Handiko elbarria.

1558 Azkaine gure sorterria, Elkar, Donostia, 1985, 25 or.
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zaharrengandik, eta darabiltzan egiturak jatorrak diren segurtasuna. Esaldi laburrak, 

adierazkorrak,  espantu  handirik  gabe,  heiagorazko  esaldi  bat  aski  du  eskulturak 

sinbolizatzen duena kukularaino goratzeko:  Oi, zer predikua hogoi urtetarat doan  

gazteriarentzat, herriko pesta guziak egiten diren lekuan!   

Verdungo guduko infernua ezagutua zuen: 

Ez  da  gure  eskuetaratu  libururik  aski  erran  duenik  zer  ifernua  izatu  den  

Verdun.  Hamabi egunez gure begiz  ikusi dugu geronek,  bainan ez dezakegu  

bertzeek baino gehiago erran! Eskuarak ez du aski hitz  handi eta sarkorrik  

hortako!  Norbeiten  izpirituak  berak  ez  dezake-eta  asma!  Hain  xuxen,  egun  

batez,  Douaumont  delakoari  buruz  ginoazilarik,  bidean  buruz-buru  egin  

ginuen  Ybarnegaray  jaun  deputatu  gure  adixkidearekin.  Hango  ifernua  

jastatua zuen jada. Jauzi batez gainerat ethorri zitzaukun, besarkatu gintuen  

eta erran: To, gaizoa, Jainkoak zaint hezala! Jainkoak zaindu gintuen, ezen hau  

finka  dezakegu,  eskuetako  bortz  erhiak  juramentu  egiteko  elgarri  lothurik.  

Verduneko ifernutik ez da bizi eta oso atheratu, Jainkoak zaindu duena baizik!  

Baitire erraten dutenak egungo egunean ez dela gehiago mirakuilurik ikusten,  

gu bezala Verduneko ifernuan sartu balire eta handik erre gabe atheratu, ez  

litazke hola mintza! Guk eta gure lagun batzuek zango-besoak oraino ukhaitea,  

horra mirakuilua!1559.

Euskarak ez omen zuen aski hitz handi eta sarkorrik Verdungo infernua behar 

bezala  aditzera emateko,  baina garbi  dago azkaindarra  ederki  moldatu  zela  suzko 

infernuaren berri emateko, Jainkoaren laguntzarik gabe, zangoak eta besoak erretzen 

ziren lekua.

“Azkaindarrak”  atalean,  galdera  honi  erantzun  nahi  dio:  zein  dira  benetako 

azkaindarrak? 1956an, mila eta bostehun edo seiehun arima bizi ziren, eta udan mila 

gehiago. Horietatik zein ziren zinez azkaindarrak? 

1559 Ikus: LVII.a gerlan, Alberdania, Irun, 1995, 41-42 orr. 1956an hil zen Ybarnegaray famatua, eta 
Gure Herria-k bere gisara omenaldia egin zion 1956ko martxoa-apirileko alean, Dassance 
lehendakariak eta Dr Camino jaunak besteak beste.
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Lehenik,  kentzen hasten da,  zein ez diren jakinarazten:  udatiarrez ez du balio 

mintzatzea,  nahiz  batzuek  urteak  dituzten  etortzen  eta  herria  maite  duten. 

Gainerakoak bai? Bizpahirur ehun badire nunbeitkoak, kaskoin, espainol edo turko,  

herriaz  agradaturik  geldituak  (.)  Azkaindartuko  ote  dire  denborarekin?  Ez  

guziak...agian!1560 Nahiago horiek Azkainen ez laketzea.

Beste guztiak azkaindarrak ote ziren? 

Azkaindar balinbadauzkagu bakarrik  berrogoita hamar urte huntan gutienik  

Azkainen direnak, jauzian jautsi behar dugu mila edo bederatzi ehunetarat. Eta  

egundainotik  Azkainen  direnak  hartuz  bakarrik,  nork  daki  ez  ginuken  

hiruzpalau ehunetarat jautsi behar? (ib.)

Zertan  ezagutu  benetako  azkaindarra?  Etxeetan  baino  hobeki  abizen  edo 

deituretan, baina: zerk frogatzen dauku izen zaharretan ere hau eta hura egiazko eta  

egundainoko  Azkaindarrak  direla  eta  ez  Urrunatik  edo  Saratik  edo  Espainiatik  

Azkaineratuak? Deusek1561. 

Azkenean,  atala  idaztarazi  dion  galderari  arrapostua  emateko,  Senpereko jaun 

erretora  Borotrak  hogei  bat  urte  lehenago  Azkainen  prediku-aulkitik  Pilotarien 

Egunean  errandakoari  lotzen  zaio:  “Zer  dugu  ikusi  Euskal-Herrian?  Euskalduna  

kanpotiartzen bere ohiduretan, bere mintzairan, bere jostetan, bere soinekoetan, eta,  

zorigaitzez, kanpotiartzen bere sinestean!” (ib.) 

Zinetako  azkaindarrak  benetako  euskaldunak  bezala,  betiko  ohitura  garbiei, 

euskarari,  eta  giristinotasunari  jarraikitzen  zaizkionak,  eta  are  futbolari  ez  baizik 

pilotari, eta hiriarekin liluraturik herria uzten ez zutenak: 

Badakizue zartalakoan zer erran daukun, berrogeita hamar urte huntan urrun  

bizi delarik, Azkaine guk bezen maite duen norbeitek?  “Azkaindarra nor den? 

Ni!  Azkaindarra  nor  den?  Zu! Han sortuak,  han handituak,  biziak  barreiatu 

gaitu eta urrun ereman, bainan egundaino gure bihotza eta gure gogoa Azkainen 

1560 Azkaine gure sorterria, Elkar, Donostia, 1985, 29 or.
1561 30. or.
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egon  dire!”  (.) Oxala,  oxala  hola  mintzo  balire,  hiriak  eta  hiriko  

lilluramenduek burua harturik, Larrun handiaren itzal maiteari betikotz ihes  

egin duten dohakabeak! Azkaine ukatzea, lurreko zeruaren ukatzea zauku...1562.  

Gainerako ataletan, sineste eta kontakizun eta istorio asko jasotzen du, iraganari 

ohore  ekarriz.  Xehetasunetan  sartu  gabe  eta  azterketa  sakonik  egin  gabe,  aurrera 

liteke Jean Elizalde  Zerbitzariren mundu-ikuskera: Iraganak ere izanen zituen alde 

txarrak  baina  hondarrik  hondarrenean,  lehengo  Azkaine  zen  zerua  lurrean,  eta 

funtsean bere hartan atxiki behar zen zoriontsu izateko. Horretarako ematen du egoki 

zetorkiola  hautatutako  generoa,  hots,  saltsa-maltsa,  eszena  geldiak,  bilakaera 

historikorik gabeak.

Ez  zuen  ikuskera  horrek  asko  laguntzen  Erdozaintzi-Etxart  batek  nahi  zuen 

zibilizazio berriarekiko egokitze-lanerako.

1.9. DOMINIQUE DUFAU

Bereziki  Gure  Herria-n  eta  Gernika-n  idatzi  zuen  (euskaraz  gehiena  kazeta 

honetan), eta Eusko-Jakintza eta Bordeleko Agur-n ere bai.

Erabat harturik, euskaltzale porrokatu ageri zaigu, betidaniko euskal tradizio eta 

ohituren zalea, iraultzen etsai,  eta ikuspegi historizista bainoago esentzialista ageri 

du.  Labur-zurrean,  euskalduna  euskaldun  izan  da  mende  luzetan  Jainkoak  sortu 

zuenetik  bere  izaera  eta  sineste  jakinarekin,  eta  Frantziako  Iraultza,  eta  mundua 

inarrosi berri zuten gerla ankerrak gorabehera, hala jarraituko zuen itxaropena zuen 

menderen mendetan, Jainkoak nahi zezan arte. Eta, jakina, hala jarraitu behar zuela 

uste zuen, hala jarraitzen ahalegindu behar zuela euskaldunak Euskal Herrian.

Gatozen diogunaren sendogarri, Gernikako Haritzari buruz 1951n argitaratu zuen 

artikulu esanguratsua iruzkintzera. Bertan, ipuin edo mito gisa kontatzen du Euskal 

Herriaren sorrera, historia eta haren iraunkortasuna, haritzaren sinbolopean. Sorrera 

honela kontatzen du:

1562 32 or.
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Egun batez, Jainkoak, Eskual aldapa moko batetara bota zuen hezkur bat eta  

sortarazi haritza. 

Laster,  zuhaitza goratu, zabaldu zen pizkor eta pherde, ostaila iduzkiz gose,  

haizeen soinu, itzala enbor pean logaitz. 

Ostope ohargailu ederrak hautarazi zioten Zaharrez (zaharreri)biltzartokitzat  

horren geriza hozgunea. 

Eta  han,  maiz  elgarretatzen  ziren  Aitor-rak  ohitzen  moldatzeko,  zuhurki  

baldernaren  (elkartea  edo  komunitatea  osatu)  beharrez,  ongidurez  solas-

tatzeko, sinestea begiratuz, begiraráziz ohidurak. 

Haritzetik;  bil  lekutik  urbil  bizi  nahirik,  biltzarteriek  aldapa  gora,  aldapa  

inguruan,  beren  egoitzak  egin  zituzten:  (e)txolatxo  batzuk  lehenik,(e)txolak  

gero, pitttaka-pittaka ola-etxeak, azkenik arri-etxeak, eta herri bat hedatu zen:  

“Gernika” izen espantagarrikoa. 

Eskual-Herria hazkarki, sanoki, aberaski gorphutz-ten zutela, zazpi probentzia,  

–bat bertzea bezen ederra–, aldapako haritz berari beha, mugaturatu ziren bat  

eginez1563.

Azpimarratzen ditu: sinestea, ohiturak eta haien ondorio bezala edo: sendotasuna, 

osasuna,  aberastasuna  eta  edertasuna.  Eta  hori  bezain  garrantzizkoa  “Zaharren” 

burujabetza,  haiek ziren jaun eta jabe. Ikuspegi hau osatzen da beste bi paragrafo 

hauekin: 

Erregeak  beren  buruzagitasuna  ezautaraztera  leku  hartara  jotzen  zutenean,  

komit batzu bezala ziren hartuak. 

Helarazten zituzten haritzaraino. 

Biltzar-toki bakar hartan Zaharren Buruzagiari beha, Ebanjelioak eskupean,  

jende oste aditzaile, Erregeek zin egiten zuten, berek begiratuz, berez maitatuz,  

begiraraziko, maitearaziko zituztela Eskualdunen sinestea, ohitzak, beharrak.  

Orduan,  bakarrik,  ziren  ezagutuak  Erresumen  Buruzagitzat  eta  ohoreak  

bihurtuak (ib.)

1563 “Hezkurra” in Gernika, (15), 1951. Henri DUHAUK prestatu Dufau bi anaiak liburuan (Elkar, 
Donostia, 2007, 170-171 orr.) zertxobait aldatua ageri da. Gernika aldizkarikoak garbi dago 
inprimatze-akats asko dituela. Hala ere, hura hartu dugu oinarritzat.  
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Oso  garbi  dago  burujabeak  zinez  zein  ziren  interpretazio  honen  arabera: 

euskaldun zaharrak,  adinduak,  eta  ez erregeak.  Ondoriozta  dezakegu euskaldunen 

jatorrizko  subiranotasuna  eta  erregetzarekiko  hautsi-mautsia,  autoreak  ongi 

balioztatua.

Denbora aurrera: 

Gizonen mahikeria itsu eta tzarrak kendu ditu khoroak Erregeen buruetarik,  

urrunarazi Gernikako zuhaitzetik Erresumen bertze Aintzindariak ezin jasanez  

“Jainkoa eta lege zaharrak” Euskuara, errabiaz, suntsitu beharrez. 

Gogor egin dute Euskaldunak. 

Tresna  hondagarri  izagarrienek  heriotza  eta  sua  barraiatu  dute  Euskaldun  

Arbolaren inguruan. 

Debaldetan. (ib.)

Pare  bat  urte  lehenago,  Eusko-Jakintza  aldizkarian  eman  zituen  Senpere  eta 

Sarako  berriak,  haiek  Frantziako  Konbentzio  Nazionalaren  garaiko  Terrorearen 

astindupean ziren urteetakoak. Labur-zurrean, Senperen iraultza bizkor nagusitu zen 

(apezek ere zin egin zuten Konstituzio berria); Saran, aldiz, ez. D. Dufauren idatziari 

jarraiki,  zenbait  jukutria  tarteko,  1794ko  martxoan  hasi  zen  martirioa  saratar  eta 

inguruko herritar erregimen berriaren aurkakoentzat edo halatzat hartuentzat (Itsasu, 

Azkaine, Ainhoa, eta Ezpeletako herritarrak aurkakoak, eta Kanbo, Biriatu, Makea, 

Larresoro, Mendiondo, eta Luhusokoak susmagarriak): 

L´horrible martyre commence (.) Toute la population –enfants, adultes, âges et  

viellards des deux sexes– est enfermée dans l´église (Sarakoan) et y passent la  

nuit, cependant que, non satisfaits de cette ignominie, les agents de la Terreur,  

cherchant  une  disculpation  dans  une  émeute  et  un  massacre  populaire,  s

´efforcent  à  soulever  le  peuple  des  communes  voisines  contre  ces  

malheureux1564.

1564 “Saint-Pée-d´Ibarren (Baugard) et Sare (La Palombière) sous la Révolution Française” in Eusko-
Jakintza, (3), 1949. Ikus lehen aipaturiko Henri Duhauren edizioan 140-149 orr.
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Hurrengo Senpereko elizan, eta handik Donibane-Lohizune eta Ziburukora, eta 

azkenik  Baionan  eta  handik  Landak  eta  Gers  departamenduetako  herrietara 

barreiatuak  izan  ziren.  Senperetik  gutxi,  baina  banaka  batzuk  eraman  zituzten 

direlako Barnetegi horietara: 

Saint-Pée eut aussi ses internés: l´une de marque, la dame Françoise Victoire  

de Bretons, première épouse du comte Jacques David Richard de Caupenne d

´Amou, seigneur de Saint-Pée et propriétaire du manoir de Saint-Pée d´Ibarren  

(.) Et l´Internat commence long, affreux, exténuant. Les membres des familles  

sont  cruellement  séparés.  Ni  hygiène,  ni  nourriture,  ni  soins,  ni  air:  peu  

résistent à ce régime. La liste des morts s´allonge tous les jours (ib.) 

J.  L.  Davanti  jarraiki1565,  4.000  herritar  inguru  bildu  zituzten  eta  erregimen 

berriaren aurkako elizetan eduki, eta haietarik 2.000tik gora hil egin ziren, gosearen 

eta  higiene  eskasiaren  ondorioz.  Itzuli  zirenek  beren  ondasunak  ebatsiak  eta 

sakailatuak  atzeman  zituzten,  eta  ez  zuten  kalte-ordainik  jaso.  Heriotza  lazgarria 

ekarri  zien  Liberté,  Égalité,  Fraternité goiburupean  errepresio  handiz  hedatu  zen 

Frantziako Iraultzak, gure arbaso haiei.

Azken lerrook gorago ezarri ditugunak hobeki aditzeko balio dutelakoan nago; D. 

Dufau  jaunak  euskal  historia  modernoa  tragedia  bezala  ikusten  zuen.  Francoren 

oniritziarekin Gernika bonbardatua, baina tragedia lehenagotik zetorren, Frantziako 

Iraultzatik, hots, modernitatetik. Idazten zuen garaian, artean berri zena Hegoaldean, 

Iparraldean  lehenago  pairatua  zen,  euskaldun  zintzoen  errepresioa.  Nago  esan 

litekeela,  gehiago ikusten zuela bere burua Iraultzak deportaturikoen larruan, bere 

jaioterrian-eta Errepublikaren alde paratu zirenen baitan baino. 

Gorago adierazi dugu, iraultzak eta astinaldi politikoak gorabehera, Euskal Herria 

hilezkorra zen itxaropena zuela: 

Ikaragarri horiek ez ditezke ahantz. Bainon, zorion eta fidentza indargarriek  

bihotzak,  gogoak  bero,  pixten,  alxatzen  dituzte  zeren  daukan  jori  hezkurra  

Gernikako haritzak, zeren ere Euskuarak, bere haizeaz, ari baitu gehiago eta  

1565 Ikus Histoire du Peuple Basque, Elkarlanean, Donostia, 2000, 62. or.
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gehiago mundu zoko gehienetara hazi miragarritsu horiek helerazten. Jenden  

herrak, jenden apailuek edo kalernak erroz-gara bota dezakete dugun zuhain  

saindua. Ez gaiten izi, ez gaiten lotsa. Zuhaitzarentzat hezkur bat da aski. Eta  

Euskualdun lur berexian eraina dago sekulakotz, Jainkoak berrituz, behar den  

eta den hezkur salbagarri bethierekoa. (ib.)

“Euskaldunaren funtsa” artikuluan, honela azaldu zigun euskaldunaren esentzia: 

Badu funts bat –adimendu, fede, gizontasun tinkoz aberats dena– betitik eta  

beti  bururarazi diozkana, lotsagabe,  ereman behar zituen bide guziak,  egun  

oroz  urrats-bide  hoberenetan  badaukatena.  Ohiduren,  etxearen,  lurraren,  

herriaren atxikimendu oso batek du funts hori hazten. Funts horrek dio, bere  

tokietarik urrunaldi edo beharraldietan sor lekuaren mina sustatzen1566.

Eta “Ikhas euskuara”-n, euskararen gainean:

Guk ere, Euskualdunek, badugu mintzaira bat, zahar-zaharrenetarik bat, betitik  

gurea  izan  dena,  gurea  dagoena,  mendeak  iragan  gatik,  gurea  osoki  nahi  

duguna. Ez dugu aipatu beharrik zonbait Euskuara egundainotik ikhertua den  

jakintsun handienez, omengarrienez. Hala ere, zorigaitzez, deus bat zaiote asko  

Euskualduner, egiazki miresgarria den gure mintzaira zaharra. Zer nahi duzue!  

Haizu zauku, segur, gogo gosez edo beharrez erdarra bat, batzuetan zonbait  

erdarraren  ikhastea,  erabiltzea,  bainon,  ez  dugu  ahulkeriaz,  lazakeriaz,  

ahalkez  Euskuara gutiago jakinen zeren Euskuarak handizki  laguntzen ahal  

baitu  bertze  edo  zoin  mintzararen  ikhasten,  zeren  ere  Euskuara  baita  gure  

gogoen, gure bihotzen hazkurri hazkarrena, manitsuena, gure arteko mintzaira  

bakharra behar dena.(.)  guri da, eta guzier,  onhestea Esukualdun egin bide  

hertsienaren  manupea  bethi  garbiki  erabiliz  Aitoren  mintzaira,  izpiritu  

argituenek jelosten daukuten Euskuara bethierekoa. Usthe dugu, zinez, nahiko  

errestasun guziak gure meneko dauzkatela gehiago eta gehiago agertzen diren  

egunkarri,  astekari,  hitztegi,  idazlanek  mintzairaren  jakinzki  harrarazteko,  

iskribarazteko.  Diote  Euskualdunari  ez  zaiola  laket  irakurtzea,  gutiago  

iskribatzea. Gezurtaraz dezagun omen hori. Entseia gaiten lotsarik gabe, lot  

1566 Dufau bi anaiak Elkar, Donostia, 2007, 68 or.
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lanari: eginkizuna da gutiena eskas. Haurrak ikhasazue, gazteek lantuzazue,  

adinekoek,  zakarrek  irakhasazue  eta  denek  atsegin-ki,  gora-ki,  amultsu-ki  

minza Euskuara1567.

Bere lanbideari doakionez, 1927an eta 1930ean hurrenez hurren, Yondoni-Petri 

Lagungarriaren  arautegia  (Statuts  de  la  Mutuelle-Assurance  Saint-Pierre),  eta 

Yondoni-Joani  Lagungarriaren  arautegia  (Statuts  de  la  Mutuelle-Assurance  Saint-

Pierre) eman zituen euskara-erdara1568. 

Beraz,  euskarari  alor  guztiak  opa  izan  zizkion,  ahozkoak  nahiz  idatzizkoak. 

Praktikan,  artikulu  luze-konplexuenak  frantsesez  (Eusko-Jakintza),  eta  euskaraz 

laburragoak (Gernika, Gure Herria), bizi zuen garaiarekin eta, beharbada, kazeten 

eskakizunekin ere erara. 

Sarreran  egin  dugun  sintesia  hein  batean  osatu  nahiz,  aitortu  behar  da  1950 

inguruan,  artean,  H.  Dufauk  ere  partekatzen  duen  euskaldunaren  ikuspegi 

esentzialista-tradizionala  puri-purian  zegoela  –Iparraldean  bereziki–,  horixe  zela 

nagusi,  eta  nahiz  ez  zuen  euskararen  galera  eragotzi,  tradizio  horixe  daukagula 

euskaldunok,  egungo  talaiatik,  gauza  asko  kritikagarriak  eta  balio  aldetik 

eskuindarrak edo nolabaitekoak iruditu arren.

c) Eskualdun Gazteria eta Gazte euskarazko hilabetekaria

50eko hamarkadaren lehen zatian, laborari gazte giristinoen elkarteko omonierra 

Idieder  apaiza  izan  zen,  eta  1955etik  aurrera  P.  Xarriton.  Lehenbizikoari,  Idieder 

omonierrari  galdera  hau  egin  zion  1953an  JAC  (Jeunesse  Agricole  Chrétienne) 

erakundeko Idazkaritza Orokorrak: “Etes-vous séparatistes?”, eta orduan Eskualdun 

Gazteriaren omonierra zenaren ihardespena: 

1567 167-169 orr.
1568 Henri Duhau prestatzaileak dioen bezala, euskaltzaleentzat arautegi hauek guziz estimagarriak 

dira euskarari ematen dioten lekuarengatik, euskara frantsesaren maila berean ezarria.
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“Nous avons à former et à entraîner une jeunesse assez différente de celle qui  

peuple  l´Ouest  et  le  Nord.  Il  ne  faut  pas  s´étonner  si,  pour  mieux  faire  

comprendre  certains  vérités  essentielles,  nous utilisons  largement  la  langue  

basque et certaines méthodes, manifestations de masse, retraites générales, etc,  

qui ont, chez nous, une efficacité éprouvée”1569.

Idieder apaizaren lekua Piarres Xarritonek hartu zuen 1955ean, eta bera izan zen 

1960 arte erakundeko omonier. Hona hemen Imanol Murua kazetariak elkarte hari 

buruz egindako galderei P. Xarritonek emandako ihardespen jakingarri batzuk:

 1954. urtean itzuli nintzen Baionara, Filosofiaren Historia irakastera. Baina  

lehenago  ere  ibilia  nintzen  Euskaldun  Gazterian,  Maulen  nintzelarik  astia  

bainuen igandetan herriz herri ibiltzeko. Garai hartan Idieder zen Euskaldun  

Gazteriako apeza, eta berarekin ari nintzen lanean Zibero aldean. Han ibiltzen  

nintzen Altzaien, Urdiñarben, Barkoxen, Larrainen...igandero gazteekin. Baina  

Idiederrek,  Eskualdun  Gazteriaren  sortzaileak,  aski  gaizki  ikusten  ninduen,  

sendi baitzuen ni beste bide batetik nindoala. Frantsesa zen bera, euskaldun  

frantsesa, ni aldiz euskaldun-euskalduna. Laborari kristau gazteak formatzea  

zen Euskaldun Gazteriaren helburua.(.) 

Euskaltzalea  zen  gure  taldea,  eta  horregatik,  gure  kazeta,  Gazte,  euskaraz  

egiten  genuen  gehienik;  euskal  idazle  asko  hor  hasi  ziren  idazten:  Jean  

Etchepare  gaztea,  Davant,  Emile  Larre  —Sokorri  sinatzen  zuen—,  Andre  

Hiriart Urruti1570... eta horrelako batzuk. Euskaraz denetarik emaiten genuen,  

1569 Mayte, Philippe: L´Eskualdun Gazteria (JAC. JACF. MRJC) des années 1930 à la fin des années  
1970, in Mémoire de Maîtrise d´Histoire soutenu sous la direction de M. Marc Agostino. 
Université de Bordeaux, III. Novembre, 1992, 190 or.

1570 André  Hiriart-Urrutyk bederatzi  artikulu  idatzi  zituen  Gazte hilabetekarian  Jesusen  bizitza 
kondatuz laburki, “Hura ere norbait bazen” titulupean (1957ko 11. zk.tik 1958ko 21. zk.ra). Sinadura:  
A.H.U. Xarriton jaunak emandako argitasunen arabera,  Finaly afera  famatua erabaki  zuen Gerlier  
kardinaleak izendatu omen zuen Vincent apezpikua Baionarako, besteak beste, Baionako seminarioa 
apez  abertzalez garbitzeko, eta bi irakasle azpidiakono ohildu nahi izan zituenean, bi irakasle atera 
omen ziren aurka, bat, André.

Gertakari horren ondotik, Parisera jo omen zuen Andrék, zainetarik eri, eta han iturgintzan 

aritu, konfesore baten ardurapean, eta konfesorearen baimenik gabe ezin omen zen inor harekin 
mintzatu. Xarriton jaunak galdatu omen zion delako konfesorari egia zen haren baimena behar 

zuela Andrék jendea hartzeko, ez omen zion baieztatu, ez eta ezeztatu ere. Bere buruaz beste egin 
omen zuen Andrék 1987 inguruan.

Nola Andrék lau urte eman zituen Erroman biblia ikasten, Xarriton jaunak berak ezarri omen 
zion  Eskualdun  Gazteriaren  partetik,  Gazte-rako  gaia,  edo  artikulu  sailari  izenburua:  “Hura  ere 
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hitz gurutzatuak ere badituzu Gazte-n euskaraz, Etcheparek eginak. Eta Jeunes  

Forces  Rurales,  frantsesez  Parisen  egiten  zuten  hura,  nahi  ziguten  hemen  

sartu,  baina  guk  bagenuen  gurea,  eta  hori  gaizki  ikusia  zen  han.  Gainera,  

harremana  bagenuen  Hegoaldeko  Baserri  Gazteriarekin.  Francoren  

denboretan  eraman ditugu  Loiolarat  Baionatik  autobusetan  bostehun  gazte,  

mutil  eta  neska.  Eta  parte  hartu  zuten  gure  gazteek  Hondarribiko  eta  

Bergarako  gipuzkoarren  biltzarretan.  Baina  ez  zen  aipatzen  sekula  

abertzaletasunaren  konturik.  Hor  bagenuen  problematxo  bat:  ez  genuen  

aberririk aipatzen ahal. Baina egiten zelarik bilera, eman dezagun, Montrealen  

edo  Strasburgen,  Hegoaldekoek  eta  Iparraldekoek  ikurrina  beraren  atzean  

elgar aurkitzen zuten.(.)

Mugimendu  handia  zen.  Zenbait  mila  gazte  hunkitzen  zuen.  Eta  bazen  

zuzendaritza bat hilero biltzen zena. Mutil  eta neska, hamar-hamabi, biltzen  

ginen, Gazte egiteko aitzakiarekin1571.

Hala berretsi du Eskualdun Gazteriaz ikerlana egin duen Philippe Mayte-k ere: 

Avec Piarres  Charritton,  puis  Jean Hiriart-Urruty,  l´Eskualdun Gazteria  va  

aborder une nouvelle période où le mouvement découvre de plus en plus la  

basquitude. A la différence de l´Eskualdun Gazteria des années précedentes, il  

y a le constat que l´on peut être un paysan, ou alors pour être forgeron, maçon,  

instituteur,  officier,  médecin ,ingénieur...il  faudrait renoncer à la basquitude.  

Un des tournants est la découverte du Pays-Basque Sud par les jeunes de l

´Eskualdun Gazteria. Les premiers contacts datent de 1953: Josetxo Zamora  

est invité à participer à une réunion fédérale ainsi qu´à une fête fédérale en  

Gipuzkoa en Juillet 19551572.

Gure lanaren ikuspegitik,  bereziki  Gazte  aldizkaria  interesatzen zaigu,  eta  hor 

hiru idazle bereizi ditugu, Xarriton jaunak berezitako lautatik hiru (Emile Larre, J.L. 

norbait bazen”.
Xarriton jaunaren iritziaren arabera, Jean Hiriart-Urrutyk Lafitteren ildoko euskara baliatzen zuen, 
eta Andrék aldiz, osaba idazle famatuaren plegukoa: zirti-zartakoa.

1571 In Jakin, (97), 1996, 110-111 orr.
1572 Mayte, Philippe: 193 or.
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Davant,  J.  Etchepare),  hain zuzen hiru idazle  horien idatzien bidez kazeta  horrek 

hedatzen zituen ideiak eta ikuspegia jasotzeko.

1.10. EMILE LARRE SOKORRI

Egun bereziki  Herria kazetan egindako lanagatik eta  Ene artzain-etxolak  liburu 

autobiografikoagatik bada ere ezagun, 50eko hamarkadako bigarren zatian hasi zen 

editorialak-eta  argitaratzen  Gazte-n1573.  Hura  izan  zuen  luma-saialeku  eta  handik 

igaro zen  Herria-ren zuzendaritzara  60ko hamarkada hondarrean,  P.  Lafittek  hala 

galde-ginik. 

Baigorri herritik sei bat kilometrora den Bastida auzoguneko Belarrea etxondoan 

sortua. Euskal lur, azienda eta kabala artean. Euskara hutsez mintzo ziren zahar eta 

gaztez inguratua eta hazia. Hamaika urtetan, nagusiki hurbileko gehienen giristino 

fedeak hartaraturik, Uztaritzeko seminario ttipirako izena eman zion Baigorriko jaun 

erretorari. Zazpi urte egin zituen han; besteak beste, han ezagutu zituen P. Lafitte eta 

E. Salaberry. Euskarazko sariren bat edo beste irabazi ere bai. 

Baionako Seminario handian egin zituen filosofia eta teologia ikasketa nagusiak 

(tartean  soldadogoa  Okzitaniako  Tolosan  eta  Bordelen;  erizaindegian),  eta  1951n 

apeztu zen. 

Lehenik, Hazparneko bikariotegian bi urte eman zituen. Han zen jabetu zapata-

fabriketako nagusiak eta langileak biga zirela, eta haietatik bereziak merkatariak eta 

tratulariak,  eta  laborariak.  Handik Donibane Garazira.  Laborantza  eskola  antolatu 

han, bikario lanean parrokian eta Eskualdun Gazteriaren omonier,  eta ildo beretik 

Gazte kazetako editorialgile. Handik Urruñara 50eko hamarkadaren bigarren zatian, 

eta  han  Zokoan  zen  Larzabal  eta  Lohizunen  zen  T.  Monzon  lehen  auzo  zituela, 

antzerki  eta  bertsolari-jaiak  eta  antolatzen,  bikario  lanaz  gainera.  Gozatu  ere  bai 

ederki  Larzabalekin,  bi  zaldiko “trapuzko auto” txar  hartan,  Hegoaldera txangoak 

1573 Ondotik iruzkintzen ditugunez gain, hona beste artikulu batzuen izenburuak: “Bere gain” in 
Gazte, (1-2), 1958; “Zu ene izarra” in Gazte (4), 1958; “Martin Koxe” in Gazte (4), 1959.
Bihoa hemendik nire esker ona Belokeko Martzel Etchehandyrentzat, emandako laguntzagatik.
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eginik,  bide handi ezagunetatik  urrun,  baserri  inguruetarik herritar  sanoen solasen 

bila1574.

Haren  lehen  idatziak  ez  dira  pentsamenduaren  berritasunagatik  edo  giristino 

ikusmolde  ez  ohikoagatik  nabarmentzen,  baina  bai  idazmoldeagatik,  darabilen 

estiloagatik. Hona bi erakusgarri.

“Bakotcha bere” izeneko editorialean,  laborariek eta lantegietako langileek bat 

egin behar zutela aldeztea, norberekoikeria “bakoitza-bere-keria” jorratzea eta ber-

tzerenganako elkartasuna defendatzea zuen xede. Lehenik, indibidualisten argudioak 

zerrendatzen zituen: 

Denen dirutik kesa batzutara bil, zer-nahi hitzemanez eta gero, bildu ondoan,  

bizpahiru haundi-maundik nahi  duten saltsa nahas.  Horra zertaratzen diren  

zuen  elhe  eder  guziak  (.)  Nik  segurik  nahiago  dut  neureaz  egin.  Urte  

tcharragotan ere ez gaitu goseak hil. Lanean ari dena aterako da, ez bertzetan  

kondatuz bainan bere besoekin bermatuz (.) Bakotchak egin dezala bereaz eta  

ez da hoinbertze ez-deus ikusiko bazterretan1575.

Eta arrazoi horiei auzoekin elkartzeak zituen abantailak kontrajartzen zizkien: 

Adichkidea, beha zazu enekin gure herrier. Horra hortche, mendi choko batean  

bospasei  etche:  lehen,  sasoinean,  beren  ardi-esne  ttilikarekin  joaiten  ziren  

bakotcha  bere  mando zaharra  edo asto  tchar  bat  aitzinean,  goizaren erdia  

galduz. Orai batek muntatu du okasionezko oto karranka bat eta harek egiten  

denen afera, denen esneak eremaiten baititu, bere auzoekin onez-onean hautsi-

mautsi bat eginik (ib.)

Buruenik,  ondorioa:  Bakotcha-bere  artzeko  orde  ekartzen  badu  bertzen  

laguntzeari  bakotchak  beretik,  eginen  da  zerbait  onik  ere.  Uste  dut  hori  dela  

girichtino izaitea (ib).

1574 LARRE, E.: Ene artzain-etxolak, Auspoa liburutegia, 273, Sendoa argitaldaria, Oiartzun, 2001.
1575 1957ko maiatza.
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1.10.1. “Kalla kantuz...”

“Kalla kantuz ogi petik...” edo Hegoaldeko hizkeran: galeperra kantari gari petik, 

amodiozko  kanta  famatu  izengabearen  arrimuan,  artikuluak  halako  irudimenezko 

bidaia  bat  egiten  du:  andere  kaila,  hots,  galaper  andrea  gazteen  galbide  izateko 

periletik  edo  trufari  edo  nardagarri  gertatzeko  arriskutik,  lana  gogoz  egitearen 

lagungarri gertatzera, oso modu orijinalean. 

Udako bero saparen azpian, laborariak gari ebakitzen ari direla:  Iguzkia samin,  

ogiak  zirtaka  kraskatzen  ari,  hantchet  epaiteko  tresna  baten  kalachka,  urrunago  

motor  baten  burrunba,  orga  zahar  batzuen  karranka...horra  uda  Eskual-Herriko  

choko batean1576; horra non entzuten den galeperraren kantua.

Lanetik baztertu nahi ote lituzke kaila kanta horrek lur-langile gazteak? 

Gazten galgarri ote? Hor ibiliz ogi-petan, sasi-petan, dena zoko-moko, nahi  

ote huke gazter eman urrats galgarrien gostua? Bainan gu hortakoak bagine,  

baginizkek  gure  bidean  hitara  gabe,  jende  galgarri  eta  galduen  manerak  

begiek  ikus-ahala. Aski  ginikek  abiatzea  biziaren  gozamenez  aski  ezin-asez  

dabiltzanen  ondotik.  Egia-erran  ase-nahi  tzar  horrek  azkenean  berak  

gohainditzen baitu (ib.).

Edota trufari eta nardagarri ote lanean ari direnentzat? 

Kalla  kantaria,  zer  zerbitzu  hitsa  litaken  hirea,  ari  bahintz  hortik  jende  

langilearen  nardatzen  erranez:  “Utz-aitzik  hire  landak,  pentzeak,  eta  hoa  

lanetik ihesi” (ib.)

Buruenik,  horra  korapiloaren  askabidea:  Jainkoaren  amodioz,  lanean  gogoz 

kantari aritzea nola kaila gari sailean: 

1576 1958ko uztaila-agorrila.
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Ez dut ez lanetik kanpo bilatu nahi kuraia bainan lanean berean: ene lana bera  

baitut  behar  maitatu  eta  ez  bakarrik  igande-arratsaldeak.  Amodioz  betea  

dagon bihotzak ez du kantu ezin eginik. Ene lana amodioz dutalakotz egiten  

hasiko naiz ni ere kantuz beroenean alorraren erditik. Ene lana izan dadien  

eskual lurretan, edo hirietan, edo bulegoetan, edo karrik-artetan, edo Amerika  

zokoetan, onartuko ahal du, kallaren kantua bezala, haren gisa eni ere bihotz  

kantari bat eman dautanak. Gisa guziz egin behar-eta, ez duela berdin balio 

(ib.)

Ez da hor langile  kontzientziarik  pizteko xederik,  bestelako eskema teologiko 

baten  menpeko  da  artikulua,  lanaren  ikuspegi  erlijiosoaren.  Gorago  adierazia 

berretsirik: pentsamendu erlijioso tradizionala euskara adierazkorrean emana.

1.11. JEAN LOUIS DAVANT

Egun euskaltzain eta idazle duguna 1957an hasi zen argitaratzen. 1958ko irailetik 

1960ko abendura bitartean Aljerian izan zen Frantziako armadaren soldadu. Gutxi 

argitaratu zuen 50eko hamarkadan, dozena erdi bat artikulu Gazte kazetan, baina guti 

izanagatik, ez dira ahaztekoak.

1957ko abenduan “Zaude bada chutikan, orain da denbora...” deritzan artikulua 

kaleratu zuen, honako sarrera honekin: 

Hebentik aitzina, Chiberotarrek eztukegu erraiten ahal “Gazte” Manechentako  

eginik dela. Badugu Choko bat gihaurk betatzeko (.) Ez erran Euskara gaitzegi  

dela:  nahikunte  amiñi  batekin,  berhala  trebatzen  ahal  gira  Euskaraz  

irakourtzen eta izkibatzen1577. 

Euskararekin  hertsi-hertsi  estekaturik,  euskal  kultura  edo  “gizontarzun 

paregabia”: 

1577 12. alean, “Agur Chiberoa!...” izeneko sailaren baitan.
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Hortaz,  paganouak ere  akort  dira.  Ezpiritiak  behar  du bere  hazkurria.  Eta  

hazkurri  hoi  atzamaiten du,  ez solamente errelijionian,  bena orano biziaren  

gochotarzuna  egiten  dien  gaizetan:  libertimentu  sano,  kantore,  dantza,  

joku...artichten izkibü, itchura, eta beste deskantsu eder, “civilisation” baten  

balia egiten  beitie  (.)  Hortako,  begiratu eta emendatu behar tugu leheneko  

Euskaldunen  mintzaje  eta  libertimentu  partikularrak,  berritu  behar  dugu  

Euskal-Herriko gizontarzun paregabia.  Bestelan,  modernismoak ithoko gutu,  

edo kampotiarren esklabo ezariko. Bai, zaude chutik, Euskaldun Arbola, zouri  

berma gitin, lehen bezala orai eta gero. “Eroritzen bazira, arras galdu gira” 

(ib.)

Lehenago Erdozaintzi-Etxarti hauteman diogun ikuskeraren oso antzeko.

“Espainako Euskal-Errietan  Gainti”  izenekoan,  Eskualdun Gazteria-ko hogeita 

bost  gaztek  Euskal  Herriaren  mendebaldean  barrena  egindako bidaia  eta  bereziki 

lantegi-ikuska egindakoak kontatu zituen: Gasteiz, Arrasate,  Eibar, Bilbo, Zarautz. 

Honela bururatzen zuen: 

Bai, goraki aithortu behar dugu han senditu duguna: Mugaren bi aldetan ber  

Euskaldun  jentea  dela  odolez,  bihotzez  eta  mintzajez.  Haintiko  anaien  

ezagutzen hasi gira, eta ber demboran, algar hobeki ezagutu dugu han ginen  

hogeitabost  gaztek;  Hortik ondorio hun asko jelgitzen  ahal da.  Jaunak aize  

berri bat jeikaraz dezala gure Euskal-Herrian eta pizturik etcheki bihotzetan  

Pentekosteko garra1578.

XXI. mendeko lehen hamarkada honetan “Idazlan hautatuak”1579 kaleratu ditu, eta 

hor  badira  bi  artikulu  Gazte  hilabetekarian  argitara  eman  zituenak,  bata,  1958ko 

hondarrean  eta  bestea,  1959ko  hasieran,  aski  jakingarriak.  Hauei  luzazkiago 

erreparatuko diegu, J.L.  Davanten hasierako lanetarik adierazgarrienak direlakoan, 

ikusmolde eta idazmolde aldetik.

1578 (17), 1958ko ekaina. 
1579 Elkar, Donostia, 2004.
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1.11.1. “Eskualzaleen Biltzarrean, gazte bat mintzo”

Hiru  zatitan  antolatua  da.  Lehen  zatiak  “Apez  eta  galtzadün”  du  izenburu. 

Apezek garrantzi handia zuten lekuan, giristinotasunak dena blaitzen zuen herrian, 

lehenik  apezak sustatzen  zituen  euskararen  alde  bermatzera.  Salatzen  zuen gogor 

haien isuri frantseszalea:  Xiberoko herri hanitxetan katexima, perediküak, otoitzeak  

eta kantikak  ere frantsesez emaiten dira.  Ontsa entzün düzüe: kantikak ere.  Hein  

hortan gira!1580. Euskara ez sostengatzeko apezek ematen zituzten estakuruak ere bai: 

peredikagiatik apez bezala erraiten ahal ez düzüena, kanpoan gizon bezala erraiten  

ahal düzüela, eta behar düzüela (ib.).

Populuaz,  alde  batera,  uste  ona  agertzen  zuen  bere  ikuspegi  euskaltzale-

abertzaletik:  Segür  niz  popülüa  bihotzez  eüskaltzale  dela,  eta  abertzale,  

konpreniarazten bazaio haurrak altxatü behar direla sorterriko üsantxa honetan (ib.)

Ondotik galtzadun agintariei zuzentzen zitzaien. Kargu hartzen zien, ez zitezela 

estakuru bila ibil, eta apezen aitzakia ez zezatela egin: 

Bena ohartü behar düzüe apezek ütziko zütüela herrian nausi, berek nahi edo  

ez  nahi,  züen  eginbideak  ontsa  betatzen  badütützüe.  Eta  züen  eginbide  

handiena  da,  errelijioneko  eginbideen  ondotik,  züen  haurrer  ttipi-ttipitik  

sorterriaren maitaraztea eta hanko mintzajearen erakastea, bereziki frantzesa  

beno hobeki emaiten düzüenek1581. 

Ohargarri  gertatzen  da eginbideen hierarkia  hori,  nori  eta  galtzadun  agintariei 

mintzo zitzaiela. Euskaltzale-sorterrizale giristinoa mintzo zen, eta frogatu beharrik 

ere ez zen,  mintzaldia  entzuten ari  ziren ororentzat bistakoa zelakoan,  nahiz apez 

nahiz galtzadun izan, lehen eginbidea erlijioko eginbideak zirela.

Baina bera bigarren eginbidearen alde ari zen, eta ildo horretatik euskarak eta 

aberriak kanpainatik hirira egin behar zuten, hots, Mitikiletik Maulera: 

1580 Ikus Idazlan hautatuak, Elkar, Donostia, 2004, 11 or.
1581 12 or.
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Kanpainak hiria beti jarraiki izan dü, eta orano jarraikiko ere. Horren kontre,  

ez  da  deüs  egiterik.  Ez  da  eüskara  etxekiko  herri  ttipietan,  ez  bada  ber  

denboran  iseatzen  etxekitzea  hirietan,  eüskaldünak  biltzen  diren  leküetan:  

lantegietan,  eskoletan,  merkatüetan,  libertimentüetan.  Horra  zertako  berriz  

erraiten  düdan:  Maulen  egin  behar  zen  Biltzar  hau:  eta  egin  behar  zen  

igantearekin, laborariek eta langileek haboro parte har lezen (ib.)

Bistan dago orduan hogeita hiru urte zituen J.L. Davantek oso kontzientzia argia 

zuela euskararen gainbeheraren arrazoiez,  eta egoera hura itzultzeko laborariak ez 

ezik  langileak  ere  engaiatu  behar  zirela  euskararen  berreskuratze  lanean,  hots, 

nolabait herri-indarren batasuna bultzatu behar zen1582. 

Ildo beretik, euskaldunek boterea lortzea ezinbestekoa zen: 

Eüskararen galtzale  handienak dira,  aita  eta amen ondotik,  gure herrietako  

bürüzagi zonbait (.) Eüskaldünak ez bagira Eüskal Herrian nausi egoiten edo  

jarten,  galdürik  dira  eüskara  eta  eüskaltarzuna,  zer  nahi  “statut”  edo  

federalisma xütik ezaririk ere. Gure bürüzagiak haütatu behar dütügu ahalaz  

eüskaldun azkar eta xüxenen artean1583.

Gorago azpimarratu dugu populuan uste ona zuela; goiko paragrafoan euskararen 

galbidean izan duten zerikusia ere aitortzen da, baina errua buruzagiei egozten zaie.

Gaitzaren  diagnosia  egin  ondoan,  sendabideak  proposatzen  zituen.  Batetik, 

euskal kultura lantzen ari ziren kantari, koblakari, dantzari eta pastoral egileen artean 

Xiberotarren  Biltzarra  osatzea,  eta  bestetik,  Frantziako  legeak  baimentzen  zuen 

euskara irakasteko zuzena baliatzea eta hedatzea, Andere de Jaureguiberryk baliatzen 

zuen bezala, Zuberoa gaineko lau eskoletan.

1582 Hamabi urte egin arte bere sorterri Ürrüstoi-Larrabilen ikasi zuen, batxilergoa Maulen egin zuen, 
eta Angers hirian Laborantzako Ingeniaritza. Ikus Sareko Argian: Urzola: “Jean Louis Davant 
euskaltzaina” 1975-05-11. (636. zenb.). http://www.argia.com/argia-astekaria/636/jean-louis-
davant-euskaltzaina

1583 13 or.
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Nago sendabide gisa egin zituen proposamenengatik bainoago gaitzaren analisian 

erakutsitako zorroztasun eta argitasunagatik, euskararen soziolinguistikaren diakro-

nian aintzat hartu beharreko artikulua dela; egunen batean antologiarik egingo balitz, 

han sartzekoa. 

1.11.2. “Herriko bozak”

Gorago adierazi bezala, Mitikilen mintzaldia egin 1958ko irailean, eta hil berean 

Aljeriako Aljer ondora abiatu zen Frantziako armadako soldadu,  felagen matxinada 

zapaltzera eta/edo Frantziaren kolonia hartara “bakea” ekartzera1584.

Hogeita zazpi hilabete egingo zituen han. Lehen lau hilabeteetan Beni Messous-

eko kanpo zelai  famatuan egon zen.  Han prestakuntza  militarra  jasotzen ari  zela, 

Aljer  inguruko Boghni  herrira,  hots,  berbereen  tribuetako  bat  diren  kabilen  herri 

handi samar batera igorri zituzten, hango bozak begiratzera. Han ikusiaz eta orduan 

zuen ikuspegiaz oratua da artikulua.

Herri hartara zerbaitegatik igorri zituzten, hots, matxinatuek kontrolatzen zuten 

aljeriar kabila-herri bat zelako.

Hango berriak ikastearekin bat, berehala jabetzen gara zein zen orduan frantses 

armadan zen J.L. Davant euskaltzale gazteak zuen ikuspegia: 

Auzapez hon baten manaspenean, handitzera zoan herria (.) Delako auzapeza  

medezi bat zen, moda xaharreketoetarik naski, zeren jente xehe franko kitorik  

artatzen  züan.Üdüri  zükean beraz  orok  maite  züela.  Alta  egüerdi  batez  eho  

züen  bere  bortan.  Zer  pentsatü  behar  da:  kabilak  basa,  bihotz  gabe  batzü  

direla? Ez düt uste, segürragorik Fellaghek ez züen jasaiten ahal europeano  

bat  hankoez  maitatürik  izan  zadin,  eta  lotsa  nahi  düe  baten  eta  besteen  

bihotzetan. Itxüren arabera, ontsa kausitzen ere düe: berrogei europeanotarik,  

1584 “Lehenik soldadutza klaseak lau hilabetez egin nituen Arjel ondoan, kanpo famatu batean. Gero 
Saharara igorri ninduten” in Argia.com (Sareko Argian) “Jean Louis Davant euskaltzaina” 1975-
05-11. (636. zenb.). www……………
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zortzi dira orai baratzen. Besteak Aljer-en dira. Kabilak aldiz ikaran bizi dira,  

küküso batzü bi tximinoren artean bezala1585.

Aljeria deskolonizatzeko gerran ari ziren felagak eta haien aurka frantses armada. 

Berbereak, kabilak, erdian. Frantsesen aldera egiten bazuten, felagek hiltzen zituzten 

eta bestela frantsesek. Europar jatorrikoak felagen helburu ziren.

Ondotik, beste gertakari adierazgarri batzuen berri ematen digu: 

Düala  hiru  aste,  jaitsi  dira  “convoi”  baten  atakatzera,  eta  Frantziako  13  

mutiko gazte kamiu batetan erre dira. Zer zorte izigarria! Holakorik merexi  

züena? Ala beste zonbaiten ogenak pakatü dütüe? Gureak behar bada, goxoki  

bizi girenak,  besteen arrenkürarik gabe, gerlaren eta bakearen axolik gabe?  

Irakurtzalea,  segür nüzü otoitze  bat eginen düzüla beren adinik  hoberenean  

hiltzen direnentzat, bai eta egün oroz bizia arriskatzen düenentzat. Aste hontan,  

19 erori dira karrika bazterrean, eta hoitarik 6 betikoz. Haatik atzo, frantzesek  

14 Fellagha egotxi dütüe bortü gain batetan, berek gizon bat ere galdü gabe1586.

Jada bozetara etorriz, ironia poxi batez aditzera ematen digu jendea saldoka joan 

zela boza ematera. Arrazoiak ere bai: 

Mendiz-mendi  izan  gira  botz  emaileen  biltzen  150  mutiko,  armak  tiratzeko  

prestik.  Emazte  hanitx  atzaman  dügü,  bena  gizon  güti.  Non  dira  gizonak?  

“Langile Parisen”. Bai, zonbait segür ere...Besteak aldiz, “Makian”, edo gure  

lotsaz gorderik. Zoazte ondotik! Builta batez hamar bat Fellagha ikusi dügü  

ezkapatzen,  hürrünegi  zorigaitzez.  Bazakien  zer  ari  ziren:  tropa  azkar  bat  

mendien gibelean gure haidürü zagola, geroztik jakin dügü. Beharrik ez gira  

saldo  ttipi  haren  ondotik  abiatü,  nahi  zükeien  bezala.  Dena  den,  gizon  

atzamanak  ontsa  zaflatürik  izan  dira,  eta  gero  denak  gizon  eta  emazte,  

herrialat jaitsi dira “botzaren emaitera”! Aitor düt jenteen hola erabiltea ez  

dela  eijer,  eta  ikustearekin  mütürrekoz  urtukitzen,  emazteak  aldiz  nigarrez,  

ortütsik  lasterka,  haur  ttipiak  bizkarrean,  edo  sabelean  orano,  gehixenak  

1585 Idazlan hautatuak, Elkar, Donostia, 2004, 14-15 orr.
1586 16 or.
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ahalke ginen, lehen aldiz beiginen holako lanari lotzen: oro “blüiak”, Aljer  

ondotik  Kabilialat  jinik  bozka  egünetako.  Bena  soldadoak  bere  biziaren  

begiratzeko zer nahi eginen dü, eta ez dügü honartzen jüja gitzen hor gustüan  

direnek: aisegi lizateke. (ib.).

Horretaraz  gero,  gerran  direnak jujatzeko  eskubiderik  ez  bakean  bizi  direnek. 

Bereziki frantsesei zuzendua dirudi kexa horrek: frantses soldadua frantses hiritarrei. 

Idazlearen ustez, Aljeriako gerra irabazteko frantses guztiek bete behar zuten beren 

eginbidea, eta gehienak ezaxola ziren, bereziki neskak: 

Üdüri  zait  Frantziako  gazte  hanitxek  ez  düela  gerla  honez  axolik,  bereziki  

neskek,  non ez  düen anai  bat  edo beste  norbait  heben (.)  Gehiexenek  gure  

eginbidea beta bageneza, sekülan ez lizateke holako nahaskeriarik bazterretan.  

Gihaur ontsa girelarik, axol güti dügü bakeaz, eta Nazioneko arrenkürak oro  

üzten  dütügü  aitzindari  zonbaiten  gain,  gizon  zonbaitek  oro  jasaiten  eta  

xüxentzen  ahal  balütüe  bezala!  Gure  hütsen  ondorioak  agertzen  dira  bost,  

hamar,  hogei  urteren  bürüan:  ordüan ogengabeek  pakatzen  düe  ogendünen  

orde1587.

Nahiz  frantses  ikuspegitik  mintzatu,  aski  buru  hotz  bazuen  bozen  iruzurra 

salatzeko: 

Herri batetako jenteek errabia handirik gabe botza eman düe: lista bat baizik  

ez zen kartiel hortan. Segür zen botz güzien ükeiteaz, botz emaileak agertzen  

ziren ber. Eta ikusi dügü jente hanitx nola den agertü (.) Bena zer balio düe  

kasetetan  irakurtzen  dütügün  ele  ederrek:  “Kabilia  libroki  mintzatü  da”,  

“Kabilek  alegrantzian  botza  eman  düe”,  “Kabilia  frantzes  egon  nahi  

da”...Faltsüki  mintzatzea  da,  eta  kartiel  hortako  depütatüak  nolaz  jente  

gehixenak errepresentatzen ahal dütü?(ib.).

Haatik, ez zen, Aljeriari beregaintasuna ematekotan:  Dena den, “blüiak” ützüli  

gira  Aljer  ondoalat  ahalke  batekin,  ikusirik  “Chasseurs  Alpins”  haiek  Kabilian  

eramaiten düen bizitze gaitza, eta zer lan ederra egiten düen (nahiz tzarrik ere egiten  

1587 17 or.
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düen  artetarik).  Gü  aldiz,  haien  altean  goxoki  bizi  gira,  eta  üdüri  zaigü  heben  

igaraiten  dügün  urte  berri  hortan  hobeki  baliatüko  dütügüla  egünak  eta  gure  

indarrak (ib.).

Gerran aktiboenak ziren soldadu frantsesen alderako miresmena eta ezagutza.

Otoitz honekin bururatu zuen artikulua: 

Jinkoari  galtatzen  diot  eman  dizagun  Bakea,  düala  bi  mila  urte,  Aljeria  

bezalako eskualde nahasi eta eder batetan, gizon bihotz xüxener hitzeman züan  

Bakea.  Bena  otoi,  otoi,  Bake  hoi  merexi  dezagün,  guretzat  eta  gure  

ondokoentzat!1588.

Fedeak bakea galdatzen zion, Jainkoari bakea galdatzea, baina bakea lurrean egin 

behar  zen,  Aljeriako lurrean,  eta  han bakea merezi  izatea  felagen aurkako gerran 

gogor  borrokatzea  eta  irabaztea  zen.  Gauza  zen  gerra  irabazteko  usatzen  ziren 

metodo zuzenkontrakoen kritika egiteko (tratu txarrak kabilei, hauteskunde iruzurra) 

eta halaber torturatzaile edo tratu-txar emaileekin barkabera izateko ere, gerran den 

soldadua bakean goxoki bizi den aberkideak ezin juzga dezakeelako argudiopean1589. 

Segur aski bere garaian kritikarik jasoko zuen ingurune hurbilean,  Frantziaren 

jokamoldea  kritikatzen  ausartu  zelako.  Nolanahi  ere  den,  eskertzekoa  da  J.L. 

Davantek artikulu hori antologiara bere horretan bildu izana, hartara aukera baitugu 

beraren ikuskera ezberdinez eta bilakaeraz ohartzeko1590. 

1588 18 or.
1589 Egun, beharbada, beste begi batzuekin ikusiko du ordukoa, baina bere hartan utzi du, ezer aldatu 

gabe.
1590 Orduan bizi izandakoaz Luzien Etxezaharreta kazetariari egin zizkion adierazpenetarik, honako 
hauek bereizi ditugu:  Gu, kontraeskualde ginen han, ez ginen libratzaile, ni nintzen han alemanak  
Maulen okupazioan ziren bezala (.) Denbora galdu eta gure kontzientziaren kontra, ni hasteko han  
nintzen ene kontzientziaren kontra. Pixka bat preso bezala, Frantziako armadaren erdi preso sentitu  
dut ene burua (.) Baina ez diot armadari harria botatzen. Politikariei, bai. Politikariek gaituzte hara  
bidali eta haiek dute armada manatu lan zikinaren egitera. Gero, armadaren parte batek gogotik egin  
duela, beste gauza bat da. Manuak ere hala zituzten, gostaia gosta, irabazi behar zuten! (.) [Aljeriatik 
itzultzean]  Bistan  da,  Frantziarentzat  ez  nuen  gehiago  ez  amodio  ez  atxikimendurik.  
Frantziarengandik dibortziatua nintzen. Gero, ez nintzen askapen bortitz bati buruz joateko prest,  
zeren ikusi nuen han armekin oldartzen zaionaren aurka zein bortizki joaten ahal den Marianne eztia.  
Zein heinetaraino joan ahal den. (Jakin 132, 2002, 54-55 orr.) 
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1.12. JEAN ETCHEPARE

Beste idazle gazte bat Gazte kazeta indartzen lan egin zuena Jean Etchepare izan 

zen.  Eta  Gazte-n  ez  ezik  Herria-n  eta  Gure  Herria-n  argitaratu  zuen.  Bereziki 

kontagintzan  nabarmendu zen,  ipuingintzan  oroz  lehen,  zegokion atalean  adierazi 

dugun bezala, eta orobat eleberri bat ere idatzi zuen, eta antzerkiarekin ere harreman 

handia  izan  zuen.  Halaber,  aipatu  ditugun  kazetetan  hainbat  artikulu  idatzi  zuen, 

besteak beste, Baionan izandako zezenketei buruzko kronikak.

Haren bizi-urratsen eta nortasunaren berri eman digun P. Xarriton jaunak honela 

azaldu  digu  Eskualdun  Gazteria  izeneko  taldearekin  eta  Gazte  kazetarekin  zuen 

harremana:  Maite zuen, bere omonierrarekin (P. Xarriton bera eta J. Camino, guri 

dagokigun  urte-bitartean),  eskolako  lagunentzat,  kazeta  ttipi  baten  muntatzea.  

Atsegin zuen arratsetan, Heletarat edo Baigorrirat itzuli bat egitea, hilabeteko Gazte 

bere lankidekin aipatu ondoan, Eskualdun Gazteriako harat-hunat guziak nahasteko  

orozbat1591.

Artikulu bat fama eman ziona “Izpiritua argi” zeritzana izan zen. Tonu berezia du 

artikuluak.  Jakin-minik gabe sumatzen zituen gazteak –oroit,  Erdozaintzi-Etxartek 

eta J.L. Davantek bezalatsu–, izpiritua lantzea estimutan ez zutenak ohartarazi eta 

bildu  nahi  zituen  jakitateari  esker  ematera  eta  hura  aintzat  hartzera  eta  lantzera. 

Horregatik  edo  halako  maisu-kutsua  dario  artikuluari.  Emakume  batek  kargu  ere 

hartu  zion  –ez  justu  maisu-kutsu  soberaniazkoa  zuelako–  eta  gutun  gurutzaketa 

gertatu zen bien artean. 

Hala zioen J. Etcheparek delako artikuluan: 

Eta ez da aski bakarrik so egitea Donazaharren, Isturitzen edo Mithikilen nor  

ezkondu,  sortu  edo  hil  den.  Gauza  ttipiak  dira  horiek,  ez  gituzte  biziki  

aberastuko (.) Zerbait gehiago behar da irakurtu, izpiritua zinez argitzen duten  

berriak:  Nor  den  Frantziako  gobernamenduan,  zer  diren  gizon  horiek,  zer  

1591 Mendekoste gereziak, Erein, Donostia, 1991, 236 or. 1958ko abenduan argitaratu zen Gazte 
kazetan, 22. zenbakian.
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egiten  duten  gure  biziaren  hobeagotzeko,  bakea  denetz  munduan,  jende  

beharrak nun diren eta nola bizi,  lurren ibiltzeko eta aberen hazteko molde  

berriak  zer  balio  duten,  nola  pratikatu  behar  diren,  nik  dakita  zer  oraino!  

Hainbertze gauza bada gizon baten izpirituak jakin behar luzkenak. Ez gira gu,  

gazteak,  duela  berrogoi  urte  bezala  bizitzen  ahal,  herrian  pasatzen  diren  

ixtorioak gure aho-gogoetan ibiliz1592.

Laborari gazteek aizinarik ez zutelako estakuruak ez zuen balio, ez eta kultura eta 

gauza horiek hiritar alferren luxuak zirelakoak ere: 

Eta ez zazuela uste ukan jende guziak zango bat bertzearen gainean daudela  

hirian edo bulegoetan. Badira laborariak bezanbat leher egiten dutenak, barne  

hetsi  batzuetan  itoak,  burdinari  zanpaka.  Eta  horiek  beren  kasetaren  

irakurtzeko denbora hartzen dute, behar bat senditzen baitute izpirituan, huts  

bat, jakitate egarri bat (.) Jakitatea da izpirituaren haztea munduan gertatu  

gauzez, gizon batzuen indarrez eta dohainez baliatzea gure biziaren edertzeko  

eta hobeagotzeko. Jakitatea egarri bat da, behar bat1593.

Errientek  eta  serorek  hartu  behar  zuten  eta  gidatu  laborari  seme-alabak 

irakurzaletzeko lantegia. 

Bulta hartan J. Etchepare Baionan zen Tekniken eskolan, idazkari eta kontulari 

lanbidea  ikasi  beharrez,  P.  Xarritonek  salatu  digunez1594.  Horretaraz  gero,  hirian 

ikasten ari zen landatar edo kanpainarra izpiritua landu beharraz konbentzitu nahiz 

bere adinkide laborari seme-alabak.

1960ko  maiatzean  “Eskual  literaturaren  batasunari  buruz  x  letraz  bi  solas” 

izeneko artikulua kaleratu zuen Herria-n. Hegoaldean h letrak bezala Iparraldean  x 

letrak harrotu zituen bazterrak.  Gazte  kazetako taldeak (P. Xarriton, J. Camino eta 

Etchepare)  1959ko  otsailean  agertu  zuen  Gazte  kazetan,  ezen  tradiziozko  ch 

grafiaren ordez x grafia berria erabiliko zutela, eta horrek zenbaiten kontrakotasuna 

eragin  zuen,  besteak  beste,  Piarres  Duhour  Herria-k  Hazparnen  zuen 

1592 207 or.
1593 208 or.
1594 235 or.
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berriketariarena, eta halaber Idieder Hazparneko erretorearena1595. Eztabaida horren 

buruan kokatzen da artikulua.

Euskararen batasuna egin ezean euskara xahu zela zioen. Eta batasuna egiteko 

lehen  urratsa  ortografia  berdintzea:  Eskual  mundu  handiago  bat  bada.  Orok  bat  

egiten dugula? Mintzaira da gure lokarri bakarra1596.

Politika usainik gabe egin behar zen:  Horiek guziak politika usainik gabe. Ez  

ditugu literatura eta politika nahasi behar (ib).

Honela bururatzen zuen artikulua:  Ez gira Conventionen esklabo. Eskuara nahi  

dugu  bizi  dadin.  Horra  zertako  erabiltzen  dugun  x  letra.  Pan-Pin  (Haurrentzako 

kazeta)  eskuararen geroa!  Gazte  eskuararen geroa! Hau da x letraz ene lehen eta  

azken ateraldia. Funtsean ez dut holako haurkerietan galtzeko denborarik1597.

Orobat, zezenketa-kronikak. Baionan egin ohi diren zezenketen hainbat kronika 

egin zuen Herria kazetan. Bere xumean, eta zezenketa-kronikak euskaraz izan duten 

tradizio urria kontuan, aipagarriak dira: 

Luis Miguel Dominguín famatuak ez du espantu handirik erakutsi. Bi abereak  

nekez  garbitu  ditu,  nahiz,  anartean,  lan  onik  ere  egin  duen.  Egia  erran,  

abereak  asko  banoak  zituen  eta  ez  ziren  behar  bezala  lotzen.  Jendeak  

Dominguínen gain ezarri ditu huts guziak. Plazatik atera da, gaizoa, oihukatua  

eta xixtukatua. (.) Laugarren zezenean mutiko buru-bero batek plazarat jauzi  

egin du balentrien erakusteko, kapa zahar batekin. Bizpahiru kapa ukaldi eman  

orduko polizak bildu du biligarroa!1598.

1595 219 or.
1596 220 or.
1597 221 or.
1598 223-224 orr.
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Luma egokia zuen zernahi generotarako, olerkigintzarako salbu1599. Bost urtetan 

ekarpen  aipagarria  egin  zion  euskal  literaturari,  bereziki  kontagintzan,  eta  hein 

apalagoan kazetaritzan eta antzerkigintzan.

1.13. TELESFORO MONZON

50eko  hamarkadari  gagozkiola,  Monzon  antzerki-idazlea  eta  prosagilea 

interesatzen  zaizkigu.  Antzerkigintzari  eskainitako  atalean  aditzera  eman  dugu 

prosazko artikuluek asko laguntzen dutela antzerki-lanak barrentzen.

Ildo horretatik, T. Monzon prosagilearen ezaugarri batzuk azaldu ditugu: intelek-

tualismoari  aiherkundea;  atxikimendu  errotikoa  lurrari  eta  lurrarekiko  harreman 

estuan  bizi  direnen  aldera,  “lur  busti  usaina”  gorestea  eta  oso  modu  bizian  eta 

berezian  sentitze  hori,  sentiberatasun horrexen emaitza  baitira,  esaterako,  “Zurgin 

zaharra” eta hortik eratorritako “Lau kantari eta xori bat” antzerkiak. 

Gatozen artikuluei xehekiago erreparatzera. Lehenik: non kaleratu zituen artiku-

luak? Ia guztiak EAJren Alderdi kazetan –25 bat artikulu–. Bakarra Euzko-Gogoa-n 

“Bazko-Eguna” izenekoa1600, eta  Gure Herria-n hiru, hamarkada osoan; bata, Jean 

Saint-Pierre hiltzean idatzia1601, eta beste biak antzerkiaren arlokoak; bata, hitzaldia, 

eta  bestea,  beraren  antzerki-lan  bat1602.  Beste  guztiak  Alderdi-n.  Aztertu  ditugun 

idazleetan kasu bakarra; idazle ez ezik izen handiko politikari izanari zor izango zaio 

nagusiki, bestelako arrazoiak beste. 

Koldo  Izagirrek  erakutsi  eta  aztertu  digu  maisukiro  eta  maitekiro  Monzonen 

prosa arina bezain sakona eta gizatasunez eta sentimenduez blaitua. Hona balioespen 

orokor bat euskal prosagileen artean kokatuz: 

1599 Pare bat idatzi zituen hala ere, bat itzulia portugesetik. Ikus Mendekoste gereziak liburuan 242-
243 orr.

1600 1950, (3-4). Herriarekin batean zein kristau sentitzen zen jabetzeko artikulu paradigmatikoa. 
Aldi berean, herria batez ere baserritarrekin nola lotzen zuen ikusteko aparta: “Kalekeriz beteak 
gaudenok ez diogu, ordea, gure Erriari usaiñik artzen ere. Moskou'tik Washington baño urrutiago  
duzute gaur ere, Miarritze'gandik Arbona'ko baserritar bat”.

1601 “Oñazea”, 1952, 39 or.
1602; “Euskal theatroaz”, 1960, (1), 9 or.; “Gure behia hila da”, 1960, (1), 11 or.
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Lizardiri bezala gertatu izan zaio Monzoni ere neurri batean, poetaren ospeak  

ezkutuan  utzi  izan  du  prosagilearen  handia.  Biak  baitira  handi,  nire  ustez,  

egundaino egiteke daukagun euskal prosaren historian. Prosan, diot, hitz lauz  

edo berba laxoan, nagikerian bezala,  hilezkortasun asmorik gabe, hurbileko  

helburuan,  hainbat  euskal  idazlek  utzi  dizkiguten  maisulanen  genero  labur,  

zail,  zehatzezin  eta  definigaitz  horretan.  Uste  izan  dugu  euskal  kazetaritza  

Kirikiño  zela  eta  ezer  guti  besterik,  geureak  bere  sailak,  azpigeneroak  eta  

estiloak ere ez balitu bezala. Gero jakin dugu Larreko bat bazela, Manezaundi  

bat bagenuela1603.

Eta beste honetan berriz Monzonen artikulugintzaren zenbait ezaugarri funtsezko:

Adeitsua,  arraia,  arina  dugu  Monzonen  artikulugintza,  irakurle  apal  eta  

eskolatu gabeei mintzo balitz bezala. Sekulan liburu bat irakurri gabea dela  

dirudi:  esperientzia  pertsonaletarik,  berak  bizitako  gertakarietarik  ateratzen  

ditu  beti  ondorioak,  ez  dizkigu  proposatzen  aurrez  ikasitako  definizioen  

hondakin. Naturatik eta gizartetik hartzen du jakinduria Monzon prosagileak.  

Gizakiaren miseriak baino, nahiago du gizalegea eta elkartasuna adierazten  

dituzten adibideak proposatu. Ez ditu buru-hausteak sobera maite, irakaspenak  

zeharbidez  eta  jostaketan  ematen  dizkigu.  Azken  finean,  Monzon  optimista  

handi bat genuen, eta baikortasun hori bere herritarrei txertatzen saiatu zen (.)  

Euskal Herriaren arbola. Francoren aulkiak. Orga lokatzetan. Arrano beltza.  

Pitxar hautsia. Kanpai jolea...  Fabulaz, parabolaz, alegiaz mintzatzea maite  

zuen Monzonek. Baliabide metaforikoak ematen zizkion herriari, adibide xingle  

eta  zorrotzak,  batasuna,  lurraldetasuna,  naziotasuna aldarrikatzeko  argudio  

gisa1604.

Azterketa  labur  bat  eginez,  garrantzizko  jotzen  ditugun  alderdi  batzuk 

azpimarratuko ditugu.

1603 Langosta baten inguruan, Elkar, Donostia, 1995, 9 or.
1604 14 or.
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1.13.1. Euskarari buruzko aburuak eta berak erabilitako euskara

Darabilen euskarak arreta gehiago sortzen du, agertzen dituen euskarari buruzko 

iritziek baino.

Funtsean ados zegoen 1950 urte inguruan, euskaraz inoiz baino hobeto idazten 

zela ziotenekin. Aurreko euskal idazle batzuengandik ikas zitekeen eta merezi zuen 

ikastea,  Axular,  Lizarraga  (Leizarragaz  ariko  zen,  ez  Elkanoko  Lizarragaz)  eta 

Mendiburu eta holako banaka batzuengandik, baina gainerakoek joskera txarra zuten 

eta  hiztegian-eta  erdarakada  franko.  Bere  iritzirako,  idazten  ari  zen  garaian  ongi 

idazten  zuten  euskal  idazle  asko  zegoen;  hirurogeiko  zerrenda  paratzen  zuen, 

lehenbiziko  hamarren  artean  hauexek:  Orixe,  Arana-Goiri,  Oxobi,  Zerbitzari, 

Olabide, Azkue, Kirikiño, Lizardi, Enbeita, Zaitegi...

R. Olabideren Itun Berria-z zioen hiztegi aldetik garbiegia izango zela, baina: 

Aren “Itun Berria” bearko dute ongi asko irakur eta aztertu, ondoko egunetan  

euskeraz  bear  bezela  idatzi  naiko  dutenek.  Olabide´ren  euskera  leguntzen,  

saiatuko ba´dira ere1605.

Idatzietatik ez ezik baserritik ikasi behar zuten idazleek: 

Baserrian  dugu,  gaurkoz,  gure  eskola  nagusia.  Ta  garbi  esan:  euskerarik  

ederrena, zimaur-usainari urbil bizi zaigu1606. 

Iparraldeko euskal idazleez honako hau zioen, Hegoaldekoekin alderaturik:

Beste  aldeko  idazleek,  emengoek  baino  gai  goitiar  eta  zailagoak  jakintsuki  

erabili  izan  ba  dituzte  ere,  emengo  aldekoek  emana  diote  gure  izkerari,  

sekulako  erreztasun,  eder-giro,  argi,  erri-usain,  bizitasun  eta  preskura  

zoragarria. Orregatik ote ditu euskerak emen, an baino irakurle geiago? (ib.)

1605 “Axular, Arana-Goiri, Moliere eta Pettan” in Alderdi, 1951; Hitzak eta Idazkiak III, Jaizkibel, 
Donostia, 1986, 121-123 orr. Gorago adierazi dugun “Bazko-Egun” izeneko artikuluan (Euzko-
Gogoa (3-4), 1950), Olabideren Itun Berritik hainbat aipu aldatzen ditu.

1606 123 or.
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Zerrendan hirugarren eta  laugarren Oxobi  eta  Zerbitzari  paratzen zituen.  Bere 

euskarari  dagokionez,  oso  egungoa  begitantzen  zaigu,  sintesi  herrikoi  egokia, 

gipuzkerazko  oinarriari  ekialdeko  euskalkien  zenbait  ezaugarri,  esapide  eta  hitz 

eratorri txertatuz moldatua.

Miarritzen  1952an ospatu  zen  4.  Euskararen  Egunean,  hitzaldia  egin  zuen  T. 

Monzonek.  Goitik  behera  zihoan euskarari  zergatik  eutsi  behar  zitzaion  galderari 

erantzun hau eman zion:

Izkera batek ez du, berez, balio aundirik. Arek adierazten ditun gogamen eta  

biozkadak  dute  balio:  ez  izkerak  berak  (.)  menderik  mende,  itz  bakoitzari  

emana dio Erri bakoitzak esanai berezi bat: Erri-izakeraren barneti ateratako  

usaiñez  jantzia.  Ta ala geuk euskeldunok “maison” entzutean lau horma ta  

tellatu  bat  besterik  ikusten  ez  ditugularik,  euskeraz  “Etxea”  entzutean  

berriz...zer ez ote zaigu golpean buru ta biotzerat etortzen! “Le voisin” izan  

liteke  guretzat,  eskaleeran  topa  ta  agurtuko  ere  ez  dugun  norbait.  Bañan  

euskeraz  “Auzoa”  entzutean  berriz,  arengandiko  eskubide  ta  arenganako  

betebearrak etorriko zaizkigu burura. Eta “L´homme” izenak ez du  guretzat 

“gizona”  izenaren  indarrik  (.)  Gure  izakera  osoa  datza,  gure  izkeraren  

baitan1607.  

Baieztapen erabatekoa: gure izaera osoa dago hizkeraren baitan.

Aurrerago ikusiko dugun bezala, T. Monzonen Euskal Herria, 50eko hamarkada 

inguruan  behinik  behin,  funtsean,  herri  baserritarra  zen,  ohituretan  eta  tradizioan 

oinarriturikoa,  pentsatua  baino  gehiago  halaxe  sentitua,  eta  kaleari  eta  hiriari 

kontrajarria.

Errepara delako Miarritzeko mintzaldi horretan etorkizunari begira zer adierazten 

zien euskaldunei:

1607 “Boga, boga mariñelak...!” in Alderd,i 1952; Hitzak eta Idatziak III, 157 or.
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Gure  begien  aurrean  sortzen  ari  zaizkigun  Mundu  ta  Europa  berri  auek,  

oraiñarteko gezur-muga anitz  lurperatuko dituzte  bearba. Ta ludi  berri  bati  

sortze  eman.  Erri  zaarrena  litake  egun  artan  gazteen,  bere  buruari  egiña  

ezpadio  uko.  Gaurko  asmo,  pilosopokeri,  itz  eta  berriketa  kanpotiar  asko  

ikusiko dituzute egun artan zarpazartzat baztertuak.  Eta Erri zaarren oitura  

zarrak irakasletzat agian artuak. Lege onak egiten erreza baita...oitura onak  

egiten  dirala  nekez.  Eta  auxe  izan  gure  ontasuna,  gure  aberastasuna:  

menderik-mende euskeraren baitan gordeta datorkigun oitura-pilla. Kanpoko  

lege aldakorren aginduari nagusi izan zaiona. Erri bati eun lege eder baño obe  

baitzaio oitura on bakar bat. Gaude geu, datorren egunari zai (ib.)

Ondoren frantziar Alpeetan zegoen Tignes herriari  egin behar ziotena aipatzen 

zuen (Ez al duzute egun auetan, Tignes erri gaixoari egin bear diotena irakurriz  

ikara artu? Beste ainbeste egin nai lioteke gure Erriari zenbaitek. Gaude erne beraz,  

eta esnai). 1952an herri zahar hori urpean gelditu zen presa hidroelektrikoa egiteko, 

eta gero bertan eski estazio alimalekoak egin zituzten. Hamar urtean hiru hilabetez 

husten  omen dute presa,  eta  orduan azaleratzen  omen da  Tignesko herri  zaharra. 

Euskaldunon  ohitura  zahar  askori  beste  horrenbeste  gertatu  zaie  modernizazioak 

suntsiarazirik.

1.13.2. Herriak odol-haragizkoak; hiriak harrizkoak eta hotzak

Gure gusturako, artikulu politenetarikoa “Gure parasolaren ibilketak” deritzana 

du.  “Parasola”  artikulu  honetan  autoa  da,  beti  bustirik,  horregatik  “parasola”. 

Tarranta maitea ebatsi ziotenean ondutako artikuluaren bitartez jabetu gaitezke nola 

zegoen Ipar Euskal Herrian errotua, zenbat lagun zituen, nola ezagutzen zuen lurra 

eta  euskaldunak;  eta  bidenabar,  herrien  giza-berotasuna  eta  hirien  hoztasuna nola 

sentitzen zituen.

Delako tarranta edo beribilak ez zituen urrunera eramaten:
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Ezpaikindun –ez bearrak, ez gogoak– urrun eroaten. Paris, Berna, Erroma edo 

Berlin´eraino eroan behar izan ba gindun, etzun gure beribil ttipi arek, bearba, 

aski  indar  izango.  Ezpaikenion,  ordea,  alakorik  eskatzen.  Etxe  barnerako 

genun:  Askain,  Sara,  Ezpeleta,  Baigorri,  Atarratze...  gure  tarrantak  etzitun 

arrotzerritan  oinak  asko  zikinduak,  ez  eta  bide  zuzen  zabal  aietan  tximista 

bezela  ibiliz,  biotza  unatua  ere.  Euskalerri  barneko  suge-bideetan  egunero 

oitua, berez artzen zitun onezkero noranaiko bideak, eta adiskide zaarren etxe-

aintzinetan gelditzen. Bazekin erri bakoitzean nor edo nortzu artu bearko zitun: 

gure bilkura-egunak eta, buruz baitzekizkin. Oxobiri artua zion beldur pixkat: 

leku lasaia bear izaten baitu horrek; Lafitte´gatik esana dit: “Au bezin mei eta 

ariñak bear nituzke,  jauna,  eskualtzale  guziak”.  Saint  Pierre apezpiku jauna, 

alere,  gogotik  artuko  zizun  bere  baitan:  pixu  handiko  gizona  izan  arren, 

galtzerdi amuskoak baitzekarzkin arek!1608.

Airean eramaten zuen auto zahar hark Inauterietan Zuberoara, hango dantzarien 

jauziak ikustera;  Besta-Berri  egunez berriz,  Armendaritze edo Iholdira.  Azkenean, 

Ziburun  agertu  zen  auto  maite  ebatsia,  eta  jendarmeek  ekarri  zioten.  Itzulketa 

baliatzen du herriak goratzeko eta hiriak beheratzeko: 

Erri txiki, erri kozkor, zuek gizonaren lagun! Irian sortuak ez daki bizitzearen  

berri.  Paris´en  izan  ba-giñan,  etzan  ertzainik  arnas  estuz  guri  berri-on  

ematerat etorriko. Arrizkoak baitituk iri nagusiok; ez herri txiki aben antzera,  

odol ta aragizkoak. Irikeriaren otza baino naiago diat erritasunaren beroa (.)

Iguzki ta itzal, ekaitz eta xiri-miri, egurraren su ta errekaren ur, liburu ta paper,  

etxe-zoko ta mendiaren eder, eltzekariaren ke, elizako kanpai, naiz makila, naiz  

asto, naiz beribil...inguruko gauz oro ditugu odol ta aragizko. Bear genituzke  

Jainkoaren opariok barneagoti maita. Bioztunak oro eder, oro bere (.)

Askotan zait bururat etorria; zergatik ez ote zaie aurreri, eskoletan, inguruko  

gauz  guziak  alaiki  ta  barneagotik  maitatzen  irakatsiko?  Edertzaleari,  oro  

baitzaio eder eta pozkarri1609.

1608 106 or.
1609 107-108 orr.
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“New-York´eko Miss Griffing eta Bergara´ko Kasimira” artikuluan1610, bi neska-

me hezur-haragizko alderatuz –eztabaida ideologiko lehorrik ez, lanbide zehatzak eta 

langile bakunak–, gorago jartzen du neskameen bizitza tradizionala, lege zaharrekoa, 

bizimodu modernoaren ondoriozko neskametzaren aldean, etxekotresna elektrikoek 

lanak errazturik, baina harremanak ere teknifikatuak, hortxe nonbait.

Delako Miss Griffing hori New Yorken ezagutu omen zuen. Lan-baldintza ezin 

hobeak  omen  zituen,  dena  tresna  elektrikoek  lana  eroso  bilakaturik,  jantzi  ezin 

apainagoekin ibiltzen omen zen, baina bakar-bakarrik hil zen, eta txakur mukizu bat 

eta katu zahar bat izan zituen azken urteetan lagun bakarrak, eta heriotzeko orduan 

ere bai. 

Bergarako Kasimira, aldiz, jauregi batean neskame hirurogei urtean, etxekoa zen, 

nagusiak  eta  morroi-neskameak denak bat,  etxekoak.  Neskame-morroien  ikuspegi 

tradizional idealizatua. Amaiera polita du:

Eta  orra  Miss  Griffing,  zure  eriotzak  bizitu  arazi  dizkidan  ilak.  Onezkero,  

Jainkoak artua zaitu agian bere albo. Ala ba´litz...Joxepa,  Karmele,  Antoni,  

Brauli,  Kasimira eta aien laguneri gorantzi! Nola ezagutuko dituzun? Aixa:  

Jainko  Jaunari  ere,  Zeruan,  orain  onelaxe  itz  egingo  baitiote  aiek:  “Gure 

izarrak-eta,  gure  aingerua-eta...”  Gizonak  esan  al  lezakio  Jainkoari  ere,  

ederragorik?1611.

1.13.3. Bergara eta Donibane Lohizune eta Euskal Herriaren batasuna

Monzonek Bergara ez zuen ahaztua Donibanen, baina itsas-herri polit horretan 

lursagarrak  bere  eskuez  ereinak  zituen,  eta  bere  garaian  atereak  emozio  handiz. 

Lurrean errotua zen!

Bergaratarrentzat, bi egun auek dira bergatarrenak. Bi egun auetan agertzen  

zaigu  guri  Bergararen  egiazko  iduria:  andiki  itxurazkoa  Sanpedrotan;  eta  

1610 111-113 orr.
1611 113 or.
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Samartzialetan,  aldiz,  alaitasun eta umore onez  betea.  Nai  duzutena esatea  

duzute: Bergarak ez du Euskalerriko beste erriekin ere zer ikusirik. Ez gera  

bearba besteak baño obeak izango. Berezi ta guretarragoak bai ordea. Bizkaia  

eta Gipuzkoa arteko mugaren gain zankalatraba jarrita, ez baikinduke iñork ez  

baten ez bestearen semetzat artuko. Eliza dotore, antziñako kale estu ta jauregi  

zaar aien itzalean zenbait ola berri ere sortu dirala, bergaratarren elkarganako  

anaigoak ez du arlotekeri usainik. Sorterriari dakarkiogun maitasunak biltzen  

ote  gaitu  elkar.  Eta  gure  arteko  –aingeruak ezpaikera–alderdikeri,  griña ta  

gorrotoak leguntzen. Begira azken gudaldian gertatuari: bergaratarren artean  

ez  da  orrenbeste  odol-oben eta  salaketarik  ezagutu.  Ez  gaitez  arrotu,  baña  

poztu gaitez. Gaur ezpaita –Bergaratik aldegin bear izan zutenetan– sorterrira 

lenbailen itzuli nahi ez lukenik1612.

Hala eta guztiz ere, beldur zen Bergarara itzultzean Donibane-minez ez ote zen 

izango. Errotzen ari baitzen Donibanen. 

Ari  gera  bai  oartzeke  –gure  Lapurdi  zoragarri  ontan  ere– erroak  egiten.  

Donibane Lohitzun´go inguruetan erosiak ditut larre-lurrak. Eta eiek lantzen  

ari. Goizetik iluntzerarte han gaituzute iraultzen, jorratzen, ereiten, landatzen.  

Eta asiak gara zerbait biltzen: lurraren emaitzak baitira barne-poza, aize garbi  

ta bakea ere1613.

Euskal laborari bilakatzen, eta kaletarrak geroz arrotzago sentitzen, hizkeraz eta 

izaeraz:

Geroz eta urrunago zaizkit kaletarrak: izkeraz eta izaeraz ere. Mendia bete-

betean  arnasten  duenari,  arrotz  zaiola  gero  kale  usaina.  Baserritarrekin  

ohitua,  Soucoupe Volante  oietako  baten  Marte´tik  eldu  berriak  iduri  zaizkit  

jadaneko agertzen asiak zaizkigun leenbiziko turistak. Gure eguzkipean beren  

ipurdiak erretzerat etorriak omen (ib.) Aurten ere, urtero bezela, elizatik irten  

eta kalez-kale baserritar guziok euri-eske litaniak abestuz ibili izan giñalarik,  

beldurtzekoak ziran kaletarrek jartzen zizkiguten gorroto-arpegiak (ib.)

1612 166 or.
1613 167 or.

873



Kazetaritzatik saiakerara

Donibaneko  baserritarren  artean  beste  bat  gehiago  bilakatua.  Haiek  baino 

sentiberago, hain segur,  olerkari  bihotza izanik.  Lursagarrak ateratzean zer-nolako 

zirrara:

Joan den astean atereak ditut lehen lusagarrak. Lurrari neronek ekar arazitako 

leen  emaitzak  nitun.  Ez  dizuet  aixa  azalduko nere biotz-ikara.  Iluntzea  zan. 

Udaberri iluntzi eder eta argienetakoa. Bakar-bakarrik negon nere ondasunean, 

Larrun mendiari buruz buru. Txorien kanta nuen lagun (.) Eta bakartasun hartan 

ene burua bakarrik ikusiz, erabaki nun –beldurrez, dardaraz, oben egiteko ba

´negoke bezela– lusagar-landare horietako batzu lurretik ateratzea. Leen aldia 

nun. Nola egin? Atseman nun, osto batzun azpin, mutilak ondo izkutatua zuen 

atxurra (.) Eta bat-batez atxurra zeruetaraño altxaturik, sartu nion lurrari barne-

barneraño  aren  burnia.  Egin  nion  gero  atxurrari  tira...  Ta,  Jainko  maitea...!, 

etzitzaizkidan ba ene begien aurrean agertu –arrautzak olloaren azpian egoten 

diran bezalaxe– amalau egiazko lusagar eder landareari josita? Ezin siñetsi nun 

egia zanik. Eta gertatu berria norbaiti lenbailen jakinarazi nahiz, artu nitun ene 

lusagarrak txapelean. Baita abiatu laster etxera. Bidean atsemanikako baserritar 

lagun guziek ikutu ta miatu ta usaindu bear izan zituzten ene lusagarrak (.) Eta 

noski: nereagoa dut orain, Lapurdi´ko lurra ere! (ib.)

Formulazio  ideologikoagoak  ere  bai,  aukera  eskura  etorriz  gero,  esaterako, 

Donibane Lohizunen euskal ikasleek egindako mintzaldiek abagunea emanik:

Eta mintzaldi bakoitzaren ondotiko eztabaidak entzun izanik, arnastu uste izan  

al  dugu,  an  bilduak  zeudenen  asmo  ta  ikara  nagusienak.  Ara  emen:  1.  

Euskalerria bat izanik, ez bedi gure biotzetan Bidasoarik.  2. Euskeldun jaio  

izanik,  euskalgoa zaigu egizko gizontasunarenganako bide 3. Ez da euskera  

gabeko  egizko  euskalgorik.  Gure  izkera  landu,  edertu  ta  zabaltzeari  bear  

genioke garrantzirik aundiena eman. Eskoletarik  asi gaitez aurreri  euskeraz  

nola irakur eta idatzi irakatsiz (.) 4. Euskalerria bat izanik (aren nagusiak bi  

izan  arren)  gabiltza  politika-gaietan  ere  (bigarko  Europa´ri  begira)  denak  

elkar adituz eta batera...1614.

1614 “Ikasleak itxasertzean bil” in Hitzak eta Idazkiak III, Jaizkibel, Donostia, 1986, 126-127 orr.
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Baina Monzonen idaztankera bereziaren erakusgarriak era honetako kontakizun-

metaforak dira:

Nik  behintzat,  an  sortu  ta  emen  artua,  gipuzkoar  eta  lapurditarren  arteko  

pilota-partidetan  diot  ene  barneari  antz  ematen:  gipuzkoarrak  aurretik  

doazela, lapurditarren alde nauzute; ta auek gaiña artzen asiak diraneko, ni  

gipuzkoarren alde berriz. Ene baitan ezpaita Bidasoa´rentzat lekurik1615.

Bateko  eta  besteko  izate  horrek  euskara  berezi-aberatsa  sorrarazi  zion  Koldo 

Izagirrek egoki dioen bezala: 

Hangoa bezala hemengoa izate honek halako euskara berezi, aberats eta pre-

batua lez post-batua ere bataia genezakeen eredua sortarazi zion euskalkien  

ñabardurak maisuki profitatuz. Hogeita hamar urte geroago, batua finkaturik  

zegoela,  hartara  egokitzeak  ez  zion  batere  gatzik  kendu  bere-berea  zuen  

hizkera literario benetan zoragarri hari1616.

1.13.4. Francoren aulkiak, langosta baten inguruan

“Langosta  baten  inguruan”  izena  jarri  zion  K.  Izagirrek  artikulu  hautatuen 

bildumari. Amaiera bikaina du. 

Ziburuko Bordagain  deritzan  tontorrean  Arizti  deritzan  etxea  omen  zen  duela 

berrogeita  hamar  urte,  Pariseko  andere  handiki  aberats  batena.  Udan  bazkariak 

ematen zituen eta T. Monzon gonbidatzen zuen anaiarekin batera, eta hantxe jaten 

zituen urteko langosta bakarrak. 

Euskal apaizek Francori protesta-gutun famatua eman zioten urtean izan behar 

zuen, hots, 1960an. T. Monzon eta bere anaia bazkaritan zirela,  non agertzen den 

monokuloarekin gizon zahar dotore bat, “X-eko enbaxadorea Madrilen”. Xaxatzen 

hasi, eta esaten die Francoren ministro Castiellak gonbidatu zuela afaltzera. Aitortu 

1615 “Boga, boga mariñelak...!” in Hitzak eta Idazkiak III, Jaizkibel, Donostia, 1986, 156 or.
1616 Langosta baten inguruan, Elkar, Donostia, 1995, 11 or.
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zien bere erregea ez,  gobernua ere ez,  baina bera Francoren laguna zela.  Orduan 

honela ekin zion T. Monzonek: 

Baina zergatik eta zertako negar? Utzi negarra negartientzat. Hobe dugu irria.  

Hargatik,  barre  pixkat  egiteagatik,  esan  nion  enbaxadoreari:  “Enbaxadore  

jauna!”  Utzagun  politika  alde  batera.  Bestela  haserretuko  baikara.  Eta  ez  

merezi.  Begira  zein  ederki  garen  hemen:  bista  eder,  mahai  aberats,  giro  

atsegina. Eta...

–Errazu, etxekoandre, jarleku hauek zureak al dira?

–Jarleku hauek nireak diren? Nik uste! Zer ba?

–Denek ezin baitute gauza bera esan.

–Zer ari zara?

–Horra. Nik badut  zuei  egiteko,  enbaxadore jauna,  otoitz  bat.  Behar dizuet  

mesede bat eskatu.

–Politikaz?

–Ez, ez. Gizabidez.

–Esan.

–Uda da eta,  Donostian  zagozte  orain guziok.  Horra ba,  Francoren etxera  

zoaztelarik, harek esango dizue: “Jarri, enbaxadore jaunak”. Ordurako da nire  

otoitza. Arren eta arren! Hango jarlekuak hartu itzazuela goxoki. Exeri zaitezte  

emeki, jarlekuok urratzeke. Otoi!

–Zer ba?

Eta ixilaren ixilean esan nion:

 –Nireak baitira.

 –Zureak?

 –Bai  jauna.  Nireak.  Orain  zuen  ipurdien  azpian  ibiltzen  diren  jarlekuok,  

enbaxadore jauna, gure Bergarako etxean ikusiak ditut, sortu nintzenetik, gure  

saloi nagusiko ixilaren ixilean. Jarleku horietan ikusia jarririk, jai handietan,  

gure aita zena.

–Nola? Francoren jarlekuok zuenak izaki?

–Zergatik  harritzen  zara  hola,  enbaxadore  jauna?  Francok  bere  zangoen  

azpian daukan Herria ere, gauza bera duzu:

Gurea!1617.

1617 Langosta baten inguruan, 232-233 orr.
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Aristokrata  herrizalea,  berak ereindako lursagarrak  ateratzean erabat  hunkitua; 

aristokrata baserritarra,  lur busti usainaren eta beste hainbat gauza xume-naturalen 

maitale. Gutxi bezala Hego Euskal Herrian bezala Iparrean bertakotua. Antzerkilari 

eta  prosagile  garrantzizkoa  50eko  hamarkadan,  parabolaz  eta  alegiaz  mintzatzea 

maite zuena. 
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2.  HEGOALDEKOEK  ERBESTEAN  ATEREAK:  GERNIKA  ETA  EUZKO-

GOGOA

Gernika  aldizkaria  1945ean  sortu  zuten  Donibane  Lohizunen  Pikabea´tar  Errapel 

“Alcibar” zuzendariak  zioen bezala,  azkeneko gerratian “itxetik  kanpora” bialiak 

edo gaztelaniaz  un grupo de amigos y compatriotas,  desterrados por el  fascismo  

español1618, eta zuzendaria hiltzean hil zen kazeta ere, ale bakarra aterata, harik eta 

1948an berriz  agertu  zen  arte  Juan Thalamas  Labandibar  eta  Isidoro  Fagoagaren 

zuzendaritzapean. 

Faxismoak etxetik  kanpora  bidalitako  lagun  eta  aberkide  hauek  hamabost  ale 

atera  zituzten  1948tik  1951ko  uztailera  bitartean,  eta  I.  Fagoaga  Ameriketara 

(Montevideo, Buenos Aires) joatean hara eraman zuen kazeta,  eta Amerikan beste 

hamar  ale  atera  zituen  eta  laguntzarik  gabe  geratzean,  1953an zendu zen.  Kultur 

aldizkaria izan zen, gehienbat gazteleraz eta frantsesez idatzia, eta euskaraz ale oro 

hiruzpalau edo bospasei idatzi labur argitaratu ohi zituen (olerki, kontakizun, artikulu 

labur). Nahiz hamabost ale Donibane Lohizunen atera, ez dut Iparraldeko kazeten 

artean  sartuko,  zuzendariak  zioen  bezala,  faxismoak  erbesteratuek  sortu  zutelako. 

Aurrerago labur-zurrean hiru kultur aldizkarien arteko sartu-irtenak aipatuko ditut, 

hots, Gernika, Gure Herria eta Euzko-Gogoa-ren artekoak.

 

Gernika sarreran adierazi dugun bezala, 1945ean sortu zen, Pikabea´tar Errapel 

zuzendari zuela, eta hura hiltzean hil zen kazeta ere, ale bakarra aterata, harik eta 

1948an  berriz  agertu  zen  arte.  Berragerpen  horretan  J.  Thalamas  Labandibar  eta 

Isidoro  Fagoagaren  zuzendaritzapean,  kazetaren  printzipioak  zehazteaz  gain,  irmo 

aldentzen  ziren  EAJ/PNV  alderditik  eta  tinko  salatzen  hark  erabili  bide  zituen 

trikimailuak kazetaren berragerpena eragozteko edo bereganatzeko: 

Nuestro movimiento nada tiene que ver con el Instituto Gernika de Bayona,  

integrado  por  hombres  de  un  sólo  partido  político  y  cuyas  actividades  se  

1618 “¡Eup, jaunak! Emen gera gu ere/ Eman da zabalzazu...” euskaraz zatitxo bat, gaztelaniaz 
gehiena. 1945, (lehen alea). Euskaraz Pikabea´tar Errapel “Alcibar” sinatua, eta gazteleraz Rafael 
Picavea (Alcibar).
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desenvuelven  al  margen  de  nuestros  ideales  universalistas.  Lo  que  esa  

institución ha sido respecto a la nuestra, los procedimientos de acaparamiento  

y confusión utilizados para imposibilitar nuestra labor, serán consignados en  

los anales de nuestro movimiento1619. 

Aldendu eta salatu EAJ, eta Herria eta P. Lafitte eta E. Salaberry goresten zituen: 

Nos es grato expresar nuestra simpatía y nuestra admiración a los dirigentes  

del semanario “Herria” que saben sintetizar lo universal y lo particular, lo  

moral y lo cultural, al margen de toda tendencia racista y de toda bandería  

política. En ese (sic) labor se destacan nuestros queridos amigos, los abates  

Lafitte y Salaberry, cuyos escritos y enseñanzas sabremos utilizar en nuestra  

páginas (ib.).

Baieztatzen  zutenarekin  bat,  bigarren  aldiko  lehen  ale  horretan,  Herria-tik  E. 

Salaberryren “Tresnaren mendea” aldatu zuten. 

Alabaina,  1950ean,  P.  Lafittek-eta  Gure Herria  berriz  agertu zutenean,  hamar 

urteko isiltasunaren ondotik, P. Lafitte haserre zegoen Gernika-rekin, eta I. Fagoaga 

ere  bai  P.  Lafitterekin.  Tartean  Euskaltzaindia  zaharra  berritzeko  F.  Krutwigen 

asmoak eta P. Lafitte eta Orixeren arteko ika-mikak gertatu ziren, eta desadostasun 

horietan Gernika zen Orixek zerabilen hedabidea. 

Hala dio I. Fagoagak Orixeri Gernika kazetaz: 

Nuestra ambición,  por el  momento,  sería la  de alcanzar una tirada de mil  

ejemplares; de esta suerte aumentaríamos la difusión (.) Pero, ¿será posible?  

Habíamos logrado colocar  un centenar de números en el  autre côté, pero nos  

han dado la voz de alarma. Aquí, en este Laburdi de nuestros pecados, nos es  

difícil  penetrar,  sobre  todo  después  de  la  aparición  de  Gure  Herria y  la 

enemiga que nos tiene su amigo, el gallito (P. Lafitte); este sujeto, no obstante  

haber saludado anticipadamente la reaparición de dicha revista en la nuestra,  

ha hecho caso omiso de nuestra existencia y presencia y, al hacer la reseña de  

1619 “Nuestra posición” 2. alea, 1948, (urt.-ots.), en-fe.
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las publicaciones locales, se ha olvidado deliberadamente de nombrarnos. ¿Es  

posible tanta bajeza? ¿Y se dice sacerdote? Menos mal que hay personas que  

nos alientan. No, desde luego, las del sector oficial; los cobrantes...Como no  

les hemos pedido su crisma ni los óleos a tales ministros, y tampoco recibimos  

sus consignas, nos consideran poco menos que cismáticos1620.

Gutun hau Orixek aldez aurretik beratar tenor famatuari bidali zion gutun baten 

erantzuna da. Orixek bere gutunean aipatzen zuen delako “el gallito” gogor jorratu 

zuela: 

Reconozco que he estado duro con el gallito de los Bajos Pirineos; pero en  

tratándose de críticos, no me parece se debe aplicar el principio evangélico de  

devolver  bien  por  mal,  sino el  del  Antiguo Testamento:  “al  bueno tratarás  

como bueno, y al perverso como perverso”. No llegan a entender las cosas si  

no se les corta la cresta1621.

Horretaraz gero, jarraitzen zuen EAJkoen eta behinik behin I. Fagoagaren arteko 

ezinikusiak  (J.  Thalamas-en  iritzien  berririk  ez  dugu),  eta  1948an  ez  bezala,  I. 

Fagoagaren  eta  P.  Lafitteren  artekoa  sortua  zen,  nahiz  polemikak  bi  pertsonaren 

artean polarizatu ziren: Orixe versus P. Lafitte.  

P.  Lafitte-k pribatuki  Gernika  kazetaz zer zioen ez dakigu, baina jendaurrean, 

Gure Herria-n honako iritzi hau argitaratu zuen kazeta hartaz: 

Agerkari hori, urthean lau aldiz atheratzen dute J. Thalamas eta I. de Fagoaga  

jaunek. Espagnola, frantsesa eta eskuara pochi bat ere irakur ditazke, eskual-

gaiak argitzen dituztelarik  ardurenean. “Al servicio  del humanismo popular  

vasco” ari omen dira. Anartean, bertze asko gauza ere aipu dituzte eta bereziki  

gaichtakeria  andana  bat,  hemengo  euskaltzaleri  jazarriz.  Ez  diotegu  

goresmenik lerro zozo hoien onhartzaleri. Halere badituzte langile suhar eta  

baliosak: bertzeak bertze, Mendizabal,  Salaberry,  Gavel,  Michel Etcheverry,  

Veyrin,  Iratzeder,  Fourcade,  Bilbao,  Dravasa,  Dufau,  Zaitegi,  Basarri,  

1620  Paulo eta Ibai Iztueta: Orixe: gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 
(1950-V-24)  426 or.

1621 1950-05-06. 199 or.

880



Kazetaritzatik saiakerara

Arramendy,  Espil,  eta  holako  hainitz.  Egin  dezatela  lan  Eskual-herriaren  

onetan1622.

Horretaraz  gero,  Ipar  Euskal  Herrian  fisikoki  elkarrengandik  hurbil  zirenen 

artean,  haserreak eta ezinikusiak baziren,  nahiz aipatu behar den, hurbilpenak ere 

bazirela, eta elkar ezin ulertze hauek pertsona batzuen artekoak (nagusiki Orixe - P. 

Lafitte)  eta  horretaz  gain,  eta  jakina  hori  baino garrantzizkoago erabili  behar  zen 

literatur euskaraz, eta euskaraz landu behar ziren gaiei buruz. Puntu hauek literatur 

euskararen batasunerazko prozesuan lantzen ditugu luzaroago.

Nola  hartu  zuten  Ipar  Euskal  Herriko  bi  kazetek  Guatemalako  anaia  berria? 

Gernika  oso hurbil  ageri  da,  eta  Gure Herria  urrunago,  bereziki  literatur  euskara 

desberdinak zerabiltzatelako –Jean Etchepareren ildoko nafar-lapurtera versus Azkue 

eta Olabideren hitzez elikaturiko gipuzkera osotua, non idazle gailena Orixe zen–, eta 

Baionakoak kultur gaiak frantsesez lantzen zituelako nagusiki, eta Guatemalakoak 

euskaraz, horrek zuen esanahi guztiarekin.

P.  Lafittek  honako  iritzia  agertu  zuen  Euzko-Gogoa-z  hark  ale  batzuk  atera 

ondoren: 

Guatemalan  atheratzen  dute,  dena  eskuaraz,  erdara-hitzik  gabe,  “Euzko  

gogoa”  deitu  agerkari  ederra.  Dugun  erran,  eskuara  errechtu  zaiotela  

gehieneri, eta nekez izanik ere, ohartzen ari direla emeki-emeki erran giniozten  

erasiek  ez  zutela  bilhatzen  eskuararen  ona  baizik  (.)  Atsegin  dugu  irakur-

errechago  bilhaka  diten;  ez  hanbat  guhauren  gatik  (.)  bainan  daukagu,  

eskuarak iragaiten ari duen atheka hertsi huntan, behar zaiotela lana jenderi  

arindu, ahalik-eta gehiena izan diten, eskuararen irakurtzeko gogoa dutenik.  

Ikasientzat  artzea  ez  zaiku  baitezpada gaizki.  Bainan  premiago irakurgaien  

hedatzea,  eta hedatzeko errechtea.  Errechte hori ez da alfer-lana, norbaitek  

hala erranik  ere;  lan  zaila  da,  aitzitik,  eta  nehork eskerrik  ez  diona,  ontsa  

egina delarik; alabainan orduan ez da lana batere ezagun. Zer nahi den, agur  

1622 “Bertzen irakurgaietan” in Gure Herria, 1950, 249-250 orr. 
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handi  bat  Zaitegi  jaun  aphezari  “Euzko  Gogoa”  hain  ederki  zuzentzen  

duelakotz, eta gure goresmenak haren lagun eta lankide guzi-guzieri1623.

Salaketa  hauen  muinean,  herrak  eta  begikotasunak  alde  batera,  literatur 

euskararen eredua eta  kultura euskaraz lantzen  hasi  edo orduraino bezala  erdaraz 

landu zeuden jokoan. Orixek, azken buruan, Zaitegiren eta  Euzko-Gogoa-ren alde 

egin zuen, eta P. Lafitte eta Gure Herria-ren ereduaren aurka.

Gernika-n  dezente  idatzi  zuten  Zaitegik,  Ibinagabeitiak  eta  batez  ere  Orixek, 

gehienetan erdaraz. Gutunetatik ikusten denez, Orixe eta Isidoro Fagoaga oso ongi 

etortzen ziren, eta Orixe nolabait kazeta berriaren aitabitxi, babesle eta goresle ageri 

zen Gernika-ren zuzendariaren aurrean: 

Zaitegi demuestra grandes arrestos y más espíritu práctico que el que algunos  

imaginan  (.)  La  Revista  es  toda  ella  en  lengua  vasca.  Tiene  este  señor  

alrededor suyo a todos los que mejor conocen hoy nuestro idioma. Sacerdotes,  

religiosos, seglares que durante su destierro han estudiado euskera y lo han  

utilizado  en  trabajos  nuevos,  en  materias  no  roturadas,  demostrando  que  

podemos hablar más que de kaikukeris y en lenguaje muy asequible a nuestro  

pueblo, de que son prueba evidente los dos primeros números. Dicho en pocas  

palabras, esta Revista será antiderrotista, contra los dirigentes de otras que  

suponen  que  nosotros  no  podemos  expresar  más  que  trivilidades.  Y  será  

además,  sin  exageraciones,  una  Revista  de  altura.  Habrá  trabajos  de  

Gramática,  Filosofía,  de  cuestiones  sociales  &,&.  Un  joven  refugiado  

residente en París  (Andima Ibinagabeitia), por ejemplo, va a dedicar varios  

artículos a Juan Sebastian Bach, en su segundo centenario. Dicho joven tiene  

un temperamento extraordinario de escritor1624.  

Praktikan,  Euzko-Gogoa-ko hiru idazle nagusiek (Orixe, Zaitegi, Ibinagabeitia) 

oso kazeta maitea izan zuten  Gernika. J. Mirandek ere asko idatzi zuen, eta beste 

idazle  gailen  bat  F.  Krutwig  izan  zen.  I.  Fagoaga  hasiera  batean  F.  Krutwigekin 

Orixerekin  bezain  ongi  konpondu  zen,  baina  gero  hortxe  1952ko  urte  hasiera 

1623 “Bertzen irakurgaietan” in Gure Herria, 1950, 249-250 orr.
1624 198 or.
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inguruan, erabat haserretu ziren biak. I. Fagoagak kontatzen duenez, F. Krutwigek 

euskarazko  artikulu  guztiak  zuzendu  nahi  zituen,  lapurtera  klasikoaren  eredura 

ekarri;  eta  F.  Krutwigek  kontatzen  duenez,  I.  Fagoagak  mugatu  egin  nahi  zuen 

euskarazko artikuluen lekua eta hortik etorri zen haserrea1625.

I. Fagoagarekin haserretu ondoan, Euzko-Gogoa-n argitaratu zuen F. Krutwigek.

Iparraldeko  euskal  idazleei  doakienez,  E.  Salaberryk  dezente  argitaratu  zuen 

Gernika-n, batez ere frantsesez (“Le Pédagogue et le Commissaire” eta “Du régiona-

lisme  à  l´internationalisme”).  P.  Lafittek  berriz  “Lettre  ouverte”1626 bat  baino  ez 

Orixeri zuzendua.

50eko  hamarkadaren  hasieran  bai,  egon  zen  hor  Hegoaldetik  Iparraldera 

erbesteraturikoen artean –T. Monzonen salbuespen ia bakarrarekin, erbesteratze gisa 

bizitua–  elkarrenganatu  ezina,  gero  hamarkadak  aurrera  egin  ahala  aldatu  zena, 

Gernika  laguntzarik gabe desagertu 1953an eta 1955ean  Euzko-Gogoa  Miarritzera 

etortzean. Beste aro bat hasi zen, eta P. Lafitte eta P. Narbaitz-eta oso ongi moldatu 

ziren Zaitegirekin (ikusi dugu, bestalde, 1950ean ere, begirunea eta miresmena ere 

agertzen ziola). P. Lafittek dezente idatzi zuen Euzko-Gogoa-n, haren bigarren aldian.

 

a) Euzko-Gogoa 

Zehazki  Euzko-Gogoa-ri  gagozkiola,  nik  dakidala,  Joseba  Intxausti  izan  zen 

lehena aldizkari horren garrantzi historikoa nabarmentzen: 

Oso  funtsezko  ideia  baten  gain  eraiki  nahi  zuen  Zaitegi-k  bere  aldizkaria:  

Euzko-Gogoa-k kultur errebista bat izan behar zuen, eta euskara hutsez emana,  

gainera. Hizkuntzari gaitasun berri bat emateko bide horretatixe jo beharra  

zegoela  uste  zuen  zuzendariak.  Etor  zitezkeen  euskaldun  eskolatuentzat  

pentsatua zen argitalpen berria. Eritzi eta jokabide horrekin aintzina eginez,  

aurreko eta garaiko abertzale baten baino gehiagoren burubideak hautsi nahi  

1625 Ikus “Literatur-euskararen batasunerantz” atalean, 2. oin-oharra, 9. orrian.
1626 Gernika, 10. alean, 1950 urteko lehen alean.
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zituen. Honetan, Zaitegi-k eta Andima-k erabat radikal jokatu zuten. Antza, ez  

zen  izan  inolako  duda-mudarik:  Lizardi-ren  ametsa  (Baña  nik,  izkuntza 

larrekoa,/  nai  aunat  ere  noranaikoa)  orduan  eraman  izan  zen,  taldean  eta  

benetan,  egintzetara  lehenengoz.  Euzko-Gogoa-ren  jaiotza,  hizkuntzaren 

bihurgune  historiko  bat  ote  den  susmoa  dut.  Utziezina  da  aldizkariaren  

jaiotaurreko  deiaren  pasarte  hau:  Arrezkero,  euskeraz  bakarrik  idatzi  nai  

dugu,  eusko-gogoaren  barne-muiñetaraño  eldu  gaitezen:  azkatasunaren  

giltza  galdu  bai-dugu,  euskera  galdu  ezkero;  eta  bere  izkera  galdu  dun  

erriak,  erri  berri  eta  zindoen artean bizitzerik  ez  du  artze.  Soiñez  iñoren  

morroi,  gogoz, ordea, bere buru-yabe dan erria, inoiz ezpaita iñoren yopu  

izango, naiz-ta egoera lazgarriena izan1627.

Bi puntu behintzat oso aintzat hartu behar dira kazeta horren emaitzak balioesten 

hasi  aurretik.  Bata,  zenbait  literatur  euskalkitan  banatutako  herri  hizkuntza  zela 

euskara 1950ean, eta kultur bideetan landu gabeko lanabes hartaz baliaturik kultur 

aldizkari  bat  egingarri  zen,  oso ere auzitan jartzen zela  euskal  intelligentsian,  eta 

garrantzizkoena, egin gabe zegoela.

 Beste puntu bat da, kultura eta politikaren artekoa. 

Orixegandik Zaitegigana eginez, honek egin zion gutuna Jose Antonio Agirreri 

Guatemalatik Parisa, Euzko-Gogoa-ren lehen alerako lantxoren bat eskatzeko: 

Ikusiko  duzunez,  euzkel-ilerokoa  ateratzeko  asmotan  nauzu.  Euzkadi´ko  gai  

guziak  ikutu  nai  ditugu:  batez  ere,  elerti,  yakintza  ta  gizarte-gaiak.  Ezer  

irabazterik ez degu opa: aldizkaria iraun-eraztea baño. Aurrenengo zenbakian  

zure  agur  edo  lantxoren  bat  argitaratzea  nai  nuke,  Amerika  ta  Europa´ko  

errietan barreiaturik dauden euskeldunen artean zabalduko bai-da. Beraz, zure  

lantxoren  zai  nauzu,  aurrenengo  orrietan  argitaratzeko.Orko  beste  euskel-

idazleren  batek  zerbait  idaztea  nai  ba´lu,  erabat  onartua  izango  da.  “Gu  

Euzkadi´rentzat eta Euzkadi Jaungoikoarentzat”1628. 

1627 “Hamar urteko lana (1950-1959)” in Jakin, (13), 1980, 97 or.
1628 1949-10-26an. Ikus Orixe gutunak (1917-1961) Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 121-122 

orr.
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Erantzunik ez, ordea, eta handik bi hilabetera erregistratu zuen aldizkari berria 

Guatemalan. Joseba Intxaustiri gorago irakurri diogun bezala Andima Ibinagabeitia 

izan zuen gogaide eta lankide-laguntzaile finena. Hark ere Parisen lan egiten zuen 

orduan erbesteko Eusko Jaurlaritzako aberkideekin: 

Euskerak Euzkadiko Agintari ta enparau abertzaleei, buruauste aundirik ez die  

ematen. Izparringietan noizikpeinka, erostaren bat jo, Francok gure izkuntza  

geroago ta gogorkiago menperatzen dualako, ta kito. Gainera, ori ere erdaraz.  

Ez ote dakuste, gure etsaiak baino kalte aundiagoa egiten diotela euskerari,  

mundu zabalean erderaz ain apainki argitaratzen dituten izparringiekin? Zearo  

itsuturik daude eta ez dute ikusi nahi, oinazpian euskeraren obia atxurkatzen  

ari  diranik.  Ni  neuk  behintzat,  aleginak  egiten  ditut  nunai  nere  burua  

euskeltzale  agerturik,  eta  euskeraren  kanorea  adirazirik.  Euskera  gabeko  

aberririk ez dut onartzen. Gure gazte-denporako amets urdinei ez diet ukorik  

egiten ez eta egingo ere1629.

Gazte  denborako  amets  horiek  Loiolako  santutegian  egin  zituzten  joan  den 

mendeko 20ko hamarkadan, jesuita izateko nobiziotza eta juniortza egiten ari zirela. 

Hala kontatu zidan nobizio- eta juniorkide izan zuen Iñaki Goenaga zendu berriak: 

Euskal  akademia  geuk  sortu  genian.  Junioradoan  gogor  ikasten  genitian  

Virgilio eta Horazio eta; grekoak berriz, Homero-eta; orduan, ba, alde batetik  

horiek, eta horiez gain hizkuntza modernoetako autore klasikoak ere euskarara  

itzultzeko asmo sendoa hartu genian, eta bestetik geure burua euskaraz ondo  

prestatzekoa1630. 

Joan ziren Aita Bianchi errektorea zutenarengana eta: 

Padre:  nosotros  tenemos que prepararnos bien para que el  día de mañana  

podamos predicar en euskera, y pedimos que las ternas se formen entre vascos  

para  que  podamos  hablar  euskera  entre  nosotros  (.)  Besteak  pikatxoi  eta  

1629 URKIZU, Patri: Erbestetik barne-minez Susa, 2000, 26. or.
1630 Ikus Andimaren idazlan hautatuak Elkar, Donostia, 1999, 16. or.
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palekin  bide  espainiarrak  irekitzen  ari  zituan,  horretarako  prestatzen;  gu,  

berriz, bide euskaldunak urratzeko1631.

Belgikako Marneffen berriz  egin zuten buruz buru elkarrekin Loiolako euskal 

akademiako  jesuitagaiek  30eko  hamarkadan.  Ibinagabeitiaren  gutun  baten  bidez 

ikasten dugu taldeko buru Zaitegi zela: 

Orra eman zenidan idaztiñoa, irizgarri (.) Agur Zaitegi, adiskide maite, ta gaur  

ere zuk ain trebeki zuzentzen dezun Elerti-bazkuneko guziei. Biotz aratoletan  

irarrita zaramazkit, inoiz ere ez zuetzaz aanzteko1632.

Beste  taldeko  batzuk  ziren:  Lauaxeta,  Argarate,  Sarobe,  Iñaki  Goenaga...Eta 

lehen aleetan haien lanik argitaratu zuen Zaitegik. 

Esan liteke, erabat harturik, Zaitegi laguntza handirik gabe abiatu zela euskarazko 

lehen  kultur  aldizkaria  kaleratzeko  lantegian.  Guatemalan  unibertsitatean  eskola 

ematetik  ateratako sos hutsekin, alde-aldera Eusko Jaurlaritzaren eta EAJren diru-

laguntzarik gabe. 

Ibinagabeitiaren eta ikasketa garaian akademiakide izandako batzuen laguntzaz 

gain, laster lortu zuen Orixe maisuaren lankidetza ere: 

Nere euskal-lanak  Euzko Gogoa´rentzat  bakarrarentzat  utziko ditut  emendik  

aurrera (artikulu, bertso, ta olako); erderazkoak besteetara bialduko ditut. Bat  

edo batek kopiatu nai ba´litu, aipa dezala Euzko Gogoa. Egundoko Errebista  

atera bear dugu, Jainkoak nai ba du. Non? Eta Guatemala´n. Ez ote dira lotsaz  

gorrituko zenbait euskaldun Directeur des Revues et des journaux?1633.

Nago  ez  zirela  lotsaz  gorritu.  Hala  ere,  ika-mikak  gorabehera,  ukaezina  da 

Euzko-Gogoa-k bidea ireki zuela, eta eraginik izan zuela 50eko hamarkadan sortu 

ziren  euskarazko  aldizkarietan.  Egan  euskarazko  aldizkari  1954an  bilakatu  zen, 

1631 16 eta 20 orr.
1632 Erbestetik barne-minez Susa, 2000, 19 or.
1633 Orixe gutunak (1917-1961) Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 196 or.
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Euskera  1956an  (gehiena  euskaraz),  eta  Yakin  ere  bai.  Idazle  asko  bildu  zuen 

beregana, hirurogeita hamarretik gora.

Aldizkariaren emaitzei buruz, Joseba Intxaustik egindako azterketaren ondorioak: 

Zalantzarik gabe, Literaturari eta hizkuntzari dagozkie orrialderik gehienak:  

%57,48 eta %14,43, bietara aldizkariaren %71 egiten dutela. Gainerakoa oso  

barreiatua  dator,  Soziologia,  Historia,  Natur  Zientziak  eta  abar.  Dena den,  

esan  behar  da,  horixe  zen  aldizkariaren  asmoetako  bat:  gai  denak  eta  

ezberdinenak erabili, eta denak euskaraz maneiatu. Egia da gogo hori ez zela  

bete osorik; UNESCOren sailkapenaren arabera, puntu aski ikutu gabe geratu  

ziren (Ekonomia, Zuzenbidea,  Zientzia militarrak,  Matematika,  etab.).  Baina  

aldizkariak  ekarri  zuen  entsegu  berriak  ordura  arteko  mugak  garbi  hautsi  

zituen, lankideek zekarten aurre-prestakuntzaren hesparruan, noski1634.

Guztira  hirurogeita  hamar  bat  kolaboratzaile  aipatu  dugu.  Garrantzizkoenak: 

Orixe,  Zaitegi eta Ibinagabeitia.  Beste maila batean: J. Mirande, A.M. Labaien,  J. 

Etxaide, Juan San Martin.

2.1.FEDERIKO KRUTWIG

1949tik  1952ra  argitara  eman  zituen  bederatzi  sonetoak  iruzkintzean,  aditzera 

eman  dugu  eraberritzaile  gotorra  gertatu  zela.  Mito  grekoak,  hinduismoa  eta 

budismoa aipatu ditugu.

Erabat harturik,  esan liteke F. Krutwig bat baino gehiago egon zirela,  edo bat 

baina  askotarikoa.  50eko  hamarkadakoa,  60ko  hamarkadan  Vasconia  argitaratu 

zuena, 70eko hamarkadako La nueva Vasconia-koa... Guk murriztu egingo dugu, eta 

lehen Krutwigera mugatuko gara, hots, 50eko hamarkadako lehen urteetan Gernika-n 

batez ere, Euzko-Gogoa eta Elgar-en argitaratu zuen Krutwigera.

1634 “Hamar urteko lana (1950-1959)” in Jakin, (13), 1980, 107 or. Ikus halaber: IZTUETA, P.: 
Erbesteko euskal pentsamendua, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2001, 99-110 orr.
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Espainiako eta  II.  mundu gerra  ondoko euskal eta  europar gizarte  kraskatuan, 

kristautasuna eta humanismoa bateragarri edo alde-aldera bat ote ziren auzitan jarri 

ziren  une  historikoan  (Donibane  Lohizunera  erbesteratukoen  artean  bereziki, 

Gernika  kazetaren  inguruan  bilduak.  Zuzendari  Juan  Thalamas  Labandibar  eta 

Isidoro Fagoaga),  eta  existentzialismoa Parisen-eta  modan eta boladan zegoenean, 

mito grekoak,  hinduistak  eta  taoistak  sartu zituen  F.  Krutwigek estreinako euskal 

literaturan.  

Ez  zuen asko argitaratu,  eta  1953an desagertu  bezala  egin  zen  aldizkarietatik 

lehenik Parisera 1952an eta gero 1955ean Alemaniara joatean,  baina arrastoa utzi 

zuen. 

F. Krutwigek prosan emana bi sailetan bildu liteke: Euskaltzaindiaren berranto-

laketarekin estuki loturik literatur euskarari buruzko artikuluak batean1635, eta bestean 

ideologikoak.  Ideologikoei  tradizioa  eta  modernitatea  50eko  hamarkadan  izeneko 

atalean  egiten  diegu  lekua1636,  eta  besteei,  literatur  euskararen  batasuneranzko 

prozesuaz dihardugun atalean1637.

F. Krutwigek garaikideengan izan zuen eraginera etorriz, J. Mirande bat zetorkion 

euskaldunen  historiaren  interpretazioan,  bereziki  Gaskoiniako  dukerria  eta 

Nafarroako  erresuma  euskaldun-germaniarren  arteko  nahaste  emankorretik  eraiki 

zirelako ustean, eta gainbehera Erromako elizaren eraginez etorri zelakoan. Hipotesi 

horren  egiazkotasuna  alde  batera,  F.  Krutwigen  iritzien  eraginaren  erakusgarri 

dakarkigu.  Txillardegirengan ere eragin nabarmena izan  zuen,  haren budismoaren 

alderako liluran, Txillardegiri eskainitako atalean zehazten dugunez. 

2.2. ORIXE

Olerkigintzaren atalean, Ameriketan, 1950-54 urteetan, idatzi zituenak izan ditugi 

aztergai.  Bereziki,  El  Salvador  hiriko  Miramar  landetxean,  bake-bakean,  barruan 

1635 “Euskera Euskalerriaren Kultur-Bidea ledin izan” in  Gernika,  (14), 1951; “Azkue iaunaren in 
memorian” eta “Lafon iaunari ongietorria” in  Euzko-Gogoa,  (3-4),1952; eta “Seminario iaunari 
ongietorria” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1952.

1636 Ikus “Humanismoa” izeneko atala.
1637 Ikus batez ere “Euskaltzaindiaren eraberritzea”.
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zituen arantza eta oinazeak kanporatuz eta Jainkoaren zantzu eta errainuen abaroan 

sentitutako  atsegin  eta  atsedenaren  berri  ematen  duten  olerkiak:  “Getsemani”  eta 

“Igan  beti  nire  lelo”.  Errealismoa  eta  mistizismoa  uztartzeko  modu  berekia 

azpimarratu dugu. 

Jakina, poesian egina ezin prosan egindakotik erabat bereizi:  olerkiekin batean 

Quito-n arrebarekin saioa burutu zuen, eta hura Jainkoaren billa-ren prestalan gisa jo 

liteke. Lehenbizikoan, alde batera badago poesian bezala, alde biografiko bat, bizi 

izandako  oinaze  eta  nahigabeen  kanporatze  bat  –36ko  gerran  eta  gerraondoan 

bizitakoa,  San  Kristobalgo  espetxean,  Gurseko  zelaian,  Donibane  Lohizuneko 

hitzaldietan  entzunek  pairaraziak–  eta  halaber  Jainkoaren  billa-n  sakonkiago  eta 

sistematikoago  landuko  dituen  gai  doktrinalen  aurrerapena. Bi  saio  horiez  gain, 

estetikari buruzko tratatua ere eman zuen alez ale Euzko-Gogoa-n, berez, gerraurretik 

landua zuena. Horra Orixeren hiru lan garrantzizkoenak hitz lauz, 50eko hamarkadari 

dagozkionak.

Hortik  landa,  euskarari  buruzko  artikulu  ugari  idatzi  zuen  erdaraz  Gernika 

kazetan;  batetik,  bere  oldez,  eta  bestetik,  bereziki  P.  Lafittek  eta  F.  Krutwigek 

Euskaltzaindiaren berrantolaketa garaian (1949-1952) azaldutako ideia eta aburuen 

erreakzio gisa. Hauek dagokion atalean aztertuko ditugu.

Gatozen  prosazko  lanetara.  Lehenik,  Ekuadorko Quito-n  zen  arreba  sabelkide 

mojarekin izandako elkarrizketa gisa itxuratua dagoen idatzira.

2.2.1. Quito-n arrebarekin

Hau sakonkienik Paulo Iztuetak aztertu du. Nolako saiakera mota den galderari 

erantzun hau eman dio: 

Idazlan honek asko jasotzen du tradizio teologiko-mistikotik eta, zehazkiago,  

Bibliatik eta Doktore mistikoengandik. Zentzu honetan, bada, inoiz nonbaitetik  

eta norbaitzuengandik jasotako burutapenak eta ideiak eskaintzen ditu. Baina,  
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eta  hemen  dago  hirugarren  saiakera-motaren  ukitua,  irakaspen  horiek  oso  

beretuak dauzka, eta sarritan, bere bizipenak eraginda, bere kabuz ari da1638. 

Horretaraz gero, saiakera azalpenezkoa eta sorkuntzazkoa da aldi berean.

Iñaki Segurolak ere aztertu du, eta oroz lehen, elkarrizketa didaktikoen sailean 

sartu du, eta horietan biziena eta ugariena jo: 

Eskuetan duzu, irakurle, euskaraz idatzi diren elkarrizketa didaktiko bakanen  

artean biziena eta ugariena, huntaz eta hartaz anitz hizketaldiz oratua, zeru-

lurretakoez  luze adina zabal  mintzo baitira hemen Nikola eta Denuxi  anai-

arreba  sabelkideak,  berrogeitaka  urteren  buruan,  sorterritik  urrun,  berriro  

elkarrengana biltzen diren aldian1639.

P.  Iztuetarengana  itzuliz,  zati  batzuk,  gutxienak,  biografiazkoak  ditu,  eta 

gehienak, doktrinalak: 

Lehen  zatia  (“Lekunberri´ra  edo”,  “Mari  Mikela  Iriarte”,  “Uitzi  ta  

Orixe”,“Bi amona”, “Bi ama ta bat ere ez” (1), “Ameriketara” (2), “Ipernua”  

(3) osoki eta “Garbitegi”ko (4) zati batzu biografikoak dira bete-betean. Orixe  

seguraski ez da sekula hain zintzo eta hain xaloki mintzo izan bere buruaz.  

Egia  da,  gai  biografiko  hau  aski  laburra  da,  eman  nahi  duen  mezuari  

dagokionez  bigarren  mailako  zerbait.  Hala  ere,  badu  bere  garrantzia  (.)  

Gaiaren  funtsa  jadanik  gogoemana  dago,  beraz,  1935ean:  zeruko  Eliza,  

garbitokikoa,  lurrekoa eta, zeharka, linboa. Kristau-erri osoa.Gai teologiko-

mistikoa bete-betean1640. 

Jadanik 1935ean gaiaren funtsa emana zuen, baina idatzi geroago idatzi zuen, eta 

Paulo  Iztuetaren  Orixe  saiogilea  irakurririk  ikasten  dugu  Quito-n arrebarekin  eta 

Jainkoaren billa-rekin bateratsu, gaztelaniazko  El trato con Dios  izenekoa burutan 

atera zuela. Delako gaztelaniazko lan horretatik esku artean dituen atalak bereziki 

Jainkoaren  billa-rekin  alderatu  ondoan,  ondorio  honetara  iritsi  da  Iztueta: 

Eskuartean dauzkadan eta nahiko xeheki azaldu ditudan atal horietan oinarrituta,  

1638 Orixe eta bere garaia V, Etor, Donostia, 1991, 1110 or. 
1639 Nikolas Ormaetxea Orixe: Quito-n arrebarekin Klasikoak 20, Ibaizabal, Bilbo, 1987,  21. or.
1640 1111-1112 orr.
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hain zuzen, esan dezakegu gauza berririk ez dakarrela,  ez bederen atal horietan.  

Jainkoaren billa eta El trato con Dios, ikusi bezala, oso berdinak dira, oso berdinak  

bai gaiaren bai trataeraren aldetik begiratuta. Haien antzera, hau ere tratatu-eran  

egina dago. Aipuak eta ideiak, kasurik gehienetan, berberak edo oso antzekoak dira.  

Orain  ulertzen  dut  J.M.  Aranaldek  behin  batez  esan zidana eta  hasieran  aipatu  

dudana, hots: norbaitek esan omen ziola El trato con Dios horretan nortasun gutxi  

ikusten ziotela egileari eta Jainkoaren billa-n saiatu zela bere kutsua ematen. Zentzu  

honetan,  azken  hau  El  trato  con  Dios-en  euskarazko  moldaera  bat  besterik  ez  

litzateke izango1641.

Ematen du, horrela gogo emanik, bai Quito-n arrebarekin eta bai delako El trato  

con Dios  hori Orixek behar zituen prestalanak zirela,  buruenik  Jainkoaren billa-n 

erpina  jotzeko.  Hala  ere,  dauzkagunak  bi  testu  dira,  eta  antzekotasun  handiak 

gorabehera,  desberdintasunik  ere  badute,  eta  Quito-n  arrebarekin  testuan  badira 

Jainkoaren  billa-n  ez  diren  atal  biografikoak,  gutxi  izanagatik,  inola  ere 

baztertzekoak ez direnak. Nik uste, gaurko irakurle gehienentzat1642, gai doktrinalak 

baino erakargarriagoak ere izanen direla. 

 Hasiera oso du ona. Urte batzuk irakurri gabe igaro, heldu noizbait berriz ere 

liburuari, eta atzera berriz harrapatzen zaitu. Badoa anaia Orixe arrebarengana, eta 

hark anaia ezagutu ere ez du egiten; izan ere, berrogeita lau urte handi elkar ikusi 

gabe. Eta guztira ere, zenbat aldiz ikusi zuten, bada, anai-arrebak bizi guztian elkar? 

Amar bat aldiz, eta aietan urtean bein. Orixera Pestaburura urtero yoatean  

ikusten indudanan. Eta yoan nintzanetan, bein konturatzen asi nintzan eskero,  

ez nizuten kasu aundirik egiten senide bakoitzari; bildurrez egoten bainintzan  

gurasoek etxean geldiaraziko ete ninduten.  Etzianan nik nai orduko etortzen  

irugarren  eguna,  andik  aldegiteko!. –Zergatik  ori?.  –Ez  al  dakin?  Bi  urte  

nituneraño ez omen nindutenan eraman iñudearenetik etxera, ta orduko, nik  

ezaguera poliki. Ez omen nenunan etsitzen: “Au ez da gure etxea; amarengana  

1641 IZTUETA, P: Orixe saiogilea, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2003, 252 or.
1642 2008ko abenduan idatzi dut hau.
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yoan bear dut”. Yaten ere ez omen nenunan. Nork adierazi neri aitamak nortzu  

nitun? . –Gizagaixoa!1643.

Esaldi  labur-nahiko  horiekin,  gizen  guztia  albait  kendu  esaldiari  eta  ahalaz 

giharra  soilik  utzirik,  indartsu  adierazirik  Orixe  gizakiak  jasan  zuen  senide  eta 

gurasoekiko  etena.  Adierazkortasunaren  aldetik,  36ko  gerrari  eskainiak  ere 

urregorrizko dira: 

Ara, neska, izugarria: ekaitzarekin alderatzen zetunate olako biurraldiak, eta  

ua bai ekaitza! Nik ikusi dutan itsusiena bañon itsusigoa (.) Lenbiziko odeia  

gezur  zuria;  bigarrena gezur  beltza.  Ikusi edo entzun dutana esango yunat,  

guzia  ez  bada  ere  zerbait.  Ortatik  atera,  guzia  zer  ziteken.  Gezurra,  bai,  

gezurra!  Berak  bialdu  gindunan  Zurien  Buruxkilak  gorriekin,  eta  askotan  

berak aitortua. “Zuri” esango zienat, “paltso” esatea bezala baita. Lenbiziko  

amabost  egunetan  mintza-errañu  ta  periodiku  ago  batez  ari  izan  zitxinan:  

“Eup! Alde batetik gu, españar yatorrok; bestetik Marx-kume ta Euskaditarrak.  

Kuku  oiek!  Isastu  bear  zetuagu  betiko  gure  lurretik”.  Or  zegon  Diario  de 

Navarra,  nai  dunak  irakurri.  Zer  ari  izan  zan  lenengo  amabost  

egunetan?”Garbitu bear ditugu betiko Marx-kume ta Euskaditar guziak. Aiek  

alde batean; gu bestean. Orra muga zearo ipiñi” (.) Apaizgurasoek ere ez al  

ziten orobat esan?.–Burua galdu zunaten aiek ere. Ta ondore txarra...guretzat,  

eta geroan, okerrago dana, erligioarentzat1644.

Atal osoa da guztiz irakurgarria. Beste bizipen batzuk: Iruñeko San Kristobalgo 

gotorleku-espetxean  igaroak,  edo  Gurseko  “atari  itxitu”  edo  “Mirandategi”-an 

pairatuak, eta bereziki, Donibane Lohizunen entzundako hitzaldiek eragin ziotena: 

Urte artan asi zinan Baionako Apezpikutegia moda berriko ipui oiek zabaltzen  

an emen iriz-iri mintzaldiak egiñeraziz. Etorri zitinan Donibanera bi Irakasle.  

Obe zunaten etxean gelditu balira. –Ortaraño? –Ortaraño. Bat arek mintzagai  

zer zun esatea ere lotsagarri din: “bide yatorrez-bestera aurra nola egiñerazi  

1643 ORMAETXEA, Nikolas Orixe: Quito-n arrebarekin, Klasikoak 20, Ibaizabal, Bilbo, 1987, 39 
or.

1644 74 or. eta ond.
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diteken, eta zillegi ote dan...” Ikustokia leporaño betea omen zegonan...nexkato  

gaztez1645. 

Atal  biografikoetatik,  atal  doktrinaletara  etorriz,  beste  hainbat  zeraren  artean 

ikuskariak  eta  ametsak  nabarmenduko  nituzke.  Hona  hemen  lehenbizikoa,  Elias 

profeta jaioterriko Espuru mendi gainean agertzen zaionekoa, eta Enok iragarlearen 

mintzoa entzuten duenekoa: 

Begiak itxirik yarri naun, bada, eskuak belaunetan antxuma, okotza kolkoan,  

loaren mendeko gertatu naiez, bañan ez nindunan artzen. Sostean, mintzo otsa.  

Gizon umotu bat artzai yantzian. Ez-ezaguna. Oles egin neri, ari al nintzan.  

“Egon bai”, nik esan. “Lanerako asmoan, ordea, paper oiekin?” “Bai asmo ta  

ez gogo.  Zu nora?” “Onaraño, gaur beñipein.” “Nondik etorria?” “Arako  

mendi artatik. Baitakizu Unai-Garatez eskuñetara Urkietapean dagon aitzulo  

ua: an egin dut lo, intzetan lo egiteko ez baitzegon atsegin (.) “Elias zaitugu,  

beraz?  Banuke  zure  bearra,  kemen  apur  bat  emango  bazenida  Eliseori  

bezala.”El.  –Beltzagoak ikusteko zaude, enetxoa, gaurko au baño. Ni ere bai,  

munduaren azken-aldera, Elizak eskatzen du. Ezazu biotz! (.) N. –Egun on, zuri  

ere –esan nion–, eta mintzo bat atera zan ni begira nengonetik: “Gogorrak  

ikusteko  zaude  urte  asko  gabe.  Ezazu  biotz!”  Au  esatean  biak  itzali  

zitzaizkidan, Eliasen gorputza ta Enoken mintzoa 1646.

Eta bi iragarle haiek iragarritakoa, hots, beltzak eta gogorrak ikusteko zegoela, 

36ko gerran eta gerraondoan ikusi eta bizi izan zituenekin bete zen. Orixek idatzi 

honetan  kontatzen  dituen  ikuskariak  eta  ametsak  iruzkintzen  ari,  besteak  beste, 

honela dio P. Iztuetak: 

Baina Elias, batez ere, mistikari eta otoizlarien arketipoa da. Ez du inoiz apaiz  

bezala  jokatzen.  Ez  da  inongo  erakundeetan  sartzen.  Beti  bidean  dabilen  

horietako bat da, ustegabean agertzen dena. Ez da sekula ikusten ez hirian ez  

tenpluan, ezta Karmelo mendian, aire librean, eskaintzen den oparigintzan ere.  

1645 103 or.
1646 65-67 orr.  Hizkuntza-oharpen bat ere egiten du Iñaki Segurola prestatzaileak puntu honetan: 

alegia,  espero  izatekoa  bigarren  pertsona  zenean,  arreba  Dunixiri  mintzo  zaionez,  hemen 
hirugarrena darabilela. Zergatik ote hori? Nolabait deskuidaturik, edo propio irakurleari zuzenean 
zuzendurik, ikuskariaren egiantzean eta sinesgarritasunean irabazteko, agian?
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Bera ez, Jainkoa da beragan iniziatibak hartzen dituena. Aingeru batek ogia  

eta  ura  ekartzen  dizkionean  eta  bihotz  ematen  dionean,  bidean  aurrera  

segitzearren hartzen ditu indar berriak. Ez daki nora doan, ezta zer egin behar  

duen ere. Bera bidean doa. Jainkoak daki nora doan. Eta leku bakartiak maite  

ditu  (.)  Bakardadea:  horra  hor  Eliasen  otoitz-leku  eta  giro  hautatua!  

Horregatik  da  Elias  kontenplatzaileen  guraso.  Eta  Orixek  horrexegatik  

hautatzen  du  Elias  solaskide  gisa,  Jainkoarengandiko  ezkutuak  ager  

diezazkion, hain zuzen. Nor Elias bezalakorik?1647.

Eta, alde-aldera, esan liteke Orixe bera ere, idatzi honetako idazlea, Elias gisako 

bat bihurtzen dela fede beraz irakurtzen ari den irakurlearen baitan. Zeruko elizaz eta 

lurrekoaz  eta  linbo  edo  bataiagabeen  haurtegiaz  edo  purgatorio  edo  garbitegiaz 

adierazten  dituenei  sineste  emateko  garrantzizkoak  dira  ikuskariak  eta  ametsak. 

Horiei  sineste  emanez  gero,  guztia  gertatzen  da  sinesgarri  eta  egiantzeko;  ezean 

berriz, dena edo gehientsuena, ipuin, mito eta fedezko jardun.

Ezin  da  aipatu  gabe  utzi,  bestalde,  hizkuntzaren  zer-nolako  langintza  dagoen 

hemen. Jatorrizko latinetik eta gaztelaniatik, hots, Agustin, Inazio Loiolako, Joanes 

Gurutzeko  eta  Teresa  Jesusena  Avilakoaren  zenbat  esan  dagoen  euskarara  egoki 

ekarria. 

2.2.2. Jainkoaren billa

Honen aurrekoa atalez atal argitaratu zen  Euzko-Gogoa-n, eta liburua gero egin 

da  artikulu  haietaz.  Hau  berriz  Orixek  berak  egin  zuen,  50eko  hamarkadan, 

jaioterrian  edo  hasi,  Ameriketan  jarraitu,  eta  Euskal  Herrian  bururatu.  Amaitu 

zuenean,  iloba  J.M.  Aranaldek  dioskunez,  hau esan  omen zion  Jainkoari,  behiala 

Simeon zaharrak esanak, Jesus ezagutu zuenean: 

“Oraintxe, bai, ba-naramakezu pakean”. Mundu ontako egin-bearrak beterik  

zitula  zirudion  liburu  au bukatuarekin.  Olakoxe  eskerra  ematen  zion  Orixe  

aundiak, eskutan dezun lan oni. Bañan, ez uste, bere kutun zun euskerarengatik  

1647 IZTUETA, P.: Orixe eta bere garaia V, Etor, Donostia, 1991, 1132-33 orr.
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ematen zionik esker ori. Ba-zizun beste bat kutunago. Ain zuzen, liburu onek  

jomuga duna. Beste au, Jainkoa zun1648. 

Sarreran Orixek berak honela adierazi zuen zerk bultzatu zuen argitaratzera: 

Gai onen gose omen daude gure jendeak, kristau-jende beroak, behintzat (.)  

Bein argitasunik aski eman ezkero, biotzera jo bear omen genuke, argitasunak  

obeki asetzen omen baitu berotasunarekin.  Nik irakurleon esanera erori nai  

nuke.  Oraingo  liburu  ontan  zakukoak  atera  nai  nituke,  liburu  au  erabat  

irakurleena izan dedin1649. 

Horretaraz gero, bereziki kristau-jende beroarentzat idatzi zuen.

Gaia azaltzeko zein iturri erabili zituen ere salatu zuen: 

Emen  euskeraz  arkitzen  dituzunak,  Elizako  Gurasoetan  eta  liburu  katoliku  

ontzat artuetan, batez ere Gurutzeko Donibane´ren eta Jesus´en Teresa´renean  

bilduak ditut.  Itzez ere, agoti belarrira ikasiak ere, ba-ditut,  apaiz agurgarri  

batzuengandik. Zergatik ez dute egin apaiz oiek beroiek nik egin dedana? Ez  

omen  dira  olako  gauzak  euskeraz  esateko  trebe.  Ni  saiatu  naiz,  bada,  ain  

bearrezko  diran  gauzak  adierazten,  eta,  apaiz  asko  ta  praile  asko  baitira  

argitara baño len irakurri  dutenak,  eta berri  onak eman baitizkidate,  emen  

daukazu, irakurle,  nere aizkoraz gañetik  dagon lan au,  Jainkoaren laguntza  

aundiz burutua1650. 

Norentzat? galderari erantzuten ari den honetan, gehiago ere badio:  Erriak zure  

gose  daude,  dakitela  ez  dakitela.  Gure  erri  txiki  au,  len  Zuri  eratsiago  zala,  

etzebillen ipui berri billa. Edozein liburu berri argitara zanean, esaterako,Sagastiak 

nola garbitu?, au galdegiten zuten: “Bai al du azkenean Meza entzuteko modua?”.  

Ezean,  etzuten  erosten.  (.)  Orain,  ostera,  pixka  bat  berrizaletu  gera.  Ipui  berri  

oietako bat eskatu didatenak ere ba-dira,  bearra omen baitago. Beste  batek egin  

dezala lan ori.  Nik  ba-daukat  aski  egitekorik,  erri  geienak eskatzen  didanarekin.  

1648 Jainkoaren billa, Etor, Bilbo, 1971, 5. or.
1649 17 or.
1650 17-18 orr.
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Elizarakoi  ez diran jendeak ere liburu au irakurriko al dute,  ta zerbait  probetxu  

aterako al dute1651.

Gaur egun euskaldun herri gehiena ipuin berri zalea izango gara, hortxe nonbait. 

Hau kristau-jende beroarentzat egina da bereziki.

Liburu hau bere osoan tratatu teologiko-mistiko bat da. Egitura aldetik, bi zati 

nagusi ditu, eta ondotik eranskinak. Lehen zatiaren goiburua honako hau da:  Ageri  

zaizkigun gauza guziak alde batera utziz, agerian ez daukagun Jainkoagana1652. Eta 

bigarren  zatiarena  berriz:  Agertu  zaigun  Jesukristo´ren  bidez  agerian  ez  dagon  

Jainkoagana1653. Lehen zatiko lehen kapituluetan daude zatirik pertsonalenetakoak, 

nagusiki  bere  bizipen  biografiko  eta  mistikoetan  oinarri  harturik  buruturikoetan, 

nahiz  P.  Iztuetak  dioen  bezala,  Santa  Teresa  Jesusenetik  eta  San  Joan 

Gurutzekorenetik ari denean ere, bere nortasunari ondo eusten dion: autore mistikoen  

aipu ugari  badakartza ere,  iritzietan bere  nortasunari  ondo eusten dio (.)  Haren  

nortasuna oraindik areago nabarmentzen da, adibidez, espiritu-bizitzaren bilakaeran  

autore  tradizionalek  ezarri  ohi  duten  hiru  arotako  eskema  hausten  duenean1654. 

Gauza  jakina  da,  ildo  beretik,  Orixek  belarriari  begiari  baino  garrantzi  gehiago 

eskaini izan diola bizipen mistikoen sostengu gisa. 

Gure  azterketatxoan  mugatuko  gara  lehen  zatiko  lehen  ataletako  paragrafo 

batzuei  erreparatzera,  eta  azterketa  sakonagoan murgildu  nahi  duena P.  Iztuetaren 

lanetara bideratuko dugu.

 Nola bilatu Jainkoa, ez dakigula? (Itxasoan) izenburuko atalaren hirugarren eta 

laugarren paragrafoetan honela dio: 

Gizonak ere zenbait aldiz egin oi ditu eriotzak, zorigaitzez, eta zer-egite txarrak  

ere  ez  gutxi;  baña baita  beste  asko  onaren eta  gaiztoaren  tartean  daudela  

diruditenak,  eta on ala gaizto diran ez dakigunak: eginkizun asko, ez on ez  

gaizto diruditenak. Egunaren buruan, bai, amaika! Or, bada, gaizto ez diran  

1651 20 or.
1652 15. or.
1653 161 or.
1654 IZTUETA, P.: Orixe saiogilea, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2003, 233-235 orr.
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zer-egiñak  on jo  bear  dute,  ez  baita on-gaiztoen tartekorik,  Jainko-ikasleak  

diotena. Okerrera ez dijoana zuzenera dijoa. Beraz, Zugana, Jauna, nola edo  

ala. Eman dezagun zure adiskidegoan dagon gizona, eta lagun zaidazu oiñarri  

au sendo ipintzen. Zenbait aldiz, geiegi kezkatzen gaitu Zutaz aldi oro ta puntu  

oro ez gogoratzeak.  Obe genuke,  bai;  ortara jo  bear genduke alegin guziz;  

bañan ez dezu nai, noski, Jauna, orregatik pakea galdu dezagun. Zer ari da  

egun guzian lan eta lan guraso kristaua, aita, ama, pamilia nola aziko dun,  

besterik? Eta ez al da ori Zuk maite dezun lana? Seme-alaba oiek ez al dituzu  

zure seme-alaba, guraso oiek bañon areago? Ez al dauzkazu zure atsegiñak,  

egin  zenitun  sortukari  oietan?  Lan  orretan,  au  da,  aurren  azibidean,  

Jainkoaren laguntzaile besterik ez dira gurasoak. Bai lan ederra!1655.

Hau irakurririk, testu honek bi sinesmen eskatzen dizkigu: bata, idazleari sineste 

ematea; Jaunari, Jainkoari bigarren pertsonan zuzentzen zaion idazlea ontzat hartzea 

eta  hargan  sinestea;  eta,  jakina,  hori  baino  axola  handiagokoa:  idazlea  zuzentzen 

zaion  Jauna,  Jainkoa  badela  sinestea,  eta  haren  ikasle  (Jainko-ikasle)  eta 

bitartekariak, arartekoak harengana jotzen lagunduko gaituztela.

Aurrera jarraitu testuan, eta Orixe idazleak kontatzen du Ameriketara itsasontziz 

joan zenean, hiru jende-mota aurkitu zituela ontzian: 

Guziak zijoazen on-billa, obe-billa, Zure billa nolabait,  berak etzekitela ere,  

bideko  okergune  batzuk  gora-bêra  (.)  Aundizu  xamarrak  edo  ala-ustekoak,  

mordo bat egiten zuten, eta kuxu-muxu ari ziran, ustez bêrago zeudenen kontra.  

Doakabeak!  Beren  buruak  jainkotxo  egin  nai.  Ba-zan bigarren  jende-mota,  

egunik  geiena  irakurri  ta  irakurri  ematen  zuna;  artan  artzen  zuten  beren  

atsegiña. Bai ote, gañera, beren atsedena? Ez, noski, nolabaiteko berrikeri ta  

itsuskeriak iresten zitutenak.  Atsegiñaldi ua bukatuta utsik geldituko zitzaien  

biotza.  Ba-zan  gizon  bat,  irugarren  bakarra  ta  bakana,  goitegira  edo  

ganbarara igota  alperr-alki  batean etziñik,  beti  zeru-lurren  mugara begira,  

aspertu gabe zegona. An zedukan atsegiña; an, nere ustez, atsedena. Gutarra  

ote zan?, ots, katolikua? Santu bat ote zan? Guk ez dakigu zeintzu nolako diran  

gure  inguruan.  Nolanai  dala,  gizon  bakartia  zan,  eta  itxuraz  barrurakoia,  

1655 21-22 orr.
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paketsua. Zure adiskide aundi oietakoa ez ba´zan ere, etzeraman bide okerra  

Zu arkitzeko.  An ari ziran irakurleak,  ordu osoak eta ordu xoxoak alperrik  

galtzen; an ari zan bakarti au, ordu osoak eta ordu gozoak miazkatzen1656.

Berriro ere idazleak eskatzen digu sinestea, onartzea hor ari zaigun hori gu ez 

bezalakoa dela, beste harreman bat duela gure gainetik omen dagoen Jaunarekin, eta 

berari  jarraitzen  badiogu,  gu  ere  harenganatzen  lagunduko  digula.  Esan  digu 

handikiak gaizki-esaka ari zirela beheragokoen aurka, eta dohakabeak direla. Esan 

digu  irakurtzen  ari  zirenak  ordu  osoak  eta  zozoak  alferrik  galtzen  ari  zirela,  eta 

hortaz,  haiek  ere  dohakabeak  esan  dezakegu,  eta  hirugarrena,  berriz,  itsasontzian 

egokitu zitzaizkion bidaideetatik dohatsuena, zer ari zen?: 

Nun dago edo zertan dago begien ez-aspertze ori? Ez dago, ez, begien ikus-

bitartean;  begien  begiratu  iges  orrekin  batean,  an  dauka  ikuskaria  bere  

barruan, anima aragizko ez ditun begientzat. Anima beti bat dirudi, ta ala dan  

arren,  beti  berri  irudi zaio,  eziñ-agortua zaio,  Jaungoikoaren antzera.  Gure  

animak asiera ba-du berez; bai muga ere; bañan eziñ-eriozkoa danez, ez du  

buka-mugarik, eta bera berekin aspertzen ez dala dirudi. Ala ere ez du orrek  

asetzen –nola ase gaxoak bere burua!– eta dakila, ez dakila, beste zerbaiten  

billa dabil. Zure billa, Jauna1657.    

Liburuaren lehen atalean oso pertsonal ageri zaigu Orixe idazlea. Oso handi ere 

bai,  Jainko-ezagutzan  aurreratu  eta  abantailatu,  ikasle-nahikoak  liluratzen  bezala. 

Bigarrenean, darabiltzan iturriak erakusten ditu: 

Nork siñistu lezake, antziñateko paganoak ere Jainkoaren billa ibili zirala? Ez  

da nik asmatua. Jainkoak berak aitortzen du Liburu Santuetan, eta ango itzekin  

berekin emango dizut, irakurle, iñola ere ukatu ez ditekena. Grezi´ko Jakintsuei  

ari zaie San Paulo´ren bidez...1658.

Jainkoa otoitzean bilatzeko bidean, noiz San Joan Gurutzekoari egingo dio leku: 

1656 22-23 orr.
1657 23-24 orr.
1658 26 or.
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Aurrenik,  Jainkoa ba-dala siñistea da, bai. Jainkoagana urbildu nai dunari,  

ba-dala jakitea komeni zaio. Liburu ontan erabiliko ditugun bi bide auetan,  

siñismena da oiñarria, bai otoitzetik landa, bai otoitzean ere. Au da, Gurutzeko  

Donibane´k, San Paulo´rekin, bere jardunetan sendo ipintzen duna1659. 

Eta hurrengo Santa Teresari: 

Dakigun bezela, Teresa´k Gaztelu bat ekartzen du iruditara bere barruan eta  

Gaztelu  orren  erdilekuan  dagola  Jesukristo  gure  Jauna.  Erdileku  ortara  

irixteko  –erdiko  zazpigarren  egonlekuan  baitago  Jesukristo– inguruko  sei  

egonleku,  ezkaratz  edo  arkupe  bezelakoak  dira  igaro-bearrak.  Laugarren  

egonlekura arte ez omen da asten otoitz bikaiñ ori; baña gauza jakiñik esan al  

diteke laugarren egonleku ontaz? –Ez, bada, ikusiko dezunez1660.

Eta  bidean  San  Joan  Gurutzekoaren  eta  San  Teresa  Jesusenaren  aipu  osoak 

ematen  dizkigu itzulirik,  autorearen  nortasuna ukatu gabe  nolanahi  ere,  itzulitako 

aipuen  hautaketan.  Esaterako,  “Zazpigarren  Egonlekuetan,  Barru-barruko  pakea” 

izenburukoan: 

Egin zuan Jaunak atseden eragin nai dio emen, eta zirrikitu batetik ikusi dezala  

zer gertatzen dan. Batzutan ikuste au galdurik ere, eta ikusten uzten ez ba´diote  

ere,  oso  denbora  gutxian  da.  Emen  ez  dira  galtzen  animaren  âlmenak;  

ikaraturik bezela jardun oi dute1661.

Bi alderdi horiek ditu liburuak, nire irakurketaren arabera, sinesmenaren beharra 

eta hizkuntzaren lanketa ederra.

Gehien aztertu duenarengana itzuliz, P. Iztuetaren zati batzuk aldatuko ditut: 

Orixek  Erdi  Aroko  eskolastikoen  azterbide  hori  beretzen  du,  askotan  baitio  

arrazoimena federik gabe itsua dela. Hala, adibidez, Jainkoaren billa liburuan 

(.) Metodo eskolastikoa aldez aplikatzen du, aldez ez. Fedezko egiak, batetik,  

1659 41 or.
1660 93 or.
1661 221 or.
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besterik  gabe  onartu  behar  ditugu,  datozen  lekutik  datozelako;  bestetik,  

misteriozkoak  ez  diren  baina  arrazoimena  gainditzen  duten  beste  zenbait  

jakingairen  azalpen  bila  abiatzea  ez  da  batere  onuragarri  gizakiarentzat,  

jokabide honek bakea ez, baizik urduritasuna ekartzen baitio.  Lehen kasuan  

sinestu egin behar da; bigarrengoan, onartu. Bietan, azken batean, sinestu egin  

behar du kristauak, Aitaren eskuak ziurtatzen baitio ulertu ezin duenaren egia  

(.) Orixe, esan dezagun inolako lotsarik gabe,  osoki eskema eskolastikoaren  

arabera  funtzionatzen  duen  pentsalaria  izan  da.  Errotik  klasikoa  eta  

kontserbadorea,  Euskal  Herriko  bere  garaiko  kristau  intelektual  gehienak  

bezala1662.

Orixeren  handitasuna,  nagusiki,  honetan  ikusten  dut:  jakin  izan  zuela  barruak 

agintzen ziona,  bihotza osturik zeukan Jainkoarenganako bidea erakusteko liburua 

euskaraz ontzen.  Nagusiki,  latinetik  eta  gaztelaniatik  abiaturik,  bere garaian  beste 

inor gutxik bezala, haiek euskararen molde eta pleguetara harrigarriro ekarri zituen, 

eta  bere  ukitu  eta  nortasun  berezia  erantsirik,  gai  honetan  mugarri  den  liburua 

gauzatu zuen.

Orixeri  eskainitako  atal  honen  sarreran  iruzkindu  ditugun  bi  liburuez  gain, 

estetikari  buruzko  tratatua  aipatu  dugu.  Hona  hemen  Orixerentzat  “Edertasun 

absolutua” zer zen, P. Iztuetaren arabera: 

Ederra,  ona  eta  egia,  azken  finean,  izaki  absolutu  baten  baitan  

pertsonalizatzen dira. Izaki absolutu hau, bere baitan Eder, On eta Egia huts  

eta garbi den hori, Jainkoa da Orixerentzat. Hemen kokatzen dira artearen eta  

erlijioaren  arteko  harremanak,  Jainkoarenganatze  hori  erlijiozko  bizipenen  

bidez  adierazten  dira  arte-munduan  (.)  Orixeren  estetika  lau  edertasun-

motaren argitan interpretatzeari  ekiterakoan, piramidearen irudia ekarri  da.  

Eder-mota horiek zentzu dialektikoan ulertu behar dira, edertasun korporaletik  

absolutura,  espiralean  doazela.  Ederraren  hasieran,  berezkoan  nahiz  

asmatutakoan Jainkoa dago, Absolutua, Pentsamendua. Horregatik da erlijioa  

estetikaren  alfa  eta  omega,  aldi  berean.  Artea  sakratutik  abiatzen  da  eta  

sakratuan bukatzen (.) Artea, beraz, edertasun absolutuaren bidean mailarte  

1662 IZTUETA, P.: Orixe saiogilea, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2003, 184-185 orr.
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bat gehiago besterik ez da. Azken muga, Jainkoa da. Bera dugu On, Eder eta  

Egia bakarra1663.

Baina horrekin batean,  espirituaren piramidearen goialdetik  beherago etorririk, 

zergatik gudukatu zen hain gogor erotismoaren aurka, euskal literaturan maitasun-

gaiei, sexu-iradokizun orori zirrikitu guztiak hermetiko itxi nahian?

Arteak,  zientziak  bezala,  moralarekin  zerikusirik  ez  zeukala  ziotenen  aurka, 

Orixek  1924an  egindako  “Sofismas  del  corazón”  artikuluan1664 adierazi  zuen 

zientziaren helburua egiaren ikerketa zen bezala, artearena gizadia bertutean heztea 

zela.  Artearen helburua ez da egia ikertzea,  ezta  morala  erakustea ere,  baina ezin 

oinpera  ditzake  ez  egia  eta  ez  morala.  Egia  edo  egiantzekotasuna  oso  elementu 

garrantzitsua zen artean. Zientzia adimenera zuzentzen da; artea, aldiz, sentimenera, 

eta hemendik borondatera. Beraz, arteak zuzenean ez bada ere zeharka ezin ditu egia 

eta morala baztertu, batez ere, azken hau:

La  persuasión  universal  de  los  pueblos,  el  grito  alarmante  de  nuestros  

despreocupados  tiempos  contra  el  libro  obsceno,  lo  está  proclamando muy  

alto: aunque el fin del arte no sea moralizar, en el arte no se puede prescindir  

de la moral (ib.) 1665.

Olerkigintzaren kapituluan eta eztabaida ideologikoen kapituluan zehaztu dugu 

nola jokatu zuen Orixek moralaren zaindariaren egitekoa.

Ezer  eranstekorik  ez.  Honainokoa  aski  da  baieztatzeko  hamarkadako  autore 

gailenetarik  bat  dela:  handi,  bere  alde  on  ugaritan,  eta  txarretan  ere,  bere 

kontserbatismoan eta moral zentsuratzaile eginkizunean.

2.3. J. ZAITEGI

 

1663 216-218 orr.
1664 Ikus in Euzkadi, 1924-11-30.
1665 Ikus Paulo Iztuetaren “Edertasun morala” atala: Orixe eta bere garaia V, Etor, Donostia, 1991, 

621 or. eta ond.
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Euzko-Gogoa-ren sortzaile nagusia eta zuzendaria hamarkada osoan. Poesiaren 

atalean aditzera eman dugu, hitz gutxi erabilien zailtasuna gorabehera, lortu zuela 

olerkigintzan  jarraipena,  hots,  36ko  gerraurrean  hasitakoari  50eko  hamarkadan 

segitzea  eta  bere  lekua  egitea,  funtsean,  barneko  egia  adieraztearen  bidetik,  eta 

aberriari kantatzearenetik,  ahapaldigintza landu aski klasikoaren bidez, eta ondoko 

belaunaldiei lekukoa igarotzea.

Prosaz  idatzi  zuena  ikusmiratzea  dagokigu  atal  honetan.  36ko  gerrak 

barreiaturiko idazleak aldizkariaren inguruan biltzen egin zuen lan eskerga eta gai 

jasoak  euskara  “garbiz”  ematen  egindakoa  ez  dira  inoiz  behar  bezala  goretsiko. 

Ondasunak eta bizia,  dena eman zuen Francoren matxinadak errekara eramandako 

euskal pizkundeari jarraipena emateko, hitz neurtuz eta hitz lauz.

Besterik  da,  haren  lanak  egungo  egunean  gogortxoak,  gozogabeak  iruditzea, 

batez  ere  euskal  harrobiko  hitz  gutxi  erabilien  (Azkue,  Olabide...)  ugaritasun 

gehiegizkoagatik. Idazle handi gisa ezin bada jo. 

Lehendabizi  Euzko-Gogoa-n  zati  asko  kaleratu  ondotik, 1955ean,  liburu  gisa 

antolatua  argitaratu  zuen  Bidalien  egiñak,  Itun  Berrira  bildutako  testu  laburraren 

iruzkin aski luzea. Euzko-Gogoa-n bestalde, “Yakintza” sailean saio labur mordoxka 

argitaratu  zuen,  bilduz  gero  beste  liburu  bat  osatuko  luketenak:  “Heidegger´en 

azalkizunak”1666;  “Platon  eta  Eraklito”  eta  “Rousseau  Ion  Iakue”1667,  “Platon  eta 

Parminede-ta” eta “Platon eta Pitagora-ta”1668, “Platon eta Sokrate” eta “Platon eta 

sofistak”1669, eta “Sopokel”1670, idazle frantses batzuei buruzko artikulu laburragoekin 

batean (“Staël anderea”1671, “Lamennais”1672, “Villon”1673, “Rabelais”1674, “Aldi Erdiko 

Edesti-Idazleak Parantze´n”1675...).

1666 1951, (1-2).
1667 Biak 1954, (11-12).
1668 Lehena 1955, (3-4); eta bigarrena: 1955, (5-12).
1669 Lehena 1956,(1-2); eta bigarrena: 1956, (3-4).
1670 1956, (5-6).
1671 1951, (5-6).
1672 1954, (5-8).
1673 1955, (3-4).
1674 1954, (5-8).
1675 1955, (1-2).
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Gerrak sakabanaturiko euskal idazleak elkarretaratzeko sortu zuen Euzko-Gogoa. 

Hala dio Orixek Bidalien egiñak liburuaren hitzaurrean: 

Eta lenik, nor dugu Zaitegi? Onezkero ba dakizute nere irureun ta berrogei ta  

amartxo oiek. Beti ez ba´da geienean atzerriz atzerri dabillan gizona, ta alare  

iñor baiño barrenago Euskalerri´n bizi dana, edo Euskalerri berekin deramana  

(.) Euskalerriak eskerrak eman bear ditio olako gizonari. Bizi geranotan nor  

ari da berau bezain bizkor euskal idazleak elkarrerazten eta euskera lantzen?  

Eta  euskera  iasotzeko  ez  dagozkion  lanak  ere  egiten?  Eta  osasuna  

andeatzen1676.

“Aitzol´en  gizaldia”1677 izendapena  eta  haren  nolabaiteko  definizioa  eta 

ezaugarritzea berarenak dira. 1955ean jaioterrira itzuli baino lehen,  Euzko-Gogoa-n 

idazten  zuten  oso  idazle  gutxi  ezagutzen  zuen,  eta  horren  damurik  ere  ez  zuen. 

Begira zer idatzi zion Jon Etxaideri 1953an: 

Damurik arpegiz-arpegi euskal idazlerik ez dut ezagun. Andima, Monzon eta  

Orixe kenduta, besteak orobat ez-ezagunak zaituet. Ni ere erabat ez-ezaguna  

nauzu. Obe! Nik nere ariurri berezia izaki. Ez-ezagunak zerbait naizelakoan  

naukate; ezagutzeko ba´niñute, utsaren urrena izango nintzake noski. Arpegiz  

ezagutu ditudan idazleak oro nere ustez bestelakoak gertatu zazkit1678.

Premoniziozko  aitorpena  dirudi,  handik  itzultzean  izan  baitzuen  kalapitarik 

zenbait euskal idazlerekin. Aurrez aurreko ezagutza baino euskaraz idazteko kemena 

eta ahalegina ziren garrantzizkoenak, gai sakonenak euskara garbian emateko grina. 

Hala zioen “Platon eta Eraklito” izeneko artikuluaren sarreran: 

Oraingo euskal-idazleok euskera zernaitarako egokierazi nai dizugu. Naiz ta  

gai sakonenak izan euskera garbiz irauli  nai genituke (.) Besterik ezean, or  

dioakizue  lan  gordin  au,  gai  berriak  irauli  nairik.  Berez  gai  zarra  izanik  

1676 ZAITEGI, J.: Bidalien egiñak, Itxaropena, Zarautz, 1955, 1-4 orr. Beste artikulu bat gai bertsuaz 
“Belaunaldiaz” in Egan, (1-3), 1963.

1677 “Aitzol´en gizaldia” in Euzko-Gogoa, (1), 1950.
1678 1953-07-25-ean idatzia. ZAITEGI, J. (Paulo Iztueta eta Jon Diaz-ek prest.): Jokin Zaitegi 

Gutunak (1923-1973), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007, 171 or..
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berriaren  axkurea  ta  kilika  nabaituko  duzu,  euskeraz  irakurtzean.  Idazle  

ikasiok begi argiz onetsiko al dute. Biotzez eskeintzen diet 1679.  

Esaldi  horietatik  bat  nabarmenduko  nuke:  Berez  gai  zarra  izanik  berriaren  

axkurea ta kilika nabaituko duzu, euskeraz irakurtzean. Zaitegik irakurleari zuzendua 

idazleagana  beragana  itzuliz:  garbiro  aitortzen  du  jakinkizunak  euskaraz  lantzeak 

azkura  eta  kilika  sortzen  zizkiola.  Zailtasunak  zailtasun,  gustatzen  ere  zitzaion 

euskaraz gai sakonak jorratzea. 

Ordurako, bestela pentsatzen zutenak asko ziren: 

Irurogei ta amar urte auetan ez omen dugu balio dun gauza aundirik idatzi.  

Ori esaten dutenek ez dute beintzat egin ezer aundirik. Ikusi dugu bada oiek  

egin dutena,  geienez  erderaz  idatzi.  Oiena ta aurretik  aipatu  ditudan aiena  

irakurririk dauzka Zaitegik begiratuki; baiñan aurrerago io nai du. Olabide

´renean  ikasi  du  geienik,  baiña  beste  oien  iztegitxoak  ere  egin  zitun  bere  

buruarentzat. Euskera gaiñenera iritxi ez ba´da ere, egin duguna ezin ukatu1680.

Hau ez  da  tokia  Orixe  hor  zehazki  nortaz  ari  den  argitzeko1681.  Zaitegik  zein 

kultur girotan sortu zuen eta zein grinak bultzaturik aditzera eman nahi izan dugu. 

Gatozen idatzietara.

2.3.1. Bidalien egiñak

Hitzaurregile  eta  aitabitxi  literario  izan  zuen  Orixek  Zaitegiren  liburu  honen 

edukiaz esan beharrekoak paragrafo batean hustu zituen:

Griego irakurketa iatorrari dagokionez,  Tischendorf,  von Soden, Nestle,  Vo-

gels, irauli ditu. Azalpenari dagokionez, Elizako Gurasoak, eta aiekin Tertulian  

eta Origene; oraingoetatik Knabenbauer, Lagrange, Prat, Lebreton, Vaccari,  

Boudou ta aiza (sic), liburu ta iztegi. Gertaketari arrotzetan Takit eta Iosepu.  

1679 “Platon eta Eraklito” in Euzko-Gogoa 1954, (11-12).
1680 ZAITEGI, J.: Bidalien egiñak, Itxaropena, Zarautz, 1955, 5. or.
1681 Ikus “Literatur euskararen batasuneranz” atalean “Euzko-Gogoa-ren azken urteak Guatemalan”. 
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Bere iruzkiñean heber eta greko itz iratiotzen ditu. Egizko Irakasle-lan sakona.  

Ori da euskera lantzea ta apaintzea1682.

Segur aski ez zuen gehiegi aztertu, Zaitegik berak esandakoetatik edo moldatuko 

zuen  paragrafo  hori,  hortxe  nonbait.  Hitzaurrea  baliatu  zuen  Zaitegiren  euskara 

lantzeko  eta  apaintzeko  lana  goresteko,  eta  bide  batez  berek,  hots,  gerraurrekoek 

euskara lantzen eta apaintzen egindako lana aldezteko. Guk ere ez dugu aztertuko, 

mugatuko gara lagin txiki bat erakustera eta zertxobait eranstera.

Eskritura Santuak irakurtzeko ohiturarik ez duenarentzat ere famatua da Saul edo 

Saulo  judua  Paul  edo  Paulo  kristaua  konbertiarazi  zuen  pasartea.  Damaskorako 

bidean zaldiz zihoala, Jesus bera ikusi, argitasunak itsuturik zalditik erori, Jaunaren 

mintzoa  entzun  eta  hiru  eguneko  itsualdi  eta  baraualdi  osoaren  ondotik  kristau 

sinesmenera eta apostolutzara etorri zenekoa. 

Delako  gertaera  mirarizkoaren  pasarte  batzuk  bere  hartan  emanez,  eta  haiei 

iruzkinak erruz eratxikiz egiten du aurrera Zaitegiren saio lanak. Hona erakusburu 

bat: 

Yesu ikusi ta Aren itzak entzun-ala, bestelakoturik zegon Saul: eztenari ostikoka  

gogor iraun orde, bere burua edozertarako gerturik Yainkoari eskeintzen dio  

adeyez.  Aren naya ezagun gale da,  osoz oso burutzeko. Arrezkero,  “Saul´ek  

ikara ta izuturik esan zion: “Yauna, zer nai duzu dagi-dan?” Ta Yaunak ari:  

“Yaiki  ta  sartu  irian;  ta  esango  dizute  zer  egin  bear  duzun”  (6).  Alegia,  

Yainkoaren  ordekoak,  Elizan  artuko  du,  ori  bait-da  Yesu´k  berak  yarritako  

bidea. 

Bitartean, “aren bidaideak arrituta zeuden mintzoa entzun bai ta iñor ikusten  

ez” (7), argia, ordea, ikusi zuten (XXII, 9).

Arnas gabe, eurt egiñez aburikatu ta erori zan “Saul yaiki zan; baña begiak  

iriki arren, ezer ez zekusan. Eskutik elduta, beraz, Damasko´ra eraman zuten”  

(8). Begiak lausotu ta mindu oi ditu argi geyegiak: orregatik, baña, Paul ez zan  

itsuturik gelditu aldi bateko. Bidaideak ere, argia ikusi baitzuten, ta orrelakorik  

ez  zitzayen  gertatu.  Yesu  aintza  betean  ikusia  zun  Saul´ek.  Gertari  orren  

1682 Bidalien egiñak, Itxaropena, Zarautz, 1955, 2. or.
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egiztabide  ziña  ziran  beraren  begi  itsuak:  era  berean,  errezago  ausnartu  

zezaken  bakarrean,  yazoaren  ondorengoa  bere  bizibide  osoari  buruz.  

Siñestunak  billurrez  lotu  gogoz  zebillana,  eskutik  elduta  daramate:  siñeste  

berria irauli nai zuna, siñeste billa dabil.

“Ta iru egunez egon zan, ezer ikusi,  ezer yan ta  ezer edan gabe” (9) orra  

onbidearen  sarreran  bere  burua  sorgortu,  ta  ilduratzen  Paul,  Yainkoaren  

errukia erabat erdiesteko. 

Yesukristo´ren  berpizkundea  kenduta,  Eliza´ren  edestian  ageri  dan  alatzik  

garrantzitsuena da, ausaz, Saul´en onbideratzea. Ori dala-ta, Yainkoa ukatzen  

dutenak  oro,  kataskan  alegiñak  egin  ditute,  gertari  onen  egia  xurtu  ta  

endurtzeko, bederen. Egiñalok, ordea, alperrik izan dira. Auzi au ariltzerik ez  

dute iñola ere iritsi1683. 

Zera batzuk nabarmendu nahi nituzke. Lehenik, Itun Berrian datorren Sauloren 

konbertsioa oso laburra da1684, Zaitegik asko zabaldu du bere iruzkinekin. Bigarrenik, 

garbi  gelditzen  da  haste-hastetik  ez  dabilela  interpretazio  berriren  bat  oinarritu 

nahian,  hots,  mirariaren  egiazkotasunaz  iruzkinlariak  ez  du  duda  izpirik,  Lukas 

ebanjelariaren  bertsioaren  sendotzaile  erabatekoa  da.  Horretaraz  gero,  ez  al  du 

sortzen horrelako sentipen bat: gaiarengatik  beragatik baino gehiago hark euskara 

lantzeko  ematen  dion  aukeragatik  ari  dela,  hots,  hizkuntza  lantzeko  xedea  duela 

nagusi? Esaldi laburrak erabiltzen ditu, Orixeren kerakoak hortxe nonbait, eta hiztegi 

aberatsa, epatatu nahian bezala.

Hala  dio  Orixek  sarreran:  Noiz  egin  du?  Apaizgaien  irakasle  zalarik,  latiñez  

lenbizi,  iakiña,  gero  euskeraz  ipintzeko.  Oraintxe  bai,  euskera  apaintzen  asi  da,  

zarpilkeriak erantzirik1685. Zaitegik San Salvadorren apaizgaiei eskola emateko latina 

behar zuen edo gaztelania, ez euskara. Gisa da artifizialtasun hori izatea, ez baitzuen 

benetan eskolan apaizgaiekin erabiltzeko egin, baizik frogatzeko euskarak bazuela 

ahalmena  idazki  santuei  gisa  horretako  iruzkinak  egiteko  ere,  apaizgaientzat  edo 

jende ikasientzat mintzabide izateko.

1683 130 or.
1684 Ikus “Biblija.net. Biblia Interneten” Itun Berrian, Eginak-en, Sauloren konbertsioa.
1685 2. or.
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Gatozen hiztegiari bertagotik erreparatzera. Ohargarri egin zaizkidanak:  Adeyez 

(Azkue: “grazia”-ren pareko), eurt egin (“atzera egin” bizkaieraz), aburikatu (Larra-

mendi: “Estropozu egin”), billurrez (Ipar., besteak beste: eskuburdinak), alatz  (neo-

logismoa: “miraria”), endurtu  (Ipar.: “gutxitu”), arildu  (“frogatu”-ren esanahiarekin 

hemen). 

Ez dira hainbeste, ez eta hain ulergaitza ere; hala ere, behartzen du bat hitzetan 

erreparatzera, hiztegira jotzera, dena ulertu nahi bada.

Argitaratu  zen  garaian  euskara  zailtzat  jo  zen,  eta  Orixe  eta  Ibinagabeitia 

Zaitegiren  lanaren  eta  hark  erabilitako  euskararen  defentsan  aritu  ziren.  Orixeren 

esaldi batzuk gorago aldatu ditugu. 

Hona Ibinagabeitiaren banaka batzuk: 

Alde  ederra  liburu  iakintsu  ontatik  orain  arte  euskeraz  eman  dizkiguten  

liburutxo txepeletara. Emen ez dago galtzekorik, ez otapurrik; dana da mami,  

dana da iaki. Batez ere dana duzute iakintzaren erlantzez iantzi ta apaindua, ez  

aotik ortzerako esankizun utsalez1686.

Tristea dirudi, erabilitako hizkerari hainbeste erreparatzea eta ez edukiari,  alde 

semantiko  eta  literarioari,  baina  horrela  egin  zen  bere  garaian,  eta  guri  ere  ez 

dagokigu gehiago egitea. 

2.3.2. Saio laburrak

Saio laburretan ere, gisa denez, bere idazmoldeak ezaugarri oso antzekoak ageri 

ditu. 

Horietako  batek  “Heidegger´en  azalkizunak”  du  izenburu.  Hark  existen-

tzialismoarekin  duen  lotura  estuagatik  “Tradizioa  eta  modernitatea  50eko 

hamarkadan” kapituluan iruzkintzen dugu1687. Halaber, “Rousseau Ion Iakue (1712-

1686 “Zaitegi abaren Bidalien eginak” in Euzko-Gogoa, (5-8), 1954. 
1687 Ikus 41. or.
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1778)” deritzan artikuluko zati bat beste kapitulu batean1688, euskal literaturak jorratu 

behar zituen alorrei buruz sortutako polemikarekin duen loturagatik. 

Filosofo grekoei buruz idatzitako artikuluek, Platon eta Parmenides, Heraklito, 

Pitagoras,  Sokrates,  Sofokles  eta  sofistei  buruzkoak;  eta  zenbait  idazle  frantsesi 

buruz idatzitakoek: Staël anderea, Lamennais, Villon, eta Rabelais, azterketa zehatza 

merezi dute, jakina, baina, oro har, garbi dago gaiak bezainbat edo gehiago euskara 

landu nahiak eta horrek sortzen zion atseginak bultzatu zutela horretara. 

2.4. ANDIMA IBINAGABEITIA

Orixe, Zaitegi eta Ibinagabeitia, hirurak jardun ziren euskara eta kultura klasiko 

greko-latindarra  eta kristaua uztartzen,  euskara noranahiko egiten buru-belarri,  eta 

hirurak izan ziren Euzko-Gogoa-ren ardatz. Orixe bereziki hizkuntza-maisutasun eta 

mistizismoagatik nabarmendu zen; Zaitegi euskal idazleak bildu eta Eusko Gogoaren 

espiritua  haragitzen  eta  gauzatzen  egindakoagatik,  eta  filosofoen  iritzien  gaineko 

idatziez,  bereziki Platon eta Greziakoez idatziagatik;  eta, Ibinagabeitiagatik berriz, 

esan liteke, idazle bikaina izateaz gain –itzulpenetan autore latindarretara jo zuen–, 

hiruretan irekiena izan zela, J. Mirande eta Tx. Peillen, eta besterik ere euskalgintzara 

erakartzeko bezain liberal  eta  tolerante fina,  eta hiruretan artikulu politiko gehien 

idatzitakoa.

Espiritu-irekia izan zela erakusten duten adibide batzuk emango ditugu, artikulu 

politikoak  gainetik  aztertuko  ditugu  eta  halaber  hizkuntzaren  lanketaren  aldetik 

egindako zera nabarmenenak 

2.4.1. Irekitasunaren adibideak

2.4.1.1. “Euzkera ta liburu lizunak” polemika eta J. Mirande

1688 Ikus 38. or.
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Izenburu hori zeraman artikuluarekin, polemika eraiki zuen Pariseko Euzko-Deya 

aldizkarian: Funtsean, errealitate berri bati erantzun beharra salatzen zuen: ideologia 

eta moral ezberdineko jendea dago gure artean, eta giza mota guztiei eman behar zaie 

euskal  bazka.  Orainokoan  euskaldun  fededuna  zerbitzatu  bada,  aurrerantzean 

fedegabeak  ere  aintzakotzat  hartu  behar  ditugu,  eta  gure  hizkuntzaren  bidez  alor 

berriak urratu1689. Polemika horretan esku hartu zuenetako bat J. Mirande izan zen.

Ezin utzia da A. Ibinagabeitiak J. Miranderi eginiko elkarrizketa,  Gernika kaze-

tak argitaratu zuena “Olerkarienean” izenburupean1690.

