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I.

USTEA ERDI...?
..
YAKIN'larien artean asroo bikain ta
pozgarri bat jaio da; Filosofi-kondaira bat idaztea. Erabaki onek, ordea, ba-du alako zerbait...
Gazteok ba-daukagu oraindik Euskalerriagan itxaropenik, bai ta bai; baiña zertarako
ta norentzat idatzi onelakorik? Or zegok, ba, koxka! Au izan zen YAKIN' lariejti Billerqn norbaitek
galdetu zuena: olako liburuak ez oraen dire salgarr i. , .. Ta ez direla saltzen-da, ez ditugu idazten;
iciazten ez dlrelako, ez irakurtzen, ta onetarako
oiturarik ez-ta, ez ditugu erosten... Ta beti jira ta bira, bira ta jira kurpil berean...
Zertarako, ordea, onelako lanik?
Zertarako? Utikan galdera oiek! Ikusia dago, ba:
bizi gaitezen, nolabait bizi gaitezenJ Ikastetxe
Nagusi baten zai gaudela ezurrak gogor ez dakiz-

kigun, pipiak jo, ta biarko batean izan liteken
Etxe orretan euskerak zoko bat bederen izan dezan; bestela or izango dugu gere illobia.
Ez dugula eroslerik, eta areago
irakurlerik izango? Bai, izango ditugu: ori da
gure ustea, ta Jainkoak nai dezala uste trinko
ta betea izatea. Ez gera makurtuko ustearen erdi
ustelak arras ustel gaitza'iña.
Gaur dei bat dagiegu euskal-idazle
le filosofilariei: lan au burutu, ta bear bezela
burutu dedin, zuen laguntzaren premiangau.de. -Erantzuiguzue, arren, lenbailen.' Atozte lanera,
guziok elkarturik Euskalerriari ku,ltura biribil
bat opal dezaiogun. OtoiJ!!
Lana borobiltzean, euskaldun guzioi botako dizuegu gure eupada, zuek ere salgaraian edo eros-orduan izango duzue eginkizunik.
Laiater arte guzioi.
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AITA SANTUAREN ITZA
ELIZA TA AFRIKAKO ERRI BERRIAK
Urte au zear amaika berri pozgarririk eldu
zaigu Afrika aldetiic, bai irratiz bai izparringi
ta aldizkari orrietan.
Garai batean, aurtzaro denboran, Afrika
izeaa entzuteakin, urrutiko beltz gaiztoen erriarekin topo egiten zuan gure gazte zentzu ariñak.
Xzan ere amaika kondaira eratu baida beltzen bizkar. Egi edo gezur?
Gaurgero Afrika aldeko gizasemee oiek, naiz
azalez, soin tankeraz eta kulturaz zerbait ezberdintasun izan, ala ta guziz, beteganako zaletasunaz zuzpertuta gatoz. Gizonak diralako, noski;
kristau, Kristo'ren anai ta gure anai diralako
noskiago.
Afrikako errialdeak, ainbat urtez europatar
mende egonak, bere gain altxa dira eta iritxi ere
iritxi dute assken aldi onetaxi, Askatasuna, Jabetasuna, erri-nortasuna. Gure poz eta zorion eztienak!
Ajpabosteraifio zenbatzen ditugu askatasun
argi-printzak jo ditun Erriak. Beste zenbaitzu
ere egun-urratzean dira.
Jainkoak gizon bakoitzaren eta edozein Erriaren mamiñean erantsitako doai ta eskubide oiek
ludi guziko Errien aurrean, oraingoz beiñepein, ,
begirun guziz ikusiak izan dira. Gogo oneko gizaseme guziak arrera ona egingo zioten gertakizun
oiei, nork ukatuko? Ta zenbat areago Elizaren
Zaindari dan XXIII Jonek. Eskutitzak, irrati-deiak
ta zorioa-agurrak joan etorriaa ater gabe ibilliak

Erri aieji.Askatasuna, esku izatea, Jabetasuna
suaa onartu, txal-O-tu JJA. aoriondu nairlk..
Entzun, beraz, ludi.
zabaidurik dag&n
Elizaren Buru ta Aita dtiimn. XXXII Jon'i; b e n
itzetan azalduko da ze jieurrigabeko po?-alaita«rnak nausitu diran bera biotzagaz Afrikako gerfcakariak dirala-ta.
Afrikakoei zuzentzen die mlntzaan
"Togo erriko nere aeme kutunai:
Zuen erriaraa askatasuaa irifcxi«dttzutm. es
nolanaiko orduetaa, beia eta berriz dizaet
gaiñezka, len ere, Togo JBrri ia.t«r»r.j8teev seai©
teak, zuenganako aita baten zaletasun bizia, Afrikako
kako semeetatik leadabiziko kardinala, Rugambwa'
tar Laureano alegia, egitekoan zuzendu nizueaa:
biotasa, alaitasunaz sendota eta alaituz Afrikako
lurraldera dijoakigulas Agur, ba, zuei, agur erri
buruzagiei eta garako eliz ta erri gizon aundikiei,
biotz-biotzez zorionik beroenak!M(Togo JSrrikoel
Askatasunaren Jabe altxa ziranean).
"Afrikako seme biotzekoaks
Naiz eta soilki gure abotsa eldu zuengana,
Jakin ezazute, gogoz eta biotzez zuen arteko gerala, Vatikano'ko bizilekutik, Pedro donearen illobitik urbil.beraz, zuengana dijoa nere mintzoa.
Auxe jakln erazo nai dizuet... asko pozten
gerala doi-doi askatasun gaillurrera zoaztela ikusita. Orl dala-ta Eliza poz gaiñezka dazate/"
(Garagtrrillaren 5'an Afrikako katollkoei).
Orrelaxe agurtu ssituan ere Kongo errikoak
askatasun jabe egitean.{ O.R. Uztak 3)«
M
Madagaskar'ko biotzeko seme katolikoei:
Ludi guzlko errien artean zuexiak bere esku
izatea lortu eguxiez, azalda genizuen gure atsegin
eztia, zuen nagusiari erriaren aldez Itxaron beteko etorkizsuna opa egiñez. Orain berriz esaago
dizuet, Madagaskar'ko semeen poza gure poza dala."
(Uztaillaren 12'axi Madagaskar 'koeri) .
Eliza, edozein erri-eskubideen alde.
"Zuen arteko gora-beerak zuzenduko lituzken
burujabetasun edo aatonomiaren ondotik zabiltzate.
Enda guziak, nortasun jatorrez jantzitako ectozein
gizarteak, ba-du eskubide, egizki, bere nortaaan
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ori. ait©rt*i eta jalkitzeko edo aurrera atrerafeaseko, arrela giza-sendia. fcimu berriz aberaster»
baida" (Aita Santuaren itzak).
"Sudan'go gotzaiak Erri gazteari, agur..."
Gotzai oiek Elizaren izenean, bere ordezkoak
baidira, askatasun neurriak batere eetutr tjabe
ta bere raendez leku dauden politika aFtzo ta £©ra-bereetan burruntzalirik sartzeke, Sudango
gotzaiak aitortzen «itrte ao batez, gertu
gizabide-maillaren diñako dan gizartea
tzeko, ots, egiazko zorionaren itUEburu daxi «•&->
plrituz jasotako gizartea, Jainko-lege "fea «i*®**
nari zor zaion itzalakin ongi lotzen dan ekonomi
ta gizabidez jabe dan gizartea, noski.. (Sudan'go
gotzaiak ao batez egindako itzaJLditik,)•...,....
batean orrela die XXIII Jon'e&
kako katoliicoei Garagarrilaren 5'an: "Eliza,
eraiki zigun Kristo'gandik jaso du Eliza doneak
erakuspen au, askatu dezazkela Elizak giza-auzien maratillak, -erlijlo zilleztegi mugaetatik
irten gabe noski- ... garai-garaiko bearrak eskatu ala, bakoitz, sendi, erri, ta erriarteko bizi<
bidea indartu ta zabalaraziko duten oiñarriak
jarri ere bai.
Erakuspexi au, giza nortasunari ez ezen,
erritarren arteko onaren begira emana. Oiegatik
begizko zaizkio Elizari, emakumea, dagokion
maillara jasotzeko egin diran alegiriak." (O.R.
Garagarrillak 8 ) .
Ez dezakegu utzi aitatu gabe Molula gotzai
jaunaren jokabide bular betekoa. Leopoldville'ko
gotzai au, Kristo'ren aitorle bizi dugu. Egia
nunai,jende xearen eta aundikien aintzinean esaten dakina. Bidaliak jokabide ortatik ibilli
baiz'iran, naiz eta bide orrek eriotzara zeraaiatzela jakin.
Ara zer zion Gotzai onek bere erritarren
eskubideen zaindari eginda: "Erri batean bertako gertakariak jakiteko askatasunik ez bada, ez
dugu esango demokrazi mende gaudenix, diktadurapean baiño. Diktadurak makilpera gararaaz, gizonak soiiki gisgona tnorroitzera.
Gotzai naizenez, giza eskubide soillenen
alde oju egin bearrez gerta gera. Bizitza ta AsAskatasuna eskubide oiek.
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eta Afrika osoaren etorkizuna.
...Eskubide berdiñak egiari ta gezurrari?
. . .Ez orixe! Geztirrak iñola ere ez du eskubiderik
egiarekin berdintzeko.
Gure Erriaren erdian gertatu oi tiaixa jakiteko erbeste irratie.tara jo bear? Ori ez dezakegu jasan.
tiizonari egia ukatuz gero, beren jakin
gura gezur zatarrez naspiltzea itxuskeri galanta
derizkiot ta giza-askatasunaren buruzki dago".
Ara eraen Gotzai pisuak, aita arduratauareix legezko itza. Oraixigoaren ere .erriaren eskii—
bideak, Gotzai oaen ausardiz ta neurrigabeko zaletasunez, ez dira Estaduaren aurrean xotil grf?
ditu. Kopeta ta biotz-indarra bear zan ortaraKS.
Molula jaunak agertu ditu. Gure txalo ta esker
beroenak!
Erriak oztopoen aurrez-aurre.
Aita Santuak Afrika'ko lurraldekoei bexe
zorion-agurrak zu.ze.ndu ta erri-eskubideen alde
mintzoa jaso ondoren, ze oztopo-arri arkituko dx-*
tuzten argi-argi oartzen die. Ta bereala bideko ,
oztopo oiek errez saiesteko aoulku auxe damaie:
"Bideko oztopoak oro ezagunak ditugu. Jainkoak
ez badu etxea Jasotzen alperrik dabiltz jaso naiean gizonak (ps. 126,1) -dio Idazti Doneak. Ardura guziz eskatzen dizuegu, batu ditzazutela zuen
otoitzak geurenakin eta eskatu, axren eta arren,
Erri guzien Jaun eta Jainko guzialtsuari, zaindu
dezala Congo-erria.
...Kristau zintzoak, sendiak, parrokitaldeak oro...Aurrak eskoletan, gaixoak gaixotegietau, Jainkoari eskeiñiak lekaidetxetan eskatu
...sendi-batasuna, bakoitzaren zoriona...Congoerriaren batasuna'.' (Congo'ko katolikoei irratideiez, Garag.
'JO'an).
Elizaren eta afrikatar Erri gazteen arteko
ko artu-emanak.
Afrikatar Erri gazte auek Elizarekin dituzten artu-emanak, orain artekoan onak dirala
esan bearrean gaude. Elizak Erri auen askatasuna-
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ren alde gogor egia du itz ata lan., Oroita. besterik ez Sudan'go Gotzaien jokabide b«rdifta.
Aita Santuak, berriz, urte au zeac, beltzeetatilc lendabiziko Kardinala egin du ta beste amairu Apaiz Gotzai raaillara jaso al izan ditu. Erriak
bere eska egin neurrian Aita Santuak Afrika'ko. Eliza bertako seaez zuzentzea nai. du, ikusten danea.
Orrelav aajbari jartzen dira Aita Santuak dittitt; ar-4
du.ra-5saletasu.nak Afrika'ko seineenganako, gizon guzien salbazio-egarriak eraginda. Egarri ori ta Erria Eliz-etxera ekartzeko gogoa, itz auetan/nabaitzen dira: "Eliza ta kultura ez dira gaaz^ berdiriiak. . .Elizaren egitekoa oso besterik da-v gizoaak
zerurako irabazi. (Afrika'ko idazle ta ertilariei,
1959'ko apirilla).
Elizak beste seme guztica arta ot dituaa
maitasuxaez, zuen ere.oaart.zea zaituzte, bera baj.da anima guziea aoerria" (O.R.Garag.8).
Nola erantzua diote Afrika'ko Erriak Elizari? Orain arteaxi erantzunak itxaron betekoak dirala diote; naiz-eta komunismua zenbaitzuen,. Errien
inguru, jira-biraka, nor irentsiko ibilli.
Oraindairio Krri guzti auen artu-emanak DaDakar'ko Eliz-Batzordearea bitartez zuzendu oi ziran.
Mali Erriak, Elizarekin zuzen-zuzen konpontzcko
asmoak azaldu ditu.
Ginea'ko buruzagiaren ordezkoa orrela raintzatu zan, N'zerekore'rako Gotzai, Miilla jauna
bere Gotzai-alkian exeritzekoan, arrera Dikaiiia
zegiolarik Erriak: "Ginea erriak, Elizak ez-jakitzaren aurka egixidako lanak txalbtzen ditu".
Dirudiiiez» Erri auek begitarte ona ipintzen
diote Elizari, batez ere, koaturatzen diranean zeabat zor dioten Europatar Erriei, baiiia batez ere
Elizari, Berrionaren argi-priatzaz dirdaitu ditulako, ez-jakirietik gaur-gaurko kulturara jaso ditulako. Ala ere, Congo-aldeko ortze urdiiia zerbait
goibeldua dirudi. liertako kontuak ez dabilta a±ji
zuzen. Aita Santuak eskatu ere eskatu zien, beren
ongilleeri esker onesz erantzuteko. Baiñan uesteriic
izan da erantzuna. Beljika Erriak merezi zuaa bai
eskerrik oneaa, ainbat lan egixi eta gero. Bainan
oraingoz, Erri gaztearea oaol beroak bere onetik
ateratzeii dira, askatasun pozak geiegi eragixida
nunbait. On egiñak aztuta, zuriekia dituztea alder-
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Aita Santuak, arren eta arren eska bezela,
lagundu d.eza,iegua Afrika
aldeko Erri oiei geure
otoitzez, zuriekiko alderdiak alde batera utzi,
bide zuzenetik bere ongilleei esker ona opatuz,
kokatu dedilla aiengan, "Jaunaren atsa, sen eta
adin atsa, onu ta indar atsa, Jaunaren ezaguera
ta bildur atsa", (isi 11, 2 - 3 ) .
o

