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I.

PERSONALIDADEA

A i t a Gemelli-ren u s t e s g i z a t i a r p e r s o n a l i d a d e a
gi&G&a^sn o r k i t s e n dittagoa b i z i z t i a r e t a a r i m i z t i a r
t i a r g a i e » batasun armonikoa, E t a p e r s o n a l i d a d e a ©ta g i
berezitasuna
gattss b a t da2 Osja emen bd
Leneago aislax'i desiski.oisesj.arimiztilari asko
ditu@s, gizatiar gai menak atomistikoki.ba»aka. go—
gartzen dituatsnak. eia ondo^e au aterataen
dad©a gizonaren nolatasun g«Etlen ixorta. dsfba3coitaa
ki arit3s,onen m©n guastlen tsorta.Aa oker bat da»
Egia, arimizti ta gorputzizti gaieg oso-fcuta gat*de?ljañaix personalidadearen gogaitzaz badiai'iagtt^bmtastai
bat feeaela euki. "bear1 dega pes-soaalidadea^et.a teknikak ane—
la ©skatsen digulako1 MfftKtatiaa? Msitzaz eta gogozko sgi—
menetsaz mintr«ats©n '&age-ra ere,gogoan iaan bear- degu ? artiartifisiala dala bamatae au^gizoimren. bisitEarena,otSj,gisoiia—
arimizti eta gorputzizti 'blzitsareas beziii a r t i f i z i a l a
Bigarren atalera sartuta atixe Ikusten dasperso—
beresia da bakoitaagaiuEs bisitsaren lenengo vapteetes,iaeKak azkortzeke dandelsxik berdiñak dlralako demak»
Almenak azkortaen dijoaaten neurria», men denen
aiurri saillean tarie bat artuko dute.

I I . - AZKOR-AROA

Stern,arimiztilariak"personalistica"de
azkor-aroari.Sderki esanak dkude onela arizmiztiar aldakuntzak
tssak,bameko burrukak eta funkzioen auztak,goro,denen txor
•fca ta ondorea personalidadearen erabidea izarsgo da» Aro oatan,tunea eta rautikoa izaera eta nolatasun betiko bat artzen
ari dira zirti—ssarta izugarriani. Besteengandifc berezitaen
diran aldetik,badaukate personalidadea; ets bere ©tca>-aroko
personalidadea au mallaB isallan azkortzen daramakite»b.b©-'
iraatea^osatEeaybatKuk azkar eta bestealr poltkt,kanpotik
ditua ser eragille edo faktoreei jai?raiki,otB,ezierari i kaElaritzai'I, jardunkintzari eta auzoki edo ambienteari jarraiki*
1) AZKORTZA.
Au egin bat datgiaonaren arimizti aldea
t a gorputzizti aldes batesa azkortaen dirala*Paralelismo
bai dago*Esat© baterako»aurra.jesta3?riko organoak eltzen
a a i z k i o » a a e t a antzerpenez ©do imitazioz,gogozko menak ki^z\mar©n edo objetoaren e t a entzumenezko irudiaren arteko
isarikusiaa koiartTiratzen danea%Bdntsatuka» Beña p a r a l e l i s m o
H2Q su»arimiztilari askores kontra f esta osatua^
Payalelistaoa badago,bañan ? gorputzizti azkortzak
©ztu arimizti azkortza a«indukofes ba,paralelismoa e s dat a oso osoa.Eta au da azkortzaxtm lenengo prinzipioa.
Bigarren prinzipioa aw das w elta©n a r i dan personalistadeareB. aakortsa mallak, iziagsrrizko l a s t e r r a l d i aii©ak
eta motel&idi 'bsresiak iz^feen d i t u l a e t a 'bedii edo bein a tsejpaldiek ere bai!»Bta au s a i l bietanj'bai gorputzizti t a
ba,i arimizti salletass.*
Beste lege bat ere &rtu diteke ©yabateko hezel&t
dsna mallaka dljoela.Gareneko funzioa.aurretik i&an saktoo
azpiko funzioaren jardunak antolatuak eta exreztuak iaan
bear dute»JU.&&kei«tk szkea iBallaa personalidadea artzen du—
lako,bi alderdi fiauakaj g©ldii»o,bakoitza zeintsei
dijoa bere nolatasunean,, Arimizti batasunak geroago ta
ago batasunaren staetik dabil.