J.  Mirande zen olerkari  eta  idazle  heterodoxoari  abegi  ezin hobea egin zion, 

haren aitabitxi  literarioa  bilakatu  zen.  Delako elkarrizketa  horretan aipatu zuen J. 

Mirandek  literatur  sortzaileak,  berdin  eleberrigileak  edo  olerkariak,  “barne  egia” 

azaldu behar zuela, alde horretatik euskaldunok oso faltsuak izan ginela. Ideia hori 

garaiko uste sendo bat zen. Bestela esan, alde horretatik garaiaren seme ageri zen, 

sentipen eta sinesmen aldetik oso ere heterodoxo izanagatik, eta A. Ibinagabeitiaren 

txera ere ildo horretatik ulergarriago gertatzen da.

Ez da bestalde aipatu gabe uztekoa A. Ibinagabeitiak  Ovidio poeta latindarraren 

Ars Amandi “Ovidiusen Maita-Bidea”  itzuli  izana,  50eko hamarkadaren  hasieran, 

Parisen bizi zela. 

Egungo  egunetik  begiraturik,  ez  da  hor  ausartzia  handirik.  Baina  Orixek, 

Ibinagabeitiak ez ezik 50eko hamarkadan beste euskal idazle eta euskotar askok ere 

maisu handitzat zuten idazleak, honako erantzuki hau egin zion gutunez: 

Martinez  Baigorrik  itandu eustan  lengo baten  zure  barri,  eta  bidean zintzala  

esan neutson! “Qué pena que haya traducido el Ars amandi! No es tan crudo como  

Horacio,  pero es bajo” esan eustan (.)  Bai gizona! Itxizu bakean eta bazterrean  

zantarkeri ori argitara barik! Baldin eta Euzko Gogoa´n agertu ba´ledi, gogor bere  

gogor  ioko  zaituedaz,  biok-ala-biok  (.)  Gernika  aldizkarian  geitxu  zabaldu  dozu  

1689 Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapituluan, “Euskara eta liburu lizunak” 
atala.

1690 “Olerkarienean” in Gernika, (23), 1953.
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irizpidea. Aita santua ere agotan artu dozu. Barre egingo eben ezkertarrok. Gadizan  

txintxo (.) Oker ba´gabiz Iaungoikoak ez deutso lagunduko Euskal-erriari1691.

Parisen erbesteratua bizitzeak lagunduko zion baiki irekitasun horretan.

2.4.1.2. Humanismoaz

Gernika aldizkariaren itxierak nahigabea sortu zion A. Ibinagabeitiari eta horren 

karietara artikulu bat argitaratu zuen kazetaren azken alean. Delako humanismoaren 

kontzeptua gizabanakoari  begira ez ezik gizarteari  begira ere zehazten zuen, hots, 

gizarte-humanismoak nolakoa behar zuen1692.

 

2.4.2. Artikulu politikoak

Parisen  1947tik  1954ra  bizi  izan  zen.  Hara  ihesi  heldu  zen,  Bilbon  Eusko 

Jaurlaritzaren agindupean espioitza lanetan ari zela, polizia espainola etxera joanik. 

Frantziako hiriburuan erbesteko jelkide politikarien ondoan lan egin zuen. Gisa da 

artikulu politikoak ere idatzi  izana.  Parisen bizi  zela  Alderdi-n kaleratu zituen eta 

Caracasen bizi zela Irrintzi-n.

Eusko  Alderdi  Jeltzaleak  argitaratzen  zuen  Alderdi-tik  “Arana  Goiri  Euskal 

Idazle”  izenekoa  bereizi  dut,  eta  Caracasen  argitaratu  zen  Irrintzi  aldizkaritik  bi: 

“Auleria” eta “Astoaren gorasarre” izenekoak, haren ideia politikoen muinaren eta 

bilakaeraren adierazgarri direlakoan.

Lehenbizikoari  doakionez,  Ibinagabeitiak  Alderdi-n  idatzi  zuen  artikuluaren 

xedea zen Arana Goiriren inguruan isil-konspirazioa egin nahi bide zutenak jorratzea, 

Irakaslearen  irakasletasuna  berresteko,  eta  berrogeita  hamar  urtera  ere  haren 

erakutsiak bizirik zirautela eta jarraitu beharrekoak zirela aldarrikatzeko.

Zehatzago,  hari  egozten  zion  euskara  eta  jakintza  lotzeko  kontuan  aitzindari 

erraldoia izana: 

1691 Orixe Gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 323 or. (1954-III-26).
1692 Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapituluan “Humanismoa”-ri buruzko 

eztabaida.
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Euskera eliz-mailatik  atera ta iakintzara eraman nai lukeanik  ez zan ageri.  

Erlijioz  landa ari  izan ziren  idazle  bakanak,  ala nola Sarako Etxeberri  eta  

olerkari  gutxi  batzuek,  ez  dute nik  erasi  legea sendotu baino egiten.  Arana

´rekin artu zuen euskerak zegokion goi-maila-ioera. (.) Eta euskel-arloan ari  

geran idazle geienak, aberriaren maitasunak eraginda ari gera. Bestela ez luke  

izaterik ere euskera zaindu, apaindu ta goimailatara iasotzeko erretzen gaituen  

azku(irrika) onek1693. 

Besteak beste,  Sabino Aranak asmatutako Euskal Izendegia goresten zuen, eta 

hari euskararen batasunaren oinarriak ezartzeko noraezeko esten: 

Bainan  Izendegiarekin  euskeraren  batasun-oinarriak  ere  iarri  zituen.  

Euskaltzale  aunitzek,  orainarteko  izkelgi  banaketak  are  aurrerantzean  ere  

berean bear lukela esaten dute, Sabin´en iarraile gartsuen diranen artean ere.  

Sabin´ek Izendegi onekin, uste ok itxulazten ditu, kilaz gora botatzen ditu. Ez  

zituen izenak izkelgi  bakoitzaren  ariora,  euskera bakarraren ponetika-legeei  

iarraituz  baizik,  onomastikan  behintzat  batasun  osoena  ezarririk.  KEPA  

eskualde  guztietarako  eta  izkelgi  guztietarako  KEPA  da,  berdin  Iñaki  (.)  

Irakaspen  ederra  Irakasleak  eman  ziguna  izkeraren  inguruko  beste  auzi  

guztietan ere bere iarraile eta ikasleok batasun osoena iristera oldartu gaitezen 

(ib.).

Estilo aldetik ere interesgarria da artikulu hau. Ibinagabeitiak badu kera berezi 

bat inoren alde egin behar duenean erabili ohi duena, eta hauxe da adibide polit bat. 

Errepara zer-nolako konparazio dotore-hanpatuak darabiltzan, izadiko elementuetan 

oin  harturik,  eta  nola  goresten  duen  defendatzen  diharduena,  zeruko  argizagi 

nagusiaren argitasunarekin parekaturik: 

Ikusi  ditugu  euskal  idazle  zenbait,  iraizean  bezala,  aren  izena  itxusten  (.)  

Alperrik  ari  dira sorkaldeko eguzkiaren erlantza illinti  motelak  darion keaz  

estaltzen. Eguzkiaren aitzinean illun oro suntsitzen dira eta bere bidean gorago  

dioan neurrian bazter guztiak are argitzenago ditu. Orra Irakasle maitearekin  

1693 “Arana-Goiri Euskel-Idazle” in Alderdi, (azaroa), 1953.

911



Kazetaritzatik saiakerara

gertatua. Menderdi lenago lurrak bere ondakiñak Sukarrietako illerri apalean  

iaso  zituen.  Lurrak  ere  ezin  izan  du  Irakaslearen  erlantza  itzali.  Are  

pizkorragotu  duela  esan genezake.  Sarri  aipatu  oi  da arako “azia  il  ez  ba  

dadi...uztarik  ezin diteke  bil”.  Irakaslea  il  zan,  bainan azi  ekarkorra baino  

ugari ta emankorrago biurtu da. Oraindik bere illobiak darion arnas beroak  

euskal idazle ta euskaldun oro xusper ta indartzen gaitu. Eta geroan ere, ala  

izanen da ezpai gabe (ib.) 

Ibinagabeitiaren  arabera,  euskara  galbidean  zegoen  aberri-arima  lokartua 

zegoelako eta:  zenbait  euskal-idazlek aberri-izkera erabili,  pizkort eta apaintzeari  

oraindik  ere  ba´daragoigu,  Sabin´i  zor  diogu.  Euskera  oraindik  bizi  bada  ere,  

Irakasleari zor diogu (ib.)

Sabino  Aranaren  heriotzaren  berrogeita  hamargarren  urteurrenaren  karietara 

idatzi  zuen  artikulu  hori.  Egokiera  berean,  beste  artikulu  bat  argitaratu  zuen  J. 

Mirandek  Gernika  kazetaren  azken alean1694.  Sabino Aranaren figura begiramenez 

tratatuz, aholkatzen zien eusko abertzaleei Frantzian-eta jarri zituzten usteak bertan 

behera  utzirik,  haiek,  bereziki,  Espainiak  eta  Frantziak,  mendean  zituzten  herri 

oinperatuekin “Aberri Oinpetuen Alkartza” edo liga bat egiteko. Paris toki egokia 

izan  zitekeen  Frantziaren  mendeko  bretoi,  flandestar,  korsikar,  alsaziar, 

okzitanitarrak,  eta  Britainia  Handiko  zeltak,  Nederlandeko  frisiarrak,  Italiako 

siziliarrak e.a. onartzeko, Espainiaren mendeko katalan eta galiziarrekin batean. 

A. Ibinagabeitiaren eta J. Miranderen arteko elkar-eragin politikoen talaian aipa-

tzen  dugu.  1959ko  apirilean,  Caracasen,  GALEUZCA independentista  osatu  zen 

zenbait alderdi eta mugimendu politikoren parte-hartzearekin, besteak beste, Irrintzi  

euskal  talde  independentziazalearena,  eta  sinatzaileen  artean  A.  Ibinagabeitia1695. 

Hala ere, elantxobetarraren konbentzimendu gotorrena ez zen estatu gabeko nazioen 

elkartu beharra izan, harena, askatasun osoa oihukatzearena zen.  

Caracasen  atera  zen  Irrintzi  aldizkari  horretan  artikulu  mordoxka  idatzi  zuen 

1958tik 1960ra bitartean. Honela idatzi zion J. Zaitegiri kazeta horren helburuez: 

1694 “Euskaldungoaren etsaiak” in Gernika, (25), 1953.
1695 Ikus Antología del GALEUZCA en el exilio (1939-1960), La cultura del exilio vasco. Amerika 

eta euskaldunak, J.A. Ascunce arg., Donostia, 1992, 295-297 orr.
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Adiskide  bat  eta  ni  gaituzu  aldizkaritxo  orren  egile  ta  sortzaileak.  Izkera  

gogorrez idatzita dator gure jendeak noiz edo noiz esnatzeko. Elburu argia da  

berea,  Euzkadiren  askatasun  osoa,  ez  gabiltza  ertainkeritan,  eta  

espainiarrekiko artu eman guztiak zearo zapuzten ditugu. Ala ere Alderdiaren  

bidetik ibili nai dugu. Oraingo gure egoera galgarri onek etsipenera daramazki  

abertzale  geienak,  emen  behintzat.  Garaia  dala  derizkiot  karraxi  ozen  bat  

jaurtitzeko eta gure bideari gogoz ekiteko. Gazteak alako zantzurik ematen ez,  

eta azkenean ere zarrok asi bear izan dugu lan ortan. Gertu gaude inguru-mari  

guztiak astintzeko Euzkadiren osasunerako izango baldin bada1696.

“Auleria” izenekoan, estilo ezberdina erabiliz, askoz zuzenagoa, honela zioen:  
 

Monarkiagan ezin dezakegu itxaropenik ukan. Mendeak zear aske izan gerala  

regimen orren menpean? Orduko giroak orrela, berez zekarrelako, eta ez beste  

ezergatik. Sarri erakutsi ziguten ala ere espainiar edo gaztelako erregeak gure  

erriari  zioten  gorroto  bizia.  Atergabe  ibilli  izan  ziren  euskalerriak  nola  

menderatuko  eta  garai  artako  euskotarren  ergelkeria  bide  zala,  laister  

menderatu  zituten  gure  eskualdeak  (regioak)  beren  gurdiari  ondo  lotu  eta  

uztartzeko  (.)  Egitan,  Errepublikaren  menpean  epe  laburrez  baizik  etzan  

Euskadirik  bizi  izan.  Errepublikanuok  ordea  monarkiaren  bularrean  aziak  

ziran eta hura bezela zentralismu zital batez kutsatu eta itsutuak (.) Batzuk eta  

besteak,  danak  españitarrak,  danak  gure  etsaiak.  Alperrik  ari  gera  beraz  

españarrekin  naas-maas  gure  elburua  aien  bitartez  iritxiko  dugulakoan.  

Bienbitartean  Euskadi  ari  zaigu  ondatzen,  zitaltzen,  galtzen.  Ezin  dezakegu  

iñola ere onartu (Gabon-mezua) Euskadin sartzen ari zaigun koreanu taldea,  

gure erria xurgatu, auldu,ta menperatzera datozkigun españarrok. Erruki ergel  

baten estalpean eta Euskadi´ko aberats okitu zenbaiten diruzalekeriari eusteko,  

ezin dezakegu Aberriaren ondamendia onartu. Orma sendo bat jarri bear dugu  

iñola ere,  uiolde  negargarri  orri  eusteko.  Nola?Alderdia  pizkortuz,  alderdia  

indartuz, alderdia eraberrituz. Gaurkoa eta Sabin´en garaia ez dira berdiñak,  

ala ere Irakaslearen oiñarriak ukatu gabe, alderdia sendoago biurtu dezakegu  

eta  abertzaletasuna  sutsuagoa.  Gure  alderdira  gazteak  erakarri  nai  baldin  

1696 URKIZU, Patri: Andima Ibiñagabeitia. Erbestetik barne-minez, Susa, Zarautz, 2000, 220 or.
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baditugu  –eta  gazteak  bear  ditugu–  ez  daukagu  auxe  baiño  beste  biderik:  

Alderdiaren elburua argi ta garbi, iñolako lañoz, naaskiloz ta orbanez lausotu  

gabe, gaztediari begien aurrean ezarri: Euskadiren Askatasuna!1697.

1956an,  erbesteko  Eusko  Jaurlaritzak  lehen  Euskal  Mundu  Batzarrean 

Errepublikaren aldeko indarrekin jarraitzeko erabakia hartu ondoan A. Ibinagabeitiak 

independentismoa aldarrikatzen zuen, besteak beste, gazteak erakartzeko alderdira.

2.4.2.1“Astoaren gorasarre”

Maisu-lan  bat  da  estilo  aldetik.  Helburu  jakina  zuen,  Caracaseko  Irrintzi  

aldizkaria  abertzaleen artean bultzatzen ari zen ildo kritikoa zuritzea –honen aurreko 

artikuluan  adierazi  duguna–,  baina  zein  egoki  egina,  astoari  buruz  zituen  iritzi 

propioak eta asto historiko-literarioei buruzkoak egokiro uztartuz.

Astoa,  lehenik,  lur  gaineko  abererik  apal  eta  langileena  diosku.  Animaliarik 

burutsuena,  lau-hankadun  setatiena,  gizonaren  laguntzailerik  leialena.  Errotari, 

nekazari  eta  arrain-saltzaileei  egindako  mesedeak  gogora  ekartzen  dizkigu,  eta 

astoengana zein  esker  txarrekoak izan  garen  aurpegiratzen,  historiara  eta  literatur 

pertsonaia izatera heldu diren astoak zerrendatzera igaro aurretik. Artikuluan barrena 

egoki  tolesturiko  ekai  horiek  guztiak  artikuluaren  xedearen  zerbitzura  ezarririk, 

honela bururatu zuen artikulua:

Gizon askotxok  ezer  ere ez lukete  galduko abere on auen antzera jardungo  

balukete.  Balaam´ena  bezela,  izketan  zur  eta  egiñetan  setati  ba´lirake,  

Euzkadiri bere izatasunean  eusteko. Junqueiro´rena bezela, apal ta xalo, gure  

euskerari,  bolu-atsotxu  zoragarri  oni,  laguntzeko.  Jimenez´ena  bezelakoak,  

ameslari,  alai  ta  arrai  AZKATASUN  BIDETIK  ibiltzeko.  Belengoa  bezala,  

Euzkadi etsaien menpetik azkatzeko. Bear orduan arrantza egiten dakitenak,  

batez  ere  Aberria  amilbera  lerratzen,ta  galzorian  dagonean,  beste  asto  

lokartuak esnatzeko. Guk ere alakoxeak izan nai genuke, eta eskerronerako ez  

dugu  nai  ez  sekula-bedarrik  (hirusta),  ez  entxuferik,  ez  artalerik,  ezta  

1697 Lehen alean, 1958.
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zaldalerik   ere.  Iñoiz  ez  gera bizi  izan askatik  jaten,  eta  orain  arte  bezela  

jarraituko dugu aurrerantzean ere: jarei, azkatasun-belardi oparoetan kantari.  

Artale-zaldale-sekula-bedarrak, beude beste batzuentzat, ABERRIA sabelaren  

neurriz neurtzen dutenentzat.Orra esan, astoaren gorapenak1698. 

2.4.3. Hizkuntzaren langintza

Aurreko  atalean  erabili  zituen  estilo  mota  batzuk  nabarmendu  ditugu: 

erromantiko-idealista hanpatuxea,  errealistagoa,  ironikoa.  Atal honetan, gaingiroki, 

euskal literaturaren historia moldatzeko xedez artikulugintzan aritu zela gogoratuko 

dugu, eta bi musikagile handiren gainean egindako artikulu luzeak ekarriko ditugu 

gogora: J.S. Bach, eta G. Verdi. Euskal idazle zaharrenaz idatzi  zuenetik abiatuko 

gara:

2.4.3.1.“Idazle zârrak” (Bernard d´Etchepare 1545)

Lehenbizi, historian kokatzen du autorea, euskal ikuspegitik: 

Garai  artan,  Naparroa'ko  Aginterria,  Pyrene'ko  Erreinua,  Kastilla  eta  

Aragoi'ko erreinuak erasotu(ta), iltzera zioan. Penintsula guzian, aldiz batez,  

Naparroa'ko Erreinua aundienik eta indartsuenik zenuten.  Santxo aundiaren  

agintepean,  arrigarriro  bere  mugak  zabaldu-zear  zitun  eta  Euskalerriak  

edestia(n) ezagutu zun edapenik nasaiena iritxi zun1699. 

Bigarrenik,  haren  bizitzaren  gorabeheren  berri  ematen  digu,  kantuetan 

oinarriturik: 

Emakumeek batez ere, galai gaztea txorabiatu ta erotzen zuten. Maitemindurik,  

soin-irritsen  egatsetan  atertu  gabe  zebillen,  ta  maiz,  arrisku  gorrienetan  

bildurik arkitu zan bere amorio beroa epeldu bearrez.  “Nihaur ere ibili  niz  

1698 Irrintzi, (7).
1699 “Idazle zârrak” in Gernika, (5-9), 1951, 16. alea.
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anitzetan erorik/Gaoaz eta egunez, hotzik eta berorik;/Loa galdu, pena aski...”  

(Amorosen Gaztiguya - L.V.P.) (ib.)

Eta buruenik, hartaz baliatzen da bere garaiko euskal olerkariei honako dei hau 

egiteko: lotsak uxatu eta zeuen barne egia estalkirik gabe ager ezazue (gauza bera 

goresten zuen J. Miranderen poemetan): 

Etzun âlkerik izan maite-kanta gordiñenak euskeraz emateko. Zergatik izango  

zuen? Diot nik. Euskeraz ere ezin ote ditezke gai guziak azaldu, edota euskerari  

bakarrik jarri bear ote dizkiogu mugak? Poeta dan olerkariak, bere bulko ta  

naikariak estalki gabe argitara bear ditu, gure aurreneko olerkari garaiak egin  

zun bezela. Bestela aren neurtitzak arimagabeko ta elkorrak izango dira, ots,  

bizi-gabeko gezur utsak, txukun edo itxuskiago antolatuak (.) Bakoitzak,  ark  

bezala, erabil dezala euskera, buru-biotzetan sor asmo ta gogai guziei gizonki  

aizemateko. Orrela gaituko dugu edozertarako gure izkuntza, eta iakintza-iturri  

biurtuko, ez orainarte bezela, ilunpe-leze.(ib.)

Ibinagabeitiak  euskal  idazle  zaharren  gainean  idaztean,  erabili  ohi  zuen 

eskemaren  ezaugarri  aski  finkoak  ageri  zaizkigu  aipu  hauetan:  1.-  Azterketa 

literariorik  ez.  2.-  Iruzkin  biografiko-historikoa.  3.-  Orainean  eragiteko  xede 

nabarmena. Bizi zuen garai literarioan ikusten zituen hutsuneak salatzeko baliatzen 

zituen. 4.- Euskararen dohain handiak erakusten ari den sentipenik ez du sortzen, eta 

5.- Adierazkortasun edo eraginkortasun handiko hizkera darabil.

Gatozen J.S. Bach eta G. Verdiren gaineko saio laburretara.  Biak idatzi  zituen 

gorazarre egiteko xedez. Biei goresmen handiak eskaini zizkien.

J.S. Bach-i goresmen hitz hauek:  BACH'en musika Yainkoaren eskuz gantzutua  

dirudi. Eres-lan guziak berebiziko zerbait barnean daramate, intxaur oskolak mamia  

bezela. Bere esku-trebea lan oro zear, len esan bezela, ageri da; aundi ta txikietan,  

antxen oar zenezakete Bach'en zildaia, Bach'en arima soñu biurturik1700.

G. Verdiri berriz, beste hauek: 

1700 “J.S. Bach (1750-1950)” in Euzko-Gogoa, (5-6), 1950.
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Larogeitazazpi urte zituen. Alaz ere, ezagutu zuten guziei, gizaseme zarrakitu  

ark kemenaren neurria eman zien il-orduan ere. Soin erdia elbarri, sei egunez  

gogorkiro erioarekin burrukan iraun zuen, eta bere azken-atsa iago zutenek  

“gizandi ta leoiaren arteko borroka” bezelako izan zala zioten. Zer besterik  

izan zitzaigun ostera ereslariaren bizitza osoa burruka bat baizik?1701.

Alemaniar  musikagilearen  lan  nagusien  berri  sailka  eman  ondotik,  haren 

estiloaren ezaugarriak ematen dizkigu. Eta atal horren barruan aditzera ematen zaigu, 

izan zuen borrokarik gogorrena jasotako eraginetatik biluztea izan zuela:

Matai Deunaren Nekaldian gogo burruka orrek erpiña jotzen du.  Arrezkero  

kantaria inguruetako arnas ta aize guzietatik  ezarian eranzten dioa,  musika  

utsa  atzeman  naiez,  soin-gabeko  aingerua  bezelatsu.  Bere  bizitzako  azken  

amabost  urteetan,  inguruetako  kutsuetatik  askatuz,  nortasun  betean  sartzen  

zaigu. Giza zar eta aren kutsu guziak gogotik erauzten ditu; bego errexkeria,  

bego  erosokeria,  dio  Bach'ek.  Erti  paregabekoz  argi-bolada  lillurakorrak  

bidali  zitzakean,  ez  du  orrelakorik  egiten.  Izen  ere,  ederra  erantziago  eta  

bikañago duzute, eta kutsu guziak ezabatuko lituken giñoan are sakonago eta  

goitarrago1702.

Haren arrakastaren neurri berriz, haren iturritik edan duten musikagileen ugaria 

eta kalitatea: 

Geroztik izan diren ereslari aundienak eten gabe artatik edan dute eta bere  

lanei darien beroak bizkortu ditu: Beethoven, Mendelsshon, Schuman, Chopin,  

Lizt Brahms, César Frank, Ravel eta abar. Iñortxo ere ez da geratu Kantari  

Aundiaren iturri bizitik oparo edan gabe; eresgille, biolinari, organulari, eta  

bat esateko, eresgintzan ar-emana izan duten oro.(ib.)

Italiar  musikagileari  dagokionez  berriz,  goresten  du  guztien  gainetik  barruak 

eskatzen zion musika sortu omen zuelako, ez bestek entzun nahi zutena: 

1701 “Verdi” in Euzko-Gogoa, (11-12), 1950.
1702 “J.S. Bach (1750-1950)” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1950.
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Maiz gere begiak ertsi  nai izan ditugu bere musikak darion argi-istatsuaren  

aitzinean. Ark, orregatio, ertilari gutxi batzuk izan duten doaia izan du, ots,  

berez  sortzen zitzaiona adiraztea.  Ez  zun idatzi  besteri  atsegitearren,  eztare  

esku-zarta  beroak irabazteko,  bizitza  zear  izan  zitun  porrotaldiak  erakusten  

diguten bezela. Bere gogoan sentitzen zuna besterik ez digu ereslanetan irauli,  

bainan zegokion ibai-urtsuaren etorriz esateko oro esan digu eta sarri tximist  

dirdaitsuz inguraturik1703.

Batari zein besteari egozten dizkien goraipamenak segur aski gehiegizkoak dira. 

Ibinagabeitiak bi idatzi  hauetan darabilen estiloaz,  nik uste,  esan litekeela  lortzen 

duela  testuari  edertasuna ematea.  Hitz  gutxi  erabiliek  ez  dute  askorik  oztopatzen 

irakurketa, eta badu zehatz definitzen zaila dena baina halere hautematea erraza den 

esaldien erritmoa, gaiaren garapena, testu egokiak burutzera ekartzen dutena.

2.5. JON MIRANDE

Ibinagabeitiak  erakarri  zuen  euskaraz  idaztera  Parisen  erbesteraturik  zela, 

Txomin Peillenek adierazi izan duenez. 50eko hamarkada hasieran, J. Mirande, A. 

Ibinagabeitia, F. Krutwig, S. Mitxelena, idazle gailenak dira beste gutxi batzuekin 

batean, eta aski lotuak ageri dira Euzko-Gogoa-rekin, J. Zaitegirekin, besteak beste. 

Horregatik elkarren ondoan ezartzea.

Dagoeneko aztertu dugu J. Miranderen olerkigintza eta kontagintza. Haren saioak 

aztertzea falta zaigu. Olerkigintzaren atalean azpimarratu dugu haren olerkien balio 

literarioaz  gain,  moral  kristauaren  aurka  egin  zuen  borrokaren  baitan  kokatu 

beharrekoak  ditugula,  eta  moral  arloko  borroka  hori  borroka  politikoarekin  ere 

harreman estuan zekusala. 

Kontagintzan  ipuin  laburrez  gain,  Haur  besoetakoa ipuin  luzea  edo  eleberria 

eman zuen, eta hartaz nabarmendu dugu irakurketa bat baino gehiago egiteko aukera 

eskaintzen  duela,  baina,  orohartzaileena,  gure  iritzian,  moral  gatazkaren  ildotik 

1703 “Verdi” in Euzko-Gogoa, (11-12), 1950.
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egindakoa dela,  saldoko gizakiaren eta hautetsiaren arteko moral gatazka agertzen 

duela, eta bi moralak ezin uztartuak Miranderen baitan.

Saiakeran eman zuenari heldu baino lehen, aditzera eman nahi dugu Goulvenn 

Pennaod  bezalako  lagun  bretoiekin  izan  zituen  harremanez  gain,  honako  euskal 

idazle  hauekin  ere  hartu-eman  askotarikoak  izan  zituela:  A.  Ibinagabeitia,  Tx. 

Peillen, J. Zaitegi, F. Krutwig, S. Mitxelena, N. Etxaniz, K. Mitxelena, J. Etxaide, eta 

P. Lafitterekin ere bai; eta haren obraren esanahian sakontzez gerotan, horien lanari 

ere  begia  eduki  behar  zaiela,  beraren  originaltasuna  horiekiko  erlazioan  hobeki 

hautematen dela, horien eragina jaso zuela eta horiengan eragin ere zuela, maiz, ez 

zekiela.

Haien arteko harreman idatziak,  eta askotan pertsonalak ere, usuak izan ziren. 

Gutunak irakurririk, baiezta liteke 1950tik 1954 arte, J. Mirandek, A. Ibinagabeitiak 

eta  Peillen  anaiek  idazle  taldetxo  bat  osatu  zutela  Parisen1704.  1951n ekin  zion  J. 

Zaitegirekiko gutun-harremanari, eta 1959 bitartean hamasei gutun idatzi zizkion1705. 

F. Krutwigen aipamenak Ibinagabeitiaren eta Miranderen gutunetan, 1951z geroztik 

hasten dira,  eta  1952. urtean F.  Krutwig Parisera erbesteratzean,  uztailean,  aurrez 

aurre ezagutu zuten, eta harrezkero 1954a bukatu arte aipamenak oso usuak dira, are 

J. Mirandek Parisen bizi zela astero ikusten zuela ere badio –baieztapena hanpatua 

izan  liteke–1706.  A.  Ibinagabeitia  S.  Mitxelenarekin  1952ko  uztailean  egon  zen 

Beloken, eta 1952ko abuztuan ezagutu zuen J. Mirandek S. Mitxelena, non eta A. 

Ibinagabeitia Parisen bizi zen etxean1707. J. Mirandek K. Mitxelena segur aski 1953ko 

udan ezagutu zuen aurrez aurre, Donostiara egindako txangoan, eta 1954tik aurrera, 

harekin hogei bat gutun trukatu zituen.

J.  Miranderen  hamarkada  emankorrena  50ekoa  izan  zen.  Olerkiak  eta  ipuin 

laburrak, jakintza saio eta artikulu politikoekin tartekatu zituen. Laburbildurik: 

1.-  Jakintza-saioak:  a)  Naturaz  gaindiko  izakien  gainekoak  eta  parapsiko-

logiazkoak: “Gizalekoreko izateak euskaldunen eta kelten folkloretan” eta “Jakintza 

1704 Bi gutun liburu hauek gainbegiratzea aski: Andima Ibiñagabeitia: erbestetik barne-minez, Susa, 
Zarautz, 2000; eta Jon Mirande Obra Osoa II. liburukia, Hiria, Donostia, 1999.

1705 Ikus Jokin Zaitegiri egindako gutunak III eta IV, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007.
1706 Jon Mirande Obra Osoa II. liburukia, Hiria, Donostia, 1999, 198 or.
1707 142 or.
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berri  bat:  Psikologi  gaindikoa”;  b)  Hizkuntza  zeltei  buruzkoak:  “Irlandara,  haren 

historia eta egungo estatua” edo kornubierari buruzko “Hizkuntza baten heriotzaz eta 

berpizkundeaz”. 

2.-  Artikulu  politikoak.  Lehen  arokoak (1952-53):  “Euskaldun gudu-zalduntza 

baten  beharrkiaz”;  “Euskaldungoaren  etsaiak”  eta  “Abertzaletasunaren  inguruan” 

Gernika  eta  Euzko-Gogoa-n, eta bigarren arokoak (1958-59) Caracaseko  Irrintzi-n: 

“Euskaltasun  romantiko  baten  alde”;  “Frantzia  De  Gaulleren  kepispean”  eta 

“Frantzitar errepublikaren mendeko herriak”.

2.5.1. Jakintza-saioak

Euskaldun  eta  zelten  folkloreetan  naturaz  gaindiko  izakiei  buruz  (euskal 

basajaun, lamina, sorgin; Irlandako Beansidhe edo banshee, Galesko Tylwyth Teg edo 

“Enda  Ederrekoak”...)  eta  ongi  ezagutzen  ez  diren  gertakari  edo  sasigertakari 

psikikoei  buruz  (espiritismoa,  mediumtasuna,  gogamen  bidaltze  eta  telepatia, 

metagnomia  –Araugaindiko  ezagutza–,  “garbi-ikustea”  edo  ikus-metagnomia, 

“Gogo-neurketa” edo uki-metagnomia, ekarketak, ezukigaiketak, Poltergeist...) idatzi 

zuenaz ezer adierazi aurretik,  lekukotasun bat eta J. Mirandek zuen sinesmenaren 

pare bat lekukotasun.

Robert  Laxalt  Kalifornian  jaio  zen;  aita  zuberotarra  zuen  eta  J.  Miranderen 

adiskide izan zen. Ezagutu zuen egunean ohar adierazgarri hauek hartu zituen: 

Mirande hau oso pertsona bitxia zen, buru makur, astirotsua, eta gauez begiak  

kolorez  aldatzen  zitzaizkion  ia  berdetik  beltz-beltzeraino;  goblin-aren  

(iratxoaren)  antzekoa  zeukan  irribarrea,  alaia,  tabakoz  ilunduriko  hortzak  

zituela (.) “Mirandek beti erabiltzen zituen betaurreko beltzak” azaltzen digu  

Robertek. “Beginini gorriak zituen. Bikain hitz egiten zuen ingelesez, azenturik  

gabe, Sparks-en (Nevada) jaio izan balitz bezala. Sorginei buruzko liburu bat  

eman zidan opari, Margaret Murrayren Witchcraft from England”1708. 

Sinesten zuen ariman: 

1708 Ikus Cillero, Javi: “Jon Mirande eta Robert Laxalt: adiskidantza baten historia” in Jakin, (106), 
1998, 62. or.
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Ariman sinesten dut –bere izen arrunta eman behar baitzaio–; erran nahi dut  

izaki  bakoitzean  alderdi  psikiko  bat  badagoela;  konbentzituta  nago,  eta  

materiazale  mekanizaileek  diotenez  bestalde,  psukhê  hori  ez  dela  ekaiaren  

gain-fenomenu  bat  abere  eta  gizakentearentzat,  baina  aitzitik,  fisika-kimika  

aldaketez  oso  bestelakoa,  bere  izate  barnatsu  eta  sakonean.  Nere  ustez,  

parapsikologiazko ikerketen bidez, gisa batez edo bestez, hori probatu izan da.  

Esate baterako, erran genezake arima errealitate bakarra eta bakoitza dela.  

Bai; nire Arima neure errealitate bakarra eta bakoitza dela sinets nezake...1709.

Naturaz  gaindiko  izakiak  ikusteko  ahalmenaz,  hona  zer  idatzi  zuen,  Gernika 

aldizkariko zuzendarietako bat zen J. Thalamas Labandibar jaunaren iruzkin ironiko 

batek zirikaturik:

Jenderik geienak ordea, begirik ez dute gizagaindikoak ikusteko, gizakumeen  

lur oni eutsiegi izaki, Labandibar Jaunak dio: “... Por aquí se ve que el ir en  

ayunas al monte es exponerse a la aparición del Basajaun o de la Basaan-

dere”.  Iñakaz  mintzo  dala  aier  naiz,  alta  egia  da:  barurak  ere,  soina  eta  

soinarekiko  berjakintza  sorgortzen  dituelarik,  gizona  transa-antzeko  egoera  

batean jar dezake zenbait aldiz. Orduan, beste Jakintza gorago batez baliatuz,  

izad –eta gizadigaindiko zerak “ikus” ditzake, barne-begiz; ezen, ene irakasle  

oi batek nonbait idazten duen bezela “ainbat erizten diogun Mundu ikuskor eta  

ukikor au ez da egiazki  bizi dan Munduaren errainua baizik,  errainu auldu  

bat”. (R. Tocquet, in “Les Phénomènes physiques de la Méta-psyehlque”)1710.

Sinesten  zuen naturaz  gaindiko izakietan  eta  parapsikologian  eta  ariman.  Lan 

izugarria  egin  zuen  jakintza  hori  euskaraz  aditzera  emateko.  Azterketa  zehatzari 

heldu  gabe,  gainbegiratu  bat  aski  da  ohartzeko  ez  zuela  desegoki  egin,  nahiz 

hiztegiaz den bezainbatean aski garbizale jokatu zuen, eta horren ondorioz, batzuetan 

zail samarra ere gertatzen den. Esate baterako, espiritismoaren gaineko atalean: 

Yakintzari aundien batzu egondu ziran “mai-ingurerazlekin”, ta aietaik zenbait  

aski  egi-zale izan ziran ikusi zuten guzia mundu yakintsuari  aldarrikatzeko,  

1709 Jon Mirande OBRA OSOA (1), Hiria, Donostia, 1999, 375 or.
1710 “Gizalekoreko izateak euskaldunen eta kelten folkloretan” in Gernika, (21), 1952.
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orduko  yakintzaren  theorien  bidez  aditu-eziña  zutena  ere.  Gertari  adigaitz  

orietan,  auxe  zan noski  garrantzi  aundikoena:  egia  ba zan ere,  askotan an  

zeudenen esku-igikunek zutela maia ingurerazten,  zenbait  aldiz yasotzen zan  

iñork ikutu gabe. Beste gertari ikusgarriak ere kausitzen ziran noizik beiñ 

alanola  ekarketak,  ikugaiketak,  e.a.  eta,  batzuetan,  maiak  esaten  zituen  

inguruko iñork ere ez zekizkinak, beryakintzaz ala beryakintza-petikoaz1711.

Beryakintza  (kontzientzia);  eta  beryakintza-petikoa (subkontzientzia),  aski 

ulergaitz  gertatzen  dira.  J.  Zaitegiri  egindako  gutun  batzuetan  erabili  beharreko 

hiztegiaz ziharduen. Oso argigarria da jakiteko zer-nolako zailtasunak zeuden kultura 

euskaraz egiteko, hizkuntza egun baino askoz normalizatugabeago zegoelako, nahiz 

egun ere oraindik bide luzea dugun euskararen normalizazio egoki batean kokatzeko: 

Iztegia edo itz-aukera dala-ta, zure antzoko garbizaleekin erabat gerta ninteke  

bear bada.  Nire “Gudu-zalduntza” idatz-saio bat  zan,  eta  erdal-itzik  geiegi  

zekarrela neorrek aitortzen dut. Izkelgi orotako itz jator guztiak erabili bear  

ditugu, bai eta ortan, txit miresgarria zait Azkuek bururatu zuen bil-lana; neure  

lanak irakurtzean orrelako itz jator ta gutxi-ezagunak, zeure gandik ikasiak,  

sarri  darabilzkidala  oartuko zinan...bai  eta  itz-berriak  asmatzeko eskubidea  

daukagula ere uste dut. Bainan ori lan zaila dukegu, ta orain arte asmatu izan  

diran, esaterako, jakintzetarako sail-itzetarik aunitz, batere egoki ez dira, nire  

gardiz (neuk asmatutakoak ere). Gainera, erdal-itzak oro arbuiatzea ezinezkoa  

dala uste dut1712.

“Nere sinestea”  artikuluan,  jada  “kontzientzia”  agertzen  da (...aldi  bakoitzean  

erran genezake arimaren kontzientzia dela gorputza1713). J. Mirandek 1959ko lehen 

hilabeteetan jada bukatua zuen Haur besoetakoa eleberrian erabilitako idazkera aski 

lortua  iruditu  izan  zaio  askori.  Gehiago  aztertu  beharko  litzateke  zer-nolako 

aldaketak  egin  zituen,  eta  eleberri  horretan  erabili  zuen  eredua  zenbateraino 

hurbiltzen den egungo eredu estandarrera. 

1711 “Yakintza berri bat: psykhologi-gaindikoa” in Euzko-Gogoa, (11-12), 1951.

1712Jon Mirande OBRA OSOA II, Hiria, Donostia, 1999, 231-232 orr.
1713 Jon Mirande OBRA OSOA I, Hiria, Donostia, 1999, 376 or. Testu hau, Ar Stourmer aldizkarian 

argitaratu omen zen, gaizki ulertzen ez badut, Goulvenn Pennaod-ek bretainieratik itzulirik. 
Horretaraz gero, ezingo litzaioke Miranderi egotzi, delako bilakaera.
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Hizkuntza  zelten  gaineko  ikerlanez  den  bezainbatean,  saiorik  luzeena  eta 

adierazgarriena irlanderaren gainean egin zuen, hots, Eireko gaelikoaz. Bi hilabete 

egin  zituen  Dublinen,  1954ko  udan,  hango  gobernuak  emandako  beka  baten 

laguntzarekin, eta azterketa baliatu zuen euskaltzaleei “begiak argitzeko”. 

Idazten  ari  naizen  aldiko  euskaltzaleontzat  ere  Irlandako  hizkuntza-egoera 

gehiago  da  porrotaren  adibide,  jarraitu  beharreko  eredu  baino.  A.  Ibinagabeitiak, 

50eko  hamarkadan,  Israel  jartzen  zuen  eredutzat  eta  Irlanda  kontraeredutzat,  eta 

haren  adiskide  mami  J.  Mirandek  zioen  euskaldunek  zerikasi  gehiago  zutela 

irlandarren  esperientziatik  israelderrenetik  baino,  eta  juduen  hebraieraren  berpiz-

kundea ez zela mirarizkoa izan, baizik gauzen naturaren araberakoa,  gertakari  oro 

bezalaxe:  Aitzitik gauzen naturaren arauko zelakotz da gerthatu berphizkunde hori,  

gerthakariak oro bezalaxe; hona bere hitzetan nola gauzatu zen gertakari hori: 

Maiz entzun ditut horrelako solasak Euskaldunen ahotik. Hargatik ez dut neuk  

uste  Hebraiararen  problema  Euskararenarekin  erkhagarri  denik,  ez  eta  

irakasbide  handirik  eriden  dirogunik  Israeldarrek  haren  alde  egin  duten  

bermantzan. Israel Eretz  eraiki  duten Juduak munduko lau hegaletarik  jinik  

ziran,  bakhoitzak  bere  mintzara  berezia  zedukala,  eta  elkhar  ulhert  ahal  

lezatentzat,  erran  gabe  doa  ezin  onhar  zitzaketela  mintzara  hoik  guztiak  

hizkuntza offizialtzat  estatu eraiki  berriaren buruzagiek,  bainan bat  hautatu  

behar zutela helburu hortarako, nahi ala ez. Egia da Engelesa, edo Alemana,  

edo  Arabara  hauta  zezaketela,  hirur  kultura-hizkuntza  handiotarik  bat  edo  

bertze  baitzekiten  jadanik  herriratu  berri  gehienek.  Bainan-khonduan  eduki  

nahi ez ba ditugu ere hautatze hori eragozten zuten sentimenduzko zioak hain  

da  agiri  errex  zela,  bai  errexago  ere,  Hebraiararen  hartzea:  Judu  

eskolatuetarik anhitzek ba zekiten guti edo asko hizkara hori; gainera Arabaz  

mintzatzaileek  ikas-ehi  zuten,  eta  hoik  ugari  ziran  Israelerat  egoitera  

zethozenetan,  lehen  jileen  uhinean  ez  ba  da  ere,  ondokoetan  behintzat;  

Gainera, Hebraiara ere kultura-hizkuntza bat da, bethidanik landua izan denik  

eta  bertze  kulturen  influentza  onuragarriaren  eragitetik  baztertua  egon  ez  

denik;  estatu  baten  hizkuntza  offizial  izaiteko  behar  den  “prestige”-a  ba  

zedukan jadanik,  eta  aphur  bat  eraberrituz  geroz,  batez  ere  haren  hiztegia  

zerbaiska gehitu eta emendatu ondoan, gai zen oraindar bizitzearen beharki  

guztien  expressatzekotz.  Ez  zait  beraz  irudi  Hebraiararen  berphizkundea  
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mirakulu bat izan denik, geuk ere bidez iguriki baitezakegu horrelako mirakulu  

bat  gerthaturen  dela  gure  mintzararen  onetan.  Aitzitik  gauzen  naturaren  

arauko zelakotz da gerthatu berphizkunde hori, gerthakariak oro bezalaxe.

Hebraiararen  salbamenaren  baldintzak  ez  ditugu  ordea  Euzkalherrian  

erideiten, eta gure herriak nehoiz ere libratzen ba du bere burua Erdaldunen  

uztarri  politikotik,  horrek  ez  du  erran  nahi  ipso  facto  Euskara  salbaturik  

datekenik.  Alabainan  Euskaldun  gutiz  gehienek  jadanik  ba  dute  hizkara  

kommun bat: Erdara, hain zuzen ere. Gainera Euskara ez da, eta nehoiz ere ez  

da  izan  kultura-hizkuntza  bat  –non  ez  ba  da  Prehistoriaren  garai  lanho-

tsuetan...–  Herriketa,  edo jakintza,  edo irakaskintzaren erran-beharrak  gure  

herri-hizkuntzan  adierazi  nahi  ukhaiteak  ezin-erranezko  zailtarzunak  eta  

koropiloak  sor-eraz  litzake.  Nor  izan  daiteke  segur  euskal-politikariek  eta  

intelligentzak  zailtarzun  hoik  beren  gain  hartzera  gerthu  diratekela?  Beren  

oraindanoko  jokaeratik  ephaitu-eta,  hori  ezin  sinhets  dirot.  Hizkuntza  bat,  

aldiz, ezin bizi daiteke luzaro herriketa,  eta jakintza, eta irakaskintzaren gai  

guztien expressatzekotz ere egoki eta on ez ba da1714.

Hala ere, Miranderen ikuspegi determinista hori ez zen ezer ez egitea zuritzeko 

fatalismoa, soilik euskararen gaineko itxaropen ergelak suntsitzeko dei bortitza: 

Nire artikulu hau irakurri ondoan, ba laiteke batek edo bertzek bere gogoan  

iragaitea ez dagozela Europaren Sarthaldeko hizkuntza minoritari gaizo hoik  

nik  diodan bezain gaizki  eri,  edo,  dena dela,  bidegabe ditudala  Euskararat  

hedatzen Irlandararen urkhustetik athera ditudan jalgipen pessimistak. Hobe  

hala ba litz... Ez-axolek eta funts-gabeko-ek gogarako dituzten gezur urhetsuez  

eta aments hutsez bere burua atzipetu nahi ez duenak, ordea, aithortu behar du  

hala ez dela. Halarik ere, aithortze horrek ez gaitu bortxatzen Euskararen alde  

deus  egin  gabe  egoitera,  bainan  soilki  gure  itxaropen  ergel,  oinharririk  ez  

duten  anhitzen  sekulakotz  ohiltzera.  Niketz,  Ortega y  Gasset-ek  idatzi  duen  

bezala, osoro sinhesten dut “salbabiderik hoberena dela begien ongi irikitzea,  

gauzen argi ikhustekotz”.(ib.)

1714 “Irlandara. Haren historia eta egungo estatua” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1954.
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Miranderentzat  hebraierarekin  baino  irlanderarekin  erkatzekoa  zen  euskararen 

problema, bi herrien historia politikoaren eta hizkuntzaren barruko historiarenenetik: 

Hebraiararenarekin  baino,  askoz  zuzenkiago  erkha  ahal  dezakegu  Euskararen  

problema  Irlandararenarekin,  bai  bi  herrien  historia  politikoaren  aldetik,  bai  bi  

hizkuntzen  barruko  historiaren  aldetik  (ib.),  eta  horregatik  haren  azterketa,  eta 

halaber Kornualleseko kornubierarena.

Erabat harturik, ez zebilen oker, historiak arrazoi eman dio: euskararen estatusa 

eta gaelikoarena elkar iduriago dira, aldeak alde, hebreeraren estatusarekin dutena 

baino.

2.5.2. Artikulu politikoak

 

Bi arotan bereizi ditugu. Lehenbizikoan, 1952-53 urteetan, jada Franco uzkail-

tzeko itxaropenak itzaltzen zirela, euskal abertzaleen politika errotik aldatzeko dei 

ozena jaurti zuen. Lehenik, azpimarratu beharra dago abertzaleek krisi larria jasaten 

zuten  garaian  sortutako  pentsamendua  dela,  eta  Frantziako  estatuaren  politikaz 

nardaturik den euskaldun abertzale batek egina: 

Izen haur hartzea duten Euskaldunik gehienak,  erran nahi dut, beren herria  

aske  eta  beren  hizkuntza  ohoretan  ikhusi  nahi  dutenak, azken  menderdion  

Europa  iharrosi  duten  iazarrkhundeetan  demokrazien  alde  ibili  izan  dira,  

nehoizko  usterik  hoberenekin:  asmo  demokratikoa  euskaldungoaren  ikurrik  

nabariena  dela  eta  nazione  handi  demokrazi-zainek  gudua  irabaziz,  

Euskadirentzat irrikatzen zuten askatarzuna emanen zeraukotela uste baitzuten.  

Azken phondu huntaz zer gerthatu den ikhusi dugu. Demokraziek gudua irabazi  

dute,  bainan heietan  igurikipen  iarri  eta  heien  aldamenean gudukatu  zuten  

euskaldunak ez dira horrengatik askeago. Aitzinetik bezala bi zathitan dagoz:  

batzu askatarzunaren zaindari omen dan statu baten nagusigo-pean, herrien  

arrteko  batzarr  orotan  enda-erhaiteka  kondemnatzen  duena,  haren  politika  

ordea,  bereganatu  dituen  enda  zuri,  beltz  edo hori  guztien  kulturen  suntzi-

arazteari  doalarik;  atzo,  diktadore  zelakoan demokraziek arbuiatzen zutena,  

egun,  aldiz,  beren  UNESCO'n  eta  hitz-harrmen  oikonomikoetan  onhartzen  
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duten statu-agintari batek oindikatuak bertzeak. Nazione handien iokera hori  

dela-ta,  euskel-abertzaleak  haurrñoak bezala intzirika dabiltza,  salhutu izan  

direla hotsez1715.

Krisi egoera horretan kokaturik, euskaldunen historiaren bestelako interpretazioa 

egiten zuen, eta horren arabera, euskaldunen demokraziazaletasuna ez zen berezkoa, 

eta historian Erromatar Inperio Beherean edo Goi Erdi Aroan euskaldunek ez zuten 

horrelako joerarik  erakutsi,  hori  harrezkeroko dekadentziaren  ondorio zen,  zehaz-

kiago: 

Atzerritikako  era  sozialak  ekharri  landerreriak,  atzerritarr  ikastetxeak  eta  

Romako  Elizaren  kristaudemokraziak  deragieten  influentza  hirurkoitza  dela  

zio.  Euskaldunetaz  mintzatu  izan  den  errankhunik  zuhurrena  Le  Play  

soziologuarena zait: lurrgin-zalduntza bat zirela, alegia. Zaldun eta aitorseme  

ziran egiaz, beren burua “etxeko iaun”(ib.). 

Historian agertzean berriz: 

Historian  agertzen  diren  orduko,  berriz  Imperi  Behereko  garaian,  alegia  

gudulari eta guduzale borthitz bezala pintatzen dituzte idazki eta elhezaharrek:  

hatsapenean  lurr  ebasle  inorganizatuak;  ondoren  herrialde  -eta  resuma-

eralkitzalle,  Waskoniko duke-herria (VII gn. Mendean) eta Nafarroako rege-

herria (IX gn. Mendean) irazan zitutenak. Hemen, faktu baten interessant da  

iakitea: orduko euskaldunok zeduzkaten aitzindari eta guduburuzagiak german  

endako zirela dirudi, beren endakide, Hegoaldeko Got eta ipharraldeko frankei  

aitzi  iazarriak.  Ezin  ukhatuzko  german  eragin  bat  euskal  gerlahiztegian,  

beharr bada goten ganikakoa (.) Zer nahi den, german aitzindariok gallo eta  

ibero-roman artean ez  anzo gudulari  indigenak (euskaldunok)  zituten  beren  

meneko;  gehiago  dena,  berek  euskal  anzoko  izenak  zeduzkaten  (.)  eta  

textuetatik  nabari  denez,  euskaraz  hitz  egiten  zuten.  Bertakotu  ziran  osoki,  

bertakoak hein batean germandu ba ziran ere (.) Zorioneko ondorioa ekharri  

zuen guretzat bi enden elkharr-eragiteak: Euskalherriaren irazaile den Nafarr  

Statua.  Euskaldun  germandu  zalduntza  gudulari  hori  izan  ez  balitz,  

Euskalherririk  ere  izanen  ez  zela  ahantzi  beharr  ez  dugu:  gizeli  bihurri  

1715 “Euskaldun gudu-zalduntza baten beharrkiaz” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1952.
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anarkhistetan banaturik egonen ziran euskaldunak, goiz ala berant hauzoherri  

hobeki organizaturen batek bereganatu eta assimilatuko zituenak1716. 

Euskal  historiaren  interpretazio  hau  oso  berria  zen  euskaldunen  artean,  baina 

Mirande  ez  zegoen  bakarrik.  F.  Krutwig  ere  iritzi  berekoa  zen,  edo,  alderantziz, 

Mirandek Krutwigi hartu zion, edo, hobeki, elkarri eragin zioten. Hona zer zioen F. 

Krutwigek  Pariseko  Elgar-en  argitara  emandako  “Napparroako  harmak”  artikulu 

luzean: 

Iakina denez´eta orain ikherrtzeen bidez baitets dezakegunez Waskoni Handi  

hunen aristokratia´iathorriz euskotarr eta germana zan, bai eta populazinoan  

ere,  euskotarr  elemendua  indarrtsua  zela  dirudi.  (Burdigalan´Santxo  

Mitarraren  hiriburua  zan,  hunen  semea  Gartzea-Santxo  zan;  Pardiagako  

kontea Eñalt Gartzea zan eta bertzeek ere euskal izenak zituten...) (.) Iaunen  

kultur  hunen  aurkhaz-aurkha  menperetu  latindunen  kultura  iarraitzen  zan,  

batez ere komentuetan lantzen baitzan´fraideen kultura bezala agertzen zaiku,  

bai  eta  fraideek  ere  haren  aldezleak  ziren  eta.  Erromako  Elizak´  fraideen  

kulturaren zaindaria  bilhakaturik  iaunen kulturari  aitzi  ekhin  zuen eta bere  

ahalegin guztiak hunen suntzi-araztakotz erabili zituen, eta hunen bideak ziren  

hizkuntzak gorrotatzen zituen. Hunela Erromako Eliza latina´latin hizkuntzen  

laguna agerten zaiku. Euskarak Elizaren etsaigo huntaz nola pairatzen duen  

denok ba dakigu. Euskotarrak berant-berant giristinotu ziran eta erdizka baizik  

Erromako  Evangelia  hartu  etzuten,  orain  batzuek  neophytuen  suharraz  

giristinoenik beren buru erakhutsi nahi ukhanagatik1717.  

Europako intelektualei  begira ere, ez zeuden bakarrik Krutwig eta Mirande, J. 

Azurmendik adierazi izan duenez.  J. A. Gobineau frantsesarentzat  europar herrien 

nahaskian  elementu  germaniarra  zen  garrantzizkoena,  eta  Frantziako  herria  den 

nahastura  latindar-zelta-germaniarrean,  historian  elementu  germaniarra  azaltzen 

omen  da  beti  garaile,  ezer  handi  egitera  heldu  direnean,  eta  J.  Ortega  y  Gasset 

espainiarrarentzat  berriz,  arraza  espainolaren  akatsa  omen da  elementu  germaniar 

gutxitxo edukitzea1718.

1716 Jon Mirande OBRA OSOA (I), Hiria, Donostia, 1999, 417-418 orr.
1717 (janvier-urtarrila), 1953.
1718 Ikus AZURMENDI, J.:  Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, 

Susa, Zarautz, 1989, 151. orria eta 7. oin-oharra.
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Miranderentzat  Krutwigwentzat  bezala,  euskaldunon  lorpen  politiko  garran-

tzizkoenak  Gaskoiniako  dukerria  eta  Nafarroako  erresuma  izan  ziren,  eta 

dekadentziaren  zioak  Frantziako  Errege  Guztiz  Kristauak,  Espainiako  Errege 

Katolikoak, eta Erromako Eliza: 

Hoiek, elkharrekin lankhideturik, gure endaren bereizgarri guztien erauzteari  

thaigabe  ekhin  deraukoten,  nahiz  alhorr  politikoan  nahiz  sinhespenen  

alhorrean. Eta, georren ergelkeria lagun, ekhite hori hain osokiro burutu dute  

non, azkenean, beren sehirik leialenak egin baitituzte Euskaldunetaz: batzuek  

Espainitarr hoberenak izan nahi ukhan dugu: berzeek, Frantzitarr hoberenak;  

eta guztiak, Eliza Amaren semerik zintzoenak1719.

Hiru  etsai  horietarik  okerrena  Miranderentzat  Erromako  Eliza,  katolizismoa, 

politika aldetik Frantziako eta Espainiako erregeei nafar estatua suntsitzen laguntzeaz 

gain, espiritu aldetik hondatu gaituelako: 

Alta  politikoaren  alhorrean  baino  are  kaltegarriago  izan  zaiku  Elizaren  

eragina spirituaren alhorrean, geroko edozein berphizkunderen ithurri biziak  

urdindu zerauzkigulakotz. Euskaldun zaharren gogo basa, borthitz eta handia  

aphaldu,  ahuldu,  hobeki  erran irendu zuen haren doktrinak;  otso ginelarik,  

bildots  egin  gaitu...  Gu paganu ginan oraino gure  hauzo guztiek  aspaldian  

onharturik  zutelarik  Goierritar  batzuek  ekharri  “Berri  Ona”;  eta  gere  ere,  

paganu  egon  gara  bethi  gure  izaiki-zolan,  egiazko  Europatarrak  oro  diren  

bezala (ib.)

Historiaren  filosofia  horrekin,  eta  euskaldunon  dekadentziaren  zioak  horrela 

zehazturik, egoera urrikalgarri horretarik jalgitzeko proposamen hau egin zuen:

Zazpiak-Bat  parolak herrialde ttipi baten zedarrietan barnen koka ez diteken  

arima  handia  ezin  sukharrt  dezake  eta  “Arbol  Malato”  delakoaren  ideala,  

irenduen ideal bat da ene aburuz. Zuzenaz dagokunaren eskatzeak ez du valio:  

zerbait  izaitekotan,  dagokuna, baino gehiago eskatu beharr dugu, legezkoak  

1719 “Euskaldungoaren etsaiak” in Gernika (23), 1953.
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baino argumendu hoberenak ditugula, erran nahi dut, indarreko argumenduak.  

Euskaldunei premia dituten endarekiko gehiagotarzun komplexu eta indarrezko  

ideal  hoien  emaiteko  biderik  egokienetarik  bat,  gudu-zalduntza  berri  baten  

kreatzea  lizatekela  uste  dut.  Bidenabarr  euskaldunon  odolgarbitarzunaren  

begiratzeko  ardura  luke  zalduntza  horrek:  horrtarakotz  blasoin  eta  bertze  

emblema heraldikoen harrtzara erabiltea on genuke behar bada. Asmo horrek  

irakurrleak  zaletzen  ba  ditu,  zaldun  berri  hoik  nola  hautets  litezken  bertze  

artikulu batean azalduko dut1720.

Zaldun gudularien irtenbide elitista  hori  irakurririk,  Erdi Aroko euskal Ahaide 

Nagusien  Liga  moduko  bat  etortzen  zait  gogora,  hots,  oinaztar-ganboarrak 

beaumondar-agramondarrekin  elkarturik,  bi  auzo  estatuen  aurka,  sorgin  eta 

basajaunek lagundurik, Euskal Herri handi bat bortxaz eraikitzen. 

50eko hamarkada hasieran euskal abertzaletasuna murgildua dagoen gainbehera 

politiko sakonetik ateratzeko proposatzen den irtenbide elitista-aristokratiko horren 

azterketa hein batean egina du J. Azurmendik1721, eta bertan, besteak beste, Mirandek 

Krutwigekin  eta  dituen  antzekotasunak  aipatzen  dira.  A.  Ibinagabeitiari  1952ko 

azaroaren 10ean igorri zion gutunean (garai horretan maiz elkartzen ziren Mirande-

ren edo Ibinagabeitiaren etxean hirurak eta Peillen anaiak ere) dioena kontuan: 

Nire azken idazkian nionaz, erderaz (eta euskaraz ere) lantxo bat egin gai dut,  

U.F.A.T. erako: Euskadi Handia-ri buruz. Ikerpenetan asi naiz dagoneko. Nire  

lagun geographu eta historilari baten aolkutik, onela izan bear luke: 1) Bizkai  

andia (.) 2) Naparroa (.) 3) Biarno (.) 4) Gaskoinia (.) Zer deritzazu? Krutwig-

ek  lan  batzu  egin  ditu.  Nik  (sic)  asmo orren  alde  naiz  osoki,  lur-eremuak  

direlarik kontuan behintzat. Bainan, nere aburuz, ezin onart dezakegu edozein  

jende edo enda Euskaldun bezala.  Anthropologiaren ikusgunetik  ikertu bear  

ditugu,  beraz...  Euskadi  andiko  etorkizun  lurraldeok1722,  eta Vasconia 

liburuan1723. 

1720 Jon Mirande OBRA OSOA (I), Hiria, Donostia, 1999, 419-420 orr.
1721 Irakur batez ere: Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, Susa, 

Zarautz, 1989, 160-174 orr.
1722 Jon Mirande OBRA OSOA (II), Hiria, Donostia, 1999, 149-150 orr.
1723 Ikus Fernando Sarrailh de Ihartza (F. Krutwigen ezizena) : “Vasconia”, Astero, 2006, 115-129 

orr.
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Euskal Herriaren historiaz idatzi zuena kontuan harturik, baiezta liteke Euskadi 

Handiaren  ideia  Krutwigek  eta  Mirandek  biek  landu  zutela;  lurraldeen  ideiaren 

aitatasuna bilbotarrarena dela, eta Mirandek bere adiskideen laguntzaz landu zuela, 

endari dagokionez, zenbait erreparorekin.

Bigarren  aroa  izendatu  dugunean,  Caracaseko  Irrintzi-n,  hamarkada  amaieran 

idatzi zituen artikulu politikoetan,  euskaltasun erromantikoaren alde egindako deia 

eta Frantziako estatuaren aurkako herra iruditzen zaizkigu nabarmentzekoak, guztien 

gainetik.

Politikarien  legalismoak  (egoera  historiko  honetan:  autonomi  estatutua  eta 

Espainiako  indar  demokratiko  errepublikarren  batasuna)  eta  euskaltzaleen  folklo-

rismoak  (euskara,  pilota,  euskal  dantzak,  txistua...)  euskaldun  eredugarria  gizon 

sendo baina  bakezale,  auzo on,  alai  eta  barreragile  bilakatua  sumatzen  zuen,  eta 

horren  aurrean  zioen  bazela  ordua  euskaltasun  irrigarri  hori  arbuiaturik,  beste 

baliosago bat moldatzera abia gintezen: 

Eta  sobera  Euskaldunen  optimismu  merkea  biziaren  ukatze  bat  da,  bizia  

tragoidia  bat  baita  eta  ez  komoidia,  gudua  eskatzen  baitu  eta  ez  bake  ta  

atsedena, eta gizon baten edo erri baten elburua ez delako zoriona izan bear,  

aunditasuna baizik1724. 

Euskaldunak  horretaz  konbentzitzeko  bere  sineste  funtsezkoenak  txertatzen 

zituen idatzian: 

Gogo  razionalista  mytozale  ba  da,  romantikoa  mystikazale  da:  mystikaren  

bidez  eltzen  da  mundu  irudikor  honen  atzean  den  egiazko  Izateraño,  ots,  

Arimaraño, eta hartan indar arturik berriz ere inguratzen da munduari buruz,  

bañan  ez  gehiago  haren  jopu,  baizik  haren  nausi  bezela,  ta  munduan  

moldaberritzen du bere ametsaren araura. Geu euskal-mystikoak izan gaitezan  

beraz,  abertzale  realistek  gure  lepotik  iseka  egiñik  ere  amets-egilleak  

1724 “Euskaltasun romantiko baten alde” Parisen datatua 1958-09-12an, Irrintzi-ren V. alean 
argitaratua. Eta Jon Mirande OBRA OSOA (I) Hiria, Donostia, 1999, 429 or.
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geralakoan (.) Arbaso indartsu ta indarzaleok ez dira il betiko –izan denik ez  

baititeke  il,  bañan beti  izan ere ba da– ta garai-berriko mundu ekaizale  ta  

atsedenzale  honen  morroin  izan  nai  ez  den  Euskaldunak  oraindik  entzun  

ditzake bere barruan, ametsari egoak aske uzten ba dizkio, antxiñako gudateen  

aranotsak, leenagoko euskal-zalduntasunaren deia (.) berriz ere izan gaitezan,  

lehenago izan giñan bezela, “Vascones inquieti”, Euskaldun urduri ta biurriak 

(ib.)

Gorago nabarmendu dugun bigarren puntuari  doakionez,  hots, Frantziar  estatu 

jakobinoaren aurkako iritzia  eta sentimendua hedatzearen alde idatziz  egindakoaz, 

frantses  errepublikaren  miresle  zekuskien  euskal  abertzaleei  aditzera  ematen  zien 

ezen Frantzia ez zela Francoren erregimena baino hobea, mendean hartuak zituen 

herri txikien aldera: 

Frantzian  ez  dute  erri  txipiek  Españan baño askatasunik  geiago (.)  Mugaz  

onaindiko  Euskalerria,  Bretaña,  Flandes,  Korzika  ta  Rosellongo  

Katalandarrak,  berriz,  erri  diren  aldetik  edozein  zuzenez,  edozein  izate  

ofizialez gabeturik bizi dira (.) Zentzu oneko edonork badaki endak, izkuntzak,  

aspaldiko  oiturek  eta  edestiak  dutela  erri  bat  moldatzen.  Frantziako  

errepublikanoek  ordea  faktore  hoik  garrantzi  gutxitako  dauzkate,  non  ez  

dituzten besterik gabe ukatzen: heientzako erria adigai abstraktu bat baizik ez  

da gehiago: erri-araudi edo konstituzino bati darraizkionek omen dute erri bat  

moldatzen1725.

Demokrazia  Euskadi  baino  maiteago  zuten  abertzaleek  egin  ziezaioketen 

erantzukiari,  hots, Frantziaren mendeko herri txikiek askatasunik ez bazuten eurek 

nahi ez zutelako zela, gogora ekartzen zien: 

Abertzale izateko bear du gizonak bere aberriaren berri  jakin, bere enda ta  

erriaren  edestia  ezagutu;  bañan  hemengo  Euskaldunak,  Errepublikako  

eskoletan  irakatsi  izan  zaizkion  gezurrei  esker,  ezer  ez  daki  Euskalerriaren  

1725 “Frantzitar errepublikaren menpeko erriak” in Irrintzi IV.a, edo Jon Mirande OBRA OSOA (I) 
Hiria, Donostia, 1999, 449-50 orr.
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historiaz, iñolaz ere ezin dezake susma gure erria leenago bere buruaren jabe  

izan dela, Frantziaren zati bat ez zela (ib.)

Ezin gara luzatu;  laburbildurik  Hegoaldeko jeltzaleei  erakusten zien  Frantzian 

euskaldunek zer historia izan zuten, eta zein zentralista zen frantziar estatua.

Honainokoa  hitz  gutxitan  bildurik:  zeukan  historiaren  filosofiarekin  erara, 

euskaldun abertzaleei  adierazi zien gainbeherak jota zeudela,  etsaiak zein zituzten 

seinalatu zien, eta irtenbide moral-politikoa zein izan zitekeen predikatu zien.

Nahiz  Euskadi  Handia  eraikitzeko  sorgin-lamina  eta  basajaunek  lagunduriko 

zaldun gudulari talderik osatzea lortu ez zuen, berak uste baino oihartzun gehiago 

izan  zuten  haren  iritziek.  Esaterako,  S.  Mitxelenarengan. J.  Azurmendik  honako 

hauek aurkitu ditu haren Unamuno ta abendats-en:

1. Kristautasunak, otso ginanok, bildots egin gaituela, esango du Mirandek;  

eta Salbatorek “bildotxegi” jotzen du iadanik Abendats. 2. Mirandek, demo-

kratismoa  eta  bakezaletasuna  arrotzak  direla,  esango  du:  espainolek  eta  

frantzesek,  eta  batez  ere  Eliza  katolikoak,  irakatsi  dizkigutenak,  errazago  

zapaltzeko;  eta  Salbatorek,  “gexamexa  ori  ezpaitugu  gerezkoa,  kanpotarrek  

beren onerako itsatsia baizik”.  Ikusi dugu goraxeagoko testuan ere,  kristau  

eroapenaz eta otzantasunaz: “...ea zertarako nai gaituzten orren asto nozitu  

ixil,  eurek  gu  gogorako  makilkatzen  jarraitzeko  baizik”.  3.  Mirandek,  

euskaldunen jatorrizko gogo basatia goratu du, kristautasuna, demokratismoa  

eta sozialismoa, “eguzkialdetar” ahuleria bezala arbuiatuz; oso Miranderen  

antzera,  Salbatore  ere  “gure  gerezko  joran,  aundi  gose,  ero,  idealismo,  

zernaitan  zirt  edo  zart  egin  bear”-az  mintzo  da,  izpiritu  “kantauriarraz”.  

Beraz, kristautasunari buruz ere, kristau sentitzen bait  da bera, argitasunok  

egin beharrean aurkitu da: “Euskal Miñak samiña aina sumiña bear du, bada,  

bai  jaunak  bai,  sumiña,  sakerra,  erasogillea,  gallena,  EZ  INDUTARRENA,  

BAIZIK KANTAURIARRA” (nire azpim.)....  Mirandek,  berak uste  ez  bazuen  

ere, euskaldun asko bildu zuen bere usteetara1726.

1726 AZURMENDI, J “Salbatore Mitxelena bere lekuratzeko” in Salbatore Mitxelenaren Idazlan 
Guztiak I, E.F.A. Oñati, 1984, 90-91 orr.
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2.6. A.M. LABAIEN

Antzerkigintzari eskainitako atalean adierazi dugu bat gatozela Patri Urkizurekin 

dioenean  Labaienen  merituak  euskal  antzertian  kontaezinak  direla  eta  mereziko 

lukeela  bere  obra  hobeki  aztertzea  eta  euskarazko  antzerkigintzan  izan  duen 

garrantzia aitortzea. 50eko hamarkadan kaleratu zituen antzerkietatik Lurrikara 36ko 

gerra  zibilean  girotua  eta  Jokua  ez  da  errenta apustu  mundua  jasotzen  duena, 

iruzkindu ditugu. Iparraldean Larzabal bezala Hegoaldean Labaien izan da antzerki 

idazle garrantzizkoena 50eko hamarkadan.

Gailendu zen genero horretatik landa, kazetaritzatik saiakerara doan tarte zabal 

horretan  kokatzeko modukoak diren  artikuluak  ere  kaleratu  zituen,  eta  horietatik, 

Euzko-Gogoa-n  argitara  emandako  literatur  euskararen  batasunari  eskainitako  bi 

artikulu,  eta  euskararen  estatusaren  kinka  gaiztoari  eskainitako  artikulu  bakarra 

nabarmentzen  dira  batetik,  eta  bestetik,  J.B.  Elizanburu  saratarraren  bizitza  eta 

olerki-kantuei  eskainitako  hogeita  hamar  bat  orriko  saio  laburra  Egan-en  argitara 

emana.  Muga  deritzan  antzerki-lanarekin   batera,  Saran,  erbestealdi  politikoan, 

1936tik 1944ra, emandako urteetan ondua.

Euzko-Gogoa eta  Egan-en bietan kaleratu zuen, baina oso euzkogogoatarra izan 

zen: harpidedunak egiten eta zabaltzen lagundu zuen. Jokin Zaitegiri gutun mordox-

ka  idatzi  zion  Guatemalara,  beranduenik  1951n  hasirik1727.  Orixe  maisu  miretsia 

zuen, eta haren  Euskaldunak  poemari maisu-lan iritzirik,  haren laburpena prestatu 

zuen eta Euzko-Gogoa-n eman. 

2.6.1. Euskararen batasuna

Artikulu  hauen  mamia  beren  testuinguruan  literatur  euskararen  batasunaren 

bilakaerari eskainitako atalean aztertuko dugu. Hemen mugatuko gara laburbildurik 

ematera A.M. Labaienen aburuak. 

1727 Ikus Jokin Zaitegiri egindako gutunak I eta II, Utriusque Vasconiae, Donostia, 2007.
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1.- Krutwigen lapurtera klasikoaren aurka eta R.M. Azkueren gipuzkera osotuaren 

aldeko agertzen da. 2.- Idazle klasikoak euskal literaturan ez dira XVI. eta XVII. 

mendeetakoak, Espainian eta Frantzian XII. eta XIII. mendeetakoak ez diren bezala. 

Haiek lehen idazleak dira. Espainian eta Frantzian klasikoak XVI-XVII. mendeeta-

koak diren bezala,  Euskal  Herrian  XX. mendekoak,  eta  denetan  maisu Orixe.  3.- 

Zientzia,  teknika,  eta  filosofia  nahiz  teologia  euskaraz  eman  ezina  ez  da 

garrantzizkoa, axola handiena beste alor hauek dute: a) Kristau-ikasbidea eta erlijioa; 

b) Herri-Jakintza (ipuin, kanta, komedia, bertso eta eleberri); c) Gauzen ikaskizunak. 

d) Matematikaren oinarriak, hastapenak alegia1728.

Corpusaren  beharretatik  euskararen  estatusera  igaroz,  lehenik,  euskara  kinka 

gaiztoan zegoela onartu beharra aldarrikatzen zuen, eta hori hondarrik hondarrenean 

euskaldunon zabarkeriari zor zitzaiola. Arrazoi politikoen eta beharraren, interesen, 

erdal giroaren eta inguruko indarren eragina aitorturik ere, aitzaki-maitzaki ugari ere 

hautematen zuen euskaldunengan, eta euskara galtzea laidogarri litzatekeela zioen, 

gizontasunik eza erakustea, eta Euskal Herriarentzat barkakizun ez. 

Euskaldunon aitzakiak: 1.- Elebitasuna kaltegarri zen ustea; hots, ikastea nahi-

taezko  zeritzon  estatu-hizkuntza  ofiziala  ikasteko  euskara  oztopo  zen  aburua;  bi 

hizkuntzak bakean bizi zitezkeela zeritzon. 2.- Gutxiagotasun konplexua. Aberats eta 

handikiek euskararik erakutsi  nahi  ez seme-alabei,  zarpailtzat  jotzen zutelako,  eta 

jende  xehea  handikien  atzetik.  3.-  Emakumeen  erdalkeria.  Emakumeek  euskara 

gauza arrunta den aurreiritzia oso sartua zutela, eta ondorioz, erakutsi nahirik ez. 4.- 

Gurasoen uste okerrak. Euskara eskola erdaldunerako kaltegarria izango zen iritzia 

zutela.  Guraso euskaldunek euskara  transmititzearen  garrantzia  oso  azpimarratzen 

zuen.

Eredu  gisa,  israeldarrek  egina  jartzen  zuen,  baina  aldi  berean  euskaldunok 

israeldarrek egindakoa egiteko gai izango ez ginen iritzia agertzen zuen.

Azken hitz gisa honako gogoetak egiten zituen:

1728 “Euskeraren batasuna” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1952; “Euskeraren batasuna” in Euzko-Gogoa, 
(9-10) 1954.

934



Kazetaritzatik saiakerara

Euskalzaindia'ren itzez esanda: “EKIN eta JARRAI”. Gure etxe, famili barrun-

bean,  senide,  seme-alaba  euskeldun  ezi  itzagun.  Gure  esku  daude.  Esatea  

egitea baño errezago dala badakit; etsai asko ditugu bai: eskola, lagun-arteak,  

lana,  kampotarrak...  abar  eta abar.  Ez  dago nai  dana egiterik.  Egin  zagun  

beintzat al dugun guzia, borondate osoz. Leia gaitezen egunero. Saia gabe ez  

dago  ezer.  Errezkeria,  bigunkerira  emanak  gaude.  Gogortu  ta  giartu  bear  

dugu. Ortan Israel'go erria eredutzat artu bear genuke gauza askotan. Mundu  

ontan burrukari gabe iñork ez dirau. Burruka ordea gure zabarkeria, au bait  

dugu etsai nagusia. Baiñan aitzitik anaitasun ta elkar maitetze sutsu bat gure  

artean  lengo  gorroto  ta  errak  azturik.  Gure  gaztediari  asmo oiek  txerta  ta  

itsasten ba zaie Euskal-Erriak luzaroan iraun lezake1729.

2.6.2. Elizanburu: bere bizitza eta lanak

Beste  artikulu  banaka  batzuk  ere  kaleratu  zituen1730,  baina  J.B.  Elizanbururi 

buruzko  lana  gailentzen  da  guztien  gainetik.  Euskaltzaindiak  50eko  hamarkadan 

euskal idazle zaharrei buruzko solasaldiak antolatzen zituen Gipuzkoako Aldundian. 

Horrela idazle zaharrak berreskuratu nahi ziren, eta XIX. mende bukaeraren eta XX. 

mende hasieraren artean gertatu zen etena  –hiztegian eta joskeran–  josi. Nork bere 

idazle  guztizkoak  hartu  zituen  aztergaitzat,  esaterako,  L.  Villasantek  Axular  eta 

Joanes  Etxeberri  Sarakoa,  K.  Mitxelenak  Oihenart,  A.  Irigaraik  nafar  idazleak, 

bereziki Larreko eta Manezaundi;  J.  San Martinek J.A. Mogel, J.  Etxaidek Pierre 

Topet Etxahun, eta A.M. Labaienek J.B. Elizanburu.

Antoine  Abbadie eta  Laborde-Nogues jaun handikiek eskainitako diru-sari  eta 

euskal makila zilarreztatuek kilikaturik, olerkari edo koplari eta bertsogile ugari sortu 

zen Bidasoaz haraindiko Euskal Herrian, eta horietan askotan irabazi zuen lehen saria 

J.B. Elizanburuk. Haren bizitzaren eta olerki-kanten gaineko saioak hiru zati  ditu: 

sarrera, biografia eta idatziak, funtsean, olerkiak, Piarres Adame iragaitzaz baino ez. 

Azterketa formala baino gehiago gai aldetikoa.  Sarreran adierazten digu laburkiro 

1729 “Euskeraren kinka gaiztoa” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1958.
1730 “Gurasoak” in Egan, (5-6), 1955; eta “Montes apaiza” in Egan, (3-6), 1958.
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zein autorek idatzi duten hartaz bere aurretik, nola Ipar hala Hego. Gogoratzen digu 

P. Lafittek poeten erregetzat jo zuela1731. 

Sarrera berean aditzera ematen digu letradunak baino lehenago herriak ezagutu 

zituela  haren neurtitzak  eta  kantatu  eta  bere egin.  Zergatik?  Labaienen  iritzirako, 

herriaren senaz bat  eginik zegoelako.  Bere hitz  neurtuak aire  zahar eta  antzinako 

doinuetan paratu zituen, eta “berezko” neurtitzak sortzen lehiatu zen, tankera erraz 

eta taxuzkoa asmaturik eta bertan euskaldungoaren gogoa irauliaz.

Hasieratik aditzera ematen du ez duela olerkari saratarra beste euskaldun koplari 

guztiekin alderatu eta neurtu nahi, luzeegia izango litzatekeela eta. Gaiaren harian, 

baina,  berez  aterako  zaizkiola  alderaketak  eta  Elizanbururen  goresmena.  Eta  hala 

egiten du.

Haren  olerki  eta  kanta  onentsuenak  aztertu  ondotik,  XX.  mende  arterainoko 

euskal literatura osoan onentzat zuen  Iragan besta biharamunean  barne, dio XIX. 

mendean olerkari bikainena bera izan dugula: 

XIX garren gizaldiko olerkarien artean bai ausartzen naiz esatera Elizanburu  

bikaiñena izan ote zan (.) Hiribarren´ek bertsuak josten ditu baiñan murritz. Ez  

ao-gozo,  ez  du  biotzondorik.  Etxahun,  Otxalde,  Dibarrart  eta  Xenpelar  

bertsolari  errikoi,  zorrotz,  eta  bizkorrak dira,  ez  dute  ordea Elizanburu´ren  

jakitatea.  Lapurdi´n  Adema-Zalduby  bakarra  da  Elizanburu´rekin  neurtu  

ditekena;  eta  Bidasoz  onuntz  Bilintx,  Arrese-Beitia,  Pedro  Mari  Otaño.  

Saratarra alaz guziz osoena eta nere iritziz garaiena1732.

Bost bat urte geroago argitaratu zituzten Luis Villasantek eta Koldo Mitxelenak 

euskal literaturaren historiak. Villasantek Labaieni jarraitzen dio franko argitasunetan 

baina Solferinoko itsua olerkiaren egileaz zalantzak adierazi zituen, J. Manterolaren 

1731 Le basque et la littérature d´expression basque en Labourd, Basse-Navarre et Soule, Aintzina 
bilduma, Baiona, 1941, 52-53 orr. Lafitterentzat, Elizanbururen olerkigintza noblea eta sinplea da 
aldi berean; hizkuntza garbi, argi eta amultsuaz lagundurik, sentimendu minberak agertzen ditu 
eta inoiz ere hutsala ez den pentsamendua, nahiz batzuetan hein ttipi batean itxuratia ere baden.

1732 “Elizanburu” in Egan, (3-4), 1955, 28 or.
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aurkako lekukotasuna hizpidera ekarriz1733. K. Mitxelena ere ez zegoen oso ziur1734; 

hizkuntza-maisutzat jotzen zuen Elizanburu eta bertsogile ezin trebeagotzat.  Justin 

Larrebat olerkari gaskoi baionarra oroitarazten zion Elizanburuk, hari baino zabalago 

irizten zion eta ez hain kartsu.

1978an, liburua atera zuen A.M. Labaienek Elizanbururen bizitza eta lanekin1735. 

1955ean Egan-en kaleratu zuen idatzia bere horretan atxiki zuen, gorago jaso dugun 

iritzia  barne,  hots,  XIX. mendeko euskal  olerkari  bikainena  izan  zela,  nahiz  XX. 

mendean bertsolaritzan eta olerkaritzan aurrerapen handiak egin.  Solferinoko itsua 

Elizanbururena zelako baieztapena berretsi zuen –aurretik Etxemendik eta Lafittek 

egotzi zioten Elizanbururi  Kantuz  bilduman, baina zehaztu gabe bi anaietatik nori, 

beste anaia bat ere bai baitzuen bertsogilea–, J. San Martinen kritikaren aurka, eta 

argitasun gehiago eman zituen. Gaur egun frogatua dago zenbait kanta Elizanbururi 

egotziak harenak ez direla1736,  eta  Solferinoko itsua-k zalantzazko izaten jarraitzen 

du; nolanahi ere tolosarraren ekarpen jakingarria hor gelditzen zaigu.

2.7. JON ETXAIDE

Erbestera joan beharrik ez izanagatik, Donostian bertan, hein batean, erbestean 

bezalatsu bizi behar izan zuenetarikoa. Joan Mari Torrealdairi esaldia ostuz, “barne 

exilioan euskaltzale”1737 handi bat, eta aberri barneko idazle oparo eta onentsuene-

tarikoa  50eko hamarkadan,  erbesteko euskogogoatarrekin  harreman eta  lankidetza 

hertsia izan zuena. 

Frankismoaren  zentsura  gurean  gehien  aztertu  duen  J.M.  Torrealdaik  “Jon 

Etxaideren desgiroa” izenburua jarri zion Artaziak deritzan liburuko kapitulu bati1738. 

Bertan,  besteak beste,  Etxaidek  Purra-Purra  ipuin-bilduma xaloarekin izan zituen 

arazoak kontatzen ditu, jarri zizkioten bi isunen eta espetxeratzearen berri ematen du. 

1733 Ikus Historia de la literatura vasca, Aranzazu, 1979, 2. edizioa, 184 orrian 30. oin-oharra.
1734 Ikus Historia de la literatura vasca, Erein, Donostia, 1988, 2. edizioa, 136 or., 16. oin-oharra.
1735 Elizanburu bere bizitza ta lanak. Su vida y obras, Auñamendi, Donostia, 1978.
1736 Ikus Jose Antonio Arana Martijak Saran 1991ean egin mintzaldia “J.B. Elizanburuk erabili 

zituen doinuak”. Interneten: http://www.euskaltzaindia.net/dok/euskera/50115.pdf 
1737 “Jon Etxaide, barne exilioan euskaltzale” in Jakin, (110), 1999, 59-73 orr.
1738 Artaziak, Susa, Zarautz, 2000, 90-93 orr.
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Baina orain badugu biktimaren beraren lekukotasuna ere, Jokin Zaitegiri egindako 

gutun  batean.  Horren  arabera,  poliziak  1951ko  greba  baino  hilabete  eta  erdi 

lehenagotik eskutitz guztiak irekitzen zizkion; bi polizia etxera joan eta bi Gernika, 

Euzko-Gogoa-ren ale bat, eta abesti abertzale bat aurkitu zizkioten: 

Euzko-Gogoa´ri  ta  abestiari  jaramon  gutxi  egin  zioten,  bañan  Gernika´k  

ematen lanak!  Zure berri  zeatzak ere (Zaitegirenak)  eskatzen zizkidaten  eta  

zure izen ta zuzenbidea izarri-izarrita (sic)  gelditu ziran Gobernuan. Beraz,  

gaurgero  zuurki  jokatu  bearrean  gaude.  Etxaide´tarren  izenean  datozen  

eskutitz guziak idekitzen dituzte eta zure izenean dijoazenak ere dagoneko ideki  

bide dituzte zure xeetasunak arturik baitira. Alkarri idazteko argitasunak eman  

ditzagun, beraz1739.  

Eta  bigarren  isunari  doakionez,  Etxaidek  berak  kontatzen  du,  1947ko  Santo-

masetan, Aurrezki Kutxak antolatu zuen Aroztegiren Arantza izeneko antzerkiak zer-

nolako  arazoak  izan  zituen  eta  nola  hango  antzezleak  saritzeko  antolatu  zuen 

bazkariagatik isuna ordaindu behar izan zuen1740.

1951ko maiatzaren 18tik uztailera arte edo, espetxean egon zen, gorago aipatu 

dugun delitu gogorragatik. Izengoitiak ez zituen apetaz erabili (Uarrain, Aldapeko,  

Zelai),  eta  Zaitegirekin-eta  harremanetan  jarraitzeko  neurri  zorrotzak  bezain 

gogaikarriak  hartu  behar  izan  zituen.  Poliziaren  jazarpena gorabehera,  hamarkada 

guztian jarraitu zuen Euzko-Gogoa-ra artikuluak bidaltzen. Hirurogei bat gutun egin 

zizkion Zaitegiri,  eta horien bitartez garbi ikusten da harreman ona eta iraunkorra 

izan zutela, gorabeherak gorabehera. Lehena Etxaidek egin zion 1950eko abuztuan: 

Agur, adiskide:

Arpegiz etzaitut ezagutzen, gogoz ordea bai aspalditxo ontan, zuk guda aurretik  

egiñiko  olerki  batzuk  eta  arestian  Labaien´ek  utzirik  Euzko-Gogoan  zure 

idazlan  batzuk  irakurririk  bainaiz.  Barkatu  beraz,  besterik  gabe  adiskide  

esana, baño nere aburuz gogokidek eta adiskidek alde aundirik ez (.) Lenengo,  

“Amayur”  deritzan  iru  ekitaldiko  euskal  antzerti  auxe  igortzen  dizut  (.)  

1739 Jokin Zaitegiri egindako gutunak I, Utriusque Vasconiae, 2007, 249-250 or.
1740 Ikus gorago zehazturiko Jakin-eko artikuluan, 70-73 orr.
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Argitaratzekotan nere izenik ez ezarri, legoiak atzaparra aisa iraul baitezake.  

Edozein ez-izen ipiñi, adibidez, Uarrain´dar Yon. “Uarrain”, Aralar´ko mendi  

tontor bat baita, neretzat begiko. Zorionik beroenak aldiroko eder ori ateratzen  

dezuten euskaldun zintzoari (sic). Nork lezake, Guatemala´n eta euskaraz oso!  

Ekin bide ortatik gero ta zabaltasun gehiago emanaz bertan darabilzkizuten  

gaiari,  zenbat  eta  gai  geiago  erabili  zoriago  ta  mardulago  izanen  baita  

aldizkaria.  Artzazu adiskide  on orrek  biotz-biotzez  igortzen dizudan agurrik  

xamurrena1741.

Gernika-n ere idatzi zuen, eta 1957tik aurrera  Egan-en ere bai, baina inoiz ere 

Euzko-Gogoa alde batera utzi gabe.

 

Hamarkadako beste idazle garrantzizko bat den Txillardegik adierazi duenez: 

garai hartan donostiar abertzale gazte askoren irakasle eta eredu izana. Alos 

Torrea  irakurtzen  genuen;  eta  Joanak-Joan-ekin  saiatzen...Derrigorrezko 

aipamena  merezi  du  Etxaideren  mapak;  beronen  bitartez  ikasi  baikenituen  

herrien  euskal  izenak.  Euskal  Herri  oso  (sic)  agertzen  zen  bertan,  eta  

toponimia guztia euskaraz. Mapa hura haize bolada freskoa zen: eta barra-

barra  erosi  genion  Donostiako  euskaltzaleok.  Bere  eskuaz  prestatua  zuen  

Etxaidek  paper  “vegetal”  handi  batean  (Pasaiako  Portuko  bulegoetako  

delineantea  zen  bera);  eta,  “konfidantzazko  jendearen  artean”,  kopiak  

banatzen zituen. Eskuragarri zen guztia “del Movimiento” eta erdara hutsez  

zenez, arnasa ematen zigun. Hots, Bilborakoan, Jon Etxaide horretxek bidali  

ninduen  Federiko  Krutwig  izeneko  “euskaltzale”  batengana  1949ko  azaro-

an1742.

Antzerkigintzan  Amayur  drama  eta  Markesaren  alaba  aztertu  ditugu,  konta-

gintzan  Alostorrea  aipatu  eta  Joanak  joan  aztertu  dugu,  eta  kazeta-artikulu  eta 

saiakeraz den bezainbatean, guztien gainetik  Amasei seme Euskalerri´ko  gailentzen 

da,  1955ean  datatua,  1956an  Euskaltzaindiak  antolatu  zuen  biografia  sariketa 

irabazia, eta Zarauzko Itxaropena argitaletxeak 1958an kaleratua. 

1741 Jokin Zaitegiri egindako gutunak I, Utriusque Vasconiae, 2007, 173 or.
1742 Euskal Herria helburu, Txalaparta, Tafalla, 1994, 127-128 orr. 
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Jada 1950ean hasi zen artikuluak argitaratzen,  eta gehienak  Euzko-Gogoa-n1743 

kaleratu zituen: 12 artikulu (hiru luzeak; saio labur gehiago). Gernika-n1744 bi artikulu 

beste hiru olerkirekin batean, eta  Egan-en1745 bost artikulu 1957tik aurrera. Hemen 

azaletik  aipatuko  ditugu  kazeta-artikuluak,  ideia  nagusi  batzuk  eta  artikulu 

adierazgarri bat iruzkintzera mugatuko gara; eta, hamasei euskal idazleri eskainitako 

saio  sortan,  funtsean,  bi  aztertuko  ditugu,  Etxahuni  eta  Iparragirreri  eskainiak, 

gehienik autore horietan sakondu zuenez gero.

2.7.1. Kazeta-artikuluak

Gai  aldetik  hirutara  ekar  litezke  artikulu  gehienak:  1.-  Euskara  (aberastasuna, 

ekin beharra...). 2.- Euskal literatura: idazleen biografiak eta haien idazlanak –eresi 

zaharrak  barne–;  eta  3.-  Askotarikoak,  baina  beti  ere  euskal  gaiei  lotuak:  Ipar-

Amerikako euskaldunen berriak; iraganeko euskaldun gailenak (“Azkoiti´ko Zaldun-

txoak  eta  Pablo  Olabide-Jauregi,  Europa´ko  kultur-edatzalle”;  frantses  literatura 

(“Fabliaux izeneko ipuiñak”) eta beste (“Aymeric Picaud Euskalerria´n barna” edo 

“Jesus jauna ta San Pedro Euskalerrian barrena”).

Hona hemen artikulu horietan aldezten dituen ideia nagusietako batzuk: euskara 

hiztegi  aldetik  askok usten duten baino aberatsagoa da,  gertatzen  dena da delako 

aberastasun hori  barreiatua dagoela:  euskeraren itz  aberastasuna eztuzu lore-ontzi  

batean xortaturik, Euskadi´ko mendi ta ibar zear sakabanatuta baizik eta orretxek  

1743 “Donaphaleu´ra  Getari  zear”  in  Euzko-Gogoa,  (11-12),  1950;  “Jesus  jauna  ta  San  Pedro 
Euskalerrian barrena” (5-6), 1951; “Gogo dala ta” (7-8),1951; “Garoa eleberria” eta “Euskeraren 
itz  aberastasuna”  (9-10),  1951;  “Euskaldunak  Ipar-Amerikan”  (1-2),  1952;  “Arangio´ko 
basalorea” (9-10),1952; “Euskera Arriaroan I” (5-8), 1954; “Euskera Arriaroan II” (9-10), 1954 , 
eta “Euskera Arriaroan III” (1-2), 1955; “Euskal eresi zaharrak” I, II eta III, (5-6), (7-8) eta (9-10) 
1956; “Euskerari ekin bearrez” (1-2), 1957; “Etxahun”, (orrilla-garagarrilla), 1957 , eta “Azkoiti
´ko  Zalduntxoak  eta  Pablo  Olabide-Jauregi,  Europa´ko  kultur-edatzalle”  (epailla-garagarrilla), 
1959.

1744 “Bertsolariaren Miñezko Kanta” in Gernika, (15), 1951 eta “Urr-orr atzizki illotzak” eta hiru 
olerki, beren atalean aipatu ez ditugulako aipatzen ditugunak: “Errimin” (21), 1952ko urria-
abendua; “Ernio´ko gurutz-egalpean” (22), 1953ko urtarrila-martxoa; eta “Argi-urratze” (24), 
1953ko uztaila-iraila. 

1745 “Aymeric Picaud Euskalerria´n barna” in Egan, (1-2), 1957; “Leizarraga” (3-4), 1957; “Aita 
Mendiburu” (5-7), 1957; “Fabliaux izeneko ipuiñak” (1-4), 1959 eta “Margarita Angulematarra, 
Naparroa´ko Erregina Elederzalea” (5-6), 1959.    
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arretzen euskal-altxorrari bere gardentasuna1746.  Gainera aberastasuna uste ez den 

lekuan ere egon liteke, esaterako, Eibarren. 

Joan  San  Martin  adiskideak  utzitako  Eibarko  hiztegia  bildu  zuen  gagozkion 

artikulura, eta honako ondorio hau atera zuen: 

Eibar´en bildutako izen lerro au ikusiz gero, ez dezagun euskal-iztia txirotzat  

jo.  Aberatsagoak  ba´dira  noski,  nork  uka!  Baño  baita  amaikatxo  aldiz  

landerragoak ere. Ez dezagun ordea bat batean beste aldera jo, euskal-iztia  

aberatsa dala eta berorrekin etsi. Ez! Aberatsa baldin ba´da aberatsago bear  

du, ta San Martin´dar Yon´ek itz errikoietatik beste berriok atera ditunez, saia  

gaitezen danok itz zarrak eredutzat artuta berriak osatzen. Poliki baño sendoki!  

Ludia  aurrera  baitijoa  eta  Euskalerria´k  ludiarekin  bizi  bear...gibelari  so  

egiñaz bizi diran euskaldun kaskagogor batzuk nai ezpadute ere! (ib.)

Euskara hitzetan aberats bada, nahiz aberastasuna sakabanatua egon; aberastasun 

hori bildu eta berriak sortu beharra dago eskas ditugunean, eta hain justu bildutako 

tradizioak  erakusten  digun  ereduari  jarraiki.  Ideia  hau  esan  liteke  Azkuerenetik 

zetorrela,  eta  Orixe,  Zaitegi,  Ibinagabeitia,  euskogogoatarrek  partekatzen  zutela. 

Krutwigek  eta  Villasantek  garai  bertsuan  maileguak  harrobi  greko-latindarretik 

hartzea proposatu zuten. Kapitulu aparte batean landuko dugu gaia berariazago.  

J.  Etxaideren  beste  ideia  giltzarri  bat  honako  hau  da,  euskogogoatarrekin 

partekatua: 

Auzo  erriak,  beren  izkuntzaren  edermiñak  ez-ezik,  erri  baten  bizi  ta  

osasunarentzat mintzairak duen garrantziak astinduta lanari ekin zioten. Gu, ez  

giñun eragin ez batak,  ez besteak.  Lotsagarri aundiagorik!...  Izan ere,  gure  

asabai leporatu dizaiekegun utsegiterik aundienetako bat auxe izan da: beren  

izkuntzarekiko  zabarkeria.  Zabarkeria  ta  itxukeria,  erriaren  askatasuna  

izkuntza baztarretsirik nai izan baitzuten gorde eta etzioten igarri erri baten  

bereiztasunik sendoena galdurik nor izate  ta askatasun gogoa ere berarekin  

1746 “Euskeraren itz aberastasuna” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1951.
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suntsitzen  dirala.  Gure  aurrekoak  euskal-gogoari  su  ematen  saiatu  ba'lira  

beste kuku batek jo liguke soñua gaurko euskaldunei!

Alaxe  ba,  gure  auzo-erriak  beren  elertiaren  gallurraldia  orain  eunka  urte  

batzuk ikusi ondoren, berantza dijoaz elertiaren goitasunari dagokionez, baño  

gero indartsuago, gero ta zaintsuago sustraiak noranaiko alderditara zabalduz.  

Orain, gure izkuntza auzoko mintzoen indarrez esiturik eta erdi itorik degun  

garaian,  gure  izkuntzaren  berpizteaz  gogoratu  gaituzu.  Ez  al-da  berandu 

izango!1747.

Hau Donostian 1948ko azaroan elkarte  batean egin  zuen hitzaldiaren  sarreran 

jaulki zuen. Eta horren ondotik euskal literaturaren historian aztarrika ekinik, Bernart 

Etchepare aipatu eta Txomin Agirreren Garoa eleberriaz aritu zen. Horretxek ematen 

digu, bestalde, idazten duen aldiko erretratu leiala, eta J. Etxaideren lantegiaren berri 

ere. Arbaso euskaldunek ez zioten eder iritzi gure eleari, eta ez zuten landu banaka 

batzuk izan ezik. Jakina, banaka gutxi horien lanak erakutsi beharra zegoen, euskal 

berpizkundeari ekiteko, eta besteak beste, A. Ibinagabeitia, A. Irigarai, P. Lafitte, K. 

Mitxelena eta Aita Villasanterekin batean horretan ahalegindu zen.

Alde  horretatik,  kazeta-artikuluen  atal  honetan,  euskal  eresi  zaharrei 

eskainitakoak merezi du aipamena. Ez da ikerketa lana baizik ere zabalkunde lana 

artikulua bururatzean dioen bezala:

Luzaroan jarrai genezakean gure eresi zaharrok aztertuz eta ederretsiz, baiñan  

nire  asmoa oparo bete  dutala  derizkiot,  lan  ontan murgiltzerakoan,  gaurko  

gizaldi gazteari gure kanta zaharren berri laburki ematea jo bainun elburutzat.

Sakonago ikasi nai dezanak gai lilluragarri au, jo beza Juan Carlos Gerra'ren  

liburu mamitsura, an, iñun ez bezala izanen baitu aukera gure kanta zaharrak  

zer  ta  nolako diran ezagutzeko,  baiñan,  ediziño  au  aspaldian  aituta  dagon  

ezkero  eta  gure  ixtori-kantuok  auts-tartetik  aterata  gaurko  gizaldi  berriari  

jakiñeraztea bear-bearreko etsiturik, Gerra'ren liburutik eresirik ernegarrieank  

bildu ditut eta Arrasate'ko seme leñargiaren iritzeaz gaiñera gureak osaturik,  

beztu ditugu nolabeit ere beztu bear zutekean paperok1748.

1747 “Garoa eleberria” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1951.
1748 “Euskal-eresi-zaharrak” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1956.
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Juan Carlos Gerraren lanaren gainean aritu zen, haren iritziei bereak erantsirik, 

eta  beti  berreskuratze  lana  gidari,  belaunaldi  gazteei  euskal  tradizio  idatzia 

transmititzen,  neu ere,  artikulu hauetan eta bestetan erreparaturik,  aldeak alde,  ari 

naizen bezalatsu.

Aipagarriak dira, halaber, erdal hizkuntzetako literaturei buruz egin zituen saio 

laburrak, ideia txalogarri hau gidari: 

Euskal-literaturaren  berri  ez-ezik,  erdel-izkuntzetako  eleder  agerkizunak  

aintzakotzat  artu  ta  estudiatzea  benetan  ernegarri  ta  jakingarri  deritzat  

literaturazale geran euskaldunontzat (.) Estudia ditzagun, gaurko ontan, Erdi-

Garai´ko Phrantzia´n ain sonatuak ziren “fabliaux” ipuiñak1749. 

Edota XVIII. mendeko Azkoitiko Zalduntxoei buruz eginiko artikulua. Funtsean 

“garbitzen” ditu haiek Menendez y Pelayo historialari eta hizkuntzalari espainiarrak 

egotzi  zien  heterodoxo  famatik,  horretarako  bereziki  Julio  Urkixoren  lanean 

bermatuz: 

Gizon artega  eta  eragilleok,  Europa'n  eta  batez  ere  Frantzia'n  xurgatutako  

bulko, kontzeptu eta aurrerakuntza berriak alda zituzten Euskalerri'ra eta ezpai  

gabe, ideia berri eta aurreramin onek lur on eta emankorra billakatu zizuten  

gure Errian, Eusko Lagunartearen azitzeak eta eragintasunak aditzera ematen  

digutenez.

Bulko  berriok Euskal-lurretan  barna edatzeak  eztu esan nai,  ots!  Azkoiti'ko  

Zalduntxoak  eta  “Sociedad  Bascongada”ko  bazkideak  katoliku  ortodoxia  

bidetik  saiestu  ziranik  Frantzia'ko  Enziklopedizaliei  jarraiki.  Aitzitik,  Eliz-

katoliku  alorraren  esi  barruan  iraunik,  Europa'ko  kultura,  jakintza,  

aurrerakuntza  eta  bulko-zabaltasuna  aundietsi  zuten  soilki  eta  beroiek  

Euskalerria'n erein eta sustraitzea artu zuten elburutzat1750.

1749 “Fabliaux izeneko ipuiñak” in Egan, (1-4), 1959. 
1750 “Azkoiti´ko Zalduntxoak eta Pablo Olabide-Jauregi, Europa´ko kultur-edatzalle” 1959ko epailla-

garagarrilla.
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Hondarrik hondarrenean, zabalkunde lana hartu zuen bere gain Jon Etxaidek, eta 

aski ongi bete zuen hautatutako egitekoa.

Artikuluetan adierazi zituen ideietatik, idazmoldera egiten badugu jauzi, deigarria 

gertatzen  da  idatzi  zuen  lehen  artikulua.  “Donaphaleu´ra  Getari  zear”  deritzanak 

(Euzko-Gogoa 1950,  11-12),  Lizardi-kutsu  nabarmena  du,  izendatuki  aitortua. 

Eredutzat hartua, “Donapaleu´ra joan-etorria” izenburukoa, 1929ko eguberri egunean 

kaleratu zuen Lizardik Bilboko Euzkadi-n, eta J. Etxaidek handik hogeita bat urtera 

Guatemalako Euzko-Gogoa-n.

Lizardirena  bizi-bizia  da erritmo aldetik,  egun-pasa presakako baten  kronikari 

dagokionez  (funtsa  eta  forma  bateraturik),  egun-pasa  eder  bat  Donapaleuko 

Euskaltzaleen Biltzarraren urteko jai-egunaren karietara. Bideari ekin aurreko, bidean 

barrenako eta bidelagunen gertakari  barregarriei  zukua atera  nahian beti.  Bereziki 

Orixeren kontura barre gozoak egin nahiz. Kontaketa lineala ez baizik atzera-aurrera 

dabilena. Hona erakusburu bat. Orixe datorkio Lizardi bidaia-kronikariari: 

¿Zer  zatozkit,  “Uitzi”  adiskide  miña;  zer,  Homero,  Anakreonte,  Virgilio  ta  

Ciceron  buruan  edukiagatik,  bete-beteko  euskaldun  zaitugun  hori?...¿Zer  

zatozkit,  bai,  oñak  narras,  izkutu-mizkutuka,  bekokian  beera  ginbailegala  

eratxirik, betaurreko-erantziak begiak lausotu ta izuantz?...-¿Zer irizten nazu?-

galdegin dit- ¿Zure anaiaren antzik badet?...¿Aterako ote-degu gauz onik? Nik,  

baietz; egoteko lasa... Beobia´n ditugu alkar-izketok. Mugan gaude (.) “Uitzi”  

badijoakit,  Jainkoarren “iñori  ez esateko” aginduz...Nik eztizutet  oraindaño  

esan, baña “Uitzi” zintzo orrek nere anaiaren nora-agiria darama, alkarren  

antzik bai-baitute, ur-tantoak ardoarenaren ainbat...Ikusi degu, ordea, zenbait  

bidexka arturik dala arranoa, mugazaiak gezurpean atzeman eztezaten1751. 

Beste  paragrafo  honetan  berriz,  begirada  kritikoa  eta  mugaz haraindiko nahiz 

honaindiko  euskaldunen  hizkuntza  jokaeraren  salaketa.  Bereziki  Euskaltzaleen 

Biltzarrean egokituriko Iparraldeko partaideei buruz:

1751 OTAEGI, Lurdes: Xabier Lizardiren kazetari-lanak, Erein, Donostia, 1987, 226-227 orr.
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Gure anai auen artean, mugaz onuzko alderdiko euskaldunen eri berberari oar  

natzaio.  Buru-jantzienak,  jakitez  ertenenak,  euskeraz  aal-duten  gutxien  ari-

izaten  dira,  naiz  jardun-gaia  erreza  izan...Gure  etsaiak  –olagintza  industri  

larria, batez ere–ba´lituzte, ¿jarkiko al litzaiete gu baño biziagoki?1752.

Jon  Etxaide  artikulugintzan  hasi  berriaren  estiloari  erreparaturik,  pausatuagoa 

darabil  (kontagai  duen txangoa  ere  bi  egunekoa,  nahiz  hori  ez  den  erabakigarria 

estiloa zehazteko), eta kontaketa ardatz kronologikoari atxikia. Eredutzat hartutako 

artikuluari  darion ironia  jostagarriz  eskas,  eta  zintzo-xaloki  bere maitasunen berri 

ematen  digu,  emozioz  zirtaturik  txango kronika:  kristau  erlijioko  Ama Birjinaren 

aldera eta euskaltzale-abertzaletasunaren alderako. Diogunaren sendogarri paragrafo 

hautatu batzuk:

“Euskalerri´tik  atera,  Eskualherria´n  sartu”  esan  zigun  Lizardi´k  asmorik  

sakonena  iduri  xotil  biurtuz.  Alde  batetik  muturbeltzak  mugazain,  bestetik  

muturgorriak;  alarik  ere,  errigizonak  berdiñak  ditugu  andik  eta  hemendik.  

Andik eta emendik ama baten seme gaituzu. Euskaldunari onela mintzo bere  

zañetako odola. (.) Donibane´ra ezkero ez gaitezke gelditu bertako meza nagusi  

ederra entzuteke.  Meza ondorengo Anjelusak bakarrik balio baitu Donibane

´rako  joanaldi.  Ene  biotz-ikara,  erri  guziak  ozenki  baño  eztiki  bidenabar  

Zeruko gure Amatxo´ri agur egitean: Aingeru batek Maria´ri (.) Agur eta ohore  

zuri, lehenik, Harizpe yaun sendagillea! Zure alboan egoiteko zori izan nuen  

eta  zuk  gure  eskuara  senti  ta  maita  duzuna  egiztatzeko  emen  naukazu  (.)  

Zorionak  zuri  ere,  Narbaitza  yaun  kalonjea,  ain  goxoki,  ain  eztiki  eta  

bidenabar  ain giartsu  erabiltzen  baituzu  gure  eskuara,  baño batez  ere...ain  

erraz!  Zorionak  zuri  ere,  Monzon jauna (.)  Zure  itzaldiaren  bizia,  indarra,  

kemena!  Ura  zan  ura  biotz  guztiak  euskalmiñez  eta  aberrimiñez  gal-gal  

jartzea!  (.)  Getari´ko  yaun  merari  zorionak  bere  mintzaldi  politagatik  eta  

eskerrak anitz guri egin arreragatik (.) Taxi bat artu ta mugaratu giñan berriz  

ere Eskualherri´tik Euskalerri´ra ba´gatozi bi egun zorameneta igaro ondoren  

gure eguneroko bizibideari lotzera1753.   

1752 230 or.
1753 “Donaphaleu´ra Getari zear” in Euzko-Gogoa, (11-12), 1950.
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Beharbada, ez zuen jarraitu zezakeen eredua begiz jo. Ez zuen jarraitu behinik 

behin.  Handik laster antolatu  zuen, bestalde,  Purra-purra  kontakizun barregarrien 

bilduma, eta horren berri kontagintzaren atalean eman dugu.

 Lehenbizikoa baino ez dugu forma aldetik arakatu, eta ezin jarraitu dezakegu 

kaleratu zituen artikuluen azterketa formala egiten. Erabilitako euskarari doakionez, 

Koldo  Mitxelenak  egin  zion  goresmenik  handiena  Amasei  seme  Euskalerri´ko  

liburuaren hitzaurrean: 

Etxaide´k  –zalantzarik  bada,  zabal  bedi  liburu  au–  zearo  menderatu  du  

euskera. Menderatu eta bereganatu. Etzaio iñoiz nabari orrako maizegi gure  

artean  suma  ditekean  cliché-alderako  ixuri  ori.  Dituen  ondasun  aberatsak  

iñorengandik artuak baditu –eta nor ezta izkuntza-gaietan besteren zordun –,  

aspaldi beretu zituen. Eztitu bide ibilliegiak maite. Eskuan duen mintzabideari,  

dela flauta dotorea dela gure larre-txirula, soiñu eta doiñu berriak ateraztea  

dagokio iztun trebeari1754.

Gatozen,  bada,  1956an  Euskaltzaindiak  antolatu  zuen  biografia  sariketan 

txapeldun gelditu zen Amasei seme Euskalerri´ko iruzkintzera. 

2.7.2. Amasei seme Euskalerri´ko

K. Mitxelenak  hitzaurrean  aditzera  ematen  digun bezala,  euskaldun ospetsuen 

biografiak  lantzea  zen  gaia,  eta  J.  Etxaidek  euskal  idazleen  bizitzak  eta  lanak 

aukeratu zituen. Hautaketa horrek ospetsu zein egin nahi zituen ematen digu aditzera. 

1954an  amaitu  zuen  euskal  eresi  zaharrei  buruz  egin  zuen  lana,  Juan  Carlos 

Gerrarenean oinarriturik, eta gagozkion liburu honek 1955eko otsaileko data darama. 

XVI. mendetik XIX. mendera bitarteko hamasei euskal idazleren bizitzak eta idatziak 

izan zituen aztergai.

Gorago aipatu dugu, ez zebilela  bakarrik:  P. Lafitte,  K. Mitxelena,  Aita Villa-

sante, A. Irigarai eta A. Ibinagabeitia ere horretan ari zirela, famatuenak aipatzearren, 

1754 Jon Etxaide´tarrak Amasei seme Euskalerri´ko, Itxaropena, Zarautz, 1958, 8. or.
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baina,  nolanahi  ere,  berak  lortu  zuen  aurrena  hamasei  idazlerena  egitea,  askotan 

aurreko horien eta besteren lanak baliatuz, gisa denez.

Alfabetikoki  ordenatu  zituen,  eta  lehenbizikoari  begia  emanez,  Añibarro 

frantziskotarrari  buruzkoari,  ohartzen  gara  Aita  Villasantek  hartaz  egindako 

azterketan oinarritu zela. Atalaren amaieran honela aitortzen du egileak berak: 

Ona  eman,  Aita  Añibarro´ri  buruz  dakizkigun  albisteak  oro.  Guztiok  Aita  

Villasante´ri  zor  dizkiogu  aipatutako  iturriak  dirala  medio.  Nik,  biografi  

ontarako  antolapen  bat  besterik  eztut  egin  eta  Añibarro´ren  aburu  batzuk  

“Geroko Gero”ren itzaurretik jaso1755.

Galdera berehala dator: guztietan horrela jokatu zuen? Aurretik egindako lanen 

berridazketa eta bilduma bat baino ez da? Ikuspegi hori muturrera eramanez gero, 

nonahiko literaturen  historia  gehientsuenak  ere  bai.  Ekarpenak ere  egin  zituelako 

eman zioten saria.

Bereziki bi idazleri dagokienez egin zuen ekarpen berezia. Guztietan handiena 

Pierre-Topet Etxahunen kasuan, eta gero Iparragirrerenean. Biak lotu ere egin zituen 

izan zuten bizimoduari zihoakionez: 

Barkoxtar  seme  onengan,  –Iparragirre´ren  irudi  nolabait  ere,  bizi  nahasi,  

beartsu eta bohemitarrari dagokionez–, zorigaitzaren edena sistatu zen bere  

gaztarorik  xamurrenean  eta  etzion  laga,  esate  baterako,  bizira  ekarri  zun  

arnasak utzi zion arte1756.

J. Etxaideren Etxahunen biziari eta olerkiei buruzko saio laburrak asko zor dio 

Pierre  Lhanderen  artikuluei,  eta  kontagintzaren  atalean  jaso dugu baionarrak  nola 

idatzi zuen Etxahunez: miresmenez eta haren bizitza dohakabeagatik errukiz beterik. 

1970ean  argitara  eman  zituen  Haritxelhar  jaunak  Etxahunen  bizitzaz  eta  obraz 

egindako ikerketen emaitzak,  eta halaber P.  Lhanderen ikerketen argitan egindako 

literatur lanen eraginez, eta Etxahunen aldera zeuden hainbat uste on suntsitu egin 

1755 15. or.
1756 37 or.
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ziren,  baina  horiek  geroagoko  kontuak  dira.  Pierre-Topet  Etxahunen  bizitzan 

oinarrituriko  eleberri  Joanak  joan-ek  ere  izan  zituen  aldaketak,  lehen  ediziotik 

bigarrenera  eta  hirugarrenera,  Haritxelharren  ikerketek  horretaraturik,  baina 

gagozkion saioa lehenagokoa da, eleberria idatzi zuen garaikoa, eta hor funtsean P. 

Lhanderen ikuspegiari jarraitzen dio.

Ekarpen  originalena  Etxahun  XIII.  mendeko  paristar  olerkari  Rutebeuf-ekin 

alderatzea izan zen. Orduraino Orixek Etxahuni  Euskal Herriko Verlaine zeritzon, 

Donostiako  kronikari  Jose  Maria  Donosti-k  bezala,  eta  J.  Zaitegik  P.  Lhanderi 

jarraiki,  F. Villon-ekin erkatu zuen. J. Etxaideren arabera,  Pierre Topet  Etxahunek 

biografia  eta  olerkigintza  aldetik  kidetasun  nabarmenena  Rutebeuf  olerkaria 

frantsearekin zuen: 

Rutebeuf´en  bizitzak  Etxahun´ena  ba´dakarkigu  gogora  margo  bizi-bizitan,  

bere  olerki  lanak  ere  arrigarrizko  diztiraz  nabari  azten  du.  Etxahun´en  

sormenak  seirehun  urtez  geroztik  zoritu-aziko  dun  olerki  tankeraren  

alkarkidetasuna.  Paristar  olerkaria,  Zuberotarra  lez,  zipo-bertsolari  trebea  

izan zen, iñolaz ere.  Bere gizaroari epaikizun zorrotz egiten dio.  Oro dakus  

ustelik,  bere  inguru-minguruan;  eliz-gizonak  zikoitz  dira;  zaldunak  eztute  

lenguen  zalduntasunik  (.)  Nola  ez  gogora  jauzi,  guztioek  irakurri  ondoren,  

Etxahun´en  “Ofizialenak”?  Izan  ote  diteke  bi  olerkarien  artean  aidetasun  

xarmantagorik?  (.)  Etxahun´ek  apaizak  ba´zitun  begitan  artuta,  Rutebeuf´ek  

praille  ta  monjak larrutzen ditu  (.)  Eta ala ta guziz  ere,  Rutebeuf,  Etxahun  

bezala, katoliko sutsu zen, Eliz Ama biotz-biotzez maite zun eta bere kristau  

anima Jaungoikoa´ren Ama Doneari gomendatzen dio1757. 

Iparragirri  eskainitako  atalera  etorriz,  hasteko,  euskal  pizkunde  aurretik  XIX. 

mendeak  sorturiko  euskal  semerik  begikoen,  zintzoen  eta  bihotz-zabalentzat 

aurkezten digu. Etxahunen anaitzakoa neurri batean, biek ere asko jasan baitzuten 

beren bizitzan:

Zuberotarra,  etxekoen  gorrotoak  jaurti  zun  etxetik  eta  mixerian  ta  

bakartasunean amildu; giputza, bere erriaren etsaiak jaurti  zuten Euskalerri

1757 59-60 orr.
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´tik saldukerizko itun bati men egin etziolako nai lenengoz, Euskalerria bere  

Arbola´ren  inguruan  bildu  nai  izan  zulako  bigarrenez.  Biak  ibilli  ziran  

orronkari (sic) mundu zabalan barna, biak izan ziran biotzberak, leratsuak, etsi  

onekoak. Txiroak mundu ontako ogasunez, baiñan aberatsak Jaungoikoa´ren  

eta Euskalerria´ren maitasunean eta azkenik,  erbestaldi luze baten ondoren,  

sorlekuak  bere  magalpe  gozoan  atotsi  zitun  bi-biak,  Etxahun´i  bere  etxeko  

ateak zabaldu baizitzaizkion eta Iparragirre´ri Euskalerri´koak, ainbeste negar  

ta samin kostatako kabian azken-arnasa emanik1758. 

Aurkezpen lortua da eta erromantizismo ederra dario. Gernikako Arbola kanta 

famatuaren sorrerari buruz dioenari ere, espiritu bera dario: 

Iparragirre´k  igarri  zion  Euskalerri´ko  foruzaletasunak,  libertade  egarriak,  

biotzak  irakiñaldi  betean  jartzeko,  euskaldun  guziak  maitasun  eta  elburu  

batean  alkartuko  zitun  bizigarri  bat,  sinbolu  bat  bear  zula  eta  euskal-

naitasunaren  sinbola,  GERNIKAKO  ARBOLA,  bere  etsairik  aundienaren  

kabizuloan, otso amorratuen abo-aboan sortu zen 1853´gn. urtean Iparragirre

´ren goi arnasari bearrik. (.) Españi´ko gobernu liberalak ordea etzion barkatu  

Urretxuar  bertsolariari,  euskaldunen  arteko  batasuna  sendotzen  ez-ezik,  

estaduaren osotasuna galbidean jartzen ari zela iritzi baitzion eta onetxegatik  

Euskalerri´tik  ateratzeko agindua eman zion.  Orra berriz  ere,  libertadearen  

izenean, egiazko libertadearen maitatzallerik sutsuena zen gizona, jarraikituta,  

erbestuta1759.

Iparragirrek ondu zituen olerki edo kantei ez zien goi mailako irizten: 

Berak mamitu zitun olerkiak bere gizaroaren kume dira, erromantiku giroak  

ernetutako  sorkunak,  naiz-ta  Urretxu´ko  bertsolariaren  emaitzak  aulak,  

txepelak  eta  goi-arnas  urrikoak  izan  beste  izkuntz  eta  errialdetan  

erromantikutasunak  iritxi  zun  goi-maillaren  aldean  (.)  Ez  dezaiekegu  aitor  

Iparragirre´ren olerkiai bulko goitarrik eta ezta ere irudimen aundirik, baiñan  

ba-dute  beren  baitan,  batzuk  beñepein,  sentipen  zirraragarri  bat  biotzik  

1758 75 or.
1759 79 or.
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gogorrena  xamurtu-azteko  laingoa.  Bertso  kutsua  dariotela?  Eztugu  

ukatuko1760.

Aski  artikulu  luzea  da  Iparragirreri  eskainia,  eta  jorratzen  duen  beste  alderdi 

jakingarri  bat urretxuarraren maitasunei  dagokiena da.  Euskal  Herria  maite  zuela, 

dudarik ez. Baina Espainia?: 

Españia´ri zeukakion maitasunaren testigu berak utzitako makinatxo bat bertsu  

dira. Lertsundi gudalburuari eskeñitakoa dugu noski ortarakoena. Gudalburu  

beroni  Ameriketatik  erderaz  egiñiko  eskutitz  batean  berriz  onela  diño  

Urretxuarrak: “Tengo dos hijos en esta República (Uruguai´en) y los quiero  

llevar a ésa (Españi´ra) antes que me digan: Soy oriental, viva el Perú, mueran  

los españoles”. Iparragirre´ren biotz-zabalak ordea eztauka mugarik eta bere  

anaitasun ojua gizadi osoari, mundu guziari irixten zaio. Laukote au aski dugu  

gure esanaren adierazgarri:

Gure anaiak dira españolak,

Gure anaiak frantzesak,

Adiskideak italianoak,

Aleman eta inglesak.

Beraz,  ez  dezakegu  Iparragirre´z  esan  aberri  bakar  bateko  gizona  zanik.  

Euskalerria du lurrik  maiteena,  begikoena,  kutunena,  baiñan bere maitasun  

irradakorra Españi´ra, Europa´ra ta mundu guzira zabaltzen da1761.

Artikulua  edo  saio  laburra  bururatu  baino  lehen,  alderakizun  bat  egiten  du 

Iparragirreren olerkien artean. Bere iritzia da urretxuar koblakariak utzitako olerkirik 

onentsuenak,  goi  arnasez  jantzienak  eta  sentipenez  hornituenak  Euskal  Herriari 

dagozkionetan daudela. Baina zergatik gertatzen da hori?, galdetzen dio bere buruari. 

Gilbert  Murray  helenista  britainiar  sonatuarengana  jotzen  du  laguntza  bila.  Hark 

tragedia grekoaren sortzailetzat jotzen den Eskiloren Pertsiarrak tragediaren gainean 

adierazitako hitz batzuk baliatzen ditu, delako itaun horri erantzun hau emateko:

1760 82-83 orr.
1761 85-86 orr.
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Euskalerria´ri  oñazea  zerion  ideki  berri  zeuzkan  zaurietatik.  Gudarik  

malmutzenak,  bi  jasan  baitzitun  bere  bizialdian,  aren  erraietako  gaztedirik  

ederrena ostu zioten,  eskubide ta libertadeak erauzi,  erri-nortasuna gal,  eta  

euskera  gaixoa  euskal-semien  zabarkeriz  eta  arrotzen  gorrotoz  esituta  

gainbera izugarrian zetorren Araba´ko eta Naparroa´ko zelaietan batez ere,  

eta guztiau gutxi bailitzan eusko-gogoak lo billatu zitun, erori ziran amilpe-

zulotik ateratzeko kemen eta borondaterik gabe. Gure Erriaren gaitz eriokor  

onek  negar  eragin  zion  Iparragirre´ri  eta  bere  biotz  urratuak  erdi  zitun,  

oñazeak eragindako bertsoak,  ots!  Murray´ek dion bezala,  zaurituak,  iñolaz  

ere, zauritzalleak baiño sentipen sendoagoak baiditu beronekin eta gurendaren  

emoziñoa  egiazko  poesiaren  aurka  ba´dijoa,  zapalduarena,  Iparragirre´k  

kantatu  zuna  alegia,  olerkiaren  emaitz  jatorra  da,  biotz  barnetik  kanpora  

dijoana, atseden, sosegu ta pozkida billa dijoan oñazea1762.

Zabalkundea xede, informazioa emateaz gain, jakin zuen J. Etxaidek handik eta 

hemendik bildutako informazioa bere iritziez aberasten, eta horretarako erudizio aski 

zabalaren  jabe  zela  ere  erakutsi  zuen.  Aipatu  ditugun bi  atal  horiek  landu zituen 

gehienik J. Etxaidek, eta horiek dira aipagarrienak, baina beste ataletan ere badira 

hainbat jakingarri barreiatuak. 

Erabat harturik, 50eko hamarkadako saiakera liburu goresgarria, eta Jon Etxaidek 

antzerkigintzan, eleberrigintzan eta hitz lauz eman ziguna ere bai.

2.8. JUAN SAN MARTIN

Lehenik ohartxo adierazgarri bat. Frankismo ondotik Juan San Martin izan da; 

aztergai dugun 50eko hamarkadan poeta gisa Otsalar ezizenez sinatu ditu poemak 

–berak  adierazi  bezala,  batzuk  abertzaleegiak  zentsura  zorrotzaren  pean  izen-

abizenez sinatzeko1763– eta artikuluak San Martin´dar Yon izenez. 

1762 91 or.
1763 Ikus MURUA, Imanol: “Juan San Martini elkarrizketa” in Jakin, (108), 1998.
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Olerkigintzaren atalean aditzera eman dugu, besteak beste, J. Zaitegiren eta S. 

Onaindiaren eta G. Arestiren adiskidea izan zela, eta 1954tik aurrera, euskal olerki-

gintza  eta  artikulugintza  landu  zituela  bereziki.  Baietsi  dugu  haren  olerkiak 

partikularki sentituak ez ezik belaunaldi gazte baten lekuko ere bazirela: aberrimina, 

euskararen kezka larria, erlijio eta fede zalantzak. G. Arestik poeta sakontzat jo zuen 

Otsalar  izengoitiak  nor  ezkutatzen  zuen artean  ez zekiela,  gai  aldetik  sakona eta 

forma aldetik landugabea.

Beste adiskide handi bat J. Etxaide izan zuen. Euskaltzaletasun-abertzaletasunak 

eta mendizaletasunak elkartzen zituen,  besteak beste. Zenbait  lan elkarrekin landu 

zituzten, berbarako,  Pernando Plaentxiatarra (Plaentzia-Eibarretan bildutako ipuin-

sorta barregarria); eta Eibarko teknika-hitzak.

Olerkigintzaren  atalean  adierazi  bezala,  J.  Zaitegik  bultzatu  zuen  idaztera  eta 

lehen olerkiak eta lehen artikuluak Euzko-Gogoa-n eman zituen argitara1764. 1957an 

euskaltzain urgazle egin zuten, eta 1960an  Euskera-n kaleratu zuen aurreko urtean 

Eibarren  J.A.  Mogelen  omenetan  Euskaltzaindiak  antolatutako  batzarrean  irakurri 

zuen hitzaldi luzea “Juan Antonio Mogel eta Urkitza: bere bizitza ta lanak”1765. Eta 

azkenik,  Egan  kazetan  artikulu  bakarra  kaleratu  zuen  1960an,  baina  merezi  du 

nabarmentzea eta iruzkintzea: “Munduaren gurpilla” deritza1766.

Aipatutako  Mogeli  buruzko  saioak  eta  aztergai  dugun  urte-bitartean  Egan-en 

kaleratu zuen artikulu bakarra gailentzen dira besteen gainetik.

2.8.1. “Juan Antonio Mogel eta Urkitza: bizitza ta lanak”  

 

1764 “Burdin laneko zenbait tekniku itz” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1958;  Eibarren euskaldun langileek 
zerabiltzaten teknika-hitzak euskaraz, eta R.M. Azkueren eta Bera-Mendizabalen hiztegietan 
agertzen zirenak;  “Ore-kanpaia” (3-4), 1958; Soraluzeko ohitura zahar bitxia, maiatzetik irailera 
ekaitz giroa sortzean kanpaia jotzekoa ekaitza uxatzeko. Eusko-folkloreko kontakizuna, ohar 
jakingarriz hornitua; eta “Olabe´ri buruz” (5-6), 1958, eibartar margolari Jazinto Olaberi 
buruzkoa. 

1765 In Euskera, 1960, 26-50 orr.
1766 In Egan, (1-2), 1960, 177-182 orr.
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Haren  bizitzaz  dakigun  apurraz  eta  bere  lanez  ematen  dizkigun  argitasunen 

gainetik, puntu hauek iruditzen zaizkit nabarmentzekoak. Honetan eredugarri irizten 

dio: 

Batez  ere,  gure euskera gaxoa maite  dugunontzat  Mogel  da gure gogoaren  

eredua. Nik behintzat, bera burura datorkidan bakoitzean, bere itz aiek bein eta  

berriz  esan bearrean  arkitzen  naiz:  “Urkatuko  litukee  askok  euren  buruak, 

foruen legerik  txikiena  galdu ez  dedin.  Barriz  antxinagoti  jatorkun  euskera, 

galdu dedilla ordu onean”.  Ori da, orduko ta gaurko erriaren joera. Euskera  

galduaz foruak galdu ziran, eta euskera galduaz Euskalerria guztiz galtzera  

dijoa.  Izkuntza  erriaren  arima  izanik,  euskerari  eutsi  bearrean  gaude  ta  

ortarako  Mogel´en  antzerako  geiago  bear  ditugu;  ori  baita  Euskalerriaren  

nortasuna gordetzeko bide bakarra1767.

J.A.  Mogelek  lehenbizi  gipuzkeraz  idatzi  zuen  Konfesio  ta  Komunioko 

Sakramentuen  gañean  erakasteak  liburuan  darabilen  euskara  goresten  du,  nahiz 

akatsak ere aurkitzen dizkion morfologian eta joskeran: orduan ez baitzuten Azkue´n  

“Morfologia”-rik eta ezta Altube´n “Erderismos”-ik1768.

Peru Abarka-ko zati bat aldatu ondotik, honako iruzkinak egiten ditu:

Joskeretan akats batzuek izanarren, baserritarren mintzaira zolia dugu, gatsez  

(sic) betea. Izan ere, Mogel´ek, baserritarren euskera zuen maite, ta gaur ere  

oraindik, baserritarrengandik, liburuetatik aña ikasi genezake. Juan Antonio´k  

bazekian  non  ziran  euskeraren  iturri  gardenak.  Peru  orregatik  genduan  

baserritarra1769.

Berariaz beste atal batean aztertuko ditugu adierazpen hauek, hots, baserritarren 

hizkuntzaren  ederrari  egindako  gorazarreok,  literatur-euskararen  batasunari 

eskainitakoan. 

1767 Euskera, 1960, 33 or.
1768 39 or.
1769 41-42 orr.
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1959an, Euskaltzaindiak euskal hitzak zein diren agertutako urtean, euskaltzaleen 

artean  polemika  bizia  eta  aldi  berean  nagusitzen  ari  zen  ideia  adierazten  zuen 

garbizalekeriaren aurka: 

Gaurko zenbait euskal literatoren artean, garbizaletasuna baño, garbizalekeria  

geiago  nabaritzen  da.  “Garbizale”  deitzen  diran  asko  beren  ametsetako  

literaturakin dabiltza, lojikatik urruti (.) Gure ardurakoa da gaurko arloa bete  

bearra, eta emendik eun urtekoa, ordukoak esango dute. Biarkoak, gaurkoak  

izan  bear  ditu  bere  oñarriak,  gaurkoak  atzokoan  dituan  bezela.  Ta  landu  

dezagun erriagandik aldendu gabe; ori baita euskerari iraun eragiteko bide  

bakarra  (.)  (Domingo)  Agirre  ta  Mogel  ere  biak  ditugu  garbizale,  bañan  

benetako garbizale ta ez garbikerizale. Orregatik, Mogel´en lanak, beragandik  

eun urtera ere irakurtzen dira, jakiña, ez gaurkotasunez daudelako baña bai  

jatortasunez1770.

2.8.2. “Munduaren gurpilla”  

Artikulu filosofiko-literario zinez jakingarria eta gogoan hartzekoa. Artikuluaren 

haste beretik:

Maiz  izaten  ditugu  norperekautan,  zera,  orrelako  pentsamen  igeskorrak,  

astrakto  antzera,  askotan  pillaka  burura  etortzen  direnak,  ta  arrapatakako  

bizitza  estu  au  dalata  edo,  idazteko  zaletasuna  izanagatik  ere,  idatzi  gabe  

gelditzen diranak; eta belañoa bezelaxe, kea bera baño ariñago etorri ta, une  

batzuetan idea lauso bezela buruan ibilli ondoren, idazteke, azkar suntsitzen  

direnak (.) Zein nekegarria dan beartsuaren izamena. Aberatsak ba-giña ere,  

bear bada, aberatsik geienak bezela burgesia ustelean aulduko giñake. Ta iñoiz  

ez dakit zer litzaken obe: burges oien antzerako bizitza lasai ta egintzaz antzua;  

ala  estua  bañan  eraginkorra,  naiz  ta  batzuetan  norperak  izaten  dituan  

pentsamen  oiek  aidean  gelditu,  aizeak  ezerezteko.  Bañan  askozaz  ere  

tamalgarriagoa  da  norperaren  etorkizuna  aukeratzeko  eskubiderik  eza.  Ta  

gaitzerdi, bizi-moduaren bideak ain garratzak ez-palira1771.

1770 48-49 orr.
1771 Egan, 1960, 177 or.
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Iruñeko “Cafe Iruña”-n dagoela diosku, Euzko-Gogoa-n Patxi Etxeberria Txinan 

urte luzez misiolari ibilitakoaren ipuin txinatar bat irakurtzen, sortaldeko filosofiaz 

kutsutua. Horrek aitzakia emanik, gogoeta luzeetarako apukoa, gizakiok geure baitan 

itsatsiak ditugun ongiaz eta gaizkiaz jarduten da luze eta zabal, bien beharrean garela 

arrazoiturik. 

Berez, gogoetarako estakurua ematen dion ipuina oso bakuna da: Txinan agintari 

errukigabeko batek bere mendekoetako bat herritarrengandik aleak biltzera igortzen 

du. Herritarrak ezinean dabiltzala eta ezetz diotsa mendekoak. Orduan hilarazten du. 

Bigarrenarekin  orobat  gertatzen  da.  Hirugarrenak  ere  aurka  egiten  dionean, 

zentzatzen da agintari gupidagabea edo ikaratzen da, eta agindua bertan behera uzten 

du1772.

Ozeaniako uharte askotan, Txinan, Indian eta Ameriketako zibilizazio zaharretan 

aurkitzen omen dira era horretako herri-ipuinak diosku San Martin´dar  Yonek, eta 

naturan bertan aurkitzen bide ditugun bi indarren sinbolo omen dira izakietan ez ezik 

gizakian ere txertatuak, biak noraezeko:

Maiz, naturaleza bertako gauza askotan arkitzen ditugun bi indar dira: gizonen  

gogoaren izakeratikako txarra ta onaren indarrak. Gizonaren istintoan sakon  

dauden  bi  indar.  Indar  bi  oietariko  bat  paltatuko  balitza,  gizonak  bere  

ekilibrioa galduko luke. Txarrik gabe ez legoke pekaturik, eta pekaturik gabe,  

gizona ez litzake berean arkituko, istintoak dakarren almenetariko bat aulduko  

litzake: txarrak berak ere bizi bearrari errazoia ematen bai dio. Sortzetikako  

pekatu nagusi ori ere orrelako zerbait izan diteke,  erri literaturan Adan eta  

Eba´gan sinbolizaturik.

Onutsetik bakarrik ezta bizi nairik; onutsa oso aula da. Seguru asko, txarra ez  

bagenuke ain tentakorra, gure gogaketetako ona aulduko litzake. Ori gertatzen  

da fisikako legeetan, ori berori da politika arazoetan ere gertatzen dana, ta  

munduak bi naziño aundi alkarren etsai izan bearra aurrerapenak lasterrago  

bultzatzeko1773.

1772 “Nik ez” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1959.
1773 “Munduaren gurpilla” in Egan, 1960, 178 or. 
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Ondotik  nahiko  gogoeta  konplexu-nahasiak  tolesten  ditu.  Sokratesen  filosofia 

hartzen  du  aiputan,  eboluzioaren  oinarriekin  jarraitzeko,  eta  bidenabar  Simpson 

paleontologo  iparramerikarra  eta  Teilhard  de  Chardin  frantsesa  ekartzen  dizkigu 

gogora, eta jarraian txarraren indar gehiago duten herriak erruki dituela adierazirik, 

europar kristauon harropuzkeria eta gainerako herrien gutxiespena eta zapalkuntza 

salatzen ditu gogor:

Ejito´ko  zibilizaziñoa ere  horrela  galdu omen zan.  Aientzako gu izan giñan  

beren kulturaren zapaltzalleak. Ta egia esan, besteak txartzat eginda, amaika  

gerra eman dugu europarrok. Zer dan zillegi ta zer eztan, ez da erreza jakiten.  

Baña  ukatu  ezin  duguna  da,  beste  kontinente  guztiak  geuk  zapalduak  izan  

dirala. Indarrez edo zentzunez aldatuaz menderatu arte; lo zeudenak eta esna  

ziranak.

Inperio egarriz bizi izan diran erriak, eztira berez izan erri on-onak, ta orain,  

barruko  arrak  ez  bañan  kanpoko  etsaiak  bildurtzen  gaitu.  Lenago  gure  

menpeko  izan  eta  orain  gu  baño  gorago  arkitzen  diran  erriak  beldurtzen  

gaituzte  (.)  Guk,  europarrok,  kristauak  geranok,  beti  pentsatu  dugu  geu  

bakarrik  gerala  munduan  onak,  geu  errazoidunak  eta  geu  guztien  jabe.  

Zientziaren aurrerapenak eskatu diguten aldakuntzak ausnartuta gero ere, uste  

dugu geu bakar-bakarrik gerala errazoidunak. Pearl S. Buck gutxi izan dira  

gure artean, beste erriak aintzakotzat artzeko1774.

Baina  europarrok  belzkeriez  beteriko  iragana  izateaz  gainera,  hori  baino 

beltzagoa  ere  bagenuen  1960an,  San  Martin´dar  Yon  idazlearentzat:  makinaren 

tirania  eta  tradizioa  eta  herrien nortasuna birrinduko zituen  modernitate  azkarregi 

zebilena, eboluzioa bainoago kataklismoa:

Bañan  beltzagoak  ba-ditugu  geure  gain.  Geuk  egindako  makiña  askoz  

(k(e))azkarriagoa dugu. Geu bere menpeko biurtu bear gaitu, kontzientzia bako  

makiña  onek.  Aurrerapen  onek  errotik  eten  ditu  gure  moldeak.  Makiñaren  

zientzia,  gizartearena  baño  bizkorrago  doa:  sarri  Alexis  Carrel,  Ortega  y  

Gasset eta beste askok aitzen eman diguten bezela.

1774 180 or.
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Bestaldetik,  mundua  geroago  ta  azkarrago  biztanlez  gañezkatzen  dijoa  ta  

aurrerapen oiek bearrezkoak ditugu guziok biziko ba-gera. Bañan, aurrerapen  

auek,  erri  bakoitzaren  idiosinkrasia  berezia  gordetzea  ukatzen  dute.  Errien  

arimak nasturik dabiltza. Eboluziñoan ordez kataklismoa ote dan ere. Orrelako  

giro urduria datorkio gizonari, ta kataklismo ori, ez jakin bear dan neurrian  

iruntsi  al  izango  duan:  zortzikotik  jazz´era,  Velazquez´engandik  Van  Gogh

´engana,  sagardantzatik  rock and roll´era.  Descartes´engandik  Kier-kegaard

´engana,  Adan´dik  oreopithecus´era...;  aldia  aundiak  daude  ain  denpora  

gutxian aldatzeko.

Munduaren gurpilla biraka dabil. Eta orrelako gauzak ikararik egiten ez diona  

ere, ez jakin bere-berean dagoan (.) Etsipena ta itxaropena, or beste bi indar,  

errazoietan bakarrik deskantsatzen eztiranak1775.

Baina,  gogoeta  unibertsal  horiek  euskaldunoi  aplikatzen  zizkigun,  ez  zen 

espekulazio hutsean erortzen,  eta pesimismoaren baitan itxaropenik ere bazekusan 

euskaldunontzat:

Lazgarria zait orrelako pentsakizunak azaldu bearra; bañan gaurko giroaren  

arnasaizeak dira, uxatu ezindako arnasaize indartsuak.

Alperrik izango litzake orrelako indar baten aurka jardutea, ta mingarri bada  

ere, idea asko aldatu bearrean gaude. Ala ere euskaldunok, geure mendi artetik  

mundua txikiagoa ikusten dugun euskaldunok, geure itsumustuan besteen onik  

ere ikusi nai ez dugularik, alkarrenganako zapukerian bizi geralako.

Gureari eutsi? Ori bai. Aldan guziari eutsi, baña asko ditugu erbesteko aizeak  

ikutuak,  geienak  noski,ta  ori  ere  ezin  genezake  ukatu.  Mundukoak dira  eta  

mundukoak gera (.)

Iruña,  gure  uri  nagusia  illundu  da,  nere  barneko  kezka  ukakorrak  bezela.  

Bañan  pesimismo  auen  barruan,  adiskide  euskeltzale  batzuekin  biltzekotan  

naizela ta, argi apur bat usmatzen dut. Unerik etsigarrienetan ere beti agertzen  

zaigun itxaropen urri orrek ez al gaitu iñoiz abandonatuko1776.

1775 62-63 orr.
1776 63-64 orr.
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Artikulu giltzarri bat da dudarik gabe. Txillardegi (Peru Leartzako), K. Mitxelena 

(Peru  Leartzako-ri  emandako  erantzuna),  J.  Intxaustik  Europaz  eta  euskaldunoz 

idatzitako  artikuluarekin  erkatzekoa:  Europaren  historiaz  eta  kulturaz,  tradizio-

modernitateaz eta gizadiarekin batera euskaldunok zertaratu behar garen, gogoeten 

baitan kokatu beharrekoa.
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3. HEGOALDEKO KAZETAK (EGAN, EUSKERA)

a) Egan 

Hamarkada hasieran ez bezalako aldizkari panorama zegoen hamarkadaren bigarren 

zatian. Zaitegi 1955ean aberrira itzulia zen, eta  Euzko-Gogoa Miarritzen kaleratzen 

zuen. Engoitik aldatua zen 1950. urte bueltan kazeten artean zegoen banaketa eta 

lehia  eta  osagarritasuna.  Gernika  desagertua,  eta  axola  handikoena:  ordurako, 

Hegoaldeko euskalgintza, bere apalean, indartzen hasia. Orduraino aberritik kanpo 

egon zen indarra, eta handik hara aberri barneko kazetaritza gailenduko zen, Hego 

Euskal Herrikoa. 

Gipuzkoara  etorriz,  Donostiako Aldundiaren  gerizpean,  Julio  Urkixo Filologia 

Mintegia euskal idazle zaharren gaineko hitzaldiak antolatzen hasia zen hilero. Hor 

ziren, besteak beste, J. Artetxe, A. Irigarai, A. Arrue, K. Mitxelena; Euskaltzaindiaren 

ekimenez,  1953ko  martxoan  abiatu  ziren  direlako  hitzaldiak1777.  Estreinako,  Aita 

Villasantek hitz egin zuen Sarako Joanes Etxeberri idazleaz. 

Bizkaira jauzi eginez, Euskaltzaindiak lehen alea aterea zuen hemeretzi  urteko 

mutualdiaren ondotik (1937-1953), eta 1956tik aurrera ekin zion bigarren aldiari. 

Egan  kazetan  bi  aldi  nabarmen  daude  aztertzea  dagokigun  urte-bitartean: 

lehenbizikoa: 1948tik 54ra bitartekoa;  eta,  bigarrena:  1954tik 60ra artekoa.  Lehen 

aldia  aski  ezezaguna  zaigu.  1948an  sortu  zen  elebidun,  eta  J.  Artetxe  eta  A. 

Irigarairen  bultzadaz  eta  euskalduntzen  joan  zen;  esaterako,  1953ko  ale  bakarra 

euskara hutsez atera zen, eta harrezkeroko guztiak. Baina hori bai, oso orri gutxikoa 

zen. 1954ko bigarren aletik aurrera, berriz fundaturik bezala, indarra hartzen hasi zen 

A.  Irigarai,  A.  Arrue eta  K.  Mitxelenaren  zuzendaritzapean.  Jada euskarazko edo 

eleaniztun aldizkari sorta aldatua zen. Donostiako Julio Urkixo Mintegia eta  Egan, 

eta egoitza nagusia Bilbon zuen Euskaltzaindia nahiko batera ageri ziren hizkuntza 

ereduari zegokionez, eta bultzaka zebilen jendeari begira jarririk.

1777 Ikus Aingeru Irigarai Apat-Etxebarne: “Naas-Maas” in Egan, (1-2), 1955. 
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1950 urte inguruko egoeraz mintzatzean, aipatu dugu Baionan argitaratzen ziren 

Herria  eta  Gure  Herria-rekin,  batez  ere  P.  Lafitterekin  eta  E.  Salaberryrekin, 

desadostasunak izan zituztela Orixek, J. Zaitegik eta A. Ibinagabeitiak. Labur-zurrean 

erabilitako hizkuntza aldetik:  hizkuntza garbia versus mordoiloa edo herrikoiagoa, 

eta lehentasunez landu beharreko gaien gainean: goi kultura edo kultura klasiko jasoa 

versus herri kultura, gai arinagoak eta gaurkotasun handiagokoak.

 

Gorago adierazi dugu 1954 arte artikulu gutxikoa zela Gipuzkoako Diputazioak 

ateratzen  zuen  RSBAPen  gehigarri  Egan  kazeta.  Nagusiki  euskarazko  olerkiak 

kaleratzen zituen, antzerki, ipuin bat edo beste, eta artikulutxoren bat. Baina Koldo 

Mitxelenak, Txillardegik 1984an  Euskal kulturaren zapalketa  liburuan1778 egindako 

zenbait baieztapen gezurtatzeko, adierazi bezala: 

Sortu,  1948an  sortu  zen;  Euzko-Gogoa  baino  lehenago,  beraz.  Ez,  ordea,  

euskaraz soilki, ezta haatik erdara hutsez ere. Lehenbiziko zenbakiak, urtarril-

martxo  bitartekoak,  “Propósito”  delako  zerbait  dakar  atarian:  erdaraz  

lehenbizi,  gero,  eta  laburrago,  euskaraz.  Euskarazkoa  ez  da,  halaz  ere,  

erdaratik iraulia, oraingo ohituraren arabera. Euskaraz ondu zuen norbaitek  

(Irigaraik, Artetxek?) 1779.

Gaztelaniazko “propósito”-ak zioen helburu gorarik ez zuela aldizkariak,  xede 

zuela atsegin ematea, behiala Azkoitiko Zalduntxoek, XVIII. mendean, ostegunetan 

egin  ohi  zituzten  musika-joaldi  eta  literatura  irakurraldietan  bezalatsu.  Ipuin  eta 

olerkiekin  atsegin  hartzea.  Euskarazkoan  ere  antzekoa  zioen,  baina  xumeago, 

helburua  zuela  ipuin  zaharrak,  kantak  eta  neurtitzak  argitara  ematea,  denen 

atseginerako eta idazle berrien erakusgarri bezala. Frankismo betean jaioa, 1948an, 

bidenabar esanik, zein propaganda polita diktadurarentzat, argien XVIII. mendearen 

alderdi  atseginena  XX.  mendera  eraldatua.  Frankismoa  eta  euskal  ilustrazioaren 

alderdi jostagarriena eskutik helduta. K. Mitxelenarekin jarraiki: 

(.) 1954, 2-4, baino lehenago zenbait euskal idazle goiztar mintzatu zen hor.  

Besteak  beste,  Erkiaga,  Labaien,  Gaztelu,  Jauregi,  “Urrundik”  idatzi  zuen  

“Prantzizkotarra” eta Jon Mirande (ib.).

1778 Elkar, Donostia, 1984. Ikus bereziki 31. or eta 46.a
1779 “Bigarrengo adabakiak” in Euskal idazlan guztiak, (21), Erein, Donostia, 1988, 257 or.
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1954an  aldizkariaren  ardura  Gipuzkoako  Diputazioak  sortutako  Julio  Urkixo 

Euskal Filologia Mintegiak hartu zuen, eta jakina denez, arduradunak: Antonio Arrue 

abokatua lanbidez,  eta  urte hartan bertan euskaltzain egin berria;  Aingeru Irigarai 

mediku eta euskaltzaina 1941az geroztik; eta, Koldo Mitxelena hizkuntzalaria, 50eko 

hamarkadan euskaltzain urgazlea. Kazeta berriz fundatzearekin batera “asmo berria” 

plazaratu zuten: 

Gaiak ere biziak, gaurkoak, nai genituzke. Sarriegi gertatzen baita azken-aldi-  

onetan euskerak, olakoak erabilliaz bere trebetasuna erakutsi bearrean, bere  

eritasun eta  makurrak  dituela  beti  aotan,  guziok  ezagutzen  ditugun  zenbait  

pertsona  mintsuk  bezala.  Eta  beldur  gera  ez  ote  den  ori  biderik  egokiena  

izango  maiteen  dutenak  ere  asper  erazteko.  Kalera  begira  ari  nai  dugu,  

baserrira  begira  baiño  geiago.  Eta,  kalean,  gure  gisako  ikasi  edo  erdi-

ikasientzat.  Zenbaitek  uste  izango  du,  bear  bada,  ori  baiño  eginkizun  

bearragorik badagoela. Eztagokigu, ordea, guri erabakitzea zein den bearren.  

Gere saillean ari nai dugu, ortarako egokiera eskura zaigun ezkero, bestetan  

ari duenari, eragozpenik jarri gabe ez ezik, aal dugun pixkarekin lagunduaz1780.

Kazetaren birfundazioko 1954. urteko bigarren ale horretan bertan hiru sail hartu 

zituen bere gain K. Mitxelenak: elkarrizketen saila: Ameriketatik etorri  berria zen 

Orixeri elkarrizketa egin zion; zinemaren saila: bi filmi buruzko kritika egin zuen, eta 

liburu-kritika:  euskarazko  hiru  libururena.  Laburbildurik:  K.  Mitxelenak 

elkarrizketak, pintore, musikari, idazle, hizkuntzalari eta eskultore famatuei-eta, eta 

liburu nahiz zinema kritika. 

Aingeru  Irigarai  Apat-Etxebarne-k  berriz,  “Naas-Maas”  saila  hartu  zuen  bere 

gain (13 artikulu), “Euskal literaturaren bilduma laburra” (7 emanaldi) eta esan deza-

gun  askotarikoak:  elkarrizketak,  bidaia-kronikak  eta  beste.  “Naas-Maas”  sailaren 

lehen alean, bere erara azaldu zituen aldizkari berrituaren asmoak zein ziren:

1780 “Asmo berri” in Egan, (2-4), 1954, 1. or. 
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Aldizkari  unen  bigarren  aldi  berri  unetan  nai  ginuke  leenik  irakurleekin  

jardukia eta elkarrizketa sort-arazi; geren bidea finkatzeko paper untan eta ez  

aldaratzeko geyegi egungo irakurle arront ditezkeen gustoetatik1781.

Euzko-Gogoa-k ere egiten zuen hein batean, kolaboratzaileen gutunen bidez-eta, 

baina  irakurleekiko  harreman  hori  ezinezkoa  zuen  Guatemalan  egonik.  Euzko-

Gogoa-k  lehentasuna,  zeinahi  gai,  zenbat  eta  goragokoa  hobe,  euskara  garbian 

emateari  aitortzen  zion,  eta  Egan-ek  orduko  irakurleen  gustuetatik  albait  gutxien 

aldentzeari, eta irakurleekin elkarrizketa sortzeari. 

Gai edo aldizkariaren sailei buruz, honela zioen:  Aldez gai sakonak behar dira,  

ikasgarriak, intresdunak, eta aldez euskara ulert-errexean azalduak: horretan datza  

korapilloa (ibid.) Horretan, teorian, biak bat zetozen, Euzko-Gogoa-k ere besterik ez 

baitzuen  nahi,  nahiz  gai  sakonetara  jotzeko  joera  zuen,  bereziki  Orixeren  eta 

Zaitegiren berezko interes eta joerei jarraiki.

Hiru zuzendariek zituzten nahiak horrela agertzen zituen: 

Nai ginuke ildo berriak prestatu gure euskarari, halaber azi berriak ereiteko.  

Aldizkarian  agertarazi  nai  ditugu  zinemaren eta  liburu  berrien  bibliografia  

laburrak ere. Eta ahal bada, teatroko berriak,  etxeko edo kanpoko teatroaz,  

Pinturaz, etc.(ib.)

Asmoetatik eginetara etorriz, A. Irigaraik “Euskal literaturaren bilduma laburra” 

sailean, 1959an argitaratu zuen artikulu batean eman zigun delako bilduma horren 

zergatikoa, eta halaber Euskalerriko ipuiñak deritzan bildumarena, eta, besteak beste, 

P. Lafitteren Eskualdunen Loretegia liburuarena:

Gure kasuan atzeko aldera ari dena aurrera doaie. Eta hemendik 40 urteetara  

beira,  idazten  ari  dena  berriz,  batasun  aldera  naiez,  gero  eta  gehiago  

baztertzen da elburutik. Irakurleek aise garbiago eta errezago arkitzen ditugu  

Oihenart,  Tartas,  edo  Inchauspe  edo  Ziberoko  Armanakak,  oraiko  idazlari  

ziberotarrak  baiño.  Mintzaira  bizia  pikortzen  eta  errausten  baldin  ba  doa,  

1781 “Naas-Maas” in Egan, (2-4), 1954, 28. or.
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euskara idatziak eztu bide bera eraman bear, iraun nai badu. Karia hortara,  

Pirineoz  bi  aldetako  euskareen  artu-emanak geiagotzeko  eta  elkarren  berri  

edatzeko bide ona, Baionako astekariek artu dutena da, eta berdin gure artean  

ere;  aldioro  argitaratuz  beste  aldeko  euskal  lan  bat,  eta  obe,  besterik  

ezpadugu,  XIX.  mendeko  horien  zatiño  bat  (.)  Karia  hontara  asi  gara  

Donostiako  EGAN aldizkarian agertzen Euskal  Literaturaren bilduma labur  

bat.  Hunaraiño  Dechepare,  Leizarraga,  Bertran  de  Echaux,  Garibay,  Joanes 

Detcheberry, Materre eta Axularren zatiak publikatu dira euskara laxoan1782.

“Naas-Maas” sailean maiz ematen zuen A. Irigaraik Iparraldeko  Herria,  Gure  

Herria eta Gazte kazeten berri, eta haietan artikulu bat edo beste argitaratzen ere bai, 

batez ere Gure Herria-n. 

Labur-zurrean atzera jo beharra zegoen aurrera egiteko, hots, literatur euskararen 

batasuna  lortzeko;  izan  ere,  aurreko  mendeetako  idazleek  elkarren  antzekoago 

idazten zuten XX. mendekoek baino. Desberdintasun hori oso funtsezkoa zen, eta 

alde horretatik ikuspegi talka larria zen Euzko-Gogoa-ko idazleekiko.

Mitxelena  eta  Irigarairengandik  hirugarren  arduradunarengana etorriz,  Antonio 

Arruek, babes politikoa eta aldi berean mugak jartzeaz gainera, “Jan-Edanak” saila, 

idazle zahar mendebaldekoak, batez ere gipuzkoarrak, eta ez hain zaharrei buruzko 

hitzaldiak:  Juan  Bautista  Agirre,  Gerriko,  J.A.  Mogel,  Azkue,  Luis  Luziano 

Bonaparte,  Bordel,  Urruzuno,  “Loramendi”,  Iratzeder;  liburu  banaka  batzuen 

kritikak, narrazio gutxi batzuen itzulpen-moldaketak eta beste zenbait artikulu gai eta 

pertsonaia  historikoez  (Zumalakarregi,  Iparragirre,  ),  eta  literatur  euskararen 

batasunaren gaineko artikulu bat. 

Beste lankide aski garrantzizkoak:  Manuel Lekuona, Luis Villasante,  eta beste 

maila batean A.M. Labaien, A. Irigoien, Nemesio Etxaniz, J. Mirande, E. Erkiaga, 

eta, ez dira ahaztekoak, Txillardegi, G. Aresti eta J. San Martin, besteak beste. 

3.1. KOLDO MITXELENA

1782 “MOGEL eta literatur-euskara” in Egan, (5-6),1959, 135 or.
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50eko hamarkada guztian Koldo Mitxelena sinatzen zuen. J. Intxaustik, Yakin-en 

garrantzi handia izan zuen idazleak, salatu digu K. Mitxelenak Egan-en egiten zuen 

kritika-lana gazteek arreta handiz irakurtzen zutela, eta hari esker eta Txillardegiren 

artikuluei esker ausartu zirela Orixeri aurre egiten, besteak beste1783.

Horretaraz  gero,  lehenbizi,  azpimarratu  behar  dugu  K.  Mitxelenaren  kritika-

lanaren garrantzia,  liburuen mamiaren eta bereziki zenbait  euskal idazle  zahar eta 

gazte  aztertzean  egin  zuen euskararen  kritika-lana,  literatur  euskararen  batasunari 

buruz.

Literatur  euskararen  batasunerako  prozesuari  eskainitako  atalean  argudiatzen 

dugu K. Mitxelenak paper erabakigarria jokatu zuela lapurtera klasikoaren aldeko 

oldarra  moteltzen,  lehenik,  eta  geroxeago  gipuzkera  osotuaren  eta  Orixeren 

nagusitasuna eraisten, bestelako bide bati, ez oso ezberdina, baina beste era bateko 

literatur ereduari  bidea irekitzeko, 60ko eta 70eko hamarkadetan forma hartuz eta 

mamituz joango zena. 

Saioak, elkarrizketak, eta film kritikak, halaber, azpimarratzekoak dira.

3.1.1. Kritika-lana

Liburu  batzuen  kritika  egitean,  hizkeraren  alderdia  nagusitzen  da;  beste 

batzuetan, semantikari dagokiona. Biak dira axolazkoak.

3.1.1.1. Hizkera

Hemen  zerrendatu  baino  ez  ditugu  egingo.  Luzaroago  literatur  euskararen 

batasunaren bilakaerari eskainitako atalean.

a) A.  Oihenarti  buruzko lanean (1953),  L.  Villasanteri  kritikatzen  dio  Axular 

prosa-maisutzat  proposatzeaz  batera,  haren  sintaxia  gaitzestea,  sintaxirako  S. 

1783 Ikus J. Intxaustiren atala kapitulu honetan bertan:  328 or.

964



Kazetaritzatik saiakerara

Altuberengana jotzea. Ildo beretik, Axularren  Gero  sintaxia aldetik aldatua, “hobe-

tua” argitaratzea: astakeria itzela1784. 

b)  Manuel  Lekuonak prestatu  eta  argitaratu  zuen  Axularren  Gero-ren  IV. 

argitaraldia  1954an.  Kritikatzen  dio herri-hizkera gehiegitxo  jasotzea,  eta  literatur 

hizkera beheratzea. Geroago L. Villasantek “populismoa” izendatuko zuen ajea1785.

c) Nikolas Ormaetxea Orixek  Agustin Gurenaren Aitorkizunak liburu latinetik 

itzulia  argitaratzean,  kritika  garrantzizkoa  egin  zion.  Itzulpena  laburra  eta  trinkoa 

zela, latina baino areago, eta argitasunak eta erraztasunak, gutxienez, laburtasunak 

adina balio zutela. Orixerena baino mintzaera lasaiagoa izan zutela lehenagoko prosa 

maisuek.  Hizketako  itobeharrari  idazkietan  ere  amore  emateak  euskalkien  arteko 

bereizkuntzak  sakontzea  eta  zabaltzea  zekarrela.  Prosa  maisutzat  aitortua  zenari, 

kritika  zorrotza1786.  Halere,  horrek  ez  du  esan  nahi  inondik  ere  Orixe  beste  zera 

askotan maisutzat ez zuenik eta haren aldera zorretan sentitzen ez zenik1787.  

d) Raimundo Olabideren  Itun Zar eta Berria argitaratu zuen Patxi Etxeberriak 

1959an. Orixe bezala Olabide hizkuntza gaietan eredu eta gidari gisa ager zitekeen, 

bereziki  J.  Zaitegirentzat.  Laburki  K.  Mitxelenak:  saio-hizkeratzat  jo  zuen 

Olabideren euskara, euskara esperimentala zeritzon haren hizkerari, bide berri batetik 

abiatuz gero noraino hel litekeen antzemateko sortua, eta horretarako, bihar-etzitako 

euskaldunei begira, ahaztu egin behar gaurko euskaldunak, eta atzokoak1788.

Azken bi hauek bereziki  erabakigarriak gertatu ziren Olabideren eta  batez ere 

Orixeren gidaritza hizkuntza gaietan zalantzan jartzeko.  

3.1.1.2. Alde semantikoa 

1784 “Arnaut Oihenart” in BRSVAP, (9), 1953, 445-463 orr.
1785 “Axular. GERO” in Egan, (2-4), 1954 39 or.
1786 “Agustin Gurenaren Aitorkizunak” in Egan, (5-6), 1956, 142 or.
1787 Ikus PEREZ GAZTELU, Elixabete: KOLDO MITXELENA ELISSALT egitasmoa eta egitatea, I. 

Liburukia, Errenteriako Udala, 1995, 342-346 orr. 
1788 “Itun Zar eta Berria”  in  Egan,  (1-4),  1959.  Kritika gogor hori  gorabehera,  Euskaltzaindiak 

erabaki  zuen  ale  bat  Joan  XXIII.  Aita  Santuari  bidaltzea  opari  gisa,  eta  bidenabar  haren 
bedeinkapena  eskatzea.  Gutuna  badirudi  Orixek  idatzi  zuela.  Ikus  Pruden  Gartzia: 
“Euskaltzaindiak Joan XXIII. Aita Santuari” in: www.euskaltzaindia.net (2010-01-18).
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Eleberriak  hartu  zituen  irizgai,  ordurako  nobela  zelako  irakurleen  artean 

generorik estimatuena, eta euskal literaturaren geroarentzat genero horren arrakasta 

bereziki axola handikoa zelako.

a) J. Etxaide: Joanak-Joan

Etxaide  nobelagilea  eskasean  aurkitzen  zuen  Etxaide  idazlearen  aldean. 

Nabarmenegi ageri zen eleberrian egilearen eskua. Pertsonaiak ez ziren bere baitatik 

mintzatzeko  eta  mugitzeko  gauza.  Gertakizunak  ardatz  kronologikoaren  arabera 

agertzea  erosoena  eta  argiena  zen,  baina  ez  nahitaez  atseginena.  Inguruko  eta 

urrutiagoko hizkuntzetan  sortzen  ziren nobelak neurtzen  ziren neurri  berberarekin 

neurtu behar ziren euskal nobelak ere, eta hutsetan aurkitzen zuen. 

Liburuan ugariak diren oin-oharrei zegokielarik berriz, galdetzen zuen irakurleari 

lagundu nahia al zen eragile bakarra, erdarara itzultzean?, ez ote zen mundu guztiari 

adierazi nahia euskaraz zein ederki zekien ematen idazleak “Impulsado por el furor 

de  un  odio  indomble”  bezalako  esapideak,  eta  hori  euskara  erdararen  mirabe  eta 

mendeko jotzeko modurik aukerakoena zela,  euskarak erdaraz  esan ez diren,  edo 

hain ongi adierazi ez diren, gogoeta eta bihotzondokoei bide emanaz bakarrik jaso 

zezakeela  burua,  lehen, orain eta beti1789.  Mirabekeriazko imitazioetan ez jausteko 

abisua.

b)  J.A. Loidi: Amabost egun Urgain´en

Nobelista  bat  jaio  zelako  poza  adierazten  zuen,  oroz  lehen1790.  Uste  ez  zuela 

eleberrigile batekin topo egin zuen; izan ere, pertsonaiak biziarazten bazekien, eta 

halaber, gertakariak bata besteari josten. Ahuleziak ere aurkitzen zizkion: gaia ahula, 

ustekabean sortua izaki; lehen lana zuelako, ohiturarik eza ere bai, lanbidearen berri 

ongi  ez  dakien  langilearen  ohiturarik  eza.  Aholku  bat  ematen  zion:  gai  egokia, 

gogobetekoa eta bere indarren neurrikoa aukera zezala. 

c) Txillardegi: Leturiaren egunkari ezkutua eta Peru Leartzako

1789 “Jon Etxaide, JOANAK-JOAN” in Egan, (5-6), 1955, 69 or.
1790 Egan, (5-6), 1955, 72 or.

966



Kazetaritzatik saiakerara

Erdal literaturari buruzko kritika-lana ere egin zuen behin edo beste, eta haietan 

Camilo Jose Celaren Historias de Venezuela. La Catira deritzan nobelari egindakoa 

nabarmentzen  da1791;  euskal  liburuen  kritiken  artean  berriz,  Txillardegiren  50eko 

hamarkadako bi nobelei egindakoak.  

Sekulako  ongietorria  egin  zion  Leturiaren  egunkari  ezkutua nobela 

existentzialistari.  Mugarri baten antzera lur berrien seinale eta ezaugarritzat jotzen 

zuen.  Euskaraz  ez  zen  inoiz  Leturiarena  bezalako  ibilaldirik  egin  gogo-bideetan 

barrena –Lizardik euskararekin egin nahi zuen bidaia oroitarazten du, baina handik 

hogeitaka  urtera  eta  orduko garaiari  egokitua–,  eta  Txillardegi  eta  Leturia  gizaldi 

berri baten obren aitzindari gisa ikusten zituen1792. Hori baino gehiago ere bazioen:

Gaur azkenik munduari zor diogun itza esateko zorian gaudela deritzat, eta  

uste ori Egunkari  hau irakurtzeak biziro sendotu dit. Eztaukagu beste biderik.  

Aurretango oarkabetasun atsegiña utzi bearko, biziko baldin bagara, arrazoi-

adiñeko egiteko latz eta nekagarriei ekiteko1793. 

Bigarrenari eragozpen gehiago aurkitu zizkion, eta astiroago eta sakonago aztertu 

zuen. Oroit,  gorago adierazi  bezala,  Txillardegi  belaunaldi  gaztearen ordezkaritzat 

zeukala Mitxelenak. Estilistika berrian aipatzen diren mots-clés direlakoen azterketa 

eginez, sasi aurrizkia gailentzen zen nobela honetan, sasi-absolutuak, sasi-helburuak, 

sasi-kezkak,  sasi-bakeak  eta  beste  zenbait  sasi-gauza.  Eta  sasikoa  ez  zena,  hots, 

jatorra,  sortaldeko  erlijioen  lilura.  Baieztatzen  zuen  ez  zuela  ulertzen  Peru 

Leartzakok sinbolizatzen  duen sortaldeko erlijioekiko lilura,  bereziki  budismoaren 

zirikaldia.  Askoz  Europa  gehiago  dagoela  Asian  eta  Afrikan  (makinak,  etxeak, 

lantegiak, elizak, ideiak, asmoak eta hizkuntzak) alderantziz baino, gehienez ere sator 

lanean zebiltzala  Budharen usteak Europan.  Gerta  zitekeen gurea bezalako bazter 

herri  bateko  jendeak  Europa  arbuiatzen  hastea  Europaren  berri  ongi  jakin  baino 

lehen. Europan bertan badugula zer ikasia franko luzarorako, bestetara jo gabe.

1791 Egan, (3-4), 1955, 64 or.
1792 Egan, (3-4), 1957, 225 or.
1793 226 or.
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3.1.2. Saioak

Gehiago ere idatzi zituen, esaterako, Herbert Pilch-ek idatzitako “Le bilinguisme 

au Pays de Galles” artikuluaren itzulpena1794, euskararen benetako egoeraz jabetzeko 

oso argigarria,  baina hamarkada  hasieran  eta  amaieran  Egan-en euskal  literaturaz 

argitara eman zituen bi saioak nabarmendu behar dira guztien gainetik.

 

3.1.2.1. Euskal literaturaren etorkizuna

Euskal letren plazara artikulu honekin atera zen. Oso sarrera berezia du. Gorago 

jaso eta iruzkindu ditugu Orixek eta Krutwigek urte berean (1951) humanismo edo 

gizabideaz  adieraziak.  Orixek  zioen  labur-zurrean  humanismoa  delakoak  kristau 

gizabide  eredugarria  ordezkatu  nahi  zuela;  eta  Krutwigek,  aldiz,  humanismoak 

tolerantzia  eskatzen  zuela,  bestela  pentsatzen  zuenaren  alderako  begiramena  eta 

mendebaldeko gizartearen ondorio ziren militarismoa eta dogmatismoa baztertu eta 

sortaldeko  filosofiak  geuretzera  jo  behar  genuela,  hinduismo  eta  taoismora-eta. 

Mitxelenak ere garai bertsuan, humanismoa edo honen muinean den gizona, gizakia, 

definitu nahiz ekin zion: 

Gizona gizon den ezgero, zer den galdezka ari da (.) Galdera askoren artean,  

batek  kezkatu  izan  nau  behin  baiño  geiagotan.  Gere  izatearen  zatirik  

barrenena, gereena, zein ote dugu? Gaurko askoren erantzuna aldez aurretik  

jakiña daukagu: gure ziñetako izatea, gure nortasuna, ez da gugan besteekin  

batera  duguna,  besteengandik  banatu  eta  bereizten  gaituen  izaera  berezia  

baizik (.) Oraingo zenbaiten ustez, beraz, ni ni naiz eta besteak beste, eta nere-

nerezko dudana ikara eta naigabe utsa den bakartasun tristea1795. 

Baina bera ez dago zenbait horien artean, beren baitan ikara eta nahigabe hutsa 

den  bakartasun  tristea  aurkitzen  dutenen  taldean,  eta  arrazoibidearen  gurpilari 

bestelako  norabidea  ezarririk  Lizardik  bere  maite  euskararekin  egindako  bidaldia 

ekartzen digu gogora: 

1794 “Izkuntzak Gales´en” in Egan, (5-6), 1957, 267-271 orr.
1795 Egan, (7-8-9), 1951, 17 or.
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Besterik aurkitu zuen orratik gure Lizardik bere animaren lezean, “nork gere  

muñean  dugun  itzalera”  jetxi  zenean.  Bere  baitan  eta  beretzat  aiña  

besterengan eta besterentzat bizi bear du gizonak (ib.)

Lizardiren erreferentzia horrekin “Gure mintzo”1796 deritzan olerkian ageri diren 

bi bertsolerro horiek aldaturik, hots, geure muinean dugun itzalera, arimaren leizera 

egindako bidaian Lizardik besterik aurkitu zuela aditzera ematearekin, Hegoaldeko 

gerraurreko  literatur  pizkundea  dakar  gogora,  eta  estaliago,  beharbada,  pizkunde 

politikoa  ere,  Sabino  Aranaren  eskutik  –olerkiak  Sabino  Aranari  egiten  zaion 

aipamen  estaliarekin  jarraitzen  baitu–,  hots,  jelkidetasunaren  tradizioa  eta  horren 

barruan  kokatzen  da  bera  ere,  euskal  literatura  –Aurrekoen  ondarea,  oiñordeko  

geranez, dagoen dagoenean, gogo onez eta iñork beartu gabe, gerez artu bear1797–, 

zegoenean jaso eta ondorengoei hobetua igaroarazteko lantegia bere gain hartzean, 

eta besteri ere hala egiteko proposatzean1798.

Baina  ez  da  hor  agortzen  idazki  mamitsu-eder  honen  esanahia.  Lizardik 

adierazitakoari  jarraiki,  euskal  literaturaren  eginkizuna  garbi  egonagatik:  Larreko 

izkuntza noranaiko egin, jakite-egoz jaso, soin zaarrari gogo berria eman eta gogo  

horretan  izar  urdinetarainoko  asmoak  sortarazi1799;  eta  Lizardik  olerkia  idatzi 

zuenetik Mitxelenak artikulu hau idaztera hogei urte besterik ez igaro izanagatik, urte 

larriak izan ziren, gizaldiz gizaldi bere hartan iraun zuten gauza asko aldatzeko eta 

deuseztatzeko indarra beregan zekartenak, eta Orixek bere poeman ederki adierazi 

zuen  Euskal  Herri  zahar  fededunak,  bereziki  landa-ingurunetan,  bizirik  jarraitzen 

bazuen ere, herri eta hirietan bestelako usteak eta ikuspegiak ari ziren hedatzen, eta 

euskal literaturak haiek ere jaso behar zituen, nahitaez, euskara biziko bazen: 

Eta euskera biziko baldin ba´da –ta gure aurrekoena ez  baña geure izaera  

benetan azalduko baldin ba´dugu–, gure errietako biziera naasia euskeraz jarri  

bear nai-ta-ez: gaurko eziñegona, bizi-bearra eta ezin bizia, aundinaia, diru-

1796 Ikus Olerkiak Xabier Lizardi Erein, Donostia, 1983, 207-211 orr. 
1797 Egan, (uztail-abuztu-iraila), 3, 1951, 21 or.
1798 Egan, (uztail-abuztu-iraila), 3, 1951, 21 or. Patxi Altunak ere hala interpretatu zuen Mitxelenaren 

idazlan hautatuak prestatzekoan testu honi sarrera egin zionean. Ikus Mitxelenaren idazlan 
hautatuak, Etor, Bilbo, 1972, 13. or.

1799 Egan, (uztail-abuztu-iraila), 3, 1951, 19 or.
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gosea, maitasun-gorrotoak; gaurko gizonen ametsak, zuur edo zoro; ezerezaren  

gau beltzean –iltzeko sortua–, nondik datorren eta zertarako den ez dakienak  

daraman  uskerizko  ibillera  galdua  eta  bera  baño  goragoko  zerbaiten  alde  

gizona  bere  buruari  uko  egitera  beartzen  duen  indar  izkutua.  Eta  goazen  

lenbaitlen Lizardi´k bere maitearekin amets-bideetan barrena egin zuen bidaldi  

luzea berritzera1800. 

Bidaldi  horretarako  euskal  literatura  askoren  laguntzaren  beharrean  zen,  eta 

berak, besteak beste, Egan kazetan egindakoarekin lagunduko zion: liburuen kritika-

lana,  elkarrizketak  arte  eta  letra  gizonei,  film  kritikak;  eta,  handik  hamar  urtera 

hamarraldiak euskal literaturari zegokionez eman zuenaren balantzea egingo zuen.

3.1.2.2. Asaba zaarren baratza

Hamarkada hasieran argitara emandako artikulu ederrean ere nabarmentzen zaio 

zubigiletasuna,  baina  artikulu  honetan  are  nabarmenago.  Idazle  zahar  eta  berrien 

artean zubigile izateko xedea sumatzen da, eta horrekin batean zubigile gertatzeko 

aukera,  bere  zenbait  ezaugarri  berezirengatik:  adinez  erdi-bitartean  (1915),  1890-

1910  inguruan  jaiotako  eta  1920-30  inguruan  jaiotakoen  artean;  idazle  berrien 

beharraz eta premiaz guztiz jabetua bezala zaharren merituez ere ohartua –berak bere 

burua zaharren artean kokatzen zuen–, eta horiek guztiak baino garrantzizkoago: bere 

balioagatik idazle zahar eta gazteengan zuen itzal handiagatik. Esan liteke okertzeko 

beldurrik  gabe,  1960an  jada,  K.  Mitxelenak  irabazia  zuela,  merezi  onez,  euskal 

literaturako  kritikari  buruzagiaren  aitortza.  Horregatik  eskatu  zioten,  bestelako 

arrazoiak beste, 1968an, Arantzazuko batzar famaturako literatur euskararen batasuna 

abiarazteko txosten garrantzizkoena egin zezan. 

Artikuluko  puntu  larrienei  erreparatuz,  50eko  hamarkada  amaierako 

gogogiroaren ezaugarri nagusiak biltzeko moduan izan gaitezke. 

a) Bide zaharrak eta berriak

1800 20 or.
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Gure  literaturak  ere,  bere  txikian,  ezagutu  ditu  aroak  eta  eraberritzeak.  Bide 

aldatze larriena XIX. eta XX. mende-mugan. Euskal literaturaren aztertzaileek XX. 

mendeko lehen erdia epaitzean: 

Onik eta txarrik arkituko dutela orrengan, hori bai,  edozein alditan bezala.  

Alaz ere, alde txarrak aski nabarmen agertuko diren arren, enintzake geiegi  

arrituko besteak, alde onak, garaitzaille irtengo balira aien begietan1801.

Zubigile egitekoa nabarmenen, gizaldien arteko borrokaz diharduenean:

Eztitut  nik  gogoko  erabat  gaurko  berrikeriak  eta  ezin  ditzaket  izan.  

Geiegizkoak  direlako  batzuetan;  bear  bada,  eta  geienetan  gure  garaikoek  

maiteen genituen (.) uste eta balioen kontra dijoazelako batez ere. Ikus bestela  

emen bertan, EGANen azken zenbakian, Txillardegiren Peru Leartza´ko-z idatzi  

nuena. (.) Naigabetzen nauenak, ordea, ezin eraman dezakedanak berak, poztu  

egiten  nau  biziro  beste  alde  batetik.  Gizaldien  arteko  burrukari  legezkoa  

deritzat, bizitzak berekin dakarren legearen semea (.) Beraz, leenaren adorazio  

arrituan  ezpadaude  auzpezturik  gure  gazteak,  bizi  garelako  seiñale  da  ori,  

besterik baiño geiago1802. 

b) Kritikaren garrantzia

Kritikak  ez  zuen  jaioterri-maitasuna  desegingo,  hura  ez  zelako  geure  buruari 

diogun maitasun hilezkor eta etenezinaren ondorio eta eranskin baizik. Bi xede izan 

behar  zituen:  hizkuntza  eta  ideiak.  Ideiak  garrantzizkoenak,  baina  hizkuntzarenak 

behar bezain garbi ez zeudenez, jorratu beharra zegoen.

Bitan bana zitekeen: hiztegia eta aditza –edo gainerakoa–. Hiztegian hitz ugariak, 

aberatsak,  adiera  bereziz  josiak  behar  ziren  –eta  dira  egun  ere,  jakina–;  garbiak 

izanez gero, hobe, baina ez baziren gehiegi kezkatzekoa ez zen: 

1801 Egan, (3-6), 1960, 122 or.
1802 122-123 orr.
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Etzaizkigu erderatikoak atsegiñ, badakit, baiña zein da gure elburua? Geure  

buruaren  atsegiña  ala  euskeraren  ona  ta  bizia?  (.)  Orregatik  maite  ditut  

gaurko gazte asko: tentaldiaren igesi eztabiltzalako, loiaren beldur eztirelako  

(.) Orain, berriz, or ikusten ditugu Yakin-ekoak, esate baterako –eta eztira oiek  

bakarrik- katazka bizian zenbait gai zail eta gaitz euskeraz adierazi naiean. (.)  

Egungo trakeskeriatik bakarrik jaioko da biarko edo etziko apaintasuna1803.

Aditzean  berriz,  besteak beste,  Orixek berak  ere erabilitako berrikeriak  salatu 

ondoan, irizpide zuzena ematen zuen aditzera:  hizkuntzaren legeek eta ereduek ez 

dute  egon  behar  gure  baitan,  nahierara  alda  ditzagun,  gugandik  kanpo  eta  gure 

gainetik baizik.  Euskara idatziaren ohiturak eta usadioak punturik gehienetan aski 

finkatuak  zeudenez,  haiei  amore  eman  behar  zitzaiela,  eta  aditzarekiko  ez  ezik 

gramatika eta sintaxirako ere baliagarria dena: gu garela hizkuntzari makurtu behar 

gatzaizkionak, eta ez hizkuntza guri. Eta beste puntu bat oso garrantzizkoa: ahozko 

euskaran  ez  genuela  batasunerako biderik  idoroko,  bestea  baino aldakorragoa  eta 

desberdinagoa dugunez gero. 

   

c) Herri oso bat itzultzaile bihurtzearen arriskuak

Hizkuntza jorratzetik ideiak jorratzera igarotzeko zubi gisa balio du atal honek 

artikuluan barrena. Bi baieztapen nagusi dakartza, bata, ideiei dagokiena eta bestea, 

hizkuntzari. 

Literatura bati bere maila ez diote itzulpenek ematen diosku, nahiz literaturaren 

loraldiari itzulpenarenak jarraitu ohi dion. Herri oso bat itzultzaile bihurtzeak baditu 

bere  arriskuak.  Ez  da  hizkuntza  bere  buruaren  jabe,  besteren  hitzak,  esaerak  eta 

legeak dauzka beti  gogoan, haiei  nola  egokituko zaien asmatu beharrez.  Pare bat 

adibide  jartzen  zituen,  bata  hiztegiaren  mendetasunari  dagokiona,  eta  bestea, 

gramatikaren mendetasunari1804. 

d) Euskal kulturaren mugak

1803 125-126 orr.
1804 129-130 orr.
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Euskara beste edozein hizkuntza baino egokiago eta gaiago zelako iritziari –Ori-

xek grekoaren pare jartzen zuen, beste batzuek alemanaren–, beste hau jartzen zion 

aurrez aurre: Europako beste kulturen zordun gara zenbait kultura sailetan, duguntxo 

pixkaren zordun, eta zorrak aitortzea eta ezagutzea dagokio zordun onari.