o

o

EUKARISTI BATZARRA MUNICH URIAN
Batzar onek bide eginda Eukaristiari buruz
zuzendu ditun itzaldiak asko dira. Eukaristia, gizadiari argi, indar, bizi, batasun-lokarri. Ara
or itzaldi oiek irakurriz arkitzen. dxran...jagi s..endoenak.
Eukaristi Santua, bizia ta batasun-lokarri.
Eukaristi Santuaren azaleko itxurak berberak ere, blzia ta batasuna adierazten dute. OgiArdoak gure soiiiarentzat, janari diralako, beroa,
indarra ta bizia damaiote. Gari ale ta maats-luko
ugariak elkartzen dira Kristo'ren Gorpuz eta Odol
biurtuko diran ogi ta ardoak eratzeko.
Orrela, Eukaristiak ere Beragan Irista'ren
Gorputz-Odolak bilduz, bere janari izaxiki, iridarra ta bizia damaizkio eta kristauak lokarri estuz
lotzen ditu, Kristo'k berak korapilloarexia egiten
dula.
Baiiian nagon ixillik eta zut belarriak A i ta Santuaren itzetara:"Eukaristi Santuak Beragaa.
graziaren egille Berbera biltzen dualako, Jainko
graziaren iturrirlk aberatsena dugu. Berak seadota
ta osatzen du Jainko-bizi au, Bataio-uretan ,.ernaberritu dan guztiengan. Orregatik, eta batez ere,
Sakramentu onen indarragatik, Kristo'k, Artzai 0nak
nak, Beragaz aitor egiña bete-betean egi gertatzen
da: N i , bizi dezaten, ta gaiñezka dezaten etorri
naiz (Yo. 1 0 , 1 0 ) . Gure siñismenak ba-du arri^arri
bikaiñik, Komunio ta Opari Santuaren indarrez, gizadi-sendiari grazi-ugoldeak ixurtzen zaizkionean!
... Kristau-sendiak goi-grazitik parte artzen dute
ta beraren eragiriez, bat-batean eta sendoki, e l ~
elkar-maitasuna, garbitasuna, senmeen esanera egotea
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gozoak loratzen dira"(Dagon.7, Munich'era zuzendutako irrati-deiatik).
"Sakramentu onen eginkizu.il berezi ta berezkoa...batasunaren agerbide ta eragille izatea,
Trento'ko Batzarrak orrela erakusten digu benepein
. . . Sakramentu beraren gai berberak ere aita degun batastm ori azaltzen digu. Baiki: ogi bakarra
gari-ale askoetatik eta ardoa zenbatu eziñalako
maats-txortaetatik sortzen dan bezela, era berean
kristauak Kristo artzean, Gorputz bakarra, Eliz
Bakarra"(Testa Kardinalari bidalitako eskutitzetik)(O.R. 1-2 Dag.)«
Batzar aundirako eratu zuan otoitzean, azken
aldean, biotz suturik onela eskatzen zion Jaunari:
Oi Jesus, zure Sakramentu ori bedi adimexientzako
argi, naimenentzako indar, biotzentzako lilluraJ
Bedi argalentzat indar, oiñazetan daudexientzat aringarri, il-zorian daudenentzat osasungarri, ta
guziontzat betiko atsedexiaren baikuntza".

Muxika'tar Errupin
- Beneditarra -

RUSSELL: JAKITERIK BAI?

Bertrand Russell gaurko filosofilari ezagunenetako bat duzu. Baiiia bere filosofia ez da EskoEskolastikaren
kimutxo bat. Ez, Jainkoari eskerrak.
Bai baidakigu deusez baiño geixeago ba-dela, baifia guztia baiño gutxixeago ere. Russell'n filosofia
fia bestelakoa da. Eskolastikaren etsaia ez-ezik,
-bajl ..bjsxe aldarantzia ere. Zein aspergarria litzaiguken bizitza, dena berdiña balitzaigu. Ta zein
mikatza zaigun munduaren desberdintasun koataezifta... Bertrand Russell'en eta Eskolastikaren sistemak dituzu, beste ainbesteren artean, bizitza
ugaritzan diguten gauza ezberdin orietan bi. Nola
izango kide bi sistema, filosofiaren beraren ki~
zuna bakarra izan ezik? Russell ezagutze eskierra
ta abar erdeiñatzen baditu, ezin etorri Eskolastikarekin
karekin bat.
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filosofia duen usmatzeko. "Filosofiaren Prolemak"
irakurtzexi ari denak azkexx aldera iristean RusRussell'en filosofiaren laburpexi-edo bat idorotzexi
du. Liburu onen azken kapituluak bere filosofia
, osoaren ezurra direla esan genezalce. Eta oraingo
onetan auxe emaxi nai xiuke , aiegia, ezurra.
AmaiKa aldiz pexitsatu izaxi dugu kalean
dabiltzan gizon orietzaz geure gelan ari giñala:
emexi nebillek Aristotele ta Kant, Santo Tomas ta
Bergson, filosofilariak matasaxi irentsi ezirlik.
A\x maukada baltza. . . Zer pentsatzexx ote dute kaleko beste oriek lan oxietzaz? Apika, denpora poliki galtzen dugula.
"Filosofia ba-da izan", asten da Russell.
£ta zertarako? "Zertarako" au bara ere Filosofiak
duen azterketa-gai bat da noski.1 £z, ordea, azterketa tuaskor eta Koxika, asko ta askok, negozioen pipiak jota, ala uste arren. Zenbait pratikusuertek, diru-gosek, Filosofiari zeregin.aaige
ta moz&in gab« derizkio; burua xiaastu ta ero biur
gaitzaketen korapilloak askatu naia...Orra guztia.
Iritzi au bizitzaren eredutzat jomuga
faltso baten onesteari dario. Baita, alaber, Filosofiak eskuratu nai dituen ontasuneix ezezagutzeari ere. Fisika, Kimika, Matematika,:jakintsueri
bezain ongarri zaizkie ezer ez dakiteneri.Tira,
ainbeste ez... Beraz, Fisika jakintzak ez dire
ikasgai norberari dagioketen onuragatik, gizadiari egingo diotenagatik ainbeste. Ez onela FiloFilosofia.
Onek ikasleari ba-dakarkio oxiik, saieska
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ondore auetan billatu bearko dugu Filosofiaren
balioa, baldin beraz alako baliorik badu.
Oraintxetik, alabaiña, bearko ditugu. gizoa
pratikua dela. inedio ditugun aurre-iritziaK -denok
baidugu sits au aragiari josia- iraitzi. Gizon
pratikua diru-bidean araarruz naiz makurrez, edota
zuzenki, azkarra dena da. Gorputzak eskatzen duenaren asetzeko beti larri, aiduru dagoena, gygoaz,
espirituaz beintxo badarik ere oroitu ez arren.
Gizadia nai aiña jateko lukelarik, nai
duen denaz jabeturik, zerbait geiagoren gose ta
egarii litzake. Ez baida gizona gorputza bakarrik.
Ta gure mundu materiazale cmetan gogoak bere otordua eskatzen du. Zantzoka eskatzen. Filosofiaren
balioa, esan bezela, gogoarekiko ontasunetakoa
da. Gogoa aaztu ez dutenek bakarrik usteko dute
Filosofia ikastea denpora galtzea ez dela.