2) FAKTOREAK.
Bt lege berdin jajKri bear dlra gizon
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nengo joerari jarraiki gizona askl arduratuko &a bisltaeko
gauaak eta alakak billatzen.Bigarrenai'i jarraiki gizonak
bere iaakia osafzen alegiñak egiten ditu.
Bta garrantzi aundiko beste bi faktore arkitsen
ditugu:ondorea eta auzokia*Lan.da ontan, filosofoeri irbssi
bear diegu eEkubideayberen estabaida aisaigabet&n jax-rai
dezaten.Auetako bataiik "nativismoari" lotsen datcie.Bosteak
ezetz esaten dute.Lenengo sallekoak^au otmgtmas dutesseraf
azlcortza guztia barneko faktoreri sor sai®Xa,belaundartasunei
sunei aiegia.Bessteki bigarren ealleko&k "tabula rasa" b©—
zela dala txaten date jaiotK€>n danoan. Geroago desalcen guaia
kanpotik art-ako du, auzotik edo anbientetik,
Alde bietakoalc dauzlcate beren arraaoiakf"baiia a-rrazoizkoena erditik sbitsea izango dala deritEai,t?a»koi*<«
tzan eta personslidadean, belaundar tasunak eta anbienteak.
eragiten dute,batsj£ ota bestoak*Bta mota aakoko sen'bagaita
gizonekygisonen funzioaren alieraataetsriak ©te glsar-persona.-»
ren barrun—sasiak gogortzen dute gure erdiko iritisia*
Eitsao onekln dljoa azkortza. Ezierak asfeortai d©-sake ritiao eUjbafia ©ain dezake esenzialki &loatuel2*a3ca.sle—
tzak eragiii aundia iaan arren eta jardunkintzan sortsen
diralarik ere oiturak.

3) AGERRALDIAK.
Jaiotaroa,jaiotaetik w gison w gaate»o—
g©l urte erte isaten da.Iru agerraldi dauzka: a) l&nengo
sei urteak» b) aaapitik amalau arte, d) amalautik ogel ax*te.
Atalpen au agerraldi bakoitzaren bsreako aldaketa sakonen araura egiSa dagojeta agerraldi bakoitza,gO3>gorputz-arimizti azkortzaren mcraentuen. ondorea da.Nolatasun
bearezi bat señalatu diteke aldt bakoitsaxentzatsleaengo
agerraldi unean» jolas egiten dute eta onela sistema motriza
a ©ta mintzogintza osatzen dutej bigarrengoan»jolasa utaita lanean asten da,gogozko almena azkortuz; irugarreaesn»
barruko lana egiten dute.Gazteak,bere bizitza bisitsen as—
ten da.
Baña laburtza onek eztu azkoraro guztia kolkora-
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urtetatik,l3iaar-aro surreko urteak btgarrea aldirako utzi—
rik eta gizaroa amalau ta amasei urtetatik,eta gaztaroa a—
rcasei ta emezortzitatik«Bizar-aroa,Mniw arkitzeak zeintzen
du,gizaroa M ni* onen baitaratze edo konzientziaren eraizeak
eta gaztaroa, lenen arkituta baitaratutako **nitr onen sendotsae ixmeak.
Aldl edo periodo aueri agerraldiak deritzaiegu.
Bona ez dezala iñork uste agerraldi auek orpoz orpo urte
auei lotsen zaizkienik bucoitzetan,izan ere ez dirs batuzi
zi berezietan baksxrik arkitzen berezitasunak,batuzi edo
iadlbiduo bakoitzetan ere bai.