Gaineratzen zuen: mirestekoa litzateke euskal hiztegia egokiagoa eta aberatsagoa 

izatea  filosofia  eta  jakintza-gaiak  adierazteko,  inguruko  erdara  harroena  baino. 

Gaitasuna  eduki  bai  euskarak,  beste  zeinahi  hizkuntzak  bezala,  baina  alde-aldera 

erabili  ez  delarik  jakintza-gaietan,  arrunt  erabiliak  baino  egokiago  eta  aberatsago 

izan? Ez, inola ere! 

e) Europa eta gu

Besteak  beste,  Orixek eta  Txillardegik,  oso  arrazoi  ezberdinengatik  txarresten 

zuten Europa goresten zuen Mitxelenak: Europan sortutako jakintza geureganatzea 

noraezeko  jotzen  zuen  euskaldunontzat.  Teknika  soilaren  jabe  eginak  ginelarik, 

behinola  soro  eta  baso  izandakoak  itxura  gaiztoko  fabrikaz  betetzeko  gai  izan 

baginen euskaldunok, izan gintezela ere gai, zioen, kultura baten alde onez jabetu 

gintezen, txarrez aspaldi jabetu ginenez gero1805. 

f) Filosofia eta jakintza

Joseba  Intxaustik  –Aita  Intxausti  orduan– eta  Orixek  Yakin-en  orrietan  abiatu 

zuten izateari buruzko eztabaida filosofiko-linguistikoa: “Izatearen azterketan”1806 eta 

“Izatea aztertzen”1807, eta gero Egan kazetan jarraitu zuten1808. 

1805 Ikus “Europa eta gu” atala, tesi honetako “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” 
kapituluan. 

1806 Yakin, (9), 1959.
1807 Yakin, (10), 1959.
1808 Ikus IZTUETA, P. (prest.): Orixe eta bere garaia V, Etor, Bilbo, 1991, 1014-1020 orr; eta gure 

“Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapituluan 65 or. eta ond.
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Biei ematen zien egurra, baina Orixeri gehiago zena zelako.

Artikulua bururatzen zuen ohar jakingarri batekin: norbaitek esango zuela hobe 

zela hizkuntza biziak gure artean zuen egoeraz mintzatzea, literaturaz eta filosofiaz 

baino. Bai hala izango zela, baina errazago zela literaturaz mintzatzea eta halaber 

literaturaren  bidez  zerbait  egitea.  Eta  garrantzizkoa  zen  kultura-lanetan  ere,  beste 

edozeinetan bezala, helburuak, mugarriak, pausoak eta bideak begiz jota edukitzea. 

3.1.3. Elkarrizketak: “Berriketan”

Dozena bat egin zituen euskal  kulturaren munduan gutxixeago edo gehixeago 

ezagunak  ziren  solaskideekin,  1955etik  1960ra  bitartean.  Adiskide  Berri ezizenez 

sinatzen  zituen,  eta  film  kritikekin  batean  Egan  kazetari  zigilu  eta  ezaugarri 

nabarmena erantsi zioten.  Euzko-Gogoa aldizkariak ez zuen horrelako sailik;  Yakin  

kazetak  1956an  egin  zion  leku  bat  elkarrizketei.  Egan  kazetan  presentzia  oso 

nabarmena zuten, besteak beste, Mitxelenaren prosa eredu bikainari esker. 1954an 

alde-aldera berriz sortu zen aldizkariko hiru zuzendarien asmo berriekin oso erara 

zetozen. Gorago ere adierazi dugu solaskide bakoitzari galdetzen ziola Egan kazetaz 

zer iritzi zuen, aldizkaria hobetzeko ideiak hartzeko eta sustatzeko eta fama emateko 

ere baliarazten zituela.

Elkarrizketa  zenbait  literatur  ikertzailerentzat  beste  genero  literario  bat  da, 

kazetaritzaren hurbilekoa izanagatik; beste batzuentzat, aldiz, kazetaritzaren adar bat. 

Euskaraz  era  honetako  elkarrizketarik  aurretik  izan  bada,  oso  urri   izango  ziren. 

Mitxelenak  elkarrizketa  hauetan,  esango  nuke,  ez  zuela  asmo  literario  jasorik, 

hondarrik hondarrenean, begiz jotako kulturgileari ahalik eta argitasun jakingarrienak 

ateratzea, beste xede goragokorik gabe. Nolanahi ere merezi luke guk hemen egingo 

dugun  baino  astiroago  aztertzea  elkarrizketa  hauek,  bereziki  hauetan  darabilen 

idazmolde arina. 

Patxi Altunak sarreratxo bat egina digu elkarrizketa sail honetaz: 
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Hor dituzu, ezagunenak bakarrik aipatzeko, Pio Baroja, Oteitza, Escudero, aita  

Mujika  eta  abar,  nor  bere  lanbideaz  eta  Euskalerriaren  nahiz  euskararen  

egoeraz  usteak  eta  asmoak,  esperantzak eta etsiak  azalduz.  Hau literaturaz  

mintzo  da,  hura  eskulturaz;  urlia  musikaz  eta  sandia  hiztegigintzaz  (.)  

Edotariko gaiak darabiltza Berriketariak eta guztiez  daki nori bere ofizioko  

galdera  zorrotzak,  pizgarriak  eta  egokiak  egiten.  Ez  zen  gazetari  (sic) 

Mitxelena,  baina  lanbide  horretarako  dohai  nabarmenak  erakusten  ditu  

elkarrizketa hauetan1809.

Patxi Altunak zioen bezala, bi elkarrizketa bereizten dira beste guztietatik; bata, 

Jorge Oteizari egindakoa, eta bestea, Mitxelenak bere buruarekin egina Egan kazetaz 

“Etxekoekin  izketan”  deritzana.  Bigarren  honetaz  gorago  adierazi  dugu  zerbait, 

aldizkariak  garaiko  beste  euskarazko  kazeten  artean  jokatu  nahi  zuen  egitekoaz; 

gatozen, bada, eskultore famatuari egin zionari erreparatzera.

Elkarrizketa guztien egitura antzekoa da: lehenik,  elkarrizketatuaren aurkezpen 

labur-adierazgarria;  ondoren  gorputza,  hots,  galdera-erantzunak  –atalik  garrantzi-

koena, horrexegatik iruditzen zaizkigu elkarrizketa hauek kazetaritzan kokatzekoak– 

eta buruenik, amaiera, oso ere laburra gehienetan.   

Oteizari egindakoan, aurkezpen gisa, haren igarle izaera nabarmentzen du, nola 

gai askotan haurtzaroko egunetan zegoen gure Euskal Herri zahar hau ernarazi nahi 

lukeen, eta horretarako lausenguak eta balakuak alde batera utzirik, hitz latzak, harri 

koskorrak bezain gogorrak behar zirela. Aitortzen digu horregatik arras gogoko duela 

Oteiza igarle kontentagaitza.

Bigarrenik,  ikaratu  iduriak  egiten  dizkigu  elkarrizketatzaileak,  ez  ote  duen 

asmatuko behar bezalako galderak egiten,  eta  elkarrizketari  behar bezalako zukua 

ateratzen;  eta  ironiaz  baliatuz,  “erria  biotz-muiñetan daramaten orietako zenbait:  

“Zer  esango  du  orrezaz  erri  gaxoak?  Zer  pentsatu  bear  du  nekazari  zintzoak,  

arrantzale  jatorrak,  artzai  tolesgabeak?”1810 esaka  hasiko  zaizkiola-eta,  gogoak 

ematen dio bertsolari bat hartzea lagun, herriaren mintzoa omen direnez gero.

1809 Koldo Mitxelena: Euskal idazlan guztiak I, Bertso berriak, berriketan, zinea eta adabakiak, 
Klasikoak 21, Erein, Donostia, 1988, 15-16 orr.

1810 Ikus “Jurgi Oteitzak esan digu” in Egan, (5-6),  1959, 115 or.

975



Kazetaritzatik saiakerara

Sarrera berezi horren ondotik elkarrizketaren gorputza dator: galdera-erantzunak. 

Oteizak erdaraz esan eta Mitxelenak euskaraz jarriak, ohi zuen maisutasunez.

Bururatzeko bertsolariari  eskatzen dio iritzia,  nolabait  eskola gabeko herriaren 

ordezkariari  –oroit  duela  berrogeita  hamar  urteko  kontuak  direla–,  gorago  aipatu 

dugunagatik,  eta  hark bederatzi  puntuko bertsoarekin ematen  dio arrapostua.  Hitz 

neurtuz  egina  hitz  lañoetara  ekarririk,  bertsolariak  dio  Oteiza  hasi  zitzaigula 

bazterrak berritzen, burgesaren ideiak gogor astintzen, zaharzaleen oihuek beldurtzen 

ez  zutela.  Arte-lanean  beti  aurrean  ibiltzen  zekien,  eta  era  berean  bere  teknika 

bikainarekin bederatzi puntuko figurak sortzen. 

Esan liteke, ironia eta guzti, bertsolariak ederki jasotzen duela Oteizaren mezua, 

eta onirizten diola, Mitxelena elkarrizketatzaileak onirizten zion bezala1811.

Herria haurtzaroan goxo eduki behar zela uste zuten euskaldun ikasi edo ikasu 

ustekoekin ez zetorren bat Mitxelena; populuak jaso zezakeen goraxeagoko gauzarik. 

Beste  elkarrizketa  berezia  Pio Barojari  egindakoa da.  Sarrera oso berekia  du, 

“izketa  nora  gabe  dabil”  dio,  finean,  pertsonaiaren  noragabetasun horixe  begieta-

ratzen eta sentiarazten digu, eta horrek elkarrizketa guztia zipriztintzen du.

Galdera-erantzunetan,  P.  Barojak  hango  eta  hemengo  literaturaz,  zinemaz, 

pinturaz eta musikaz-eta ematen dituen iritziak tolestatzera mugatzen da. Euskarari 

buruz ere galdetzen dio, eta oso erantzun ezkorrak, etsiak ematen ditu. Etsipen-kutsu 

hori uxatzeko U. Weinreich hizkuntzalari iparramerikarraren  Languages in Contact 

liburutik aipu hauxe txertatzen du: 

Galtzen ari ziren izkuntza askok luzatu dute bizia, iztunen gogoa aldatu dalako.  

Arriskuz betea dago orrexegatik izkuntzen il berria zabaltzen dabiltzan profe-

ten lanbidea1812.    

1811 Garai bertsuan elkarrizketatu zuen Joseba Intxaustik ere. Ikus “Oteiza´tar Gorka”  Yakin,  (11), 
1960, 43-52 orr. Lehen lau orritan azalpenak ematen ditu haren bizi-urratsez beti obrarekin lotuak, 
eta haren obraren esanahiaz. Ondotik galdera-erantzunak. Honek ere lana hartu zuen hark erdaraz 
esandakoak euskaratzen. 

1812 “Pio Barojak esan digu” in Egan, (3-4), 1955, 1 or.
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Gainerakoetan kazetari lana ederki betetzen du, eta batzuetan zerbait gehiago ere 

bai, baina hori hemen ezin egin dugun azterketak egiaztatu beharko luke.

3.1.4. Film kritikak

Egan kazetari  marka  eta  ezaugarri  modernoa  ezarri  zion  beste  sail  orduraino 

berria  euskarazko  idatzietan.  Sailaren  lehen  emanaldian  zioen Priestley-k  nonbait 

zioena  bere  eginez,  penagarria  zela  goi  mailako  literaturak  zeraman  beheraldia 

genero ikus-entzunezkoen mesedetan, baina: 

...baiña pozoi  ortara jarriak  gaude eta pozoi  ortatik  ar-alditxo  bat  noizean  

beinka  artu  gabe  ezin  gaitezke  bizi.  Eta  gure  arimaren  eguneroko  –edo  

asteroko– ogia ori dugun ezkero, emen ere aterpe txiki bat, narrasa bada ere,  

utzi nai genioke1813.

Gurutz Ansolak eta Antonio Arruek ere egin zituzten film kritika banaka batzuk, 

eta  K.  Mitxelenak  hirurogei  bat  filmenak.  1981ean  hitzaurre  bat  eskatu  zioten 

Mitxelenari,  Zinema Labur eta Dokumentalaren Bilboko Nazioarteko Lehiaketaren 

antolatzaileek, eta berriki argitaratu da Inazio Mujikak prestaturiko edizioan. Delako 

hitzaurre  horretan  arrasto  banaka  batzuk  ematen  ditu  kritika  hauen  azterketarako 

lagungarri gerta daitezkeenak.

Madrilgo  Alcalan  preso  zela,  Ricardo  Muñoz  Suay  ezagutu  zuen,  ordurako 

zinema-kritikan hasia, eta harekin eta zenbait ingurukorekin gauzak jakiten  eta ikus-

ahal zabalagoa eskuratzen hasi zen. Beste arrasto axolazko bat da kritiketan ageri 

diren ziri asko  El Diario Vascon zinemaz idazten zuen Pepe Berruezori zuzenduak 

direla, nahiz hark jakin ez, euskaraz idazten zituelako:

Bada lerro hauetan nahikoa ziri aspaldiko adiskide dudan Pepe Berruezori (.)  

Alferrik,  ez  zen  horregatik  gure  adiskidetasuna  hoztu.  Ezta  berotu  ere,  

1813 “Zinema” in Egan, (2-4), 1954, 35 or. 
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alazankoa! Ez baitu oraindik jakin Berruezok bere uste eta iritziak kaxkartzat  

jotzen nituenik1814.

Nolabaiteko irakasle nor izan zuen eta sarri askotan noren iritzien aurka idazten 

zuen  salatzeaz  gainera,  esaten  ere  digu  teknikaz  apenas,  kontabideaz  bi  hitz  eta 

nagusiki  gai  aldetik  jorratzen  zituela  filmak,  kritika  motez  gehiegi  ez  zekiela 

aitortzeaz  bat.  Buruenik,  belaunaldien  arteko  osin  sonatua  aipatzen  du,  horrek 

arrakasta eragotziko zion ustearekin batera.

Goiko esan horiek film kritiketan nola gauzatzen zituen edo nola suma litezkeen 

gaingiroki  erreparatzeko,  Charles  Chaplinen  “Limelight”  (“Candilejas”)  filmari 

buruzko kritika hautatu dut, edo begia hautatu zait hartaz, Mitxelenak berak Bernart 

Etchepareri ebatsirik gurean zabaldu zuen esapideaz baliatzea zilegi bazait. Guztien 

artean onenetarikoa bezain adierazgarrenetarikoa.

Oroz  lehen,  deigarria  gertatzen  da  nola  kokatzen  den  kritikari  lanean  den 

Mitxelena idatzian, zein estrategia darabilen bere aburua eman aurretik. Kritika osoa 

irakurririk, jabetzen da bat hasieratik garbi zeukala bere iritzia, eta gorde egin duela 

azken aurreko paragrafora arte, arte-bitarte horretan lankide dituen kritikarien iritzien 

aurka  jardun dela  nagusiki  –Berruezoren,  uste  izan  liteke,  eta  gainerakoen–.  Eta, 

jakina, bere iritzia eman arteko kritikari-kideen aburuen aurkako lantegi horrek, hori 

egiteko  moduak  erakartzen  gaitu,  eta  horretantxe  erakusten  du  bere  maisutasuna, 

prosa eredu mamiz eta ñabarduraz ongi zamatu horretan.

Lehen paragrafoa kontrajarpenez taxutzen du: filmak ikusleen artean izandako 

harrera ona eta kritikarien artean izandako harrera uzkurra kontrajarriz.  Bigarrena 

antologikoa da, gorago aipatu dugun kritika-lanean kokatzeari dagokionez:

Besten  aburuak  beste,  goazen  gauzei  apur  batez  gere  begiz,  betaurrekorik  

gabe, begiratzera. Egunean eguneango kritikak, nork nahi daki ori, eztu zuzen  

irizten askotan, ez geienetan ere bearbada. Guri ere, okerrenean, jakintsuenei  

gertatu  zaiena  berbera  gertatuko  zaigu;  erdiz  erdi  uts  egitea.  Ala  balitz,  

1814 MITXELENA, K.: Denbora bateko zinema paperak 1954-1961, I. Mugica Iraolaren arg., 
Alberdania, Irun, 2006, 17 or.
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litekean  bezala,  ezkeundeke  lagunarte  txarrean.  Baditeke,  ordea,  alabearrez  

besteak oker egotea ere. Lasai abia gindezke, beraz1815.

Ondotik,  bi  puntu axolazkotan  aldezten  du Charlot,  kritikarien  eztenkadetatik: 

zinema mututik  soinudunera  igarotzean,  hiztunegi  ageri  den salaketatik,  eta  filma 

melodrama  den  akusaziotik.  Lehenbizikoan,  kritikariek  eurek  aurrez  erabilitako 

argudioak eta goresmenak berei bihurturik:

Neurriz  gaiñeko  gizona,  genioa  –itz  ori  amaika  aldiz  entzuna  dugu–,  ezta  

besteen legeetara makurtzeko sortua. Nola orduan uka zerok eman dizkiozuten  

eskubideak? Itz egin nai duelako?...Uztaiozute gizonari itz-aspertu bat egiten,  

atsegin ezpazaizue ere1816. 

Melodramaren  akusazioaz  zuritzeko  berriz,  beti  izan  dela  negartia  Chaplin 

aurpegiratzen  die,  barre-algara  eta  negarra  beti  nahasian  ibili  direla  haren 

filmagintzan,  eta  ez  bihotz-ukitu  isila,  irribarre  goibela,  malko-isurtze  nabarmena 

baizik; eta, hori baino axolazkoagoa, oraingo film honetan Chaplin berbera agertzen 

zaigula, Chaplin berbera mintzo zaigula, eta horregatik are zurituago dagoela haren 

sentimendu agerpen hori. Zati hau ere antologikoa da:

Negu-miñeko  otzikara  ezur-muinetan  nabaitzen  badu  ere,  adierazi  nai  digu  

zein diren goxo oraindik udazken buruko egun epelak, bere laburrean zein eder.  

Illunabarrak, udazkenak –eta gau-neguen itxuraren azpian izkutatzen zaigun  

eriotzeak–  zirrara  ezti-mingotsa  zabaltzen  digute  biotzean,  egun-sentiak  eta  

udaberriak ez bezala (ib.)

Eta dena osatzeko, gagozkion filmari buruzko aburua dotore eta aberats emana: 

zinema eta literatura, idazleak eta zinema-zuzendariak erkatuz eta uztartuz, noiz eta 

1955ean:

Bere buruaz ari zaigu emen Chaplin. Beera-bear ori,  zaartu eta il-bear ori,  

guziona  da,  baiña  berea  batipat.  Lotsarik  gabe?  Ala  bear  ere.  Film  au,  

1815 “Zinema” in Egan, (3-4), 1955, 54 or. 
1816 55 or.
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bakoitza  bere  arabera  eta  neurrira,  San  Agustin  edo  Rousseau-ren  

Aitorkizunen sailekoa dugu. Eztu artean zinemak olakorik egin, ezta egingo ere  

berealakoan, ezpaitu iñork, askoren eta batez ere diruaren mendean dagoen  

mundu artan, orretarako erarik erraz izango. Baiña, leena eta agian azkena  

izanagatik, zer dela-ta uka zinemari literaturari onesten dioguna? (ib.)

Esaldi  bakoitza  esanahiz  eta  ñabarduraz  zamatua,  eta  esaldiak  bezala 

paragrafoak. Laburkiro aipamen eta erreferentzia franko josteko lantegian Mitxelena 

maisu, zalantzarik gabe. Egun ere gustura irakurtzen dira film kritika horiek.

3.2. AINGERU IRIGARAI

Haren obrak ez du aztertzaile xehe eta sakonik izan. Omenaldiak bai egin zaizkio. 

Hil eta bi urtera hain maitea zuen Eusko Ikaskuntzak liburua eskaini zion. Liburu 

horretan badaude artikulu jakingarriak, esaterako, Koldo Mitxelenarena eta halaber 

Lino Akesolorena.

XX. mendeko 90eko hamarkadan berriz,  Enrike Diez de Ulzurrun jaunak hitz 

eder  hauekin  egin  dio  gorazarre  Aingeru  Irigarai  sendakin  eta  kulturgile  euskal-

tzaleari: 

Zut eta gora eraman zuen etxe-txoko minetik heldu zitzaion lekuko hura eta  

eutsi zion urteen joan-etorrian, hala atseginean nola atsekabean. Sendakina,  

kulturaz  jantzitako  gizona,  mundu-ikuskera  irekia  zuena,  idazluma zorrotza,  

huntaz  eta  hartaz  izkiriatu  zuen hamaika  aldizkaritan  eta  liburu  frankotan,  

hizkuntzaren  eta  herriaren  aldeko  maitasunak  gidaturik,  betiere.  Langile  

nekagaitza, ikerlaria, aldi eta alde oro zuen isuri bere hats bizia, zabala, molde  

guztietako muturretatik ihesi,  zortzi hamarkada luzetan. Horren testigu dira,  

konparazio  batera,  hala  Iruñeko  Euskeraren  Adiskideak  Elkartea  nola  

Euskaltzaindia, hala Nafarroako Diputazioaren Euskeraren aldeko Saila nola  

Eusko Ikaskuntza.Gerra  aitzineko  eta  gibeleko  euskaltzaleen  artean lokarri,  

euskal munduan eragile  eta giltzarri,  zenbait  arlotan aitzindari,  hark paper  
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zurietan moldatutakoak, oraindik ere, ikasbide eta jakinbide zaizkigu gertatzen.  

Beude, hortaz, lerro xumeok Aingeru Irigaray Irigaray jaunaren oroitgarri1817.

Baina ez du, gorago esan bezala,  azterketa  xehaturik izan haren obrak.  Eusko 

Ikaskuntzak haren omenez antolaturiko libururako Koldo Mitxelenak prestatu zuen 

artikuluan dio hari asko zor ziola, berak ez ezik haren garaitsuko jendeak; izan ere, 

joera eta zaletasun hauek kutsatu eta txertatu zizkien:

Euskal  literatura  zaharrari  nahiz  ahozkoari  opa  behar  diogun  jakin-nahia;  

naturaltasunak  hizkuntz  gaietan  duen  esku  nagusiari  dagokion  begiramen  

apala; hango eta hemengo kantu eta testuek merezi duten arreta; eguzki- eta  

iparraldeko euskararen eskakizunek  behartzen  duten ixuria  eta ezaguera (.)  

Bake-denboran  abiatua  zen  bide  horietan  barrena,  neronek  ere  gaxtetan  

jakiteko modua izan nuenez, eta geroagoko sugarrek ez zuten aspaldidaniko  

egitekotik  baztertu:  bestetan  adierazi  dut  Egan  aldizkarian  –eta  Egan 

euskalduntzen bereziki– izan zuen sarrera eta eragina1818. 

 

Oso arrasto onak ematen dizkigu artikulu horretan K. Mitxelenak haren obra uler-

tzeko eta balioztatzeko. Bake-denboran abiatua zen, anaiarteko gerra baino lehen, eta 

honako zera hauek azpimarratzen zituen: 1.- Euskal literatura zaharraren garrantzia 

(garbizaletasunaren aurka); 2.- Ahozko literaturari eta are ahozko jardun mintzatuari 

ere,  hots,  naturaltasunari,  eta  3.-  Ekialdeko eta  Iparraldeko euskarak merezi  zuen 

arreta eta begiramena (mendebaldekeriaren aurka) 1819. 

1817 Aingeru Irigaray Irigaray (1899-1983), Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1999, 1. or.
1818 “Esaera zahar baten bigarren agerraldia” in Aingeru Irigarayri omenaldia, Eusko Ikaskuntza, 

Donostia, 1985, 211 orr.
1819 Baina  horregatik  euskalki  mendebaldekoena  inola  ere  gutxietsi  gabe.  Oso  izenburu 

adierazgarriko artikulua opa izan zion Lino Akesolok omenaldiko liburuan: “Aingeru bizkaitar 
baten oroimenean” (Aingeru Irigarayri omenaldia, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1985, 45-49 orr.); 
eta  bertan  azaltzen  du  Bizkaiko  euskarazko  literaturari  oso  esker  ona  egiten  ziola  Aingeru 
Irigaraik. Kirikiño, Aita Bartolome markinarra, Zamarripa, M. Arruza eta J. Altuna oso goresten 
zituen eta euskara jator eta errazaren eredutzat ipintzen zituen. Abeletxe (Ziarsolo) eta S. Onaindia 
ere bai. Ondorio honetara heltzen da L. Akesolo: Bizkaikoa aintzat bakarrik ez, alde askotatik eta 
gai  batzuetarako  trebeagotzat  eta  landuagotzat  zeukan  Bizkaiko  euskara:  euskara  gihartsua, 
herriaren iturri bizitik jasotakoa eta jatorra. Ez du holakorik esan txokokeriak eraginik, euskararen  
ederrari eta biziari begiratuz, eta nori berea emateagatik baizik. 
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Nahiz,  gure  azter-eremua  50eko  hamarkadan  argitaratu  zuena  izan,  gatozen 

1934an,  “bake-denboran”  kaleratu  zuen  artikulu  bat  laburbiltzera,  bere  izaera  eta 

pentsaeraren argigarri delakoan.

Espainiako II.  Errepublikaldian Irlandan izan zen,  eta han politika eta hizkun-

tzaren arteko desegokitasunaz ikusitakoak, hauxe idatzarazi zion:  Azken ehun urte  

horietan  Irlandak  irabazi  du  askatasuna,  baino...gauza  gogoetagarria!  Denbora  

berean galdu du bere mintzaira zaharra. (.)  Egin dezagun hemen Finlandian eta  

Txekoslobakian egin dena: politikari erdia eta beste erdia hizkuntzari eta jakintza  

edo kulturari1820; horrekin batean Espainiako Errepublikaren esperientziatik ondorio 

hau atera zuen: 

Gauzak ez dira egiten deblauki  eta bet-betan erdaldunek  uste  zuten bezala;  

asko iguriki zuten Espainiako Errepublikarekin, nik dakita zer hobekitasunak;  

zer gertatu da? oldoztu zitekeena. Herrien aurrerapenak eta hobekitzeak gutika  

gutika daitezke, inola ez besterik. Ez dezagun euskaldunok iguriki edo itxadon,  

geure bizkarretik eta geure izerdiarekin dagoguna baizik. Oraidanik ez badugu  

hobesten  euskara,  etxean  eta  karrikan,  neke  eta  zail  izanen zaigu gero  ere  

askatasunarekin. Badakit abertzale agintariek gero eta ardura gehiago ematen  

diotela geure euskara maiteari. Bada beharra! Ez zaigu aski euskara aldizkingi  

eta gutunen azaleko ez eta harrotzen (sic) aurpegitan erakusgarritzat emateko.  

Ez, nahiago dugu kanpotik haro guti, erraten ohi den bezala, eta etxe barnean  

sendo eta aberats  (ib.)

Euskara indartzeko egin behar zenaz ere egin zuen egitarau-zirriborroa: Euskal-

dun herrietan, hitzaldiak euskaraz behar dira, antzerkiak euskaraz ere; euskaldunetan, 

euskaraz bakarrik, olerkiak, nobelak, itzulpenak: 

Antzertia da euskara pizteko biderik hoberena (.) Ondotik, ene ustean, olerkiak  

eta nobelak  edo irakurgai  arinak.  Itzuli  dezagun,  bada,  Dickens,  P.  Valdes,  

Bouget, Bordeaux, gure Campion bera; Pascal, Montaigne (“Essais”), Goethe,  

Benavente;  irakurgai  atseginen  artean  bidaiazkoak  (Taineren  “Notas  sobre  

1820 “Abertzale bai, baino euskaldun” in Argia-ren egutegia, 1934, edo Jose Mª Larrea: Nafarroako 
euskal idazleak (II), Pamiela, Irun, 1995, 48 or.
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Inglaterra” bezalakoak (.) Gure euskaldun idazti zahar zenbait ere berrekoiztu  

beharrak dira, euskara atsegina da haiek erabiltzen dutena aitzinago eta bat-

ago (sic) baita euskara. Ez oraiko zenbaitek bezala; iduri leike nahi dutela  

holakoek euskara zatikatu dagoena baino oraindik gehiago ere eta euskaldun  

batzu arrotz bilakatu besteentzat. Asteasuko Agirre, Axular, Mogel, Lardizabal,  

DEtchepare, Oihenart, Haraneder beharrezkoak ditugu berriz orai (.) Euskara  

literario batera joateko lehen urratsa,  ortografia batasuna. Auzi hunetan ez  

dugu  elkar  aditzen,  ipar  aldeko  euskaldunek  eta  guk  elkarren  berri  guti  

dugulakotz (.) Bi gauza ezberdinak nahi badira berdindu, bietarik zerbait utzi  

behar (.) badakit zenbaitzuk aberria eta hizkuntzaren batasuna baino nahiago  

dutela beren nahikeria (.) Ez dezagun euskaldunek jostagailutzat hartu gure  

elea; ez da izan behar gure aldizkingietako apaingarri bat bakarrik. Izan behar  

da “bidea”, gure asmo, gure nahi, gogoeta, gertakizun, atseginaldi, atsekabe  

eta geure maitasunen erakusbide bakarra1821.

Garbi  ikusten  da  bake-garaian,  gerra  aurrean,  jada  ideiak  garbi  zituela,  eta 

gerraondoan ideia horiei jarraitzen ahalegindu zela, une bakoitzean erakundeetatik 

egin zitekeena eginez, gutika-gutika. 

 Guri dagokigun hamarkadara etorrita, euskaraz argitaratuari begira –BRSVAPen 

eta  Príncipe  de  Viana-n  gaztelaniaz–,  Egan-en  egindako  lana  nabarmendu  behar 

dugu. Horretaz gain,  bi  liburu kaleratu zituen,  baina ez beraren burutarik sortuak 

baizik  bildumak,  bata,  Euskal  Herriko ipuinena,  eta  bestea,  Nafarroako bi  euskal 

idazleren artikuluena, beraren aita Pablo Fermin Irigarai  Larreko-renak eta luzaidar 

Enrike Zubiri Gortari Manezaundi-renak.

3.2.1. Literatur tradizioa

Gorago  adierazi  dugu  egun  batere  arretagarria  iruditzen  ez  zaiguna  36ko 

gerraurrean eta are 50eko hamarkadan ere, ez zela denek garbi ikusten zutena, eta 

beraz, azpimarratu beharrekoa dela, Mitxelenak egin zuen bezala. 50eko hamarkadan 

Gipuzkoako Aldundiaren babespean eratutako Julio Urkixo Mintegiaren lantegietako 

bat  euskal  literatura  zaharra  –XX.  mendearen  aurrekoa– berreskuratzea  izan  zen. 

1821 49-51 orr.
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Artean  euskal  literaturaren  historiarik  ez  zegoen,  eta  XIX.  eta  XX.  mende-muga 

horretan hasita, bereziki Sabino Arana eta jarraitzaileen eraginez eta, autore zaharrak 

gutxietsiak zeudela,  hamarkada horretan lan handia egin zen gure autore zaharrei 

prestigioa itzuli, eta haiengandik esanak eta esapideak biltzeko eta ikasteko. Lantegi 

horretan abantailatuetako bat Aingeru Irigarai izan zen. 

 

“Euskal  literaturaren  bilduma  llaburra”  izenpean,  zazpi  artikulu  eman  zituen 

argitara 1956tik 1959ra bitartean, honako autore hauetaz: B. Etchepare1822, J. Leiza-

rraga1823, B. Etxauz (anaiari egindako gutun bat)1824; Esteban Garibairen atsotitz eta 

errefrau zaharrak1825,  E.  Materre1826,  Joanes  Etxeberri  Ziburukoa1827,  eta  Axular1828. 

Eta Euskera aldizkarian Lizarraga Elkanokoaz1829, eta Juan Antonio Mogelez1830.

Zer argitasun eman zizkigun begiratzen jarririk, esan behar da ez zuela azterlan 

sakonik egin, ez zuela hori xede, baizik ere testu zaharren alderako interesa piztea eta 

testu-zati  egoki  batzuk  hautaturik  haiek  eskaintzea  dastagarri  Egan-en  irakurleei. 

Luzaroenik Axularrez aritu zen, bi artikulutan1831.

Guztien  gainetik  testu-zati  hautatuak  ematen  dituen  artikulu  horietan,  beti 

tartekatzen du autorearen idaztankeraz oharren bat edo balioespenen bat edo beste, 

baina  eskuarki  ez  du  konturik  egiten  edukiaz,  salbu  eta  Axularren  jokabidearen 

defentsan ateratzeko.

Diogunaren irozgarri,  hona J. Leizarragaren lanaz dioena:  erderatiko hitz asko 

aurkitzen diran arren, verboa erabiltzen du nagusiki eta zeatzki, bereziki iketako (ita-

no) eran1832; edo E. Materre frantziskotarraz:

1822 1956, (1), 12-13 orr.
1823 1956, (2), 10-17 orr.
1824 1956, (3-4), 11-12 orr.
1825 1956, (5-6), 76-78 orr.
1826 1957, (3-4), 153-155 orr.
1827 1958, (1-2), 27-30 orr.
1828 1959, (1-4), 25-30 orr.
1829 Ikus Euskera, 1959, 119-126 orr.
1830 “Mogel eta literatur-euskara”, (5), 1960, 110-120 orr.
1831 “Piarres de Axular” in Egan (1-4), 1953, 1-13 orr.; eta (1-4), 1959.
1832 1956, (2), 10 or.
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Euskaldun berria  izanagatik  errotik  jabetu  zen  herriko  euskaraz  eta  oraiko  

euskaldun askoren irakasle daitekena da. Ain du ederra euskera eta garbia  

MATERRE-k  (Larramendik  zion;  ...en  Bascuence  hermoso...tanto  más  

estimable quanto su Autor no siendo Bascongado aprendió la Lengua con toda  

perfección) non askotan gogoak eman daut Axularrek eskua sartu bide zuela  

liburuxka hortan. Urdazubiarra-ren esakera eta gogoeta batzu aurkitzen dira  

hor, eta bereziki “Gaiñerakoan badakit” itzekin asten den saillean1833.

Eta Axular gordinegi agertzen dela diotenen aurka, honela aldezten du:

Beste batzuendako berriz gordinegi agertzen zaigu AXULARR zaharra esakun  

zahar batzutan, eta hau dela kausa noizpait auto de fe bat baiño gehiago ikusi  

bide  da  gure  mendietako  etxalde  zokoren  batean,  DECHEPARE-renakin  

gertatu bide zen bezala. 

Mirestekoa da, diote bestalde, debozionea erakusteko duen epeltasuna; bainan  

nago  ez  ote  garen  haren  aroan  eta  ingurunean  bear  den  bezala  kokatzen  

AXULARR  taxutzeko.  Orduko  euskaldunak  aise  euskaldun  utsago  ziren  gu  

baiño; erdaratiko debozione axaleko batzu etzituzten oraino etxekotuak.

Aitzitik,  herriko  gizonen egin  bide  zuzena eta  prestutasuna obesten  zituzten  

itxurapenak baiño. ERASMO-ren kutsuren bat ote zuen gure Irakasleak? Ez dut  

uste;  aski  zituen  euskaldunki  ikustatzea  bere  ingurumeneko  jendeen  

gaiztakeriak  eta  obenak,  eta  euskaldunki  sendabidea  billatzea  eskumenean  

arkitzen ahal zituen erremedioak emanez, Jainkoari otoiztea aantzi gabe.

Kristauaren  gaizpidea  gizonki  erakustea  eta  gizonki  ere  sendabideak emate  

molde  hortan  datza  gure  ustez,  AXULARR  andiaren  arrakasta.  Ez  du  

AXULARR-ek predikatu nai izan serorendako; horrexengatik  gizon arrontek,  

bai eta emaztekiek ere atsegin berezi batekin irakurtuko dute beti. Eta apeza  

izanik etzaio kasik nabari bere apeztasuna; arrantzale onaren doai hau eskas  

aunitzek1834.   

1833 1957, (3-4) 153 or.
1834 Egan, (1-4), 1959, 25-26 orr.
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3.2.2. Literatur euskararen batasunaz

Hiru alditan bederen eman zuen bere aburuaren berri. Bata, 1952an, Krutwigen 

urratsetan Luis Villasantek lapurtera klasikoaren aldeko tesia aurkeztu zuen garaian, 

BRSVAPen  argitaratzean  aurkezpena  egitean;  berriz,  1956an,  Donostian,  Julio 

Urkixo  mintegian  Alfontso  Irigoienek  hitzaldia  egin  garbizaletasunaren  aurka, 

Nemesio Etxanizek erantzun eta eztabaida horren berri ematean1835; azkena, 1959an, 

Euskaltzaindiak euskal hitzak zein diren erabaki eta polemika sortu ondoan. Baionan 

egin zuen hitzaldia,  eta  Gure Herria-n1836,  Egan-en1837,  eta  Euskera-n1838 argitaratu 

zen.

Labur-zurrean  –zabalago  literatur  euskararen  batasunari  eskainitako  atalean– 

baieztatu  liteke  zuhur  jokatu  zuela,  erdiko  bidearen  aldeko  eta  presarik  gabe 

jokatzearen aldezle. 1952an adierazten zuen literatur euskararen premia bazegoela, 

eta horretarako Axular eredu izan zitekeela, puntu batzuetan gaurkoturik; baina, zaila 

zela Axularrek bezalatsu idaztea, eta horrek ezin zuela inola ere oztopo izan beste era 

batera idazteko, bereziki gipuzkera osotuan. 

1956an  A.  Irigoienen  aldera  baino  N.  Etxanizen  aldera  gehiago  egiten  zuen, 

euskaraz  ongi  mintzo  ziren  menditarrengandik  ikasi  behar  zen,  eta  literatura 

zaharretik.

1959an ere, erdiko bidea edo proposatzen zuen, eta presaka eta jauzika ez baizik 

astiro eta jarraituki jokatzea. 

 

3.2.3. “Naas-maas”, elkarrizketa, bidaia-kronika...

1948an kazetaren xedea agertzean adierazitakoarekin erara, eta halaber 1954an 

asmo berriak agertzean adierazitakoarekin, “Naas-maas” sailean, batetik, irakurleekin 

elkarrizketa  sortu nahi  zuen,  orduko irakurleen  gustuetatik  gehiegi  ez aldentzeko. 

1835 Ikus “Naas-maas” in Egan (2), 1956. 
1836 “Literatur-eskuararen inguruan”, in Gure-Herria, 1959, 231-.
1837 “Mogel eta Literatur-euskara”, (5-6), 1959, 130-138 orr.
1838 Euskera, (5), 1960, 110-120 orr.
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Euskaltzaindiak egiten zituen jardueren berri ematen zuen, liburu, literato famatu eta 

gisakoen berri laburrak.

Elkarrizketei dagokienez, hasi zen Xabier Bello-ri egindakoarekin, baina ez zuen 

jarraitu.

Europan  barrena  1956an  egin  zuen  bidaldiaren  kronika,  haren  idaztankeraren 

erakusgarri  polita  da.  Aurrez  ere  Europan ibilitakoa  zen,  Parisen  eta  Alemaniako 

Friburgon medikuntza-ikasketak egina 1936ko gerra aurrean, eta Irlandan ere izana. 

Esaldi labur eta bizkorretan kronika bizi bat egiten digu, autobusez eta hegazkinez 

egindako bidaiarekin oso ere erara datorrena; gaur ez zaigu deigarri gertatzen, baina 

euskara batutik oso hurbilekoa darabilela. 

Igarotzen diren hiriei  buruzko informazio kulturala eta nagusiki hiriak –monu-

mentuak,  etxeak,  paisaiak– eta  hiritarrek  sortutako  sentipenak  eta  inpresioak 

harilkatzen ditu. Hona adibide batzuk Frantziatik abiaturik, Angulematik Poitiersera, 

hura nolabaiteko hiria begitantzen zaio, eta azken hau berriz, ederra:

Iri famatua hau (Angulema), Nafarroako Erregina Margarita-ren gazteluare-

kin.  Margarita  zen  Frantziako  errege  Franzisko  leena-ren  arreba;  idazlari  

ospetsua,  Heptameron kontu-bilduma izkiriatu zuen; kontu bizixkoak emazteki  

horrenak,  Boccacio-renen idurikoak. Artista eta letradunen laguntzaille andia  

Margarita erregina. 

Angulema  iria  berez,  nolapaitekoa  da;  ezdu  alako  denda  ikusgarririk  eta  

jendea ere franko ezaxol iduritu zitzaigun. Poitiers-era eldu ginen atsaldeko 5-

tan. Iri polita, garbia, bizia, denda eta toki ederrekin; jendea ere amultsua eta  

ongi  pampinatua.  Eliza  ttipi  bat  XI  garren  mendekoa,  romanikoa,  

miresgarria1839.

Londresera  hegazkinez  igaroz,  oso  gertatzen  zaio  gustagarri  hiri  hori; 

londrestarren jendetasuna azpimarratzen  du, hiriko kaleen eta  parkeen edertasuna, 

garbitasuna  karriketan  bezala  “jendearen  eskuetan”,  kultur  eskaintza  oparoa,  eta 

nonahi sumatzen den ordena: 

1839 “Bidaia Europan barrena” in Egan, (3-4), 1956, 75 or.
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Londresen  geien  ohartzen  dena,  jendetasuna  da;  irriñoa  ezpaiñetan  

burdinbideetako morroiek berek, ez ditzute (sic) kenduko sos bat balioa baiño  

gehiago;  berdin  taxis  gidariek  arrotza  zarela  ikusten  badute  ere.  Garbi  

karrikak bai, eta garbi jendeen eskuak. 

Londres  iguzkiakin zoragarria da. Orduan distiratzen bere karrika zillarrak;  

bere oian eta parke ederreko zelai berdeak zain biurrituendako sendagarri eta  

eztigarri oberenak direlarik. 

Soiñu  eta  arrabots  guttiago  nabari  da  Parisen  baiño;  eta  karrika  

zaratasuenetik  pittin  bat  baztertzen  bazara,  aurkitzen  dituzu  leku  ixil  

baketsuak.

Opera  onak  entzuteko  zoaz  Covent  Garden  teatrora;  antxe  ikusi  ginuen  

Smetana-ren Andregai saldua opera ederra.

(.)  Jende-karreatze  ezin obeki  antolatua.  Autobusak  ausarki  eta  bein  ere ez  

metatuak;  morroiaren  eskuko  keiñu  laño  bat  aski  iñor  gehiago  ez  igateko  

autobusean1840.

Alemanian,  aldiz, Kolonian, artean gerraren hondamendiaren arrastoak nonahi, 

eta etxe berria franko baina hitsak. Ondotik, Rhin bazterretik Koblentzara aurkientza 

zoragarriak,  eta  beste  horrenbeste,  Mosela  ibai  bazterretik  Treverisera,  ametsa 

bezalako ikusgarriak:

Gero Colonia,  bere  katedral  sonatua osorik;  baiñan ez  iria,  desegina,  etxe  

erraustuak non nai ikusten ditugula; zinez deitoragarri! Etxe berriak ausarki  

bai, baiñan leenagoko etxe eder arrizko aien aldean, zer dire etxe arront hits  

berri ok? Gero Rin bazterretik Coblenza-ra. Ibai zoragarri hori ikusteko soillik  

balio  du  Alemaniara  joatea.  Iri  eta  parke  ederrak,  igeri-toki,  ontziak  

elemeniaka;  eta  ur  aundia  bazter  ostotsu  itzaltsu  oiekin.  Ametsa  bezalako  

ikusgarria! Berdintsu da  Coblenza-tik  Treveris-erako bidea,  Mosela  ibaiaren  

bazterretik (.) Zinez iri baten apaindura eta edergaillurik  baliosena, ur ibai  

aundi bat dela!1841.

1840 77 or.
1841 78-79 orr.
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Labur-zurrean, 50eko hamarkadan, ez idazlan luze eta handien egile, baina bai 

artikulu ugari-jakingarriren idazle. Euskaltzain eta eragile. Euskalki guztien, bereziki 

ekialdekoen,  baina  orobat  guztien,  eta  antzinako  idazleen  eta  euskara  jator-

aberatsaren maitale handia, besteak beste.

3.3. ANTONIO ARRUE

Lehenbizi,  Luis  Villasantek  eman  zigun  aditzera  zenbat  lagundu  zion 

Euskaltzaindiari  batzarretarako  baimenak  lortzen  eta  zenbait  liburu  argitaratzeko 

dirua inguratzen.  Esate baterako,  1956an, Arantzazun gerraondoan egin zen lehen 

euskaltzaleen  batzarrerako  baimena  lortzeko,  orduan  euskaltzainburu  zen  I.M. 

Etxaiderekin batean1842. 

Bertsolari txapelketak antolatzeko batzordean nola aritu zen denbora batez, eta 

horretaz  gainera,  euskalgintzan  zer  lanak egin  zituen.  Jan-edanak saila,  gastrono-

miaren arloa; Villasantek berak 1979an argitaratua liburu gisa1843, eta berriki  Egan-

eko  idazkari  Gillermo  Etxeberriak  ostera  argitaratua1844;  euskal  idazle  zaharren 

azterketak,  bereziki  gipuzkoarrak:  Asteasuko  Agirre  eta  Gerriko;  Mogelen  Peru 

Abarka-ren  edizio  berrirako  hitzaurrea,  literatur  euskararen  batasunari  buruzko 

artikulua Euzko-Gogoa-n argitaratua, zenbait libururi buruzko kritikak....

Oraindik  orain  Euskaltzaindiak  argitaratu  ditu  haren  idaztiak  eta  hitzaldiak, 

Antonio  Zavala  zendu  berriak  egindako  bilduma  baliatuz1845.  Hitzaurrean  dio  A. 

Zavalak, aurrez L. Villasantek esanak jasotzeaz gainera, berari asko lagundu ziola 

Auspoa  saileko  liburuetarako  zentsura  saihesten.  Haren  ibilbide  politikoaz  eta 

ideologiaz  dio  karlisten  buruzagietakoa  zela  Errepublika  garaian,  hitzaldiak-eta 

egiten ibiltzen zela, eta 1936ko uztailean Donostia pare bat hilabetez errepublikarren 

mendean  gelditzean,  ezkutuan  bizi  behar  izan  zuela.  Gerra  amaiturik,  Francoren 

aurkako  hitzen  batzuk  egiteagatik,  abokatu  ikasketak  egindako  Gijon  hirira 

1842 Ikus ARRUE, A.: Jan-Edanak, Gipuzkoak Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia, 1979, L. 
Villasanteren hitzaurrea.

1843 Jan-Edanak, Gipuzkoak Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia, 1979.
1844 ARRUE, A.: Jan-Edanak, G. Etxeberriaren arg., Egan, Donostia, 2005.
1845 Antonio Arrue: Idaztiak eta Hitzaldiak, Euskaltzaindia, Bilbo, 2008. 
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erbesteratua izan omen zen urtebeterako. Victor Hugok alderdi karlistari bestelako 

ideologia  bat  txertatu  nahi  izan  zionean,  A.  Arruek  ez  zion  segitu,  bera  karlista 

fuerista zarronzale-tradizionalista zen. Espainiako Gorteetako ordezkari izan zen lau 

urtez, familia ordezkaritzan, Gipuzkoatik, 1967-71 legegintzaldian1846.

Hizlari  ona  izan  behar  zuen,  plazagizona,  euskaraz  bezala  gaztelaniaz,  baina 

hitzaldiak idatziz eta taxuz antolatzen zituen, azkena Euskaltzaindiak argitaratutako 

liburuan egiaztatu litekeenez.

3.3.1. Jan-edanak 

Saileko lehen artikuluan alor hau hautatu izana zuritzen du A. Arruek. Grekoz eta 

erromatarrez  ez  ezik,  frantsesez  bereziki,  eta  gaztelaniaz  asko idatzi  dela  gastro-

nomiaz,  eta Euskal Herrian ere landu dutela  gaia zenbait  autorek,  baina gehienak 

gaztelaniaz eta bat edo bestek frantsesez: 

Argitaratu  dira,  batez  ere  gure  gizaldian,  batzuk  euskaldunek  eta  besteak  

erdaldunek moldatuta, Euskalerri´ko jaki-gertuera-sorta bat baño geiago ere.  

Baña auek, alaber, ia guziak gazteleraz eta bakan bat edo beste frantsesez: “La 

Cocina  Vasca”  (Ignacio  Domenech)  (.)  “La  Cocina  Navarra”  (Francisco  

Javier Arraiza), “La Cuisisne du Pays” (Sinin Palay)1847.

Handik aurrera,  kasik hil  arte,  hogei  urte  eta  gehiagoz gastronomiaren  arloko 

albisteak euskaraz jorratzen jardun zen. Donostian, Gipuzkoako Mokofinen Elkartea 

eratzen aritu zenetako bat izan zen (egun: Gastronomiazko Euskal Anaiartea/ Cofra-

día Vasca de Gastronomía),  eta ezagun du jan-edanean ez ezik hartaz idazten ere 

gozatu egiten zuela. 

1846 J.M. Torrealdairen arabera (Artaziak, Susa, 2000, 50. or.), Donostian bazen euskarazko liburuen 
zentsore-talde bat. Zurrumurruek Antonio Arrue talde horretakotzat jotzen bazuten ere, ez bide 
zen zentsore-talde horretako plantillakoa. Badirudi txosten batzuek egin zituela, eta Txillardegiren 
Peru Leartzako-ren kasuan, aldeko iritzia eman bide zuen, nahiz erabat baieztatua ez dagoen hark 
idatzia dela.  Ikus aipatutako liburuan, 120-121 orr. N. Etxanizen arabera, A. Arrue kexatzen zen 
Euzko-Gogoa-k  politikoegi  jokatzen  zuela  eta.  Ikus  nire  artikulu:   “Euskaltzaleen  saminak, 
salaketak eta kultur-lana 50eko hamarkadan” in Egan, (1), 1995, 102 or.

1847 “Jan-Edanak” in Egan, (2-4), 1954.
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Garrantzi  berezia  ematen  dio  euskaraz  gastronomiaz  argitaratuko  apurra 

nabarmentzeari; gastronomia frantsesak leku hauta hartzen du, kulturaren alor hori 

munduan  gehiena  landu  duten  frantsesei  ohore  eginez,  eta  zenbaitetan  frantsesez 

emanez zati osoak1848, aski moderno jokatuz: 

Irakurleak  obeto  gozatu  ditzan,  itzez  itz  eta  frantzesez  Amunategik  berak  

idatzita bezala aldatzen ditugu. Euskeratu gabe, alegia. Onelako literatura-lan  

biziak, beste izkuntza batera itzultzen badira, gutxi  edo geiago galdu egiten  

bait-dute beti1849.

Aingeru Irigaraik Xabier Bello musikariari eta K. Mitxelenak literato, eskultore 

eta hizkuntzalariei  bezala,  A. Arruek Donostiako Juan Iturralde Andonegi  Juanito  

Kojua jatetxe-jabe eta sukaldari famatuari egin zion elkarrizketa1850.

Artikulu batzuetan, informazioa gailentzen da, esaterako, gabon afariari eskaini-

takoan:

Jakiña, Gabon-afarietan mota askotako jakiak erabiltzen dira, baña Gipuzkoa

´n beñepein,  eta ia oraintsu arteraño, jaki  oriek etxe geienetan auek izaten  

ziran: aza-loratua, bixigua, kapoiak eta konpota. Aztertu ditzagun jaki auen  

Gipuzkoa´ko prestaera ezagunenak.

Aza-loratua.-  Aza-loratua,  aza-lilia  edo  koniflora  –barkatu,  euskera  garbi-

zaleok!– sortzez eta jatorriz Chipre-ugartekoa da, ta Gipuzkoa´ko lurretan, ez  

gaur bakarrik, antziñan ere, ta Iztueta´k dionez, barazki ontatik buru txit guri  

ta ederrak biltzen omen ziran (.)

Bixigua.- Bixigua  edo  errosela  oso  arrai  ezaguna  da  Euskalerria´n.  

Aspaldidanik, gañera,  Arcipreste de Hita´k  “Libro del Buen Amor”en (1389)  

aipatzen zituan Bermeo´ko bixiguak.  Eta Iztueta  berriz,  orain egunbat  urte,  

onela mintzatzen zan: “izaten dira egunak asko ta asko eun ta gehiago mando  

erroselez beteak Donostia´tik irteten diranak, eta Uri au ez dalarik arrainik  

geiena arrapatzen dan tokia...1851.

1848 Antonio Arrue: Jan-Edanak, Egan, Donostia, 2005, 76-77 orr.
1849 Egan, (1-2), 1960, 200 or.
1850 Egan, (1-2), 1960, 195-198 orr.
1851 Egan, (5-6), 1956, 133 or.
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Beste batzuetan umorea. Hona erakusgarri bat:

Gayelor Hauser´ek egun batzuek Madrid´en igaro ditu. Ta esan du, bear baño  

askozaz gehiago jaten degula emen. Indar geiegiko gauzak, gañera. Ta, noski,  

Ipar-Amerikan,  jan-kontuetan  gu baño aurreratuagoak daudela.  Hauser  au,  

jan-gaiaz ots aundiko liburuak idatzitako Ipar-amerikano sendagille bat degu.

Txosperriko...berria.  Oraindik  orain,  Brasill´en,  Uxano deritzan  fakir  batek  

eun da amar egunetan mokorurik (sic) jan gabe iraun omen du. Iñolaz ere, jan-

gai  auetan,  Ipar-Amerika´n  baño  Ego-aldekoa´n  oraindik  aurreratuagoak  

dauzkagu...

Gaztelako  esaera  zar  batek  dio:  “Ez  dezula  tabakorik  erretzen,  ez  eta  ere  

ardorik edaten? Ea deabruak beste bide okerragoetatik eramaten zaitun....”.

“Sagardo  ona  erramurik  gabe  saltzen  da”  (Ernio  inguruko  errietako  

esaera)1852.

Euskaldunon  umoreaz  (gipuzkoar,  bizkaitar,  arabar,  bi  aldeetako  nafar  eta 

zuberotarrena), eta euskal literaturan agertzen denaz, lehenbizi Donostian egin zuen 

hitzaldia,  1961ean,  euskaraz,  eta  1975ean,  Madrilen,  gaztelaniaz.  Gai  hori  ere 

gogokoa zuen1853.

Jose Maria Busca Isusiren Alimentos y Guisos en la Cocina Vasca liburuaz egiten 

duen iruzkinean, garbiro ikusten da gastronomiaz oso ongi informatua zegoela:

Liburu  ederra  benetan.  Are  gehiago:  zoragarria.  Sekulan  Euskalerri´ko 

sukalkintzaz argitaratu dan onena, iñolaz ere (.) Jakiña, mundu ontako gauza 

guziak bezala, baditu liburu onek ere bere akatsak. Baña gutxi ta koxkorrak.

Onela, ta gure ustez behintzat,  Béarnaise  izenez lurbira osoan ezagutzen dan  

saltsak  zer-ikusirik  ez  du  Euskalerri´arekin.  Ezta  bear  bada –edo txit  gutxi  

bepepein– Bearno´rekin berarekin ere.

1852 Egan, (5-6), 1955, 47 or.
1853 Ikus Idaztiak eta Hitzaldiak, Euskaltzaindia, Bilbo, 2008, 77-80 orr., eta 161-183 orr.
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“La sauce Béarnaise est una sauce bien parisienne, puisqu´elle fut inventé vers  

1860 par un chef béarnais du Pavillon Henri IV, à Saint Germain-en-Laye” dio  

Curnonsky aundiak.

Cuisine et  Vins  de France  deritzan  aldizkariaren  idazle-buru R.J.  Courtine,  

Pierre Labracherie, Simin Palay ta abar ere iritzi ontakoak dira guziak. Are  

geiago: Simin Palay,  Autour de la Table Béarnaise´ren egille ezagunak dio:  

“Cette sauce n´est pas plus béarnaise que d´autres.”1854.  

Hizkuntza aldetik saiatu zen euskara, gastronomiaren arloan lantzen. Gehienbat 

euskara txukun-herrikoia darabil, baina hitz giltzarri batzuetan ahalegindu zen hitz 

berriak  sortzen;  esaterako,  “errezeta”:  jaki-gertuera;  eta  oraindik  Euskaltzaindiak 

erabakitzeke  duen  “postre/deserta”:  “ma(ha)iazkenak”  darabil.  “Sukaldaritza”-ren 

ordez forma zaharragoa: “sukalkintza”. Ez zuen arrakastarik izan, baina hori besterik 

da.

Kontu eginik euskaraz batere landu gabeko arloa zela, esku ona erakutsi zuen 

jan-edanei buruzko artikulu hauek prestatzen, eta informazio ugari lortu eta eskaini 

zuen.

3.3.2. Euskal idazle zaharrak, eta berriagoak 

A.  Irigaraik  XVI-XVII.  mendeetako  ekialdeko  euskal  idazleenak  bezala,  A. 

Arruek denboran gugandik hurbilagokoak, XIX mendekoak nagusiki, eta mendebal-

dekoak, eta zehatzago, bereziki gipuzkoarrak: J.B. Agirre, Gerriko; eta J.A. Mogel 

bizkaitarra. Gero Azkue, Loramendi...

Autore guztizkoa, herrikide J.B. Agirre izan zuen. Iritzi hauek jaulki zituen haren 

idazle mailaz:

Juan Bautista Agirre ezta, esate baterako, Axular´en mallakoa. Baña, nere uste  

apalez, gaurko gure gizaldi onen aurretik egundaño gipuzkeraz, Gipuzkoa´ko  

1854 Egan, (3-6), 1958, 220 or.
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dialektoan,  idatzi  zuten  egillerik  nagusiena,  bai  noski.  Oyarzuar  Aita  

Mendiburu, askok edo batzuk beñepein diote, Agirre´ren gañekoa dala. Ta egia,  

iñolaz ere. Baña, Mendiburu´k etzun bere irakurgaietan Gipuzkoa´ko euskera  

erabilli (.) Jose Inazio Gerriko, Mutiloa´ko Erretorea, ez da Agirre´ren mallara  

iristen behintzat. Agirre´ren euskera Gerriko´rena baño askozaz garbiagoa ta  

jatorragoa da (.) Agirre´ren izkera, erdi-Goyerri erdi-Beterrikoa da (.) Agirre´k  

bezela,  euskal-aditza,  berboa,  iñork  gutxik  eskuratu  ta  menderatu  du.  

Laburkiro ere gañera, dekero erabiltzen zun beti berboa (.) Agirre´ren euskal-

joskera berriz, ez da izango gaur dan eguneko idazle batzuena beziñ egokia,  

baña, bai orratik bere denborako geienena baño obea1855.

3.3.3. Literatur-euskararen batasuna 

1956an  egin  zuen  hitzaldia  Donostiako  euskal-astean  gai  honetaz,  eta  gero 

Euzko-Gogoa-n argitaratu zuen. Haren iritziz, oinarritzat gipuzkera hartu behar zen, 

eta giltzarritzat berriz lapurtera (adierazpide dotorea bezain lausoa zehazteko zioen 

euskara  batuak  gipuzkera  eta  lapurteratik  izan  behar  zuela,  baina  gipuzkeratik 

gehiago lapurteratik baino). Eta gero osatu beste euskalkiez, batez ere bizkaieraren 

gihartasunaz. Batasun-lan guztia Euskaltzaindiak zuzendu behar zuen, eta  Euskera,  

Herria, Gure Herria, Euzko-Gogoa, Zeruko Argia, Egan eta beste euskal aldizkarien 

bidez saiatu behar zen literatur euskara batzeko lantegi horretan1856. 

3.3.3.1.  Hitzaldi  ideologiko-politikoak,  zenbait  liburu-kritika  eta  ipuin  moldaketa  

banakak

Urretxuko Iparragirrek “Gernikako arbola” kanta famatua ondu zuela ehun urte 

betetzen zirela eta, egindako hitzaldian (1953), laburbilduz, honako hauek adierazi 

zituen:

Iparragirre! Baldin zure erakuspen eta ongi-esan oei zintzo jarraitzen badiegu,  

altxa  genezake  oraindik  ere  Euskalerria  bere  antziñako  mallara  (.)  

1855 Idaztiak eta Hitzaldiak, Euskaltzaindia, Bilbo, 2008, 4-5 orr.
1856 40-41 orr.
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Erlijiotasunak, kristautasunak, ia zure denbora aietan bezin sendo ta indartsu  

jarraitzen du gure artean. Euskaldun fededun, esan oi zan orduan, ta gaur ere  

euskaldun fededun esan genezake noski, oker aundirik gabe. Gañerakoz, zuk  

gazte-gaztetandikan besarkatu zendun Jaungoikoa, Sorterria, Lege zarrak eta  

Erregearekiko  bandera  eder-garbia,  oraindik  ere  lerden  ta  zabal-zabalik  

irauten du. Zer geiago? Gure antziñako oitura, jolas, kantu ta dantza ederrak  

oraindik  geienak  gordetzen  ditugu,  ta  Euskalerri´ko  gizasemeak  eta  berdin  

emakumeak,  zure  egunetatik  guretara,  aldaketa  aundirik  ez  dute  egin.  

Behintzat, zuk ainbeste goratu izan oi zendun andre euskalduna, edo –ta obeto  

esateko–  etxeko andrea, orduko doai geienen jabe da gaur ere (.) Gaur ere,  

zure  egunetan  bezelaxe,  asko  dira  euskera  azken  arnasetan  arkitzen  dala,  

diotenak.  Bai,  bein  baño  geiagotan  eman  diote  batzu-batzuk  gure  izkuntza  

laztanari, etsipena. Baña oraindik ere euskaldun asko bizi dira, ez baserritar,  

artzai  ta  ikazkiñak  bakarrik,  baita  zaldun  eta  gizon  ikasika  ere,  euskeraz  

dekero itz-egiten dutenak. Ta erri txikietan ezezik, erri aundietan ere bai noski.  

Donostia´n bertan (.) gaur dan egunean ere, gutxi edo geiago mintzatzen gera  

euskeraz (.) Ta, orain eun urte ta gehiago Juan Inazio Iztueta´k ederki esan zun  

bezela, euskera bizi bada...piztuko dira noizbait ere Fueroak (.) Oraindik ere  

euskaldun asko gelditzen gera, Gernika´ko aritza, Gernika´ko Arbola santua,  

geren biotzetan zut-zutik daramakigunok1857.

1960an, Zegaman, Zumalakarregi jeneral karlista sonatua hil zen herrian, haren 

gorazarrezko hitzaldia  egin zuen euskaraz eta  gaztelaniaz.  Karlistak karlistadetan, 

Zumalakarregi bezala, ez ziren diruagatik ibili baizik ideal santuagatik: Jaungoikoa, 

sorterria  eta erregeagatik.  Jaungoikoarena ez dago azaldu beharrik,  baina bai hori 

aprobetxatuz  egin  zuen eranskina:  cuestión  social  zeritzanean  prest  omen zeuden 

Eliza baino aurrerago joateko. Sorterriaz eta lege zaharrez honela zioen: 

 Itz auezaz esan nai degu, Españitarrak eta Españizaleak gerala, baña aldi  

berean Euskalerri´ko ta Españi´ko beste erri guzien lege-zar, Fuero, oitura ta  

izkuntza-zale amorratuak. Gure zaletasun onek muga bat, esi bat bakarrik du:  

Españi´ko erri guzien elkartasuna, batasuna1858.

1857 132-133 orr.
1858 “Zumalakarregi” in Idaztiak eta Hitzaldiak, Euskaltzaindia, Bilbo, 2008, 136 or.
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Erregeari dagokionez berriz:

Zumalakarregi bezelaxe, errege-zaleak gera. Baña ez edozein erregeren zaleak,  

errege bidezkoaren zaleak baizik (.) Guretzat errege bidezkoa da, odolez eta  

gañera  egintzaz  bidezkoa  dana.  Onela,  ta  esate  baterako,  guretzat  ez  da  

bidezkoa bere erri xearen maitale egiazkoa ez dan erregea. Ez eta Gernika´ko  

arbolapean Euskalerri´ko Fueroa´k ziñeztu ez dituan erregea ere. Beragatik,  

guk ez degu artuemanik,  guk ez degu trata-biderik, guk ez degu zer-ikusirik  

orain  ogeita  bederatzi  urte,  “or  konpon!”  esanaz,  eta  Españi  osoa  

errevolucioaren atzaparretan utzirik, atzerrira iges egin zuan errege edo errege  

ordezko arekin ta bere seme ta ondorengoakin1859.

1931n  Espainian  Errepublikak  irabazi  zituen  udal-hauteskundeetako  emaitzei 

men eginik alde egin zuen Alfontso XIII.a, ez, ez zen errege bidezkoa eta ez haren 

oinordekoa, eta ez egungo Espainiako erregea ere. Francok baina, bazuen bere planen 

barruan  atzerrira  ihes  egin  zuen  haren  iloba.  A.  Arrue,  delako  gerraondoko 

erbesteratzea  gorabehera,  gerra-garailea  zen,  hitz  egiteko  eskubidea  bazuen,  eta 

gauzak argi esan zituen! Hitzaldi horrekin segur aski txaloak jasoko zituen karlista 

tradizionalisten artean.   

Hitzaldi ideologiko-politikoetatik liburu-kritikara igaroz, oso gutxi egin zituen: J. 

Etxaideren  Amasei  seme  Euskalerri´ko  biografia-bildumaz1860 –K.  Mitxelenak 

adieraziak aldatu zituen–, eta A. Irigarairen  Prosistas navarros contemporáneos en  

lengua vasca Larreko eta Manezaundi-ren artikulu-bildumaz1861; baina, ernagarriena, 

dudarik  gabe,  J.L.  Martin  Descalzo  apaiz  nobelagilearen  La  frontera  de  Dios  

eleberriaz  egindakoa  –Nadal  Saria  1956an–.  Jakin-zale  sinatzen  zuen  norbaitek 

iritzia eskatu zien Egan-ekoei eta A. Arruek erantzun zion. Lehenbizi, aitortzen dio 

estutasun ederrean ipintzen  zituela  eganekoak,  eztabaida  handia sortu zenez gero, 

nobela horren inguruan. 

Nobelaz, iritzi orokor hau zuen edo zuten Egan-ekoek:

1859 137 or.
1860 243 or.
1861 245 or. Larreko eta Manezaundi nafar idazleen euskara on eredugarria goretsi zuen.
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Gure uste apala da, novela ongi egiña dagoala ta gañera orrialde eder eta  

bikain bat baño gehiago badituala –batez ere,  alako poesi-zantzu bat duten  

batzuek–; baña, alaz guziaz ere, ez duala geiegi balio1862.

Iritzi  orokor hori  xehatuz,  aditzera ematen  zuen nobelaren egileak  hitzaurrean 

zioen “No busque tesis donde ha querido retratarse vida” esaldiak nobela  realista  

bezala ulertu behar zela esan nahi bazuen (eta bestela zer esan nahi zuen!): irakurgai  

realista bezala, novela realista bezala, novela izun bat, novela paltso bat dala. Bear  

bada, ta berariaz, bertako gizon-emakumeak –bat edo beste izan ezik– aragizkoak ez  

diralako. Ez aragizkoak eta ez ezurrezkoak, baizik...gezurrezkoak (ib.)

Nobela  errealista  gisa,  gezurrezkoa,  eta  egileak  nobelak  tesirik  ez  duela 

esanagatik, bila hasiz gero, tesia hau izango litzateke, Arrueren iritzian: 

Baldin gaur itzuliko balitz mundura Jesukristo, ziur asko berriro gurutziltzatua  

izango litzakela. Ta au, egia esan, gauza gogor-samarra iruditzen zaigu. Eleiza

´k  eta  eleizgizonak  berrogei  mende  auetan  egin  dituzten  lan  guziak,  

alperrikakoak izan ote dira, bada?

Beste orrelako zertxobait ere, mirariai dagokana, adierazten digu, oso argiro  

ezpada ere, “La Frontera de Dios”-en bere egilleak: mirari-mota batzuek txit  

gogoko-edo dituala, ta beste batzuek berriz –Lurdes´koak, esate baterako– ez  

hainbeste. Baña, egia esan, gu ez gera noski iñor, Erlijio ta moral-gaiei buruz,  

novela au epaitzeko1863.

Baina kritika ez da hor amaitzen: in crescendo aurrerago eta bortitzago jorratzen 

du nobela, eta geroz txarrestenago: 

Batzuek uste izan oi dute, eleizgizonak ez lituzketela idatzi bear, monjagaiak  

bakarrik irakurtzeko erako literatura-lanak baizik.Gu ez gera oietakoak. Gure  

mauka askozaz zabalagoa da. Baña, alaere, eztegu uste, Camilo-José Cela ta  

lagunen  antzeko  literatura,  eleizgizonak  erabiltzeko  oso  egokia  danik.  Ta  

1862 251 or.
1863 252 or.
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teknikaz ezezik, bestela ere “La Frontera de Dios”-ek badu orrialde batzuetan  

literatura  orren  alako  zantzu  arin  bat.  Eta  teknikaz  berriz,  zantzua  baño 

zerbait  gehiago; batez ere “La Colmena”, Cela´ren novela iguingarriarena.  

Cela´k  eta  lagunak  urratutako  bideetatik  apaiz  batek  jotzea,  erokeri  

nabarmena  iruditzen  zaigu (.)  Iñolaz  ere,  Martin  Descalzo´k  gogo  bizi  bat  

zuan.  Bai,  gogo  bizia  baña,  bestalde,  bidezkoa  ta  txalogarria.  Itz  batean:  

Nadal-saria irabazteko irrikitzen zegoan. Eta bazekian gaur sari ori irabazteko  

literatura egokiena, bereziena ta modakoena, tremendista edo siniestrista dala.  

Ta Nadal-sarietarako, literatura mota orren arabera irakurgai bat gertutzea  

bururatu zitzaion. Ona eman, gure ustez beñepein, “La Frontera de Dios”-en  

gordekari  egiazkoa.  Gaiñerakoan,  kritiko  batzuek,  novela  au  gora-beera,  

Bernanos ta Graham Green, Mauriac eta Papini aipatu dituzte. Apika, Martin  

Descalzo´k beste novela-egille bat ere ezagutuko du: Carlo Coccioli, “Il Cielo  

e la Tierra” ta “Manuel le mexicain”-en egillea.  Amaitzeko: naiago izango  

genduke beste gauza bat esatea. Batez ere, apaiz batek idatzia dalako. Baña,  

orregatik beragatik, apaiz batek idatzia dalako, guri behintzat “La Frontera de  

Dios” gertirudia etzaigu ez gogoko ta ez atsegin1864.  

Kritika  gogorra  bezain  jakingarria.  K.  Mitxelenak  bi  urte  lehenago  gogor 

kritikatua zuen C.J. Celaren  Historias de Venezuela. La Catira  nobela, tremendista 

eta are arte faltsua irizten ziolako C.J. Celaren nobelari1865.  Merezi luke astiroago 

aztertzea.

Liburu-kritikatik  gatozen  ipuin-itzulpen  edo  moldaketetara.  Bi  daude  jasoak 

garraizkion  liburuan:  Ferenc  Molnar  dramaturgo  eta  nobelagile  hungariarraren 

“Turoczi” izeneko kontakizuna1866, eta Selma Lagerlöf suediarraren beste ipuin bat. 

Lehenbizikoa, F. Molnarren kontakizuna iritzi honen argigarri gisa idatzitakoa da:

Ezin litezke emakumeak zeatz epaitu. Emakume ta gizonen artean ia piano ta  

txerrebetaren arteko bidea badago. Pianoa gizonaren antzekoa da. “Do”-ren  

ondoren  “do”  eutsia  dator.  Txerrebetan,  biboliñean,  ordea  “do”  ta  “do”  

eutsiaren artean, edozein esku trakets batek arkitu lezazke lau edo bost soñu.  

1864 253-254 orr.
1865 Egan, (3-4), 1955, 64 or.
1866 Idaztiak eta Hitzaldiak, Euskaltzaindia, Bilbo, 2008, 255-260 orr.
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Jazo zatan gertaera bat kontatuko banizu, bereala ulertuko zenduke esan nai  

dedana1867.

Bestea  berriz,  haur  literatura:  kontatzen  du  txantxangorriek  zergatik  duten 

paparra gorria, hots, Jesukristo gurutziltzatuari lagundu ziolako odola xukatzen1868.

Laburbilduz,  bere  ideologiako beste  inor  gutxik  bezala,  zerbait  baino gehiago 

egin  zuen  euskalgintzan,  Koldo  Mitxelenak  zioen  bezala,  Egan  aldizkariko 

langileena izan ez bazen ere. Erakusgarri batzuk azaldu ditugu. Bereziki gastrono-

miaren arloan, eta euskararen erabileraren aldeko hitzaldiekin.

3.4. MANUEL LEKUONA

Jakina da bereziki ahozko literaturari eman ziola prestigioa, eta Euskal Herriko 

arte-lanen  aurkitzaile  eta  aztertzaile  izan  genuela.  Euskaltzaina,  olerkaria  eta  lan 

historiko eta etnografikoen egile.

Olerkigintzaren atalean, J. Zaitegiren sailkapenari jarraiki, Aitzolen gizaldi aurre-

ko  olerkarien  taldean  kokatu  dugu  Manuel  Lekuona,  Luis  Jauregi  eta  Klaudio 

Sagarzazu eta Fernando Artolarekin-eta batera. 1935ean argitaratu zuen  Literatura 

Oral  Euskérica  liburuaren  garrantzia  azpimarratu  dugu,  hark  bertsolaritza-

koplagintzari eta erabat harturik ahozko literaturari eman zion ospeagatik. Beraren 

olerkigintzari  doakionez,  konta-poesian nabarmendu zela  adierazi  dugu, estrofaren 

barruan garaturiko erritmoan,  onomatopeien  ederrean,  errepika,  errima aberats  eta 

buruz ikasteko eta kantatzeko teknikak garatzeko lantegian. Eta halaber baietsi dugu, 

segur  aski,  hitzaurregile  eta  iruzkingile  gisa  gehiago  eragin  zuela,  ondu  zituen 

olerkiekin berekin baino. 

Basarri bertsolari famatuaren Basarri´ren bertso sorta liburuari hitzaurrea paratu 

zion, orobat Klaudio Sagarzazuren Intza begietan olerki liburuari eta berebat J. Kere-

xetaren  Orbelak  olerki-bildumari.  Egan-en  liburu  iruzkinak  kaleratu  zituen  eta 

1867 255-260 orr. Kontakizun iradokitzailea da, ez preziso literatura feministan sartzekoa.
1868 261-265 orr.
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1951az  geroztik  euskaltzain  zenez,  A.  Irigarai,  N.  Oleaga  eta  A.  Arruerekin-eta 

Euskaltzaindiak antolatutako sariketetan epaimahaikide izan zen, esaterako, 1958ko 

nobela  sariketan  E.  Erkiagaren  Araibar  zalduna  saritzean,  Txillardegiren  Peru 

Leartzako eta J. Etchepareren Ithurraldea-ren aurretik. 

Haren iloba Joan Mari Lekuonak, besteak beste, haren saiogintza nabarmentzen 

du, eta sail horren barruan bereziki haren artegintzari buruzko idazlanak, artelanen 

maitale izaki:

Bai “Egan”en eta “Euzko-Gogoa”n erreportai modura argitaraturiko saioak,  

bai  bere  “Arte-izti”n  agertzen  diren  orrialdeak,  batez  ere,  estetikari  buruz  

taxuturikoak1869.

Osabak erabilitako idaztankerari buruz dio Joan Mari ilobak:

Bere  ikusmoldea  euskaraz  ematerakoan,  saiatu  da  euskara  aseptiko  eta  

egosgaitzari ihes egiten, literatur osagai askoren sintesia eskaintzen. Eta bere  

prosagintza  oso  berezia  gertatzen  bada  ere,  ez  daitezke  uka  dituen  argia,  

ederra eta ona (ib.).

Jakingarriak  dira  halaber,  ilobak  osabaren  historia  eta  etnografiari  buruzko 

ikerketez ematen dituen argitasunak: lehenago hasi bazituen ere, gerrako gertakariek 

badute zerikusia. Gerra garaian Lasarten ezkutaturik egon zenean, eta gero hamalau 

urteko  erbestealdian  Calahorran,  artxibategiak  izan  ziren  haren  langai  bakar,  eta 

horregatik  heldu  zen,  besteak  beste,  Lasarteko  parrokia  eta  komentuaren  eta 

Calahorrako elizen historiak burutzera. 1959an kaleratu zuen  Del Oyarzun antiguo 

historia lan luzeena gaztelaniaz.

Manuel  Lekuonaren  50eko  hamarkadako  emana  aintzat  harturik,  bereziki 

kazetaritza-saiogintzan egindakoa,  literatur  euskararen batasunari  buruz,  Axularren 

Gero liburuaren laugarren argitaraldiari ezarritako hitzaurrea da nabarmentzekoa eta 

horrekin batean 1956ko batzarraz, Zaitegiren  Bidalien eginak  liburuaz eta Olabide 

lexikolariaz  idatzi  zituenak,  eta  horrez  gainera  aurkitutako  pintore  famatuen 

1869 Manuel Lekuona (1894-1987), Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1987, 10. or.
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margolanei  buruz  eta  zenbait  arte-estiloren  gainean  emandako  berriak  eta 

argitasunak, eta  Donostiako San Telmo museo etnografikoan egindako hitzaldia1870. 

Horretaz gain, salaketa-artikulu bipil bat ere idatzi zuen (B(errospe) ezizenpean) 

“Kristo-ren Antz-Bidea” argitaratu nahi eta orduko agintari zibil frankistek jartzen 

zizkioten eragozpenekin guztiz gaitziturik1871.

3.4.1. Axularren Gero liburuaren edizioa eta hitzaurrea

Gasteizko  apaizgaitegian  euskara  katedraduna  zen  20ko hamarkadaz  geroztik. 

1951n egin zuten euskaltzain, eta sarrerako hitzaldia Iruñean egin zuen “Gorozika´tik 

Gurutzeaga´ra”  izenburuduna1872.  Gai  lehor  samarra  erabili  zuen  berak  ohartarazi 

bezala,  etimologia  gai  bat,  gurutzearen  izena  gure  toki-izendegian,  toponimian. 

Askoz  garrantzi  gehiago  du  literatur  euskararen  batasunerako  Axularren  Gero 

liburuaren laugarren argitaraldiak eta bereziki hari paratu zion hitzaurreak.

Erabat  harturik,  alde  on  asko  aurkitzen  dizkio,  batetik,  eta  akatsak  ere  bai, 

bestetik, literatur euskararen batasunerazko prozesuan xehatzen ditugu. 

1956ko Arantzazuko batzarren kronika egitean nabarmendu zuen puntuetarik bat 

izan  zen  teknika-hitzena,  euskararen  teknika-hitzen  gabeziarena  besterik  baino 

gehiago euskaldunon gutxiagotasun konplexuaren ondorio zela. Garai bertsuan zioen 

J.  Zaitegik  jakin  izan  zuela  ustezko sasigabezia  horri  aurre  egiten;  bere  lanerako 

behar zituen teknika-hitz guztiak bildu zituela modu txit egokian. Olabideri 1958an 

egin  zitzaion  gorazarrezko  liburuan  parte  hartu  zuen,  hain  zuzen  lexikolari  gisa 

gasteiztar jesulaguna goresteko. 

1870 “Donostiako Etnographi-Museoan” in Euzko-Gogoa, (5-6), 1957.
1871 “Kenpis´en  Gurutze-Bidea  Franco´renpean” deritzana,  gogorra eta  ausarta,  irakurtzea  merezi 

duena. “B” ezizena, Berrospe-ren iniziala berea bada behintzat. Nonbait “Kristo´ren Antz-bidea” 
euskaraz argitaratzeko baimenik ez zioten ematen Donostiako andereño bati –Maritxu Barriola 
ote, Orixeren Urte guziko meza-bezperak liburua argitaratu zuena?–; gainera auziperatu egin zuten 
horregatik.  Haren alde ateratzen du hitza. Honela hasten da: “Nahastu egin ote-naizen egongo  
zera, irakurle, or ipiñi ditudan buru-itz oiek irakurtzean. Kempis'en “Antz-bidea” esan nai ote-
nuan,  alegia...  Ez,  irakurle,  ez.  “Antz-bide”  sonatu  orren  “Gurutz-bidea”,  ots,  Kalbarioa,  
Franco'ren  España'n  esan  nai  det.  Ala  da-ta,  izan  ere.  Lurbira  osoan  ain  irakurria  dan,  
Kempis'en  liburu  ederrak,  gaur  Gurutze-bide  jatorra  darama  Franco'renpean,  orain  arte  
kristauen artean iñoiz ta iñun eraman ez duan bezelako Kalbario garratza, Kempisek.”.  Ikus in 
Euzko-Gogoa (5-6), 1956. Ahazten zaigu maiz zein baldintzetan lan egin behar zuten euskalgintza 
gutxietsi-zanpatuan. 1956an arazo legalak Kenpis argitaratzeko.

1872 BRSVAP, (3-4), 1952, 467-493 orr.
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Dagokion  atalean  xehatzen  dugu  gehiago,  baina  Manuel  Lekuona  Egan-en 

lankide garrantzizkoa izanagatik, literatur euskararen kontuan euzkogogoatarra zen, 

maileguetara  baino  hitz  zaharretara,  Azkueren  hiztegian  zeutzan  hitz  zaharkituak 

zaharberritzearen aldera isuri gehiago zuena, hots, euskara garbira, nahiz euskarari 

eusteko herri-hizkera  mordoiloa  zerabilen  Bizkaiko  Anaitasuna  aldizkariaren  alde 

ateratzeko gupidarik ez izan.    

3.4.2. Edertia: artelanen maitale eta aurkitzaile

Iloba  Joan  Marirengandik  ikasi  dugu  Gasteizko  seminarioan  Arqueología  

sagrada  irakasten zuela. Bestalde, Mateo Mujikaren ikustaldi pastoraletan idazkari 

izanik, parrokietako artelanen ikuskaritza berak egiten zuen, obrak parrokiz parroki 

behatuz eta ikasiz eta dastatuz. 

Baditu hiruzpalau artikulu  Egan-en. Har dezagun erakusgarritzat bat: “Edertiak 

Gipuzkoan” deritzana.  Apaizgai-txangoetan-eta  berak aurkitutako hiru margolanen 

berri  ematen  digu:  “Morales”  bat  Itsasondoko  elizako  kaperatxo  batean  –Luis 

Morales “Jainkozkoa” deituaren Ama Birjina bat semea altzoan ardatzerako tresna 

batekin–. Sinadurarik gabe baina dioskunez, ezaugarriengatik, dudarik gabe, harena, 

eta adinean aurreratua zela egina. Leintz Gatzagako Dorletako ermitan Greco bat –

San Frantziskoren irudia–, eta Iraeta edo Arroa auzoko ermita batean beste Greco bat 

–San Pabloren irudia–. 

Artikuluaren  sarrera  gisa,  lehenik,  azaltzen  du  zenbat  arte  mota  dauden,  eta 

horien barruan pintura non kokatzen den. Horretarako, garaiko garbizaletasunari men 

eginik –eta aldi berean elikatuz–, gaia mugatzekoan bi hitzak emango ditu, “garbia” 

eta “mordoiloa” edo inoiz biak “garbiak”: 

Ederti, arte. “Geldi-ederti” arte plastiku. “Ibil-ederti”, ibildun arte...Gaur ez  

goaz ibil-edertietaz mintzatzera. Ibil-ederti, dantza, poesi, musika, dramatika,  

oratoria...geldi-edertietaz baizik, pintura, eskultura arkitektura...Gaur Pintura  

bakarrik ikutuko degu. Margo-edertia, Margo-edertia Gipuzkoan1873.

1873 “Edertiak Gipuzkoan: Greco bi ta divino Morales bat” in Egan, (3-4), 1956, 6. or.
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Gero adierazten digu pintura erromaniko eta gotikoaz ez baizik errenazentistaz 

hitz egingo digula.

Kazetari ikuspegitik baino maisuarenetik, estilo didaktikoa, irakas prosa.

Aurkikuntza  bera  kontatzeari  ekin  baino  lehen,  interpretazio  edo  azalpen 

historikoa  ematen  digu,  azaltzen  digu  nola  zen  posible  XVI.-XVII.  mendeetan 

gipuzkoarrak oso errenazentistak eginak aurkitzea; hain zuzen Ameriketako urreari 

esker –aberastasun materiala espiritualaren makulu noraezeko–: 

Ameriketatik urrea ta zillarra saskika bezela zetorkigun...Garai artan ez zan  

arritzeko, orduko gure aurreko aiek ederti-zale biurtu izatea. Eta alaxe gertatu  

bide-zan. Ameriketako urreak, Irala baten eskuz, ekarri izan zuan Bergarako  

Elizara  ango  Gurutze  Santu  bikaña...ez  bait-du  berdiñik,  diotenez,  beste  

iñun1874.

Leintz Gatzaga herrian berriz “Grecoa” aurkitu zuenekoa honela kontatzen digu, 

jada irakas prosatik kazetaritza-prosara igaroz, edo tartetxo bat eginez behinik behin:

Mayatzaren  azkenak  ziran.  Examiñak  emanda,  apaizgai  batzuek  Dorleta´ra  

bear genduala arratsaldea antxe  igarotzera (.)  Ibilli  giñan,  atsaldekoa egin  

genduan; eta, aizkenik, Errosario bat Dorleta´ko Amari esan bear geniola, ta  

gero  Salve  bat  kanta.  Ermitara  giñan.  Ermita-barrua  illun-xamar  zegon;  

bañan ala ere, ormetan zintzillik zeuden margolanak ikus zitezkean ainbestean.  

Berealako  batean  aietako  batek,  batez  ere,  erakarri  zidan  beregana  nere  

begira-naia ta arte-egarria. Len nunbait ikusia ote-nuan-edo kezka sortu zidan  

margo-gai aretxek...gai, kolore, dibujo...dana... “Nun ikusi izan diat nik leen  

gai  au?”...Bereala  gogoratu  zitzaidan.  Greco´ren  San  Francisco  bat  zan.  

Liburuetan  eta  asko  ikusitako  San  Francisco  bat.  Illunduta  Seminariora  

nintzanean,  azkar  asko an joan nintzan Liburutegira;  eta  antxe  bir-sendotu  

zitzaidan nere lenengo iritzia...Santua saieska, eta beste praillea ortzaz gora  

lurrean guri atzea emanda...Uraxe zan. Greco bat zan1875.

1874 7. or.
1875 8-9 orr.
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Artelanen azterketara etorriz,  hots, ezaugarrien deskribapenaz eta balioespenaz 

den bezainbatean, inoiz soilik berak hautemandakoak adierazten dizkigu, esaterako, 

“Morales”-en margolanari  zegokiola,  arte-ezagutza  zabala  daukanak bakarrik egin 

dezakeen eran; balioespenean arriskatuz.:

Zeruko lana –jaungoikozko lana– ben-benetan. Gorputz-erdi da. Andre Maria,  

bere Jesus Aurra besoan. Triste-antxa aurpegian, Morales´en Andre Mariak oi  

diran  bezela.  Aurrak,  ardatzerako  tresnatxo  bat  eskuan.  Esku  potxoloan.  

Matazuzki  bat.  Makila  luzetxo  batean  bi  ziri  gurutzeka,  goi  ta  be.  Ziri  

gurutzetuak, nunbait beste gurutze bat ekartzen gogora Amari, eta orregatik  

nunbait ain triste gaxoa. Bekozko xuta: begi-ertzak beerantza...Lana, kolorez  

oso urri, otz. Dibujoz ere oso bil, tolesgabe. Morales jator. Frimarik ez daukan  

arren, errez ezagugarri. Amaren eredua, oitua, gure margolariak beste batean  

erabiltzen  duana bera (.)  Aurpegi-antza guztia  oso mistiko.  Morales´en  era  

jatorra.  Zaar-adiñeko  lana  orratik.  Tolesgabe-tolesgabea.  Tolesgabetasunik  

aundienekoa. Bañan maisuki egiña, jakintsua, margo-jakinduri aundikoa...

Gipuzkoako  Iraetako  Greco-arenean  berriz,  berak  hautemandako  ezaugarriei, 

Zuloaga  bezalako  pintore  famatuak  edo  beste  kritikariren  batzuek  adierazi  bide 

zituztenak gaineratzen zizkien:

Irudia San Pablo´rena da.  Toledo´ko  Katedraleko  Apostoladuan agiri  diran  

beste  Apostoluen  jite  ber-berekoa.  Ez  bait-diteke  esan  aiek  baño  obe  ala  

txarragoa danik. Begi-indarrez izugarrizko indarduna dala, bai. Zuloaga zanak  

ikusi  zuan gero;  eta  aren  iritziz,  ba´du lan  onek  Greco´ren  bestek  ez  duan  

gauzatxo bat: bigarren malla edo terminoko argia, alegia: anartean ezagun  

ziran  Greco´ren  margo-lanak  agiri  etzuten  misteriozko  argi  xotil  zenbait;  

Apostoluaren eskui-aldetik zabalik dagon leiotik sartzen zaion saiets-argia.

Esan ere,  esan omen zuan Zuloaga´k  berak,  Apostoluak  inguruan eta  atze-

aldean  agiri  duan  etxe-barrua,  Toledo´ko  Casa  del  Greco  dalakoaren 

karreraen bat ote-dan. Ba´da, baita, Apostoluaren eredua, Greco ber-bera ote-
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dan dionen bat  ere;  beraz,  egillearen beraren erretratu bait-liteke  ola gure  

Iraeta´ko margo-lana1876. 

70eko hamarkadan, arte-tratatu txiki bat moldatu zuen, prosa didaktikoz moldatu 

ere. Era sintetikoan artea zer den, estetika, eta gero oso labur: arkitektura Grezian, 

Erroman, Bizantzion, arabiarren artean; arte bisigotikoa eta mozarabea, erromanikoa, 

gotikoa,  errenazentista,  barrokoa,  neoklasikoa,  eta  estilo  eklektikoa;  bereziki 

interesgarria estilo batetik besterako iragaitzak nola ezaugarritzen dituen1877. 

3.4.3. Donostiako San Telmon egindako hitzaldia

Euzko-Gogoa-n kaleratu zuen idatzi  bakarra hitzaldi  luze hauxe, hamabost bat 

orrikoa.  Axularren  Gero-ren aitzin-solasa iruzkintzen  ari,  adierazi  dugu Axularren 

jatortasuna eta herritartasuna goresten zuela eta haren latinismo edo kulteranismoak 

txarresten.  Hitzaldi  honen zati  batzuk aldatuko ditugu, M. Lekuonak herriaz zuen 

ikuspegi zenbaiten adierazgarri direlakoan.

Sarreran  zioenez,  oiartzuar  eta  baserritar  bezala  aurkeztu  zien  bere  burua 

entzuleei. Gaia berriz: kuttuna, kutxa, kaikua eta kontrabanduaz.

Hona herriaren mentalitateaz zer iritzi agertu zuen:

Begira. Erriak oraindik ere  –beti ere– mago-mentalitatea du. Ez gure Erriak  

bakarrik;  erri  oro,  alde  guztietako  erriak.  Eta  zenbait  gaitz  eta  gaxotasun,  

misterioz sortzen dirala uste du; ta berdin baita misterioz sendatu bear dirala  

ere.  Orixe da mago mentalitatea izatea.  Antziña-antziñeko mentalitatea.  Eta  

magoen siniskerietan, gauza jakiña da nolako garrantzi aundia ematen zaien,  

eta  nolako  indar  bortitza  aitortzen,  itzezko  zenbait  formulai.  Abrakadabra,  

adibidez,  mundu  guztian  da  ezaguna  mago-formula  bezela,  zenbait  

arrigarrizko  gauza  lortzeko;  berdin,  baita,  Sesamo etab.  itz.  Erria  beti  ere  

siniskeri  oietan bizi  da,  olako siniskeriz inguratua, leporaño sartua; iñungo  

1876 10 or.
1877 Idaz-lan guztiak 3, Arte-Izti, Kardaberaz bilduma 24, Gasteizko Seminarioa, 1978, 7-47 orr.
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Sinismen  eta  Jakinduriak  gora-behera  –Elizaren  beraren  predikoak  gora 

behera– oso nekez uzten bait-ditu erri xumeak olako siniskeri zaharrak; eta,  

uzten baditu ere, usterik gutxiena danean, antxe berritzen ditu.

Orra  bada:  siniskeri  magiko  orren  eta  Kristau-Sinismenaren  nahastetik,  

nahaskillotik, interferentzi bezela sortzen dira gero gure kuttunarena bezelako  

sorkari nahasiak (.)

Ebanjelioak gaizkiñen kontra izan dezaketen indarra, Elizak berak ere nolapait  

aitortu  izan  du.  Beste  mentalitate  batekin  ordea.  Guztiok  noizpait  ikusiak  

izango zerate Elizaren olako zenbait rito edo zeremoni. Adibidez, Mayatzeko  

Gurutze Santuaren egunean erri askotan da oitura, mendixkaren batean dagon  

Ermitaren  batera Prozesioan Letaniak  kantatuz  igo,  eta  an,  munduaren lau  

aldeetara  —Iparraldera,  Egoaldera,  Sortaldera  ta  Sartaldera—  lau  

Ebanjelioan  Asierak  kantatzea,  ekaitz  gaiztoak  konjuratzeko...  Gaizkiñen  

kontra,  ikusten  dezuten  bezela...  Berdin,  bada,  baita  kuttunean  ere  erriak.  

Elizak Konjuruetan egiten duana, egiten du baita, erriak ere kuttunean.

Beste mentalitate baten barruan, ordea, esan dizutet lentxuago. Elizak “otoitz  

eta eskabide  bezela” erabiltzen  duana  –Jaungoikoari  eskabidez  eta  otoitzez  

alegia– erriak mago-formula bezela, “formula eragikorra bezela” erabiltzen  

baitdu; ots, len aipatu degun misteriozko gauza bat bezela  –misterioz gaitza  

etorri,  misterioz  gaitza  aienatu–.  Bi  mentalitate  elkarrengandik  oso  

bestelakoak.  Bata,  Jaungoikoari  errukia  eskatzeko;  bestea,  misterioaren  

indarra  gaitzari  ezartzeko,  indarrean  ezartzeko.  Bata,  bada-ezpadako  

ondorenakin; bestea, ustez naita-ezko ondorenakin1878.  

Beherago berriz, jakingarria gertatzen da kontrabandoaz zer epai moral ematen 

duen:

KONTRABANDUAREN INGURUAN IRITZI

Eta  lenen-lenengo,  galdera  bat:  Zer  iritzi  merezi  oi  zuten,  bizibide  ortan  

ibiltzen ziranak?

Gaur gauzak asko aldatu dira. Gauza asko ahaztu ere egin da urteen buruan.  

Eta ola, gure egunetan bizi diranak, ez dute, ez dezakete izan, aspaldi batean,  

1878 “Donostiako Etnographi-Museoan” in Euzko-Gogoa, (5-6), 1957.
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gure  artean,  kontrabandoari  buruz  izan  oi  zan  iritzirik.  Erriaren  iritzia.  

Elizaren beraren iritzia.

Azkeneko oni natxikiola, lendabizi, nik esan dezaket, bati baño geiagori arrotz  

egingo zaionik zer-edo-zer. Gazteiz'ko Seminarioko Moral-klasean galdetu izan  

zan gure denboran bein baño geiagotan: “Kontzientziaren azpiko legea al-da,  

kontrabandoa galazten  duan legea?”.  Eta  guk entzuten  genduan erantzuna,  

auxe  izaten  zan:  “Besteak  beste,  Euskalerrian,  kontrabandoaren  kontrako  

legea,  ez  da  kontzientziarenpeko  legea.  Euskalerrian  kontrabandoa  egitea,  

kontzientziaren bidean, libre da”.

Erantzunaren  arrazoi-bidea?  Euskalerriko  lege  jatorrez,  Frantzia'ko  mugan  

Aduanarik  etzegola.  Libre  Comercio  genduala  Frantzia'rekin.  Gero  ezarri  

zigutela  Aduana  ori;  eta  erriaren  gogoaren  kontra  ezarri  ere;  eta  erriaren  

kontrako  legea  zalako,  etzala  legea;  kontzientziaren  bidean  autsi  zitekean.  

Cobernuaren “agindu” bat zala baizik. Orixe zan Moral-klase artan bein baño  

geiagotan  entzun  izan  genduan  erantzuna.  Eta  erantzun  ori  ematen  zuana,  

zarron-zale bat zan. Urte asko munduan eginda, oraindik asko ez dala il dan  

zarronzale purrukatua; oso gizon seriyo ta jaungoikozkoa (ib.).

Erakusgarri hauekin aski dugu dagokigunerako. Herri literatura goratzen, konta-

poesian, artelanen azterketan eta jakintza etnografikoan ekarpen garrantzizkoa egin 

zigun.

3.5. TXILLARDEGI

Kontagintzan, batez ere 50eko hamarkadan argitaratu zituen bi eleberriekin lortu 

zuen Txillardegik merezitako ospea.  Egan-en kaleratu zituen artikuluek ere merezi 

dute  aipamena,  besteak  beste,  hobeki  ulertzen  laguntzen  digutelako  haren 

kontagintza,  eta  aldi  berean  argitasunak ematen  baitizkigute  Arantzazuko teologia 

ikasle Iñaki Bastarrikarekin izandako eztabaidari buruz; eta horrexegatik dagokion 

kapituluan  aztertzen  ditugu,  hemen  aipatu  soilik1879.  Literatur  euskarari  buruz 

1879 Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapituluan. “5.1.2.3. Txillardegi-
Bastarrikaren arteko talka”.
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argitaratu zituen bi artikulu ere aipatuko ditugu, haien azterketa beren testuinguruan 

dagokion atalerako utzirik. 

Ipuinei eskainitako atalean aditzera eman dugu Orangutanen uhartea kontakizun 

alegorikoan,  bere  garaiari  aurreratuz,  gizakion  aberetasuna  eman  zigula  aditzera. 

Egilearen beraren hitzetan, gizona orangutanaren anaia bikia eta hurbila baldin bada, 

gure hilezkortasunaren esperantzak, erokeria bihurtzen dira, eta orobat giza-leinuaren 

gailentasun famatu hori.

Leturiaren  egunkari  ezkutua  euskarazko  lehen  nobela  existentzialaz,  adierazi 

dugu eleberrien atalean hainbat gazte kontzientziaturen erlijio krisiaren testuinguruan 

sortu zela; alde batera, erlijio soziologiko ofizial frankistarekiko krisi giroaren isla, 

eta bestetik, giro sortzaile aldi berean.

Halaber gogora ekarri dugu nor bere erara han zirela hausturaren edo zalantzaren 

mendean: Kruwig, Mirande, Tx. Peillen, N. Etxaniz, S. Mitxelena, A. Ibinagabeitia, 

J.  San Martin,  G. Aresti...  Larrimina oso presente zegoen, bizitza sakrifikatu hark 

zentzurik  ba  ote  zuen,  merezi  ote  zuen  garapen  ekonomikoak  eskatzen  zuen 

sakrifizio pertsonala,  noiz eta ziurtasun espiritualak auzitan zirenean;  kezka haiek 

nonahikoak  eta  noiznahikoak  izanagatik,  50eko  hamarraldian  indar  bereziz  ageri 

ziren euskal literaturgintzan.

Goazen Egan-en –bat Euzko-Gogoa-n– agertu zituen artikulu jakingarrietara.

3.5.1. Kazeta-artikuluak

Gehienek ez bezala, euskal idazle zaharrei ez baizik M. Unamuno erdal idazleari 

eskaini  zion  Donostiako  Urkixo  Mintegiko  solasaldia:  “Unamuno  eragille” 

izenburupean1880,  noiz  eta  Eliza  katolikoak  bilbotarraren  bi  liburu  indizean  sartu 

zituenean. A. Camusen gainean aritu zen “Taupadak” deritzan artikuluan1881, idazle 

1880 Egan, (3-4), 1957.
1881 Euzko-Gogoa, (7-8), 1957. 

1008



Kazetaritzatik saiakerara

frantses aljeriarrari Nobel saria eman berritan, eta “Lekuko Bikain Bat il da” eskaini 

zion gazterik istripuz hiltzean1882. 

Buda  eta  budismoari  “Mendeurren  oargarri  bat:  Buda  Sakiamuni  ta  bere 

gaurkotasuna”1883 artikulua opa izan zion, bi mila eta bostehungarren urteurrenaren 

karietara;  eta,  astronomiaz  eta  unibertsoaren  sorrerari  buruzko  teoriez  jardun  zen 

“Betikoaz  agian”1884 artikuluan.  Hondarrik  hondarrenean,  bost  artikuluak  ere,  bizi 

zuen kezka erlijioso-filosofikoaren emaitza. 

Beste  artikulu  historiko  bat  badu,  bere  jaioterri  Donostiaren  eta  jaio-auzo 

Antiguaren sartu-irtenei eskainia: “Donostia ta Antigua 1829´ean” 1885. Istorio polita 

kontatzen  du,  Antigua  auzoak  Donostiaren  sorreran  izan  duen  garrantzia  modu 

atseginean oroitaraziz eta goretsiz.

3.5.2. Literatur euskararen batasuna

Bi artikulu garrantzizko ditu, bata, 1956koa “Ez bat eta ez beste”1886 deritzana, A. 

Irigoienek hitzaldia egin Gipuzkoako Aldundian,  N. Etxanizek erantzun, eta haien 

ondoren Egan-ek argitaratua. Bestea 1958 amaierako “Batasunaren bidea”1887 izeneko 

hitzaldi  luze-mamitsu,  axola  handikoa,  Bilbon  Euskaltzaindiak  antolaturiko 

jardunaldietan egindakoa1888. 

3.6. BESTE IDAZLE BATZUK: 

Gure  lanaren  mugek  horretaraturik,  ezin  gara  idazle  guztiengana  hedatu,  eta 

Euzko-Gogoa eta/edo Egan-en argitaratu zuten idazle hauen aipamen labur honekin 

bururatzen dugu atal hau.

1882 Egan, (1-2), 1960.
1883 Egan, (5-6), 1956. 
1884 Egan, (1-2), 1958.
1885 Egan, (1-2), 1957.
1886 Egan, (3-4), 1956, 44-49 orr.
1887 Euskera, 1959, 150-170 orr.
1888 Ikus “Literatur euskararen batasunerantz” atala, 78 or eta ond.
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3.6.1. Nemesio Etxaniz

Nemesio  Etxanizek  Donostiako  Oargui  kultur  elkarteak  antolatutako  euskal 

idazlanen sariketen berri eman zuen; euskarak irratian egindako lehen urratsen berri, 

eta euskararen batasunaz eta idatzi zuen, bereziki Euzko-Gogoa-n1889 eta baita Egan-

en1890 ere.

3.6.2. Jon Garmendia

Jon Garmendia  Zeleta-k bereziki  Euzko-Gogoa-n eta  Egan-en ere artikulu sorta 

bat argitaratu zuen, euskararen eta euskal literaturaren egoeraz, Orixe eta Zaitegiri 

hitz  neurtuz  egindako  gorazarreak  kaleratu  zituen,  eta  zenbait  libururi  buruzko 

iritziak1891.

3.6.3. Eusebio Erkiaga

Eusebio  Erkiaga  kontagintzan  nabarmendu  zen,  baina  genero  guztiak  landu 

zituen.  Gernika,  Euzko-Gogoa  eta  maizenik  Egan-en  argitaratu  zituen  askotariko 

artikuluak1892.

1889 Esate baterako: “Euskalzaleen batasuna” in Euzko-Gogoa (5-6), 1951;  “¡Bizi Nai!” (9-10), 
1951;  “Irrati-bidea” (5-6), 1956, eta “Eskuak batu ditzagun” (3-4), 1958.

1890 “Oargui´ren irugarren batzaldia” in Egan (3-4), 1955; “Oargui´ren sariketak” (5-6), 1955.
1891 Ikus Euzko-Gogoa-n “Orixe-ri ongi etorria” (neurtitzez), (1-2), 1955; “Gutun Iakingarri bat” (3-

4), 1955; “Orixe eta Zaitegi Jauneri, Ongi Etorria” (1-2), 1956 (neurtitzez);  “Euskeraren iraupena 
eta  Euskal-literaturaren  aurrerapena”  liburuxka  moduan  argitaratua,  Julio  Urkixon  egindako 
hitzaldia (1-2), 1958;  “Etxaide´ren Pernando Plaentxitarra” 1956ko azkeneko alean; “Aurtzaroko 
oroipenak” (3-4), 1957; jaioterri zuen Lasarteko haurtzaroko oroitzapenak 30 orritan; eta “Idazle 
gizatxarra,  ta…”,  (3-4),  1957.  Juan  San  Martini  egindako  erantzuna  Jon  Etxaidek  Juan  San 
Martinek lagundurik ateratako liburuaz argitaratu zuen iritziari Juan San Martinek erantzun, eta 
hari  emandako  ihardespena.  Etxaidek  amaitu  zuen  ika-mika;  “Intza  begietan”  (1-2),  1958; 
“Euskerazko aldizkariak” (3-4), 1958; “Xenpelar” 1958 (9-10); 
Eta  Egan-en:  “Azkueren  omenez  Bilbao´n  ospaturiko  euskal-jai  biotz  ukigarria”  (1-2),  1957; 
“”Orixe” eta Bedayo´ko txistularia” (5-6), 1956.

1892 Ikus Berbalauaren kulunkan prosa-lanak 2, Labayru, Derio, 2002, 1226-1227 orr. Bat 
bereiztekotan: “Ravel, Ziburu-ko seme” in Egan, 1959ko azken alean.
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3.6.4. Gaizka Barandiaran

Gaizka  Barandiaranek  filosofiaz  idatzi  zuen:  existentzialismoaren  gurasoak 

seinalatzen eta azaltzen saiatu zen, eta halaber existentzialista nagusien pentsaera eta 

ezaugarri irtenenak deskribatzen, balioetsi gabe. Pena da euskara zaila erabili izana, 

mailegurik gabea. Euskara ulerterrazagoa erabili balu, esker hobea izango zuen1893. 

3.6.5. Jaime Kerexeta

Jaime Kerexetak  mazmarroiztia-z, hots, heraldikaz idatzi zuen  Euzko-Gogoa-n, 

hasi  1956ko  bigarren  zenbakitik  eta  1959ko  azken  zenbakira  arte;  hutsune  zen-

baitekin: hamaika artikulu.

3.6.6. Gurutz Ansola

Gurutz  Ansolak  hiruzpalau  filmen  kritika  argitaratu  zuen  Egan-en  K. 

Mitxelenarekin  batean  batzuetan,  antzerki-lan  batena  ere  bai,  eta  Europaren 

elkartzeaz Julio Urkixo mintegian egindako hitzaldia1894.

3.6.7. Alfontso Irigoien

Alfontso  Irigoienek  Bizkaiko  Anaitasuna-n  eta  Donostiako  Egan-en  nagusiki 

Euskaltzaindiaren eta Bilboko euskal kulturaren inguruko kronikak kaleratu zituen; 

han bizkaieraz, I. Berriatuak ezarritako eredu herrikoi aurkakoek mordoilotzat joari 

jarraiki,  eta  Egan-en  egungo  euskara  batutik  gertuko  ereduan,  1955etik  1958ra. 

Euskaltzaindiaren  idazkaritzan,  eta  euskal  kulturaren  eragile  gisa Bilbon lan  asko 

egin zuen; bertsolari sariketen lehen antolatzaileetarikoa ere izan zen.

1893 “Izatasun  filosofia”  in  Euzko-Gogoa,  (3-4), 1956;  eta  jarraipena  Euzko-Goga  (3-4),  1957; 
“Gaurko filosofiaren asmakizunak” in Euzko-Gogoa , (3-4), 1958, (jarraipena iragarri baina izan 
ez zuena); eta “bertze” ezizenpean: “Euzkel itzetan azterka” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1957.

1894 Ikus “Zinema” in Egan, (1-2-3-4), 1956; (1-2), 1958; eta (1-2), 1959.
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3.6.8. Txomin Peillen

Txomin  Peillenek  Pariseko  Elgar-en  frantsesez  –euskal  gaiez,  esaterako, 

Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua-z– eta euskaraz Euzko-Gogoa eta Egan-

en  argitaratu  zuen.  Bereziki  Donostiako  aldizkarian:  kontakizun  laburrak  eta  bi 

prosa-lan interesgarri; bata, euskaldunen bizimoduaren irudi freskoa, 1957koa, Hego 

eta  Ipar  Euskal  Herria  gogoan;  eta  bestea  ez  gutxiago  irakurgarria,  artikulu  luze 

samar bat pintura modernoaren bilakaeraz, azken ehun urtetik hona, inpresionismotik 

orduraino,  akademizismo  ezilkorraren  aurka  eta  ederra  eskola  guztietan  dagoen 

ideiaren alde: atzematen jakin behar!1895.

3.6.9. Gabriel Aresti 

Gabriel  Aresti  50eko hamarkadaren amaieran hasi zen nabarmentzen eta  fama 

biltzen.  1958ko abenduan hitzaldia  egin zuen Bilbon Euskaltzaindiak antolatutako 

batzarrean, Pedro I. Barrutiaren “Gabonetako ikuskizuna” antzerkiaz, eta gero beste 

bat Donostian, 1960ko Euskal Astean, “Poesia eta euskal poesia” gaiaz. Oroit 1959an 

Maldan Behera poema saritu ziotela. Bizkaiko  Anaitasuna-n artikulu bat behintzat 

kaleratu  zuen,  eta Egan-en  bi  1960an.  Bizkaikoan  “Orain  berreun  urte,  mundu 

guztiak,  gente  ikasiak  be,  siñistuten  ebazan superstiziñoak”1896 eta  Gipuzkoakoan, 

bata:  “Gaurko lau poeta” deritzana1897,  izen berarekin ateratako liburuaz egindako 

iruzkina,  Jose  Maria  Basaldua,  Julio  Fernandez  de  Maruri,  Vidal  de  Nicolás  eta 

Gregorio San Juan erdal poeten poema bildumaz, hitzaurrea Gabriel Zelaiarena eta 

epilogoa  Blas  de  Oterorena;  eta  batez  ere  Donostian  egindako  hitzaldia1898,  non 

besteak beste, euskara baliozkotzat jotzen duen poesiarako eta bere poetikaren berri 

zenbait ematen duen. 1958ko abenduko hitzaldia berriz Euskaltzaindiaren aldizkarian 

argitaratu zen1899.

1895 Ikus “Inondik ez banu arrazoinik” in Egan (5-6),1957; eta “Akademismu ezilkorra” in Egan (1-
2),1958.

1896 1956, (3-4-5). Baliteke gehiago kaleratzea hemen, ezinez edo. Bere izenez ez dut aurkitu.
1897 1960, (1-2), 113-115 orr. Iruzkingai duen liburuaren izenburua: 4 poetas de hoy, “Asociación 

Artística Vizcaína” elkargoa, Bilbao, 1960.
1898 1960, (3-6), 154 or.
1899 Euskera (4), 1959, 139-149 orr.
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3.6.10. Mikel Lasa

 Mikel Lasak lau artikulu idatzi zituen Yakin-en. Bi bereiziko nituzke: “Romano 

Guardini´ren estetizismoa”1900 eta “Georges Bernanos”1901: bietan ikuspegi eta iritzi 

originalak azaltzen ditu. Olerkigintzan ere hortxe 50eko hamarkada 60ko hamarkada 

artean hasi zen, eta berehala nabarmendu zen. 

1900 1959, (9). 
1901 1960, (13). 
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4. ARANTZAZUKO IDAZLEAK ETA YAKIN

a) Arantzazuko idazleak

Arantzazuko  santutegia,  komentua  eta  kolejioa Euskal  Herriko  erromes-bide  eta 

erlijiogune garrantzizkoa ez ezik, aztergai dugun urte-bitartean, euskal kulturgintza-

rako gune axola handikoa ere izan da: 

Kultur lanak zeresan handia izan du Santutegian eta bertatik ingururako; bi  

une  historiko  behinen  aipatuko  nituzke:  XVIII.  mendeko  musika-lana,  eta  

XX.ean arte ederretan eta euskalgintzan egindakoa1902. 

Aita Pablo Lete Kantabriako frantziskotar probintziako buru zela, eliza berriaren 

eraikuntzak arte plastikoak eta euskal artistak suspertu zituen, eta halaber euskarazko 

kultura. 1950eko irailean jarri zen lehen harria, 1952an hil zen Aita Lete, eta 1954an 

eten zituen lanak Font i Andreu Gipuzkoako gotzainak, eta Italiarako zen Erromako 

Arte-Batzordeak  emandako  iritziari  jarriki,  1955ean  debekatu.  Aita  Leteren 

bultzadaz, halaber, areagotu egin zen fraideak edo fraidegaiak Europako unibertsitate 

katolikoetara  joateko  isuria,  Erroma,  Friburgo  edo  Lovainara,  edo  Alemania  edo 

Jerusalemera, eta horrek, zeharka, eragina izan zuen euskalgintzan ere, gerora euskal 

idazle izan zirenei Europako teologiaren aire berriak heldu baitzitzaizkien,  betiere 

Kontzilio aurreko hemengo giroaren barruan.

Arantzazutik  egindako  euskal  kulturgintzari  dagokionez,  misiolariek  egindako 

lanaz  gainera,  1947tik  aurrera  tako  edo bloke  itxurako  egutegia  argitaratzen  hasi 

ziren,  euskal  familia  askotara  heltzen  zena.  Euskal  idazleei  bagagozkie,  50eko 

hamarkadan, eraginik handiena eta obrarik mardulena bururatu zuena, dudarik gabe, 

Salbatore Mitxelena izan zen. Poesian bereziki, eta saiakeran eta antzerkian ere. Hori 

bai, urte gutxiko obra, etenda bezala geratu zena, gazterik aldegin zuelako aberritik, 

hemengo giroa ezin jasanik, eta gazterik hil zelako, besteak beste. 

1902 INTXAUSTI, J.:“Arantzazun 500 urte” in Arantzazu: euskal santutegi bat XX. Mendean. Un 
santuario vasco en el siglo XX. Arantzazu, Oñati, 2001, 21. or.
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Euskal  idazgintzan  Aita  Luis  Villasantek  izan  zuen  garrantzia  ere  ez  dago 

zuritzen  hasi  beharrik,  jada  50eko  hamarkadatik  hasita,  bereziki  Euskaltzaindian 

egindako lanagatik. Nahiz saiakera onenak euskaraz 60ko hamarkadan eman zituen 

(Euskal  Fedearen  sustraiak  trilogiaren  bi  liburuki,  Jainkoa  1962,  eta  Jesukristo  

1969),  50eko hamarkadan  ere  garrantzi  handia  izan  zuen.  1952an izendatu  zuten 

euskaltzain, eta sarrera-hitzaldian lapurtera klasikoaren aldarria egin zuen, Krutwigen 

arrastoan.  1956an,  Arantzazuko  Euskaltzaleen  Biltzarrean,  eta  1958an,  Bilboko 

Euskaltzaindiaren jardunaldietan, hitzaldi garrantzizkoak egin zituen, eta  Aranzazu,  

BRSVAP, Egan eta Euzko-Gogoa-n euskal idazle zahar onentsuenen gainean argitara 

emandako idatziengatik, hagitz nabarmendu zen.

Bitoriano  Gandiagari  buruz,  esan  liteke  50eko hamarkadan  hasi  zuela  olerki-

gintza, eta  Elorri  60ko hamarkadaren hasieran kaleratu arren, 50eko hamarkadako 

emaitza duela, olerkigintzaren atalean aztertu dugun bezala. 

Julian Alustiza “Aztiri” bezalako misiolarien bitartez berriz (beste bi famatu, S. 

Mitxelena  eta  E.  Agirretxe),  Arantzazuk  erlijioarekin  batera  euskara  atxikitzearen 

aldeko  bultzada  Euskal  Herriaren  mendebalera  ez  ezik,  Gipuzkoa  eta  Nafarroa 

euskaldunera eta hein batean Iparraldera ere, Ainhoa eta inguruetara, hedarazi zuen. 

Julian  Alustizak  Aranzazu  aldizkarian  Nafarroaz  eta  euskaraz  kaleratu  zituen 

artikuluetarik banaka batzuk ekarriko ditugu. 

Imanol  Berriatuak  berriz,  “Anaitasuna”  bizkaitarra  sortu  zuen  1953an,  eta 

bertako zuzendari eta artikulu askoren egile izan zen. Euskara irakasle, F. Krutwigen 

eraginez garbizalekeria bazter utzi, eta bizkaiera errazean hasi zen artikuluak ontzen 

aipatutako aldizkarian. Gai aldetik jakingarriak dira zinemak moral aldetik sortzen 

zituen  kezkez  idatzi  zituenak,  edo  Dakarreko  itsasoan  bermeotar  arrantzaleen 

kapilautzan egindako lanaren berri jasotzen duten kronikak, eta katolikoek Kubako 

iraultzan izandako esku-hartzeaz eman zituen argitasunak eta adierazitako iritziak.   
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1956ko  irailean,  gorago  adierazi  bezala,  gerraondoko  lehen  Euskaltzaleen 

Batzarra  burutu  zen,  eta  data  berean  Yakin  kazetaren lehen  alea  banatu  zen 

batzarkideen artean.  Yakin  teologiako ikasleek sortu zuten, eta berehala bihurtu zen 

eliz  ikastetxeetako  euskaltzaleen  kultur  plaza.  36ko  gerraurrean  jesuitak  eta 

kaputxinoak nabarmendu ziren euskalgintzan; gerraondoan, Euzko-Gogoa atera zuten 

jesuiten  eskolan  hazitakoek,  eta  frantziskotarrak  berriz,  Erriberrin  Gure  Izarra 

aldizkarian trebatu ondotik, Yakin kaleratzen hasi ziren.

Lehenik  euskal  idazleei  egingo  diegu  tartea:  S.  Mitxelena,  L.  Villasante,  J. 

Alustiza,  eta  I.  Berriatuari;  eta  ondotik,  Yakin  aldizkariari,  eta  sortzaileei  buruz 

argibide bakan batzuk eman ondotik, Joseba Intxausti eta Joxe Azurmendiri, idazle 

orduan hasiberriei, egingo diegu tartea.

4.1. SALBATORE MITXELENA

Olerkigintzaren  atalean  laburbildu  dugu  haren  obra,  eta  Mitxelenaren  lanek 

erakusten duten batasunaz mintzatu gara.  Erri bat guruzbidean  drama iruzkintzean 

ere,  berriro  berretsi  dugu,  eta  gehitu  bi  aro  baino  gehiago  Mitxelenaren  obran, 

Ameriketara joan aurrean argitaratua bata (Arantzazu: euskal sinismenaren poema; 

Ama-Semeak Arantzazuren kondairan), eta Ameriketan ondutakoa edo han amaitua 

eta han zela argitaratua, aldiz, bestea (Unamuno ta abendats; Erri bat guruzbidean  

eta  Confixus),  aditzera  eman  dugu  ezen  erlijioaren  eta  politikaren  arteko  lotura 

esplizituagoa bai bigarren aroan –aro deitzea badago–, baina lehenengoan ere lotura 

hori presente dagoela,  eta idatziak erabat harturik,  zatiketa baino gehiago obraren 

batasuna gailentzen dela. 

Atal  honetan  bi  liburu  aztertzea  dagokigu,  bata,  Ama-Semeak  Arantzazuko 

kondairan eta bestea Unamuno ta abendats.

4.1.1. Ama-Semeak Arantzazuren kondairan
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Enkarguz egindako lana da. 1951n, bi hilabeteren buruan ondu zuen Zarauzko 

frantziskotarren komentuan.  Pablo Lete probintzial  famatu aretxabaletarrak agindu 

zion,  basilika  berriaren lanak hastapenetan zirela.  Basilika  berriaren lanen hasiera 

horrek balio sinboliko handia zuen S. Mitxelenarentzat:  “ermitagintza” berria zen, 

Arantzazuren  kondaira  gorabeheratsuan,  goraldiak  eta  beheraldiak  txandakatzen 

direnekoan,  goraldiaren  hasiera,  eta harekin batera Euskal Herriarena,  bien patua, 

izan ere,  euskaldun jendearena eta  Arantzazurena,  elkarren eskutik joan baitira  S. 

Mitxelenaren,  Aita  Jose-Adrian  Lizarralderen1903 eta  beste  hainbat  frantziskotar 

euskaldunen ikuspegian.

Labur-zurrean esan liteke, historia aldetik, Aita Lizarralderen liburuaren zordun 

dela  hein  handian,  eta  literarioki  berriz  S.  Mitxelenaren  prosa-maisutasunaren 

erakusgarri. Idazmolde herrikoia bezain adierazkorra erabiltzen asmatu zuen, teoria 

aldetik nahasmen handia zegoen garaian (gipuzkera osotua, lapurtera klasikoa, nafar-

lapurtera herrikoia, garbizalea-mordoilozalea...) eta euskarazko praxia oso urria zene-

an, euskaraz idaztea aldapa gora pikoa izaki, eta argitaratzea aldapa gaitzagoa oraino.

4.1.1.1. Arantzazuko kondairaren filosofia teologikoa

Aita Lizarralderen zordun dela adierazi  dugu kondairaren aldetik,  eta zor hori 

aitortzeko batere gupidarik ez zuela izan gaineratu behar: 

Gaurko  pralle  euskaldunok,  gazte  ta  zarrok,  arantzazu-zale  sutsuak  omen 

gaituzu,  antziñakoen  aldean.  ¿Nork  galdatuta?.  Lizarralderen  arnasak  eta 

maitemiñak.  Gaurko  Arantzazuk  gure  gizartearen  premietara  poliki  bekokia 

altxa omen du, moldiztegi, errebista, gogo-jardun, idazlaritza, euskaltasun eta 

beste zenbait zeregin-motakin. ¿Nori esker?. Ez gutxi, Lizarralderen liburu ta 

burutapen kemengarriai esker1904.

1903 1918an Oñatiko Eusko Ikaskuntzen Batzarrean egon zen. Oñatiko unibertsitateari buruzko lan 
bat badu. “Andra Mari” liburuak idatzi zituen, horietako bat Mateo Mujika gotzainaren 
hitzaurrearekin. “Aranzazu” aldizkariaren zuzendari izan zen. Guri dagokigunerako, 
garrantzizkoena, 1950ean argitaratu zen obra: Historia de la Virgen y del Santuario de Aranzazu, 
Edit. Aránzazu, Oñate, 1950. 

1904 MITXELENA, S.: Idazlan guztiak II, E.F.A., Oñati, 1984, 537 or.
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Harengandik  jasotakoetarik,  guztien  gainetik,  ideia-eguzki  bat  azpimarratzen 

zuen: euskaldunon fedearen erdigune Arantzazu jotzea, hots, arantzazu-zentrismoa, 

eta  horrekin  batean  Arantzazuko  kanta  zaharren  balioa  aintzat  hartu  eta  haien 

ezagutza zabaldu izana: 

Erriz-erri zebillela, ermitetatik Andra-Marien fotografiak bezela jasotzen zitun 

kanta-zarrak ere aiton-amonen aotatik.Eta etxeratzean,  danak pillatu oi  zitun 

kuadernu-batean,  arretaz eta egiazki,  batere aldatu gabe, noren aotik eta nun 

jasoak diran zeazkiro fede-emanaz. Kuadernu edo bilduma arekin jakin-iturri 

berri  bat  azaldu  zigun,  ondo  baliotsua  alare,  gure  asaben  gogorapenean 

Arantzazu zer izan zan aditzeko. Pena da A. Lizarralde luzaroago ez bizi izana, 

ele ta kanta zar aiek, txukundu ta osatuz, liburu batean mamitzeko. Ark egin 

bear  zukena  gerora  al  bezela  lardaskatu  zunak  poz  du  emen  aitortzea: 

Lizarralderen kantazarrai eskerrak sortu ta mamitu zala Arantzazuko poema1905.

Halarik ere, nahiz Aita Lizarraldegandik askotxo jaso, eta harekin zor handitan 

izan,  liburuaren egitura,  kapituluen luze-laburra eta  haiek,  Lizarraldek gaztelaniaz 

bezala, Mitxelenak euskara herrikoi egokian taxutu izana, S. Mitxelenari berari zor 

diogu.

Egitura  ez dugu hemen aztertuko.  Lan hori  Aita  Villasantek  egin zuen ederki 

asko, eta hitz hauekin goratu zuen liburuak duen batasuna: 

Erabateko batasun arrigarria du buru batetik besteraiño. Aria zuzen eramaten 

daki  bere  xedera.  Ongi  asmatu  ta  ederki  zertua  dela  ezin  ukatu.  Amabi 

kapitulutan  dago  banatua.  Hoetaz  gaiñera  ba  du  itzaurre  bat  eta  azken 

bukaera1906.

Idazlanaz kanpoko zertzelada jakingarri horiek eman ondotik, guri, beti bezala, 

azterketa albait laburrena egitea dagokigu. 

1905 539 or.
1906 Salbatore Mitxelena, Jakin sorta, (2), 1970, 75-76 orr.
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Oroz  lehen,  azpimarratu  behar  dena  da  Arantzazuren  kondairaren  filosofia 

teologikoa dela aztergai duguna. Frantziskotarren, eta euskaldun herri fededunaren 

ikuspegi  orokorrean,  kanta  zaharretan-eta  islatua  gelditu  denez,  Baltzategiko 

Errodrigo  artzainari  agertu  zitzaion  Ama Birjina  –irudia,  baina  irudi  berezia–  eta 

hitzarmen santu bat proposatu zion: euskaldunok eraiki niri ermitatxo bat hemen, eta 

ni zuen zaindari izango naiz. Eta handik aurrera euskaldun herriaren eta Arantzazuren 

patua bateratsu joan dira historian barrena bost mendeetan.

Hori da zentzu orokorra. Ikuspegi orokor hori gogoan dugula, egungo euskaldun 

irakurlearen  ikuspegitik,  atalik  adierazgarrienak  begitandurikoak  nabarmenduko 

ditugu gaingiroki.

a) Erromesaldien ugaria

Lehenik, gogora ekar dezagun erromesaldien eta erromesen ugaria, Arantzazuko 

Amari euskaldun jendeak –lurralde guztietakoek– erakutsi dion jaieraren bizia.

Aita Lizarraldek idazten zuen 36ko gerraurrean: 

A Aránzazu llegan en el término de cada año unos 50.000 peregrinos. De ellos 

aproximadamente 2.500 en automóvil, y 3.600 en coches u otros vehículos (.) 

Estos cálculos en nada exagerados, revelan elocuentemente la gran devoción 

del País Vasco hacia la Virgen de Aránzazu. Y decimos del País Vasco, porque a 

Aránzazu llega el navarro (.) el alavés (.) el vizcaino (.) ni qué decir hay del 

guipuzcoano, que entre los varios santuarios marianos de su Provincia honra al 

de Aránzazu con marcada predilección1907.

Lehenago  berriz,  XVII-XVIII.  mendeetara  arte,  Iparraldetik  ere  bai.  Aita 

Lizarralderi  eta J. Olhagaray-ri jarraiki1908, baina era berean biengandik bereizi, beste 

ñabardura batzuekin, begira nola kontatzen digun S. Mitxelenak:

1907 Historia de la Virgen y del Santuario de Aranzazu, Edit. Aránzazu, Oñate, 1950, 505 or.
1908 Historia de la Virgen y del Santuario de Aranzazu, Edit. Aránzazu, Oñate, 1950, 179-180 orr.; 

eta OLHAGARAY, J.: Arantzeko Ama Birjina eta Ainho´ko kapera, Bayonne, 1933, liburuxka, 
euskaraz gehiena eta laburpena erdaraz.
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Aipa ditzagun emen Bidaso´z arunzko gure anaiak. Ondo anaiak, bai, odolez 

gañera  guzion  Amaganako  jaieran  eta  semetasunean  ere.  Aomen  berezi  bat 

zuzendu nai diet aietxeri, beste eusko-lurraldeak utzita (.) Pentekoste-igandea oi 

zuten  batezere  beren  eguna.  Garai-alde  ortan  gizasemeak  abiatzen  ziran 

Noruega edo Terranoba´ko uretara, bale edo bakallutara.  Gizonak itxasora ta 

andreak  Arantzazura,  senarren  alde  Andre-Mariaren  laguntza  irixtera. 

Urteburuan  iru  milla  bai  eltzen  omen  ziran  (.)  Urri-aldera  itzuli  oi  ziran 

itxasokoak.  Legorra  jo  orduko,  aietatik  ere  ez-gutxik  bereala  Arantzazuko 

bideari  ekiten zioten,  eskerrak ematera,  edo itxasaldiko arriskuetan egindako 

promesak  betetzera.  Udaberritan  emakumeak  eundaka;  orain  udazkenez 

gizonak,  20  edo  30´ko  mordosketan.  Iñoiz  bi  milla  ikusi  omen  ziran  bat-

batera1909.

Aita Lizarraldek baino leku gehiago egiten die S. Mitxelenak lapurtarren beila 

haiei, eta beti anaiatzat tratatzen ditu. Ainhoako kaperaren sorreraz den bezainbatean 

berriz, J. Olhagarayren ustetik bereizten da. Olhagarayren ustean: 

Agertze horren gainean Ainhoarrek duten sinhestearen erroa edo zimendua ez 

dugulakotz hemen kausitzen, iduritu zauku Espainian hatchemaiten ahal dugula 

Arantzazuko Andredena Mariaren agertzean (.) Laster kapera bat altchaturik, 

jendea  abiatu  zen  beilaz,  bere  indarra  eta  botherea  Andredena  Mariak  han 

agerarazten  zituela  mirakulu  frango  eginez.  Mugaz  alderdi  huntako 

eskualdunek jakin zutenean, hek ere, orai Lurderat doazin bezala, bideari lotu 

ziren, Arantzazuko Ama Birjinari laguntza eta sokorri galdegiteko. Hetarik bat 

edo bertzek, menturaz zerbeit grazia handi ukanik, nahi izan zuen etcherat-eta, 

kapera  ttipi  bat  alchatu  bere  herriko  mendi  gain  batean,  bere  ezagutza 

erakusteko zeruko Amari.  Itchura guzien arabera Ainhoko kapera hola egina 

izan  da  demboran,  ezen  Arantzazuko  agertzearen  chehetasun  ber  berak 

kausitzen  ditugu  hemen  ere.  Horrek  ez  du  demendrenik  ttipitu  behar  gure 

sinhestea Ainhoko Arantzeko Ama onaren baithan. Eskual-Herriko mendietan 

agertu denaz geroz Andredena Maria, Eskualdun guziak, mugaz haindikoak eta 

1909 Salbatore Mitxelena Idazlan guztiak, II, E.F.A., Oñati, 1984, 395-399 orr.

1020



Kazetaritzatik saiakerara

hemengoak bere gerizaren azpian ezarri nahi izan ditu, eta bere botherea eta 

amodioa erakusten ahal dauzku hemen, han bezen ongi1910.

S. Mitxelenaren iritzian, aldiz, XVII. mendean izan zuten lapurtarren beilek beren 

goraldi  azkarrena,  eta  Frantzia  eta  Espainia  arteko  gerrateek  eragotzi  zituzten 

lapurtarren beilak eta horregatik eraiki zioten Ainhoan, Arantzazuko Ama Birjinari 

kapera: 

Argatik  arrigarriagoak.  Prantzia  ta  Españia  ia  etengabeko  gerratean  bait-

zebiltzan aldi artan. Alare, gerrate auek eta tarteko “mugak” kalte aundia egin 

zieten lapurtarren erromeriai. Gero ta zallago zalakoz, azkenean etsi bear izan 

zuten Arantzazura etortzez; eta Lapurdin bertan, Ainho´ko gañean, elizatxo bat 

presta zioten Aloñako Ama maite-urrutiari1911. 

Nola  joan ote  ziren  zailduz  alde  bietako euskaldunen harremanak,  alde-aldera 

beilak ezinezko gertatzeraino, Espainiaren eta Frantziaren estatu-aparatuak Bidasoa 

inguruan hedatuz joan arau?

b) Modernitatea eta karlistadak

Ez  dagokigu  galdera  horri  erantzutea.  Itzul  gaitezen  gurera,  S.  Mitxelenaren 

liburuaren  azterketa  tematiko  ahalik  laburrenera.  XVII.  mendean  euskaldunon 

arantzazuzaletasuna  gorenean.  XVIII.aren  amaieran,  modernitatea  erdiminetan. 

Frantziako Iraultzaren  eta  Konbentzio gerraren  ondorengo XIX. mendea latza  eta 

tristea  izan  zen  Arantzazurentzat.  Aita  Lizarraldek  oso  ongi  azaltzen  du1912 nola 

1794an, frantses armadak Gipuzkoa okupatzean, zer sufritu behar izan zuten apaiz, 

fraide eta mojek, eta Arantzazuko frantziskotarrek. Gero Frantziaren eta Espainiaren 

arteko  gerra  luzean,  1811n,  soldadu  frantses  talde  batek  preso  hartu  zituen 

Arantzazun zeuden frantziskotar guztiak, eta Gasteizera eraman. 

Eta bereziki 1834an, Espainiako lehen gerra karlistan, Oñatin zegoen liberalen 

aldeko  Rodil  jeneralak  agindurik,  Inurrigarro  antzuolarra  buru  zutela,  ehun  bat 

1910 Arantzeko Ama Birjina eta Ainho´ko kapera, Bayonne, 1933, 5-6 orr.
1911 MITXELENA S.: Idazlan guztiak, II, E.F.A., Oñati, 1984, 397 or.
1912 338 or. eta ond.
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mikeletek  su  eman  zioten  1834ko  abuztuaren  18ko  gauerdian  komentuari,  dena 

kiskaliz, liburutegia eta arte-lan guztiak barne. Modernitatea eta liberalismoa ez ziren 

gozoro hedatu, ez! 

S. Mitxelenak, liburuaren X. atalean, XIX. mendeari dagokionez eta “gainbera” 

deritzalarik, oin-ohar ezin adierazgarriago hauxe dakar:

Aitor-bearra  dizut,  beltz  danak  ez  dirala  ikatzak.  Onako  kapituluan  esango 

dedanarekin, ez det gizaldi artako auzi-mauzien epaia eman nai. Errua ta ona bi 

aldetatik zegola jakinda re, Arantzazukin ari naizen ezkero, andik ikusten diran 

bezela jaulkiko ditut gertaerak. Beñola, barkakizun bekit, liberalen ajeak zerbait 

adierazi ta beste alderdikoenak ixiltzea1913. 

Gorago aipatu dugu frantsesek eta espainiar jeneral liberalek eta haien lankide 

euskaldun mikeleteek  Arantzazuko frantziskotarrei  –eta  gainerako  fraide-moja  eta 

erlijiosoei– emandako tratua ez zela adeitsua izan, antzinako erregimenetik berrira ez 

zela modu zibilizatuan igaro, baizik indargintzaren poderioz. Honela balioetsi zituen 

S. Mitxelenak gerra karlistak, Arantzazuko ikuspegia gidari:

1833´an il zan Fernando VII. ¿Nork jarraitu bear zion erregetzan oñordeko?. 

Isabel II garrenak bear zuala, zioten liberalak. Karlistak berriz, ezetz (.) Ta ara, 

beste gabe, Españi osoa guda itxuan sartuta. ¿Beste gabe?. Ez orixe beste gabe. 

Ondo gehiago ere jokatu zan, andik sortutako geroko iru gerrateetan. Bai anbat. 

Erlijioa ta siñesgabekeria, antziñako españatasuna ta nolabaiteko berria, lege-

zarrak  eta  “konstituzioa”,  euskaltasuna  ta  erdalkeria,  bizirik  irautea  ta  il-

bearra..., guzi oiek eta abar alkarren aurka burrukatu ziran ordun (.) karlisten 

eta liberalen banderapean. Argatik,  ain eriosuar,  gure aurrekoak eman zuten-

guzia, iru aldiz lur-jotzeraño, beste ainbeste bider jeikiz, lege-zarren eta erlijio 

santuaren  alde.  Antxe  ondatu  zan  gure  Euskalerri  zarra,  gizajo-gizajo,  gero 

berria  pizteko.  Antxe  ondatu  ere  gure  Arantzazu  zarra,  berrizko 

“ermitagintza”´ri ekiteko. Gora sekula guzian bi martiriai1914.

1913 MITXELENA, S.: Idazlan guztiak, II, E.F.A., Oñati, 1984, 496 or.
1914 497-498 orr.
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c) XX. mendea: Gipuzkoako zaindari eta basilika berria abian

Goraldiak  eta  beheraldiak  txandakatze  horretan,  Arantzazurenak  eta  Euskal 

Herriarenak  bat,  hortxe  nonbait,  XIX.  mendetik  XX.era  etorriz,  1918ko  urtea 

garrantzizkoa izan zen: Arantzazuko Ama Gipuzkoako Zaindari izendatu zuen Aita 

Santuak  martxoan,  horren  ondoren  erromesaldiak  egin  ziren  Gipuzkoa  guztitik 

Arantzazura,  eta  irailean  eusko ikaskuntzen lehen biltzarra  ospatu zen Espainiako 

errege Alfonso XIII. a buru zela.  Aita Lizarraldek horrela egin zuen lehen biltzar 

horren azken egunaren kronika: 

Hemos dicho que asistimos al Congreso Vasco de Oñate. El día 8 fue el acto de 

su  clausura.  La  función  religiosa  de  esta  mañana  no  es  de  las  que  puedan 

describirse  en  dos  pinceladas  (.)  Nunca  nos  hemos  enorgullecido  como 

entonces de nuestra patria chica,  de nuestra patria grande en sus costumbres 

ancestrales,  en  su  religiosidad  nunca  discutida,  en  su  nobleza  y  lealtad 

legendarias. Y cuando, cambiando de escena, instantes después, observamos a 

nuestros Diputados,  a nuestro Prelado y sacerdotes,  a nuestros miqueletes  y 

forales, a nuestro pueblo creyente en torno a la imagen de la Virgen Inmaculada 

y a nuestro Patrón, San Ignacio de Loyola, entonces ya no nos envanecimos, 

entonces pasivos contemplamos en visión retrospectiva toda la gloriosa historia 

nuestra. ¡Grande eres, mi amada Vasconia, y esta tu grandeza incomparable se 

deriva de tu fe inquebrantable,  de tu creencia piadosa en el  privilegio de la 

inmunidad original de tu excelsa Patrona, inspirada por mis antiguos hermanos 

los Franciscanos de Aránzazu, de tu formal juramento de defender esa opinión 

piadosa1915.

S.  Mitxelenari,  alde  batera,  tristura  sortu  ohi  zitzaion  Gipuzkoako  Zaindari 

izendatze horretaz oroitzean, zeren uste baitzuen izendapen horrekin izana gutxitzen 

zitzaiola Arantzazuko Amari: 

¿Gipuzkoakoa bakarrik?. Galdera onekin, ona emen dana adierazi. Onakoa aña, 

¿zergatik  ez  lurralde  askotako  bizkaitarrena,  ta  arabarrena,  ta  napar 

1915 Historia de la Virgen y del Santuario de Aranzazu, Edit. Aránzazu, Oñate, 1950, 507 or.
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euskaldunena?.Izenezko zaindaritza orrekin, ¿ez al zitzaion gutxitu izatezkoa?. 

Gutxitu, bai, auxe da itza. ¿Gutxitu ez ote?1916.

Bestalde,  S.  Mitxelenarengan  ere  badago  Aita  Lizarralderengan  garbiro 

hautematen  dugun  Vasconia  edo  Euskal  Herri  foral-katolikoaren  mirespena  eta 

aldarrikapena. “Arantzazuko Birjiñaren Kofradia”-z ari dela, honela dio: 

Ikuskizunik jatorrena ta pozgarriena izango litzake auxe,  ara:  gure diputadu, 

euskal-akademiko,  idazlari,  musikalari,  jakintsu,  aundikitar  eta  osterako 

euskaltzale  argienak,  mota  guzietakoak,  danak  bat  artuta,  antxe  urteroko 

bazkaria egin bear luteke, lengo kofraditarren antzera, asmo berberakin. Antxe, 

Guzion Ama Zaindariaren babesean (.) danon gogoko iru gauzok anpatzeko: 

euskaltasuna, leñargia ta jabetasuna, gaurko egunak eskatzen duten giñoan eta 

tankeran.  Batere  politika-usairik  gabe,  jakiña.  ¡Alaz  guziz,  emen ere izango 

genduke, lizar-arbazta jasota, zeintzui sarrera ukatu!1917.

Badagoen  bezala,  gerraondoan  euskaldun  kontzientziatuenen  baitan  gogor 

iltzatua  zegoen  herri  agonikoaren  kontzientzia  gotorra.  Hona ondoren erakusgarri 

bat. Gerraurre eta gerraoste artean zubia eraikitzeko, Oñatin, 1936an, gerraurretxoan, 

egin zen batzarra baliatzen du: 

Iru probintzien arteko batzarra zanez, 60.000 kristau izango omen ziran ordun 

Arantzazun  (.)  Orduntxe  zetorkion  gure  Santutegiari,ozkarbi  betean,  bere 

kondairaren gallurra ta eguerdia (.) Baña andik egun gutxira Españian gerratea 

sortu zan; eta batzar-egun aietako itzaldi, elburu, asmo ta aginduak, gau bateko 

amets igeskorra bezela, ezbearrak eta gorrotoak aztu ta irentsi zitun. Salkeriz 

eta  setatsu,  Amaren  negarrari  entzungor  eginda,  anaitasuna  autsi  genun,  eta 

bata-besteenganako amorru ta il-bear itxuan lotu giñan...Ez kulpatu gerrateari 

bakarrik.  Mundu  osoa  dijoa  bera  ta  bera,  benetako  pakearengandik  igesi, 

izkutuko indar gaizto batek tirata. Mundu zabal orren azoka naspillean, galtzen 

dijoa Euskalerri zarra, zabartzen, iltzen. Erri txiki onen abotsa ez du munduak 

1916 MITXELENA, S.: Idazlan guztiak, II, E.F.A., Oñati, 1984, 529-530 orr.
1917 468 or.
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entzuten,  il  zoriarena  bait-da.  Arantzazuko  Amak  aditzen  dio  arretaz  eta 

kupiraz, urbil dagolako, oe-buruko ama ona degulako1918.

Esaldi  horietan  S.  Mitxelenaren  obra  guztiaren  batasuna  dago  agerian.  Eta 

gerraondoko ikuspegi agonikoa, beheraldiarena, ez bakarrik Euskal Herriarena baizik 

mundu guztiarena –Bigarren Mundu Gerra, bloke kapitalista eta komunista arteko 

gerra, liburu hau idazten ziharduela Koreako gerra bizi-bizi eta gori-gori zen–,  eta 

itxaropen  eta  esperantza  bakarra  fedean  eta  Arantzazuko  Amaren  zaindaritzapean 

jartzea.

Zeren  anbibalentzia  guztiak  gorabehera,  Unamuno  ta  abendats  edo  Erri  bat 

guruzbidean eta  Confixus-en baino areago, esperantza handi batekin amaitzen baita 

liburua,  hasi  berria  zen basilika berriaren  eraikuntzarekin  batera Euskal Herriaren 

suspertze bat etor zitekeelako esperantzan oinarritua: 

Antziña  osoa  daukagu  deika  ta  deika,  baietz  baño  baietz,  eregi  dezagula 

beingoz eta lenbailen, Euskalerri osoaren Eliz Nagusi ori. Eundaka urtero etorri 

oi  ziran  lapurtarrak,  kanta-zarrik  politenak  koplatzen  zizkioten  bizkaitarrak, 

irurogei ta geiago errixketatik  igo oi zitzaizkion arabarrak,  eta  naparrak,  eta 

gipuzkoarrak, danak ao-batez ari zaizkigu antziñatik eska ta eska. Elkano bere 

testamentutik  (.)  ¡O  bai!.  Amets  egin  zagun  euskaldunok,  amets,  Basilika 

ortatik  etorkizunari  begira.  Lillurapen  oro  bidezko  baitdegu.  Basilika  ori 

bukatuko danean, guzion Amak bere-bereak izango gaitu; ta guretako bakoitzak 

bere-berea izango du Arantzazu, bertako mesede ta ondasunekin. Bost mende 

luzean  zertu  ezin  izandako  leiak  eta  alegiñak  ortxe  mamituko  dira; 

aurrerantzean,  izango degu Arantzazuren eta  Euskal-Fedearen diñezko Eliza, 

gure antziña paregabearen malla-mallakoa1919.

Gero  basilika  eraikia  bai,  jada  1955ean,  baina  Oteizaren  eskulturak  kamio-

bazterrean eta pinturak ere ezin eskegirik, Gipuzkoako gotzain Font i Andreu tarteko, 

eta  S.  Mitxelena  bera,  Eibarren  egindako  misioaldiko  prediku  bategatik  salatua 

1918 MITXELENA, S.: Idazlan guztiak, II, E.F.A., Oñati, 1984, 562 or.
1919 582-583 orr.
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1953an,  eta  askatasun gabeziagatik  nardaturik  Ameriketara  eskatu eta  hara  joana, 

idatzi garratzagoak ontzen. Baina hori besterik da. 

 

4.1.1.2. Alderdi literarioa

Liburu honetan S. Mitxelenak erabili duen idaztankeraren goraipamen handiena 

Aita Luis Villasantek egin du. Irakurleren batek pentsa dezake frantziskotar euskal 

idazle euskaltzale batek beste frantziskotar euskal idazle euskaltzale bat gorestea ez 

dela  oso  aintzat  hartzekoa,  baina  ez  da  hala.  Hurrengo  atalean  azalduko  dugun 

bezala, L. Villasantek joera desberdinak izan zituen kultura euskaraz egiteko erabili 

behar zen ereduaz den bezainbatean, eta gerora etorri zen adiskide eta oso hurbileko 

zuen anaiakideaz honako hauek esatera:

Darabillen euskeragatik ere, bera dugu aro berri baten aitzindari eta maisu.  

Berak  erakutsi  zigun euskera  jatorra,  errikoia,  izkera  bizitik  urbil  dagoena  

erabiltzen1920.

Aitormen horretaz gain, honela kalifikatu zuen zehazki Villasantek,  gagozkion 

liburuan Mitxelenak erabilitako idaztankera: 

Beronen  idaztankera  bizi-bizia  da.  Bizia  eta  bizkorra.  Txairoa  eta  apaiña.  

Zorrotza. Sarkorra. Errikoia eta jatorra. Gauzak labur, artez eta trinko daki  

esaten.  Alako  barne  indar  batekin.  Erri  euskeraren  guna  eta  gozoa  oso  

menderatua eta beretakotua baitzuen Mitxelenak.  Gaurko gipuzkera arrunta  

darabil, iñoiz or-emengo itzen batzuk sartuaz1921.

Badu ataltxo  bat  L.  Villasantek,  Ama-Semeak Arantzazuko kondairan liburuaz 

egindako azterketa horretan, huts eta akatsei eskainia:  Egia esan, oso gutxi aurkitu  

dut  nik.  –tzaz gezur-atzizkia  erabiltzen  du;  uste  dut  atzizki  hau  gure  mendeko  

asmazioa dela,  eta alperriko asmazioa (.)  Adizkera gutxi  batzuk ba ditu sintetiko  

erara jokatuak,  erriak ala ez erabilliarren,  baiña gutxi  dira: “zesaidan”...1922 eta 

1920 Salbatore Mitxelena Jakin sorta, (2), 1970, 69 or.
1921 72 or.
1922 73-74 orr.
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beste banaka gutxi batzuk eta,  aldiz,  atal  luzeagoa hark egoki erabilitako hitz eta 

esaerak nabarmentzeko taxutua: 

Egoki esanak edo berri antzekoak, tajuz asmatuak edo zerbaitegatik nabarmen  

direlako apuntatu ditut. Gehienetan itzak ez dira ezezagunak, baiña, egillearen  

burutapena azaltzeko bai egoki  autatuak.  Egokitasun hori  neurtzeko,  ordea,  

pasartera jo beharra dago1923.

Atal  honen  sarreran  adierazi  dugu  meritua  duela  liburu  honek  idaztankeran 

asmatzeagatik nahaste-borraste teoriko handia zegoelako eta euskarazko praxia oso 

urria. Horren erakusgarri da Orixek “Aita Mitxelena berrizaleekin” artikulua1924 idatzi 

eta argitaratu izana. Euskara herrikoiaren aldeko ziren Aingeru Irigarai eta Piarres 

Lafitteri  aurka egiteko idatzia.  Orixek agertzen zuen artikulu horretan Mitxelenak 

berrizaletzat  joak ziren  idazleei  –Orixe,  Zaitegi...– zenbat  hitz  eta  gramatika-arau 

hartuak zizkien. Ez goaz hemen hori aztertzera, bego jakinaraztearekin.

Gatozen orain  A.  Ibinagabeitiaren  aburua  jakitera.  Joera  zuen euskal  idazleen 

lanak  gehiegi  goratzeko,  baina  apar  pixka  bat  kendurik  beti  jakingarriak  haren 

irizlanak. Hona gagozkion obraren estiloaz agertu zuen iritzia:

Idazkera ere bere-bizikoa dizu idazle gazteak. Euskera argi ta garbia erabat.  

Erriarentzat  egin-egiña  eta  erri  ez’danarentzat  ere  bai.  Maiz,  idazti  au  

irakurtzean,  idazlearen  barne-burruka  nabaitu  dugu  itzak  aukera  bearrez.  

Garbira ote? Errira ote? Geienetan errira yo du, eta ala obe! Nola nai ere,  

Mitxelena’ren  euskera  erritarra  izan  arren,  aberatsa  duzu.  Ba  dizu  itzak  

aukeratzeko ere  zertxobait,  antze  berezi  bat.  Euskal  literatura  osoa,  izkelgi  

guzietan, irakurria ez-ezen ausnartua dizu, sakonki aztertua. Batasun bidera yo  

nai dugunok ori bear ere lenik eta beñenik, bestela ez dugu iñoiz ere gure yo-

muga iritxiko. Zaletasun berdiñez yasotzen du idazle azkarrak, erle langilleak  

antzo,  erri-elertiko  baso-lili  apalenai  edota  elerti-garaiako  lore  ñabarrari  

darion ezti goxua. Oro ordea, bere gogo-giroz oretuta. Eta nolako gogo-giroa!  

Prantzizko  deunaren  xalotasuna,  ezti-yarioa  dizu  idazle  gazte  onek.  Maiz  

1923 77-80 orr.
1924 “Aita Mitxelena berrizaleekin” in Euzko-Gogoa (1-2), 1952.
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bururatu  zait  Aita  Azkue’  ren  “Loretxoak”  “Ama-semeak  Arantzazu’  ko  

Kondairan”  irakurtzean.  Bainan  Mitxelena’ren  euskera  biozkoiago,  ixur-

korrago, zailuago baitere aberatsago duzu1925.

S.  Mitxelenaren  maisutasunari  ezer  kendu gabe,  esango nuke Orixeren  Santa 

Kruz apaiza  liburuko prosa, eta M. Lekuonak artikuluetan erabiltzen zuen euskara 

ezaugarri bertsukoak zirela.

Hau frogatzeko parekagarri liratekeen idatzi-zatiak hartu beharko genituzke, eta 

ez  da  gure  asmoa.  Diogunaren  erakusgarri  soil,  hona  Orixek  Santa  Kruz  apaiza  

liburuan idatzitako pasarte bat, lehenik, eta ondotik Mitxelenaren pasarte bat, bata 

bestearen ondoan erkatu daitezen:

Santa  Kruzek  Fuerorik  gogoan  ote  zun  gerrara  joatean?  Oraintsu,  bere  

zarrean ere, Euskalerritik urruti zegoala ere, gogoan zeduzkan, eta gerrakoan  

eztago esan-bearrik. “Ni giputz gaiztoa naizela, eztedala giputz-izenik merezi?  

Nik  adiña  gau  loak  eziñ-artuz  egin  balitue,  Marotoren  eta  gañerakoen  

saldukeriak entzutean! Au gaztetan –dio apaizak– eta oraintxe nere zarrean ere  

malkoak  darizkit  ainbeste  edertasun  galdurik  ikustean.  ¡Ainbeste  edertasun 

galdurik!  Beste  itzez  esaten  eziñ  asmatu  det  liberalak  eta  karlista  gaiztoak  

Euskalerriari egindako kaltea”. Ta biotzik ez omen zun. Euskalduna ua ere, ta  

Fueroena entzutean su ta gar egiten zitzaion biotza1926.

***

Ta  orra  or  gure  gure  gaurko  Arantzazu.  Eldu  gera,  mallarik  malla,  azken-

mugara. Orra or. ¿Ze derizkiozu gure Santutegiari?

Zenbait  fede-gabekok,  ikusmira  utsez  igotzen  diranean,  ango  240  pralle  ta  

pralleki  errezo-kantuan ikusi  bezin laister,  galdetu  oi  dute  gaiztoz  ez  ba´da  

behintzat itxukeriz: ¿zer esan nai du gure egunetan, zer egiten du, orrenbeste  

aundiko  komentuak?Ta  erantzuna,  itxaropenez  beteta  aratzen  geran euskal-

erromes  fedetsuak  ematen  diegu:  ¡gure  anaitasunaren  Etxe  Nagusia  degu!.  

¡Guzion Amaren otoitz-lekua!1927.

1925 “Ama-Semeak Arantzazuko Kondairan” in Euzko-Gogoa, (9), 1951
1926 ORIXE: Santa Kruz apaiza Erein, Donostia, 1985, 13 or.
1927 MITXELENA, S.: Idazlan guztiak, II, E.F.A., Oñati, 1984, 563-565 orr.
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Irakurlea  testuan  inplikatzeko  modua,  eta  esaldien  herrikoitasuna  oso  ere 

antzekoak  dira.  Orixek  nafar  kutsu  gehiagoko  euskara,  eta  Mitxelenak  gipuzkera 

kutsu  gehiagokoa  nahiz  nonahiko  hitzak  ere  bereganatu  biek  ala  biek,  baina 

kidetasunak  handiak  dira  oso  1929an  Orixek  kaleratu  zuen  Santa  Kruz  apaiza 

liburuaren  idaztankeraren  eta  S.  Mitxelenak 1951n idatzi  eta  kaleratu  zuen  Ama-

Semeak Arantzazuko kondairan liburuaren artean.

4.1.2. Unamuno ta abendats 

Batasuna eta bilakaera historikoa, biak daude Mitxelenaren obran, eta horretaz 

hobeki jabetzeko, jar ditzagun parez pare Bizi Nai-ren azken lerroak eta Unamuno ta 

abendats-en lehenak: 

...ta (Jesusek) oiu egin zun ozenki: Lazaro, atoz kanpora! Ta bertan jeiki zan  

illa,  esku-oiñak lotuta eta arpegia miesaz estalita.  Jesusek esan zien: ASKA  

ZAZUTE TA JOATEN UTZI...¿...? Ta Euskalerria zairen zai dago/berriztuko  

ote itz ori...(.) Oi Zu, oi Zu,/ Eguzki junaren musu/ ta erraiñu!/ Aren argitan  

argitu/  nai  gaituzu/  ta  Aren  itxarotan  poztu.../  Oi  Zu,  oi  Zu/  iñularreko  

Arantzazu!/ Bedeinkatua Zu! (1948)1928; 

Erri oso baten literatura beti negar-leloan jardutea nekez jo daiteke zearoko  

dotoretzat  (.)  Ta  auxe  gertatzen  zaio  Euskalerriari.  Auxe,  geio  edo  gutxio,  

euskal idazle ia danoi (.) Nik niketz, baezpadan kezka ori uxatzearren, bearreko  

nizun batenbaten itzala; ta onatx Unamuno´rena bekoki-bekokian. Unamuno  

dakarkizut  lauburu.  Arroki  dakarkizut,  gañera;  berariz,  itxaroz;  aitajaun  

(padrino) aukerakoa dudalakoan (1955)1929.

Jesusi eta Ama Birjinari egindako eske eta otoitz haietatik, euskal literatura beti 

negar-leloan  ari  zela  eta  Unamuno  heterodoxoa,  bizitzaren  sentimendu  tragikoak 

jotako existentzialista, ideoklasta, politikoki ere borrokalaria-probokatzailea (Primo 

de Riveraren diktadura salaturik erbesteratua; Salamankako udaletxean Errepublika 

1928 MITXELENA, S.: Idazlan guztiak, II, E.F.A., Oñati, 1984, 298-300 orr.
1929 MITXELENA, S.: Unamuno ta abendats Imprimerie Darracq, Bayonne, 1958, 3. or. Hemendik 

aurrera orria bakarrik. Bestalde, Susa-k jarria du sarean eskuragarri, Idazlan Guztietatik aldaturik. 
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aldarrikatua  besteekin  batean  1931n,  1933an  aldendua  Errepublikako  gobernutik, 

1934ko iraultza ondoko errepresioa salatua; 36ko altxamenduaren aldezle hasieran, 

baina  Millán  Astray  eta  gainerako  jeneral  eta  falangistei  esandakoengatik  bere 

bizitzako azken bi hilabeteak etxean atxilo bezala egina, eta hiltzean falangista talde 

batek eramana haren hil-kutxa1930) aitabitxi izendatzera bada aldea, badenez, eta S. 

Mitxelena literatoaren bilakabide horretan egoera politikoaren eboluzioak zerikusia 

izan zuela, dudarik ez dago. 

Faxismoak  eta  nazismoak  gerra  galtzen  ari  zirela,  eta  galdua  zutenean,  eta 

Francoren erregimena eroriko zen itxaropena bizirik zegoela landu zuen Arantzazu:  

Euskal Sinismenaren poema eta,  Unamuno ta abendats  berriz,  lehengo itxaropena 

alde-aldera galtzean abiatu,  eta itxaropenerako zioak errealitate  objektibotik geroz 

urrunduagoak  zirenean  Montevideon  amaitu  (sermolaritzan  Hego  Euskal  Herrian 

izandako salaketengatik etsi, eta erbestera ihes egina), eta handik bi urtera argitaratu, 

1958an,  besteak  beste,  Erromak  liburu  debekatuen  indizean  sartu  ondoan 

Unamunoren bi liburu (“Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los 

pueblos” eta “La agonía del cristianismo”), ETAren sorreraren atarian. 

Labur aritzera behartua nagoenez, hiru ezaugarri nabarmendu nahi ditut saiakera 

honetan: 1. Ideiaren originaltasuna; 2. Autorearen bilakaera, eta 3. Saiakeraren izaera 

kolektiboa. Goazen puntuz puntu:

4.1.2.1. Ideiaren originaltasuna

Jakina denez, Salamankako errektore izendatu berria, ordurako idazle famatua, 

eta bilbotar peto-petoa, 1901ean, Bilboko Lore-Jokoetan parte hartzera deitu zuten: 

Orain diat  nirea –esan bide zun– sorterriaren aurrean epifani  egiteko.  Euskerari  

buruz,  auta  zun  gaia.  An  ustu  zigun  prasta  prasta  kolko-saski  osoa,  euskeraren  

eriotz-eske, guri dagokigun kulturarako oztopo genula-ta. Ain gordin e´tzun sekula  

itzegin euskal seme batek; ezta entzun ere euskal belarriek1931.

1930 SOTO, M. eta I.: Miguel Unamunokoa, Elkar, BIOGRAFIAK, Donostia, 2006.
1931 25. or.
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Hitzaldi  horri  buruzko azterketa  xehea bezain  sakona J.  Azurmendik egin du. 

Hona ondorioetako batzuk: 

Hemen, alabaina, filosofia bat izatera iristen ez den filosofia hori, ideologia  

bete-betea  da,  adierarik  txarrenean,  errealitatearen  egia  sinplea  bozatzen 

duena; eta,  euskaldunen gorespenezko loreen pean,  arma bat  Unamuno-ren  

diskurtsoan (.) Beraz, predikatzen digu Unamuno-k, behar da txokotik irten,  

geurea  gainditu,  mundura  zabaldu,  gizadigintzan  kolaboratu  (.)  Egiten  da,  

Elkano-k, etab., edo San Inaziok, historia unibertsalari zuzenean zerbitzatuko  

baliote bezala, ez interes partikular eta erakunde konkretu guztiz jakinei, hain  

zuzen beste interes eta beste erakunde jakinen aurka. Eta egiten da,  etxean  

gelditu eta olan edo basoan lan eginez, gutxienez beste hainbeste zerbitzatuko  

ez  balitzaio  bezala historia  unibertsalari  (.)  Ele  kontzeptu  loratsuen azpian  

ezkutatu  egiten  da,  euskaldunek  euskara  laga  eta  espainola  hartuz,  etab.,  

progresoa, munduaren batasun handirantz “por encima de las patrias todas”  

gabe,  bakar-bakarrik  Espainiaren,  eta  gehienez  ere hispanitatearen batasun  

handirantz  egiten  dela.  Halakoxea  da  Unamuno-ren  ebanjelioa  euskalin-

dioei1932. 

Mikel eta Iñaki Sotok Unamunori eskainitako biografian, haren bi balio nagusi 

hauek aipatu dituzte, euskaldunon ikuspuntutik:  batetik, bere probokazioak pizgarri  

izan dira.  Euskal idazle gehienentzat  euskararen inguruko haren profeziak akuilu  

izan dira. Eta, bestetik, Unamunok krisiaren kontzientzia azalarazten du eta, bide  

batez,  mundu  honetan  euskalduna  izateak  bere  baitan  dakarren  krisia  agerian  

uzten1933.  Euskotar eta  euskaldun askok jarraitu  diote  Unamunori,  eta  aldi  berean, 

kontrako erreakzioa sortu du euskal idazleengan, eta horietatik modu originalenean, 

Salbatore Mitxelenarena.

Esan  liteke  liburu  osoa  dela  erreakzioa.  Lino  Akesolok  adierazi  omen  zuen 

Unamunori  gauza  bakar  baten  heriotzak  ez  ziola  aurkako  erreakziorik  sortzen: 

euskararenak. Hona hemen S. Mitxelenaren lerro adierazgarri batzuk: 

1932 AZURMENDI, J.: Espainiaren arimaz, Elkar, Donostia, 2006, 116-117 orr.
1933 Miguel Unamunokoa, Elkar, Donostia, 2006, 161 or. 
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Ez,  aitona,  ez.  Ortantxe  eztizugu  amor  emango.  Guretzat  ere  bear  du  

Ebanjelioko arek, zuk zeuretzakoxe ainbat aldiz aipatuak: “zer balioko liguke  

mundu guzia irabazteak, buruenik norgere anima galtzekotan?” Betikotasun-

goseak  “zerau”  orri  dariokion  irrits-aldarria,  irrits-aldarri  berbera,  

baitariokio gure Erri euskeradun “berau” onixe ere: Bizi! Ez il! Bizi! Beti! Ta  

ona emen guk berari ta berak guri barkatzen eztioguna. Euskera-auzi orixe  

duzu, ta ozta besterik,  Unamunok gurekin dun aserre-bide bakarra: euskera  

utzi ala eutsi? Ta aortiko ondorenak1934.

“Arrazoi, ala biotz?” izeneko atalean agertzen da hobekienik liburu guztiko ideia 

nagusiaren  garapena,  euskal  arimak,  hots,  abendats-ek  Unamunori  buru  egiten 

dionean bihotzaren arrazoiak agertuz: 

Arrazoiz!  arrazoiz  pentsa  eta  joka!  Zuri  entzun  bear  ori.  Ederra  kontua,  

Erretore jaun. Arlo ontan arrazoi utsez joka bear guk; gañerontzean, biotzez  

eta griñez eta kirioz, arrazoi utsa mozkeritzat utziki (.) 

Euskera  gaixoarentzakoxe  bakarki  eskatzen  eta  eskatzen  duzu  arrazoilegea,  

zentzun  praktikua;  osterantzeko  auzi-mauzi  guzietarako  iguin  ba´diozu  ere.  

Sarritxotan atsegin zaizu ba gogoratzea Paskal-en ura: biotzak ere baditula  

bere arrazoiak eta buruak ez añakoak.(.) 

Gure  izkuntzari  erantsi  besterik  eztaukazu,  Abenderrientzat  eta  nor  

bakoitzentzat  zeuk  otsegindako ura:  obea dala  beste  ori? aberatsago dala?  

garaille dala? BeYondeiola; baña “beste bat” da. Ta ori ez, Unamuno, ori ez!  

“Edozer gauza ori baño len!” Zeuk esanak dira: “el pensamiento depende del  

lenguaje,  puesto  que  con  palabras  se  piensa”;  “izkuntzaz  aldatzea,  gogoz  

aldatzea da”; “gogoz aldatzea, berriz, norbera ukatzea”. Ta ori ez, Unamuno,  

ori ez! Edozer gauza ori baño len!!! (.)

Probetxu geiago lekarkela, euskera soñekoa beingoz utzi ta erderaz jazteak?  

Egi  ta  arrazoi.  Probetxu  aldetik,  ondo  dakigu  baietz.  Lurbira  zabalean  

ezagunago  ta  maiteago  giñezkela  artara?  Egi  ta  arrazoi.  Lizardi,  Orixe,  

Zaitegi...  tarrek,  euskeragintzan  bizitza  eman bearrez  beste  onura geiagoko  

zerbaitean eman izan balute, atzerritarrek esker eta garrantzi geiago ukango  

liekela?  Egi  ta  arrazoi.  Gure  jende  arrunta  «ikasiago»  litzakela  artara  ta  

1934 23 or.
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erdaldunek ezlutekela parre egiterik izango gure «vascorrismos» dirala ta? Egi  

ta arrazoi. Gure karreradunak eurak usuago litezkela ta neke gutxiago lutekela  

ta  bearbada  jakinduri  geiago  ere  bai,  alboerrietako  izkuntza  garaiekin  

arreman eta sartu-irten izateko langak eratxiz? Baietz ba, ta beste milla bider:  

egi ta arrazoi. Probetxu aldetik, euskerak traba ta galera besterik ez omen du,  

ta  agiz  izan  ere  ez  du.  Eztiguzu  esango  egi  ta  arrazoi  aitortzen  zabal  ez  

geranik. Tori, artu, nai aña egi ta arrazoi. 

Egi  «ori»  eztugu  nai!  Eztugu,  nai  izaterik  ere  nai!  Gure  gardiz  eta  zure  

filosofiarenez,  ez  da ezer  egiagorik  edertasuna baño ta ez  ezer  ederragorik  

geure nortasuna baño. Ta guk nortasun onixe eutsi nai diogu, il edo bizi. Geure  

izate muñari uko egin bear izate ezkero, ez gera sekula ezkonduko arrazoikeri  

oiekin1935.

Unamunori  aurka  Unamunoren  beraren  argudioez  egiten  zion,  eta  bihotzaren 

argudio  horiek,  hilezkortasun  eta  bizirik  iraun  nahiarenak  Abendatsek  berak 

eragindakotzat jotzen, Unamuno bera ere abendats-en seme dela baieztatuz:

Abendats.  Zeure  euskaldun  izatearen  urretxindor  izkutua,  izkutua  bezin  

kantaria,  zurebaita  barneenetik  ixiltzeke  ziarduna,  jendeek  uste  duten  baño  

milla bider geiago ta geiago. Zure beti miñaren Ats eta auspo ikuseziña. Zuk  

agertu nai ez izandako “el hombre de secreto” berbera. “Zure baitan izlari  

ziardun Norbait” uraxe, “bere arpegi izenak ezagutzeke obeditzen zeniona”,  

“bere arpegi-izenak ezagutze ezkero bertan ilko ziñakena Bera Bizi  dedin!”  

Uraxe, Uraxe...! Bera Bizi dedin eta Beragan bizi zaitezen! Uraxe..1936.

Unamuno ere euskotar eta eusko arimadun beste izen mitologiko, literario,  eta 

hezur-haragizko hauen artean:

Nire  abizenak?  Millakaetatik,  ona  batzuk:  Aitor,  Lekobide,  Basajaun,  Jaun  

Zuria,  Amagoia,  Peru  Abarka,  Pernando amezketarra,  Etxaun,  ta  (ez  ote?)  

Leturia auxe re...

1935 79-81 orr.
1936 76 or.
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Ta bestetzu:  Lizardi,  Santa  Kutz,  Zumalakarregi,  Loyola,  Xabier,  Garikoitz,  

Zumarraga,  Antxieta,  Legazpi,  Elkano,  Urdaneta,  Lope  Agirre,  Urtzua,  

Bolibar, Erauso, Zubia, Aita Vitoria, Azpilikueta, Trueba, Kanpion, Unamuno,  

Zubiri, Zaragueta, Salaberritarrak, Baroja, Zuloaga, Usanditzaga, Eskudero,  

Uzkudun, Arana Goiri, Azkue, Barandiaran, Galindez...

Millaka ta beste ainbat abizenok, ordea, iturburu bakar bat dizute, basoenean:  

Ni ta Ni, danen sortarazle. Ta izen bat, izen anonimu bat, ixilpean: Abendats.  

Abendats  anonimua  zuregan.  Abendats  anonimua  Akelarren,  Arantzazun,  

Oriamendin,  jentillaroan.  Abendats  anonimua,  euskal  odolaren  eiterik  edo  

fisonomirik daramaken zernai ta nornai bakoitzean: itxasgizon, lurbillatzalle,  

indiaseme,  santu,  gaizkin,  ertilari,  jakintsu,  langille,  mixiolari,  gudamutil,  

guraso, nekazari, salerosle, industrigille, kirolari... ta beste gañerako guzietan  

barrena.

Abendats Volksgeist euskalduna. Euskal Bizi Naiaren olerkari ixilpekoa nazu.  

Ixilpekoa bezin eragikor  eta indartsu.  Nire Erria bezin ixilpeko:  bera bezin  

indartsu eragikor; bera bezin bakarti, ezezagun1937.

Gorago  aipatu  dugun  J.  Azurmendiren  liburu  berean  aurki  daitezke,  besteak 

beste,  Unamunok  ez  ezik  Salaverrik  edo  Barojak  berak  ere  nola  bereizten  zuten 

euskara “euskal arraza” edo espiritu eta arimatik, eta azkenean nola Arana Goiri bera 

baino arrazialistago agertzen diren, espainoltasunaren barruan nolabait euskotar edo 

basko agertu nahiz1938.

S.  Mitxelenaren  arrazoiketan,  azken  buruan,  Jainkoak  egindakotzat  jotzen 

gintuen euskotar guztion batasunaren nahia eta defentsa eta helburu iritsi ezina dago, 

36ko  gerraondoan.  Baina  gorago  esan  dugu  eboluzionatu  egin  zuela  Arantzazu 

poematik saiakera honetara.

1937 76-77 orr.
1938 Ikus aipatutako liburuan P. Barojari eskainitako atala, 245-252 orr. Hona lerro batzuk: Ematen 

du, Unamuno,  Baroja eta horiek,  euskara baztertu eta espainolak bai,  baina aldi  berean oso  
baskoak izan nahi dutenek, kosta ahala kosta eutsi nahita beren eusko edo baskotasunari, hitz  
horren  esanahia  geografiko  hutsa  baino  gehiago  izango  bada,  oinak  arrazan  tinkatu  beste  
erremediorik ez zaiela gelditzen. Azkenean, bada, Arana Goiri baino arrazialistagoak Unamuno,  
Baroja, Salaverria ateratzen dira. Eta hala, Baroja-k ere ez die jeltzaleei arrazismoa kritikatzen,  
baizik arrazistak izan ordez historiazaleak izatea, Euskal Herriak daukan Erdi Aro eta Modernia  
txiroarekin...
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4.1.2.2. Sumin santuaren aldarria

Liburuak atal oso bat du negarrari eta hileta eta lantua jotzeari utzi eta sumin 

santua  aldarrikatzeari  emana,  hots,  euskaldunon  gizarajo-gajokeria  jorratzeari 

eskainia: 

Gaurko Euskal  Miñari  alare aje  bat  nabari ziot,  Abendats.  “Pasivua” duk,  

pasibuegia,  ta  ez  nik  nai  nuken bezin  erasokorra,  ortzakalaria.  Bildotxegia  

jotzen  diat  otzanez;  olloegi,  kollonez;  untxi  edo,  eramapenez.  Kristau  

eramapenak  orrela  bear  dula?  Ez,  jaunak,  ez.  Kristo  ez  uan  orrela  

parisaitarrei  ordañak  eta  bost  arpegiratzean.  Ezta  Iñigo  ere,  Alkalako  

Figueroatarrei ortzak erakustean.

Edota zuek, Jesukristo baño otzanago, Loiola baño santuago, zeratela uste ote  

dezute? Kristau eramapenak orrela bear dula diñoten oiei galdetu ea eurena  

ere orrela ote dan, ea eurak ere orrela nai diran, ea zertarako nai gaituzten  

orren asto nozitu ixil, eurek gu gogorako makilkatzen jarraitzeko baizik.

Etzazutela nastu kristautasuna ta gizajokeria. Oso bi dirata bata naiz bestea.  

Gizajokeriak ondatu gindun karlistetako gerrateetan,  ta orobat azken Bizkai  

gudatean,  neronek  aurrez  gaztiatu  nizutenez.  Liberalon  ezpaloitik  begiratuz  

konturatzen da bat, gizajokeri orrek zenbat ondamendi dakarkigun, nola egoak  

jaten  dizkion  gure  gerezko  joranari,  aundi-goseari,  eroari,  idealismuari,  

zernaitan zirt edo zart egin bearrari...

Gizajokeri  ori  astintzen eztugun bitartean,  alperrik  izango dira gure negar-  

antziak,  ez  gera  nik  nai  nuken  bezela  ezer  “ikaragarririk”  egitera  elduko,  

ekintza  ederrenak erdoituko  dizkigu  eta  ez  gera sekula  mende t'erdi  ontako  

giltzapetik jareingo (.) Euskal Miñak samiña aña sumiña bear du, bada, bai  

jaunak  bai,  sumiña,  sakerra,  erasogillea,  gallena,  ez  indutarrena,  baizik  

kantauriarra,  zemai  ta  orro  ta  bisuts  dariona,  eztut  esango  apenkorra  ere  

baietz baño bai beintzat “zeru ta lur ta amil jan bearrekoa”.

Gorantzi,  gero:  urkabearraren  otzanki  burua  makurtzeak,  adoretzen  du  

borrerua; jendearen kollonak, soraioak, ixillak, eramapenak, arrotzen despota,  
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kementzen  etsai  koldarrena.  Txakur  bildurtienak  ere  igesi  doanari  ortzala  

dagio 1939.

Puntu honi buruz, liburu guztiari bezala, lepora dakioke S. Mitxelenari Unamuno 

bere  erara  interpretatzea,  bere  nahietarako  baliatzea,  manipulatzea.  Halarik  ere, 

ohargarria da, delako sumin santua aldarrikatzeko zein eredutara jotzen duen, zein 

autore eta testutan hartzen duen oin. Hona zerrendatxo bat, ez osoa:

Gogartu Txillardegi-rena: “eskierki agintzen dizuet au, kontuan ar dezazuten:  

naiago dedala nik Unamuno eragillea, bere akatsak eta guzti, beñere kezkatu  

ez diran sasi zentzudun berekoi guziak baño”. Sekula kezkatzen eztiranentzat  

ezezik sumintzen eztakitenentzat ere bapo dator iritzia. Zeok lenbiziko zaratara  

ontzarena  egiten  baduzute,  igesi  jun,  edo  marraskilloena,  adarrak  gorde,  

bearko nire kideko ta ezpaloiko batzunbatzuk ekin,  akar ta zakar,  lozorroak  

astintzen, parisaitarrak narrugorritzen (.)

Zeoi  entzun  dizutet,  Aita  Manzisidoren  liburu  berriaren  gorespena:  “Gure  

Patroi aundia”. Andimari entzun, ain zuzen: “Liburutxo ontan beste guztietan  

baiño askoz ere geiago ikasi dut Iñaki deunari buruz; gaiñera, santu andi au,  

beste liburuetan baiño ortzargi, eskurakoi ta adiskideago agertu zait”.(Euzko-

Gogoa. 1957. Orrilla-garagarrilla).

Arrazoirik  badu  lekeitiar  (deskuidua:  elantxobetarra  zen) bipillak.  

Ugazamatarrek  ondo  gorderik  lurremanda  ixildu  nai  izandako  amaikatxo  

Patroiaren zertzelada polit jakin ditugu beintzat, Manzisidorek tartean martean  

zipristinka “inuxenteki” adierazita. A ze “iñuxentea” gure Manzisidor!

Orriz orri, or adierazten zaigu Iñigok zenbat eta zenbat sufri bear izan zun  

Inkisitoreengandik  (zenbat?  Inkisisiñoie  ba!  gernikarrek  liñotekenez)  eta  

nolako  trebe  arpegi  ematen  zekin,  ala  zerizkion  bakoitzean,  zanari  zala:  

batzutan  jardespen  zorrotzenez  eta  bestetan,  irakaskarriago  zitekenean,  

ostetasunezko mutu-mututzez.

“Iñigo egizalea zan, eta barruan zeukana, Jaunaren aurrean irixten bazitzaion,  

iñori  esateko  bildurrik  etzuna.  Caraffa-ri  ere  gauzatxo  batzuk  esan zizkion,  

itzalez eta gozoro, baño esan. Min artu zun Caraffa-k; onez esandakoak izan  

arren min eman zioten...”. Ta abar. (143 orrian)

1939 129-131 orr.
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“Gizona zan gero Iñigo... Erantzun bear zituanak, onez erantzun zitun; baña  

praillea aurreratxo sartzen zala,  ta eskubide etzuna egiten asi  zanean, kito!  

ezta  itz  bat  geiago  berari.  Gizon  jatorra;  ez  gaurko  askoren  antzekoa.  

Jainkoari bakarrik zion beldur”. (104) (.)

Iñigoren sumin santu ori, maikideok! Iñigoren sumin santu ori, euskaldunok!  

“Kristau  zindo  bakoitzak  bear  bearreko  du  Jaungoikoaren  sumin  santua”,  

gogorazten digu Leon Bloy-k.  Ez da bildurrik egi sumiña noiznai eta nunai  

aldarrikatzeari. Veritas liberabit vos. Ostera, ezin uxatuko ditugu gure artetik  

merkatariak eta gurutzean jostea nai diguten Judas pa emalleak.(.)

Baldin gerok enetxuok ezpadugu burua defenditzen,  nork egingo digu ori  bi  

milloi ez geran abenda naiko pobre oni?1940.

Ez da atal batera mugatzen suminaren, haserre bizi santuaren aldarrikapena, beste 

lauzpabost ataletan luzatzen da. Batetik, gure gauzei ohorea kentzen zaiela diosku, 

esaterako,  herri  musika  zaharrari,  edo  euskarari,  eta  horren  ordez  purtzilkeriak 

famatzen direla: 

Gure  erri  musika  zar,  sakon,  barruntsu,  autoktonuarentzat  irratiek  eztute  

txolarterik;  bañan  fandango  lirdinga  ta  beste  milla  purtzilkerizko  

aurgaiztoentzat, bai nazkatzeraño (.) Euskerarentzat galazpena edonun; baña,  

erdi euskerazko erdi erderazko, mordollokeri oientzat, oientzat bai, antzerkiak  

zabal, algarak merke ta bendiziuak ere erruz. Milla bider obe bai «Amaya»  

izeneko filme txonta  ori  erditu  izan ezpalute.  Amasei  urte  aundian pelikula  

batxo-bat  ez  sortu  euskaldunontzat,  eta  azkenean  ori,  Naparroa  zarraren  

epopeia dizdiratsu gurgarria lerdekatu baizik egiten eztun ori!1941.

Okerrena berriz, guztietan beltzena, delituak eta piztikeriak guri egoztea: 

Urkatuta re, eortzita re, ez gaituzte pakean utzi demoniño alenek. Bai zera utzi:  

nolanaiko delituen ondoren, orain nolanaiko irainketak.

“Los que destruyeron Guernica no tienen derecho a hablar de patria”. 1938ko  

uztaaren 18 an mintzatu zan sententzi ori. Nork uste duzu ordea mintzatu zula?  

1940 132-135 orr.
1941 145 or.
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Franco-k. Ez egin sinisgorrarena. Bai, jauna, bai. Franco-k, “el Generalísimo  

y Catolicísimo Francisco Franco Bahamonde”-k jaulki zigun arrikada. Jaulki  

guretzat  eta  guk  gorde  berarentzat.  Olakorik  geiagotan ere  lerdekatu  zitun,  

lasai asko, lotsa aztarrenik gabe: “Aguirre miente. Nosotros hemos respetado  

Guernica  como respetamos  todo  lo  español”.  Berak  lerdekatu  konbeni  ala  

bider eta besteei, jerarki edo itzal geienekoei batezere, berebat egiñarazi. Min  

eta erruki damaigu Mons. Gustavo J. Franceschi batek, (aukeratze baterako),  

an  urrutiko  Arjentinatik  irañok  sinistu  ta  zabaltzean,  frankotarrek  eurek  

dagoneko  aitortua  baitute,  beren  arteko  ixil-mixilletan,  epaion  gezurra  ta  

iruzurra:

“La  prensa  de  izquierda  inglesa  y  francesa  ha  dicho  y  repetido  que  la  

destrucción  de  Guernica  fue  provocada  por  el  bombardeo  aéreo  de  los  

nacionales. El cuartel de éstos respondió muy acertadamente que en aquellos  

días el estado del tiempo había impedido a la aviación trasponer los montes  

que separan la mentada ciudad de los aeródromos blancos. Ello no obstante,  

la  calumnia  siguió  apareciendo  en  los  periódicos;  nada  de  esto  puede  

sorprenderme”. (En el humo del incendio. Pgn. 160).