Filosofiak, beste ikasketak bezelaxe, jakite
teruntz jotzexi du. Gaizki diot, ez beste ikasketak bezela, geiagoren billa baiiio. Filosofiak atzapar luzeak ditu, eta zera izaxi nai luke , beste
jakite guziaren eustarri edo ezurra; ots, gure
jakintza ta iritzi orotatik, eta oroentzako, erneerne-jakintza.
Filosofiak, ala ere, ez du ezer garb
konkreturik lortu, dio Russell'ek. Kimiku bati
bere jakintzaren aurrerapenez-eta galdetzen badiogu, unean erantzungo digu, ta atergabean arituko
ere. Filosofilari batek.ordea, egiatia bada bede-
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ren, larri erantzungo liguke. Atzo Filosofia zena,
egun jakintza berezi bxurtu zaigu, izaxx ere. New-r
Newton'ek idoroa, ikasia, bere garaian filosofiatzat
zeukaten. Arabera, gizona bera zatika-zatika filofilosofitik
erortzen doakigu estudio aldian: soziologi
gia, sikologia esperimentala...
Guztiarekin ere au ez da filosofiak duexi
zalantzaren, igikortasunaren alde bat baizexx. Badira zenbait prolema, eta batez ere gogoaren bizi-tzari datxizkionekatoak zeintzuen aurrean gure adirnen kamutsa beti makal aurkituko da, gaur denetik bestelakotzen ez bazaigu beintzat. Prolema
ta buauste franko atera ditu Filosofiak zelaira
ta gero...
Filosofilari askok uste izan dute erantzun
bakar eta egiazko bat bat eman lekiekela filosofikizun
kizun guzieri. Erlijioaren oiñarriak eta dogmak
demostra litezkela. Oen kritikatzeko gure adimen
argalaren aalak eta indarrak, arauak eta esiak
bearko geaitusske ikusi lendabizi. Xeeki egiten ere du 1950'KO Nobel Saria jaso zuenak. Bai xeeki;,
zuzenki ordea beste gauza bat delarik. Ain bestei
Russell'ek ondorengo au ateratzen du: ez dago erlijio siñismenaren egiztatzerik.
Filosofiaren kalipua, balioa, zalantza onetantxe aurkitzen dugu. Filosofia izpirik ez duexia,
agizko senaren eta onen akats guztien zamari doa,
bidazti itxu, bizitza onetan. Egunerokoak ez dio
gogoa irauliarazten. Filosofian murgilduz gero,
berriz, edozerk iratzartzen digu prolema bat, ta
prolema-sasi oni gutxitan ikus dezaiokegu zuzta-
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rrik, ez bururik. Alabaiña, aaleko asko agertzen
zaizkigu emendik, gui'e gogamenaren barrutia aberastuz, ta oituraren laKarriak gugandik aizatzen
ditugula. Eskiertasunak baztertzeak jakintza~alor~
ra zabalagotzen du. Inoiz gogoari galdetu ez dion
arranditsuaren dogmatisraua arbuiatuz, miresmena
ernatzenago, piztenago zaigu.
Aalmen barriak sortze ta erakuste onetatik
landa, Filosofiaren beste balio bat -balio bikairiena ta joriena, bear bada- ikustatzen deaaren aunditasunean bertaxi datza. Norbeareju mozkiiieii esi
kaxkarrak ixten du gizon-aberearen(?) bizitza.
Bizitza onen ondoan filosofilariarena bai zabala i
ta paketsua... Bizitza ura, norberarena, norberekoia, parregarria da beste bizitza aundiaren, mundu indartsuarenaren ondoau. Gure aundinaian mundu guzia irentsi nai ez badugu, gaztelutxoan sarturik gaude zaarraren zaarrez ustel gaitezeiño.
Eta bizitza pake-irudi onetan ez dago, azal azpian, barnean, gudua ta irakiria baizik. Sasi-pakea,
naiaren irritsa ta ezin benetan nai izana burrukan... Aundiak izateko, burruka irabazteko, gaztelu onetatik jauzi egin bear dugu, itzuri. Ta
jauzi-bide bat -bakarra- Filosofiakoa .
Filosofiako ikuspenak ez du bitan mundua
zatitzen, ez du lagunik eta etsairik, onik eta
gaisstorik bereizten. Guzia begiratzen du, guzia*
batean. Filosofiazko ikuspenak, garbia denean,
ez du izadiaren eta gizonaren alkarrekiko antza
probatu nai. Jakitearen ugaritzea, Ni'aren indarragotzea da. Bai. a indartze au bera denagatik
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billatzen denean, ez da aurkitzen, jakin-miña
tarteko, oni berekasa jare etitea zaionean baiño.
Ni'ak izakieri dagokien kera artzen du. Lan zitala Ni'aren eta izakien kidetasuna, sistemagatik, aurre-iritaiz, egiztatu naia. Ikusketan Niez'etik abiatzen gera bere aunditasun eta ederretik nire Ni'a Jatortzeko. Izadiaren mugabea begiratuz, gogoa ere nolabait mugabe itzultzen zaig-u.
Ezagutza, jakitea, Ni'ak eta Ni-ez'ak alkar besarkatzekera bat diigu. Ta besarkadan bieta-*
ko batek urkoa azpiratu nai baleza, batasuna urratuko litzake. Batasuna ondatzen dugu,. izadia :
gure neurrietara icaxkartzean. Tamalez, barreiatuegia da gizona. adozerea neurria deiaito i^ritzia.
Ikusketan, geurekoia den guzia, tasun edo
keri, oztppo-arri zaigu. Adimenak egarri duen ba~
tasunaren iturria bera agortzeu baidu. Adimenaren
eta bere kizunen artean iragan ezixi arresia eraikitzen du geurekoikeriak. Gogo askeak, erabat askeak, ia Jainkoak berak bezelaxe lekuske.
Ikusketan aske ta bere eskuko izan dexiak
-ta onela da filosofiazko ikuskera duena- bere
egunoroko arazoetan askatasun. orri darion araudiaren ariora jokatuko du. Bere nai ta erabakiak
Guziaren zatiak irizpetuko ditu. Iritzi au, esan
dugu, Filosofiatik datorkib, ikuspenetik. Ikuspen
onek izadiko serae egiten du filosofilaria. Izadi'
ko seme Guziaren ezagutu rxairik edonorun,tz abiatzen da adimen filosofilaria. Adimenak ezin du
beste batek esana erabat onartu, Egia'ren mugak
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ikusten ez ditoguness gero. Filosofilaria aske da
ikusketan.
Bere eskuko, aske, izate onen muiña
zera da: egiarea egarri errea, Egi-miña... justizia, esaera ezagunagoan, Onela filosofiak, gure
jakintzan ezeze gure bizitzan ere ba-luke zer egiñik. Izadiko biztanle egingo gintuzke.
Filosofiaren balioatzaz esana laburtuz: filosofia ez.da. ikasgarri emango digun eraatzunagatik ~ez baita jardespen ziurra izango- proprolemarenbalioagatikbaizea. Izadiaren aundia ikusiz eta maitatuz gogoa ere aunditzen delako, izadiarekin batzeko gai biurtzen geralako, batasun.
au gure zoriona izaki...
Azurmendi'tar Jose
-Arantzazu'koa-

TERESADEUNARENIRAKATSIAK

(Jarraipena)
III,- Deuntasun-bidea
Deuntasuna zer
dan aurrekoan ikusi gendun. Gure naia oso-osorik
Jaungoikoari ematea, Jaungoikoarenarekin bat egitea dala deuntasuna ikusi gendun. Au errez esaten
da. Nola ordea, elburu ori iritsi deuntasuneko
goi-iaailla orretaraiilo nundik edo nola igo?
Ona gaurko gaia.
Bitara osotu gindezke: gure izamenari
berezko zaizkiun osogarriak.geuk geureganatuaz
eta gure izamenaren gaindiko diran beste osogarriak Jaungoikoak guri emanaz. Lenengo osotasuna
alezkoa, naturala, bearrezko zaigu. Berezko, alezko «-aj-gulako, gaiñera, geuk geure indarrez
iritsi bear dugu. Ubenatiko oadoren zitalai bur—
ruka egifiaz, Jaunaren laguntza onartuaz, gure
bikai©tasun guztiak zintzo erabilliaz iritsi bear
dugu osotasun au. Osotaeun au aski dugu Jaunaren
agindua betetzeko.
Obena ta grlña gaiztoakatik gure izamena bidegalduta dabil, Jaungoikoagandik iges,
gauza itxusi ta makurretara doa. Jaungoikoaren-
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ta itsukeriak sasi-asegarrietara darama. Gogaituaren egitez aultasun eta itsukeri auek indar blzi ere baidira, orra gure barnean burruka. Erdibi
eginda gaude eta erdia erdiaren aurka ari izan bear. Osotasun au, beraz, zailla zaigu.
Beste osotasuna, alezgaindikoa, sosobrenaturala, guk gure ixidarrez ezin dezakegu iritsi. Jaunarea Lagontza berezia bear-bearreko dugu,
Osotasun iiaturala iristeko ere, Jaunaren laguntza
bear dugu; laguntza ori, ordea, kristau gaztioi eraaten zaigu. Osotasun sobrenaturala ez da guztion-,
tzat bearrezko; oso gutxiri Jaunak eman oi die. Alaz ere, osotasun au guztiok irrika bear dugu,guztiok bid^a gertu bear diogu, Jaungoikoaren egliia
gurea baiño bikaiiiago baida; ta alezgaindigo osoosotasuna Jaungoikoaren lana da, alezkoa berriz gurea.
Alezgaindiko osotasuna bestea baiño errezago ±r±,sten da. Orain, esan dugunez, Jaungoikoak baidagi
lana gog&ak baiiio areago. Gogoa ezin diteke beiñere alper egon, beti du eginbearr±k. Eginbearretik
eginbearrera alde aundia dago, ordea. Leen gogoak
berak arkitu bear zitun osogarriak, orain Jaungoikoak
koak ematen dizkio gogoari; onek artu bakarrik egin bear ditu. Artze au ere, ordea, ez da eginkizun ain soilla, oso errez baida Jaunari eragozpenak jartzea.
Maitasun betea dala osotasuna esan
gendun. Maitasun betea daukana da osoa. Orrengatik
maitasunaz neurtzen da osotasuna, Beraz, ta aurreko lanean ez nun esan, osotasun abguluturik ez dago; maitaleagandik ez baifia, maitatuagandik maitasuxiak artzen baiditu neurriak, ta maitatua Jaungoikoa da. Orra, bada, darabilgun osotasun au erlatibua da.
Orain goazen gure gaira. Deuntasunerako bideaz Teresak zer darakuskigun ikus dezagun,
Esana dut gogo-gaiai zeatz dagokien
itzik ez dala; izan ere itza ez baida gogo. Emen
ere, bada, irudi bat dakarkigu Teresa'k.
Ikatz-arri edo leiarrezko gaztelu eder-bikain bezela da gure anima. Gaztelu ojriek gela
asko ditu goian, bean, eskubi aldean... Barru-barruan, erdi-^erdiko gelan Jaungoikoa dago gaztelua
argitzen eta guzti« Reragana darakarren argi ta

indar dariola; gaztelu ingurua, berriz, pizti zirtzil eta etsaiez betea dago. Jiragozpen guztiak azpiraturik Jaungoikoaren gelaraiiio sartzea da gure
egiiikizuna, osotasuna. "Gure gaztelu eder-zoragarri ontan nola sartu gindezken ikusi bear dugu ordea. Txorokeri diodala dirudi, berriz; gaztelu ori gure aniraa baldin. bada ez baidaga gaztelura sartu bearrik; geian legoken ba.ti geiara sartzeko esatea baida. Egoera batetik bestera alde aundia dago
baiña. Anima asko baidaude gaztelu inguruan, aren
etsai artean, barruratzeko ajolariK gabe, toki eder ortan ez zer dagon, ez nor dagon, ez nolako
dan ez dakitela"(M. 1,1,5).
Gauza bi bear ditu, beraz, animak osotzeko: gaitza utzi ta ona egin. Gaztelu inguruan
dabiitzan piztiak oinijerata, aien limurkeriak eze +
tsi ta gazteluaren erdiraiño sartu. Arritzeko aa
gero piztiak ta olako zirtzilkeriak ^ju limurtzea,
baiña olaxe gertatzea da; ardi-narruz eta argi-aingeru dirutela, datzkigulako. Iñor ez doa gaitzera
g^itza dalako, oxi dalakoan baiiio. Gaztelu inguruko
zikinkeri oiek ere ba-dute zerbait guztiok, tamalez,
on deritzaguna.
Eginkizun ontan"erabaki aundi ta guztiz
sendoa"(C.P.21,2) animak artu bear du lendabizi.
"Naiz eta edozer gertatu,naiz-eta edozetn lan bizkarreratu,naiz edonork marmar egin, araiiio eldu ez
eldu,naiz bidean il,naiz bideko eginbearretarako
biotzik ez izan.naiz eta muxidua bertanbera oxidatu.. . . '
Jainkoaren gelaraiño eldu arte ez gelditzeko asmo
sendoa gogoak artu bear du.Beldur ta bigunkeriak
gogaikarri zitzaizkion Teresa'ri.Berberak dionez
deuntasunerako bidean ez du nai emakumerik, gizorx
kementsu guztiok nai gaitu.
Onela bi gauza gogoak egin bear ditu,
esan dugunez, gaitza utzi ta or|a egin.Gaitza uzteari "garbikuntza" naiz "ukoa" esan oi diogu.Garbikuntza,obenakandiko orban ta ondoren gaiztoak kendu bear ditugulako; ukoa,Jainkoari bear zaion maitasuna
Berari bakarrik eraan ta aren izakiai ukatuaz garbitzan geralako.Eginbearra duguxx ona , berriz , ekandunak eta otoitza ditugu.Men eder asko Jaunak eman
dizkigu.Men auek gaitzerako ez baiña onerako ditugu.
Emendik noski "onoimen" itza.Men bakoitzak ba-du
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bere eginbearra, ta eginbear ori bete arte mena ez
da osotzen. Ortik ekandunen bearra. Otoitza ere
bearrezko zaigu Jaunaren urbil e^oteko, Deuntasun
oso iritsi al izateko, beraz Teresa'k iru gauza
eskatzen dizkigu: garbikuntza, onoimenak, otoitza
tza.
Auetaz urrengoetan bereziki.
Sekundino Anaia
Karmeldarra

•••

N O L AE Z A G U T
Kristo'ren betebearrak ez du berdinik
gizonen artean. Arek mundu ontara ekarri zuan eginbearrak kaskar uzten ditu aldi guztietako gizon
ospetsuenak. Kondaira osoaren, oraindik geiago,
kosmos dalakoaren auzia erabaki bear zuan Berak,
eta ez gizon onen edo beste arena bakarrlk. Bere
egitekoa istoria osora ta mundu guztira zabaltzen
zan.
Onela bide berri bat, esanai ta kemen
berri batzuek ezarri zizkion munduari. Bere oin
agurgarriak gure lur ontan ipifii zituaxi ezkeroz,
gizadia ain bortizki astintzen ciuten auzi-mauzi
ta gora-beera guztiak Arengan arkitzen dute eran~
tzun betea. Berak erabakitzen ditu kondairan zear
sortzen zaizkigun galdera guztiak. Berak ematen