IRU AGERRALDIEN NOLATASUN GENERALAK
Spranger'ek definitzen du "gaztearen arimiztia
emen datza,"ni"-ren arkitzeaaVBisltzako asmo bateren eratze bat da,bere bizitzaren agerkera bakoitsen asit-^e ta
azkortze geldla.
Laburtza ontan esdet sartuko azkorraro osoa.Smen
auxe bakarrlk ipiñiko detsbizitza baten mallazko eratze e~
ta azitze geldia.
1) BIZAR-AROA.
Bizar-aroa,bigarren jaiotsa da.Bta au,ez
"ni" agertzeagatik bakarrik, aniraako aldakuntaa sakonagatik
ere bai»otB,maitasarreren eta adimenaren azkortza aundia,
gizarteko sentimentuen agerkuntza,armegin arazoa... Azke—
nengo arazo onen garrantziarekiñ explikstu nai izan dituz~
te srdfflako aldakuntsak, onek bizitzizti aldakuntz©kin duan
paralelismoagatik, bigarrengoak lenengoen ondore egiñik.Baiia paralelismoaren egi osoeza ikusirik bizararo aldian mutikoarsn arima-bizitzaren esanaia baitaratu eziñik geldi—
tsen da»
Bi prinssipio jarri ditezke:l) zalantzik gabe,garrantzi aundia datika bizitza organikoak arima-agerpenetan.
Eta au egin-kontuen azterketak egiztatzen dute^Bgin-kontu
auen arauz umearen azitze aundienat altxiran, amaika uxtetatik
ataabitara ta amabostetatik araasei bitartean gertatzen da.
Beraz,bizitziati lan aundienoan gaude.
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Gero auxe adierazi bear degu,bizararoa igaxo-aldla dala.Beraz bizararoan,personalidadeak,bere aurreko ta
atzeko agerraldien nolatasunak eukiko ditu,au &a,&uris&roarena ta gizaroarena.Alde guztietatik aurrarena baño aberatsagoa da,baña gaztearena ainbeste ez.
Bizarraroaren aurranetako agerpana armegiñen bereiztea da.Giscroa eldxi dediñean armegiñen berezitasuna erakarkor iz&ngo saie,baña orain,gau?daño alkarxekin sebiltzan neska-nratillak bakatzeko kausa da.Eta au biaarraroaren joera aldaiseari zor zaio.Alkarren armegin beresitasunak piskana nabarmentzen ari issandu dira ta vtne ontara iris
tean,bakoitza gauza bereziagatik arduratzen da ta mutikoa
bere kidekoei,au darmu%ikoei batutaen aaie»Une ontatik neska-mutillak bide berriak artzen dituzte.Berriro,eioaen at&l—
duko det arimizti landa ta A. Gemelliren lana^matikoei buruz jarduteko,
Dudarik gab6 bisarraroaren arazorik z-orrotzena
armegin arazos. da.Baña punto berezi au beste toki baten as~
t©rtxiko dets orregatik aa arkituko du bere lekua»
Aroabi edo amalru uxte aldeiiaBfHiutikoak "ni"-ri
buruzko eensibilidade aundl bat artsen du.Bidegabekexdz
jokatzea badira berekin,asaTretu egitss da.Aolku bat
bazaio,btirua suti jartzen (3a.Eskaartean artaen duan
burugogorra <i&» Besteki,eztenik eragilleena bere omena Iza—
ten du. 3ere omenez. egingo ditu»ber@ be^ebeai* gusjtiak.Ciae-'
na isango du bor© jomuga,Abelera au M ni M —ren baitaratzea
gertuan daukan edierazpeaa da.Ag^rpen oneri ja3?raik£fe2tu
nal aurra bessla tratai.ua issan dedin>gasteak bezela baisilc
eta al dun gustia egiten da gizonek ©giten dutena egitefco»
Erdi eraturiko personalidadeak dira»Sta M agespcJB garraa•fes&ltsxi auek,aa?megiñaren& ta "ni"-rena, bidegaldutzearen kausa