“Aguirre,  Presidente  de  Euzkadi,  que  no  puede  ignorar  la  verdad  sobre  

Guernica  y  es,  sin  embargo,  el  primer  forjador  del  embuste,  confiesa  y  

comulga. Cómo llegan a compaginarse tales muestras de religiosidad con la  

más evidente inmoralidad política?” (Ibid, pgn. 151).

“El general Franco, por su parte,  agotó los medios de pacificación” (ibíd.  

pgn. 231).

“El general Franco hallábase dispuesto a mantener el régimen de autonomía”  

(ibid, pgn. 259).

“He  leído  en  algunos  artículos  que  la  población  vasca  es  unánimemente  

católica. Desgraciadamente no hay tal” (ibid. pgn. 256).

“Azaña creyó poder declarar en 1931 que la península habia dejado de ser  

católica: tontería enorme...” (ibid. pgn. 232).

Gizonek ezin eguzkiari  oztoporik  ipiñi  egunargitu dezan. Eztare egiari,  goiz  

edo berandu jabetu  dedin.  Naiko  berandu badare,  egia  jabetzen  asi  da;  ta  

gaurregun gizadia, Franco-ren keats jario ori gogoratzean, ezin atera da bere  

izutik  galdezka:  nun  ikusi  da,  ta  noiz,  lotsa  gutxiagorik?  nun  gezurrontzi  
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ustelagorik?, noiz olako katolikurik? Enebadak eta galderak, izuaren izuz. Ezin  

ba beren laborritik oneratu, Gernikan gertatuen berri ikusiak eta ikasiak (.)

Aotik arrapatzen omen da ba arraia. Baita onakoan ere, onako alea naiko ao  

ustela  izanagatik.  Ustelaz  gañera,  “freskoa”  ere  galanta.  Ez  al  da  aundi?  

Ustela ta freskoa, biak batera! Olako arrai mota bakanik eman bear Ferrol del  

Caudillo-ko itxas bazterrak! Paparrez papardoa dirudi ta litzake; koipez eta  

lirdingaz, martsopa... Nolanaire beintzat, museu gela batean gordetzea merezi  

luke,  bere  aoko  amutik  zintzilik,  gorasarre  itzokin:  “Gernika  erre  genunok  

eztugu aberria aitatzeko eskubiderik”.

Expedit unum hominem morí pro populo. Ots, “Erri osoaren ordez gizon bat il  

dedin konbeni da”. Ala aolkatu zun eta zertuazi Kaifas-ek. Gaurko kaifastarrak  

asko “bibotu” zaizkigu. Eztiñote: “Il dedilla gizon bat”. Ori guzion onerako ta  

atsegiñerako litzake. Baizik: “il dedilla Erri bat; euskeraz diardun ura; iñon  

adituko eztioten ura: il dedilla Euskalerri, gobernutarron erru amorru guziak  

gañean ditula!”.

Expedit. Noski ba konbeni zaiela. Eurei, noski, konbeni. Ez ordea errijendeoi.  

Errijendeok  nai  ta  otsegiten  duguna,  peninsularen  nazkak  eta  atzerapenak  

premiren premi duna, munduan justizirik izango bada berandutu gabe lenengoz  

zertu bear litzakena, auxe da, Kaifas-ena bai baña itzik itz: unum hominem!  

Lenballen,  lenballen,  garbitu  dezatela,  ez  errugabeko  Erri  bat,  baizik  erru  

danen Buru Aundi dan eta dagon ori, ori, guzion pakerako, ta kito! Dagola  

museuan bere aoko amu ta guzi!1942.

Eta  liburua,  epilogoa  eta  azken  gogoetak  alde  bat  utzirik,  Unamuno-ren  eta 

Abendats-en  besarkadarekin  amaitzen  da,  eta  Unamunok  bere  arimari,  hilkorron 

hilezkortasun nahiari opa izanak Euskal Herriaren bizi nahiari egotzirik: 

Ez, eztugu il nai! Eztugu, nai izaterik ere nai! Beti ta beti bizi nai dugu! Beti  

bizi ta gu bizi! Gu auxe! Gerauxe!... Orain eta emen geran eta sentitzen geran  

gerau gaixo auxe!  Orregatik  gauzka ain  larrimiñez  Animaren iraunkizunak,  

gure Anima onetxen, onetxen!, betiraun goseak, Min eta Min...1943.

1942 145-147 orr.
1943 156 or.
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4.1.2.3. Liburuaren izaera kolektiboa

Beste zenbait ataletan ere barreiatzen ditu garaikide dituen euskal idazle batzuen 

lerroak (banaka batzuk jaso ditugu gorago), eta  ematen ditu haien lanari  buruzko 

iritziak ere, baina “Euskera ez gai?” izenekoan biltzen ditu gehienak.

Lehen  erantzuna  ezaguna  da:  euskara  ezgai,  ezta  inondik  ere;  Unamunok 

halamoduz ikasitako euskara bai, hura bai ezgauza eta ezgai: 

Zu bezelako aundi gosetu batek nola etsiko zun ba euskeragintzari buruz nai ta  

ezin ortan? ezilkor gosea lumaz ase bear ta. Izerdi patsa bapo ateragatik sasi  

lardasketa ori baño atera ezin zunak bearko etxagua utzita urrutietara alde,  

alara ta kakara, arrautz oberik nun erron1944.

Bigarren puntua, berrogeita hamar urtean asko landu zela euskara, bilobek asko 

aurreratu zutela hizkuntza,  eta horren froga: euskal idazle handi bat bazela euskal 

idazleen artean, beraren antzak zituena hainbat zeratan, eta alde nabarmena ere bai: 

Orixe:

Orixe euskera barrutian, gizona, gure Unamuno dugu; zeure kide-kideko, eitez  

zeu bera emateraño: sakerra, aserrebera, Jainkoti,  gizatasun latzeko, jakitez  

aña gizatasunez mireskiro orni-okia; sentikorra.

 Bere euskera zure erdera legetxe: zorrotz, giar, zernaitarako ezin bizkorrago,  

ondorenguon eredu ta arrobi. (Ezetz ba! 1902ko euskera ta gaurkoa eztirala  

malla bereko.

Bere olerkintza zurea berbera: azalgogor, muin uts, meriñake edo zizpuru tutik 

gabe, basatiar sendo, basurdetzat berak bere burua jotzeraño. Biok, olerkari ala 

pentsalari  zer geiago zeraten galdetzekoak,  zuengan bi-biak bat datozelakoz, 

zure  arako  iritzira:  “filosofia  geiago  etzaten  da  poesi  aldera,  jakintzarenera 

baño” (II, 716).

Bion mendua re, zearoko berdin, anai, euskotar uts; banago biok berdiñegi ez  

ote,  euskotarregi  ez  ote,  alkarrekin  ondo  etorri  zaitezteken...  Biok,  Jainko  

billari purrukatuak; au ortodosu pijo; zu, berriz, eterodosu batere ez biguñago.

1944 85 or.
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Mendu edo izakera berdin orretxegatik, ordea –orretxegatik! jakiña! – jokaeraz  

biok  alkarren  urrutieneko:  au  euskeraz,  zu  erderaz;  au  Santa-Kuztar,  zu  

liberal;  au ondoz urduri  bezin gainbare,  zu azal  eta mamiz  asaldabera;  au  

klasiku, zu patetiku esigabea; au buruti geienik, zu biozti leraz eta arrandiz; au  

mutilzar, zu guraso; au jesuita izana, zu... zenbaitzun karikaturetan soilki1945.

Eta hartaz gain, idazle sail dezentea ere bazela:

Zoaz,  euskera gaitua  dugula  ta,  zoaz  oraingo gobernu kuttuntxo  orrengana  

arrazoika, gaurko euskeraren aundikia ta merituak gorantzika: Zaitegi baten  

jauntasuna, Andima baten edo K. Mitxelena baten kirioa, Bordari-ren gatza,  

Basarri-ren  bertsolaritza,  Etxaniz  baten  liriku  sena,  Barriola  naiz  Lojendio  

naiz  Arrue  bezelakoen  solas  galaia;  Manzisidor,  Sorarrain,  Aita  Emiliano,  

Zugazti,  Markiegi,  Ibargutxi...  tarren  xaloa;  Oiartzabal,  Ibar,  Villasante,  

Lafitte, Altube, Lhande... tarren pixua ta zorrotza; Tapia, Loramendi, Montzon,  

Loidi,  Jauregi,  Manterola,  Etxeberria,  Arruti,  Arrese,  Erkiaga,  Irisarri...  ta  

abarren  labaña,  arnasa,  goitargia;  Lauaxeta-ren  txanbeliña;  Mirande  

bipillaren  Paris-giro  jeiki  satira;  Lekuona-ren  aratza;  Lizardi-ren  

zernaitarakoa; Kirikiño naiz Urrutzuno-ren xirto-ipuiak; Barrensoro, Txomin  

Agirre,  Anabitarte,  Eizagirre,  Iratzusta,  Etxaide,  Loidi,  Txillardegi...tarren  

nobelagintza;  Altzaga  edo  Labaien-en  antzerkiak;  Hamlet,  Sopokel,  Iliada,  

Balmes... ta beste giza sorkari nagusienen itzulketak; Onaindia-ren liburuko ia  

300 olerkari ta beste ez ezagun mordoa; euskal liburu sorberrien ugaria ta  

mardula; jendearen irakur gosea; ainbat gazte eredugarrien euskera ikaste ta  

saiaketak; sorterri ta atzerrietako aldizkariak...

Zoaz urteotako gobernutarrengana guzi ori gorantzika euskera gaixoaren alde... 

emango dizute  aurretik  Judas-en pa ta  atzetik  ugazamaren ostikoa.  Eztakizu 

ondo, Unamuno, azken urteotakoa1946.

Eta euskararen ezgaitasuna ez baizik gobernuaren ukazioa eta jazarpena zegoela 

euskararen ezgaitasunaren sustrai-sustraian:

1945 87-88 orr.
1946 89-90 orr.
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Sinista, don Miguel: zuk zeniñonaren kontrara, euskera geiago ondatuko du bai, 

berezko  gaiezak  baño,  eskoletan  ez  irakatsiak,  irrati  zineetan  ez  entzunak, 

egunkarietan  ez  irakurriak,  idazleen  alogeraezak  eta  ondoriozko  aien 

biozgabetzeak,  erderaren  lapurretak:  ots,  beingoz  amai,  gobernu  etsai 

alorodunaren jazarkak.

Orrela makilkatu ezkero, esan, Unamuno, esan, zein izkuntzek uste duzu iraun 

daikela osorik, bizirik?1947.

Kultur  historia  horixe  dugu  atzean,  S.  Mitxelenak  ozenki  salatua  saiakera 

honetan.

Baina,  Unamunok  Bilbon  1901eko  abuztuaren  26an  egindako  hitzaldian, 

euskarari  dagokiona  mintzaldi  osoaren  hamarrena  baino  ez  da  J.  Azurmendik 

gogorarazten  digun bezala1948,  eta  S.  Mitxelenak  Unamuno ta  abendats-ekin  lortu 

nahi duena ere ez da soilik euskotarrok euskaldun iraun dezagun.

Alde  batera,  Francori  kritika  gogorrak,  eta  Erromari,  Eliza  katolikoaren 

hierarkiari ere bai:

Oiek ola, 1936´ ez agindu autonomi ori eman izan ba´ligute, o ze erakus bitxi 

dizdiratsua izango zuken zure ta gure Eliza katolikuak gure Erri onetxengan, 

Jesus, beste guzien eredugarri ta etsaien ixilgarri!!

1936´ an ordea autonomi ordez urkamendia egotsi ziguten eta Erromak, beste 

bein, naiago izan zun bentsutuontzat arlosa ta sasilarra, ta garailleentzat loreak 

eta loriak.

1947 89 or.
1948 “Logika  politiko  edo  politiko-linguistikoaren  ildoan:  Euskal  Herriak,  historian  ibiltzeko  eta  

unibertsala izateko, Espainiarekin bat egin beharra daukala (eta espainol gisa bai, unibertsala  
izan liteke); orduan, ondoriozkoa ematen du, Euskal Herriak beretzat Espainiako hizkuntza hartu  
beharra dauka, eta hori gaztelania da (ez catalana-edo, eta gutxiago ingelesa). Objektatzen bada  
uniformizazio linguistikoak  kultura eta gizarte  historikoen  txirotzea  dakarrela,  Unamuno-k  ez  
daki  zer  erantzun  (objekzioa  zeharo  bere  filosofia  berrienaren  logikan  baitago),  baina  bera  
sinetsita  dagoela  ziurtatzen  du,  euskarak  eskualdeko  hizkuntza  gisa  ere  ez  daukala  bizitzeko  
gaitasunik.  Zergatik  ez?  Orduan  barneko  ezgaitasunera,  arrazoiketa  linguistiko-historikoaren  
ildora,  pasatzen  gara.  Are,  euskaldunek  euskara  baztertu  eta  osoki  espainoldu  beharra  
arrazoitzen  da,  esate  baterako,  elebitasuna  ere  praktikan  ez  omen  delako  posible;  arrazoia  
eztabadaidagarria begitandu dakiguke,  zergatik ez da izango posible? Zein formatan bai,  eta  
zeinetan  ez?  Unamuno-k  orduan  beste  arrazoi  batekin  korapilatzen  du:  hizkuntza  handi  bat  
mintzatzea abantailatsuagoa dela hizkuntza txikia mintzatzea baino”. 119-120 orr. 
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Eztakit nire tristura samiña danentz, Jesus, ala nire ezjakiña ala nire zentzuna 

penaren penaz onako gogoetan galdetzen dagokidana: nola ordea, nola, Elizak 

urrutiratzen  utzi  du  kristau  errepublika  jatorrentxo  bat,  bat  badare, 

euskotarrenarekin erakus al izateko egokiera ori?

Eztu  ematen  edo  beintzat  eztakusat  Erromak  oraindik  konturatu  nai  dunik 

nolako  aukera  orduntxe  galdu  zun  Aita  Santuen  entziklikak  itzik  itz  Erriño 

bakar  batean  badare  zertuarazteko.  Aitzitik  ari  zaizkigu eklesiastiku  askotxo 

katolikuon lotsagarrirako Tedeschinirena berrizten: «Si hubiera doce naciones 

como España (Francoren Españia, alegia), el mundo estaría a salvo... Así (?) es 

como se gobierna en católico».

Itzak, itzak, itzak..., eta azpikeriak, itzen barrutik. Azpikeriak eta interesak. Zer 

dala ta elizgizonek orrela, Jesus?1949;

Eta  bestera,  kritikak  gorabehera,  euskaldun  fededun  eskematik  atera  gabe, 

euskotarron batasun teologikora deiturik bururatu zuen saiakera:

Arren, Jesus! Arren! Bakoitzak norbere urrutia aitortuz, norbere erru obenak  

damutan errez, itz eman zagula beingoz danok: Ibo ad Patrem. Zugana bidean,  

Jesus,  gabiltzala  euskaldun!,  gabiltzala  bakoitz!,  gabiltzala  kristau!  Irurak  

batean(.),  eta,  San  Agustinen  hirutasun  santua:  Sinaikoen  lege  

ordekuok:«Bearretan batasun; ezpaitan askatasun; zernaitan maitasun»1950.

Gogora S. Mitxelenari eskainitako atal honen sarreran Bizi Nai-tik aldatu ditugun 

azken  hitzak,  eta  saiakera  honen  amaierakoak:  bilakabidea  eta  oinarri  kristauen 

berrespena dago; bietatik.

Saiakeraren alde formalistaz ez dugu ezer aipatu. Hona S. Mitxelenaren beraren 

iritzia eta erabilitako forma literarioaren defentsa: 

Filosofiketa, ortaz? Filosofiketa al dugu ortaz onako idazti saioa? Ala idaroki 

utsa? Ala estudiu edo azterketa? Ala lasaipide uts bat? Edo beste poema bat, 

poesi  ta  izlau,  poesi  badan  eztan  izlauz?  Adiskide:  ta  bere  sotillean,  bere 

1949 167 or.
1950 168-169 orr.
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pitiñean,  zergatik  ez,  orotarik  zerbait?  Monologuan  asi,  dialoguan  katiatuz 

jarrai,  antzerki  taju  zertxobatean  buka;  ta  zergatik  ez?  Zergatik  ez,  orotarik 

zerbait? “La filosofía y la Poesía son hermanas gemelas si no una misma cosa”, 

—epaitu zigun Unamunok.

Niri ajola gutxi lantxo au sail batean edo bestean maxialariek kokatzeak. Ez  

deritzat oker, ta bai elburuz ederren norgere osoari mintzaraztea. Filosofiaren  

barrunpea,  azterketaren  zeaztasuna,  idarokiaren  ernaria,  poemaren  anpa  

arroa, billa ta jo nai dun idazleak buru utsez baliatzea eztu aski: buru ta biotz,  

irudimen eta griñaz eta kirioz, balia bear du. Ots: dun eta dan guziz. Sor dugun  

lana  anai  borondate  ziñak  eragiña  izan  ezkero  ta  «norgere  egi»  apurñoak  

emana, enparauak ajola gutxi bear digu...1951.

Ez gara alderdi formal hori maiseatzen hasiko, nahiz probetxuzkoa gerta litekeen, 

dudarik gabe. Uste dugu honenbestez, nabarmendua gelditzen dela saiakera honek 

50eko hamarkadan izan zuen garrantzia.

Nahiz gure aztermugatik kanpokoa den, atal hau bururatzeko, badago beste puntu 

bat  jakingarria:  Salbatore  Mitxelena  literarioki  50eko hamarkadan  agortu  al  zen? 

Denok dakigu ez zuela gehiago eman. Zergatik galdetzen badugu, Joseba Intxaustik 

emandako argitasunak datozkit gogora: egoera politikoak artean (1961) aldaketarik 

ez zuela ikusita, Gandiagaren bikaintasun gazteago berriaz miretsirik, bere zeregin 

literarioa  une  hartan  behintzat  beteta  zuela  sentitzen  zuen,  baina  segur  aski 

egindakoaz pozik ere bazegoen1952. 

4.2. LUIS VILLASANTE

Salbatore Mitxelena baino urtebete gazteagoa, elkarrekin bizitakoak, eta biak ere 

idazle handi eta adiskide, euskararen alde asko egin zutenak baina aldi berean oso 

bestelakoak,  izaeran  bezala  utzi  diguten  obra  idatzian.  Bi  urte  egin  zituzten 

elkarrekin Arantzazuko kolejioan, mutil koskorrak zirela. Bizkaiko Foruan urtebete. 

1951 162 or.
1952 Ameriketatik Europara itzuli eta Arantzazun zela Suitzaratu aurretik, bakarkako harremanik izan 

zuen J. Intxaustik berarekin, eta hortik argitasunak.
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Nafarroako Erriberrin ere urtebete, eta Teologi garaian  –berriz ere Arantzazun–, bi 

urte. Harrezkero ere sarritan ikusi zuten elkar. 

Urte batzuk geroago, S. Mitxelenaren azalpen edo erretratu pertsonal hau utzi 

zigun:

Hau da nik ezagutu nuen Salbatore. Nerbio hutsa, urduria, bakez bizitzen ez  

zekiena, bizi-bizia, pixka bat susmotia. Gizon zatikatua, urratua. Sintesi gozo  

eta erabateko bat egiten asmatu ez zuena. Haren obretan ere, pixka bat sakonki  

aztertuz,  badira  horren  aztarnak.  Objetibitate  soila  eta  hutsa  ez  dut  uste  

gehiegi interesatzen zitzaionik. Bere barneko ikuspuntutik hartzen zituen beti  

gauzak.  Barne mundu hori  aberatsa zuen,  baina ez  bakezkoa,  ez  amoltsua.  

Bolkan baten, sumendi baten parekoa baizik1953.

Salbatore Mitxelenak Luis Villasante berriz, 1944an, urtebetetze egunean bidali 

zion gutunaren arabera, laguntzaile eta eredutzat zuen: 

Ene Luis  bihotzekoa,  Jaungoikoak  nire  alboan laguntzaile  eta  nire  aurrean  

eredu  jarritako  Luis  adiskide  handietsia...Utzi  zadazu,  eskerron  agiri  eman  

deizudan. Utzi, hemen maitasun beroz aitor dezadan: beti, laguntzaile handi  

izan zaitudala, eta asmo zailetan gogaikide sutsu, eta nire barruko aunaldietan  

indargarri...Aunitz esker zuri1954. 

 

Garai horretan, Villasante –anaia Luis– erizain izendatu omen zuten, eta behin 

Salbatore  futboletik  behatzean  min  hartuta  odola  zeriola  joan  omen  zitzaion,  eta 

sendaketa egin bitartean, hau esaten omen zuen Villasantek: Zaindu egin behar dogu 

Salbatore, euskararen eta Euskal Herriaren alde gauza eder asko burutzekoa danez  

gero (ib.). Ezberdinak eta adiskideak ere bai.

Nolanahi  ere,  argitasun  gehiagoren  bila  Joseba  Intxausti  eta  Joxe 

Azurmendirengana jo dugu.

1953 “Salbatore Mitxelenaren pertsona” in Salbatore Mitxelena: Idazlan guztiak II.a,  E.F.A., 1984, 
14. or.

1954 Zurutuza, Jose Luis Arendui: “Aita Villasante de Arantzazu” in Hegats (31), 1997, 45 or.
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Yakin  aldizkariaren  sortzaileetarik  dugun Iñaki  Bastarrikak  berriki  adierazi  du 

elkarrizketa batean aldizkaria sortzeko sostengua bazutela aita frantziskotarren artean 

baina Villasanterena ez1955. Aintzat harturik 1952az geroztik euskaltzaina zela, aldi 

berean Arantzazuko teologia ikasleen irakaslea eta han sortu zela aldizkaria, teologia 

ikasle batzuen gogoan eta luman: nolatan ez zuen yakinlariengan itzal gehiago izan? 

 

Yakin ikasleen aldizkaria zen, eta hasiera hartan (eta gero ere) irakasleek ez zuten 

parte hartu. Alde batera oso pertsona hurbila izan zuten fraidegaiek, baina, bestalde, 

teologia  klasikoa  ematen  zuen,  Vatikano  II.aren  aurreko Espainian  eman  ohi  zen 

teologia eskolastikoa, eta ez zen erakargarria gertatzen. Oro har, berezkoagoak ere 

gertatzen  ziren  beste  zenbait  irakaslerekiko  harremanak.  Intxausti  eta  Azurmen-

direntzat  irakasle  garrantzizkoenetakoa  A.  Jose  Goitia  izan  zen,  Liburu  Santuen 

interpretazio historiko-kritikoa ematen ziena. 

Villasanterengana  etorriz,  hurbiltasunaren  adierazgarri,  Axularren  hiztegia 

biluzten  lagundu  zioten  ikasle  gazteek,  Erriberrin  zeudela.  Ematen  zituen 

ikasgaietara  etorriz,  euskara  hamahiru  urte  artekoei  ematen  zien,  eta  teologiako 

ikasleei  apologetika  –Eliza  Katolikoaren  dogmen  sinesgarritasuna  frogatzea  xede 

duen teologiaren adarra–, teologia dogmatikoa, aszetika eta mistika. 

Aita  Pablo  Lete  probintzialak,  batetik,  ikasketa-programa  aldatu  zuen,  eta 

bestetik,  Kantabriako  probintzia  frantziskotarretik  fraideak  kanpoko  unibertsitate 

katolikoetara usuago eta ugariago hasi ziren joaten, Erroma, Suitzako Friburgora edo 

Belgikako Lovainara,  batez  ere,  baina  baita  Alemaniara  eta  Jerusalemera  ere,  eta 

kanpora joandakoek aire  berriak ekarri  zituzten.  Teologiako ikasle  gazteen artean, 

oro har, aire berriek harrera hobea aurkitzen zuten gorago adierazi bezala,  betiere 

Vatikanoko Kontzilio famatuaren aurreko giroan. 

 

Villasanteren pentsamolde erlijiosoa laburregi eta sinpleegi adieraziz, beharbada, 

ziostan  J.  Intxaustik:  Denzinger zuen  oinarrizko  gidaliburua!  Teologo  katoliko 

aleman  famatu  hark  1854an  Enchiridion  Symbolorum argitaratu  zuen,  egia 

dogmatikoen bilduma, eta harrezkero berrikusia, osatua eta hogeita hamar bat aldiz 

berrargitaratua izan da. 

1955 Ikus “Yakin” atala.
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J. Azurmendik berriki argitaratu duen liburu batean adierazi du Euskal Herrian, 

Elizan batik bat, XIX. mendeak luze iraun duela. Irakurrri A. Villasanteren izkribu 

teologikoak eta XIX. mendeko polemika artean aurkitzen da bat, jo eta ke guduan 

eboluzionismoarekin,  materialismoarekin,  razionalismoarekin:  dogma  kristauaren 

egia “ura baino gardenagoa” paratzen beti:

Jainkorik ez badago, ez Naturak dauka fundamenturik eta ez gizatasunik dago,  

ez gizarte bizitza eta ez moralik, ez aurrerapenaren alde ahalegintzeko ziorik,  

“dena da utsa eta aize-eske ibiltzea”. “Izadia, giza-bizitza, gizartea (historia):  

iru sorkari aundien etorkia, legeak, xedea, Jainkoa gabe ezin uler ditezke (.)  

Are, giza historian aurrerapenik egon ere, Jainkoa gabe ez dago, Villasanteren  

esanean. Eta azkenean, Villasanterentzat, Jainkoan sinesten ez bada, euskara  

eta Euskal Herririk ere laster ez da egongo (.) Pentsaeraz erreakzionario bat  

zen –oraingo “liberal” gehienen antzera–. Hori bai,  bera diziplina garbiko  

pertsona zen  eta  sanfrantziskotarki  barruraino fin-fin  landua,  arima dotore  

bat;  dogmatismo  ororen  gainetik  zeukan  karitatea  eta  lagun  hurkoaren  

begirunea. Hori eskertu behar zaio Villasanteri (eta frantziskotarrei)1956.

 

Intxaustiren aburuz, gizon bezala garbia zen oso Villasante, leiala bere ideiekin, 

Elizarekin, euskararen alde, eta ordenako anaiekin; Yakin-en zebiltzanei ez zien inoiz 

inongo  eragozpenik  jarri,  nahiz  goretsi  edo  sostengatu  ere  ez,  begiramena  zien 

euskara lantzen  ari  zirelako,  nahiz bazekiten  yakinlariek  hainbat  gauza ez zituela 

gogoko  edo  ez  zituela  onartzen,  nahiz  teologiako  ikasle  gazteak  berak  ere  oso 

modernoak edo menderakaitzak ere ez izan.

 

50eko  hamarkadan  idatzi  mordoxka  eman  zuen  argitara:  liburu  euskarrian  bi 

itzulpen –Goi-Argi Ars-ko Erretore Santuaren Erakusaldiak (1955), eta P. Narbaitzen 

Kattalinen  gogoetak  gipuzkeraz  emana  (1958)– eta  sorkuntzako  bat,  Angeles 

Sorazuren biografia:  “Nere izena zan Plorentxi” Angeles Sorazuren bizitza (1960-

61). Kazetetan hitzaldiak eta artikuluak Aranzazu, Gernika, Euzko-Gogoa, BRSVAP 

eta  Egan-en; erdaraz ere asko, baina segur aski euskaraz gehiago.

1956 AZURMENDI, J.: Azken egunak Gandiagarekin, Elkar, Donostia, 2009, 113 or.
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Idatzi  hauetan  guztietan  estu  loturik  ageri  dira  bi  kezkak:  bata,  euskalkietan 

banaturiko euskara batu eta kultur egitekoetarako trebatu eta prestatu beharra,  eta 

hortik idazle zahar eredugarrien azterketak –Axular, Etxeberri Sarakoa, Añibarro eta 

J.A. Mogel–,  eta  hitzaldi  garrantzizkoak:  Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldia  (1952), 

Arantzazuko batzarrekoa (1956), eta Euskaltzaindiaren Bilboko biltzarrekoa (1958)-; 

eta  bestea,  harekin  lotu-lotua,  euskaldunen  kultura  erlijiosoa  goratu  beharrez 

idatzitako  literatura:  mistikaren  gailurtzat  zuen  Angeles  Sorazu  lekaime  zumaiar-

vallalodidtarraren inguruko idatziak, Jean-Marie Vianney Ars-ko erretore santuaren 

erakusaldiak, eta ortodoxia katolikoaren alde eta euskaldunen artean indarra hartzen 

hasia  zen  existentzialismoaren  aurka,  Txillardegiren  Leturiaren  Egunkari  Ezkutua 

eleberriak  aitzakia  emanik  idatzi  zituenak,  eta  herri-herriarentzat,  P.  Narbaitzen 

Kattalinen  gogoetak  gipuzkeraz  edo  Hegoaldeko  batu  samarrean  emana.  Betiere 

Elizaren seme zintzo, existentzialismo-kutsu ororen aurka, eta teologia ortodoxoaren 

eta pentsamendu erlijioso katoliko tradizionalaren aldeko. 

Euskarari  dagokionez  dinamikoago,  bilakaeran,  hizkera  herrikoitik,  hots, 

gipuzkera aberats eta gainerako literatur euskalkiez aberasturiko hizkera herrikoitik 

lapurtera  klasikora,  eta  pare  bat  urte  lapurtera  klasikoaren  itzalean  egin  ondotik, 

berriro idazkera herrikoi aberatsera, euskal idazle zaharren balioaren aldarria eginez 

eta  haien  azterketa  sistematikoa  bultzatuz,  eta  gero  ondasuntegi  hartatik  idatziak 

aberastuz;  eta  sintaxian  Sebero  Altuberen  eskutik  ibiltzetik  –Jean-Marie  Vianney, 

Ars-ko erretore santuaren erakusaldiak, itzulpen liburua eskura eman ere egin zion, 

sintaxiaren  aldetik  zuzendu  zezan–,  hura  hil  eta  berehala  Angeles  Sorazuren 

bizitzaren  gaineko  liburuari  “Nere  izena  zan  Plorentxi”  izenburu  probokatzailea 

jartzeraino. Bilakaera hori orduko euskal intelligentsian eman zenarekin erara. 

Pentsamenduari  dagokionez  berriz,  gorago  aipatu  bezala  tinko  eta  irmo, 

ortodoxian  iraunkor.  Eta  hori  bai,  Txillardegik  50eko hamarkadan hitzaldi  batean 

salatu zuen formalismoaren gaitzean inoiz laprast egin gabe, hots, euskaraz euskara 

lantzeagatik soilik sekula idatzi gabe; aitzitik, idatzi guztietan euskararen batasunaren 

eta  aberastasunaren  mesedetan,  eta  euskaldunen kultura,  guztien gainetik  erlijioso 

tradizionala, aberastu beharrez. 
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4.2.1. Ibilalditxo azkar bat hamarkadan argitara zituen idatzi nagusietan barna

Soilik euskarazkoak iruzkintzera joaz,  lau sailetan banatuko ditugu1957.  Baiezta 

liteke kopuruz eta kalitatez hitzaldiek garrantzi gehiago izan zutela itzulpenek baino, 

baina  sailen  hurrenkera  ez  dago kalitatearen  arabera  paratua;  bereziki  kronologia 

hartu dugu kontuan horrela banatzeko. 

4.2.1.1. Itzulpenak

a) “Munificentissimus Deus” bulda dogmatikoa

Fraidekide zuen S. Mitxelenak “Ama-semeak Arantzazuko kondairan” Arantza-

zuko Amaren kondaira teologikoa, eta Orixek “Urte Guziko Meza-Bezperak” bezala, 

Villasantek  1951n  Aita  Santu  Pio  XII.enaren  “Munificentissimus  Deus”  bulda 

dogmatikoa euskaratu zuen. Bai ez dira parekagarriak, ez orri kopuru aldetik eta ez 

literatur balioaren aldetik, haiena sorkuntza, eta Villasanterena hamahiru bat orriko 

itzulpen xumea, nahiz zaila eta egoki burutua, baina badu bere garrantzia itzulpen 

horrek gauzak bilakaeran ikusteko, irudimenezko literatur ibilaldian barna.

Itzulpenaren sarreran dio latinezko hitz dezente erabili  duela,  baina hori  ondo 

oharturik  eta  jakinaren  gainean  egin  duela.  Bere  ustez  teologiak  sortutako 

teknizismoak  eta  gainerako  kultur-hitzak  hizkuntza  denetan  berdin  erabili  behar 

ziratekeen, eta horrela ez egiteak euskarari kaltea baino ez zekarkion. Gainerakoan: 

itzulpena  egitean,  euskera  ulerterrez  eta  erritar  batera  jo  izan  dugu,  jatorrizko  

idazkiari zor zaion zeaztasun-bearrak utzi digun neurrian1958.

Itzulpenari gainbegiratu bat ematea aski da ohartzeko euskara ulerterrazean eta 

herritarrean  dagoela.  Hori  bai,  Hegoalderako  ulerterraza  eta  herritarra,  funtsean, 

gipuzkeran  oinarritua.  Kultur-hitzei  doakienez  berriz:  Providentza,  Pontifikatu,  

1957 Gure  lanaren  mugengatik  alde  batera  utzi  ditugun  artikulu  jakingarri  batzuk:  Aranzazu 
aldizkarian: “Arantzazu Euskal-Poema” (302) 1949, 118 or.; “Dos conferencias sobre la nueva 
basílica de Aranzazu” 1954, 252 or. “Juicios de un Sueco sobre el Euskera” (364) 1958, 212 or.; 
“Notas sobre el Congreso de lengua vasca de Bilbao” (369), 1959, 30 or.; “Traducción de la Biblia 
al  vascuence.  P.  Olabide”  (371),  1959,  94  or.;  “Gure  literatura  zaarra”  (378),  1959,  328  or.; 
“Zergatik gorde bear  degu Euskera (385),  1960, 172 or.;  eta  Egan  aldizkarian artikulu banaka 
batzuk, aski laburrak eta xumeagoak.

1958 Aranzazu 1951, 74-78, 99-102, 133-136 orr.
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katholiko,  privilegi,  kathedra,  dogmata,  Assumpzione,  auktoritate,  errevelazione,  

glorifikazione,  Erredemptore...  ikusten  da  hor  Krutwig  eta  Bilboko  Julio  Urkixo 

Mintegikoen eragina jadanik. 

Ez  da  S.  Mitxelenaren  edo  Orixeren  ildotik  abiatzen,  abiadura  berezia  eta 

originala du Villasantek.  Batetik,  gai erlijiosoaren barruan ez dio gai herrikoi bati 

heltzen, dogma bati heltzen dionez gero, hots, herriaren kultura erlijiosoa goratu nahi 

du;  eta  bestetik,  Hegoaldeko hizkuntza  ulerterraz-herritarrean,  ez  berehala  egingo 

duen  bezala  lapurtera  klasikoan,  baina  jada  Krutwigen  eraginpean  kultur-hitz  eta 

teknizismo teologikoei zegokienez1959.

Itzulpen hau Aranzazu aldizkarian argitaratu eta Gernika kazetan artikulu luze bat 

idatzi  zuen,  lapurtera  klasikoaren  moldean,  xede  zehatz  batekin:  dogma eta  hura 

erabaki  zuen  Eliza,  hierarkiaren  arrazoia  eta  egia  objektiboa  aldarrikatzea,  eta 

filosofia gezurrezkoak salatzea:

Eta  lehenez  dogmata  beraren  kontzeptu  zuzena  ezarri  beharr  dugu  azken  

gizaldietako  philosophiak  gai  huntaz  nozino  berri  bat  hedatu  bai  tu,  fede  

katholikoaz elkharr ezin diteken kontzeptu bat, alegia. Kantgandik hasi (edo  

gorago oraindik, Luthergan aurkhitzen bai tira desviazino hunen haziak) eta  

gure egun hauietarano, bai philosophian, bai litteratur eta kultur manifestazio  

orotan erro sakonak eginak ditu erleginoaren eta dogmaren kontzeptu okherr  

hunek.  Hauientzat  Jakintza  ta  Erleginoa  guztiz  different  dira,  batak  

bertzearekin zer-ikhusirik  eztu,  ithurrburu ezberdinetik  sorrthu eta bizi  dira.  

Jakintza adimenduaren kreazinoa da, ezagutzea, gauzak nolakoak diren jakitea  

du asmo, helburu ta jo-mugatzat; gauzen objetivitatea bilhatzen du. Munduko  

zer guztiak nolakoak diren azterrtzea, ikhustetzea, arakatzea, huná hemen bere  

arloa.  Phainomenak ez ezik,  gauzen barnea barruntatzea ere egin gogo du,  

ahal diteken neurrian behintzat. Hitz batekin erraiteko, Egia, Ezagutzea, huna  

hemen bere hesi berezia, bere zelaia. (.)

1959 Ikus urte  bereko “En torno al  problema del  vascuence”  artikuluan (Cantabria Franciscana, 
1951) luzazkiago kultura erlijiosoa eta oro har mendebaldeko zibilizazioan egiten den kultura oro 
euskaraz  lantzearen  garrantzia  eta  horretarako  terminologia greko-latindarra  erabili  beharra  F. 
Krutwigek Euskaltzaindian eta Julio Urkixo seminarioan erabaki bezala.
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Beraz,  Erromako  Aita  Sainduak  Andre  Dena  Mariaren  Assumpzinoaren  

definitzean,  Ama  Birgina  gorphutz  eta  arimaz  zeruetara  jasoa  izan  zela  

erakhutsi du; eta gauza hori Jakintzaren eta Historiaren arloan edo zelaian ere  

egia da,  hala da.  Ezta sentimenduak edo bihotzak asmatutako amets zoroa,  

Historian gerthatutako gerthakari egiazko baizik1960.

Garbi ikusten da hementxe ere, zer-nolako arrazoia duen J. Azurmendik gorago 

jaso ditugun baieztapen eta oharpenetan.

b) Ars-ko Erretore Santuaren Erakusaldiak

Liburuaren atarian agertzen du egileak zergatik itzuli dituen Jean-Marie Vianney 

santuaren katiximak:

Pekatua ebitatzeaz gaiñera, goi aldeetara ere jo bear du kristauak, santutasun-

gaillurrera,  alegia  (.)  Oker  ezpanago,  eskuetan  dituzun  Erakusaldi  auek  

sekulakoak  aurkituko  dituzu,  irakurle,  gure  loa  astindu,  eta  gorako  bultza  

eragikorra  ezur-mamitan  sar-arazteko.  Gorako  yoran,  gose-egarri  ta  

urduritasun  ori  piztutzera  datozkizu,  bada.  Kristau  txepel,  motel,  gutxi-

goraberakoak, asko ikusten dira; Kristok, ordea, bestelakoak nai: bikain, oso,  

gartsu, jainkotiar, goiko su bizia dariotenak. Alakoak izaten, ordea, nun ikasi?  

Santuen eskolan, beroien aldamenean. Pozik izango nintzake, eta nere asmoak  

beteak izango lirake –bai orixe!–, baldin Santu aundi onen Erakusaldiak ontan  

mesederik egingo balizukete1961.

Euskal  itzulpenaren  historiarako  ez  ezik,  euskararen  sintaxiaren  kondairarako 

badu jakingarririk liburu honek, atarikoan honako ohar hau dakarrenez gero:

Eskerrak eman bearrean aurkitzen naiz, gaiñera, lana egiten lagundu didaten  

guztiei,  eta  batez  ere  Altubetar  Seber  jaun  euskaltzale  jakintsuari.  Lan  oni  

1960 “Andre Dena Mariaren Assumpzinoa” in Gernika, (19), 1952 eta jarraipena hurrengo alean, (20), 
1952ko uztaila-iraila.

1961 Goi-Argi Ars-ko Erretore Santuaren Erakusaldiak, Arantzazu, 1955, 5-6 orr.
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azken esku ta orraztua berak eman dio-ta, atsegin aundiz ta pozarren agertzen  

diot nere eskerrona1962.

c) P. Narbaitzen Kattalinen gogoetak  gipuzkeraz

Piarres  Narbaitzek  behenafarreraz  edo  nafar-lapurteraz  argitaratutako  testua 

gipuzkerara  edo  alde-aldera  Hegoaldeko  batu  gisakora  bihurtzeko  izan  zituen 

arrazoiez mintzo, dio 1.- Arrakasta izan zuela Iparraldean; 2.- Jean Elizalde  Zerbi-

tzari idazleak euskarazko liburu onentzat jo ziola, 3.- Baserriari laguntza emateko, 

baserritarrak herrietara ihesi zihoazela-eta; eta 4.- On handia egin zezakeela Hego-

aldean ere, eta hemengo herriari zail eta arrotz egiten zitzaiola hango euskara:

Baiña nola liburu au erri-erriarentzat egiña izan dan, eta emengo erriari ango  

euskera zail eta arrotz egiten zaion, gure artean ere liburu onek on aundia egin  

zezakela oarturik, emengo gure euskerara aldatu det, ango kutsu guztia kendu  

gabe, alere. Erriarentzat ari naiz ba, eta orregatik izkera ere alik eta argiena  

jarri nai izan diot1963.

 

Literatur  euskararen  batasuna  noraezekotzat  zuen,  baina  euskaldunen 

errealitateak, batzuetan,  euskalki batetik besterako itzulpenak galdegiten zituen. 

4.2.1.2.  Hitzaldiak  euskararen  batasunaz  eta  zenbait  euskal  idazle  zahar  eredu-

garriez 

Euskaltzaindiako sarrera hitzaldia (1952); Joanes Etxeberri Sarakoaz (1952); Aita 

Añibarroz  (1955);  Arantzazuko  Euskaltzaindiaren  Batzarrekoa  (1956),  Bilboko 

Euskaltzaindiaren Batzarrekoa (1958). 

a) Euskaltzaindiako sarrera hitzaldia (1952)

1962 7. or.
1963 Kataliñen gogoetak, Arantzazuko Frantziskotar Argitaldaria, 1966, 7 or. Bigarren edizioa izan 

arren, lehenbizikoa 1958koa da, badakar lehen edizioko hitzaurrea, eta handik aldatu dut.
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Gorago adierazi dugu pare bat urtetan lapurtera klasikoari emana iraun zuela. Ez 

zuen asko idatzi, hortxe pare bat artikulu luze1964 eta bi hitzaldi, bata Joanes Etxeberri 

Sarakoaz eta bestea, alde handiz, hitzaldi garrantzizkoena, Euskaltzaindian sartzeko 

egin zuena. Hirurogeita hamar bat orriko hitzaldi dotore izkiriatua da hau, izenburu 

adierazgarri  hau  duena:  “Literatur  euskara  laphurrtarr  klassikoaren  gain  eratua”. 

Kontu hauek bere testuinguruan beste atal batean1965. Hemen testuaren edertasunak 

sortutako erreakzio batzuk jasoko ditugu eta horiekin batean erakusgarri batzuk.

Hitzaldi  hori  BRSVAPen  argitaratzean,  A.  Ibinagabeitiaren  laudorioak  jaso 

zituen,  eta  elantxobearra  balakuetara  emana  bazen  ere,  haren  goresmenek  balio 

gehiago dute aintzat harturik A. Ibinagabeitiak ez zuela lapurtera klasikoaren aldeko 

hautua egin: 

Euskal elerti-soroan gabiltzanok gutxitan izaten dugu gure izkeraz lan sakon  

eta  muga  guztietik  okituak  irakurtzeko  abagunerik.  Aita  Villasante'ren  

Euskaltzaindiko sarrera-itzaldiak aukera orixe eman digu.(.)  

Labur  esan,  Aita  Villasante'ren  itzaldi  mamitsu,  iakintsu,  sakon  ta  okitua,  

euskal-literaturaren  oiñarri  sendoenetako  bat  duzute,  euskal  ikaskuntzetan  

saiatu nai lukenak,  iñola ere baztertu ezingo duena. Adimen argi ta ikerpen  

sakonenen uzta bikaiñena. Ba'dukete pozbiderik Prantzizkotar maiteak ez-ezen  

euskaltzaindikoek  ere,  orren  gizon  iakintsu  ta  langille  bat  beren  lerroetan  

kokatu  zaielako.  Gure  zorionak  ar  bitzate  euskaltzain  gazteak  eta  aren  

anaikideak1966.

Oraindik orain aitortu zidan Joseba Intxaustik hitzaldi hori irakurtzean plazerra 

sentitu  zuela.  Zein  ederki  idatzitako  hitzaldia!  Euskara  hain  gutxietsia  zegoen 

urteetan pozbide,  eta euskarak literatur  prosa modernoa egiteko dituen gaitasunen 

erakusgarri bikain.

Sarrera aparta du. Lehenik, euskaltzain izateko egin zitzaion deiari zer arrapostu 

eta nola ematen dion egiten zait deigarri oso; eta bigarrenik, Azkue euskaltzainburu 

1964 Gorago iruzkindu ditugun biak, Pio XII. Aita Santuaren bulda dogmatikoaren gainekoa, eta 
Angeles Sorazuren gainekoa.

1965 Ikus “Literatur euskararen batasunerantz” atalean “Axulartarrak” 26. orritik aurrera.
1966 “Literatur-euskara laphurrtarr klasikoaren gain eratua” in Euzko-Gogoa, (5-8), 1954.
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hil berriari eskaini zion gorazarre axulartarra, Axularren aipuz emokatua eta estiloz 

dotoretua. Biak dira gogoangarriak:

Ongi  dakusat  eta  orok  dakite,  Euskaltzaindia  dugula  egun,  gure  herri  

maitearen  ondasunik  baliotsuena  jagon  eta  begiratzeko  bizi  den  baltzu,  

lagunarte eta elkhargoa. Elkhargo hau, beraz, gure herriarentzat symbola bat  

bezala bihurtu da, euskararen gaztelu eta dorrea bilhakatu da. Bertze aldetik,  

berriz,  ni  berhunen  galtzarrerat  ekharria  izaitea,  neholatan  ere  irabazi  ez  

merezi eztutanaz geroztik, eztut omen, sari edo deduzko izendatze bat bezala  

hartu nahi.

Aitzitik, Euskalherri osoaren aitzinean egun bizkarreratu dudan zor handi eta  

responsabilitate  larriaren  berri  ongi  dakit.  Lanerako  deithua  izan  naizela  

badakusat. Zuen dei huni, bada, baiezko emaiten saiaturen naiz. Vokazino bati  

erantzutera behartuak gagozen bezala erantzuteko ahalak eginen ditut,  nere  

etorkizuneko neke-lan-izerdiak euskarari eskainiaz, gure mintzo maite hunen  

laborantzari nere bizitza lotuaz. Emanen ahal deraut goiko Jaunak hartarako  

kemen ta adore! 1967.

Forma aldetik, lapurtera klasikoaren alde egindako hautuarekin erara, aditza eta 

hitzen ortografia  lapurteraz.  Hiztegi  ugaria,  sinonimoz oretua,  eta  esaldiak  elkarri 

josteko era ere axulartarra esan genezake. Mami aldetik,  bokazio gisa hartu zuela 

euskararen aldeko lana, Eujenio Agirretxek bere liburu autobiografiko  Aldi hartan 

izenekoan kontatzen zigunarekin bat, “Bai” taldekoek euren bizitza euskararen alde 

enplegatzeko  zin  egin  zutelako  baieztapenarekin  guztiz  erara,  eta  bere  bizitza 

kontuan esan dezakegu egindako zina “agindu eta bete” egin zuela.

 Gatozen orain gagozkion hitzaldian R.M. Azkueri egin zion gorazarrearekin:

Euskaltzaindiak, sorthu zen egunetik hunerat, egungo hunen antzeko hautatze  

ta sarrera hitzaldi asko ezagutu ditu. Egun arte, ordea, Azkue jaunaren itzala  

ukan du bethiere beregain, hark erakharri derauko begitarte. Axularren hitzak  

aldaturik,  “zure  gerizan doha,  zure  itzalaren  azpian benturatzen  da” erran  

lezakeon Azkue Jaunari gure Akademiak ere.  Gaur,  ordea,  lehenbiziko  aldiz  

1967 “Literatur-euskara Laphurrtarr klassikoaren gain eratua” in BRSVAP, 1952, 91 or.
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hautatze hunetan ohartzen da Jaun handi haren hutsunea. Hainbertze maite  

zuen bere Akademia, humezurtz geratu da, zuzendariz gabetua.

Eta berriz ere Axularren hitzak dathozkit gogora: “Bai ordea joan zara, lekhuz  

aldatu zara, hemengo aldia egin duzu”. Joan zaiku bai Azkue jauna, ez ordea  

guretzat irakaspen ederrak utzi gabe; batez ere euskarari osotoro eskainia eta  

emana izan den bizitza baten irakaspena. Bizitza bati eskatu zaikeon neurria  

baldin nehork ezpainetaraino ta are gainez egiteraino bethe ta mukurutu ba

´du, Azkue jauna izan dugu hori. Exemplaritate-irakaspen hori harr dezagula  

euskaltzain  guztiok  gure  urhatsak  zuzentzeko  argi  gidari  bat  bezala.  Gure  

Zuzendari  zenak euskararen alde  egin  duen lan  ikaragarria ez  noa ni  orai  

ukitzera.  Horr dira bere liburuak,  batez ere bere Hiztegi  nagusia,  “euskera  

onaren iturri”. Hemen du, bada, Euskaltzaindiak, bere ospe handi bat ezezik,  

bere ondotik dathozten gainerako lankideontzat eredu ta bide-erakhusle bat ere  

baita1968.

Gorazarre egitera behartua sentitzeak, ordea, ez zuen itsutu Villasante, eta horrek 

ez zion galarazi Azkuek ez bezalako bidea proposatzea literatur euskara batzeko. A. 

Campion,  S.  Altube,  J.  Urkixo  eta  bereziki  F.  Krutwig  harturik  lagun,  eta  beste 

zenbait hizkuntzalari atzerritar (Lafon, Gavel, Vendrys), desegokitzat jo zuen Azkuek 

proposaturiko  “gipuzkera  osotua”  eta  berdin  P.  Lafittek  proposatzen  zuen “nafar-

lapurtera”,  hain  justu  Euskal  Herri  osoa  hartu  behar  zelako  kontuan eta  ez  bitan 

banatu Euskal Herria, eta literatur euskara bakarra hautatzeko orduan gehienik eta 

hobekienik  idatzi  den  euskalkiari  begiratu  behar  zitzaiolako  haren  iritzian  eta  ez 

gehien mintzatzen denari. 

b) Joanes Etxeberri Sarakoaz (1952)

Hurrengo hitzaldia Donostian, Gipuzkoako Aldundian, Joanes Etxeberri Sarakoaz 

egin  zuen.  Euskaltzaindiko  sarrera-hitzaldiaren  epilogoan  adierazi  zuen  literatur 

euskararen  batasunerako  lapurtera  klasikoa  hautatzeaz  gain,  idazle  kanoniko  edo 

eredugarriak ere begiz jo beharra zegoela, eta horiek gure kasuan Axular eta Joanes 

Etxeberri zirela, bere hitzetan idazle garaienak, eta baieztapen horrekin kontsekuente 

Sarakoaren gainean prestatu zuen hitzaldia. 

1968 “Literatur-euskara Laphurrtarr klassikoaren gain eratua” in BRSVAP, 1952, 91-92 orr.
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Sarrera  luze  samarra  du  hitzaldi  horrek:  zeinahi  literaturan  idazle  klasikoen 

garrantzia zein handia den azpimarratzea du xede, eta horrekin batean, haien zuku eta 

barne izerdi gozoz egungo idatziak busti eta hezetu beharra:

Eta edozein modutan ere egungo gure euskara aspaldikoaz nahasiz, eraberritu,  

aberastu ta barne izerdi gozoz bethe ta hanpatu egin oi da. Aspalditasunak,  

gainera, gure begitan balio bere moduko bat, prestutasun ta bikaintasun berezi  

bat izan ohi du bethiere. Literaturari, arnoari bezala, aspaldiko izaitetik, kutsu  

ta lurrun usai gozozko bat lotzen zaio. Egungo euskarak ere aspaldikoan bilha  

dezake  bere  habe  ta  euskarri  sendoa,  behar  luken  oinharri  ta  zimendurik  

hoberena. Eta hunekin erran dut idazle zaharrengandik athera diteken mesede  

handiaz erran gogo nuen hitza1969.

Eta gu ere, bidenabar, ari gara Villasanteren prosaren ederra erakusten, eta hori 

nondik eta nola iritsi zuen aditzera ematen, hots, euskal idazle zahar bikainen arnotik 

ausarki edanez. Sarreraren zati bat aldatu dugu, eta hitzaldiaz berataz beste zati bat 

aldatzearekin etsiko dugu, erakusgarri gisa aski dugulakoan. Zein gorazarre dotorea 

egin zion hitz hauekin saratar euskal kultur langile apartari: 

Noraino  sentitu  izan  zuen  XVIII´gn  mendeko  euskaldun  hunek  euskararen  

ederra  ta  bikaintasuna!  Benetan  erdiragarri  ta  bihotz  ukigarri  zaiku  bere  

euskal  maitasunaren  khar  bizi  hori  norainokoa  zuen  ikhustea.  Eta  orduko  

euskaldunen  antsikabetasun  ta  laxokeriaz  bihotza  suminduta  zekharren  

gaisoak.  Gainera,  bere  liburuetan  gai  abstraktu  xamarrak  ta  jakintzazkoak  

erabili zituelako gogoangarriago zaiku oraindik gure idazlari hau1970.

c) Aita Añibarroz (1955)

Hurrengo  hitzaldi  jakingarria  Aita  Añibarro  frantziskotarraz  egin  zuen.  Datu 

historiko  interesgarriak  ematen  ditu  hura  berrogei  urtean  bizi  izan  zen  Zarauzko 

frantziskotar misiolarien komentuaz eta haiek euskal misiogintzan egindakoaz,  eta 

1969 “Joanes Etxeberri (1668-1749)” in BRSVAP 1953, 232 or.
1970 238 or.
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bizi  izan  zuten  garai  historiko  bihurriaz,  bereziki  Frantziako  Iraultzaren  ondoren 

gertatu ziren frantses okupazio eta gerrek nola eragin zieten. Misiolari frantziskotar 

horiek  Gipuzkoa,  Bizkaia  eta  Nafarroako  herri  euskaldunetan  ibiltzen  ziren,  eta 

euskara  behar  zuten  ongi  jakin  eta  erabili  erdararik  ez  zekiten  herritarrengana 

heltzeko.

Villasantek  adierazten  digu  Larramendiri  asko  zor  ziola  Añibarrok,  eta  haren 

idaztankeraz  azterketa  sakonik egiteko betarik  ez zuela  aitortu  ondotik,  iritzi  hau 

agertzen digu:

Bakar-bakarrik esango dut euskaltzale  ospetsu onen idazlanak amai gabeko  

ondasuntegi bat ditugula, meatoki ta arrobi bikain-paregabea, gure izkuntza  

sustrai-sustraitik  ezi  ta  menderatu  nai  dunarentzat.  Zeinbat  urre  pitxi  ta  

esakune eredugarri, bai iztegian, bai aditz-jokatzean eta Morfologian ere! Egia  

da bai, joskera edo sintaxian eztugula ain eredugarri,  aspaldiko idazle aiek  

ezpaizioten oni jaramon aundirik egiten; baiño, gaiñerakoan, ezta dudarik, txit  

estimagarri ta aintzat artzekoak dira beraren lanegiñak1971.   

Eibarren,  1959an, Euskaltzaindiak Juan Antonio Mogeli  egin zion gorazarrean 

beste hitzaldi bat egin zuen J.A. Mogel eta Añibarroren arteko adiskidetasunaz, eta 

bien garrantziaz bizkaiera literarioaren sorkuntzan: Eta Bizkaiko euskera lantzeko eta  

literatura-maillara igotzeko ardura, kezka eta gogo bizi-bizia gure bi idazle oietan,  

Añibarro eta Mogelen, alegia, uste det agertzen dala lenengo aldiz eta agiri-agirian,  

gainera.  Biak  urratu  zuten  ba  bidea1972;  eta  gramatikako  zenbait  puntutan  izan 

zituzten  iritzi-desberdintasunez  ere  bai,  Añibarro  zabalago  eta  J.A.  Mogel  berriz, 

Markinako aldaeretara labainduago.

4.2.1.3. Existentzialismoaren aurka: Txillardegiren  Leturiaren egunkari ezkutua eta 

“Munduaren egokitasuna eta Jainkoa”.

Berak  kontaturik  dakigu  bateratsu  irakurri  zituela  Kattalinen  gogoetak  eta 

Leturiaren  egunkari  ezkutua.  P.  Narbaitzena  iruditu  zitzaion  merezi  zuela  Hego-

1971 “Aita Añibarro, euskal idazlea (1748-1830)” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1956.
1972 “Juan Antonio Mogel: berri jakingarri batzuek” in Euskera, 1960, Euskalzaleen biltzarra, 52 or.
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aldeko euskaran ematea, herri fededunari on handia egingo ziolako, eta aldi berean 

baserriari,  industrializazioaren  eraginez  krisiak  jota  zegoen  nekazaritza  munduari; 

bestea berriz, ideia aldetik borrokatu beharrekoa iruditu zitzaion eta hala egin zuen 

Egan-en argitaratu zuen artikuluan –egile Txillardegi, idazle gisa goratuz eta gehiago 

idaztera adoretuz–,  eta horren ondotik artikulu luze bat argitaratu zuen “Munduaren 

egokitasuna eta Jainkoa” izenekoa, Jainkoaren existentzia munduaren harmoniaren 

argudio teleologikoaz frogatu nahian. 

Aipatutako artikuluan Txillardegi goratzen zuen batez ere analisi psikologikoan 

barne-barnera  zulatzen  dakielako  egileak  eta  gogo-arazoak  eta  kezkak  taxuz 

adierazten: Ba-degu bistan idazle garai bat, euskal alorra agitz joritu dezakena1973.

Baina tesi garbirik ez zion eleberriari sumatzen, halere ahogozo berezi bat ondo 

garratza uzten zuela zeritzon: 

Alako  illuna,  edo  erantzunik  eztun  galdera  bat  gelditzen  da  aidean  

zintzilika...Bizitza ez ote dan xede gabeko zerbait,  engañu bat,  burla bat (.)  

Illuna, pesimismu beltza dario Leturia gaixoaren historiari. Jakiña, liburu oni,  

txanpon bati bezala, bi aurpegi aurki dakiozke. Bata illuna, bestea arraia. Izan  

ere,  existentzialista  ateoek  zergatik  jotzen  dute  giza-bizitza  tajugabekotzat?  

Bizitza ori bear diren begiekin ikusten eztakitelako. Bizi onetatik lekora beste  

bizi  bat  siñesten  ezdutelako.  Leturiak  duen  itzali  eziñezko  egarri  ori,  

absolutuaren bear ori,  ez al da probarik ederrena eriotzaz bestaldekoak ba-

direla  egiztatzeko?  Alde  ontatik  begiratuta,  Apologetikarik  ederrena  liteke  

liburu au (ib.).

Harritzekoa da eleberri horretako azken atalari kasu gehiago ez egitea, azken atal 

hori  nabarmenki  kristaua  baita.  Baina  ez.  Teologia  katoliko  tradizionala  emateko 

gogoa pizten zion liburuak:

Gertatzen dena da gaurko munduak Jainkoaren gustoa edo zaletasuna galdu  

egin duela, eta ala, gaurko kultura gizadiaren errege bidetik kanpo dabilkigula  

1973 “Leturia-ren  Egunkari  Ezkutua”  in  Egan  (5-6),  1957.  Txomin Peillenek  ere  alde  horretatik 
goresten zuen eleberria, alde psikologikotik. Ikus tesi honetako “Kontagintza” kapituluan, eleberri 
horri eskainitako atala.
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(.) Prantziskotarren eskola filosofikoak, San Agustinen oiñatzei jarraituaz, beti  

irakatsi  du  amodioa  dela  gizonaren  doairik  aundiena,  ezagutze  utsa  baiño  

bikaiñagoa. Baiña orrek eztu zer-ikusirik gure aroko Agnostizismuarekin. Eta  

gaiñera,  bego zein  bere  tokian:  argi  egiteko  adimena,  maitatzeko  naimena.  

Beste erlijioetan sentimendu erlijiosoa bere kasa ibilli izan bada adimenaren  

argia gidaritzat artu gabe, kristau erlijioan ezta ala. Eta ain zuzen ortan datza  

kristau  erlijioaren  sendotasun gotorra:  adimenaren  eta  sentipenaren  artean  

alkartasun autsi-eziña lortu dela (.) Autsi eziñezko alkartasun orrek ematen dio  

bere ermotasuna, eta batasun ori desegitea eztugu bein ere onartuko (ib.).

Gorago aipatu dugun bigarren artikulu luzean, Jainkoaren existentzia frogatu nahi 

du. Hasiera:

Gure auzoko agure zaar batek esaten zidan bein: “Goiko erloju ori beti dabil  

zuzen.  Aundia  da  ori  gero!  Kuerdia  zeiñek  ematen  ote  dio?  Ainbeste  milla  

urtetan ez atzeratu, ez aurreratu, ez gelditu...Nor da ba erloju orren jabea?”  

Gizona, betiereko gizakumea mintzo zan agure zaar onen ezpaiñetatik.  Izan  

ere, munduak eskeintzen digu, eta ageri-agerian eskeiñi ere, ordena miragarri  

bat, egokitasun eder bat1974.

Munduan  bada  harmonia,  eta  zeru-lurretako  ordena  horrek,  nahitaez, 

ordenatzailea galdegiten du. Mundu hau ustekabeak sortua dela liokeenari  argudio 

hau kontrajartzen dio: 

Ustekabea, itsu izan oi da. Eztu legerik. Ezta oberantza ari, eztu gorako leiarik,  

aurrerapenaren berri eztaki. Mundu zabal au, bada, asmo, gogamen edo lege  

batek darabil. Dena da neurri, kontu, egokitasun, gogo. Eta egokitasun onetan  

ba-da  iraupen  eta  aurrerapen.  Alperrik  ibilliko  dira  sofismak  eta  matazak  

saillean  jartzen.  Ez  digute  sekulan  buruan  sartuko  guzti  ori  bera  bakarrik  

egiña izan ditekenik, edo guzti orren gaiñean Adimen bat eztagoenik (.)

Sofismatzat jotzen zuenetako bat Darwinen espezien eboluzioaren teoria: 

1974 “Munduaren egokitasuna eta Jainkoa” in Egan, (1), 1958.

1059



Kazetaritzatik saiakerara

Munduaren azken esplikazio bezala ekartzen badigute, evoluzioa engañu bat  

baizik  ezta,  lillurapenezko  engañu  ikaragarria.  Jakintzaren  landan  zerbait  

esplikatu dezake,  Filosofiaren alorrean deus ez.  Eta beste aldetik,  evoluzioa  

guztiona da, esan nai dut, denek onart dezaketen gauza. Itsumendi gaitza edo  

fede txar aundia bear da, Evoluzioa Jainkoaren kaltetan dijoala uste izateko;  

edo  esplikazio  orrekin  Jainkoaren  utsuena  bete  ditekela  pensatzeko  (.)  Eta  

zergatik  dago  evoluzio  bat  munduan?  Eta  evoluzio  orrek  zergatik  du  

egokitasunerako joera,  kaos naspil  batera jo bearrean? (.) Ba-dakit Jainko-

etsaien erantzupena: evoluzioak ba-ditu bere legeak, eta lege oien indarrez ari  

da etengabe lan ta lan. Materiaren legeak! Baiñan oietxek dira ba Adimen ori  

agertzen digutenak! (.) Jakintzak, bada, ezin dezake arriskuan jarri gure fedea.  

Adimen  ordenatzaile  ortan  dugun  siñistea,  esan  nai  dut.  Emagun  noizbait  

mundu zabal orokarraren azitze-lan osoa argitan jartzera eldu dela. Orrekin  

eztu Jainkoa erditik kentzen (ib.)

Teologiako eskola eman digu. Jainkoaren existentziaren argudio teleologikoa edo 

orain  Ipar  Ameriketan-eta,  Kreazionismoaren  barruan  eta  eboluzionismoari  aitzi 

Diseinu  Adimentsua  deitzen  dutena.  Autore  asko  aipatzen  ditu,  baina,  hondarrik 

hondarrenean,  mamia  eman  dugulakoan  gaude,  nahiz  azterketa  sakonagoa, 

zehatzagoa eta ñabartuagoa beharko lukeen.  

4.2.1.4. Angeles Sorazu idazle mistikoaren bizitza

Luis Villasantek tesia 1950-51etan aurkeztu zuen, Angeles Sorazu zumaiar idazle 

mistikoaz. 1951n argitaratu zuen halaber idazle horretaz artikulua  Gernika  kazetan 

“Angeles Sorazu edo emakume goitarr baten berri laburra” izenburu duena.

Ortografiari  erreparaturik,  1951n  Aranzazu  aldizkarian  kaleratu  zuen  bulda 

dogmatikoa ez bezala idatzia da, Krutwigek-eta Bilboko Julio Urkixo Seminarioan, 

ortografiari dagokionez erabakitako arauei segituz izkiriatua.  Mamiari dagokionez, 

batetik, kultura erlijioso goitarra euskaraz landu beharra aldarrikatzen zuen: 
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Gure Angelesek bere liburu guztiak gazteleraz izkiriatu zituen.  Horixe dugu  

txarra euskaldunek. Kulturezko zer guztiak erdaraz agerrtu izan dira ia bethi  

(.)  Halakotz  geure  hizkuntza  kultur-manifestazino  guztietarako  moldatu,  

egokitu  beharra  dugu,  gauza  goratuak  eta  izpiritu-gai  guztien  adierazteko  

gauza dela erakhutziaz. Euskaraz egiazko kultur bat sorrtu ta kreatu dezagun  

egunean, orduan gure artean hazitako izpiritu argi ta goitarrek (gure Angeles  

bezalakoek),  euskaraz agerrtuko litukete  beren goibizitza horretarako zerak,  

errealitateak, gure hizkuntzari ezin erran halako mesede eginaz. Geroztik, gure  

euskarak iraun dezan, bi alboetatik egiten zaion gerlatik bizirik atera dadin,  

euskarazko kultur  baten kreatzea baino egiteko  handiagorik  (.)  eztu egungo  

egunean gure hizkuntzak nire iritziz1975.

Eta, bestetik, Sorazuren bikaintasun eta edergailuen aitormena:

Gure Sorazuren bikaintasun eta ederrgailu guztiak ezin nik hemen hitz guttitan  

aditzera eman. Ezta beharr ere. Soilsoilik Gernika'ren irakhurrleari izen hunen  

berri  laburraren  emateko  asmoa  harrtu  nuen,  gai  hunen  interessaturen  

derauelakoan, Angeles Sorazu gure Euskalherriko valore positiva bat da ta.  

Gerozkoan Euskalherriak Elizari ta gizadiari Mystika-arloan nabarmendu izan  

den emakume goitarr bat eman deraukola burua gora erran genezake. Bai eta  

Elizako  Historiaren  zearr  agiri  diren  dirdira  hankiko  izarren  arrtean  ere,  

euskaldunek  gurea  den  izarra  Mystikako  ortze  hunetan  berarizko  pozkariz  

ikhusiren  dugu.  Folignoko  Angela,  Avilako  Teresa,  Kanadako  Maria  

Inkarnazinokoa ta bertze horrelakoen jarraian euskaldunek ere  gure izarra,  

gure bihia aipha dezakegu,  haukien arrtean bat  ere  lotsarik  gabe jarrtzeko  

modukoa: Angeles Sorazu eta Aizpurua alegia (ib.)

1960an  “Nere izena zan Plorentxi” Angeles Sorazuren bizitza idatzi  zuen, eta 

1961ean argitara eman. Hemen iruzkin ezin laburragora mugatu beharrean gara. 

Erabilitako idaztankeraren aldetik, hona K. Mitxelenaren iritzi laudoriozkoa: 

1975 Gernika (16), 1951ko uztaila-iraila.
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Bere ibilera lasaia dela bide, inor gutxirengan aurkituko dugu gaurko euskal  

prosan antzinako idazleen  jatortasunaren eta gozoaren ispilu  hain garbirik.  

Horrela pentsatzen ez duenak irakur beza, mesedez, astiro liburu hau1976.  

Euskara  herrikoi  aberatsa  darabil,  herritik  hurbilekoa,  berak  Bilbon  1958ko 

abenduan, Euskaltzaindiak egindako biltzarrean egindako hitzaldian adierazi bezala. 

Bereziki  aztertzekoa  litzateke  sintaxia  nola  darabilen.  Gorago  aipatu  bezala, 

izenburua  oso  probokatzailea  du  “Nere  izena  zan  Plorentxi”  eta  halaber  1990an 

argitaratu  zuen  Angeles  Sorazu  Bizia  eta  mezua  liburua;  bi  liburuen  joskera-

azterketak emango luke fruitu jakingarririk, eta, beharbada, egun sintaxian arautzat 

ditugun zenbait joera birplanteatzera eraman ere bai1977.

Hitzaurrean bada zati bat ezin utzizkoa liburuaren mamiaz eta xedeaz. Batetik, 

idatzi mistikoen egiazkotasunaz egiten du gogoeta, eta alde jartzen da; eta, bestetik, 

liburu honek zertarako balio dezakeen aditzera ematen du. Hona hitzez hitz aldaturik 

diogun hitzaurre-zatia:

Makiña  bat  gauza  arrigarri  arkitzen  da  Ama  Sorazuren  bizitzan.  Mistikak  

ezagutzen dituen gandorrik gorenak zapaldu zituen emakume euskaldun onek.  

Egiazkoak ote dira gauza auek, Jainkoak ziñez eginak, ala berak asmatuak edo  

amestuak?  Ez  al  ditezke  berez  gertatu,  burua otoitz-bidean geiegi  nekatzen  

danean, batez ere gorputza erkiturik badago eta osaun gutxirekin? Nik eztet  

uste Sorazuren gauzak ola esplikatu ditezkenik, baiña, jakiña, azken itza, auzi  

ontan, Elizari  dagokio.  Beti  izan dira olako eztabaidak Mistikuen inguruan.  

Avila doatsuak bere denporan Santa Teresari egin zion eskutitz batean ara zer  

dion:  “Batzuentzat  ezta  siñisgarri  Jainko  alguztiduna  orrenbesteraiño  jetxi  

ditekenik,  bere kreatura batekin orrenbesteko artu-emana izateraiño,  alegia.  

Baiña  ez  sinisteko  arrazoirik  eztet  billatzen.  Ez  al  dago  idatzirik  Jainkoa  

1976 Koldo Mitxelena Euskal idazlan guztiak III, Liburuak II, Klasikoak 23, Mensajero-Gero, 1988, 
61 or.

1977 “Nere  izena  zan Plorentxi”Angeles  Sorazuren  bizitza  liburuan,  bereziki,  nola  doan  uztartuz 
kontaketa eta Angeles Sorazuren idatzien itzulpenak. Esaterako IV. atalean, “Erromeria Leaburun” 
deritzanean  (18.  or.):  Plorentxik  amasei  urte  ditu.  San Pedro  Apostoluaren jaia zan,  1889-ko  
Garagarrillaren 29. Leaburu-n erromeria. Leaburura dijoa Plorentxi bere lagun batzuekin. Uste  
du Leaburun bertan ikusiko Kontxesi..., hots, narrazio zinematografikoa, orainaldia erabiliz; eta 
Angeles Sorazu, bizia eta mezua  liburuan ikusi bereziki  IV. atala,  “Angeles  Sorazuren bizitza, 
gaingiroki” deritzana, 21. or. 

1062



Kazetaritzatik saiakerara

Amodio dala. Amodio azkengabea, ontasun neurrigabea? Ezta beraz arritzekoa  

maitasunezko  geiegikeriak  egiten  baditu,  Beraren  berri  eztakitenak  aztorau  

egiteraiñoko geiegikeriak. Eta askok Jainkoa fedez ezagutzen badute ere, baiña  

Berak nai duenarekin euki dezaken ar-eman maitetsuaren esperientzi ori izan  

ezpadute, ezin dute asmatu ere noraiñokoa izan diteken adiskidetasun ori (.)

Eta bitartean, arima goitar oien ezagutzeak noraiñoko mesedea egiten digun,  

nola duen gure fedea azkartzen!  Gaur ez al  da egia fedea erdi  kordokatua  

ikusten degula, barne-bizia ere aul ta eskas?Kanpo-aldera ixuriak bizi gera,  

barreiatuak. Materialismuak azpian artu bear gaitu. Ziñez, gure mundu onek  

gauza bat du ikasi-bearra: otoitza dala lehen, otoitzak bear duela izan  nagusi  

gure bizitzan1978.     

Garbi  dago  berak  osoki  sinetsi  zuela  Angeles  Sorazuren  bizipen  mistikoen 

egiazkotasunean, nahiz eta Elizaren seme zintzo eta leial  bezala, sarreran aitorpen 

hau egin: 

Egillea erabat jartzen da Urbano VIII-garren eta Eliza Ama Santuaren agindu  

eta esan guztietara, seme zintzo bezela. Eztu ba bere iritziekin Eliza Amarenari  

traba egin nai.  Iñoiz  Elizak  Angeles  Sorazu doatsuaz epairik  emango balu,  

gogo onez eta bete-betean onartzen degu gaurdanik ark erabaki lezakena1979.

4.3. JULIAN ALUSTIZA AZTIRI

1913an  Gabiriako  Aztiria  auzoan  jaiotako  frantziskotar  euskal  idazle  honek 

50eko hamarkadan, zehazkiago 1957tik aurrera, xume baina egoki idatzitako artikulu 

banaka batzuk ditu Aranzazu aldizkarian argitaratuak. 1936ko gerraondoan eta 40ko 

hamarkadan  ondutako  olerki  banaka  batzuk  1950ean  argitaratu  zizkioten  Egan 

aldizkarian.  Berriki  Paulo  Agirrebaltzategik  liburu  banatan  bildu  ditu  haren 

olerkiak1980 eta artikuluak, eta haren idatzien azterketa burutu du.

Hona P. Agirrebaltzategik Julian Alustiza idazleaz egiten digun aurkezpena: 

1978 “Nere izena zan Plorentxi” Angeles Sorazuren bizitza, Itxaropena, Zarautz, 1961, 7-8 orr.
1979 “Egillearen aitorrera” liburuaren hitzaurrea baino lehen.
1980 AGIRREBALTZATEGI, P.: Bizinahiaren arnasa, Arantzazu, Oñati, 2004.
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Kazetari berri-emale baino gehiago saiolari eta kontalari izan zen Aztiri –ser-

molari eta poeta izateaz gain–; baina kazetariaren begirada zoli eta bizkorra  

zuen,  bere  inguruari  zuzenean  begiratzeko  eta  bildutako  berriak  irakurleei  

emateko (.)  Honako gaiok  landu zituen nagusienik bere artikuluetan:  herri-

jendeen  lanak,  ohiturak  eta  jakintza,  bertsolaritza  eta  herri  literatura,  

euskararen bizi-larriak eta fruitu pozgarriak, nekazal munduaren ederra eta  

penak, kristau fedea eta bizitza, Arantzazu eta bertako erromesak. Berak zuen  

irakurlegoa kontuan izanik, Euskal Herriaren eta herritarren gorabeherak dira  

haren kezkak eta haientzat du bere mezua1981.

Halaber,  estilistatzat  jo  du  aztiriarra  nola  ahoz  hala  idatziz.  Mezua  emateaz 

batera, hitzaren eta testuaren ederra bilatzen zuen. Hona erakusgarri polit bat:

Maiatzeko  egun  zoragarri  bat  zen.  Igandea  gainera.  Ultzamako  herrietan  

zehar  nenbilen.  Bazirudien  izaki  guztiek  beren  soinekorik  ederrenak  atera  

zituztela kutxatik. Ikustekoa zegoen Ultzamako bailaratxoa! Eta bien bitartean  

zozoak kantuan ari ziren sasi-gainetan eta birigarro baten saio gozoa zetorren  

baso  aldetik.  Eta  hantxe  bertan  jarri  eta  ordu gozoak  eman nituen  igande  

zoragarri  hartan.  Baina halako batean neskatxa talde  bat  sortu zen bidean  

barrena.  Algaraka  eta  pozik  zetozen,  herri  aldera  inolaz  ere.  Bi  belarriak  

luzatu nituen zer entzungo. Damurik erdara mordoiloan ari ziren guztiak. 

“Jaiki  eta  noan  etxera”.  Eta  bideari  heldu  nion.  Eguzkia  etzatera  zihoan.  

Lainoa zabaltzen ari  zen sartaldetik.  Eta etxerakoan hauxe pentsatzen nuen  

neure  kasa:  Zozoak eta  birigarroak beren aspaldiko  hizkuntza  ederrean ari  

dira kantari; Ultzama, gure Ultzama ederra ahazten doa berea...1982.

Aztirirentzat ederra eta harmoniatsua natura da, eta harekin batean euskara. Biak 

bat  etortzera,  naturaren  ederra   are  ederragoa,  eta  bien  artean  desadostasuna 

gertatzera, harmonia desegina: zozoak eta birigarroak berean, eta ultzamar neskatxak 

besterenean: azken buruan, ederra mordoilotua.

1981 Euskararen berri onak...eta txarrak, Arantzazu, Oñati, 2007, 7-8 orr.
1982 57 or.
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Honako honetan  Erronkariko  paisaia  eta  hango mintzaira  lotzen  ditu  hertsiki: 

Erronkariko euskara zaharrak hango mendien handien edertasuna muinetan:

Lehendik  ere  zerbait  ezagutzen  genuen  Erronkariko  hizkuntza,  liburuetan  

ikusita, jakina (.) Baina hizkuntza hura bere bi belarriz entzun ez duenak ez  

daki Erronkariko  Uskara  zer den. Gozoa, ederra, trinkoa, arina. Erronkariko  

harkaitzetan  amilka  datorren  errekastoari  ostu  eta  ebatsi  dio  bere  doinua.  

Azentu apartekoa du batez ere (.) Frantziako euskara politagoa omen da, baina  

ahulagoa  ere  bai;  emaztekien  hizkuntza.  Erronkarikoa,  berriz,  bizardunen  

hizkuntza, eta ederragoa askoz ere. Zelaia polita dela esango genuke. Mendia,  

berriz, Erronkariko mendia batez ere, ederra dela esan bearko...Politak azalari  

begiratzen dio bakarrik; ederrak, azalari eta mamiari...Eta Erronkariko Uskara 

zaharrak mendiaren edertasuna darama muinetan, bere harkaitz, lerdoi, iturri  

eta guzti...

Baina, zoritxarrez, azkenetan daukagu Uskara Erronkariko bailaran ere1983.

Joseba Intxaustik poeta lirikotzat1984 jo du Alustiza, aldi berean herrikoia eta fina; 

eta  haren  artikuluez  ere,  beste  horrenbeste  esan  liteke:  artikulugile  herrikoia  eta 

txukuna.

4.4. IMANOL BERRIATUA

Elantxoben jaio eta Jerusalemeko Sion mendian frantziskotarrek duten hilerrian 

ehortzia1985 den euskal idazle honek, fraide-ikasketak egin zituen Foruan, Arantzazun; 

Zarautzen, Erriberrin eta Burgosko Aguileran. Frantziskotar jantzia Kubako Habanan 

hartu zuen 1938an, hara joana baitzen Espainiako gerratik ihesi,  gerran Francoren 

aldeko soldadu gisa frontean zerbitzatu behar izan ondoren1986. Hamahiru urte eman 

1983 73 or.
1984 Arantzazu, Euskal Santutegi bat XX. Mendean, Arantzazu E.F., 2001, 40. or.
1985 Ikus Xabier Kintana: “Imanol Berriatua: euskal etorkizunaren ereile” Euskaltzaindiaren web 

orrian. http://www.euskaltzaindia.net/dok/plazaberri/0003/gehigarriak/kintana.pdf. 
1986 Joxe Azurmendik kontatua,  eta hari  Imanol Berriatuak berak biak Alemanian zirela alemana 

ikasten. Besteak beste, Eibarko Kalamuako frontean ibili omen zen Francoren aldeko armadan, 
beharturik,  gogoz bestera,  jeltzalea baitzen,  eta bai  gaizki  pasatu ere.  Etxe onekoa izan behar 
zuen, fraidegai fina, mendian, kanoia zaintzen, lokatza artean, errekete biraozaleekin bat. 1937an, 
Bordelen itsasontzia hartu eta Kubara jo zuen; han oso ondo hartu omen zuten frantziskotarrek,  
eta han bertan apaiztu zen. Espainiar herritartasuna ez baizik amerikarra ote zeukan,  dio Joxe 
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zituen Kuban –urte-bitarte horretan Kanada frantsesean ere egon zen, frantsesa eta 

hebreera  ikasten,  besteak  beste–,  eta  1950ean,  Euskal  Herrira  itzuli  zen.  Foruko 

seminarioan egon zen lehenbizi, 1952-54 urteetan errektore izan zen; gero Bermeon 

Ordenako komentuan,  eta  han zela  zortzi  bat  urtez Dakarrera joan zen bermeotar 

arrantzaleen  kapilau  gisa,  eta  azkenik,  Bilbon  bizi  izan  zen  frantziskotarren 

komentuan.  

Itsasoa  eta  ni izeneko  liburuaren  atarikoan  berak  dioen  bezala,  gauza  bik 

alienaturik  eduki  zuten  beti:  kristau  fedeak  eta  euskarak1987;  modu  adierazkor-

paradoxikoa aditzera emateko zein izan ziren bere bizitzako bi maitasun handiak.

Gorago adierazi bezala, Kuba eta Kanada frantsesetik itzulirik, frantziskotarren 

Foruko seminarioan 1952tik 1954ra errektore izan zen eta,  besteak beste, frantses 

irakasle  eta  euskara  irakasle.  Azpimarratu  beharra  dago  50eko  hamarkadan 

seminarioko  irakasle  bat,  eta  gainera  errektore  zena  –euskara  ez  ezik  frantsesa 

ematen  zuen,  eta  mundu  zabalean  ibilia  zen– euskararekin  enplegatzea,  askoren 

ikuspegian bigarren mailako gauza batekin,  ez zela  batere  ohikoa.  Eta eskolatxoa 

sortu  zuen;  besteak  beste,  Joseba  Intxaustik  eta  Kepa  Enbeitak  aurretik  zekarten 

euskaltzaletasuna  suspertu  zuen,  eta  kezka  eta  jakin-min  gramatikalak  eta  sortu. 

Esate baterako, J. Intxaustik prestatu zuen euskal aditzari buruzko lana, nahiz eta I. 

Berriatuak ez zuen onartu beraren izena han agertzea; J. Intxaustik aitortzen du lan 

hori  egiteko  asko  baliatu  zela  I.  Berriatuaz.  Joseba  Intxausti  bera  gero,  lagun 

ikaskideen  artean,  irakasle  izan  zen  Erriberriko  seminarioan,  eta  Gure  Izarra 

aldizkariaren egile eta zuzendarietarik  bat, eta K. Enbeita eta J. Intxausti  geroago 

biak zuzendari Yakin-en, 1959tik 1961era.

 

I. Berriatua laster jarri zen harremanetan Euskaltzaindia eraberritzen ziharduen F. 

Krutwigekin,  eta  honek,  bere  hitzetan1988,  egiazko  bidera  erakarri  zuen,  euskara 

garbizalekeria bazter batera uztera. Erakutsi zion euskarak bizi gura bazuen, erruz eta 

beldur  barik  erbesteko  hitzak  hartu  behar  zituela,  munduko  hizkuntza  guztien 

moduan.  Hala  ere,  ez  zion  F.  Krutwigi  lapurtera  klasikoan  eta  bide  kulturalistan 

jarraitu.  Garbizaletasunetik  askatu,  eta  50eko  hamarkadan  benetako  euskaldun 

Azurmendik. Mereziko luke biografia on bat.
1987 Itsasoa eta ni, Euskaltzaindia, Bilbo,1981, sarrera.
1988 Ikus Itsasoa eta ni, Euskaltzaindia, Bilbo, 1981, 103-104 orr.
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bizkaitarrek berba egiten zuten euskara aintzat harturik, haien euskaratik oso hurrean 

zegoen eredua ezarri  zuen Bizkaiko  Anaitasuna  aldizkarian.  Joera garbizalea hain 

gogorra zenean, atera zuen bizkaitar eredu herrikoia aurrera ateratzeko, jenio bizikoa 

eta zirti-zartakoa izan behar!  

I. Berriatua idazleak baino seguru asko pertsonak, apaizak eta euskara irakasleak 

eragin handiagoa izan zuten. Foruko seminarioan aipatu dugu nolako eragina izan 

zuen, oro har,  euskarari  prestigioa ematen eta egoera kaskarrean zen euskalgintza 

sustatzen1989. Bestetik, Bilbon G. Aresti, eta X. Kintana eta beste hainbaten adiskide, 

eta hein batean maisu edo eragile behintzat izan zen. 

Bere obrari  dagokionez,  50eko hamarkadan Bizkaiko  Anaitasuna  aldizkariaren 

sortzaile  izatea,  eta  han  idatzitako  artikuluak  aipatu  behar  dira  (Gipuzkoako 

Anaitasuna-ren babespean bezala sortua lege aldetik, baina praktikan erabat askea, 

legez Espainiako Hirugarren Ordenakoen menpekoa izanik ere);  eta  bi  liburuxka: 

Lagunarteko mezea 1954an1990, eta Kristiñau katezismoa 1956an –polemika pixka bat 

sortu zuen M. Lekuonak egin zion kritika dela medio1991–.

Bizkaiko  Anaitasuna-n  idatzitako  artikuluetara  mugatuz,  jakingarriak  dira, 

besteak beste, gai aldetik zinemari buruz adierazi zituenak –zinema moralaren gaia 

puri-purian zegoen–; Dakarren bermeotar arrantzaleen kapilautzan izandako biziki-

zunen kronikak, eta Kubako errevoluziñoaz adierazitakoak. 

4.4.1. Zinema

Zinema orduantxe ari zen gure artean indartzen eta jendetza biltzen. Oroit bedi 

Egan-ek 1954tik aurrera sail bat zuela, zinema-kritikei eskainia, Koldo Mitxelenak 

1989 Ez da zuzena X.  Kintanak bere  hitzaldian  (“Imanol  Berriatua:  euskal  etorkizunaren  ereile”)  
aipatzen  duen puntu bat:  Joxe Azurmendi,  Joan Mari  Torrealdai  eta  Paulo Agirrebaltzategiren 
euskara  irakasle  izan  zela  (Joxe  Azurmendirengandik  jakin  dut).  Joseba  Intxaustiri  eskerrak 
ematen  dizkiot  eman  dizkidan  argitasun  guztien  aldera.  Aipatzen  zidan  J.  Intxaustik,  I. 
Berriatuarekiko zor pertsonal bat ere baduela. Foruko seminarioan egon zen garaian, berriro ere 
gaixo zegoela –Ordenan jende osasuntsua nahi zuten–,  I.  Berriatuak Aita Lete probintzialaren 
aurrean eragin erabakigarria izan omen zuen, J. Intxaustik orduan aurrera jarraitzeko aukera izan 
zezan Ordena barruan. 

1990 Ikus A. Ibinagabeitiaren iruzkina Euzko-Gogoa, (5-8), 1954.
1991 M. Lekuonarena Egan, (5-6), 1956, eta Yakin (3), 1957, Aita Goiriak Aranzazu-n egindako 

kritikaren erantzuna, eta S. Berasaluzeri ere bai.
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eta  Gurutz  Ansolak  betetzen  zutena.  Zinemak  erlijiosoen  artean  kezka  moralak 

sortzen zituen. Hona I. Berriatuaren iritzia gai horretaz:

Zer egin ziñearen peligruaren aurrean? Besoak batuta egon, arik-eta pelikulak  

berez  ondu daitezan artean? Lekutan dago oraindiño egun ori;  urrun dogu  

oraindiñokarren  “Film Ideal”aren garaia.  Eragotzi  ume  ta  gazteeri  ziñera  

joatea? Alperrekoa izango litzake gure alegiña. Gaztea ziñera doa, eta ziñera  

joango,  gu  gorabeera.  Oraingo  une  onetan,  auxe  da,  nire  ustez,  guraso  ta  

edukatzailleentzako  biderik  egokiena:  formatu  txikitatik  gazteen  espiritua,  

ziñetik  probetxurik  geien  ataraten  ikasi  daien  eta  pelikulak  kalterik  gutxien  

egin deioeen1992.

Debekuaren ez baizik kristau hezkuntzaren alde.

4.4.2. Dakarren bermeotar arrantzaleen kapilau

   

Itsas apostolutzaren premia larria zekusan, oso ezjakinak hautematen baitzituen 

bermeotar arrantzaleak, eta lehorrekoengandik bereiziak: 

Lehen esan dizuet,  erligioko gauzetan euskaldun arrantzalea guztiz  ezjakina  

dela.  Barka,  mesedez,  nire  aitorpen  hau gehiegizkoa  izan bada.  Bermeotar  

arrantzalea  behinik  behin  ba  da  ezjakina.  Behinola,  San  Jose  ea  nor  zen  

galdetu nion barkuko gazte bati. Ez zidan ezer erantzun, zati batez pentsatzen  

egon arren.  Asko dira,  erdaraz  ere  errezatzen  ez  dakitenak.  Bermeoko etxe  

askotan  ez  da  inoiz  otoitz  egiten  antza,  eta  ume  askok  ez  dute  beren  aita  

Jainkoari errezatzen behin ere ikusi.  Bermeoko arrantzale  gehienek ahanztu  

egin  dute,  txikitan  eskolan  ikasiriko  kristau  dotrina  apurra.  Haien  

kristautasuna azalekoa da, mami gabea, erro gabea. Hori dela eta, haietariko  

gehienek ez daukate erligiozko kezkarik, eta materialismoan nahiz ezaxolkerian  

jausi dira1993.

1992 “Ziñea eta gu” in Bizkaiko Anaitasuna, (1-2), 1956. 
1993 Itsasoa eta ni, Euskaltzaindia, Bilbo, 1981, 58 or.
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Bermeoko  arrantzaleen  zorigaitzik  handiena  horixe  I.  Berriatuarentzat,  baina 

haien zorigaitz soziala ere bazekusan, eta lan-baldintza duinagoak eskatzen zituen; 

hori bai, orduraino nagusi izan bide zen harmonia soziala hautsi gabe, ontzijabe eta 

tostartekoen  arteko  batasuna  eta  bakea  zalantzan  jarri  gabe  diru  gehiago 

irabaztearren:

Hona etorri orduko, ez nukeen pentsatuko, arrantzaleen ibilera honen gogorra  

zenik. Gogorra benetan. Jateko pobrea, deskantsu eskasa, behar larregia. Eta  

arrainik agertzen ez denean, presoen antzeko bizimodua: gizonak tosta gainean  

jezarrita, aspertuta, gogaituta; barkua egun guztian hara eta hona. Gartzela  

txiki  bat  itsasoaren erdian.  Hori  dela  eta,  nire  eritziz,  arrantzaleek  ez  dute  

behar den beste  diru irabazten.  Haien bizimodu gogorra kontutan edukirik,  

orain  arte  baino  askoz  gehiago  irabazi  behar  lukete  (.)  Arrantzaleek  

gizartearen beste ordenamendu ekonomiko bat nahi lukete, eta lan egin gura  

duten  guztiei  Gobernuak  laguntza  gehiago  ematea.  Nik  neuk,  gehienetan,  

beraiei ematen diet arrazoia; eta asko poztuko nintzateke, Estatuko eta Euskal  

Herriko  agintariek  kasu  gehiago  egingo  baliete.  Bermeon,  esate  baterako,  

behar beharrezkoa da, nire ustez,  lema patroiak prestatzeko eskola bat;  eta  

lehortarrek  beren  Kasinoa  daukaten  antzera,  arrantzaleek  ere  beren  Etxea  

edukitzea  (.)  Nahiko  injustizia  ikusi  dut  arrantzaleen  artean.  Patroien  eta  

tostartekoen aldetik. Manda (alde) bietatik. Nik ez dakit zer lege bide dagoen,  

arrantzaleen problemak zuzentzeko. Baina, nire ustez,  hobe izango litzateke,  

haien arteko gorabehera guztiak onean eta bakean betiko konponduko balira,  

eta  ez  legearen  indar  hutsez.  Ez  dugu  behar  burruka  sozialik.  Orain  arte,  

jabeak eta tostartekoak geure etxean bezala bizi  izan gara geure untzietan,  

denok bat eginda, denok herritarrak, denok ezagunak. Gure artean ia ia igarri  

ere ez da egiten, nor den jabe eta nor tostarteko. Gauzek honela segi dezatela,  

denon  onerako!  Eta,  diru  gehiago  nolanahi  irabazteagatik,  ez  dezagun  gal  

geure orainarteko batasuna eta bakea!1994.

Egunkari batzuek zabaldu zuten apaiz langilea zela I. Berriatua, baina ez, berak 

ez  zeukan  bere  burua  apaiz  langiletzat  baizik  arrantzaleen  kapilautzat,  gehienbat 

1994 56-58 orr.
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elizako eginbeharretara  emana eta  ez beste arrantzaleak bezala  arrantza lantegian; 

haiei esku bat bota bai inork behartu gabe, baina haiek bezala beharrean itsasoan ez: 

Eta hemen nago haien artean; ez apez langile bezala, horko egunkari batzuk  

itsumustuan esan duten legez, kapelau bezala baizik. Hemen, neuk gura dudan  

beste  denbora  daukat,  neure  errezuak  egiteko  eta  osterantzeko  eliz  

eginbeharrak betetzeko  (.)  Eta arrainetan? Bai,  hori ere bai;  inork behartu  

gabe baina. Beti egoten da holako untzietan zeregin errezen bat: huraxe egiten  

dut. Arrantzaleek pozik hartzen dute nire laguntzatxoa. Eta nik polito pasatzen  

dut eguna, inoiz aspertu barik, beti zertan edo hartan dihardudala1995.  

4.4.3. Katolikoak Kubako iraultzan

1959ko  apirilean  kaleratu  zuen  artikulua  oso  argigarria  da  katolikoen  eta 

iraultzaren arteko sartu-irtenez zeukan iritziaz jabetzeko:

Hispanoamerika-ko  katolikoak  errevoluziño  bateri  iñoiz  lagundu  badeutse,  

seguru  segurutik  euren  laguntziñoa  ez  da  eguno  izan  Cuba-ko  katolikoen  

bestekoa. Asikera asikeratik jarri zirean Batista tiranoaren kontra. Orretarako  

ez eben errezibidu goiko ordenarik; berez imiñi zirean errevoluziñoaren alde.  

Batista-ren  diktadureak  gizonaren  dignidade  eta  eskubideak  lotsa  barik  

zapaltzen zituan-da. Bide ori arturik, katoliko militanteak erakutsi eben, urduri  

ta  artekadu  ibilten  dakiela,  ez  bakarrik  erlegiñoaren  kontra  zerbait  egiten  

danean,  baita legearen,  justiziaren  eta  moralaren kontra –morala esangura  

nasaiean  ulertuta– zeredozer  egiten  danean-bere.  Batista-ren  gobernuak,  

diruzko mesede ta gezurrezko fede manifestaziñoakaz, Eleizearen laguntzaille  

lez  agertu  gura  izan  eban  sarri  askotan;  bere  alboan  euki  nai  izan  zituan  

katoliko  eleizgizon  eta  laikoak,  erriaren  simpatia  irabazteko;  baiña  ori  

gorabeera, katoliko geien geienak gobernuaren kontra jarri zirean beti1996.

1995 59 or.
1996 “Katolikoak Cuba-ko errevoluziñoan” in Bizkaiko Anaitasuna, (4), 1959. Zazpi orriko txostena 

da.
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Argitasun  ugari  ematen  du  artikulu  horretan  Kuban katolikoek,  behekoek  eta 

goikoek, Batistaren aurka eta iraultzaren alde izan zuten jarrera militanteaz.  Garbi 

dago  aldez  aurretik  urte  askoan  han  bizi  izanak  eta  anaiakide  ugari  han  izateak 

argitasunak  eskuratzeko  aukera  ematen  ziotela  eta  aukera  baliatu  zuela.  Oso  gai 

minbera zen. Paragrafo honetan katolikoek F. Castrorengan zuten sinesmenaren berri 

ematen digu:

Cuba-ko  katolikoak  bete  betean  siñistu  eutsen  Fidel  Castro-ri,  Habana-ko  

alkarrizketa  publiko  baten  esan ebanean:  “Garagarril  26  Movimentuak”  ez  

deutso komunismoari bape zorrik”. Beste aldetik, ba-daki Fidel Castro-k zer  

dan kritiñau erlegiñoa. Ez zituan alperrik igaro hamaika urte jesuitakaz bere  

gazte demporan (ib.) 

Esperantza  horiek  behera  etortzen  hasi  ziren  1960an1997.  Haatik,  1960ko 

udazkenean,  artean  bazuen  itxaropenik  I.  Berriatuak,  nahiz  Kuban  Elizaren  eta 

gobernuaren arteko harremanak txarrera eginak zeudela jakitun izan:

Naste-borraste  onetan  gauza  bat  ikusten  da  argiro:  aspaldion  txarrerantz  

doazala  Cuba-n  Eleizaren  eta  gobernuaren  arteko  artu-emonak.  Ona  emen  

oraintsurengo  zer  esan  dauan  Habana-ko  frantziskanoen  La  Quincena 

errevista ospetsuak, oraintsurarte Castrotarra izanikoak: “Fidel Castro-k esan  

dau, errevoluziño au gente askorentzako burdin goria baizen bero biurtu dala,  

eta egia da; guztiz gorri ipiñi da, eta ezin leikio iñok ikutu, eskuak erre barik.”.  

Orrexegaitik-edo,  erdi  ixildu  egin  da  orain  errevista  ori,  eta  lengo  

direktorearen  ordez  beste  bat  jarri  da.  Nire  ustez,  Cuba-ko  gauzak  

komplikaduak dira, eta euren gaiñean eritxi bat emon orduko, ondo ikusi ta  

pentsatu bear dira alderdi guztiak. Bitartean, guk, Espaiñiko kritiñauok, otoitz  

egin deiogun Jaungoikoari Cuba-ko anaien alde1998.

1997 Wikipedian irakurtzen dut, Eisenhowerrek 1960ko martxoan eman ziola CIAri agindua Castro 
agintetik botatzeko estrategia abiarazteko, besteak beste, unitate paramilitarrak sortuaz. 
http://en.wikipedia.org/wiki/1960_U-2_incident

1998 “CUBA Eliza Katolikoa ta Gobernua” in Bizkaiko Anaitasuna (10), 1960.
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Ez da gure lana orain Kubaren iraultzaren bilakaeraren berri ematea. Cochinosko 

badiako inbasioaren ondotik, aterarazi zituzten handik frantziskotarrak, batzuk bar-

kuz eta beste batzuk hegazkinez1999.

b) Yakin 

Nondik  sortzen  da  Yakin  1956an?  Euzko-Gogoa-ren  sorreran  badakigu  20ko 

hamarkadan Loiolan Jokin Zaitegik eta Andima Ibinagabeitiak eta eratutako “jesuiten 

taldea”  dagoela.  Baina  Yakin-enean?  Alde  batera,  jakina,  honen  aurretik  aztertu 

ditugun S.  Mitxelena eta L. Villasante daude.  1940-44 urte-bitarte  triste  hartan,  –

Espainiako gerra  zibila  amaitu  berri,  eta  alemanak  gerra  irabazten  ari– Salbatore 

Mitxelena  bultzatzaile  nagusi  zela  euskaltzale  talde  bat  sortu  zen  Arantzazun. 

Taldekide  zen Eujenio Agirretxeren  hitzetan,  ikara zebilela  ugari,  kanpotarrak  eta 

etxeko kanpotarzaleak pauso guztien gidari eta epaile zirela sortutako taldea: 

Manuel Gaztelurrutia, Luis Albizu, Fermin Altube, Teodoro Markuleta, Migel  

Iguaran, Pedro Beltran de Heredia, Jose Maria Elustondo, Eujenio Agirretxe,  

Jose  Antonio  Gandarias,  Karmelo  Iturria,  Lukas  Iruretagoiena,  Luis  

Villasante,  Salbatore  Mitxelena...Horiek guztiak elkarrekin  talde anaikor  eta  

txit  gogotsua osatzen  genuen.  Taldearen  eta  bere  konfiantzazko  ingurukoen  

irakurketarako aldizkaritxo  bat  idazten  ere hasi  ginen.  Izarño  zuen deitura.  

Salbatore Mitxelenak gerora,  –Lizardiren idazkietatik  jasota– beste  izen bat  

ezarri  nahi  izan  zion:  Bai  izena  alegia.  Eta  harrez  gero  bai  eskuzko  

aldizkaritxoari eta bai taldeari BAI izena ematen genion. Salbatore Mitxelena  

genuen  bultzagilerik  gogorrena.  Oso  gogor  elkar  estutu  baikintuen  hark  

taldeko lagun guztiak. Eta Euskal Herriaren zerbitzurako biziko ginela halako  

zin bat ere egin genuen. Eta bakoitzak bere arloari ordutikantxe ekin zion2000. 

1999 Joseba Etxeberria  egun Arantzazuko liburutegiko liburuzaina han zegoen Kubako iraultzaren 
garaian.  Labur  bezain  adierazkor  honela  kontatzen  du  ordukoa:  “Castro  Habanan  sartu  zen 
garaian, eskuan babak ateratzeraino kanpaia jo eta kanpaia jo aritu gintuztean; eta handik bi urtera  
ostikada eman eta alde egin behar izan genian”. Joseba Etxeberria-eta, 1961eko uztailean aterarazi 
zituzten handik hegazkinez; beste batzuk barkuan.  

2000 Aldi hartan EFA, Oñati, 1995, 40 or. 
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Mundu-gerraren  eta  Espainiako  gerraondoko  klandestinitate  giro  hartan,  Bai 

izeneko  talde  horretako  kideak,  Arantzazuko  harkaitzetako  gailur  bat  den 

Gazteluaitzen  azpian,  Arrizar  deritzan  lekuan  biltzen  omen  ziren  noizbehinka2001. 

Hari “Euskaditxo” esaten omen zioten baikideek.

Baina Yakin sortu zen 1955-56 urteetan Salbatore Mitxelena Ameriketan zen, eta 

Luis Villasantek ez zien lagundu: 

Ez genuen Arantzazun asmoa gehiegi zabaldu nahi, ezkutuan ari ginen  Jakin 

egiten,  baina  nola-halako  babesa  genuen,  Villasanterena  izan  ezik.  

Akademiaren  kidea!  “Mutikoen  kontuak”  esaten  zuen.  Baina  gu  erabakia  

hartuta geunden, bai horixe! Epea ere jarria genuen: akademiaren biltzarra,  

1956. urteko udazkenekoa, Arantzazun2002.

Yakin-en  benetako  harrobia,  euskal  idazle  harrobia  Nafarroako  Erriberriko 

frantziskotarren kolejioan  zegoen.  Filosofia ikasten zuten frantziskotar  fraidegaiak 

1950eko abuztutik aurrera Gure Izarra aldizkaria ateratzen hasi ziren. Euskaltzaleen 

artean, elkar berotu eta idealismo eta ilusioz euskarazko aldizkaria atera. Han trebatu 

ziren  jakinlariak.  Honekin  ez  dugu  esan  nahi,  inondik  ere,  han  euskal  irakasle 

ofizialak eta euskara ikastaro arautu-itxurazkoak zeudenik.  

Adierazgarria  da:  beti  ikasleen  artean  sortu  izan  dira  fraideen  artean  euskal 

aldizkariak.  Bai,  irakasle  eta  ikuskatzaileen  nolabaiteko  konplizitatearekin,  baina 

fraidegaien  artean.  Denbora  libreko  eginkizun  idealista  gisa.  Ikasketa-programan 

latinak, gaztelaniak eta frantsesak berak ere euskarak baino garrantzi gehiago zuen. 

Hirugarren mailako hizkuntza zen euskara, eta hartan ematen zen denborak ez zuen 

ikasketa-egitaraua kaltetu edo eragotzi behar. Villasantek ezaugarri zuen xalotasunez 

adierazi  bezala:  mutiko  kontuak  ziren  gehien  bat.  Baina  Yakin  hasiera  batean 

teologoen  probaleku  izatetik,  bigarren  alditik  aurrera,  1959tik  aurrera,  irauteko 

borondatea zuen aldizkari bilakatu zen, eta oraindik badirau.   

 

2001 Joseba Etxeberria liburuzainari zor dizkiot xehetasunok.
2002 Elustondo, Miel A.: “Iñaki Bastarrika: Ezkutuan sortu genuen Yakin Arantzazun”  in Berria 

egunkaria,  2009-05-24.
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Gure azterlanaren mugen barruan, 1956tik 1960ra atera ziren hamahiru ale eta lau 

gehigarrietako  edukia  interesatzen  zaizkigu.  Ale  horiek  guztiak  Yakin,  “y” 

grekoarekin agertu ziren,  Euzko-Gogoatarren ortografiari jarraiki, eliz baimenik eta 

Francoren erregimenaren zentsurarik gabe, litografiaz irarriak.

Beste kazeta  batzuk baino aztertuago dago hau. Guri dagokigunerako,  garran-

tzizkoa da berriki  Iñaki Bastarrikari  Miel A. Elustondok egindako elkarrizketa2003; 

halaber,  argitasun  franko  eskaintzen  du  Jakinen  lantaldeak  Paulo  Iztuetaren 

laguntzarekin  atera  zuen  ale  berezi-mardulak2004,  hogeita  bosgarren  urteurrenaren 

karietara;  orainago Paulo Iztuetak  Orixe  eta  bere  garaiaz  idaztean  Jakin-ez idatzi 

zituenak; eta Joseba Intxaustik eta Joxe Azurmendik hogeita bosgarren urteurrenean 

idatzitako artikuluez gain, berriki, 50 urte betetzean, gaineratu dituzten argibideak2005. 

Ohartarazi behar da, halere, Intxaustiren eta Azurmendiren ikusmugak gureak baino 

hagitzez zabalagoak direla, lehenbizikoan 25 urtekoa, eta bigarrengoan 50 urtekoa. 

Gurea berriz bost urte eskasekoa.

Funtsean,  bi  debate  nagusi  planteatzen  dira  bost  urte  horietan,  bata,  hizkuntz 

ereduaren  ingurukoa,  eta  bestea,  klasikotasuna  versus  modernotasuna  dikotomian 

laburbildu litekeena. Nagusiki bi eztabaida horiexek izango ditugu begipean, baina 

labur-zurrean aipa ditzagun sortzaileak eta lehen idazleen artikuluak.

 

Sortzaile Arantzazuko teologiako ikasleak izan zituen. Sortzaile eta lehen aldiko 

zuzendari  (1956-58)  hauek  izan  ziren:  Iñaki  Bastarrika,  Iñaki  Bereziartua  eta 

Fernando  Mendizabal,  eta  laguntzaile  Imanol  Urbieta,  Joxe  Mari  Osa  eta  Sabin 

Berasaluze. Irakasleetatik babesle ezagunak K. Zubizarreta eta K. Iturria2006. Bigarren 

aldian, berriz (1959-61), zuzendari Joseba Intxausti eta Kepa Enbeita, eta laguntzaile, 

besteak beste, Joxe Azurmendi.

2003 BERRIA egunkaria, 2009-05-24.
2004 25 urte euskal kulturan, (21. ale berezia), 1981. Bereziki, “1956-1961 kultur euskararen bila” 

75-90 orr., eta “Kulturgintzaren planteamenduak” 148-170 orr. Sinadurarik gabeak, baina Joxe 
Azurmendik eta Joseba Intxaustik baieztatu didatenez, lehena Joseba Intxaustirena eta bigarrena 
berarena. Paulo Iztuetak ere aski zehatz aztertu zuen Jakin, bereziki lehen aldia, Orixe eta bere 
garaiari buruzko lan mardula egitean, eta lehenbiziko aldiz aldarrikatu zuen Jakin-en garrantzia, 
estreinako Euzko-Gogoa eta Egan-en parean jarriaz. Ikus bereziki: Orixe eta bere garaia V.a, 
Etor-Eusko Jaurlaritza, 1991, 950-969 orr. 

2005 50-eko hamarkada euskal kulturan, (158), 2007, 53-120 orr.
2006 Ikus J. Intxaustiren “1956-1961: kultur euskararen bila” in Jakin, (21, ale berezia), 1981, 75 or.
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Hasieran sei sail zituen aldizkariak: Teologia, Filosofia, Kultura, Antze ta Elerti, 

Saski-naski eta Alkar Izketa.  Azken hau irakurleekiko elkarrizketa.  Sail banaketan 

Euzko-Gogoa-ren antz gehiago Egan-ena baino.

Iñaki Bastarrikaren arabera, errezildar Astigarraga delako batek garrantzia izan 

zuen sorreran, nahiz gero desagertu. Erbesteko Eusko Jaurlaritzari bidali nahi izan 

zioten  gutuna,  polizia  espainolak  atzeman,  eta  aita  frantziskotarrek  kargu  hartu 

zieten. Hasieratik, Arantzazu barrurako ez ezik kanpoko erlijioso anaiarteentzat ere 

egin nahi izan zuten. Iñaki Bastarrika Iñaki Bereziartuarekin elkartu zen, eta honen 

baiezkoa  jaso  ondoan,  Fernando  Mendizabalekin.  Garbi  gelditzen  da  elkarrizketa 

horren  argitan,  asmoaren  eragile  nagusia  Iñaki  Bastarrika  izan  zela,  eta  lehen 

editoriala berak idatzi zuela2007.

Beraren  lan  idatziari  dagokionez,  artikulu  mordoxka  idatzi  zuen;  esaterako, 

Hungarian  tropa sobietarrak sartu zirenekoaz2008,  Pio XII.a Aita  Santuak gertakari 

hartaz  idatziak  oinarri  harturik,  eta  Txillardegirekin  eztabaida  sonatua  izan  zuen 

haren Leturiaren egunkari ezkutua eleberria aitzaki, existentzialismoari buruzko iritzi 

kontrajarriak  eta  euskara  eredu  ezberdinak  tarteko.  Aurrerago  aztertuko  dugu, 

adierazgarri delakoan. Yakin-en ez ezik, Euzko-Gogoa-n ere argitaratu zuen “Blondel

´en arauari buruz”2009.

Iñaki  Bereziartuak  hiru  olerki  eta  beste  horrenbeste  artikulu  argitaratu  zituen. 

“Moral  berria”  izenekoan,  filosofia  existentzialistaz  eman  zuen  bere  iritzia2010. 

“Kristau  demokraziak”2011 izenekoan,  haien  aldeko  agertu  zen  eta  demokrazia 

liberalen  aurkako  –ohar  bedi  Francoren  garaian  kristau  demokraziak,  bereziki 

2007 Merezi du idatziz jasotzea: Joseba Intxaustiri Iñaki Bastarrikaren aitorpen pertsonala segurua eta 
egiatia iruditzen zaio, eta horrela aldizkariaren sorrera argiago gelditu zaio, gagozkion 
elkarrizketa horren ondotik.

2008 Ikus “Hungria dala-ta” in Yakin, (2), 1956.
2009 In Euzko-Gogoa, (1-2), 1956.
2010 Ikus Yakin, (3), 1957. Hona ondorioak: Eta amaitzeko, orain arte esandakoen laburtzapen bat  
eman  dut,  Moral  Berri  onen  ezaugarri-oiñarriak  adieraziz:  a)  Norbere  konzientzieri  geiegizko  
aalmenak eta balioak damizkiote. b) Moral-bizitzan, berrizaleak, egi orokorren igez dabiltz -Moral  
katolikoa  ordea,  egi  auetantxe oiñarritua dugu-  .c)  Gertaera edo  egite  baten Ingurukiak  zerikusi  
garrantzitsua dute oso, konzientzi-epaia ematerakoan. Onatx, labur, Moral Berri onen joera okerrak.  
Asieran esan dugunez, Moral Berri au, existenzialismoaren ondorio bat dugu, eta existenzialismoa  
XII'gn. Pio Aita Santuak “Humani Generis”, Eliz-agirian gaitzetsi edo kondenatu zun. Beraz “erroa  
nundik, ondorioa andik...” Onezaz gaiñ, ara Santo Oficio'ren galerazpena gaitz-etsipen bat bailitz  
artu ditekena; “Moral Berria ezin diteke, ez irakatsi, ez-eta on-iritzi ere”.
2011 Ikus Yakin, (6), 1958.
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Italiako Alcide  De Gasperirena,  gaitzetsiak  zeudela–;  eta  “Mesiasgo berri  bat”2012 

deritzanean, Marxi buruz eta komunismoak zekarren mesianismo berriaz jardun zen. 

Euzko-Gogoa-n ere argitaratu zuen “Batzuk ba-doaz, besteak ba-datoz”2013 deritzana, 

non  filosofia  eskolastikoaren  historiaren  sailak  aipatzeaz  gain,   Unamunoren  eta 

Ortega y Gasseten filosofiaz diharduen labur-zurrean.

Fernando Mendizabalek artikulu mordoxka idatzi zuen. Yakinlarien bileren berri 

eman zuen; euskarari buruz iritziak agertu zituen2014, esaterako, L. Villasantek 1956an 

atera zuen “Euskal gramatika llabur”-az, eta eliza katolikoaren ikuspegia eman zuen 

zenbait gai filosofikoz, esaterako, munduaren sorreraz, Ignacio Puig autorearen  La 

Edad de la Tierra liburuari jarraiki, zientziaren eta genesiaren arteko uztarketa ardatz 

harturik2015. Oro har, esan liteke hizkuntza-maisua izan zela.

Laguntzaileei bagagozkie, I. Urbietak eta J.M. Osak beren izenez artikulu bana 

argitaratu  zuten  lehen  alean;  lehenak,  Zaitegiri  elkarrizketa  “Zaitegi  Jaunarekin 

jardunean” deritzana, eta bigarrenak “Onela jokatuko al ziñake?” izenburukoa, apaiz 

gazteek  herrietako  gazteekin  izan  behar  zuten  jokabideaz  diharduena;  eta  S. 

Berasaluzek olerki  banaka batzuk eta  “Miraria  Revelaziñoaren  ezaupide”  izeneko 

artikulu luze samarra –lehen alean–,  Imanol Berriatuaren eta  F.  Krutwigen hariko 

euskara ereduari jarraiki idatzia, eta mamiari doakionez, mirarien defentsa kristaua 

eginez2016.  Bestalde,  Euzko-Gogoa-n  “Kierkegaard´en  azia  Unamuno´gan  lore” 

argita-ratu  zioten,  Donostiako  Oargui  kultur  elkarteak  antolatutako  lehiaketan 

irabazitakoa.  Honela  bururatzen  zuen artikulua,  existentzialistak,  Unamuno barne, 

gizarajotzat  joaz,  hain  zuzen  filosofiari  eskatzen  diotelako  Jaungoikoak  bakarrik 

eman bide diezaikeen bihotzeko zoriona eta bakea:

Jainkoa ukatzeak biotzean ixten daben utsa bete eziñean dabiltza gizajo ok!  

Nietzsche,  Dostoyewski,  Dilthey,  N.  Hartmann,  Kierkegaard,  Heidegger,  

Jaspers, Sartre, ta ezistenzialismu-jarraitzailleak oro, Unamuno-rekin batera,  

buztarri  batean  lotu  geinkez,  Jaungoikoa  ukatu,  ta  goi-miñez  jota,  

2012 Ikus Yakin, (9), 1959.
2013 Euzko-Gogoa, (1-2), 1956. 
2014 Ikus Paulo Iztueta: Orixe eta bere garaia V.a, Etor-Eusko Jaurlaritza, 1991, 952 or. eta ond.
2015 Ikus “Mundua nola sortu zen” in Yakin (8), 1958.
2016 Beste hainbat artikulu interesgarri ere bada lehen urte horietako aleetan, esaterako, Iñaki 

Etxebesteren “Psikoanalysis ta animarekiko jarduna”, 2. zenbakian, 26. or. 
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philosophiari  eskatuten  baidautse,  Jaungoikoak  bakarrik  emon  leuskioena:  

zeruko fede santua, illezkortasun-yorana ase, ta biotzean zorion eta pake erne-

eragin al leiken gantzailua2017. 

Bigarren aldian giltzarri  gertatu zen J. Intxausti,  1958an etorri zen Nafarroako 

Erriberritik  Arantzazura.  Gorago  aipatu  bezala,  Erriberrin  Gure  Izarra aldizkaria 

ateratzen zen 1950az geroztik. Urtekaria. 1957-58an bera izan zen zuzendari. Han 

egin zituen lehen trebakuntzak euskarazko idazgintzan,  eta 1957an argitaratu zuen 

lehen artikulua  Yakin-en “Iñaki Iturriotz”  ezizenpean,  S.  Mitxelenaren “Arantzazu 

Euskal Sinismenaren poema”-z hain justu2018. Han ezagutu eta adiskide egin zituen 

halaber Kepa Enbeita eta Joxe Azurmendi. Arantzazura etorri zenean, Yakin abiatua 

zen, zazpi-zortzi  ale aterea,  eta berari eta Kepa Enbeitari  eskani zieten zuzendari-

tzaren  txanda  hartzeko.  Hona hemen  zer  zioen  kazetaren  sorreraz  eta  lehen  bost 

urtekoaz:

“Ataria” poetiko batekin hasten zen aldizkaria: “Ernaberriturik dager ta lorez  

orniturik  (euskera)”.  Bestalde,  badirudi  Zaitegik  Arantzazun  gazteekin  

berrikitan  izandako topaketaren oihartzuna sumatzen dela  atari  horretan (.)  

Nabarmena da non ikusten den aldizkari  eredua,  hau idaztean: “Gogo bat”  

daramagu. “Euskal-Gogoa” irarri  zigun Yainkoak”.  Zaitegiri  elkarrikusketa  

bat egiten zion I.  Urbietak.  Honela laneratu zen argitalpenak,  lehen aldian,  

bost urteko bizitza laburra ezagutu zuen (1956-1961); baina aski gorabehera  

eta aldakuntza bizi izan zituen urte horietan (.) Hizkera eta edukinaren aldetik  

garrantzizkoa da, gainera, zuzendaritzaren aldakuntza. Lehenengo sortzaileek  

ikasketak amaitzean, Arantzazutik kanpora doaz, eta Kepa Enbeita eta Joseba  

Intxausti sartzen dira arduradun bezala (9. zenb., 1959) Eskuak erabat libre  

uzten dizkiete beren aurrekoek, eta aurretiko inolako baldintzarik gabe aldatu  

ahal  izango  dute  aldizkaria,  honen  hizkera  eta  edukinetan.  Hizkuntz  eta  

2017 In  Euzko-Gogoa, (1-2),  1956.  Artikulu  honen  mamiarekin  desados,  Txillardegik  erantzuna 
prestatu omen zuen, baina, damurik, ez da alerik gordetzen, eta bilaketak huts eginik, galdutzat jo 
behar ezinbestean. 

2018 Iturriotz, Iñaki ezizenez: “Arantzazu-Euskalerri Arantzazu poeman”, in Yakin, (4), 1957. Joseba 
Intxaustik aditzera eman didanez, enkarguz egindako lana Erriberrin, 1955ean. Fraideen aurrean 
irakurria,  euskaraz,  Joan  Duns  Eskotoren  egunean.  Erriberrin  eta  Arantzazun  bertan  ere, 
euskarazko  irakurgaiak  oso  bakan  egiten  ziren,  euskara  bigarren  edo  hirugarren  mailako 
hizkuntzatzat hartua baitzen, eta jakina, horrelakoek prestigioa ematen zioten gure eleari.
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edukin-arazoei  gagozkiela  bi  ataletan  erdi  erditik  banatzen  da  lehen  aldia  

(1956-59/ 1959-61).2019

Yakin  aldizkariaren  sortzaileak  abertzale  mundutik  zetozen2020,  eta  mirespenak 

Orixerengana batez ere, eta Zaitegirengana zuzentzen ziren. Komentuan bertan zuten 

L. Villasanterengana2021, ez, gorago adierazi bezala; izan ere, hark gazteen kontutzat 

jotzen  zuen  aldizkari  berria.  Horrek  ez  du  esan  nahi  aurka  jarri  zenik,  baina 

Villasante  ordenazalea  zen,  hierarkiak  ezarritako  bidetik  ibilzalea,  eta  horrekin 

batean euskaltzale porrokatua. 

Hona  Fernando  Mendizabal  sortzaileetako  batek  L.  Villasanteren  Euskal  

Gramatika llabur-ari –aldizkaria bezala 1956an kaleratu zen– egin zion hizkuntza-

kritika  bikoitza:  batetik,  gaztelaniaz  pentsatzen  zuten  ikasleentzat  egina  zela,  eta 

bestetik, egindako hitz aukeran euskal jatorrikoak erabili ez izana: 

Beste oar txiki au ere bai. Zergatik ez jarri “artikulu” eta “konposizio”... ,eta.  

orrelako itzen ondoan euskeraz ere ba-dauden itzak. Adibidez: “Artikulu edo  

mugitza”,  eta  erderazkoa  baño  askoz  argiago  da-ta  “konposizio  edo  itz-

berrizketa” etab... Mintzaraudia' ez da. teoriketan asteko tokia. Eta naiz ustego  

bakoitzak' itz desberdiñak euki idea bakarra adierazteko' batak bezin eskubide  

dauka besteak gramatikan erakutsia izateko, idazleen artean erabillia baldin  

bada2022.

2019 “1956-1961 kultur euskararen bila” 1981, 75-77 orr. Sinadurarik gabea, baina J. Intxaustik 
baieztatua.

2020 Ikus M.A. Elustondok Iñaki Bastarrikari egindako elkarrizketa: in Berria, 2009-05-24.
2021 Ikus Iñaki Uriak Argia-n (1984-12-23) K. Iturria frantziskotarrari egindako elkarrizketa.  “Maisu 

Eta  Gidari  Genuen  Mitxelena”  izenburua  du,  eta  honela  zioen  Villasantez  K.  Iturriak:  “Gure 
artean  ibilitakotatik  Villasante  da  pittin  bat  integrista.  Eskubikoa  izan  da  beti.  Agirretxe,  
Mitxelena  eta  gu  bestaldetik  genbiltzan  beti.  Bestaldetik.  Piska  bat  ezkerraldetik  eta  sozial  
arazoak eta azpimarratzen genituen gure lanetan eta sermoitan. Villasantek erligioa bakarrik:  
Eleiza, Jesukristo, Jainkoa. Guk ez. Hemengo problema, Euskal Herria egin behar dugu, Euskal  
Herria kristaua egin nahi badugu ba saiatu behar dugu hemengo problemak azaltzen, adierazten  
eta  konponbide  bat  ematen.  Giza  eskubideen  alde.”  1961ean  kaleratu  bazen  ere,  gogoratzea 
merezi du, Villasantek Historia de la literatura vasca liburuan Sabino Arana Goiriri eskainitako 
atalak samin eta sumin handia sortu zuela euskaltzale askorengan. Joxe Azurmendiren arabera,  
Villasantek  Sabino  Aranaz  idatzi  zuen  atalak  alde  onak  eta  txarrak  biltzen  zituen,  baina 
erregimenaren  zentsurak  onak  kenarazi  zizkion,  eta  orduan  alde  txarrak  nabarmenago  gelditu 
ziren. Zentsurak alde onak kentzera behartu zuela eta, argitaratu ez balu, segur aski ez zuen halako 
kontrakotasunik sortuko, baina, nahiago izan zuen, zentsurak hankamoztua kaleratu, eta haserrea 
sorrarazi zuen. 

2022 Mendizabal, Pernando: “Euskal gramatika llabur” in Yakin (2), 1956, 165 or.
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Hiruzpalau urte geroago, Joseba Intxausti hurbilduko da L. Villasanteren ideieta-

ra, erabili beharreko hizkuntzaren ereduaz den bezainbatean: 

BIZITZATIK  URBIL.  Aita  Villasante´rena  dugu  lan  au.  Zentzuduna  auxe,  

zentzudunik  bada.  Gure  literaturak  zenbait  bizigarri  bear  dituela  dio,  ta  

bizkortasun ori erriak bakarrik eman dezaiokela. Euskeraren jomuga au omen  

da:  idazkerari  dagokion  prestutasuna  ta  irakurleari  zor  zaion  argitasuna  

anaitzea. Euskera illargitarrak irakurlea uxatu egiten du, ta zoritxarrez euskal-

liburuekin maizegi gertatu zaigu au. Erritik aldendutako elerti au zaletu bakan  

batzu  engaiñatzeko  apartekoa  dugu.  Ta  Orixe'rena  gogoratzen  digu:  

“Geldixeago joango bagera ere, daramagun erria gurekin”« Bestela, Altube  

jaunari erritar batek ziona ura jaurtikiko digute euskaldunek: “Akademixako  

euskera ori guk ez dakigu...” Altube'k ere, baitetsiaz, ori bera dio: “Orixe da  

guri gertatzen ari zaiguna (.) Ba-da emen beste auzi bat ere. Euskera jatorra  

bear dugu, ta ortarako askok baserrira bultzatu nai gaituzte.  Baiña gaurko  

zibilizazio-moldeetan  ezin  sar  dezakegun  mintzaira  orrek  kaletarren  

aurrerapen-mamia  eman  ote  dezaiguke?  Askotan  kaletarrak  gai  batzuetan  

darabilkiten mintzaera ez ain garbi, baiña bizia, baztertu egiten dugu, ta ain  

zuzen  ere  oiek  bear  ditugu  gure  euskeraren  bizkortasunerako.(.)  Baita  Aita  

Villasante ez da noski mordoillozalea ere: “Erderaren bidez sartzen zaizkigun  

itzak artuaz ta asimilatuaz (bearreko diranean ,jakiña), ez dut uste euskerari  

kalte egiten zaionik...Bear lirakenak artu, baina gauden euskaldun”2023.

Denbora aldetik jauzi eginez, hots, J. Intxaustik 50eko hamarkada bukaeran bizi 

izandakoaz berriki kaleratutako analisi eta ondorioetara etorriz, hizkuntza ereduan eta 

ideologian izandako konponezinei buruz honako ohar argigarri hauek egin ditu: 

1950eko  hamarkada  hartan  Euskal  Erbesteak  bezala  Barrualdeak  lagundu  

zuten, euskarari bere kultur betekizun modernoak bilatzen (artean, Letra eta  

Humanitateetan ari zela). Baina Erbestea eta Barrualdea, artean, aldendurik  

ageri ziren, geografiaz urrun zeudenak belaunaldiz ere tartea eginez joango  

ziren,  1955-1960.etan  etena  gertatu  zen  arte.  Hizkuntz  eredua  eta  kultur  

modernitatea modu kontrajarrian definitu zirelako. Eten horretan, lehenengo  

2023 “EUSKERA. Euskaltzaindiaren lan eta agiriak IV, Bilbao, 1959” in Yakin, (11), 1960, 86-87 orr.
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batean, gehiago aipatu ziren ezin konpondu linguistikoak, ideologikoak baino;  

baina aurrera egin ahala hizkuntza ereduan ez ezik kultur proiektuan ere gero  

eta alde handiagoak agertu ziren2024.

Hizkuntza konponezinei buruz, zer-nolako egoera nahasia zegoen oin-ohar batean 

eman du aditzera: 

Lauzpabost ereduren aurrean aurkitu ginen gazteok: 1) garbizale sabindiarra  

(gugandik urrun sentitzen genuena); 2) tradizio josulagundarreko euskara dei  

genezakeena (Olabide,  Orixe:  Euzko-Gogoa:  artean,  gazteongan erakarmen  

bizia zuena); 3) gerraurreko Diozesiek landutako eredua (Lekuona, Baltzola,  

Ibargutxi, Intza: alor pastoralerako egokiro landua); 4) Krutwig/Villasanteren  

aurreko  urteetako  lapurtar  klasikoarena  (Villasantek  berak  ere  jada  utzia  

zuena); eta 5) Mitxelenak  Egan-etik iradokitzen zuena (baina artean sobera  

zehaztu gabe eta batez ere terminologia arazo larria ukitzen ez zuena). Jada  

1958an nabarmenki kontrajarrita ageri zitzaizkigun bi aldizkarietako ereduak.  

Egan-ekoa hobetsiko zen  Jakin-en (1959...),  teorian baino praktikan,  betiere  

geure gisara hiztegi-modernitateari bide libreagoa emanez2025.

 

J. Intxaustigandik J. Azurmendirengana etorriz (bost urte gazteagoa, baina 1959-

60an  jada  aldizkarian  lankide),  eta  hizkuntz  ereduari  bainoago  ideologiari 

erreparatuz, gauzak berak konplexuagoak izan zirela baieztaturik, 50eko hamarkadan 

indarrean ziren bi kulturgintza eredu kontrajarri zituen: Euzko-Gogoa/Egan. 

Lehenbizikoa, nolabait izendatu behar eta, “Jesuiten eskola”. Talde honek 36ko 

gerraurretik jada euskara jaso eta landu baten bila ekin zion. Klasiko greko-latinoak 

zituen eredu, eta klasikoen itzulpenetan gailendu zen. Honela idazten zuten Orixek, 

eta Zaitegik: 

“Zer  joera  artu  bear  dugun  –idazten  zuen  Orixek–  garbi  aski  oartu  gara  

euskaldunek:  ez goaz oker.  Alare  itz  bi  eratxikiko  ditut,  nongo literaturaren  

antzera ari bear dugun esateko...Aspaldiko errien literatura, baitipat Grezikoa  

2024 “Jakin (1956), aurreko eta berehalako testuinguruan” in Jakin (158), 2007, 68-69 orr.
2025 “Jakin (1956), aurreko eta berehalako testuinguruan” in Jakin (158), 2007, 72-73 orr., 36. oin-

oharra.
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artu  bear  ginuke  ikasbidetako:  vos  exemplaria  graeca...Erri  aien  biziera  ta  

izkera  gurearen  antzeko  baitziren,  eta  aiek  beren  literatura  ederra  sortu  

baitzuten”(Euskal literaturaren atze edo edesti laburra) (.) Eta ikus, luze asko,  

Zaitegiren hitzaurrea in  Platon´eneko atarian.  Eskola honek itzulpenik franko  

eman  digu:  Homero,  Virgilio,  Platon,  Sofokles,  Biblia,  San  Agustin,  Urte  

guziko  Meza-Bezperak...Eta  eskola  honetako  jendearen  eskuetan  zegoen  

Euzko-Gogoa2026.

Zaitegiri  dagokionez,  Platon´eneko  atarian liburuaren  hitzaurrean,  Miarritzen 

1960ko San Ignazio egunez datatuan, honela zioen:

Oraingoan eta  emengoan zurkaizturik,  gurea sendotu ta  zindotu  bear  omen  

dugu: oraingoan betikotu,  emengoan non-naiko erritar egin,  alegia.  Ala da,  

uka-ezina  date.  Alabaina,  oraingoaren  eta  emengoaren  erroak  Elade´n  

barneraturik  ageri  zaizkigu,  nere  ustez.  Beraz,  oraingorik  eta  emengorik  

ezkenukean  ezagutuko,  baldin  Elade  sakonago  ta  zinezago  ezagutu  izan  

ezpagenu.  Inongoa  ezagutuz,  ots,  Elade  ezagutuz,  euskal-gogoa  areago  

ezagutuko dugu. Platon´eneko atarian gaudelarik, gogoan euskalduna izango  

dut, gezurra ba´dirudi ere2027.

Gogora, ildo beretik, K. Mitxelenaren erantzun zorrotzari aurka egiteko nola jo 

zuen argudio bila Greziako zazpi jakintsuetako bat izan zen Solonengana. Zein urrun 

filosofia modernotik!

J.  Azurmendik  Euzko-Gogoa  hitz  batean  definitzeko  eta  Egan-ekin 

kontrajartzeko,  hura klasikotasunarekin lotzen zuen eta  Egan  modernotasunarekin, 

eta  azken  honetarako  K.  Mitxelenaren  esaldi  batzuk  aldatzen  zituen,  eta  horren 

bitartez adierazten zuen Yakin zergatik zegoen lehen aldian Euzko-Gogoa-ri atxikia:

Mitxelenaren  hitzetan  (“ezerezaren  gau  beltzean...”)  ongi  ikusten  da,  zein  

filosofiatatik mintzo zaigun: aristotelismo eta platonismotik ez, baino orduan  

puri-puri zegoen existentzialismotik. Mitxelenak euskara kaleratzera hotsegiten  

zuen  eta  orduan  horixe  zen  kalean  zebilena.  Bide  horretatik  etorri  ziren  

2026 “Kulturgintzaren planteamenduak” in Jakin, (21), 1981, 25 urte euskal kulturan, 150-152 orr.
2027 Platon´eneko atarian, Gráficas Izarra, Donostia, 1962, 2. or.
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Txillardegiren  lehenengo  nobelak...Seminarioetan,  ordea,  askoz  estudio  

gehiago  eskaintzen  zitzaien  klasiko  greko-latinoei,  literatura  eta  filosofia  

modernoei baino. Jakinlariak beste planeta batetan bizi ziren oraindik.  Egan-

enak ez  bezala,  Euzko-Gogoa-ren  eta  Jakin-en  iturburuak eliz  ikastetxeetan  

daude: esplikaziorik aski bai bait da, Jakin zergatik Euzko-Gogoa-ri atxekiago  

hasi zen (ib.)

Oso esanguratsua da “beste planeta batetan bizi ziren oraindik” esaldia. Eta esaldi 

horren justifikazio edo argigarri gisa, oin-oharrean I. Bastarrikaren eta Txillardegiren 

arteko ikuspegi-talka oroitarazten zigun.

4.5. IÑAKI BASTARRIKA ETA TXILLARDEGI

4.5.1. I. Bastarrikak existentzialismoaz eta idazle existentzialistez idatzitakoak 

Yakin-en 

Ika-mikak  bi  alderdi  izan  zituen,  bata,  erlijioso-filosofikoa,  eta  bestea, 

hizkuntzari  zegokiona.  Ideologiari  dagokiona  “Tradizioa  eta  modernitatea”  kapi-

tuluan  aztertzen  dugu2028,  eta  hizkuntzari  dagokiona  “Literatur-euskararen 

batasunerantz” kapituluan2029. 

4.5.2. Etena eta berbideratzea

Eztabaida horrek zenbateraino eragin ote zion Joseba Intxaustiri? 1959an, Kepa 

Enbeitarekin  batean2030 zuzendaritza  hartu  eta  laster,  “Illobira  bultzaka”  artikulu 

giltzarria kaleratu zuen.

Artikuluaren  hasierako  zenbait  esaldik  Txillardegik  Bastarrikari  egindako 

erantzuna oroitarazten dute: 

2028 Ikus “Tradizioa eta modernitatea” kapituluan, 89. orritik aurrera.
2029 Ikus “Literatur euskararen batasunerantz” kapituluan, 111. orritik aurrera.
2030 Kepa Enbeita “betidanik” ezagutzen zuen Intxaustik. Erriberrin bizi zela, udetan enbeitataren 

familiari  esker  (Bizkaiko  Muxikako  Areatzan)  ezagutu  ahal  izan  zituen  Bizkaiko  euskaltzale 
gogotsuenak 1956-57 urteetan (Txinparta taldea etab.). Kepa Enbeita kazetaren administrazioaz 
arduratu  zen  nagusiki.  Sei  artikulu  idatzi  zituen  aztergai  ditugun  urteetan;  besteak  beste, 
Yakinlarien bileraren berri eman zuen 1959an.
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Euskera  illobira  bultzatzen  ari  zaizkigu  zenbait  euskal-idazle,  nai  dan  

borondate onenarekin bada ere (.) Euskal-idazleok egin –eta egiten– ditugun  

burugabekeriak tamalgarriak dira benetan...Euskal-jauregia edertu ta bikaindu  

nai izan dugu, eta zeruraiño jaso dugu (goragi ez ote?); baiña barrua txukun  

eta garbi gorde dedin, biztanleak –euskaldunak– uxatu egin ditugu, eta jauregi  

dirdaitsua museo biurtzeko asmoa artu...Ez aal da au negargarria? Euskaldun  

guziontzat babes-leku zan eta sukalde epel izan ziteken jauregia, museo ixil eta  

otza  biurtzera  goaz  oraiñarteko  bideetatik.  Euskera-jauregian  ez  dugu  

antxiñako irudi, arri, ezur eta abarrentzako ikusleku txukunik bear, ez; jauregi-

kolkoa bizitzaz, lantegiz, laboratorioz, jakintzaz bete bear dugu: bizitza, bizitza  

bear da2031. 

Herritar  euskal  literaturak  ez  du  euskara  salbatuko,  gehienez  ere  pittin  bat 

iraunaraziko  du,  zioen.  Kulturagabeko  hizkera  hilobira  doa  nahitaez,  eta  kultura 

sendo bat daukana, beti jaikiko da: 

Ta oraiñartekoan zer egin dugu kultura-bide ontan? Ezerez, esango ote dut?  

Ezer gutxi behintzat bai, oso gutxi. Ta lan au nola egin da? Nere ustez –eta ez  

naiz  bakarrik–  gaizki,  oso  gaizki.  Ez  dut,  au  esatean,  idatzi  dan  dena  

kondenatu nai, ez, joera berezi bat duten idazki batzuk baizik (ib.)

Euskara kulturak bakarrik salbatuko zuela baietsi,  eta ordurarte egindako asko 

auzitan jarri ondoren, nondik jo behar zen ere adierazten zuen: Nola sortu dezakegu 

euskal-kultura au? Nolako euskera bear  genuke  lan ontarako? Ona emen koxka.  

Gaiak GAURKOAK eta euskera ERREZ-ERREZA (ib.)

Gorago adierazi dugu frantziskotarrek Erriberrin zuten komentuan ezagutu zutela 

elkar Joseba Intxaustik eta Joxe Azurmendik. Joxe Azurmendik  Jakin  aldizkariaren 

berrogeita hamargarren urtemugaren karietara, J. Intxaustik “Illobira bultzaka” atera 

zuen garaia gogoan –jada Arantzazuko komentuan–, honela idatzi du berriki: 

2031
 Intxausti, J.: “Illobira bultzaka” in Yakin (9), 1959.
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“Illobira bultzaka” ez da sortu eredu garbizalearen nekagarri eta antzuaren  

esperientzia hutsetik, ezpada sinismendu eta konklusio irmotik, bide hori (ez  

soilik  alferrikako  zailtasunena,  ihesbideena,  poxeluena,  zehaztugabetasu-

narena,  etab.,  baizik  eta)  zuzen-zuzen euskararen heriotzarena zela:  kultura  

modernoaren  posibilitatea  ukatu  egiten  ziolako  euskarari.  Eta  kultura  

modernorik gabe hizkuntzaren biziraupenik ez. Garbia nahi dugu euskara: h.d.,  

iraganean,  baserrian  gordea.  Hala,  alde  batetik  Franco  euskara  akabatu  

nahita  ahaleginetan  baldin  badabil,  bestetik  geu  ari  gara  eginahaletan  

euskarari  “hilobira  bultzaka”.  Diktadurak  balio  oro  debekatu  egiten  dio  

gizartean,  eta  bestetik  gizarterako  baliogabeko  bihurtzen  dugu  geuk.  

Intxaustiren  artikulua  euskararen  agoniaren  angustiatik  idatzia  dago.  

Euskaltzale gazteari sostean argia egin zaio buruan, garbi ala mordoilo ez dela  

hobespen  literario  edo  linguistikoen  gorabehera,  baina  euskararen  hil  ala  

bizikoa.  Eta  nik  uste,  sentsazio  hau  Intxausti  baitan  piztarazi  duena,  

Txillardegiren  erasoa  Bastarrikari  izan  da  –euskararen  hilketari  horko  

erreferentziak errepikatzen dira Josebaren artikuluan–2032.

Honek guztiak galdera batzuk eta paralelismo batzuk sorrarazten ditu.  Yakin-en 

eredua Euzko-Gogoa  zela esanez abiarazi dugu atal  hau.  Zer gertatu da?  Egan-en 

eredura makurtu al da Yakin, nagusiki J. Intxaustiren eskutik, Txillardegi bidelagun 

edo hein batean eredu eta sostengu duela? 

“Gaiak gaurkoak” delako goiburu horrek Egan-ekoen Asmo Berri ekartzen digute 

gogora alde batera; kaletarrentzat idatzi nahi dugu, literaturaz, zinemaz, bidaiez...ez 

kultura klasiko grekolatino eder eta gora baina goregi eta urrunegi egungo jende ikasi 

eta laiko gehienentzat. Baina alderik ere bada  Egan eta  Yakin-ekoen artean.  Egan-

ekoek  ez  zuten  beren  lehentasunetan  edo  begiz  jotako  arloen  artean  filosofiaz 

euskaraz aritzea eta Intxaustik eta Azurmendik-eta bai2033. Beren ikasketengatik eta 

zaletasunengatik filosofiaz idatzi  nahi zuten euskaraz, besteak beste, eta idatzi ere 

zuten, Bergson, Russell, Ortegaz, filosofia zer zen eta zertarako...

2032 “Hizkuntz ereduaren eztabaida” in Jakin (158), 2007, 104 or.
2033 Ikus atal honen amaieran, bibliografia baino lehen, K. Mitxelenak Jakin-ekoek egiten ziharduten 

hizkuntzaren lanketaz egindako laudoriozko aitormena.
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“Illobira  bultzaka”  kaleratu  zuen  ale  berean  “Izatearen  azterketan”  artikulua 

argitaratu zuen J. Intxaustik. Orixek, hurrengo alean, ohar kritiko mordoxka bat egin 

zion, oso luzea eta ulergaitza egiten den artikuluan, eta sastakada osatzeko, azken 

ohar gisa honako hau: 

Barkatu, A. Intxausti,  baiña, zergatik ez saiatu, euskeraz ditugun itz ederrak  

erabilten,  erderazko  itz  arri  elkortu  edo  “fosil”  zantar  oriek  alde  batera  

utzirik?  Euskera  garbiz,  euskera  garbi  amorratura  io  gabe,  esan  ditezke  

eunetik laurogei ta emezortzi2034. 

Eta J. Intxaustik ale berean, begiramen handiz, erantzun argigarri hau: 

Ezkutukeri gabe aitor dezaizuket: nik ez ditut zenbait idazleen lanak ulertzen,  

edo  askotan  nekearen  nekez  iristen  dut  zerbait,  ta  ez  idazleak  lagundu  ta  

erakarri nauelako, nere burua beartuaz baiño (.) Irakurlea jaso egin bear da,  

bai; baiña, eskolarik ez dugula, eginbear au nork bete dezake idazleak berak ez  

bada? Idazleak, ordea, iñor eziko badu, ERAKARRI egin bear ditu irakurleak,  

ta au ez dut uste noizbait  jator izan liteken euskera ezezagun ta –gaurkoz–  

aberatsegi dan izkera baten bidez lortu dezakegunik. Oker nagola? Ez nuke  

besterik nai. “Euskera garbiz...  esan ditezke eunetik  laurogei ta emezortzi”.  

Egi osoa, noski. Baiña euskera errez ta ulergarria izango ote da orrelako ori?  

Zorionerako edo zoritxarrez izango da; baiña, idaztean, ezin ditut aaztu gure  

errietako  karreradun  euskal-ikastolagabeak.  Auek  irabazi  nai  nituzke  nik  

iltzear daukagun euskerarentzat, erri xearen aurrean gure izkuntzari ospe onik  

eman  dezaioten.  Ogi-bidetzat  aukeratu  dituzten  jakintzetan  ikasiak;  baiña  

euskalariak ez diran auentzat idatzi bear genuke, batez ere. Gaurko eskola-eza  

oztopo  dugularik,  zillegi  aal  zaigu  izan  bear  luken  euskerara  ZUZENEAN  

jotzea?  Bide  zabala  baiño  zearkako  bidetxigorrak  ez  ote  zaizkigu  

onuragarriago?Argitu  dezagun adibide  batez  nere  esanaia.  Bi  itz  dauzkagu  

onoko au adierazteko:”id quo res est id quod est: ESENTZIA ta ZER-IZANA.  

Azkeneko  au,  ondo  banago,  zure  meza-liburuan  irakurria.  Gaurko  

eskolagabetasuna  aurrean  dudalarik,  onela  erabilliko  nituzke  bi  oiek:  

geienetan esentzia ta noizbeinka zer-izana. Ona nere jokabidearen arrazoia.  

2034 “Izatea aztertzen-i Orixeren erantzuna”, in Yakin (10), 1959.
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Euskerak, zer-izana bezelako, millaka ta millaka itz-berri bear ditu; baiña ez  

ditzakegu  itz  auek  eskolen  bidez  barreiatu;  idazleak  egin  bear  du,  beraz,  

zabalketa  au.  Irakurleak,  berriz,  apurka-apurka  bakarrik  ikasi  ditzake,  itz-

ugoldea  bat-batean  bizkarrera  bagenezaio,  ito  egingo  genuke.  Iritxiko  da  

noizbait,  eskolak  ditzagunean,  zer-izana  ta  kideko  itzak  erruz  erabilli  aal  

izango  ditugun  ordua.  Binbitartean,  saia  gaitezen,  aal  dan  eran,  euskera  

indarberritzen,  gaurko  mendi-makillak  leenbaitleen  alperrikakoak  gerta  

dakizkigun2035.

Hurrengo  alean,  1959ko  bigarrenean,  Yakin-en  zuzendaritza  Euskaltzaindiari 

honela  mintzatzen  zitzaion:  Gidari  zaitugu.  Ortarako  jaio  ziñan;  ortarako  sortu  

zintugun euskaldunok2036,  hark  euskal  hitzak  zein  diren  erabaki  ondotik.  Yakin-en 

zuzendaritza ez zegoen Orixeri begira, Euskaltzaindia aitortzen zuen argi eta garbi 

gidaritzat2037.

Artean urte hartako (1959) yakinlarien bileran J. Intxaustik partida nolabait galdu 

egin zuen; izan ere, hogei laguneko batzarrak (Elizbarrutietakoak zortzi –lau apaiz 

gazte eta lau apaizgai, frantziskotarrak bost, jesuitak bi, sakramentinoak bi, lateran-

darrak bi, beneditarra bat) honako erabaki hau hartu zuen: 

Gaurrarte Yakin-en agertu izan dan kultur-terminoloji osoa bildu eta Orixe-ri  

bidaltzea.  Orixe  jaunaren  lana  –euskeraren  eta  euskal  gaztediaren  izenean  

arren eta arren eskatzen dioguna– auxe litzake: itz oien ordezkoak euskeraz  

eman,  ondoan au adieraziz:  berak  edo  besteren  batek  asmatua,  edo  erriak  

lendanik  erabillia  dan,  eta  euskal  itz  orri  iztegi  unibertsalean  dagokiona  

erabilliko luken2038.

2035 “Orixeri erantzuna” in Yakin, (10), 1959.
2036 Zuzendaritzak Euskaltzaindiari in Yakin, (10), 1959.
2037 Garai hartan, 1959-60etan ez zuen jendaurrean adierazi, nik dakidala, zenbat eragin zioten K. 

Mitxelenak  egindako  zenbait  kritikak,  funtsean  hiru:  G.  Barandiaranen  Iliasena,  Orixeren 
Aitorkizunak  eta  Olabideren  Itun  Berria-ri  egindakoak.  Berriki  azaldu  du  zehazki,  oin-ohar 
batean.  Ikus “Jakin  (1956) aurreko eta berehalako testuinguruan” in  Jakin  (158), 2007, 36. oin-
oharra, 72. orrian.

2038 Enbeita, Kepa: “Arantzazu´tik. YAKINlarien billera” in Yakin (10), 1959.
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Yakin  ez zen soilik Arantzazuko frantziskotarrena2039, bilerako laurden bat ziren, 

hogeitik bost, eta artean maisu eta eredu Orixe zen yakinlari gehienentzat. Baina J. 

Intxaustik ez zuen atzera egin. Praktikak erakusten zion ezin zela Orixek nahi bezala 

idatzi  eta  erdaraz  eskolaturiko  euskaldunengana  heldu.  Eta  azken  hau  zen 

garrantzizkoena. 

1960ko  bigarren  alean,  batetik,  Txillardegiri  egindako  elkarrizketa  dator,  eta 

bestetik, K. Mitxelena, M. Lekuona, S. Onaindia, A. Iturria eta Txillardegik osaturiko 

epaimahaiak 1960ko artikulu onenentzat jo zuen “Schopenhauer edo zorion-eza”2040.

Lehenago,  aurreko  alean,  Bilboko  Euskaltzaleen  Biltzarreko  hitzaldietatik 

Euskera  IV  (1959)  kaleraturikoak,  Villasanterena  eta  Txillardegirena  laburbildu 

zituen.  Hala  zioen,  Txillardegiz:  Ba-dugu  noski  yakinlariok  zer  jasorik  oraindik  

gazte, baiña umotua, dan Txillardegi´ren lumatik2041 Eta hurrengo alean Txillardegiri 

elkarrizketa.

Txillardegiren  erantzun esanguratsu batzuk.  Lehenengoa  Yakin  aldizkariari  zer 

irizten  zion  galderari  erantzunez:  Orrelako  bat  bear-bearrekoa  dugula  uste  dut  

(Beraz,  Euzko-Gogoa eta  Egan ez ziren aski. Bazegoen beste kazeta baten premia). 

Begi  onez  ikusten dut  zuen aldizkaria,  batez  ere darabilzkien  asmo ederrengatik.  

Bere  ontan  iraun  nai  badu,  kultura  derriorrezkoa  du  euskerak.  Onengatik  zuen  

asmoak ezin obeak ditugu2042 (.)

Erabili beharreko euskarari buruz:

Euskaltzale geranok ez gera konturatzen baiña egia tristea au da: euskeraz  

ondotxo dakitenak ez dituztela gure izkribuak ulertzen. Leen, berriz, Axular'ek,  

Mendiburu'k  edo  Kardaberaz'ek;  idazten  zutenean,  edozeiñek  uler  zezakean  

2039 Esate baterako, Luis Mari Mujikak, orduan aita sakramentinoa, lau artikulu argitaratu zituen, 
1956tik 1958ra; azkena, “Literatura bidean” deritzana in Yakin, (8), 1958, 56 or.; Paulo Iztuetak 
berriz  bi  –hau  ere  Billaroko  sakramentinoa,  orduan-.  Azkena,  in  Yakin,  (11),  1960,  “Eriotz 
ondorengo berri” artikulu luzea, besteak beste, B. Russelek heriotzaren ondokoaz zituen ideiak eta 
azalduz, eta haiei buru eginez.

2040 Gorabehera hauek xehekiago: Joxe Azurmendi  “Hizkuntza ereduen eztabaida” artikuluan, Jakin, 
(158), 2007, 77-108 orr.

2041 “Euskera. Euskaltzaindiaren lan eta agiriak, 1959” in Yakin (11), 1960, 88. or.
2042 “TXILLARDEGI”-rekin solasean” in Yakin (12), 1960, 81 or.
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geiena. Alde batetik erri-euskera auldu eta eskastu egin dalako: dudarik ez.  

Baiña bestetik ere asmatu egiten dugulako, ikasi bearrean.(ib.)

Albait laburren emateko galdegiten dio Intxaustik Txillardegiri Yakin-i zer eska-

tzen dion: 

Kezka  sortzeko;  ta  kezka  ori,  euskeraz  azaltzeko  gogoa.  Baiña  KEZKA  

aurrenik. –Zer iruditzen zaizu euskerarentzat bearrekoena: Goi-goiko kultura  

edo “bulgarizaziozkoa” esan oi duguna? –Premia aundiagoa du bigarrenak,  

dauden euskaldunak zerbait izan dezaten. Leenengo maillakoa ere bearrezkoa  

da.  Baiña,  berriz  ere,  ASTINTZEN  GAITUZTEN  ARAZOAK  azaltzen  ez  

baditugu,  sasikeritan  ari  gera  (Euzko-Gogoa-ri  zuzendutako  ziri  nabarmena 

deritzot)  (.)  –Gaurko  euskal-literaturaren  joera,  matxinada-aurrekoarena  

baiño egokiagoa dugu, ala ez? –Erabat artuta, bai. Nere ustez gure literatura  

aurrera  dijoa,  eta  azkar  gaiñera.  Alere  gure aurrekoak maiseatzea  ez  dago  

ondo: Gure belauna aurrerago iritxiko dala uste dut. Baiña berak ideki zuten  

alik ondoen ia asi gabe zegoan bidea. Eta danai, berakin bat ez etorrita ere,  

nere goratzarre au egin nai diet.  Gure aurreko euskaltzaleak gabe,  gaur ez  

litzake ezer izango (Besterik ez gara egiten geu ere, tesi honetan). 

Eta  elkarrizketa  amaitzeko  honela  zioen  J.  Intxaustik:  Auek  dira  Txillardegi  

gazteak esan dizkigunak. Ziur nago beste askok barnean ezin adieraziz geneukan  

zerbait  ori  argitaratu  diguna.  Eta  eskatzen  digun barne kezkatia  su dezagunean,  

eusko bizi-arazoaren askabidean gerakela2043.

Hizkuntz ereduaz eta edukietan ere gauzak aldatu egin ziren  Yakin-en 1956tik 

1960ra bitartean.  Orixeri  eta  Zaitegiri  jarraika  ekin zioten  P.  Mendizabalek  eta  I. 

Bastarrikak-eta,  eta  J.  Intxausti  eta  K.  Enbeitarekin  eta,  Villasante  eta  batez  ere 

Txillardegirengana etorri ziren hizkuntzaren ereduari zegokionez. 

J.  Intxaustik  artikulu  mordoxka  plazaratu  zuen  1957tik  1960ra  bitartean.  S. 

Mitxelenaren “Arantzazu euskal-poema”-ren batasuna aldeztuz hasi, eta H. Bergson 

2043 84-85 orr.
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eta Schopenhauerrekin segi, eta Europaren aldeko aldarria egitera  etorri zen2044.  J. 

Azurmendik ere ildo bertsutik  H.  Bergson eta  B. Russell-eta  ekarri  zituen euskal 

letretara, eta filosofiaz eta intelektualaren eginkizunaz egin zuen gogoeta. 

Txillardegik kaleratu zuen bere bigarren eleberri existentzialista Peru Leartzako 

1960an,  eta  Orixek  gainezka  egin  zuen.  Barruak  ez  zion  agintzen  isilik  egotea, 

eleberri  hark  gazteengan  izan  zezakeen  eraginagatik  eta  egin  zezakeen  kaltearen-

gatik:

Barrenak ez  dit  agintzen  ixillik  egotea,  liburu onek  gaurko gazte-jendearen  

artean  egin  dezaken  kaltearengatik.  Leartza,  liburu  ontako  giza-nagusia,  

europear biurtu zaigu, izurri gaizto batean, beintzat. Ez dugu emen olakorik  

bear. Naiko gaitz daukagu leen ere ta naiko kezka, oraingo gizaseme batzuei  

iruditzen ez  ba'zaie  ere.  Ez  uste  izan gu,  katolikuok,  auzi  orren berri  gabe  

patxaran bizi  geranik;  oiek  eta  latzagoak  ere  jasaten  ditugu  gizonki,  goiko  

laguntzarekin (.)Unamuno, Leartza ta olako oiek, guk aiña duda ta kezka izan  

ote dute fede-gauzetan? Ez diegu ohore ori emango. Santuago ta eraso geiago.  

Olakoetan,  edo  gogor  eutsi,  edo  ez  siñistu.  Beste  jarrera  ori  ez  da  batere  

filosofikua. Katolikuetan ere gerta oi dira banaka banaka erorikoak, filosofiari  

benaz ekitean, baiña gutxienak dira. Gure artean apaizjendea da saiatuena gai  

ontan (.)Europear biurtu nai gaitute. Zertan, ordea? Zer eta zerbait eta izatea  

kentzen  ba'ditugu,  joan  da  pertza;  Metafisica  erro-errotik  ateratzen  degu,  

filosofiak dun zatirik ederrena. Arako ingeles filosofuarena: “lan-maiean ari  

naizenean,  gauza guzia  itxura  ta  irudipenak  dirala  uste  det;  baiña  otordu-

maiean  txuleta  eder  bat  ikustea  dedanean,  ua  zerbait  dala  iruditzen  zait”.  

Txillardegi'k bere liburua onela bukatzen du: “Arrazoi zenuen: burutik egiña  

dago” (Leartza).2045

Ale berean Orixek Joseba Intxaustiri gonbidapen hau: Naiago nuke A. Intxausti'k  

Ortega Gasset'ekin egin duna Bergson'ekin egingo ba'lu (ib.)

J. Intxaustik honela amaitu zuen Bergsoni buruzko artikulua: 

2044 Oraintsu aipatua, zehazki 595 oin oharrean. Lehenbizikoa, ezizenez: Iñaki Iturriotz: “Arantzazu-
Euskalerri “Arantzazu” poeman, 4. alean 1957. 

2045 “PERU LEARTZA´KO: Txillardegi´ren liburua” in Yakin, (1 gehigarria), (5-6), 1960.
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Katoliku  batek  Bergson´en  teodizea  au  onartu  al  dezake?  Baietz  uste  dut,  

ontologia aldetik bere pentsamendua zerbait beartu ezkero behintzat. Estatikua  

Bergson´entzat  erlijio  naturala  da;  erlijio  natural  denak  bezela,  bizitza  

koxkorrekoa.  Gizadi  jaiotzan  ez  genuen  dinamikua  besterik  (.)  Bergson´en  

erlijio  dinamikua  kristaua  dela  esan  genezake,  Kristo  teofania  bat  danez,  

mistikarik bikaiñena Bera da eta kristianismua Beragan jasoa da (.) Bergson  

sinpatiz ikusten badut ere, ez daukat noski berak esandako dena bataiatzerik,  

zerbaitegatik  dauzka  Index-ean  ainbeste  liburu  ajolatsuenak:  “L´Evolution  

Créatrice” t.a.2046. 

Orixerekikoa  egiteko  J.  Intxaustik  gogor  jorratu  behar  zuen  H.  Bergsonen 

filosofia. 

J.  Intxaustik adierazia zuen garai bertsuan, Europako kultura bereganatu behar 

zuela  euskal  kulturak,  europar  kultura  xurgatu  edo  bestela  baserritarkeriaren  eta 

aurreko mendeko erromantizismo gehiegikeriaren hondamendira zihoala2047. 

Horretan  K.  Mitxelenarekin2048 erarago  zetorren,  eta  ez  Txillardegik  Peru 

Leartzako eleberrian ageri zuen ikuspegi budista-kutsudunarekin, europar materialis-

mo desarrollistari aitzi (era berean, oso ikuspegi europarra hori ere, azken finean). 

Bizitzaren ikuspegi tradizionaletik edo tradiziokeriatik zetorren ikuspegiaren aurka 

egiten zuen hemen J. Intxaustik.

Bazituen erreparo moralak Txillardegiren eleberri berriaren aldera. Hala adierazi 

zion J. Azurmendiri egindako gutunean: 

Igaz aitatu nian bere nobelak (Peru Leartzako) irarkolan egon bear dik, berak  

esan zidanez (.) Berdeska-berdeska omen dek, azaburu irikia baiño berdeagoa.  

Kabaretetik kabaretera dabillen baten istorioa. Berak esan duanez, ez omen  

da, ala ere, bere idurimen-amets bat, Ferrol´en ezagutu zuan baten erretratua  

2046 “Bergson´en Jainko-intuiziñoa” in Yakin (8), 1958, 19. or.
2047 Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapituluan, “Europa eta gu” atala, 103 or.
2048 Ikus “Europa eta gu” atala: “Asaba zaarren baratza” in Egan (3-6), 1960. Ikus kapitulu honetan 

bertan, K. Mitxelenari eskaini diogun atala.
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baizik.  Entzun  diadanez,  moral-aldetik  epaituaz  irakur  ez  diteken  oietako  

eleberria, Yakin´en kritikatxo bat egiteko asmoa ba-nian, baiña ixiltzea izango  

diat onena2049.

Duela ia berrogeita hamar urteko pasadizo hura iruzkinduz, azalpen hauek eman 

ditu berriki J. Azurmendik: 

Merezi  du  gogoratzea  garai  hartako  alderdi  barregarri  samar  hauek  ere,  

atrezzoaren  parte  dira-eta.  Ematen  du,  gizartean  ustelkeria  politikan,  

ekonomian,  sozialean,  erlijioan,  erabatekoa  denean,  alegia,  sistema  guztia  

esentzialki  korruptua  denean,  behar  bat  bezala  egoten  dela  konpentsazioz  

buruak  puritanismo  sexualean  errefuxiatzeko,  ongiaren  eta  gaizkiaren  

eskrupulu moral guztiak eremu pribatu horretarakoxe erreserbatuz. Irakurleak  

gogoratuko  du  Orixeren  atakea  Txillardegiren  nobela  honi  (garbi  ala  

mordoiloren atzean badago bi mentalitate, bi kultura ere). Eskerrak, Intxaustik  

ez du bere burua lakio horretan harrapatzen utzi, eta ez du gutxi egin2050.

Nahiz  eztabaidatzekoa  den  ideia  berriak  zenbateraino  zeuden  hedatuak  eta 

barneratuak, ezin eztabaidatuzkoa da urte-bitarte txikian, bereziki J. Intxaustiri esker, 

bilakabide  azkarra  izan  zuela  Yakin-ek,  nola  hizkuntzaren  ereduari  hala 

pentsamoldeari zegokionean ere. 

4.6. JOSEBA INTXAUSTI

Oraindik orain adierazi dugu zein paper garrantzizkoa jokatu zuen Yakin-en. Esan 

liteke,  Kepa Enbeitarekin  batean,  berriz  fundatu  zutela  aldizkaria,  oinarri  berriak 

finkatuz. Gatozen orain berak argitara emandako idatzietatik lagin adierazgarri bat 

iruzkintzera, besteak beste, oinarri berri horiek zein ziren erreparatuz.

Adierazi  dugu euskarazko  idazgintzako  harrobia  Erriberriko  Gure  Izarra  izan 

zutela.  Mira  egitekoa  gertatzen  da  nolako  lanak  hartu  zituzten  filosofiaz  eta 

2049 Azurmendi, Joxe: “Hizkuntza ereduaren eztabaida” in Jakin (158), 2007, 99-100 orr.
2050 100. or.
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filosofoez euskaraz idazteko, hots, saiakera filosofikoaren hasikinak ezartzeko –hein 

batean lan hauek gabe ezin ulertu UZEIk, unibertsitateetako lan taldeek eta Elhuyar-

ek eta egindako lana, alor teknikoak ere gogoan hartzean–, artean genero horretan 

hutsaren hurrengoa zegoenean euskaraz, eta literatur euskara normalizatu gabe. Eta 

ez  ahaztu  batxilergoan,  humanitateetan  latina  eta  greko  klasikoa,  gaztelania  eta 

frantsesa bera ere euskara baino askoz gehiago eta formalkiago lantzen zutela. Ez 

diegu inoiz behar bezala eskertuko. 

Gorago  adierazi  dugu  1957ko  alean  J.  Intxausti  bera  izan  zela  zuzendari. 

Oraingoz galdua den ale  horretan ba omen da lan bat  pertsonalki  zinezko eskola 

gertatu zitzaiona. 1957ko oporretan Erdi Aroko filosofia euskaraz ematen jardun zen. 

Horretarako, Etienne Gilson-en  La philosophie de saint Bonaventure  (Paris, 1924) 

hartu  zuen  oinarritzat.  Ahalegin  hark  asko  erakutsi  zion  bere  mugak  ezagutzen 

lehenik, eta gero hein batean orduko euskararenak ere.

Gure Izarra barneko aldizkaria zuten frantziskotarrek, eta guri bereziki interesa-

tzen zaiguna da handik Yakin-era  heldu zena, edo zuzenean Yakin-erako idatzia.

Gorago aipatu bezala, 1957tik 1960ra bitartean baditu J. Intxaustik dozena erdi 

bat artikulu aski luze. Gehienak filosofiaz eta filosofoez eta kultura gaiez ere bai, 

esaterako, Gorka Oteiza eskultoreari egindako elkarrizketa. 

Filosofiaz berataz zer iritzi zuen agertuko dugu lehenbizi, ondoren Bergson eta 

Schopenhauerri  buruzkoekin  jarraituko  dugu  eta  bururatzeko,  euskararekikoetan 

“Illobira bultzaka” bezala Yakin-en oinarri berriak ezartzeko lantegian gailentzen den 

“Euskalerri´tik Europa´ra” artikulua izango dugu aztergai. 

4.6.1. “Filosofia, zertarako?”

Filosofia  jakintzaren  eta  kristau filosofiaren  aldeko adierazpena.  Kristautasuna 

filosofiaz sendotzearen premia bizia zekusan autoreak. Filosofia ezertarako ez dela 

uste dutenen aurka, hogeita bi-hogeita hiru urteko Intxausti gaztearentzat:
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Filosofia da jakiterik bikaiñen ta osoena. Filosofia munduaren argi ta fedearen  

beraren  aurki-bide  (.)  Filosofiak  espiritua  piztu  ta  erne  egiten  du,  ta  au,  

besterik  gabe,  ondasun  bikaiña  da.  Filosofia  gabeko  kristaua  eskumotz  

gelditzen dela esatera ausartuko nintzake (.) Zenbait kristau-buruk filosofi biziz  

ornituriko  gogoak  ta  bere  bidez  espiritu-zentzuak  zorroztuak  balituzte,  

munduaren  ainbat  auzitan  bestelako  eritziak  izango lirake  (.)  Gure  adimen  

garbiak  izan  bear  du  izar  biderakusle,  munduko  gezur-zulo  dugun  prensa  

zurrunbilloan gal ez gaitezen.  Gure salbazio-bide den adimen-argia laiñoak  

estali ez dezan kristau filosofi sendotzaille bat bear dugu2051.

4.6.2. “Bergson´en jainko-intuiziñoa” 

Artikuluaren  amaieran,  hura moldatzeko  baliatu  dituen  liburuak zerrendatzean 

bost  liburu  aipatzen  ditu.  H.  Bergsonen  teodizeaz  den  bezainbatean  Bergsonen 

beraren: Les deux sources de la moral et de la religion. Zahartzaroko liburua, lehen 

mundu gerran bizi  izan zituen  esperientzien  ondotik  idatzia,  eta  egilearen  dotrina 

morala  adierazten  duena.  Eta  gero  beste  lau  liburu,  filosofo  kristau  europarrek 

Bergsonez  idatziak.  Horretaraz  gero,  batetik,  iturburura  jotzen  du  Intxaustik, 

aztertzen diharduen filosofoaren beraren idatzi  batera;  bestetik, Bergsonez Jacques 

Chevalier,  Klimke-Colomer,  J.  Maritain  eta  F.M.  Sciaccak  idatziez  baliatzen  da 

artikuluaren sarrera egiteko. 

Ez  ditut  Intxaustiren  baieztapenak  berak  baliatu  zituen  liburuetan  adierazten 

direnekin erkatuko. Artikulua gustura eta erraz irakurtzen da, hizkuntzan nabaritzen 

diren  zailtasunak  gorabehera:  galdera-erantzun  eta  azalpenen  txandakatze 

orekatuaren  bitartez  erritmo  eta  tonu  egokia  atxikitzen  du  idatzi   osoan  barrena. 

Jakiteko  zein  zati  diren  nolabait  bere  ekarpenezkoak  eta  zein  diren  baliaturiko 

liburuetatik aldatuak, azterketa xehea egin beharko genuke, eta gure lanaren mugak 

gaindituko genituzke. Beraz, diogunaren erakusgarri, bi paragrafo aldatuko ditugu; 

lehena, artikuluaren sarrerakoa da; eta bigarrena: Les deux sources de la moral et de  

la religion liburutik aterea:

2051 Yakin, (13), 1960.

1093



Kazetaritzatik saiakerara

Amazazpigarren gizaldia ezkeroztik, Frantzi´ko filosofia –geiena bai behintzat-  

errazionalismu bideetatik  joan zaigu. Errazoi otz eta geometrikoak,  zuzendu  

dituen  pentsalari  ta  filosofilarien  aurka  jeiki  zan  Bergson.  Gaurko  

irrazionalismuaren  buru  nagusienetakoa  da  bera.  Baiña  gogora  dezagun,  

Bergson´ek  ez  du  intelektualismua  kondenatzen,  intuizionismuaren  bidez  

osatzen baizik. Errazoia bearrekoa dugu; berarekin bakarrik ez dago, ordea,  

filosofia egiterik (.)  

Mistikak  bakarrik  eraman  gaitzazke  Jainkoaganaiño,  Jainko-izatasuna  

nolabait  ikututzera  (.)  Errazoiketa  oni  zerbait  erantzun  dezaiokegu;  zera,  

mistikazko  argumentaziñoa  bakoitzarentzako  dela  bakarrik,  ez  duela  

guziontzako  indarrik,  Jainkoaren  izatasuna  mistikuari  bakarrik  agertzen  

baitzaio. Objeziño onek ba-luke baliorik, mistiku bat bakarra izan balitz; baiña  

asko  izanik  eta  elkar-artu  gabe,  gauza  ta  Jainko-izakera  berdiña  ikusarazi  

digutenean,  ez  daukagu  beren  testigutza  ontzat  eman  besterik.  Guziok  ez  

dezakegu  musika  ulertu;  baiña  nork  esango  luke  musika,  uskeri  bat,  

irudimenkeri bat danik? Orobat gertatzen zaigu mistikarekin ere: batzuek, edo  

geienek,  ez  sentitzeak  ez  du  ukatzen  mistika  Jainko-esistentziaren  proba  

benetakoa danik. Ainbat esploradoreek esaten dizkigutenak siñisten baditugu,  

zergatik  ez mistikoeri?  (.)  Mistizismua da erlijio-dinamikuaren esentzi  osoa.  

Mistika gabeko erlijioa ez da benetakoa. Mistika ez da erlijiogandik jaiotakoa,  

bestela baizik. Erlijioa mistikaren bulgarizaziño bat da2052.

 Filosofo frantsesaren teodizea azaldu ondotik,  bere epaia  ematen digu hartaz, 

katoliko  gisa.  Gorago  jaso  dugu,  Orixerekiko  ezberdintasunak  eta  harekiko  talka 

adibideekin deskribatzen edo argitzen ari ginela. Oso laburturik:

Katoliku  batek  Bergson´en  teodizea  au  onartu  al  dezake?  Baietz  uste  dut,  

ontologia  aldetik  bere  pentsamendua  zerbait  beartu  ezkero  behintzat  (.)  

Bergson  sinpatiz  ikusten  badut  ere,  ez  daukat  noski  berak  esandako  dena  

bataiatzerik, zerbaitegaitik dauzka Index-ean ainbeste liburu ajolatsuenak: “L

´Evolution Creatrice” t.a. (ib.).

2052 Yakin (8), 1958.
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Bere  azken  urteetan  katolizismora  hagitz  hurbildu  bazen  ere,  nazien  eraso 

ankerpean sufritzen ari ziren juduen alderako elkartasunez, judu hil zen H. Bergson. 

Intxausti  gaztea  –aski  heldua  edo  egina,  ordurako,  halere– ez  zen  herabe  izan 

bereziki filosofo disidente baten azken obra iruzkintzeko eta haren filosofiaren aldera 

begikotasuna  agertzeko,  katolizismoan  ortodoxiaren  zaindari  izan  den  liburu 

debekatuen  indizeari  men  eginik  ere.  Hori  H.  Bergson  jaio  zela  mendeurrena 

ospatzen zen urtean. 

Hurrengo  urtean  berriz,  A.  Schopenhauerren  heriotzaren  mendeurrenaren 

karietara,  lehen ateo  deklaratuaren  pesimismoaren filosofoari  heldu  zion.  Ez bere 

obrarik  axola  handienekoari,  baizik  eta  Intxaustiren  hitzetan:  Ainbat  bakar-ordu 

ezinjasanetan irrikatutako ohorea “Parerga und Paraliponema” liburuak eman zion.  

Amaikatxo izardiei zor zitzaien omena2053, nagusiki, azken obrari:

4.6.3. A. Schopenhauer: “Parerga und Paralipomena” 

Nola zoriontsu bizi, edo hobeki esan, nola hain zoritxarreko ez izan aztertzen du 

filosofo alemanak azken obra horretan. Eta Intxaustik haren gaineko artikuluan ironia 

sotila  darabil.  Filosofoaren  bizi-urrats  berezien  berri  laburra  eman  ondotik,  haren 

eudemonologiari  heltzen  dio,  hots,  zoriona  lortzeko  edo  ahalik  eta  gutxienik 

zoritxarreko izateko mundu honetan, ideia nagusiak laburbiltzeari: 

Schopenhauer´en eudemonologian lema au aurkitzen dugu: “Jakintsuak ez du  

iñoiz zoriona billatzen, zoritxarrik-eza baizik” (.) Bizitza ez da goza dezagun,  

berarekin  jasan  eta  lenbaitlen  bidertzean  utz  dezagun  baiño.  Gizonik  

zoriontsuena alik sufrimendu gutxien izan duena da. Mundua zerutxo bat dela  

uste dutenak egia oso urruti dute; gertuago dabiltz mundu au inpernu bat dela  

diotenak.  Saia gaitezen,  bada, sugarretatik iges egiteko aterpe bat billatzen.  

Oso zoriontsu izateko, biderik egokiena zorigaiztoko ez izaten alegintzea da2054. 

2053 “Schopenhauer edo zorionik-eza” in Yakin (12),1960, 32. or.
2054 “Schopenhauer edo zorionik-eza” in Yakin (12), 1960.

1095



Kazetaritzatik saiakerara

Azken paragrafoan artikulua berrirakurtzera eta berrinterpretatzera gonbidatzen 

gaitu:

Jakituria eta zoriona berdindu egiten dira. Jakituri gabeko zoriona ameskeria  

dugu.  Buruariñak  ez  du  inoiz  zorionik  izango;  jakintsuak,  berriz,  beragan  

dauka  zorion-iturria:  bizitz-bearrengandik  askatu  da,  eta  ez  diteke  asper,  

adimena,  munduan  aurki  ditezken  jostaillu  bikaiñenez  betea  daukalarik.  

Barnean dituen pentsamenduekin aski du (.) Schopenhauer´en eudemonologia  

ontatik  ondore  au  dator:  aberats  eta  oso  burutsu  ez  dena  ez  diteke  izan  

zorioneko.  (.)  Ba-daki  Schopenhauer´ek  txanponaren  premia,  eta  onegatik  

diotsa  aitari:  Eskerrak,  aita,  ondasunak  utzi  dizkidazulako,  auek  gabe  ez  

bainuen  izango  nere  filosofia  sortzerik,  ezta  onek  kendu  dizkidan  zoritxar  

oiekin bizitzerik ere. Zorigaiztoko gu, aberastasun eta filosofigabeak geranok! 

(ib.)  

Aditzera  ematen  bezala  zaigu  kristau  filosofiarekin  zerikusirik  ez  zuten  ateo 

pesimistak ere aztergai izan zitzakeela kristau batek; tabuak alde batera uzteko garaia 

heldua zela euskal kristau ikasien artean. 

  

4.7. JOXE AZURMENDI

1960an itzuli zen Arantzazura Erriberritik. Urte hartan parte hartu zuen udan egin 

ohi zen yakinlarien bileran, eta haren kronika argitaratu zuen Yakin-en2055. Urte hartan 

bertan dozena erdi artikulutik gora idatzi zuen beste olerki bakan batzuez gainera, 

1960ko urte hartan berak zuzendu zuen  Gure Izarra  aldizkarian (A. Camus zendu 

berriari  buruz;  orduko  filosofia  kristauaz  –existentzialismoaz,  besteak  beste–;  M. 

Ghandiren “Satyagraha”ren gainean2056). Haietatik hiru argitaratu ziren  Yakin-en eta 

haiexek izango ditugu aztergai.

Egun  euskal  saiakeraren  arloan  obrarik  jorienetarik  duen  autorea  Yakin-en 

estrenatu zen hemeretzi urteko zela. Alde batera, nolabait J. Intxaustiren arrastoan, 

2055 Ikus “Arantzazu´tik: YAKIN´larien billera” in Yakin, (13), 1960. 
2056 Gure Izarra aldizkari gehienak –1957-1958koa falta da– Arantzazuko liburutegian aurki 

daitezke.
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baina estilo propioz oso gaztea eta hasiberria izanagatik. Kultura beste hizkuntzetan 

jasotzearen  ondorioz,  esaldiak  moldatzerakoan  eta  artikulua  egituratzean  ere 

zailtasunak sumatzen zaizkio, baina ideietan oso aberatsa eta interesgarria.

4.7.1. “Russell: jakiterik bai?”

Gure Izarra aldizkarian beste izenburu batekin argitaratu zen: “Russell: jakiterik 

ba ote degu?”2057 eta bereziki B. Russellen “Filosofiaren Problemak” liburu fama-

tuaren azken atalean jartzen du arreta, filosofiaren balioaren eta izaeraren gaineko 

atalean. Erabat harturik, filosofia jakintzaren defentsa da. 

Sarrera  baliatzen  du  Eskolastika  zalantzan  jartzeko,  aintzat  hartu  beharreko 

filosofia bakarra ez dela defendatzeko:

Bertrand  Russell  gaurko  filosofilari  ezagunenetako  bat  duzu.  Baina  bere  

filosofia  ez  da  Eskolastikaren  kimutxo  bat.  Ez,  Jainkoari  eskerrak.  Bai  

baidakigu deusez baiño geixeago ba-dela, baiña guztia baiño gutxixeago ere.  

Russell´n  filosofia  bestelakoa  da.  Eskolastikaren  etsaia  ez-ezik  bai  bere  

alderantzia  ere.  Zein  aspergarria  litzaiguken  bizitza,  dena  berdiña  bali-

tzaigu2058.

Filosofo britainiarraren eskutik, uste okerrak eraitsiz egiten du aurrera artikuluak:

Gogoa aaztu ez dutenek bakarrik usteko dute Filosofia ikastea denpora galtzea  

ez dela (ib.)

Beste  uste  oker  bat  filosofiako  arazo  edo  objektu  guztiei  erantzun  bakar  eta 

egiazko bat ematea badagoela uste izatea:

2057 Izenburuan  ez  ezik  beste  ezberdintasun  batzuk  ere  badira  bi  argitalpenen  artean.  Batzuek 
hizkuntza-zuzenketak  dira.  Esaterako:  “ojetu”-ren  ordez  “kizun”,  gaur  egun “objektu”  idazten 
duguna; beste batzuetan irakurleari egiten dizkion oharrak dira kendu direnak. Esaterako, autore 
hasi  berriaren  aitorpen  hau kendu egin  zen  Yakin-era  pasatzean:  “Barka zaidazu bear  bezela  
asterkatzen ez badut gaia. Ontarako ez dut izan libururik, nik nai beste, bederen, eta gaiñera ez  
nauzu gauza. Batez ere liburu bat erabilli dut, “Filosofiako problemak” ain zuzen ere. Orain zuri  
jaulki dizudana andiak jasoa duzu. Ezertan ulertzen ez badut edo gaizki egiten, ez miretsiegi, ez  
da  beste  mundukorik  izango-ta.  Goaz  biok,  zer  garbitzen  dugun  edo” Jakina,  bi  aldizkarien 
irakurleria ezberdina zen.

2058 Yakin (13), 1960.
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Filosofilari askok uste izan dute erantzun bakar eta egiazko bat eman lekiekela  

filosofi-kizun guzieri. Erlijioaren oiñarriak eta dogmak demostra litezkela. Oen  

kritikatzeko gure adimen argalaren aalak eta indarrak, arauak eta esiak bearko  

genituzke ikusi lendabizi. Xeeki egiten ere du 1950´ko Nobel Saria jaso zuenak.  

Bai  xeeki,  zuzenki  ordea  beste  gauza  bat  delarik.  Ain  beste!  Russell´ek  

ondorengo au ateratzen du: ez dago erlijio sinismenaren egiztatzerik (ib.)2059.

Eskiertasunak  edo  ziurtasunak  baztertzeak  jakintza-alorra  zabalagotzen  duela 

baieztatzen  du:  Inoiz  gogoari  galdetu  ez  dion  arranditsuaren  dogmatismua  

arbuiatuz, miresmena ernatzenago, piztenago zaigu.(ib.)