- 26 sentidua, esangura,pekatuaren, atsekabearen eta
eriotzaren problema larriari.
Gizandi onek, Kristo'k munduari eragin
dion aldaketa ikusi ondoren, berealaxe datorkigu
galdera bat burura: Nor da au? Gizadiak nai-ta-naiez egin bear duan galdera auxe. Ez da beste larriagorik. Ori dala-ta, galdera onen erantzunak beste edozertarako baino arreta geiago eskatzen digu.
Izan ere, ontatik, gauza guztiak joera ta jantzi
berriz inguratzen eta apaintzen baid±ra.
Nor da Kristo? Ebanjelariak eta beste
Itun Berriko idazle Santuak argi agertzen digute
Kristo nor eta zer zen. Ona emen beren erantzuaa:
Kristo misteriorik sakonena da.
Berez gizon bakoitzal
muin-muiñera
bagoaz aatertu eziftezko misterioa baldin bada, a~
reago Kristo giza-misterio guztien aldean, sakonizkutua.
Pertsona baten izkutu-gordean bera guri irikitzen zaigun neurrian sartu gaitezke bakarrik. Ba-liteke notin ori gure azterketa eraman nai
ez-eta, bere baitan istea, bere barrunbe aberatsenean estalirik gelditzea, ta orduarx, zer gutxi jakin genezaken beratzaz. Bere irudi zeatz-meatzik
ezin eskuratu. beintzat.
Munduko beste zerak ezagutzea errexago zaigu. Ortarako aski da nai izatea. Gure almenak
nak zer ortara zuzentzea. Ez notiñekin aritzean.
Gizonaren gurari, naikurtde, burubide ta naimenaren ekiiialdi izkutuenak ezagutzeko ez da naiko gure elegiña. Bere barrua agirrian jarriaz laguntzen
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Ta alare, nor gtaztian, beti geldituko da Jainkoak
ezik besteiñofk atziko ez ctaan, urratuko ez duan
zirriztu kuttun-kuttun sakon bat.
Baiña gizon batek bere baitatik azalduta, besteak ortikan ezagutu dezakena ere ez du,te denak atxiki al izaten. Ortarako zentzun berezi bat bear izaten baida. Ez da aski adimena azkarra izan arren.
Beste en barrenera iristeko maitasuna bear-bearreko zaigu. Maitasunez argitu ta beroturiko gogo gabe ezin ortan ezer egin.
Bestearengana maitasunez dijoanak,
eta arek bakarrik, al izango du, aren misteriozko
izak ra urratu ta an bere barren kuttunena ikustera iristea. Onek bakarrik daki besteen barrenean
irakurtzen, besteen ixil-gorde ta gogo ta biota
agertaldietan irakurtzen. Maitasuna bear. Biotza
ta biotzean maite-sua.
Zer esango dugu orain Kristo'ren m±smisterioari buruz? Beste gizon guztiena baiño askoz
ere sakonago, aberatsago, ta ugariagoa dala esan
bear. "Munduan zegoan, eta muiidua Berak eguña du,
baiña munduak etzuan ezagutu"(Jo.l, 10). Beretar>rek etzioten antzik ematen. Btsaiak etzioten
itz bat ulertzen. Eta bere kuttunenak ziralarik,
Berarekin zeramazkiñentzat ere, Bere inguruan bizi izan arren, konpreni-eziñezko misterio arrigarria zan Kristo.Pentekoste egunez, Gogo Gurenak
betetzen dituanean bakarrik begiztatuko dute poz-
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atsegifietan Kristo'ren misterioa, dirdiraz betea.
Kristo'rengan jokera kontrakoenak batasun zoragarrian alkartzen dira. Pekatariei beren gorde-leku izicutuenetan ere an jarraitzen die,
ezin zorrotzago ta ala ere, bazkaldar ta adizkide
da pekatariekxn. Gizonei beste iñor baiño maitasun
sun kuttunagoz ta biotz xaraurragoz lotua dago, ta
ala ere, arrotz ta ezezagun zaie. Bidalientzat
eurentzat ere, aldi berean, gertuko eta kuttun
ta urrutiko t.a arrotz da Kristo. Noiz edo noiz
ezagutu dutela uste dute; luzaro gabe,ordea, itz
batzuek entzuten dizkiote ta ago zabalik gelditzen dira, zer esan nai duan antz eman eziiiik.
Ez da besteak bezelakoa. Besteak gizoxi utsak dira ta Bera Jainko-Gizon. Kristo inguratzen dutenak ernen beekoak dira, Ura berriz
goitikoa izan. Ba-da or aiderik. Orregatik Kristo
to'k bere laguntzaz bere maillara jaso ezik ezin
Ari antz—eman.
Ona emen Kristo, misteriorik aundienetakoa. Ta misterio au maite dunari bakar-bakarrik
irikiko zaio.
Asmaketa ausartak, kondaira azterketak eta filosofizko gogo-iraulketak ez digute
Kristo dan bezela einaten. Oiek ere bearreko zaizkigu, ba gure begien aurrean jartzen digute Kristo
to. Kondaira zeaztasunak eta Ebanjelarien azterketak gure gogo ta ardura guztia Kristo'gan ipiiiiarazten digute. Ez da aski, ordea, Emen galdera
batek irtetzen digu bidera: ta nor dala uste duzu
au?
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Kristo' gantiik aldegiteko unea ciugu onako au. Geron buruak eskeintze ontan ezagutuko dugu nor dan
Kristo, ez bestela. Ta maite izatea orixe cfa,maitearen esanera ta gogora makurtzea.
Guri bere bizia eraateko eran Kristoren
barreneraiño iristeko bidea ez da logikazkoa noski. Ez da,gure burubideei eskerrak, Kristo'ri
baietza ematea ere. Maitasunaren begi sarkorrak
baizik ezin dute ezagutu maitearen misterioa.Kris-»
to-1 gana maitasunez itzultze oni "siñismen bizia"
deitzexi dio Idazti Deunak.
Itz batez, Kristo'gan bere begirada
ezarri ta Aren eskuetan erabat maitasunez jartzen
dariak izango du bakarrik Kristo'ren inisterio zoragarrian murgiltzeko zoriona. Maitale zorionekoarentzat dago irikita misterio onen atea. Kristo
to'ren eskuetan jartzea da naitanaiezkoa. Jainkoari beren biotz-gogoan ateak isten dizkiotenak
ez dute Kristo'ren biotzera sarrerarik izangu.
Ba-da beste arrazoi bat ere Kristo ezagutzeko maitasuna bear dala ondo agirian jartzen
duana. Kristo Jainko da.Jainkoa berriz maitasuna.
Orregatik Kristo, mundura azaldu zaiguxi Maitasuna.
Maitasuna maitaleak bakarrik konpreni
dezake, iñola ere ez epelak eta interes gabeak.
Maitasun-sugarraren eraginpean diarduanak eragozpen guztiak ausi, Kristo'k, gizona danez, bere gain dituan giza-estalki guztiak urratu
ta, Jainko-misterio arrigarri au xurgatuko <iu poz-

- 30 -

eztitan. Maite duanareatzat', Kristo'ren estalki oietan bertan argi-erraiñu zerutarrez askoz ederrago apaindua azaltzen da Bere irudi bikaiña.
Ona emen, maitasuna bide ta maitasuna
elburu, Kristo'ren misterioa ezagutzerakoan.
Osa'tar Eusebi
-LaterandarraMichael Schmaus'en "Von Wesen des Ghristentums" liburua izan dut aurrean.

FILOSOFIA,ZERTARAKO?

Filosofiaren kontra AsaadirenaJc eta
eguaero botatzen zaizkion iraiñak emen biltzea
aspergarri litzake noski. Onegatik bidenabar aitatuko dizut bat edo beste.
Papini'ren luma barkagaitzak onoko
au'dio: "Jainkoaren biozberatasuua ez bada, ez da
munduan zuen zozokeri-sakona berdindu dezakenik".
Ba-da esateaJ Baiña iseka ta irri gaiztoak gorabeera, gizadiak adimenik biribillenak Filosofiari
opaldu dizkiola esatera ausar gaitezke: Aristotele
le ta Platon, Augustin eta Tomas eta Eskoto, DesDescartes eta Kant eta Hegel... Guziok filosofilari
izan ditugu, eta denak espiritu zuur ta buru argikoak.
Alere, Zizeron aundiak ere ez zituen
pizti auek bere gogoko, ta onela epaitu du beren
lana: "Ez da munduan filosofilariren bat esan ez
digun itxuragabekeririk". Eta Zizeron ez zen adarra azkenik jo ziena. Arrezkero jaurti zaizkienak!
Gertuago Hebbel'ek parre-algaraz agurtzen ditu gixonok: "FilosoTia giza-gaitz berezi bat baiño ez
duzue" .
., .
Batzuentzat» bizitz-ezteixkadak ixillik
eramatea Filosofia da, ta Lessing'ek ironi-piper-

miñez onelatsu dio:; Ez dire gutxi, egi-maitasunak ez-baiñalraikas-aiilki txanpondun batek eragiñik,
filosofilari sakon gertatu zaizkigunak.
Baiña, oiek orrela, aunitz dire, geiegi, Filosofiak lilluratu iñtuenak, jakxntza zabal
au beste gabe gaitzets dezagun. Jakintsu askok
berari eskeiñi dizkiote faizitzak ta Filosofiarentzat izan dituzte goraliiienik garaienak: filosofia
da jakiterik bikaiiien ta osoena, filosofia m unduaren argi ta fedearen beraren aurki-bide.
Ba-da, beraz, eritzirik nua aukeratu.
Onegatik ikus dezagun Filosofiaren balioa edo
deusezerakoa.
FILOSOFIA IZAN-JAKINTZA.
Gizonon eritasunik sendaeziñena izangosea dela esaten badut, ez dut uste beste munduko egirik argitaratu dudanik. Izan ere, zer izan
diteke guretzat izanean beti ta beti murgildurik
izateko leia baiño zuzterrekoagorik. Olako edo
alako izatea auntzaren gaberdiko eztula da izate
soin-gorriaren ondoan. Au dugu gure arazo ezin
zokoratua:"Izan edo ez izan: orra or gure arazua",
ilamlet' ekin esateko. Baldin bagera izan, bost ajola gcuri besteiako ingurukiak.; auek gere alde nolabait jarri ditzazkegu, baiña izana erantzi rtakigunetik ez dugu zeregiñik.
Ta ez pentsa zure edo nere kezka duguna. Baita zera ere! Mundu urok izan egin nai clu
ta ori gabe ez dago ezertaz kezkatu ta biotz errez ibilli bearriic. i,en iozu santuari bere Jainkoa
koa ta pikutara joango zaizkizu aren santu-amodioak. Emazalea ere zerbaitetan dabiilenaron uste zindoenean bizi da: izan-ziurtasun ori galtzen badu,
orra gizonttoa gixajo ttenttel eginda.
Jakintsurik jakintsuena ere ez clabil
ezerezaren atzetik. Orrek ere nunbait ba-den egia
nai du. Artistek ederraren billa diardute, eta,
zer esanik ez, auek ere edertasun ori ba~dela diote erekiko. Giza ziztriñena edo bikaiñetan birxbillena izan, guziok uste galduezin onetan finkatuak ari g,era."Izan edo ez izan; ori da gure p.rolema".
Zientziek izanean dagoen zerbai_t dute

- 33 beren . jomuga ta billakizun, ta bixibitar-tean, ibaia
zubipean darion bezela, zerbait aaon, oifiarri ta
eusle den izana igesi doakie atal-Jakintza auei.
Ba~da, ordea, Izaxx orri bereziki begiratzen dion
jakintza barnekor bat: onatx Filosofi guziaren
sustrai-elburuak. Giza-goserik larrienari dagokion
erantzuna. Beste jakintzak azaletik dabiltz, Filosofia bakarrik dugu izadiaren azkej^t ondoraiño doana.
Filosofia da jakintzarik guziekikoena,
izana bera bezin zabal eta ondogabea, Berak batzen
ditu itxaso ertzgabe onetan izaki denak. Jakintz*
orokorra da Filosofia, ta ez da bera ainbateko
besterik.
FILOSOFIA GIZA-JAKINTZA
Balmes'ek bere"Filosofia Fundamental"ean atalburu luzeak ditu berak "Ciencia transcendental
dental" deitzen duen jakite bereziaz. Dalako au
edozeren gaindiko jakintza bat izango lltzake, ta
onezaz itz egitean zera dio: Filosofia inguratzen
duen arriskurik maltzurrena jakin-min neurrigabea
da. Edozeren gaindiko jakintza orren lorategirako
bidea itxirik baidu gizonakj izadia batasun eta
argi berdingabetan bilduko duen ideiarik ez dezakegu bizitza onetari atzeman.
Au guzia egia da noski, baiiia berak
dion jakin-egarri ori gure lagunik leialena ere
ba-dugu. Aurraren a m b a t galdera ajolagabeek edo
gizon bizardunaren acJzi larrienek iturburu bakarra dute: jakin-gosea. Gizonok ez genezaloke gere
izaerari ukorik egin; pekatu astunegia litzake ori,
Ez, gure barneari leialki erantzun bear d&ogu.
Jakin-gosea ain gizatiarra dela ta leentxeago aitatu dugun izañ-leia ain gurea izaiilk,
bearrezko zaigu bi oiei eraritzun dezaieken zerbait
orra, berriro, Filosofia bide-lagun. Izakien leenbiziko auzia izatea da ta guk, adimendun geralako, galdekizun ori adimen-argipean aztertu bear dugu. Arrazoikiro jokatu bear bada, ez da bidezkoa gure prolemarik aurrenena zokoratzea, ta
onetarako ere Filosofia da gure bidea. Ez da besterik. Izan- eta jakin-goseak dire giz-a-diartzunik ixilgaitzenak. Gizadiaren aragia bera er*»