sa dira.Bisarduna bex'egan iakutataen da»bere baitan egin
diran aldakuntaa izt^arriak agertzeko lotsaz eta seatitu
ditun arazo berriak esateko bildurrea»Bsst@ki etzaio atse—
gin lengo anbiente edo aussokiaieta onek goibeltasusa ta
bakartizaletasuna sortarazten dio.B0r-skiko naigabetasunari
beste nolaera onx eta egoera berri oni,©torraroko araaosk
sortzen eaiakio.Onela daudenean gauza xatsa naikoa da enlma
au©k minberatzeko.Zuzentasun argirik @sak?©ziu esak,etorre—
roko arassoak ©ta bere geldotasun usteak.goib©! ©giten dute
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llaketa ta bitartekoaren bearrajpersona tajuako baten jcsau—
ga,adiskide aundi ta indartsu baten naia»
2) GIZAROA»
M ataletan zatitu dezakegu.L6aengoan,ffutikoa lasaitasun ta atsegintaeunaren jabe dajbigarrengoanjla-rritasun aundi-Ten gat egiten da ta cxrxegatik oSaaeen jabe.
Aurreko agerraldiaren azken aldean bere baitan
iskuts-fezen iliaxsi degu iautikoae0raln besteekin adiskidetasunak asnmtzen daiiusgu.Lenengo gizaroa«izajciaganako maitasar
sakon ernetzeak nolatzen du,gogozk.o bisitzaren eta etiko—
sozialaren balioen jabetasunak eta beste armegiñezko pex-sonanganako maitasunak, au idealistikoki artuas.Gizaroan, bisbizkortasuna ta garra dira nagusieBizarrarotik gisiarora bitar—
iea postasunes eta alaitasunez beteta dago.laña laster,!©nengo galen edo desengafloagatik edo icorapillo ta ar&so sakonsgatik edo aalantaagat:ik,bes1;een ulergaiztasunagatik
©ta berekiko biarukagatik sorturiko tme fflingarriagatik,gaz—
tsa sufirtaen asten da te aldi bizi bearrak»sakrtfizio eta
jasaabear asko sortsen diskio.Bai ba»oraiadik giaon estana
ikusten duaiakojberak: nai lukean giaonik arkitsen eKtmla—
ko eia onelako beato tailla gauzagatik*Gauz guztiok ez bale—
aakete artu ir.ui;illiA stifrimendu legor eta ernegaazi oatan,
bai ederki»
Agerrsldi onen sentimentu mguslena auxe da,ze~
xaya8mo ederren sai eta Imar sutau eta illvm bet^eta nai
ari asmo batean pistii ta konkrstatsea da*Esiend±k ernetaen
aaiskio goibeltasuna» gogobeta ezi'Sa eta abar»,.,p£ca six'an
gisarodu.nents&t lenengo bioskadak eta aabaltasunak;bsna oraindik eztatjka giaonarea osagtiera solirife eta esperlenisi—
rik«Bere personalidadea erdi , eratua dago oraindik.Aaxe iaan diteke denen xirrutiko kausa,
"Joeren anarki—aroa" ulertagaita zamarra dala—
ka,Aita Gemellikaenbait arimiztilariak esiaten dituaten ex—
plikastoak siakartai.Hik bireaak ariaen dltut: Mendousse'na
ta Bühler'na.
Lenengoaren ustez,gizaroduna,arima atilantaak ©—
ta kontradiksioak asaldataen du.Gizarodunak» iritziak aldataen ditu,bere garrak azkortzeko pimete gustiak egi'fcen di—
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dalfikoan artzen duanajbiar xs&keri be.t deritzeio.Bere per»personalidadearen goraberak aldafcorrak dira oso»Ita b i t
Mendousse'k,gosako
anarki bat ikusten du gizaroan*
Bühler'en usiea gizaros egoera bssat'i bat da.Be—
re almen gusitlen gelditse bñt besela gertataen saio eta a—
.