Filosofiaren  beste  balio  bat,  balio  bikainena  eta  joriena:  ikustatzen  denaren 

aunditasunean bertan datza (.) Filosofiako ikuspenak ez du bitan mundua zatitzen, ez  

du  lagunik  eta  etsairik,  onik  eta  gaiztorik  bereizten.  Guzia  begiratzen  du,  guzia  

batean (.) Gogo askeak, erabat askeak, ia Jainkoak berak bezelaxe lekuske (ib.)

Honela bururatzen da filosofia jakintzaren aldezpen sutsua: 

Filosofia  ez  da ikasgarri  emango digun erantzunagatik  –ez  baita  jardespen  

ziurra  izango– problemaren  balioagatik  baizen.  Izadiaren  aundia  ikusiz  eta  

maitatuz  gogoa  ere  aunditzen  delako,  izadiarekin  batzeko  gai  biurtzen  

geralako, batasun au gure zoriona izaki... (ib.)

4.7.2. “Adimen beartzea” edo “Askatasuna zanpatua”

Yakin-eko  izenburua  lehena,  Gure  Izarra-koa  bigarrena,  hots,  autoreak  berak 

hautatua.  Hirugarren bat ere  zilegi  zukeen:  intelektualaren eginkizuna askatasunik 

gabeko  gizartean.  Kontu  egin  1959-60  inguruan  idatzia  dela,  Francoren 

2059 Puntu minbera hau bestela argitaratu zen Gure Izarra-n:  “Liburu osoa irakurri ondoren berez  
dator  erantzuna:  ez  dago  erligiño  sinismenaren  egiztatzerik.  (Arritu  egin  zaitu  nik  ipiñiak,  
liburuan  esana  aastu  bai  dut.  Zertara  dator  orain  liburua  irakurri  ezbadugu  bera  irakurri  
ondoren ikusiko genuken konklusiño bat?, galdetzen didazu. Ez arritu. Pentsa dezakezu oso luzea  
litzaidakela onelako lan bat. Baina Russell´en oni buruzko iritzia jakingarri zaizun ustean, au  
sartu nai izan dizut emen. Obekiago jakin nai baduzu aolku bat ematen dizut: artu zeuk liburua)”.
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diktadurapean  –askatasunik  gabeko  gizartean–,  nahiz  Erriberriko  frantziskotarren 

komentuak abaroa eskaini.

4.7.2.1. Erregimen komunistetan bezala kapitalistetan ere askatasunik eza

 

Boris  Pasternak  errusiar  poeta  eta  eleberrigileak  Zhivago  Doktorea  nolabait 

argitaratu (1957), Suediako akademiak Nobel saria eman (1958), eta uko egin zion 

sariari, bere oldez bainoago agintari komunistek hartara hertsaturik. J. Azurmendik, 

gertakari  horri  tira  eginik,  estatu  komunistetako askatasun falta  ez  ezik  kapitalis-

tetakoa ere salatzen zuen, nahiz azken hau belusezkoagoa izan: 

Zoritxarrez koaziñoa ez da laterri totalitarioena bakarrik. Aske esaten ditugun  

erri  askotan ere ba-da. Teknika-liferentzia da guzia (.)  Amerika´ko “Human  

engineering” ez da beartzea ta koaziñoa besterik. Koaziñoa edonun: irabaz-

bide ta lasai bizitzeko modu oroen jabe diranak dauden tokian iraun dezaten,  

“fuerte”ak, oi danez esateko, bere ortan jarrai dezaten2060.

Artikuluaren  amaieran  puntu  honetara  itzultzen  da,  eta  salatzen  du  bi-

koloretasuna, edo zuria edo gorria, besterik ez egotea, eta komunismotik defendatu 

beharraren aitzakiapean zuriei makurkeria guztiak onartzea. Komunistengandik ere 

ikas zitekeen: gauza onak komunismoari ikasiak badira ere, onetsi egin bear ditugu.  

Ona, on bada, ontzat eman. Eta artu.2061.

4.7.2.2. Intelektualaren jokabide egokiena indarpean denean

Hausnartzen  du intelektualak  askatasunik  gabeko indarpean  nola  jokatu  behar 

duen. Abiatzen da Karl Jaspersen kasuarekin –Hitlerrek 1937an bere irakasle-aulkitik 

iraitzia, emaztea judua zuelako besterik gabe–. Hark isiltzea erabaki zuela eta ea hori 

zilegi den horrelako egoera batean. Isiltzea aurre egiteko modu bat izan litekeela dio, 

eta  ezin  dela  gaitzetsi,  ezta  ere  goretsi,  baina  txartzat  jo  ere  ez,  besterik  gabe. 

Heroismoa ez du goresten:

2060 “Adimen beartzea” in Yakin, (12), 1960, 58 or.
2061 65 or.
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Gaur  gisarteak  (sic)  duen  eran  intelektualari  eska  omen  lekioke  egia  ozen  

aldarrikatzea.  Orrek,  bizitza  galduaraziko  badio ere.  Bai  ote? Bear ote  du,  

bear,bizitza galdu? Zer esanik ez behintzat, ori legikena umant litzakela, gizon  

oso bat. Dena dela, nai denean buruauste denak dute askapen2062. 

Heroismoa  baino  gehiago  goresten  du  ideiak  gudukatzea  zuhurtzia  erabiliz. 

Kubako herria F. Batista diktadorearen manupean zela –F. Castrok erorarazi ondoan 

Espainian  bizi  izan  zen–,  “La  Quincena”  aldizkari  katolikoak  asmatu  egin  omen 

zuen, zuzenean Batistaren erregimena salatu ordez, zeharka, Aljerian Frantziak egiten 

zituen “reéducation”-ak salatuz:

“La  Quincena”  poliki  mintzatu  zen  oni  buruz  kristau  dotriña  ta  egiazko  

irakasgaia azalduz. Kristau diranak joka dezatela kristauki. Itxu etziren denak  

konturatu  ziren...Onela,  gizonak  eta  gertaerak  edo  jokabidea  kritika  ez  

baditezke ere, gutxietan gertatzen da beste ainbeste ideiekin2063.

Jarraitzen  du  arrazoiketan,  eta  behartzea  edo  hertsatzea  zuzenean  ez  baizik 

gizarteko sare eta mekanismoetan bildua datorrenean? Orduan gomendatzen du geure 

kontzientzia  kritikoa  zorroztea,  begiak  irekitzea  eta  ahal  bada,  geureak  eta 

albokoenak, eta besterik egin ezin badugu, ezin digula inork gehiago eskatu:

Ez da gizonik lagun eta adiskiderik ez izaki. Aueri irakatsi egia. Aske izango  

da,  barnean  behintzat,  gizon  au.  Ta  besterik  ezin  badu,  ez  dezaioke  iñork  

geiagorik eskatu (ib.)

Azken buruan, honela definitzen zuen orduko intelektualaren eginbeharra:

Orregatik gaur-egun intelektualari dei, bokaziño berezi bat eska dezaiokegu:  

gizartea  erroetatik  aldatzerakoa,  okerra  dagoena  zuzentzekoa.  Joan  ziren  

mundua  maixeatzen  denbora  xautzeko  garaiak.  Mundua,  egiak,  gerok  egin  

bear dugu, edo moldatu behintzat.  Ontatik  aldentzea den oro oben zaiguke,  

2062 60 or.
2063 61 or.
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pekatu  gure  erriaren  kontra.  Gudu  odol  jarioa,  edo  kritika  otsandia  baiño  

onuragarriagoa da askotan lan apala, gerora piztuko den argia antolatzea2064.

4.7.2.3. Euskaldun intelektualaren eginbeharra

Intelektualaren  eginkizunaz  arrazoiketan  ari,  tarte  bat  egiten  dio  euskal 

intelligentsia  kritikatzeari.  Ikusten  dituen  adimen  itsukeriak,  gorrotoak  eta  ideia 

okerrak  salatzen  ditu,  batetik,  eta,  bestetik,  euskaldun  intelektualak  kultura  egin 

behar duela aldarrikatzen du, euskara garbian edo ez hain garbian, baina kultura, eta 

agudo: 

Ba-ditugu  gai  batzuk,  iñork  ere  iku  ez  ditezkenak:  etimologiak,  euskeraren  

garbia...t.a. Nora goaz orrela? (.) Intelektualak, zerbait eskolatuak eta ikasiak,  

ez  dakienari  irakatsi  egin  bear  dio  dakientxoa,  ots,  kultura  egin  bear  du.  

Euskalerriak ez du zerez aserik, eta guk eman bear diogu. Euskera garbian edo  

ez ain garbian, baiña aguro. Aguro, aguro, aguro. Ez idatzi emendik eun edo  

berreun urtera izango diren euskaldunentzat (.) Eun pentsamendutatik, larogei  

ta  emezortzi  euskera  garbi  amorratura  jo  gabe  adieraz  omen  ditezke.  Bai,  

kuanto.  Baiña  gu  presaka  gabiltz  eta  eunetatik  eunak  esateko  bidea  bear  

dugu2065.

J. Intxausti eta biak Orixeren itzalaren aurka.

Artikulua  hobeki  egituratua  egon  zitekeen.  Euskara  aldetik  laztasun  zenbait 

baditu –latina, greko klasikoa, gaztelania, frantsesa eta ingelesa edo alemana landu, 

eta besterik ezinean gutxi landuriko aberri-hizkuntzan idazten–, baina kontu eginik 

hemezortzi-hemeretzi  urterekin idatzia dela, mira egitekoa ere bada. Agertu zituen 

ideiei bagagozkie, ausart jokatu zuen eta hein batean ez dute gaurkotasunik galdu.

 

H. Bergson filosofoaren gaineko artikuluan, garrantzi handia ematen dio haren 

obra jaio zen kultur inguruneari. Materialismoa eta mekanizismoa gailen ziren giroan 

2064 64 or.
2065 63 or.
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aritu zen. Eta bere bizi guztiko zeregina materialismoaren lorra haizatzea izan zuen. 

Filosofo horren lorpenak laburbildurik:

Gogoaren eta gorputzaren paralelismua ukatu, abereen eta gizonen naturaleza  

zaindu, t.a. Mirestekoak berak aurkituak. Aurkituak esan dut, eta mirestekoak  

beraz.  Ez  dut  esan  nai  bere  aurretik  inork  ezagutu  etzituenik.  Baiña  bai  

ordurako zearo aaztuak zeudena (.) jariokazko (devenir´ezko) filosofia neguko  

lore izaki, lore ederra dugu. Bi meritu batean. Omen eta itzal eun urte direla  

jaio zen Henri Bergson´i2066.

Joseba  Intxausti  eta  Joxe Azurmendirekin  eta,  Yakin  jada  beste  Yakin  bat  zen 

1960an.  Eskolastika  ez  zen  filosofia  jator  bakarra,  beharrik.  Disidente  erlijioso 

frantses eta are ateo alemanengandik ere zer ikasia bazegoen. Kapitalismoa ona eta 

komunismoa txarra ez: errealitatea ñabarragoa zen eta bietan zegoen bortxa, teknikan 

zegoen aldea.  Kultura  behar  zuen euskarak;  Europako filosofia  eta  kultura  behar 

zuen,  eta  baserrikeria  eta  txokokeria  aldendu.  Euskal  intelligentsiaren  arazoak 

Europaren intelligentsiaren esparruan kokatu eta aztertu behar ziren.

Egiten ari ziren euskararen lanketak aitormen garrantzizko bat jaso zuen, kritikari 

zorrotz hotseko K. Mitxelenarena. Hitzen auziaz ari zela, zorioneko garbitasuna gora 

eta behera, honako adierazpen laudoriozkoak egin zituen errenteriarrak:

Horregatik maite ditut gaurko gazte asko: tentaldiaren ihesi ez dabiltzalako,  

lohiaren beldur ez direlako. Bagenekien lehen euskara sail askotan lantze-zain  

zegoela eta  halaz  ere  uko egiten  genion maiz  egin  beharrari,  behar bezain  

garbiro  egiteko  gauza ez  ginelako.  Orain,  berriz,  hor  ikusten  ditugu  Jakin-

ekoak, esate baterako –eta ez dira horiek bakarrik–, gatazka bizian zenbait gai  

zail eta gaitz euskaraz adierazi nahian. Hor agertzen diren idazlan askok ez  

dutela  euskal  lorategi  batean sarrerarik  izango? Egileek  ere  badakite  hori,  

noski.  Badakite,  ordea, hori baino gehiago dena: norbaitek oker edo zuzen,  

trakets edo dotore, garbi edo mordoilo lantzen ez badu, lantzeke geldituko dela  

2066 “Bergson´en problema” in Yakin (11), 1960. Gure Izarra aldizkarian “Bergson, kimu berri” 
izenburuz argitaratu zen, 1960 urteko alean. 
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alorra.  Egungo  trakeskeriatik  bakarrik  jaioko  da  biharko  edo  etziko  

apaintasuna2067.

2067 Egan, 1960 (3-6) edo Mitxelenaren idazlan hautatuak, Etor, Bilbo, 1972, 78-79 orr. 
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Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan

SARRERA

Kazetaritza-saiakera atalaren garapen bat da hau. Hura lantzean ohartu naiz izan zirela 

eztabaida  interesgarriak  50eko  hamarkadan,  bi  hitzetan  laburtzeko  tradizio  eta 

modernitatearen artekoak jo litezkeenak.

Direlako eztabaida horiei leku egin baino lehen, perspektiba ez galtzeko eta iritzi 

okerrik ez egiteko pentsatuz une oro krisian jarriak zirela kristautasunaren zimenduak 

eta harroinak,  hamarkadan euskarazko prentsa eta literaturaren bidez –literatura zentzu 

zabalean harturik, jakina– kristautasunaren alde egindako lanaren lagin adierazgarri bat 

erakutsiko dugu.   

Berrogeita  hamar  urte  geroago  atzera  begira  jarririk,  begitantzen  zaigu  orduko 

euskal  gizartea  erlijiosoagoa  eta  tradizionalagoa  zela,  eta  modernitate  zantzuak 

urriagoak  eta  axalekoagoak  izan  behar  zutela.  Ikusiko  dugu  ez  zutela  hala  ikusten 

erlijioso batzuek. Oroit bedi, 1936ko gerran eta gerraostean Elizak erakunde gisa izan 

zuen jarrerak hoztasuna eta fede-galtzea eragin zuela,  oro har, Hego Euskal Herrian, 

bereziki gerra-galtzaileen artean, asko euskaldunak. 

Hegoaldean, diktadura frankistapean, nazional-katolizismoaren mendean, erlijioa eta 

katolikotasuna estatuak babesturik, sustaturik eta hitz batean guztiz bat eginda ziren. 

Apaiz eta erlijioso bokazio ugari, bestalde, seminarioak euskaldun gaztez beteak. 

Iparraldean, nahiz Frantziako estatu laikoaren mendean egon, industrializazioaren 

goraldirik gabe, euskal gizartea nagusiki laboraria eta ofizialez osatua, Hegoaldea baino 

tradizionalago, oro har, intelligentsia erlijiosoari atxikiago.

 Utzi baieztapen orokorrak eta gatozen ñabardurak egitera, orduko idatziak astiro eta 

arretaz irakurtzera eta interpretazio saio bat egitera.

Batetik,  apostolutza  erlijiosoa  hautematen  dugu  herri  xumeari  zuzendua,  eta 

bestetik, eskolatuentzako apostolutza. 

1118



Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan

Herri  xumeari  kristau  heziketa  emateko  erlijiosoak  prentsaren  garrantziaz  oso 

kontziente  dira,  eta  36ko  gerra  aurretik  zetozen  aldizkariak  birsortzen  dira  50eko 

hamarkada honetan edo lehendik zeudenei berriak eransten, esaterako, frantziskotarren 

hirugarren  ordenakoek  Gipuzkoako  Anaitasuna-ren  ondoan  (1945)  Bizkaiko 

Anaitasuna  sortzen  dute  1953an.  Hor  dira  frantziskotarren  Aranzazu Gipuzkoan 

(1921-);  karmeldarren  Karmel Bizkaian  (1951-56  Karmengo  Egutegia,  eta  1957tik 

aurrera  aldizkaria);  kaputxinoen  Zeruko-Argia Nafarroan  (1954-)  edo  beneditarren 

Othoizlari Iparraldean  (1954-)2068,  besteak  beste2069.  Eskolatuentzat  berriz,  1956an 

sortzen  da  Yakin  frantziskotar  teologoen  artean,  Areatzako  sakramentinoek  Arnas 

sortzen  dute  1959an,  eta  Urretxuko  pasiotarrek  Laiaketan  urte  berean,  eta  Oñatiko 

laterandarrek Erein 1960an. 

Herritarrentzat  sortutakoen  artean,  soilik  Bizkaiko  Anaitasuna  izango  dugu 

azterkizun, nolabait beste guztien ordezkari jorik hura –nahiz berezi samarra izan, edota 

horregatixe  hain  zuzen–,  garaiko  euskarazko  prentsa  katolikoaren  ideia  orokor  bat 

emateko, gaingiroki, eta eztabaidetan zentratu aurretik haien kontraste gisa.

Eskolatuentzako apostolutzaren barruan koka daitezke, hamarkadan zehar argitaratu 

ziren  hamar  liburu  erlijiosoak2070.  Batzuk  nabarmentzen  hasirik,  besteak  beste,  J. 

Zaitegiren  Bidalien  Egiñak  –hain  zuzen,  apostoluen  egintzak  aztertzen  eta  goresten 

dituen  liburua–  eta  Orixeren  Jainkoaren  billa bere  liburu  maiteena  eta  guztizkoena 

gehien  maite  izan  zuen Jainkoari  eskainia  izaki;  L.  Villasanteren  Pio  XII.aren  Ama 

Birjinaren Zeruratzeari  buruzko dogmaren itzulpena,  autore beraren  Ars-eko erretore  

santuaren erakusaldiak liburua, eta Angeles Sorazuren bizitza. 

Literaturaz  den  bezainbatean,  antzerkigintza  barne,  ekoizpenaren  gutxiz  gehiena 

kristaua da. Heterodoxoenak dudarik gabe J. Mirande eta F. Krutwig dira. Txillardegiren 

lehen eleberria kristau-existentzialistatzat jo liteke, bigarrenak kutsu budistak ere baditu; 

2068

 Herria  ez  zen  hertsiki  aldizkari  erlijiosoa  baina  haren  zuzendari  P.  Lafitte  apaizak,  esaterako, 
1955eko  maiatzaren  5etik  abenduaren  1a  bitartean,  30  kapitulutan  “Elizak  zer  erakasten  duen 
familiaz, lanaz, herriaz” izenburupean, Eliza Ama Sainduaren erakaspenak eman zituen. 

2069 Ikus DÍAZ NOCI, J.: “50eko hamarkadako euskal aldizkariak eta beren eragina”-n Aldizkari 
erlijiosoak atala. www.ehu.es/diaz-noci (09-10-10) 

2070 Ikus “Kazetaritzatik  saiakerara” kapituluan “Itzulpenak” atala.
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G. Arestiren  Maldan Behera heterodoxiaren barruan koka liteke,  askotariko eraginak 

biltzen  baititu,  kristautasunarenak  barne.  Badira  heterodoxia  zantzuak  beste  zenbait 

idazlerengan.

Literatur euskararen batasuneranzko prozesua azaltzerakoan bi aro eta tartean erdi 

bitarteko urtea ezarri ditugu –garbi dago aro-ezartze guztiak direla aski arbitrarioak–; 

ideologiari eskainitako kapitulu honetan, batez ere eztabaidetan erreparatuko dugu, eta 

alde  horretatik  jarraitu  dezakegu  hamarkada  bi  arotan  bereizten;  lehenbizikoan, 

eztabaidak  nagusiki  erbesteko  aldizkarietan  garatzen  dira,  eta  bigarrengoan, 

Hegoaldeko aldizkarietan.

Lehenbiziko aroan lau eztabaidaren berri emango dugu: lehenik, gizakiaren sorreraz, 

Orixek Baionako Seminario Handiko J.  Sorre irakaslearekin izandakoa.  Bigarren,  H. 

Bergsoni  buruzko  interpretazioak,  bereziki  Orixek  P.  Lafittekin  eta  izandako 

ezadostasunak; hirugarren, humanismoari buruz Orixek eta Krutwigek zituzten aburu 

ezberdinak;  eta,  azkenik,  euskara  eta  liburu  lizunei  buruzkoa;  euskara  erotismora 

irekitzeko ahaleginak eta kontrakotasunak.   

Bigarren  aroan  eta  hamarkada  osoan  eztabaidagai  garrantzizkoena,  beharbada, 

existentzialismoarena  da.  Guretzat,  lantxo  honetan,  eztabaida  horren  gailurra  I. 

Bastarrika eta Txillardegiren arteko talka. Horretaz gain J. Intxaustik Orixerekin batean 

existentziaren zentzuaz izaten duten polemikari  ere egiten diogu tartea,  eta kapitulua 

bururatzeko “Europa eta  euskal  kultura” gaiaz Txillardegik eta  K. Mitxelenak eta  J. 

Intxaustik  eta  Orixek  paraleloki  izaten  dituzten  eztabaidei  egiten  diegu  leku.  Aro 

bakoitzaren atarian sarreratxo bat paratzen diet.
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1. PRENTSA KATOLIKOA

Hamarkadako  aldizkari  erlijiosoen  artean  berezi  samarra  da  Bizkaiko  Anaitasuna. 

Gipuzkoako anaia zaharragoaren bikia lege aldetik (Aita Agirretxek zuzendua), baina 

hura  Tolosa  eta  Gipuzkoako  baserritarrentzat  bezala,  beste  hau  Bizkaiko 

baserritarrentzat ez ezik Bizkaiko euskaldunentzat, bilbotar kalekumeak barne. Manuel 

Lekuonaren  arabera,  garai  hartan,  elizkoiek  frantziskotarren  Aranzazu zeukaten; 

baserritarrek  Gipuzkoako  Anaitasuna eta  Iruñeko  Zeruko  Argia,  eta  Bizkaiko 

Anaitasuna kalekumeentzat  zen,  euskara  erdararen  atzaparretan  itoa  sentitzen  zuten 

euskaldun  kaletarrentzat2071.  Euskara  berezia  erabiltzen  zuen,  mordoiloa,  orduko 

izendapenean,  eta 1955eko uztailetik  1957ko apirilera  bitartean A. Irigoien eta beste 

laiko batzuk izan zituen lankide –G. Aresti tartean–, eta Bilbon inprimatzen zen. 1957ko 

maiatzetik aurrera zuzendaritza Arantzazuko Yakin taldeko teologoek izan zuten, baina 

editorialak  I.  Berriatuak  eta  L.  Villasantek  egiten  zituzten  eskuz  esku  aldizkariaren 

ideologia markatuz, hirugarren epe horretako lehen urteetan. 

Bizkaia, 50eko hamarkadan, 569.000 biztanletik 754.000era igaro zen, hots, hamar 

urtean 185.000 biztanle irabazi zituen. Espainiako alde askotatik etorritako immigrante 

gehienak2072 Bilbo inguruan kokatu ziren.  Euskal  Herriko leku industrializatuena,  eta 

etorkin  gehien  jaso  zuena.  I.  Berriatua  aldizkariko  lehen  zuzendaria,  alde  batetik, 

periferia ez hain industrializatuan zegoen, Gernika inguruan lehenik eta gero Bermeon 

–Foruko seminarioko errektore  1952tik  54ra,  eta  gero Bermeon–,  baina A.  Irigoien, 

esaterako,  Bilbon,  eta  dudarik  gabe  hartzaile  Bilboko  euskaldunak  ere  baziren2073; 

badirudi 1955etik 57rako epean, Bilbon Anaitasuna-ren irakurleak asko ugaritu zirela.

Aldizkariak hasierako epean lau orri zituen. Guri dagokigunerako, ideologia gehien 

darion  saila  editorialena  izan  ohi  da,  eta  beste  artikuluak  baztertu  gabe,  bereziki 

editorialak izango ditugu begipean, eta horiek ere gaingiroki,  gorago adierazi bezala, 

kapitulu honetako gorputza izango diren eztabaiden kultur testuinguru gisa baliagarri 

irizten diegun heinean. 

2071 “Anaitasuna” in Egan (5-6), 1956.
2072 Javier Díaz Nociren aipatutako artikulutik hartu dut datua.
2073 Antton Inurritegik aldizkariaren historia laburra idatzi zuen 1975ean. Bertan dio 1955etik 57ra 

bitartean irakurleak asko gehitu zirela, Bilbon bereziki. Ikus “Atzo eta gaur. Lehen unada” in 
Bizkaiko Anaitasuna, 1975-VIII-15, 4. or. 
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Gatozen  aldizkariaren  lehen  editorialera,  ia  seguru  I.  Berriatuak  idatzitakora. 

Aldizkariaren asmoak salatzen dira bertan. Zein asmo zituzten, bada?

Lan aundia daukogu begien aurrean. Geroago ta galduago doa gure gaztedia.  

Egunean baiño egunean otzago gure kristiñautasuna. Ez gara lengoak. Aztu egin  

dogu aspaldiko denporea. Olan, nora goaz? Oraiñarte izan gareana, ez dogu izan  

gura ala? Lan egin daigun, gure erriarentzako beste bizitza barri bat ekarten.  

Lan  egin,  eta  danok  alkartuta.  Orixe  da  gure  asmoa.  Orixe  gura  dau  

ANAITASUNA´k2074.

Herriaren  diagnostiko  moral  ezin  txarragoa,  bereziki  gazteriarena.  Kristautasun 

hotza berotzeko egin nahi zuten lan; behialako kristautasun suharra berreskuratzeko.

Ondorio horretara  iritsi  aurretik  honako makur hauen presentzia  salatzen  zen:  1. 

Biraoak. Bera deabrua balitz, gizonen belarriak erlijioaren aurkako biraoz beteko zituen, 

hainbat arinen fedea galdu zezaten. 2. Sexua. Euren begien aurrean margolan zantarrak 

eta lohiak ipiniko zituzkeen, euren arimak infernurako bidetik artez joan zitezen, edo 3. 

Materialismo-komunismoa.  Elizaren  eta  jaioterriaren  eta  bakearen  kontra  egin  eta 

gizonak Jainko barik, jaioterri barik, lege barik bere menpean gogor edukitzeko. Edo 4. 

Periodiku  gaizto bat  argitaratuko neuke.  Olanik,  nire  asmo ta ames guztiak  beingo  

beingoan lortuko nituke (.) Gizonak, Prensea da munduko Ugazaba Alguztiduna (ib.). 

Eta  bosgarren eta  azken arriskua,  katolikoen etsaien  kontrakotasuna,  haiek bazterrak 

nahasten  baitzituzten  gizon  zintzo  katolikoak  elkarrengandik  banantzeko,  bakoitza 

banaka ibil zedin; horren aurka katolikoek elkartu eta batu egin behar zuten.

Bigarren editorialean, “Gure itsasoa” hartu zuen gaitzat. Zoragarria zen gure itsasoa, 

hasi  Miarritzetik  eta  Donibane  Lohizune,  Donostia,  Zarautz,  Deba,  Lekeitio,  Laga, 

Laida,  Txatxarramendi,  Bakio,  Gorliz,  Aretaraino.  Eskerrak  eman  behar  genizkion 

Jainkoari, goratu egin behar genuen Asisko Frantzisko poeta miragarriak egingo zukeen 

bezala, gure anaia eguzkia hain indartsu eman zigulako eta hain itsaso ederra opa izan 

zigulako.  Eskerrekin  batean  lotsa  zor  genuen  hondartzak  garbiak  izan  zitezen,  gure 

arimak legez:

2074 “Gure asmoak” in Anaitasuna, (1), 1953, 1. or.
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Orrexegaitik  gura  dogu  gure  plaiak  garbiak  eta  lotsazkoak  izan  daitezan.  Ez  

Frantziako Cannes eta Niza´koen antzekoak. Lotsea zor deutsagu gure gorputzari  

ta iñorenari, Jainkoaren bizitokia da-ta. Lotsea zor deutsegu gure umeeri, euren  

arimak  Jainkoaren  garbitasunaren  ispilluak  dira-ta.  Lotsea  jaioterriari,  gure  

oitura ta ekandu onak zikinduteko ez gara jaio-ta. Orretarako, lan egin daigun  

guztiok  batera.  Domeka goizean,  eleizan euki  dogun batasuna erakutsi  daigun  

arratsaldean  itxasertzean.  Batasun  onek  emongo  deusku  indarra.  Euki  daigun  

gure kristiñautasunaren konzentzia. Guztiok daukogu arazo onetan erantzunbear  

aundia. Eta batasun au erakusteko, or dogu zuzendaria: gure Obispo Jauna, gure  

Artzaiña2075.

Urte batzuk geroago, 1959an, jada turistak-eta hondartzak betetzen ari zirela oihal 

gutxi zutela aldean, beste editorial bat eskaini zion ekandu onak gorde beharrari:

Bizkor  dabil,  edonon,  labankerizko  sugoia.  Udaldian  atan.  Eta  berak  egiten  

dituan barrabaskeriak, izugarriak dira.

Ba-dakigu,  beste  sugoi  asko-bere  bizkor  dabiltzana.  Sugoi  txarragoak,  

gaiztoagoak.  Danok  ezagutzen  doguz  inpernuko  patariok:  injustizia  soziala,  

tirania, intolerantzia, beargiñen, ezeukien, baltzen eta erri atzeratuen explotaziño  

ta desprezioa, eta abar.

Ez  gaitezan  aztu,  orregatiño,  lizunkerizko  pizti  zantarragaz.  Aspaldion  asko  

aldatu dira Espaiñiko ekandu publikoak. Esan daiela, bestela, orain berrogetamar  

urte Euskalerriko ondartza ta jolas lekuetan ibilten zirean neska-mutillak.

Norteamerikako bizimoduak ez dau parte makala euki aldakuntza onetan. Baiña  

ez daigun pentsa, ango oitura guztiak, Hollywood-etik etorri arren, imitagarriak  

eta pekatubakoak direana.

Ez  dira  Espaiñiko  katoliko  “atzeratuak”  bakarrik,  nabarmenkeriaren  kontra  

aldarri egiten dabenak. Ba-dagoz Norteamerikan bertan be, geugaz dagozanak.  

Eta ez dau iñok esango, ango katolikoak antigualekoak direanik.  Exemplu ona  

guretzako2076.

2075 “Gure itxasoa” in Bizkaiko Anaitasuna, (7-8), 1953.
2076 “Ekandu onak” in Anaitasuna, (8-9), 1959.
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Hirugarren  banakoan,  hogeigarren  gizaldiko  kristauen  gaixotasun  nagusitzat 

zeukana salatzen zuen: dualismoa edo bikoizkeria –hipokrisia esango genuke gaur–, eta 

horrekin batean idealismo eskasia:

Eleiza  barruan  erakusten  dituen  fedea,  zintzotasuna,  batasuna,  adorea,  antxe  

geratuten  dira;  ez  dabe  urtetan  plazara,  ziñera,  kafera,  plaiara,  mendira.  

Erlegiñoa,  antza danez,  ona da eleizarako,  baiña ez  bizitzarako (.)  Jantzi  bat  

eleizarako,  beste  bat  kalerako.  Erdibitu  egin  dogu  gure  arimea.  Zergaitik  

bikoizkeri ori, dualismo ori? Kristiñau oso osoak izaten bagara, gero triste biziko  

gareala-ta? Munduaren aurrean, soziedade bizitzan kristiñau-lez agertzeko lotsa  

ta  bildur  garealako?  (.)  Ez  daukogu  gure  begien  aurrean  ames  aundirik,  

idealismo  zoragarririk:  jaioterri  oba  baten  amesa,  alkar  maitasunaren  

idealismoa.  Ames  orreek  bageunkoz,  bene  benetan  sentiduko  bagenduz,  nora  

ezean Kristogana joko genuke, ta bere jarraitzailleak gareana edonoiz eta edonun  

erakutsiko2077. 

Hondartzak betetzen gerraondoan hasi ziren nonbait gure artean, eta zinemara maiz 

joaten ere bai. Zinemaren afera aski obsesiboa da aldizkarian. Egun telebista, gurean 

duen presentzia eta eragin gehiegiagatik usu hizketagai izan ohi dugun bezala, orduan 

zinema. Hondartzetan arima-garbitasuna jagoteko ardura bezala hemen zinema moralki 

onaren desira jariatzen da.

Bizkaia  guztian  igandero  berrehun eta  hogeita  bost  mila  pertsona  inguru  joango 

omen ziren zinemara. Moralki onerako izan zitekeen, eta era berean txarrerako. Zer egin 

zitekeen?,  zer komeni  zen egitea? I.  Berriatuarentzat  guraso eta hezitzaileek gazteen 

espiritua txikitatik hezi beharra zuten:

Eragotzi ume ta gazteeri ziñera joatea. Alperrekoa izango litzake gure alegiña.  

Gaztea ziñera doa, eta ziñera joango, gu gorabeera.

Oraingo une onetan, auxe da, nire ustez, guraso ta edukatzailleentzako biderik  

egokiena: formatu txikitatik gazteen espiritua, ziñetik probetxurik geien ataraten  

ikasi daien eta pelikulak kalterik gutxien egin deioeen2078.

2077 “Gaurko gaixoa” in Bizkaiko Anaitasuna, (9), 1953.
2078 “Ziñea eta gu” in Bizkaiko Anaitasuna, (1-2), 1956.

1124



Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan

Gorago esan dugu 1955eko uztailetik aurrera  Anaitasuna  Bilbon inprimatzen zela, 

eta praktikan A. Irigoien izan zela zuzendari-lanak egiten zituena. Artikuluak sinatzean 

ezizenak erabiltzen zituen, esaterako, “Iztun” eta “Ikasle”2079. 

“Euskalduntasuna”  izeneko  artikuluaren  arabera,  euskalduntasuna  humanismoz 

beteriko berba da, eta gure herriari dagokionez, humanismo hori kristaua izan da:

Erri guztiak daukie sustraiturik moral bat, oiturazko moral bat; zerbaitera usauta  

dagoz.  Gure  errian kristautasunarenak kabi  ederra izan dau eta asko kutsatu.  

Erriaren formaziñoa erlegiño gaietan sakona izan ezarren eta askotan azalean  

egon, moralak kabi beroa egin dau eta Euskalerriak izan dauen bizimodua argi  

informatu2080.

A. Irigoienen artikulua zekarren zenbaki bereko editorialak alderatzen zituen orduko 

kristauak  duela  berrogeita  hamar  urtekoekin,  eta  zaharrak  moraltasunean  irabazian 

ateratzen  ziren  eta  gazteak  galduan.  Bekatuari  beldurra  galdu  izanaren  ondoriotzat 

jotzen  zen  pentsaera  berri  hori,  eta  horretan,  ikuskera  hori  zabaltzen  zinemak  asko 

lagundu  zuela.  Kristau  onak  ere  bazeuden,  kopuruz  kristau  gutxiago  zegoen,  baina 

gutxiago haiek kalitate hobekoak ziren:

Beiñolako gazteak ez zirean oraingoak baizen urtenak.  Matrimonio bizitzea  ez  

egoan oraingo beste ustelduta. Nun ote dago diferentzia onen sustraia? Zeintzuk  

ete dira aldakuntza onen kausak? Duda barik, beste kausa askoren artean auxe da  

printzipalenetarikoa: Gaurko egunean bildurra galdu deutsagu pekatuari, ukatu  

gura dogu antza pekatuaren existentzia, gauza bidezkoa ta naturala baillitzan  

agertzen jaku pekatua. Uste dogun baiño zabalago dabil gure artean pentsaketa  

oker au, batez-bere negozio ta sexu gauzetan. Baiña zek sortu erazo dau gure  

errian mentalidade barri au? Sexu gauzetan beiñik bein, ziñea izan da eragillerik  

beiñena.  Ziñeak,  geldiro  geldiro,  bere  edertasun  zoragarriagaz  eta  

modernismoaren  atxakiagaz  menperatu  egin  gaitu,  gure  kritiñau  kontzientzia  

moteldu egin deusku eta beste idea ta oitura nasaiagoak gure artean erein ditu (.)  

Ez  deusku  Eleizeak  eskatuten  ziñera  joan  ez  gaitezan,  ez.  Alde  txar  asko  

2079 Liburu autobiografikoan salatuak. IRIGOIEN, A.: Sorterriaren alde, Kriselu, Bilbo, 1976.
2080 “Euskalduntasuna” in Anaitasuna, 1956, (2).
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eukiarren, beste on asko daukoz zazpigarren arteak.  Gitxienez, jakin egin bear  

dogu  nun  dagoan  alde  ona  eta  nun  itxusia,  geure  burua  ez  engañetako  eta  

proximoari bide zuzena erakusteko. Orretarako, gure kristiñau indarra geiagotu,  

emoziñozko  bizitzea  kontrolatu,  peligruari  jarkiten  saiatu.  Taiu  onetako  

kristiñauak gero ta gehiago ikusten dira gure artean. Peligruaren aurrean, ikasi  

egin dabe benetako kritiñauak izaten: zurrak, zindoak, kriteriodunak. Orregaitik,  

gaurko  kritiñauak,  numeruan  ez  bada,  kalidadean  beiñik  bein,  lengoak  baiño  

obeak dira2081.

Editorialak  aldizkariak  hasieratik  zekarren  ildoan  jarraitzen  zuen:  katoliko  suhar 

militantearenean. 

Idazle  laiko  gazteen  sarrerarekin  alderik  nabaritzen  al  da  aldizkarian?  Batetik, 

gorago  aipatu  bezala,  bikoiztu  egin  da  orrietan;  bestalde,  komikia  dakar,  lehen  ez 

bezala. A. Irigoienek Bilbo inguruan euskalgintzan gertatzen ziren albisteen berri eman 

ohi zuen:  Txinparta antzerki  taldearen ekitaldiak,  Euskaltzaindiari  buruzko albisteak, 

euskarazko  eskolenak  edo  beste  zenbait  artikulu  jakingarri,  esaterako,  Londresko 

parlamentura  egindako  bisitaren  kronika2082 edo  Eskoziatik  zehar  egindako 

bidaiarena2083.

G.  Arestik  artikulu  batean  euskal  ilustrazioaren  beharra  iradokitzen  zuen, 

sineskeriak behingoz lurperatu  beharra.  Orain berrehun urte  jendeak,  ikasiek berdin, 

sineskerietan fedea omen zuten. Erakusgarri gisa, justu hamaika sineskeria zerrendatu 

ondoan, honela bururatzen zuen artikulua:

Ganera, eta beste gauza askoren artean, orain berreun urteko genteak, iñok ikusi  

eztituan animalietan, gizon eta emakume erdi-animalietan siñistuten eban; onein  

artean,  nereidak,  tritoiak,  zentauruak,  dragoiak,  eta  beste  asko.  Euskalerrian  

lamiñak, sorgiñak, ersugeak eta abar. Baiña izena daukanak izana dauka. Au da  

begiak itxiteko eta errazoia ukatzeko biderik egokiena2084.

2081 “Gaurko kristiñauak, zer?” in Anaitasuna, (2 ), 1956.
2082 “Britaniko Parlamentua: London-eko gure mandatariengandik artua” in Anaitasuna (6-7), 1956. 
2083 “Eskoziatik zear” in Anaitasuna (8-9), 1956.
2084 “Orain berreun urte, mundu guztiak, gente ikasiak be, siñistuten ebazan superstiziñoak” in 

Anaitasuna (3-4-5), 1956.
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Ahots  gehiago  sartu  ziren  aldizkarian  eta  aberastu  egin  zen,  baina  argitaratzen 

zenaren  funtsak  arras  kristaua  izaten  jarraitzen  zuen,  eta  I.  Berriatuak  jarraitu  zuen 

editorialak idazten eta ildo ideologikoa zehazten. Hona erakusgarri batzuk.

1956ko  irailean,  Mendebaleko  Alemaniako  Kolonia  hirian  ospatu  zen  Aleman 

Katolikoen  Eguna  (Katoholikentag).  K.  Adenauer  orduan  Mendebaleko  Alemaniako 

presidenteak ere parte hartu zuen. Horren karietara editoriala egin zuen Berriatuak.

Milioi bat katoliko aleman inguru bildu omen ziren mundu materialistaren aurrean 

kristau fedea aitortzeko eta Eliza Katolikoari leialtasuna erakusteko. Eliza katolikoaren 

banderapean  batu  behar  ziren  munduko  herri  guztiak.  Euskaldunok  ere  aleman 

katolikoek bezala egin behar genuen: denok batu –errekete eta gudari, gerra galtzaileak 

eta irabazleak– erlijio katolikoaren banderapean, fedearekin batera euskara ez galtzeko:

Orain,  lau  gizaldi  geroago,  mundu  guztia  goibeeratu  dauan  ikaragarrizko  

guduaren  ostean,  gaurko  katoliko  alemanak,  nazismoaren  guzurrezko  asmoak  

betiko  zapaldurik,  aberri  barri  bat  egin  gura  dabe,  eta  bizitza  barri  orren  

simbolutzat Kolonia´ko katedrala arturik, mundu guztiaren aurrean argi ta garbi  

autortu dabe euren Eleiza Katolikoagango siñismen sendoa. Beste orrenbeste egin  

bear dogu guk euskaldunok. Aspaldion antiklerikalismo pitin bat sartu da gure  

artean. Kristiñauak izanarren, ez doguz ondo ezaguketan Kristoren asmoak eta  

bideak. Kristoren vorondatez, Eleiza Katolikoa da gure gidaria ta biderakuslea (.)  

Oraingo une onetan, batasun ori bear bearrekoa dogu geuk-bere, gure kristiñau  

fedea zainduteko, eta gure guraso zarrak itxi deuskuen espirituzko herentzia, batez  

bere euskerea, galdu ez daigun. Eta batasun ori, naitanaiez, Eleiza Katolikoaren  

magalpean  egin  bear  dogu.  Alemania´ko  gure  anaien  antzera,  autortu  daigun  

verbaz  eta  egitez  Eleizari  deutsagun  eraspen  sutsua.  Eutsi  deiogun  gure  

euskalduntasunari, kritiñau fedean sendaro alkartuta gagozala2085. 

Hirugarren epean, 1957ko maiatzetik 1960ra arte behinik behin, lehenbizi Zarauzko 

“Itxaropena” argitaletxean eta gero Arantzazun inprimatzen zen, eta hor L. Villasanteren 

laguntza  izaten  du  editorialetan  I.  Berriatuak;  biak  aritzen  dira  eskuz  esku 

editorialgintzan eta aldizkariaren ildo ideologikoa ezartzen.

2085 “Naziñoen ikurriña” in Anaitasuna , (8-9), 1956.
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Jakina, ez dira originalak izango kristau apostolutzaren baitan, baina badute beren 

berezitasuna. Puntu bat oso garbi ohartzen dena da, kristautasunaren izenean eta baitan, 

espainoltasunaren  eta  euskalduntasunaren  arteko  mugak  suntsitzen  direla.  Orduko 

kristauak,  Europa  guztian,  apostolutza  berri  baten  bila  zebiltzala  baieztatu  ondotik, 

honela jarraitzen zuen I. Berriatuak:

Barrizkuntza onetan,  naziño batzuk aurrerago dabiltz  beste batzuk baiño. Esate 

baterako,  Frantzia  ta  Italia.  Batez-bere,  Frantzia,  Espaiñian  be,  asko egiten  da; 

baiña oraindiño askoz gehiago egingo litzake, indar guztiak batuko balitzaz, eta 

katolikoak  euren  apostoladurako  obligaziño  zorrotzagaz  konturatuko  balira. 

Apostoladuaren  barrizkuntza  onetan,  importantzia  aundikoak  dira  propaganda 

bideak: radioa, prensea, ziñea ta abar.

Espaiñian, aspalditik gagoz sartuta bide orreetan. Baiña egia esan bear dogu.  

Gitxitan  gagoz  pozik  egiten  dogunagaz  (.)  Gura  geunke,  gure  publikaziño  

katolikoak Paris Match-en presentaziñoa ekarri leiela. Nai geunke, gure pelikula  

katolikoak beti Federico Fellini  direktoretzat  euki leiela (.) Ori gorabeera, ba-

daukagu  gauza  on  bat  beiñik  bein,  iñongo  ezeri  invidiarik  ez  deutsona:  

“Familiaren Ordua”, bariku guztietan, gabeko amarderdietan, Radio Nazionalak  

zabaltzen dauana. Programa guztiz ederra, valore artistiko aundikoa. Bere asmoa  

auxe da:  “zabalkunde alik  aundiena,  kalidade alik  bikaiñena”.  Ta gauza biok  

lortu ditu,  ondo-bere. “Familiaren Ordua” espaiñol guztiak ondo entzun daien  

etxe  komerzial  batek,  “Gallina  Blanca”-k  artu  dau  radio  programa  ori  bere  

laguntziñopean,  eta  astean  astean  zabaltzen  dabe  naziño  osoan  Espaiñiako  

Radiodifusiñozko Batzarrean sartuta dagozan 33 emisorak. (.) Ori dala-ta, poztu  

gaitezan guztiok. Txaloak jo daiguzan gure apostoladuko obra ain ederragaitik,  

eta  bariku  guztietan,  gabeko amarderdietan  entzun daigun  danok “Familiaren  

Ordua”2086.

Beste  artikulu  honetan  bere  testuinguruan  kokatzen  da  Anaitasuna  aldizkaria 

(artikulua sinatu gabe),  hots,  Espainiako prentsa katolikoaren  baitan,  eta  hark zituen 

ajeak eta haiek konpontzeko egon zitezkeen bideez dihardu:

2086 Berriatua, I.: “Familiaren Ordua” in Anaitasuna, (5) 1958.
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Naziño  osoan  ospatu  zan  San  Pedro  egunean,  Españia-ko  Prensa  ta 

Informaziñoaren Eguna. Ori dala-ta, berbaz, eskribuz eta radioz alegin aundia egin 

zan  erri  guztietan,  kristiñauak  jakin  daien  zelan  dagoan  Espaiñia-n  Prensa 

Katolikoa, eta zer egin bear litzaken Prensa ori gero ta obeto jarteko. Eleizaren 

Estadistika ta Informaziñozko Ofiziña Generalak diñoan lez, ia millara eltzen dira 

Espaiñia-ko publikaziño katolikoak, eta urtearen buruan 100 milloi ale gitxienez 

zabaltzen dira. Eta alan ta guztiz-bere –begien vistan dago–, Espaiñia-ko Prensa 

Katolikoak  indar  gitxi  dauko  naziñoko  gorabeeretan,  eta  influentzia  eskasa 

kristiñauen  bizimoduan.  Zegaitik  ori?  Madrille-ko  Vida  Nueva,  amabosteroko 

periodikoaren  ustez,  bi  dira  egokera  orren  kausa  printzipalak:  leenengoa  balio 

bako publikaziñoen larregikeria, eta bigarrena prensa on bat eukiteko dirurik eza. 

Eta  erremediotzat  eginkizun  bi  akonsejetan  ditu:  geldi  geldika  publikaziñoak 

gitxitu, eta prensa onari gogoz eutsi.

Eta  zein  da  Euskerazko  Prensa  Katolikoaren  egokerea?  Zetan  esan-bere  ez,  

erderazkoarena baiño askoz txarragoa, ia ia prensarik be ezdaukogu-ta. Gauza  

luzea  izango  litzake,  editorial  onetan  egokera  triste  orren  kausa  guztiak  

azaldutea. Gaurkoz naikoa izango da, “Anaitasuna” zelan dabillen esatea2087.

Azkenik,  “Prensa  katolikoaren  eguna”  izenburuko  artikuluan,  Euskal  Herriko 

prentsa katolikoaren balorazioa egiten zuen, erdarazko eta euskarazko prentsarena, eta 

azken honen ardura euskaldunen gain ezartzen zuen:

Euskalerriko  Erdal  Prensa  Katolikoa  Espaiñia  osokoagaz  komparetan  badogu, 

ondo gagozala esan geinke. Izan be, ez da aundia, Madrillek Bilbaori arlo onetan 

daroatson ventajea.  Ogetamairu milloi  errevista garaun argitaratuten dira urtean 

Bilbaon bakarrik. Euskeraz barriz, ez dot uste Bizkaia guztian eun milla errevista 

garauntxu agertzen direanik. 

Dana  dala,  lan  egin  bear  dogu  danok,  erderazko  naiz  euskerazko  Prensa  

Katolikoaren  azia  edonon  ereiteko.  Ori  gorabeera,  ondo  egongo  da,  euskerea  

maite daben guztieri verbatxu bi esatea. 

Euskaldunak, izan gaitezan errealistak. Gure erria beti kristiñau ta euskaldun bizi  

daitela  benetan  gura  badogu  eta  logika  apurtxu  bat  badakogu,  duda  barik,  

2087 Sinatu gabea: seguru asko I. Berriatuarena: “Anaitasuna-ren Eguna”, (7),  1958. Nolanahi ere, L. 
Villasante eta I. Berriatuaren oniritziz idatzia eta argitaratua.
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zeredozer  egin  bear  dogu  Euskal  Prensa  Katolikoaren  alde.  Eta  Prensa  ori  

iñondik agertzen ez bada, edo pobrea bada, edo indarbakoa bada, alegiña egin  

bear dogu, gauzak beti olan jarraitu ez daien. Zeri gagoz itxaroten?2088.

Euskaldunak bi zerga ordaindu behar zituen,  bata,  Bilbon erdaraz ateratzen ziren 

hogeita  hamahiru  milioi  aldizkari  katoliko  horiei  bere  horretan  eusteko,  eta  bestea, 

euskaraz ateratzen ziren ehun mila horiek atxikitzeko eta zabaltzeko eta irakurrarazteko. 

Zaila horrela euskarazko prentsa katoliko ikaragarri indartsua egotea.

 

Berriatuagandik  Villasantegana  etorriz,  urte  hauetan  jorratutako  gaietatik  hiru 

iruditzen  zaizkit  garrantzizkoenak:  Aita  Santuaren  garrantzia;  Kristau  guztien 

batasunaren premia2089, eta Elizaren areriorik izugarriena komunismoa.

Aita Santuei dagokienez –1958an hil zen Pio XII.a eta gero Juan XXIII  Aita Santu 

egin–, azpimarratzen zuen munduak ez ziola Aita Santuaren esanei jaramonik egiten; 

NBEko agintarien berbaldiak entzun eta denak bakezale ziruditela baina beti norbera 

santu eta albokoa gerrazale eta nahaste guztien asmatzaile:

Milla bider esan izan dau Aita Santuak: benetazko borondate ona ta zuzentasuna  

biotzetan  eztagoan  bitartean,  mundua  ezin  leitekela  konpondu,  alper  alperrik  

dabiltzala  garrasika  ONU-ko  batzarrean.  Eta  eurak  pe,  kontizu,  ba-dakie  ori  

ondotxo, baiña alan be, itxurak egin bear...2090.

Pio  XII.ak  hemeretzi  urteko  gobernuan  izandako  lorpenen  artean  hauek 

zerrendatzen zituen:

Berak deklaratu eban fedeko dogmatzat Ama Birjiñearen Asunziñoa, au da, Ama  

Birjiñea,  gorputz  ta  guzti,  zerura  jasoa  izan  zala;  Pio  IX  garrenak  Ama  

Birjiñearen  Konzeziñoa  definidu  eban  lez.  Komuniño  santurako  be  erreztasun  

andiak  emon  ditu,  barautan  joateko  lege  ori  nasaiago  jarriaz.  Aste  Santuko  

2088 “Prensa katolikoaren eguna” in Anaitasuna, (7),1959.
2089 Hemen gehiegi ez luzatzearren puntu hori alde batera utziko dugu, baina merezi du artikulu hau 

irakurtzea: “Kristiñauen batasuna” in Anaitasuna, (1), 1959.
2090 “Aita Santua il da” in Anaitasuna, (10), 1958.
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eleizkizunak be barriztau eta modu egokiagoan ipiñi ditu. Eta zer esango dogu  

bere itzaldien pillo galantaz? (.) (ib.)

Zer egin zuen Espainiako gerrari dagokionez, edo II. Mundu Gerraz, edo Korea edo 

Aljeriakoaz,  horiek guztiak egokitu baitzitzaizkion? Ez ziren Villasanteri  interesatzen 

zitzaizkion galderak. Aita Santua goretsi bakarrik egin zezakeen, edo hala nahi zuen: 

Kristoren berbea ezta ez isillik egon emeretzi urte oneitan. Baiña mundu gaiztoak  

gorrarena egin deutso geienetan,  Kristori  berari beiñola egin eutsan legez.  Ez  

daiguzan  aaztu,  batez  be,  Aita  Santuaren  azkeneko  berbak:  “EGIZUE OTOI,  

EGIZUE OTOI, ELEIZAREN EGOERA NEGARGARRI AU AMAITU DAITEN”.  

Ba-ekian ondo Aita  Santuak  zelakoa dan Eleizaren  egoerea  leku  askotan.  Ba-

ekian  Kristoren  Gorputz  Mistikoari  odola  dariola  bere  zati  guztietatik,  toki  

askotan persekuziñoa ikusi bearrean bizi dala. Eta inpernuko indar guztiak askatu  

egin direala, Kristoren fedea ito eta zapaldu naiean (ib.)

Aita Santu berriari eskainitako artikuluan, bikain azaldu zuen Aita Santuaren lekua 

zein den Eliza katolikoan, Petrus  edo harri sendoaren parabolaz baliatuz:

 Etxe  bat  egiten  danean,  oiñarritik  asi  bear  izaten  da  lenengo.  Lurra 
zulatu bear izaten da, arik eta arri bizia topau artean. Au aurkitu danean, ba-dogu 
oiñarria,  etxearen  benetako  euskarria.  Arri  orren  gaiñean  ipinten  dira  gero 
zimenduak eta ormak, eta horrela bildur barik egin leike etxea. Ezta jausiko, ezta 
kili-kolo ibilliko, arri-gaiñean sendo ezarrita dagoalako. Aize gogorrak eta ujolak 
etorriarren,  beti  tente,  sendo  eta  zutunik  iraungo  dau,  azpiko  arriari  eutsita 
dagoalako (.) 

Kristoren Eleizea be etxe baten modura egiña dago, eta etxe onek ba-dauka bere  

oiñarri  sendoa, bere arri  bikain-bikaiña: Erromako Aita Santua. Ortik yatorko  

Eleizeari bere sendotasuna. Eta ori ba-dakie ondo Eleizaren arerioak (askotan  

geuk bezain ondo, edo obeto, bearbada). Komunisten naziñoetan zer jazoten dan  

ikusi besterik eztago (.) 

Ez  daiguzan  iñoz  aztu  Kristok  zerura  joatean  esaniko  berbak:  “Orra,  zuekaz  

egongo naz, arik eta mundua amaitu arte”. Zelako segurantzea emoten deuskuen  

urregorrizko berba oneek!  Eleizeak  milla  arrisku ezagutu ditu  bai,  egongo da  

milla  bider  ito-agiñean,  baiña  jaungoikozko  indar  batek  eusten  dio  beti.  

Azkenean,  eztakigu  zelan,  baiña ate-ostean gorderik  dagoan esku batek eusten  
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deutsa  beti.  Au da Eleizaren  misterioa.  Eta  Eleizean,  Pedroren  arria  da  gure  

itxaropen guztia2091. 

 

Gatozen elizaren arerioetara, nagusiki komunismora Villasanteren ikuspegian.

Estrasburgon  biltzar  entzutetsu  bat  ospatu  bide  zen  1957ko  udan:  Biblia  eta 

Liturgiako biltzarra. Besteak beste, Ekialdeko Alemaniako Splubeck monsinoreak berba 

egin zuen, eta L. Villasanteren arabera,  gauza guztiz jakingarriak eta kontsolagarriak 

esan zituen.

Ekialdeko  Alemanian  ateismoak  askatasun  guztiak  eduki  eta  eskola  eta 

unibertsitateetan  besterik  erakutsi  ez  arren,  eta  lana  lortzeko  Elizarekin  apurtzea 

beharrezkoa izanagatik, hots, sozialki eragozpenak baino ez izanik ere, protestanteek ez 

bezala  –oso gutxi  omen ziren fedeari  eusten ziotenak– ba omen ziren kristau finak, 

egiazkoak, benetakoak, zindoak eta ondo probatuak: 

Zelan  lortu  dan  mirari  ori?  Hitler-ek  garaua  ta  lastoa  berezitu  egin  zituan,  

alkarrengandik  apartatu  zituan.  Oraingo  kristiñauen  fede  bizi  ta  gartsua,  

konzentraziñoko kanpuen eta martirien frutu bikaiña ei da. Domeketan batuten  

dira. Domekea da euren bizitzako arimoa lez. Eguneroko lorrak eroateko indarra  

orduntxe  artzen  dabe.  Bestela,  sakabanatuta  bizi  diralez  (sic),  domekako  

eleizkizunetan  izan  ezik,  ez  ei  dabe  ikusten  alkar.  Berbearen  ogia  domeka  

arratsaldetan  banatuten  yake  sermoi  luzeetan.  Kristiñau  areek  ba-dakie  ondo  

Eleizaren alde lan egitea eztala abade eta frailleen arazoa eta ardurea bakarrik,  

eta ikustekoa da zelan saiatuten direan euren kristiñau fedea zabaltzen (.) Kristo  

ezta areentzat atzoko edo beiñolako kontu zaarra, orain-oraingo persona bizi bat  

baiño,  eta  Beragaz  bat  eginda  bizi  dira  (.)  Ganera,  danak  maite  dabe  euren  

Misala, eta Biblia santua be estimaziño anditan daukie. Eta Salmuak kantatzean,  

zelako konfiantzea ta  uste  osoa sartzen yaken biotzetan! (.)  Gomutau gaitezan  

sarri Katakumbetako gure anai orreekaz! Isiltasunaren Eleizea!2092.

2091 “Aita Santu barria” in Anaitasuna, (11), 1958.
2092 “Biblia ta Liturgia” in Anaitasuna, (11), 1957.
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Handik  laster,  komunismoa  jo  zuen  une  hartako  zigorrik  eta  beldurgarririk 

handientzat. Eta horretarako aitzakia Milovan Djilas yugoslaviarrak ateratako The New 

Class liburuak eman zion.  Komunistak armez garaitzeko Europa eta Amerika batzea 

ondo ikusten zuen, baina zioen armez bakarrik ezin zela komunismoaren ideia garaitu, 

horretarako gauzak garbi eduki behar zirela, ez bakarrik zer nahi ez zen, baizik zer nahi 

zen,  fede  katolikoaren  batasunaren  premia  iradokiz  bezala,  kristau  herri  edo  kristau 

estatu  guztien  batasunaren  premia  aditzera  eman  nahian  bezala,  komunismoaren 

izurriari buru egiteko: 

Gaurko gure mundu onetan Komunismoa biurtu yaku bildurgarririk eta zigorrik  

andiena. Orretan eztago dudarik. Bai Europa eta bai Asian lurralde zabalak eta  

naziño osoak menperatu izan ditu.  Eta beren atzaparretan jausi eztireanak be,  

ikaraz  dabizela  ezin  ukatu.  Errusiaren  erpeari  eges  egitearren,  Europa  ta  

Ameriketako  errialdeak  alegiñak  egiten  dabiz.  Alkarren  indarrak  batuten,  

norberaren defensarako kontuak ataraten,  eta abar (.) Eta guzti  ori bearrekoa  

zala bistan da. Baiña ausaz ezta naikoa. Komunismoa idea bat da, eta idea bat  

ezin lei garaitu armakin bakarrik (.) Okzidenteko erriak ba-dakitela zer eztaben  

gura –Komunismoa–, baña zer gura daben eztakitela, eta ortixik datorrela iñora  

barik ibilte ori, batasuna ezin lortutea, eta amaibako errietak eta arramuskadak  

euren artean eukitea (.) 

Eta zer diño Milovan-ek beren libru onetan? Komunismoak frakasau egin dabela,  

eta ganera derrior frakasau egin bear ebala, buruaren ames bat baiño eztalako.  

Soziedadean  klase  bat  kendu,  eta  aren  lekuan  beste  bat  milla  bider  

gorrotagarriagoa ta ustelagoa ipiñi:  auxe besterik  ez ei  dau egiten.  Tiraniarik  

itzalena sartu, eta gizonari askatasun guztia kendu. Langilleen alde doala esan,  

baiña langilleak eztira iñoz ugazba zantarragoen azpian egon. Auxe da, berba  

gitxitan,  Milovan Djilas  orrek  diñona.  Makiña bat  gizoneri  begiak  zabalduten  

dabillen librua2093.

I.  Berriatuak,  aldiz,  Kubako  iraultzaren  eta  Belgikaren  mendeko  Kongoren 

independentziaren ondoren hartu zuen gaitzat komunismoa (1960ko urrian). Kuba ondo 

ezagutzen  zuen  I.  Berriatuak,  hamahiru  urte  egin  baitzituen  han  (1937-50),  bazuen 

2093 “Milovan Djilas” in Anaitasuna, (3), 1958.
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Batista diktadoreak 1952tik aurrera ezarri zuen erregimen bidegabearen berri2094, eta ez 

zuen L. Villasanteren ikuskera, nahiz komunismoari, gisa denez, beldurra zion2095. 

Sarreran honela zioen:

Munduaren manda batetik  bestera,  emen  laztanago,  or  ikaragarriago,  edonon  

altzetan da Eleizaren aurrean komunismoaren mamua (.) Baiña Eleizea edonon  

larri  badago,  Cuba-n  eta  Congo-n  dago  larrien,  oraiñarte  jazo  direan  eta  

aurrerantzean jazo leitekezan gauzen bildurrez2096.

Ondotik, Eliza katolikoari Kuban eta Kongoko Errepublika Demokratikoan egiten 

zitzaizkion  salaketak  ematen  zituen  aditzera,  eta  haiek  zirela-eta  proposamen  jakin 

batzuk egiten zituen:

Cuba-ko katolikoeri, erreazionarioak direala akusetan deutsie, eta Norteamerika-

ko  kapitalismoaren  alde  dagozala.  Congo-n  eta  Katanga-n,  traidoretzat  artu  

ditue, eta extranjeruen interesen jagoletzat. Cuba-n, Congo-n eta edonon, olako  

akusaziñoak  –eta  antzekoak– ez  dira  broman  artzekoak  (.)  Katolikoak  ondo  

finkatu  bear  dogu  naziñoaren  aurrean  gure  egokerea,  eta  obrakaz  erakutsi,  

edozein errevoluziñoren kontrarioak ez gareala, eta justiziazko progresuaren alde  

gagozala. Ondo esan dabe Cuba-ko obispoak. Orain, kristiñaueri toketan jaku,  

Cuba-n  eta  edonon,  geure  egintzakaz  alegin  egitea,  obispoen  verba  ederrak  

entzungarriak eta sinisgarriak izan daitezan (ib.)

 

Zeinahi iraultzaren aurka ez zegoen; eta justiziazko aurrerapenaren alde. 

Prentsa  katolikoari  eskainitako  atal  hau  bururatzeko  I.  Berriatuaren  editorial  bat 

ekarriko dugu, euskara eta Bermeo, eta euskara eta erlijioa nola lotuak zituen ohartzeko 

ezin apartagoa.

2094 Irakur “Zer pasetan da Cuba-n?” in. Anaitasuna (5), 1959.; eta halaber, tesi honetan, “Kazetaritzatik 
saiakerara” kapituluan I. Berriatuari eskainitako atala.

2095 “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan.
2096 “Komunismoaren kokoa” in Anaitasuna (10), 1960.
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Honako  zati  honetan  Urepeleko  Xalbadorren  “Herria  da  gorputza  eta  hizkuntza 

bihotza” bertsoaren aurrekaria dirudi. Antzeko sentsibilitatea dute:

Bizkaiak,  munduko  erri  bat  dan  aldetik,  gorputz  bat  dauko,  azal  bat  dauko.  

Gorputz ori, azal ori, bere lurra da, bere etxeak, bere mendiak, bere ibaiak, bere  

itxasoa,  bere  burdin  miñak,  bere  fabrikak,  bere  aberaskuntzak,  bere  gizonak.  

Bizkaiaren espiritua barriz, Bizkaiaren arimea, euskerea da. Bizkaiak arima ori  

galtzen badau, Bizkaia izan, bai, izango da, baiña ez lengoa, ez aintxiñakoa, ez  

benetako  Bizkaia.  Bizkaiko  erri  aundi  guztietan  euskera  bizia  galdu  egin  da.  

Bermeon  bakarrik  dago  zutunik.  Bermeok  hamalau  milla  habitante  daukoz.  

Euretarik euneko larogetamazortzik dakie euskeraz. Bizi bizirik dauko oraindiño  

Bermeok euskaldun arimea. Au, igaro dan Aste Santuan ikusi da. Emozionagarria  

zan  benetan,  San  Frantzisko  eleizan,  erri  guztia  bateoko  (bataioko)  promesak 

euskeraz barriztuten ikustea2097.

Indar  berezi  bat  du  bere  bi  maitasunak  lotzeko.  Originala  ez  da  izango,  baina 

zintasun berebizikoz lotzen ditu.

Baina Bermeon “Kristiandade Batzarrak” egon ziren 1959ko urte hartan, eta haiek 

zoragarriak izan ziren I. Berriatuarentzat, baina erdaraz egin ziren:

Aste Santuon, “Kristiandade Batzarrak” egon dira Bermeon. Berrogeiren bat gizon 

batu  dira.  Gazteak  geienak.  Jazokera  aundia  Bermeoko  kristiñau  bizitzan. 

Batzarretan  erderea  bakarrik  erabilli  da.  Ez  egoan  beste  erremediorik,  batzar 

zuzendariak  bizkaitar  erdaldunak  zirean-da.  gazteak  eurak-bere.  Baiña,  zelako 

gazteak!  Areek  bai  benetako  kristiñauak!  Olako  asko  bear  doguz,  Bizkaia 

galdumenditik salvetako (.) 

Pentsa eragin deiola onek Bizkaiko euskaldun gaztediari, batez-bere Bilbaoko eta  

Ibaizabal errekearen egal bietakoari. Ondo dago lan egin daiela euskaldun gazte  

karreradunak, euskal kantak dantzak eta teatroa Bizkai guztian zabaltzen. Zeregin  

ori,  bearrekoa  da.  Baiña  ez  daiezala  erdaldunduten  itxi  beste  zeregin  

importanteagoak  (.)  Euskeraz  dakienak,  batez-bere  liderrak  izan  leitekezanak,  

movimentu  orretan  sartzen  ez  badira,  ez  gaitezan  gero  keja,  gure  errietako  

2097 “Euskerea ta erlegiñoa” in Anaitasuna, (4), 1959.
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euslaldun  gazteak  erderara  jo  dabela-ta  (.)  Erantzunbear  aundia  dauke  emen  

euskaldun gazte eskoladunak, euren kontzientziaren eta Bizkai guztiaren aurrean 

(ib.).
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2. GOI MAILAKO APOSTOLUTZA   

50eko  hamarkadan,  besteak  beste,  hiru  euskal  idazle  garrantzizko  aritu  ziren  goi 

mailako apostolutza euskaraz lantzen: Orixe, Zaitegi eta Villasante. 

Orixek Quito-n arrebarekin eta bereziki Jainkoaren billa; Zaitegik Bidalien-egiñak 

eta Villasantek bi itzulpen: Aita Santu Pio XII.aren “Munificentissimus Deus” izeneko 

bulda dogmatikoa,  Goi-Argi Ars-ko Erretore Santuaren Erakusaldiak eta bere baitatik 

Angeles Sorazuren bizitza; emakume dohatsu horren tesia gaztelaniaz egin ondotik. 

J. Zaitegirekin hasiko gara: 1955ean kaleratu zen Bidalien-egiñak-ekin. Erabilitako 

euskararen egokitasuna alde batera, bete-betean sartzen da idatzi hau goi apostolutzan, 

apostoluek egindakoak erakusten eta argitzen eta xehatzen dizkigunez gero, eta kapitulu 

honetan bere lekua du perspektiba galdu eta iritzi  okerrik  osa ez dezagun pentsatuz 

eztabaida ugari egon zela 50eko hamarkadan, tradizioaren eta modernitatearen artean, 

eta bien aldeko indarrak paretsu zebiltzala. Ez, erlijio eta filosofia eta mundu ikuskera 

tradizionalaren  defentsa  askoz  handiagoa  izan  zen,  hala  eskola  handirik  gabeko 

herritarrei zuzendua nola eskolatuei zuzendutako lanetan.

Orixerengana  etorriz,  Zaitegiren  Bidalien  egiñak-i  sarrera  egiten  ari  zen  garaian 

Jainkoaren billa idazten ari zen. Kaleratu 1971ean, baina idatzi 50eko hamarkadan egin 

zuen eta 1958an amaitu zuen2098. Ez dago azaldu beharrik bete-betean goi apostolutzan 

sartzen dela. Joxe Mari Aranalde zenak inork baino hobeki azaldu zuen Orixerentzat zer 

izan zen liburu hura: 

Mundu  ontako  egin-bearrak  beterik  zitula  zirudion  liburu  au  bukatuarekin.  

Olakoxe eskerra ematen zion Orixe aundiak, eskutan dezun lan oni. Ta ez da  

arritzekoa guzizko esker ori.

Bañan, ez uste, bere kutun zun euskerarengatik ematen zionik esker ori. Ba-zizun  

beste bat kutunago. Ain zuzen, liburu onek jomuga duna. Beste au, Jainkoa zun.  

Arek  zeukion Orixe´ri  biotza  osturik,  griña  bakar  batera  indar  guzik  biltzen  

zizkiola; ta arek griña bakar zun Jainko´ra bidea erakutsi asmoz osatu zulako,  

2098 1958ko ekainean amaitu zuen. Gero 1960an aipatzen du pixka bat orraztu nahi zuela. Ikus 
IZTUETA, P.: Orixe gutunak (1917-1961), Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 265 or. eta 380 or.
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ematen zion berezizko esker ori. “Oraingoan zakukoak atera bear ditut” esanaz  

jarduten zan lanean, eta “Nere burua kaxkar utziko det” egiñaz2099.

Ez dira ahaztu behar, bestalde,  Quito-n arrebarekin  eta misala, hots,  Urte Guziko 

Meza-Bezperak, eta Agustin Gurenaren Aitorkizunak itzulpena. Gutunetan behin  baino 

gehiagotan aipatzen du euskal gazteria ezkerrera jotzen ari zela eta erlijio hezkuntza 

eman behar zitzaion era guztietara.

Orixek eta Zaitegik, aldeak alde, eta ez ziren gutxi eta txikiak2100,  euskara eredu jo 

dezagun  antzekoa  edo  erabiltzen  zuten;  L.  Villasantek  ez,  baina  euskaraz  herri 

xehearentzat ez ezik herri eskolatuarentzat ere idatzi behar zelakoan bat zetozen 

–erlijioa erakutsi behar zelakoan ere bai–, eta praxian L. Villasante beranduxeago ibili 

bazen ere,  Kristau fedearen sustraiak  trilogia  Jainkoa  (1962),  Jesukristo  (1969),  eta 

Eliza (1984), –gazteagoa ere bazen: Zaitegi baino hamalau urte, eta Orixe baino hogeita 

hamabi–, 50eko hamarkadan ere pare bat itzulpen egin zituen aipagarriak eta batez ere 

lehenbizikoa aski zaila itzultzeko: Pio XII.enaren Munificentissimus Deus bertan Andre 

Mariaren Assumpzionea kristau fedeko dogmata dala erabakitzen da”:

Pio Apezpiku, Jainkoaren otseiñen otseiñak, gauza onen betiko oroipenerako. 

Jainko  txit  eskuzabalak,  guztiz  altsua  danez,  eta  bere  Providentzaren  asmoa  

jakituriz ta maitasunaz osatua dan ezkero, bere gogoaren erabaki ezkutuan erri  

eta gizon guztien samiñak pozakin naasiaz gozatzen ditu, onela, bide askotatik eta  

era askotara, Jainkoa maite dutenei gauza guztiak onerako biurtu dazkientzat (Cf.  

Rom., 8, 28).

Izan ere,  gure  Pontifikatu-aldia,  baita  gaur eguneko garaia edo dembora ere,  

zorigaitz astun eta aundiakatik, eta asko egiaren eta birtutearen bidetik aldendu  

diralako, amaika premia, kezka eta atsekabez estututa arkitzen da; ala ta guztiz  

ere  oso  pozgarri  zaigu,  orobat,  fede  katholikoa  agiriz  eta  bizitasunez  beterik  

2099 ARANALDE, J.M.: “Itzaurre-gisan” in Jainkoaren billa, Etor, Donostia, 1971, 5 or.
2100 Orixek ez zuen inoiz idazle bezala goretsi Zaitegi, langile eredugarri bezala bai, baina idazle bezala  

ez;  euskara  errazten  ari  zuela  bai  baina  idazle  hobea  bihurtzen  ari  zela  ez,  ez  olerkari  gisa 
(“enladrillador” deitzen zion) ez prosalari gisa; Orixek K. Mitxelena jotzen zuen idazle onentzat (bere 
ondotik, segur aski) eta A. Ibinagabeitia.
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agertzen dan bitartean, Jainkoaren Ama Birgiñarenganako maitasuna ere gero ta  

gehiago azkartuaz  eta  piztuaz  dijoala  ikustea,  eta  ia  toki  guztietan  jaiera  edo  

maitasun  au,  biziera  obeago  eta  santuago  baten  pizgarri  biurtzen  dala  

nabaritzea2101.

1955ean  argitaratu  zuen  GOI-ARGI  Ars-ko  Erretore  Santuaren  Erakusaldiak. 

Atarikoan garbi azaltzen du zein xedek bultzaturik itzuli zuen:

Eta Santuen itzak,  esan bearrik  eztago, berebiziko indarra izan oi  du,  betiere,  

animak argitzeko ta berotzeko eta Jainko-bideetan gora bultzatzeko ta eragiteko.  

Ain  zuzen  ere,  gure  kristautasunak  ez  ote  du  orretxen  premia? Ikusiko  dituzu  

makiña bat kristau, aginduetako eginbide nagusiak gordetzen saiatzen diranak,  

baiña ortik aurrera eztakite geiago zer egin.  “Aita, nik eztet iñor il, eztet ostu,  

nere burua pekatu mortaletik gordetzen saiatu  naiz...” Bapo. Baiña, or bukatzen  

ote  dira  kristauaren  eginbearrak?  Ez,  ta  milla  bider  ez.  Pekatua  ebitatzeaz  

gaiñera, goi aldeetara ere jo bear du kristauak, santutasun-gaillurrera, alegia (.)  

Santutasunaren eta perfekzioaren lurralde zoragarria, argierri doatsua, zabaldu  

ta  agertu  nai  izan  digu,  beraz,  Jesusek  (.)  Oker  ezpanago,  eskuetan  dituzun  

Erakusaldi  auek  sekulakoak  aurkituko  dituzu,  irakurle,  gure  loa  astindu,  eta  

gorako bultza eragikorra ezur-mamitan sar-arazteko. Gorako yoran, gose-egarri  

ta  urduritasun  ori  piztutzera  datozkizu,  bada.  Kristau  txepel,  motel,  gutxi-

goraberakoak,  asko ikusten  dira;  Kristok,  ordea,  bestelakoak  nai:  bikain,  oso,  

gartsu, jainkotiar,  goiko su bizia dariotenak.  Alakoak izaten,  ordea, nun ikasi?  

Santuen eskolan,  beroien aldamenean. Pozik  izango nintzake,  eta nere asmoak  

beteak izango lirake –bai, orixe!-, baldin Santu aundi onen Erakusaldiak ontan  

mesederik egingo balizukete2102.

Hiru  adibide  nabarmen  hauez  gain,  D.  Irigoien  Zumarragako  errektoreak  M.M. 

Arami-ren Bizi kaleratu zuen, N. Etxanizek J. Bondallaz-en Itun Zarreko Kondaira, L. 

Egia  Tolosako  apaizak  Oraingo  Aste  Santua,  S.  Onaindiak  Goi-Zale (Otoitzak,  

2101 VILLASANTE, L. Kortabitarte: “Munificentissimus Deus” in Aranzazu, 1951, 74-136 orr.
2102 VILLASANTE, L.: GOI-ARGI Ars-ko Erretore Santuaren Erakusaldiak, E.F.A., Arantzazu, 1955, 

5-6 orr. 
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Kristoren  Antz  Bidea,  Erakaspenak),  A.  Mancisidorrek  Santu  bizitzak, egunean 

egunekoa, eta B. Larraulek L. Chérancé-ren  Kortona’ko Margarita Deunaren Bizitza, 

besteak beste. Aski dira jabetzeko herri xehearentzat ez ezik ikasi eta landuentzat ere 

egin zela euskaraz apostolutza katolikoa.
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3. LITERATUR-LANETAN

Hamarkadako  literatur-lanetan  oso  kontatuak  dira  hondo  kristautik  aldaratzen  diren 

lanak. Dudarik gabe, F. Krutwig eta J. Mirande dira autore heterodoxoenak, kristauak ez 

direnak. Tx. Peillenen kontakizunak ere bai, baina oso bakanak dira.

Txillardegik eta Arestik ere kristautik asko dute 50eko hamarkadan, gehiena hain 

segur, ñabardura ugarirekin bada ere.

 

J.  Etxaideren  Joanak-Joan  eta  E.  Erkiagaren  Araibar  zalduna  eleberriak  oso 

giristinoak  dira,  errealismo  gutxi  edo  gehiago  gorabehera  –biak  Euskaltzaindiak 

sarituak, bata 1955ean eta bestea 1958an–. Eta halaber, Jean Etchepareren Ithurraldea. 

Zer esanik ez, P. Lartzabal eta T. Monzonen dramak eta komediak. 

Eta  olerkietan  berdin.  Kendu  Miranderenak,  antikristauak,  Krutwigen  soneto 

budistak,  eta  existentzialista  banaka  batzuk  –J.  San  Martin–  ta  Maldan  Behera-ren 

salbuespenarekin –erabateko salbuespen ere ez dena, demagun interpretazio askotarako 

uzten duela bidea irekia–, gainerakoa oso kristaua eta giristinoa.

Nabarmenena  J.  Etxaideren  kasua  da.  Espresuki  adierazi  zuen  aipatutako 

eleberriaren bigarren argitalpenean (1980) tesi nobela egin nahi izan zuela; bere xedea 

zela  erakustea  egiazko  erlijioaren  sustraia  maitasuna  dela.  Maitasun  neurrigabea, 

Jesusek gurutzean erakutsitakoa. Horretaz gain, aditzera ematen zuen irakurgai horrek 

erakusten  duela  ezkontza  bortxatuek,  gehiago  edo  gutxiago  behartuek,  ondorio 

kaltegarriak ekarri ohi dituztela. Kontagintzaren kapituluan azaltzen dugu pertsonaiak 

helburu horren arabera taxutu eta garatu zituela2103.

E.  Erkiagak  izendatuki  horrelakorik  adierazi  ez  bazuen  ere,  50eko  hamarkadan 

idatzitako Araibar zalduna eleberri saritua oso da giristinoa.

2103 Ikus “Kontagintza” kapituluan, “Joanak-Joan”-i eskainitako atala.
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J. Etxaiderena nagusiki Zuberoako Barkoxen girotua, Erkiagarena, nagusiki Bilbon. 

Hura nekazari giroan eta hau hiri giroan, eta hortik alde nabarmen batzuk, esaterako, 

dantzalekuak, inauterietan mozorro-jaiak...; baina, aldeak baino, antzak gehiago.

Joanak-Joan-eko  pertsonaiek  munduaren  ikuspegi  kristauaren  arabera  onar 

dezaketen  garapena  dute,  eta  Araibar  zalduna-koek  ere  bai.  Aditzera  ematen  dugu 

kontagintzaren  kapituluan  Etxaideren  eleberrian  pertsonaia  asmatu  –denak  dira 

asmatuak,  baina gertaera historikoari  begira  esan nahi  da– baten heriotzak dakarrela 

korapilo-askatzea  eta  Araibar  zaldunaren  eleberrian  ere,  protagonista  gonazalearen 

onbideratzea  ere  emakumezko  biktima  baten  heriotzak  abiarazten  du  –eleberrigileak 

bere helburuetarako asmatua–, eta beste emakume batek sendotzen. Azken nobela hau, 

Bilbon,  XX.  mendearen  bigarren  zatiaren  hasieran  girotua  izanagatik,  “Zeruaren”, 

“Jainkoaren” eta apaizen presentzia ez da XIX. mendean eta Zuberoako herrixketako 

nekazari giroan giroturiko  Joanak-Joan-en baino murritzagoa; amaitu ere apaiz baten 

predikuarekin amaitzen da2104.

J. Mirande salbuespena da. Kristautasunaren arerioa.

Haur  besoetakoa  eleberriari  buruz,  lehenik,  nabarmendu  behar  da  1959ko 

lehenerako egina zuela,  eta  saiatu bazen ere,  ezin izan zuela  argitaratu.  J.  Mirandek 

egindako  gutunetatik  ikusten  da  Tx.  Peillen,  A.  Ibinagabeitia,  A.  Irigarai  eta  K. 

Mitxelenari behintzat igorri ziela. Begira zer ziotson Tx. Peilleni:

Aipatu nizun ipuina bukatuxerik dut –garbitan ipintzen ari naiz orain–, eta amar  

bat  egunen  buruan  egiñik  duket.  Luze  samarra  da  –Alos-Torrea-ren  heinekoa 

gutxi gira-beera–; eta gaia oso berezia: maitasun-kondaira bat, 30 urteko gizon  

baten eta 11 urteko nexka baten elkar maitatzea kondatzen duena, ots, euskerazko  

Lolita  bat (naiz ez dudan zoritxarrez V. Nabokov´en lanegiña irakurri aal izan).  

Mitxelenari  itz  bi  esan diot  hortzaz,  eta  erantzun dit  aldizkarian  publikatzeko  

alegiñak  egingo  dituela.  Bainan  beldur  naiz  ezin  ditekeala,  zati  zenbait  aski  

erotiko baitira –naiz funtsez oso garbi eta sentimentala den–. Bearbada, liburu 

txiki antzean aterako dut, zentsurari iges egiten aal ba dio. Nai ba duzu, kopia bat  

2104 Ikus “Kontagintza” kapituluan “Araibar zalduna”-ri eskainitako atala.
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bidaliko dizut, zure aburua jakin nai bainuke, formari eta funtsari buruz (ez naiz  

ausartzen Urrestarazuri erakustera!)2105. 

Handik hilabete eta erdira hau diotso Tx. Peilleni:

Mitxelenaren  guthun  bat  hartu  berri  dut  (erraiten  zerautan  zerorri  ere  

erantzutekotan zela egun hauietan); goraiphuak egiten derauzkit ene ipuin-berria  

gatik –bainan ezin publika eraz dezakela borobilki erraiten deraut...bertzela akabo 

aldizkaria.  Andimari  igorri  deraukiot,  eia  Amerikan  argitaratzeko  biderik  

hatzemanen duenik... Irigaray´ek ere idatzi deraut, eta hari ere gustatu omen zaio;  

bainan  ezin  publika  ditekela  hark  ere  diost.  Hainbat  gaixto  euskal  

publikoarentzat!2106.

Damurik ez da gordetzen K. Mitxelenaren gutun hori, baina Tx. Peilleni egin ziona 

bai, gai horretaz:

Pozten nau benetan Mirande idazteko gogoz dabillela jakiteak. (.) Aur besoetakoa 

ere  irakurri  dugu:  txit  ederki  dago  baiño  zoritxarrez  eztugu  ikusten  emen  

argitaratzeko biderik, oraingoz beintzat2107.

Kristaua  ez  zenik  apenas  idazten  zen,  baina  argitaratu  oraindik  gutxiago.  Ezin 

argitaratu izan zuen J. Mirandek Haur Besoetakoa, nahiz erakutsi zien guztiei, dakigula, 

(Peillen, Ibinagabeitia, K. Mitxelena, A. Irigarai) atsegin izan zitzaien. Egia da, beldur 

zela zenbaiti erakusteko, esaterako, Parisen zegoen A. Urrestarazuri, eta pertsona jakin 

batzuei bakarrik erakutsi ziela. 

G.  Arestik  argitaratu  zuen  1970ean.  Goretsi  zuen  nobela  gisa,  eredugarri 

baitzeritzon.  Berak  apailaturiko  edizioan  adierazi  zuen  nobela  osoa  Beethovenen 

sinfonia  bat  bezala  zegoela  konposatua,  hasiera  baketsutik  amaiera  zurrunbilotsura, 

gorantz doan erritmo arin eta bizkor batek bulkaturik, behar arau atsedenaldiak eginik. 

2105 1959-02-01eko data. URKIZU, P.: Jon Miranderen gutunak (1948-1972), Susa, Zarautz, 1995, 152 
or.

2106 155 or.
2107 URKIZU, P.: Bilduma 18, Txertoa, Donostia, 2004, 135 or.
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Bestela gaia: pederastia, gorroto zuen G. Arestik. Euskal Harria poema bildumako 

“Pater Noster” izenekoan, pederastak Berlineko harresia iragaten zuten lapur, eraile eta 

nazien giza maila berean paratzen zituen2108. 

Kontagintzaren  atalean  adierazi  dugu  –J.  Azurmendiren  interpretazioarekin  bat 

eginez–, funtsean, filosofia nietzschetarrari jarraitzen diola J. Mirandek eraikiriko gizon 

protagonistak nobelan, moral indibidual eta elitismo aristokratikoari, eta horren arabera, 

pertsona helduaren hamaika urteko neskatoaren alderako harreman sentimenduzkoa eta 

sexuala  ere  zilegi  da:  Pasiozko  maitasuna  aristokratikoa  da  (.)  Edo  Zarathustrak  

erantzun erabatekoago bat emango digu: noblearen bizioak ere nobleak dira (.) Alde  

horretatik –moralaren aldetik– salbu dago HBko gure gizona. Bakarrik, Zarathustrak  

ez  dio  ezkutatzen  bere  moral  garai  osoarekin  ere  saldo  gizartean  suertatuko  zaion  

patua: “Gizakia  da  gauza  bat,  gainditu  beharra  dagoena:  eta  zuk  horregatik  zure  

birtuteak maitatu egin behar dituzu –zu horietan hondoakartuko bait  zaitu.  Horrela  

mintzo zen Zarathustra”, Von den Freuden und Leidenschaften2109.

Ildo bertsutik,  gogora “Neskutsak” lesbiar maitasunari  eskainitako olerkia;  “Eder 

bati” masturbazioari; “Amsterdameko oroitzapen bat” eta “Larrazken gau batez” pedofi-

liari; “Oianone” erotismoari; “Merry Christmas” nekrofiliari; eta, prosan “Jainkozalea” 

pederastiaz,  “Hiru  putattoak” prostituzioaz;  denak  ere  kristau  irakaspen  sozialaren 

errotik aurkakoak. 

Eta azkenik, baina garrantzi aldetik aurrenetakoa, “Ohiko jainkoari” poema: 

Gaur, Judu-seme, gutartera itzul bazinde,

gurutzifika zindezaket nik ostera!. 

2108 ARESTI, G.: “Pater Noster” in Euskal Harria, (Gabriel Arestiren literatur lanak 3), Susa, Zarautz, 
1986, 171 or.

2109 Ikus “Kontagintza” kapituluan, Haur Besoetakoari nobelari eskainitako atala. 
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4.  LEHEN AROKO EZTABAIDAK

Bi aroetako eztabaidetan izan zuen Orixek esku-hartze handia, baina lehen aroko lau 

hauetan are handiagoa. Guztietan hartu zuen parte. Pertsona bat zen Orixe, baina, aldi 

berean  gizatalde  eta  ia-ia  aro  baten  ordezkari.  Euskal  Herri  tradizionalaren  aldezle 

sutsua eta filosofia modernoaren etsai amorratua: eskolastikoa. Platonen idealismoa eta 

Aristotelesen dogmatismoa, San Tomas, San Pablo eta San Agustinen miresle handia. 

Mistiko handia aldi berean eta polemista azkarra. Beste oso gutxik bezala, edozein gairi 

buruz euskara garbian ongi idatz zezakeen, nahiz bere eredua imitatzeko oso zaila izan. 

Orixeren  arabera,  Bibliak  zioen  gizakia  Adanengandik,  guraso  bakarragandik 

zetorrela; Elizak hala erakusten zuen, eta hala sinetsi behar zen. Baionako Seminario 

Handiko irakasle Jean Sorrerentzat eta Frantziako eta Vatikanoko hainbat teologorentzat 

ez. Horra, bi hitzetan, lehen eztabaida.

Bigarrengoan,  H.  Bergson  filosofoari  buruzko  irakurketa  eta  interpretazio 

ezberdinak  dira  ardatz.  Orixerentzat,  irakurri  zuenetik  beretik,  gudukatu  beharreko 

autorea  bilakatu  zen  bilakaeraren  filosofoa;  eta  hala  egin  zuen,  borrokatu,  giza 

ingurumen hurbilean sortu zuen haserrea gorabehera. P. Lafittek eta E. Salaberryk-eta 

ezberdin irakurtzen eta balioesten zuten filosofo paristarra.

Hirugarrengoan,  humanismoari  buruz  Orixek  eta  Krutwigek  emandako  aburu 

ezberdinak jasotzen dira. Atzean,  XX. mendearen lehen zati gerrez ongi hornitua dago, 

eta militarismo eta gerrazaletasunaren aurkako jarrera, oinarri ezberdinetan funtsatua; 

bata, kristau katoliko oinarrietan eta bestea berriz, ekialdeko filosofietan. F. Krutwigek 

hinduismo,  taoismo  eta  budismoarekin-eta  Txillardegirengan  eragingo  du,  bigarren 

aroko eztabaidetan oharataraziko dugun bezala.

Laugarren eztabaida, tradizio eta modernitate arteko borrokaren beste adierazgarri 

bat da;  erotismoari  leku egiteko ahalegin  bat,  modu berezian plazaratua  eta  garatua, 

euskal literaturaren eta kulturaren eta herriaren beraren egoeraren berezitasuna tarteko. 

4.1. Gizakiaren jatorria: Adanen mitoa auzitan
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Bi  gerratan  egokitu  zitzaion  sufritzea.  Espainiako  1936ko  gerran,  Iruñeko  San 

Kristobaleko gotorleku fama txarrekoan falangista eta erreketeen esku lau hilabete preso 

egin  zituen;  eta  bigarren  mundu gerran  alemanak  Frantziaz  jabetu  ondoan,  Gurseko 

kontzentrazio  esparruan  hiru  hilabete  eta  erdi.  Haatik,  purgatorioa,  Donibane 

Lohizunen,  Baionako  Seminario  Handiko  irakasle  J.  Sorre  apaiz  jaunak  1948an 

egindako hitzaldiak eragin zion:

Baña Prantzian, ango mendeko Euskalerrian, obeki esan, Donibane Lohitzun'en  

Burgatorioa zegonan neretzako, azken alde ontara2110.

 

P. Iztuetak kontatzen duen bezala, mintzaldiak Baionako Terrier apezpiku jaunaren 

babesean egin ziren eta bertako Seminario Handiko Nagusiaren eta beste zuzendarien 

lankidetzarekin. J. Sorre apaiz irakasle jauna “Origine de l´homme” gaiaz mintzatu zen. 

Jendea erruz joan zen Donibane Lohizuneko “Gure Etchea”ra.

Zientziak gizakiaren jatorriaz zer dioen galderari buruz, Orixek arreba Dunixiri?:

Zer-ikusi edo zer-entzun, bazterrak bete zitxinan. Yakinkizunak zer dio? Zabaldu  

zunan agoa doakabe arek, eta obe zukenan idiarena esan ba'lu! Bizidunen motak  

aldakor zirala. Adan Yainkoak egiña zula, bañan ez bertatik bertara; beste bizidun  

batzuk  egin  zitukela  aldeaurretik,  eta  aiek  bizialdatuz  sortuerazia  zukela  gure  

lenengo  gurasoa.  ¿Non  irakurri  duzu  ipui  ori?,  nik,  eta,  “bidezkoago  iduri  

zaida”.  — Bai?,  nik,  bidezkoago zirudin Yesukristo Gurutzean ez  iltzea;  gizon  

egitea  aski  baitzuken,  eta  edozein  eginkizun  gure  alde  egin,  gu  ipernutik  

yaregiteko. Beraz, ez zala il esan bearko: ori da zure arrazoikera. Zer mutikoa zu!  

Beti  “ditekenetik  izanera”  ari  zera,  ta  ori  ez  da  iñongo  pilosopian  argibide  

yatorra. “Ditekena dala” beste argitasunik etzunan ekarri, ta berak ala uste zula.

Mendel'en legea etzunan aipatu, ots, bizidunen motak aldakaitz zirala, siñesgaben  

artean ere baitira ortara daudenak. Eta sotanadun ori, makurrenera. “Ipuiek zer  

dioten  esan  diguzu”,  nik,  egiazko  yakinkizunak  zer  dionik  ez.  Mintzaldi  osoa  

bukatu zun arte ez nenunan aterrarazi. Bukatutakoan au esan zunan: “iñor beste-

2110 “Kito-n arrebarekin” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1951. Eztabaida honen gorabeherak zehatz eta egoki 
jasoak  ditu  P.  Iztuetak.  Ikus  IZTUETA,  P.: Idazlan  guztiak: Orixe  eta  gizarte-ingurua V,  Etor, 
Donostia, 1991, 1212-1231 orr. Horretaz asko baliatzen naiz.

1146



Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan

ra  ba'dago,  atera  bedi”.  Iñor  ez  eta  ni  atera  nintxinan,  nere  nolabaiteko  

prantsesean. Yendea kuzkur zegonan. Ba nitunan nere alde katoliku zintzo asko.  

Orduerdiren  bat  eman  nenunan  besteraka,  ta  au  esan  nienan  itzaldi  auen  

antolatzaileeri:  “Ainbeste  gauza ditut  beste  esatekoak,  asko  luzata  baininteke;  

beraz, emaidazute beste gaualdi bat nere argibideak”2111.

Delako hitzaldi hori beste areto txikiagoko batean egin omen zuen, jende gutxiren 

aurrean.

Jakiteko  Orixek  zehazki  zer  iritzi  zuen  gizakiaren  sorreraz,  argigarriena  Aita 

Urrutiari ematen dion erantzuna da:

Nik nere aldetik, Elizak besterik esan dezan arte, urtzilari oiek gora bera, neretzat  

au edukiko dut:  Iainkoa Biblietan berariz  ari  zaigula gauzen sorrera ta bereiz  

Adan´ena ialkitzen. Iesukristo gure Iaunak indar eman ziola kondaira orri bere  

Ebangelioan, eta Gogo Gurenak Iondoni Paul´en bidez ederki sendotzen dula egi  

ori. Beraz, ango itzak bere otsean, itzez itz, sensu obvio et litterali artu ditezkela,  

ta artu bear dirala.  Bear ba´da Elizak ez du aitortuko berariz ori fedezko egi  

dala; baiñan ezago ez dala. Beraz, “bi ta bi lau” dirala bezain ziur eta ziurrago  

dakigu Adan lenengo gizona ta guzion guraso bakarra dugula. Ziurrago, oiñarri  

sendoagoz, alegia2112.

Orixe  Elizaren  aurretik  zebilen  fedezko  egiak  sinesten,  aldarrikatzen  eta  sutsu 

defendatzen.  Atsekaberik  handiena  ematen  zion  horrelako  gauzak  jendaurrean 

azaltzeak; horrek sinestunen artean sortzen zuen zalantza giroak. Honela dio entzuleen 

artean sortutako erreakzioaz:

Geienak  katoliku  zitxinan.  Siñeste  gutxiko  gizon  batek  au  esan  zunan  aren  

itzaldia  entzun  ondoren:  “Onera  etorri  naizanean  ez  nun  siñeste  aundirik;  

baiñan orain baterez”. Gure yende gaixoak berriz: “zer siñesten dugu? Orai  

arte irakatsi daukutenak ez duia balio?”Ikaraturik gelditu zitxinan (ib.).

2111 “Kito-n arrebarekin” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1951.
2112 “Aita Urrutia´ri” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1952, 9 or.
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Idieder  apaizak,  Eskualdun  Gazteriaren  omonier  izanak  galdetu  omen  zuen 

hitzaldian  ea  Jesus  sortu  zen  ala  ez?2113.  Delako  apaiz  horri  ere,  nonbait,  ez  zion 

entzundako mintzaldiak onik egin. 

Orixe, mindurik eta barrua ezin lasaiturik, Donibane Lohizuneko erretoarearengana 

joan  bide  zen  delako  Seminario  Handiko  irakasle  J.  Sorre  salatzeko  asmoz,  eta  ez 

erretoreak baina bai beste apaiz batek esan bide zion debaldetan ari zela, Aita Santua 

bera ere jakintsu berri horietakoa zela, hots, Erroman haize berriak zebiltzala.

Orixe  50eko  hamarkada  guztian  ortodoxia  eskolastikoaren  zaindari  jardun  zen 

euskal idazle eta eragileen artean.

4.2. Bergsonismoa 

Oroz lehen,  H.  Bergson Orixerentzat  borrokatu beharreko autore bat  izan  da eta 

badakigu 50eko hamarkadan Orixeren itzala euskal munduan luzea izan dela. Hura hil 

berritan irakurri zuen haren idazki nagusia den L´Evolution Créatrice, eta ordutik aurka 

jarri zen, ingurukoak zenbat eta bergsonzaleago edo Bergsonen aldera ulerberago bera 

orduan eta bortizkiago aurka. P. Lafitterekin haserretzeko zio nagusia ematen du horixe 

izan zela: H. Bergson ezberdin balioestea. Iparraldeko euskal intelligentsian H. Bergson 

gehiago zen ongi ikusia gaizki ikusia baino; E. Salaberry, esaterako, aski bergsonzalea 

izan  zen,  eta  Orixe,  berriro  diogu,  besteak  beste,  horrexegatik  samurtu  zen  P. 

Lafitterekin-eta.

H. Bergson jaio zela ehun urte betetzen zirela eta, Yakin aldizkariaren zuzendaritza 

hartu  berritan,  Joseba  Intxaustik  empatia  eta  begikotasun  handiz  egindako  artikulua 

eskaini  zion.  Saiakeraren  atalean  jaso  dugun  bezala2114,  nabarmentzen  zuen 

hamazazpigarren  mendez  geroztik  Frantzian  filosofia  razionalismoaren  bidetik  ibili 

zela, eta Bergson izan zela horren aurka altxatu zena, baina intelektualismoa kondenatu 

2113 P. Xarritonek P. Iztuetari kontatua. Ikus IZTUETA, P.: Idazlan guztiak: Orixe eta gizarte-ingurua V, 
Etor, Donostia, 1991, 1217 or. eta 90. oin-oharra.

2114 Ikus “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan, J. Intxaustiri eskainitako atala.
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gabe,  hura intuizionismoaren bidez  osatuz.  Arrazoia beharrezkoa izan arren,  harekin 

bakarrik ezin zen filosofiarik egin.

Artikulua  bururatzean  adierazi  zuen  katoliko  batek  onar  zezakeela  Bergsonen 

teodizea, ontologia aldetik bere pentsamendua poxi bat behartuz gero. Bergsonen erlijio 

dinamikoa kristaua dela esan genezake, zioen, eta sinpatiaz ikusi arren, onartzen zuen ez 

zeukala  dena  onartzerik,  Elizak  haren  liburu  batzuk  liburu  debekatuen  Indizean 

baitzeuzkan,  besteak  beste,  L´Evolution  Créatrice.  Orixeren  irakurketa  eta 

interpretaziotik aski ezberdin. 

Orduan Nafarroa Garaiko Erriberrin  filosofia ikasle  zen J.  Azurmendik ere beste 

artikulu  bat  eskaini  zion  filosofo  paristarrari2115.  Garrantzi  handia  ematen  zion  H. 

Bergsonen  obra  jaio  zen  kultur  ingurunea  nabarmentzeari  haren  lana  behar  bezala 

balioztatzeko. Materialismoa eta mekanizismoa gailen ziren giroan aritu zen Bergson, 

eta  bere  bizi  guztiko  zeregina  materialismoaren  lorra  haizatzea  izan  zuen.  Filosofo 

horren lorpenen artean honako hauek nabarmentzen zituen: Gogoaren eta gorputzaren 

paralelismoa  ukatzea  eta  abereen  eta  gizakien  izaera  zaintzea;  eta  puntu  horiek 

Bergsonek berak aurkituak zirela azpimarratzen zuen; aurretik ere ezagutuak bai, baina 

ordurako  erabat  ahaztuak  izaki,  berak  aurkitu  izana  goresten  zuen  eta  miresten. 

Bilakaeraren filosofia neguko lorea izaki, lore edertzat zuen, eta omen eta ohore egiten 

zion filosofo paristarrari.

Goresmen horiek ez zioten batere graziarik egin Orixeri. Joseba Intxausti gonbidatu 

zuen J. Ortega y Gasset jorratu zuen bezala H. Bergson ere jorratzera: 

Naiago  nuke  A.  Intxausti'k  Ortega  Gasset'ekin  egin  duna  Bergson'ekin  egingo 

ba'lu2116.

Nola jorratu zuen bada J. Intxaustik J. Ortega y Gasset? Haren “bizi arrazoimena” 

(razón vital) aztertzean, auzitan jarri zuen madrildarra benetako eskolastikarekin aritu 

zen borrokan, ez ote zen mamu-gizon batekin aritu:

2115 Ikus “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan, J. Azurmendiri eskainitako atala.
2116 “Peru Leartza´ko: Txillardegi´ren liburua” in Yakin, (1 gehigarria), 1960, 5-6 orr.
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Zergatik  ez  dezake  eskolastikuen  errazoimenak  –eskolastikuenak,  ordea,– 

errealidadearen egia eskuratu? Zergatik egin duzu eskolastikoena Parmenide´ren 

izaki illa? Parmenide´ren izakia al da oen sustantzia?

Ukabilkalariek,  “ring”-era  igo  aurretik,  izan  oi  dituzte  ekiñaldi  beroak  mamu-

gizon batekin,  baita muturreko sendoak eman ere. Ba-da kemena ta indarra an! 

Baiña  etsaia  aurrez-aurre  agertzean  kontuak...Orobatsu  egin  du  Ortega´k  ere: 

gezur-eskolastikarekin ukabilka jardun; baiña itxoin zak, ia egizkoak esku-muturra 

erakusten dian...2117.

 

Orixe  eskolastikoari  atsegin  izan  zitzaion  J.  Intxausti  ausartu  izana  Ortegaren 

erasotik eskolastika babesten, baina inola ere ez H. Bergsonengana begikotasunez eta 

empatiaz hurbildu izana.

J. Intxaustiri  aholku hori ematen zion artikulu berean Txillardegiri  kargu hartzen 

zion gogor Peru Leartzako eleberriagatik. Famatua da artikulu horren hasiera: Barrenak 

ez dit agintzen ixillik egotea... Leartza europear biurtu zaigu eta abar. Bada, hor ere, 

Txillardegiren eleberriko ideien jatorria bilatzen hasirik, Bergsonen susmoa egiten zuen:

Leartzak ez du ametitzen  ousia  ori, ba-danik baldin ba´daki ere; baiña besteren  

agotik, Bergson´enetik ote?, au esaten digu: “gauzetan ez dago ezer dirauenik”.  

Onela Bergson´ek itzez itz: “il n´y a pas de substances”. Eta gero: “mundua ez da  

ezer ni gabe”; “ba al da mundua ezer bere baitan?” (102 eta 118 orrialdeetan).  

Au  ere  Bergson´enetik  artua  diteke.  Esaten  baitu  onek  ere,  “ni  munduak  

sortarazten  nau,  ta  berebat  nik  mundua  sortarazten  det”;  alkar-sortze  edo 

évolution créatrice da guzia; zer eta zerbait´tik ez da; zerena edo zerbaitena, bai  

(.) Iraizean, itz batzuk Bergson´engaz. Ni arrituta egoten naiz beti, kritikak nola  

jorratu  ez  dun  geiago  olako  astapuzkeriak  esan  ditun  gizona.  Esaten  ere  du,  

gizona  ekaia  (materia)  dala;  L´être,  la  cause,  la  liberté,  la  finalité,  auzi  

ikaragarriak  dirala  ta  ez  dala  oietan  pentsatu  bear:  ce  sont  des  problémes 

angoissants. Moral´a, berriz, gazteak ikararazteko  superdreagnout  omen da. Zer  

filosofu erosoa au! Auzi-zaillak alde batera utzi. Ala ere, onela pake-pixka artzen  

2117 “Ortega´ren Bizitz-Errazoimena” in Yakin, (10), 1959.
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ba´du. Leartza baiño filosofuago da; au beti bere urduritasunera biurtzen baita,  

kakalardoa bere opiltxoetara bezela2118.

Orixek  H.  Bergsonen  obrak  Landetako  Soubion  herrian  irakurri  zituen  hura  hil 

berritan, M. Oiartzabal apaizaren etxean. Handik D. Lohizunera W. Viennot frantses-

irakasle jaun adiskide maiteari idatzi zion:

J´ai trouvé, si je neme trompe pas, quelque excès de sentimentalisme dans la  

spiritualité française. Neanmoins, au moyen âge, je trouve dans l´histoire de la  

pure pensée française, une école que j´aime beaucoup. Vous aurez vue, si est ce  

que  l´edifice  reste  encore  debout,  la  très  renommée Abbaye de  Saint  Victor  à  

Paris.  Eh  bien,  Hugues  et  Richard2119,  malgré  quelque  exagération  dans  l

´allegorie,  sont  des  écrivains  qui  meilleur  ont  utilisé  le  platonisme  et  l

´aristotelisme  pour  exposer  leur  pensée  pure.  Dans  ce  temps-là  les  sciences  

pratiques  étaint  arrierées,  c´est  vrai,  mais  cette  philosophie  spéculative  et  

pratique de laquelle je vous parle, était alors beaucoup plus en avance que l´on  

suposse aujourd´hui. A l´occasion de la mort de Mr. Henri Bergson, j´ai lu sa  

Pensée et ses autres ouvres; mais, malgré son style merveilleux, il a vecu, à mon  

avis, 25 siècles en retard, parce qu´il a été déjà bien refuté par Aristote. Les deux  

étoiles  de  la  philosophie  grecque  éclatent  encore  et  ne  s´éteindront  pas.  Ma  

philosophie favorite est celle que j´ai choisie des oeuvres de ces deux auteurs: une  

philosophie dosée de l´idéalisme de Platon et du dogmatisme d´Aristote.(.)

Mais personnellement cela ne m´intérèsse grande chose parce que je préfére vivre  

la philosophie à écrire la philosophie. C´est uniquement à l´égard de mon peuple  

basque que je voudrais lui donner la pensée philosophique utile que j´ai trouvée  

chez les philosophes de tout le monde.

2118 “Peru Leartza´ko: Txillardegi´ren liburua” in Yakin, (1 gehigarria), 1960, 5-6 orr.
2119 Abbaye  de  Saint  Victor  de Paris begiratu  Wikipedia-n  eta  informazio  hau  dator: “Les  maîtres  

principaux et emblématiques de cette abbaye savante reste  Hugues et  Richard de Saint-Victor. Le 
premier étant reconnu comme le véritable fondateur de l'école, abbé de 1125 à 1140, est tout à la fois  
savant, philosophe, mystique et pédagogue. L'ouvrage De sacramentis christianae fidei (1136-1141)  
est le plus importante synthèse théologique avant  Thomas d'Aquin. Le second,  Richard de Saint-
Victor est considéré comme le fondateur de la mystique médiéval” (2009-11-01).
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Cherchons la Pensée, la véritable Pensée, celle qu´allume notre pauvre pensée.  

Cherchons la sans fantasmagories, tranquillement, doucement, et nous pourrons  

passer cette triste vie dans une félicité relative2120.

Lehenik, Orixek maite zuen Parisko Saint Victor abadiako bi filosofo handi ziren 

Hugues eta Richarden pentsamendua, hain zuzen beren pentsamendu purua azaltzeko 

platonismoaz eta aristotelismoaz beste inor baino hobeki baliatu zirelako. Bigarrenik, 

Orixerentzat duela bi mila eta bostehun urteko Aristoteles grekoa aurreratuago zegoen 

hil berri zen H. Bergson filosofo frantses sonatua baino, hots, Bergson zentzugabekeria 

historiko  bat  zen;  eta  hirugarren  eta  azken,  Euskal  Herria  pentsamendu  filosofiko 

baliagarriaz hornitu nahi zuelako idatzi  nahi zuen filosofiaz.  Benetako pentsamendua 

bilatu nahi zuen eta bere herriari eman, bizitza triste hau erlatiboki zoriontsu iragateko.

Baina  nahiak  eta  errealitateak  ezberdinak  izaki.  Lehenik  Landetan  eta  gero 

Iparraldean  (Bidarrai,  Donibane  Lohizune)  eman  zuen  40ko  hamarkada  horretan, 

lehenik, P. Lafitterekin samurtu zen, etsaitu, Bergson-en Evolution Créatrice liburuaren 

interpretazio ezberdinak zirela bide: 

Jin berri hartan arras adixkide ginen biak, eta Herria sortu zenean, lerro zonbait  

igortzen zauzkun noiztenka. Baionan elgar ikusten genuen, eta elgar aditzen.

Behin  haatik  hasarretu  zitzaikun,  eta  hasarretu  baino gehiago:  etsaitu.  Pentsa  

zertaz?  Bergson-en  “Evolution  Créatrice”  delakoaz:  ez  ginuen  batere  berdin  

asmatzen harek eta nik filosofoaren erakaspena. Hasi zitzaitan oihuka ez nuela  

zentzurik  aski  Bergson ulertzeko,  eta nik  arrapostu harek  ez  zakiela frantsesik  

aski...2121.

Gatozen Orixek “Bergson-en inguruan” prestatu zuen hitzaldira. Hona zer zioen “L

´évolution créatrice”-i eta, oro har, H. Bergsoni buruz:

2120 IZTUETA, P.: Orixe Idazlan guztiak III, Artikulu eta saiakerak,  Etor, Donostia, 1991, 24 or.
2121 Ikus “Nicolas de Ormaechea itzali zaiku” in Herria, 1961-08-17; edo SUDUPE, P.: Pierre Lafitte: 

Kazetari-lan hautatuak, Elkar, Donostia, 2002, 402 or. 
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Bi hitz hauk nola mugatzen tuen, edo bederen  l´évolution créatrice-k zer erran 

nahi duen jakin nahi nizun irakhurtzen hasi ordukoz, eta liburu handia bururen  

buru  irakhurtuz  geroz,  hori  jakin-minez  gelditu  naiz,  ez  luze  ta  ez  labur,  ez  

baititake  han  gauza  garbirik  athera.  Bergsonen  erdara  garbia  da,  komunzki  

lanhoa, konpreni errecha, bainan zenbait aldiz goibel eta laino mintzo da. Orai  

artioko philosophiak ez omen dute muga jakinik eta garbirik; ari dugun bizitze  

honekin buru-buztanka omen daude (à rebours) (Pens. 7). Nik, aldiz Bergsonen  

philosophia  dela  halakoa  uste;  gure  bizia  ta  mundu  osoa  ere  bere  erroetarik  

athera nahi baitu; mokhoz-iphurdi irauli nahi2122.

Badu hitzaldi horrek gaztelaniazko itzulpena edo egokitzapena. Honako paragrafo 

honekin bururatzen da –hau ez dago euskarazkoan–:

Ahora  me  explico  un  tanto  la  aceptación  extraordinaria  de  Bergson  con  sus  

cuarenta y tantas ediciones de  L´évolution  en vida suya. No es precisamente o  

solamente  su  mágico  estilo  de  escritor  el  que  deleita  y  embelesa  a  la  ligera  

sociedad de cinema y de café, y no está para problemas muy hondos de filosofía;  

se  ve  que  aun  entre  esa  sociedad  preocupa  más  que  algo  verdades  obvias,  

cuestiones  elementales  que  se plantea  cualquiera  ser  inteligente  acerca de  su  

propio origen y de su finalidad, cosas que ha intentado borrar de las conciencias  

el P. Espiritual laico del París frívolo2123.

Harrezkero,  maiz aipatu zuen Bergson –barnean duzun eta  ezin aterata  zabiltzan 

arantza  gisa;  segur  aski  inguruan  Bergsonen  miresleak  sumatzen  zituelako–;  beti, 

gaitzesteko. Gorago eman dugu adibide bat; hona beste bi adibide.

Sartre, Heidegger eta Zubiri filosofoei buruzko artikuluan, Sartre eta Heideggerrekin 

batean aipatzen du Bergson –lagunarte ederrean!–; jakina, gaitzesteko asmo garbiz:

2122 IZTUETA, P.: Orixe Idazlan guztiak III. Artikulu eta saiakerak, Etor, Donostia, 1991, 32 or.
2123 52 or.
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Sartzen  dituzu  beren  kuxkuloan,  beren  baitan,  BAITARAKOI  edo 

SUBIECTIVISTA oiek, eta zoratu egiten zaie. Ortatik egungo pilosopi zoroa ta 

gaizoa, indarrik artzen ez dun ume aula. Aburu bat erori orduko beste bat altxatzen 

dute. Ioana da Bergson, ioana dago Sartre, ioana diteke luzaro gabe Heidegger, eta 

...ez,  ez,  iraun dezala  Zubiri  euskaldunak, besteren izkuntzan mintzo ba'da ere. 

Gauza mardulik eta iraunkorrik atera ba'leza, euskerara biurtuko diogu2124.

Artikulu berean, aurrerago, Zubiri filosofoaren  Naturaleza, historia, Dios  liburuari 

akatsak atera eta haiek zuzendu beharrez ari dela:

Gizonari  bere  inguruekin  begi  eman bear  zaiola.  Bai,  baiñan,  oraingo inguru  

auekin eta orain dauden bezala? Mundu ontan iraizean gaude,  bidez goaz,  ez  

dugu  emen  erabateko  egoitzarik.  Beraz,  gizonaren  pilosopi  osoa  aztertu  nai  

dunak, asi danetik bukatuko danera aztetu bear du, obeki esan,betidaiño, gizona  

betikor  baita  gerokoan,  Sokrate'k  eta  pilosopu  garaienek  berenezko ezagueraz  

atzeman  zutenez.  Oker  egin  zun  Bergson'ek,  bera  mundura  etorri  zanetik  il  

zanerañoxe  gizona  aztertzea.  Bere  zoro-dantza  artan  etzun  ezer  iakin  nai,  ez  

asieraz, ez elburuaz. Ba-daki Zubiri'k, milloika aur-Aingeru ioaten dirala amaren  

sabeletik zerura, mundu au ikusi ere gabe. Aiek beste munduan gertatzean, gizon  

elduen adimena dute. Zer arr-eman ukan zuten izadi onekin, orain dagon bezala?  

Aientzat, dagoneko, zerua berri ta lurra berri izango da: “CAELUM NOVUM ET  

TERRA NOVA”. Ez al dira gu aiña gizon? Nola izan ziran gure inguruko zertzuon  

elkarki? (ib.)

Lazkaoko  beneditarren  komentuan,  1955ean  Akinoko  San  Tomasen  omenez 

egindako hitzaldi argitaratugabean, birritan aipatu zuen Bergson, eta bietan gaitzesteko:

Antziñateko  zenbait  jakinzalek  ere  ezagutu zuten au nola  bait.  Platon´ek,  bere  

alkarrizketarik ederrenetakoan, Phaidon deritzan artan Socrates´en berri ematen  

digu au iltzera zijoala. Puzonia artu aurrean, gizonaren anima ezin-eriozkoa zala  

aitortu zigun berezko argitasunez. Beraz terra viventium edo status viventium, ba-

zala asmatzera iritxi ziran gizon argi aiek. Ori dute min gure gaurko jakinzale edo  

jakin-nai-zale ezkerki oiek. Ori ateratzen zaie bidera, ta ukatu nai duten ezkero,  

2124 “Izatena ta gertatzena: Sartre, Heidegger, Zubiri” in Euzko-Gogoa, (3-4), 1954.
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nai ta nai ez esan bearra daukate, ez dakigula gutaz kanpora ezer ba-danik. Orrek  

izutzen  zun  Bergson  ere.  Auzi  bildurgarriak  dirala  zion  (des  problémes  

angoissants),  zer-dana,  l´être,  gertaburua,  la cause,  elburua edo nora-muga,  la 

finalité. Batez ere ikara ematen zion on-gaiztoen edo moralaren auziak. Ikasleei  

zukurutza  sarrerazteko,  ingeles-ontzi  superdreagnont  antzera  asmatuak  omen  

dira. Geroago, azken-aldera, bildu zan, urbildu zan guregana. Ez ote bein eriotza  

dakarrela ikusi ezkero gauzak beste gisan ikusten diralako? Esan liteke orrelako  

gizonak egirik ez dutela leialkiro billatu nai gazte diran artean2125.

Eta aurrerago, beste behin ere:

Ba-daki  San Tomas´ek  bizia  barrendik  asten  dala  (.)  Barnerakoi  zan  bai  San  

Tomas,  barnerazale,  Santu guziak  diran bezela,  baiña barne  ortan ere  Bestea  

billatzen zun: besteganakoi zan. Bergson´i buruz-buruko erakuskizuna du ta apoz-

opoko jarduera. Onek auzi lazgarriak edo bildurgarriak ba-zitun; San Tomas´ek  

ez. Bergson´ek etzun ontzat artzen zer-danik  (il n´y a pas de substances); onek 

ematen zion ikara Aristotel´en  ousía´ren buruzki.  Ikusten dan au zer  da beraz  

zerbait ez ba´da? Iratxoen dantza? Zeren dantza? Ixo; zerik eta zerbaitik ez da  

bere batean iraun dezakenik. Baña dantza orrek ere zorabioa ematen zion. Zer  

sendadabide artu zun ortarako? Bereganakoi biurtu; bere etxe barrenean sartu,  

bakartasun  soillean.  Ez  ote  zan  azpertzen?  Bai  zera!  Praile  prakadun  ori  

gezurrezko mistiku ori, bere kuxkulluan sartuta egoten bide zan (besteri horrela  

egoteko  esaten zion behintzat):  egon begiz-begi.  Zeri  begira? Irauteari  begira  

(contempler la durée par l´intuition). Zeren irauteari? –Ixo; zerik ez da. Beraz,  

utsari begira? Zer etxe utsa ta itsa Bergson´en ori!2126.

 

San Tomas goratu eta Bergson behe-beheratu.

Seguru ez dakigu P. Lafittek zer iritzi zuen H. Bergsonez, zer onartzen zion eta zer 

kritikatzen  zion,  baina  berak  adierazirik  dakigu Orixe  horrexegatik  etsaitu  zitzaiola, 

Bergson  beste  gisa  batez  irakurtzen  eta  balioesten  zelako  Iparraldean.  Badakigu, 

2125 IZTUETA, P.: Orixe idazlan guztiak III. Artikuluak eta saiakerak, Etor, Donostia, 1991, 168 or.
2126 Ikus aip. lib. 168-169 orr. Txillardegik substantziarik ez dagoelako ideia ez zuen Bergsonengandik 

hartu, fisikaren aurrerapenetik baizik: Einstein, Planck eta Eisenberg fisikarien aurkikuntzetatik. 
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bestalde,  Lafitterekin batean  Herria-n eta  Gure Herria-n idazle  garrantzizkoena izan 

zen E. Salaberry bergsonzalea zela.

J.  Azurmendik  berriki  berriz  heldu dio Erriberrin  filosofo ikasle  zela  miresmena 

sortu zion H. Bergsoni, eta aztertu du, besteak beste, euskal kulturan izan duen lekua, E. 

Salaberry  bergsonzalea  aztertzen  jarrita.  Orixeren  Bergsonen  interpretazioaz  gisa 

honetan dio:

Bergson irakurri eta irakurri, Uitziko eskolastikoa ez da kabitzen bere galtzetan:  

“Este hombre no es constante ni en lo que afirma”, haserretzen da. Bizi-oldarra  

eta eboluzioa ez dira bere filosofia  –”él es crudamente materialista”, ebazten 

du–;  intuizioaren  kontzeptua  zentzugabea  eta  kontraesankorra  iruditzen  zaio;  

substantziarik  ez  dagoen  mundu  bat,  ezeren  mundurik  ezin  da  izan  bere  

metafisikan  (han  ezin  baita  ezer  zerbait  izan),  eta  mundu  hori  etengabeko  

mugimenduan  ari  omen  dela  gainera,  ez  buru  eta  ez  hanka  du  solas  horrek.  

Holako  filosofoak  goraipatzen  dira  Europan?  “Egia  erran,  Europa  arras  

gibelatua  dago.  Dena  den,  hemen  Orixe  aipatu  badugu,  berak  aipatzen  du  

Maritain, eta Maritain baino hagitz garratzago, ortodoxia guztia zen Bergson-en  

kritikoa”2127.

E. Salaberryk H. Bergson nola irakurri zuen, J. Azurmendik xehe-xehe jarraitu eta 

azaldu digu, zer txalotzen zion eta zer kritikatzen, esaterako, Bergsonen askatasunaren 

kontzeptua2128.  Guk  aski  dugu  E.  Salaberryk  Jakin kazetan  Bergsonez  idatzi  zuen 

artikulutik  zenbait  paragrafo  aldatzea,  hain  zuzen  askatasuna zer  denaz  eta  Bergson 

gizonaz,  eta  horrekin  hein  batean  aditzea  edo  asmatzea  Orixe  eta  Lafitte  eta 

Salaberryren artean sortutako ezin-ulertuen muina. Libertateaz:

Gure egintzak gureak dauzkigu jalgitzen direlarik gure izeitearen barnetik, gure  

jitearen izerdiaz haziak. Orduan Bergson-en arabera libro gira (.)

2127 AZURMENDI, J.: Etienne Salaberry II Bere pentsamenduaz, Egan, Donostia, 2003, 120 or.
2128 Ikus  aipatutako  liburu  horretan  bereziki:  105-113 orr.  Horietan  J.  Azurmendik  E.  Salaberryren 

inkongruentzien  berri  ematen  du,  batez  ere  duen  isuria  filosofiaren  historia  buruan  daukan tesia 
janzteko eta bermatzeko erabiltzeko; eta Salaberry eta euskal kulturaren arteko sartu-irtenez: 119-122 
orr.

1156



Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan

“Libro  gira  egintzak,  gure  jite  osotik  direlarik  dario,  barneko  jitea  dutelarik  

kanporatzen,  harekilan  badutelarik,  eginak  egilearekin  batzuetan  daukan  ezin  

erranezko eitea”.

Bergson-en solasetan lerro horiek ditazke gutienik onhartgarri, gehienik aharra  

bide.  Ez  dira,  makurrak,  bainan ez  dira asko  urrun helduak,  edo dira makur,  

direlakotz  labur (.)  Ahantzi  du hortan Bergson-ek asmua ez dela gizonarentzat  

aski, ez bazaiko uztartzen adimendua edo arrazoina

Bizkitartean, hemeretzigarren mende hastean chapeldun ziren jauneri behatu-eta,  

zonbat  urhatsez  ez  dago  Bergson  aintzinean!  Chapeldunen  arabera  mundua  

tresna-mekanika  ikaragarri  bat.  Hemen  errota  itzulika,  eta  errota  guziak,  

hemendik  harat  itzulikan  eman  (.)  Nihun  ez  da  ageri  libertatea.  Nihun  ez  da  

tokirik  harentzat.  Atzokotik  egunekoa  jakin  ditake  eta  egunekotik  biharkoa.  

Denetan hala beharra, hala izan ez ditakena, burdin lege zaurtgarri (.) 

Bergson-ek  frogatuko  diote  nola  enganatzen  duten  bere  burua,  usteria  hortan  

lokartu leloek2129.

Bergson gizonari buruz berriz, hunkigarriro:

Ez  ditazke  arreilt  (arraildu/ebaki)  erakaspena  eta  erakaspen  emeilea.  (.)  Alde  

batetik Bergson-ek Bergson-en erakaspena; bertze aldetik, Bergson-en erakaspen 

osoa, Bergson. Begitarte maitagarria, Bergson-en begitartea!

Jacques  Chevalier  haren  dizipulu  atchikia,  mintzo  zaikigu  Bergson-en  

erakaspenaz “College de France”, Pariseko etche ilhun zabal, latzean: “Ba ziren  

hor filozofari eta jakinsunak, gazteak, ainhitz  gazte, jakiteaz eta egiteaz berdin  

egarri,  gizonak,  jasainaren  jasainaz  ezinduak,  emaztekiak,  ainhitz  emazteki,  

aiphamenak bereganatuak nahi dut, bainan ekarriak ere zer gora horieri buruz  

bermatzerat (.) Mintzatzalearen jitea barne zitaken arrakasta hortan: ichiltasuna  

jausten zen tegiaren gainerat, daldara ichil bat bazoan arimetan gaindi, ikusi-eta  

agertzen, arrabotsik gabe, salaren zolan, eta jartzen lanpañoaren azpian, eskuak  

huts eta maiz uztartuak, lerro bat gabe, bere kopeta gaitzarekin, bere begi garbiak  

iduri argi, betespal lodien gibelean”. Begien garbia, kopetaren zabala, hara zer  

2129 SALABERRY, E.: “Henri Bergson” in Filosofiaren kondaira I Jakin taldearen ardurapean, 
Editorial Franciscana, Arantzazu, 1965, 122-123 orr.
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bide  zitaken  Bergson-en  begitartean,  guziz  ohartgarri.  Haren  begiek,  barneko  

kharretik zuten distira (.)

Ez zezaketen jasain asko erakasleak,  holako jende ostea bil  zezan Bergson-ek,  

elizan, fededunen artean ikusten den bildutasunetik zerbait, barreatua ingurian (.)

Filozofia,  Greziako ikerzalentzat,  ez zen gogoeta molde bat, bainan bizi  molde  

bat. Orduko ohiduren arabera, zuhurziak behar zuen gogoak bezela bizia, edertu  

eta onthu.  Zuhurzia gogotik  bizirat  jausteko  egina,  gizon osoaren apaintgarri.  

Greziako ohidura paregabeari esku eman du Bergson-ek (.)

Bergson-ek  eman  dezakegun  erakaspenik  baliosena,  behar  bada  bere  biziaren  

erakaspena.

Ikusiak-ikusi,   jasainak-jasain,  bermatu  da  bere  hari,  tematu  egiaren  ondotik,  

langile  jarraikia,  langile  umila.  Arrabotsaz  den  gutieneko  acholarik  gabe,  

begiratu du bere bihotza, urguluaren ausiki tzarretik (.)

Judua zen sortzeko sinhestez eta odolez: juduak ihizi basak bezela lasterkatuak  

eta aintzinean erabiliak  ziren.  Sei  miliun  janen ditu  herra madarikatu  eta hil-

labetako su beltzak.

Bergson  egon  da  girichtino  fedearen  alhazean  ez  nahiz-eta  bere  haurriden  

zorigaitzetik ihes bazoala, nehorek aipha zezan, nehorek gogoan erabil, ez asma.

Haren azken korona, elhorrizko korona.

Jainkoaren semeak ez du bertzerik hautatu Orziale Sainduz, jausteko harrokan  

ideki hobirat.

Joandoni  Paulo,  Terecha  Avilakoa,  Kurutzeko  Jondoni  Joanes  ukan  duzke  

ara(r)teko Bergson-ek, hainberze baitzauzkon heien solasak hunkigarri, eta hain  

usu baitzituen aiphatuak, izan ziten ororentzat hazkurri2130.

Jesus berberaren idurira, bere herri  juduagatik hila irudikatu du E. Salaberryk H. 

Bergson gizona, elorri koroa eta guzti. Eta aintzat harturik, filosofoaren erakaspena eta 

gizona  ezin  zirela  arraildu  E.  Salaberryren  iritzian,  aise  asmatzen  ahal  da  Orixeren 

Bergsonen ikuspegiarekin ezin zitekeela bat etorri.

4.3. Humanismoa

2130 139-142 orr.
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Orixeren  eta  F.  Krutwigen  bina  artikulu  eta  A.  Ibinagabeitiaren  bat  dakartzagu 

humanismoaren gaiaz idatziak.  Gaia  Gernika  aldizkariko zuzendari  I.  Fagoagak jarri 

zien –Orixeren kasuan ziur,  eta F. Krutwigenean ere bai segur aski;  A. Ibinagabeiti-

arenean  ez–.  I.  Fagoagak  zubilana  egiten  zuen  Bilbon  zegoen  eta  Euskaltzaindia 

eraberritzen ziharduen F. Krutwigen eta Ameriketan zen Orixeren artean. Orixe erakarri 

nahi zuen Krutwigek Euskaltzaindirako, eta I. Fagoagak ere horixe nahi zuen. Tartean 

Gernika  kazeta  ere  bazegoen;  I.  Fagoagak eta  Th.  Labandibarrek  zuzentzen  zutena, 

baina batez ere I. Fagoagak beste zuzendarikidea Espainiara igaro zenez geroztik2131. 

Humanismo  ezberdinak  azaldu  zituzten,  artean  iragan  berri  ziren  gerra  lazgarrien 

oroimena bizi-bizi zegoela. 

Orixeren  bi  artikuluak  agertu  ziren  lehenbizi,  handik  sei  bat  hilabetera  F. 

Krutwigena, eta azkena A. Ibinagabeitiarena, aldizkaria 1953an hiltzean. 

“Gizabidea”  izenburua  jarri  zion  lehen  artikuluari  Orixek,  gogoko  ez  zuen 

“humanismoa”  baztertzearren,  edo  beste  izenez  “gizalegea”.  Nagusiki  kristaubidea 

aldezteko baliatu zuen artikulu luzea –bi aletan argitara eman zen–, eta Itun Zaharreko 

hamar aginduen aldeko agertzeko: 

Iru  izen  berriri  diet  nik  gorroto  bereizia:  “humanismo,  civilización,  cultura”. 

Gauza bera nai lukete alde-aldera, au da, kristaubidearen ordezko bezala agertzea, 

eta  beren  ustez,  kristautasuna  bañon  aundiagoa  agertzea  (.)  Gizona  nork 

gizaberritu du, Gizon egin zanak bañon obeki? Beraz, zillegi beki(r)o GERNIKA

´ri ontaz ere mintzatzea; gai au ez lekutzea edo baztartzea. Neri etzait iduritzen 

GERNIKA´k gai  au atarian  utzi  naiko dunik,  gizabiderik ederrena kristautasun 

2131 Paulo  eta  Ibai  Iztuetak  bildutako  Orixeren  gutunetan  –Orixe  gutunak  (1917-1961),  Utriusque 
Vasconiae, Donostia, 2006– badira dozena erdi bat gutun Orixe-Fagoaga-Krutwig artean gurutzatuak, 
bereziki, Euskaltzaindiaren eraberritzeaz eta literatur euskaraz informazioa ematen digutenak; baina 
ez hori bakarrik; ideologia aldetik ere, badago zera jakingarririk. Esate baterako, Orixek argitaratzeko 
idatzi  eta  Fagoagak  Krutwigi  batere  gustatuko  ez  zitzaiolako  argitaratu  ez  zuen  artikulu  batean 
honelakoak idazten zizkion gaztelaniaz:  “Nos habla usted de cultura. ¡Ya salió la palabrota! La  
tengo el mismo desprecio que a la civilización, porque ésta me evoca mucha poderdumbre moral y  
aquella muchos crímenes cometidos en su nombre. Han sido dos valores que han intentado suplantar  
a  la  honradez  cristiana  en  su  parte  moral,  y  por  eso  han  fracasado  (.)  El  universalismo y  la  
fraternidad que usted invoca es solo “de los demás para usted” y “no de usted para con los demás”  
(.) Hay quienes no entienden por cultura sino la puramente intelectual, y así hay hombres cultos  
(usaré estas odiosas palabras para que me entienda), intelectualmente cultivados, pero que en su  
parte moral son un erial  de vicios”.  IZTUETA, I.  eta  IZTUETA, P.:Orixe gutunak (1917-1961), 
Utriusque Vasconiae, Donostia, 2006, 529 or.    
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jatorra baita (.) Gizabiderik zuzenena, Jainkoaren legeko amar aginduetan erakutsi 

zaigu: Jainkoa maitatzea, ta lagun urkoa geren buruak bezala2132.

 Baina gerraondoko krisiari  irtenbide  tradizionala  emanagatik,  krisiaren zantzuak 

berak  ere  oso  nabari  ageri  dira  aipatutako  artikuluan,  eta  irtenbidea  bera  baino 

interesgarriago gertatzen dira krisi zantzuok, nola gizabanakoari dagokionez hala herri 

handien jokabideaz den bezainbatean: 

Damurik, gaur eguneko kristautasuna errekara joan dala esan diteke, eta ez da zail, 

zenbait  kristau  baño  eta  asko  kristau  baño  gizonago  agertzea  (.)  Erri-jende 

xumeari basa-jende esatea ez dago ongi; baña gaurko egunean, baserrietan bizi 

dan jenderik ankerrena, urijenderik geienak baño gizabide aundiagokoa iduri zait. 

Baserritarra  naiz;  uri  aundiak  ikusi  ditut;  ez  det  ordea  ikusi  gure  baserritarrak 

bezain gizabidezko uritarrik. Baso eta uri, gauza ederrak dira, guk itsusten ez ba 

ditugu, basakeri ta urikeri biurtzen ez ba ditugu (.) Indarrarena beste eskubiderik 

ez da ageri, itzak bestera ba dira ere, indarra erakusten ba´du, auzia arek derama 

azkenean, juduekin gertatu dana. Garbi aski ikusten dugu. Edozein erriri, bere jabe 

izatea zor zaiola aitortzen dute alde batetik; bañan erri aundi oien menpean beste 

erriren bat baldin ba´dago, begira gero! Bi neurri beti: neretzat bat eta besterentzat 

beste bat. (ib.)

Landaguneetako gizalegea eta hirietakoa aurrez aurre, indarraren arrazoia gailen eta 

ez arrazoiaren indarra. Esaldiok egun ere zer pentsa ematen digute, gaurkotasunik galdu 

ez duten seinale. 

Orixeren  bi  artikuluen  ondotik  etorri  ziren  F.  Krutwigenak.  Lehen  artikulua, 

“Gernikako Arbolaren Fruktuak: Egia ta Tolerantza” izenburukoa zehatz-mehatz uler-

tzeko, mito grekoen eskulibururen bat aldean edukitzea komeni da, fenixaren mitologiaz 

xehetasunez jabetzeko (Egun Interneten bil liteke informazioa, baina 1951n ez); bertan 

Joanes  Leizarragaren  Iesus  Krist  Gure  Iaunaren  Testamentu  Berria-tik  “Ioanes 

theolojianoaren apokalipsea edo rebelationea” kapituluko txatal batzuk daude aldaturik 

(Egun,  halaber,  Interneten);  eta  hinduistek  eskritura  errebelatutzat  dituzten  Mukhya 

Upanishad-etara igortzen zaitu testuak, sanskrito zaharrez idatzitakoetara. 

2132 “Gizabidea” in Gernika, (11-12), 1950; eta in Gernika, (13 eta 14), 1950.
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Orixek  gerraondoan ere  jarraitzen  zuen  Testamentu  Zaharra  eta  Berria  eredutzat 

jartzen; F. Krutwigek, aldiz, kristau tradiziotik Leizarragaren Testamentu Berriko txatal 

batzuk baliatu  arren,  fenixaren  mito  grekoarekin  nahasian  ekartzen  zituen,  eta  alde-

aldera lapurtera  klasikoa erakutsi  beharrez,  hots,  Itun Berriaren erabilera  apaingarria 

egiten  zuen,  eta  hinduismoaren  ikaskizunak  hartzen  zituen  aintzat,  hots,  egiak  eta 

tolerantziak elkarrekin joan behar zuten.

Egia erlatiboa zen: 

Zuk  horrela  uste  duzu,  bertzeak  hala;  nundik  othe  dakizu  zure  ustea´  zuzena 

denik?  Erakhuts  ezazu.  Haur  baino  lehen´zure  ta  bere  uste  guztiek  eskubide 

berdina  dadukate.  Zein  jainkoak  estalgetu  derautzu  zororri´aburu  faltagabeko 

hori?2133. 

Eta erlatiboa zenez, azkena egin behar zena inposatzea zen, bortxaz ezartzea:

Fedea ta egia eztira suz ta iskiloez hedatzen.  Odolaz hedatzen den alegia egia´ 

gezurra da.  Expetxez,  urkhamendiez,  goitzarrenez  ta  intolerantzaz  zaintzen den 

sinhiste,  fede,  errejimene  nahiz  erleginoa´gezurrezkoa  da.  Edonun  tolerantzak 

beharr  du  egon,  egia  legoen  (.)  Itzalgitarren  intolerantzaren  handia!  Mairuen 

semeok othe gara? Guk ere geue aburuak djihîadàz hedatuko ditugu-a? Geuri ere 

prophetak paradisurik agindu derauku-a? (ib.) 

Mendebaldeak  jainkotutako  estatua,  eta  progresoa,  eta  militarismoaren  fartsa 

nardagarria  salatzen zituen,  Der Wille  zur Macht (Botere Nahimena)  predikatu zuen 

Nietzsche eta ustezko hipergizonak: 

Gezurraren  propheta  hoik!  Zeintzuk  dira  zuen  missinoaren  itu  ta  bideak? 

Gizonaren  sentimenduak  gogorrtzen  dituzue.  Progressaren  gezurrezko  jainko 

hoien  ezpainetan  Satan  eta  Molokh  mintzo  dira.  Mundu  modernuko  jainko-

aizunak, jainko-estatua, jainko-progressa' maitarzunaren, tolerantzaren etsaiak dira 

(.)  Der  Wille  zur  Macht  pheredikatu  zuen Nietzschek  eta  bere  ikasleek  gudua 

2133 “Gernikako Arbolaren Fruktuak: Egia ta Tolerantza” in Gernika, (15), 1951.
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kategetu dute. Zorigaiztoko hyper gizonek' urrikaririk gabe mundua artheztu nahi 

ukhan dute. Edozein nahikunte zatarretan bezala' orzirantz jaurkiti burhoa' lurraren 

gainera gizoner erori zitzaien. Eta geroz munduak Erruki! erruki gutaz! deihadarr 

egin du. Ahantz othe zedin hitz haur? Zein leinutakoak izan dira Europa berriko 

hyper-gizon barregarriok? Nolakoa izan zedin militarismuaren farsa nardagarria? 

Orain ere zauriak sendatu eztira, mundua zuzperrtu ezta, eta berriro jazarrkundeai 

buruz mintzatzen gara (ib.).

Bestela  esanik,  Ekialdeko  balioak  bereganatzera  jo  behar  zuen  Mendebalde 

militaristak, hinduismoaren erakutsiak jarraitu behar ziren, Egia nekez bada nekez gure 

baitan bilatzera deitzen zuen: 

Ezagut  ezazu  Bata,  ezagut  ezazu  Arima  (Tam  ezaikam  jânathâtmânam)  dio 

Mundak Upanixadak, ezin-hilezkotarzunaren zubia (amrtasyaisa setuh) delakotz. 

Ezagut zure burua, zure Norbera! Haur naikhoa da. Bethi bertzeen nokhuak eta 

nothak ezagutu, ikhusi, jakin nahi ditugu, ez-al-ditugu nokhurik, thonarik? Ez othe 

dago gu gan Bata lohitzen duen thona? Ez othe dago gu gan Egia itzalpetzen duen 

behaztoporik;  jaio  izatea'  pekaturik  handiena  den-ezkero,  gu-gan  notharik 

handiena daramagun ber, nola ephaika giniroke tipikeria  baizen eztena?(.)  Egia 

gugan  gothorrki  ta  arthoski  bilhatu  beharr  dugu.  Ezta  egia  errubakoen  odolaz 

eratzen. Ezta egia arerioen nekhez ta nahigabez handitzen. Egiaren fruktua' gure 

izerdiaren  euriaz  zorhitzen  da.  Gure  begietako  malkhoek hazten  ditute  egiaren 

liliak.  Ezta  egia  etsaien  jazarrteaz,  goitzarrentzeaz  guganatzen;  gugan  bilhatu, 

gugan hauteman beharr dugu baizik.(ib.)

Ildo  bertsutik  jotzen  zuen  bigarren  artikuluan  ere:  “Humanismu,  gizabidea” 

izenburupekoan.  Izenburuan  bertan  garbi  ageri  da  Orixeren  izendapena  ez  zuela 

baztertzen,  nolabaiteko  keinu  bat  da  Orixek  asmatutako  deiturari.  Baina  mamiari 

doakionez, harenaren aldean oso bestelakoa da, honen aurrekoaren plegukoa.

Humanismoa honela mugatzen zuen: 
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Humanismuak  diosku  Ezagut  ezazu  zure  burua!  Ezagut  ezazu  zure  etsaia! 

Gehienetan gure etsaia etzan hoin txarra, ezta hoin gaizto, gu bezenbertzeko gizon 

bat da. Gure ohiturak eta ekhanduak daduzka, gure okherrdurak ere bai. Eziakiteak 

bere biziaren arazo guztietan bere fanatismua derakhusa, beure inkonprezinoa ere. 

Gure lagun-urkoa ezatgutzen dugularik maitatzen dugu. Bertze herriak eztira gu 

baino geiztoago,  gu baino gogomotzago,  gu baino erhaileago.  Edozein herritan 

gizon  onak  eta  txarrak  dagoz,  edozein  herritan  botherearen  irritsuak  dagoz, 

edozein herritan bertzeen katigutzeaz bere irritxa (sic) askietsi nahi dutenak dagoz. 

Bainan hauk lekorean bezala guretan ere ba dagoz2134.  

Aurreko  artikuluan  baino  oraindik  gogorrago  jotzen  zuen  gudaren,  gudarien  eta 

gudarosteen  aurka.  Eta  guda  Europaren  zibilizazio  modernoaren  ondoriotzat  jotzen 

zuenez,  Asiara  begiratu  beharra  zuen  Europak,  eta  aurrekoan  hinduismora  bezala 

oraingoan Txinako taoismora, Tao-The-Txin edo Meng-Tse bezalako Txinako filosofo 

handiengana:

Europak´gauzarik  asko  Asian  ikas  ahal  bai  litzake.  Berhain  europarren 

hanpuruskeriak  Okzidenteko  gobernariak  itsutzen  ditu.  Zer  dala-ta  guduak? 

Eztago gudu onik, edozein gudu zatarra, doillorra, zekhena, txarra da ta. Sinaren 

Philosophu handi guztiak gerlaren kontra zegozen, taotarrak bezala, bertze guztiak 

ere  (.)  Bai  guduzale  oro  ohoin,  laphurr,  erhaile  dela  erraten  dugu.  Gudarozte 

gehienak eztira lapurretarentzat gerturik dagozen ohoin batzuk baizen. Ohoin bethi 

ohoin, nahiz Estatuaren zerbitzuan egon ere. Gizon baten erhaintzea´nahiz etsaia 

izan  ere´bethi  erhaintzea,  assessinatzea  da.  Eta  mila  edo  miloi  bat  gizon 

erhaintzea, assessinatzea da. Eta mila edo miloi bat gizon erhaintzea´assessinatze 

handia da´nahiz eta aberriaren loriaz egin ere. Bainan assessinatzearen bidez´gizon 

zantarrak  eta  doillorrak´aberriaren  ohorea,  nazinoaren  loria  bilhakatzen  dira. 

Nazinokeria nardagarria hamai eztadino´gizasemeen borreruak aberriaren aitentzat 

eduk  ditzaguno´burhoak  iharrdukiren  du.  Hau  da  gizonen  botherearen 

itsusitarzunaren handia! Meng-Tsek zioan bezala: Kako bat ebats ezazu eta ohoin 

bezala´urkhamendira joanen zara. Erresuma bat ebats ezazu eta Duka bilhakaturen 

zara, Ohointzearen bidez Dukak eta Printzak egiten dira (.) Bainan guduak gure 

zorigaiztoko  Zivilizazinoaren  ondorioa  dira  (.)  Eta  oraingo  zorigaiztoko 

2134 “Humanismu, gizabidea” in Gernika, (17), 1951.
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Zivilizazinoaren  fruktuak  gudu  ankherrak  eta  goseteak  dira.  Zivilizazino  haur 

Bethikozko legearen kontra jaiki zan. Bainan Hatsegabeko Bilhakatzea ezin atzipe 

dezakegulakotz´bere kontra jaikitzea´ hybris bai ta, larregikuntza bai ta, edozein 

hybris bezala´gurea ere garesti ordaintzen dugu  (ib.)

Mendebaldeko  zibilizazioak  gudura  garamatza  betiko  Jainkoaren  aginduak  eta 

Jesukristoren  erakutsiak  bazter  utzi  ditugulako,  zioen  Orixek.  Krutwigek  ere  gudu 

anker-bidegabea Mendebaldeko zibilizazioaren ondoriotzat jotzen zuen, baina gaizkitik 

askatzeko Asiako kulturetara  jo beharra aldarrikatzen zuen: hinduismoa eta taoismoa 

geureganatzera dei egiten zigun, sonetoetan bezala hitz lauz.

Gorago aipatu dugun bezala,  Gernika  kazeta desagertzean A. Ibinagabetiak idatzi 

zuen humanismoaz, beste era batera interpretatuz haren esanahia.

Hona bere arrazoibidea:

“Humanismua”k,  literaturan  daukan esanguraz  bertzalde,  ba'du beste  iraurriago 

bat ere, elerti-baratzean eman oi zaionaren kidekoa. Literatur-humanismuak giza- 

zentzu  guztien  eldutasun  eta  umotasuna  berez  darakar,  ots,  gizon-bete  ta  alde 

orotarik  oso  baten  erapena.  Antxiñako  elendarrek  iritxi  zentzu-giroa  duzute 

humanismuaren  uztarik  bikaiñena,  zentzu-giro  eta  gogo-giro  neurtu  ta  betea, 

armoni-oreka goxoenean azi gizagogo atsegiñarena. 

Barne giro zuur orrek ordea, barnetik landara bear du, giza-biotze-tik gizartera. Ez 

dago zentzu-giro beterik ez eta arestian aipa armoni-girorik, bakartasun soilenean 

trikuaren gisa bilduta, baranokoetara itsu ta gor dagoen gogo-zakarraren baitan. 

Gizarte-humanismua  besterik  da.  Zentzuadarrak  erne  ta  biotz-ateak  ere 

landakoetara zabal bear ditu, andik ialki giza-asmo ta ustekizunak iker eta azta 

ondoren onez atosteko2135. 

Greziako  literaturak  bertako  gizarte  eta  politika  moldeekin  harreman  estuan  zer 

idatzi  ugari  eman  du.  Batez  ere  antzerkiak,  eta  honen  baitan  tragediak  gehiago 

komediak  baino.  Idatzi  diren  askotariko  iritzietarik  bat  bereziz,  greziar  antzerkiak 

helburu  moral  garbia  du;  batetik,  herriari  tragedia  erakusten  zaio,  delibero 

2135 In Gernika, (25), 1953.
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erabakigarriak hartzera behartua eta sufritzera kondenaturiko heroi tragikoa ohoratzen 

da, baina aldi berean heroiaren  hybrisak, harrokeriak eta neurrigabetasunak gaitzesten 

dira, sophrosyne eza alegia, eta neurritasuna gorestera eta maitatzera erakarri nahi da 

populua. 

Ibinagabeitiarentzat  kulturan  hybrisa  asmo  eta  iritzi  bakarrak  zekarren,  Gernika 

kazetak  sustatzen  zuen  gogozko  batasuna  birrindu  zuten  euskotar  edo  euskaldun 

abertzale  aizunek.  Sophrosynea,  aldiz,  espiritu  zabaltasunak,  aniztasunak  dakarren 

aberastasunak. Guztien gainetik askatasuna eskaini zien Gernika aldizkariak, eta samina 

sumin bihurturik gogor salatu zituen hura hiltzen lagundu zutenak: 

Minez euskaldunok gere adimen-armak zorroztu ta erabiltzeko izan dugun gudu-

zelai bikaiñena, ondatzer dagoela. Itzaltze onek beste Gernika dakarkit gomutara. 

Ua gure etsaiek erre eta kixkali  ziguten. Deitoragarria benetan,  ala ere arerioen 

eskuz  bete  zan  erailketa  ura.  Gure  Gernika onen  erioa  are  deitoragarriagoa 

deritzat,  senide tarteko erailketa bat izaki(.) Ez nuke nai “Gernika” iltzerik. Ez, 

bizitza luzeena opa diot. Gure gogoetan kultur-miña, euskal-miña beti ere bizi ta 

bizkor daramagunok bederik elkartu gaitezen, euskal lotsagabeak sortu basamortu 

elkor onen erdian gure Gernika eta Euskalerri osoa ere sekulako galdu ez ditezen 

(ib.).

Bestela  esanik,  euskara  eta  kultura  aintzat  zituzten  abertzaleak  behar  ziren,  eta 

horiekin batean gogo-zabaltasuna.

Ikasle zintzotzat  zuen baina liberaltxoa ateratzen ari  zen A. Ibinagabeitiari  kargu 

hartu beharra sentitu zuen Orixe moralistak, hizkuntza eta ideologia biak nahasian:

Zu ere bai, xeme? ¿Zer da kultur, izen itsusi ori? Etzaitzatela bildu, pixkarik ere, 

beren xoxo-kabira berrizale oiek. Etzoazala oien besotik gizabete ere. Bein edo 

bein, oso bakan, ezinbestean, eskua eman, bai. Len ere egiten genuna. (.)

Zera esango dit norbaitek: Kultur orrek gizon osoa atzematen dula, bai ta biotzari 

edo oitura onari dagokiona ere. Nik ez dut ontzat artu beiñere adiera ori ustelkeria 

besterik ez baitu ekarri berekin. Gaiñera, gure iaurespide edo erlisioa ordeazteko 
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ekarri dute, lenago civilization eta lenago Humanismo bezala. Gauza onak ekarri 

ditutela, bai, buru-lanari dagokionez; bestela ezer gutxi. (.)

Gure izkera iakintsua da, latin iatorra bezala, “lengua sabia”, ta erritarra gaiñera. 

¡Alde, beraz, itz illak eta elkorrak! 

Dagoeneko ikusi dugu zer ekarri digun Krutwig'en coltura orrek: 

                  “Gauzen izaitea Ezerezean 

dago; Nirbana da beren zentzua” 

Gauzen gauza ezin da bilhatzea 

gauzek barruan gezurra baitaukate. 

Lanho de oro, mundua, elhea. 

Ezer eztago, eztago Gogorik, 

Spiritua ez da Kimaira baizik” 

Eta abar. (E. G. III, 5-6). 

Ez dakit Krutwig Budaren ala Tzeus' en seme dan. ¿Neurtitz oiek lumari erdoia 

kentzeko egin ote ditu? Ala ere arinkeri aundia litzake. ¡Ara, mutikoak! Oraintxe 

sartu  da  euskera  gizabidean,  Iainkoa  ukatzen  ikasi  baitu.  ¡Zer  zadura-badura 

nâsiak ematen ditugun zartari berri ortan! 

Ez, Andima, ez; ez goazen oien besotik gizabete ere2136. 

4.4. Euskara eta liburu lizunak

Eztabaida honetan bost idazlek hartu zuten parte: A. Ibinagabeitia –polemika eraiki 

zuena–, C. Xemein,  N.  Etxaniz,  J.  Mirande eta  P.  Lafitte.  Pariseko  Euzko-Deya eta 

Herria-n.  1952ko  azarotik  1953ko martxora.  Honekin  batera  ematen  dut  era  berean 

Euzko-Gogoa-k  1953an  deitutako  olerki  lehiaketaren  berri  eta  hartan  N.  Etxanizek 

ondutako “Griñen loa” olerki “gordin”-arekin zer komeria ibili ziren.

2136 “Ezinbestean (Andima´ri)” in Gernika, (23), 1953; eta  A. Ibinagabeitiaren artikuluak: SUDUPE, P.: 
Andimaren idazlan hautatuak, Elkar, Donostia, 1999, 43-60 orr.
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Pariseko  Euzko-Deya-k Hego Euskal Herrira sartzeko oztopo handiak zituen,  eta 

horregatik ez zen asko zabalduko, baina mugak gorabehera, eztabaida jakingarria da.

Gorago esan dugu A. Ibinagabeitiak abiatu zuela eztabaida.  Parisen bizi izan zen 

1947tik 1954ra bitartean –polizia espainola etxera etorri eta Parisera ihesi joanik–; J. 

Mirande eta Tx. Peillenen euskara irakaslea izan zen, eta haien bultzatzaile eta eragile 

euskarazko  literaturgintzan.  J.  Mirandek  eginak  eta  argitaratzeko  prestatuak  zituen 

1952. urterako hogeita bost bat olerki, asko lizunak eta likitsak garaiko euskal hiztegian: 

lesbiarrak, putattoak protagonistak zituztenak... 

A.  Ibinagabeitiak  berak itzuli  berria  zuen Ovidioren  Ars Amandi.  S.  Mitxelenak 

egina zuen olerkiren bat larru-jotzea  gaitzat  harturik,  eta  N. Etxanizek laster  egingo 

zuen “Griñen loa”  izeneko olerki  eskandalagarri  samarra  garai  hartarako;  hain  justu 

euskararen  arloak  zabaltzeko,  euskara  ito  eta  zanpatuari  askatasun  lekutxo  batzuk 

eskaini beharrez. 

A. Ibinagabeitia eta N. Etxanizei zegokielarik behinik behin bazegoen eztabaidaren 

atze  oihalean  halako  sentipen  jakin  bat:  euskaldunak  beren  ohitura  eta  ekanduetan 

moralenak eta garbienak izanagatik estatu demokratikoek ez ezik Elizak bere eskutik 

utzi zituela, gizagaixotzat jorik, eta eskandalu pixka batek on egin zezakeela, gutxietsi 

eta zokoratuaren mendeku gisa.

Gaia  plazaratzeko  modua  probokatzailea  izan  zen;  A.  Ibinagabeitiak  ez  zuen 

euskarazko  irakurgaietan  erotismo  gehixeago  edo  sexualitatearen  gaia  jorratzeko 

askatasuna  eta  premia  galdegiten  zuhurki,  zuzenean  erronka  jotzen  zuen:  euskaraz 

liburu pornografikoak egingo balira ere? Ikaratu?:

Auxe  esan  nai  dot:  Aberri  barruan,  TASUN  eta  KERI  guztiak  izaten  dirala: 

Edertasunak eta Arinkeriak; Maitasunak eta Maitakeriak (.)

Orain arte, euskera aldez zerbait egin nai izan dogunok TASUNATZAZ bakarrik 

jokatu  gara.  KERI  alde  ori  aldebat  utzita.  Eztot  esango  okerreko  bidetik  ibili 

garala, ez orixe, baña giz(a)talde askori opor egin dautsogula, ori bai...Eta idazti 

lizunak (pornografia) eurak be euskeraz egingo ba´lira? Ikaratu?2137.

2137 “Norbaitek” ezizenpean: “Euzkerea ta liburu lizunak” in Paris-eko Euzko-Deya, 1952-11-01. 
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Hau  da,  gorputza  Jainkoarena  eta  haren  garbitasuna  dohain  eta  bertute  oso 

garrantzizkotzat jotzen zen euskal gizartean, eskandalua sorrarazteko premia sumatzen 

zen, debeku gisa sentitutako askatasun gabezia leherrarazi eta ezabatu nahi zen nolabait. 

Aurreko  eztabaidek  baino  protagonista  gehiago  bildu  zituen  polemika  honek,  eta 

besteak beste, P. Lafitte J. Miranderekin haserretzea ekarri zuen. 

Hurrengo alean berean erantzun zion Zeferino Xemeinek  Abandotarra ezizenpean. 

Euskaldunak beti ekandu onekoak eta garbiak izan ginela. Euskaraz biraorik ez zegoela 

eta lizunkeriari bide emanez gero, espainiartu eta endekatuko ginela:

Ixan gaitezen, ba, euzkeldun garbiyak eta aberrtzale zintzuak. Eta gauza guztiyen 

gañian kistarr onak. Euzkerea, bai, baña ez lizunkeri-bide2138.

Artikulu hori zela eta, N. Etxanizek gutuna egin zion A. Ibinagabeitiari:

Zure “Lizunkeria”ri buruzko jarduna ikusi det. Ain zuzen, beste ainbeste gertatua 

da emengo alde onetan. Lagun bat joan zaio euskalzale jator bati, gordinkeri oiek 

euskeraz  ezin  ditezkela  adierazi,  esanaz”.  –Euskalzaleak,  lagunaren  ezjakiña 

esnatu nairik, artu du luma, ta ordu laurdenean, sudur-aurrean egundoko lantxoa 

jarri  dio.  ¡Alakoa lantxoa,  ala  ere!.  Egun gutxi  barru  bialduko dizut  olerki  au 

(bertsotan baita egiña); ta ikusiko dezu eztiola iñori zor gordiñean. Olerki orren 

izen-burua  “SUSAAK” (.)  Bakarrik  auxe  eskatzen  dizut.  Nere  euskalzale  ori, 

lagun aundia det, eta ixillik eta aren izena iñori ez esatekotan erakutsi zidan olerki 

ori.  Etzazula beaz noranai eta edozeñen begietan zabaldu lantxo ausarditsu ori. 

Esan bearrik eztago, egille orrek eztuala lizunkeri-asmorik izan ori idazterakoan. 

Euskaldun iñosoen kaikukeria aztartu-asmotan egin zuan2139.

Adierazgarria  da.  Erlijioso  batzuek  moralaren  hesi  estuak  zapartatu  eta  zabaldu 

beharra sentitzen zuten. Sexua tabua zen. Dena lizunkeria zen.

 

2138 “Euzkerea ta euzko-ekandu onak” in Paris-eko Euzko-Deya, 1952-12-01.
2139 1952-12-09an  egina.  Argitaratugabea.  Lagun  hori  Salbatore  Mitxelena  zen,  orduan  Donostiako 

Atotxan zegoena. N. Etxanizekin maiz elkartzen zen. Ikus: Etxaniz, N.: “Susa” in  Jakin, (5), 1978, 
98-102 orr.
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N.  Etxanizek  agindu zion  A.  Ibinagabeitiari  C.  Xemeinen  artikuluari  erantzungo 

ziola, eta hala egin zuen:

Auzi  berria  degu  euskalzaleok:  Euskera  ta  lizunkeria  alkartu  ote  ditzakegun. 

Bereala sortu dira “integristok” makilka (.)

Giza-griñak aizatuaz,  erdera guzietan diru asko etxeratzen digute.  Euskerak ere 

irabazpidea  sor dezaiguke,  lizunkeria  aizatuz.  Dirua ez-ezik,  indarra  ere artuko 

liguke gure izkuntzak bide ortatik (.)

Ala ere, erdera oiei pekaturaño ez diogu jarraitu nai. Lizunkeriz oben eragiteko 

bakarrik dan literatura ori beaz, zokora dezagun (.)

Burruka  sortu  diguten  saillean  bertan,  arpegi  eman  bear  diegu  euskeraz  gure 

etsaiei2140.

Hots, euskal literatura ezin zen prentsa katolikoa izan, sexua jorratzeari heldu behar 

zion, giza grinak literatura egiteko gaitzat hartu baina fedegabeek baino moralkiago. 

J. Mirande ere bildu zen polemikara, eta, jakina, beste gisa batez: euskal literaturak 

ez zuen kristautasunari hauspoa emateko izan behar; euskaltzale eta euskal idazle artean 

apaizak  eta  giristinoak  nagusi  baziren  ere,  heterodoxoak  ere  baziren  –une hartan  F. 

Krutwig  ere  Parisen  zen,  eta  maiz  biltzen  zen  Mirande,  Ibinagabeitia  eta  Tx. 

Peillenekin-eta–, eta euskaldun ez zuen bataioak egiten, baizik ere odolak, euskarak eta 

euskaldun izan nahiak. Apaizak eta euskara eta EAJ alderdi konfesionala ere aipatzen 

zituen:

Khristarr  zintzo  batentzat,  hitz  dorpheen erabiltzea  eta  idazki  pornographikoen 

irakurtzea bekhatu andi dela ba laiteke...Bekhatua, ordea, hizkuntza batetan edo 

bertzetan egonik ere, berdin handi da nik dakidanez. Zergatik ez dugu beraz geure 

hizkuntzan eginen, gure arimari kalterik gehiago eragiten ez zaiolarikan?

“Euzkeraz  eztago  biraurik  eta  birau  egiten  daben  euzkeldunak  erderaz  egiten 

dabe...”,  aspaldiko  lelo  hori,  Euskaldunetaz  erran  ohi  diren  pseudo-egia 

anhitzetarik bat baizik ez da. Nik segurik euskara iathorrezko zazpi burhau gothorr 

eta bertze hainbat kantu zikhin, ene Zubero-herrian ikasiak, ezagutzen ditut, baita 

piadoski erabiltzen ere, nire aiten aiten ganikakoak dirala-ta (.)

2140 “Euskera ta griñak” in Paris-eko Euzko-Deya, (355), 1953-01-01.
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Abandotarren hitzetarik, euskaltarzunak soilki khristarrtazuna edo, hobeki erran, 

katholikotarzunaren begiratzeko bide izan beharr lukeela  dirudi.  Bera katholiko 

dela  agiri  baitu,  haren  joera  haur  enthelegatzen  dut  bainan  gogoan  harr  beza, 

arren! oro ez garela hain katholiko sutsu. “Euskaldun, fededun” dio bertze lelo 

zaharr batek. Fededunago garentz, ezenez bertze gendeak dudatzen dut. Euskal-

gogoaren  idioplasman  aitzinako  paganismuaren  hondakinik  asko  edireiten  ahal 

ditu  edozein  psykhologuk  edo  folklore  ikherrtzailek.  Eta  oraiko  euskaltzale  ta 

aberrtzaleen artean, pantheistak, neopaganu bai eta atheistak ere ba gagoz –edo- ta 

khristarr-theistak  egon  arren  berhain  Vatican-zaleak  ez  garenak  herri  orotako 

intelligentzan bezalaxe. Euskaldun “heterodoxo” hoietaz guti mintzatzen dela nahi 

dut, eta ez da miresgarri: batetik oraindanoko euskaltzale gehienak aphezak izan 

baitziran  eta  bertzetik,  euskal  aberrtzaleen  kopurua  alderdi  konfessional  baten 

khide baitira. Badarik ere horr garade...Zer uste dute Abandotarrak eta Euskaldun-

fededunzaleak, ala endekatu batzu gerala? Odolak, hizkuntzak, bai eta nahiak ere 

egiten dute Euskaldun. Ez baptismak (.)

Gure  oraiko  idazkuntza  gehiena  hain  idor  ba da,  ez  da  beraz  arrigarri.  Euskal 

idazleak  Mariaren  Alhabentzat  baizik  ez  lukeela  idatzi  beharr  ba  dirudi...Gure 

lehen  auktorak  ez  ziran  hain  herabe,  eta  Biziaren  egia  gordinak  ere  azaltzen 

zituten,  beharr-orduan;  bainan  egungoak,  aphezak  baino  aphezago  izan  nahi 

dute!2141.

N. Etxanizi eta J. Miranderi biei ihardetsi zien P. Lafittek2142. Bereziki N. Etxanizi 

zuzendurik:

Bi  eskualzale,  batto  mendiz  haraindikoa,  bertzea  hunaindikoa,  berriki  ari  izan 

zaizku  auhen  eta  sinkulinaz,  baizik  eta  zerak...  ari  daukula  eskuara  galtzen... 

(pinterdia, ez duzuela asmatzen zerk?)... eskuaraz ez omen baitugu aski erabiltzen 

irakurgai lizunik! Zikinkeria dariogula izkiriatuz, ba omen ginuke arrakasta biziki 

2141 “Liburu lizunetaz” in Paris-eko Euzko-Deya, (355), 1953-01-01.
2142 P. Lafittek izan zuen sustatzailerik artikulu hori idazteko. Bestela ere,  beharbada, idatziko zuen, 

baina  kexu  hau  behinik  behin  jaso  zuen.  A.  Ibinagabeitiak  bere  gutunen  artean  zeukan  Jean 
Chabagnok “Des Missions-Etrangéres de Paris” P. Lafitteri  egindako gutuna. 1953-01-09.  Honela 
zioen: “Vous ne vous étonnerez pas si je regrette vivement qu´une page de cette nature trouve place  
dans  un  périodique  destiné  á  nos  chers  compatriotes  basques.  Votre  influence  dans  les  milieux  
directeurs  d´EUZKO  DEYA pourrait-elle  éviter  le  retour  de  semblable  article?  Sans  cela  c´est  
EUZKO DEYA lui-même qu´il conviendrait de mettre dans cet INDEX qu´a lu Mr. Mirande”.
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gehiago,  eta  eskuarazko  liburua  bixkotxa  bezala  sal  omen  litake...Holakorik 

gogoratzea bada zerbait, aiphatzea ez da gutiago (.)

Eskuararen  irakur-araztea?  Guk  ez  dugu  neholaz  eskuara  eskualdunen  ganik 

berexten, ez berexi nahi ere. Eskualduna nahi dugu norbait izan dadin, gorphutz 

eta arima, sendo eta garbi egonez edo bilhakatuz, egiari eta ongiari emanez. Ez 

dezakegu  beraz  ez  hala  ez  denik  ez  eta  gaizkirik  onhart,  nahi  bezain  ederki 

eskuaraz panpinaturik ere. Euskaldungoak bere mugak baditu: pollitago zaitzuia 

zinez,  gizon  mozkor  arraila,  Bordaleko  arnoa  utzirik,  Tafallako  arnoz  ase 

delakoan?  Edo  gizon-hiltzale  bati  aiseago  barkatuko  diozuia,  Saint-Etienne-ko 

zizpak erdainaturik, Eibarreko batez egin duelakoan bere herio-lana? Hala-hala ez 

zaiku jasangarriago eskuarazko lizunkeria, erdarazkoa baino.

Ebanjelioari gaude: “bilha zazue lehenik Jainkoaren erresuma eta gaineratekoak 

ukanen ditutzue populu”2143.

Aipatu gabe izena, J. Miranderentzat berriz, honako ihardespen hau:

Dio bi  jaun ausart  horietarik  batek,  ez direla  eskualzale  guziak fededun,  nahiz 

diren  eskualdun,  bai  odolez,  bai  gogoz,  bai  mintzairez.  Dauka  gure  lege 

girixtinoetarik bazter daudela hek, eta ez dutela zeren burua aphal sinhesten ez 

duten fede baten manupean. Ihardets dakioke:

Adixkidea,  ez dautzugu ez zuri  ez nehori gure fedea bortxaz onhart-arazi nahi; 

zuhaurk ikus zure kidekoekin zer duzun egiteko, noiz mintza eta noiz ixil. Bainan 

zu libro uzten zitugun bezala zure gisako fedegabe edo basafedekoekin, othoi utz 

gitzatzu  gu  ere  gutartean  gizonki  eta  girixtinoki  bizitzerat,  ahal  bezanbatean 

segurik.

Nahiz eskuarari gu bezain atxikia ziren, jakizu gu girixtinoen ganik biziki urrun 

zauzkala  zure  fede  eskasak.  Zu  bezalakoek  gure  garbitasun-nahia  deitzen  dute 

“gaixokeria”, eta gu bezalakoek zuen lizuntasun-nahia “urdekeria”. Ez gira batere 

beretik ari!

Ez  zitut  halere  den  gutienik  erdainatu  nahi:  ez  dakigu  zer  bilhakatuko  ginen 

guhaur,  zu  bezala  Elizaren  menetik  urrun  biziz.  Urrikari  zitut,  zinez,  eta 

2143 “Eskuara eta irakurgai lizunak...” in Herria, 1953-01-15; edo SUDUPE, P.: Pierre Lafitte: kazetari-
lan hautatuak, Elkar, Donostia, 2002, 340-342 orr.
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adixkidekin  uste  dut  othoitz  egin  behar  dugula,  noizbait  bada  argi  dakizkitzun 

begiak zuri ere, Jaun goikoaren iguzkiari buruz!

Eta,  halako  errabia  batek  harturik,  baitiozu  aphezek  eskuara  ez  dutela  “aphez 

zirelakotz”  sustengatu,  bainan  “aphez  izan  arren”,  erranen  dautzut  garbiki  ni 

segurik ez nintzela batere axolatuko eskuara mintzaireaz, ez banintz semenarioan 

sartu, eta han ez banindu Saint-Pierre batek bildu eta arimen onetan sustatu (ib.).

Artikulu mamitsua da. Gizonki bizitzea edo gizaki gisa bizitzea –emakumea apenas 

ageri  den  ezertan  50eko  hamarkadan;  euskararen  irakaskuntzan  eta  hein  batean 

antzerkian, Maddi Elisagarai Iparraldean eta M. D. Agirre Hegoaldean– giristino gisa 

bizitzea da; Mirande eta kidekoak, hots, fedegabeak edo basafededunak urriki zituen; 

bere artean zioen: ez jakin zer bilakatuko ginatekeen Elizaren menetik urrun biziz. 

Berriki adierazi du J. Azurmendik Voltaireren arrazoimen edo razionalismo burgesaz 

mintzo  dela,  Jainkorik  ez  egotekotan  dena  libre  eta  kaos  hutsa  legokeen  ideiaren 

asmakuntza  Dostoievski  jainkozaleari  egozten  bazaio  ere,  Platonen  Kritias-eraino  jo 

dezakegula  atzera2144;  P.  Lafitterekin  denboran duela  berrogeita  hamar  urtera  etorriz, 

Elizaren menetik kanpo: dena libre eta kaosa,  eta urdekeria! Gizakiaren ezdeusa eta 

miseria; eta ez zebilela oker-oker ere aitortu beharko!; orain, Elizaren menean ere!

Gorago  adierazi  dugu  Lafitte  eta  Mirande  haserretu  zirela  polemika  horregatik. 

1956an  Arantzazun  egin  ziren  gerraondoko  lehen  euskaltzale  batzarretan  elkarrekin 

egon  ziren  biak.  Eztabaida  piztu  zuen  A.  Ibinagabeitiari  gisa  honetan  ziotson  J. 

Mirandek:

Aita  Lafitte  ere  gurekin  genduan,  eta  elhestatu  naiz  harekin  –hein  batean 

behintzat: dakizun bezala hotz samar gagoz elkharren eretzean “liburu lizun”-en 

inguruko eztabaida hartaz geroztik2145.

Ildo  beretik,  Txomin  Peillenek  adierazi  zuen  P.  Lafittek  1957an  Iparraldeko 

estudiante euskaldunen aurrean eginiko hitzaldi batean euskaraz idazten zuten laikoen 

2144 AZURMENDI, J.: Azken egunak Gandiagarekin, Elkar, Donostia, 2009, 369 or.
2145 1956-10-29ko data. Ikus URKIZU, P.: Jon Miranderen gutunak (1948-1972), Susa, Zarautz, 1995, 

118 or.
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artean ez zuela J. Mirande aipatu: kazetariak aipatu zituen, eta idazle gisa aipatua izatea 

merezi zuen bakarraz fitsik ez2146. 

P.  Lafitteren  artikuluari  A.  Ibinagabeitiak  eta  N.  Etxanizek  erantzun  zioten. 

Ibinagabeitia  beharturik  sentitu  zen  Pariseko  Euzko-Deya  kazeta,  eta  Etxaniz  eta 

Mirande  defendatzera.  Ez  luzatzearren  adierazgarriena  jasoko  dugu,  garaiaren 

ezaugarritzat jotzen duguna:

Alabainan, euskera irakur-arazi nahi balin ba´dugu orainarte erabil (sic) ditugun 

gaiak baino pizgarri ta ernegarriagoak erabili behar ditugula ere erran du idazle 

berak. Eta arrazoi handia du. Zer bertzerik erakusten digu “Etchahun” antzerkiaren 

inguru  sortu  eztabaida  loloak  (sic)  euskaldunak  “herabe  zozoenaren”  mende 

gabiltzala baizik? Nun da lizunkeria antzerki hortan? Ez dakit zer erranen luketen 

euskaldun-fededun aunitzek Mauriac katoliko suharraren irakurgaiak bezalakoak 

euskeraz emanen baginituke!

Aldizkari huntan ari izan diren lau idazleek (lau, bai, adichkide) (A. Ibinagabeitia, 

C. Xemein, N, Etxaniz, J. Mirande; beharbada Lafittek hiru baino ez zituen ikusi) 

beren  aburuak  libroki  expresatu  ditute  auzi  hunen  inguruan,  bat  bederak  bere 

gogo-giroaren ariora. Eta horrengatik ez du aldizkari hunek lotsa beharrik. Zertako 

ez dugu aitortuko euskaldun fededunez gainera ba direla bertze batzu ain fededun 

ez direnak? Zergatik ez ditugu argituko oroen aburuak auzi huni buruz? Ez dugu 

izan nahi bereak azal eta bertzenak itotzen dituten gizon ertsiak. Gizonki egiak 

argitu nahi ditugu, menpetasun itsu gabe, behar orduan eta behar denari2147.

Baziren euskaldun heterodoxoak ere, eta denei egin behar zitzaien leku. Gainera, 

euskal literatura oso zerutiarra zen, eta denen beharra zuen, A. Ibinagabeitiaren arabera. 

Etxahun antzerkiari  buruz gertatutako eztabaida  aipatzen du. P.  Larzabalen  antzerkia 

garai bertsuan jokatu zen Hazparnen, polemika hau abiatua zen garaian, eta  Herria-ko 

berriketariak  aipatu  zuen  antzerki  horretaz  seigarren  manamenduari  zegozkion  zera 

batzuez  biluzturik,  antzerkiak  galdu  ez  baizik  irabazi  egingo  zuela.  Orduan  Lafitte 

Larzabalen  antzerkiaren  alde  atera  zen,  eta  berriketariaren  aurka2148,  iruzkintzen 

dihardugun polemika honetan ez bezala. Ez zen berdina noski! 

2146 Ikus “Inondik ez banu arrazoinik” in Egan, (5-6), 1957.
2147 “Labur...” in Pariseko Euzko-Deya, 1953-02-01.
2148 Ikus “Antzerkigintza” kapituluan P. Larzabalen Etxahun antzerkiari eskainitako atala.
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Nola  defendatu  zen  N.  Etxaniz?  Eztiki  mintzatu  zitzaion  Lafitteri,  sotanaduna 

sotanadunari mintzo behar omen zitzaion gisan. N. Etxanizek bere jaioterri Azkoitian 

izandako eskarmentutik  –eguneroko bizitzan erabat euskaraz bizi  zen gazte talde bat 

erdaraz  kantatzen  ikusi  zuen:  kuple,  tango  eta  gainerako  kanta  orduan  modernoak– 

ondorio batzuk atereak zituen, nola jokatu behar zenaz, euskal herrietan modernitateak 

aurrera egin ahala, erdararen eskutik. Interesgarria da:

1.  Erria  kanpo-aize  gabe,  lengo  oitura  zar-garbietan  bizi  dan  artean,  utzi  

dezaiogun lengo pake eder orretan. Erri orrek ez du arinkeri bearrik.

2. Neri, zuri bezela, kuple ta txorakeri oiek, su ematen didate. Baña egun, gazteok,  

ez dira gure iritxikoak. Erdel-aizeak erbesteko oitura, idazlan arin, kanta lizun ta  

zabarkeri  asko  ekarri  dizkie:  ta  ezin  dira  orrelako  zerbait  gabe bizi.  Euskera  

galduko ezpada beaz, gazteei atsegin zaizkien gai oietan barna sartu-bearra degu.

3. Gure lanak, ez dute jetxi bear, gazteen biotzei pekatua nai-ta nai-ez lekarkieken  

idaz-lanetara.  Ta beti,  arreta  au eukiko  nuke  nik:  arinkeri  oietan ere,  erderaz  

baño malla  goragoan eutsiko  nioke oitura-mallari.  Ez  dedilla,  beaz,  guregatik  

gure  erria  zabartu.  Erderaz  zabartu  dutenean,  orduan,  pekaturaño  jetxi  gabe,  

arinkeri oiek gure etxean artu.

Gure erri auetan, ez da irakurle geiegi: baña emen ere, geien irakurtzen diran  

liburuak, nobelak dira. Erderak burruka egiten digun sail ontan, erantzun bear  

degu euskal-idazleok. Bestela, ez degu gure erria euskal-liburuetara ekarriko, ta  

gure izkuntza konbentuetarako bakarrik izango da. Konbentuak berriz,  banaka  

batzu kendu ezkero, euskera baztartuta daukate. Zer besterik egin genezake, beaz?  

Zuk dezu itza, adiskide2149.

Lafitteren aldetik ez zuen erantzun jendaurrekorik behintzat jaso. Horrela bururatu 

zen eztabaida. A. Ibinagabeitia pozik zen eztabaidak lortu zuen arrakastaz:

2149 “Apez  yaun  bati”  in  Pariseko  Euzko-Deya,  (...........),  1953-03-01.  Gutun  bitartez  helarazi  zion 
artikulua Etxanizek Ibinagabeitiari. Gutunean honela ziotson: “an aitatzen dizkidazun Euzko Deya
´ren ale biok, ez ditut eskuratu. Orregatik, sortu degun ezpaiari buruz, illun naukazu. Alerik ba-dezu,  
bial zaidazu berriro ale bat bada ere. Laffite´k (barka idaz-utsa) aintzakotzat artu gaituanean, ez da  
gaizki.  Hollyvood (¿onela idazten al-da?) oraingoan garaitu degu,  nunbait.  An ere,  pelikula bat  
edatu nai danean, eskandalo txiki batzuek asma oi-dituzte, ta guk aien trapukeriak ikasi. Gora goaz  
euskaldunok. Datarik gabea, baina 1953ko otsailekoa segur aski. 
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Zerbait  iritxi  dugu, zenbait yende euskarari begira ezartzea. Gure apaiztxo eta  

euskaldun  fededun  aunitz  ez  daude  oituta  orrelako  gauzak  euskeraz  idatzita  

ikustera, eta sekulako akullukada izan da eztabaida onuragarri au2150.

Ez  ziren  F.  Krutwig  eta  J.  Mirande  idazle  bakarrak  euskarazko  irakurgaiak 

katolikoak eta garbi-garbiak, moralki orbangabeak, izan beharrarekin ados ez zeudenak: 

A. Ibinagabeitia, N. Etxaniz, beren ñabardurekin. Beste idazle bat eztabaidan esku hartu 

ez zuelako aipatu ez duguna B. Ametzaga zen. Horrek ere bazituen zenbait olerki kutsu 

erotikodunak  itzuliak,  baina  “barne-zimikoa”  tarteko,  artean  ez  zuen  argitaratzeko 

asmorik. Hala aitortu zion A. Ibinagabeitiari:

Egiñak dauzkadan gauzen artean Omar Khayyam´en Rubaiyat duzu. Neurtitzez egin  

dut yakina ta ahapaldiak biribil  atera zazkit,  nik uste,  ta euskal-loretegirako pitxiak  

lirakelakoan  nauzu.  Baiña  zuk  Ars  Amatoria´ri  buruz  duzun barne-zimikoa  dut  nik  

Rubaiyat orri buruz ta oraindik ez dakit iñoiz argitaratuko dudanez, baietzera etziña ba

´nago ere2151.

Guk uste  baino  konplexuagoa  eta  askotarikoagoa  da  50eko hamarkadako  euskal 

literatura.

Gorago aipatu bezala, eztabaida 1952ko azaroan hasi eta 1953ko martxoan bururatu 

zen. Bada, urte horretan bertan  Euzko-Gogoa-k euskal olerkari guztiei deia egin zien 

olerki-batzaldirako. N. Etxanizek “Griñen loa” izenekoa ondu zuen2152.

2150 IBINAGABEITIA, A.: Andima Ibiñagabeitia erbestetik barne-minez, P. Urkizuren arg., Susa, 
Zarautz, 2000, 125 or.

2151 AMETZAGA, B.:  Bingen Ametzaga Aristi.  Gutunak I  (1941-1968),  X.  Irujoren arg.,  Utriusque 
Vasconiae, Donostia, 2009, 183 or. Idazlea hil ondoan argitaratu ziren poema horiek. Ikus Egan 1975, 
(1-6).