da<nbafcak© onek ziirtatzeii du, baraetik baidator,
ta geranak gaitezeiño ez da onetan ixil-unerik,
ez,I.pakfi.rik»~,-
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Areago oraindik, an-emen askotxotan
entzun oi dugu arako ura: "Ba' Filosofia... Xoxokeriak! Odeietan bizi dituk oiek, moteilJ" Ta
ori esan ondoren, bapo mutilla. Ori bera ez ote
da, ba, filosofi bat? Ez dago dudarik. Jokabide
orrenpfian Weltanschauung bat ba~da; beti ere, •
izadiaren ikus-molde bat derriorrezkoa dugu. Kontzi osoz onartzen ez dugunean, atzeko atetik. datorkigu, gure ustezko etsaia. Filosofia rgiza—bearkizun bat dela, zergatik «z gizonkiv"-aiirr^eiZ^ajttfre
ta duen inportantzi osoarekin argita arazo aa?
Ez ditjzagun gere adimenak gezur-askabide batez
engaifta. Filosofiari iseka egiten dionak lapikoa
maiteago izatea ere -ezin uka- filosofi bat dtigu,
kaskarrejaetan kaslytri«na bada er«. Filosofi
morrpntza, bearrez, bizk%rre»*:tz©fcotaa,
tezen leenik,arrazoiki filosofi orr»a jaun
jabe.
FILOSOFIA KRISTAU JAKINTZA
Filosofiak espiritua piztu ta erne egi
ten du, ta au, besterik gabe, ondasun bikaiña da.
Filosofia gabeko kristaua eskumotz geittitzexi dala esatera ausartuko niatzake. Kristaudian ainbea
te zipozkeri ikusten baditugu zergatik ote da?
Aragia, atagia... aitatuko didazu. Bai, noski, aragiaren argala... Baifta ori bakarrik ote dugu,
gerft? Ezetz esango nuke nik. Zenbait kristau-buruk
ruk filosofi biziz ornxturiko gogoak ta bere b±dez espiritu-zentzuak zorjroztuak balituzte, tnuiiduaren ainbat auzitan bestelako eritziak izaxiga ,
lirake. Gorputz eta arimaz, eguneroko lapikoa
zaitzen gauden bitartean, ez dugu kristau jokabide aldakaitza, bear bezela ©guneko espiritu-arazoetan
asoetaa zertuko. Gogo e m a i bat gabe, ez da muxxduan prolemarik larriena ere ikusaraziko digunik.
Ez arranotan!
Filosofia, benaz eta gogo guzia, >'-b3eretu -ta ez teslak esamiñetarako nolabait ikasi-,
duenak izango du argi ta kemenik kristau legea
osorik ta konponketa gabe ezagutzeko. Ta ori ga-

- 35 be... giltzui'dJLxji ©*a errai guzien beazun gaiztoak JLzango dire jokafoideetan gidari.
Gure adimen garbiak izan bear du izar biderakusle, nuindoko gezur-zulo dugun prensazurronbilloan gal ez gaitezen. Gure salbazio-b±de den adimen-argia laiftoak estali ez dezan kristau
tau Filosofi sendotzaille bat bear dugu.
Intxausti'tar Joseba
-Arantzazu'koa-

52'gn. orrialdetik dator:
l) Ezin esan gizakera bakoitzarenak, bestela
sekularioan ez dut amaituko lana-ta.
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GIZONA.
"A.B.A.Tinojof'i.- I892'k<* o t a a l l l a k 2 2 . Mosku'n.

Barka nazazu, Bladimir Alexeiebitx jator orrek, ainbeste itxoin-arazi dizut-eta.
Nere bizitz-idazti edo -bdografia eskatzen didazu. Ara ba: 1860'an jaio aintzaizun, Taganrog'en noski. Bertako Lizeotik l879'an irtena.
Mosku'ko Ikastegiko urteak 1884'an bukata. 1888•an Puxkin saria kolkoratu nuen. 1889'an, Siberian
barne, Sajalin'era jo nuen, itxasoz bueltatuz.
1891'an Europa'n izana nauzu; bai ardo bixirik
probatu ta ostrak jan ere. 1892'an aparteka j*aE-*
randa bota genduea, jai egun batez, Tinojof eta
biok. Strekosa'n lenengoz l&J&'ikñ a\si niatzan, M«
re lanak oetxek dituzu: " Ipui mordcilloka%ewteti;
"Illuaabairari1', "Ixtorioak" , »Jende »azkatiafcw %a
"Liskarra", Danen antzera, erromantiku aldetik «egin dut, baiña ez atnbestre ere. Iakuntza

ko tiak, arrotzak ezik, jardun dira nitzaz. Alare,
Alemanitarrek asko dala itzulia naute. Serbioei, •
Txekoei ta Prantzesei ere gogoko natzaie. Amairu
urte nituela maitasun-kilimaren mixterioak unki
niaduen emeki-emeki. Ondo konpoxitzeix naiz nere
lagun sendagaille ta idazlariekixi. Alargun naiz>
Errentatzo bat edo beste edukitzea gogoko litzaidake. Medizina ez dut zokoratu; udaran autopsia
batzu egiten ditut.
Tolstoi dut idazle kuttunen, Sendagailleen
leen artean miresgarri zait oso Sajarin. Dana da™
la, broma pixka bat erre d.ut. Nai duzunatsaz idatzi. Gertaera mingarririk ez baduzu, lirisniura jo,
Ezazu osasuri. Goraintziak alabentzat,
A. Tx."
Apr.opos esarri dut nere laa-buruan eskutitz auxe, Sinistu berari, gessur faoiik ez du
Txejof'ek-eta. Noiz jaio(t±ra, irakurle, aurten
eun urte,..), nun ikasi, zer idatzi, nundlk nora ,
ibilll, ze ofizio bizkartu...dana, lerro gutxitan .
txortatua. Ori ez, noiz il zanik ez du esaten. Nik
esango dizut, il baizan gizajoa -gizona izan- »
190^'an il ere, alegia. Tamalez gazte xamar lurpe3Ta joateko» ale gozoz makurtua zegoen zugaitz jatorra. Zer dira ba kk- urte? Bizitza luzea labur
bada, bizitz-erdia labur ta erdi.
Eskutitz ortan bere bizitzaren ezur
legorra eman digu, metaren aga. Narru gorrian azaldu zaigu. la jazten dedan zerbait, ornitzen
eta mamitzen. Txejof gizona ezagatu bear dugu lenen. Gero, bere ian-tankerari ekingo diogu.
Txiro bizi bear izan zuen Txejof'ek,
Diru gosez. Bert aitak, komerzioko artu-emanei .
baiño tnusika ta kantu erlijiosoari emanagos, patrikak antzu zituen beti, ximurtuak. Betxkxt kontua! Xentimorik er« ez musikalari gizajoak..»
Anton semeak txanponak pillotu ta aoak bete bear,
laedizina ikasten zuen bitarteaa, tarteka-martaka,
umorea zerien errebixtetan loraa sartuaz. Go^fiak
itzeginarazten zion nunbait... Ala esaa oi da.
Sasi-izen edo seudonimo ok ©rabilli zituea: "GIgibel gabea", "Gaixo gabeko sen.cla^aiileM, "An-

tonson"% "Gizon errea", "Bere anaiaren anai", ta
batez ere ain ospetsu egin zuen "Antoxa Txejonte",
bere izen-abizenak ironi apartaz aldlrebest^ak.
Aldl artan, nunba.it ian geiegi, gaixo
erori zen. "Ipui mordoiilotuak" 1886'an argitaratu zituen. JCritikaen eta laguneri, danen abegi gozoa izan zuen lan orrek eta lanaren egilleak, jakiña. l888'an medikutzari agur egifiik, literatura
soillari lotu zitzaion, aski famatua baizen ordurako, "Puxkin" saria jaso' zuen boladan, emotipsis •'.
gogor batek jota, etzan bearra izau zuen, Zera zion: " Ba-du zsrbait, sualdi baten argi baxiitz ikaragarri, ezpaiñetan beera ixuri doakldan odolaic'1,
Itf99'an, nalz eta ondo gorputzari koatu e^in, gaixotasun zaar berak berriro zigortu.zuen. Orduan, Mosku-inguruko "Melijobo" txaleta saldu ta Krimeara jo zuen, beste bat erosi bearrean.
Emen asten da bere blzit.asa laburraren ataliK lilluragarriena, oparoena: Mosku'ko erti-teatrorekingo artu-emanak, dramalari bikain biurtuko zuen jazokun ederra; Olga'rekingo ezkontza gozoa, Bere
bizitzako lan sakonenak, bereenak, orain, ementxe
josiko ditu. Txalet txuriak, bere gustora muiño
batean tiakatuta, itxas-bizkar sorgifia zuen oiñpean. Aize uraJ Kresal usai gordiña... Olatuen
orru edo uintxo urdurien marmarra! Ta, ikusi? Begiak urdindu, gizon. Xoragarri zen benetan autatu
lekua.
Txejof lorategian ibiltzen zen geien,
bere bi txakur Kinina ta Bromuro(au kimika usaia!)
aldamenean zituela. Orpoz-orpo segitzen zituen bere Oifira xarffiantaren garaipen eta txaloak, aurkezlari baizan "Olgaiño". Bere"zalditxoa", faere "alealemanitartxoa" deitzen zion. (Olga Kniper'ek doixtar udola bai-zeramakin, naiz eta zartu xaraarra
arren).
Emendik, Krimea'tik, 19O4'an anka egin
zuen, aberritik kanpo azken arnasa eraateko.
Errusi'ko literaturan Txejof'i dagokion lekua autatzeko, ikus ditzagun lenen bere denborakoak eta ingurukoak. Puxkin eta Gogol, Anton
jaiotzean, errian zutik, bizirik zeuden, naiz eta
bere gorputzak illobian etzanik egon. Dostoiewski
1881'an itzali zen; Turgenef, 1883'an; Tolstoi,
1910'anj L. Andreief, 1919'an. Agiri danez, oillo-

asko. . . Txejof aibesteen artean oilloiuta:geidituko.ote zaigu? Utikan! Ez eta ©z! Paparra ajrro-ar-co» gaadorra teate, dotore jo zuen
kukurruku gure.oillar galtzadunak. Zail zirudin...
Izan ere bai... Baiña, or dago ba koska... Zoli,
garbi-garbi jo kukurruku... Alare, etzen arroa
Txejof. Berez eta naiez apala zen oso, umil.
Tolstoi'ren aunditasuna Txejof'ena
baiño errexago da antzematen. Tolstoi'ren aurpegi
garratzak zulatu egiten galtu. Txejof'ek aurpegi
arrunt, danon antzekoa du: ot^a, geza. Betaurreko
oiek, bizar zorrotz orrek, jantzi burges oiek,
mediku bat geiago dugula aurrean adierazten digute. Besterik ez. Ala bear ere: " gizon ondrauari
ez dario arto bero usaifik".
Ixilla, gordea, sufrittua izan gizona. Bearraren estualditan, gaixoalditan, etzeniou sekula min-oiurik , itz samiñik entzungo, Naias
erlijiodun ez izan, ba-zuen erlijiodun azaltzen
geran askok baiño maitasun, karidade geiago..Hola
maite gizona! Alkar-izketarako beti prest; errexa,
lilluragarria, kaixotasun amaigabekoa berea. Usoa
bezin tolesgabe, zintzo. "Bizikera errexago ta
arruntagoari lotaseko gogoa sortzen zaio bati bere
aurrean", zion Gorki'k. Bein eskola maixu bat, be—
rebiziko sermoi dotorea Txejof'en aurrean botatzekotan urbildu zitzaion. Asi zen Anton'ekin izketan eta... zera, lotsatu gizoxia, eztarrian. ±totzen itzak. Orduan itz errex eta arria bezin pix«»ak erabilli zituan: "arro xamar etorri naiz, ni *,-.••
ere norbait naizela age tu naiexian. . . Orain, gizon on eta maitagarri bat bezela uzten zaitut. Dana ulertzen duzu zuk... Gauz ederra orixel Esker- .
rik asko, ba-noa. Pentsamentu auxe daramat inuia
etan gogor itsatsita: "Gizon aundiak, tolesgabenaki
Ainbeste idazleen artean bat geiagotzat jotzen zuen bere burua, Berg ertiatzaz bere bizltzaz bezelaxe jarduten zen.
Bein galdetu zion Bunin gazteari:
- Asko idazten duk? Ez? Ba, gaizki egiten duk.
Egin lana Jo ta ke, beti, bizitza guztiaxi.
Ta gero, egonalditxo bat egin ondoren, aria eten balu bezela:
- Ipui bat idatzi ondoren, burua ta buztana moztu
bear zaizkiok. Ortxe sartzen diagu ziririk geien