Tlnkex'latondoe3a,a£5ax*retasuji£»aerbait egitoko- asaoa ie &1—
perkeria ditu lagun»Mutikoe,k bersk ere estaki zer nai duri.
Bühler'ek onels, sletaea du sut organismo guztia gorputzizti
eltse&ren morroi dagolako.
Guatxa au agertu tiat dutenen joera iiliwi et.a sa—
koner asalpen ba'l beaterik ezta.Bsate batereko^erHie
na.i^jerreldi ontan ia ia gorputzizti eltaearen mugara
ten da tagaatearen erasoetan leku nagusiena betetaeri dti e—
ta bere barnean ematen ciiskion bultzada gogorrak rfd.Ebera—
taen dutefespaitski oraindiJc nols oinperatu. "Ni"'ren gogoa—
ko alderdi b&tssek besterik eatira guziaic.
Baña ez degu puztu bear geiegi askorraroeren agen*aldi. au*IMe3a esan den guztia egia da,baHa askotaa gt—
sax'oduaakbere ai'asio gtiatiak aistu egiton ditu t a bere adis—
kideak billatsen ditu.lfomala bada baderen.
3) GAZTAROA
Agerraldi onen asieraren egirdk be—
reaicna,sera iaaten. &a,gaztea bere baitan berekiko gogaiNtzen asten dala.Gaatea bere baitan tolestataen da, eta bere
burua. asjter-fczen du* Sta bere bizitzaren arazoa arkitaen du,
Au personalidadearen gogortae bat bezela artu bea? angxz*
Beste egin berezlak egistataea dute.Bil&umak edo koleksio—
ak egiteko joera,gaztearea izakera familian...bataiik politikako
tikako»erlijiosorako edo ertirako eginai iaugaxrietara itau
lis,besteak adiskidetasunak sendotzen eta sakontzen edo jolasetaxs edo liburuetara ^arririk^etorraroeko elburuak sn—
tolatua edo liriko olerkiak idatziz.Onela eratu nai bere
personalidadea gazteak,besteak ainbat artm dezaten beertuz.
Eta gazteak aski arlcitu nai du bere burua orotakx>.2erbaitek,beste bateri laguntza eskatzere beartzen bs.du,
beretastm kontua mindu edo egiten da»Au da agerraldlaren
nolatasun nagusienas "askatasuna". Eta aldl onen azken al-
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dera oare personalidadearen sentimentu au irmitsen dljoa
tc: askeResa feesteak aiñaxe dala konturataexi &a ta estautola sergatik beti gora iñori begiraiu beaxrik^B^nak bor&i»
Igig Kate isango zaiskio ta danaki» itsegiu al isai^o du,ta
"bei'ak bezela egin ©re egiteko gusia6Gero gizartean sartuko
ta iknste». ciuaa guatia eglrgo du#
Gaztaroan esnat-sen saio cers arima eta e r l i j i o k o
politikako ta moraleko susiraiafc suemataen dittt» A^efaldi oxttaa ulertu ta raa.ita-tz-en dltu g&xxz gustlak* Ett. ;:.ako
tsn ga-;i1;sak,ga,\3za auetsas gogei berriak dauatetela uste da
te,iroltaifee besterik egln ea ai-ren.ii.skotan ganera iiBusi—
tu ete. £v3isgi.atu egiten divasts ga\iz&k?baiia es dute ajola—
rik eiaatea*
Claztearen beBta nolatasuna jauxe &a,,'bizitsaiveri
elburu feat 0rata©a»ixtsea dxm elburua persona bateagan iJekusieH du*bçre iloaspea«aa persona orri aksts g-astiak iasas
dua eta persoaa orren egoki.tasuna onetsiz. Onele bere ."bi—
sitiia saiadjik» du ta lan guatiak elburu orren alik kidekoena iaa.teko egin{jo ditu.
Esnaola'tar Anastasio.o.f.m.
Arantzazu
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