2152 Hona  zati  bat:  “Atzo...Gaur  Jaungoikoak/bedeinka  zigun/maitasun-lotura./Gaurtik  guzien  
aurrean/sar  indeke  nere  gelan./Irea  naun,  nerea  aiz;/mingain txarrak  ezingo au/bazkatu  bekaitz-
arraiz//  (.)  Ai,  gure  aurren  iturri,/Jaunak  eman  dizkin  metak!/Ire  biotzak  barruan/lekurik  ez,  ta  
kanpora/luzatu  ditun  aienak./Zelai  zuri  zabala,/aien  azpi  unan./Berago...basa  beltzeko/leizea  
errekartean.../Etzan intzananean,/San Migeletako ur biziak/gogora nizkiñan.//Su-mendi-aoa/irakiten  
eukenan./Salda  berotan  burni  arrotua,/aguro  goritu  niñan./Ta  ire  poza  ler  zanean/urruma-
artean:“Biok bat!”/intziri egin idanan./Gau aretan, ni gaiñeko ekaitz:/i, azpiko lur-ikara./Noizbait  
nekeak atertu ziñan/gure poz-enara.//Bizi guzian baiño gehiago/ikasi giñanan,/Jaunari esker onak  
ematen/gau pozgarri artan”.
In Jakin, (5), 1978, 99 or.
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Komeriak  izan  zituen;  ez  zuten  saritu  eta  1978ra  arte  ezin  izan  zuen  argitaratu 

(Mirandek ere ez bere poemak; eta A. Ibinagabeitiak ere ez Ars Amandi). Lehenbizi, M. 

Lekuona eta J. Artetxeri erakutsi zien N. Etxanizek. Haiek onartu, eta txepelen esanak 

gutxitzearren izenordez argitaratzeko gomendatu zioten2153. Baina Orixek ez:

Labaien´i  egundokoa  idatzi  dio  Orixe´k.  “Griñen  loa”  gaitzesten  du  likitsez.  

Elertiari buruz, burua galdu omen-degu zuk, nik eta beste zemaitek. Mitxelena´ri  

ao batez  saria  eman omen-diote,  baña estilo  guzietara  begiratuta,  ni  gehiago  

omen-naiz. Ezta gutxi ori jalkitzea Orixe´k2154.

Ez dakigu Orixek A.M. Labaieni zer idatzi zion, baina Zaitegiri zer idatzi zion bai:

Baitaratu zera, orregatik, Etxaniz´en “Griñaren loa” gordiñegia dala. Gernika´n  

ez  dezake  argitara  azkeneko  edo  24´garren  banakoa  onezkero  atera  baita  (.)  

Alderdi´koek ez dute onartuko iñolaz ere, likiskeri ori. Arri ta belarri egiñik nago  

olako gizon onari nola ialki zaion olerki lotsa emangarri ori. Zorigaiztoko moda!  

(.)

Betor Andima len-bai-len. Damurik ez da lenago etorri! Ez ote litzake obe  Ars 

Amandi ixilik gordetzea? Gure iendea ikaratuko da.

Ona  Oiartzabal´dar  Martiñ´ek  lengoan  ziostana:  “...Mirande´tar  Ion  Euzko 

Gogoa´n espiritismo´zaz idazten asi zanetik ez zait atsegin euskera poliki idazten  

dun  arren.  Andima´k  idatzi  dunez,  gazte  da  Mirande  ori.  Gazte  bai,  baiñan  

buruarin  edo  arro  edo  ez  dakit  zer  ere  espiritismoaz  idatzi  zunean  hainbeste  

kirtenkeri  egi bailiran idazteko,  ta orain  Gernika´n beste astakeri  ta ausarkeri  

oiek.  Fagoaga´ri  orrezaz  zerbait  esan  omen  diote,  alegia,  orrelakorik  ez  

ateratzeko”.  Eta zuri  ez  al  dizute  ezer  esan? Apaiz  ja(n)senistaren  batek  E.G. 

irakurtzen ba´du, toki onean ipiñiko zaitu!2155.

Denbora asko baino lehen, Euzko-Gogoa-n sekulako purrustada jaurti zuen ele-eder 

edo literaturaren aurka:

2153 A. Ibinagabeitiari 1953-09-18an egindako gutun argitaragabea.
2154 A. Ibinagabeitiari 1953-12-28an. Gutun argitaragabea.
2155 1953-10-25eko data. Ikus IZTUETA, P.: Jokin Zaitegiri egindako gutunak I (1932-1955), Utriusque 

Vasconiae,  Donostia,  2007,  372-373  orr.  Eta  ikus  “Olerkigintza”  kapituluan,  “Orixe  eragilea”-ri 
eskainitako atala.
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Azkenik,  literatura  orrek  oiturak  andeatzen  ditu.  Ele-eder  dalako ori,  eunetatik 

larogei ta emeretzi, gordinkeri, likiskeri, lizunkeri urdekeri, ustelkeri besterik ez 

da. Naigabe ematen dit esateak adiskide batzuengatik, baiña bakar batzuk asi dira 

lizunkeriari ateak zabaltzen. Ardi bakar batek barruti debekatura iauzi egin ezkero, 

artalde osoa aren atzetik doa. Ikusi dezala ontan lenengo idazleak zer erantzunbear 

daukan oitura  garbien  aurrean.  Oraiñ  arte  aski  garbi  geunden ustelkeri  ortatik; 

baiñan onez aurrera bildur izateko da. Aldizkari batean irakurri ditut neurtitz oso 

nabarmenak euskeraz: Egilleari lotsarik eman ez ba'zioten, ni oso lotsaturik utzi 

ninduten.  Beste  nere  adiskide  batek  Ars  amandi itzuli  omen  du.  Ez  dala  ain 

gordiña. Orrek adierazten du ongi gaurko idazleek zer gordinkeri ematen diguten. 

Ateka  ori  zabaldu  ezkero,  zergatik  ez  itzuli  gordintxagoak  ere?  Zergatik  ez 

gordiñenak? Lotsa galdurik daude oraingo idazle ia guziak. Bestetarako antzerik 

ez dutenak sartzen dira  lokazti  ortan,  edota iakinkizunetan  aul  daudenak.  Nere 

adiskideak  induria  ba-du  gorago  iotzeko:  “paulo  maiora  canamus”.  Euskera 

prantsesa aiña zikindu bear ba'du, ez bedi gurean idazlerik.

Eta  sagardotegi  zokoan  mozkorturik  ematen  diran  neurtitzak,  an  geldi  bitez 

argitara gabe.

Gaur iendeak ori  eskatzen omen du. Aitzakiak dira  oiek.  Gauza oberik ematen 

ba'zaio, pozik artuko du. Neri ere eskatu zidaten, ez lizunkeri zanik, baiña bikote 

gazte bat sartu nezala nere poeman. Lizardi'k ola.  Gero Labaien'ek bien izenak 

eman zitidan.  Obe nun nere  gisa egin  ba'nu,  Homer'en  eta  Kixote'ren  antzera. 

Zaiñak auldu besterik ez nion egin oiekin. Nerean lizun-gosea bilatu nai ote dute? 

“Gazteak  ez  dira  horrela”.  Guziak  ez,  damurik;  baiñan  olakoxeak  ere  baziran 

Larraun'en, orduan, beintzat, bai Ultzama'n eta Naparroa Garaiean –ez Naparroa 

Barrenean–. Ereduak artu bear ditugu, ta ez nolabaiteko oietakoak. Askoz errezago 

zaio idezleari griña makurretara iotzea, lirdingakeri oietan luma bustitzea, ta ala-

olako irakurleari atsegiñ ematea.

Euskera  galtzen  ari  da,  iltzen  ari  da.  Bizi  dedila  liburuetan  bederen,  antzelan 

bikaiñetan; ez, ordea ipuiberri nabarmenetan, ez satsukerietan2156. 

J. Zaitegiri ere Orixeren purrustada gehitxo iruditu zitzaion, eta  Rousseauri buruz 

idatzitako saio laburra baliatu zuen maisu bekoki-extuaren kritiketatik babesteko. Eliz 

2156 “Euskerari nola eutsi” in Euzko-Gogoa, (5-8), 1954.
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guraso bikainenak ekarriz erantzun ere. Aipua luze samarra da baina aldatzea merezi 

duelakoan:

Bestera dezagun itza. Arritzekoa benetan! Gure artean Rousseau'ren gogaide ainitz 

izan  ditugu.  Or  dugu  egunotan  gure  “Orixe”,  esate  baterako.  Asmoz  maiz 

Rousseau'ren  gogaide  dirudi.  “Azkenik  literatura  orrek  oiturak  andeatzen  ditu. 

Ele-eder dalako ori, eunetatik berrogei ta emeretzi, gordinkeri, likiskeri, lizunkeri, 

urdekeri,  ustelkeri  besterik  ez  da”  (Euzko-Gogoa  1954,  101  g.  orr.).  Itzok 

Rousseau'gandik  Orixe'k  ietxi  ditula  dirudite.  Alare,  auxe  egia:  Rousseau'renik 

Orixe'k ez dula irakurri lepoa egingo nuke. Nondik nora dator antz ori, beraz?

Zarra da, nonbait, eztabaida ori idazle artean. Elizgurasoen artean lipizta berauxe 

sortu  zan  Elade  ta  Erroma'ko  ele-ederrari  buruz.  Eliza  narerik  zegoan.  Bere 

buruaren iabe agertu zan orduko iaurerri zabalean. Gazteak azi ta ezi bear zituten. 

Eliz-idaztiak soilik onartuko al zituten? Ala Elade ta Erroma'ko idazleen ederra 

bereganatu al zezaketen? Bi alderdi sortu ziran Eliz-gizonen artean bekoz beko. 

Lenengoak  Elade  ta  Erroma'ko  ele-ederra  erabat  arbuiatu  zun,  Iainko-semeen 

tupustagarri zitekela-ta. Besteak, ordea, Elade'ko ta Erroma'ko ele-ederra onartu 

zizun, aur eta gazteen azibiderako. Azken oien iritziz, likiskeri gordiñen artean ere 

izarrarri zenbait arki zitezkean. Beraz, osotara ez ziran zapuzgarri. Oien alegiñei 

esker, gure artean iraun dute aspaldidaniko idazle zarrok. Orduko lekaide ta eliz-

gizonek ondu larrutxetan agertzen baitira idazle zarron olerki ederrak.

Elade'ko  ta  Erroma'ko  ele-ederraren  alde  Eliz-guraso bikaiñenak  iarri  ziran  eta 

burruka  ortan  garaille  egokitu  ziran.  Ikusgarri,  benetan,  Basili  ta  Naziantzo'ko 

Gergori  gurenen iarduna!  Bi  biok  Atenai'ratu  ta  ango ikasguetan  Elade'ko ele-

ederra  bere  egin  zuten.  Iesu'ren  izena  ez,  beste  atsegiñak  oro  arkitzen  zitun 

Augustin  gurenak  Kikero'k  idatzi  “Hortensius”  elkarrizketa  ederrean.  Ieronimo 

gurenari  buruz  auxe  oroiterazi  nai  dizut:  “kistar  baiño  areago  Kikero-darraio 

zirudila” iauki oi zioten aren izterbegiak.

Gure ustez ere, oraingo ele-ederrari buruz sortu-auzian, bekoki zabalagoak bear  

genuke izan. Aurrenik idaztiok gizakume ikasien eskuetan zer gaitz sortu lezaketen  

ez dugu ikusten. Gero, gaiñera, oraingo ta lengo ele ederrean badituzu likiskeri  

zenbait. Ori ezin ukatu. Alare, likiskerion artean badira izar-arri ugari. Arrezkero,  
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besterik gabe, oraingo ta lengo ele-ederra osotara artuta arbuiagarri danik ez  

deritzagu. Ortarako bekoki extuegia izan bear2157.

A.  Ibinagabeitiak  ere,  noski,  ez  zion  dena  onartzen.  N.  Etxanizi  gutunez  honela 

ziotson:

Orixe beaz, gu xeatzen ari da? Alperrik ari da bada, aren astiñaldiak gora bera,  

nik nere bidetik iarraituko dut bat ere saiestu gabe. Zuk ere beste ainbeste egingo  

duzula deritzat. Labayenek ere, ori esaten zidan azkeneko bere eskutitzean: Orixe

´k, alegia, ez zidala barkatuko nere Ovidius´en itzulpena. Bost ajola neri...Ez uste  

euskal idazle argi orrekin aserre naizenik, ondotxoegi ezagutzen dut Orixe arekin  

aserretzeko...Bañan zertako esan burua galdu dugula? Nik nere nerean daukat  

burua, Iainkoari eskerrak, alare buruak ez dit biotz-zabala izaten eragozten. Ez  

orixe. Euskal idazle guztiak ez dira nik nai nuken bidetik ari, ez izkeraz eztare  

mamiz,  alare  guztiak  biotz  zabalenaz  artzen  ditut  eta  gañera  euskal  bidetik  

iarraitu dezaten adoretzen ditut. Ez daukagu eskubiderik gure idazleak konkortu  

eta bildurtzeko (.) 

Esan nion Labayen´i:  Eusko Gogoa´ko sariketa nere eskuan egon izan ba´litz,  

zuri, iñungo kezka gabe, lenengo saria emango nizun. Ez ditutela zure olerkiak  

argitaraziko? Ori ikusteko dago oraindik. Ara ezkero  (Guatemalara joatekoa zen 

orduan)  alegin  guztiak  egingo  ditut  zureak  ere  publikatzeko.  Zaitegi´k,  bere  

gutunean, ez zidan zure olerkien aurka ezer ere idazten. (.) 

Bitxiena  oraindik.  Ametzaga´tar  Bingen´ek,  Omar  Keniyyam-en  “Rubayat”  

euskeratua dauka, beste lan aundi askoren artean. Nik “Ars amatoria”-ri (sic)  

dituen kezkak omen dauzka ark ere liburu ori argitaratzeko. Ageri denez, idazle  

guztiok ari gera gerentzen...2158.

 

  Hezkuntza eta sentsibilitate funtsean tradizional giristino-katolikoa zutenen artean 

ere,  euskal  literaturaren  hesi  estu  txintxoegiak  zabaldu  beharra  zegoela  onarturik 

zegoen. Bi heterodoxo nabarmen ere ari ziren euskal idazgintzan.

2157 “Rousseau Ion Iakue (1712-1778)”  in Euzko-Gogoa, (11-12), 1954.
2158 URKIZU, P.: Andima Ibiñagabeitia erbestetik barne-minez, Susa, Zarautz, 2000, 151 or.
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Alabaina,  zailtasun handiak  zeuden polemika  hauek jende askorangana heltzeko, 

atzerriko  aldizkarietan  gertatzen  zirelako  eta  haiek  barrura  sartzeko  arazo  handiak 

zeudelako.  Bigarren  aroan,  Egan  indartzearekin  eta  Yakin  indarrez  abiatzearekin-eta 

beste hedadura bat hartuko zuten eztabaidok, bereziki existentzialismoarenak.
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5. BIGARREN AROKO EZTABAIDAK

SARRERA

Europatik, batez ere Frantziatik zetorren existentzialismoaren boladak hamarkada osoa 

zipriztindu zuen. Poesia, nobela eta saiakera, artea, oro har, kultura osoa markatu zuen. 

Lehen aroan aurka zeudenek adierazi zituzten beren iritziak: J. Zaitegi, Orixe; E. 

Erkiaga  poesian;  baina,  bigarren  aroan,  bereziki  Txillardegiren  artikulu,  eleberri  eta 

eztabaidekin, lekua irabazten hasi zen, eta kristau kutsuko existentzialismoak ulermena 

eta aldekotasunak bildu zituen, aurkakotasunekin batean.

Unamuno, Kierkegaard, Sartre, Camus, lehen aroan ez bezala,  oso presente egon 

ziren.  Txillardegiren  Leturiaren  egunkari  ezkutua-k  harrera  aski  ona  izan  zuen; 

eaterako, idazle hauen aldetik: K. Mitxelena; S. Mitxelena, B. Gandiaga; aurkakotasun 

tradizionalistarik ere eragin zuen: L. Villasante; beste gisa batean I. Bastarrika. Azken 

honekin  eztabaida  garratza  izan  zuen.  Kidetasunak  ere  bazituzten,  baina  ezberdin-

tasunak azpimarratu zituzten. 

Jakingarriak  dira,  halaber,  J.  Intxaustik  eta  Orixek  existentziaren  azterketan 

abiaturik haren zentzuari buruz izandako eztabaida, eta eztabaida horren buruan hartaz 

K. Mitxelenak adierazitakoa.

Hamarkadaren buruan paraleloki bi eztabaida garatzen dira “Europa eta gu”, hots, 

Europa eta euskal kulturaren gaiaren harian; bata, Txillardegi eta haren aitabitxi literario 

K. Mitxelenaren artean; eta bestea, Anaia Intxausti eta Orixeren artean. Orixek bietan 

hartzen du parte. 

Txillardegik  Peru Leartzako eleberria  argitaratzean,  K. Mitxelenak kritikatu  egin 

zuen, besteak beste, egileak Europako zibilizazioa txarretsi eta ekialdera, budismora jo 

beharra  aldarrikatzen  zuela  eta.  Gero 50eko hamarkadan euskal  kulturan  gertaturiko 

zera larrienak biltzean,  leku egin zion gai horri. Orixek, besteak beste, liburu horren 

kritika morala egin zuen.
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J. Intxaustik Orixerekin existentziaren zentzuaz eztabaidan ari zela, Euskal Herriko 

baserritarkeria atzerakoia eta herri-kulturakeria salatu eta Europako kultura jaso beharra 

aldarrikatzen zuen artikulua argitaratu zuen. Orixek hamarkada guztian defendatutako 

ideiak berretsiz kargu hartu zion.

5.1. Existentzialismoa

5.1.1. Lehen aroa: E. Erkiaga, J. Zaitegi eta Orixe

E.  Erkiagaren  “Jean  Paul  Sartre´ren  ardi  galduak”  izenburuko  olerkia  1951n 

argitaratu zen2159. 

Haren arabera, existentzialistak ardi galduak ziren eta haien artzain are galduagoa 

J.P. Sartre. Frantziatik zetozkigun Euskal Herriraino, barrenarentzat kirats eta begientzat 

laino.  Sartre  zen  zezenari,  urde  zikinari,  gustura  sartuko  zizkiokeen  zezentokian 

“amudun makilla”-k, banderillak. 

Epikuroren txerriak ziren, udan arropa gutxirekin ipurdia agerian ibiltzen zirenak. 

Min  gehiena  ematen  ziona  olerkian  ederra  ez  bilatzea.  Izarretara  begiratzea 

gomendatzen zien; adimen-bazkatzat San Agustin handiaren Aitorkizunak hartzea; otoi 

egitea izarrei begira. 

Sartre akerzain azkarrari infernuan irri-karkaraz zituela esanez bururatzen zuen.   U

z

E.  Erkiagak  sentimendu  herratsuz  bezala  J.  Zaitegik  garai  bertsuan  adimenaren 

indarrez heldu zion Europan boladan zen existentzialismo filosofikoaren gaiari,  hura 

finkatzeko  orduan  garrantzi  handia  izan  zuen  Heidegger  filosofoari  buruzko 

artikuluarekin. 

Inor nahas ez zedin. artikuluaren sarreran garbi azaldu zituen xedeak:

2159 In Egan, (2), 1951.
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Yaungoikorik  ez  da  ageri  Heidegger'en  azalkizun  berrietan:  arrezkero,  ez 

siñesterik, ez itxaropenik, ezta goi-maitasunik ere. Lur etze, kixkaldu ta illaundua 

besterik ez dugu ikusterrean;  lili  batxo ere ez dakusgu urbil:  dordo,  axanpa ta 

larriak txurtenean yota datza gizona norarik gabe. Alare, iñolako aipua iritxi dizu 

Heidegger'ek, oraiñaldiko gertakizunei zor, iñolaz ere. Dana dala, bazterrak arrotu 

ta arritu ditu. 

Beraz,  yakintza  orren  saietsak  oro  aztertu  ditzagun,  eta  aztarrenok  lerro-lerro 

azaldu-ala,  euskaldunok ikusiko  dugu gixon oiek baño gizonagoak gerala  gure 

siñestez,  gure itxaropenez  ta  gure goimaitasunez,  ta  euskaldunak gizonez  iñori 

zorrik ez diola eguzkipean2160.

Bi ideia edo desira nabarmentzen dira sarrera horretan: Heidegger-en filosofiaren 

gaitzespena,  bata,  hartan  Jaungoikorik  ageri  ez  delako,  eta  euskaldun  gizonaren 

harrotasuna edo harrokeria akuilatu nahia, bestea; azken buruan, hark sineste, itxaropen 

eta goi maitasun tradiziozkoari euts diezaion. 

Heideggerren filosofia existentzialistaren azterketa, itxura batera, nahiko neutro eta 

gaitzespenik gabe egiten du. Errepara paragrafo hauei:

Kezka  edo  larriaren  iru  guneetan  aldiaren  iru  guneak  agertzen  dizkitzu 

Heidegger'ek: oraiñaldia, lenaldia, ta geroaldia. Egin-egiñean lenaldia duzu beste 

noizaldi guzien iturburu ta asiera: ain zuzen ere, naizan au nik neuk aukera gabe 

ludian yaurtia nagolakoa, lenaldiari dagokio. Ortaz, norbera lenaldiari buruz duzu. 

Egizko izan'dunak, ordea ez du gogo ta buru lenaldia, geroaldia baizik: geroalditik 

ateratzen bai-dugu norbera litekena.

Arean, norbera ludian yaurtita soillik ez da; nor orrek aurrean du bitariko al izatea: 

egiazko izan'dun ala alegizko izan'dun diteke: Ludian bertan bera utzia izanik, al 

izan andia du. Liteken ori geroari dagokio. Litekena aukeratzeak, egiazko izan'dun 

ala  alegizko izan'dun gertatzea  ekarriko  dio.  Ortaz,  giza-izan'aren  inka larriena 

adierazten dizu geroaldiak.

Labur-zur  esan:  norberak  bere  burua  mugatua  danez  onartu  ta  baiestea  duzu 

bearrezkoenik.  Norberak bere burua dagokion eiñean yarri  bear du,  giza-izan-a 

2160 In Euzko-Gogoa, (1-2),  1951.
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danez onarturik: alegia, ludian yaurtia edo bertan bera utzia duzu eriotzarako dan 

ori. Besterik ez da ageri giza-izan'dunaren izanean.(ib.)

Baina, jakina, artikuluaren sarreran xedeak ongi azalduak eta mugarrituak zituen.

Gatozen  Orixegana.  Heidegger  ez  ezik,  Sartre  eta  Zubiri  hartu  zituen  irizgai. 

Heidegger eta Sartre ezin kaxkarragotzat  jo zituen:  Heideggerrek pellokeriak idazten 

zituen; Sartre berriz filosofo gisa oso kaxkarra eta literato gisa ustelkeria zeriona, ele-

ederraren maitale izan beharrean ele-itsusiarena!:

Zer pellokeria! esan nun nere kolkorako. Zer -eta- Ez´etik ezagutzen omen dugu 

Bai´a.  Gizonak bai  omen ditu  mundu ontan  barneko goibelaldi,  illunaldi,  edo, 

euskeraz baiñon obeki ezin esan,  ez´aldi  batzuk. Olako aldietan ezagutzen omen 

du gizonak bere ezereza, ta eza bera.; eta ortatik bestez-beste bai´a. Iainkoak gorde 

dezala  gure  euskera,  esan  nun,  olakokeriak  asmatzetik.  Egia  esan,  gizonak 

aurrerapen  aundiak  ari  ditu  bizitarako  –eta  eriotzerako–  iakingaietan,  ots, 

iakinkizun  doi  deritzotenetan: Matematikan, Pisikan eta kimikan. Besterantzean, 

burutik egiñak daudela esan diteke ele-ederrera ta pilosopira doazen geientsuak (.)

Heidegger onen aburua labur bezain argi eman baitu Zaitegi iaunak, noan Sartre

´rengana (.)

Sartre´ren egi oiñarri  ez da, berak askotan aipatzen dun au: “izatena lenago da 

izatea  baiño”,  edo  gertatzena  lenago  dala  izatena  baiño.  Bai,  ordea,  beste  au: 

“Izadian dan oro gertatzena da”.  Beraz,  existentialisme  ordez  contingentialisme 

esan bear luke, existere eta contingere latin zarrean orobatsu ziran; gertatzea esan 

nai zuten. Adiera ontan, ez dezakegu esan Iainkoa gertatzen danik edo gerta-gauza 

danik, edo, A. Villasante´k liokenez, existitzen danik; bai, ordea, izan ere ba-dala.

Izanean dan oro gertatzena baldin ba´da,  edo Iainkorik ez da,  edo guziok gera 

Iainko, Sartre, gertatu ori, bere buruaren iainkotxo diteke ta bere lege.

Liburu kaxkarra du nik irakurri ori; oberik ez bide. Nolabaiteko pilosopu orrek 

ele-ederrera io omen du –ele itsusira esan– iñon diran ustelkeriak gertalekurako 

idatziz2161.

2161 “Izatena ta gertatzena: Sartre, Heidegger, Zubiri” in Euzko-Gogoa, (3-4), 1954.
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Zubiri beste modu batera tratatzen du; hain zuzen, Jainkoagana bidea zabal uzten 

zuelako: 

Zubirik bai, ontzat ematen du gertatzena ez ezen izatena ere. Ezin-gertatuzko dan 

Iainkoa izakarien artean aipatzen du, obeki esan, izanean diranetan. Heidegger'en 

ikasle  dalarik,  irakaslea  baiñon  areago  dala  diote;  lenik,  gizonak  bere  izatena 

bestek emanik artua dula aitortzen baitu; urrenik, ori ala izaki, Jainkoagana bidea 

zabal uzten baitu (ib.).

Baina akatsak ere aurkitzen zizkion:

Gizona  Iainkoagandik  esegita  dago  —lengoek  esan  zutena—”loturik  edo  

estekaturik” , Zubiri'k diagonez: RELIGADO; baiñan ez da Iainkoa gure zerki, ez  

gu ere Beraren zerki IZANEAN, ez semautsi geranez bakarrez.

Izadian bizi gera, zertzuok inguratzen gaitutela, eta, zorigaitzez, etan murgiltzen  

gerala.  Ortan  dago  okerra,  Iainkoagangik  aldegiñik.  Emagun  Zubiri  erabat  

Iainkozturik dagola, izadian Iainkoa ikusten dula ta Iainkoagan izadia. Gizonik  

geienok ez dugu doai ori, noizpenka oartuz eta baitaratuz baizik.Asis'ek eguzkia  

anai, otsoa anai ezagutzen zitun, eta zertzuok oro, Iainkoa Aita dugula. Loiola'k  

egunez au esan oi zien loretxoei makillari eragiñez: ixo, ixo, ba-dakit “Iainkoa  

maita ezak” ari zakidatela; gau izartsuan, berriz,: “bai nardagarri zaidala lurra  

zerura begira!” Alare, beren otoitzaldi gurenena, izadi oni erabat agur egin oi  

zioten,  begiak itxiz,  Iainkoarekin  bakarrarekin egoteko.  Orobat  beste  iainkozko  

gizonak oro. Gizona oso Iainkozturik ez baldin ba'dago, Zuribiri'ren aburu ori  

kaltegarri zaioke (.)

Beste  gauza  bitxi  bat  arki  diteke  Zubiri'renean  gure  adimenak  ez  dezakela  

atzeman ONDORIOKA Iainkoa ba-danik.  Iainkoa Bera bestera ari  da Paul'en  

bitartez: PER EA QUAE FACTA SUNT INTELLECTA. Ez omen ere dezake ikusi  

begiz bezala. Iakiña¡ Gure biotzaren zorion-gura ere ez omen da argibide Iainkoa  

ba-dala  argiratzeko.  Nola  egiztatu,  beraz,  iakintsuki?  Ez  bide  du  adierazten.  

Mintzo  da  alare  alako  asi-masizko  Iainko  ezaguera  batez:  EL  
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DESCUBRIMIENTO PRIMARIO DE DIOS. Zer da ori? Gure aiton-amonatxoeri  

zaiñak ematen diena? Mintza bedi argiago (ib.).

Laburbildurik, Heideggerrek eta Sartrek ez zuten batere balio; Sartrek gutxiago ele-

itsusira jo zuelako, hots, nolabaiteko filosofoa izateaz gainera ustelkeriaz eta itsuskeriaz 

betetako literatura egitera jo zuelako. Zubiri besterik zen –Zubiri ez zen existentzialista, 

eta  garrantzizkoena,  Jainkoagana  bidea  zabal  uzten  zuen–,  baina  bazituen  hark  ere 

nolabaiteko aburuak, kristauen erreferentzia segurua ziren zenbait autoreren iritziekin 

bat ez zetozenak.

Bestalde, Orixeren ezaugarri bat zen, ezein eskolari erabat ez atxikitzea. Esaterako, 

tomistekin bat al zetorren zeharo? Zeharo ez. Euskarak laguntzen zion gainera latinak 

nahasten edo zituen tomisten hutsegiteetan ez jausten –boutade  bat baino gehiago da 

Orixerentzat euskara hizkuntza jakintsua delakoa, berak berenez gauza asko adierazten 

dituelakoa,  hots,  hizkuntza  filosofikoa  delakoa,  grekoaren  heinekoa  edo  idurikoa 

behinik behin–:

Nik tomisten adi-muga edo definizioa onela aldatuko nuke: exsistere. “inesse rei  

sive  substantialis  sive  accidentalis,  in  ordine  non  physco”.  “Ordo  physicus  

exsistentiae” tomistek asmatua dute, Beti ortara iotzen dute beren erantzunetan,  

eta ain zuzen ori argiratu bear lukete lenik. Ez dago bildurrik!

Aiek “exsistentia” rekin diotena nik askotan “essentia physica” rekin esaten dut.  

Zertako izakiak alperrik ugaritu? (Multiplicare entia sine necessitate). “Essentia  

physica”,  guzia  latiñez  esanik,  “essentia  producta”  da;  fio:  produci.  Si  vero  

producta  est  non indiget  ut  ulterius  producatur.  Au esan diete  len  ere.  Beraz,  

bigarren “exsistentia” orren bearrik batere ez dugu. 

Neri euskerak au erakutsi dit tomisten aurka: 

1)  Tomisten  bigarren  “exsistentia”,  ots,  gertatzean  dana,  izaerarekin  edo  

izagaiarekin naasi diteke (v. Zigliara). 
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2) Gure “exisistentia” edo ba-dalazkoa, ba-danetik oso besterik da, ots, gauzaz  

aitortze utsa: zergauza ta ezgauza bezala dira elkarrekin; bai esatea ez baita ezer  

izanean, gutaz landa. 

3) Askotan “essentia physica” ta “exsistentia” gauza bera dira izketa arruntean.  

Orrela esan oi dute: “el autor de mi existencia, de mi ser físico”.

4) Iñoiz esaten ere dute: “el autor de mis días”, ba-dalazko ori noizaldiarekin  

berdinduz; baiña tomisten “exsistentia” orren zantzurik ez da, tomisten buruan  

ezik. 

Auzi au garbiago ageri da “exsistere” ta “exsistentia” itzak baztarturik, “esse”  

gauza bera baita “exsistere” rekin (S. Tomas), eta essentia “to esse” rekin. Ortik  

aurrera eleta guzia ele-burruka edo logomakia da2162.

5.1. 2. Existentzialismo kristau kutsukoaren arrakasta progresiboa

Hamarkadaren  erdialdean,  literatur-euskararen  inguruan  gertatukoaren  antzera, 

halako boom moduko bat gertatzen da existentzialismoarekin euskal literaturan. Gure 

mugak  kontuan,  asko  idazten  da  existentzialismoaz  eta  idazle  existentzialistez, 

gizakiaren mundu honetako existentziaren alderako kezkak itzal luzea zuen oso. 

Gorago  adierazi  dugu  hamarkada  hastetik  beretik  jorratu  zela  gaia,  jarrera  aski 

aurkakoarekin; hasi Erkiagaren barne-barneko asaldura eta amorru sutsuarekin, jarraitu 

Zaitegiren  gaitzeste  intelektualagoarekin  eta  Orixeren  batez  ere  mespretxuzko 

jarrerarekin topo egiteko; pellokirten batzuk ziren existentzialistak eta ustelkeriaren eta 

urdekeriaren maitaleak literaturan; baina 1955-56 gontz urte horietan hasirik, bestelako 

jarrera nabaritzen da, ulerkorragoa, bere kontraesan eta ukoekin, baina, dudarik gabe, 

ulermen  eta  hurbiltasun  handiagoarekin  Arantzazuko  ikasle  teologoen  artean  bezala 

Txillardegi eta K. Mitxelena eta beste euskal intelligentsia laiko txiki baina eragilearen 

artean. 

2162 “Izan, egon, gertatu” in Euzko-Gogoa, (5-12), 1955. 
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Eta  hamarkadaren  bigarren  zatiko  bihotzean  gertatzen  den  Leturiaren  egunkari  

ezkutua  nobelaren  argitalpen  eta  harrerarekin-eta  arras  zabaltzen  eta  landatzen  da 

existentzialismoa espiritu erne eta arretatsuenetan, eta euskal iritzi publikoan. Eleberri 

famatu  horren  argitalpenarekin  sortzen  den  onartze  edo  ulertze  versus  gaitzeste  eta 

erasotze  katea  oso  da  adierazgarria.  Protagonista  nagusiak  Iñaki  Bastarrika  eta 

Txillardegi dira; bien artean alde nabarmenak dira baina kidetasun ohargarriak ere bai; 

filosofo-literato  berak  irakurtzen  zituzten  eta  iruzkinetan  antzekotasunak  ere  topa 

daitezke. Gaurko talaiatik begiraturik, urruntasunak bezainbat hurbiltasunak nabaritzen 

zaizkie.

1955ean,  Donostiako  Oargui  elkarte  kulturalak  antolatutako  sariketetan,  besteak 

beste, Arantzazuko teologia ikaslea zen Sabin Berasaluzek irabazi zuen “Kierkegaard´en 

azia  Unamuno´gan  lore”  deritzan  artikuluarekin.  Harekin  ados  ez,  eta  Txillardegik 

erantzuna  prestatu  omen zuen.  Testu  hori  galdua  den arren,  badakigu,  funtsean,  zer 

adierazi bide zuen: existentzialisten erakutsiak Sartrek zabaldu zituenez, haren jainko-

ukamena eta sinesgabetasuna beste guztiei egotzi zitzaizkiela, baina hori gezurra dela, 

beste existentzialista guztiak ez zirela sinesgabeko2163.  

J. Zaitegi Ameriketatik etorri berriak Miarritzen inprimatu zuen lehen alean, Sabin 

Berasaluzeren artikulu saritu horretaz gainera, Arantzazuko beste bi teologo ikasleren 

idatziak argitaratu zituen: Iñaki Bereziartua eta Iñaki Bastarrikarena. Azken hori izan 

zen Yakin aldizkariaren sortzaile nagusia, eta besteak laguntzaileak.

Sabin  Berasaluzek  eta  Iñaki  Bereziartuak  gorago  aipatutako  artikuluetan  nahiko 

gaizki tratatzen zuten Unamuno. Horrek Txillardegiren erreakzioa eragin zuen. 

Zaitegiren eta Orixeren filosofo existentzialisten aurkako artikulu filosofikoek-eta ez 

zuten erreakziorik sortu, baina Donostian, Egan aldizkaria tarteko zela, antolatzen ziren 

2163 Ikus AZURMENDI, J.-ren “Kierkegaard-en egunkari ezkutua” in Txillardegi lagun giroan, Udako 
Euskal Unibertsitatea, Bilbo, 2000, 133-134 orr.
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sariketetara  aurkeztu  ziren  fraidegai  frantziskotarrek  idatzitakoek  sortu  zuten 

kontrakotasunik,  Unamuno  eta  autore  existentzialistak  eta  batez  ere,  haien  kezkak 

orduko gazteen kezkak zirela aitortu eta aldarrikatu nahia. 

Unamuno  bihurtu  zen,  bolada  hartan,  filosofia  modernoarekiko  norberak  zeukan 

jarrera  definitzeko  froga  harri:  filosofia  modernoaren  aldekoek  Unamuno  gutxi  edo 

gehiago  defendatzen  zuten,  eta  filosofia  kristau  tradizionalaren  aldekoek  txarresten 

zuten, zenbat eta eskolastikaren aldekoago orduan eta kartsukiago.

Lehenbizi,  Arantzazuko  teologo  ikasleen  artikuluei  erreparatuko  diegu,  artikulu 

saritutik  abiaturik,  eta  gero  Txillardegiren  artikuluei  egingo  diegu  leku,  Iñaki 

Bastarrikaren eta Txillardegiren arteko eztabaidari bezala.

5.1.2.1. Arantzazuko S. Berasaluze, I. Bereziartua eta I. Bastarrika fraidegaiak

S. Berasaluzek bere artikulu sarituaren lehen paragrafoan Unamuno Kierkegaard eta 

Nietzscherekin bateratzen zuen, kate historiko bereko begiak balira bezala lotzen zituen, 

eta jarraian bi atzerritarrak utzi eta Unamunoren filosofiaren muina gisa honetan ematen 

zigun:

Atzerritar biak gaurkoz alde batera itxita, zerbait esan dagigun, laburkiro, odol-

anai dugun bizkaitarrari buruz. Errazoiaren argia, ta betikotasunaren biotzleia  

burrukan,  ona  emen,  labur  baiño  laburragotan,  Unamunok  darabillaren  

philosophi-muiña. Biotza betikotasun-eske,  “eztut nai il,  ez; ezta nai-bere eztut  

nai; beti izan (nai) dut, beti, ta “neu” izanbere, ementxe ta oraintxe nagoan gaixo  

au...”  (1)  Eta  beste  aldetik  buruak,  eriotz-ostean,  “ezerez”  izango  dala...  

Burrukaren  gorria!  Beti-izan-naia  alde  batetik,  ezereza  bestetik!  Gizon  gitxi  

arkituko dira munduan Unamuno-ren antzera illezkortasun-egarriak astinduta.

Zelan aizatu aurkako diran sentimentu orreek? Aizatu ez-baiña, bere biotzaren  

(biotzean)  bizi  egiten  ditu  Unamunok  leia  zorrotz  oneek,  euren  astinketan  
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saminduta bizi  izateko.  “Biotzagaz gauza bat,  eta aurkakoa buruarekin diñoan  

gizona naz”, idatzi eban bein bere buruaz2164.

Jarraian, muina labur eman ondotik zabaltzera jorik, Unamunorentzat “borroka”-k 

zuen garrantzia azpimarratzen zuen:

Amaika bider agertuten da Unamuno-ren ika(ra)garrizko idazlanean (Sentimiento  

trágico de la vida idazlanaz) burruka itz au, ezti goxoa ba'leriokean...

Izan-bere, ortxe dago bere biziaren orpoa. Bere liburuetan ezta besterik ageri. Nai  

philosophi  egitean,  nai  eleberrigintzan,  nai  edozein  lanetan,  beti  begi  aurrean  

problema berbera: burua ta biotza burrukan...  Eztago bere libururik sakonena  

“Sentimiento  trágico  de  la  vida”  irakurtzea  baiño.  Bizi-yorana,  illezkortasun-

irritsa, ezerezaren lurrun-ikara, bere aultasuna, betiizan-nai-aierra: orra or bere  

zanetako odolaren gorria, ta bere eguneroko ogiaren goxoa...(ib.)

Puntu honetan gehiago sakonduaz:

Dana Jainkoaren utsa biotzean jasan bearra, dana burruka, dana miña, baiña  

jasapen-min orreetan euren atseden biziena. “Izkutuarekin asti baga ta aspertu  

barik  burruka  egiten  daroak  bizitza  osoa;  egunsentitik  arrats-iñularreraiño  

Jaungoikoarekin burrukan egun oro.” (ib.)

Eta  azkenean,  jainko-ukatzaile  guztiak  zerrendaturik,  eta  Unamuno  haiekin 

bateratuz,  guztiak  gizajotzat  jotzen  zituen,  iraintzeko  bainoago  erruki  zituela 

adierazteko modu bat, hain zuzen Jainkoak bakarrik eman bide dezakeena filosofiari 

galdegiten ziotelako haiek:

2164 In Euzko-Gogoa, (1-2), 1956.
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Jainkoa  ukatzeak  biotzean  ixten  daben  utsa  bete  eziñean  dabiltza  gizajo  ok!  

Nietzsche, Dostoyewski, Dilthey, N. Hartmann, Kierkegaard, Heidegger, Jaspers,  

Sartre,  ta  ezistenzialismu-jarraitzailleak  oro,  Unamuno-rekin  batera,  buztarri  

batean lotu geinkez, Jaungoikoa ukatu, ta goi-miñez jota, philosophiari eskatuten  

baidautse,  Jaungoikoak  bakarrik  emon  leuskioena:  zeruko  fede  santua,  

illezkortasun-yorana  ase,  ta  biotzean  zorion  eta  pake  erne-eragin  al  leiken  

gantzailua (ib.)

Iñaki  Bereziartua  ere  oso  kritiko  agertzen  zen  Unamunorekin  eta  filosofia 

modernoarekin:

Izan  ere  Unamunok  bere  jardun  eta  idazkietan  oituriko  irazpide  edo  taktika  

eraginkorra da oso. Mikel jaunak bere egintzetan eztu deusik eraikiko, ezta deusik  

lur-jota utziko ere. Eliz dogma iñori eztio zuzen-zuzenki aurka egingo, baña guzia  

zalantzik zorrotzenean azaltzen dio irakurle edo aditzailleari.

Danataz jardun, guzitzaz izketatu, orotik idatzi... baña amaitzekoan zer? “Erio-

ixurketa, pozoidun-ur-ixurketa: zalantz gordiña”. Ta auxe kaltegarrien gaztediari,  

erlijio-gaietan batez-ere.

Unamunoren  egiñak  irakurri  ta  aztertuz,  eztabaida  bizibizian  sortzen  zaio  

gazteari bere baitan. Eta belar pozoidun au errotu ta erne egingo zaio. Landare  

ustelkor onek ere bere igali ustelkorrak emanen ditu, ots, siñismen-txepeltze edo  

galtzea.  Unamunok  bere  idazkietan  pozoi-ixuri-lana  dagi,  bere  ta  gure  

gaztediaren zoritzarrez!

Izan  ere  beste  errotako  ur  pozoidunak  jasoa  dugu  Unamuno.  Doixtar-

philosopholariek ba-zuten zer-ikusi aundirik Unamunoren idazki-lanetan: Kant,  

Nietzsche, Kierkegaard... Aztarnik agirienak dakuskiguz bere “praktika-gogoaren  

joera  itsuan”  (Kant),  bere  “gizona  bere  neurrian  jasotzeko  lege  ta  oztopo  

austean” (Nietzsche), ta “erlijio-gaieri buruzko ideiek naaspillean eta bidegabe  

erabiltzean” (Kierkegaard)... dana dala naas-maas illun ontan beti gogai-oñarri  

bakarra: “Zalantza”2165.

2165 “Batzuk ba-doaz, besteak ba-datoz” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1956.
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Iñaki Bastarrikak berriz, M. Blondel filosofoaren metodoari buruzko artikuluari ekin 

aurretik, orduko kultur giroaren argazki bat egiten zigun; deskribapen hutsera ez zen 

mugatzen, zenbaiten alde egiten zuen eta zenbaiten aurka:

Arrunt  ez  bazaitut  jakinen  duzu  egungo  philosophi  giroan  jaureskuntz-gaiak  

aitzin-aitzinean dijoaztena.  Philosophi-mota geienek erlijio-kutsu ontaz ikuturik  

daurzkakezu.  Aisa  somatzen  da  egungo  idazlan  ugaritsuan  gizona  astindurik,  

artegaturik darabillen erligio-arazoa.

Atsaundineko philosophi-aburuak jaureskuntz-arazotasuna josirik, sakon irarririk  

daramate muin-muiñean; entzute aundineko jakitunek be berdin. Egun gizaldi bat  

edo jakin-gizonek ain epel zerabilten gai garrantzitsu auek, egun aldiz buruauste  

ta larrialdi gorrienak damaizkie. Larri-zirrara bateren edo igurtzia badu egungo  

pentsakerak. Ezpaitu gizaldien zear gure egunotan bezin sakon ta urduriki nabaitu  

giza-arazotasuna...  “Zer dut bizitza...  nondik edo nator...  jo-mugarik duta...  zer  

ditut gizonok?... Egungo bizitzaren garratzak, goraberaen aldakorrak zakar baiño  

zakarrago  idaroki  dien  galdera,  eztabai  sakonak,  barrenkorrak!  Egungo  

philosophiak, Scciaca'k dionez, “ezur-aragizko izan nai du, ezur-aragizko gizon  

larritsu oni erantzun egoki bat ematearren”.

Onatx,  bada,  erlijio-arazotasunaren  zustraia:  gizon  berbera,  ezur-aragizko  

gizona. Aunitz-aunitzek eren baitan murgiltzean Jaungoikoarekin oztopo egin dute  

ikerraldi ortan, zuzen ta senean jokatu direnak beintzat. Beste askok euren baitan  

ertsitu dira itomiñ ikaragarri batean jausirik. Denak galdegin zorrotz auek irargi-

leiaz!... Ito-irrikaz ere!...2166.

Zuzen eta senez jokaturik Jainkoarekin topo egiten zutenen alde egiten zuen, eta 

euren baitan hertsi  eta itolarri  ikaragarri  batean jausten zirenen aurka. Jarrera horrek 

bereizten zuen Txillardegigandik,  aurrerago ikusiko dugun bezala,  besteak beste,  eta 

orduko egoeraren argazkiak elkartzen.  

2166 “Blondel´en arauari buruz” in Euzko-Gogoa, (1-2),  1956.
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Yakin kazeta  sortu  berrian  –bera  izan  zen  sortzaile  nagusia–  existentzialismoari 

eskaini zion lehen artikulu luzea “Gizona izaten-aburuaren oinarria”. Hamar bat orritan 

azterketa  aski  sakona  egiten  zuen.  Hori  bai,  bere  xedea  ez  zen  deskribatzaile-

esplikatzaile hutsa, posizio jakin batetik abiatzen zen2167. Hona bere tesia:

Onatx, XX'garren gizaldiko pentsalarien gogo-tankera. Badu jokabide onek bere  

egi-muiña ere. Giza ta luditar aalmen ta izate oro aburu borobil ,orokor batean  

ertsitu ta ito nai zutenen aurka jeikiak dituzu. Aburukaitzak dituzu zearo. lzaten-

aburu itzkera ere begitan dute. Camus'eri edo ez takit norreri itandu omen zioten:  

Zer da ordea izaten-aburu ori? “Izaten-aburua?” –dio arriturik– Neu neror naiz  

ta!. 

Naiz-ta bere egi-muiña eduki, alare, alderdikeriz joka oi da. Alderdi bat, jokabide  

bat itzuri nai, ta beste alderdi ertze-ertzera jo digu. Besteengan ez itotzeagatik,  

bere baita-zuloan murgildu ta ito zaigu.

Norkerizko  jokabide  onek  galerazotzen  du,  noski,  aburu oso,  egiña,  borobilla,  

kristau-arnasezkoa,  bete-bete  bat  eratzea.  Bakoitza  bere  bidetik  doa,  

urkolagunaren  berririk  gabe.  Zuzen  esan  oi  da  egungo-philosophi-girotzaz:  

zenbat buru ainbat aburu2168. 

Baina ilunekin batean argiak ere aurkitzen zizkion azken berrogei urtean gailen zen 

pentsakera filosofikoari;  jarrera ulerberagoa ageri zuen Zaitegik eta batez ere Orixek 

baino, nahiz azken honen eraginaren mende ere bazegoen:

Uka ezin ditekena da XX.garren gizaldiko abururik garailena, izaten-aburua izan 

dala.  Berak  bildu  ditu,  Len-Guda-Ondotik  batez  ere,  sartaldeko  pentsakeraren 

ardura guziak. Ta bekaitzez naiz begionez ikusi, jakintz-baratzean lenen puntuan 

egon dan ustego batek, bere ondorenak utzi izan bear ditu noski.

2167 Gaizka Barandiaran jesulagunak bi artikulu luze argitaratu zituen Euzko-Gogoa-n hiru emanalditan: 
“Izatasun filosofia”, in  Euzko-Gogoa, (3-4), 1956 eta jarraipena, in  Euzko-Gogoa, (3-4), 1957; Eta 
jarraipena iragarri arren jarraipenik izan ez zuen “Gaurko filosofiaren asmakizunak”. Ikus azken hau 
in  Euzko-Gogoa,  (3-4),  1958.  Funtsean,  existentzialismoa  eta  filosofo  existentzialista  nagusien 
iritziak des-kribatzera mugatzen da, balioespenei lekurik egin gabe. Ohargarri gertatzen da: nolabait 
jesulagun moderno ageri da. Darabilen euskara garbia zaila egiten da, baina ahaleginak merezi du 
eskerra. 

2168 “Gizona izaten-aburuaren oinarria” in Yakin, (1), 1956, 39 or.
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Nolako  ondorenak  utzi  dituan  izaten-aburuak?  Kaltegarriak  geientsuak  baiño 

etenkitsuak ere bai. Ezta egia aburu onek utzi digun guztia zabarra danik.

Ustego onetxek biltzen ditu egungo pentsakeraren kutsurik berezi ta baliotsuenak. 

Pizkundeak  (Renacimiento)  sortu  zigun  “giza-joera”,  izaten-aburuak  jakintz-

biotzean  tinkotu  du  berauxe.  Gizona  duzu  izaten-aburuan  giltz-arazoa.  Gizon 

bakoitza gañera, “zu ta ni”. Gogo ta ezur-aragi uts besterik ez geranok (.).

Ez dira era berdiñean jokatzen, baño auxe dute denak elburu: gizonaren illundi 

oiek argitu.  Auxen duzu aburu onen onurarik  baliotsuena,  jakintz-arazo guziak 

gizonagan  bildu,  beste  ainbeste  aburu  ta  jokabideen  aurka.  Auxen  dut  xede 

idazlantxo ontan: izaten-aburuaren giza-joera agertu; gizona aburu onen ernegille 

ta atsemaille azaldu. Aburu onen alderdi onuratsua nabarmendu2169.

Kierkegaardekin abiatzen da bere analisian. Goresten du pentsalari daniarra. Begira 

nola:

Gizona, aragi-odolezko biotz bateri itsatsiriko gizona, larri-miñ, utsaldi, eztabai ta 

arazoz  inguraturiko  onako  ezur-aragizko  gizon  au  aukera  zuan  soilik  bere 

bururakizun gaitzat. Zakar ta larriki ezarri zitun onek egun ainbeste buru nasturik 

darabilzkin bi arazo auek: gizona ta Jainkoa. Izaten ta trascendentzi-arazoak. Ez 

ordea gizona, Gogo Orokorraren (El Absoluto ) unealdi edo azkorraldi bat bezela 

mugabeko Gogo ortan deuseztuta; ezta Phisikak, Psikologiak ta bestelako jakin-

saillak darabilten bezela ere, ezur-aragizko gizon kezkatsu au baizik. Ona izaten-

aburuaren  muiña  argi  azaldu.  Auxen duzu “Existencialisme”  (sic)  erdel-itzkera 

onek adierazten duna; auxen ere dagokion bereizgarririk bereziena: “Gizonarekiko 

itzulera  bizia”.  Gizona,  urko-gizona  au  lenengo  lerroan,  ta  guzien  aurretik;  ta 

gizonagan biotz-naimenak, nai-iturri, sen edo olde-menak batez ere. Ontan datza 

Kierkegaard'ren  aintz  osoa.  Ona  azitan  beintzat,  geroago  lore  mardul  egitera 

datorkena2170.

Errepara, halaber, pixka bat beherago, berriro nola goresten duen  existentzialismoa:

Izaten-aburua ezta “Angst” edo “Nausèe” “Sorge” t.a. soilik. Argi adierazirik dizut 

izaten-aburuaren muiña: “gizonarekiko itzulera bizia”. Jakintz-arazo guziek onen 

2169 40 or.
2170 42 or.
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menpeko  biurtu,  gizonaren  inguruko.  Jakintza  osoa,  philosophia  batikbat 

“gizaratu”.  “Gizona  izadi  osoaren  buru  gerta  dedin”.  Gizona  jakintz-sailetan 

dagokion  maillan  jarri.  Oraindañoko  philosophia  “Jainko-inguruko”  (theozen-

trika) omen zan, ta aurrekoa “giza-inguruko” (antropozentrika), biurtu2171.

Goresmenen ondotik, kritikak, Orixerengana jorik edo haren aburuetan bermaturik:

Damurik,  baiño  galdera  barrenkor  auek  isilduaraztaen  saiatu  diran  izatenzale 

geienak, ixilduarazi bearrean kezkatsu ta larriago biurtu dituzte. Goi-argitik urrun 

jardun izan dira  beren burubideetan,  ta  osertz  argi  guziak itxi  ta  ertsitu  dizkio 

bizitz  oni.  Nondik natorren? “Ludi erdira jaurtia  naiz” Noruntz noan? “Illobira 

zuzen-zuzen” (.)

Egia esan, asko ta asko dabiltza egun Jainko billa, baño ez ainbeste Jainkoaren 

billa,  Orixe  euskaldun  ospetsuak  dionez.  Askok  jo  dute  Jainkoagan,  baiño  ez 

benetako Jainkoagan, ordea, bere gisa asmaturiko jainko batean baizik2172.

Existentzialismoaren eta bigarren mundu-gerraren arteko sartu-irtenei doakienez:

Elburu lilluragarri  baten ondorio zan guda ori azi-azian  –Alemani aldetik batez 

ere–, ta elburu onen idurikeria ain zakar ta nabarmen ikustean, guziek burumakur 

murgil,  goaiturik  zetozen  guda-lurresietatik.  Ondo  ikasiak  iñundik  ere.  Nazka 

barrenkor  onen  ondore  bereziena  duzu  izaten-aburua.  Ona  Guda-Osteko 

pentsakeraren  oiñarriak:  nazka,  itomiña,  eztabai  sakonak.  Gainduko ote  Guda-

Osteko philosophilariak eroialdi au? Damurik baño ats-andikoenak ez. Heidegger, 

Jaspers,  Sartre,  Marcel,  aburu  onen  eustarri  sakonenak  guda-ixkanbilleetatik 

ateraberri ziran artean. Marcel ez beste guziek Goi-argitik landa jardun izan dira ta 

Kristiar-pentsakeraren  aurkako  gertatu.  Beste  izatenzale  geienak  ere  Kistar-

ikaskintzatik landa jokatu dira (.)

Eta buruenik, iritzi-epai hau:

2171 43 or.
2172 44-45 orr.
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Nabari  ager  danez,  izaten-aburua  giza-alderditik  besterik  eztut  aztertu.  Au  ere 

arinki.  Ontaz guziok oneritzi  dezakegu.  Izan ere aburu sorberria  –naiz  ta  egun 

iltzer  arkitu– or  darabilte  nolanai  ta  edonork.  Dagozkion  kutsu  nabarmenenak 

ixillean, illunpetan dirautelarik (.) Gure Orixe agurgarrientzat ere “ezur-zulubita” 

litzake, muingabekoa...bizibide lirain bat. Besteentzat “elerti-utsa”, “larri-egarria” 

itomiñ-gura bizia...antzegille bailira! Dana dala, epailari itsaltsuenen ustez, aburu 

onek ere badu bere “animam veritatis”, ots, bere “egi-muiña”. Arazotasun berezi 

bat dakar, naiz-ta berria izan ez, jakintz-giroan lenen puntua(n) jarri du arazo ori: 

gizona.  Eskolastika-arazokeri  tentel  ugari  beinbetiko  baztertu  dira,  arlo 

garrantzitsuetara biurtzearren.  Gizonak bildu ditu berriro zorionez adi-jardun ta 

ardura  guziak.  Labur  esan.  Naiz-ta  izaten-aburuak  okerretik  jokatu  izan, 

arazotasun berri bat sortu digu, ta naiz Eliza ta naiz Eskolastika ontara akula, giza-

igurtzi orrez zirtatu2173.

Horretaraz  gero,  erabat  harturik,  alde  onak  ere  dezente  aurkitzen  zizkion. 

Garrantzizkoena:  Eliza eta  Eskolastika gizona lehen mailan jartzera ekarri  izana;  eta 

kritikarik handiena: existentzialista gehienak Goi-argitik landa aritzearena. 

Beste artikulu luze batean, A. Camusen obra aztertu zuen, Charles Moëller famatuak 

Litterature du XX siecle et Christianisme liburuan Camusi buruz adieraziak baliatuz eta 

jarraituz. Hona paragrafo adierazgarri batzuk:

Suezia'ko  Izkuntzaindiakin  Camus'ek  egungo  problematika  argi  ta  menez 

dakusanik  aitor  ezin  ba'genezake  ere,  ezin  uka  Prantzia'n  den  irakurrienetakoa 

danik.  Guziek  bere  elerti-jardunetan  somatzen  duten  seriotasuna,  egi-griña, 

iatortasuna  ta  “gizatasun”  berezi  ori  baitipat,  nabariegi  dala  derizkiot  nolanai 

ukatzeko.  La Peste eleberriaren argitaraldi  guziak azaldu orduko suntsitu zirala 

ikusi  besterik  eztago,  bere elergintzak  izan  duan artu beroa baiesteko,  ta  duan 

garrantzi aundia onartzeko (.)

“Albert  Camus  ou  l'honnetete  desesperee”,  onatx  labur  eman  A.  Camus'en 

barrugiro osoa. Moeller ospetsuarenak dituzu itz oek, Litterature du XX siecle et 

Christianisme  liburu aipagarrian egille oni idazpurutzat ezarriak. Kidetu-edo nai 

2173 “Gizona Izaten-Aburuaren Oinarri” in Yakin, (1), 39-47 orr.
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lituzke A. Camus eta gizatasun edo iatortasun etsi oek. Sustrai-sustraian jo dula 

uste dut Charles Moeller delako onek. Eta ez bakarrik gizon baten izaera-sustraian, 

gizaldi bateko gogo-erdian ere baizik. “A. Camus'en mezua iatorra dugu. Xeeki 

aztertu  dut  bere  elerti-alor  osoa,  gizaldi  baten  barne-tankeraren  aitor  lerdena 

dalako: gurearena, alegia.” Onela dio aipatu egilleak. 

Iatorra  benetan  Camus'en  elertiera.  Naiz-ta  aurreneko  jardupenak  erromantiku-

kutsua eraman, egi-istaren lillurapean jarduna dugu arrezkero. La Peste delakoatik 

baitipat. Etzuten iñola guda-osteko esistenzialistek bere sare biguinetan atzi al izan 

gure egillea, beste ainbat bezela. Bolara batean bestera uste izan zan, eta ontara 

epaitu zuten, baiño ondo egiztatu da bere gogo-joerak oekin zerikusirik etzutela. 

Izan ere aski zan garai aietan “itomiñ”, “nazka”, “etsipen” edo iastu (jas, jaidura) 

ontako sentipen bat aipatzea ere, esistenzialista eritzi izateko. Ots aundiko gerta 

ziran  Sartre'kin  eutsi  izandako  eztabaidak,  eta  batez  era  berarekin  erabat  ausi 

zuneko ura. Sartre berak aitortu du arrezkero bere pentsaerak artu-emanik eztula 

Camus'enarekin. (.)

L'Homme  revolté (1951)  du  azkenetako  eleberria.  Gutxitan  idatzi  izan  da  ain 

gogor sasiideologi askoren aurka, ta ameskerizko Paradisu baten Izenean gizadia 

ondamendira daramatenen aurka baitipat. Orrialde gogoangarriak ditu batzu. Gure 

aldi oetan oi ez bezelako iatortasun sendo ta gardena dagerki. Iñoiz baiño idazle 

zorrotz  ta  umotua  (sic)  azaltzen  zaigu,  bai  bururapenetan,  bai  idazkeran,  baita 

arrazoibidetan ere. Auxen dugu, bada, beste bolara ontako A. Camus egillea. Len 

bezelaxe gizatsu, zindo ta iator. Ez ain abeslari ordea. Len gizonaren atseginetan 

igari  zirudian  bezela,  orain  gizon beraren  oiñaze-minetan  murgil  dagi.  Len eta 

orain  ludi  oni  itsatsia  beste  iñundiko  itxaropenei  erabateko  ukaera  egiñik. 

Gizonaren zoriaren atergabeko aztertze onek ez ote du eskolatuko gure Camus, 

gizonari osertz zabalagoak aurkeztearren? Albert Camus Kristautasunera urbildu? 

Estu-estu.  Zailla  dirudi  era  ontako pentsalari  bat  balore absolutu batzuei  zindo 

itsastea. 

Eztitu Camus'ek bere pentsaera-oinarriak sakonetik ikertu. Pentsa-aurretik eginik 

baidauka  bere  aukerapena.  Ez  digu  Albert  Camus'ek  oraindik  bere  azken  itza 

eman. Umotzean igali elduagoak iaulkiren al ditu? Nobel-Sariak bide-erdian arkitu 

du.  Itxaron  dezagun  siñeskor  Jainkoaren  grazi  alguztidunean...  Itxaropen 
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aundiagorik ezin piztu bere burutapen-oiñarri lelo au duan gizon batek baiño. “Il y 

a plus de choses dans l'homme à admirer que de choses a mépriser”.2174

Bazuen aurreiritziaren itzala eta pisua aztertzen ari zen autoreetatik urruntzen zuena, 

eta bazuen aldi berean Iñaki Bastarrikak, garai honetan, hurbiltasun nabarmen bat ere, 

ikertzen  ziharduen  autoreengana  eta  irizgai  zuen  existentzialismora,  pentsamendu 

filosofikoaren erdigunean gizakia jartzen zuenera.

  

Talka egin zuen Txillardegirekin, baina kidetasunak ere ugariak zituzten.

5.1.2.2. Txillardegi

1956an hasi zen Txillardegi  Egan-en argitaratzen.  Urte horretan bertan argitaratu 

zuen  Fulton  Sheen  apezpiku  estatubatuarraren  Religión  sin  Dios liburuari  buruzko 

iruzkina.  Famaren  gailurrean  zegoen  delako  apezpiku  hori,  telebistan  egiten  zuen 

programa bategatik. Liburuaren lehen zatia goraipatzen zuen, baina bigarrena ez. Begira 

zergatik:

Oneraño, ortaz, eragozpenik ez dago, ta zorionak ematen dizkiogu Sheen jaunari.

Esan dugun bezela, errefutatzeko zatia dugu bigarrena. Laburki, bañan argi, zeatz  

eta sakon tomismoa azaldu ondoren, oñarritzat auxe arturik, ondoreak ateratzen  

asten da egillea, eta gaurko filosofoen okerra erakusten digu.

Alere, apalkiro bederik, “baña” batzuek jarri nai dizkiogu Sheen jaunari bigarren  

zati onetzaz.

Geien-geienetan jatorrizko akats bat izaten dute errefutaerak: beste oñarri batetik  

eraiki oi dirala: ta, ala gertatzean, indar guzia galdu oi dutela arrazoiamentuak.  

Zeren  bestearen  oñarriak,  asieratik  eta  bidez  urratu  baño  lehenago,  baztertu  

egiten badira besterik gabe (edo aaztu, berdin da au eta), nork bere bidetasuna  

erakusten du, bai, bañan ez besterik.

2174 “Albert Camus edo gizatasun etsia” in Yakin, (5), 1957.
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Eta,  errespetuz,  orretan  datza  ain  zuzen  F.  Sheen´en  akatsa.  Polemika-liburu  

geienen akatsa, alegia.

“Cual es el valor de la filosofía de la naturaleza fundada en la ciencia empírica”  

zatiari (8 gn. kapitulua, 213 gn. orrialdean) ezin baietsi dakioke iñola. Bere iritzi  

osoa,  tomista  baten  postuladua  besterik  ez  da.  Oñarritzat  San  Tomas  arturik,  

postuladu baten jarraipenak dira bere konklusioak oro. Uts auxe du zazpigarren  

kapituluak, eta gañerakoak ere berdin.

Orrengatik,  liburuko  bi  zatiak  bi  “zati”  dira,  benetan,  eta  ez  bi  “atal”;  eta  

tomista  ez  den  batentzat  zer-ikusirik  ere  ez  duten  zatiak.  Iñarrosi  egiten  dute  

tomismoaren bidetasunak eta barne-indarrak, egiazki; baña probatu, ez dute ezer  

probatzen. Beste plau batean jartzen da, bada, F. Sheen asieratik (.)

Eta goazen bigarren akatsarekin.

Galgarri  deritzagu Elizan nabaitzen  den joera bati:  erdi-dogma bat  biurtu da  

tomismoa. Badakigu ezetz, ori ezin gerta ditekela; eta filosofian, Egiatik baztertu  

arte  beñipein,  nai-ta-ezko  onarkizunik  ez  duela  kristauak.  Bañan  oinbeste  

mendetan zear  “betiereko  filosofia”,  ta  Elizaren  “filosofia  ofiziala”  tomismoa  

izan  dela-ta,  badirudi  onen  filosofiaren  aurka  joateko,  kristautasuna  galdu  ta  

irten-edo bear dela Eliza beretik.

Ta, dirudienez, geroz ta aukera gutxiago du tomismoak Egia osorik azaltzeko.

Gaurko Fisikak batez ere (Einstein, Planck, Heisenberg´enak) dardaratu egin du  

gaiaren ezaguera. Ta naiz-eta aren irakaspenak oso erlatibuak eta igikorrak ba  

dira ere (ez dugu onetzaz duda izpirik) kontzetu zaar asko il bide-dira betirako:  

sustantziarena batez ere.

Auxe egin zuen Copernico´k Astronomian. Zergatik ez Fisikan gaurko jakintsuak?  

Zerbait berri jakin dugu segurki gaiari buruz, eta ezin aaztu diteke au.

Liburu mamitsua eman digu F. Sheen´ek. Baña gogozago irakurriko genuke orain  

“beste” bigarren zati bat.

Ez  dugu  uste,  gañera,  egungo  gizon  egartiari  San  Tomas  zaionik  egokiena.  

Zergatik  ez  gera  katolikuak  beste  bide  batetik  abiatzen?  San  Agustin,  esate  

baterako, gertuago dago gugandik zalantzik gabe, San Tomas Akino´koa baño2175.

2175 “Fulton Sheen. Religión sin Dios” in Egan, (5-6), 1956, 156-157 orr.
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Katoliko kritiko ageri  da, baina katoliko dudarik gabe2176.  Fisikaren aurrerapenak 

kontzeptu zahar asko hil bide ditu2177, baina haren irakaspenak ere, ez zuen duda izpirik, 

erlatiboak dira. Katolikoek hobe zuten San Tomas utzi eta San Agustin hartzea. Katoliko 

kritiko ageri zen.

Kritiko jarraiki, Donostiako Aldundian, gainerako askok idazle zaharrei buruz hitz 

egiten  zutenean,  Txillardegik  M.  Unamuno  hartu  zuen  solasgaitzat,  haren  bi  liburu 

indizean sartu berriak zirela.  Batzuek santutzat joa, eta besteek heretikotzat;  ez zuen 

bikoiztasuna ukatzen: 

Herejea  degu  Unamuno.  Del  Sentimiento  Trágico  de  la  Vida liburuan  garbi  

agertzen  da  bere  okerra:  egia  arkitzeko  almena  ukatzen  dio  pentsamenari,  ta  

sentimen utsaren bidetik abiatzen da. Au modernismo utsa da, ta herejia au elizak  

bereziki esetsi (1907) zuen ezkero, ez nau batere arritu Unamuno bera esesteak.  

Unamuno herejea degun aldetik, ba, “Indice”an sartzea ez da arritzekoa. Baña,  

esan  degu  leen,  toki  batzuetan  kristau  zintzo  dirudi  Unamuno´k,  kezka  bizia  

erakusten du danean, eta auxe da noski bera santu egiteko bide eman zuena2178.

Zinezko existentzialista  gisa,  ohiturakeriatik  aldentzeko dohaina hautematen  zion 

Txillardegik,  zorabioa  eta  berotasun  kiskalgarria  sortzeko  ahala,  olerkaritasuna  eta 

eragiletasuna.  Nietzsche  eta  Kierkegaardekin  alderatzeaz  batera  Unamuno  goresten 

zuen: 

Irakurri-ala  piztu  egiten  gera,  beste  mundu berri  bat  ikusita.  Kalean  ikusi  ez  

degun zerbait arkitzen degu argan; Jainkoa, arima, ta bizi-bearraz elizetan entzun  

ez  ditugun gauza sarkorrak  irakurtzen  ditugu.  Agustin  deuna  gogoratzen  digu  

2176 Txillardegiren  katolikotasuna  mintzagai  J.  Azurmendirekin:  adierazten  zidan  ikuspegi  okerra 
daukagula sarritan.  “Bakoitza bere garai eta gizartearen seme da; ezin bestela izan liteke. Guk ez  
ditugu  inguruan  protestanteak  edo  ateistak  izan,  gogor  markatu  gaituztenak.  50eko  hamarkada  
Euskal Herrian oso katolikoa zen, artxikatokikoa, eta kezka filosofiko-erlijiosoa hori bai, banaka  
batzuen  artean,  bizi-bizi  zegoen.  Gero  sekularizazioarekin  kezka  eta  gai  horiek  alde  batera  utzi  
ditugu,  besterik  gabe,  baina  gutxiz  gehienetan,  buruko  eskema  berberekin  jarraitzen  dugu,  ez  
dugulako benetako astindu kulturalik izan; orduan pilpilean zeuden kezkak abandonatu baino ez,  
onerako eta txarrerako”.

2177 Artikulu hau Orixek irakurri  izan balu,  ez zukeen Bergsonen susmoa egingo Txillardegik  Peru 
Leartzako  eleberrian adierazten zituen ideien jatorriaren bila hasi zenean. Substantziarik ez delako 
ideia  Fisikaren  aurrerapenetik  hartu  zuela  egiaztatzen  digu  artikulu  honek:  Einstein,  Planck  eta 
Eisenberg fisikarien aurkikuntzak zirela bide. Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” 
kapituluan “Bergsonismoa” atala, 32. or.

2178 Aipatutako artikuluan 172. orrian: “Fulton Sheen. Religión sin Dios” in Egan, (5-6), 1956. 
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orain;  Gide  siñisgabea  segituan.  Zer  da  txorabio  au?  Zer  da  berotasun  

kiskalgarri ura? Unamuno da. Nietzsche´k aña unkitzen du. Kierkegaard´ek aña  

iñarrosten du. Liriku sakona da. Olerkari da (.) Emendik bere arriskua: eragille  

izugarria Unamuno. Emendik ere bere birtutea: eragille aparta Unamuno2179.

Elizak  haren  bi  liburu  kondenatzeko  hartutako  erabakia  onarturik  ere,  Unamuno 

idazlea goresten zuen bere espiritualtasunagatik, arima-gosea pizteagatik, eta bereziki 

orduko gizonak ispilu hartan aurkitzeagatik beren burua: 

Ortaz,  ondo  dago  Unamuno´ren  liburu  okerrak  kondenatzea;  onela,  ba-daki  

irakurleak  zer  arriskutan  sartu  diteken  irakurtzean,  eta  ba-dakike  nora  ez  jo.  

Bañan, ori dala bide, bere liburu ta izkribu guziak baztertzea, jokaera kaltegarria  

irudituko litzaidake (.) Arima-gosea ixiotzen du, dirukeria ondatzen du, ta berari  

eskerrak arkitu degu askok gure burua2180.

Ez  dut  esango  I.  Bastarrika  eta  Txillardegi  gogaide  zirenik,  baina  urrun  ere  ez 

zeuden: oroit bedi I. Bastarrikak existentzialismoari alde on hau aitortzen ziola: Eliza 

eta Eskolastika gizona lehen mailan jartzera ekarri izana; eta alde makur hau egozten: 

existentzialista gehienak Goi-argitik landa aritu zirela. 

Ikus dezagun orain Txillardegik A. Camus nola irakurtzen zuen eta gogora ekarririk 

Bastarrikak nola interpretatzen zuen Ch. Moëllerri  jarraiki, aldera ditzagun bi irakur-

ketak. 

Albert  Camus-i  Nobel  saria  eman  berri  ziotela,  lehenik,  Camus  Sartrerengandik 

bereizten zuen:

Albert Camus, Nobel-Saria, Arjeliarra, Gide'ren kidekoa da, eta ez Sartre'rena,  

Jakiña,  alde  batzutatik,  irurok  dira  esistentzalista.  Baña  au  dela-ta,  Camus  

Sartre'ri darraikala esatea (eta askotan esan da) oker egotea litzake. Camus eta  

Sartre desberdin dira, eta aiek berak esan dute au bein eta berriz.

2179 176 or.
2180 177 or.
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Alaz ere gaizki ikusten da Camus; eta bere liburuak erostea astakeritzat daukate  

askok.  Ez orrelakorik.  Leengo konparazioari ekinda, ez da Gide baño kaltega-

rriago. Ez da ukatze utsa. Ez da Sartre.

Gide ere arriskuko idazle dela esatea besterik litzake.  Jakiña, Camus'ek ez du  

Jainkoa'gan  siñisten:  ez  du  aipatu  ere  egin  beñere.  Alde  ontan  Gide  baño  

urrutiago dabil Jainkoa' gandik.

Baña Sartre'gandik ere urruti dabil.

Alere, bere gogo-semea delako ustetan, naiko gaizki artua izan da Fraintzia'n eta  

beste lekutan, Camus Suezia'ko Akademiak sariztatzea2181.

A.  Camus  Sartrerengandik  urruti  zebilela  garbi  utzirik,  aljertarraren  gizonaren 

ikuspegia laburtzeari lotzen zitzaion:

Sisifo da gizona, eta bere jokabideak ez du sentidurik. Alere, Sisifo zoriontsu dela  

pentsatu bear. Are gehiago: Sisifo´ren jokaera ezpide utsa da, txorakeria utsa ta  

guztizkoa  da  (.)  Bizitzaren  ezpide  guzizkoa  ezagutzeak  berak  eman  bear  digu  

poza.  Gure  xedea  ezagutzeak  ekarri  bear  digu  alaitasuna  (.)  Ortantxe  datza  

gizonaren aunditasuna ta umantasuna: bere izatearen utsa ikusita, alai eramatea.  

Orixe  da  jokabiderik  baliotsuena.  Besteko  gañera,  kontzetuak,  idea  jeneralak,  

baloreak, «mito» dira. Ez dute batere oñarririk. Berai lotzen dena itsua da. Eta  

erlijioa,  noski,  oietako beste  mito bat  da.  Absolutu  guziak atzitu  ezin ditekean  

gauza dira Camus'en ustez. Baita geiago ere: amets utsak, gure ezereza aitortzeko  

bildurrak sortu dituen “mitoak”. Arpegia eman bear diogu gure ustasunari, eta  

artan berean gozatu eta indartu.

Ikuspegi horri beltzegi irizten zion, eta artikulua itxaropen ahul batekin eta haren 

ondoriozko aholku garbi batekin bururatzen zuen:

Bestalde Camus'ek berrogei ta lau urte ditu gaur, eta bere utsunetik ateratzeko  

berandu ez da.

2181 “Taupadak” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1957.
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Guziarekin  ere,  esistentzalista  geienai  gertatu  zaien  bezela,  gaitz  ikusten  da,  

noizpait  bedere  Camus'ek  elburu  abstratu  bati  irmo  elduta,  baiezte-mallara  

pasatzea. Bere pentsakera-oñarriak ezagututa zail xamarra dirudi.

Oraingoz,  ba,  abia-bide  garbi  bat  arkitu  nai  duenak,  ez  beza  irakur.  Gaurko  

giroaren  lekuko  eta  astintzalle  da  Camus;  ez  gidari.  Gure  Unamuno  bezela,  

eragille (ib.).

I. Bastarrikaren artikuluaren amaiera berriz:

Gizonaren zoriaren atergabeko aztertze onek ez ote du eskolatuko gure Camus, 

gizonari osertz zabalagoak aurkeztearren? Albert Camus Kristautasunera urbil-du? 

Estu-estu.  Zailla  dirudi  era  ontako pentsalari  bat  balore absolutu batzuei  zindo 

itsastea. 

Eztitu Camus'ek bere pentsaera-oinarriak sakonetik ikertu. Pentsa-aurretik eginik  

baidauka bere  aukerapena.  Ez  digu  Albert  Camus'ek  oraindik  bere  azken itza  

eman.  Umotzean  igali  elduagoak  iaulkiren  al  ditu?  Nobel-Sariak  bide-erdian  

arkitu du. Itxaron dezagun siñeskor Jainkoaren grazi alguztidunean... Itxaropen  

aundiagorik ezin piztu bere burutapen-oiñarri lelo au duan gizon batek baiño. “Il  

y a plus de choses dans l'homme à admirer que de choses a mépriser”.2182

Hurbiltasunak bistakoak dira. Itxaropena eta itxaropena betetzeko zailtasunak bietan 

berdin-berdin ageri dira. Aholkuak bereizten ditu.

A.  Camus  hil  ondoan  egindako  artikuluan  (1960)  berresten  zuen  Txillardegik, 

Unamunok bezala soluzioa emateko balio ez bazuen aljertar frantsesak, bizierak behar 

duen zentzuaren egarria pizteko lehenengo mailakoa zela,  bizi  zuten aldiaren lekuko 

bikaina halaber, bera ezagutu zuen gizon bat, eta inor gutxik bezala gizonaren larrimina, 

heina eta gogoa errotik ezagutarazi zituen idazle hilezkorra:

Camus´engan, nik behintzat, gizon aparta bat aurkitu uste dut leenik. Gizon bat:  

ezagutu nauen gizon bat, gure aldiko lekukorik bikainenetako bat (.) Gizonaren  

heiña, larrimiña eta gogoa, orren errotik ezagu-erazi dituen idazle bat, illezkorra  

2182 “Albert Camus edo gizatasun etsia” in Yakin, (5), 1957.
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da,  eta  ezta  sekula  guzian  aaztuko.  Beraz,  bijoakio  Camus  gizonari  nere  

errespetu-itzal guzia. Danok zor diogula uste dut2183.

Ordurako I. Bastarrika joana zen Kubara, eta Yakin-en orrietatik desagertua. Beraz, 

ezin bien artikuluak alderatu.

Aipatu ditugun hurbiltasunak zalantzagabekoak iruditzen  bazaizkigu  ere,  ezin  da 

ezkutatu  eta  ukatu  Txillardegik  bazituela  beste  ideologia  osagai  batzuk  I. 

Bastarrikagandik  guztiz  bestelakoak;  esaterako,  budismoarenak.  Txillardegik 

existentzialismoa eta budismoa loturik zekuskien 50eko hamarkadaren bigarren zatian. 

Nolatan  hori?  Errepara  dezagun!  Buda  jaio  zela  bi  mila  eta  bostehun  urte  kari 

ondutako  artikuluan,  lehenik,  Budaren  gaurkotasuna  azpimarratzen  zuen.  Zergatik 

jarraitzen  zuen budismoak jarraitzaileak  izaten?  Baieztatzen  zuen Buda erlijio  baten 

sortzailea ez-baina filosofia baten sortzailea izan dela. Bera ez zen Jaungoikoa, ez eta 

Jaungoikoaren mandataria ere, egia batzuen bilatzailea baizik. Geroago sortu zen Buda-

Jaungoikoa “mahayana”-tarren artean, baina ez budista jator “Hinayana”-tarren artean. 

Jarraian  Budaren  egia  nagusiak  azaltzen  zituen:  Karma,  Nirvana...eta  budismoaren 

etika,  eta  artikulua  bururatzean,  gisa  honetan  lotzen  zituen  budismoa  eta 

existentzialismoa:

Ukakorra da budismoa ukakorrik ba-da: etorkizun beltz eta ikaragarria da Buda

´tarrarena.  Zer  eskeintzen  die-ta  Buda´k  beitatzat  bere  jarrailleei?  Nirvana  

zirraragarria. Ez beste mundurik, ez Jainkoaren laguntzarik, ez illezkortasunik, ez  

buruaren  ala  biotzaren  atsegiñik.  Ukaera osoa alde  guztietatik.  Zer  du  ba-da  

Buda´k mendeetan zear jarrailleak ugari izateko? (.) nolabait bederik, larri-miña  

maite duela gizonak. Arimaren oñarri bat da, alegia, betikotasun-egarria; baña,  

guri ulerkaitza irudituagatik ere, larrimiñerako joera bat dugu erraietan finkatua,  

masokismo-giroren  bat  bezelakoa.  (.)  Auxe  omen  da Dostoiewsky´ren  ezkutuki  

nagusia,  ta  bere  novela  illezkorra  egin  duena  (.)  auxe  da  ere  Sartre,  S.  De  

Beauvoir eta Camus´en arrakasta ta entzutearen zioa; ta onetxek azalduko luke,  

nere ustez, Buda´ren gaurkotasun bizia2184.

2183 Ikus in Egan, (1-2),1960, 58 or.
2184 In Egan, (5-6), 1956, 97-98 orr.
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Aurrerago,  azken eztabaidan “Europa eta  gu” izenburukoan aipatzen dugu berriz 

hau,  eta  Txillardegirengan  Krutwigek  izan  zuen  eragina.  Existentzialismoa  eta 

budismoa elkar-loturik ikusten zituen gizakiak bere baitan bide duen larriminerako joera 

dela bitarteko Txillardegik,  eta aldi berean, gauez gora begira jarririk,  astronomiaren 

jakintzari erreparatzen zion, baina ez jakin-min hutsez, baizik beti biziaren zentzuaren 

bila. 

Georges Lemaitre apaiz katoliko eta fisikari belgikarrarengan, Big-Bang teoria fa-

matuaren  eta  sorrerako atomoaren teoriaren  aitarengan bermaturik,  baieztapen hauek 

egitera:

Munduak asiera bat izan du, dirudienez. Lemaitre´ren teorian (orain arte geienak  

ontzat eman dutena) une batean sortu zan mundu au. Eta astronomoak, ia ao-

batez neurtu dute: ordutik gaurdañoko epeak 6.000 milloi urte ditu. Orain dela  

6.000 milloi urte asi bide-zan mundua (.) Eta onatx korapilloa: munduan bertan  

edo bere ortan ezpada, espazioa eta denbora ez dira ezer.  Beren ortatik atera  

ditezkeala pentsatzea, gure seta bat da, arrazoiaren seta bat ain zuzen. Bestalde,  

munduak  asiera  bat  izan  bide-du.  Ots:  orain  dela  6.000  milloi  urte  etzegoen  

EZER.. Ezta denbora edo espazioa berak ere! Jainkoa gabe sentidurik aal luke  

onek? (.) Alde guzietatik abiaturik ere, gauza berera iristen da beti: ez dagoela  

absoluturik.  Ez  dagoela  siñistunaren  aitortzetik  libratzerik.  Ezagutzen  ditugun  

sorkari guzi-guziak, baita denbora eta lekunea ere,  ez dirala deus. Itxura utsa  

dira; izana badute, bañan ez Izana. Obeto esan, ez dira Jainko. Mundu guziak,  

larria eta ikaragarri aundia ba da ere, utsean dardaratzen den xalboin-ponpoilla  

dirudi;  eta gu bere biztanle ñimiño (.)  Beti  ixildu da Jainkoa.  Orrengatik  ere,  

alperrik saiatuko gera egiaren oñarria progatu naiean. Bistan da au, irakurle.  

Jauzi egin bear, ikusi ez arren siñistu egin bear, irakurle. Eta dudarik ba duzu  

oraindik, uztazu au; eta irakurtzazu astronomiaz zerbait. Eta gero, illunabarraren  

ondoren, altxa itzazu begiak, eta erantzuidazu geroenean2185.

2185 Ikus in Egan, (1-2), 1958, 46-47 orr. Gorago Fulton Sheen-en “Religión sin Dios” liburuaren 
iruzkinean aipatu dituen fisikariei buruzko aipamen zehatzagoa barne.
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Txillardegi sinatzen duen idazle hau, 50eko hamarraldian kaleratutako artikulu eta 

kontakizunen arabera, oroz lehen, sinesmenari edo bizierari zentzua emateko oinarri edo 

arrazoien bila ageri zaigu, erlijio soziologikotik harago eta harengandik aldendu nahi 

bizian,  bilaketa  larrimintsu espiritualean,  giro materialista-ekonomizistari  aitzi,  idazle 

existentzialista  anbibalenteen  iturrian  irrikaz  edanez,  astronomiaren  eta  zientziaren 

unibertsoari  buruzko  aurkikuntzei  eta  ezjakintasunei  adi,  eta  aldi  berean  sinesmena 

aitortzeko  gupidarik  gabe,  Eliza  katolikoarekin  trenkatu  gabe  erabat  –etorkor  ere–, 

heterodoxiaren  mugan  baina  hautsi  gabetanik,  bizitzaren  zentzuaren  larriminezko 

bilaketa artegan.

5.1.2.3. Txillardegi-Bastarrikaren arteko talka

Existentzialismoari  zegokionez,  oro  har,  eta  bereziki  A.  Camus-en  obraren 

irakurketari  zegokionez,  elkarrengandik  urrun ez  ibiliagatik,  talka  egin  zuten,  gogor 

egin ere.

I.  Bastarrikak  abiatu  zuen  polemika.  Lehen  paragrafoan  ongi  etorria  egin  zion 

Txillardegiri  euskal  alorretara;  gogoz  irakurriak  zituztela  haren  idazlantxoak  eta 

Leturiaren egunkari ezkutua eleberria berriz, irentsia:

Zorionez,  gazte  asmotsu baten  zantzu nabarmena igarri  dikagu ire  lerroetan  

barna, buru argi baten erraiñuak. Ba-zikan gure euskerak ire gisako gazte egikor  

baten premi!2186.

Idazten hasi aurretik L. Villasantek iruzkin sakon bat egina ziola bazekiela aditzera 

ematen  zuen,  eta  B.  Gandiagak  olerkitxoren  bat.  Ondo iruditzen  zitzaion  eleberriak 

horrelako arreta eta jakin-mina bildu izana.

L. Villasantek Txillardegi goratzen zuen nobelista psikologiko gisa2187, gogo-arazoak 

eta kezkak eta arrangurak egoki azaltzeagatik.  Baina gaitzesten zuen tesi garbirik ez 

zitzaiolako sumatzen eleberriari, eta aldi berean ahogozo berezi bat ondo garratza uzten 

2186 “Txillardegi jaunari” in Yakin, (5), 1957.
2187 Ikus “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan, L. Villasanteri eskainitako atala.
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zuelako. Galdera hau egiten zuen L. Villasantek: Leturiak zuen itzali ezinezko egarri 

hura,  absolutuaren  behar  hura,  ez  al  zen  frogarik  ederrena  heriotzaz  bestaldekoak 

badirela  egiztatzeko?  Alde  horretatik  begiraturik,  Apologetikarik  ederrena  zitekeen 

nobela. 

Baina Txillardegiren kontakizunak kezkatu egin zuen L. Villasante eta  Teologiako 

ikasgai bat ematera bultzatu zuen. Jainkoaren existentziaren argudio teleologikoa edo 

orain  Ipar  Ameriketan-eta,  Kreazionismoaren  barruan  eta  eboluzionismoaren  aurka, 

Diseinu Adimentsua deitzen dutena defendatu zuen.

S.  Mitxelenak  abegi  hobea  egin  zion.  Unamuno  ta  abendats  saiakera  artean 

argitaratu gabe zuen, eta Txillardegiren hiru erreferentzia behintzat jaso zituen liburuan, 

eta honako aipu hau ere bai:

  Txillardegi´k bai poliki  Leturia´ren egunkari ezkutuan: 

Illuna da poesia. Alaia ez da poesigarri. Ez al zenuen orai arte nabaitu? Nekez azal 

diteke  munduko  alaitasuna:  osoa  ez  delako,  noski,  ez  gaitu  sakon  unkitzen. 

Tristura,  ordea,  biotzeraño  sartzen  zaigu.  Ta  lenengoa  antzu  ta  urri  ba  da 

burutapenetan, aberats eta oparo da bigarrena.

Nork bizitu du alaitasun osoa? Ilork ez. Bi milla ta bosteun urte dira Budha´k esan 

zuenetik: “Zorion-unerik izan al dezute bein? Ez!”

Puskaka ta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona, ta gure barrenean euki 

baño antzeman egiten diogu. Tristura, ostera, larrimiña, bete-eziña, denok ezagutu 

dugu; ain osotoro geienetan, aietaz mintzatu ere nai ez dugula.

Orrengatik, tristerik edo irrikan gaudenean idatzi oi dugu: emakume maitatuaren 

baietza entzuteraño. Jainkoaren bidea arkitu arte, egitekoak gaizki dijoazkiguño, 

eta abar; ots, buruauste bat urratu dugun arteño”. (Leturia´ren...75 orrian)2188.

B.  Gandiagaren  olerkiak  berriz,  “Zeurekin  noa”  ziotson  Txillardegiri,  gizonak 

mundu  honetan  zuen  existentzia  borrokalarian  bat  eginik  sentitzen  zela  berarekin, 

nolabait arima bikiak ere bazirela hortxe nonbait: 

2188 Ikus MITXELENA, S.: Unamuno ta abendats, , Baiona, 1958, 124-125 orr. Luzeago S. Mitxelena 
eta Unamunoz “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan, S. Mitxelenari eskainitako atalean.
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Gizon, zeuk legez daukot/arima gartsu bat./ Zeuk legez, naikun biren/ soka-tira  

daukat./  Betiko  gudu  baten/  nekea  daroat./  Gorputza;  mundu  alde./  Arima,  

zerurantz2189.

Erreakzio  ezberdinak,  bada,  L.  Villasante  eta  S.  Mitxelena  eta  B.  Gandiagaren 

aldetik. 

Villasante eta Gandiaga idazleez gainera, aipatzen zuen Bastarrikak Txillardegiren 

“Taupadak” irakurria  zuela,  hots,  Txillardegik  A. Camusi  buruz idatzitako artikulua, 

besteak beste; eta horretaz gain, zirikatu egin zutela idaztera. Berak ere nolabait talde 

baten izenean idazten zuela  iradoki  zuen,  gero Txillardegiren erantzuna jaso ondoan 

antiguatarrari egotziko dion gauza berbera, hots, erantzuna talde bati egin izana, eta ez 

berari soilik.

Hona Bastarrikaren artikuluaren paragrafo adierazgarri batzuk:

Entzuna nikan aspalditxotik idazle gazte batek “esistenzialista kutsuzko” eleberri 

bat argitara emanik zedukala. Irakurmin nengokan. Artu ta irakurri nikan. Iritzia 

eskatu zidatekan amaitu orduko. Zer eritzi jakin ez-ta geratu nindukan. Beste oei 

alako goraipamenak  entzunda  oker  nengokelakoan geratu  nindukan.  Dana dala 

egiari  zor  gatzaizkiok  eta  itz-bitan  adieraziko  dikat  nere  irizpidea.  Egia  esan, 

naste-borraste  bat-edo  otu  zitzaidakekan.  Aria  ondo  eramana.  Baiño  arrunta 

xamarra...nere  gardiz.  Astuntxoegi  ere  ez  ote  duk?  Maiz  orrialdeak  saillean 

pasatzeko gogoak ere ematen zidakekan. Irakurtzale porrokatu nauk izatez, batez 

ere elerti-filosofi gaietan. Ez dikat, bada, uste oitura-ezatik ditekeanik.

Gaiñera, nere ustez behintzat, gai oiek ekarrizkoak baiño areago izan bear ditek 

etorrizkoak  (.)  Etortasun  eza  onek,  indarka  edo  asma-egiñaletan  bezela  egiña 

zegokala zirudik.  Alako zerbait  iruditzen zitzaidakekan aurreneko atalean batez 

ere, “Udalen” delakoan, alegia. Onetzaz gainera, maitasuna, ezkontza, libertadea, 

aukerapena,  ta  bitan-edo  azaltzen  dukan  Jainko  orren  irudi  margul  ori...Moral 

aldetik  bakarrik  ez,  Etika  natural aldetik  ere  etzekikat  nola  epaitu 

2189 “Zeurekin noa” in Egan, (5-6), 1957.
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leizken...Dostoievski  baten  eleberrietan  ireak  baino  intziri  etsituagoak  arkitzen 

dituk orrialde bakoitzean, baiño egoki ta bere puntuan otutzen zaiok edonori. (.) 

Nortasun egin baten pentsaera umotua baiño esistanzialista (sic) joerako nobelari 

asko irakurritako baten saioak iruditu zaizkidak ire bururapenak. Ez dikat onekin 

libura  au  ire  seme  ez  denik  idaroki  nai,  filosofo-elergille  oen  kutsapena  igan 

nabarmen somatzen dala baizik, “eragilleena” baitipat2190.

Erantzunari ekin baino lehen, adierazten zuen Txillardegik Bastarrikaren erantzunak 

arreta handia merezi zuela, eta era berean eskertzen zion kontra gogorra eta egiatia egin 

izana eta zurikeria faltsuak alde batera utzi izana. Dena kritika ona jasoz gero, lausengu 

orokorra  nagusituz  gero,  okerrago izango zela  eta.  Zenbait  kritika  onartzen  zizkion, 

baina muina ez. 

Nabarmentzen zuen Txillardegik beraren eleberria gustatu ez izana ulertzekoa zela, 

pentsaeraz bi muturretan zeudelako biak. Ikus dezagun nola zuritzen zuen baieztapen 

hori:

Arrazoi duzu, segur aski, gauza batzuetan. Nere liburua leenengoa dudan ezkero 

eskaxa  dala  esatean,  konparazio  batera:  ni  neu  ere  ortantxe  nengoke  agian. 

“Udalen” zatia,  batez ere, egoskaitza zaizu.  Baliteke.  Nere fruitua gordiña dela 

sinisteko  gertu  naukazu  (.)  Zure  ustez  “esistenzialista  joerako  nobelari  asko 

irakurritako  baten  saioak  iruditu  zaizkidak  ire  burutapenak”.  Esistentzalisten 

zerbait irakurria dudala ez dizut ukatuko. Lotsagarria al da bada? Bañan onek ez 

du  ezer  adierazten.  Gaur  Sartre,  Unamuno  edo  Heidegger  beñere  ezagutu  ez 

dituzten gazteak ere, gertuago daude alaz ere berengandik edozeñengandik baiño 

(.)  

Orregatik “Leturia” ez da, izan ere, nere asmakari bat, zearo beiñepein. Egiazko 

den neurrian kopia bat da: nik nere inguruan ikusi uste dudanaren irudia ain zuzen. 

Nere liburua eta ni, biok kuadroa eta bere pintatzailea gera. Eta au ez ba gera, 

alperrik saiatu naiz.

Ortaz, eta ziñez esan dezaket au, nik ez diot iñori zorrik. “Eragilleen” kutsu ori, 

ezta  besteen  kutsua,  ezta  kopiarik,  besteakiko  topo  eta  egokiera  utsa  baizik. 

Gaurko geran guziok bazter eta paisaje berberak ikusten ditugu-ta. Erdipurdi edo 

2190 “Txillardegi jaunari” in Yakin, (5), 1957.
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zearo gaizki atera zaidala saioa? Besterik da au. Eta egia baldin bada ere, ezta 

arritzekoa.  Baña sinistuta  egon: kopiatu bear  izan banu, EZ NUKEAN LUMA 

ARTUKO. Kopiatzalle geiegi izan ditugu euskal literaturan, gaur ni ere alakoai 

jarrai natzaien2191.

Nik uste,  horraino bat etor zitezkeela  Bastarrika eta Txillardegi une hartan.  Biek 

zituzten existentzialistak franko hausnartuak eta hein batean beren baitan onartuak eta 

beste hein batean jorratuak;  Txillardegik ere  bai:  A. Camus J.P.  Sartre  ez bezalakoa 

jotzen zuen, onargarriagoa nolabait, eta Camus bera ere arriskutsua, bide ziurra aurkitu 

nahi zuenarentzat,  Unamuno legez, eragile bezala goresgarri baina ez hari itsu-itsuan 

jarraitzeko modukoa.

Beste puntu bat azpimarratu zuen letra lodiz Txillardegik, biak antipodetan zeudela 

baieztatu  izana  zuritzeko  eta  egiaztatzeko:  Euskal  Herriko  gaien  kontua;  nobelista 

euskaldun kostunbrista-folklorista versus nobelista euskaldun unibertsala:

Gero, zure eskutitzera itzuliaz, (.) au diozu: “Ba-zegok gure errian bertan ikutu-

gabeko naiko eleberri-gai ederrik asko. Nork bilduko eta eleberrituko zizkiguk?” 

(.)  Ez  dut  dena  kopiatu  nai.  Zure  ustez  “Euskalerriko  gaiak”  ukitu  bear  dira 

bakarrik.  Izan  ere,  Euskalerriko  bizieran  edo  kondairan  badira,  noski,  idazki 

mamitsu asko. Baña zer da “gure erriaren barne-arazoetan” aipatu duzun ori? Zure 

ustez, oker ez banago, ezpaitzera zu leenengo xinplekeri oietan, euskeraz idazteko 

“emengo” zerbaitez egin bear da. Zertara joko “kanpora”?

Baña, zer da “emen”? Zer da Euskalerria  zure ustez? Badakit.  Diferente dena: 

izkuntza  dena,  lamiñen  ipuiak,  basojauna,  baserria,  korrika  apostuak,  aitonen 

semeen istorioak eta abar. Auetxek osatzen dute, zure ustez, beste anitzen ustez 

bezela, euskalduntasuna; eta euskaldun literatura egiten asi geran ezkero, oietzaz 

mintzatu bear dugu idazleok, eta ez beste ezertaz ere. Auetzaz kanpo… utikan!

Zurekin nentorke alde batetik: Euskalerriko ATAL BAT baitira, zalantzarik gabe, 

gure erresuma-nortasuna osatzen duten ezaugarri oiek, gure naziotasuna mamitzen 

duten bereizgarriak ain zuzen.

2191 “Iñaki Bastarrika´ko jaunari erantzuna” in Yakin, (6), 1958. Eta eskuraerrazago, Susa argitaletxearen 
literatur kritiketatik, Interneten daudenak. http://www.armiarma.com/emailuok/ 

1210



Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan

Baña, onatx korapilloa: gauza oiek Euskalerria erritzat BEREIZTEN ba dute ere, 

ez gaituzte gu euskaldunok presunatzat OSATZEN. Zuk opa duzun literatura ori 

ez litzake euskaldun presunena izango, Euskalerriko tipismoarena baizik. Etzera 

bakarra iritzi ontan. Baña zuri, kasorik egingo bagenizu etxetiar literatura egingo 

genuke, etxekoentzako literatura utsa, ots, literatura motxa. Edo, obeto esan, sasi-

literatura.

Euskaldunok,  nere  Leturia  bezela,  gizon  gera  guziz,  baiña  euskaldun  erara. 

Gaurko gaztediaren katramillez mintzatzen da nere Leturia, baiñan euskeraz.

Presuna  unibersala  da  Leturia;  bere  mintzaira,  guziarekin  ere,  gure  izkuntza. 

Mamia eta azala ez ditugu naasi bear (.)

Egiazko bizian sartu bear dugu euskal literatura.  Gure bizimoduari  dagokionez, 

bai; bana presunari ditxezkon auziak azaldu bear ditugu ere. Gu ez gera, zorionez, 

Auñemendian dantzan ari den erria. Ezta gutxiagorik ere.

Auxe pentsatu nuen nik nere “Leturia” sortzean. Bestalde, nere liburu au euskeraz 

izkiriatu ez banu ere, erderaz egingo nukean; eta berdin diot irakurtzen ari zeran 

gutun onetzaz. Esan BEARRAK eragiten bai nau (ib.).

Ale berean kaleratu zen Iñaki Bastarrikaren erantzuna ere. Aurrekoan beldurrik gabe 

erasoan  bezala,  oraingoan  defentsiban,  eta  berari  baino  gehiago  Txillardegi  beste 

norbaiti, eta agian talde oso bati ere ari ez ote zitzaion susmoa harturik:

Auxen dut zure kartari ezarri nai nioken irizpiderik oiñarrizkoena: ez diozula, nere 

ustez, nere kartari erantzun; ots, nik esandakoetaz kanpo jardun zakizkidala. Artu 

zazu bestela bare-bare nere aurrenekoa ta zure erantzuna eta ikus griñarik gabe 

artu-emanik  ba-duten.  Nere  erantzun au besterik  ez  da  izango.  Zurea  nereakin 

alderatu,  benetako  zerikusirik  ba-duten  ikustearren.  Iritzi  askotan  bat  natortzu, 

baiño  eraso-antzean  diarduzu  uneoro  nere  aurka  nik  benetako  oiñarririk  eman 

gabe. Neri baiño ere beste norbaiti erantzuten ez ote diozun nago...(.)

Nere ustez “Euskalerriko gaiak ukitu bear dira bakarrik” diozu zurean. Zuk onela 

diozu, ez dut uste nik iñun ere diodanik. Sujerentzi bat bezela aurkezten dizut nik 

Euskalerriko barne-arazotasuna nobelagaitzat. Barne-arazotasun au apropos jarria 

neukan. Eta onekin adierazi nai nuana zuk zere esplikazio luze oietan diarduzuna 

baiño barrentxorago dijoa... Ez derizkiot egoki emen gai ontaz luzatzea. Bestela, 

erriak bai kanpoz eta bai gogoz zer diran aspalditxo ikasirik daukat. Pixkat baiño 
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geiago ausnartutako gaiak ditut auek “xinplekeri” oietan egoteko. Zurekin nator, 

noski, idea oetan. Ez dut uste ainbeste jarduteko oiñarririk eman dizudanik. Ikusi 

dezakezunez,  adiera okerretik muturreraño abiatzen zakizkit  emen, eta gero ere 

berdin2192.

Oraindik orain honako adierazpen hauek egin ditu I. Bastarrikak:

Txillardegik nobela hura idatzi zuen. Hasi nintzen irakurtzen eta –hau ez dut behin 

ere  esan-,  uste  nuen  Txillardegik  gurekin  batera  lan  egin  behar  zuela.  Iruditu 

zitzaidan Leturia... idaztea denbora alferrik galtzea zela. Talentu handi bat alferrik 

galtzea  zela  zirudien,  orduko  une  larri  hartan.  Nik  dena  galtzen,  desagertzen 

ikusten  nuen:  hizkuntza,  kultura,  jende  asko  zetorren  kanpotik  eta  jango  ote 

gintuzten  beldurrez  geunden,  geure  begien  aurrean  identitatea  galtzen  ari 

ginen...Txillardegi, berriz,  Leturia...  Unamunori buruz esaten zutena: ez zekitela 

seguru benetan existentzialista zen, edo letren munduan bere burua erakutsi nahi 

ote zuen. Nire ustez, Txillardegik bazuen hortik. Ez dakit zertan zen idatzi nion 

kritika, baina badakit nondik nora zihoan (.)

Ulertzen dut Txillardegiren erreakzioa  ere.  Batek liburua idatzi  eta  beste  batek 

kritikatzen  badu,  “hi  haiz  hi,  putakumea!”,  da  lehenengo  datorkiona...  Nik 

gaztearen kritika garbi eta inozoa egin nion. Bestalde, nire euskara kritikatu zuen, 

eta zuzen zegoen, guztiz zuzen2193.

Txillardegik ere berriki aipatu du eztabaida hura, baina hizkerara mugaturik: 

Aurkaririk ere izan zuen liburuak argitaratu zen garaian. “Iñaki Bastarrikak egin 

zituen kritikarik gogorrenak” gogoratu du Txillardegik. “Bastarrika oso Orixezalea 

zen,  oso purista.  Neu ere  purista  nintzen,  jakina,  Gabriel  Arestirekin  alderatuz 

gero;  hori  erlatiboa  da.  Nire  erantzuna  ere  oso  gogorra  izan  zen,  zakarra 

benetan”2194.

2192 “Txillardegi jaunari erantzuna” in Yakin, (6), 1958.
2193 ELUSTONDO, M. A.: “Iñaki Bastarrika: Ezkutuan sortu genuen Yakin Arantzazun” in Berria,  

2009-05-24, igandea.
2194 “Euskal nobelagintza modernoaren 50. urteurrena” in Berria, 2006-10-29, igandea.
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Pena da I. Bastarrikak gehiago ez azaldu izana Euskal Herriko gaiak versus Euskal 

Herriko barne-problematikaren antinomia. Kontua da Txillardegiren eleberriaren azken 

atalari ez ziola inongo aipamenik egin; J. Zaitegik, aldiz, huraxe argitaratu zuen Euzko-

Gogoa-n2195, eta harexen babesean edo jo zion eleberriari eta eleberrigile gazteari txalo 

zaparrada:

Irakurri  berria  dizugu  Leturia'ren  Egunkari  ezkutua deritzan  eleberri  gorengoa. 

Egilea Txillardegi, gezur-izenez. Orain-oraingo kezkaz blai-blai egindako eleberri 

gotorra  dugu,  ta  oraingo gazteen  biotzak  zulatzen  ditun minez  iosia.  Norberak 

aukera-bearra  du  gai  ta  ardatz.  Azalez  ta  mamiz  orrelakorik  eztugu  irakurri 

euskeraz lenago. Edonongo ele-ederrean pozarren atotsiko luketen eleberria, nik 

uste. Asikin bezala, ona emen “Negu” deritzan atalaren azken txatala, irakurlearen 

biotz-betegarri. Illabete ontan, gutxi gora-bera, idazti bereizian argitarazia izango 

da osorik, edergarri, itzaurre ta gutxi. Aldez-aurre zorionik kartsuenak Txillardegi 

gure adiskideari. EUZKO-GOGOAK.)

Negu

(azkena)

Miren'ek bear nau; nere aberriak bear nau; nereak bear naute.  Berena naiz,  eta 

berak gabe ezer ez naiz.

Orain, nere onetan, aientzat bizi bear dut. Nerez nora jo bearko nuken ez dakit.  

“Nerez” esan al diteke? Aroak egin nautena naiz, ez beste. Gaur, eta ezin atzeruntz 

joan berriz, aiek naukate ni, ta aientzat jaio naizena esan diteke.

Ta  nere  “gaur”,  nere  “atzo”,  ta  nere  “emen”,  gabe,  ni  ez  naiz  ezer,  asmaketa 

farregarri ta itsa baizik.

Bost ajola neri nola edo zein bidetatik biurtu naizen naizena. Au naiz, berena naiz, 

eta berengana noa egiñaletan.

Buruari uko egiñez, bidean abiatzen naiz azkenik. Gora biotza! Altzurain'a noa2196.

Aberriak  behar  zuela,  haientzat  bizi  behar  zuela,  bere  familia  eta  familia 

handiarentzat, hots, aberriarentzat.

2195 “Iñaki Bastarrika´ko jaunari erantzuna” in Yakin, (6), 1958. Eta eskuraerrazago Interneten dauden 
Susa argitaletxearen literatur kritiketatik: http://www.armiarma.com/emailuok/

2196 “Leturia´ren egunkari ezkutua” in Euzko-Gogoa, (7-8), 1956.
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Puntu  asko  zuten  komunean  Bastarrikak  eta  Txillardegik  une  hartan,  baina 

kidetasunak bazter utzi eta  diferentziak azpimarratu zituzten.

Eztabaida  piztu  zuen  artikulua  argitaratu  zuen  ale  berean  argitaratu  zuen  I. 

Bastarrikak Orixeri egindako gorazarre hau, urte berri ona opatuz:

“Edo ta ats emaiogun, ontan iraun dezan”... Zugan dugu eredurik bikaiñena. Zu 

zaitugu gure asmo ta indarren ats-emalle. Atsegin zaizuke, noski, zure atzetik aal 

berriak ba-datozela jakitea. Maite dugun erri onen atsemalle nai genduke izan guk 

ere, zure ta gure atsari esker Erri onek betiraño “ontan iraun dezan”! Agur!, eta 

Urte Berri on! Maite ta miresten zaitugun gazteok2197.

Orixerengana sentitzen zuen miresmenak eta,  beharbada,  L. Villasanteren itzalak, 

eta  oro  har,  frantziskotarren  anaiarteak  ordezkatzen  zuen  espiritualtasun  guztiak 

eragozten zioten Bastarrikari Txillardegiri abegi hobea egitea. I. Bastarrika, ez da ahaztu 

behar,  orduko  hartan,  frantziskotar  fraidegaia  zen,  kultur  giro  erlijiosoan  murgildua 

zegoen; eta Txillardegi kultur giro laikoan, nahiz azken hau ere 50eko hamarkadako 

gizartean irekia eta ugaria baino itxia eta urria gehiago izan. 

Txillardegik  ere,  segur  aski,  I.  Bastarrikaren artikuluak irakurriak  izan balitu,  A. 

Camusi buruzkoa, esaterako, bestela hartuko zukeen eztabaida. Baina balizko errotak 

irinik  ez.  Kontua  da  eztabaida  hura  erabakigarria  gertatu  zela  Yakin-ekoen  ildoa 

aldarazteko.

Kontagintzaren kapituluan eta eleberriaren atalean eman dugu aditzera zer-nolako 

harrera  ona izan  zuen,  erabat  harturik,  Txillardegiren  eleberri  berritzaileak.  Ez goaz 

hemen berriro azaltzera.

Gure eztabaida ideologikoen hariari jarraiki, J. Intxausti-Orixeren artekoari helduko 

diogu orain. I. Bastarrika ez bezala, J. Intxausti  Yakin-en bigarren aldiko zuzendaria, 

Orixerekin eztabaida errespetuzkoan eta Txillardegirekin ezti eta gogaide aritu zen hein 

handi batean; eta aipatu dugun eztabaidak izan zuen zerikusirik horretan:

2197 “Orixe jaunari” in Yakin, (5), 1957.
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Joan Mari  Torrealdaik  esan  zidan  aurrekoan nik  izandako eztabaiden  ondorioz 

aldatu zuela  Jakin-ek bere ildoa garai hartan, bai Orixeri buruz eta bai euskarari 

buruz2198.

Ez horregatik bakarrik, baina horregatik ere bai. J. Intxaustiri Txillardegik kemena 

eman zion Orixerekin eztabaidatzeko, eta K. Mitxelenak ere bai, beste maila batean.

5.2. Existentziaren zentzua

Eztabaida honetan protagonista nagusia J. Intxausti  izan zen; Orixe bidelagun. J. 

Intxaustik izaera berezia ezarri zion polemikari: aurrekoak baino gozoagoa izan zen. Bi 

atal izan zituen; literatur-euskarari zegokiona bata2199, eta mami filosofikoari zegokiona 

bestea.

Bigarrenera  etorririk,  J.  Intxaustik  “Izatearen  azterketan”  izenburuko  artikulua 

argitaratu zuen Yakin-en. Gisa honetan azaltzen zuen zer aztertu nahi zuen:

Goazen, lagun ori, zentzuen mundua aazturik, izatearen bide argietan ibillaldi bat 

egitera. Murgil gaitezen izate garbian, eta bizkortu gere izate urri ta neketsua bere 

kolkoari darion ur gardenean.

Leenbizi  zer  esamiñatu  nai  nuken agertu  bear  dizut.  Izatea  aztertu  nai  dut,  ez 

izakia, edo entea esan oi duguna. Latiñez, errealidade oiek bi itz dituzte: ens eta 

esse, au da: leenengoak izatean dagoen zerbait ematen digu, eta besteak, “zerbait” 

orri begiratzeke, izate utsa. Erderak, berriz, bi idea oiek itz bakarrean ere eman oi 

ditu: “ser” esaten du, biak adierazi naiez.

“Zerbait”-a utzi ta goazen gu izate utsera. “Izatea” (=esse) esatean, ez dut izatean 

irautea  besterik  adierazi  nai;  “izakia”  (=ens)  idaztean,  berriz,  izatean  dagoen 

zerbait ere gogoan artuko dut.

Ta oartxo auek aaztu gabe, goazen mamira2200.

2198 “Euskal nobelagintza modernoaren 50. urteurrena” in Berria, 2006-10-29, igandea.
2199 Ikus “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan, J. Intxaustiri eskainitako atala.
2200 “Izatearen azterketan” in Yakin, (9), 1959, 15 or.
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Ikusten  da  edo  sumatzen  gehiago  zer  ibilaldi  filosofiko  egin  nahi  zuen: 

existentziaren  azterketan  sakondu  nahi  zuen.  Adierazgarria  inondik  ere, 

existentzialismoa puri-purian egon zen hamarkadaren hondar aldean,  gai hori  jorratu 

nahi izatea.

 K.  Mitxelenak  –aurrerago  jasoko dugu haren  iritzia  zabalago– adierazi  zuen  J. 

Intxaustik eta Orixek eztabaidaren harian zerabilten euskara oso ongi ulertzen zuela, 

mira egitekoa ere bazela J. Intxaustik adierazkizunik zailenak ere nola aditzera ematen 

zituen hizkera argi, zehatz eta berarentzat garbi batean, baina ez zuela ia tutik ulertzen 

haien auzia. 

Orixek hurrengo alean erantzun zion. Mamiaz adierazten ziona alde batera, azken 

ohar bat zuen artikuluak;  bi  hitzetan:  zergatik  ez dugu euskara garbiagoa erabiltzen, 

ziotson  Orixek:  euskaraz,  garbi  amorratura  jo  gabe,  ehunetik  laurogeita  hamazortzi 

adierazi liteke. Lehenbizi, ziri horri erantzun zion Intxaustik; errespetuz baina tinko; ez 

alferrik sekulako ahaleginak egiten ari zen gai filosofiko hori euskaraz landu nahian; eta 

handik denbora batera benetako erantzuna eman zion, mamiari zihoakiona, Yakin-erako 

luzeegia zelako Egan-en argitaratu zuena.

Ahalegin  intelektual  gisa,  artikulu  ohargarria  da,  jarraitzeko  zaila  izanagatik. 

Orixerentzat ere bai, Intxaustik zerabilen euskaragatik nonbait!:

Zure artikulu ori artu ta utzi amar bat aldiz egin dut, ezin entendituta. Azkenên, 

ukabilak ertsita asmo sendô artu beharra ukan dut begiz bederen guziri pasara bat 

emateko. Oraingo gazte batzuk, mordoillokeri ta guzi, guk baiñon euskera zaillagô 

egiten duzute. Niretzat Arriandiaga ta A. Urrutia ur garden dira zuen aldean2201.

Ez dut uste hizkeragatik zenik.

Hona hasierako esaldi  batzuk,  non aztergai  zer duen azaltzen baitu.  Esentzia  eta 

existentziaz ari dela:

2201 “Izaki, izate, eza” in Egan, (3-6), 1960, 153 or.
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Biak ditugu bear-bearrezkoak, biak derriorrezkoak, izaki ditekena errealidadezko 

mundu  ontan  kokatu  nai  badugu.  Esistentziak  ateratzen  du  izakia  ezerezaren 

illunbetik:  ezerez  au  uxatzea  da  esistentziaren  eginkizun  bakarra.  Esentziak, 

berriz, esistentzi ontan izakiak elkar-bereizi egiten ditu; bera dela bide, esistentzia 

hamaika era berriz agertzen da. Esentzia-esistentzia, biok dira ezerezaren aurkako, 

ezerezak ez baitu egoterik, ez nunbaitean izaterik.

Izatea  da  izakiaren  gertakizun  leenen  eta  bikaiñena.  Esentziari  gertakizun  au 

gaiñeratu zaionean, izaten asi egin da, ezerezetik irten da, gauzakien izadira eldu 

da (.)

Nik emen jorratu nai nukena esistentzia da; onegatik, ez dut ezertarako “zerbait”-a 

arrotuko. Nere lanaren azterkizuna izatasun au izango da: esentziaren leenbiziko 

gertakizuna (.)

Zer ote dugu izate au? Esistentziaz esan ote dezakegu ba-dena besterik? Mundua 

ba-da, gu ba-gera, Jainkoa ere ba-da: zer ote daukagu guk diteken mundu soilletik 

benetako  izatera  erakarri  ta  berton  iraunarazten  gaituenik?  Izaki  mugatuoi  zer 

eman ote digu Jainkoak gure zertasuna edo nortasuna izatean egon dedin? Zer 

itsatsi zaio gure esentziari bere jaiotunean? Au da jakin nai genukena2202.

Ibilbide  neketsuaren  ondotik  –guri  irakurketa  hala  egin  bazaigu,  idaztea  ez  zen 

samurragoa izango!– J. Intxausti nora heldu zen existentziaren zentzuaren azterketan, 

hots, zein ondoriotara?

Oiñarritu ditugun bi premisa auek egiak badira: ZENTZUA INDARREZKOA DA 

ta IZATEA ZENTZUA DA. Auei darien ondorea auxe dugu: IZATEA DYNAMIS 

BAT DA, ezerezetik igesi ta azken bikaintasunaren atzetik dabillen indar bat.

Emen  esan  diren  zenbait  gauzak  zimentarri  sendoagoak  bearko  dituzte  agian. 

Baiña ez ote dugu ezer iritxi? Baietz uste dut: leen baiño gertuago daukagu izatea.

Izatearen  ideia  nundik  datorkigun  erabaki  gabe  –ba-dakigu arazo  au  filosofian 

aspalditik  eztabaidakizuna  dena–,  izatearen  barne-sakonera  zerbait  urreratu  ote 

geran  nago.  Leenengo  orrialdeetan  geneukan  izateazko  jakintza  ideia  bat  zan, 

ezagutza bat.  Orain izatea  aidetasun aundi  ta urbillez  dakigu. Ba-dakigu izatea 

bizizkoa  duguna,  ta  bizitza,  gere  leenen  barne-taupada  denez,  gertuago  ta 

jakingarriago zaigu izatearen ideia larrugorria baiño. Jakinduriak ez du ezagutu 

2202 “Izatea ta bere zentzua” in Egan, (1-2), 1960, 40 or.
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soillik egiten, dastatu ere egiten du, ta nik jakinduri ontara urbildu gerala esango 

nuke. Beraz, zerbait egin dugu2203.

Mamiari dagokionez, P. Iztuetak honela azaldu du bien arteko ulertu ezina:

Zer  gertatzen  den?  Zuztarrean  hauxe  besterik  ez:  Intxaustik,  tomisten  arabera, 

existentzia eta esentzia bereizten dituela eta Orixek aldiz, Suárez-en ildotik, biak 

gauza beratzat dauzkala. Lehen Metafisikaz ihardutean ikusi bezala, Eskolastikan 

eman zen eztabaida bera errepikatzen dela Orixe eta Intxaustiren artean. Eskola 

desberdinen arteko borroka2204. 

Eztabaidaren tonua errespetuzkoa izan zen, kapitulu honetan aipatu ditugun honen 

aurreko eztabaidak baino askoz begiramentsuagoa, eta tonu hori J. Intxaustik markatu 

zuen,  beraren  azken  artikulu  sakonaren  sarreran  sartu  zuen  oharrarengatik:  Orixe 

eztabaidakide baino bidelagun jotzen zuen, izatearen zentzuaren azterketan laguntzat, 

hain  zuzen  lehen  artikuluan  behar  bezala  sakondu  gabe  utzi  zituen  alderdiak 

seinalatzeagatik. 

 K.  Mitxelenak  egindako  kritikak  mingostuko  zion  seguru  asko  J.  Intxaustiri 

egindako lan intelektualak eta lortutako emaitzak eragindako poztasuna.

Gorago aipatu dugu hizkera bai baina mamia ia ez zuela tutik ulertzen. Hona nola 

azaltzen zuen ulertu ezin hori:

Nerekiko ari naiz galdezka ea auzi orrek –gaia eta tratatzeko modua direla-ta eta 

ez idazleen erruz– ba ote duen bear bezalako funtsik. Esaldi oriek badute noski 

zentzurik,  baiña  eztakit  musika  eder  edo  poema  bikain  baten  zentzua  oso 

bestelakoa ote den2205.

Russell, Tarski eta Carnap filosofoak hartzen zituen lagun K. Mitxelenak, hirurak 

ere,  besteak  beste,  matematikaren  printzipioak  filosofiari  aplikatzen  nabarmendu 

zirenak. R. Carnap filosofoak, esaterako, 1928an, metafisika baztertzeko eragin handia 

2203 49 or.
2204 IZTUETA, P.: Orixe eta bere garaia V, Etor, Donostia, 1991, 1016 or.
2205 “Asaba zaarren baratza” in Egan, (3-6), 1960, 133 or.
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izan zuen liburu bat argitaratu zuen:  Scheinprobleme in der Philosophie (Filosofiako 

sasiproblemak). Baiesten zuen filosofiak egiten zituen galdera askok zentzurik ez zutela, 

hizkuntzaren erabilera  okerrak edo gehiegikeriak eragindakoak zirela.  Azken buruan, 

aipatutako  hiru  filosofoek  metafisika  erasotu  zuten  printzipio  matematiko-logiko 

enpiristei jarraiki. K. Mitxelenarentzat jakintza-oinarri sendorik gabe filosofiak ez zuen 

baliorik: 

Bertrand  Russell´ek,  Tarski´k  edo  Carnap´ek  (lagunarte  ederrean  irten  naiz 

plazara) bereala ebakiko lukete noski eztabaida: orien eta beste askoren aburuz, 

ezin egizta ez gezurta ditekean esaldi batek eztu ezer adierazten, eztu ezer esan 

nai.  Orrenbestera  eldu  gabe,  pentsa  daiteke  gaurko  egunez,  mende  joanek  ala 

erakutsi  digutelako,  ezin  dezakegula  bestetan  adiñako  siñesterik  izan  arrazoi 

utsaren  eta  arrazoibide  soillen  indarrean.  Giza-ezagueraren  mugak  obeto 

ezagutzen dira gaur eta, naiz batzuek aurrerago eta besteek atzerago muga oriek 

ipiñi, galdu da alde guztietan aurtzaroko uste oso ura.

Guztiok  dakigu  zerk  eraman  duen  ondamendira  zorioneko  siñeste  ura.  Senide 

gazteago bat jaio zitzaion filosofiari eta etsai bat, senidea zuen aldetik (.) 

Nekez  izango  da  gaur  filosofiarik,  filosofiaren  izena  merezi  duenik,  jakintza-

oiñarri  sendorik  gabe.  Ba ote  dugu emen  orrelako oiñarririk?  Bestek  erantzun 

beza. Eliguke batere kalterik egingo, nere ustez, leen filosofiaren gaillur agorrak 

pixka batez utziko ba´genitu beeraxeagoko lurrak, aritzak eta pagoak eta nolanaiko 

landareak ekar ditzaketenak, zertxobait lantzeko. Gure ezagueraren kemenak eta 

mugarriak obeto ezgutuko genituzke beintzat2206.

Era  berean,  Intxausti-Orixeren  arteko  eztabaida  iruzkintzen  zuen  artikulu  berean 

aipatzen  ere  zuen  Europa  eta  euskaldunon  arteko  harremanen  auzia.  Auzi  horren 

inguruko iritziak zabaldu ziren euskal intelligentsian 50eko hamarkadaren hondarrean, 

eta  guk  ere  iritzi  ezberdin  horiekintxe  emango  diogu  amaiera  gure  eztabaida 

ideologikoen kapitulu honi.

5.3. EUROPA ETA GU

2206 “Asaba zaarren baratza” in Egan, (3-6),1960, 133-134 orr.
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Hamarkadaren hondarrean bi eztabaida bateratsu gertatu ziren euskal intelligentsian, 

bata, alor laikoan, eta bestea, erlijiosoan. Txillardegiri kargu hartu zion bere aitabitxi 

literario K. Mitxelenak; eta Anaia Intxaustiri  hasiera batean yakinlarien kultur gidari 

izan zen Orixek. Esan dezakegu bertan bat egiten dutela hamarkadan barrena izandako 

eztabaida ideologiko gailenak, eta guk ere honenbestez bururatzen dugu azterlan hau.

5.3.1. Txillardegi-Mitxelena 

Leturiaren egunkari ezkutua-ren arrakastaren ondotik,  Peru Leartza´ko  idatzi zuen 

Txillardegik. Hitzaurrea berak idatzi zuen, eta existentzialismoa eta budismoa lotzeko 

eta Europan ekialdeko erlijioek sortzen zuten lilura azpimarratzeko baliatu zuen2207. 

Gogoratu  behar  da Txillardegi  baino  lehenago Krutwig  dagoela  euskal  kulturan, 

budismoarekiko  eta  Ekialdeko  kulturenganako  lilurari  dagokionez.  Humanismoari 

buruzko  eztabaidan,  Orixe  eta  Krutwig  aipatzean  adierazi  dugu  Orixerentzat 

Mendebaldeko  zibilizazioak  gudura  garamatzala  betiko  Jainkoaren  aginduak  eta 

Jesukristoren  erakutsiak  bazter  uzten  ditugulako,  eta  Krutwigentzat  gudu  anker-

bidegabea Mendebaldeko zibilizazioaren ondorioa da, baina gaizkitik askatzeko Asiako 

kulturetara jo beharra dugu: hinduismoa eta taoismoa geureganatzera. Oroit “Nibbana” 

sonetoa, Nirvana budistaz2208.

Krutwiggandik Txillardegigana etorriz, hona aipatutako eleberriaren sarreran idatzi 

zituen esaldi giltzarri batzuk: 

Sorkaldeko  erlijioak  oso  lillura  sakona  piztutzen  dute  gaur  Europa´ko  

gizonarengan. Buda´renak batez ere (.) Materialismoaren nazka sentitzen duten  

guziak  pozik  agurtzen  dute  India.  Eta,  bidenabar,  “Hinayanaren”  dei  

zirraragarria entzuten (.) Eta gaur presaren gure mundu ero ta uts onek ezin jar  

dezake esi gotorrik artara ez gaitezen. Ain zuzen ere, anitzek uste du ekaldetik 

(sic)  etorriko dala berriz gure arimaren lokabetasuna (.) Leartza´k, ortaz, joera  

zabal  ori  nortzen  du  bere  buruan,  Europa´ko  kutsua  eta  gogoa bere  biotzetik  

2207 Ikus “Kontagintza” kapituluan, Peru Leartza´ko-ri eskainitako tartea.
2208 Krutwig eta Txillardegiren arteko harremanak eta eraginak “Olerkigintza” kapituluan, F. Krutwigi 

eskainitako atalean.
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beiñere erauzten ez ba ditu ere. Leartza, zirikaldi irristakor eta larrian jarrita ere,  

ezin eror diteke: sasi-hinayana batetik ezin aurrera. Bide erdian gelditzen da, eta  

etsipen osoan. Txillardegi eztago auzian, eskierki, ez alde eta ez aurka. Aurkeztu  

egiten digu bakarrik, bero-beroan eta bizian nahasia, gaur Europa iñarrosten asi  

dan kezka nagusia2209.  

Existentzialismoaren  eta  budismoaren  arteko  sartu-irtenak  aztertzen  ziharduten 

zenbait autore aipatzen zituen: 

Aita  Taysmann  jesuitak,  etsistentzialismoaren  eta  budismoaren  arteko  gora-

beherak  xehetasunez  aztertu  ondoren,  au  dio:  Joera  bizia  dago  Europa´n  

budismoaren alde (.) Etsistentzialismo batzuk eta budismoak dituzten antzak ain  

dira aundiak, ezen batarekiko sentitzen dan atsegiñak bestera eramaten baitu (id). 

Aita Daniélou-ren anaia bat budista egin zela zioen; Delannoy andereñoa Darjeling

´ko “Gandhamadan Vihara” ordenan sartu zela2210.

K. Mitxelenak 50eko hamarkadan literatura eta kultura aldetik gertaturiko gauzarik 

larrienak biltzen zituen “Asaba zaarren baratza” artikuluan, leku egin zion auzi honi, 

hots, Europako haizeak euskaldunontzat onak ala kaltegarriak ziren auziari. 

K.  Mitxelenak  berak  ez  zuen  zalantza  den  ttipienik  beraren  europartasunaz; 

euskaldunaren berezitasuna tokiko kolorea baino ez zen:

 Ni  beintzat  ezin  naiteke  zalantzan  asi  Europa´ri  buruz,  nere  sustrai  guztiak  

Europa´n  baititut.  Europa´ren  kultura  –berak  sortutako  naiz  besterengandik  

artutako  gaiez  oratua– gu  guztiona  da,  nerea  ez  ezik,  nai  badugu  eta  nai  

ezpadugu. Gure bereztasuna ezta europartasunaren ezur-mamiei  usai ta kolore  

berexi-antzekoa ematen dien larmintz mea baizik2211.

2209 Ikus TXILLARDEGI: Peru Leartzako, Elkar, Donostia, 1983, (2. edizioa). 1960ko otsailean 
sinatutako hitzaurreko 10 eta 11 orrietan.

2210 Ikus “Olerkigintza” kapituluan, F. Krutwig-i eskainitako atala.
2211 “Asaba zaarren baratza” in Egan, (3-6), 1960, 132 or.
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Europako literatura, pintura, musika, zuzenbidea ukatu eta arbuiatu zitzakeen Euskal 

Herriko semeren batek, baina Europan sortutako jakintza edo zientzia ez, baliotsuagoa 

ez izanagatik, haiek baino indartsuagoa zelako:

Dirua ezta zoriona, baina aren atzetik gabiltza geienok, baita euskaldunok ere.  

Jakintza ez da salbabidea, baiña eskeintzen dizkigun doaiak tentagarriegiak dira  

aien igesi ibiltzeko. Doai oriek dira jakitea eta, jakitea aski eztela, indarra edo,  

berriz  esaten  asi  den  bezala,  boterea.  Teknika  soillaren  jabe  egin  geran  

euskaldunok itxuragaiztoko fabrikaz bete ditugu beiñolako soro ta basoak. Saia  

gaitezen, beraz, kultura baten alde onez leenbaileen jabetzen, alde txar askoren  

jabe aspaldi egin giñan ezkero (ib.)

Arrisku bat ikusten zuen euskaldun gazteriarentzat: Europan asearen asez sortutako 

kezkak eta arrangurek ez ote zuten bere bidetik saihestuko. Gosea berdintzeko geneukan 

euskaldunok K. Mitxelenaren iritzian, eta artean asearen beldurrik batere ez.

Urte hartan bertan iruzkindua zuen Txillardegiren Peru Leartza´ko eleberria. Delako 

Peru Leartzako horren alde txarrak ere agertu arren, K. Mitxelenari iruditzen zitzaion 

eredugarri  jartzen  zuela  eleberrigileak,  eta  berak,  berriz,  eredugarririk  ez  zion  deus 

aurkitzen.  Budismoak eta  ekialdeko filosofiek-eta  mendebaldea  liluratu  dutela?  Nahi 

bada  bai,  baina  Ekialdea  Mendebaldean  axaletik  eta  Mendebaldea  Ekialdean,  aldiz, 

inoiz baino txertatuago eta nagusiago ikusten zuen:  

Kontu  oetan  auxe  da  neretzat  parregarriena:  iñoiz  eztirela  izan  gaur  bezain  

Europa´ren mendeko (eta Rusia, de Gaullek gogorazi berria duenez, Europa da  

eta  Amerika  Europaren  alaba)  gaiñerako  lurraldeak.  Sator  lanean  dabiltza  

geienez  ere  Europa´n  barrena Budharen usteak;  India´ko  eremu zabal  guztiak  

beteak daude, berriz, Europako makinaz, etxez, lantegiz, elizaz, ideaz, asmoz eta  

izkuntzaz (.) 

Gerta ditekeana dela deritzat gurea bezalako bazter erri bateko jendeak Europa  

arbuiatzen  astea  Europa´ren  berri  ongi  jakin  baiño  leenago.  Europa´n  bertan  

badaukagu, nere ustez, zer ikasia ugari luzarorako, bestetara jo gabe. Peñaflorida
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´k eta beste zalduntxoek XVIIIgarren mendean asi zuten lanbidea zai daukagu  

oraindik, ezpaitu bestek geroztik geiegi aurrerazi2212. 

Ohar  bedi,  Europa  esanda,  Errusia  eta  Amerika  ere  sartzen  zituela,  hots, 

Mendebaldeko kultura modernoaz ari zen. Bi hitzetan: praktikoak izan behar genuen: 

Europako  kultura  modernoa  eta  zientzia  geureganatu  behar  genituen;  ez  ekialdeko 

filosofiaren, budismoaren liluran jausi.

5.3.2. Intxausti-Orixe  

Goraxeago  eman  dugu  existentziaren  zentzuaren  bila  Intxaustik  egindako 

ibilbidearen berri, Orixe kritiko baina aldi berean hein batean lagun ere zuela. Bitarte 

horretan  “Euskalerri´tik  Europara”  izenburuko  artikulua  argitaratu  zuen  Anaia 

Intxaustik.

Adierazi zuen Europako kultura bereganatu behar zuela euskal kulturak ezinbestean, 

bestela  baserritarkeriaren  eta  aurreko  mendeko  erromantizismo  gehiegikeriaren 

hondamendira zihoala2213. 

Izar  gidari  bat  palta  zaio  gure  literaturari,  edo  euskal-kulturari.  Ez  daukagu 

ziztatuko  gaituen  aundi-nairik,  oso  “apalak”  baikera  gu  euskeraz  ezer  egitean. 

Baiña  bai  mutil  euskeraz  xoxokeriak  idazteko!  Txiki-konplejuak  garaitzeko, 

euskera bide egokia ez ote den ere bururatu zait noizbait. Baserrira-griña gaizto ta 

ixil  bat  daukagu.  Aurreko  gizaldiko  erromantizismuaren  lurrun  geiegi  dugu; 

baserria da gure olerkitxoen ametsa edo gure nobelaen irudi joria; edo, geienik ere, 

ez dezagun laga —diotsagu gere kolkoari— ain jator eta garbia den euskal-basoa, 

ta ba-dakizute, berriz, baso'tik basati...Egia da, leenaldiaren goxoa beti da biotz-

unkigarri; baiña erne gaitezen, amets xuri oiek eskuartean desegin ez dakizkigun 

(.)

Euskaltasuna indartu naiez, biderik laburrenari ekin diogu; gure Erria, ordea, beste 

zerbaiten  gose  da:  EUROPA  nai  du.  Europa  aundiaren  seme  geranez  ez 

2212 Mitxelena, K.: “Peru Leartza´ko” in Egan, (1-2), 1960, 106 or.
2213 Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapitulu honetan “Europa eta gu” atala.
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dezaiokegu  gure  Europa  bikaiñari  zaputz  egin,  gere  galbide  ziurra  bailitzake. 

Europa  izango  da  gure  gaizkatzaille  edo  oinperatzaille.  Etorkizunak  dilema 

bildurgarri  bat dakarkigu: Europarekin garaipenera edo bera gabe ondamendira. 

Gure  Erriak  Europara  garamazki;  kondairaren  bultzabearrari  aurreratzen 

bagatzaizkio  ta  Euskalerriari  Europa  euskeraz  eman,  Erria  gerekin  doakiguke; 

bestela,  ezbairik  gabe,  lur  jota  gera.  Europearrak  gera  ta  eguneko  bere 

problematika  eman  bear  diogu  gaurko  euskal-gizaldiari.  Ez  da  aski  ukuilluko 

esnebeirik mardulenari  ogeitamalau esne-txopin  euskeraz jeiztea,  edo Kukufate 

Deunari euskal-bederatziurren biozbera bat idaztea. Beti ere, esnea bear dugu, ta 

berebat bederatziurrenak ere, Jainkoa, arren baiño arren, ainbat laisterrik urrikal 

dakigun. Baiña baserrikeri oiek edo bederatziurrenxkak ez gaituzte salbatuko. Ez 

dezagula pentsa, gero, Jainkoa geuk erremedia dezakegun giza-txepelkeria mirariz 

zuzentzera  beartua  dagoenik.  Kulturaz  ornitu  bear  ditugu gure  euskal  idaztiak, 

europear kulturaz. Benetako Europa kulturaduna ez diteke gure etsai  izan,  gure 

salbatzaille baiño 2214.

Horretan  dudarik gabe Orixerekin  baino K.  Mitxelenarekin  erarago zetorren,  eta 

halaber  Txillardegirengandik  bereizten  zen.  Bizitzaren  ikuspegi  tradizionaletik  edo 

tradiziokeriatik zetorren ikuspegiaren aurka egiten zuen hor J. Intxaustik.

Oinarriak irauli beharra aipatzen zuen:

Inguru-giroak kutsaturik edo, euskaldunok, zenbait gauzetan, alako atzera-gure bat 

ez ote dugun pentsatzen dut askotan. Gere buruak nun gordeko gabiltz; euskera-

arazoa bururatzen zaiguneko, kanpoko munduaren bildur gera. Maizegi zuzentzen 

gaitu  kontzientzipeko  joera  ezezagun  batek:  “Utik  atzerrikeri  oiek”,  diogu 

gurekiko. Trintxeraz barruan bizi gera, ta binbitartean etsaia geroz ta urbillago; 

gereak gorde naiak, etxe-zokora bultzatu gaitu, eta gure bizitz-tresnak oreatu gabe 

dauzkagu2215.

2214 “Euskalerri´tik Europa´ra” in Yakin, (1 gehigarria), 1960, 3-4 orr.
2215 3-4 orr.
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Atzerakoikeria,  iraganzalekeria,  baserrizalekeria  eta  izar  gidari  falta  horrekin, 

izendatuki  ez  bada  ere,  orixekeria  salatzen  zuen,  luman  herdoilik  gabe.  Eta  dena 

osatzeko: euskaldunen kultura-eza:

Oiek gora-beera,  ba-da euskalDUNon artean  beste  akats  bat:  kultura-eza.  Esan 

liteke,  zerbaiterako  aundi-naia  duen  edozein  kulturagabek  derriorrez  euskeraz 

idatzi bear duela. Eta ez, jauna, ez da au ezertarako bidea. Zorionez, ba-ditugu, 

gizon osoak eta biribillak, baiña...Euskal-gizandi geienak (denak?) auzoko artoak 

jorratzera joan eta joaten zaizkigu (ib.)

Salaketa erabatekoak; bere erabatekotasunean, hain segur, hainbatekin bidegabeak 

ere bai. Gure herriaren egoera zapaldua aipatzen ez zutenak. Kanpoan unibertsitateak, 

eta erdaretan hezitakoek kultura euskaraz lantzea lantegi nekeza. Nolanahi ere, arrozte 

hori Intxaustik bere haragian bizi izana zuen eta bizitzen ari; eta halere beste kultura bat 

ari zen eraiki nahian bere ama eta aberri hizkuntzan: erdaretan kultura jasotzen eta gero 

euskaraz  ematen.  Gorago  aipatu  dugu  zenbat  euskara  ematen  zen  frantziskotarren 

ikastetxeetan: publikoetan baino pittin bat gehiago –haietan batere ez–, baina oso ere 

gutxi.

Baina  euskal  kulturak,  baztertu  behar  zituen  aje  eta  keriez  gainera,  zeren  gain 

oinarritu  behar  zuen?  Saiakeraren  atalean  aipatu  dugu,  Pablo  Lete  probintzial  zela, 

areagotu egin zirela frantziskotarren Europako unibertsitateetarako joanaldiak, Erromara 

ez  ezik  Lovaina,  Friburgo  edo  Alemaniara2216.  Handik  etorritako  haize  eta  kutsuek 

kemendurik  edo,  Intxaustirentzat  euskal  kulturak  Europako kultura behar  zuen,  nola 

loreak  udan  ihintza,  ihartuko  ez  bazen,  hainbeste  baserritarkeria  eta  iragan-min 

atzerakoi-uzkurpean itoa:

Izan  gaitezen  aundi-nai  eziñasekoak:  ideki  ditzagun  ate-leioak  berpizturik 

jeikitzen ari zaigun Europa paregabera; betorkigu bere ats kementzaillea. Geroa 

gurekin izan dedin. Europa-odola bear du euskal-literaturak (.) Otoi, izan gaitezen 

euskalDUN europear, geroaren gaillur garaienera garamazkiken bideari euskeraz 

eta kultura biziz ekiñaz. Bultza dezagun Euskalerria Europako bideetan barrena, 

Jainko Onak ezarri dion betekizuna oparo mami dezan (ib.)

2216 Ikus 165 or.
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Beharbada, ez da hain ezaguna J. Intxaustiri egin zion kargu-hartzea europartzearen 

auzi honi zegokiola, gorago aipatu dugun existentziaren zentzuaren eztabaidaren harian, 

iragaitzaz bezala:

Europeartu  gaitezen,  esan  diguzu  beste  nonbait.  –Bai,  bai,  baiña  lênik  

euskaldundu. Euskera ongi ikasi, ta erriarena. Erri-euskerak ba-dauzka ondasun 

gordeak; guri dagokigu orîk argitan ipintea, ezer aundirik asmatu gabe. Ortega  

Gasset´ek esan omen zûn, euskaldunok ba-dakigula Europatik zentzuzko gauzak  

artzen, eta ez diranak bazterreratzen. Oraiñ ere, aspaldi aundîn bezala (laureun  

urtez onontza) ba-dira gutartên Aita Vitoria´ren eta Azpilkueta´ren ondoko ba-

tzuk,  apaiz  eta  praile  iakintsûk,  Aristotelen  ez  ezik  Kant,  Hegel,  Descartes,  

Bergson eta olakoen berri dutenak. Or dauzkagu Madrillen oraiñ ere Zaragueta  

eta Zubiri. Eta Parrokietan eta komentûtan oinbeste Mezadun ixil. Guk ez dugu  

ukan  galtzadun  soiletan  filosofurik,  berriketontziren  bat  baizik:  literatôk  bai,  

baiñan orîk ez dute iakintsu izenik merezi.

Barkatu, neure burûrengaz zerbait eratxikitzen ba dut. Nik ere, euskera lantzean,  

begi bat beti gure errira begira eduki dut, eta bestea Europara. Nik darabiltzidan  

liburu bakarrak ikustera baldin ba´zatoz, ez duzu arkituko euskal-iztegi aundirik 

–Azkue aundia Ameriketan utzia dut–; biña bai latinezko ta griegozko ederrak;  

Eieri begira bizi naiz, euskeraz zerbait goraxeago edo piñago egokitu nahi ukan  

dudanên (.)

Oraingo gazteok, zûk bakarrik ote zerate Europara begira asi ziratenak? Begira  

lênik etxera; gero, Europara2217.

Zerbait eratxikitzeko baimen eske bezala ageri da; baina, hortxe dago Orixe guztia 

hitz  gutxitan:  euskal  jakintsu  bakarrak  apaizak  eta  fraideak;  euskara  hizkuntza 

filosofikoa, grekoa bezainbat, eta maisuak filosofian jakintsu klasiko greko-latindarrak: 

Platon, Aristoteles, San Tomas Akinokoa eta San Agustin, eta beste gutxi batzuk.

Peru Leartza´ko eleberriari egin zion kritika morala ezagunagoa da: 

2217 “Izaki, Izate, Eza” in Egan, (3-6), 1960, 153 or.
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Barrenak ez dit agintzen ixillik egotea, liburu onek gaurko gazte-jendearen artean  

egin dezaken kaltearengatik. Leartza, liburu ontako giza-nagusia, europear biurtu  

zaigu,  izurri  gaizto batean,  beintzat.  Ez dugu emen olakorik  bear.  Naiko gaitz  

daukagu leen ere ta naiko kezka, oraingo gizaseme batzuei iruditzen ez ba’zaie  

ere. Ez uste izan gu, katolikuok, auzi orren berri gabe patxaran bizi geranik; oiek  

eta latzagoak ere jasaten ditugu gizonki, goiko laguntzarekin(.)

Unamuno,  Leartza  ta  olako  oiek,  guk  aiña  duda ta  kezka  izan  ote  dute  fede-

gauzetan? Ez diegu ohore ori emango. Santuago ta eraso gehiago. Olakoetan, edo  

gogor eutsi, edo ez siñistu. Beste jarrera ori ez da batere filosofikua. Katolikuetan  

ere  gerta  oi  dira  banaka  banaka  erorikoak,  filosofiari  benaz  ekitean,  baiña  

gutxienak dira. Gure artean apaiz-jendea da saiatuena gai ontan. Emen ditugu  

Zaragueta, Zubiri, M. Zubeldia, A. Alzo, Barandiaran, Leartza baiño saiatuagoak,  

baiñan ez dira kutsatu filosofi ustel orrekin. Leartzaren filosofia ustela ta merkea  

da;  novela  tzarretan  ikasia.  Jaun  orrek  ez  du  ukondorik  urratu  Aristotel  

istudiatzen. Au mutilla, oraindik ere, eskola nagusietan aipatzen eta istudiatzen  

dutena, bi milla ta laureun urte auetan. Metafísica-basoan dan zugatzik ederrena  

berak ezarri zun,  ousia.  Leartzak ez du ametitzen  ousia  ori, ba-danik baldin ba-

daki ere; baiña besteren agotik2218.

  

Txillardegiren erantzuna ere ezaguna da, Aristoteles eta Jaungoikoa bi zirela, ez bat, 

eta berak zekiela: lehena ez zela bigarrenaren profeta. Ez zuen batere lotsarik aitortzeko 

Aristotelesen kontrakoa zela2219.

Orixek  ordezkatzen  zuen euskal  kulturak,  jada  50eko  hamarkadaren  hondarrean, 

bazuen euskaldun kristau kulturaz jantzien artean lurperatzailerik, alor laikoan bezala 

erlijiosoan ere. 

Txillardegiren arabera, orduko gazteria existentzialismoak eta budismoak liluratua 

zegoen;  eta  bien  artean  harreman  estua  zegoen.  K.  Mitxelenarentzat  mendebaldeko 

zibilizazioak garatutako jakintza boterea zen; ezin zen inola ere gaitzetsi eta kontuan 

hartu  ez,  eta  geureganatua  genuen  teknikaz  gain,  Europatik  geureganatzeko  asko 

geneukan Asiako ondare espiritualera jo gabe. 

2218 “Peru Leartza´ko” in Yakin, (1 gehigarria), 1960, 5-6 orr.
2219 “Gogaide ez, baiña bai adiskide” in Yakin, (14), 1961.
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Anaia Intxausti gazteak, orduan Yakin aldizkariaren zuzendari zenak, bere gisara, K. 

Mitxelenarekiko paralelo,  europar  filosofia  eta kultura erreibindikatzen  zituen euskal 

kulturarentzat,  herri-kulturakeriaren  eta  baserritarkeria  atzerakoiaren  aurka.  Orixek 

Aristoteles  erreibindikatzen  jarraitzen  zuen,  kultura  grekolatindarra  eta  kristautasun 

katoliko jatorrena. 
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SARRERA

Ondorioetara iritsi  garen honetan,  ez luke zentzu handiegirik  kapitulu bakoitzean 

jorratutako  gaien  laburpena  paratzea  atalez  atal;  izan  ere,  atal  bakoitzak  badu  bere 

autonomia,  eta  noiz  sarrera-aurkezpenez  eta  noiz  sarrera-laburpenez  hornituak  diren 

neurrian,  giltza  batzuk  eskaintzen  dira  kapitulu  bakoitzaren  nondik  norakoa  era 

orokorrean jasotzeko, eta gaien garapena jarraitu ahal izateko.

Horrenbestez,  ondorioen  atal  hau  jadanik  literatur-euskararen  batasunerantz 

kapituluan eta  tradizioaren  eta  modernitatearen  arteko eztabaida  ideologikoen  harian 

baliatu ditugun hiru ardatz nagusiren gainean garatu dugu: ardatz kronologikoa bata, 

garrantziarena  bestea,  esanguratsua  izatearena  hamarkadan,  hots,  autore  eta  obra 

giltzarriak  seinalatzea,  eta  hirugarrena,  lurraldetasuna,  Iparraldeko  ekoizpena  eta 

Hegoaldekoa,  biak  kontuan  hartzea.  Eta,  jakina,  tesi  guztian  aintzat  hartu  dugun 

historizitatearen printzipioa, bilakaera historikoari bereziki erreparatzea, literatura beste 

gizarte arloak bezalatsu, garaiaren lekuko izan ohi denez gero.

Ardatz  kronologikoari  dagokionez,  bi  aro  nagusitan  banatu  dugu  hamarkada, 

lehenbizikoak,  50eko  hamarkadaren  lehen  zatia  hartzen  du,  1955  barne,  eta  bertan 

erbesteak  pisu  handia  du  eta,  gisa  denez,  iragandako  gerren  arrasto  literarioak  ere 

orduantxe  dira  ugarien.  Nabarmen  batzuk  aipatzearren:  P.  Larzabalen  Basabeltz  

antzerkian bigarren mungu gerrarena, edo Orixeren Quito´n arrebarekin  saiakeran atal 

biografikoan eta A.M. Labaienen Lurrikara deritzan antzerki guztian 1936ko gerrarena; 

halaber, J. Zaitegiren Berriz ere goldaketan olerki bildumako poema batzuetan; izan ere, 

gerrak  edo  gerrek  eraginik,  idazle  nabarmen  asko  deserrian  ziren,  eta  hantxe  sortu 

zituzten literatur lan adierazgarriak; bigarren zatian, 1960 barne, aberrian sortutakoak 

hartzen du pisurik handiena, bertan baitira autore eta lanik esanguratsuenak.

Hamarkadaren  lehen  zatian  eztabaida  ideologiko  esanguratsuenak  erbesteko 

aldizkarietan  gertatzen  dira,  eta  aldiz,  bigarrenekoak,  aberri  barruko  kazetetan. 

Saiakeran  azpimarratzekoa  da  S.  Mitxelenaren  literaturgintzan  Ama-Semeak 

Arantzazuko  kondairan-etik  Unamuno  ta  abendats-era  dagoen  bilakabidea,  euskal 
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literaturaren  eboluzioarekin  bat  datorrena.  Kazetaritzari  dagokionez,  Iparraldean, 

hamarkadaren bigarren zatian, aipagarria da P. Larzabalen artikulu politikoetan nabari 

den bilakaera, euskal abertzaletasunerantz, Enbata higikundearen iragarle. 

Olerkigintzan  gerraurretik  datozen  bi  belaunaldi:  Olerti  Egunen  aurrekoa  eta 

Aitzolen  gizaldia;   haietako  batzuen  epigono  edo  jarraitzailetzat  har  daitezkeen 

gerraondoko  belaunaldi  bat  eta  haiekin  batean  berritzaile  diren  hiruzpalau  poetaren 

presentzia hautematen da aldi berean.

Antzerkigintzan  Iparraldean  goraldia  gertatzen  da  hamarkadaren  lehen  urteetatik 

abiaturik,  eta  Hegoaldean berriz,  gerraurreko maila  ezin  harrapaturik,  besteak  beste, 

zentsurak  ez  duelako  ahalbidetzen  sortutako  testuak  taularatzea.  Hamarkadaren 

hondarrean  P.  Larzabalen  antzerki  bat  Donostian  jokatzen  da,  horrek  duen  balio 

sinbolikoarekin.

Kontagintzan,  herri-ipuin,  alegia,  eta  irri-kontakizunetatik  gazteentzako  eta 

helduentzako ipuin eta eleberrietara igarotzen da. Argitaratze gorabeherak alde batera, 

hamarkadaren lehen zatian, helduentzako bi eleberri idatzi ziren, eta bigarrenean bost, 

eta  1957tik  aurrera  guztiak.  Ipuin  modernoak  ere  orduantxe  abiatzen  dira,  1957an, 

Txillardegi  eta  Gabriel  Arestiren  ipuinekin.  Hamarkadan  barrena  badago  halako 

goranzko progresio bat; eta kopuruan ez ezik kalitatean ere. 

Zenbateraino  da  argigarria  hamarkada  bi  arotan  banatzea  Ipar  Euskal  Herriko 

errealitate literarioaren berri emateko? Alde batera bortxatua da, baina ez hainbeste ere. 

Badira  han ere  ezberdintasunak  aro  batetik  bestera,  eta  bada  mugaz  alde  bietakoen 

arteko  elkar-eraginik;  bigarren  aroan  hurbilpen  gehiago  gertatzen  da  Iparraldeko 

idazleen  eta  Hegoaldekoen  artean;  esate  baterako,  J.  Zaitegik  harreman  estua  du  P. 

Lafitte,  P.  Narbaitz  eta  E.  Salaberryrekin-eta;  P.  Lafittek  A.  Irigarairekin;  eta  P. 

Larzabalen antzerkiak Donostian ere jokatzen hasten dira. 
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Garrantziaren ardatzak autore eta idatzi batzuk aipatze hutsera mugatzera garamatza 

ezinbestean. Sarreretan aipatzen ditugu, eta haietaz informazioa nahi izatera, aipatzen 

dugu zein kapitulutan aurkitu daitekeen.

Hautatu  ditugun  ardatzek  sortutako  desegokitasun  batzuk  gorabehera;  esaterako, 

garbi dago Hegoaldeari begirago egina dela hamarkada bitan zatitze hori –Iparralderako 

ere ez da gertatzen arras zentzugabea–, gaude horixe dela egokiena hamarkadaren ahalik 

eta irudi orohartzaileena eskaintzeko. 
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A.- LEHEN AROA

1. HIZKUNTZA ETA IDEOLOGIA EZTABAIDAK

1.1.  1950-1952

1936ko gerrak euskal idazle asko behartu zuen Europara –Frantziara batez ere– eta 

Ameriketara erbesteratzera. Espainiako II. errepublikaldiko euskal pizkundea suntsitua 

gelditu  zen.  Etendako pizkundeari  jarraipena eman nahian,  J. Zaitegik Euzko-Gogoa 

aldizkaria sortu zuen 1950eko urte hasieran. Aitzolen gizaldia2220 deitu zion Espainiako 

II. Errepublikaldian loratu zen euskal pizkundean gailen gertaturiko idazle eta olerkari 

taldeari,  Lizardi,  Lauaxeta eta bizirik zen Orixe nagusi zirela.  Pizkundeari  jarraipena 

ematearren  abiatu  zuen  aldizkaria  Guatemalan,  Gu  Euzkadirentzat,  eta  etsaiaren 

mendean zen aberri  laztana Jaungoikoarentzat,  behialako Sabino Aranaren espirituko 

goiburupean. 

Jesulagunetan hezia zen, kultura klasikoaren mireslea, bereziki Greziako filosofo 

–Platon,  Heraklito,  Parmenides,  Pitagoras–  eta  antzerki-idazleena  –Sofokles–, 

jesulagunetatik  aterea  baina  apaiz  jarraitzen  zuen,  eta  orduan  jada  Guatemalako 

herritartasuna zuen. 

20ko  hamarkadan  amestutakoa,  besteak  beste,  A.  Ibinagabeitiarekin  batean,  goi 

mailako kultura euskaraz sortzea, orduantxe ikusi zuen egingarri eta hala abiarazi zuen 

kultur  aldizkaria  –erbesteko  Euzkadiko  Jaurlaritzatik  apenas  laguntzarik  eman  zion, 

gehiena berak bere baliabideez finantzatua–, Parisera erbesteratua zen A. Ibinagabeitia 

bere adiskide handiaren sostengu ideologiko-afektibo osoarekin. Euskaltzale eta euskal 

idazle gehienen artean sortu zuen ilusioa gaitza izan zen. 

2220

 Ikus “Aitzolen gizaldia”, “Opariz”, eta “Euzkadi´ren izenean...” artikuluak in Euzko-Gogoa, (1), 
1950. 
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Garai  bertsuan  hasia  zen  F.  Krutwig  frankisten  pean zen  Bilbon,  Euskaltzaindia 

hiltzat jotakoari bizia txertatu beharrez.

Euskarazko  kultur  aldizkari  ilusio-piztailearen  sortzaile-zuzendaria  Guatemalan 

zela, haren laguntzaile handiena Parisera deserriratua, bizirik zen euskal idazle nagusi 

Orixe  bildu zuen egitasmo handinahirako.  Maisu miretsia,  Iruñeko Ezkaba  mendiko 

gotorleku fama txarrekotik eta Biarnoko Gurseko zelaitik iraganik, Ipar Euskal Herrian 

eta Biarnon batetik bestera dozena bat urte eman ondotik, Ameriketara joana zen, eta 

han zebilela bereganatu zuen J. Zaitegik kultur aldizkarirako. Ilusio handiz eman zion 

baietza. Bera zen une hartan euskarazko obrarik oparoena zuena, eta 50eko hamarkada 

osoan oso idazle garrantzizkoa, eta haren itzala luzea onerako eta txarrerako ere.

Abian jarri eta urtebeteren buruan, hogei eta gehiago euskal idazle inguratuak zituen 

jadanik J.  Zaitegik,  diaspora eta  barneko exilioko idazleak;  une hartako onenak,  eta 

ametsa gauzatzen hasia, orduraino euskara hutsez argitaratzen zen lehen goi mailako 

kultur  aldizkaria,  Guatemala  urrunean.  Prest  sentitzen  zen Francoren  erregimenaren 

mendeko  Euskaltzaindia  berrituari  aurka  egiteko,  eta  Euskaltzaindia  paralelo  bat 

sortzeko atzerrian, agerkari ofiziala Euzko-Gogoa zuela2221. 

Gorago esan bezala, ikasketaz eta ideologiaz-eta J. Zaitegi eta Orixerengandik-eta 

oso ere urrun zegoen F. Krutwigek –budista, hinduista, Greziako kultura-miresle baina 

ez  Zaitegi  eta  Orixe  bezala  Eliza  katolikoak  onartutako  kultura  greko-latindarrarena 

soilik–  hilda  bezala  zetzan  Euskaltzaindia  astindu  zuen,  falangista  eta  erreketeen 

etsaigoarengatik  hilda  edo suntsitua  bezala  zegoen erakunde nazional  bakarra,  R.M. 

Azkue euskaltzainburuaren sostengu osoarekin. J. Zaitegik egin zuena zailagoa dudarik 

gabe, baina F. Krutwigenak ere merezi du gure arreta. Adibide batekin azalduko dugu.

Sebero Altube euskaltzain itzal handikoa, besteak beste, “La vida del euskera” eta 

“Erderismos” idatzia gerra aurrean, gerra galdu izanagatik aberritik erbesteratua, Pauen 

bizi  zen, eta justu F. Krutwigek Euskaltzaindia eraberritzeko proposamenak aurkeztu 

zituen urte berean, 1949ko azaroan,  gutuna jaso zuen Riestra Bizkaiko Gobernadore 

2221 Ikus  “Euskalzaindia”  in  Euzko-Gogoa,  (1-2), 1951.  Idaztankeragatik  Orixerena  dirudi. 
Euskaltzaindia eraberrituari legitimazioa kentzen dio; galdeketa bat planteatzen du, eta izendatutako 
euskaltzain  batzuk onartzen,  beste batzuk ez,  eta  berriak proposatzen,  urgazleak  barne,  eta  goian 
aipatua; erakundearen aldizkari ofiziala Euzko-Gogoa.
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Zibilak  bidalia2222,  egoera  berean  zeuden  gernikarrek  jaso  zuten  bezala:  Gernikako 

hilerrian zeukan hilobitik euskarazko plaka kentzeko agintzen zion. Euskara hilerritik 

ere kanpora! Lehen alerako J. Zaitegik S. Altuberen lankidetza lortu zuen: “Erbestetuek 

erbestetuei”  izenburu  adierazgarrikoa.  Pauetik  Guatemalara,  Europatik  Amerikara, 

euskal diaspora politikoaren ardatz nagusia. Gure kanta zahar bat ekartzen zuen gogora: 

ez dago arrosarik arantzarik gabe, ez eta amodiorik penarik gabe; eta kanta zaharraren 

espiritu hori Aberri Amari laguntzeko baliatzea proposatzen zuen, aberriagatik hartutako 

nekeek izango zutela eta ordainik. 

Sebero Altube ez ezik Damaso Intza kaputxino euskaltzaina bera ere deserriratua 

zegoen  Txilera.  Urkixo  eta  Intzagarai  euskaltzainak  Donostian,  eta  Azkue  Bilbon; 

besteak hilak, edo erbesteratuak ziren.

Desgiro horretan abiatu zen F. Krutwig, Euskaltzaindiari bizia txertatu nahian. Beste 

proposamenak  beste,  J.  Saint-Pierre,  L.  Dassance  eta  P.  Lafitte  euskaltzain  izateko 

proposatu  zituen,  eta  literatur  euskara  batzeko  tradizio  idatziari  kasu  egin  beharra 

aldarrikatu  zuen.  Ideia  horri  jarraiki  literatur  tradizio  hoberena  zuen  lapurtera 

klasikoaren  alde  agertu  zen.  Hasiera  batean,  P.  Lafitte  bozkariatu  zen  F.  Krutwigen 

gutuna  gaizki  ulerturik  uste  zuelako  aurrerantzean  nafar-lapurtera  bultzatuko  zuela 

Euskaltzaindiak  literatur  euskararako,  baina  ez  zuten  elkar  ulertu,  urrun  zeuden  P. 

Lafitte  eta  haren  gogaideak  eta  F.  Krutwig  eta  honen  gogaideak.  Honek  laguntza 

handiena  E.  Erkiagarengan,   eta  batez  ere  L.  Villasanterengan  aurkitu  zuen,  eta 

geroxeago J. Mirande ere erakarri zuen lapurtera klasikorako.  

 

F.  Krutwigek  eta  L.  Villasantek-eta  euskara  kultur  hizkuntza  bilakatu  beharra 

azpimarratu  zuten;  euskara  literaturarako  ez  ezik  edozein  kultur  arlo  lantzeko 

prestatzeko  premia  oihukatu  zuten.  Horretarako  hiztegi-garbizalekeria  baztertu  eta 

harrobi greko-latindarra ustiatu behar zen, Europako gainerako hizkuntzek bezala. 

Literatur-euskararen batasunerantz kapituluan, xehetasunez azaldu dugu zein ziren 

lapurtera klasikoaren aldekoek Iparraldeko kulturgileekin zituzten desadostasunak, eta 

2222 MURUA, I. eta TORREALDAI, J.M.: Euskaltzaindia, ekin eta jarrai, Euskaltzaindia, Bilbo, 2009,
 49 or.
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era  berean  euzkogogoatarrekin  zituztenak2223;  eta  nola  saiatu  zen  F.  Krutwig  Orixe 

erakartzen euskaltzain izan zedin, eta nola uko egin zion hark –beste horrenbeste gertatu 

zitzaion K. Mitxelenari  Orixe aberriratzean 1954ko hondarrean–,  eta nola saiatu zen 

halaber Gernika kazeta lapurtera klasikoaren aldekoen kultur aldizkaria izan zedin, eta 

I. Fagoaga zuzendariarekin haserreturik, nola ez zuen lortu.

Labur-zurrean,  Herria  eta  Gure  Herria-n  idazle  nagusiak  ziren P.  Lafitte  eta  E. 

Salaberryrentzat Iparraldean euskaraz irakurtzen zuen herri xume laborari-ofizialeentzat 

kazetaritza  lantzea  zen  garrantzizkoena.  Balio  giristinoak,  eskola  libro  erlijiosoa 

aldezten  zuten,  eta  politikoki  kristau-demokrata  zentristak,  eta  hori  Herria 

astekariarekin oso ongi betetzen zen. Burges eskolatuagoentzat hor zegoen Gure Herria 

gehienbat frantsesez argitaratzen zena, euskal sentsibilitatea bazuten frantses-irakurleak 

ere bazirelako, eta haientzat hala egin behar zelako. 

Erabili behar zen euskarari buruz, irakurleria nolako euskara halako, eta horretarako 

A. Abbadie, J. Hiriart-Urruti, J. Barbier, J. Etxepare eta L. Apeztegiren ildoko nafar-

lapurtera modernoa zen egokiena, lapurtera berria, ez lapurtera zahar klasikoa. Bestalde, 

bistan da, Bilbo eta Uztaritze eta Donibane Garazi urrun zeuden alde askotatik.

Hegoalde  barneko  euskaltzaleek  Iparraldekoekin  zituzten  ezberdintasunetatik 

Hegoaldeko  erbesteratuek  Iparraldekoekin  zituztenetara  etorriz,  ideologikoak  eta 

linguistikoak aipatu behar dira, besteak beste.

Eztabaida  ideologikoen  atalean  adierazi  dugu  H.  Bergson  bilakaeraren  filosofoa 

ezberdin irakurtzen eta balioesten zela Iparraldean eta Hegoaldean. P. Lafittek adierazi 

zuen Orixerekin hasiera batean, hura Iparraldera ihesi joan berri zela, ongi heltzen zela, 

baina  H.  Bergsoni  buruzko  iritzi  kontrajarriak  tarteko,  samurtu  eta  etsaitu  zitzaiela. 

Orixek  Platonen  idealismoa  eta  Aristotelesen  dogmatismoa  zituen  guztizkoak,  San 

Paulo  eta  San  Agustin,  filosofia  eskolastikoa  bere  ñabardura  propioekin,  Eliza 

katolikoak  onartutako  filosofia  klasiko  greko-latindarra  eta  hori  zenbait  puntutan  ez 

zetorren bat eboluzio kreatzailearen eta intuizioaren filosofoak aldezten zituen ideiekin. 

Behin eta berriz borrokatu zuen Bergson filosofoa Orixek, begitan hartua zuen erabat. 

2223 Ikus aipatutako kapituluan, Lehen aroko ataletan, “Iparraldeko idazleen ikuspegia”, “Erbesteratuen 
ikuspegia” eta “Axulartarrak”.
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P. Lafittek eta E. Salaberryk batez ere, errespetu handia zioten H. Bergsoni, nahiz 

haren ideia  guztiak  ez onartu.  Hortik,  besteak  beste,  Orixe  eta  Iparraldekoen  arteko 

ulertu  ezina;  eta  bestea,  hizkuntzari  zegokiona.  Zeinahi  kultur  arlo  euskara  garbian 

lantzea  zen  euzkogogoatarren  lantegi  gogokoena,  Azkueren  hiztegia  erabiliz,  eta  R. 

Olabidek Itun Zaharraren eta Itun Berriaren itzulpenetan erabilitako euskaraz baliatuz 

metafisika, estetika eta edozein kultur gai jaso euskaraz lantzea, eta Iparraldekoentzat 

berriz  orduan  lehentasuna  kazetaritza  euskaraz  egiteak  zuen,  horretarako  ahozko 

mintzairatik  hurbileko  nafar-lapurtera  ereduaz  baliatuz.  Kultura  burgesa  eta 

aristokratikoa  euskaraz  egiteak  bazuen  zentzurik,  Euskal  Herri  xume  tradizionala 

galbidera ekarri gabe? 

Hori  alde batera,  iruditzen zitzaien urrunegi  joanak zirela  Villasante  eta  Krutwig 

harrobi greko-latindarra ustiatzeko orduan; neologismo edo euskarazko hitz zaharkitu 

asko  erabiltzea  kaltegarri  bazen,  ez  zen  onuragarriagoa  termino  greko-latindarrez 

emokatzea euskal idatziak. 

Ez  zeuden  elkarrengandik  hurbil,  nahiz  mundu  ikuskera  erlijiosoan  eta 

euskaltzaletasunean bat egiten zuten. Hamarkadaren bigarren zatian, Zaitegi Miarritzen 

kokatzean, hurbildu egin ziren elkarrengana J. Zaitegi eta P. Lafitte eta E. Salaberry.

Ostera  euzkogogoatarren  eta  axulartarren  artean  zeuden  aldeetara  etorriz  –K. 

Mitxelenak  deitu  zien  L.  Villasanteri-eta  axulartarrak  A.  Oihenarti  buruz  1953an 

Donostiako Julio Urkixo Mintegian egin zuen hitzaldian–, hor ere baziren linguistikoak 

eta baziren ideologikoak.

Hizkuntzari  dagokionez,  J.  Zaitegik  Euzko-Gogoa-ren  lehen alean  ez  zuen R.M. 

Azkueren gipuzkera osotua aipatu, aipatu zuena izan zen Azkueren hiztegia. Baina F. 

Krutwigek  eta  Villasantek-eta,  hots,  axulartarrek  tradizio  idatzia,  idazle  zaharren 

eredugarritasuna  eta  lapurtera  klasikoa aldeztean,  kontrako erreakzio  gisa,  gipuzkera 

osotuaren edo euskara osotuaren –hala deitzen zion J. Zaitegik– frontea eratzea ekarri 

zuen. 

Erbesteko –Orixe, Zaitegi, Ibinagabeitia...– eta aberri barneko euzkogogoatarrek
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– M. Lekuona, A.M. Labaien, N. Etxaniz, S. Onaindia...– gerraurreko Euskaltzaindiak 

ortografia batzeko onartutako arauei men egiten zieten eta berrituak hartutakoei muzin; 

XX.  mendeko  lehen  zatian  loratu  zen  euskal  literaturari  eredugarri  zeritzoten; 

lehenagoko idazle  zaharrei  errespetua bazieten bai,  Axularri-eta,  baina eredugarriago 

Olabide, Lizardi, Orixe, eta beste hainbat jotzen zuten, eta horrekin batean Sabino Arana 

estimu handitan zuten, nahiz hizkuntza aldetik sabindarrak ez izan.

Diferentzia  linguistikoak  ez  ezik  ideologikoak  aipatu  ditugu.  Nabarmenenak 

Orixeren eta Krutwigen artekoak izan ziren, baina gehiago ere baziren, esate baterako 

oso Orixezalea  zen J.  Mokoroa eta  L.  Villasanteren  artean;  zeren F.  Krutwig eta  L. 

Villasante ere ez baitziren, bistan denez, ore bateko opilak inola ere ideologia aldetik. 

Euskal Herri euskaldunaren gizatasuna oso gora, eta euskara hizkuntza gisa bere esapide 

eta modismoetan oso aberastzat zuen A. Mokoroari aipatzen zion gutun pribatu batean 

A.  Villasantek  oso  gutxi  interesatzen  zitzaizkiola  gaztelar  baserritarren  munduaz ari 

ziren liburuak, eta euskaldun baserritarren bizimoduari buruzkoak beste horrenbeste; ez 

zela bere giroa; ez zen nahikoa baserritarrentzat idaztea, klase landuak ere irabazi behar 

zituen euskarak eta kultur eta teknika hitzak bereganatu. 

Orixe  eta  Krutwig  biak  bat  zetozen  puntu  honetan:  mendebaldeko  zibilizazioak 

gudura eraman gintuela eta ginderamatzala –eztabaidan zihardutela Koreako gerra gori-

gori-  baina  zibilizazio  militarista  horretatik  libratzeko Orixerentzat  ohiko Jainkoaren 

aginduak bete eta Jesukristoren erakutsiak jarraitu behar ziren, eta Kruwigentzat, aldiz, 

gaizkitik  askatzeko  Asiako  kulturetara  jo  beharra  zegoen:  hinduismoa  eta  taoismoa 

geureganatzera dei egiten zigun, sonetoetan bezala hitz lauz.  Azken pentsaera honek 

Txillardegirengan aurkituko zuen abegi ona.

Krutwigen ideia eta gogoeten karikatura ere egin zuen Orixek, ikasletzat eta moral 

zuzenaren arrastotik atera ez zitezen zaindu beharrekotzat jotzen zituen idazleei kargu 

hartzen zien bitartean. Bereziki A. Ibinagabeitiaren jokabide liberalegi etsia –Ovidioren 

“Ars  Amandi”  itzuli  zuen,  eta  “Euskara  eta  liburu  lizunak”  polemika  piztu  zuen, 

euskarari  maitasun  profanoan  eta  are  pornografian  ere  sarrera  ematea  aldeztuz–

kritikatzeko  argitaratu  zuen  artikuluan,   adierazi  zuen  garbi  gelditu  zela  Krutwigen 

kulturak  zer  emaitza  ekarri  zuen,  orduantxe  sartu  zela  euskara  gizabidean  –huma-
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nismoan– Jainkoa ukatzen ikasi zuelako. Jainkoa goresteko izan behar zuen euskarak, 

ez ukatzeko2224.

 

Artikulu  horrekin  Orixek  Krutwigen  humanismoa  eta  ideologiaz  gain,  hark  eta 

Villasantek  eta  Mirandek  bultzaturiko  lapurtera  klasikoa  gaitzetsi  nahi  zuen  eta 

haiengandik urrunarazi A. Ibinagabeitia, haiengandik hurbilegi sumatzen zuelako. 

Beste polemika batzuk ideologikoak izan ziren. 1952-53 urte bitartean euskara eta 

liburu lizunen inguruko eztabaida  gertatu zen.   Eztabaida  bortitzena P.  Lafitte  eta J. 

Miranderen  artean  gertatu  zen;  antipoda  ideologikoan  baitzeuden;  bata,  Kristoren 

ordezkari eta aldezle, giristino federik gabe gizakia guztiz aberetuko zela sinetsirik, eta 

bestea  berriz,  giristinotasunaren  guztiz  aurka;  etsi-etsirik  kristautasunak  atxikitzen 

gintuela  latin-herrien mendeko,  eta  asmo gora guztiak usteltzen  zizkigula.  Bi  horiez 

gain, beste hiru idazlek hartu zuten parte.  

Xemein  pentsaera  jeltzale  tradizionalekoak  ekandu  onen  gordelari  jotzen  zuen 

euskara; lizunkeriari atea irekiz gero, espainoldu eta endekatuko ginen moralki. 

Hezkuntza  eta  sentsibilitate  funtsean  tradizional  kristau  katolikoa  zuten  A. 

Ibinagabeitiak eta N. Etxanizek berriz, beste pentsaera bat zuten: euskal literaturaren 

hesi estu zintzoegiak zabaldu beharra zegoelako uste osoa zuten. 

Bestela  esan,  F.  Krutwig  eta  J.  Mirande  ez  ziren  idazle  bakarrak  euskarazko 

irakurgaiak  katolikoak  eta  garbi-garbiak,  moralki  orbangabeak,  izaten  jarraitu  behar 

zutelako iritziarekin bat ez zetozenak. Guk uste baino konplexuagoa eta askotarikoagoa 

izan da 50eko hamarkadako euskal literaturan.

Polemika  linguistiko-ideologiko  horiek  zailtasun  handiak  zituzten  hedatzeko, 

atzerriko  aldizkarietan  gertatzen  baitziren  –Euzko-Gogoa,  Gernika,  Pariseko  Euzko-

Deya–.  Bigarren  aroan,  Euzko-Gogoa  Miarritzera  etorririk,  Egan  indartzearekin  eta 

Yakin  indarrez abiatzearekin-eta beste hedadura bat hartuko zuten eztabaidok, bereziki 

existentzialismoaren ingurukoak.

2224 Krutwigen sonetoaren zati hori aldatzen zuen “Ezinbestean” artikuluan: Gernika, (23), 1953.
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F. Krutwigek 1952an erbestera jo behar izan zuen, L. Villasanteren Euskaltzaindiko 

sarrera-hitzaldiari  egindako  erantzunean  esan  zituenagatik.  L.  Villasanteren  sarrera-

hitzaldia eta F. Krutwigen erantzuna izan ziren lapurtera klasikoaren gailurra eta halaber 

gainbeheraren  hasiera,  baina  ez  zen  berehala  desagertuko  eta  arrastoa  utziko  zuen, 

aurrerago zehaztuko dugun bezala.

Bazterrak harrotu eta bizitu zituen; blokeak eratzea eragin zuen: gipuzkera osotua 

Euzko-Gogoa-n;  lapurtera  klasikoa  lehenik  Gernika-n  eta  gero  Euzko-Gogoa-n, 

Iparraldekoak  beren  nafar-lapurterarekin,  Egan  artean  zehaztu  gabe  eta  idatzi 

gutxirekin; alde batera, gerren aurrean baino ere barreiatze handiagoa; baina alde onei 

begiraturik,  tradizio  idatzi  zaharrari  kasu egin  beharra  jarri  zuen eztabaidaren  lehen 

lekuan,  Hegoko  tradizioari  ez  ezik  Iparrekoari  jaramon  egin  beharra,  eta  ortografia 

batua, zorioneko “h”-a ikur zuela bidea egiten hasi zen, gerora iskanbila mingarri ugari 

ekarriko bazuen ere, egun ezinbesteko jotzen duguna.   

Ideologia  aldetik,  pentsaera  tradizionala  nagusi,  baina  heterodoxiaren  agerpen 

bortitza era berean, orduraino ohi ez bezalakoa, bereziki F. Krutwigen eta J. Miranderen 

literatura eta idatziak zirela medio, baina ez haiei bakarrik esker; gerra aurrean baino 

dezente nabarragoa euskal intelligentsia garai aldaketaren erakusgarri eta ezaugarri.  

1.2. 1953-1955

Urte  bitarte  honetan  hizkuntza-kontuei  dagokienez,  lapurtera  klasikoak  ordezkari 

nagusi bat izan zuen: J. Mirande. Ipuin modernoak eta irlanderari buruzko lana literatur 

hizkera horretan  eman zituen  Euzko-Gogoa-n;  1956-57an ere zerbait  argitaratu  zuen 

hizkera horretan;  baina  Egan-era igarotzean utzi  zuen, berriro gipuzkerara iragateko, 

gipuzkera  ñabarrera,  ortografi  aldetik  “h”-ak  eta  erabiliz,  neurri  batean.  Gabriel 

Arestirengan eragin zuen, eta poeta bilbotarrak bere lehen olerkiak lapurtera klasikoan 

argitaratu zituen Euzko-Gogoa-n, eta gero ere, 1957tik aurrera Egan-en kaleratu zituen 

ipuinetan “h”-ak erabiltzen zituen. L. Villasantek utzi egin zion lapurtera klasikoari, eta 

mugimendu hori ahuldurik gelditu zen, baina gorago adierazi bezala, lapurtera klasikoak 

utzi zuen arrastorik. 
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Euzko-Gogoa eta gipuzkera osotua mantendu ziren, baina gora baino gehiago behera 

egin zuten, era askotako arazoak baitzituen aldizkariak: ekonomikoak, zabalkundekoak: 

barrura  ezin  iritsi.  A.  Ibinagabeitiak  Parisetik  Guatemalara  joan  behar  izan  zuen 

aldizkaria aurrera ateratzeko 1954ko urte hasieran, 1953ko urtean aldizkariak huts egin 

ondoan, batere zenbakirik atera ez, alegia. 

Bizkitartean  Donostia  inguruko  euskalgintza  indartu  zen,  Euskaltzaindia  eta 

BRSVAPen  eta  1954ko  bigarren  zatitik  aurrera  Egan  aldizkariaren  inguruan.  Beste 

hizkuntza eredu bat finkatuz joan zen, bereziki K. Mitxelenak egiten zuen kritika-lanari 

esker  eta  berak  zerabilen  hizkeraren  eraginez,  etiketatzea  erraza  gertatzen  ez  dena. 

Lapurtera  klasikoan  ere  aldeak  nabariak  ziren,  eta  gipuzkera  osotuan  ere  bai.  K. 

Mitxelenarena egungo batuaren arbaso zuzena deitu liteke; funtsean, gipuzkera, baina 

nafarreraren kutsuz oratua;  ortografia  aldetik  “h”ak erantsi,  beste aldaketatxo batzuk 

egin,  eta  gaurko  euskara  batua.  Eta  betiere  Orixe  baten  literatur  hizkera  baino 

finkatuagoa, arautuagoa. 

Eztabaida ideologikoei dagokienez, lehen aroko bigarren zati honetan nabarmenik 

ez zen gertatu. Aipatzea merezi du Orixek egin zuela bere filosofiaren erakustaldirik. 

Batetik,  “Izatena  eta  gertatzena”  artikuluan2225,  Heidegger  eta  Sartre  gaitzetsi  eta 

erdeinatu zituen,  eta Zubiri  goratu, ohikoa zuenez,  hari ere zenbait  puntutan kritikak 

eginez. Hurrengo berriz, bere eskola filosofikoari, hots, tomismoari puntak atera zizkion 

“Izan,  egon, gertatu” artikuluan2226,  euskararen jenioaz baliatuz.  Baina laster etorriko 

zitzaion  Erdi  Aroko  eskolastikari  gainbehera  euskal  intelligentsian.  Hamarkadaren 

bigarren aroan jipoia jasoko zuen, sentsibilitate existentzialista zabaldu ahala.  

1953tik  aurrera  Donostia  inguruko  euskalgintza  indartu  egin  zen  RSVAPen 

babesean. Gipuzkoako Aldundian Urkixo Mintegia eratu zuten Gipuzkoako euskaltzain 

eta  laguntzaileek.  J.  Artetxe,  A.  Irigarai,  K.  Mitxelena,  A.  Arrue  eta,  euskal  idazle 

zaharrei  buruzko  hitzaldiak  antolatzen  hasi  ziren,  eta  Euskaltzaindiaren  Euskera 

agerkaria  artean  ezin  legeztaturik,  BRSVAPen  argitaratu  ziren  direlako  hitzaldiak. 

Bilbotik  Donostiara  igaro zen aberri  barneko euskalgintzaren  erdigune aktiboena.  L. 

2225 In Euzko-Gogoa, (3-4), 1954.
2226 In Euzko-Gogoa, (5-12), 1955.

1249



Ondorioak

Villasante Bilboko Julio Urkixo Elkargoan ibiltzetik Donostiako kulturgunera igaro zen, 

eta lapurtera klasikoa baztertu zuen.