itz lauzlari ok. Motx, oso labur idatzi.
Beste egun batez:
- i' Zail da itxasoa deskribitzea. Ez dakizula ze
arkitu nuen eskola-kuadernotxo batean zirkun-zarkun marraztuta? Ba...,"Aundia zen itiasoa". Auxe
zen guztia. Arrigarri beneta.n.f
Biziki itzegiten zuen Maupassant, Flaubert
bert edo Tolstoi mingaiñean zuenean.
"Ezin dut jasan Shakespeare, baifia, a-,
lare, eziñago zure lanak"4 bota zion bein Tolstoi'k.
Arren algarak au jakin zuenean. Elena Botzaris'ek
dion bezela, Txejof'ek garraztasun ura gozatu ñai
izan balu, etzuen Tolstoi'k berak Shakespeare'k
baifio teatro traketsagoa egiten zuela pentsatu
besterik. Baiña, ain apal izan, atzitzaion olako
burutaziorik etorri.
Oso gogoko zitzaion ixtorio baten ma-t
mi beltza, ezerez balitz bezela, petralkeri batez
bukatzea. Modestira otsegi bat zen. Geroxiago jardungo naiz ontaz.
II ondoren, bere zerraldoa(il-kaja)
Alemania'tik Mosku'ra eraman bear zela-ta, ateaa
"Ostrak" idatzia zexamakian bagoi batean etzana
joan zen. Berak au jakin balu... A, ze algarak!
Ostra, parre egiten zekian ostra izan Txejof...
Olga panpoxak kontatu zuen au ere oso
Txejof'ena dugu: "Etorri zen sendagaillea, Schwerer,
ta txanpaiña edateko agindu zion. Eseri zen Antoa
Pablobitx ta doixtarrez esan zion, naiz ta erdipujrdika jakin, abotz indartsu ta betean: "Icti sterbe..."
il zorian nago. Gero, artu edontzia, ausrpegia nigana zuzendu, irripar goxo bat loratu, ta esan zidan: "Auskalo noiz edan JEUjejl; azken aldiz txanpaifia"! Ustu edontzia, etzan bular ezker aldean eta
betiko lo artu zuen..."
Orduntxe, leioa zabalik egon, raintxirrika beltz bat sartu omen zan bere biziko egal otsa
ta zalapartan.
Errusitar jakintsuen, intelektualen ««•
redutzat etnan dezakegu Txejof. Kultura zabalduna
izan, dogmatismuak uxatzen saiatu zea beti. Albakoen eta urrutikoen.iritziak begirunez, errespetoz
ikusten zituen. Fedea, itxaropen betea gizonagan
jarria euki, bizitza ederrago bat oni antolatzea
zen bere xede gurien. Onela edo bestela, baiiia be-

ti. Bai gauz arrigarria. errusitar intelektual batengaa: , poldtika kontaan .,e,z: batera, eta ez bes.tera, erdi-erdian tinkotua gelditzea. Onela jokatu
zu.en T x e j o f e k . Nazka ematen zioten politikeri oiek, nazka. Ta nazkagarri orain Errusi'n egiten &-*
TX dirana: zera, bere eun-urtekoa dala-ta, eska-tasx d'arab±lki.t.en.- komunismu .zikixt-.ori Txejof paka»
tsuari ezaxri «ai diote, befak zerbait .susmstu auela-ta... Etzego'en gizon apal, xume: arrengaa oaalago jauntxo paltso oien gizom-berdinketa loftsagaKari.
orren kutsu arrastorik ere. Bz l J©«ra•:.-.materm.i®Jk.@~
na. Mandoari e.sja.e pertza jetzi nai. 2xakU2?a?i >i;a»B.
balute Txejof'ek Alexis Plextxeief'i l88p laua M Q S
Mosku'tik zuzendu zi@a eskutitza.». Tira, toatoa ez
danarentaat garbi asko daude itz bete, llabur a i - .
ek. Txejof komunista aela... Ta, zergatik ez K r a Kruxef dramalari?
IDAZLARIA
Bi idaztz-tankera artu giea®zaizki@ke
bere lanari. Bata, tptil-kontaiariena ta-,ds*a«m »4®
komeri parregarrien egillearena. Bestea, dramalari
utsarena, azken urtetako Txejof.
Ipui-kontalari ta komeri egille, Bi H buru baiño ez dizkiot irakurri; "Nere bizitzako
ixtoria" ta "Nekazariak" (ipui txorta). Egia esaa,
beretzaz ezer jakin baiño len irakurri baxn.itu.eja
liburuxka oiek, ez nekien ze iritzi eman. Orri ai.~
etan,agi zenez, etzegoen ezer; dana zen arruxit,
pstx... Igualekoxea Shakespeare'n "Hamlet" edo
"Macbeth".., Alare, Txejof gustatu egin zitzaidan,
ikaragarri gaiñera. Nik ez riekien ze argumentu. eari-ipui aietatik atera, nola kontatu baiña nerekixa nions ze ederki, ze ederki dagoen ipui au,
eta beste au, eta beste ura 1 Dana ii'akurri berri™
ro ta berdin: " Bapo,
Txejof!
Gero, Elena Botzaris'en eta Andre M a u rois'en lantxoak irakurri ditudanean, berealaxe
kontaturatu naiz zein den Txejof. Bai, Botzaris,
bai Maurois iritzi berdifiekoak arkitu ditut, adiskide. Nere barruan zalantzan, kolunpion zebiltzan
iritzi lotsatiak oienak bezelakoxeak izan nai dutela oldartu naiz. Bai, danok ontan gaude: Txejof
bizitza arrunt, erdipurdikoaren emaille dugula.
Edozeineñ bizitza ixil, apalareii emaille. Gauz

asko kontatzen ditu, ttipiak, ezerezkoak, edozeiñi gertatzen zaizkionak..• Ta zer dugu, ba, bizitza? Ez al da geienetan ttuntturi otsik gabea, lailiotsua, ixilla? Idazle askok eta askok zera egiten
dute: gaitzat gertaera edo gizon arrigarrienak artu. Pagadi batean deskuidon gaztain bat arkitzen
badute, uraxe, pagadiko gaztaiñaJ Milloi gizonen
artean ero bat, madarikatu bat, "donjuan" bat,
moskor bat begiz jotzen badute, kittoJ, uraxe,
beste 999-999 edo eroak, edo madarikatuak, edo
eme-ar utsak bailiran...
Beste ezpalekoa dugu Txejof. Danok dakigu, geuk ikusita, geron bizitza ta albokoarena,
ta albokoaren albokoarena, au da, geienen bizitsa
geienean ixilla, apar-gabea, illun xajnarra dela;
zarata, negar-malkoak eta par-algarak" batzuezi"
edo "beln edo beinko" gauzak dirala. Txejof'ek
oso-osorik- den. bezelaxe artzen du bizitza. Patatak zuritu, ezkondu, jan.eta bere kontrakoa,
il... edozer gauz. Danak du bere garrantzia ta ezerk ez du garrantzirik. Bizitza oso-osoan, betebetean, b.eti arnaska. iuxe garrantzitsuena: arnaa
artu, azken arnasa eman: au ere"bizitzea" da.G aiñontzekoz, au edo ura egin, ori ez da ezer^
Auxe atera diteke bere ipui ta beste
laaetatik.
Dramalari. Au dugu batez ere Txejof;
dramalari» Onatx lan batzuen izenak: "Geizi baratza", "Iru aizpa", "Osaba Bania". Len esan dut noantzerki ta korneri umoredunak dituen, gatzez bixibixi suspertuak, ironiz zipriztinduak. Emen, oiek,
utziz,beste batzuetzaz jardun bear dut.
Bere "beretasuna" ondoen agertzen diguten lanak orain gutxi aipatu ditudanak dituzu. Azkenekoak . Erromantiku kutsu pittixi bat omen darie,
Unkigarriak, beraxka xariiarrak. Alare, bera antzerki alai, "vaudeville" antzekoa. egin zuelakoan omen
zegoen. Ezin sufritu, esate baterako, bere "Iru
aizpak", onena noski, teatroan aragi biurtzean,
ain negarti ta "sentimentoso" arkitzea, Ura etzala berak egifia. Ezetz eta ezets?. Eta idatzi omen
zuen: "Ikusi berria dut Stanislabski'ren (au zen
"mise en scene"ko buru) "Iru aizpak"."
Ez omrn zioten esan nai zuena konpreni-

tzen. . . Patxez :.eta .bramaa esaa. bear zena raalkoa
dariola ta ,egi-egifem. e«aten omen zuten alegia,
aurkezlariek;
Ta alaxe da. Oso zailla da Txejof'en
antzerkia bear bezela ematen. Inportantzi gabeko
gauz geiegi ditu, arti-st-ek izkutuan bezela, bizitzan bezela, amil jarraitzeko. Txejof'en antzerkiko ertilariek apalak izan bear dute. On eta apalak.
Bere lenengo antzerkia "Itxas txoria"
izait zen. San Petersburgo'n agertua. Porrot egin
zuen. Txejof gizajoa erabat pasatua gelditu zen...
Sekula antzerkirik ez idazteko asmoa arta ere ba±.
Nebirobitx Dantxenko'k eta Stanislabski'k eskatu
zioten lan ori. Estriiia etzuen eman xiai, baiña eman zuen. Uotore lortu zuten aipatu fizott oieir.
Danak arrituta, ao zabalik utzi zitiizten. Ez ^Patejof' bakarrjfck errusitar antzerkia ere arro-arro
zegoen. «
Berdih gertatu zen *Osaba Banial1-kin
ere. Aurrena... utsa. Gero? Etxaferuak! "Jra aizpak" ere gaizki asi zen. Jendeari ez gustatzen.
Ta berdin beste antzerki guztiekin ere. Baiña
Stanislabski'k, gizona bizkorra izan, sartu zion,
gustaerazi zion erriari Txejof'en antzerkia. Gndo
eman bear baizen.
Txejof'ek, berak uste etzuen bezela, apal izan, iraun egin du. Gorki, Andreief-Botzaris
ris'ek dio- pasatu xamarrak daude. Txejof'en gizoaemakuraeak ez, nunaikoak, be ikoak baidira. Gure anai-arrebak ditudite. Orixe bear ciugu: zerbait
"gurea", idazlariak bere lanakin iraungo badu. B ± T
zi da Txejof, naiz errusira "ostrak'- zion bagoi
batean eraman. An, Mosku'n, guda jeneral baten terraldoaren ordea, berea artu omen zutea» bienak
doan etorri omen ziren-da. Txejof ia^rtxa joaz,
solaaduen artean eraman oraen zuten, jenerala
ixilik, idazlearen lagunen artean, lurpera zijoa^
la. Bukaera parregarria ta ikaragarria «juxe. . . Qso Txejof'ena au ere.
Bere ipui bat dirudi...
Olaberria'tar Ildefontxo
- Arantzazu'koaLan ontan ok erabilli ditut:
1. BOTZARIS, ELENA, H Indice H , num. I35. pg. 211
2. MAUROIS, ANDRE, "Destinos ejemplares", p. 29.