K. Mitxelena hamarkadako lehen urteetan itzal samarrean egon zen, ez erabat baina 

ezta  Orixe,  Krutwig,  Lafitte  edo  Villasante  bezain  agerian.  Ezta  A.  Irigarai  bezain 

agerian ere. Izan ere, Donostian bizi zen iruinsemeak egin zion sarrera L. Villasanteren 

Euskaltzaindiko  sarrera-hitzaldiari  BRSVAPen  argitaratzean.  Eta  hark  azaldu  zuen 

nolabait Donostiakoek zer iritzi zeukaten lapurtera klasikoaren eta gipuzkera osotuaren 

arteko  eztabaida  horretaz.  Eklektiko  ageri  ziren:  idazle  zaharrak  eredugarriak  ziren, 

haiengandik euskara ona ikas zitekeen, baina gipuzkera osotuan idazten zuten batzuek, 

esaterako, Lizardi, Orixe eta Ibinagabeitiak bazuten idazle zaharren eraginik eta noski 

jarraitu  zezaketen  ordurarte  bezala  idazten.  Lapurtera  klasikoan  idaztea  ere  ez  zen 

gaitzesten,  baina  A.  Irigaraik  berak  Axularri  buruz  Donostian  egin  zuen  hitzaldi 

argitaratuan ez zituen Krutwig-Villasantek ezarritako arauak jarraitzen.

K. Mitxelenak ez zuen lehen aroko lehen urteetako eztabaida ideologikoetan esku 

hartu,  baina  erabat  isilik  ere  ez  zen  egon.  Euskal  literaturaren  etorkizuna  deritzan 

artikulu famatuan adierazi zuen euskal literaturak miragarrizko lana burutu zuela azken 

urteetan  Orixeren  bitartez.  Euskal  bizitzaren  irudi  garbia,  Jaunaren  sabel  beroan 

zalantzarik  gabe  etzana  bizi  zen  eusko  arima  jatorraren  irudia  egina  zela,  eta 

aurrerantzean  ere  jarraituko  zuela  Orixek  obra  handiak  ontzen,  baina  kaletarrak  ere 

euskaldunak zirela, eta euskara biziko bazen, gure herrietako biziera nahasia euskaraz 

eman beharra zegoela, orduko ezinegona, bizi-beharra eta ezin-bizia, handinahia, diru 

gosea, maitasun-gorrotoak; orduko gizonen ametsak; nondik datorren eta zertarako den 

ez dakienak daraman huskeriazko ibilera  galduak eta bera baino goragoko zerbaiten 

alde gizona bere buruari uko egitera behartzen duen indar ezkutua. Hots, kaletartu eta 

modernitateari leku egin behar zion euskal literaturak, garaiaren seme eta lekuko izan, 

aurrera egin eta biziko bazen. 

Hizkuntza-auziei  doakienez,  A.  Oihenarti  buruzko  hitzaldian,  Olabidezaleei 

garbizaletasun gehiegizkoa leporatzen zien, hots, garbizalekeria, eta Axulartarrei erdal 

maileguetara  errazegi  jotzea,  hots,  mordoilokeria,  eta  sintaxiarekin  kontsekuente  ez 

izatea,  Axular  eta  haren  eskolakoen  joskera  hartu  beharrean,  hura  baztertu  eta  S. 

Altubek finkatutako legeak  jarraitzea; zeren Altubek finkatutako legeak, gehienez ere, 
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euskarak gorde beharko lituzkeenak izango ziren, ez benetan gordetzen zituenak, eta 

onenean, zenbait euskalkirenak, ez euskararenak. 

A.  Oihenarten  garbizaletasunak  Aita  Olabideren  garbizaletasuna  ekartzen  zuen 

gogora, hitzetan eta aditz sintetikoetan; hori bai, artean kimika, hots, hitzak garbitu eta 

arazteko  jakintza  hain  aurreratua  ez  zegoenez,  Oihenart  ez  zen  heltzen  haren 

espirituaren ondorengoak heltzen ziren punturaino, gaiak Olabidezaleak heltzen ziren 

bezain huts, garbi eta aratz ateratzera, erdal kutsurik eta gandurik ere gabe. Baina, aldi 

berean azpimarratzen zuen eta goresten Oihenartengandik, bere garaikoek ez bezalako 

arretaz jasotzen zituela hitz zaharrak, gutxi erabiliak, eta maiteago zituela beti euskarak 

berezko dituenak. Ohartzen zela Oihenart, nonbait, bere kideak gehienetan ez bezala, ez 

duela aski hizkuntza batek, beharra sortu ahala, ingurukoetatik hartzea, eta ernal iturria 

agortu ahala, hizkuntza bera ere agortuz doala. 

Ideologia eta moral aldetik ere ezin da nabarmendu gabe utzi, horrelako autore bat 

aukeratu  izana:  XVI eta  XVII.  mendeko  Ars  Amandi  nolakoa  zitekeen  hein  batean 

agertu  ziguna.  K.  Mitxelena  ez  zen  noski  F.  Krutwig,  J.  Mirande  gutxiago,  baina 

Orixeren moralkeriatik ere urrun zegoen, eta itzala hartzen hasi zen.

A.  Oihenarti  buruzko hitzaldiaren  ondotik,  M.  Lekuona  euskaltzainak  Axularren 

Gero liburuari egindako edizio berria baliatu zuen garbizalekeria gaitzesteko antzutzat 

joaz, eta bide batez M. Lekuonaren populismoa txarretsi zuen, herri-hizkera goratzeko 

literatur euskara beheratu izana leporatu zion2227.

Axularren  garaikoek  antzinako  greko  eta  erromatarrak  maisutzat  hartuz  beren 

hizkuntzak asko aberastu, trebatu eta gaitu zituzten, eta Axularrek euskararekin beste 

horrenbeste  egin  zuen;  ez  zezatela  garbizaleek  hiztegian  izan  ditzakeen  hitz 

mailegatuengatik baztertu; eta bestetik, M. Lekuonari zuzendua, ea inork esaten duen 

Fray Luis de Leon edo Montaigne edo Francis  Bacon-en hizkuntza  baino ederragoa 

zenik orduko edozein Peru nekazari edo Matxin urtzailerena; jatorragoa bai, aurrekoen 

ohiturei estuago lotua bai, baina horrenbestez ederragoa?, zer egingo ote zuten herritar 

haiek beste idazle landu haien ideiak eta gogoetak adierazi nahi izan balituzte?

2227 Ikus “Literatur-euskararen batasunerantz” kapituluan, “Donostiako Julio Urkixo mintegiko 
hitzaldiak” atala.
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1954ko bigarren aletik aurrera, Egan berriz sortu bezala egin zuten A. Irigaraik, A. 

Arruek  eta  K.  Mitxelenak.  Sail  berriei  ekin  zieten:  zinema  eta  liburu  kritikari, 

elkarrizketak  idazle,  pintore,  eskultore  eta  hizkuntzalariei-eta;  idazle  zaharren  zati 

hautatuak  ekartzen  zituen  A.  Irigaraik;  gastronomia  euskaraz  emateari  ekin  zion  A. 

Arruek; beste indar bat hartzera zihoan. 

Orixe 1954ko abenduan heldu zen Euskal  Herrira.  K. Mitxelena saiatu zen hura 

Euskaltzaindira  eta  Egan-era  biltzen;  ez  zuen  lortu  –J.  Zaitegik  ematen  zion  jaten 

Orixeri,  hark ordaintzen zion;  hizkuntza eta  ideologia  aldetik  zituen ezberdintasunez 

gainera–; baina atal honen sarreran adierazi dugun bezala, Euskaltzaindiaren eta Egan-

en eragile eraginkorrena Donostiara etorri zen; lehen Bilbon zegoen pertsona aktiboena, 

F. Krutwig; eta orain, Donostian, K. Mitxelena.

Bizkaiko  Foruan,  Bizkaiko  Anaitasuna sortu  zuen  I.  Berriatuak.  Beste  eredu 

herrikoiago bat jarri zuen abian. Hitzak gaztelaniatik erruz mailegatzen ziren aldizkari 

horretan.  Olabidezaleen  garbizalekeriaren  kontrapuntu  gisa  toleratu  egin  zuten 

euskaltzainek;  L.  Villasantek  eta  M. Lekuonak ere babesa  eman zioten,  baina noski 

literatur-euskararen batasuna egiteko ez, baizik euskarari eusteko, iraunarazteko herri 

eta  hirigune  erdaldunduetan.  1955etik  aurrera  A.  Irigoienek  dezente  idatzi  zuen 

Bizkaiko aldizkari horretan, eta G. Arestik ere kolaboratu zuen.  
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2. LEHEN AROKO LITERATUR EKOIZPENA

2.1. Kazetaritza-Saiakera

Gipuzkera osotuan idatzitakotik Orixeren Quito´n arrebarekin  nabarmentzen dugu, 

lehenik. Alderdi autobiografikoa dezentea du, eta gero alderdi doktrinala ere bai. Zatika 

argitaratu zen. Esan liteke  Jainkoaren billa  liburuaren prestalan gisa balio izan ziola, 

baina badu bere autonomia eta nortasun propioa.

Salbatore  Mitxelenak  Ama-Semeak  Arantzazuko  kondairan  argitaratu  zuen,  bere 

poemaren  ondotik.  S.  Mitxelenak  jakin  zuen  Euskal  Herriaren  historia  eta 

Arantzazurena lotzen. Euskal Herri galtzaileari itxaropena txertatzen ahalegindu zen.

J.  Zaitegik  batez  ere  zenbait  filosofo  grekoz  eta  beste  zenbait  frantses  literatoz 

artikulu ugari argitaratu zuen eta liburu gisa bibliako Bidalien egiñak liburuaz egindako 

iruzkinak.

J. Mirande eta A. Ibinagabeitiaren jakintza-saioak nabarmendu ditugu lehen aroan 

eta bigarrengoan artikulu politikoak.

Nafar-lapurteraz idatzi zutenen artean, lehen aro honetan P. Lafitte, E. Salaberry eta 

J. Elizalde Zerbitzari bereizi ditugu. Lehen biak euskaraz kazetaritzan aritu ziren batik 

bat; eta azkenak zatika bere sorterri  Azkaineri  buruzko idatzi  historiko bat argitaratu 

zuen.  Bigarren  aroan  P.  Larzabal  eta  M.  Erdozaintzi-Etxart  ere  aipatzen  ditugu. 

Kazetaritzatik saiakerara kapituluan laburkiro beste idazle hauek ere bai: G. Epherre; X. 

Arotzarena; A.Constantin; D. Dufau; E. Larre; J.L. Davant eta J. Etchepare.

 Lapurtera klasikoan idatzi zutenetan F. Krutwig eta Aita Villasante bereizi ditugu. 

Krutwig batez ere ideia aldetik oso eraberritzaile izan zelako, eta L. Villasantek berriz 

oso ongi idazten zuen ere lapurtera klasikoan ere; irakurrri besterik ez dago egiaztatzeko 

Euskaltzaindian sartzeko egin zuen hitzaldia.
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Egungo  batutik  hurbileko  literatur  ereduari  dagokionez,  lehen  aro  honetan,  T. 

Monzonen  artikulu  bereziak  eta  K.  Mitxelenaren  saioak  azpimarratu  ditugu.  T. 

Monzonen artikuluei  doakienez,  artikulu  soziopolitikoak  eta  kulturalak  dira,  eta  oso 

maiz barruan kontakizunak dituzte txertatuak. Bere idazmoldearen ezaugarri bat da. 

K. Mitxelenaz den bezainbatean,  hamarkadak aurrera egin ahala, haren itzala ere 

aurrera  joan  zen.  Lehen  zatian  bi  saio  garrantzi  handiko  ditu:  “Euskal  literaturaren 

etorkizuna” eta “Arnaut Oihenart” idazleaz idatzitako artikulu luzea. Zinema-kritikari 

ere lehen aro honetan ekin zion eta bigarrengoan jarraitu.

2.1.1. Gipuzkera osotua 

2.1.1.1. Orixe: Quito´n arrebarekin

Hamarkadako  lehen  aroan,  saiakeraren  arloan,  dezente  argitaratu  zuen  Euzko-

Gogoa-n –Antze ta Eder,  tratatu estetikoa,  hizkuntza eta literaturari  buruzko artikulu 

ugari–  eta  liburu  gisa  Urte  guziko  meza-bezperak  misala  kaleratu  zuen.  Hizkuntza 

soilari  bagagozkio,  baliteke  itzulpen  horixe  izatea  garrantzizkoena  A.M.  Labaienek 

dioen bezala2228, literatur ereduaren auzia puri-purian zegoenean, hantxe egotea baturako 

eredua,  euskaldun  gehienentzat  ulerterraza  zen  euskara  txukuna:  erdialdeko  euskara, 

Lapurdi, Gipuzkoa eta Nafarroa artekoa. Baina balio linguistikoak ez ezik literarioak eta 

tematikoak aintzat harturik,  Euzko-Gogoa-n zatika argitaratu zen  Quito´n arrebarekin 

iruditzen zaigu lehen aroko adierazgarriena. Alde biografikoa eta alde doktrinala ditu. 

Lehenbizikoa laburragoa, baina ez horregatik balio gutxiagokoa. 

Alde  biografiko  horretan  arreba  mojari  aitorkizunak  egiten  dizkio;  gisa  denez, 

batzuek oso pertsonalak, esaterako, Orixe gizakiak senide eta gurasoekiko pairatu zuen 

etena; bi ama, bata Orexan eta bestea Uitzin, eta azken buruan amarik batere ez. Bi urte 

zitueneraino  ez  omen  zuten  inudearenetik  etxera  eraman,  eta  eraman  zutenean,  ez 

etsitzen  han,  horrenbesteko  ezaguera  bazuenez gero.  Eta  gai  pertsonalekin  batean 

iragandako  gerretan  bizi  izandako  sufrikarioak  eta  batez  ere  36ko  gerrari  buruzko 

2228 “Urte guziko meza-bezperak” in Euzko-Gogoa, (11-12), 1951.
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balioespen morala. P.  Iztuetak  dioen bezala,  Orixe segur  aski  ez da beste  inon hain 

zintzo eta hain xaloki mintzo izan bere buruaz.

Francoren  matxinada  alegoria  moduan  kontatzen  zion  arrebari.  Ekaitzarekin 

alderatzen zuen, berak inoiz ikusitako itsusiena baino itsusiago zenarekin. Lehenbiziko 

hodeia gezur zuria; bigarrena gezur beltza. Gezur zuria Zurien Buruxkilak berak bidali 

zituelako  jeltzaleak  gorriekin;  berak  aritu  baitziren  lehenbiziko  hamabost  egunetan, 

hedabide  guztietan  –irratia  eta  prentsa–  espainiar  jatorrak  marxkume  eta 

euskaditarretatik bereizten. “Diario de Navarra” lekuko!, ziotson arreba mojari. Haiek 

alde  batean,  gu  bestean.  Horra  muga  zeharo  berak  ipini.  Apaizgurasoek  ere  berdin, 

burua galdu zuten haiek ere, eta ondore txarra jeltzaleentzat, eta okerrena erlijioarentzat.

Lotsagarrietan  lotsagarrienak Nafarroan gertatuak.  Gerratik  kanpo “kalituak”  edo 

“akabatuak”  milaka.  Gernikako  bonbardaketaren  gainean  esandako  gezurrak,  eta 

Silosko fraide-etxean Gernika kiskali zutela jakitean, fraideek jotako esku-zartak. Berak 

ez zuen Errepublika zurituko, baina okerrenak alde handiz zuri izeneko bihotz beltzek 

egin zituzten. 

“Diario  de  Navarra”-n,  Garcilaso  zuzendari  famatua  buru  zela,  altxamendu 

nazionalaren hogei urtera, hura prestatzen egindako balentriak harro-harro kontatu ziren 

bezala2229,  adierazkortasun  handiz  zioten  legez,  handik  bizi  baitziren  haiek,  orduan 

egindako iraultza  zuritik;  gerra-galtzaileek  ere ahal  zituzten hedabideetan  –erbesteko 

aldizkari gutxi irakurrietan– aditzera eman zituzten, gerrari buruzko euren ikuspegiak 

eta balioespenak. 50eko hamarkadako ezaugarri bat da.

Orixe gizakiari gerrak ez zion fede zalantzarik sortu; izanenean, sinesmena areagotu 

zion,  eta  jarraitu  zuen gerra  aurrean egindako lan-asmoak aurrera eramaten.  Quito´n 

arrebarekin idatzian dagoen alde doktrinalaren eskema gerra aurrean egin zuen, eta esan 

liteke  elkarrizketa  didaktiko  gisa  eratutako  hori  bere  biziko  maisu-lantzat  zuen 

Jainkoaren billa idazteko prestamen gisa baliatu zuela. 

Idazlan  honek  asko  jasotzen  du  tradizio  teologiko-mistikotik  eta,  zehazkiago, 

Bibliatik eta Doktore mistikoengandik, baina irakaspen horiek oso bere eginak zituen 

2229 Ikus “Nafarroa tradizionalista frankista munduko politikari beha” in Gerónimo de Uztariz, (20), 
2004, 191-230 orr.
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Orixek eta haietan bermaturik bada ere, bere kabuz jarduten da maiz beraren bizipenek 

eraginik.

Ildo  horretatik,  ikuskariak  eta  ametsak  dira  ohargarrienak.  Lehenbizikoa:  Elias 

profeta  jaioterriko  Espuru  mendi  gainean  agertzen  zaionekoa,  eta  Enok  igarlearen 

mintzoa entzuten duenekoa. Egunsenti  argi  batean paperak zabaldu zituen bere lanik 

bikainena  burutzeko  asmoz,  eta  bat-batean  ezin  egin  bat,  ezaldi  bat.  Inoiz  baino 

ezerezago zeukan bere burua, zerbait handiren ametsak behin edo behin harrotu bazuen, 

ametsondo astun hark ongi zapaldua zuen. Zeru-muga gero eta beltzago ageri zitzaion. 

Sostean, mintzo hotsa entzun zuen. Gizon umotu bat artzain jantzian. Ezezaguna. Oles 

egin zion.  Nor izango eta  Elias  profeta.  Kemen pixka bat eskatu zion hari  eta  hark 

iragarpen bat egin zion: gogorrak ikusteko zegoela urte asko gabe. Hori esan eta Eliasen 

gorputza eta Enoken mintzoa biak itzali zitzaizkion.

Eta bi iragarle haiek iragarritakoa, hots, beltzak eta gogorrak ikusteko zegoela, 36ko 

gerran eta gerraondoan ikusi eta bizi izan zituenekin bete zen. Orixek idatzi  honetan 

kontatzen dituen ikuskariak eta ametsak iruzkintzen ari, besteak beste, dio P. Iztuetak 

Elias,  batez  ere,  mistiko  eta  otoizlarien  arketipoa  dela.  Ez  du  inoiz  apaiz  bezala 

jokatzen.  Ez  da  inongo erakundeetan  sartzen.  Beti  bidean dabilen  horietako  bat  da, 

ustekabean agertzen dena. Eta Orixek horrexegatik hautatzen du Elias solaskide gisa, 

Jainkoarengandiko ezkutuak ager diezazkion. Nor Elias bezalakorik? 

Eta, alde-aldera, esan liteke Orixe bera ere, idatzi horretako idazlea, Elias gisako bat 

bihurtzen  dela  fede  beraz  irakurtzen  ari  den  irakurlearen  baitan.  Zeruko  elizaz  eta 

lurrekoaz eta linbo edo bataiatugabeen haurtegiaz edo purgatorioaz adierazten dituenei 

sineste emateko garrantzizkoak dira ikuskariak eta ametsak. Horiei sineste emanez gero, 

mito gisa bada ere, guztia gertatzen da sinesgarri eta egiantzeko; ezean berriz, dena edo 

gehientsuena, fedezko jardun zentzugabeko. 

2.1.1.2. S. Mitxelena: Ama-Semeak Arantzazuko kondairan

Eztabaida egon zen S. Mitxelenak Arantzazu poema argitaratzean, idazle  berrizalea 

ote zen, hots, gehienbat herriko hitz ohikoak erabiltzen zituen edo Azkueren hiztegitik 

hartutako hitz gutxi erabiliak-eta. Orixek erabili zituen hainbat hitz eta adizkiengatik-eta 
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bere taldekotzat jo zuen2230. Hori poemari dagokionez. Beste prosazko liburu historiko 

eta  teologiko  honi  buruz,  A.  Ibinagabeitiak  adierazi  zuen2231 hitz  aukeraketan  maiz 

borrokan  sumatzen  zuela  garbira  edo  herrira  joko;  eta  gehienetan,  beharrik,  herrira 

jotzen  zuela,  baina  aldi  berean  hizkera  herrikoi  aberatsa  zerabilela;  euskal  literatura 

guztia irakurria zuela eta zaletasun berberaz jasotzen zuela herri-literaturako baso-lili 

apalena edota literatura garaiko lore ñabarrari darion ezti gozoa. 

Eztabaida  horrek  aditzera  ematen  duena  da  hein  batean  talde  bertsukoak  jotzea 

zilegi izanagatik, nortasun propioa zuela Aita Mitxelenaren euskarak, eta Orixerena edo 

zer  esanik  ez  Zaitegirena  baino  herritarragoa  zela.  Baina  Villasanteren  lapurtera 

klasikotik  ere  ez  zegoen  hurbilago,  eta  K.  Mitxelenaren  literatur  hizkeratik  ere  ez. 

Beharbada, hurbilena M. Lekuonarenetik zegoen.

Hizkeratik  beste  balio  garrantzizkoago batzuetara  igaroz,  aroaren  lekuko gisa,  S. 

Mitxelenak  jakin  zuen  gerra-galtzaileen  ikuspegia  historiaren  ardatzean  kokatzen, 

Arantzazuren historia Euskal Herriaren historiarekin estuki lotzen, eta porrot egoeran 

zen  Euskal  Herri  galtzaileari  itxaropena  txertatzen,  irtenbide  politikoa  ez  baizik 

teologikoa proposatuagatik, aita frantziskotar bati zegokionez.

Arantzazun eliza berriaren obrak hasiak ziren garaian idatzi  zuen, eta ezagun du, 

baduelako hamarkadaren bigarren aroan amaitu zuen Unamuno ta abendats-en nabari ez 

den baikortasunik. Batetik bestera bilakaera nabaria dago.

Liburuaren zentzu historiko orokorra hauxe da: frantziskotarren eta euskaldun herri 

fededunaren  ikuspegi  orokorrean,  kanta  zaharretan-eta  islatua  gelditu  denez, 

Baltzategiko  Errodrigo  artzainari  Ama  Birjina  agertu  zitzaion  –irudia,  baina  irudi 

berezia–  eta  hitzarmen  santu  bat  proposatu  zion:  euskaldunok  berari  ermitatxo  bat 

eraikiz gero, bera Euskal Herriaren zaindari izango zen. Eta handik aurrera euskaldun 

herriaren eta Arantzazuren patua bateratsu ibili dira historian barrena bost mendeetan.

Euskal  Herri  guztiko  erromesaldiei  eta  erromesek erakutsitako  fedearen  handiari 

eskainitako tarteak merezi du azpimarratzea: arabar,  bizkaitar,  gipuzkoar eta nafarrez 

2230 Ikus “Aita Mitxelena berrizaleekin” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1952.
2231 “Ama-Semeak Arantzazuko kondairan” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1951.

1257



Ondorioak

gainera, lapurtarren beilek XVII. mendean jo omen zuten punturik gorena, Frantzia eta 

Espainia  arteko gerrengatik,  lapurtarrek  Ainhoan kapera eraiki,  eta  behera etorri  zen 

arte. Aita Lizarraldek baino astiroago eta arreta handiagoz lantzen du gai hori.

S.  Mitxelenak  ere  agertzen  du  liburu  horretan  Aita  Lizarralderengan  garbiro 

hautematen  dugun  Vasconia  edo  Euskal  Herri  foral  eta  katolikoaren  mirespena  eta 

aldarrikapena. Francoren zentsurak onar zezakeen gehiena izan zitekeen, bestalde. 

“Arantzazuko  Birjiñaren  Kofradia”-z  ari  dela  dio  ikuskizunik  jatorrena  eta 

pozgarriena izango zela gure diputatuak, euskal akademikoak, idazle, musikari, jakintsu, 

handiki  eta  gainerako  euskaltzale  argienak,  mota  guztietakoak,  denak  bat  hartuta, 

Arantzazun  urteroko  bazkaria  egitea,  behinolako  kofradiatarren  antzera,  asmo 

berberekin.  Guztion  Ama  Zaindariaren  babesean  gogoko  hiru  gauzok  goresteko: 

euskaltasuna, leinargitasuna eta burujabetasuna, orduko garaiak eskatzen zuten neurrian 

eta tankeran. Batere politika-usainik gabe, jakina!

Horrekin  batera  badago,  gerraondoan  euskaldun  kontzientziatuenen  baitan  gogor 

iltzatua  zegoen  herri  agonikoaren  kontzientzia  gotorra.  Gerra  aurrearen  eta 

gerraondoaren artean zubia eraikitzeko, Oñatin, 1936an, egin zen batzarra baliatzen du: 

hiru  probintzien  arteko  batzarra  zenez,  60.000  kristau  izango  omen  ziran  orduan 

Arantzazun.  Orduantxe  zetorkion Santutegiari  bere kondairaren gailurra  eta  eguerdia 

baina gerrak suntsitu zituen batzar-egun haietako hitzaldi, helburu, asmo eta agintzak 

gau bateko amets iheskorra bezala, ezbeharrak eta gorrotoak ahaztu eta irentsi zituen. 

Traizioz eta setatsu, Amaren negarrari entzungor eginda, anaitasuna hautsi genuen, eta 

elkarrenganako amorru eta hil-behar itsuan lotu ginen. Mundu osoa zihoan behera eta 

behera, benetako bakearengandik ihesi, ezkutuko indar gaizto batek tira eginik. Mundu 

zabal  horren  azoka  nahaspilatuan,  galtzen  zihoan  Euskal  Herri  zaharra,  zabartzen, 

hiltzen. Gure Herri txikiaren ahotsa ez zuen munduak entzuten, hiltzoriarena baitzen. 

Esaldi  horietan  dago  agerian  S.  Mitxelenaren  obra  guztiaren  batasuna.  Eta 

gerraondoko ikuspegi agonikoa, beheraldiarena,  ez bakarrik Euskal Herriarena baizik 
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mundu guztiarena –Bigarren Mundu Gerra, bloke kapitalista eta komunista arteko gerra, 

liburu hau idazten ziharduela Koreako gerra bizi-bizi eta gori-gori zen–, eta itxaropen 

eta esperantza bakarra fedean eta Arantzazuko Amaren zaindaritzapean jartzea.

Anbibalentzia guztiak gorabehera, Unamuno ta abendats edo Erri bat guruzbidean 

eta Confixus-en baino areago, esperantza handi batekin amaitzen da liburua, hasi berria 

zen  basilika  berriaren  eraikuntzarekin  batera  Euskal  Herriaren  suspertze  bat  etor 

zitekeelako esperantzak eragina: Antzina osoa geneukan deika eta deika eraiki genezan 

behingoz eta  lehenbailehen Euskal  Herri  osoaren Eliza  Nagusi  ori.  Ehundaka urtero 

etorri ohi ziren lapurtarrak, kanta zaharrik politenak koplatzen zizkioten bizkaitarrak, 

hirurogei  eta  gehiago  herrixketatik  igo  ohi  zitzaizkion  arabarrak,  eta  nafarrak,  eta 

gipuzkoarrak, denak aho batez ari zitzaizkigun antzinatik eskatu eta eskatu. 

Amets egin genezakeen euskaldunok, amets, Basilika horretatik etorkizunari begira. 

Basilika  hori  bukatzean,  guztion  Amak  bere-bereak  izango  gintuen;  eta  guretako 

bakoitzak bere-berea izango zuen Arantzazu, bertako mesede eta ondasunekin.

T.  Monzonen  Menditarrak  antzerkia  edo  N.  Etxanizen  Gabak  zekarren  eguna 

ikuspegi horrek sortuak eta markatuak ziren. Askorengana iritsi zen eta itzal luzea izan 

zuen. 

2.1.1.3.J. Zaitegi: Bidalien egiñak

Hemen lekutxo bat egiten diogu, batez ere, gai jasoak euskara garbiz emateko egin 

zuen ahalegin  eskergagatik.  Ematen  du horregatik  bakarrik  ez litzaiokeela  leku egin 

behar;  gu  baiezkoan  gaude,  alboko  literaturetan  ez,  baina  XX.  mendeko  50eko 

hamarkadan euskal literaturan gauzak zeuden bezala oso ausart jokatu zuen eta meritu 

handia du.  
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Lehenbizi  atalka  Euzko-Gogoa-n eta gero liburu gisa argitaratu zuen liburu hori. 

Haren edukiari  Orixek hitzaurrean paragrafo bat eskaini zion, saiakeraren kapituluan 

adierazi dugun bezala, gainerako hitzaurre guztia euskararen gainean eta gerraurrekoek 

orduraino  egindako  euskalgintzaren  defentsari  eskaini  zion2232.  Grekoa  behar  bezala 

interpretatzeko zein autorez baliatu zen Zaitegi: Tischendorf, von Soden, Nestle, Vogels; 

azalpenari  dagokionez,  zein  Elizako  Guraso  antzinako  eta  modernori  jarraitu  zion: 

Tertuliano,  Origenes;  eta  Knabenbauer,  Lagrange,  Prat,  Lebreton,  Vaccari,  Boudou, 

hurrenez hurren; irakasle-lan sakona egin zuela, hori zela bidea euskara lantzeko, eta 

besterik ez. Liburua aztertzeko gelditu zen, eta hala dirau. 

J. Zaitegik idazteko orduan Azkueren hiztegiari eta Olabideren itzulpenei-eta arreta 

handia jartzen zien, eta beste alderdi batzuei ez hainbeste. Bestalde, ez zuen mezu berri 

handiegirik  ere  transmititzeko;  sinesmen  kristauari  leial  jarraitzen  zion  gerraondoan 

gerra aurrean bezala. 

Erlatiboki  asko argitaratu zuen hamarkadaren bi erdietan,  eta bereziki  lehen bost 

urteko  honetan.  Filosofo  greko  hauei  buruz:  “Platon  eta  Eraklito”  eta,  “Platon  eta 

Parminede-ta”  eta  “Platon  eta  Pitagora-ta”2233;  eta  filosofia  existentzialaren  lekuko 

garrantzizkoentzat  jotzen  den  M.  Heideggerrez:  “Heidegger´en  azalkizunak”2234;  eta 

halaber,  XVI.,  XVIII.  eta  XIX.  mendeko  frantses  literato  hauetaz:  “Rousseau  Ion 

Iakue”2235,  “Staël  anderea”2236,  “Lamenais´en  Eungarren  Urtean”2237,  “Villon  eta 

Etxaun”2238, “Rabelais eta Euskera”2239, eta Erdi Aroko historialari frantses batzuetaz ere: 

“Aldi Erdiko Edesti-Idazleak Parantze´n”2240.

2232 “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan,  J. Zaitegi, “Bidalien egiñak” atala.
2233 Lehena 1955, (3-4); eta bigarrena: 1955, (5-12)
2234 1951, (1-2)
2235 Biak 1954, (11-12)
2236 1951, (5-6)
2237 1954, (5-8)
2238 1955, (3-4)
2239 1954, (5-8)
2240 1955, (1-2)
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Aipagarriena, beharbada, M. Heideggerri buruz idatzia. Orixeren gogokoa izan zen. 

Artikuluaren  lehen lerroetan gaitzesten  du filosofia  existentziala;  halere,  deskribapen 

nahiko aseptikoa egiten du, noiz eta 1951n, euskara garbiz2241. 

2.1.1.4. A. Ibinagabeitia eta J. Mirande: Jakintza saioak eta artikulu politikoak

Biak jardun ziren idaztankera ederrarekin euskarazko saiakeraren arloan, eta biek 

landu  zituzten  jakintza-saioak  eta  artikulu  politikoak.  A.  Ibinagabeitia  bizkaitarrak 

erakutsi zion gipuzkera J. Miranderi, eta gipuzkera osotuan eman zituen lehen poemak 

eta jakintza-saioak. 1952tik aurrera, Pariseraturiko F. Krutwigen eraginpean, lapurtera 

klasikoan idaztera jarri zen, eta azkenetakoa izan zen literatur euskalki hori alde batera 

uzten, hamarkadaren bigarren aroan. Gisa denez, A. Ibinagabeitiak, J. Mirandek eta F. 

Krutwigek elkarri eragin zioten Paris atze-oihal zutela.

A.  Ibinagabeitiak  jakintza-saioei  doakienez,  organista  eta  musikazalea  izaki, 

musikariei  buruzko  artikuluak  idatzi  zituen  –J.  S.  Bach  eta  G.  Verdi–.  Orixek 

gerraurrean  egin  zuen  bezala,  gerraondoan  Donostiako  Urkixo  Mintegikoak  baino 

lehenago hasi zen euskal idazle zaharrei buruzko artikuluak ontzen: Bernart Etxeparez, 

Joanes  Etxeberri  Sarakoaz,  eta  Arrese-Beitiaz,  esaterako.  Badirudi  izan  zuela  euskal 

literaturaren historia egiteko asmorik. Donostiako Urkixo Mintegia Euskaltzaindiarekin 

batean euskal literatura zaharra ezagutarazteko asmoari ekitean, alde batera utzi zuen 

asmo hori. Euskaraz ateratzen zen idatzi eta aldizkari gehienen errepasoa berak egiten 

zuen: asko borrokatu zen euskara eta kultura batu beharrez, hots, larre hizkuntza kultura 

hizkuntza  bilakatzeko.  Artikulu  politikoei  dagokienez,  artikulu  banaka  batzuk  lehen 

aroan:  “Israel”,  “Arana  Goiri  euskal  idazle”,  Euzko-Gogoa  eta  Alderdi-n,  eta 

aipagarrienak eta ugarienak bigarren aroan, Irrintzi aldizkarian. 

2241 Ikus “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” existentzialismoari eskainitako atalean, lehen 
puntua.
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Oso  esku  ona  zuen  idazteko;  Orixek  famatu  zuen  idazle  gisa.  Bere  ekarpenetik 

hautaketa  egitera  jarririk  –artikulu gehienek merezi  dute arreta–,  Caracaseko  Irrintzi  

aldizkarian  argitaratu  zituen  artikulu  politikoak  bereizi  ditugu;  bigarren  aroan 

iruzkinduko ditugu. 

J.  Mirandek  saiakeran  egindako  ekarpena  laburbilduz,  parapsikologiaz  hainbat 

argibide  eman  zuen,  eta  euskal  eta  zelten  folklorean  aurkitzen  zituen  gertakari 

paranormalei buruz ere bai. Zibilizazio eta hizkuntza zeltak ezagutarazi zituen, eta gure 

historiaren  beste  interpretazio  bat  egin  zuen,  etorkizunerako  bestelako  irtenbide 

utopikoak planteatuz. 

Sinesten zuen ariman; sinesten zuen abere eta gizaki bakoitzean alderdi psikiko bat 

dagoela, eta materialistek diotenez bestalde arima hori ez dela materiaren luzakin edo 

“gainfenomeno”  bat.  Parapsikologiazko  ikerketen  bidez,  gisa  batez  edo  bestez,  hori 

probatuta  zegoen  iritzikoa  zen.  Egoki  landu  zuen  gai  landugabeko  hori  euskaraz, 

hiztegiaz den bezainbatean garbizaleegi jokatu arren2242.

Gogoko beste gai bat zelta hizkuntzak eta zibilizazioa izan zituen. Saiorik luzeena 

eta adierazgarriena irlanderaren gainean egin zuen, hots, Eireko gaelikoaz. Bi hilabete 

egin zituen  Dublinen,  1954ko udan,  eta  azterketa  baliatu  zuen euskaltzaleei  “begiak 

argitzeko”.  Gauza  bertsua  egin  zuen  geroxeago  K.  Mitxelenak  euskararen  egoera 

galeserarekin erkatu eta parekaturik.

A.  Ibinagabeitiak  beste  batzuek  bezala,  50eko  hamarkadan,  hizkuntza  borrokan 

Israel jartzen zuen eredutzat eta Irlanda kontraeredutzat; J. Mirandek zioen euskaldunek 

zerikasi  gehiago  zutela  irlandarren  esperientziatik  israelderrenetik  baino,  eta  juduen 

hebraieraren berpizkundea ez zela mirarizkoa izan, baizik gauzen naturaren araberakoa, 

gertakari oro bezalaxe. 

2242 Ikus “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan, Jon Mirande, artikulu politikoak.
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Artikulu politikoetan egin zituen ekarpenei dagokienez, lehenbizi, azpimarratu behar 

da  abertzaleek  krisi  larria  jasaten  zuten  garaian  sortutako  pentsamendua  dela,  eta 

Frantziako estatuaren politikaz nazkaturik zegoen euskaldun abertzale batek egina.

Krisi  egoera  horretan  kokaturik,  euskaldunen  historiaren  ohituraz  kanpoko 

interpretazioa egiten zuen, eta horren arabera, euskaldunen demokraziazaletasuna ez zen 

berezkoa, eta historian Erromatar Inperio Beherean edo Goi Erdi Aroan euskaldunek ez 

zuten  horrelako  joerarik  erakutsi,  hori  harrezkeroko  dekadentziaren  ondorio  zen. 

Zehazkiago:  atzerritik  heldutako  jende  behartsuaren  sozialismoaren,  atzerritar 

ikastetxeen eta Erromako Elizaren kristau demokraziaren eragina. Euskaldunak nekazari 

zaldunak omen ziren, zaldun eta aitor seme.

Hiru  etsai  horietarik  okerrena  Erromako  Eliza,  katolizismoa,  politika  aldetik 

Frantziako  eta  Espainiako  erregeei  nafar  estatua  suntsitzen  laguntzeaz  gain,  espiritu 

aldetik hondatu gintuelako: euskaldun zaharren gogo basa, bortitz eta handia apaldu, 

ahuldu, irendu zuen haren doktrinak; otso ginelarik, bildots egin gintuen.

Euskal  historiaren  interpretazio  hau  oso  berria  zen  euskaldunen  artean,  eta  oso 

eskandalagarria; besteak beste, artikulu hauek argitaratzeagatik itxi behar izan zuen I. 

Fagoagak  Gernika kazeta,  baina  Mirande  ez  zegoen  bakarrik.  F.  Krutwig  ere  iritzi 

berekoa zen, edo, alderantziz, Mirandek Krutwigi hartu zion, edo, hobeki, elkarri eragin 

zioten.

Europako  intelektualei  begira  ere,  ez  zeuden  bakarrik  Krutwig  eta  Mirande,  J. 

Azurmendik  adierazi  izan  duenez.  J.  A.  Gobineau  frantsesarentzat  europar  herrien 

nahaskian  elementu  germaniarra  zen  garrantzizkoena,  eta  Frantziako  herria  den 

nahastura latindar-zelta-germaniarrean,  historian elementu germaniarra azaltzen omen 

da  beti  garaile,  ezer  handi  egitera  heldu  direnean,  eta  J.  Ortega  y  Gasset 

espainiarrarentzat  berriz,  arraza  espainolaren  akatsa  omen  da  elementu  germaniar 

gutxitxo edukitzea.
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Historiaren  filosofia  horrekin,  eta  euskaldunon  dekadentziaren  zioak  horrela 

zehazturik, egoera urrikalgarri horretarik jalgitzeko indarra erabiltzea proposatu zuen, 

eta  zaldun  gudularien  talde  bat  osatzea  Vasconia  Handia  eraikitzeko  Ebrotik 

Garonaraino.  Erdi  Aroko  euskal  Ahaide  Nagusien  Liga  moduko  bat  etortzen  zaigu 

gogora,  hots,  oinaztar-ganboarrak  beaumondar-agramondarrekin  elkarturik,  bi  auzo 

estatuen  aurka,  sorgin  eta  basajaunek  lagundurik,  Euskal  Herri  handi  bat  bortxaz 

eraikitzen. 

Bigarren aroan ere idatzi zituen artikulu politiko banaka batzuk Caracaseko Irrin-

tzi-n  A. Ibinagabeitiak gonbidaturik.

Berak  uste  baino  eragin  gehiago  izan  zuen  euskal  idazleengan.  Gorago  aipatu 

ditugunez  gain,  S.  Mitxelenaren  Unamuno ta  abendats  saiakeran  nabarmentzen  den 

sumin  santuaren  aldarrian,  Francoren  aurka  eta  Elizaren  hierarkiaren  aurkako 

salaketetan-eta, suma liteke S. Mitxelenak Parisen ezagutu zuen J. Miranderen itzalaren 

aztarnarik. 

2.1.2. Lapurtera klasikoa  

2.1.2.1. F. Krutwig 

Ez zuen asko argitaratu, baina urte gutxitan Euskaltzaindiak antolaturiko batzarretan 

egindako hitzaldien bidez eta, ideia aldetik asko eragin zuen eta arrasto garrantzizkoa 

utzi ere bai. Ideia berrien ereile izan zen.

Gipuzkera  osotuaren  aldekoen  ideia  nagusi  baten  aurka  adierazi  zuen  literatur 

euskara batzeko axola handiena zuena tradizio idatzia zela, ez R.M. Azkuek hango eta 

hemengo aitona-amonei bildutako hitz garbiak, baizik literatur tradizioan sarrera izan 

dutenak;  eta  horrekin  batean  Mendebaleko  kulturaren  barruan  geundenez  gero,  ez 

Ekuatore Afrikan, kultur terminoak grekotik eta latinetik hartzeari ez geniola muzinik 
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egin  behar;  garbizalekeria  ezjakinen  kontua  zela.  Eta  literatur  tradizio  handiena 

euskaraz lapurtera klasikoak zuela.

Beste  ideia  nagusi  batzuk  Baionako  museoan  P.  Lafitteren  aurrean-eta  adierazi 

zituen 1950ean: ez zela nahikoa almanakak argitaratzea; ez zela nahikoa behin edo beste 

albisteak  euskaraz  izkiriatzea;  ez  eta  populuko euskaraz  mintzatzea  ere.  Euskararen 

prestigioa handitu behar zen, kulturdunek eta intelektualek ere euskaraz hitz egin behar 

zuten,  eta  Euskal  Herrian  intelektual,  jakintsu  edo  burges  bat  euskaraganatzean, 

euskararen bizia luzeagotzen zen eta prestigioa handiagotzen. 

Ideologoa bakarrik ez zen; lapurtera klasikoa hedatzen ahalegindu zen; lehenik, L. 

Villasante eta I. Berriatua –hau ñabardura ugarirekin–, E. Erkiaga eta M. Arrutza, B. 

Garro,  J.  Gorostiaga  eta  L.  Akesolo-eta  bereganatu  zituen,  eta  Parisera  joatean  J. 

Mirande, baina porrot egin zuen dagokion atalean adierazi bezala2243. 

L. Villasantek egindako hitzaldiari egindako erantzunean euskara erabiltzen ez zuen 

Eliza gogor kritikatu zuen eta erbesteratu beharrean gertatu zen. Parisen kokaturik, A. 

Ibinagabeitia eta J. Miranderekin-eta biltzen hasi zen, eta haiek bere ideietara erakarri 

nahian eta erakartzen neurri batean, bereziki J. Mirande. 

Parisen zela, “Napparroako harmak” izeneko artikulua argitaratu zuen  Elgar-en2244 

eta heraldikaren jakintzaren ezagutzetan bildurik, euskaldunen historiaren ordurainoko 

interpretazio ezberdinekin zerikusirik ez zuen bat plazaratu zuen. Sabino Aranarentzat 

euskaldunaren  funtsezko  ezaugarria  historian  burujabe  eta  demokrata  izatea  zen;  F. 

Krutwigentzat, aldiz, Gaskoiniako dukerria eta Nafarroako erresuma ziren euskaldunen 

bi  erakunde  politiko  garrantzizkoenak  historian,  eta  horiek  euskaldun-germaniarren 

arteko  nahaste  emankorretik  eraiki  ziren,  eta  gainbehera  Jaunen  kulturaren  aurka 

menderatutako latindunek komentuetan eta gordetako kulturaren ordezkari  goren zen 

Erromako  elizak  egindako  guduari  zor  zitzaion.  Gainera  Erromak  jarraitzen  zuen 

euskaldunak bezalako herri ez latindarren aurka –bera hori kritikatzeagatik zen Parisen 

erbesteratua–. 

2243 Ikus “Literatur-euskararen batasunerantz” kapituluan, “Euskaltzaindiaren eraberritzea” atala.
2244 45. alean, 1953ko urtarrila.
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Horrekin bat zetorren J. Mirande, eta  Elgar-eko hurrengo alean “Euskaldun gudu-

zalduntza baten beharrkiaz” argitaratu zuen, gainbeheraren aurretik  euskaldunok izan 

ginena  izatera  berriro  hel  gintezen  zaldun  gudularien  talde  bat  osatzea  proposatzen 

zuelarik,  eta  bortxaren  beharra  aldarrikatzen.  J.  Mirandek  ere  eragin  zuen  F. 

Krutwigengan, berak ere indargintzaren beharra aldarrikatu baitzuen 1956an Pariseko 

Lehen  Eusko  Mundu  Batzarrera  bidalitako  txostenean,  eta  hurrengo  hamarkadan 

Vasconia liburuaren bitartez.

50eko hamarkadaren  hasieran Ekialdeko filosofien  alderako isuria  erakutsi  zuen, 

hinduismo,  taoismo  eta  budismoaren  aldera,  eta  iragan  berri  ziren  gerren  errua 

Mendebaldeko zibilizazioaren  pentsamolde  eta  jokabide  militaristari  egotzi  zion,  eta 

horren  aurka  Asiako  pentsamendura  jotzea  proposatu2245.  Ideia  horiekin 

Txillardegirengan eragin zuen nabarmen; gogora haren bigarren eleberri  Peru Leartza

´ko protagonistaren budismoaren alderako lilura, existentzialismoarekin loturik.

Ez  zuen  eskolarik  sortu,  baina  eragile  ideologiko  garrantzizkoa  izan  zen  50eko 

hamarkadan ere.

  

2.1.2.2. L. Villasante: literatur-euskara lapurtera klasikoaren gain 

Esan  liteke  50eko  hamarkadako  lehen  bost  urteetan  bi  aldi  bezala  izan  zituela 

erabilitako  literatur-euskarari  doakionez;  lehenbizi,  lapurtera  klasikoz  idatzi  zuen  F. 

Krutwigen arrastoan, eta 1953tik aurrera beste eredu mendebaldarrago bat erabiltzera 

igaro zen,  baina  betiere  ekialdera  begiratzeari  uko egin gabe,  eta  batez  ere  literatur 

tradizio  onenaren  kutsuko  euskara  baliatuz,  batuaren  hurbileko  eredua  –Hegoaldeko 

batuaren  behinik  behin–,  alde  handirik  ez  baitago  eredu  hartatik  egun  erabiltzen 

dugunera.

F. Krutwigen eragina ez zen literatur  euskarara mugatu; tradizio literario zaharra 

kontu handiz miatzera eraman zuen, eta euskara larre hizkuntza izatetik kultur hizkuntza 

izatera igaro beharra aldarrikatzera eta praxian erakustera.

2245 Ikus “Tradizioa eta modernitatea” kapituluan, “Humanismoa” atala.
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J.  Mokoroari  adierazi  zion  gutun  batean  berari  ez  zitzaizkiola  Gaztelako 

baserritarren  ohiturez  ziharduten  liburuak  gehiegi  interesatzen,  eta  beste  horrenbeste 

euskaldun  baserritarrei  buruzkoak.  Aztertuak  zituela  J.A.  Mogelenak  eta  Tx. 

Agirrerenak-eta, baina bere bizi-giroa edo kultur giroa bestelakoa zela.  Aurrerago, F. 

Krutwigen eragin elitista leunduz joan ahala, herrikoiagotzera etorri zen. 

1950ean, Eliza katolikoan, Aita Santu Pio XII. emandako “Munificentissimus Deus” 

izeneko  buldaren  bitartez,  Andre  Mariaren  Jasokundea  kristau  fedeko  dogma  zela 

erabaki  zen.  L.  Villasantek  latinetik  euskaratu  zuen.  Berak  aitortu  zuenez,  kostatu 

zitzaion, bereziki joskera aldetik, S. Altuberen arauei jarraiki egin baitzuen. Bide batez 

Gernika-n  dogma  horretaz  argitaratutako  artikulua  probestu  zuen  filosofo  moderno 

guztiak oker zeudela baieztatzeko –Luterorengandik hasita– eta Eliza katolikoa zuzen 

zegoela kartsu aldezteko. Eliza katolikoan bihotza eta adimena, fedea eta zientzia, ezin 

egokiago elkartzen ziren. Hori adierazten zuen berezkoa zuen xalotasun eta hizkuntza 

erraztasun paregabearekin.

L. Villasanteren ezaugarri konstante bat: ideia atzerakoiak izatea, modernia guztia 

burugabekotzat jotzea. Jainkorik gabe ez bertutea eta ez Morala, ez giza joranak eta ez 

gizartea  ere  ezin  daitezkeela  esplika  eta  ez  zutik  egon  aditzera  ematea  ezezka 

adierazirik;  eta baiezka berriz,  Jainko bat badela eta Jainko hori dela munduaren eta 

gizonaren  sortzailea,  gizonak  baduela  arima  bat  espiritu  hutsezkoa2246.  Aldi  berean, 

frantziskotar espiritu zintzoenaren eredu, oso bestela pentsatzen zutenak begiramenez 

tratatzeko  batere  eskrupulurik  gabea,  Krutwig  bezala  Txillardegi  edo  beste  zeinahi; 

horregatik hautatu zuten geroago euskaltzainburu, nahiz kontrakotasuna ere eragin zuen, 

besteak beste, S. Aranaz idatzi zituenagatik euskal literaturaren historian.

Euskara  eta  mamia  biak  batera  uztartu  zituen  beti,  euskara  hizkuntza  lantze 

hutsagatik sekula ez. Baziren horretan irristatzen zirenak.

Hamarkadako  lehen  aro  honetako  sorkuntzako  idazlanik  luzeena  eta  biribilena 

dudarik  gabe  Euskaltzaindian  egin  zuen  hitzaldia:  “Literatur-euskara  Laphurrtarr 

2246 Hau 1962an argitaratu zuen Kristau fedearen sustraiak: Jainkoa liburuan azaldu zuen sistematikoki, 
baina 50eko hamarkadan ere bai  zatika,  egokiera gertatu ahala;  bulda dogmatikoa zela bide,  edo 
Txillardegiren  Leturia-ri egindako kritika zela medio idatzitako artikuluetan, eta beste hainbatetan 
Bizkaiko Anaitasuna aldizkarian.
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klassikoaren gain eratua”.  Ederra da:  ongi  egituratua,  dotore idatzia2247.  Hitzaldi  hau 

gabe  F.  Krutwigek ez  zuen lapurtera  klasikoarekin  izan  zuen arrakastaren  laurdenik 

izango 

–J. Mirande eta G. Aresti bera ere ezin dira ahaztu–. Jende asko eraman zuen polemikan 

esku hartzera.  Eta egungo euskara batuaren ortografia ez zen dena izango, polemika 

hura gabe. 

Donostian  egin  zuen  1953.  urte  hasieran  Joanes  Etxeberri  Sarakoari  buruzko 

hitzaldia,  eta  handik  aurrera  bazter  utzi  lapurtera  klasikoa,  eta  Añibarrori  buruzko 

hitzaldia eta Ars-eko erretore sainduaren erakusaldiak itzulpen-lana-eta beste literatur 

eredu  batean  egin  zituen.  Angeles  Sorazu  zumaiar  idazle  mistikoari  buruzko  tesia 

gaztelaniaz egin zuen; hari buruzko artikulua Gernika-n lapurtera klasikoan eta azkenik, 

1960an  hari  buruzko  biografia  Hegoaldeko  protobatu  herrikoian,  bigarren  arokoak 

iruzkintzean aipatuko dugun bezala.

Orixe  baino  gutxiago  erreakzionarioa  ez  pentsaera  aldetik;  idazle  gisa,  gutxik 

bezalako erraztasun natural  landua erakutsi  zuen,  euskara herrikoi  jasoa eta  literatur 

tradizio onetik hartutakoak egoki uztarturik.

2247 Ikus “Literatur-euskararen batasuna” kapituluan “Axulartarrak” atala.
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2.1.3. Lapurtera berria: nafar-lapurtera  

2.1.3.1. P. Lafitte: kazetaritza soziopolitikoa

Hamarkada  osoan  nagusiki  artikulu  soziopolitikoak  idatzi  zituen  eta  hitzaldiak. 

Bigarren  aroan  bestelako  artikuluak  ere  bai:  arte  adierazpideetan  oso  ohikoa  den 

berritasunaz, Spinoza filosofoaz...  

 Literatur-euskararen  batasuna  egintzat  bezala  jotzen  zen  Iparraldean.  Aski  zen 

Eskualduna-ko  tradizioari  eta  Gure  Herria-koari  jarraitzea.  Azken  hirurogei  urteko 

literaturan  ez  ziren  lapurtarrak  gailendu  baxenabartarrak  baizik:  A.  Abbadie 

(Amikuzeko  bithirindarra),  J.  Barbier  garaztarra,  J.  Etchepare  lekondarra  (hizkeraz 

baxenabartarra);  eta  L.  Apeztegi  donazahartarra  –J.  Hiriart-Urruti  ez  zuen aipatu,  ez 

dakit  zergatik;  J.  Saint-Pierre  ere  ez,  baina  hura  artean  bizi  zen–,  nahiz  hizkera 

literarioena eta ospe onena zuena lapurtera izanik morfologia aldetik lapurteraz idazten 

zuten, baina nafar kutsu ugariz. Esan liteke P. Lafittek pixka bat aurrerago ere jo nahi 

zuela, Herria-n idazteko euskara herrikoia behar zuen, euskaldun irakurleengandik oso 

hurbilekoa2248. 

Ez zuten ez P. Lafittek eta ez E. Salaberryk ere goragoko xederik; ez zuten ikusten 

frantsesez  mintzo  ziren  kultura  burgesa  eta  aristokratikoa  euskaraz  lantzea  merezi 

zuenik edo egin zitekeenik. 

50eko hamarkadako lehen  urte  haietan  idatzitako  artikuluak  xede  honekin  idatzi 

zituen: lehenik, Jainkoaren eta Euskal Herriaren alde. Zioen argitzaile gisa, gertakari 

mota guztietan Jainkoaren eskualdea zutela sostengatzen eta bestetik Euskal Herriarena, 

nahiz  beti  erraza  ez  izan  asmatzea  bi  eskualde  horiek  nork  sostengatzen  zituen 

hobekien.  Zehazkiago:  eskola  libroak,  jende  xehearen  aldeko  legeak,

 C.F.T.C  langile  giristinoen  sindikatua,  MRP  alderdi  kristau-demokrata  zentrista, 

garbitasunaren aldeko legeak (ez dibortziorik, ez eta zikin-etxerik, hala zioen). 

2248 Ikus “Literatur-euskararen batasunerantz” kapituluan, “Iparraldeko idazleen ikuspegia” atala, 12-21 
orr.
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Xeheki aztertu dugu “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan, prostituta edo emakume 

esklaboei  buruz  egin  zuen  erreportajea2249.  Aurka  zegoen.  Prostitutak  hainbat  eta 

hainbaten  interes  makurren  biktima  ziren,  emakume  esklabo  bilakatuak,  eta 

eskandalagarria zen.

Hego Euskal  Herriari  buruz  zioen:  Espainian,  hango euskaldun anaiak  Madrilen 

menpetik librexeago ikusi nahi zituzketela, eta bien arteko mugak leunxeago. Euskal 

Herriaren  politikaz  zioen  beren  ametsa  zela  egun  batez  zazpi  probintziek  bat  egin 

dezaten, baina batze hori Europa eta Eurafrikaren baitan.

Munduari  zegokionez,  bazter-nahasle,  burrunbari  eta  ohoreketari  guztien  kontra 

zirela, komunismoa, arrazismoa edo beren fantasia izan zimendu. Xeheki aztertu dugu 

“Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan zer proposatzen zuen Indotxinako gerrari buruz: 

geroz autonomia handiagoa Indotxinarako frantses batasunaren baitan; eta europarrren 

bakea sostengatzea nazioarteko komunismoaren erasoari buru eginez.

1951n Baionako Saint-Amand biltokian euskal apezgai eta apez gazte batzuei euskal 

kulturaren  beharraz  egindako  mintzaldiaren  berri  ere  eman  dugu  xeheki.  Kristoren 

apostoluei zegokienez, euskaldunekin euskaldun egon behar zuten, ez erdizka, baizik 

odolez bezala jakitatez eta mintzairaz.

Jakitateari zegokionez, apaiz euskaldunak jakin behar zuen Euskal Herria nolakoa 

den, bere mendi, zelai, ibai, herri eta hiriekin. Jakin behar hala berean Euskal Herriaren 

historia, noiztik dagoen bertan gizakia, pagano izatetik nola giristinotu zen, eta horretaz 

gainera,  zertan  den  euskaldunen  ekonomia,  laborantza,  abelazkuntza  eta  gainerako 

lanbideak, emigrazioa; Euskal Herriko etxe, lege, musika, josteta, ehiza, besta eta gisa 

bereko ohiturak. Eta euskara ongi jakin behar, ez kiskun-kaskun nolabait marruskatzen, 

bainan  argi  eta  garbi  mintzatzen,  urguilu  sano  batekin.  Bereziki  predikuak  behar 

zituzten  ongi  prestatu.  Damurik,  Frantziako  botere  zibilak  ez  zuen  gisa  horretako 

programarik, eta botere erlijiosoak ere ez, erabat harturik.

Bigarren aroan gehiago lerratu zen euskarazko saiakerara. 

2.1.3.2. E. Salaberry: kazetaritza

2249 Ikus “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan P. Lafitteri eskainitako atala.
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Herria-n,  1945eko azarotik  1981ean hil  zen arte,  bat  euskaraz bestea frantsesez, 

astero idatzi  zuen. P. Lafitterekin batean  Herria astekariko idazle garrantzizkoena hil 

zen arte. Beste hau ere ezin da aipatu gabe utzi: II. mundu gerran preso hartu eta bost 

urte  egin zituen  kontzentrazio  esparru batean  Alemania  Ekialdean,  Dresde inguruan. 

Egonaldi horrek, gisa denez, asko markatu zuen.

Hiru  saio  idatzi  zituen  40ko  hamarkada  bukaera  eta  50eko  hamarkada  hasiera 

bitartean, baina frantsesez: “L´homme basque: essai de caractériologie euskarienne”2250; 

“Le pédagogue et le comissaire: défense d´une culture populaire euskarienne”2251; “Du 

régionalisme  à  l´internationalisme”2252.  “Le  pédagogue  et  le  comissaire”  saioan, 

euskararen eta herri kultura xumearen alde egin zuen. Estatu laiko burges jakobinoak 

irakasle-soldaduak  hedatu  zituen  1830etik  aurrera,  liberaltasun  itxuraz,  herriak 

konplexuz bete eta zanpatzeko, lehenik, kulturalki, eta gero politikoki edo biak batean, 

Bretainian edo Korsikan bezala Euskal Herrian. 

“Du  régionalisme  à  l´internationalisme”  deritzanean,  Frantziari  uko  egin  gabe, 

estatu-nazioa goitik eta behetik gainditzeko ahalegin teorikoa egin zuen. Goitik gainditu 

behar zen Frantzia, Alemania eta gainerako estatuekin boterea partekatuz eta Europa 

ekonomikoa  ez  ezik  politikoa  eraikiz;  eta,  behetik,  aldiz,  herriak  kulturalki, 

ekonomikoki eta politikoki sustatuz, hots, estatu barnean federalismoa indartuz. 

Saiakera euskaraz 60ko hamarkadatik aurrera landu zuen. Gure urte-bitartean olerki 

eta antzerki-lanekin batean kazetaritza. P. Lafitterekin alderaturik, zertan bereizten zen 

harengandik? Demagun, ideologikoki, funtsean, alderdi gehienetan bat zetozela, baina 

aldeak  nabarmendu  nahi  ditugu,  bien  artean  ematen  baitzioten  Herria  kazetari  bere 

taxua eta ideologia, eta kolorea eta zaporea.

Bata, idazmoldea, bere estiloa iruditzen zaigu oso berezia, P. Lafitterengandik eta 

beste  edonorengandik  ere  oso  bestelakoa;  eta  bestea,  frantseszaletasuna,  P.  Lafittek 

baino  frantses  sentimendu  gehiago  isuri  du  artikuluetan  E.  Salaberryk,  gerlari  ohi 

espiritua edo, batez ere 50eko hamarkadako lehen urteetan. 

2250 Gure Herria, 1950, 9-15 orr.; 80-86 orr.; 129-139 orr.
2251 Gernika, (apirila-ekaina), 1950, 1951ko (apirila-ekaina); 11., 12., 13., 15. zenbakietan.
2252 Gure Herria, 1951, 371-377, 1952, 85-92, 135-146 orr.
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Idazmoldeari dagokionez, J. Azurmendiren arabera, haren benetako ereduak XVII. 

mendeko  “moralista”  frantsesak  ziren  oroz  gain  (beharbada  filosofian  ere  ezagutu 

dituenenak XVII. mendeko filosofo handiak izan diren bezala), psikologiaren zaletasun 

filosofiko-moral inoiz ez gutxitu bat ere haiekin partekatzen duela. Gustuz, kontzeptista 

da. Haiek bezala, zehaztasuna eta barreadura bilatzen du batera, maximak egiten duen 

gisan. Erretolikoa da (zentzu onean). Baina ez Bossuet. Idazteak, hitzen algebra ariketak 

egitea  dirudi  harentzat,  ez  kaskada  batean  hustutzea.  Diskurtso  fragmentatua, 

diskontinuoa, behin eta berriro jarioaren erdian moztu egiten duena: sententzia, inziso, 

figura  batekin.  Diskurtso  dominatzailea  da  nolabait.  Ez  du  libertaterik  uzten  (agian 

berak  ere  ez  du  libertaterik).  Kontrasteen  jokoa,  sententzia,  lakonismoa,  ebaketa 

jarraikiak, irakurlea menperatzeko tresnak dira.

J.L. Davantentzat berriz, bere xarma badu Salaberryren euskara pertsonal horrek, 

nortasun  berezi  eta  indartsu  baten  adierazle.  Halako  elokuentzia  batek  darama, 

Iparraldeko tradizio luzearen ildotik, errepikapenaren indarrari esker, neurtitz askearen 

antzeko  frasea  lagun,  Claudel  baten  gisako  prosodia  erabiliz,  frantses  olerkari-

antzerkilari handi horren mireslea baitzen Salaberry.

Estilotik ideologiara eta frantses sentimendura etorriz, gorago adierazi dugu Frantzia 

ukatu gabe nahi zuela hura gainditu, goitik Europa antolatuz, eta behetik, Euskal Herria 

arlo guztietatik sustatuz. Zer esanahi zehatz du “Frantzia ukatu gabe” delako horrek? 

Adierazi dugu “Frantziaren zaintzeaz”2253 deritzan artikulua adibide ona dela horretaz 

jabetzeko2254.

Artikuluaren muina laburbildurik: Frantzia ez da estatu hotz bat, baizik ere herri bat, 

eta  herriaren  eginbide  nagusietakoa  herri-lurra  zaintzea:  frantsesek  hexagonoa 

begiratzea soldadu ongi armatuez. Ildo beretik, soldaduek beren aitzindariekin herriko 

familiarik  biduena,  tinkoena behar  zuten  osatu;  izan ere:  herria  behar  zuten salbatu, 

harentzat bere odola isuriz. Bizia ematea, amodioaren froga.   

Armadaren  beharraren  eta  eginbidearen  goresmen  bikaina;  Frantzia  salbatzeko 

ohore  handiz  bizia  galtzeko  prest  leudekeen  soldaduez  osatu  armadarena.  Idazten 

2253 Herria, 1952-08-28. 
2254 Ikusi hau guztia xehe-xeke “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluen E. Salaberryri eskainitako atalean.

1272



Ondorioak

ziharduenean  (1952)  Alemania  Ekialderaino  iristen  ziren  komunisten  arrisku  larria 

izango zuen gogoan,  eta  arrisku hartatik  Frantzia  babesteko gertu egon behar  zuten 

soldaduek, Frantziako herriaren alde bizia galtzeko ere. 

Artikulu horretan bertan,  “Zauri  chaharra” izenburuko atalean,  gizon gaizto talde 

batek hogeigarren mendearen hasieran armadaren eta elizaren aurka ereindako haziak 

ekarri  zituen  gogora:  badira  Frantzian  alderdi  osoak  soraiotuak,  pagano  bilakatuak, 

zioen, eta alderdi horietan soldaduaren amodioa kraskatua eta hautsia bezala zen. Eta 

behin hori gertatuz gero, zein zaila zen herri-amodioa berriz landatzea.

Artikulu  honen  arabera,  Frantzia  ukatu  ez  ezik,  laudatzen  eta  goresten  da,  eta 

Frantziako herriaren iraganaren eta geroaren handitasunaren zutoin armada eta erlijioa 

paratzen  dira,  eta  bien  sostengu  espiritual  gisa herriaren  amodio  sakratua,  materiala 

bainoago espirituala. 

Ez  du  artikulu  bakarra  ikuskera  horretakoa2255.  E.  Salaberry  irakurririk  hobeki 

ulertzen da zenbat zor dion Frantziak erlijiosoei, Eliza katoliko frantsesak nola lagundu 

dion estatuari, hark XX. mendean parte hartu duen gerra guztietan, alemanen aurka ez 

ezik koloniak atxikitzeko, lehen mundu gerratik hasirik.

2.1.3.3. J. Elizalde Zerbitzari

Beste  gerlari  ohi  bat,  hau  lehen mundu gerrakoa.  1936an  Eskualduna  astekarian 

zatika argitaratu zuen lehen mundu gerrako kronika: LVII.a Gerlan2256 –kronika batzuk 

gerra garaian eginak eta gehienak handik hogei bat urtera– eta  1952tik 1957ra  Gure 

Herria-n zatika agertu zuen saltsa-maltsa saila, 1985ean liburu gisa argitaratua: Azkaine  

gure sorterria2257 izenburupean.

Euskarari dagokionez, ahozko euskararen miresle eta atsotitz biltzailea. Iduri du ez 

zuela  atsegin  lapurtera  behe  nafarrerarekin  edo  zubererarekin  nahastea2258,  baina 

2255 Irakur “Frantziatik urrun ere Frantzia” in Etienne Salaberry I, Egan, Donostia, 2003, 38-40 orr.
2256 Elizalde, J.: P. Urkizuren argitalpena: LVII.a gerlan, Alberdania, Irun, 1995.
2257 Elizalde, J.: P. Xarritonen argitalpena: Azkaine gure sorterria, Elkar, Donostia, 1985.
2258 Ikus P. Urkizuren edizioan sarrera.
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“Azkaine” izenburuko artikuluan dio darabilen euskarak bazuela Azkaineko euskaratik 

ez ezik Senpere, Sara eta Lapurdi barneko euskaratik, eta gainera Baxenafarrekotik eta 

are  doi  bat  Zuberoakotik  ere;  hots,  saltsa  bat  zela2259.  Nolanahi  ere  euskara herrikoi 

aberatsa, ez hats handikoa; idazle jakin batzuen harikoa bainoago hiztun onei entzunez 

ikasitakotik  moldatua.  Hiztegian  joera  garbizaletik  ere  bazuen  (monumentua 

“ikusgarri”; eskultorea “harri-lantzale”).  

Azkaine  sorterriari  eskaini  zion  saltsa-maltsa saioa2260.  Gerrako kronikak  bezala, 

atalez atal bururatua. Lehenbizi, Azkaine kanpotik ikusia, bere etxe edo egoitzekin; eta 

ondotik  azkaindarrak,  hots,  herritarrak,  haietan  nabarmendurik  idazle  zenbait,  eta 

herriko apaiz  famatuak;  egoitzetatik  herritarretara.  Halaber  Larrun mendiaz,  bereziki 

herri kontakizunez, eta sorginkeria-ustekeriak, istorio bitxiak, supazterreko kontuak eta 

ipuinak  eta  horrela,  nahas-mahas  edo  saltsa-maltsa,  kontakizun  tradizionalak, 

zerbitzariri berari axola zitzaizkion eta maite zituen gauza eta pertsonez. 

Deigarria gertatzen da Gerra Handian hildakoen oroitarriari egindako gorazarrea:

“Guduan hil baitziren gure beiratzeko,

  Bakean ez ditugu nihoiz ahantziko!”

Eta harriaren gibelean lerro-lerro gerlan hil Azkaindar guztien izenak. Anitz izen! 

Oi, zer predikua hogei urtera zihoan gazteriarentzat, herriko festa guztiak egiten ziren 

lekuan!2261. Gerlari ohiaren espiritua bizi-bizirik.

Ideologia  tradizionaleko  idazle  txukuna:  Zerbitzarirentzat  zinetako  azkaindarrak, 

benetako  euskaldunak  bezala,  ziren  betiko  ohitura  garbiei,  euskarari,  eta 

giristinotasunari jarraikitzen zitzaizkionak. Iraganak ere izanen zituen alde txarrak baina 

modernitate frantsesak gehiago. Horretarako egoki zetorkion hautatutako generoa, hots, 

saltsa-maltsa, eszena geldiak.

2.1.4. Batuaren hurbilekoa 

2.1.4.1. T. Monzon: artikuluak

2259 Gure Herria, 1952, 229 or.
2260 Ikus “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan “Jean Elizalde Zerbitzari”.
2261 Elizalde J.: P. Xarritonen argitalpena: Azkaine gure sorterria, Elkar, Donostia, 1985, 25 or.
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Sorterriko Bergara herrian bezain etxeko sentitzen  zen Donibane Lohizunen.  Eta 

hango eta  hemengo izate  horrek,  eta  Bidasoako muga barneratua  ez izateak   halako 

hizkera literario berezia finkatzera ekarri zuen: lapurtera kutsudun gipuzkera berezia, 

euskalkien  arteko  aldeak  ederki  probestuz.  Kasik  kontakizunak,  ipuinak  diruditen 

artikuluak idatzi zituen. Zalantzarik egin dugu hemen ala kontagintzan leku egin.

“Gure parasolaren (autoaren) ibilketak” deritzan artikuluaren bitartez jabetzen gara 

nola zegoen Ipar Euskal Herrian errotua –P. Lafitteren argala, Oxobiren gizena, J. Sain-

Pierre-ren galtzerdi amukozkoak–, zenbat lagun zituen, nola ezagutzen zituen herriak 

eta lurra eta euskaldunak; eta era berean, herrietako giza berotasuna nola maite zuen, 

hirietako hoztasuna hastio zuen bezainbat. Airean eramaten zuen beti bustirik zen auto 

zahar  hark  –horregatik  parasola–  Inauterietan  Zuberoara,  hango  dantzarien  jauziak 

ikustera; Pazko-Zaharrez Basarri, Mattin, Xalbador, Etxahun, Xanpun... hartzen zituen; 

Besta-Berri egunez berriz, Armendaritze edo Iholdira. 

“New-York´eko  Miss  Griffing  eta  Bergara´ko  Kasimira”  artikuluan,  bi  neskame 

hezur-haragizko alderatzen zituen –eztabaida ideologikoak alde batera, lanbide zehatzak 

eta langile bakunak–, eta konparaketatik neskameen bizitza tradizionala ateratzen zen 

irabazian, lege zaharrekoa, eta bizimodu modernoaren ondoriozko neskametza galduan, 

etxeko tresna elektrikoek lanak errazturik ere, hartan giza berotasuna hoztasun bilakatua 

zenez gero, giza harremanak ere teknifikatuak izaki. Alde batera, herrietako jauntxoen 

paternalismo  kutsua  dario;  eta  bestera,  modernitate  burges  harroputz  teknifikatuaren 

hastioa, hots, giza harremanei lehentasuna.

Bergarako  dorretxe  zahar  bateko  aitor-seme herrizalea,  Donibaneko  baserritarren 

artean  beste  bat  gehiago  bilakatua  zen.  Lursagarrak  ateratzean  zer-nolako  zirrara! 

Udaberriko  iluntze  eder  eta  argienetako  batean  bakar-bakarrik  zegoen  bere  lur 

ondasunean, Larrun mendiari buruz buru. Txorien kanta lagun. Eta bakartasun hartan 

bere burua bakarrik ikusiz, erabaki zuen –beldurrez, dardaraz, hoben egiteko egon balitz 

bezala–,  lursagar-landare  batzuk  lurretik  ateratzea.  Lehen  aldia  zuen.  Nola  egin? 

Atzeman zuen, hosto batzuen azpian,  mutilak ondo ezkutatua  zuen aitzurra  eta  hura 

zeruetaraino  altxaturik,  sartu  zion  lurrari  barne-barneraino  haren  burdina  –ama-lur 

emankorrari–. Aitzurrari tira egin eta Jainko maitea...! ez zitzaizkion ba begien aurrean 
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agertu –arrautzak oiloaren azpian egoten diren bezalaxe– hamalau egiazko lursagar eder 

landareari  josita!  Bidean  atzemandako  baserritar  lagun  guztiek  ukitu  eta  miatu  eta 

usaindu  behar  izan  zituzten  bere  lursagarrak.  Eta  noski  bereagoa  zuen  harrezkero 

Lapurdiko lurra ere!

“Lurraren mintzoa” artikuluan intelektualismoa gaitzesten eta natura goresten zuen, 

lurraren  mintzoa  Jainkoaren  mintzoa  zenez  gero.  Panteismoa,  parlamentarismoa, 

existentzialismoa, hitz potolo horiek izutzen zuten. Etxe, ondasun, baserri bakoitzeko 

lurrek  ere  bazuten  beren  hizkera  berezia.  Lurrarenganako  maitasunik  gabe,  ez  zen 

harentzat egiazko abertzaletasunik. 

Bigarren aroko artikulu politikoagoetan ere “Belar orga lokatzetan” edo “Langosta 

baten inguruan”-en ageri da lurraren mintzoa, eta alegoriak eta metaforak. T. Monzon 

prosagile lirikoaren ekarpen berezia bezain estimagarria.

2.1.4.2. K. Mitxelena: saioak 

Idazle giltzarria. Ez du saiakera-lan handirik euskaraz burutua hamarkadan barrena, 

baina  gorago  adierazi  dugun  bezala,  egin  zuen  kritika-lana  aski  da  gailenen  artean 

paratzeko: hizkeraren kritika bezala –garrantzizkoena– eleberrien literatur alderdiena eta 

semantikoa. Egan aldizkarian idatzitako zinema-kritikak eta letren eta artisten munduko 

pertsona ospetsuei egindako elkarrizketak –G. Oteiza, P. Baroja– nabarmentzekoak dira. 

Eta aldi berean, batuaren hurbileko eredua ezartzen egindako lana.

Hamarkadak aurrera egin ahala, haren itzala ere aurrera joan zen. Lehen zatian bi 

saio garrantzi handiko ditu: “Euskal literaturaren etorkizuna” eta “Arnaut Oihenart”2262. 

Euskal  literaturaren  etorkizunaz  idatzitakoan,  besteak  beste,  bi  ideia  nagusi 

azpimarra litezke: mendearen lehen zatian Lizardi eta Orixerekin-eta euskal literaturak 

aurrerakada handia egin zuen; Orixek ezin hobeki aditzera emana zuen euskal bizitzaren 

irudi  garbia,  eusko  arima  jatorra,  sinesmen  sendoa.  Hori  egina  zegoen:  bizitza 

tradizionala ederki jasoa; orain bizitza modernoa jaso behar zen, kaletar bizitza, hiritar 

2262 Hemen labur-labur adieraziak luzazkiago eta xehekiago “Kazetaritzatik saiakerara” kapituluan.
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bizimodua,  denboraren  seme eta  alaba  izateko;  gazteak  behar  ziren  horretarako;  eta 

olerkari  amesgileak  ez  ezik  gizon  burutsuak,  eta  entzule  eta  irakurleen  lana  ere 

ezinbestekoa zen sortzaileen lana bereganatzeko, eta hauek lehenbailehen ekin behar 

zioten lantegi horri. 

Zubiak eraiki nahi zituen zahar eta gazteen artean, tradizio eta modernitate artean; 

hura azken honetara ekarri. 

Euskal idazle zaharrei buruzko hitzaldi zikloaren barruan, A. Irigaraik Axular eta L. 

Villasantek Joanes Etxeberri Sarakoa bezala, K. Mitxelenak A. Oihenart hautatu zuen: 

letraduna, landua eta gehienak ez bezala apaiza ez, laikoa: XVI. eta XVII. mendeko 

euskal noble eta burges aberastuen Ars Amandi eman ziguna neurtitzetan. 

Hautatutako idazlearen lanaz ematen dituen argitasunen balioaz gainera, lehenbiziko 

kritika-lan axolazkoa hementxe egin zuen. Lapurtera  klasikoaren aldeko axulartarrei, 

bereziki L. Villasanteri,  adierazi zien Axularren prosak hots atseginagoa duela euskal 

belarriarentzat S. Altubek eredutzat hautatu zizkigun zenbait zatirenak baino; Axularri 

segitzekotan sintaxian ere halaxe egitea zela kontsekuenteena.

Hurrengo M. Lekuonari,  hark  Gero-ren edizio berria argitaratzean, herri hizkerari 

gora gehiegi ematen ziola eta horretarako literatur hizkera beheratzen zuela. 

Gorago adierazi bezala, hizkera ez ezik literatur alderdiak ere kritikatzen zituen.J. 

Etxaideren Yoanak-Yoan eleberrian, nabarmenegi ageri zen egilearen eskua. Pertsonaiak 

ez  ziren  bere  baitatik  mintzatzeko  eta  mugitzeko  gauza.  Gertakizunak  ardatz 

kronologikoaren  arabera  agertzea  zen  erosoena  eta  argiena  baina  ez,  nahitaez, 

atseginena.  J.  A.  Loidiren  Amabost  egun  Urgain´en eleberriari  gai  aldetik  ahula 

zeritzon, ustekabean sortua; eta lehen lana zuelako, ohiturarik eza ere bai, lanbidearen 

berri ongi ez dakien langilearen ohiturarik eza.

2.2. Olerkigintza

Literatur genero honek jarraitzaile ugari izan zuen 50eko hamarkadan. 1936ko gerra 

aurrean bertso eta olerkien gaineko poetikaz, ideia mordoa jaurti zen iritzi publikora; 

Lauaxetaren  Bide  Barrijak  eta  Lizardiren  Biotz-begietan  errebelazioak  izan  ziren; 
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geroxeago  Arrats beran;  olerkariengan itxaropen handiak jarri ziren, eta gerraondoan 

haiek itzaliak baziren ere, gerrak etendakoari jarraipena eman nahi zitzaion.

 Damaso Intzak  Luis  Jauregi  Jautarkol-en  Biozkadak  poema liburuari  egin  zion 

hitzaurrean (1929) azpimarratu zuen euskal olerkariek kanpora jotzen zutela eredu bila 

eta euskal bertso-olerkigintzaren tradizioa ez zutela aintzakotzat hartzen. Aitzol estetika 

nazionalez ongi hornituriko bide herrikoia proposatzetik –Manuel Lekuonaren hitzaldi 

eta  liburuak baino lehenago;  harengandik independente;  1930eko urtearekin  batera–, 

Lauaxetaren eta Lizardiren ezusteko poema berritzaileak pare bat urtez goretsi ondoan, 

ostera  bide  herrikoia  proposatzera  igaro  zen,  hain  justu  Jautarkol-ek  1933an  Santa 

Agedarako  prestatu  zituen  bertsoak  profitatuz.  Lizardik,  Aitzoli  aurre  eginez,  bide 

guztiak onartu beharra proposatu zuen: herrikoiak eta goragokoak. 

Ezagunak dira Lauaxetak eta Orixek izan zuten eztabaida klasizismo-modernismo 

literarioaz. Aitzolek fusilatu zuten urtean argitaratu zuen artikuluan aditzera eman zuen 

olerkari hautatuek poesia landuari euskal estetika nazionala kutsatu behar ziotela, eta 

euskal  populuak  haiei  jarraitu.  Lauaxetaren  bigarren  poema  liburuak  badu  Aitzolek 

formulaturiko poetikarekin zerikusirik, nahiz bere gisara interpretatu estetika nazional-

unibertsalaren uztarketa.

Ideia horiek hor zebiltzan gerren ondoan ere poeten artean, eta Orixe, Lizardi eta 

Lauaxetaren eragina 50eko hamarkadako hainbat olerkirengan ezin ukatuzkoa da; baina 

ideia  zaharragoekin  batean  berriagoak  ere  bai,  ez  baitziren  alferrik  igaro  urte  astun 

haiek, eta bat oso nabarmena eta errekurrentea existentzialismoaren indarrak kutsaturiko 

ideia  berri  hau: olerkariak  barneko egia azaldu behar du olerkietan;  honako olerkari 

gailen hauen poema askok ezaugarri hori daramate iltzatua: Orixe, Mirande, Krutwig, 

Etxaniz, S. Mitxelena, Zaitegi, Gandiaga...  

Hiruzpalau  belaunalditakoak  aritu  ziren;  hasi  S.  Aranaren  garaiko  Emeterio 

Arreserengandik  eta  Gabriel  Aresti  gazte  eraberritzailearenganaino.  Baina  E.  Arrese 

berak ere, Aitzolen gizaldi aurrekoa izanagatik, S. Aranaren garaikidea,  baditu olerki 

interesgarriak eta bere puntu heterodoxoa, dagokion kapituluan azaltzen dugun bezala. 
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Aitzolen gizaldi aurreko edo Olerti Egunen aurreko olerkarien artean paratu ditugu: 

Emeterio Arrese, Luis Jauregi,  Klaudio Sagartzazu eta Manuel Lekuona eta horiekin 

batera Fernando Artola gazteagoa ere. Azken honek izan ezik denek dute Olerti Egunen 

aurreko  obra,  eta  Sagartzazu,  Lekuona  eta  Artola  elkarrekin  biltzen  ziren  50eko 

hamarkadako  lehen  urteetan  literaturaz  mintzatzeko.  Olerkigintzan  badute  elkarren 

antzik. Taldearen paradigmatzat Klaudio Sagartzazu Satarka hartu liteke.

Gai  aldetik,  honako  hauek  landu  zituen  Satarka-k:  1.  Maitasuna:  aberri  amaren 

aldera  36ko  gerraurrean,  bere  semeek  bazter  utzia  zekusan  aberri  amarengana; 

gerraondoan,  norberaren  amarengana  –zentsura  tarteko,  hain  segur!–,  eta  halaber, 

Jesukristorengana,  gerraurrean  nahiz  gerraondoan.  2.  Izadia,  bereziki  urte-sasoiak: 

udaberria,  udazkena  eta  negua;  izadiko  elementu  pertsonifikatuak:  txorietan 

urretxindorra  bereziki,  hegaztietan  usoa,  argizagietan  eguzkia  eta  ilargia,  eta 

garrantzizkoena: urte sasoiak gizakion bizitzarekin eta sentimenduekin uztartuak.

Egindako  hautu  metodologikoarekin  kontsekuente,  hemen  ezin  jaso  ditzakegu 

ñabardura horiek guztiak, ez eta denen berri eman ere.   

Lehen aroari dagokionez, ez dugu Aitzolen aurreko gizaldikorik hautatu; Aitzolen 

gizaldiko  Orixe  eta  N.  Etxaniz;  Iparraldeko  tradizioaren  ordezkari  gisa  Iratzeder, 

frantziskotarren artean S. Mitxelena eta eraberritzaile heterodoxoen artean  F. Krutwig 

eta  J.  Mirande iruditzen  zaizkigu  adierazgarrienak,  bizi  izan  zuten  garaiaren  lekuko 

esanguratsuenak.  Gure  iritzian,  olerki  hauetxek  dira  gerren  ondoko  tradizioaren  eta 

modernitatearen arteko borroka ongien islatzen dutenetarikoak.  

Orixek  Euskaldunak  poema  epikoaren  kritikak  jasotzen  zituen  aldi  berean 

Ameriketan ondu zituen olerki liriko pertsonalak paratu ditugu lehenbizi;  ondoren S. 

Mitxelenak  50eko  hamarkadan  argitaratutako  “Bizi  Nai”  Arantzazu  Euskal-

Sinismenaren  poemaren  hirugarren  zati  teologiko-politikoagoa,  eta  Arraun  ta  amets 

izenburupean  bildutako  gaztetako  olerki  intimistagoak;  Iparraldeko  ordezkari 

adierazgarrien gisa Iratzederren poema jainkotiarrak eta aberkoiak jaso ditugu ondotik; 

N. Etxanizen poema amodiozko eta  existentzial  kutsukoak; F.  Krutwigen soneto etsi 

ukakorrak,  helenista-hinduista-budistak,  eta  buruenik,  J.  Miranderen  poema 
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antikristauak, filosofia eta moral aldetik nagusi zen kristautasunari  egin zion borroka 

bortitzaren adierazgarri.

 

2.2.1. Orixe

Kristau katoliko ortodoxoa bezain pertsonala olerkietan. Aitzolek agindurik, gerra 

aurrean onduagatik 1950ean argitaratu zen “Euskaldunak” poema, nazionala izan behar 

zuena. J. Mokoroak, J. Zaitegik, A.M. Labaienek, S. Mitxelenak-eta asko famatu zuten, 

baina  desfamak ere  izan  zituen:  P.  Lafitte,  T.  Monzon...  Orixek galdua  zuen gerren 

ondoan aberriaren aldeko poesia egiteko grina –lehen ere, Aitzolek agindurik egina 

zen–.  Bereziki  Euskal  Herritik  landa  Ameriketako  bost  urteko  egonaldian,  “bere 

zakukoak” adieraztera jarri zen, eta horietan nagusia Jainkoarekiko harremana. Hango 

naturan  murgildurik  eta  zenbait  elizetako  isiltasunean,  non  zegoen  ahazturik, 

Jainkoarengan bakea, betetasuna, betiera aurkitzen zuen, eta hala aditzera ere eman zuen 

estilo errealista-mistikoan.

Arantza nagusia zuena, jesuitetan zazpi urte beltzetan sartua zioten arantza minbera 

“Getsemani”  saileko  poemen  bidez  atera  zuen.  Poemak  bi  plano  ditu,  Jesukristoren 

pasioa, Orixek meditatua, eta Orixeren pasioa, oroimenaren bahean iragazia. Deigarria 

gertatzen da nolako harremana adierazten den olerki sail honetan, poetaren beraren eta 

Jesukristoren artean: 

Antxe , Jauna, ba dakizu, geldi nintzan bakarra./Otoitz-aspertu bat nai, ta debeku  

nun negarra./Belaunen gain egoteko galdu nizun indarra./Eseri naiz; ezin egon;  

ez  dator  deadarra.  Eta  beste  honetan  ere  berdin:  Ezin  dut  âztu  Urli´ren  

bidez/erauntsi zenidan lorra;/ez Sandi arek bide-erdian/ipiñi zidan zoztorra;/gero,  

Berendi egin nun topo,/gogorrik bazan gogorra./Guzi oiekin ordaindu bezat/nere  

gaizkigiñen zorra.

“Amate baten itzalean” poeman aitortzen digu sorterriko Musulungo pagopea baino 

Ameriketako  amate  zuhaitz  baten  itzala  gozoago  zaiola.  Zergatik  deserrian  herrian 
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baino hobeki? Ortik aurrera au dakit soilik:/griña batek naramala... Lehen Euskadi eta 

Jainkoa bezala, orain Jainkoaren grina bakarrik, eta grina bakar hori asetzeko Euskal 

Herrian baino handik urrun hobe, Ameriketako zabaldietan. J.M. Aranalde iloba zenak 

adierazten zuen Orixe Ameriketatik aberriratu zela egunero jaunartzearren,  ez aberri-

minez.

“Miramar 1954” poeman, herria atzerri sentitzea dakar neurtitzetara, gizadia bazter 

utzi eta Jainkoarekin bat egiteko gogoa gauzatu nahi du poema bidez. Burua eta bihotza 

banaturik sumatzen ditu egunez, ehiz-txakurra oilagorretan dabilela bezala, baina gauez 

bat-bat,  oilagorra  sumaturik  geldi-geldi  geratu  den  oilagor-txakurrak  bezala;  hots, 

konparazio lurtar  errealistak,  klasikoak,  ez batere modernistak,  eta  nahi  espiritualak, 

arimazkoak,  gorputza hilik  espiritualki  bizi  nahia Jainkoarekin bat;  borroka hori,  eta 

gorputz-arima arteko borroka suntsitu nahia: 

Xaguxar bat egan bekoki gaiñean.../lurrean nagola dioket igerri./Murgiltzen naiz  

berriz  beta paketsuan,/jardunean  egon,  egonean ari.(.)  Anima  betian bizi  zait;  

gorputzak/ba  du,  zorigaitzez,  aldarteen  berri./Zeru  goxo  onek  lurreko  

minkaitza/ez  galtzen!  Erria  lur  ontan  atzerri!  Bizi  nadin,  Jauna,  naizaño,  

Zurekin,/Zurekin biurtuz BAT BETE ta BETI.

Olerki  aberkoien  garaia  iraganik,  olerki  pertsonalak  nagusi.  Arantza  minberenak 

ateratzen, gorputza gaitzesten, arima goresten, Jainkoaren bila poemetan ere. 

  

2.2.2. Salbatore Mitxelena

Hau ere Ameriketara joana, ez 1936ko gerra amaitzean baizik 1954an, aberriko giro 

politiko salataria ezin jasanik, eta urruti-minak bultzaturik. Aberri-mina berekin eraman 

zuen,  eta  han  zela  erabaki  zuen  Arantzazu  poemaren  hirugarren  zatia,  Bizi  Nai, 

politikoena,  argitaratzea,  1955era  arte  salaketen  beldur  argitaratzen  ausartu  ez  zena. 

Erbesteko aldizkari  batean –Euzko-Gogoa– erbestean zela.  Hitzaurrean zioen bezala, 

ezin zion bihotzari tiro eman, ezin zuen  Isaiasena egin gabe etsi, hots, gurutzera eraman 
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zuten herri fededunaren heriotza aldarrikatu gabe amore eman, ez eta Jeremiasena egin 

gabe  ere:  intziri-mintziri  hileta  jo  behar  zuen,  ezkorregia  zela  ziotenei  entzungor. 

Amaieran esperantza agertu zuen, Jesusengan eta Arantzazuko Andre Mariagan, baina 

basilika berria eraikitzen hasi berritan erakutsi zuen triunfalismorik gabe –Ama-Semeak 

Arantzazuko  kondairan–.  Arazo  politikoari  irtenbide  teologikoa  proposatu  zion: 

euskaldun guztion batasuna.

Hitzaurrea  idazten  ziharduen  garaian,  basilika  berria  bururatzen  ari  ziren 

Arantzazun,  herriak  itxuratzen  ari  ziren,  urtetik  urtera  kaleak  edertzen,  biztanleak 

ugaritzen,  biziera  jasotzenago,  fabrikek  lan  gehiago,  kirolean  nagusiago, 

kanpotarrengandik txalo areago...;  bai,  baina erdara ere jabetzenago. Eusko herriaren 

hasiera,  Euskal  Herri  zaharraren  amaia.  Arantzazun ere  basilika  berriaren  hasiera  S. 

Mitxelenak-eta  ezaguturiko  elizatxoaren  amaia  izan  zen  bezalaxe.  Zetorrenari  ongi 

etorri;  baina  zihoanari  egin  beharreko  azken  agur  horrek  ez  zion  batere  poztasunik 

ematen.  Are  poz  gutxiago,  berriz,  lur-ematerakoan  zenbaitzuk  egotzi  nahi  zizkioten 

biraoek eta madarikazioek: hots, erdaldundu izan garen neurrian zibilizatu izan garela, 

alegia, euskara jakintzarako oztopo balitz bezala2263.

Orixek ez bezala, jarraitu zuen 50eko hamarkadako bigarren aroan ere, aberri-minari 

loturik,  “Unamuno ta  abendats”  eta  “Erri  bat  gurzbidean”-ekin;  baina,  olerkigintzari 

gagozkiola,  Ameriketara  abiatu  aurretik  berreskuratu  nahi  izan  zituen  lehenago 

idatzitako olerki intimistak, ez aberkoiak, eta bildu Arraun ta Amets izenburupean.

Poema bildumari  izena ematen dion olerki  horretan gizakion bizitzaren  definizio 

poetiko hau egiten du: Kulunketa urdurian/ugiñetan bakar,/ontziska arriskatu bat/gaituk  

bizi  zear2264.  Batetik,  idealak  bultzatzen  bide  gaitu:  Oskorriren  ederrak/damaion 

indarrez/arraun ta amets doala/bertara bearrez.  Horrela goazela  izaten omen ditugu 

asmo  materialistak:  uginkada  geldien/musu  limurkoiak/ezin  itzali  zizkak/joran  

ortzikoiak; baina  itsasoko  laminen  deiak  ez  omen  dira  aski  dukegun  “aruntz  leia” 

sorgortzeko.

2263 Ikus “Olerkigintza” kapituluan xehetasun gehiago. Eta aipatzen dugun hitzaurrea Euzko-Gogoa-n 
1955. urteko azken alean.

2264 Salbatore Mitxelena Idazlan Guztiak, E.F.A., Arantzazu-Oñati, 1977, 153 or.
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Ezin dira biak alderatu: Bizi Nai eta Arraun ta Amets. Lehenbizikoarekin lortu zuen 

garaiko  beharrari  erantzutea,  orduko  ikuspegi  erlijiosotik.  Bigarrenarekin,  garaikide 

zituenen literatura joerarekin guztiz erara, barruko olerkiak berreskuratu zituen. 

2.2.3. Iratzeder:  Pindar eta lanho

S. Mitxelenak gorago aipatu dugun “Bizi  Nai” atalaren hitzaurrean kontatzen du 

ondo poliki  azaldu ziola  behin Iratzeder  mistikoak:  “zeruan,  zeruan erdietsiren dugu 

elkargo ederrenean gure Eskualherri”. Esan zuenaren ezpainetan, zoragarria zen ateraldi 

hura, baina Euskal Herri zaharraren jeloskor zirenen2265 oro nahiak, zioen S. Mitxelenak, 

badaezpada ere, Aita-Gurea otoitzeko “zeruan bezala lurrean ere” zuten gogo eta amets.

Iratzederrek  bi  amodioak  kantatu  zituen:  Euskal  Herriaren  eta  Jainkoaren 

alderakoak. Gazterik ezagutu zituen Aitzol eta Monzon-eta hitzaldiak egiten, eta Aitzol 

fusilatu zutela jakitean hari eskaini zion “Barka” izeneko poema eta Gernika bonbardatu 

zutela  jakitean  “Gernika”.  Olerki  horiek  ere  arrazoi  politikoengatik  ez  zuten  argirik 

ikusi 50eko hamarkada arte.

Aitzoli  eskainitakoa  hari  egindako  gorazarrea  da.  Bertan  Espainian  Jainkoaren 

izenean  apaizei  erasotzea  Galtxagorriren  lantzat  jotzen  da.  Aitzolek  eginiko  lana 

goresten  zuen:  maitatu  herri  zaharra  (Euzkadi  maitatzea)  eta  langile  asko  ongira 

erakartzea.  Eta  haren  suhartasuna:  Aphez  suharrena:  Aitzol  kartsu  hura.  Azken 

ahapaldian,  Aitzol  suharraren  oinordeko  jotzen  du  bere  burua  eta  ez  bera  bakarrik: 

Bainan gure bihotzerat gar hek zaizkigu airatu/Zure heriotzak, Aitzol, fruituak emanen  

ditu.

2265 S.  Mitxelenak  “arkeradunen  oronaia”  dio.  “Arkera”  hitza  Orixek  “Euskaldunak”  poeman, 
“Bestaburu” atalean, ahari-talka, ahari borroka kontatzen duen atalean darabil, hain zuzen aditzera 
emateko ahariak elkarren aurka abiatzen direla, bakoitzak alboan arreske duen ardia beretzat osorik, 
nahiko balu bezala. S. Mitxelenak beste horrenbeste, kasu honetan beretzat nahi lukeena Euskal Herri  
zaharra delarik. 
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Gernikari eskainitakoan, hiriaren sinbolotasuna azpimarratzen da eta hiri suntsitua 

sinbolo  unibertsal  bihurtzen,  Numantzia  eta  Kartagorekin  parekatuz.  Hiri  haiek 

Erromaren inperialismoaren biktimak bezala Gernika faxismoarena. Poemaren gakoak 

dira euskaldunen hiri sinboliko bozkariozkoa hilerri bihurtu izanak sortutako negarra, 

kontraste  mingarria  kantatzea,  eta  horri  unibertsaltasuna  txertatzea.  Picassok 

margolanez, Iratzederrek poemaz2266.

Behin baino gehiagotan adierazi dugu iragandako gerrak duen presentzia hamarkada 

honetan. Beloken sartu zen 1941ean, eta han eman du bizia Jainkoari otoitzean. “Su eta 

Khe” poeman bereziki gaueko otoitzak goresten ditu, aliterazioaz baliatuz: Jainkoz eta  

zeru gozoz zoro-mozkor kantatzen, izar-pindar urdin beroz oro sugar ditezen. 

Nahiz Jainkoa otoiztera emana bizi, ez zuen bere herri maitea ahantzi:  Osoki dut  

orai maite Eskual-Herri gaichoa,/haren maitez dena baitut hiltzeraino eskaini. 

Eta  batasun  horren  azken  helburua:  Oi,  Anaiak,  gauden  kantuz  Belokeko  

gainean,/Eskualdunak zeruetan bateratuz bethiko.

Iparraldeko  kanta  lirikoen  tradizioan,  Barbier,  Oxobi,  Lafitterenean,  izadiko 

elementu naturalak nortuz, lehen irakurraldian ulertzen diren neurtitzen bitartez, Euskal 

Herria eta Jainkoa, Jainkoa eta Euskal Herria oso era propioz josi zituen.

2.2.4. N. Etxaniz (1953)

Aurreko  hirurak  beren  ñabardura  ugarirekin,  ohiko  sinesmenean  bermatuak 

hautematen genituen, nahiz S. Mitxelenak oroitarazten zigun Zeruan bezala lurrean ere  

nahi zukeela Euskal Herri zaharra bizirik atxiki.  N. Etxanizek ere kidetasun gehiago 

zuen  aurreko  hirurengandik  atzetik  datozen  F.  Krutwig  edo  J.  Miranderekin  baino; 

haatik, balio digu batetik besterako iragaitza leuntzeko. 

2266 Xeheago “Olerkigintza”-ren kapituluan, Iratzederri eskainitako atalean.
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Egan-en  1953an  argitaratu  zituen  bederatzi  olerkietan,  besteak  beste,  gizon-

emakume  arteko  maitasuna  eta  fede-zalantzak  adierazi  zituen.  Maitasun  profanoari 

buruzko  olerkiei  gagozkiela,  haren  ezinak  sortutako  atsekabea,  ilunabarra  eta 

malenkonia  poema  bihurtu  zituen,  amodio-grinak  sortutako  ondoeza  edo  gorrotoa, 

maitasunaren  presentzia  eta  absentzia.  Fede  zalantzei  doakienez,  fede  tradizionalari 

buruzko galdera eta zalantza itoak plazaratu zituen.

Juan  Mari  Lekuonak  zioen  N.  Etxanizen  gairik  deigarriena  lirika  alorrean 

emakumearekiko  maitasuna  zela,  haietxek  zituela  olerkirik  onentsuenak,  haietxetan 

azaltzen zituela hobekien bere sentiberatasun fina eta bere hitzezko eskaintza estetikoa.

“Argatik” deritzanean gizon eta emakume arteko maitasun harreman baten bilakaera 

agertzen du, naturatik  hartutako kolore sinboliko klasikoen bitartez.  Gizon-emakume 

arteko harremanak paraleloki zeru urdina izatetik gorrira egiten du, eta gorritik hauts-

kolorera  eta  goibeltzera,  hots,  elkar  maitatzetik  lehenengo  mina  nozitzera,  ametsak 

lausotzera eta azkenean zorion-hazia hausteraino.

“Gogo-amilla”  olerkian,  bertsolerroen  metrika  hautsiz  eta  puntuaren  eskakizuna 

errespetatuz,  hots,  bertsokera  hibridoa  erabiliz,  mundu  fisikoaren  errealitateaz  beraz 

zalantza egiten da, maila filosofikoan:  Nora noa? Adimen-zurrunbilloan,/Zorabio det.  

Garunetan,  naspil.//Ezpai...Zalantza...Ote´ka  naiz  murgil./Nere  egazkiña,  egak  

ausita,/gogo-leizean zait amil. 

J.  Azurmendik  zioen  bezala,  pertsona  bakar  baten  zalantzen  anekdotikotasuna 

gaindituz, filosofia moderno subjektibistak gure artean berandu bezain zakar eta trakets 

eragin dituen endeleguaren zirimolak, nahaspila existentzialak bihurtuta. Nor eta apaiz 

batek!

 

Eta ildo bertsutik “Siñestezaren illuna” olerkian, argirik ezin aurkitu, gau-bideetan, 

ibai-uretan itoa, itsasora iritsi ezinik, zorionaren azken portura heldu ezinik. Hemengo 

1285



Ondorioak

bizitzaz  haragokoaz arranguraturik,  zentzua  ezerk ematekotan  hark honi eman behar 

diolako  ustean  eta  horren  segurtasun  guztia  hautsirik:  Etorkizun  beltz!/Zer  duk  

neretzat?/Poza?...Ezaren  zuloa?.../Iratxo  illun!/Akulu  zorrotz!/Kezka-eztan  otz!/Nere  

inpernu!!/Geroa!!!  

Bizitza  hau konfiantza  eta  segurtasun  hartan  eratu,  eta  haren  eskasia.  Garaiaren 

lekuko, etorkizunaren segurtasunean finkaturiko olerkiak argitaratzea izan zuen; azkena 

komentatu dugun  hau ez.

2.2.5. Krutwig 

Sonetoei buruz esan liteke, funtsean, bere arimaren kezka eta nahigabe filosofikoak 

agertzen  dituela.  N.  Etxanizen  kasuan galdera  etsiak-itoak;  F.  Krutwigi  dagokionez, 

galdera etsiak eta erantzun ukakorrak, oso ere ukakorrak: 

Ezereztik  gathorrtza—/ ezer ezkera—/ezerezerat  gohaz/zer da biziau/gezurr bat  

baizik?/Guztia  gezurra  da;/dena  irudia;/eztagoz  ez  gizonik;/ez  arimarik;/dena  

atzipea da2267.

 Ildo beretik “Zer naiz?” deritzan olerkian: 

Zer zara zu, ene gogoa, hemen?/Zergatik jaio ta zergatik bizi´/Bilhatzen dut eta  

ezin  atzeman  (.)  Nora-nai  joan,  gora  naiz  behera´/Bethi  ikhusiko  dugu  begi  

itsuez/Gezurra bai-ta gure Asturua/Kosmos bai-takhusagu estalduez2268.

“Nibbana”  deritzan  olerkian  Krutwigek larrimin  horri  “erigo  minkhorra”  deitzen 

zion eta bere baitatik ken zedin eskatzen zuen, eta senda gintzakeena etor zedin: 

Gure  erigo  minkhorra  urthent  bekigu./Arimari  darion  hilen  dantza/Gure  

norbaitetik khent biezaku!/.Edonun Nibbana datza hedaturik/Hedago hunen pean  

ezereza,/Arima  ezezaunean  hutsa  ta  eza/Eta  lanhotu  lehietan  hotzik./Hoila,  

2267 “Zergatik” in Egan, (martxoa?-3)1949, 10. or. J. Mirandek “Arima” salbatzen du, hemen hori ere ez.
2268 “Zer  Naiz?” in Gernika, (16), uztaila-iraila, 1951.
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Lilura? Bethiko Nibbana?/ Zer zaitu egoitearen hamaitza?/Bethorrku senda ahal  

gaitzakena!2269.

Senda gintzakeen Nirvana delako horretaz Txillardegik honelako azalpenak ematen 

zizkigun hamarkada berean: 

Nirvana ez da zeru bat, edo atsegin-toki bat, edo orrelakorik. Extasi-modu bat da  

Nirvana: bañan ez dago onetan Jaungoikoa ikusterik, Jaungoikorik ez dago-ta.  

Zer  “ikusten”  da  Nirvana´n?  Ez  Izana,  ezta  Ezdeusa  ere.  Dena  pasatzen  da  

munduan: alere,  izakiak,  sortu ta itzaliagatik ere,  ba-dago zerbait  nolabait  ere  

dirauena: “Continuum” orixe da Nirvana´n betetsia (.) Jaregin egiten da beraz,  

Nirvana lortzen duena.  Ez,  alabaña,  obeto,  argiago ta  alaiago bizitzeko,  bere  

burua itzaltzeko baizik (.) Jaregite osoa da Nirvana: “Lillura guzien etendura,  

izatearen  oñarri  guzien  ezespena,  gurari  guzien  suntsiera,  griña  guzien  eza,  

biotzaren pake osoa: auxe da Nirvana” (Buda)2270.

Ez dago esan beharrik zer-nolako inpaktua eragin behar zuten soneto horiek 50eko 

hamarkada artxikatolikoan.

2.2.6. J. Mirande

1953.  urterako  25  bat  poema  idatziak  eta  orraztuak  zituen.  A.  Ibinagabeitiari 

“Olerkariarenean”  deritzan  elkarrizketan  adierazi  zionez,  olerki  maiteenak  honako 

hauek zituen: 

“Otso”,  “Orziren  ttunttuna”,  “Zakhur  hil  bati”  eta  “Nil  igitur  mors  est”.  

“Oianone” ere orrazkera berritan atsegin zait.  Bainan neri ez dagokit nere poemen  

autestea, ori irakurlearen lana duzu2271.

2269 “Nibbana” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1952.
2270 Egan, (5-6), 1956.
2271 “Olerkariarenean” in Gernika, (23) 1953.
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“Oinanone” ez beste guztiak poema filosofikoak. Beraz, haren filosofiaren berri izan 

behar ulertu nahi badira. “Nil Igitur Mors Est” olerkia honela bururatzen da:  eta botz  

neukan  bihotzean,/hil-bildur  deithu  gezur-minaz/gizendak  eri  ziradela.  J.  Mirandek 

berak  emandako  azalpenari  jarraiki,  J.  Azurmendiren  ustez,  haren  epistemiologia 

guztiaren giltza olerki horretantxe dago: 

Hirugarren  mailan  Schopenhauer  eta  batez  ere  Nietzschez  gerozko  filosofia  

agertzen zaigu, Miranderena orobat. Herio-larria metafisikaren sorburu bezala  

Schopenhaueren idazkietan behin eta berriro aurkitzen dugun ideia da (erlijioak,  

ordea,  “herriaren  metafisika”  besterik  ez  dira  harentzat).  Kasu  honetan  

beharbada  erreferentzia  autobiografikoren  bat  nabari  daiteke(2272)  (...)  Esan 

beharra  dago,  puntu  inportante  batean  aurkitzen  garela  Miranderen  

epistemologia  ulertzeko,  Schopenhauer  eta  Nietzscherengandiko  Miranderen  

dependentzia ulertzeko ere. Izan ere,hortik dago, azken finean, zergatik zientzia  

positiboak  gutxiesten  diren,  zergatik  intuizioari  lehentasuna  ematen  zaion  

arrazoipidearen edo ezagupide intelektualaren aldean; azken batean hortik dago,  

ezagupenaren azken objektua non ezartzen den ere,  (azken izate) kasik mistiko  

hura alegia2273.

Poema filosofikoetatik  moral  kristauaren  aurkakoetara  etorriz,  J.  Mirandek berak 

besteetatik bereizi zuen “Oinanone” olerkia barne, Txomin Peillenek honela zerrendatu 

eta sailkatu zituen bitan, Miranderen poema erotiko-sentsualak, azken helburua Jainkoa 

duen karitatearen bertute teologikotik oso ere urrun: 

2272 Puntu honetan, “Ohiko Jainkoari” olerkia begiratzeko gomendioa egiten du Azurmendik. Gogora: 
Josu bar-Joseph, ba dut othoi egin gauerdiz,/argizagia begi makur so zan etoi-/eta zuk aldiz utzi  

nauzu...Zergatik arren?/Zergatik arren, on hotsezko Jainko Josu? (Poemak, Erein, Donostia, 1984, 79 
or.). Jon Loustau-ri 1948-03-09an egindako gutunean aitorpen hauek (URKIZU, P.:  Jon Miranderen 
gutunak (1948-1972), Susa, Zarautz,  1995, 23. or.):  Ni ere kristotarra naiz –bai eta demokrata ere.  
Bainan izena baino nahiago dut izana (erraiten ohi den bezala)... 

Bilakaera ez da argitu, inondik ere azkarra izan zuen, 1950etik aurrera argitaratutako guztian, oso 
bestelako agertu zen.

2273 AZURMENDI, J.: Schopenhauer, Nietzsche, Spengler Miranderen pentsamenduan, Susa, Zarautz, 
1989, 29 or.
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Bere  eskarmentuak  agertzen  dituztenak  dira  sentimenduzko  utzipena  

(“Maitasuna”),  gorputzeko  harreman  hutsak  (“Pigalle”),  benetako  lorpenak  

(“Jei gai” eta “Ametsetan”), alaitasunezko harremanak (“Oinanone”), pedofilia  

(“Larrazken  gau  batez”  eta  “Amsterdameko  oroitzapen  bat”);  gero  besteen  

harremanak  aipatzen  ditu:  lesbostarrak  (“Neskutsak”)  eta  pederastak  

(“Jainkozalea”)2274. 

Olerki  horiek  bere  balio  literarioaz  gain,  moral  kristauaren  aurka  egin  zuen 

borrokaren  baitan  kokatu  behar  ditugu,  eta  moral  arloko  borroka  hori  borroka 

politikoarekin  ere  harreman  estuan  zekusan  (Gogora  “Euskaldungoaren  etsaiak” 

artikulua,  non euskaldunon gainbeheraren  kausatzat  “Europako Sarthaldeko  bi  statu  

latin-berriok eta Romako Eliza”2275 jotzen zituen). 

Beste bi bertute kristauei doakienez, fedearen eta itxaropenaren bertute teologalen 

aurkako poema bortitzenak “Ohiko jainkoari” eta “Lili bat” deritzanak ditu, bata irudiz 

erantziagoa eta bestea jantziagoa, baina biak ere, zein baino zein bortitzagoak.  

Lehenbizikoaz,  L.M.  Mujikak  adierazi  izan  du  poema  horixe  dela  euskaldun 

fededunentzat  mingarriena  –bera  ere  mindua  sentitu  zen  fededun  gisa–,  baina  aldi 

berean baieztatu du topiko antikristauez beteriko poema nietzschetar bat baino ez dela. 

Hona poema amaierako lau bertsolerroak: 

Josu bar-Joseph, gaztaroan maite zindudan.

Maitakeri hark noradino nau iroan...  

Gaur, Judu-seme, gutartera itzul bazinde,

gurutzifika zindezaket nik ostera!2276.

2274 “Jon Miranderen ordenua bere lekuan” in Jakin, (106), 1998, 12. or.
2275 Gernika, (23), 1953.
2276 MUJIKA, L.M. : Irudiak, teknika literarioak eta ideologia Mirande-ren poesiagintzan, Haranburu 

editor, Donostia, 1984, 100-104 orr.
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Gaztaroan Jesukristoren bila ibili zen, harengan sinesten baitzuen, baina hark bazter 

utzi zuen, eta sentimendu samin-sumina agertzen zuen bazter uzte horregatik: 

Josu bar-Joseph, ebili naiz zure elizetan

ezkoen suan bihotz sor haur sutu nahiz.

Nuen orduan, Rabbi, zure baithan sinhesten

(Eta ondikotz! aingeruen baithan ere...) (.)

Eta zuk aldiz utzi nauzu...Zergatik arren?

Zergatik arren, on hotsezko Jainko Josu?(.)

Josu bar-Joseph, deithu zaitut haizeen artetik

Hilbeltz erdiko gauhil hartan zurtz eta zut (.)2277.

“Lili bat” olerkian itxaropenaren bertute teologala bere arimaren landetan hiltzeko 

guraria agertzen zuen, Iparra eta Hegoa baino goragotik etorritako haizeek iharrarazirik:

Lili haur ene landetan ere

aspaldi huntan ezin hila dut (.)

Ai! goragotik ethorri-haizeek

ailezate jo ene landetan

et´eiharraraz “itxaropena”

izena duen zithal-lilihaur!2278

Ez dakigu kristau izatetik pagano izaterako itzulia nola egin zuen J. Mirandek, baina 

haren epistemologia, morala eta ideologia politikoa kristautasunaren arbuio osoan eraiki 

zituen,  eta  euskaldunek  beste  politika  bat  egin  zezaten,  ahulgarritzat  baino  ez  zuen 

kristau-demokraziatik  landa,  ezinbesteko  ikusten  zuen  moral  kristaua  ere  gogor 

erasotzea guztiz baztertua izan zedin.

2277 MIRANDE, J.: Poemak 1950-1966, Erein, Donostia, 1984, 79-80 orr.
2278 78 or.
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2.3. Antzerkigintza

Iparraldean  hamarkada  honetan  halako  loraldi  bat  gertatzen  da  P.  Larzabal,  T. 

Monzon,  P.  Guilsou  eta  M.  Elissagaray  antzerki-idazleekin,  eta  antzerki-talde 

amateurrek  jokatzen  dituzten  ikusgarri  anitzekin.  Aldeak  alde,  1915etik  1936ra 

Gipuzkoan  eta  batez  ere  Donostian  Euskal  Iztundea  Deklamazio  Eskolarekin  eta  T. 

Alzaga eta A. Barriola antzerki-idazleekin eta, bereziki Espainiako II. Errepublikaldian, 

gertatu zen goraldiaren tankerakoa.

Bigarren  mundu gerra  iragan  berri;  Frantzia  irabazle  gertaturik  baina  lau  urteko 

okupazioak eragindako kolaborazionismoaren itzala  presente;  beste  era bateko teatro 

baten  beharra  sentitzen  zuen  P.  Larzabal  erresistente  ohiak.  Apaizen  gerizpean  eta 

begiradapean  komedia  goxoegiak  egiten  ziren,  aingerutiarrak,  eta  trufariegiak,  irri 

merkeegiaren  bila,  maiz  euskaldungoaren  aurkakoak,  frantsesa  gaizki  ematen  zuten 

euskaldunak zirela protagonista, edo euskal kutsurik batere ez zuten antzerkiak jokatzen 

ziren: teatro haren maila eta balioa goratu beharra zegoen, bai baitzuen eragin sozialik, 

telebista orduantxe etxeetan sartzear zegoela. Zinema frantsesarekin ezin lehiatu baina 

teatroarekin bai.  

Teatroari errealismoa, euskaltasuna eta balio giristino zinetakoak txertatzeko estatu 

laikoak eta  Eliza frantsesak bazter  utziak zituen bi euskal  pertsonaia  historiko hartu 

zituen,  euskal  jendearen  ahotan  kanten  bidez  eta  zerbait  bizi  zirenak  baina  oso 

zatikaturik: Barkoxeko P.T. Etxahun eta Hazparneko Bordaxuri.

P. Guilsou senpertarraren obrarik antzeztuenak bi hauek izan ziren: Molière-ren Le 

Médecin  malgré  lui  komedia-fartsaren  moldapen  Pettan  Mihiku  eta  Nesken  aldi  

Txekhov-en La cerisaie-tik moldatua, eta P. Larzabalentzat onena Gizona deritzana, guk 

dakigula  antzeztu  ez  zena.  Hego  Euskal  Herriari  begira  egin  zuen  antzerki  hori, 

hegoaldetarrek  Jainkoaren  alderako  amodioa  gal  ez  zezaten  gerra  galduagatik  eta 

1936ko gerran Eliza espainolak izaniko jarrera gorabehera.

Pastoralak ere bilakaera garrantzizkoa izan zuen 50eko hamarkadan, antzerkiaren 

eboluzioarekiko paralelo.  Aro historiko berriak pastoralgintza berria galdegiten zuen. 
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Pierre  Bordazarre  Etxahun-Iruri hamarkadako  pastoral  idazle  garrantzizkoenak 

lehenbiziko aldiz euskal sujetak hautatu zituen, Biblia, santuak eta Frantziako historiako 

pertsonaiak iraganeko bilakatuz. 1953an, Barkoxeko Pierre Topet Etxahuni eskaini zion 

pastorala, eta 1955ean, Matalas Mithikileko apaiz laborari aldezleari. Laburtu zituen, eta 

beste zenbait aldaketa ere egin zituen, beste ezaugarri batzuk bere hartan atxikiz.

 

Hegoaldean  50eko  hamarkada  antzerkigintzari  dagokionez,  1936ko  gerrak 

eragindako etena eta debekua gainditzeko ahalegin neketsua izan zen.  Gerra aurreko 

antzerki  asko eman ziren berriz,  T.  Alzaga eta  A. Barriolarenak batez ere,  eta  A.M. 

Labaien, N. Etxaniz, J. Etxaide eta S. Mitxelenak sortu zituzten berriak ez ziren eman, 

gerra-galtzaileen ikuspegiak jasotzen zituztenez, besteak beste, debeku politikoak zirela 

tarteko.

Testu dramatikoei doakienez, lehen aroan adierazgarrienak bi drama hauek iruditzen 

zaizkigu:J. Etxaideren Amaiur drama historiko-politikoa, beren erresumaren alde heroi 

gisa  bizia  emateraino  borrokatu  ziren  nafar  zaldun  kristauen  epopeia,  eta  A.M. 

Labaienen  Lurrikara  deritzan drama politikoa,  gerra galtzaile gertatu ziren jeltzaleen 

ikuspegia dramatizatzen duena.

2.3.1. P. Larzabal: Etxahun, Bordaxuri eta Basabeltz

Pierre Topet Etxahunek bere mendean ez zuen arreta handirik bildu; XX. mendearen 

20ko  hamarkadan  P.  Lhandek  berpiztu  zuen,  eta  Larrasketekin  batean  ostera  40ko 

hamarkadan. 1970ean J. Haritxelharrek tesia egin zuen haren biografia eta obraz, eta 

zenbait puntu ilun argitu zituen, baina P. Larzabalen areto antzerkia eta P. Bordazarre 

Etxahun-Iruri-ren  pastoral  libretoa  lehenagokoak  dira,  P.  Lhandek  eta  Larrasketek 

hedatu argitasunen arabera burutuak,  hortxe nonbait,  bakoitzaren nortasunak eratxiki 

ñabardurak gorabehera.

P.  Larzabalen  antzerkia  sei  gertaldi  ongi  lotuetan  garatzen  da,  eta  gertakizuna 

sinbolismo erlijioso  handiko hogeita  lau  ordutara  egoki  ekarria  da.  Pertsonaiak  P.T. 

Etxahunen  kantuetatik  ongi  hautatuak.  Beste  antzerki  batzuetan  bezala  (Bordaxuri, 

Urriki  latza),  asko azpimarratzen du pertsonaren kontzientziaren garrantzia,  gizakiok 

1292



Ondorioak

oso geurea dugun maiseatzeko bizioa gaitzesten du, eta  gizartean fama erdipurdikoa 

dutenengana errespetu eta begirune bereziaz hurbiltzen da. 

Lehenbiziko gertalditik garbi gelditzen da Etxahunen figuraren defentsa izango dela 

antzerkia. Lehenik, Etxahunen bi poema  oroitarazten dizkiguten pertsonaiak aurkezten 

zaizkigu: ama-alabak eta Gaztelondo auzoko  neskatilak2279, maiseatzaileen paradigma 

bilakatuak,  eta  bestetik,  Etxahunek  bere  buruarekin  egiten  duen  bakarrizketaren  eta 

adiskide batekin izaniko elkarrizketaren bidez, jakiten dugu aitak ez zuela maite bere 

antzik  ez  zuelako;  behartu  egin  zuten  maite  zuena  utzi  eta  auzokoa  maite  zuen 

emakumearekin ezkontzera. Bere begiekin ikusi zuen adulterioa, eta horregatik tiro egin 

emaztearen maitaletzat zuenari. Emaztea ahula zuen, eta jarraitzen zuen auzokoarekin 

maitakerietan, eta gizon maltzur hura, auzokoek santutzat zutena hil nahi zuen. Fedea 

beste  edozeinek  adina  bazuen,  baina  damutu  behar  zutenak  eta  herrikideengandik 

jasotzen zituen irain eta mespretxuak merezi zituztenak zein ziren: bera ala auzoa eta 

beraren  emaztea,  adulterioan  nahasirik  zebiltzanak?  Etxahunek  akats  bakarra  zuen: 

odolak  gainditzea,  tenperamentu  biziegia. Haatik,  prest  zen  gertatuak  alde  bat  utzi, 

elizara joan eta aitortza egiteko. 

Laburbildurik, Larzabalek ordurako teatrogintzan zuen jakituria guztia ongi baliatu 

zuen Etxahunen figura mitikoak izan zitzakeen alde beltzak xahuturik, gorazarre bikaina 

biribiltzeko.

Bordaxuri antzerkiari doakionez,  Etxahun antzerkia bezala sei gertalditan banatua. 

Badituzte kidetasunak eta halaber desberdintasunak ere. 

Gai  aldetik,  hura bezala,  XIX.  mendeko  euskal  laborari  familia  bateko tragedia. 

Kasu  honetan  aita  larderiatsuaren  eta  premuaren  arteko  gatazka,  etxaldearen  segida 

segurtatu  eta  posizio  soziala  atxikitzearen  eta  premuaren  maitasun  desinteresatuaren 

arteko  borroka,  eta  batez  ere  kontzientzia  borroka.  Diferentzia  nabarmenena,  hartan 

2279 Biak poema satirikoak dira. “Bi ama alhaba” poeman ostatu bateko ama-alabak satirizatzen ditu 
Pierre-Topet Etxahunek. Alaba aita hil ondotik hamar hilabetera jaio zela hiru hortzekin, eta hark aita 
aitabitxia zuela. Ikus HARITXELHAR, Le poéte souletin Pierre Topet-Etchahun (1786-1862), 
Société des Amis du Musée Basque, Bayonne, 1969, 404. or. eta ond. Gaztalondoko neskatilak-en 
berriz, auzo hartako neskatilen ibilerak satirizatzen dira: gurasoei esanik Madalenako ermitara 
zihoazela erromes,  desbideratu eta Montoriko mutilekin ematen zutela gaua. Ikus, HARITXELHAR, 
1969, 372 or. eta ond.
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Etxahun  koblakaria  bera  zen  antzerkiko  protagonista  eta  oraingoan  Galerianoaren 

kantua bertso-sailaren egilearen aita, ez kondenatua eta koplaria bera. 

Antzerki idazle P. Larzabalek antzerkiko protagonista den aita bere jarrera harro eta 

semearen  alderako  gupidagabea  apaltzera  erakarriko  du,  inguruko  sostengatzailerik 

gabe  soil-soilik  bere  kontzientziarekin  buruz  buru  jarraraziz,  eta  azken  hatsa  eman 

aurretik  haren  borondate  azkarra  bentzuturik,  seme  gaizki  erabiliari  barkamena 

galdegitera bortxaraziko du. 

Antzerki  teknika  aldetik,  gaia  aurkezteko moduan antzekotasun nabarmenak ditu 

Etxahunekin.  Elkarrizketak  originalak,  ongi  egokituak korapiloa  tenkatzeari  eta  gero 

askatzeari buruz.

Bi  antzerki  horiekin  bereziki,  ondotik  ondu  zituenekin  batean,  eraberritu  zuen 

Lapurdi  eta  Nafarroa  Behereko  areto  antzerkia,  eta  gainera  antzerki-kritikari  batek 

zioenez, errentagarri ere bilakatu zuen euskal antzerkia. 

Basabeltz antzerkia  politikoa  da,  eta  1954ko  urtarrilean  eman  zen  lehen  aldiz 

Urruñan, Itsas-Mendi aretoaren estreinaldian. 1959ko Mugari tiro-rekin batean biak dira 

euskaldunen burujabetzaren aldarrikapenaren adibide. 

Basabeltz bigarren mundu gerran dago girotua. Lehenbiziko aldiz antzerkiratzen da 

ideia hau: gu ez gara ez aleman eta ez angloamerikarrak, gu euskaldunak gara; zergatik 

ez  ditugu arrotzak  bere  gisa uzten,  gu haien  mutil  izan  gabe,  eta  euskaldun ahaide 

guztiok batzen;  fisikoki  mugak ezin  ezarri  eta  zaindu baditugu ere,  haiek  armez-eta 

indartsuagoak direlako, bihotzez eta gogoz zergatik ez. Dakidala, lehenbiziko aldiz.

Korapilo nagusia: aita alemanen aldekoa, eginetan baino iritzietan kolaborazionista, 

eta semea ingeles-amerikanoen aldeko, iritzietan ez ezik eginetan, hots, erresistentziako 

kide.  Aita-semeen arteko herra,  eta  egoera politikoaren  pairatzaile  nagusiak ama eta 

familiako beste semea. Alemanek badute herrian laguntzaile-salatzaile nagusi bat, eta 

herritarrak banatuak dira bi bandoen artean.

Amak  ez  du  konprenitzen  arrotzen  politikak  direla  medio  nola  aita-semeak 

muturturik diren: 
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Ba,  sortzez  euskaldunak,  arrotzen  mutil  bilakatuak  gaituk  ezin  bertzez...Euskal  

lurrak, denak bat behar litezkenak, muga batzuz bi partetan ezarri ditiztek...Guri  

duk muga horien sekulan ez onartzea...Arrotzek, gu baino indartsuago direlakotz,  

gure gorputz ontasunetan bortxatzen ahal gaitiztek; bainan guhaurek ez badugu  

nahi, nehor ez zukek gure gogo-bihotzez jabe bilaka...

Antzerkiaren denboran, euskal lurrak bi partetan banatuak egote horrek alemanek 

egindako zatiketa ekar zezakeen gogora, haien mendeko Lapurdi eta Nafarroa Beherea 

gehiena eta gainerakoa, hots, Petain mariskalaren mendeko Euskal Herria; baina, bestea 

da iradokitzen dena, Espainiak eta Frantziak bien artean zatitua.

Hirugarren  gertaldian,  bi  anaien  arteko  elkarrizketaren  bidez  garatzen  da  Euskal 

Herriaren burujabetzaren aldeko diskurtsoa, agerian eta ozenki, eta nahasketa posiblerik 

gabe. Euskal burujabetzaren aldeko anaiak ingeles-amerikanoen aldekoari: 

Lur hau libratzeko ari bahintz gerlan, hirekin nindukek. Bainan ez duka ikusten  

bertzeen mutil haizela gerlari?...Hire odola irriskatzen duk, ez lur hau libratzeko,  

bainan  hau  bertze  nagusi  batzuen  menean  ezartzeko.  –Nausi  eta  nausi  

badituk...Ez ahal duk gaizki nausi gaixto bat kasatzea, hobeagoaz ordaintzeko! –

Hik  eta  aitak  hobe  zinukete  guri  manatu  nahi  duten  nausi  guzieri,  erraten  

baziniote: Ez dugu nehoren mutil nahi!...Gure gain bizi nahi dugu.

Basabeltzen ildo abertzale hori garatzen da beste narrazio ildo nagusiago batzuen 

pean; aitzitik, Mugari tiron komedia irrigarri gisan, bera da narrazio nagusia.

2.3.2. Paul Guilsou: Gizona

Apaiz  senpertar  honen  antzerkigintza  P.  Larzabalen  eta  T.  Monzonen  antzerki 

famatuen aurrekoa da, Iparraldeko areto antzerkia berritu aitzinekoa.

25  urtetan  apeztu  eta  1945ean  Mugerrera  igorri  zuten  J.  Urrikarriet  erretoreari 

laguntzera. P. Xarritonek dioenez, apaiz hori P. Lafitterekin batean, Ipar Euskal Herrian 
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abertzaletasunaren  hazia  erein  zuenetarik  bat  izan  zen,  haien  belaunaldian.  Delako 

Urrikarriet aldudar apez horrek lehen aldiz bezperetako salmoak euskaraz ematen zituen 

Mugerreko  elizan,  parrokiako  eskolan  andere  Malharinek  abiatuak  zituen  lehen 

euskarazko eskolak, eta apaiz etxetik beretik Joseba Rezola eta Mendiola gipuzkoarrek 

Euzkadi  Irratiaren  lehen  emankizunak  ondu  zituzten,  harik  eta  Mitterrand  jaunak, 

orduan barne ministro gaztea zenak, Francori atsegin egitearren, irratia itxiarazi zuen 

arte.  Giro  horren  barruan  hasi  zen  Paul  Guilsou Mugerreko  gazteentzat  euskarazko 

antzerkiak idazten. 

Gure Herria bigarren aldian hasi zenean, haren lau antzerki argitaratu ziren 1950etik 

1953ra arte. Bizkitartean, J. Urrikarriet 1950ean zendu zen, artean 46 urte zituela, eta P. 

Guilsou Hazparneko ikastegira aldatu zen 1952an. 1956an P. Xarritoni galdegin zion (ez 

daki zuzen zergatik,  baina,  susmo du apaiz jansenistekin elkartu zela  Hazparnen eta 

haiekin ezin buruturik edo, alde egitera deliberatu zela) Parisen lekuren bat bilatzeko. 

Eta bere bizitzako azken 37 urteak Pariseko “Saint Pierre du Gros Caillou” parrokian 

eman  zituen.  Lehenbiziko  urteetan  “Saint  Severine”-n  egon  zen  “Saint  Germain  de 

Prés” gazte existentzialisten auzotegitik hurbil, euskalgintzari erabat utzi gabe2280,  baina 

nagusiki hango ardi galduen artzain bilakatua.

P. Larzabal drama idazleak zioen P. Guilsouren Gizona antzerki testuaz Bibliako Job 

sainduaren alegiazko istorioa  zela.  Obra horrek lan handia  zukeela  tauletan  jartzeko 

baina bazuela hats bat gorako sentimenduetara gogoa altxarazten zuena.

Gure iritzian, antzerki horren bidez adierazi nahi zigun P. Guilsou apaizak Jainkoak 

Joben, hots, gizakiaren leialtasuna probatu nahi izan zuen bezala, herrien fideltasuna ere 

berdin  proban  jar  zezakeela,  kasu  honetan,  Euskal  Herriarena,  eta  zehatzago  Hego 

Euskal  Herriarena,  hark  berez  zuzen  jokaturik  ere,  hots,  gobernu  legitimoaren  alde 

2280 Herrian,  1960ko abenduaren  15etik  1962ko uztailaren  26ra  bitartean,  83  emanalditan,  narrazio 
berezia  argitaratu  zuen  Jainkoa  sotoetan izenburuduna,  “neskatxa  baten  oroitzapenak”  azpi-
izenburupean.  Parisen hurbil  zituen gazte existentzialisten bizimodua arakatu,  eta  han haien  soto 
giroan Jainkoak bere itzala nola hedatzen zuen erakutsi nahi izan zuen; adierazi nahiz bezala: Jainkoa 
leku orotan agertzen da edo leku orotan senti daiteke bere hatsa, itxura batera, guztiz jainkogabe edo 
are jainko aurkako giroetan ere. 
Alde batera idazlea apaiza izaki, ausart jokatu zuela deritzat horrelako gazte giro berezia letraz 
agertzera menturatzeagatik, eta bestetik, iruditzen zait apaizak sobera itzalarazi duela idazlea. 
Darabilen euskara bizi eta adierazkorragatik ere merezi luke argitaratzea, eta edizioa apailatzeko 
Senpere inguruko euskara ongi ezagutzen duenak argibide egokiagoak eman ahal izango lituzke. 
Halakorik balitz, atsegin handiz utziko nioke fotokopiaturik eta koadernaturik dudan artikulu-saila. 
Hortik landa, P. Xarritonek jakinarazi digu 1975ean, 1976an eta 1982an hiru erran aire andana igorri 
zizkiola Herriari, Euskaltzaindiari eta Belokeko Aita Iratzederri.
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eginagatik, azkenean Jainkoak onartu zuelako bidegabeki asaldatutako militarrak garaile 

gertatzea. 

Euskaldunek ez zuten uste izan behar Jainkoak bere eskutik utzi zituela, baizik ere 

Ahalguztiduna euskaldunak probatzen  ari  zela,  eta  harengan konfiantza  izanez  gero, 

izan  zezaketen  egoera  hobetuko  zen  konbentzimendua,  bereziki  betebeharra  zuten 

bezala: zaharren ohiturak, mintzaira eta legeak zuzen zaintzen bazituzten.

Horretaraz  gero,  euskaldunon  patua  Jobena  bezalakoa  izan  zitekeen,  azken 

zoriontsuduna, baldin eta bidegabeki pairatu arren, Jainkoari leial irauten bagenuen2281. 

2.3.3. Pierre Bordazarre “Etxahun-Iruri”: Etxahun koplakaria

Pierre  Topet  bezala,  Pierre  Bordazarre  ere  zuberotar  laborari-artzaina  zen,  hots, 

ofizio  berekoak ziren  bi  Etxahunak.  Ozazeko Leon Salaber  kantari,  dantzari,  istorio 

kontalari,  soinulari  eta  pastoral errejenta  maisu izan zuen, eta hark hamabost urteko 

zela  Irurin  zuzendu  zuen  Charlemagne pastoralean  kargu  bat  eman  zion.  Halaber, 

gazterik hasi zen Louis Ligetx larraintar bertsolariarekin  koblakan.  1946an bertsolari 

txapelketa  bat  irabazi  zuen  Hazparnen,  besteak  beste,  Xalbador  eta  Mattinekin 

lehiaturik. Beraz, bat-bateko koplaria bazen.

1946an sortu zuen Agur Xiberoa  bere kantarik famatuena. Txirula eta ahoko soinua 

jotzen  ikasi  zuen  gaztetan,  musika  irakurtzen  ez  jakinagatik,  belarria  egina  zuen. 

1953an, Barkoxen eman behar zen pastorala, hango aktoreak biltzeko eta hautatzeko-

eta,  izan  zuen  Barkoxeko  seme  zen  Marxel  Eihartxet2282 pastoral  zuzendariaren 

lankidetza.  Horretaraz gero,  bere talentu bereziaz gain,  kantuak egiteko eskarmentua 

izaki, eta errejentak adiskide eta bereziki Eihartxet barkoxtar pastoral errejenta lankide 

zuela, giza ingurune egokia zuen  Etxahun koplakaria pastorala ondurik pastoralgintza 

eraberritzen hasteko.

2281 Ikus “Antzerkigintza” kapituluan, Paul Guilsou antzerkigileari eskainitako atalean zertan oinarritzen 
garen baieztapen hori egiteko.

2282 Ikus: LARRONDO, J.:  Etxahun-Iruri khantan, Paue, 1977, 111-112 or. 
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Pastoral  idazlearengandik  libretora  etorriz,  gisa  denez,  garbi  dago  Etxahun 

desenkusatzeko eta errugabetzeko asmoa zuela nagusi2283. 

Jakina denez, pastoraletan giristinoak onak dira eta turko mahometarrak gaiztoak. 

Zein  dira  turkoen  artean  paraturik  ez  egonagatik,  nabarmen  gaiztoen  ezaugarriez 

markatuak  pastoral  horretan?  Protagonista  nagusiaren  anaia  eta  aita,  anaiak  aita 

zirikaturik azken honek Etxahun eta bere maitalea bereiztera behartzeagatik. Beste bat, 

Etxahunen emaztearen pertsonaia. Oso adierazgarria da 8. agerraldia, Etxahuni apezaren 

rola egotzirik, emazteak aitortzen dio kofesioan senarra tronpatzen duela noizbehinka, 

eta horretan laguntzen diona Heguiaphal auzoa dela. 

Emaztearen maitalea turkoen artean paratua da. Eta jendarmeak ere bai, nahi gabe 

adiskidea tirokatu ondoan bortuan ihesi dabilen Etxahun xerkatzera doazenak.

Pastoral edo tragedia orotan bezala, nahiz benetako tragediarik ez baizik heroiaren 

gorazarrea izan, amaiera garrantzizkoa da oso, eta pastoral zaharretan  Te Deumarekin 

bezala,  egungoak hiltzerako kantorearekin finitzen dira.  Etxahun-Irurik berak asmatu 

zituen  idatzi  zituen  pastoral  gehienetako  hiltzerako  kantoreak,  baina  lehenbiziko 

pastoralean ez,  Pierre-Topet  Etxahuni  egozten zaion hil  kanta hautatu  zuen, nahiz J. 

Haritxelharren arabera berea ez izan2284, azken predikuaren aitzinetik emateko.

Laburbildurik, pastoral honek Etxahunen mitoa hedatzen lagundu zuen. Biografian 

hautaturiko  gaiengatik,  batez  ere  hauen  garapenagatik,  pertsonaien  banaketagatik, 

giristino eta turkoen banaketa eta gero giristinoen artean Etxahunekiko harremanaren 

arabera finkatzea haiek, haren etsaiak gaizto kutsuz hornituak eta adiskideak on eitez. 

Hark egindako gaizkiak aitorturik ere, haren damutze eta erromesaldien bidezko hoben 

xahutzeak azpimarratzen ditu pastoralak eta azken kantore giristinoa ere axola handikoa 

da. P. Larzabalek bere erara, eta P. Bordazarrek pastoralaren egituraz, gizonari ohorea 

itzuli zioten eta koblakaria goretsi zuten. 

2283 Irria eta negarra eta kantuak txandakatzeko arteari  buruz, zioen Allendu semeak aitak pastorala 
idazten  zuela  agerraldien  segida  buruan  emanik,  agerraldi  posibleen  irudiak,  haien  segida  buruan 
erabiltzen, egosten, aski denbora ematen zuela, bersetak idazten bezainbat; esaterako, Ximena pastoralean 
hiru aste eman zituela pentsaketan eta beste hiru idazten. Komunikazioaren alorreko konbinazio hau ez 
dakit jasoa dagoen analisi semiotikoetan.
2284 Ikus HARITXELHAR, J.: Euskera, 1969-70, 652 or. eta ond. 
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1953an  hiru  asteren  buruan  bi  aldiz  eman  zen,  eta  hortaz,  kronika  idazleek-eta 

ematen zituzten datuez fidatzera, sei-zazpi bat mila jendek ikusiko zuen, hori bai, garai 

hartan gehienak zuberotarrak izango ziren.

2.3.4. J. Etxaide: Amaiur

Barneko exilioko idazle goiztiarrenetako bat izan zenJ. Etxaide, eta antzerkigintzan 

ere  bai.  1949an  datatu  eta  1951n  argitaratu  zen  antzerki  hori,  funtsean,  beren 

erresumaren alde heroi gisa bizia emateraino borrokatzen diren nafar zaldun kristauen 

epopeia da. Ez zen antzeztu, batez ere debeku politikoengatik.

Aitari eskainitako liburuan aitortu zuen aitaren aldetik lehen arbaso ezaguna zuen 

Jaun Peru Etxaideko beaumondarra bazen ere, hark egindako hautua euskaldun eta nafar 

bezala gaitzetsi beharrean zela, beaumondar baten ondorengo izanagatik, agramondarra 

zela bera2285.

Dramara etorririk, hiru ekitaldi ditu, eta 1521-1522. urteetan jazotako gertakariak 

testuratzen  ditu:  lehenbizikoa  Xabierko  gazteluan  gertatzen  da,  bigarrena  gaskoi-

bearnotarren  laguntzaz  Albreteko  Enrike  erregeak  berreskuraturiko  Iruñean,  eta 

hirugarrena eta azkena Amaiurko gaztelutik hurbil den Elizondoko baserri batean.

Antzezlariei  dagokienez,  hamazazpi  antzezlari,  testuak dioen bezala,  bizi  izanak, 

historikoak, eta bederatzi  asmatuak. Bizi izandako horietatik hamalau agramondarrak 

eta hiru baino ez beaumondarrak, horien artean Loiolako Inazio.

Hamalau  agramondar  horietatik  protagonistenak,  hots,  narrazio  edo  elkarrizketa 

gehienetan esku hartzen dutenak Xabierko Frantziskoren familia da, bereziki ama (lehen 

bi  ekitalditan,  hirugarrenean  desagertzen  da),  eta  gero  seme  zaharrena,  1521ean, 

Xabierko jauna  zena  eta  gainerako ahaideak,  santu-beharra  barne.  Azken ekitaldian, 

Iruñeko kalonje batek eta domingotar batek rol garrantzikoa jokatzen dute, elizaren zati 

baten onespena ematen diotenez gero nafar zaldunen balentria  gogoangarriari,  baina, 

guztien  gainetik,  baserri  bateko  aitona  bat  gailentzen  da,  nafar  baserritar  xume bat, 

2285 ETXAIDE, J.: Etxaide jauna, Erein, Donostia, 1986, 28. or.
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adieraziz  bezala,  nafar  herria  agramondarrekin  zegoela,  Amaiurko  heroiekin  eta  ez 

beaumondar traidoreekin. Beaumondarren aldetik, Leringo kondeek hartzen dute parte, 

aitonagandik bilobaganaino, eta Loiolako Inaziok nagusiki.

Antzerki-testua idazteko teknikari doakionez, ekitaldien luze-laburra, tempoa, euren 

arteko harremanak eta gertakizunaren aurrerabidea, pertsonaien ezaugarrien definizioa 

eta garapena, elkarrizketen kalitatea, nahiko onak dira. Berez, askatasun politikoa egon 

balitz,  eta  euskal  antzerki  taldeek  aukera  gehiago  izan  balute,  mintzaldi  luzeegiak 

mozturik, testu hau antzeztu ezinik ez zegoen.

Eskema ideologiko nafar –ezen ez jeltzale– finkatuen arabera eraikia dago antzerkia, 

eta iraganean itxuraz bakarrik dago girotua, iragan 1936ko gerra du atze-oihal ageriko. 

Agramondarrak  dira  zinetako  nafarrak  eta  beaumondarrak  traidoreak,  Nafarroa 

Espainiari saldu diotenak; haiek gerra galtzaileak eta hauek irabazleak. 

Amaierak  bi  bando  elkarri  etsaituak  adiskidetzeko  bidea  irekia  uzten  du 

partekaturiko  kristau  fedeaz!J.  Etxaideren  ezaugarri  konstante  bat  da  hori,  eta  garai 

honetako beste euskal idazle askorena: S. Mitxelena, P. Guilsou, N. Etxaniz. Hala diotsa 

amaieran aitonak Leringo kondeari:

–Napar izateari uko egin ba´diozu ere, kristau izateari eusten diozulakoan nago. Ni 

ere kristaua naiz, sinestuna; beraz, txapelak kenduta otoitz egin dezagun Amayur

´ko gudaldian bi aldetatik il diranen gogo-alde. “Aita gurea...”

–Bakoitzak bere ustean sinisten du ta besteak oker dabiltzala derizkio. Baño iritze  

oien gañetik gizon zindoak zeratela ikusi-dakust. Barkatu bada, gaizki esanak eta  

ba´nua nere gudariekin. Pakea bego zuengan.

–Ongi  joan,  beaumondar  zalduna,  ta  oroitu  beti  garaille  zeraten  aldi  ontan,  

Amayur´en garaitu dituzuten agramontarrak, zuen odolekoak, zuen anaiak dirala;  

zuen aurka borrokatu dutenak, orixe bai, baño gizonki ta gogaitsu jokatuz beren  

iritzean naparrok izan dezakegun elburu santuenaren alde.

2.3.5. A.M. Labaien: Lurrikara
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Iparraldean P.  Larzabal  bezala  Hegoaldean  antzerki  idazle  gailena.  1953ko urtea 

bereziki  samina  izan  zen  36ko  gerra  galdu  zutenentzat.  Franco  jeneralak  abuztuan 

AEBekin  itun  ekonomiko-militarra  sinatu  zuen,  eta  irailean  Pio  XII.a  buru  zuen 

Vatikanoarekin konkordatoa; urte horretan idatzi zuen  antzerki hori2286.

Jeltzale  euskaldun gerra-galtzaileek  ere,  anaien arteko gerra  horren bere bertsioa 

eman  nahi  zuten  50eko  hamarkada  beltz  horretan,  beltza  itxaropen  guztiak  galdu 

zituztelako  II.  mundu  gerran  garaile  gertatu  ziren  potentzien  laguntzarekin  Franco 

eraisteko, eta A.M. Labaienek hobekien ezagutzen zuen artearen bidez egin zuen, hots, 

lau ekitaldiko antzerkia burutan atereaz. Azkenean 1955ean lortu zuen antzerki-lan luze 

hori argitara ematea  Euzko-Gogoa-n. Ez zen antzeztu noski, besteak beste, Francoren 

zentsurak guztiz ezinezko bihurtzen zuelako.

Lehen eta hirugarren ekitaldiak Gipuzkoako herri bateko moja etxe batean jokatzen 

dira,  bigarrena  herri  horretako  batzokian,  eta  laugarrenak  bi  zati  ditu;  bata,  espetxe 

batean,  eta  amaiera  berriro hasierako komentuan.  Denbora:  36ko gerraren  hasierako 

hilabeteak. 

Lehen ekitaldian pertsonaien izaera eta batez ere ezaugarri ideologikoak zehazten 

dira. Garrantzizkoenak moja etxeko hierarkiari doakionez, kapilaua, ama aitzindaria, eta 

ama  zuzendaria  dira.  Kapilauak  Aitzol  oroitarazten  du:  apaiz  abertzale  euskal 

sindikalismoaren sustatzailea; batzokian sakristian bezain etxeko ibiltzen da, eta batez 

ere  alkartasuna-koekin  (ELA/STV) janari  kooperatibak  sortzen  eta  etxe  merkeen 

eraikuntza bideratzen,  eta Eliza kritikatzen ere badaki,  kristau epelen jokabideari  eta 

kristau  izeneko  ugazaba  batzuei  egotziz  gizartean  elkarrenganako  gorrotoa  sortzen 

Elizak ere lagundu izana. Ama aitzindaria eta biak esan liteke gogaide direla, jakina, 

bakoitza bere paperean. 

Ideologia  aldetik  beste  alderdian,  hots,  karlisten  alderdian,  komentuko  ama 

zuzendaria eta sakristaua daude. Ama Zuzendariak beldur handia die gorriei, eta guardia 

2286 Ikus  DIAZ,  J.  eta  IZTUETA,  P.:  Jokin  Zaitegiri  egindako  gutunak  I  (1932-1955),  Utriusque 
Vasconiae,  Donostia,  2007,  387  or.,  418  or,  eta  429  or.  1954ko  urtarrilaren  13an  idazten  dio 
galdetzeko Lurrikara antzerkia jaso duen, ez dakiela zenbat gutun idatzi dizkion beraren erantzunik 
jaso gabe. Hortaz 1953. urte azkenerako burutua zuen. Beste bi gutunetan eskerrak ematen dizkio 
Jokinek  bere  ardurapean  hartu  duelako  antzerkia  argitaratzea.  Garrantzizkoena:  A.M.  Labaienek 
mundu guztitik antzerki hori argitaratzea nahi zuen.  
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zibilak  nahi  lituzke  komentuko  zaindari.  Sakristaua  karlista  zaharra  da:  alderdiaren 

ibilbidearekin ez da kontentu, baina bere burua zaharregi ikusten du alderdiz aldatzeko. 

Bihotz oneko bezain eskola gutxiko gizagaixo gisa dago karakterizatua.

Oso garbi geratzen da gerra ez dutela euskaldunek sortu, baizik zuriek eta gorriek. 

Gudariak  eta  Alkartasunako  langileak  oso  jatorrak  dira:  Jainkoa  eta  euskal  herriak 

zaintzen ari dira, eta Euskal Herriko eskuindarrei  ihes egiten laguntzen diete gorriek 

erail ez ditzaten, eta gorriek komentuak erre ez ditzaten zaintzen dituzte komentuak eta 

haietan bizi diren lekaimeak; hots, jeltzaleen ikuspegiak ageri dira.

Obraren dohain artistiko eta dramatikoez dagokienez, Labaienen beraren iritziz, lau 

dira funtsezko balioak: ekintza, pertsonaiak, elkarrizketa eta mugimendua2287. Ekintzan 

mugimendua dago eta aldi berean batasuna, komentuan hasi eta komentuan amaitzen 

baita; pertsonaiak ongi karakterizatuak daude, aipatu dugun bezala sakristau karlistan 

gertatzen den bilakaera sinesgarria da, eta elkarrizketek,  oro har,  funtzionatzen dute; 

horrenbestez, ez da antzerki itxurako panfleto politiko bat, baizik mezu politiko garbiko 

antzerki bat dramaturgiaren arauak errespetatuz eraikia.

Korapiloa  lotze  eta  askatzeari  dagokionez,  tentsio  dramatikoak  goia  jotzen  du 

Alkartasunako  langilea,  bere  andregaia,  eta  kapilau  separatista  espetxera  sartzen 

dituztenean. Nola askatzen da korapiloa?

Epaimahai  militarrak  heriotze  zigorrera  kondenatzen  ditu  alkartasunakoa  eta 

kapilaua, eta biak sendo eta beren zuzentasunaz etsi-etsirik hiltzen dira. Baina bukaera 

epikoa bezain lirikoa du, eta irreal samarra; izan ere, hil baino lehen ezkontzen ditu 

kapilauak langile abertzalea eta andregaia eta astia dute itxaropenaren fruitua sortzeko. 

Euskal langilea eta euskal apaiz zuzena erail dituzte bidegabeki baina itxaropena ez dute 

hil,  espetxean  ezkondutako  abertzaleen  ondorengoak  lagundu  dezake  bidegabeki 

eraildakoen  izena  oroitzen  eta  garbiarazten.  Goikoaren  agerraldi  horrekin  egiantza 

galtzen  duela  antzerkiak?,  hori  gabe  sinesgarriago  eta  dramatikoago  eta  antzerkian 

jasotzen  den  gertakizunarekin  erarago  legokeela?  Nolanahi  ere,  Labaienen 

antzerkigintzaren ezaugarri bat da gauzak ez dramatizatzea hein batetik gora, etsipenean 

jausteko biderik ez eskaintzea. 

2287 LABAYEN, A.M.:  Teatro euskaro, I. Tomoa, Auñamendi, Donostia, 1965, 94. or.
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Ama Zuzendariak,  gertatuak  gertatu  eta  ingurukoen ikuspegiak  ikuspegi,  bereari 

tinko eusten dio: epaimahai militarrak hala erabaki badu, zerbaitegatik erabakiko zuen! 

Sakristau zaharrak berriz, ikusirik zer egin duten Francoren aldekoek errebelatu egiten 

da, eta ihes egiten du berrogei urte bertan emandako komentutik. 

Fededun finen artean matxinadak eta Francoren garaipenak sortu zuten triskantza 

espiritualaren isla ere izan nahi du antzerkiak, eta sakristauak egiten duen galdera honi: 

Nork  agintzen  du  ezpatak  ala  artzai-makillak?,  ama  aitzindariak  ematen  dion 

erantzunak antzerkia amaiturik:  Lurrikarak! Ondoren gelditzen dan naasi aldian zutik  

irauteko indarra gutxik bait dute. (Goruntz begiak jasorik) Illunpean artaldea galdu ta  

sakabana ez dedin, Jaun altsuari eska ezaiogun Artzai onak eman ditzagula!,   gerra 

garaikoa ez baizik oso berrogeita hamarreko ikuskera islatzen du: gerra galdua ez ezik 

Francok irabazia nazioartean zilegitasuna, eta Elizaren hierarkia eta Vatikanoa harekin 

guztiz bat eginda; euskal fededunak eta abertzaleak politikoki suntsituak eta fedeari ezin 

eutsirik baina gerran egindakoaren zuzentasunaz inoiz baino ziurrago, Jainkoak lagundu 

ez bazituen ere.

2.4. Kontagintza 

Olerkigintzan  eta  antzerkigintzan  baino  uzta  apalagoa  gaur  eguneko  talaiatik 

behaturik. 

Herri  literaturak  presentzia  handia  izan  zuen hamarkada guztian:  herri  folklorea, 

ipuin edo kontakizunak, umorezko kontakizunak eta alegien bitartez. Gazte literaturak 

ere  izan  zuen  bere  lekua.  Dagokion  kapituluan  aztertu  ditugu  Leon  Leon  apez 

hazpandarraren alegiak eta J. Etxaideren Purra! Purra! umorezko kontakizuna, besteak 

beste.

Aipagarria da bigarren aroan, 1956tik 1959ra bitartean, bost eleberri idatzi zirela, 

nahiz eta  bi  baino ez argitaratu.  Idatzi  Txillardegik  Leturiaren  egunkari  ezkutua  eta 

Peru Leartzako eta biak argitaratu; E. Erkiagak Araibar zalduna; J. Etchepare jatsuarrak 

1303



Ondorioak

Ithurraldea  eta J. Mirandek  Haur besoetakoa. Esanguratsua: urteak aurrera eleberrien 

presentzia ere bai.

Lehen  aroan,  adierazgarrientzat  honako  hauek  jotzen  ditugu:  P.  Narbaitzen 

Katalinen  gogoetak;  J.  Miranderen  ipuin  modernoak,  eta  bi  eleberri,  biak  1955ean 

argitaratuak, J. Etxaideren Joanak-Joan, eta J.A. Loidiren Amabost egun Urgain-en. 

2.4.1. P. Narbaitz: Katalinen gogoetak

Arrakasta handia izan zuen. J. Elizalde  Zerbitzarik irakurgai onentzat jo zuen; L. 

Villasantek gipuzkerara ekarri zuen eta Hegoaldean ere bi edizio izan zituen. Zergatik 

horrelako  arrakasta?  Balio  literarioengatik  ere  bai,  baina  nagusiki  beste  arrazoi 

batzuengatik.

Lehen pertsonan egindako kontakizuna  da,  eta  lehen ataletik  beretik  narratzailea 

bigarren  pertsona  bati  zuzentzen  zaio:  Jaunari;  eta  horrek  kontakizuna  kontakizun 

erlijiozkoen artean paratzen du. 

Liburu hau idatzi  zuen garaian P. Narbaitzek  Etchea zeritzan hilabetekaria egiten 

zuen euskal gurasoentzat, eta apostolutza lan horren osagarri bat da liburua eta, erabat 

harturik, liburu honen bidez katixima atsegin bat paratu nahi izan zuen haientzat. Erlijio 

hezkuntza eman nahi izan zien gero berak izan zitezen euskal laborari familietan senar 

eta  seme-alaben  erlijio  hezkuntzako  irakasle:  etxekanderea  “Jainkoaren  neskato” 

(liburuko azken atalaren izenburua) bilakaturik, hots, halako Zeruko Amaren iduriko, 

familia  giristinoki  hazi  ahalko  zuen eta  segida  eman  “hiri”  laikoak  eta  Ipar  Euskal 

Herria odolusten zuen emigrazio gaitzak mehatxaturik zuten euskal laborarien kultura 

erlijiozkoari.

Egiturari doakionez, hasiera batean ematen du asteko egunen segida erabiliko duela 

atal solteei batasuna emateko, baina, ez, larunbat goizetik hasi, Jaunaren eguna behar 

duen igandearekin  jarraitu,  astelehenarekin  merkatu  eguna jorratu,  eta  hortik  aurrera 

suntsitzen  da egitura  hori.  Xedea handiegia  du:  oinarrizkoa bai  baina,  haatik,  erlijio 

hezkuntza osoa biltzea, oso labur emanik ere (alegiazko irakurle nagusia etxeko andrea 
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izaki,  guztiz  egoki)  eta  horretarako  ez  dio  balio  asteko  egunen  ardatzak.  Batasuna 

gaiaren tratamenduak eta liburuak aurrez jarritako xedea erdiesteak ematen dio, hots, 

literarioki familia giristinoaren segida segurtatzeak.

Elizak  ez  zituen  Ipar  Euskal  Herrian  ekonomiaren  bridak  bere  gain,  eta 

irakaskuntzarenak hein batean baino ez. Familiarenak atxiki nahi zituen. Gizarte funtzio 

aldetik testuinguru horretan kokatzen da Pierre Narbaitz bikario nagusiaren idatzi hau, 

eta horrek azaltzen du Iparraldean ez ezik Hegoaldean ere apaiz-fraide euskaltzaleen 

artean eta haien eragin eremuan izan zuen harrera izugarri ona.

L. Villasantek oso ongi azaldu zuen liburuaren eginkizun soziala: 

Baserriari  laguntzea,  alegia.  Danok dakigu zein arrisku  aundian arkitzen  dan  

gaur euskal  baserria.  Danak fabrikara  joan nai.  Kalera igesi.  Kaleko lillurak  

artuak gaude, nonbait. Ez al zan komeni, une ontan, baserriko bizitzaren alderdi  

onak argitan jartzea, besterik ezpada, gure nekazariek beren bizieraren poza ta  

zoriona obekiago ezagutu ta sentitu dezaten, eta etxea ta lur-lana maiteago biurtu  

dakizkien?2288.

2.4.2. J. Mirande: ipuin modernoak

Zelako kontrastea  P.  Narbaitzen  kontakizunarekin,  eta  honen ondotik  datorren  J. 

Etxaideren  eleberri  giristino  Joanak-Joan-ekin  ageri  dutena  zuberotar-paristarrak 

hamarkada hasieran idatzitako ipuin modernook. 

Zuberoan 1951n dataturiko “Behiak” deritzanean, Indiakoak balira bezala, jainkosa 

geldiak deitzen die behiei:  Oi! Behiak, jainkosa geldiok, ez asarre izan: ez natorkizue  

soroetako bake handia nahastera...Mindun eta apal bait nator, ez asarre izan...

Lau  arrangura  adierazten  dizkie  behi  jainkosei:  lehena,  lanarekikoa,  gizakume 

nekatua  zela  buruz  bezala  haragiz;  bigarrena,  maitatu  zuela  eta  min  eduki  zuela 

2288 ARRADOY, P.: Kataliñen gogoetak (Aita Luis Villasante frantziskotarrak gipuzkoako euskeraz 
jarriak), Arantzazuko Frantziskotar Argitaldaria, Arantzazu, 1966, 2. edizioa, 7. orr.
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bihotzean; hirugarrena, bere Euskal Herria zela eta min zuela, eta laugarrena eta azkena: 

gizadiagatik min zuela, giza espezieak mundu honetan zuen bizimoduagatik. 

Lehenbiziko hiru arrangurei buruz, behi jainkosek lasaitzen dute gizaki minbera, era 

desberdinetan, baina beti, naturaren gurpil arduragabeari erreparatzeko esanez,  baina 

azken galdera  filosofiko  hori  planteatzean,  gizakien  edo gizadiaren  heriotzaz,  azken 

buruan, behiek ez zuten erantzun, luzaro berari begiratu zioten. Eta haien begietan barre 

algara handi, isil  bat nabaritzen zuen...orduan barre egin zuen behiekin batera. Belar 

gainean etzan zen, goizeko eguzkiak argitzen zituela belardiak, behiak eta bera.

Bestela esanik, gizakiak eta gizadia natura gara eta naturara itzuliko gara edo Lehen 

Izatetik jalgi ginen eta hara itzuliko gara2289: gure espeziearen heriotzari buruzko kezka 

oro  barregarriak  dira.  Behiak  gizakiok  baino  askoz  azkarragoak  dira  naturaren 

bilakaerari jarraitzen dakitenez gero.

“Ametsa” olerkian,  beste edozein idatzitan baino bilduago eta argiago ikusten da 

Miranderentzat ezkontza inposaketa sozial hipokrita bat baino ez dela. 

Gizon  zintzoa,  besteak  bezalakoa,  saldokoa  izan  zen  orduraino.  Gurasoek  “bide 

zuzenetik” gidatu zuten; irakasleek ere bai; beste asko bezala, emakume batekin hasi 

zen, gizartean ongi ikusia dagoelako, ezkondu zen gizartean ongi ikusia dagoelako, eta 

urtebete zeramaten ezkondurik,  baina haragizko lokarriek ez zituzten senar-emazteak 

gogozko lokarriz bateratu; bakoitz izaten jarraitzen zuten; haragia eta gogoa ezin dira 

bateratu Miranderentzat, biga dira. Ez zeuden saldoko beste senar-emazte batzuk bezain 

gaizki, haurrik ez izatea erabaki baitzuten –ezkontza zentzugabea bada, familia osatzea 

astakeria handiagoa–; baina gizonak musikaren eta batez ere alkoholaren eraginez beste 

kontzientzia  bat  iritsi  zuen,  eta  hipokrisiaren  eta  eguneroko  engainutik  libre  esango 

zukeen Mirandek, gutxiengo hautetsiaren askatasuna erdietsi zuen: lepotik heldu zion 

emazteari eta ito zuen. Espiritu libreak ez ezkondu behar zuen eta are gutxiago familia 

osatu.

2289 Ikus “Izatearen sustraiak” kapitulua, AZURMENDI,  J.: Schopenhauer, Nietzsche, Spengler 
Miranderen pentsamenduan, Susa, Zarautz,1989, 43. or eta ond.
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P. Narbaitzek mamitutako Katalin, segur aski moja hastiagarri bat irudituko zitzaion, 

literarioki behinik behin2290. 

“Zinopa” ipuinean, martiria ez da saldoko senar bat, baina bai mutil zintzo, langilea, 

gisakoa,  gizarteak  eskatzen  duen  bezalakoa.  Gorroto  zuen  jainko  idolo  batek  eta 

heriotza odoltsua eman zion: poliz-gizonak gehienik harritzen zituena, aldiz, zauriaren  

itxura zen: eguzki gurpil baten antzean haizto ukaldika bularrean egin izan zitzaion;  

zauri hartarik ixuri zen haren odola, eta Herioa sartu zen haren gorputzaren ondoraino.

Zelten  tenplu  sakratua  zen  oihan  ilunean,  gaurik  iluneneko  garaian,  neguko 

solstizioan, zelten gaueko jainkoren bati eskainitako giza oparia. Baina jainko-panteoi 

zeltatik  edo euskal panteoi pagano zaharretik  hartutako sinbolo zehatzak gorabehera, 

barnago, jendearen ohiko “zintzotasuna”, kristau oinarrietan funtsaturikoa, erail beharra, 

bestelako kontzientzia moral eta politikoa erdi zedin euskaldunen baitan. 

Amaieran azpimarratzen du ironia ozpinez zein ona zen eraildakoa eta zer-nolako 

atsekabea utzi zuen familian eta gizartean: egiazko damua erakutsi zuten haren ahaide,  

ezagun eta nagusi guztiek, mutil zintzo, atsegin, langile bat izan zelakotz beti. Goian  

bego. 

 Olerkietan bezala ipuinetan kristautasunaren aurka. Adiskide handia izan zuen J. 

Etxaide berriz eleberri giristinoak ontzen eta orrazten eta fintzen.

2.4.3. J. Etxaide: Joanak-Joan

J.  Etxaidek  ez  digu  ezer  ezkutatu,  xaloki  azaldu  digu  nola  liluratu  zuten  P. 

Lhanderen  artikuluek,  1936ko  gerra  bete-betean  zela,  irakurri  zituenean  (16-18  urte 

bitartean). Eleberriaren aurreneko zirriborroa egiten hasi eta A. Lhanderi gutuna egin 

zion eta  bai hark berehala  erantzun ere.  A. Lhandek P.T. Etxahunez miresmenez eta 

haren bizitza dohakabeagatik errukiz beterik idatzi zuen. 1970ean argitara eman zituen 

Haritxelhar  jaunak Etxahunen bizitzaz eta  obraz egindako ikerketen  emaitzak,  eta  P. 

2290 Oker ez banago, bizitza errealean bi gurasoak maiteak izan zituen.
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Lhanderen  ikerketen  argitan  egindako  literatur  lanen  eraginez  eta  Etxahunen  aldera 

zeuden hainbat uste on suntsitu egin ziren, baina horiek geroagoko kontuak dira.

Eleberriaren bigarren argitalpenean (1980), tesi nobela egin nahi izan zuela adierazi 

zigun J. Etxaidek, eta helburua azaldu: egiazko erlijioaren funtsa maitasun neurrigabea 

dela  azaltzea,  Jesus  Jaunak  gurutzetik  erakutsi  ziguna,  etsaiari  barkatzen  eta  hura 

maitatzen dakien maitasuna. Eleberriko pertsonaiek Jesus Jauna eredutzat hartuz beren 

etsaiei barkamen oso bat opaz bukatzen dute. Gaineratzen zuen irakurgai horrek argi eta 

garbi  aditzera  ematen  duela  era  berean  ezkontza  bortxatuek,  gehiago  edo  gutxiago 

behartuek  alegia,  zein  ondoren  kaltegarriak  ekartzen  dituzten2291.  Helburuak  bete  al 

zituen? 

Bai2292;  funtsean,  kontalari  orojakilearen ikuspegia darabilen bezala  erabilirik,  eta 

pertsonaiei ezartzen dien garapenagatik, ikusmolde giristinoari ezin hobeki egokitua. 

Arreta jarri dugu, besteak beste, kontalari-idazleak Etxahun pertsonaiaren eta haren 

emaztearen pertsonaiaren arteko harremanean noren alde egiten duen. Zalantza izpirik 

gabe Etxahunen alde, emaztea ninfomaniaren pean agertuz. Azpimarratu dugu ez dela 

Etxaideren beraren arazoa,  euskal gizartean eta euskal literaturan artean sexua tabua 

zela, eta hari buruz idazteko oreka falta nabarmena. 

Leku  gehiago  egin  diogu  Garoa  eta  Joanak-Joan-en  arteko  antzekotasunak 

agertzeari  desberdintasunak nabarmentzeari  baino.  Elkarrizketen dramatikotasuna,  eta 

errealismo nahia ezberdintasun garrantzizkoak izanagatik.  Adierazi  dugu atal  oso bat 

hartuko  ligukeela  eleberri  honen  errealismoa  aztertzeak.  Zalantzarik  gabe  bestelako 

asmoak zituzten Tx. Agirrek eta J. Etxaidek gai horrekiko, eta emaitzak ere desberdinak 

dira.  Agirreren xedea izaki  ideal  eredugarriak aurkeztea zen,  eta hala egin zuen;  eta 

Etxaiderena berriz, munduan ongia eta gaizkia berezkoak izanagatik, hurkoarenganako 

maitasunaren bitartez eta Jainkoari  bihotza zabalduz,  gizadiarentzat bizitza hobea lor 

zitekeelako ustea eleberrian erakustea. 

2291 Bigarren argitalpena,  Probintziala, 1980, 464. or.
2292 “Kontagintza” kapituluan eleberri honi eskaini diogun atalean xehe-xehe kontatzen dugu.
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Nolanahi  ere,  ohiturazko  eleberriekiko  etena  askoz  nabarmenago  ageri  da 

Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua-n.

2.4.4.  J.A. Loidi: Amabost egun Urgain´en

Kritikari  gehienek  onartu  dute  esku ona  erakutsi  zuela  J.A.  Loidik  lehen euskal 

polizia-eleberria taxutzean. Baliabide estilistikoak ondo erabili zituen, jakin izan zuen 

informazioa  zatikatzen  eta  ezkutatzen  edo  atzeratzen,  eta  pertsonaia  sinesgarriak 

sortzen,  bereziki,  Garaidi  detektibearena.  Badago,  haatik,  semantikari  dagokionez, 

nobelan  ageri  den  mundu-ikuskerari  buruz,  polemikatxo  bat  kritikarien  artean. 

Zenbateraino  atxiki  zitzaion  J.A.  Loidi  Tx.  Agirreren  parametroei,  eta  zenbateraino 

hautsi zuen harekin eta bidea ireki Txillardegiren eleberrigintzari, tradizio-hausturari?

A.M.  Toledorentzat,  Urgaingo  herrixka  euskaldun  horretan  hiltzaile  bat  egoteak 

hautsi egingo zukeen eleberri honen idazketaren garairaino fikzioan indarrean egon den 

mundu-ikuskerarekin,  eta  horregatik  asmatu  zuen  idazleak  itxurazko  hilketa  eta 

horretxegatik  ezabatu  zuen  polizia-eleberrietan  hain  garrantzikoa  den  hiltzailearen 

figura2293.

Javi Cillerorentzat, aldiz,  J.A. Loidi Britainia Handiko nobela poliziakoen ereduari 

lotzen zaio;  eta  haietan  ohi  bezala,  gizakien arteko harreman nahasiak txukundu eta 

ordena  sozialaren  ongizatea  bermatzen  du  amaieran.  Nobelako  galtzaile  bakarra 

komunitateko  esamesak  eta  zurrumurruak  dira  edo  gizakion  ohitura  txar  hori: 

inorengatik gaizki pentsatzea eta gaizki esaka aritu beharra.

Ez gaude jada Tx. Agirreren ohitura nobelako ordena sozial estatikoaren munduan: 

Loidi ez da usadioen defendatzaile bat, eta ez du aldezten, Agirrek eta bere jarraitzaileek 

bezala,  euskal herrixken ordena sozial  estatikoa.  Kritika sotila egiten dio komunitate 

moralaren ohiko ordenari, eta egoera batere dramatizatu gabe Euskal Herrian gertatzen 

ari den modernitaterako bidea erakusten digu2294.

2293 TOLEDO, A.M.: Domingo Agirre: euskal eleberriaren sorrera, Bizkaiko Foru Aldundia, 1989, 695 
or.

2294 “Amabost egun Urgain´en (1955) eta eleberrigintza poliziakoaren hastapenak” in Euskera-LII, (2) 
2007, 610-611 orr.
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Bat egin dugu J. Cilleroren ikuspegiarekin, batez ere Joxe Jokin izeneko pertsonaia 

tratatzeko moduagatik. Garaidi detektibeak Joxe Jokinen berritsukeria barregarri uzten 

du: 

Garaidik harrituta bezala begiratu zion. –Muñube giltzaperazi? Zer dela eta? –

Joxe Jokinek esan ez dizu,  ba,  ziur-ziur,  bera dela errudun? –Bo! –ebaki  zion  

besteak erdi-farrez–. Hainbeste gauza esaten ditu Joxe Jokinek...jakina! Hitzontzi  

hutsontzi, noizbait okerrean egon bear!...Ez, gizona, ez! Joxe Jokinek ez zekien  

ezer, zuk esaten duzun bezala, ziur-ziur. Agudo asko purrukatu nizkion bere iritzi  

makalak!...Horren jakintzaren aita, ezjakina zen, eta bere ama...bere irudikeria.  

Irudikeria! Hauxe izan da horrelakoen jakintza!2295.

Herritarren  irudikeria,  ezjakintasuna  salatzen  ditu  pertsonaia  horren  bidez,  eta 

kontrapuntu  gisa,  Garaidi  detektibearen  jakintza  azpimarratzen  du.  J.  Cillerok  dioen 

bezala:  Pertsonaia  nagusiak klase  ertainekoak  dira,  lanbide  liberalekoak2296,  J.A. 

Loidiren beraren klasekoak hortxe nonbait: 

Gainera,  herriaren  erdigune  morala  –Joxe  Jokinen  ostatua– ez  da  hain  

erabakigarria  eta  arazoak  ditu  informazio  iturriak  eta  bideak  menderatzeko:  

horra hor ohitura nobeletan ageri ohi zen tresna garrantzitsu bat komunitatearen  

ordena moralari eusteko (id).

Labur-zurrean, ez gaude Txomin Agirreren eleberrigintzaren patroian, nahiz polizia-

eleberrian  funtsezko  diren  krimena  eta  hiltzailea  eskas  izan.  Leturiaren  egunkari  

ezkutua-k  ekarri  zuen  hausturan  ere  ez  gaude,  baina,  gure  iritzian,  J.A.  Loidiren 

eleberria, beste era batera J. Etxaiderena bezala, hausturaren aurrekarietarik jotzea, ez 

da okerra.

2295 166 or.
2296 “Amabost egun Urgain´en (1955) eta eleberrigintza poliziakoaren hastapenak” in Euskera-LII, (2) 

2007, 611 orr.
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B.- BIGARREN AROA

3. HIZKUNTZA ETA IDEOLOGIA EZTABAIDAK

3.1. 1956-1957

Bi  eztabaida  nagusi  gertatzen  dira  bi  urte  hauetan,  bata,  J.  Zaitegi  eta  K. 

Mitxelenaren artekoa; lehenbizikoa Euzko-Gogoa-ren ordezkari nagusitzat jo liteke, eta 

bigarrena  Egan kazetaren  ordezkari  nagusitzat  eta  Euskaltzaindiarena  ere  hortxe 

nonbait;  eta  bigarrena,  Yakin-eko  Iñaki  Bastarrikaren  eta  Txillardegiren  artekoa;  eta 

pixka  bat  hedatuz,  Arantzazuko  gazte  euskaltzale  erlijiosoen  eta  gazte  euskaltzale 

laikoen artekoa. Bietan daude nahasiak hizkuntza ereduaren eta ideologiaren aldetiko 

ezberdintasunak;  lehenbizikoan,  batez  ere  hizkuntza-politikakoak  eta  bigarrengoan 

hizkuntza eta ideologiaren aldetikoak, biak proportzio bertsuan.

3.1.1. J. Zaitegi-K. Mitxelena (Euzko-Gogoa-Egan)

Lehen  aroko  ondorioak  ateratzen  ari,  haria  eten  dugu  esanez  barnean  Bilbotik 

Donostiara aldatua zegoela euskalgintzaren –Euskaltzaindia, Egan– erdigune aktiboena, 

eta lehen aroan giltzarri F. Krutwig bezala, K. Mitxelena hasia zegoela leku hori hartzen 

Donostiako Julio Urkixo Mintegiko buru gisa eta euskaltzain hizkuntzalari ospetsu gisa. 

Xehetasun  adierazgarria  eman  dugu:  Orixe  etorri  berritan  hura  Euskaltzaindira  eta 

Egan-era erakarri nahi izan zuela baina huts egin zuela, Orixe Euzko-Gogoa eta batez 

ere J. Zaitegiri zegoelako lotua. 

Egan eraberrituak sail berriak jarri zituen abian; bat, elkarrizketena letretako jende 

famatuari. Lehen elkarrizketa Orixeri egin zion K. Mitxelenak; galderak bidali eta hark 

idatziz  erantzun.  Alde  guztietatik  kaxkarrena  dudarik  gabe,  atera  zizkion  argibideen 

arabera  epaitzera2297.  Zirikatu  egin  zuen,  galdetu  zion  batasun  bila,  ekialdera  edo 

mendebalera,  zaharretara edo berrietara jo behar zuten; ea XVII. mendeko hizkuntza 

berpizteari daitekeen gauza zeritzon; baina Ormaetxea jaunak erantzunik ez. Adierazten 

zuen  K.  Mitxelenak  eztabaidarako  prest  zegoela,  bakeak  ere  ederrago  zirudiela 

2297 “Orixe gure artean” in Egan, (2-4), 1954.
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borrokaldi gogor baten ondoren, eta Larramendi, Azkue, Urkixo eta beste hainbeste ez 

zirela makalak izan, eta Orixe bera ere ez, poesia, gramatika edo gaurko kultura dela eta 

–espresuki  aipatzen  zuen  Orixek  gorroto  zuen  hitza:  kultura;  kultura  modernoa 

Orixerentzat,  funtsean,  Jesukristoren  eredua  baztertzeko  asmatutako  ipuin  itsusi  bat 

zen–;  baina  Orixek  ez  zuen  K.  Mitxelena  gaztearekin  eztabaidan  aritu  nahi  izan. 

Eztabaida J. Zaitegik eraiki zion hura Ameriketatik itzultzean.

J.  Zaitegi  proiektu  handiekin  aberriratu  zen.  Lehenik,  Euzko-Gogoa  Hegoaldean 

atera  beharrez:  Bizkaiko  gotzain  P.  Gurpideren  atea  jo  zuen;  Jose  Ibañez  Martin 

ministro jaunarena  ere bai;  baina ireki  ez.  1956an,  Euskaltzaindiko hiru batzarretara 

joan zen; akten arabera, ez zuen eztabaidarik sortu, nahiz eta direlako akta horiek oso 

argibide gutxikoak diren,  alde batera,  zentsuraren beldurrez.  Direlako akta horiek A. 

Irigoienek idazten zituen;  1955eko urtarrilaz geroztik  Euskaltzaindiaren zerbitzupeko 

langilea  zen,  idazkariorde  lanetan  –idazkaria  N.  Oleaga–,  eta  Euskaltzaindia  Bilbo 

aldean pixka bat dinamizatzeaz gain, beste zenbait idazle gazterekin eta bilerak egiten 

zituen. Bilera horietara agertu zen J. Zaitegi; eta ikusten da ez zirela ongi etortzen.

J. Zaitegik eta A. Irigoienek oso irizpide ezberdinak zituzten literaturarako euskarari 

buruz. Lehenik esan behar da A. Irigoienek ez zeukala obrarik euskaraz, bakarrik N. 

Oleaga  idazkariaren  oniritziarekin  Euskaltzaindiaren  hariak  mugitzen  zituela.  Gauza 

hauek adierazten  ditugu bere garrantzia  izan zuelako J.  Zaitegiren  proiektuek porrot 

egin zezaten,  ez berez A. Irigoienek bere obragatik merezi  duelako.  Hasi berria  zen 

Bizkaiko Anaitasuna aldizkarian idazten. Donostiako Julio Urkixo Mintegiak hitzaldia 

egitera  gonbidatu  zuen  1956ko  otsailean;  bai  egin  ere,  eta  polemika  sortu  ere.  N. 

Etxanizek hurrengo hilean erantzun baitzion, haren euskarari eta Bizkaiko Anaitasuna 

aldizkariak zerabilen euskarari mordoiloegi iritzirik2298.

Orduan A. Arrue eta K. Mitxelenarekin batean Egan zuzentzen zuen A. Irigaraik ere 

ez zuen begi onez ikusi A. Irigoienen hitzaldia, eta  Egan-en ez zuten ez A. Irigoienen 

hitzaldia  argitaratu  eta  ez  N.  Etxanizen  erantzuna  ere,  baizik  eta  hirugarren  bat, 

Txillardegik idatzia: “Ez bat eta ez beste” izenburu adierazgarria zuena. 

2298 Hemen labur-zurrean ari gara. Xeheki “Literatur euskararen batasunerantz” kapituluan, “Erbestea 
aberrira” atalean.
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Zaila izan arren,  erdibidea proposatzen zuen antiguatarrak;  hiztegiari  zegokionez, 

azken buruan: zabarkeriatik ihes egin beharra –1900 arte euskarak eboluzio normala 

izan zuen, baina handik aurrera erdaren menpe erori zen eta erdalkeriez mukuru bete–, 

baina  garbizalekerian  –gaurko  kulturak  beharrezko  egiten  dituen  hitzak  mailegatu 

daitezke euskararen arauak errespetatuz lasai asko, euskaraz hitz egokiagorik ez badago 

eta sor ez badaiteke– erortzeke. Esan liteke horixe zela gutxi gorabehera Egan-eko hiru 

zuzendarien ikuspegia.   

Gatozen berriro J. Zaitegirengana; ez da ahaztu behar Euzko-Gogoa-ren bost urteko 

uztarekin  etorri  zela;  pertsonalki  argitaratu  berria  zen  “Bidalien  egiñak”  Orixe 

maisuaren hitzaurre laudoriozkoarekin; Euskal Idazleen Elkartasuna eta Etxea sortzeko 

proiektua zekarren besapean, aberrira baino lehen J. A. Agirrerekin egona zen Parisen, 

eta  hark  laguntza  agindua  zion;  Argentinan  zen  Tx.  Jakakortaxarena  adiskidearen 

laguntza  ekonomikoa  eta  pertsonala  ere  espero  zituen,  eta  Euskal  Unibertsitatearen 

hasikinak jartzeko asmotan zen 1957ko udarako zirriborratuak zituen uda-ikastaroekin

 –M. Lekuonari  egin zion gutunak adierazten duenez–. Hitz batean: erabat euskarari 

emana bizitzekotan etorri zen Euskadira.

 Zer  egoera  aurkitu  zuen  aberrian?  Gutunetatik  jasotzen  denez,  alde  batera, 

itxaropentsu zegoen;  ikusi zuen beraiek atzerrian egindako lanak izan zuela eraginik 

aberrian.  Egan  hasia zen euskara hutsez argitaratzen; Arantzazun fraide gazteak sutsu 

ikusten  zituen  euskaraz  kultura  egin  nahian,  erdaraz  ikasitakoa  euskaraz  ematen 

ahalegintzeko grinatsu, hots, 36ko gerra aurrean sortutako pizkundeak gerragatik izan 

zuen  etena  gainditua  bezala  zekusan.  Beste  bultzada  indartsu  bat  eman  nahi  zion 

euskarari, unibertsitaterako atea ireki nahi zion; horretara etorri zen. 

Lehen,  atzerrian  zela  urrunduak  egon  baziren  ere  literatur  euskarari  buruzko 

desberdintasunengatik,  orain  Iparraldean  ongi  konpondu  zen  hango  apaiz 

euskaltzaleekin: P. Narbaitz –”Katalinen gogoetak” oparitu zion eskaintzarekin; apaiz 

gisa haren mendean eta gerizpean gelditu zen–, P. Lafitte eta E. Salaberryrekin behinik 

behin. 