KARAKTEROLOGIAREN B U R U B I D E
S A R R E R A
Oso egunekoak dltugu sikologi
gi gaiak. Bearrezkoak, esango nuke, gaur bizibideari ateak zabaltzeko. Eta agiritzat or dituzue
Ipar-amerika'ko sikologilarien lanak nola ta noiz
saletxeak apaindu, nola lagunak egin... ta bestaldetik, berriz, apaiz baten baiño geiagoren idaztiak bakoitzari dagokion aszetikaz. Bearrezkoa,
bada, gaur sikologia? Ea, baiña, gaurkoa. Aspalditik dijoakigu azten. Oa® poliki, bai, baiña azt«n beintzat.
Sikologia esatea anima-iztia esatea
da, nere gerkera gaixki ez badabil. Orregatik toki bereziena giaonaren izakerak bear du, bere ezberdintasun eta berdiñegitasun guztiak alde batera utzita; merezi ez dutenak, esan nai dut, baztertuta, denok baidakiz&igu, edo bestela iñoiz
ez baitzaizkigu aurreratuko...
Ez dira sikologia ta karakterologia
berdiñak. Sikologiak gizona danaz, norberatasunlk gabe aztertzen du. Karakterologiak gizona "giaon au" danez ikasten du. Emen karakterologiari
dagozkionak esango ditut.
Bz da ere berdin izakera ta aiera
(carácter y temperamento). Lain Entralgo'k aiera

"jaiotzatik bakoitzari datorkigun zuzoeraldigaita~
suna " dala dio. Izakera, berriz, "baietz eta ezetzerako bakoiztasuma" dala easaten digu Ilages'ek.
Itz bitan: "bakoitza soil-soil" aierrari dagokiona. Bakoitza orain agertzen zaigunez izakerari dagokiona. Izakera, bada, aier gaiñeaxi jasotzen da.
Izakera ez dala aldatzen diotenak ez .
dira gutxi: Plotino, Kant, Ribot eta...l£zta ez izakera, ez aiera, ezer berez ez datorkigula diotenak ere. Auen artean ospetsuenak Helvetius eta Locke
ke ditugu. Danon jakinduria alare aillatzen dala
usten det au geitxik izango dala ezagutzeraifio.
Lenengo izakera eragilleak gurasoak
ditugu.. Bigarrenak barru ta aldamenekoak. Aldameneko auek zenbatu bakarrik egingo ditut luzatu ez
nadin:egurardia, lurraldea, osasuna, urte-zatia,
bizibideak, oiturak... Adibidez: beroak zuzperaldi azkarragoak eta gogorragoak daragizki; mendiak
paketu ta bioztitu egin o± dute; gultzurrunekoak
eta urdaillekoak erretu ta zitaldu, berriz; xnaitemlñak udaberrian eta udazkenean oi dira; laguneri
ta oitureri zenbat zor zaion danok dakigu...
Bestalde, berriz, ez da oraiagoxea
gizonak sailletan banatzea. Bi joera oi dira: batzuk gorputz-animari begiratzen diote, nunisait
dalako "nolako arpegia, alako barrena" zion erromatarren esaerari jarraituaz. Besteak animari bakarrik, Aurrenak biotipologuak edo tipologuak,' bakarrik, ditugu. Besteak karakterologuak. SaiJketa
auek ez daude baiiia oraindik osatuak, ezta gutxia^
gorik ere. Alexis Carrel'ek dionek gauz sikiatria
i^uijote'ren garaian sendakintza bezela omen dago.
T I P O L O G I A
Grezi ta Erroma'n.
Ipokrates'i zor omen zaio lenengo
giza-eratzea. Gero zerbait Galeno'k usatu zun.
Lau gizakera jarri zizkiguten: Odoltsuak(Sangu£ae- .
os) f betillunak(melancolicos,i , aserrekorrak(col4ricos) ta astitsuak(f'lematicos). Tipologi aa nai«;
eta etzala OBO egia jakin, zeatzeztasun asko bai
ditu, joan dan gizaldiraiño jakintsu asteko
tiak erabilli zuten.(i)
Gaurko tipologiari buruz:
Itaili'n.

De Giovanni da Itali'ko gorputzkera ikastolar^xi ( eseuela de idLp&Xo&jta scuaa'tica) gurasoa. Beiak emati zion. gaur aia aipatua dan joerari
asiera.
.
. . .
Batez ere gorputzari begiraxaen dio:
bi antzpean ikasten. di.tu- gizonak: normotipo—«kt±poari dagokionez. Normotipoa bear luken gizona da.
Ektipoa, berriz, orainga gizoaa bere akataekin»
Eta lenotipoa aarrean agertzea zaigun :gizonat NOK-T
motipoak noraiñoko aldea daramaion ektipoari ikasi bear da. Ona eraen normotipo batzuk: besoen eta
gizonaren luzaroak berdiiiak bear dute. Papar zabalereak luzaro erdiaren ainbatekoa bear du...
De Giovanni'ri jarraitu^ eraketa au .
Viola'k osoagotu zun. Orrela gorputz aztuntasuiiari dagokionez ektipoa.iru lerrotan kidekatu zuns
megalosomatikoetan (kontuan. izan itz bakoitzaren
esanaia) normosomatikoetan, eta mikrosomatikoetan.
Soiñaren egiturari begiratuaz, berriz, brevillneo
edo brakitipoetan -luze baiño zabalagoak- , nor-..
molineo edo normotipoetan -luze ainbat zabal-,
longilineo edo longitipoetan -zabal baiño luzeago,
Gizon osoaren gorputzarekikoari dagokionez: me—
megalosplanknikoetan — sabel-aundiak- eta mikrosplanknik
xiikoetan -ziztriñak-, zenbatzen ditu. Era bakoitzean euaetik ogeiiia omen daude. Osterantzeko eunetik berrogei naastuak ditugu.
Viola'k, auek jakiiiki, bakoitzaren
izakera ateratzen du: megalosplanknikoak: sendoak
eta makalak eta maitaleak dituguy ume antzekoak.
Mikrosplanknikoak: luzeak, azkarrak eta zaintsuak,
oso gizonezkoak dira. Azkenez, berria, auak ikti^
siki, lege berri bat ateratzen du:". zenbat eta zama aundiagoa, eta ainbat eta gorputzkin (i^rgano)
azte urriagoa".
Pende dugu sail ontako irugarren sikologua. Ontzat arturik De Giovanni ta Violaren
asmaketak sakonago jotzen digu. Barrajarioak (secreciones internas), zain eta azimenen langintzak
(funciones nutritivas), eta burmutnezurretako
(sistema nervioso cerebro-espinal) eraketa omen
dira beretza.t sikologi guztiaren sustrai. Bakoitzak gauza bat damaigu gure izakerarako: ormonak
gorputzaren azimena; zain-azimenen langintzak ssaln
eraketa ta egogpena (funciones digestivas) ;

- 50 muiezurretakooja .©raketak egiagurea (actividad) .
Greroxeago, gizonak gorjjutzaren eta gogoaren.btdez batasun bat dagila dio, Gogoak, baifia, soifiaren, laguntza bear dula. Gorputzean,
berriz, bi alde bezela arki ciitzazkegula: gizaitxura ta giza-gorputza. Izakera, bada, gizon osoari zor zaiu. Aurrena Viola'ren. soin-neurriz,
(biometria) arkitzen da". Bi-garrena, ormonaz eta
zain eta azimenez. Irugarrena, berriz, test egiñaz.
Genotipoa, au da, gurasoengandik datorkiguna, "bakoitzaren sakona" omen da. Fenotipoa,
b«rriz, bakoitzaren itxura izakerak. Aurreueko zar
tiketan bi gizakera dagizki: takisikikoak eta bradisikikoak: aurrenak azkarrak, sintetiKoak, elerti zaleak, egon-eziiiak, ariñak, aragi jaleak, oi
dira. Ipertiroideoak eta ipersuprarrenalak, batez
ere. fligarrenak motelak, analitikoak, matematikafilosofi-zaleak, iraunkorrak, sakonak, iiaimunduu
•aundikoak, burutsuak, beiar jaleak: iperparatiroideoak, iposuprarrenalak eta ab....
Azkeneko zatiketa ormonaen lan ugariari edo arriari begitatuz dagi. Orrela beren izenak adierazten duten bezela iper... edo ipo...
-ak izango ddkra.
Gizon eredu auetatik: iperinterztizial eta ipersuprarrenal-brervilitieo-astenikoak,
betillunarij iperinterztizial eta Ipopitiiitariolomgilineo, astenikoak, asarrektrarari; ipop±tuitario ta ipertiroide&-tri'«vilijaeo-astenikoak» astitsuari darantzuiete.
Egiaren urrena auxe dabillela esango ai»ke. Danok dakigu ormonaen garrantzia} bai ta
gorputzaren animakikoa ere. Alare, eraketa oni
praktikotasuna falta zaiola deritzait. Gaiñera,
ez ote zaio ezer tokatzen naimenari izakerakiko?
Alemani'n.
Kraepelin eta Bleuler'en teorietatik
abiatzen da Kretschmer. Bere iritziz, sikosisa
tipo bakoitzaren era bereziena baizik ez omea da.
Alde bat, bada, biometri danak eta giza-itxuraren.
irarki edo ezagugarriak ematera datorkigu. Orregatik Pende baiño ariñagoa azaltzen zaigu.

Iru giaa-itxura jartzen dizkigu:
leptosomikoak -luze ta igarrak-; atletikoak -erdikoak-; piknikoak -niotz eta sendoak-; leptosoleptosomiko-piknikoak
Pende'ren takisikiko-bra-dis
eri daramtzuiete. Oartu Kretschmer'ek eraketa oni
geru erantsi ziola atletiko tipoa.
Gorputz itxura aueri anima era bana ciagokio. Leptosoraikoari ezkizotlmikoa, ta burua galtzean ezkizofrenikoa. Piknikoari, beiriz,
ziklotinikoa ta ziklofrenikoa. Beste berriz gero
zatitzen ditu tipo auek.
Gauzak, baiña, gutxiegi bereizt©n •
ditu. Batasunik b&nariz, etzaie arkitzen ezkizotimikoeri. Naiko akats deritzait ere gizakera ika-r
si nai ta osasundunak aukera bearrean, burutik
daudenak ikasgai artzea... Ala ta gmztiz »ere,
ta bear bada orrexegatik, gaurko sikiatra geieaak
eraketa auxe dute estimatuexxa.
Jaensch'ek, berriz, eidetismoa ta giza-gogoaren batasuna jartzen ditu bere tip.ologiaren oifiarritzat, Ez da erreza asmatzen zer eta
nola daraman bere langintza, ezta osatu dun efe..,
Zerbait, alare, garbi dago: bitan erdibitzen ditu gizonak: osatuetan eta osatzekeetan. Aurrenak
gogo lanetan gogor eta batasundunak omen dira,
sintetikoak eta ameslariak. Besteak lan banakoak.
analitikoak, kanporakiko gutxikoak.
Soiñari dagokioriez aurrenak begiaundiak. Bigarrenak begi mazkalak. Gaxokertasunaxi
begiratuazbasedowoideak eta tetanoideak. Berriro
zatitzen ditu osatuak eta osatzekeak barrukoietan
eta kahpukoietan... Jaensch'en barrukoi osatuak ».
eta Kretschmer' en ezkizotiaiikoak berdintsuak dira, baita barrukoi osotz-ekeak eta ziklotirnikoak
ere.
Sikologu asko dira ustari aueri
ez diotenak iritzi aintzakotzat artzeko modukoak.
Eta arrazoiz: ibil-bideak izakera naastexi omen du
alde batetik; bestetik, berriz, zorionean sartu
zitzaion edo sartu zun endazalekeria (racismo) eta auskalo nolako naaspilloa egin dun!
Iparameriketa'n.
Dezente urte dira Sheldon'ek bere
aurreneko ustaj"-i ezagugarriak raundura jaurti zizkigula. Estadistika ta alkar-izketaen bitartez

egiñak ditu. Bai, ordea, sakoñki! Ba-dira berea
degula tipologi onena,diotenak. .Beste batzuk, berriz, karakterologuak batez ere, aitatu.justujustuan eta rxaikoa..! Ama-sabelea.n dagon umearen
aktodermo, mesodermo ta endodermoaren aztea ta barru-jarioen langintzat, jartzen ditu, batez ere,
bere tipologiaren oiñarritzat. Orrela iru gizalerro dagizki: endomorfikoa -gizena-, mesomorfikoa -erdikoa-, eta ektomorfikoa -igarra-. GoBputzkera bakoitzak anima era bana eskatzen dtt: endomorfikoak, biszerotonikotasuna -sabel zalea-; mesomorfikoak -somatotonikotasuna- gorptitz-zalea-;'
ektomorfikoak, zerebrotonikotasuna -bura zaleak.
Kreschmer'en tipologian, berriz, gizakera aueri piknikoak, atletikoak eta leptosomikoak
koak darantzuie. Sheldon, baiña, Kreschmer'en aldean ondora joan zaigu, eta batez ere, Kreschmer'ek
baiño ezagugarri garbiagoak eta zenbatuagoak egokitu dizkigu.
Frantzi'n.
Sigaud izan zen gaur Frantzi'n ager—
tzen zaigun tipologiaren eragillea. Mac Auliffe
eta Corman eta... batu zitzaizkion geio. Soin langaiak aztertzen dituzte aurreaa (aparatos anato- .
micos de la vida); arnas, urd4il, bur-muin eta erroen lanabeseti eraketari begiratuaz (constitución.
de los aparatos%respiratorio, gastrico, cexebral
y muscular). Auetatik zer bizigai nabarmendu alako soin, aier da izakera.
Arpegiari begiratuaz, berriz,bi eratako gizonak bereizten ditu: arpegi zabalak eta arpegi atzetuak. Arpegi zabalak bitza patxadan eraman dutenak omen dira. Arpegi atzetuak, baiiia,
bizitzaren aurka lan eta lan ari diranak. Arpegi
atzetuak iru erakoak omen dira. Bekoki atzetaak
-burrukalari burutsuak-, albo atzetuak -burrukalari jatorrak-, eta okotz atzetuak
-burrukalari
atzetuak-.
Ezagugarriak garbi daude. Ariñegiav
baiña, deritzait tipologi au. Bestalde, berrizyLaLamarck'en ikasle oneri bezela, lako determinismu
kutsu bat sentitzen zaie.
( jarraitzeko )
Baztarrika'tar

Daniel,

S.J.