Baina  Arantzazuko  gazteen  eta  Iparraldeko  euskaltzaleen  eta  Euskadiko 

euzkogogatarren aldeko laguntza ez zuen nahikoa Euskal Idazleen Elkartea sortzeko eta 
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Euskal Idazleen Etxea abian jartzeko; Euskaltzaindiaren sostengua beharrezkoa zuen, 

eta ez zuen lortu. Zergatik?

Harri eta zur gelditu zen bigarren aldiko Euskera ikusi zuenean. S. Altubek eta M. 

Lekuonak euskaraz eta gainerako guztiek: K. Mitxelena, L. Villasante, A. Irigoien, A. 

Irigarai,  B.  Garro eta  R.  Lafonek  erdaraz.  Gerra  aurrean  bezala  jarraitu  behar  zuen 

Euskaltzaindiak?  Berehala  idatzi  zuen  horren  aurkako  idatzia  U.(dalaizpe) 

sinadurapean. Oraintsu arte uste izan da A. Urrestarazu ezkutatzen zela sinadura horren 

pean, baina ez, K. Mitxelenak oso ongi zekien zein zen “U. jauna” eta nori erantzuten 

zion.  Euskaltzaindiaren  Euskera berria,  J.  Zaitegiren  artikulua  Euzko-Gogoa-ren  ale 

berrian,  Arantzazuko  Yakin-ekoen  zenbaki  berria,  non  I.  Urbietak  J.  Zaitegi 

elkarrizketatzen  zuen,  eta  halaber  eredutzat  jartzen,  bateratsu  zabaldu  ziren. 

Euskalgintzaren historia azkartu zen, orduraino ez bezala, abiada hartu zuen.

1956ko irailaren 14-15-16 egunetan Arantzazun ehun eta gehiago euskaltzale elkartu 

ziren. Ez dakigu ziur J. Zaitegi joan zen. Dakiguna da Parisen hil horren azken astean 

egin  zen  Lehen  Euskal  Mundu  Batzarrean  parte-hartze  garrantzizkoa  izan  zuela 

Kulturaren sailean. Eta dakiguna da halaber Arantzazun 1956ko urriaren 21ean egin zen 

batzarrean ere izan zela.  Hor ere ez dakigu ziur zenbat,  baina idazle eta euskaltzale 

mordoa bildu  zen.  Batzar  horretan J.  Zaitegik  Idazle  Elkartea  sortu nahi  izan  zuen, 

erbestean eta aberrian zeuden idazleekin –Arantzazura joandakoak eta erbestekoak–, eta 

Euskaltzaindiak kultur hitz berriak onartzeko prozedura abiatu.

Batzar horretan kontra gogorren A. Irigoienek egin zion, baina atzetik K. Mitxelena 

zegoen. K. Mitxelenak batez ere A. Arrueren eta L. Villasanteren sostenguarekin lortu 

zuen J. Zaitegiren egitasmoek porrot egin zezaten.  “U.” jaunaren,  hots, J.  Zaitegiren 

aurka idatzi zuen artikulu ironiko gogorrean Altuberen joskera-legeei buruzko polemika 

ageri  da,  Zaitegi  Altuberen  sintaxi  legeen  zalea  eta  K.  Mitxelena  ez,  baina  une 

erabakigarri hartatik heldu zaizkigun gutunen arabera, azpian beste auzi hauek zeuden: 

K. Mitxelenarentzat literatur euskararen batasunaren gidaritza Euskaltzaindiak eraman 

behar zuen; hizkuntzalariak behar ziren horretarako Arantzazuko batzarrean defendatu 

zuen bezala,  ez idazleak,  eta arriskutsua zen une hartan Euskal Idazleen Elkarte  bat 

sortzea  erbesteko  eta  barneko  idazleekin,  Francoren  erregimenak  arriskuan  jar 

zezakeelako  Euskaltzaindia.  Goizegi  zen  horretarako.  Euzko-Gogoa  ez  zen  aldizkari 
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bakarra;  Egan  onena  izan  zedin  saiatuko  ziren  K.  Mitxelena-eta.  Euskera  bezalako 

aldizkari  bat,  edo beste  modu batera  esanda,  hizkuntzalaritzaz  euskaraz  aritzeko ere 

goizegi zen K. Mitxelenarentzat, abagune hartan nahikoa zen Egan indartzea; Euskera-k 

gerra aurrean bezala jarrai zezakeen: arriskutsuegia; goizegi!2299

J. Zaitegik laster ikusi zuen porrot egin zuela. Euzko-Gogoa Iparraldean atera behar, 

horrek  barruan  sartzeko  ekartzen  zizkion  eragozpenekin  –gertakari  adierazgarri  bat: 

1957ko irailaren 13an zortzi polizia espainiarrek atxilotu zituzten Behobian ama, etxeko 

neskamea eta bera bi orduz, eta modu txarrean–; Pariseko Mundu Batzarrean erbesteko 

Euzkadiko  Jaurlaritzaren  babesean  sortutako  Euskal  Kulturaren  Batzarrak  ez  zuen 

aurrera egiten,  haur-aldizkari  bat  ateratzeko ere arazoak zituen.  Pixka bat  eutsi  zion 

aldizkariari baina ez zuen aurrerabiderik.

3.1.2. Existentzialismoa: I. Bastarrika-Txillardegi: (Yakin-Egan)

Literatur-euskararen  inguruan  gertatukoaren  antzera,  hamarkadaren  erdialdean 

eztabaida  ideologikoen  historiak  beste  abiadura  bat  hartzen  du  existentzialismoaren 

inguruan.  Asko  idazten  da  existentzialismoaz  eta  Unamuno,  Camus,  Kiergegaard 

filosofo-idazle  existentzialistak  modan  jartzen  dira  eta  gizakiaren  mundu  honetako 

existentziaren alderako kezka zabaldu eta zabaldu egiten da2300.

Berez,  hamarkada  hastetik  beretik  jorratu  zen  gaia,  batez  ere  kontra  egiteko.  E. 

Erkiagak barne-barneko amorruz idatzi zuen Sartre begitantzen zitzaion ardi galduaren 

aurka; J. Zaitegik intelektualkiago gaitzetsi zuen eta Orixek berriz, batez ere erdeinuzko 

jarrera  erakutsi  zuen  Heidegger  eta  Sartrerekiko,  eta  literatura  existentzialista 

ustelkeriaren eta urdekeriaren maitaletzat  jo zuen; baina 1955-56 gontz urte horietan 

hasirik, bestelako jarrera nabaritzen da, ulerkorragoa, bere kontraesan eta ukoekin, baina 

hurbiltasun handiagoarekin Arantzazuko ikasle teologoen artean bezala Txillardegi eta 

K. Mitxelena eta beste euskal intelligentsia laiko txiki baina eragilearen artean. 

2299 Gorago aipatu dugun atalean daude puntu hauek astiroago kontatuak.
2300 Xehe-xehe esplikatua “Tradizioa eta modernitatea 50eko hamarkadan” kapituluko “Existentzialismo 

kristau kutsukoaren arrakasta progresiboa” izeneko atalean.
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Eta hamarkadaren bigarren zatiaren erdi-erdian jazotzen den  Leturiaren egunkari  

ezkutua  nobelaren argitalpen eta harrerarekin-eta asko zabaltzen da existentzialismoa 

espiritu erne eta arretatsuenetan. Eleberri horren argitalpenarekin sortutako polemikan, 

talka  gogorren  Iñaki  Bastarrikak  eta  Txillardegik  egin  zuten.  Gaurko  talaiatik 

begiraturik, urruntasunak bezainbat hurbiltasunak nabaritzen zaizkie.

Donostiako  Oargui  elkarteak  eta  Egan-ek  antolatutako  lehiaketa  batean  orduan 

Arantzazuko frantziskotar  teologoa zen S.  Berasaluzek irabazi  zuen “Kierkegaard´en 

azia Unamuno´gan lore” deritzan artikuluarekin. Saria emateko ekitaldian Txillardegik 

altxatu eta bere desadostasuna azaldu omen zuen. K. Mitxelena epaimahaian omen zen, 

eta Txillardegi gonbidatu omen zuen erantzuna prestatzera. Testu hori galdua den arren, 

badakigu  gutxi  gorabehera  zer  adierazi  zuen:  Sartre  sinesgabea  zela,  baina  beste 

existentzialista  batzuk  ez;  nola  hura  izan  zen  ideia  berrien  hedatzaile  nagusia,  hari 

egotziak beste existentzialista guztiei egotzi zitzaizkien, baina gezurra zen.

Testu saritu hori eta Arantzazuko estudiante teologo ziren Iñaki Bereziartuaren eta 

Iñaki  Bastarrikaren  artikuluak  ere  argitaratu  zituen  J.  Zaitegik  Euzko-Gogoa-n. 

Lehenbiziko  bienak  Unamunoren  aurkakoak,  eta  halaber,  filosofia  modernoen 

aurkakoak ziren; hirugarrenarena ere aurkakoa baina ez besteak bezainbeste. Ohargarria 

da non argitaratu ziren existentzialismoaren aurkako hiru artikulu horiek: Euzko-Gogoa-

n; eta ohargarria da K. Mitxelenak Txillardegi adoretu izana erantzuna prestatzera, eta 

Leturiaren egunkari ezkutua idaztera.

Eztabaida ideologikoen kapituluan xehekiro azaldu dugu I. Bastarrikak zer idatzi 

zuen  existentzialismoaz,  zer  idatzi  zuen  Camusi  buruz,  eta  erakustera  eman  dugu 

desberdintasunak  bezala  berdintasunak  ere  bazituztela  Txillardegik  eta  Bastarrikak, 

baina bi pertsona ez ezik bi gizatalde edo ordezkatzen zituztela: gazteria ikasia erlijiosoa 

eta gazteria ikasia laikoa; Zaitegiren eta Orixeren arrimuan haiek eta Txillardegi berriz 

Mitxelenarenean.

Txillardegi  eta  Unamunori  dagokionez,  onartzen  zuen  Txillardegik  Elizak 

bilbotarraren bi liburu kondenatzeko hartutako erabakia; izan ere, pentsamenduari egia 

aurkitzeko ahalmena ukatzen zionez subjektibismoaren heresian jausten zen, baina, aldi 

berean Unamuno idazlea goresten zuen bere espiritualtasunagatik, arima-gosea pizten 
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zuelako,  dirukeria  hondatzen  eta  berari  esker  aurkitu  zutelako  askok  beren  burua. 

Kristau agertzen zen Txillardegi baina Elizarekin kritiko.

I. Bastarrika eta existentzialismoari dagokionez, alde on hau aurkitzen zion hark: 

Eliza eta Eskolastika gizona lehen mailan jartzera ekarri izana; eta beste alde makur hau 

leporatzen: existentzialista gehienak Goi-argitik kanpo jardun zirela.

A. Camus idazleari doakionez,  lehenik, Sartrerengandik urruti zebilela garbi uzten 

zuen Txillardegik, eta halaber aitortzen zuen absolutu guztiak mitoak zirela harentzat, 

gure ezereza onartzeko beldurrak sortutako amets hutsak. Hala ere, gaztea zela Camus, 

eta bere hutsunetik ateratzea lortuko zuen esperantza agertzen zuen, nahiz eta oso zaila 

izan. Aholku batekin bururatzen zuen artikulua: abiabide garbi bat aurkitu nahi zuenak 

ez zezala irakurri; Camus, Unamuno bezala, gidari ez, baizik eragile zen.

I.  Bastarrikak  bere  A.  Camusi  buruzko  artikuluaren  amaieran  adierazten  zuen 

gizonarengan  gaitzestekoa  baino  mirestekoa  gehiago  ikusten  zuen  gizon  batengan 

itxaropena  izan  genezakeela,  Jainkoaren  grazia  ahalguztidunean  sineskor.  Horretaraz 

gero, itxaropenean biak bat zetozen; aholkuak bereizten zituen. Ez zeuden hain urruti 

ere elkarrengandik Txillardegi eta Bastarrika baina gogor egin zuten talka; berori dago 

esaten bi pertsona jakin artekoa baino zabalagoa zela eztabaida.

I.  Bastarrikak  abiatu  zuen  polemika.  Lehen  paragrafoan  ongi  etorria  egin  zion 

Txillardegiri  euskal  alorretara;  gogoz  irakurriak  zituzten  haren  idazlantxoak  eta 

Leturiaren egunkari ezkutua eleberria irentsia.

Jakitun  zen  L.  Villasantek  iruzkin  sakon  bat  egina  ziola,  eta  B.  Gandiagak 

olerkitxoren  bat.  Ondo  iruditzen  zitzaion  eleberriak  horrelako  arreta  eta  jakin-mina 

bildu izana, baina berari ez zitzaion gustatu: nahaste-borraste bat iruditu zitzaion. Haria 

ondo eramana, baina arrunt samarra; astuntxoegi ere bai. Gainera, maitasuna, ezkontza, 

libertatea, aukeratzeko ahalmena, eta bitan-edo azaltzen zuen Jainko horren irudi margul 

hori...  Moral  aldetik  bakarrik  ez,  “Etika  natural”  aldetik  ere  ez  zekien  nola  epaitu 

zitekeen. Nortasun egin baten pentsaera umotua baino gehiago existentzialista joerako 

nobelari asko irakurritako baten saioak iruditu zitzaizkion nobelako burutapenak. Batez 

ere filosofo-literato eragilenen kutsu nabarmena sumatzen zion.
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Txillardegik erantzun zion liburua eta bera margolana eta margolaria bezala zirela; 

inguruan ikusitakoa eta berak bizitakoa jaso baino ez zuen egin. Eta horrela ez bazen, 

alferrik saiatu zela. Liburua benetakoa zen: ordukoak ziren guztiek bazter eta paisaia 

berberak ikusten zituzten. Kopiatu behar izan balu, ez zuen luma hartuko.

Beste puntu bat ere azpimarratu zuen Txillardegik: Euskal Herriko gaien kontua; 

nobelista euskaldun kostunbrista-folklorista versus nobelista euskaldun unibertsala.

Ale  berean  kaleratu  zen  Iñaki  Bastarrikaren  erantzuna  ere.  Aurrekoan  lotsagabe 

samar erasoan bezala, oraingoan defentsiban, eta berari baino gehiago Txillardegi beste 

norbaiti, eta agian talde oso bati ere ari ez ote zitzaion susmoa harturik.

Orixerengana sentitzen zuen miresmenak eta,  beharbada,  L. Villasanteren itzalak, 

eta  oro  har,  frantziskotarren  anaiarteak  ordezkatzen  zuen  espiritualtasun  guztiak 

eragozten zioten Bastarrikari Txillardegiri abegi hobea egitea. I. Bastarrika, ez da ahaztu 

behar,  orduko  hartan,  frantziskotar  fraidegaia  zen,  kultur  giro  erlijiosoan  murgildua 

zegoen; eta Txillardegi kultur giro laikoan, nahiz azken hau ere 50eko hamarkadako 

gizartean irekia eta ugaria baino itxia eta urria gehiago izan.

Kontua da eztabaida hura garrantzi handikoa gertatu zela  Yakin-en bigarren aroan, 

1959tik aurrera, Kepa Enbeita eta batez ere Joseba Intxaustirekin norabidea aldarazteko 

eta filosofia modernoari leku gehiago egiteko.

3.2. 1958-1960

Urte bitarte honetan hizkuntza eztabaidei dagokienez, Bilbon 1958ko abenduan egin 

ziren  Euskaltzaindiaren  batzarren  ondotik,  1959ko  apirilean  erabaki  garrantzitsu  bat 

hartu zuen Euskaltzaindiak:  euskal  hitzak  zein  ziren  erabaki  zuen.  Horrek erreakzio 

andana sortu zuen;  aldekoak gehienak eta  aurkakoen artean  Orixerena nagusitu  zen, 

Euzko-Gogoa-ren inguruko gizataldearen ordezkari goren gisa. 1959ko udazkenean izan 

zuen jarraipena eta zatiketan sakontzea.
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Eztabaida  ideologikoei  dagokienez,  existentzialismoaren  inguruko  polemika 

zabalagoaren beste adartzat har litekeen bat garatu zen: izatearen azterketaz  Yakin-eko 

zuzendari J. Intxausti  eta orduraino Yakin-ekoentzat erreferentzia nagusia zen Orixeren 

artean,  eta  harekin  bateratsu  Europa eta  euskaldunak gaiaren  inguruan,  Txillardegiri 

kargu hartu zion aitabitxi literarioa zuen K. Mitxelenak Europako jakintza erdeinatzen 

zuela-eta;  eta  Aita  Intxaustiri  Yakin-ekoentzat  orduraino  erreferentzia  nagusia  zen 

Orixek.

3.2.1. Garbizaletasunari kolpea

1956ko Arantzazuko batzar  zabal  eta  garrantzizko hartatik  aurrera Euskaltzaindia 

indartuz  joan  zen,  eta  irizpideak  bateratzen.  Bilbon  1958ko  abenduan  egin  ziren 

batzarretan  L.  Villasante,  Txillardegi  eta  K.  Mitxelena  nabarmendu  ziren,  eta  maila 

teorikoan irizpideak bateratze aldetik aurrerapauso funtsezkoa eman zen; horren ondorio 

izan zen 1959ko apirileko erabakia, euskal hitzak zein ziren finkatzen zuena.

L. Villasantek “Bizitzatik urbil” izenburuko hitzaldia egin zuen. Euskararen egoera 

soziolinguistiko  makurrak  idaztean  ahozko euskaratik  hurbil  ibili  beharra  galdegiten 

zuen. Ildo horretatik, lehendik adieraziak zituenak berretsi zituen: purismoaren gaitza, 

erdaratik zetozen euskal hitz jator zabalduak zokoratzea, eta nazioarteko hitzak gureak 

ere badirela  berretsi  zuen.  Beti   baserri  urrunetako euskarari  begira egon beharrean, 

zibilizazio modernoak bere egindako kontzeptuak eta  gogoeta egiteko era abstraktua 

geureganatu  beharra  aldeztu  zuen,  hitzak  mailegatuz  edo  berriak  geure  harrobitik 

moldatuz.  Beste  gaitz  bat  “formalismoa”  –Txillardegiren  adieran,  hots,  euskara 

lantzeagatik soilik idaztea ez gaiaren interesagatik–. 

Euskarak  plazako  eta  kaleko  hizkuntza  izan  behar  zuen,  eta  euskal  literaturak 

ahozko  herri-hizkuntzaren  zertxobait  gainetik  bai  egon  behar  zuen,  baina  hurbil, 

hizkuntza biziarekin besoz beso.

Txillardegirengana  etorriz,  L.  Villasanterekin,  funtsean,  bat  zetorren;  baina  hura 

baino gogorrago aritu zen. Batasunik ez zegoen; horren ordez anarkia zegoen euskal 

idazleen artean; eta anarkia errotik kentzeko hitz leunak eta sasi-bakeak ez ziren aski, 
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arazoaren askabidea denboraren eskutan uztea ere ez; erroetara iritsi behar zen, mingarri 

izanagatik.

Batasuna egiteko literatur euskalkia hautatzeko orduan, bi ohar egiten zituen; bata, 

Aita  Villasanterekin  bat  zetorren:  1.  Euskara  biziari  eutsi  eta  horretarako  herri-

euskaratik  hurbil  zebilen  literatura  sortu,  eta  2.  Euskaldun  ikasientzat,  euskaraz  eta 

ikasien  gisa  idatzi  behar  zen:  kultur  mailako  idaztiak  ondu;  eta  Oiartzun,  Sara  eta 

Elizondoko  euskara  hartzen  zuela  eredutzat  zioen,  eta  jarraian  xehatzen  zituen 

proposamenak, deklinazio, aditz, joskera, sufijazio, erdaratiko hitz, ortografia eta herri 

euskalkiei utzi behar zitzaien lekuaz.

Bururatzen  zuen  hitzaldia  Euskaltzaindiaren  betekizuna  zein  zen  adieraziz  zazpi 

puntutan, eta azpimarratzen zuen hark askoz indartsuago jokatu behar zuela. Bi urtetan 

burura zitekeen batasuna; arauak errespetatzen ez zituztenei boikota egin behar zitzaien.

K. Mitxelena Txillardegirekin gutxi gorabehera ados zegoen, baina ezin zen hain 

azkar joan, mantsoago ibili behar zen.

Euskaltzaindiak  emana  zion  K.  Mitxelenari  1955ean  Azkueren  hiztegia  oinarri 

harturik,  hura  eraberritzeko  eta  osatzeko  lana.  Eta  Bilbon  lehen  ondorioak  erakutsi 

zituen.  Lehenik,  R.M.  Azkuek  hiztegia  egiteko  orduan,  garaiaren  seme izanik,  zein 

irizpide oker erabili zituen argitu zuen. Orduko irizpidea euskal hitzak eta erdal hitzak 

bereizteko garbitasuna izan zen; hitzaren jatorriari eta iturburuari begiratu zitzaion; eta 

ez hitz  horrek zer-nolako erroak egin zituen  euskaldunen artean.  Bestalde,  lekukoak 

liburuetatik  eta  belarriz  entzundakoetatik  hartzen  zituen.  Eta  zalantza  bazuen, 

entzundakoaren  aldera  egiten  zuen.  Nazioarteko  irizpideen  aldetik  epaitzera  erabaki 

okerra: idazleen erabilerak izan behar zuen lehentasuna. 

Irizpide teorikoetatik praktikoetara etorriz, euskal hitz batzuk zein ziren azaldu zuen, 

nahiz  erdaratikoak izan,  euskaldunen artean  aspalditik  sustraituak  zeudelako:  Arima, 

arku, arropa, arraza, arrazoi, baliatu, barkatu, birjiña, birtute, bista, burla...

Hortik  etorri  zen  euskal  hitzei  buruzko erabaki  polemikoa.  Bizkaiko  Anaitasuna 

aldizkariaren  izenean  I.  Berriatuak  txaloak  jo  zizkion.  Ordurako  J.  Intxausti  eta  K. 
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Enbeitaren zuzendaritzapean zen  Yakin-ek ere bai, erabateko adostasuna agertu zuen. 

Egan-en  kasuan  esan  beharrik  ez  dago;  eta  Iparraldeari  dagokionez,  P.  Lafittek  A. 

Irigarairen esku utzi zuen erabaki hori azaltzeko eta zehazteko eginkizuna. Esan liteke 

onartu zutela han ere.

Aurka zein jarri  ziren?  Euzko-Gogoa-koak eta jeltzaleak oro har.  Aurreko urtean 

eskainia zioten euzkogogoatarrek zenbaki berezi bat R. Olabideri. Hark badakigu R.M. 

Azkueren hiztegia lekeitiarrak berak baino hobeto ezagutzen zuela. Hartan oinarriturik 

egin zituen bere Bibliaren itzulpen lanak. Haiek erakutsitako bideari jarraiki egin zuten 

beren  obra  idatzi  garrantzizkoa  Orixek,  Zaitegik,  Ibinagabeitiak-eta,  bakoitzaren 

ñabardurak  alde  batera;  bizi  guztiko  euskalgintzari  emandako  kolpetzat  hartu  zuten. 

Euskaltzaindia erdalkeriak jota; azken buruan, espainolkeriak eta frantseskeriak jorik, 

batez ere lehenbizikoa. Edo bestela txoraxka zebilen, erdaldunei ferekak egiten. Gogor 

erasan zien erabakiak.

R. Olabideren  Itun Berria  itzulpenari K. Mitxelenak eman zion jipoirik handiena. 

Saio euskaratzat jo zuen; eredu oker batek noraino eraman gaitzakeen jabetzeko zen 

eredurik onena Olabideren euskara; behin betiko alde batera uzteko alegia.

1959ko  urte  hartan  bertan  Eibarren  J.A.  Mogelen  omenez  egin  ziren 

Euskaltzaindiaren batzarretan kolpea barnerago sakatu zienaJ. Etxaide izan zen batez 

ere, J. San Martinek modu neurritsuago batean lagundurik.

J. Etxaidek 1951ean azaldu zuen Azkue jauna izan zela dudarik gabe euskarari hitz 

sortarik mardulena eskaini zion gizona. Halaber, Azkue jaunaren gisa euskaltzale talde 

bat  hitz  bila  hasiz  gero  baserriz-baserri  Euskal  Herrian  zehar,  lekeitiar  euskaltzale 

sutsuaren  hiztegiari  hirugarren  liburu  bat  osatzeko  lain  hitz,  neke  handi  gabe  bildu 

zitezkeela.

1959an berriz adierazi zuen Mitxelenak, Txillardegik, Villasantek eta Irigoienek eta 

beste adiskide batzuek eraginik, konbentzitu zela antzinako euskal idazleek berak baino 
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euskararen morfologia eta gramatika askoz hobeto ezagutzen zutela eta gaizki jokatu 

zutela haiek arbuiatzean haien hiztegi eta joskera arrotzak eraginik. Bekatari handiena 

bera zela aitorturik, beste bekatariak zein ziren adierazi zuen, nork gaizki jokatu zuen, 

eta zerrenda eman zuen: 

Barandiaran  (Ilias´ena),  Itunbe  (Bide  izkutua),  Anabitarte  (Poli),  Jautarkol  

(Ipuiak), Iñurritza (Unamuno ta Abendats), “Yakin” aldizkarian idazten dutenetan  

askotxo (Zuek oraindik gazteak zerate eta ekin euskera ikasteari), Arriandiaga eta  

beronen eskolakoak, ots, Sabin baiño Sabindarragoak...Eta euskal-irakasle aundi  

ditugun Zaitegi, Olabide, Ametzaga ta beste olako batzuei euskera, xamurragoa,  

gozoagoa,  naturalagoa,  zauliagoa,  eskurakoiagoa,  errikoiagoa  erabil  dezatela  

egingo nieke  aolku  eta  ez  ain  teknikoa,  burutsua,  adimentsua.  Izen  mordo au  

bezala  beste  bat  aukera  nezakean,  talde  joriegia  baikera  gaurko  pekatuan  

murgilduak, zorigaitzez2301.

Hitz  arruntei  dagokienez,  erabaki  hori  garrantzizkoa  izan  zen.  Baina  kultur  eta 

teknika-hitzen  kontuan  Euskaltzaindiaren  erabakirik  ez  zegoen  eta  irizpideak  bitan 

banatuak; batzuentzat Euskaltzaindiak eman behar zituen zerrendak;  eta gehienentzat 

beharbada, aurrena idazleek sortu eta egokitu behar zituzten eta gero Euskaltzaindiak 

onetsi edo baztertu.

Une hartan,  letren aldetik,  Egan-ekoek baino asmo goragoak zituzten yakinlariek 

garbi  zeukaten  kultura  egin  behar  zela  eta  euskaraz;  ahal  zen  errazen  eta  ahal  zen 

modernoen, garaiko gaiak jorratuz; Euskaltzaindiaren hitz zerrenden zain egon gabe.

3.2.2. Tomismo eskolastikoa eta Europa

2301 “Euskaltzaindia mintza bekigu: Itxasoa laiño dago-ren zuzenbidea -Aldakuntza batzuen arrazoiak-” 
in Euskera, 1960, 46-47 orr.
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J. Intxaustik edo zehatzago esanik Yakin-en zuzendaritzak Euskaltzaindiaren euskal 

hitzei buruzko erabakiari bere adostasun osoa azaldu eta berehala “Izatearen azterketan” 

izeneko  artikulua  argitaratu  zuen  Intxaustik.  Laster  erantzun  zion  Orixek;  eta 

erantzunean mamiari  ez baizik hizkerari  zegokion ziri  bat:  zergatik  ez dugu euskara 

garbiagoan egiten.

Lehenbizi,  puntu horri erantzun zion Intxaustik.  Etsi-etsirik zegoen euskara garbi 

harekin  ezin  zela  gehiago  kultura  egiten  jarraitu;  askotan  euskal  idazleek  elkarri 

ulertzeko ere arazoak zituztela,  euskarari  hilobira  bultzaka ari  zirela  horrela  jokatuz; 

erdaraz eskolatuak ziren euskaldunek erraz ulertu zezaketen euskara egin behar zutela. 

Baina gatozen eztabaida ideologikora. Ez dago gaizki hizkerarena aipatzea ere, biak ala 

biak aski  uztartuak eta  nahasiak  gertatu  baitziren,  gure komenientziari  jarraiki,  biak 

bereizi besterik ezin egin dugun arren.

Hizkerarena alde batera, eztabaidaren mamiari  gagozkiola,  erantzun sakona eman 

zion Intxaustik Orixeri.

Oiñarritu ditugun bi premisa auek egiak badira: ZENTZUA INDARREZKOA DA 

ta IZATEA ZENTZUA DA. Auei darien ondorea auxe dugu: IZATEA DYNAMIS 

BAT DA, ezerezetik igesi ta azken bikaintasunaren atzetik dabillen indar bat.

Emen esan diren  zenbait  gauzak  zimentarri  sendoagoak  bearko  dituzte  agian.  

Baiña  ez  ote  dugu  ezer  iritxi?  Baietz  uste  dut:  leen  baiño  gertuago  daukagu  

izatea2302.

P. Iztuetari eskerrak garbiago ikus dezakegu bien arteko ulertu ezinaren arrazoia:

Zer gertatzen den? Zuztarrean hauxe besterik  ez: Intxaustik,  tomisten arabera,  

existentzia eta esentzia bereizten dituela eta Orixek aldiz, Suárez-en ildotik, biak  

gauza beratzat dauzkala. Lehen Metafisikaz ihardutean ikusi bezala, Eskolastikan  

eman zen eztabaida bera errepikatzen dela Orixe eta Intxaustiren artean. Eskola  

desberdinen arteko borroka2303.

2302 49 or.
2303 IZTUETA, P.: Orixe eta bere garaia V, Etor, Donostia, 1991, 1016 or.
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K. Mitxelena ez dakit jabetu zen eskola eskolastiko desberdinen arteko borrokaren 

ondorio zela Intxaustiren eta Orixeren arteko ika-mika, baina harentzat jakintza-oinarri 

sendorik gabe filosofiak ez zuen baliorik: 

Bertrand  Russell´ek,  Tarski´k  edo  Carnap´ek  (lagunarte  ederrean  irten  naiz 

plazara) bereala ebakiko lukete noski eztabaida: orien eta beste askoren aburuz, 

ezin egizta ez gezurta ditekean esaldi batek eztu ezer adierazten, eztu ezer esan 

nai.  Orrenbestera  eldu  gabe,  pentsa  daiteke  gaurko  egunez,  mende  joanek  ala 

erakutsi  digutelako,  ezin  dezakegula  bestetan  adiñako  siñesterik  izan  arrazoi 

utsaren  eta  arrazoibide  soillen  indarrean.  Giza-ezagueraren  mugak  obeto 

ezagutzen dira gaur eta, naiz batzuek aurrerago eta besteek atzerago muga oriek 

ipiñi, galdu da alde guztietan aurtzaroko uste oso ura.

Guztiok  dakigu  zerk  eraman  duen  ondamendira  zorioneko  siñeste  ura.  Senide 

gazteago bat jaio zitzaion filosofiari eta etsai bat, senidea zuen aldetik (.) 

Nekez  izango  da  gaur  filosofiarik,  filosofiaren  izena  merezi  duenik,  jakintza-

oiñarri  sendorik gabe. Ba ote dugu emen orrelako oiñarririk? Bestek erantzun  

beza. Eliguke batere kalterik egingo, nere ustez, leen filosofiaren gaillur agorrak  

pixka  batez  utziko  ba´genitu  beeraxeagoko  lurrak,  aritzak  eta  pagoak  eta  

nolanaiko  landareak  ekar  ditzaketenak,  zertxobait  lantzeko.  Gure  ezagueraren  

kemenak eta mugarriak obeto ezgutuko genituzke beintzat2304.

Eztabaida  honekiko paralelo,  garai  beretsuan, Europari  buruzkoa gertatu zen,  eta 

gorago  aipatu  ditugun  hirurez  gain,  beste  protagonista  bat  izan  zuten:  Txillardegi. 

Honek  Peru  Leartza´ko  eleberria  argitaratu  zuen.  Mitxelenak  Leturiaren  egunkari  

ezkutua-ri  hitzaurrea  egin  zion;  oraingoan hitzaurrea  Txillardegik  berak paratu  zion, 

baina Mitxelenak iruzkin luze-zabala egin zion Egan-eko liburu kritikaren sailean.

Labur-zurrean K. Mitxelenaren kritika: Ekialdeak gehiago zor ziola Mendebaldeari 

arlo guztietan, teknika eta zientziarenean ez ezik erlijioan bertan ere. Ghandirengatik 

2304 133-134 orr.
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zioen,  hark  askoz  gehiago  zor  ziola  kristautasunari  edozein  europar  nabarmenek 

budismoari baino.

Liburu-kritikan  esandakoa  biribildu  zuen  “Asaba  zaarren  baratza”  artikulu 

famatuan,  iragandako hamarkadaren balantze literarioa egiten zuenekoan. Bazitekeen 

Europa arbuiatzen  hastea hura ongi  ezagutu  gabe.  Beste  batzuk Europaren  jakintzaz 

aseak egongo ziren baina guk, euskaldunok, gosea berdintzeko genuen.

Txillardegik  hitzaurrean  bere  liburuan  zeuden  ideien  azalpena  egin  zuen.  Haren 

ikuspegian  sortaldeko  erlijioek  lilura  sakona  pizten  zuten  Europako  gizonarengan. 

Budarenak batez ere. Materialismoaren nazka sentitzen zuten guztiek pozik agurtzen 

zuten India; eta “Hinayana”-ren dei zirraragarria entzuten. Eta presaren gure mundu ero 

eta huts honek ezin jar dezake hesi gotorrik hartara ez gaitezen, zioen. Askoren iritzian 

Ekialdetik etorriko zen “gure arimaren askatasuna”. Halere, bera, Txillardegi ez omen 

zegoen ez alde eta ez aurka. Aurkeztu egiten zuen bakarrik, orduan Europa inarrosten 

hasia zen kezka nagusia, 60ko hamarkada asalduzkoaren atariko moduan edo.

Denboran batera, J. Intxaustik –orduan Anaia Intxausti frantziskotarra-  “Euskalerri

´tik Europara” izenburuko artikulua argitaratu zuen. Aditzera ematen zuen Europako 

kulturaz jabetu behar zuela euskal kulturak ezinbestean, bestela baserritarkeriaren eta 

aurreko mendeko erromantizismo gehiegikeriaren hondamendira zihoala.

K. Mitxelena bera baino europazaleago ageri zen, Europako kulturaren gurtzaileago: 

Europa aundiaren seme geranez ez dezaiokegu gure Europa bikaiñari zaputz egin,  

gere  galbide  ziurra  bailitzake.  Europa  izango  da  gure  gaizkatzaille  edo  

oinperatzaille.  Etorkizunak  dilema  bildurgarri  bat  dakarkigu:  Europarekin  

garaipenera  edo  bera  gabe  ondamendira.  Gure  Erriak  Europara  garamazki;  

kondairaren  bultzabearrari  aurreratzen  bagatzaizkio  ta  Euskalerriari  Europa  

euskeraz eman, Erria gerekin doakiguke; bestela,  ezbairik gabe, lur jota gera.  
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Europearrak gera ta eguneko bere problematika eman bear diogu gaurko euskal-

gizaldiari 2305.

Atzerakoikeria, iraganzalekeria, baserrizalekeria eta izar gidari faltarekin, izendatuki 

ez  bada  ere,  Orixekeria  salatzen  zuen,  luman  herdoilik  gabe.  Eta  dena  osatzeko: 

euskaldunen kultura-eza.

Orixek,  hitz gutxitan,  adierazi  zion euskal jakintsu bakarrak apaizak eta fraideak 

zirela; euskara hizkuntza filosofikoa zela eta europartu baino lehen euskaldundu egin 

behar  genuela,  euskararen  baitan  zetzan  filosofia  jakintsua  geuregana,  eta  maisuak 

filosofian  jakintsu  klasiko  greko-latindarrak  zirela:  Platon,  Aristoteles,  San  Tomas 

Akinokoa eta San Agustin, eta beste gutxi batzuk. Urrun zeuden elkarrengandik!

Orixek Peru Leartza´ko eleberriari egin zion kritika morala ezagunagoa da: 

Barrenak ez dit agintzen ixillik egotea, liburu onek gaurko gazte-jendearen artean  

egin dezaken kaltearengatik. Leartza, liburu ontako giza-nagusia, europear biurtu  

zaigu,  izurri  gaizto batean,  beintzat.  Ez dugu emen olakorik  bear.  Naiko gaitz  

daukagu leen ere ta naiko kezka, oraingo gizaseme batzuei iruditzen ez ba’zaie  

ere. Ez uste izan gu, katolikuok, auzi orren berri gabe patxaran bizi geranik; oiek  

eta latzagoak ere jasaten ditugu gizonki, goiko laguntzarekin2306.

Orixeri  eskandalagarria  iruditzen  zitzaion  Aristotelesen  “ousía”  (substantzia) 

kontzeptu filosofikoa ezertan ez edukitzea Txillardegik. Haren erantzuna: Aristoteles eta 

Jaungoikoa biga zirela, ez bat, eta berak zekienez, lehena ez zela bigarrenaren profeta. 

Txillardegi Aristotelesen kontrakoa zen; ez zuen lotsarik hori aitortzeko2307.

Orixek ordezkatzen  zuen euskal  kulturak bazuen ehorzlerik  50eko hamarkadaren 

amaieran, alor laikoan bezala erlijiosoan ere.

2305 “Euskalerri´tik Europa´ra” in Yakin, (1 gehigarria), 1960, 3-4 orr.
2306 “Peru Leartza´ko” in Yakin, (1 gehigarri), 1960, 5-6 orr.
2307 “Gogaide ez, baiña bai adiskide” in Yakin, (14), 1961.
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4. BIGARREN AROKO LITERATUR EKOIZPENA

4.1. Kazetaritza-saiakera

Gipuzkera osotuan ekoitzi zenetik, lehenik, S. Mitxelenaren Unamuno ta Abendats 

saiakera  eta  Orixeren  Jainkoaren  billa  bereizi  ditugu.  Hamarkadako  saiakera  hats 

handikoenak.

Bigarrenik, A. Ibinagabeitiaren eta J. Miranderen artikulu politikoak. Elkarri eragin 

zioten, eta ideologian ezberdintasun ugari bazuten ere, esaterako, A. Ibinagabeitiak bere 

kritika-lana  EAJren  barruan  planetatzen  zuen;  kidetasunak  ere  izan  zituzten,  eta 

aldizkari beretan idatzi zuten.

A.M.  Labaienek  J.B.  Elizanburuz  idatzitako  saioa  dagokion kapituluan  aztertzen 

dugu. Beste horrenbesteJ. Etxaidek hamasei euskal idazlez egindako artikulu bilduma, 

eta  J.  San Martinek  J.A.  Mogeli  buruz  egindako lana,  eta  beste  artikulu  filosofiko-

literario interesgarri bat “Munduaren gurpilla” deritzana.

Nafar-lapurteran, bigarren aro honetan, P. Lafitte berriro ere sartu dugu, hein batean 

kazetaritza  soziopolitikotik  eta  mintzaldietatik  saiogintzari  igaro  zelako,  arte 

adierazpideen  berritasunaz  edo Spinoza  filosofoaz  idaztean.  Bigarren aro honetan  P. 

Larzabali  egin  diogu  leku,  hark  Herria-n  idatzitako  artikulu  politikoei,  Enbata 

mugimendu politikoaren iragarle diren heinean; eta idazle gazte bati: M. Erdozaintzi-

Etxarti. Iparraldeko aldizkarietan bezala Hegoaldekoetan argitaratu zuen; eta gaztetatik 

erakutsi zuen luma fina.  

Egungo batuaren hurbileko ereduan idatzitakoaren artean, K. Mitxelena bereizi dugu 

bigarren aro honetan beste guztien gainetik.  Egan  kazetari prestigioa ematen lagundu 

zioten A. Irigarai eta A. Arrue eta M. Lekuonaz kazetaritza-saiakera kapituluan egiten 

diegu leku. Gauza bera beste ondoko autore hauekin ere.

Txillardegiren Egan-eko artikuluak. Donostiako Urkixo Mintegian Unamunoz egin 

zuen  hitzaldia,  Eliza  katolikoak  bilbotarraren  bi  liburu  indizean  sartu  zituenean;  A. 
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Camusi buruzko bi artikuluak: “Taupadak” deritzana idazle frantses aljeriarrari Nobel 

saria  eman  berritan,  eta  “Lekuko  Bikain  Bat  il  da”  istripuz  hiltzean;  Buda  eta 

budismoari  eskaini  zionak  “Mendeurren  oargarri  bat:  Buda  Sakiamuni  ta  bere 

gaurkotasuna”  eta  astronomiaz  eta  unibertsoaren  sorrerari  buruzko teoriez  “Betikoaz 

agian” artikuluan;  bost  artikuluetan  ere argibide  ugari  ematen  du bere eleberrigintza 

hobeki ulertzeko.

Halaber,  J.  Intxaustik  Yakin-en  H.  Bergsoni  buruz  eta  Schopenhauerri  buruz 

idatzitako  artikuluak,  besteak  beste.  Filosofia  modernoari  egiten  zaion  keinuaren 

erakusgarri.

Yakin-eko  idazleen  atalean,  beste  hauek  ere  bai:  Julian  Alustiza  Aztiri;  Imanol 

Berriatua, eta argitaratzen hasi berria zen J. Azurmendi.

4.1.1. Gipuzkera osotua 

4.1.1.1. Salbatore Mitxelena: Unamuno ta abendats

Orixeren  Jainkoaren  billa-rekin  batera  hamarkadako  bi  saiakera  liburu 

garrantzizkoenak.  Hura  euskaldun  gizabanakoari  Jainkoaren  bila  abiatzeko  gonbita 

bezala, hau Euskal Herri euskaldunari zuzendua, Unamuno euskotarraren aitzakiapean. 

Lozorrotik esnarazi nahi zuen Euskal Herria, sumin santua aldarrikatu.

 

Ezer baino lehen, komeni da nabarmentzea S. Mitxelenaren obraren batasuna eta 

bilakaera historikoa; bada alderik Bizi Nai-ren azken lerroetatik Unamuno ta abendats-

eko lehenbizikoetara. Jesusi eta Ama Birjinari egindako eskari eta otoitzetatik, euskal 

literatura beti  negar-leloan ari  zela eta Unamuno heterodoxoa, bizitzaren sentimendu 

tragikoak jotako existentzialista,  ideoklasta,  politikoki ere borrokalaria-probokatzailea 

aitabitxi izendatzera. 

Eta  badago  aldea  Ama-Semeak  Arantzazuko  kondairan  liburuaren  amaiera 

itxaropentsutik, basilika berriaren eraikuntzak, hots, ermitagintza berriak sorrarazitako 
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esperantzatik  beste  saiakera  honetara,  ia  hamarkada  bat  tarteko,  non  Francoren 

erregimena  uzkailtzeko  esperantza  guztiak  lur  jota  zeuden.  S.  Mitxelena  idazlearen 

bilakaeran egoera politikoaren eboluzioak zerikusia izan zuen, dudarik gabe.

Hitzaurre  luzea  du.  Bertan  garbi  uzten  du  bere  azterketak  ez  direla  Unamuno 

teologoarekin  izango  –Txillardegik  emandako  arrazoi  antzekoak  adierazten  zituen, 

haren  filosofiaren  subjektibismoaren  heresia  salatuz–,  baizik  eta  soil-soilik 

filosofoarekin, eta oraindik zehatzago esateko, “gizaki-filosofo-olerkari” hirukoitzaren 

euskaltasunarekin. Baina Unamunok ba al zuen bada euskaltasunik?, ez al zen, bada, 

euskararen  arerio  beltza?  Unamunoren  erlijioak  hutsuneak  zituen  bezala,  haren 

euskaltasunak  ere  bai;  baina  horregatik  ez  zen  baztertu  behar,  bestela  kaltea  egiten 

zitzaion Euskal Herriaren batasunari.

Hiru puntu azpimarratu ditugu liburuan: 1. Ideiaren originaltasuna; 2. Autorearen 

bilakaera, eta 3. Saiakeraren izaera kolektiboa.

Unamunok hitzaldi famatua egin zuen Bilbon hogeigarren mendea hastearekin bat: 

euskarak ez zuela bizimodu modernorako balio.  Askoren erreakzioa eragin zuen, eta 

horietan originalenetako bat S. Mitxelenarena. Esan liteke liburu osoa dela erreakzioa. 

Hona hemen lerro adierazgarri batzuk: 

Ez, aitona, ez. Ortantxe eztizugu amor emango. Guretzat ere bear du Ebanjelioko  

arek, zuk zeuretzakoxe ainbat aldiz aipatuak: “zer balioko liguke mundu guzia  

irabazteak,  buruenik norgere anima galtzekotan?” Betikotasun-goseak “zerau”  

orri  dariokion  irrits-aldarria,  irrits-aldarri  berbera,  baitariokio  gure  Erri  

euskeradun “berau” onixe ere: Bizi! Ez il! Bizi! Beti! Ta ona emen guk berari ta  

berak  guri  barkatzen  eztioguna.  Euskera-auzi  orixe  duzu,  ta  ozta  besterik,  

Unamunok gurekin dun aserre-bide bakarra: euskera utzi ala eutsi? Ta aortiko  

ondorenak2308.

Unamunori  aurka  Unamunoren  beraren  argudioez  egin  zion.  Bihotzaren  argudio 

horiek,  hilezkortasun  eta  bizirik  iraun  nahiarenak  Abendats-ek  berak  eragindakotzat 

2308 23 or.
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jotzen zituen S. Mitxelenak, Unamuno bera ere bere herriaren espiritua zen abendats-en 

seme zela aldarrikatuz.

Unamuno euskotar eta eusko arimadun beste izen mitologiko, literario, eta hezur-

haragizko hauen artean kokatzen zuen: Aitor, Lekobide, Basajaun, Jaun Zuria, Amagoia, 

Peru  Abarka,  Pernando  amezketarra,  Etxaun,  eta  (ez  ote?)  Leturia  hauxe  ere...  Eta: 

Lizardi,  Santa Kutz,  Zumalakarregi,  Loyola,  Xabier,  Garikoitz,  Zumarraga,  Antxieta, 

Legazpi, Elkano, Urdaneta, Lope Agirre, Urtzua, Bolibar, Erauso, Zubia, Aita Vitoria, 

Azpilikueta,  Trueba,  Kanpion,  Unamuno,  Zubiri,  Zaragueta,  Salaberritarrak,  Baroja, 

Zuloaga,  Usanditzaga,  Eskudero,  Uzkudun,  Arana  Goiri,  Azkue,  Barandiaran, 

Galindez...

Azken buruan, Jainkoak egindakotzat jotzen gintuen euskotar guztion batasunaren 

nahia eta defentsa dago. Baina gorago jarri dugun bigarren puntuan eboluzioa aipatu 

dugu.

Liburuak  atal  oso  bat  du  negarrari  eta  hileta  jotzeari  utzi  eta  sumin  santua 

aldarrikatzeari emana, hots, euskaldunon gizarajo-gajokeria kritikatzeari eskainia: 

Gaurko  Euskal  Miñari  alare  aje  bat  nabari  ziot,  Abendats.  “Pasivua”  duk,  

pasibuegia, ta ez nik nai nuken bezin erasokorra, ortzakalaria. Bildotxegia jotzen  

diat otzanez; olloegi, kollonez; untxi edo, eramapenez. Kristau eramapenak orrela  

bear dula? Ez,  jaunak, ez. Kristo ez uan orrela parisaitarrei ordañak eta bost  

arpegiratzean. Ezta Iñigo ere, Alkalako Figueroatarrei ortzak erakustean.

Edota zuek, Jesukristo baño otzanago, Loiola baño santuago, zeratela uste ote  

dezute? Kristau eramapenak orrela bear dula diñoten oiei galdetu ea eurena ere  

orrela ote dan, ea eurak ere orrela nai diran, ea zertarako nai gaituzten orren  

asto nozitu ixil, eurek gu gogorako makilkatzen jarraitzeko baizik 2309.

Txillardegi,  Aita  Mancisidor,  Loiolako  Inazio;  autore  mordo  bat  dakar  sumin 

santuarena  ozenki  oihuztatzeko.  Izan  ere,  baldin  geuk  ez  badugu  geure  burua 

defenditzen, nork egingo digu bada hori, bi milioi ez garen abenda pobre honi?, zioen.

2309 MITXELENA, S.: Unamuno ta abendats, Imprimerie Darracq, Bayonne, 1958, 129 or.
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Hirugarren puntura etorriz, liburuaren izaera kolektiboari dagokionez, “Euskera ez 

gai?” izeneko atalean biltzen ditu autore gehienak.

Galdera horri emandako lehen erantzuna ezaguna da: euskara ezgai,  ezta inondik 

ere; Unamunok halamoduz ikasitako euskara bai, hura bai ezgauza eta ezgai.

Bigarren  puntua,  berrogeita  hamar  urtean  asko landu zela  euskara,  bilobek  asko 

aurreratu  zutela  hizkuntza,  eta  horren  froga:  euskal  idazle  handi  bat  bazela  euskal 

idazleen  artean,  beraren antzak zituena  hainbat  zeratan,  eta  alde nabarmena ere bai: 

Orixe.  Eta  hartaz  gain,  idazle  sail  dezentea  ere  bazela: Zaitegi  baten  jauntasuna,  

Andima  baten  edo  K.  Mitxelena  baten  kirioa,  Bordari-ren  gatza,  Basarri-ren  

bertsolaritza, Etxaniz baten liriku sena...

Eta  euskararen  ezgaitasuna ez  baizik  gobernuaren  ukazioa  eta  jazarpena  zegoela 

euskararen ezgaitasunaren sustrai-sustraian.

Euskararen eta 50eko hamarkadan jada bazen euskal kulturaren defentsa kolektibo 

sutsuarekin batean, Francori egindako kritika gogorrak, eta Erromari, Eliza katolikoaren 

hierarkiari egindakoak biltzen ditu.

Balio  praktiko-materialisten  goraldi  betean,  euskal  kulturaren  defentsa  irmoa; 

Unamunoren itzal gaiztoa uxatzeko hari buelta ematea. 

4.1.1.2. Orixe: Jainkoaren billa

Argitaratu  70eko  hamarkadaren  hasieran  egin  zen,  baina  gutunetatik  badakigu 

1958ko  uztailerako  jada  amaitua  zuela,  nahiz  orrazketa  batzuk  ere  egin  zizkion 

harrezkero.  Salbatore  Mitxelenaren  Unamuno  ta  abendats-ekin  batera  hamarkadako 

saiakera garrantzizkoenak dira. Biak oso ezberdinak; hura Euskal Herriari zuzendurik, 

lozorrotik esna zedin sumin santuaren aldarria egiten zuena; eta hau berriz, beste guztia 

bigarren mailan utzirik, euskaldun gizabanakoari eginiko deia Jainkoaren bila ibiltzera 

adoretu beharrez,  eta Jainkoaren bilaketan laguntzeko San Joan Gurutzeko eta Santa 

Teresa-eta lagun harturik. 
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Lehen aroko lanak iruzkintzen ari, adierazi dugu Orixe gizakiari gerrek ez ziotela 

fede zalantzarik sortu; izatez gerotan sinesmena areagotu ziola, eta jarraitu zuela gerra 

aurrean  egindako  lan-asmoak  aurrera  eramaten.  Quito´n  arrebarekin idatziak 

Jainkoaren billa idazteko prestalan gisa balio izan zion.

Lehen kapitulutik ohikoa ez dugun beste aldarte batera eraman nahi gaitu: egungo 

kezka, ardura, nahi eta apetak bazter utzirik, guregan Jainkoak betiko ezarria omen duen 

atsegin-galea eta atseden-gura baliatzera.

Zoragarri idatzia dago; esaterako, berehala jabetzen gara atseginaren eta atsedenaren 

artean ezberdintasuna zein  den.  Horretarako adibide  adierazgarri  bat  erakusten digu: 

Ameriketatik hona itsasontziz egindako bidaian ikustea suertatu zitzaiona. 

Kontatzen du itsasontzian hiru jende-mota aurkitu zituela; 1. Haundiki samar edo 

hala-ustekoak  kuxu-muxu  ustez  beherago  zeudenen  aurka  ari  zirenak;  dohakabeak, 

beren  buruak  jainkotxo  egin  nahi,  eransten  du.  2. Bazen  bigarren  jende-mota  bat, 

egunaren  gehiena  irakurri  eta  irakurri  ematen  zuena;  hartan  hartzen  zuten  beren 

atsegina.  Bai  ote,  gainera,  beren  atsedena?  Ez,  noski,  nolabaiteko  berrikeria  ta 

itsuskeriak  irensten  zituztenak.  Atseginaldi  hura  bukatuta  hutsik  geldituko  zitzaien 

bihotza; horrelaxe azaldu digu atseginaren eta atsedenaren arteko aldea. 

Eta hirugarrenik eta azkenik, bazen ontzian gizon bakar bat, goitegira igota alfer-

aulki batean etzanik, beti zeru-lurren mugara begira aspertu gabe zegoena. Han zeukan 

hark bere atsegina; eta han, Orixeren ustez, bere atsedena ere. Ez zekien sinestuna zen, 

katolikoa, santua edo zer, baina ez omen zeraman bide okerra: 

Zu arkitzeko. An ari ziran irakurleak, ordu osoak eta ordu xoxoak alperrik galtzen; 

an ari zan bakarti au, ordu osoak eta ordu gozoak miazkatzen2310.

Zerk bultzatzen ote zuen gizon bakarti hura ontziaren goitegira, zeren bila joaten ote 

zen, zer ikustera?

2310 ORIXE: Jainkoaren billa, Etor, Bilbo, 1971, 23 or.
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Ez  ote  ditugu  ordu  zozoak  igarotzen  handinahiezko  eta  huskeriazko 

gogorakizunetan, haietan habia goxo eginik, “ni ta ni, beti ni, oro ni?” Gero bai hutsik 

gelditzen  garela,  eta,  beharbada,  barruko  atximurtxiaren  edo  kezkaren  mende.  Ez 

daukagu hor atsedena, esaten digu.

Itsasontziaren  goitegira  joatera  gonbidatzen  gaitu,  bada,  irakurleok,  beste  bakarti 

begiesle huts haren ondora, han Jaunarekin batean itsasoari begira esertzera, Jaunaren 

oroimen bizia buru-bihotzean dugula, ez irudipenez,  ez indarka eta buruhaustez; bai, 

ordea, zirrara leun eta goxo bezalako bat etengabe sumatuz: 

Orrela nor ez egon ordu betean eta egun osoan? Gorputzaren kemenak muga du; 

aspertzen da zirika geitxo eragiten ba´zaio. Ezarian,  ezarian,  Jauna, alperkeritik 

urruti  ta  nekez  gañetik,  egon  nadin  zure  atsegiñaren  eta  atsedenaren  muga 

sumatuz2311.

 

Testu  honek  bi  sinesmen  eskatzen  dizkigu  Jainkoaren  bilako  bidaia  horretan 

barneratzeko:  bata,  idazleari  sineste  ematea;  Jainkoari  bigarren pertsonan mintzatzen 

zaion  kontalaria  ontzat  hartzea  eta  hargan sinestea;  eta,  jakina,  kontalaria  zuzentzen 

zaion Jainkoa, eta haren ikasle (Jainko-ikasle) eta bitartekariak, arartekoak harengana 

jotzen lagunduko gaituztela. Ez dago Jainko pertsonal antropomorfo bat sinetsi beharrik, 

nahikoa da gure artean, esateko, oraintsu arte sinetsi izan den diskurtsoa ez baztertzea 

testuan  aurrera  egiteko;  noiz  doktrinalago  ageri  da  eta  noiz  pertsonalago;  zati 

pertsonalago horiek merezi dute batez ere ibilia egitea.

Orixek  jakin  izan  zuen barruak agintzen  ziona  euskara  ederrean  ontzen:  bihotza 

osturik zeukan Jainkoarenganako bidea erakusten. Nagusiki, latinetik eta gaztelaniatik 

abiaturik, bere garaian beste inor gutxik bezala, haiek euskararen molde eta pleguetara 

harrigarriro  ekarri  zituen,  eta  bere ukitu  eta  nortasun berezia  erantsirik,  gai  honetan 

mugarri den liburua gauzatu zuen.

2311 25 or.
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4.1.1.3. A. Ibinagabeitia, J. Mirande: artikulu politikoak

Hamarkadaren  lehen  aroan  Eusko  Alderdi  Jeltzaleak  argitaratzen  zuen  Alderdi  

aldizkarian Arana Goiri aldeztu zuen A. Ibinagabeitiak. Haren inguruan etsaiek ez ezik 

zenbait  euskaltzalek  ere  egin  nahi  zuten  isil-konspirazioa  salatu  zuen,  Irakaslearen  

irakasletasuna  berresteko,  eta  berrogeita  hamar  urtera  ere  haren  erakutsiak  bizirik 

zirautela  eta  jarraitu  beharrekoak  zirela  aldarrikatzeko.  Euskararen  alde  Irakasleak 

egindakoak nabarmendu zituen: euskal izendegia, lehen egutegia, olerkiak...

Bigarren aroan, Parisen Lehen Euskal Mundu Batzarrean hartu zituzten erabakien 

aurka altxatu zen Caracasen argitaratu zen Irrintzi  aldizkariaren bitartez. Ideia nagusia 

zen euskal abertzaleek ezin zutela bat egin ez eskuin espainol monarkikoarekin ez eta 

ezker errepublikano espainolarekin; biak ere espainolak ziren eta historiak erakutsirik 

Euskadiren  askatasunaren  aurkakoak;  euskal  independentistek  Espainiako  eta 

Frantziako estatuek zapaldutako gutxiengo nazionalekin  bateraturik  egin behar  zuten 

lan.  Ibinagabeitiak  Espainiako  politikari  egiten  zion  jarraipena  eta  Mirandek 

Frantziakoari Caracaseko Irrintzi-tik. A. Ibinagabeitiari buruz adierazi behar da kritika-

lana  EAJren  barruan planteatzen  zuela.  Atzerriak  argitaratutako  artikulu  horiek  izan 

zuten beren eragina barruan, Txillardegirengan eta. 

Gutxiengo nazionalekin batu behar zutelako ideia hori J. Mirandek lehenago agertu 

zuen,  1953an  jadanik,  Gernika  aldizkarian.  Sabino  Aranaren  figura  begiramenez 

tratatuz,  aholkatzen  zien  eusko  abertzaleei  Frantzian-eta  jarri  zituzten  usteak  bertan 

behera uzteko, eta Espainiak eta Frantziak mendean zituzten herri oinperatuekin “Aberri 

Oinpetuen Alkartza” edo liga bat egiteko. Paris toki egokia izan zitekeen Frantziaren 

mendeko  bretoi,  flandestar,  korsikar,  alsaziar,  okzitanitarrak,  eta  Britainia  Handiko 

zeltak, Nederlandeko frisiarrak, Italiako siziliarrak e.a. onartzeko, Espainiaren mendeko 

katalan eta galiziarrekin batean.

Artikulu  batzuk zuzenagoak dira,  metafora  eta  iradokitze  indar  gutxiagokoak eta 

beste  batzuetan  lantze  literario  handiagoa nabari  da.  Alde literariotik,  Ibinagabeitiari 

dagokionez,  Arana  Goiriri  eskainitako  artikulu  horretan  paragrafo  batzuetan  estilo 

hanpatua  erabiltzen  du,  naturako  metafora  klasikoetan  oinarrituz  jasorikoa;  eta 
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“Astoaren  gorasarre”  izenekoan  berriz  oso  egoki  uztartzen  ditu  herri-jakintza  eta 

ezagutza literarioa.

Lehenbiziko estiloaren adibide bat:

 Ikusi ditugu euskal idazle zenbait, iraizean bezala, aren izena itxusten (.) Alperrik  

ari  dira  sorkaldeko  eguzkiaren  erlantza  illinti  motelak  darion  keaz  estaltzen.  

Eguzkiaren  aitzinean  illun  oro  suntsitzen  dira  eta  bere  bidean  gorago  dioan  

neurrian bazter guztiak are argitzenago ditu. Orra Irakasle maitearekin gertatua.  

Menderdi lenago lurrak bere ondakiñak Sukarrietako illerri apalean iaso zituen.  

Lurrak ere ezin izan du Irakaslearen erlantza itzali. Are pizkorragotu duela esan  

genezake. Sarri aipatu oi da arako “azia il ez ba dadi...uztarik ezin diteke bil”.  

Irakaslea il  zan,  bainan azi  ekarkorra baino ugari  ta  emankorrago biurtu da.  

Oraindik bere illobiak darion arnas beroak euskal idazle ta euskaldun oro xusper  

ta indartzen gaitu. Eta geroan ere, ala izanen da ezpai gabe2312.

Bigarrenarena: 

Gizon  askotxok  ezer  ere  ez  lukete  galduko  abere  on  auen  antzera  jardungo 

balukete. Balaam´ena bezela, izketan zur eta egiñetan setati ba´lirake, Euzkadiri 

bere  izatasunean   eusteko.  Junqueiro´rena  bezela,  apal  ta  xalo,  gure  euskerari, 

bolu-atsotxu zoragarri oni, laguntzeko. Jimenez´ena bezelakoak, ameslari, alai ta 

arrai  AZKATASUN  BIDETIK  ibiltzeko.  Belengoa  bezala,  Euzkadi  etsaien 

menpetik  azkatzeko.  Bear  orduan  arrantza  egiten  dakitenak,  batez  ere  Aberria 

amilbera lerratzen,ta galzorian dagonean, beste asto lokartuak esnatzeko. Guk ere 

alakoxeak izan nai  genuke,  eta  eskerronerako ez dugu nai  ez  sekula-bedarrik 

(hirusta), ez entxuferik, ez artalerik, ezta zaldalerik  ere. Iñoiz ez gera bizi izan 

askatik  jaten,  eta  orain  arte  bezela  jarraituko  dugu  aurrerantzean  ere:  jarei, 

azkatasun-belardi oparoetan kantari.  Artale-zaldale-sekula-bedarrak,  beude beste 

batzuentzat, ABERRIA sabelaren neurriz neurtzen dutenentzat.Orra esan, astoaren 

gorapenak2313. 

2312 “Arana-Goiri Euskel-Idazle” in Alderdi, (azaroa), 1953.
2313 Irrintzi, (7) (Urterik ez dute, baina 1958koa segur aski.
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Miranderi dagokionez, bigarren aroan, euskaltasun erromantikoaren alde egin zuen 

deia eta Frantziako estatuaren aurkako herra aditzera eman zuen.

Politikarien  legalismoak  (autonomi  estatutua  eta  Espainiako  indar  demokratiko 

errepublikarren  batasuna)  eta  euskaltzaleen  folklorismoak  (euskara,  pilota,  euskal 

dantzak, txistua...) euskaldun eredugarria gizon sendo baina bakezale, auzo on, alai eta 

barreragile bilakatua sumatzen zuen, eta horren aurrean beste euskaltasun baliosago bat 

moldatu behar genuen. 

Artikulu politikoetan bere mundu ikuskera, filosofia, sineste maiteenak txertatzen 

zituen –artikulu benetakoak ziren, ez ziren epatatzeko eginak–: 

Gogo razionalista mytozale ba da, romantikoa mystikazale da: mystikaren bidez  

eltzen da mundu irudikor honen atzean den egiazko Izateraño, ots, Arimaraño, eta  

hartan indar arturik berriz ere inguratzen da munduari buruz, bañan ez gehiago  

haren  jopu,  baizik  haren  nausi  bezela,  ta  munduan  moldaberritzen  du  bere  

ametsaren araura. Geu euskal-mystikoak izan gaitezan beraz, abertzale realistek  

gure lepotik  iseka egiñik  ere  amets-egilleak  geralakoan (.)  Arbaso indartsu ta  

indarzaleok ez dira il betiko –izan denik ez baititeke il, bañan beti izan ere ba da-  

ta garai-berriko mundu ekaizale ta atsedenzale honen morroin izan nai ez den  

Euskaldunak oraindik entzun ditzake bere barruan, ametsari egoak aske uzten ba  

dizkio, antxiñako gudateen aranotsak, leenagoko euskal-zalduntasunaren deia (.)  

berriz  ere  izan  gaitezan,  lehenago  izan  giñan  bezela,  “Vascones  inquieti”,  

Euskaldun urduri ta biurriak2314.

Frantziar  estatu  jakobinoaren  aurkako  iritzia  eta  sentimendua  hedatzearen  alde 

egindakoaz, frantses errepublikaren miresle hautematen zituen jeltzaleei aditzera ematen 

zien Frantzia ez zela Francoren erregimena baino hobea, mendean hartuak zituen herri 

txikien aldera: 

Frantzian  ez  dute  erri  txipiek  Españan  baño  askatasunik  geiago  (.)  Mugaz  

onaindiko Euskalerria, Bretaña, Flandes, Korzika ta Rosellongo Katalandarrak,  

2314 Parisen datatua 1958-09-12an, Irrintzi-ren V. alean argitaratua. Eta HARANBURU ALTUNA, L.: 
Jon Mirande OBRA OSOA (I), Hiru, Alegia (Gipuzkoa), 1999, 430 or.
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berriz,  erri  diren aldetik  edozein zuzenez,  edozein izate ofizialez gabeturik bizi  

dira (.)

Frantziaren mendeko herri  txikiek askatasunik ez bazuten eurek nahi ez zutelako 

zela uste zutenen aurka gogora ekartzen zuen: 

Abertzale  izateko  bear  du  gizonak  bere  aberriaren  berri  jakin,  bere  enda  ta  

erriaren edestia ezagutu; bañan hemengo Euskaldunak, Errepublikako eskoletan  

irakatsi izan zaizkion gezurrei esker, ezer ez daki Euskalerriaren historiaz, iñolaz  

ere  ezin  dezake  susma  gure  erria  leenago  bere  buruaren  jabe  izan  dela,  

Frantziaren zati bat ez zela (ib.)

Labur-zurrean  Hegoaldeko  jeltzaleei  erakusten  zien  Frantzian  euskaldunek  zer 

historia izan zuten, eta zein jakobinoa zen frantziar estatua.

4.1.2. Lapurtera berria: nafar-lapurtera  

4.1.2.1. P. Lafitte: Bestelako artikuluak

Lehen  aroan  nagusiki  artikulu  soziopolitikoak  bezala,  bigarren  aroan  bestelako 

artikuluak idatzi zituela adierazi dugu: arte adierazpideetan oso ohikoa den berritasunaz, 

Spinoza  filosofoaz...;  lehenbizikoa  Egan-en  eta  bigarrena  Euzko-Gogoa-n 

Hegoaldekoekin harremanak usuagotzen hasi ahala.

Egan-en  artearen  munduan  XX.  mendearen  bigarren  zatian  gertatu  zen  estilo 

artistikoen boomaz ari, izadia ez bezala gizadia beti asmatzen ari den ideia garatu zuen. 

Bi ideia azpimarratu zituen; bata, inoiz ez zirela hain laster, hain barna, hain osoki eta 

hain zabalik aldatu arte adierazpideak; lehen ere izango ziren Picasso, Michaux, Eluard, 

Milhaud, Kaminsky (Kandinsky izango da)  eta holakoen arbasoak, baina sail guztietan 

tenore bertsuan elkarri esku emanez, kasik aro berri bat jaikiaraziz, ez. Berritasun hauek 

ez  gintuzten  lehenagoko  era  guztiak  gutxiestera  ekarri  behar,  baina  are  gutxiago 

gerorako ateak eta bideak hestera; izan ere, “gizon-arbolak” bizitzeko urtez urte fruitu 
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berak eman ordez, behar ditu sasoi batzuez behin ere inork ikusi ez dituen loreak ekarri.  

Liberal ageri zen.     

Spinoza filosofoari buruz, badirudi luzeago aritu nahi izan zuela, bi artikulu bederen 

idatzi  nahi  zituela;  bigarrengoan  haren  liburu  nagusiak  iruzkindu  nahi  zituen  baina, 

damurik,  lehenbizikoa  bakarrik  argitaratu  zuen.  Filosofo  eztabaidatua  izan  da  XVII. 

mendetik gaurdaino. Novalisek “Jainkoaz horditurik” bizi izan zela aditzera eman zuen, 

eta  batzuentzat  Jainkoarengana  hurbiltzeko  filosofo  onena  izan  den  bezala,  beste 

batzuentzat,  esaterako,  Toni  Negri  filosofo  ezkertiarrarentzat,  materialismo 

modernoaren aita izan da.

Artikulua  irakurririk  garbi  ikusten  da  miresten  zuelako  hartu  zuela  luma  hartaz 

aritzeko.  Kritika  batzuk  gorabehera,  P.  Lafitterentzat  bere  usteei  leial  bizi  izan  zen 

Spinoza, moralista izan zen, eta oroz gain jainkozalea, hari bere burua osoki eman ziola. 

Forma aldetik, saioan barrena filosofoari buruzko bizi-urrats objektiboak, eta iritzi 

subjektiboak eskuz esku doaz, biak elkarri loturik eta uztarturik.

Adibide bat: 

Latina  ikhasten  du,  orduko  ikhaskizun  gehienak  ere  beretzen,  hala-hulako  

girixtino  batzuen  erakaspen  okher  mintuak  barne.  Bertzeak  bertze,  Giordano  

Bruno italianoak  barna hunkitu  zuen,  eta  erretzeko  hitz  batzu sakatu  ziozkan:  

Jainkoa “munduaren gogoa” zela edo “gogoen gogoa”2315.

Beste  kritika  bat  egiten  dio  “Traité  Théologico-politique”  deritzan  liburuan 

erakusten zuen dotrina honegatik: 

Traité Théologico-politique delakoan, ez zuena erakasten eliza-buruzagiek behar  

zutela baitezpada laikoen legeri mendu? Eta, elizen batasuna estakuru, ez othe  

zioten deneri Credo zabal bakhar bat eskaintzen, arras laiko, adimenduaz bertze  

deus ere onhartzen ez zuena?2316.

2315 “Spinoza” in Euzko-Gogoa, (1-2), 1956.
2316 58 or.
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Baina laudorioak gailen. Honako honetan, eliza, sinagoga eta erlijio guztiak aurka 

jarri arren, bere gogoeta berrien arabera bizi izan zelako goresten zuen:  Spinoza bere 

gogoeta  berriak  buruan  eta  heientzat  bizi  izan  da,  bere  hartarik  kantitu  gabe  (.)  

Aberasten ahalko zen, bainan nahiago ukan zuen behardun gelditu (ib.) 

Azkenik, goresmen biribilena esaldi hauekin egin zion: 

Orori izaitea eta bizia emaiten deezten eta oro den Izaite hura, Spinozak ez du  

choilki asmatu: senditu du, maitatu, eta hari eman dio bere burua. Hortik dathor,  

ez  baitu  bertze  deusen  acholarik  ukhan,  eta  haren  Jainkoa  ez  baititake  izan  

neholaz ere Jainko hila2317.

4.1.2.2. P. Larzabal: artikulu politikoak, mintzaldi eta predikuak

Antzerkigintzan nabarmendu zen batez ere.  Herria-n eta  Gure Herria-n P. Lafittek 

eta S. Salaberryk baino askoz gutxiago idatzi zuen, baina, halere, lankide garrantzizkoa 

izan  zen.  Herria-n idatzi  zituen  artikulu  politikoak ditugu batetik,  Enbata  kazetaren 

iragarle gisako gertatzen direnak, eta bestetik,  Gure Herria-n argitaratutako mintzaldi 

eta predikuak. 

Darabilen  euskara,  funtsean,  ahozko  euskaran  oinarritzen  da,  eta  idatzi  dituen 

artikuluak  oso  xede  jakinekoak  dira.  Artikulu  politikoetan  ideia  berriak  hedatu  eta 

transmititu nahi zituen, eta mintzaldi eta predikuetan euskararen aberastasunak agertu, 

teatro onak txarretik bereizi, edo bertsolarien ofizioaren ohorea azpimarratu, apezekin 

batean euskaldunen arimen moldatzaile jotzen baitzituen haiek. 

Entzuleen edo irakurleen araberako prosan, hizkuntzaren jabetasun handia erakusten 

du: hitz eratorri ugari darabil, hiztegi aberatsa eta joskera aldetik malgutasun handiko 

idatziak apailatu ditu. Ez da izango estilista handia baina idazle indartsua bai.

2317 60 or.
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Jadanik 1956ko abuztuan, “Eskualdunek bat egin dezagun” izenburu adierazgarriko 

artikulua argitaratu zen  Herria  astekarian. Sinadurarik gabea, baina mamiz eta azalez, 

itxura guztien arabera P. Larzabalena: 

Bururatuko othe da egun batez gure ametsa? Zazpi eskual probintziek erresuma  

ttipi berech bat eginen othe dute?2318. 

Amets horretara heltzeko, taktika moduan, zehazten zuen orduko euskaldun gazteen 

gogoa eta xedea Europaren eta Afrikaren muturra hartuz erresuma handi bat muntatzea 

zela  non  Euskal  Herriak,  Bretainiak,  Andaluziak  eta  gainerakoek  libertate  bereziak 

izanen zituzketen, estatu handi horretako departamendu edo probintzia gisa. Kontraste 

gisa, aspaldi ez zela beste euskaldun suhar batzuek izan zuten ametsa aipatzen zuen: 

Euskal  Herritik  arrotz  guztiak  kanporatu  eta  Euskal  Herria  mugez  inguraturik 

independente izatekoa, hots, aranismoa kritikatzen zuen edo haren karikatura.

Historiak  erakutsi  digu  Iparraldeko  gazteen  gogoa  eta  xedea  aranistena  bezain 

utopikoa  eta  estatu  frantsesak  onartzeko  zaila  zela,  baina  garbi  dago  ideia  horien 

inguruan mamitu zela Enbata mugimendua 1960 inguruan. 

Artikuluaren  buruan  adierazten  zen  zazpi  euskal  probintziek  prest  egon  behar 

genuekeela delako Eurafrika hori egunen batean sortuko balitz, aski gora oihu egiteko 

bat  egin nahi  genuela  estatu berri  handiaren  pean.  Horretarako euskal  mamia  behar 

genuen osorik begiratu: mintzaira, usaiak eta gogoak azkartuz eta espirituak prestatu. 

Horretan engaiatzen ez zen euskaldunak ez zuen euskaldun izenik merezi.

Oso  eskema  antzekoa  aldarrikatzen  zuen  orduan  gori-gori  zen  Aljeriako  gerla 

bakebidean ezartzeko ere, hots, aljeriarrei beregaintasuna onartzea Eurafrikaren baitan: 

Pour ceux qui ont l´esprit eurafricain, il n´y a ni Algérie, ni France, ni Italie si ce  

n´est sur le plan de la culture intelectuelle. Il y a l´Eurafrique, dont les richesses  

appartiennent indistinctement a tous les Eurafricains (.) Il faudrait aussi en finir  

2318 1956-08-16.
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avec la centralisation administrative actuelle, qui va à l´encontre de nos grandes  

proclamations de constructions à venir2319.

Handik berehala kaleratu zuen auzitara eramango zuen artikulua: “Toujours à propos 

de cette guerre d´Algérie”2320. 

Artikulu horretan honako zati hau zegoen: 

Malheureusement en Indochine, à Madagascar ou en Afrique du Nord –il a fallu  

en arriver à faire parler la poudre pour que nos gouvernants cessent de faire la  

sourde oreille aux cris de légitimes aspirations. Est-ce à la révolte ouverte que les  

“colonisé” de la France métropolitaine devront avoir recours pour obtenir leur  

décentralisation? S´il en est ainsi, les Algériens luttent pour nous et il nous reste à  

leur tirer notre...béret et à méditer leur leçon.

1960an,  “Enbata”  kazeta  sortu  zen  urtean  dozena erdi  bat  artikulu  idatzi  zituen. 

Antzeko ideien biran ibiliagatik, erdiesten du errepikatzen ari den sentipena uxatzea. 

Adibide bakan batzuk: 

Eskualdun multcho bat bagira batere ez baitugu onhartzen Eskual-Herria izan  

dadien josia Paberi orai bezala, ez eta ere jos dezaten Tolosa edo Bordaleri. Hori  

bi arrazoinentzat: Lehenik, pentsatzen dugulakotz, departamenduen partimena ez  

dela  egin  behar  eremu-arau,  ez  eta  ere  intres-arau,  bainan  jendetze-arau.  

Gizonari  behar  baita  behatu,  eremu  eta  intresari  baino  lehenago  (.)  

Bigarrenekorik,  pentsatzen  dugu,  luze  bada luze,  Europaz  erresuma bakar  bat  

eginen dutela, oraiko erresumen arteko mugak kenduz. Ordukotz, eta orduan gure  

Espainiako haurridekin, probintzia bat muntatzeko, on da ez gaiten sobera barna  

sar Frantzitar aldekoekin2321.

Beste honetan, euskararen geroa eta euskaldunen boterea nahitaez uztartu beharraz: 

2319 “Pour résoudre le conflict algérien” in Herria, 1957-04-11.
2320 1957-05-23.
2321 “Eskual-Herria bat izatearen alde” (1960-3-31).
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Maiz entzuten dena da: zertako burua hauts eskuara ezin ikasiz?...Ez zait berdin  

hanitzik  baliatuko,  biziaren  jalitzeko!  Hola  mintzo  direnak,  egiaz  mintzo  

dira...Oraiko  moldetan,  eskuara  guti  baliatzen  da  egun  guzitako  ogiaren  

irabazteko...Oraiko moldetan, eskuara jakitea da, zirrika jotzen jakitea bezalatsu  

(.) Bainan ethor bedi eguna, zointan, gobernuko ageri guziak, lantegietako kondu  

eta  plana  guziak,  radio  eta  telebichtak,  izkirio  eta  eskolatzeak  oro,  eskuaraz  

eginak izanen baitira...Ethor bedi eguna, zointan lantegi batean sartzea ez baita  

errech  izanen,  eskuara  ez  dakienarentzat...Eskuara  bilhaka  bedi,  ez  bakarrik  

biziaren edergailu, bainan hazgailu...Orduan ba, eskuara eta eskualdungoa salbu  

izanen dira...Bainan, ez da haratik ez hunatik...Hein hortaratzekotz, Eskualdunek  

behar dute izan beren giderren jabe2322.

Gure iritzian P. Lafitteren eta Salaberryren ideietatik edanik ere, haietan gelditu gabe 

beti  bilakaeran  jardun  zen.  Historiaren  talaiatik  behaturik,  Aljeriako  deskolonizazio 

gerlaren  garrantzia  hautematen  da  frantses  nazionalismoa  ahuldu  eta  euskal 

abertzaletasuna  indartzeko.  Idealismo  handia  Eurafrikaren  eta  herrien  Europaren 

ametsean, eta halaber euskara eta boterea lotzeko ikuskeran gaurkotasun handia.

4.1.2.3. M. Erdozaintzi-Etxart

1955ean hasi zen argitaratzen  Herria-n. Hamarkadaren bigarren aroan Iparraldeko 

edo Frantziako  aldizkarietan  ez  ezik  –Herria, Gure Herria, Gazte,  Pariseko  Elgar– 

Hegoaldeko  aldizkarietan  ere:  Yakin,  Egan  eta  Euzko-Gogoa.  Horrenbestez,  kazeta 

mugarik  ez,  eta  mendiz  bi  aldeetako  euskal  herrien  artean  ere  ez.  Pariseko  euskal 

estudianteei  euskal  kulturgintzan  ziharduten  euzkogogoatarren  berri  ematen  zien,  eta 

Yakin-eko  irakurleei  iparraldeko  euskaldun  estudianteek  Hazparnen  egiten  zituzten 

bilerena2323. Zubiak eraiki nahi zituen euskal estudiante guztien artean. 

Agerkaria  nolakoa  mezua  halakoa  ematen  zuen.  Herria  agerkari  herrikoian 

euskaldunen gutxiagotasun konplexuak gainditu eta ororen artean euskal kultura bizi bat 

abian  jartzeko  xedez  idazten  zuen.  Eta  Baionako  Gure Herria  kazetan  eta  Pariseko 

2322 “Eskuara galduko dela, euskaldunak osoki erdaldunen peko egoiten badira” (1960-06-09).
2323 “Euskal billerak Hazparne´n -Uztallaren 23-28-” in Yakin, (4), 1957.
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euskaldun estudianteen kazeta Elgarren frantsesez, beste era batera. Asiako eta Afrikako 

deskolonizazio  mugimenduak  aipatzen  zituen,  nazio  berrien  askatasunaren  alde  egin 

beharra,  gizakiak,  zeinahi  arrazakoa  izanik  ere,  norberaren  ahalmenak  garatzeko 

esperientzia egiteko aukera izan zezan. Kolonizatuen askatasuna ez ezik, Hegoaldeko 

euskal ahaideek hogei urteren buruan jasaten ari ziren zanpaketa oroitarazten zuen eta 

ondorioztatzen ezin zirela ezer egin gabe geratu, ez zela sentimentaltasun zaharkitua edo 

nazionalismo  itsua  baizik  ere  egia  handia  bat  herri  bakoitzak  baduela,  zuzenbide 

naturalaren  arabera,  bere  buruaren  jabe  izateko  eskubidea.  Horretaz  ohartu  eta  hori 

aplikatua izan zedin egin behar zen lan.

Euskal  intelektualen  guneak  sortu  beharra  zegoen  pentsamendu  joera  berri  bat 

sortzeko.  Gure arbasoen kulturaz ongi jabetuak egon, eta hori aberasteaz eta  haurrei 

transmititzeaz arduratu.  Hitz batean,  Euskal Herriaren bilakaera ekonomiko, kultural, 

sozial eta erlijiozkoan aletxoa jarri beharra zegoen.

Pentsamendu  aldetik  egindako  lan  hori  da  garrantzizkoena.  Artikuluren  bat 

besteetatik bereizten jarriz gero,  Edouard Herriot hiltzean egindakoa bereiziko genuke 

bi  arrazoirengatik:  hastetik  idazle  gisa  zuen  maila  onaren  erakusgarri  delako,  eta, 

bestalde, zein tradiziotatik abiatzen zen jabetzen laguntzen digulako.

Sarrera dotorea  du.  Bigarren mundu gerra  ondoko politikariek  gogo zabalekoak, 

zuzentasunez  eta  zintzotasunez  beteak  behar  zuten  izan,  eta  hurkoaren  arrangurez 

hartuak. Ezaugarri horiek hein batean bete zituen bere bizialdian Edouard Herriotek. 

Zendu berriari  atzematen  zizkion argi-itzalak.  Argietako  bat  ezagutza  osoa zuela 

Gerlier  kardinalari  giristino  ehorzketak  galdatu  izana.  Beste  batzuk  politikagintzan 

egindako zerbitzuak: Lyoneko auzapez zela edo Frantziako diputatuen ganberako kide 

eta Biltzar Nazionaleko presidente zela egindako hainbat lan.

Eta itzaletara etorriz, eta horiek dira axola handiena dutenak Ipar Euskal Herriaren 

historian  izaniko  ondorio  bortitzengatik,  itzal  nagusiena  1924ko  bozkatzeetan 

Kontseiluko Presidente izendatua izan zela, jarri nahi izan zuen programa politikoa: 
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Laiko-legea Alsace eta Lorraine eskualdetako eskoletan jartzea; Kongregazionen  

kontra 1901-ean bozkatua izan zen legea finkatzea;  Vatican-eko enbachadorea  

kentzea; Eskola bakarra (Gobernamenduko eskola)2324. 

Herriotek,  M.  Erdozaintziren  arabera,  Waldeck-Rousseau  eta  Combes  bezain 

garratza ez izanagatik, ez zuen ongi jokatu lau puntu horiek aurkeztean ez zelako ohartu 

lehen mundu gerraren ondotik Frantziako populuak bestelako pentsaera zuela: 

Gizon  bakochak  baditu  bere  eginbideak  bere  Aberri  eta  Gobernamenduaren  

alderat;  anitzetan  eginbide  horiek  ahantzirik,  gure  dretchoak  baizik  ez  ditugu  

aipatzen. Guk ere behar dugu pharte hartu gure lurreko erresuma bakotcharen  

egiten;  nahi  ukan  behar  dugu  gure  erresuma  bakotcharen  izaitea  eta  haren  

haunditasuna,  haatik  lurraren  gainean  moldatu  izan  diren  beste  erresumak  

errespetatuz  bai  eta  oraiko  denboretan  alde  guzietan  moldatzen  ari  diren  

erresuma berriak (ib.).

Esaldi horiengatik adierazi dugu gorago idatzi hau adierazgarria dela ohartzeko zein 

tradiziotatik  abiatzen  zen,  hots,  Frantziako  aberri  eta  gobernamenduaren  aldera  eta 

erlijiosoen alde anitz eman zuen euskal populu giristinotik.  Orduantxe moldatzen ari 

ziren erresuma berrien alde egin nahi zuen aldarri,  deskolonizatzen ari  zirenen alde, 

guztien gainetik kolonizazio pean zekusan Euskal Herri zatikatu eta gutxietsiaren alde, 

baina historiaren zama handia zuen bizkarrean.

Laburbildurik,  E.  Herriotek  anitz  egin  zuen  Frantziaren  alde;  kalte  ere  bai  bere 

ideologiari jarraiki, ez gaiztakeriaz edo makurkeriaz, baizik ere hala jokaturik frantsesen 

ongia bilatzen zuelakoan. M. Erdozaintzik uste zuen Frantziako historian toki berezi bat 

emango zitzaiola, gizon politikari handi bati zor zitzaion bezala. 

M.  Erdozaintzi  batek,  bere  muga  katolikoekin  ere,  Edouard  Herriot  politikari 

frantses  gailen  eta  laizismoaren  figura  borrokalarienetarikoaz  begikotasunez  idaztea, 

kasik eskandalu bat zen bere giza ingurunean.

2324 103 or.
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4.1.3. Batuaren hurbileko eredua

Lehen aroko saiakeraren sarreran adierazi dugu zer-nolako garrantzia izan zuen. Bi 

saio azpimarratu ditugu han: “Euskal literaturaren etorkizuna” eta A. Oihenart” idazleari 

buruzkoa. Bigarren aro honetan honako hauek dira azpimarragarriak.  

Orixeren Agustin Gurenaren Aitorkizunak  liburuaz egindako kritika: laburregia eta 

trinkoegia; argitasunean eta erraztasunen huts egiten zuela. Orixerena baino mintzaera 

lasaiagoa izan zutela lehenagoko prosa maisuek; beraz, ez zen hain maisu ere Orixe.

Gaizka  Barandiaranek  Ilias´ena,  Homeroren  Iliada  poema famatua  argitaratzean, 

aztertu ondoan poema artean itzultzeko zegoela ondorioztatzea; edo R. Olabideren Itun 

Berria  itzulpena  saio  hizkera,  euskara  esperimentala  zela  baieztatzeak  izan  zuten 

garrantzia. 

Halaber,  Txillardegiren  lehen  eleberriari  egindako  hitzaurrea,  eta  bigarrenari 

egindako kritika.

“Asaba zaarren baratza” saio laburra, hamarkadaren balantze literarioa. Hamarkada 

hasieran idatzi zuen “Euskal literaturaren etorkizuna” deritzanean ere idazle zahar eta 

berrien artean zubigile izateko bokazioa nabari bazaio, hamarkada hondarreko horretan 

are gehiago. Esan liteke okertzeko beldur handirik gabe, 1960an jada, K. Mitxelenak 

irabazia zuela, merezi onez, euskal literaturako kritikari buruzagiaren aitortza.

Zinema-kritika ere aipagarria da. Batetik, Egan aldizkariak moderno izan nahi zuen, 

eta modernitatearen ikurretako bat zinema zen; 50eko hamarkadan bihurtu zen zinema 

masa-kontsumogai,  eta  horrek haren moraltasunaz-eta  kritikak  sortu zituen batez ere 

hezkuntza erlijiosokoen artean, eztabaida ideologikoen kapituluan aditzera eman dugun 

bezala. Dudarik gabe, zinema-kritika horiek, K. Mitxelenaz gain, Gurutz Ansolak eta 

Antonio Arruek ere egin zituzten, asko lagundu zuten Egan-en prestigioa goratzen.
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Nabarmendu dugu zinema-kritikan suspensea lortzeko erabiltzen zuen tekniketako 

bat:  lehenik,  lankide  zituen  kritikarien  iritzien  aurka  jardutea,  eta  hori  oso  modu 

erakargarrian,  horretantxe  erakutsiz  bere  maisutasuna,  prosa  eredu  mamiz  eta 

ñabarduraz ongi zamaturikoan.

4.2. Olerkigintza

Lehen  aroko  olerkigintzaren  sarrera  egitean  aipatu  dugu  literatur  genero  honek 

jarraitzaile ugari izan zuela 50eko hamarkadan, eta hiruzpalau belaunalditakoak aritu 

zirela,  hasi  S.  Aranaren  garaiko  Emeterio  Arreserengandik  eta  Gabriel  Aresti  gazte 

eraberritzailearenganaino. 

Lehen aroari dagokionez, ez dugu Aitzolen aurreko gizaldikorik hautatu; Aitzolen 

gizaldiko  Orixe  eta  N.  Etxaniz;  Iparraldeko  tradizioaren  ordezkari  gisa  Iratzeder, 

frantziskotarren artean S. Mitxelena eta eraberritzaile heterodoxoen artean  F. Krutwig 

eta J. Mirande. 

Oraingo  honetan,  Lizardi  eta  Lauaxetaren  aurreko  olerkigintzaren  ordezkari  gisa 

Klaudio Sagartzazuren Intza begietan hautatu dugu; 36ko gerra aurreko olerkari taldetik 

J.  Zaitegiren  Berriz  ere  goldaketan  poema  bilduma  bereizi  dugu  –olerkigintzaren 

kapituluan,  beste  hauek  ere  bai:  Onaindia;  Erkiaga;  Aurre-Apraiz;  J.M.  Lekuona; 

Goikoetxea;  Jakakortaxarena;  P.  Etxeberria;  Iraizoz;  Agerre;  Zerio;  Ametzaga–,  eta 

haien ondokotik Jaime Kerexetaren Orbelak eta Bitargi poema liburuak. 

Horiekin  batean,  S.  Mitxelenaren  poemagintza  eta  B.  Gandiagaren  Elorri erkatu 

ditugu gaingiroki, eta J. San Martinen olerki aberkoi eta existentzialei leku egin ondoan 

atala  bururatzeko G. Arestiren  Maldan Behera,  Zuzenbide debekatua  eta  Bizkaitarra 

poema  sailak  ekarri  ditugu;  horrenbestez,  hamarkadako  olerkigintzaren  lagin 

adierazgarria eskainiz.  
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4.2.1. Klaudio Sagartzazu: Intza begietan

Lehen olerki liburua 1922an kaleratu zuen Txinpartak izenburupean. 1957an Intza 

begietan.  Lehen  liburuan  aberri  amari  ere  kantatu  zion,  frankismo  betean  gai  hori 

baztertu eta ama fisikoaren galerari kantatu zion, edo biei kantatu zien ama fisikoaren 

mozorropean. 

Gai  maiteenetako bat  urtaroena  izan  zuen,  haiek gizakiaren  sentimenduekin  estu 

uztarturik.  Estrofagintzak  garrantzi  handia  du.  “Odoletan”  deritzan  olerkiak  ez  du 

silaba-neurri  eta  errima konbinazio jakinik,  baina erabat  askea ere ez da,  bai  baititu 

bertsolerro errimatuak. Askatasun metriko handiz eginak ditu lau ahapaldiak, eta beste 

bospasei olerkietan ere horrela da.

 

“Odoletan”-i  helduz,  oso  bertsolerro  motzez  egina:  luzeena  sei  silabakoa  eta 

laburrena  batekoa,  eta  batez  bestekoa  4-3  hortxe  nonbait;  eta  horrebestez,  oso 

inpresionista,  estilizatua,  eta  aldi  berean  paralelistikoa  eta  kontrajarpenezkoa:  bi 

ahapaldi bozkariozko eta bi ahapaldi oinazezko txandakatzen dira. 

Bozkariozko biak “Udastea zan”-ekin hasten dira, eta “Nere biotzak/jai” amaitzen 

da  lehen ahapaldia  eta  bigarrena  “Nerekin  nuen atsegiña”-rekin;  eta  oinazezko  biak 

paraleloki  hasten  dira  “Udazkena  zan...”-ekin;  eta  “Joan  zan/atsegiña!”  da  lehen 

ahapaldiaren amaiera, eta “Odoletan blei/Nere gorputza!!!” azkenarena.

Olerkiko pertsonaiak lehen pertsonan mintzo den narratzailea, “neskatil liraña”, eta 

izadia. Izadia alai uda hastean, loreak, usain gozoa, txoriak kantari, eta narratzailearen 

gogoa  berdin:  alai,  neskatila  bihotzez  laztantzen,  hots,  maitasun  garbiz.  Izadia  ilun 

udazkenean, loreak iharturik, txoriak minez, eta narratzaileak bihotza zulatua, odoletan, 

maite zuen arrosa iharturik. Xumea, landua eta lortua bere generoan.
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“Txindorra-ren eriotza” olerkia Juan Ramón Jiménez espainiar olerkariari  eskaini 

zion, Tagore olerkaria ezagutarazteagatik. Urretxindorra oso txori sinbolikoa da olerkari 

honentzat,  olerki  bat  eskaini  zion  “Txinpartak”-en,  haren  egunsentiko  eta  gauerdiko 

kanta ezti-samurrarekin xoraturik, eta beste bat garatuagoa “Intza begietan”-ean. 

Olerki  honetan,  egitura  metriko  desberdinak darabiltza  olerkiko  zati  desberdinak 

antolatzeko. Urretxindorra Euskal Herriaren sinbolo bihurtzen du, olerkariak maiteena 

duen Euskal Herriaren sinbolo.

Heriotzaren kontakizunean oso ongi nabarmentzen da urretxindorraren eta izadiaren 

arteko  korrespondentzia,  eta  horrekin  batean  olerkiko  narratzailearena.  Udaberrian 

eguraldiak ez du hala iduri; urretxindorra saiatzen da udaberria ekartzen, huts egiten du, 

eta hiltzen da. Narratzailea negarrez: Zu ziñan gure Euskalerri´ko txoria.

Urretxindorrak  erakutsi  zion  Euskal  Herriko izadia  maitatzen;  bertsolari  zaharrei 

laguntzen;  euskal  abesti  zaharrak  kantatzen,  Jesus  haurra eta  gauza  guztien  gainetik 

Jainkoa bera, eta guraso zaharren fedea zintzo gordetzen. 

Euskal Herri zaharra, hain maiteak zituen haiek hilda oharturik, negar, saminez!

4.2.2. Jokin Zaitegi

“Berriz ere goldaketan” olerki liburuan 1946tik 1961 arte onduz joan zen olerkiak 

bildu zituen, nagusiki. Beraz, olerki-bilduma. Miarritzen, 1961ean, aberriari eskainitako 

olerki  sail  bat  ondu  zuen,  besteak  beste,  laurogeita  sei  ahapaldi  euskal  ikurrinari 

eskainiak,  eta  liburuaren  lehen  zatian  haiexek  paratu  zituen,  ematen  zien  garrantzia 

nabarmendu nahian. 
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Maisu eta  lankide izan  zuen Orixerenarekin  alderaturik,  bestelako bilakaera  izan 

zuen. Erbestean,  Ameriketako hainbat  hiritan  era bateko eta  besteko olerkiak tolestu 

ondotik  –besteak  beste,  “samin”  pertsonalak  gaitzat  harturik  eta  kutsu 

mistikodunak2325–,  Miarritzen  igarotako  bost  urteren  bururatze  gisa  –Euzko-Gogoa 

bertan  behera  utzi  beharrean  gertaturik–,  ostera  Guatemalara  itzuli  aurretik,  sortzen 

zekusan Euskadi berri-ari (Euskalerri zarra gur(e) Euskadi berri/gerta ledin ari-gaituzu 

lanean:/bat  egin  dezagun  euskal-mugapean/geranok,  berori  baitugu  Aberri)  eskaini 

zizkion hamar olerki2326. Jainkoaren eta Jesukristoren alderako fedea bezala, aberrimina 

ere beti atxiki zuen. 

K.  Mitxelenak  ederretsi  zuen  haren  poesiagintza,  gogortasun-trinkotasunak 

gorabehera.

K. Izagirrek adierazi du J. Zaitegiri zor diogula gure literaturan hari bat luzatu izana 

gerraurretik hirurogeiko hamarkadan lehertu zen modernotasuneraino. Akats gisa ia beti 

isurtzen  zaion  prosaismoa  eta  askotan  duen  artifizialtasuna,  baina  lorpenetan,  beste 

inork baino hobeki kantatu izana aberriaren saudadea, erbestearen astuna, eta Euskal 

Herri libre baten ametsa2327.

“Bidea galduta” olerkian, mendira joanik bidea galduta aurkitzen da, estu eta larri; 

minik  handiena  izadiaren  ezaxolak  ematen  dio:  basoan  bakarrik  naiz,  oskarbiak  

ezti/dario, izar baitago, nitzaz oarkabez2328.

K. Izagirrek J. Zaitegiri eskainitako poesia kaierean dio badugula poeta multzotxo 

bat obra osoak sortu edo joera berriak hartu zituena gerraondoan eta atzerritik. Olerki 

2325 Esate  baterako  “Beti  samiñez”  Venezuelako  Merida  hirian:  “Ta  beti  samiñez  bizi  nauk  
lurrean/Arantz-narra sartu ezkero biotzean (.)Arantz zorrotzaren biotz-min latz ori/Erakutsiko ez diot nik  
iñori.”  (Interneten,  “Susa/liburuak  osorik:  “Goldaketan”).  Edo  “Goiko  ereillea”  San  Salvadorren:  
“Zure esku begidunak/dakarten goldea,/nire lurrak senti du,/Goiko Ereillea./Apatza bearrean/zail nizun  
barnea:/zure  lanari  esker/badakart  lorea.  (.)  Nire  landak aletan,/utsaren  urrena:/eguzki-musutara/lo-
belarrak yana:/amets zuri gorriak,/orra nire izana:/gotzonen yolas-pitxi/lez, artuizu, Yauna!”.

Interneten, “Susa/liburuak osorik: “Goldaketan”.
2326 86 ahapaldiko “Euskal ikurrinari”-tik “Nere irrintzia”-raino. Kopuruz, ahapaldiak kontatuz gero, 

olerki liburu osoaren zati garrantzizkoena. “Euskadi berri” deritzana tartean. Interneten, 
“Susa/liburuak osorik: “Berriz ere Goldaketan”. 

2327 IZAGIRRE, K.: Jokin Zaitegi. Poesia kaierak, Susa, Zarautz, 2000, 7-8 orr.
2328 Aip. lib. 50. or.
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hau  “Beti  saminez”  olerkiarekin  lotuz  gero,  baiezta  dezakegu  J.  Zaitegik  samin 

pertsonalak ematen dizkigula aditzera modu klasiko txukun eta  landuan. Zorion bila 

hasitako bidean galdurik, eta naturaren ezaxola aintzat harturik, ematen du Jainkoaren 

ezaxola samingarria iradoki nahi duela.

“Nere  zezen  taldea”  deritzanean2329,  bere  barruko  irrika  eta  irritsekin  borrokan 

agertzen zaigu poemako protagonista, bere baitako “zezen taldea” menderatu nahian, 

baina ezin menderaturik, haiek poetaren soina eta haragiak baitituzte jaki.

1952koa  da  olerkia.  Garai  inguru  horretan  puri-purian  zegoen  euskal 

literaturgileen  artean,  bereziki  olerkarien  artean,  euskararen  esparrua  zabaldu 

beharra,  kolkopekoak  poemagai  bihurtzera  jo  beharra.  Adierazpide  ohikoa  zen 

euskaldunak  ez  zuela  bere  barrua  azaltzen,  mozorrotu  egiten  zela,  erotismoa 

baztertu  egiten zuela,  fede kezkak eta  zalantzak  beretzat  gordetzen  zituela,  eta 

euskal  literatura  ez  zela  egiatia,  itxuratia  baizik.  Oso  desberdinak  izanagatik 

elkarrekiko, J. Mirande, N. Etxaniz, S. Mitxelena, eta Zaitegi eta Orixe bera ere 

ildo  indibidualista  hipokrisi  gaitzesle  eta  egiazalearen  ildo  berean  kokatzekoak 

lirateke eta horrela uler litezke Zaitegiren olerkiok. 

“Erbestean  aritza”  olerkian,  Euskaditik  urrun oihan zahar  beltz  batean haritz  bat 

aurkitzen  du,  sendo,  tantai  eta  zurrun,  eta  beraren  izaera  ikusten  du  islaturik  haritz 

horrengan:  bakar, sendo ta garai, erritik igesi. Baina ez zoritxarrik gabe:  Burua apal  

moztu dut adaxken abarra,/nonbait arindu nairik nere zoritxarra2330.

Ez  zuen  zuhaitz  hori  ikusi  beharrik:  zutzaz  gomutatzeko,  baitzaitut  

maitenik//Euskadi baitaramat nerekin barnean,/naiz ta lurraldez urrun bizi erbestean 

(id).

2329 Aip. lib. 53. or.
2330 Aip. lib. 54. or.
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Hurbildu zen, bizi izan zen Miarritzen, eta berriro joan zen. Eta joan baino lehen 

gorago adierazi bezala olerki saila ondu zuen “Euskadi berri”-ari  eskainia.  Izen hori 

duen olerkian honela lotu zituen iragana-oraina eta etorkizuna: 

Sortu dugun erri  onetan lankide/geranok dezagun op(a) askatasuna:/Europa'ko  

erri  gera  kidez-kide,/gutarteko  nausi  biz  anaitasuna:/lengoa  oinarri,  oraingoa  

bide/egingo baitugu gur(e) etorkizuna2331.

Marneffen  zela  ondu  zuen  “Euskel-kanta  atzerrin”-en  bikilaguna.  Hura  ere  biko 

hoskidez  bururatua.  Honelako  bikoz:  Euskelerri  laztana,  nire  pake-giro!/Gogoz  

beintzat, zugana banator berriro.//Oi! urrezko atedun amets-baratz urdin!/Andre Poesi  

lagun, natortzu errimin.//(.) Gau-ametsaren zeru! Sagastian nabil.../Bai zutela ao-keru,  

sagarrak  nire  urbil./Zure  illerrin  bederen,  biar  edo  etzi,/ai  nuke  gentza-atseden,  

gurasoen erri2332.

Hitz gutxi erabilien zailtasuna gorabehera,  lortu zuen gerra aurreko olerkigintzari 

jarraipena  ematen  laguntzea,  eta  50eko hamarkadan bere lekua  egitea,  barneko egia 

adieraztearen  bidetik,  eta  aberriari  kantatzearenetik,  ahapaldigintza  landu  aski 

klasikoaren bidez, eta ondokoei lekukoa igarotzea. 

4.2.3. Jaime Kerexeta: Orbelak eta Bitargi

Bi olerki libururen egilea  Orbelak (1958) eta  Bitargi (1960). J. Zaitegiren arabera, 

Aitzolen  gizaldikoa  ez  baizik  ondorengokoa,  S.  Mitxelena,  Olabeaga,  Loidi  eta 

Urrestarazurekin batean.

Orbelak liburuari M. Lekuonak egin zion hitzaurrea, eta K. Mitxelenak iruzkin ona 

egin  zion.  Bitargi libururako  S.  Onaindiaren  hitzaurrea  lortu  zuen.  M.  Lekuonak, 

besteak  beste,  aipatu  zuen,  olerki  laburrak  zituela,  orduko  lirika  joerekin  bat,  gai 

2331 Interneten, “Susa/liburuak osorik: “Berriz ere Goldaketan”.
2332 Interneten, “Susa/liburuak osorik: “Goldaketan”. 
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handiak baino gehiago gai arruntak maite zituela, eta zerabilen poesia mota ez zela argia 

izan ohi, pintura inpresionista gisakoa. Lizardiren kutsua hartu zion; baina, horretan huts 

egin zuen; K. Mitxelenak adierazi bezala, eta berak aitortu bezala, Lauaxetaren kutsua 

du, baina ahots propioa.

Lehen  liburuan,  hiru  sailetan  banatu  zituen  olerkiak:  izadikoak,  maitezkoak  eta 

biozkadak. 

Liburuko lehen olerkiak: Nok jakin? deritzanak Lauaxetaren Itauna oroitarazten du; 

bietan  ere  itaunen  ardatzean  garatzen  da  poema.  Itaunak maitasun  sentimenduaren 

misterioa du ardatz,  eta irudi modernistak;  Kerexetarenak,  aldiz,  filosofia,  itsasoaren 

sakona zer-nolakoa den jakin nahia, hots, gure bizitzaren zentzuaren misterioa argitu 

nahia.  Lauaxetak  Ondartza olerkiaren azpi-izenburu gisa:  Bixitza  onek itxasua iduri. 

Bietan  berdina,  zadorra,  misterioa,  zentzumenen  bidez  jasotzen  dugun  izadiaz 

bestaldean legokeenaren hautemate edo hautemate nahia. Sinbolismoz erantziagoak J. 

Kerexetarenak.

Bigarren olerki liburua,  Bitargi, euskal gazteriari eskaini zion opari gisa, eta hara 

guztiak  maitasunezkoak  bildu  zituen.  Itaun  hau  dakar  liburuak  olerkien  buruan: 

Maitasunari/ gaztaroan/ abestu ezik,/ noizko itzi?

Maitasunari ikuspuntu askotatik begiratuta noski. Lehenak maitasunaren garrantzia 

azpimarratzen  du:  Kanpai-otsa torrean:/  norbait  il  da,  itxuraz./  Txoriak  ixil,  mutu,/  

otsaren durundaz. (...) Ekin gogor, kanpaiok;/ zabal gure ituna!/ Gaur goizeon il baita/  

biren maitasuna!. Estrofagintza beti darabil ohiz kanpoko metrika eta errimaz hornitzen 

ditu maiz. Kasu honetan zazpi silabakoak.

Abesti-miñez deritzanean, udazken goiz batean hasten da kantari olerkaria, haritzak 

soineko barik eta orbelak gura beste diren garaian.  Oinazezko zalantza sortzen zaio: 

Udagoi-azken-arnasak/  arduraz  jarri  nabe:/  izango  ote-naz  neguan/  Maitederraren  

jabe?,  eta  gogor  egiten  dio  bere  buruari:  Zagoz  ixil,  oiñaze-ezpai;/  ez  dagidan 

bildurrik:/ iñoiz ez da galdu neguz/ urrezko maitasunik!. Bada bilakaerarik Orbelak-etik 

Bitargi-ra.
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Arrats-bera izenekoan, eguzkia ostenduz doan unean girotua, poemako protagonista 

“gau” sentitzen da ingurumenarekin bat:  Gaba dot inguru ta barru;/ baita nazan au be, 

gau nozu...,  itxaropena ez du galtzen:  Baiña...itxaropen-izpiz dakust,/  urrun, gaztaro-

Erregiña,/  Urreratu  zakidaz,  Izar,/  ta  batu  bion  alkarmiña! Itxaropena  eta  maitasun 

espirituala, izen ezberdinak hartzen dituena olerkiz olerki: Maiteder, gaztaro-Erregina...

Bertso  erromantiko  koloretsu  ederrik  ez  da  falta:  Izarren  argia  dozu/zure  begi  

urdiñetan;/izarren soiñu biguna/maillukizko ezpanetan// Izarrak, ortzea ta zu:/Biotzaren  

iru gogo!/Zakidaz zu, ezpai baga,/Niretzat zorion oso!

 

Bestelako olerkiak eta soinuak hasi ziren joka euskal poesiagintzan.  Haatik,  bere 

lekua izan zuen J. Kerexetak,  hein batean Lauaxetaren epigonoa 50eko hamarkadan, 

maitasunaren olerkari gisa.

4.2.4. Bitoriano Gandiaga: Elorri

Idazleak  berak  egin  zuen  Elorri  poema  gaizki  ulertuaren  defentsa,  poematxoak 

idazten hasi zen garaiko desgiroaren eta bere izaeraren berri emanez: 

Sinbolista izatez gainera, intimista naiz nerez; badirudi ni, neure garaiko arazo  

politiko eta sozialei aurpegirik eman gabe aritu nintzela lahar artean sasitxori,  

gizarteak orokorki eta euskal  gizarteak bereziki  bizi  zituen estualdiz eta lorrez  

arduratu gabe. Badirudi, baina hori ez da horrela: politikarena gai ukiezina eta  

debekatua  zen  gure  artean  eta  giza  eskubideez  aritzea  politika  egitea  zen  eta  

erosta jotzea politika zen eta horrela, eta orduko gauzak, orduko jokaerak, orduko  

giroan kokaturik  ikusi  eta  aztertu  behar  dira.  Gainera  Elorri-ko  ni-a,  ni-neua 

baino zabalagoa da: gizateria izaterainokoa, baina ez abstraktuki hartua, neugan  

errotua eta pertsonatua baino. Eta, beraz, denbora guzti haren ni-a.
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Bere testuinguruan ulertu  behar  da;  bizi  izan  genuen garai  hura da  Elorri,  hots, 

50eko hamarkadako euskal gizartea berarengan islatua, denbora guzti haren ni-a.

Idatzi  zituen  garaiari  dagokionez,  poema horiek,  egileak  berak  esatera,  1952-57 

urteetan egin zituen; argitaratu hamarkadan barrena dozena bat olerki argitaratu zituen 

Euzko-Gogoa (2), Aranzazu (5) eta Egan-en beste bost. Guk ez dugu obrak merezi duen 

azterketarik egin; J.M. Lekuonak adierazitakoak bildu ditugu eta oso neurri txikian B. 

Gandiagaren olerki solteak sailkatu eta liburu itxura eman zion J. Azurmendik egindako 

azterketa zabal-sakona.

“Arkaitz  ganeko  elorri”  deritzan  olerki  giltzarria  egokia  da  S.  Mitxelenaren 

olerkigintza B. Gandiagarenarekin erkatzeko.

S.  Mitxelenak  Arantzazu:  Euskal  sinismenaren  poeman jasotako  kontakizunean, 

Errodrigo  Baltzategi  artzainak  lehenbizi  kanpai  hotsa  entzun  zuen,  eta  kanpai  hark 

deiturik hurbildu zen elorri-ondora. Eta han Ama Birjinak Euskal Herriarekin halako 

itun bat egin zuen; hots, Euskal Herriaren historia eta Arantzazuko Ama Birjinarena lotu 

zituen.

Olerki  horretan  berriz,  elorria,  50eko  hamarkadako  euskalduna  hortxe  nonbait, 

lehorraren  lehorraz  egarri-ebakiz  beterik  ageri  da,  errukarri:  Adar  garratzak  zeru  

gorrira/ez lora bat, eta ez orri (.) Legortzen ioian, bigurtzen ioian/egarri-ebaiz beterik; 

eta  egoera urrikalgarri  horretan ikusita  kupiturik  Goiko Jabea-k  iruntzen-Ama  bidali 

zuen elorriaren gainera, ihintzarekin haren sufrimendua arintzera. 

S.  Mitxelenarekin  Ama Birjina  Euskal  Herria  salbatzera  etorri  zen,  bi  alderditan 

zatituak  zeuden  euskaldunak  adiskidetzera  –oinaz-ganboa;  agramondar-beaumondar, 

karlista-nazionalista–;  B.  Gandiagarekin  asko  sufritzen  zuen  euskalduna  gozatzera, 

ihinztatzera.  Arantzazuko  Ama  Birjinaren  eskutik  berpizkunde  politikoa  itxarotetik, 

sufritzen duen gizabanakoarentzat graziaren ihintza itxarotera.
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B. Gandiagak transformatu egin du Arantzazuko ikuspegia, diosku J. Azurmendik. 

Aita Luzuriagarentzat Ama Birjina elorri apalean agertu zen, baina kantabres harro inoiz 

inork menderatu gabeei. Elorriaren apalak esplikazioak behar zituen. Salbatore soldadu 

izan zen gerra zibilean (Francoren aldean), ezagutzen zituen gerrak, hirien suntsiketak, 

Foruen hondamendia,  Euskal  Herriaren  guruzbidea,  baina euskaldunaren  harrokerian 

segitzen  zuen:  Elkano,  Okendo...edo  Oñatiko  kondearen  aurka  (beti  demokrata). 

Gandiagaren Arantzazu berriz “auntz, unai ta ardi lurra” da, Gandiagaren euskalduna, 

Arantzazuko erromesa, jende behartsu handikeria gabekoa. Handikeria gabekoa haren 

Ama Birjina ere; ikusi dugu gorago “Ihintzen Ama” besterik ez; ez, txepelkeria guztien 

bilduma, tradizionalki eta batez ere gaztelaniaz izan den bezala; esate baterako, Antonio 

Arrutiren  poesia  batean:  “blanco  lirio  de  nítida  corola/  que  en  el  fango del  mundo 

germinó”2333.   

Beste  olerki  garrantzizko  bat,  Egan-en  argitaratu  zuena  “Zeurekin  noa”, 

Txillardegiri eskainia2334. 

B. Gandiagak berak adierazi zuen Txillardegiri buruz, eskola bera ez zirela baina 

komunitate literario berekoak bai; tradizio diferenteetatik etorri arren, ez zutela elkar 

arrotz gisa hartu, baizik anaiak bezala.

Lurrezko eta arimazko, goietara deika ari den arimaren eta lurrari itsatsita bizi den 

gizakiak bizi duen sokatira azpimarratzen du behin eta berriro; borroka horixe baitakusa 

Txillardegirengan  eta  beragan  ere,  eta  gizaki  guztiongan:  Gizon,  zeuk  legez  

daukot/arima  gartsu  bat./Zeuk  legez,  naikun  biren/soka-tira  daukat./Betiko  gudu  

baten/nekea daroat./Gorputza, mundu alde./Arima, zerurantz.

Olerki honetan gure biziaren metafora ez da elorria baizik ere erbesteko itsasoan 

dabilen ontzi lander-behartsua, nahi eta ahalaren artean sagarraren eragozpena duena, 

tentazioen zoztorra, ardatz nagusienean ezarria. Alde batera, S. Mitxelenaren Arraun ta  

2333 Ikus AZURMENDI, J.: Azken egunak Gandiagarekin, Elkar, Donostia, 2009, 44 or. eta ond.
2334 In Egan,(5-6), 1957.
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amets  olerkia  oroitarazten  du;  han “ontzixka arriskatu bat  uhinetan  kulunka” hemen 

“ontzi  lander  erbesteko  itsasoan”.  Berdintasunak  eta  desberdintasunak  daude,  baina 

haren kutsua nabarmen.

Arimaren eta gorputzaren tirabira horretan arimaren alde eginez gero ez da fedea 

galtzen,  mugako  porturantz  (muga  leun  baterantz),   gauzak  argi  dauden  herri 

eskaturantz  iristeko:  Gizon-begi-goritu/gizon-lertu-zale,/gizon-griñen-katigu,/gizon-

miñez-bete.../Gizon...!/Zeurekin  noa/mugako  porturantz,/gauzak  argi  dagozan/erri  

eskaturantz.

4.2.5. J. San Martin: poema aberkoiak eta existentzialak

Besteak beste, Zaitegiren, Onaindiaren, Gandiagaren eta  Arestiren adiskidea izan 

zen,  eta  haren  Harri  eta  Herri  famatuaren  hitzaurregilea.  Zehazki  aztertzea  merezi 

lukeen figura zentraltzat jo du J. Azurmendik2335, 60ko urteetako eztabaida literarioetan; 

Gandiagari  adierazi  zion  jada  ez  zela  Elorri  moduko  poesiarik  egiten,  eta  “poesia 

sozialera” erakarri zuen.

J.  Zaitegik  bultzatu  omen zuen idaztera.  G.  Arestik  1960an  Egan-en idatzi  zuen 

gauza sakonak eta kementsuak egiten zituela Otsalar-ek –artean ez zekien ezizen horren 

pean J. San Martin ezkutatzen zela–, bortitza, adimentsua zela, baina formarekin egiten 

zuela oztopo. Funtsaren aldetik ezin hobea zen G. Arestiren iritzian.

1954tik 1960ra bitartean 26 olerki kontatu dizkiogu. Lehenik,  Euzko-Gogoa-n hasi 

zen, eta gero S. Onaindiak zuzendutako Olerti-n.

Euzko-Gogoa-n  iragan  gerraren  oroimenari  aztarka,  aberriminari  kantatu  zion 

hamarkadaren  lehen zatian.  “Aberrimin”  olerkiaren  arabera,  herri  baten arnasa iraun 

2335 AZURMENDI, J.: Azken egunak Gandiagarekin, Elkar, 2009, 72-73 orr.
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nahirik mendietan borrokatu ziren anaiak etsaiek menderatu zituzten,  eta  harrezkero, 

euskaldunak  espetxeetan  odoletan  eta  atzerrietan  triste  ziren;  etorkizuna  baitzuten 

uxatua. 

Baina iragan itun hori irakasle  izan zuen gazteriak,  eta belaunaldi  berriari  txerto 

berria  erantsirik  aberriaren  maite-sua  zebilkion:  Euskal  gogoa/  ez  da  hil!  /  sentz  

(belaunaldi) berria / ernai dabil (ib.). Garai bertsuko “Bide mingotsak” olerkia, aberri-

atxikimendu aldetik antologikoa da:  Illeta zori?.../  nik ezin etzi./  Il bear ba-duzu, ni  

zurekin/ suntzi!2336.

Olerti poesia aldizkarian berriz, olerki existentzialistak argitaratu zituen 1959-60an. 

“Ezer ezaren samina” olerkian, izenburuaren jabe, samina, bizitzaren zentzuaren ulertu 

ezina,  gozamenik eza,  izadiak muinak hutsak, ezerezak zorionik ezin eman eta dena 

mingarri.

Unamunori eskainitako olerkian, iradokitzen zuen Unamunoren Jainkoaren bilako 

ibilia  bera  dela  badelako  seinale;  zalantzak  haren  beharra  adierazten  duela: Ezer  

ezaren/billaketan  ain/arduradun?/Etziñan  arduratuko/izan  ez-balitz/iñun;/nunbait  

delako/ziñan billa,/naiz eta ibili/itun./Zalantza ta guzi ere/Beraren bearra zenun.  

“Ustez,  gaurkoari  begira”-n  Txillardegiren  Leturia  eta  Leartza  aipatzen  zituen, 

kezka eta zalantzaren ardatz gisa. Belaunaldi gazte baten zalantza eta kezken berri eman 

zigun Juan San Martin Otsalar-ek olerkietan: aberrimina, euskararen kezka larria, erlijio 

eta fede zalantzak, Unamuno, Txillardegiren eleberriak...

2336 “Bide mingotzak” in Euzko-Gogoa, (9-10), 1956.
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4.2.6. Gabriel Aresti: Maldan Behera, Zuzenbide debekatua, Bizkaitarra 

Hamarkadan bertan ere jaso zuen Euskaltzaindiak emandako saria  Maldan Behera 

olerkiak eta gerora kritikari onenek goretsi dute. K. Izagirrek, esaterako, gure lirikaren 

gailurretakotzat jo du, eta aldi berean azpimarratu du euskal poesian barrena egindako 

bidaia  kritikoa  ere badenez,  Aresti  soziala  ezin  esplika  litekeela  soilik  garaiko joera 

poetikoen eragin hutsez2337.

Arestiren obra batez ere A. Arkotxak eta I. Aldekoak aztertu dute. Guk haiei jarraitu 

diegu.

A. Arkotxak baieztatu digu Malda Behera-ren eta Harri eta Herri-ren artean muin-

muinean funtsezko batasuna dagoela: Aresti, denez gain gizonaren alde altxatzen baita  

fatalismo sozial eta politiko guztien kontra eta hori hemen bertan, Maldan behera-n2338. 

I. Aldekoa bi garai bereiztearen aldeko agertu da: 

Lehen  garaia  1954tik  1960-61era  luzatuko  litzateke,  eta  bigarrena  1962tik  

aurrera  idatzitakora.  Eta,  egia  esan,  1957  ingurutik  1961era-edo  idatzitako  

poesia lanak kontuan hartzen  baditugu,  erraz  ohartuko gara duten  batasunaz.  

Arestiren  ibilbide  poetikoaren  sasoi  bat  litzateke  hori,  eta  Maldan  Beheraren 

inguruan osatzen da, dudarik gabe, sasoi horren emaitzarik lortuena2339.

Nolanahi  den,  bi  aro  bereizirik  ere,  dakidala,  inork  ez  du  ukatu  bigarren  aroan 

gehiago  garatu  zituen  ezaugarriak  lehen  aroan  jada  ereinak  zituela.  Urterik 

emankorrenetan,  hortxe  1957-1963  urte  bitartean,  sorkuntza  ildo  guztiak  irekita 

mantendu  zituen  Arestik,  eta  geroz  gehiago  poesia  soziala  esaten  zaionean 

espezializatzera  jo  zuen,  segur  aski,  bere  baitako  joerez  gain,  kultur  testuinguru 

orokorrak  ere  hartara  bultzatzen  zuelako,  eta  lehen  aroko  ezaugarriak  ez  zituen 

errepikatu.

   

2337 IZAGIRRE, K: Gabriel Aresti poesia kaierak, Susa, Zarautz, 2000.
2338 “Maldan-Beheraren irakurketa baten inguruan” in Hegats, (4), 1990, 145-154 orr. 
2339 “Gabriel Arestiren Maldan Behera” in ASJU, (32), 1998, 436 or.
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Maldan  Behera  aztertzean,  A.  Arkotxa  euskaltzainak  denboraren  bi  egitura 

hauteman zituen: Nietzscheren Zarathustraren betiereko itzulera ziklikoa, eta denbora 

lineal mesianikoa: paradisua (galdua. Iragan mitikoa), beheraldi eta infernua (Historia, 

gizonaren zapalketa, “herensugearen kontrako borroka”) eta paradisua (berriz lortua), 

eta hortik atera zuen gorago adierazi dugun tesia.

I. Aldekoa berriz, azterlanaren buruan, ondorio hauetara heldu zen: 

Azpimarratu  nahiko  nuke  bete-betean  harrapatzen  duela  Maldan  Behera  hau, 

gerraurreko  proiektuaren  jarraia  genuen  Euzko-Gogoaren  izpiritua  jadanik  

gaindituta, Krutwig eta, batez ere, Miranderekin batera hedatutako indarkeriaren  

“pathos”ak  (.)  Dena  dela,  Arestiren  lan  horretan,  gaingizakiaren  nihilismoaz  

harago, gurutzearen sinboloaren gainean sortu du poetak Kristo mendekatzaile  

eta antikristaua (.) Badago, beraz, Arestiren intuizio poetikoan kristautasunaren  

zikloa gainditzeko nahia,  hau da, gurutzearen eta bere ondorioak gainditu eta  

deuseztu nahiko lituzkeen ahots arestiarra. Ez ditzagun ahaztu kristautasunaren  

hiru zutabe tinkoenei –fede, karitate eta esperantza– egiten zaien erasoa2340. 

Maldan  Behera,  Zuzenbide  debekatua  eta  200  puntu-etan  arteko  harremanaz 

ohartarazi zuen J. Azurmendik2341, eta A. Arkotxak aztertu zuen2342. Maldan Behera eta 

Zuzenbide debekatua bi poemen izenburuak eta azpi-izenburuak ondo-ondoan jarririk 

diskurtsoaren zentzua garbi dago. Garrantzi berezia hartzen du Zuzenbide debekatua-n 

San Joan  apostoluaren  izaera  konplexuak.  Lehenik,  lekuko  da,  ikusi  duenaren  berri 

ematen du, eta  Arestik ere,  San Joanek bezala,  lekukotasuna ematen du bai  Maldan 

Behera-n  eta  halaber  Zuzenbide  debekatua-n,  Harri  eta  Herri  baino  lehen,  beraren 

garaiko gizartean zer jazotzen den. Azken buruan Arestiri, A. Arkotxari jarraituz, axola 

diona da bi Joanen –apostolua eta bataiatzailea–,  eta Kristoren dimentsio profetikoa, 

berak  basamortuan  deiadar  egiten  du  eta  gizartea  beti  Pilatosen  alde  jartzen  da, 

Profetaren aurka2343. 

2340 “Gabriel Arestiren Maldan Behera” in ASJU, (32), 1998, 506-507 orr.
2341 “Aresti: sentsibilitate konkretu bat” in Jakin, (36), 1985, 8. or.
2342 “Imaginaire et poésie dans Maldan Behera de Gabriel Aresti” in Anejos del Anuario del Seminario 

de Filología Vasca Julio de Urquijo, XXXII, Gipuzkoako Foru Aldundia, 1993, 41-76 orr.
2343 70-71 orr.
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Baina Arestik arbuiatzen zuen profeta ikuspegiaren goragoko dimentsioa –dimen-

sion supérieure–;  poetari  interesatzen  zaion bakarra  oraina  baita.  Soilik  profeten eta 

Kristoren  giza  dimentsioaz  arduratzen  da.  Ondorio  honetara  heltzen  da  A.  Arkotxa: 

Joane,  azken  buruan,  Zuzenbide  debekatua-n,  Arestiren  beraren  aurpegi  desberdinen 

sintesia baino ez da –la synthèse de divers visages du propre Aresti2344–.

Maldan  Behera-tik  Bizkaitarra bertso-sailera  etorriz,  gorago  adierazi  dugu  aldi 

bertsuan burutu zituela. Estetika eta adierazpen aldetik oso ezberdinak dira. Sinbolo eta 

alegoriez  hustuago  sail  hauek,  herrikoiagoak,  bertsolarien  sail  jarrien  tankeran 

moldatuak.

Gai  errekurrenteenetakoak  euskalduntasunaren  eta  fede  kristauaren  historia 

pertsonala dira. Batez ere azken hau. Txikitan gozo-gozo jaso zuen fedea amarengandik 

(Gure  ama  maiteak/Sinbad  ta  Aladiñori/Birjiña  santeak/Zabalduten  deutsiez/Zeruko  

ateak);  eskola  maisuek  berriz,  hiltegira  bezala  eramaten  zituzten  haurtxo-arditxoak, 

ilada luzeetan (Danok eroan gajozan/Mataderura doiazan artxo/Errukarrien moduan); 

baina Elizatik Bilboko kale artera irtenez gero, gauza guztiek zeukaten beste kolore zuri 

bat, eta fedea galdu bazuen, berak ez zuen errurik eta kondenarik ere ez zuen merezi. 

Protesta egiten zion Jaungoikoari: Zergaitikan ukatu/deustazu bakea?2345.

Baina  ez  zen  kexuan  eta  protestan  gelditzen;  galdu  zuen  fedea  zekion  bihurtu 

eskatzen  zien  estimatzen  zuten  lagunei:  Sabin  Berasaluze,  Iñaki  Irigoien,  Melitxu 

Basurtuko, Aiengizko Balen, Robles Arangiz ahizpak, Bego Mendiguren, Aita Berriatua 

eta Txomin Peilleni.

Fedearen lehengo oinarria apurturik, nahikoa zuen teilatu bat, eta andre maitagarri 

bat berari laguntzeko. Deitzen bazuten gerrara, prest zegoen bere herria defenditzeko, 

prest luma eta izerdia euskararen alde eskaintzeko, bestelako armarik hartu gabe.

 

2344 72 or.
2345 Arestiren literatur lanak 1, Susa, Zarautz, 1986, 69 or.
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Elementu  landuak  eta  herrikoiak  uztartuz,  euskara  mordoilo,  zuzena  eta 

erreferentzia literario ugariduna ore berean, ahots berezienetarikoa 60ko hamarkadan ez 

ezik 50eko hamarkadan ere Gabriel Arestirena.

4.3. Antzerkigintza

Lehen aroan aipatu dugu Iparraldean goraldia izan zuela teatroak eta Hegoaldean 

berriz  emanaldiei  dagokienez,  36ko  gerra  aurrean  emandakoak  berriz  ematearekin 

nahiko lan izan zela, zentsura handia tarteko. 

Iparraldeko teatroaren adierazgarri, P. Larzabalen Etxahun, Bordaxuri eta Basabeltz 

eta P. Guilsouren  Gizona bereizi ditugu; pastoraletan P. Bordazarre  Etxahun-Iruri-ren 

Etxahun koplakari  deritzana, eta Hegoaldeko antzerki testuetatikJ. Etxaideren  Amaiur 

drama eta A. M. Labaien Lurrikara antzerkia, 36ko gerran girotua.

Bigarren  aroan jarraitu  zuen Iparraldean  P.  Larzabalek  antzerkigile  oparoena  eta 

hoberena izaten. Artikulu politikoetan agertu zituen ideia abertzaleekin bat, Mugari tiro 

bereizi behar da, eta Urriki latza antzerkia (Damu latza, egokitzapenean) Donostian ere 

jokatu  zena,  eta  Hiru  ziren  Ameriketarako  emigrazioaren  gaia  jorratzen  duena;  T. 

Monzonen S. Mitxelenaren eraginpeko Menditarrak antzerkiak arrakasta izan zuen, eta 

M. Elissagarayren Ameriketako osaba-k ere bai.

Hegoaldean Donostiako  Euskal Iztundeak  nagusiki jarraitu zuen T. Alzaga eta A. 

Barriolaren antzerki onenak ematen, eta G. Egañaren Au dek maltzurkeria! Izenekoa. N. 

Etxanizek S. Mitxelenaren eraginpeko Gabak zekarren eguna eta antzerki moderno bat 

Zotzean bizia idatzi  zituen;  Erri  bat  guruzbidean bukatu  zuen  S.  Mitxelenak,  A.M. 

Labaienek Jokua ez da errenta idatzi zuen eta antzeztu zen; etaJ. Etxaidek Markesaren 

alaba argitaratu zuen.

4.3.1. P. Larzabal: Mugari tiro; Urriki latza eta Hiru ziren
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Lehenak esanahi soziopolitiko markatua du; bigarrenean norberaren kontzientziaren 

garrantzia eta aginte politikoaren eta erlijiosoaren arteko ezberdintasunak eta zein hobea 

deneko lehia morala dira ardatz, eta hirugarrena emigrazioak planteatzen dituen arazo 

sozioekonomiko eta moralez.

Lehen  aroaz  geniharduela  aipatu  dugu  1954ko  Basabeltz antzerkiarekin  batean 

Mugari tiro euskaldunon burujabetasun aldarriaren adibide dela.

Basabeltzen ildo abertzale hori garatzen da beste narrazio ildo nagusiago batzuen 

pean; aitzitik,  Mugari tiron komedia irrigarri gisan, bera da narrazio nagusia, eta  Aita 

Xuriaren  pertsonaiaren  ahotik,  gisa  honetan  bururatzen  da  atze  oihal  politikodun 

komedia: 

Uste nuen oraikotz izanen zela muga hunen kentzea...Uste nuen, mugak kendurik,  

erresuma  multzo  batek  batasun  eginen  zutela...Batasun  hartan  bertze  asko  

populuen  sahetsean,  ikusten  nuen  eskualdun  jendea,  pollit  eta  airos.  Bainan  

ez...Handiek  ez  dute  onartzen  ttipiak  bere  gain  bizi  daiten...Ez  zaiote  aski  gu  

berekin izaitea...Beretu nahi gaituzte...Halere ez dut esperantza galtzen...

Horretaraz gero, Herria-ko artikulu politikoetan baino lehen antzerkien bitartez egin 

zuen P. Larzabalek Enbata higikunde politikoaren iragarpena.

Gatozen Behobiako muga gotorra gainditzea lortu zuen  Urriki latza  antzerkira. L. 

Villasantek gipuzkeratu zuen Damu latza izenburupean.

Antzerkiaren  ikusleek  eta  antzerkian  erretorearen  pertsonaiarena  egiten  duenak 

hasieratik  dakite  zer  gertatu  den,  eta  hiltzailea  nor  den.  Erretorearen  eta  poliziaren 

pertsonaiak aspaldiko adiskideak dira, eta suspense guztia dago agintaritza erlijiosoaren 

ordezkaria eta agintaritza zibilarena nola jokatuko diren. Erretoreak badaki, eta poliziak 

ez,  baina  honek  baditu  bitarteko  hertsatzaileak  hark  ez  dituenak.  Nork  ekarriko  du 

hobenduna  hobena  aitortzera:  erretoreak  baliabide  espiritualak  erabiliz  ala  poliziak 

egurra emanez?
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Bi aginteen jokabideari buruzko gogoeta, eta norberaren kontzientziaren garrantzia 

azpimarratzen  ditu  antzerkiak.  Kontzientziaren  axola  handiarena  konstante  bat  da  P. 

Larzabalen antzerkigintzan: oroit Etxahun eta Bordaxuri antzerkiak.

Hiru  ziren antzerkiak  puri-purian  zegoen  gai  bat  jorratzen  du,  Ameriketarako 

emigrazio  gaitza,  alderdi  moraletik.  Gazte  batzuek  eskaturik  idatzi  zuen,  batzuek 

Ameriketara  joatearen  alde  eta  besteak  kontra,  kalapita  handia  zebilenean  euskal 

jendartean.  Hiru  horietarik  buruarinena  Ameriketan  galtzen  da,  eskale  bilakatzen; 

hiruretarik harroena han gelditzen da diruzalekeriak burua harturik, eta gisakoenak ongi 

gainditzen du froga. Irakaspena: han ere burua gora atera dezakeela hura ongi jantzirik 

duenak, baina bestelakoak hobe duela hara ez joan.  Euskal Herria euskaldunik gabe 

geldituko den beldurrak ere badu isla antzerkian2346.

4.3.2. T. Monzon: Menditarrak

Zurgin  zaharra  antzerki  idazle  berri  baten  errebelazioa  bezala,  haren  hurrengo 

Menditarrak konfirmazioa  izan  zen,  Larrun  mendi  inguruko  antzerki  sortzaileetan 

Larzabalez  gain  bazen  besterik.  P.  Larzabalen  antzerkiak  Hazparneko  antzezlariek 

bezala,  T.  Monzonen  antzerkiak  Donibane  Lohizuneko  Begiraleak  antzerki  taldeak 

taularatzen zituen 50eko hamarkada guztian.

Oraingo honetan artzainak eta fraideak protagonistak. Oraingoan ere ez hiritarrak; 

aurrekoan baserritarren  ingurukoak bezala,  oraingoan mendikoak,  goragokoak. Baina 

aurrekoen komedia bezala, hemen drama: bi artzain auzoren arteko gorrotoa, borroka 

odoltsua,  amodio  posesibo  baztertzailea,  amodioa  etsaia  hiltzerainoko  baztertzailea 

(nirekin soilik, beste inorekin ez!), bi fraideren arteko aurkakotasun politikoak. Lehen ur 

eta  bihotz  garbi  poetikoa  zegoen  tokian,  Mari  gaizto  pertsonaiak  ereindako  grina 

gaiztoengatik, drama bortitza, hots, oso bestelakoa aurrekoaren aldean. 

Jean  Etchepare  idazle  gazteak  ikusi  zuen,  eta  haren  iritzian,  euskal  teatro 

hoberenetarik zen2347. Bi artzain elkarren etsai Ilegorri eta Begibeltzen herraz gain, Jakes 

2346 P. Larzabalen antzerkiez argitasun gehiago antzerkigintzaren kapituluan.
2347 “Itsas hegiz-hegi, edo Teatro solas eta bertze” in Herria. 1959-04-23.
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artzain gazteak Begibeltzen alaba Maialenengana sentitzen zuen amodio osoa, fraideen 

arteko  tirabirak  (Aita  Pello  gipuzkoar  espainiarzalearen  eta  Aita  Beñat  lapurtar 

frantseszalearen  artean),  eta  fraide  Aita  Xabier eta  Maialenen  arteko  sentimenduak 

lehen aldiz  ageri  ziren euskal  teatroan,  eta  sentimendu horiek egiazkoak ziren,  finki 

emanak  eta  hitz  gutxiz  ikusleen  gogoan  pitzaraziak.  Esplizitatuak  baino  gehiago 

iradokiak, jatsuarraren iritziaren arabera. 

Antzerkigintzaren kapituluan saiatu gara frogatzen antzerki lan hau S. Mitxelenak 

sortutako obraren (Arantzazu poema; Ama-Semeak Arantzazuko kondairan) espirituaren 

oihartzuntzat jo litekeela, Nemesio Etxanizen Gabak zekarren eguna antzerkia bezala.

Azken  buruan,  Jainkoak  irabazten  dio  borroka  deabruari  eta  haren  neska  Mari  

Gaiztori,  Andre Mariaren eta haren mutil Aita Xabierren bitartez. Abertzaletasun eta 

klase sozial  guztietako euskaldunak elkarturik auzolanean Euskal Herriari  etorkizuna 

eraikitzen, Aita Xabierren (Jesus berria) sakrifikazioari esker. Euskal Herriaren garaipen 

teologikoa ezen ez politikoa, antzerki bidez mamitua. Lehenbizi, Iparraldean antzeztu 

zen, eta 1962an Jarrai antzerki taldeak eman zuen Donostiako Antzoki Zaharrean.

4.3.3. M. Elissagaray

Hamarkada guztian autore gisa ageri den emazteki bakarrenetakoa hazpandar hau; 

aldi berean Donostian Euskal Iztundea-ren zuzendari M.D. Agirre, baina honek apenas 

antzerki-testurik  sortu  zuen;  moldatu  bai.  Xarriton  jaunaren  iritziz,  T.  Monzon 

hazpandar  emazte  horrengan  inspiratu  omen  zen  Hazparneko  anderea antzerkia 

idazteko. 

Gaia honek ere, P. Larzabalek bezala, emigrazioarekin lotua, baina oso bestelakoa. 

Hemen Amerikak dirua esan nahi du, eta horrek Iparraldeko herrixka bateko emaztekien 

artean sortzen dituen itxarokizunak eta ametsak, herrixkatik hirira iragateko, zibilizazio 

batetik  bestera,  eta  jakina,  zigorra  jasoko  dute.  Emazteki  batek  zigortuko  ditu 

emaztekiak. 
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Osabak  Ameriketatik  dirua  aurreratzen  die  Iparraldeko  herrixka  bateko  ahaide 

emaztekiei. Orduraino  bokhata latsale edo lixibagileak zirenak andere handi manerak 

hartzen eta handikeria-ametsak egiten hasten dira, bereziki iloba. Barnealdeko herrixka 

zokotik Donibaneko hiri ederrera jo nahi du, eta hango potret margolari bati gortea egin: 

bere potreta egin diezaion galdegingo dio, eta menturaz, haren potreta Pariseko aretorik 

dotoreenean  jarriko  da  ikusgai.  Azkenean,  osabak emandako  dirua  kenduko die,  eta 

neskame zintzoarekin ezkonduko da.

Xumea  da,  irakaspen  moral  garbiegia  duena;  aldi  berean  oso  ongi  eramana 

gertakizuna, eta elkarrizketak txukunak eta maleziaz zirtatuak.

Arrakastatxoa izan zuen Iparraldean, eta Hegoalderaino ere heldu zen haren fama; 

M. Lekuonak gipuzkeratu zuen 1965ean.

4.3.4. N. Etxaniz: Gabak zekarren eguna eta Zotzean bizia

Lehena  ondo  bukatzen  den  drama  historiko  bat  da,  T.  Monzonen  Menditarrak 

bezala, Salbatore Mitxelenak bere poema eta kondairarekin abiarazitako sortako ale bat, 

besteetarik  berezia,  eta  aldi  berean  kideko.  Eta  bigarrena,  ikuspegi  existentzialistez 

kutsatutako bakarrizketa laburra, argitaratu zen garaian ez baina ondotik antzeztu izan 

dena,  besteak  beste,  laburra  delako  eta  antzezteko  aktore  bakar  bat  nahikoa  delako 

dekoratu erraz batekin, eta bestetik, gustatu delako.

Lehenbizikoa,  J.K. Gerraren  Oñacinos y gamboinos. Rol de banderizos vascos2348 

(1930) eta RIEV-en argitaratu zuen “Oñacinos y gamboinos” (1935) idatziak, eta lagun 

handia zuen Salbatore Mitxelenaren Arantzazu Euskal Poema-ren lehen zatia uztarturik 

moldatua da.

Pentsatzekoa da Euskal Herriaren historia teologikoak kalte egin behar ziola historia 

positiboaren  planoari  baina  ez,  fideltasunez  jarraitu  zion  J.K.  Gerrak  agertutako 

historiari. 

2348 Horrelako lan bat egiteko aproposa. Euskal bandokideen izen-zerrenda da, eta izen bakoitzaren 
azpian argibide garrantzizkoenak jasotzen ditu. RIEV-ekoan (1935, 2. zk.a, batez ere 320-330 orr.) 
bandokideen arteko liskarrei buruzko agiriak jasotzen dira.
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Historia  dokumentatua alde batera utzirik,  Errodrigori  agertzen zaio Ama Birjina 

arantzan, eskatzen dio ermita eraikitzeko beraren omenez, eta azkenean denak baketzen 

dira  eta  denak ermitagintzan,  Oñatiko  konde harroa  eta  guzti,  otzan-otzan  hura ere, 

Jainkoaren  eta  Ama  Birjinaren  graziaz:  euskaldun  guztiak  elkarturik,  Gaztelako 

erregearen aldekoak eta Nafarrroaren erregearenak, handikiak eta herritar xumeak bat 

eginda, klase sozialak errausturik. Paradisua lurrean!

Zotzean bizia-ri dagokionez, hona guztion biziaren iragankortasuna: Egunak gaba 

ta goizak arratsaldea zekarrek gurpil eroan, eta gurdia gelditzerik etzegok...Gure  

bizitza-mataza gutxitzen goaz, eta eriotz-mulloa ariltzen une bakoitzean...Aldapan  

bera  dijoazkigu  etorkizun-zaldiak,  eta  ba-dator  ondatuko  gaituan  pendiz  

illuna...Ibai  azkarrak  garamazki  guziok.  Noizean  bein,  ur-loa...baña  ura  beti  

aurrera dijoa. Uste gutxiena degunean, an dator ur-jauzi bat, eta an goaz leizean  

bera galtzera2349. 

Teatrotasuna  egoki  lortzen  du  batzuetan  hitz-jarduna  ikusleengana  zuzenduz  eta 

besteetan ahozko jarduna eskuan daukan puroaren egoerarekin lotuz, eta batez ere egoki 

txandakatuz barrea eragiten duten esaldiak eta malenkonia edo tristura sortzen dutenak. 

Gizaki modernoak bizi dituen grinak eta gatazkak harilduz, erretzen ari den puroa 

gu guztion biziaren metafora bihurtzen du. Eta irtenbidea bigarren zatian: norberaren 

herrian  txertaturik  bizitzea,  norbere  herriko  ohitura  eta  usadio  eta  ikusmolde 

erlijiosoekin bat. Modernitatearen eta tradizioaren arteko gatazka planteatzen du egoki, 

eta tradizioaren aldera makurtzen da, baina gatazka horrek erdibitzen duelarik.

 

4.3.5.J. Etxaide: Markesaren alaba

Iturrinoren bertso famatuetan oinarrituriko antzerki hau hainbat interes puntu dituen 

drama da.

2349 ETXANIZ, N.: Antzerkiak. Kontu-kontari, Itxaropena, Zarautz, 1958, 107-108 orr. Hemendik 
aurrera, liburu honetatik denean, orria soilik.
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Klase sozial ezberdinetako neska-mutil arteko amodioaren gaia, euskaldun guztion 

noblezia unibertsalaren ikuspegitik bideratu zuen. Euskal gizarte tradizionalean ondasun 

desberdintasun nabariak baziren,  baina ez goiko eta  beheko mailarik  zuzentasunean. 

Markes familia bat ez zen arrantzale familia bat baino nobleagoa; aitzitik, drama honen 

arabera markes familian bi pertsona goitar baino ez zeuden: alaba bera eta osaba, eta 

arrantzale  xumeen  artean  berriz  gehientsuenak  dira  nobleak,  nahiz  alproja  bat  ere 

badagoen –salbuespenak nonahi–.

Pertsonaia  garrantzizkoenak  dira:  markesaren  alaba,  haren  osaba,  ezkongabe 

gelditutako emakume adineko bat eta  Kresala-ko  Kitolis  oroitarazten duen arrantzale 

adinekoa,  euskal  arrantzaleen  mundu-ikuskera  tradizionalaren  eledun.  Markesaren 

alabaren maitekide arrantzaleak oso toki gutxi du, gizon jator gisa ageri da zirriborratua, 

baina ez du pisurik testu dramatikoan, itzalean dagoen itzalño bat da.

Maitasun  klase-suntsitzailea  da  leitmotiv  garrantzitsuena,  baina  bigarren  maila 

batean, bada beste maitasun bat arras goretsia gertatzen dena drama honetan: maitasun 

platonikoa, zehazkiago, maitasunaren xedea pertsona batengan ezartzearena, behin eta 

betiko, nahiz eskuratzeko esperantzarik gabea izan.

Azken buruan, ibili-ibili eginda, autoreak ondorio honetara erakartzen gaitu: euskal 

gizarte  tradizionalean  aberatsak  eta  pobreak  baziren  bai,  baina  onestasunean  eta 

zintzotasunean  eta  are  jakindurian  benetako  desberdintasunik  ez  zen,  salbuespenak 

salbuespen.

4.3.6. A.M. Labaien: Jokua ez da errenta

Lehen aroan iruzkindu dugun  Lurrikara antzerkiaz gain, beste lau antzerki idatzi 

zituen  50eko  hamarkadan.  Ohitura  komediak.  Luzeena,  hiru  ekitaldikoa,  Orixe 

apustuzaleari eskaini zion eta 1960an argitaratu zen liburu gisa Jokua ez da errenta 2350.

2350 LABAYEN, A.M.: Jokua ez da errenta, Itxaropena, Zarautz, 1960. Hemendik aurrera orria jarriko 
dugu.
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Bi  pertsonaia  nagusiak:  Migel  Mari  kale-baserritar  apustuzale-jokalaria,  eta  zer 

esanik ez haren emazte eta etxeko andre maratz Anabixenta oso sinesgarriak gertatzen 

dira.  Jokozaletasunagatik  etxea galdu behar  du senarrak eta  bere ahalegin  zuhur  eta 

burutsuen bitartez emazteak galaraziko du etxearen hondamendi ekonomikoa. 

A.M.  Labaienek  berak  salatu  zigunez,  antzerki  honi  kritikatu  zitzaion 

jokozaletasunaren  gaiari,  maiz  ondorio  tragikoak  izaten  dituenari,  komedia  gisako 

tratamendua  ematea,  gaiak  dramarako  ematen  zuen  aukera  alferrik  galtzen  utziz. 

Autoreak honela aldeztu zuen bere burua: 

Olvidaba el tal que el tema del juego, como el de la avaricia, el de la hipocresía y  

otros vicios humanos, han sido llevados a la escena por muchos autores desde  

Plauto a Moliére y que estos últimos lo hicieron, precisamente en tono de comedia  

y farsa. Cada cual es dueño de hacerlo a su manera y no se le va a obligar a  

modificar su criterio2351. 

Lehen  ekitaldian,  korrika  apustua  prestatze-lanak,  horrelakoek  izan  ohi  duten 

tentsioa  ongi  lortua  dago.  Bigarren  ekitaldian,  protagonista  nagusien  korrikalariak 

apustua galtzen  duenean, zalantza sortzen zaigu irakurle  gisa autoreak dramara joko 

duen ala komediara, eta hortik aurrera tentsioak behera eta behera egiten du, ezkontza 

zoriontsuarekin  amaitzeko.  J.M.  Labaienek  joera  gehiago  zuen  komediarako 

tragediarako baino. Antzerki honetan, berriz ematen ari ziren T. Alzagaren Osaba-n, edo 

A. Barriolaren  Goi-Argi-n ez bezala,  nagusitzen dena da etxeko andreak ordezkatzen 

duen zentzu praktikoa, ahalbide dramatikoak nahita deuseztatuz.

4.3.7. S. Mitxelena: Erri bat guruzbidean

Patu tristea drama honena: erabateko ahaztura.  Bistan dago honen aurretik ekarri 

duguna askoz antzezgarriagoa zela.

2351 LABAYEN, A.M.:  Teatro euskaro, I. Tomoa, Auñamendi, Donostia, 1965, 126. or.

1368



Ondorioak

Lehen zirriboroa 1940an egin zuen; 1955ean bigarren bertsioa eta azkena 1958an. 

Adierazgarria da: burugogorra ere izango zen, baina garaiko giroa gogoratu beharra ere 

badago. E.  Agirretxe anaiakidearekin batera Eibarren misiotako hitzaldia  egin,  gizon 

zintzoren batek salatu eta Gipuzkoako gotzainaren gutun gogor mehatxuzkoa erakutsi 

zioten: Gipuzkoako gotzain frankistari men egin edo Ameriketara joan; azkena hobetsi 

zuen. Garai hartako gurutze-bideak nolakoak ziren E. Agirretxek kontatu digu. Esate 

baterako, Zarautzen, 1955ean, kalean egin zen gurutze-bidea:

Hala  1955eko  misio  haundi  hartan  eta  Gurutzbidea  egiteko  orduan  Zarauzko 

enparantza eta kale nagusia gizasemez beteta ikusi genuen eta gauaren itzalpean 

zarauztarren eztarri guztietatik DAMU DET, JAUNA kantua izarretaraino bidalia 

entzunda gaude.

Egiturari doakionez, alde batera, gurutze-bide tradizionala da. Ohiko gurutze-bideen 

hamalau  egonaldiak  ditu,  eta  denborari  aurreraturik  bezala  bukaeran Berpiztea,  Juan 

Pablo II.enak 1991ean hartutako erabakiari esker, egun gurutze-bideek ohi duten bezala.

Pertsonaiak,  ordea,  guztiz  bereziak  dira.  Garrantzizkoenak:  Aita  mixiolaria  (S. 

Mitxelenaren alter egotzat har liteke); Gurutzean hiltzera kondenaturiko Joanes “Garoa” 

eleberriko pertsonaia; Pruden erreketea, eta Iñaki gudaria, Joanesen semeak, hirurak ere 

euskaldunak  izateagatik  heriotzera  kondenatuak.  Eta  erromatar  borreroen  paperean, 

Komisarioa,  falangista  porrokatua,  “belarrimotxa”;  eta  Joxemingo,  falangista,  haren 

morroia, euskalduna.

Gurutze-bidearen esanahia hasieratik laburtzen du gurutze-bidearen gidari den aita 

misiolariak:  sufrimendu guztiek,  nahiz  partikularrek  nahiz  kolektiboek,  Kristorentzat 

behar dute; Kristorenak. Gure euskaltzale sufrimenduak ere ez daitezela bada, alferrik 

galdu. Fedearen Fedez Zeruari eskain diezazkiogun. Sortu dezatela Kristo, gure Kristo, 

nazio bakoitzak norberarena eta euskaldunok euskaldunona. Hots, sufrimendua eskaini 

eta berpiztearen esperantza eta fedea izan.

Hego Euskal Herrian, Espainia guztian bezala, guztiz nagusi eta oso errepresiboa 

zen  nazional-katolizismo  garailearen  aurka,  euskal  nazional-katolizismo  erresistentea 

agertzen  zuen,  eta  jakina,  sufrimenduak  sufrimendu  eta  kalbarioak  kalbario,  aurrera 

segitzeko  borondate  sendoa.  Eliz  hierarkiaren  salaketa  bortitza,  eta  NBErena  egiten 
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zuen Unamuno ta abendats-en bezala. Eta guztiarekin ere, itxaropen santu teologikoa: 

Kristokin bizi ta illok/arizgurutzean,/onatx Berpiztu ere/Geutasun Betean. 

Ez zuen harrera  onik  jaso  garaiko  euskal  idazle  onenengandik:  M. Lekuona,  K. 

Mitxelena, A.M. Labayen, J. Etxaide, J. Artetxe; J. Oteizarena alde-aldera salbuespena. 

Hark amaitu gabe uzteko eta lehenbailehen argitaratzeko aholkatu zion.

4.4. Kontagintza

Lehen aroko sarrera egitean adierazi ditugu genero honek hamarkadan izan zituen 

gorabehera  orokorrak,  eta  azpimarratu  dugu  urte  gutxitan  bost  eleberri  idatzi  zirela 

aipagarriak, nahiz eta soilik bi argitaratu. 

Lehen aroan, P. Narbaitzen Katalinen gogoetak; J. Miranderen ipuin modernoak, eta 

bi  eleberri,  biak  1955ean argitaratuak,  J.  Etxaideren  Joanak-Joan,  eta  J.A.  Loidiren 

Amabost egun Urgain- en bereizi ditugu.

Bigarren aro honetan, adierazgarientzat honako hauek jotzen ditugu: J. Etchepareren 

ipuinak  eta  Ithurraldea  eleberria;  Txillardegiren  bi  eleberriak:  Leturiaren  egunkari  

ezkutua  eta  Peru Leartza´ko eta E. Erkiagaren biak  Arranegi  eta  Araibar zalduna; J. 

Miranderen Haur besoetakoa eta, azkenik, G. Arestiren ipuin modernoak.

Kontagintzaren  kapituluan  beste  hauek  ere  aztertzen  ditugu:  A.  Sorarrainen  Lili  

zuria eta  Urzain,  zilarrezko  azeria gazteentzako  ipuinak;  J.M.  Satrustegiren  Axeri  

belarri-motza; eta Marijan Minaberryren  Hiru adichkideak ipuinak. Txomin Peillenek 

helduentzat idatzitako:  Jondone Denuxi; Philemon ta Bauzis; Maha Bharata´ko ipuin  

bat; Kalaa gaineko aizea; Patxi Etxeberriaren Belko, eta A. Arozenaren Ba´noa.

Halaber, A. Anabitartek idatzitako Poli eta J.M. Estonbaren Izartxo.
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4.4.1. J. Etchepareren ipuinak eta Ithurraldea eleberria

J. Etchepareren ipuin luzeena “Kurutze gorriak” deritzana da.

Ipuinetan,  haiek  erabat  harturik,  euskal  laborari,  artzain  eta  marinelen  giroa 

marraztu  digu baina gagozkion ipuin  hau Okzitaniako  Tolosa  hiriburuan girotua  da, 

gauez,  ospitale  batean;  alabaina  protagonista  euskal  herrixka  bateko  laboraria  da, 

agertzen dituen erreakzioak oso etcheparetarrak (haren alter egoa) begitantzen zaizkit, 

eta kontakizuna irakur liteke soldadutza Frantziako zeinahi kasernatan egin beharrean 

ziren  euskal  laborarientzako  iniziazio-kontakizun  gisa,  hara  joan  aurretik  harako 

beldurrak alde batera uzteko eta beren baitan konfiantza gotortzeko lagungarri gisa.

Lehenbizikoan,  gisa  denez,  herri  txipi  batetik  hiri  handira  heldu  den  laboraria 

galduxe aurkitzen da, usaiarik gabe eta zozoa ez emateko beldur antzean, baina badu 

kemena eta kalipua. Laster elkartzen da bi militar eta militar ohi batekin.

Graduazio  handieneko militarrak  gerretan  irabaziak  zituen  galoiak:  Frantzian  lau 

urtez, Indotxinan, Madagaskarren eta Aljerian egona zen urtebetez eta bazekien zer zen 

gerla;  bazekien  zer  egin  behar  zen  galoiak  biltzeko,  eta  zenbat  kostatzen  zen. 

Sarjentuak, aldiz, axurantaren kontrapuntu, ez zuen gerra ezagutzen eta bulegoan zituen 

bilduak,  paper  artean,  galoiak  eta  hala  nahi  zuen gora egin.  Haren goranahia  trufaz 

hartua da kontakizunean eta bestearen kurrikuluma begirunez; askoz gizontasun gehiago 

bazuen eta soldadugaiak bizitzako irakasletzat har zezakeen.

Ospitale  atarian  mutiko  beltxino batekin  egin  zuen  buruz  buru;  soldadugotik 

libratzeko  jukutria  maite  zuen,  eta  horri  esker  Aljeriara  joatetik  libratu  zen. 

Narratzaileak  ez  du  mutiko  beltxino  kokina  gaitzesten,  are  gutxiago  jarraibidetzat 

erakusten.  Gure  laboraria  joanen  da  Bar-le-Duc-era  osasun  zerbitzuan  soldadugoa 

egitera, hots, ez dio aberri eginbideari uko eginen.
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Azken zatian, ospitale militarrean, nabarmentzen da gehiena gorago aipatu dugun 

idazlearen alter egoa, eta didaktismoa. Bereziki, emakumeen alderako eta omonierraren 

alderako protagonistak:  Etxebarne ez zen usatua amodioz nolanahika mintzatzen. Hitz  

horren errespetua bazuen. Ez zituen egundaino bere amodiozko sendimenduak nehori  

biziki agertu. Herabe zen gauza horietaz mintzatzeko, nahiz, bertzenaz, ez zen batere  

motela.

Ez  dugu  aipatu  ospitalean  gainerakoek  le  basque dei  ziezaioten  erdietsi  zuela. 

Euskalduntasuna,  fede  giristinoa,  emakumeen  alderako  errespetua,  ez  aldarrikatzaile 

baizik barnetik sentitua, hor dira nabarmen kontakizunaren azken zatian.

Eta  Tolosa  hirian,  gauez,  eta  ospitale  militarrean,  hainbat  ikusirik  eta  ikasirik, 

Etxebarne  Bar-le-Duc-erat  buruz  abiatu  zen  bere  soldadogoaren  egiterat;  hots, 

eginbidea ongi betetzera, beste edozein hiritarrek bezain ongi, bere nortasunean sendo 

eta harro ere, laborari xumea izanagatik.

Ithurraldea  eleberrian  ere  hiriaren  presentzia  bada:  Amerika,  Paris,  Baiona, 

Miarritze.  Negatiboki  dago  hiria,  euskal  herrixketako  zibilizazio  giristino  hobetsiari 

kontrajarria. Hiria, batez ere, indibidualismo egoista, moral kaxkarreko eta diruzalearen 

paradigma  da;  Euskal  Herria  berriz,  lanaren,  familiaren,  herri-sentimenduaren  eta 

sinestearen  kokalekua,  behartsua  ekonomikoki  baina  onesta  moralki,  bihotzaren 

garbitasunaren  egonleku  alaia,  azken  buruan,  zoriontsuagoa.  Eleberri  idealista  da, 

errealismo handiko pasarteak izanagatik.

Euskal  herri(xka)k,  laborantzak,  artzaingoak,  eta  sehigoak parte  handia  dute,  eta 

protagonistei  erlatiboki  diskurtso  zati  gutxi  eskaintzen  zaie;  haiek  txertatuak  edo 

irentsiak dauden komunitateak jaten die lekua, baina badira protagonistak, herritarren 

taldetik jalgitzen eta nabarmentzen direnak. Nagusia Maite deritzan neska gaztea da, eta 

harekin batera harekin ezkondu nahi luketen bi senargai; bata, amerikanoa, Kalifornian 

arozgoan dirua eginik Euskal Herrira itzulia, baina gogoz aldatua, gogoz bestelakatua; 

eta bestea, artzain euskaldun espainola, gizon indartsua bezain bihotz garbikoa.
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Ohitura  nobeletako  ezaugarriak  baditu  kontakizun  honek:  kontalari  orojakilea, 

pertsonaia  lauak,  denboraren  iragateak  garrantzirik  ez.  Hiru  genero  daude  nolabait 

bilduak testuan: elkarrizketetan antzerki kutsua, azken hamabost orrietan olerkiak eta 

jakina, kontakizuna. 

Kontakizunean esku ona ageri du idazleak izadiak iradokitako lerro poetiko-ederrak 

ontzeko. Esaterako: Aments egiteko tenorea, asteriko gochotasuna, egunaz beroska bat  

egin  ondoan,  airea  ephel  delarik  oraino  eta  inguruneak  halako  ilhun-nabar  batek  

hartzerat  doatzilarik.  Aireak  iduri  luke  zeta  gocho  bat  chori  baten  hegalaren  joak  

harroarazia. Gambara baten eztitasuna badu kampoko aireak tenore hortan.

Bertso-olerkietan beste horrenbeste. Horrek guztiak eleberriari lirikotasuna eransten 

dio.

Hondarrik hondarrenean, maitasun eredugarria  pintatu zigun, zibilizazio moderno 

jainkogabeak  kutsatu  gabeko  bihotz-maitasun  aratza,  eta  euskal  herri(xka)etako 

zibilizazio  giristinoaren  defentsa  buruduna  egin  zuen  kontakizun  honen  bitartez  J. 

Etchepare narratzaile gazteak.  

4.4.2. Txillardegi: Leturiaren egunkari ezkutua eta Peru Leartza´ko

Lehen  eleberriaz  gauza  asko  esan  da.  Oso  zaila  da  lerro  gutxitan  laburbiltzea. 

Ordurainoko eleberri tradizioarekin hautsi zuela denek onartu dute. Haustura hori forma 

aldetik baino gehiago gai aldetik egin zuela ere bai. Saiakera filosofikoaren eitea hartu 

zaio;  horri  nobela  deitzea  generoaren  abusua  ere  badela  aipatu  da;  nobela 

psikologikoaren ezaugarriak ere badituela; egunkari bat bete baino barne krisiaren berri 

ematen duela ere bai.
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K. Otegiren interpretazioak gogobetetzen nau gehien. Berriki eleberrian ageri diren 

ideiez aritu da. Haren iritziz, arazo existentzialak, politikoak, erlijiosoak, ideologikoak 

eta mistikoak plazaratu nahi izan zituen egileak, eta horregatik euskal nobelagintzako 

gaiak eraberritu zituen. 

Era berean, egunkari gisan antolaturiko nobelek, oro har, izan ohi duten egiturarekin 

alderatu  zuen.  Haren  iritzian,  egunkari  kronologiko  bat  idatzi  baino  gehiago  barne 

krisiaren berri eman nahi izan du eta bilakaera ideologikoaren nondik norakoak azaldu. 

Barne  denbora  psikologikoan  kokatzekoa  da  eleberri  hau.  Eta  azken  finean, 

protagonistak krisi pertsonalari aurre egiteko duen tresna bat da. Bestalde, badira, haren 

ustez,  eleberrian  pista  batzuk  pentsatzeko  pertsonaiaren  eta  idazlearen  artean  lotura 

estua  dagoela,  eta  hori  Txillardegik  berak  baieztatu  izan  du  Leturia  beraren  anaia 

bikitzat  jo  izan  duenean.  Eta  beste  baieztapen  axola  handiko  bat:  Txillardegik 

goibeltasunetik idatzi zuen.

 

Zergatik idatzi zuen Txillardegik 50eko hamarkadan goibeltasunetik? Nire iritzian, 

garai historiko hari hobekien gogo aldarte huraxe zegokiolakoan. 

Ez zen bakarra Txillardegi. Nor bere erara han ziren hausturaren edo zalantzaren 

mendean Kruwig, Mirande, Tx. Peillen, N. Etxaniz, S. Mitxelena, A. Ibinagabeitia, Juan 

San Martin, G. Aresti... Egun erosotasun materialean aurreratu samar gabiltzanean eta 

aisialdia baliatzeko aukera gehiago dugunean, ez dugu halako larriminik sentitzen, alde 

batera utziak ditugu haiek kezkatzen zituzten gaiak; gainditu gabe alde batera boteak. 

Orduan ez. Bizitza sakrifikatu hark zentzurik ba ote zuen, merezi ote zuen garapen 

ekonomiko  basati  hark  pertsonalki  hainbeste  sakrifikatzea,  hots,  makinekin  batean 

makina bilakatzea, noiz eta ziurtasun espiritualak auzitan zirenean; kezka haiek 50eko 

hamarkadan indar bereziz ageri ziren euskal literaturgintzan.

Garbi  dago  ideia  suspertzaile  dela  nobela,  Unamuno  edo  Camusen  nobelak 

bezalatsu, aldeak alde, eta ez dira txikiak.
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Peru Leartza´ko eleberriari  dagokionez,  esanahia aski  garbi  ez zegoelakoan edo, 

idazleak berak azaldu beharra sentitu zuen, eta hitzaurrean berak esplikatu zuen nobela.

Idatzi zuen garaiari zegozkion kultur argibideak eman zituen: Sortaldeko erlijioek 

lilula  sakona  pizten  zuten  Europako  gizonarengan;  batez  ere  Budarenak. 

Materialismoaren  nazka  sentitzen  zuten  guztiek  pozik  agurtzen  zuten  India.  Gure 

arimaren askatasuna Indiatik etorriko zela uste zen.  Leartza  protagonistak joera zabal 

horren ispilu izan nahi zuen, europar izateari  ezin utzi  bazion ere.  Narratzailea bide 

erdian gelditzen zen, aurkeztu egiten zuen Europa astintzen ari zen kezka nagusia.

Bestela esanda, bizi zuen garaiaren lekuko izan nahi zuen, besterik baino gehiago. 

Lortu al zuen? K. Mitxelenarentzat oker zebilen: Ekialdean Mendebalde gehiago zegoen 

alderantziz baino. Zientzia zen nagusi eta horren sehaska Europa. Euskaldunok hobe 

genuen lehenik Europa hobeki ezagutu, ekialdera jo gabe. Orixerentzat burua galdurik 

egindako nobela zen; europar sinesgabe bihurtzea zen gutxien komeni zitzaiguna; J. San 

Martinen  iritzia  gertatzen  zait  deigarrien,  gehien  berak asmatu  zuela  esatera  ausartu 

gabe: haren ustez, idazleak berak bizi ez zituen problemak hartu zituen nobelagaitzat, 

eta  hori  oso  zaila  zen  ongi  erabiltzeko,  baina  kezka  azaltzen  zuen  eta  era  berriak; 

euskarazko  literatura  gaixorik  genuen,  eta  gaixoarentzat  haize  berriak  onak  ziren; 

esanez bezala, era askotako nobelak behar ditugu eta holakoak ere bai.

Berriro ere ideiekin; saiakerarekin. Nobela zen ala saiakera?

Dudarik  ez  dagoena  da  idatzi  zituen  bi  eleberriengatik,  hamarkadako  euskal 

eleberrigilerik  garrantzizkoena  gertatu  zela,  bereziki  Leturiak  ekarri  zuen  tradizio-

hausturagatik, Peru Leartza´kok areagotua.

4.4.3. E. Erkiaga: Arranegi eta Araibar zalduna

Lehenbizikoa  1950ean  amaitu  eta  1958an  argitaratu  zen.  Ordurako  argitaratuak 

ziren Joanak-Joan eta Leturiaren egunkari ezkutua; baina hau 40ko hamarkadan idatzia 

da.
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Liburua  azterturik,  eta  liburua  aztertu  dutenen  iritziak  kontuan  harturik  ondorio 

honetara  heldu  gara:  ohitura-nobela  lirikoa  da.  Lirikotasunak  ez  du  ohitura-nobela 

deuseztatzen.  Arranegi-k  Kresala  izaten  jarraitzen  du,  ezaugarri  gehienetan, 

lirikotasunez hornitua bada ere. Txomin Agirrek eraikitako eleberri-tankerari  jarraiki, 

hark  garatu  gabe  utzitako  zirrikitua,  izadiarena,  garatzen  du  Erkiagak,  gizon  eta 

emakume arteko maitasunari leku gehiago eginez, maitasun naturalaren, hots, Jainkoak 

egindakotzat  jotzen  den  izadian  agertzen  den  maitasunarekin  bat,  eta  bere  berezko 

lirikarako isuriarekin.

Eleberri  horretan  beste  puntu garrantzizko  bat  hizkuntzaren  aberastasunarena  da. 

Ongi  aztertu  gabe  dagoena  da  zein  neurritan  erabiltzen  den  aberastasun  ezin 

eztabaidatuzko  hori  etekin  literarioa  ateratzeko,  eta  zein  neurritan  den  euskararen 

adierazpen  baliabideak  aberastearren  egina.  50eko  hamarkadan  euskarak  frogatu 

beharra zuen euskaldunei berei gauza zela zernahi adierazteko, hain zegoen zokoratua; 

eta horrek, maiz, idazleak helburu literarioetatik urruntzen zituen.

Bigarren  eleberriari  dagokionez,  hau  zenbait  ezaugarri  garrantzizkotan  Joanak-

Joan-en eitekoa da.J. Etxaiderena nagusiki Zuberoako Barkoxen girotua, Erkiagarena, 

aldiz,  nagusiki  Bilbon.  Hura  nekazari  giroan  eta  hau  hiri  giroan,  eta  hortik  alde 

nabarmen  batzuk,  esaterako,  dantzalekuak,  inauterietan  mozorro-jaiak...;  baina, 

ezberdintasunak bainoago, funtsean, berdintasunak. 

Joanak-Joan-eko pertsonaiek ikuspegi kristauaren arabera onar zezaketen garapena 

zuten, eta hemen ere bai. Han pertsonaia baten heriotzak ekarri zuen korapilo-askatzea 

eta hemen Araibar zaldun emakumezalearen onbideratzea emakumezko biktima baten 

heriotzak abiarazten du, eta beste emakume batek sendotzen. 

Bilbon,  XX.  mendearen  bigarren  zatiaren  hasieran  girotua  izanagatik,  presentzia 

erlijiosoa ez da XIX. mendean eta Zuberoako herrixketako nekazari giroan giroturiko 

Joanak-Joan-en baino murritzagoa; amaitu ere apaiz baten predikuarekin amaitzen da.
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4.4.4. J. Mirande: Haur besoetakoa

Hamarkadako  nobelarik  errazen  irakurtzen  denetarikoa  da,  Leturiaren  egunkari  

ezkutua-rekin  batera.  Ondo  idatzia  dagoelako  gertatzen  omen  da  hori,  G.  Arestik 

aditzera  eman  zigunez:  nobela  osoak  erritmo  bizkor  bat  darama,  beti  gora,  bere 

memento egokietan atseden hartzen duena, dena Beethovenen sinfonia batean bezala 

ongi konposaturik eta konpasaturik, zehazki neurturik, jakituriaz erregalaturik. Nobela 

bezala, eredutzat hartzekoa.

Irakurketa mordoxka egiteko aukera eskaintzen digu. Tx. Peillenek zazpi proposatu 

dizkigu.  Gure  iritzian,  orohartzaileena  moral  gatazkaren  ildotik  egindakoak  ematen 

digu: saldoko gizakiaren eta hautetsiaren arteko moral gatazkak.

Nobelako narratzailearen arabera, hogeita hamar urte inguruko gizon protagonistak 

gatazka dramatikoa bizi du gizarteko moral onartuaren eta beraren nortasunaren artean. 

Hasiera-hasieratik dago gatazka hori argi eta bortitz planteatua: Besteen esanera gehiegi  

bizi  izan zen orain artean eta ondikotz!  oraindik ere besteek haren baitan jarritako  

itxaropenari  amore  ematera  gertu  zen,  besteengatik  sortutako bere  buruaren aizun-

irudiari uko ez egitearren.

Nobela  guztia  borroka  horren  garapena  da,  eta  bi  moralak  ezin  uztartuaren 

paradigma.

Zertan dira hamaika urteko Theresaren nortasuna eta askatasuna? Gizonak neskatoa 

nahi  propiorik  ez  duen objektutzat  tratatzen  du,  berak  nahi  bezala  hezten  du,  haren 

hezkuntzan beste inori sartzen utzi gabe. 

J.  Azurmendiren  arabera,  funtsean,  filosofia  nietzschetarrari  jarraitzen  dio  J. 

Mirandek  eraiki  duen  gizon  protagonistak  nobelan,  moral  indibidual  eta  elitismo 
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aristokratikoari, eta horren arabera, pertsona helduak hamaika urteko neskatoarengana 

duen sentimenduzko harremana eta sexuala ere zilegi da: 

Pasiozko  maitasuna  aristokratikoa  da  (.)  Edo  Zarathustrak  erantzun  

erabatekoago  bat  emango  digu:  noblearen  bizioak  ere  nobleak  dira  (.)  Alde  

horretatik  –moralaren  aldetik– salbu  dago  HBko  gure  gizona.  Bakarrik,  

Zarathustrak ez dio ezkutatzen bere moral garai osoarekin ere saldo gizartean  

suertatuko zaion patua: “Gizakia da gauza bat, gainditu beharra dagoena: eta  

zuk  horregatik  zure  birtuteak  maitatu  egin  behar  dituzu  –zu  horietan  

hondoakartuko bait zaitu. Horrela mintzo zen Zarathustra”2352. 

Eta Nietzscheren atzean Shopenhauer.

Ipuinetan eta olerkietan ageri diren gaiak errepikatzen dira nobelan ere, Miranderen 

obraren batasunaren erakusle: musikaren eta alkoholaren balioa bestelako kontzientzia 

batera  heltzeko:  “Ametsa”  edo  “Eresi  kantari”  ipuinetan  bezala,  edo  heriotza 

heroikoarena, gorputza disolbatu ondoan arimen Gazteen Lur hilezkorraren aipamena: 

eleberriko bi protagonisten gorputzak uretan disolbatzen dira eta bien arimak Gazteen 

Lur mitikora abiatzen dira ihes, mundu fenomeniko irudizkotik zinetakora, “undina” eta 

“itsas-nesken” artera.

4.4.5. G. Aresti: Ipuin modernoak

1957tik 62ra sei ipuin argitaratu zituen; gure azterketaren urte-bitartean lehen lauak. 

Egileak paratu zizkien azpitituluei erreparaturik,  halako ziklo bat osatzen dute: ipuin 

tristea,  ipuin  barregarria,  ipuin  garratza,  ipuin  lotsagarria...  Errusiar  formalisten 

hizkerako alegia edo anekdota hitz gutxiko esaldi batez eman liteke; garrantzia istorio 

sinple hori emateko moduan dago, 1957an euskal literaturan oso ere berria gertatzen 

dena.

2352 AZURMENDI, J: Schopenhauer, Nietzsche, Spengler MIRANDEren pentsamenduan, Susa, Zarautz, 
1989, 89 or.

1378



Ondorioak

Lehenbizikoa, “Umezurtz aberatsak gabonetan jokatu nahi”, hots,  Gabonetako ipuin 

tristea  Dickensen  Gabonetako  abestia ipuinarekin  alderatzen  jarrita,  protagonista 

diruzalearen bihotza beratzeko “itzalak” jokatzen zuen papera –bizitzan lagun izan zuen 

kapitalista zekenaren espiritua– hemen mutiko eskaleak jokatzen du, Jesusen “itzalak” 

nolabait;  izan  ere,  umezurtzari  iruditzen  zaio  eskera  datorkiona  Jesus  bera  dela: 

“Badator Jesus Umea, badator nirekin dostatzen –zioen bere kolkorako”, eta horrekin 

batean  tonu  eta  giro  erlijiosoa;  sentimendu  errukior  zuria,  ironiazkoa,  Gabon  ipuin 

moderno bati dagokion legez.

Bigarrengoa, “Olerkaria” deritzan ipuin barregarria ez da interpretazio errazekoa 

–zailtasun hori berori ere azpimarragarria da; ez da inola ere ohikoa 50eko hamarkadako 

euskal literaturan–. Alde batera,  ematen du bere buruari,  bere bizitzari,  barre egiteko 

idatzi zuela. Ez al zen G. Aresti bera ere, ipuineko protagonista bezala, olerkari pobre 

bat,  bizimodua  aurrera  ateratzeko  kontularia  izan  beharrean  zena,  eta  bokazioz 

olerkaria? Ez al zen bera ere batzuetan bulegoan olerkiak egiten aritzen?

Gero,  ipuinaren  bukaera  aldera,  hor  dago  ipuinaren  ondorio  moduko  esaldi 

enigmatiko  hori:  “gizonaren  gorputza  buztinezkoa  da”.  A.  Rabellik  gogoratzen 

digunez2353, buztina Bibliaren arabera lehengai primigenioa da, moldagarria, zikina eta 

inperfektua  gizona  bezala.  Buztinezko  poesia  legokioke  gizonari,  buztinaren  izaera 

bertsua  duelako,  Jainkoak  hartaz  egin  zuenez  gero.  Eta  Arestik  poetika  horren  alde 

egingo luke. Baliteke interpretazio hau oso desbideratua ez izatea.

Hirugarrengoa,  “Abertzalea”  izenburua  duen  ipuin  garratzari  dagokionez,  utz 

dezagun alde batera kontatzeko modu berezia eta lotu gakizkion gertakariari: Hiru herri 

edo  populu  bizi  dira  Errokaltar deritzan  uhartean,  eta  hirurak  ehun  ingelesek 

azpiraturik. Aurreko ipuinak bezala, hau ere era horretako esaldi ironikoz mukuru dago, 

baina ez diogu horri erreparatuko. Ehun mila latino, ehun mila arabiar eta ehun mila 

errokeño,  beti  elkarren  artean  borrokan ari,  baina  ingelesen  mendean.  Errokeño edo 

errokaltartarrak  hizkuntza  berezi  batean  mintzo  ziren  eta  inork  ez  zekien  haien 

jatorriaren berri.  Esan dugun bezala ez zuten elkar jasaten eta igandero borrokaldiak 

izaten zituzten hiru herrietakoek.

2353 RABELLI, A.: Bizkaiko euskal idazleen ipuingintza modernoa , Labayru, Bilbo, 2005, 27-28 orr. 
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Ipuinaren erakutsia: 

Ikusten dugu gizarteari ezin eduki lekidiokeela amoriorik,  eta edukitzen baldin  

bazaio, gordean ezkutatu behar dela; populuak bere ongia gorrotatzen baitu, eta  

bere gaizkia maitatzen2354.

Ipuin  horretako  narratzaileak  ez  dirudi  frankismoa  suntsitzeko  indar  abertzaleak 

kemendu  nahian  zebilenik.  Ingelesak  Indiatik  alde  egin  izana:  domaia!,  lastima!, 

datorkizu burura, eta gainerako herrialdeetan ere, abertzaleek gidaturik behintzat, hobe 

iraultzak sortzen berean bertatik itotzea, aurrera eramanez gero okerrago izan bailiteke.

Laugarrena, eta guri dagokigunez, azkena, “Andre Madalen enamoratua” edo ipuin 

lotsagarria.

Gertakaria topikoa,  sinplea eta barregarri-eskandalagarria:  andre madalen adinean 

aurreratu bat:  aita ez-ezagunaren eta ama sobera-ezagunaren alaba zen, eta gainera  

etzuen ukatzen, edonori aitortzen zion, lotsa gabe, ahalke gabe, entzun nahi izaten zuen  

edonori, nola hasi zen dirua pilatzen haren negozioekin, haren etxeekin (hospe txarreko  

etxeekin)2355.  Urduñako  zezen-plaza  zaharrean  ikustearekin  batera  toreatzaile  gazte 

batekin maitemindua, eta harekin ezkondua edo esposatua bueno, ezkondu ez, esposatu  

bakarrik,  zerren  Andre  Madalenek  daukan  edadearekin,  gorputza  eztago  indar  

haundirik egiteko.

“Etxe aberatseko seme galdua eta Maria Madalenaren seme santua” antzerkian2356 

gizarteak prostituziora behartu duen Maria Madalena prostituitu  baina prestua agertu 

zigun. Hemen berriz,  prostituzioan aritzeagatik ez baizik aberastu izanak galbideratu 

duen andre madalen; eta honekin ez du gupidarik izango idazleak,  eta jakingo dugu 

delako toreatzaile hori  Wilde  eta  Gide  bezalako gizona zela eta gainera (harrapa ezak 

hankatik!) seme bat izan zuela eta hari heziketa katolikoa eman nahi ziola:  Eliza Ama 

Santuak manatzen duen bezala, katoliko edukazio bat eman nahi diot ene erraietako  

seme maiteari2357.

2354 Gabriel Arestiren literatur lanak 6, 20. or.
2355 22. or. 
2356 Ikus Arestiren literatur lanak 7, 49-84 orr.
2357 Aip. lib. 25. or.
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Gure iritzian, estatuak bere burua artxikatoliko izendatzen zuen garaian moral jator 

katolikoa  minbera  zezaketen  kontakizun  lotsa-emangarri  hauek  soilik  estilo  literario 

bitxi bezain desmasiatu horri esker ziren argitaragarri, eta jakina, moral ortodoxoa bera 

errespetatuz andre madalen zahar-aberats txolinari trufa eginez. 

Aldi  berean  ohargarria  da  zenbat  kultura  erlijioso  dagoen  azpian,  zenbat  Maria 

Madalena, Arestiren obran!

Horrenbestez,  ipuin guztiak aztertu barik ere, baieztatzeko moduan gaude, euskal 

ipuingintza modernoaren aitzindariak direla.

Kontagintzak aurrera egin zuen hamarkadan barrena, kopuruz eta kalitatez.
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