G E O R G E S BERNANOS

Lan onei> egilleak gure txaloa irabazi du: bera dugu
idazle gazte "prakadunetan"
gure deiari erantzun dion
leenengoa. Bejondeizula,M±Mikel, eta betoz zure atzetik
beste aunitz. Z.O.
BIZITZA
Paris'en jaio zen, Id88'gn. urtean.
Aitaren aldetik espainiar kutsua ba-du.
Jesuiten ikasle Vaugurard'eko ikastetxean.
Amairu urtekin etxeko liburutegian *La
Comédie Humaine" arkitzen du. Eta lilluraturik
mundu berri onen barnean murgiltzen da gau t'egUE
Lege-gizon.
1913-1914. Asteroko baten agintari»
"L'Avant Garde". Emen iaulkitzen ditu bere gazta
roko politika-ideiak.
26 urtekin gudari.
1926 arte ez du oraindik eze-r argjLtara
eman. Ordurarte oitura zun aldian-aldialerro fca

tzuk idaztea ^Ogoak eragiten zj.0jaeaix,. trenetan eta fcai e-retxeetan beti. Baiñan idazti bat antolatu,
ezta pentsatu're» EgULnbatesE exakusten dio bere
laguua R. Valery-Radot'i idazkou aietako bat eta:
"Arrlgarria dai Baiñan liburu bat Idatzi ahalen
duzu?" Denbora gutxi barru "Sous le Soleil de Satan
tan", argitaratzen du. 19^8 'gn. urteaii iltzen da
Frantzian.
Bernanos erri batetik be*tera ibilli zena.
bizitza guztian inun erroturik gabe: Palma de Mallorca
lorca, Frantzia, Brasil, Frantzia berriz ere,
Tunis...
NOBELA-GINTZA edo TEKNIKA
Ez da erreza teknika billatzea barneerainez idazten duan nobelxsta batean. Ixvspira-r
zioak eiamaten duan indarra teknikari kentzsa dio.
Origatik Bernanos'en eleberrietan ondo eratu gabeko teknika. Xzan ere nobela bat ez baita zenbait
gertakizunen jarxaitzaille soil bat, poema metafora
ra auiaa ez dan bezela, Eraikintza bat bear da dena bat egiteko.
Bernanos'i ori falta eaio» "Monsieur
Ouine"-en ez dago ekilibriorik, zatiak bata besteren ataietik datoz, itxuraz logikarik gabe. Bakarrik "Journal d'un Curl de Campagne^-n irixten
du batasuna, gogoa teknikari moldatuaz,
Alare, beste zenbait puntuutan bezela
paradoja baten aurreau geitatzen gera emen ere:
teknika du gidari autore onek,
Auzi au garbitze arren beste problema
zabalago batera Joko dugu.
Bitara berelzten dira, besteak beste,
literatura edestian nobela sortak: edo nobela obobjetiboa (novela de situación) edo nobela subjetiboa
boa. Bigarrena aitorketa eta azterketa bat bezela
da: egillearexi aitorketak edo notiñenak, eta egillearen azterketa notiñen baitan eta gertaeren esannaian, gauza denen sinbolismoa azaldu nai balu
lez. Au da nobelista zaarren teknika. Egillea da
nobelako munduaren jaun eta jabe.
Oraing-oa eleberria besterik da: inuadu
orrek (nobela bakoitzekoak, alegia) ba-dti'Mjere11
lege ta espiritua egilleagandik' at, et.a -berez
doa edatzen eta raugitzen probidentzirik gabe. Gaurnobelista ereduenak ( Joyce, Kafka, Dos Passos,

- 55 Faulkner, Sartre... ) objetiboak dir^^ •ttxuraz lilirikarik gabe + izparringie.tako kronika bat berela.
Eleberri auetan ez da ezfer azattzeJi) ez esplika^
tzen, mutu ^era4;2en dira' irakurleak eraaten ez badio sentidai'ik «rrela nobela-objetiboa, besteak
baiño askoz ^eio subjetibatzen da.
Bernanos bi joera auen esdiaa geratzen.
da. Jabetzen da geiegizko. itz-jarioaren alde txarraz eta idazti bakoitzaren asierañ murgiltzen
gaitu bat-batean, gertaera baten,biotzean.' Izutata bezela gaude ikusten dugunaz eta somatzea dugunaz. Ala, esate -baterako', fL'lmpo.stureH-nj, Abbe» .
Chevancen gog»-agonien gertakizuna barrendik a-•
zaltzen zaigu; ez egilleak kontaturik bezela.
Bestaldetik geiegi fisan bearra dauka ixil geratzeko, eta maite du azterkeita, azalpena
ta lirismoa. Zergatik kestela idatzi dita aiabeste
panfleto eta ain ederki? " Les grandes Ciniet±«res
sous la Lune" (Espaiñi'ko gudari buruz), "Nous
otres Français" "Lettre aux Anglais"...
IDAZKERA ARRUNTA
Nerekiko dut Bernanos'en estiloak ez
daukala garrantzi auiidirik literaturaren etorkizunerako. Ez dii idazkera edo estilo berexzirik,
Steimbeck, Hemingway, Camus... bezela. Ez du «zer erakusten onetan..
Bere barne-giarra ain indaxtsua ezpalitz
erretoriko bat izanen litzeke dudarik ga.be, berrltxu aspergarri bat. Zorionez barne-e ainak eta ats
aundiko lirismo batek salbatzen. dio eta bizitza
ematen, bizitza urduria bere p'rosari.
Ideia'bai, espiritua, irudia, sentipena
bexe-berea du. Esaera arrunta, XIX'garrgngoenetik
ez ain urruti.
BERNANOS ETA BESTEAK
Bernanos, Malraux, Camus'engan gauza bera billatzen dat, gizarte baten kritika eta
berri baten soraatzea.
Ez dut maltee Bernanos kristau delako
soillik. Ateo diranak exe maite dute. Beraz
obra maitatzean ez ditugu ideiak maitatzen, artea
baizik. Eta artea filosofia gaiño altsuago da onetan: nai ta ideia deseindu ertiak dirau» Hei-

Heidegger.
onartzean Kant eta Descartes baztetu egxten dxtaxgii. Sartre'ri .fede ematean ez dugu MarMarcel'en filosofia . siaia-teii. Baiiia maita ditzakegu :erabatean- Montherlant eta Malranx, Sartre ta
Bernanos. Auek maitatzean ea. d*tg*i sistemarik nai,
damaiguten muridubortitzabai.no. ldeia baino bizitza naiago dugu, filosofia (=ideia) baiño naiago
ertia ( = bizitzaj, egia bairio baloreak.

KRISTAUTASUN ERABERRITUA
Kristautasunaz ematen digun irudia bortitza da. Zuhurra, idealismuaren diztirak arren.
Ideia bat liraiña baiñan gogorra, bere irudi fisikua lez (begi idealistak baiña zorrotzak). BikoBikotasun-dualismu
au (idealismu-errealismu, gogogogo-lurra,
pekatu-grazia) da ainbeste nobelista kat
likoen urduria erne duena: Mauriac, J. Green,
G. Green... Ortik dator nunbaitik ere oraingo nobelistikan somatzen den bizitzaren sentipen larria. Frantzesetan batez ere.
Ez da gelegi arritzekoa, Frantzia'ko kakatolikotasunaren seme baitira. "orden eta reforma
moimendu latzenagoen ama. Sortaldeko kristaudiak erne dituan buru ta biotz moralistanagoena"
(F.Heer, "Le Catholicisme Européene" idazk.,
"Quelie Europe?"-n, 101 or.) Bainan ez da soilki
irudi ba Bernanos'ek damalguna. Bere gogo-ezinegonak, jasoak, biurria, bizi egiñari, egiñik dagoen forma edozeiñi, kristautasun eraberritu baten berri damaigu. Ura bezela da; errealidadetik
irudia artzen du, ta bere ezin-egonean zerbait aldatuaz, jaulk tzen digu, xanaantagoa noski, bainan
erdi lausotua, linea bereizirik gabe. Kristau argi ta poeta baten irudia.
Alde batetik diztira beteriko kristautasun
tasun batean amets egin badu, gizarte katoliko batean, kristau-politikan, zeinek berak baiño geiago sentitu du bizitza uiail eta soillen xarma?
n
Le Journal d'un. Cure de Gampagne"-n kristautasunak
nak soiltasunaren seadotasuna dauka.
Ez da ez noski espirita fuerte bat. Gizonaren txikikeria ta banitatea zigortzen baldin
badaki, maite du ere aurren alaitasuna. Lizunkeria
ria gorroto badu, gorroto du ere alakoen garbitasunsun leiñestua.
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d±ra . Eta • eie±zaic./«a-\r«;&©rnrat©baiiita fkoefes' ta santuen bear gelago du.
DENA DA GRAZIA
"Dena da grazia".
Bernanos'ek maite du iritzi-argia
(nola esaten da euskeraz "lucidité"?). Baiña badirudi iritzi-argiko gizon santu ezbada desespera»
tu bat, ots, kondenatu bat izan bear lukela» nai
ta nai ez.
Ez du bereizten bi raailla oiek b e s terik: mundu ontan dena da grazia edo dena da pe—
katua, gizonaren tontakeriak ezik.
Beraz, zertarako teologuak
kuidadu bi estatu oiek bereizten?
Teoria ontatik landa, zeimak
grazizko edo pekatuzko bizitzan b i z i d » n ?
tza ta urduria dabil bere eleberrietaka
apaiz santuren eriotzaren ingaruan. Eta g^ea^Kd ia—
pi bat beste arima gogortuenean: ala Abbé Cenabre'
ren eriotzan.
Bainan santua ta kondenatua ez dira
ondo bereizten ez munduan ez gizon bakoitzean:
11
Chacun de nous, dit l'abb^ Menoutour a 1*
abb£ Donissan, chacun de nous est tour a
tour, de quelque maniere, un crirainel ou
un saint, tantot porte vers le bien n o a
par un judieieuse approximation de ses
avantages, mais clairement et singulierement par un 4lan. de. tout letre, ttne
effusion d'amour qui Tait de la souffraace
et du renoncement l'objet meme du d&sir
tantot tourmente du gout de cendEe le ver—
tige de 1'animalite, son incomprehensible
nostalgie M (L'imposture, 195 or.)
Infernurako bi bide daude: bata da,
gaitza oaa baiño geiago maitatuz, d&maigun atse*
giñagatik. Bide motzena. Bestea da, norbera m S i tatuz, gaitzari eta onari ajolik eman gabe. B i de luzeena, itzulpenik gabekoa. (Le ghemin de
la Groix-des-Araes, 37 or.)

"Pekatua izate-falta da", eta "L'enfer
c'est de ne pltm aimer*.
Nire ideia auek espresiorik gabeko eskema baten itzak dira. Eta ba-dakit, ez liraindu
baizik disekatu bezela egiten dutela bizitza orren sakona, nortasuna ta lillura.
Lasa'tar

Mikel

ZEINTZUK DIRA EUSKAL ITZAK
Gaur egunean euskereagaz daukagun zeregiñik lenengoena eriotzara daruan gatxetik ataratea da.bera indartu ta zabaldutea.
Beste ardura andiko arazo bi be ba-daukaguz: izkuntzaren batasuna ta garbi-zale ta errez-zalien auzia. Baiña auzi bi oneik aurretiaz
erabagitea ez da derriorrekoan. Lenengo dogun arloari ekiteko.
Orain lez, iru lau modutara, eta loiago edo garoiago, itz egin geinke eta, era btrean,
daukan baiño ixidar geiagjo euskereari einon.
Baiña, nlre ustez au olan bada be, ez
dago ondo lau katu baiño geiago ez garanok, iru
lau modutara berba egin,* eta askotan alkarri ezin
ulertuta ibiltea. Ortik, eusker^arentzat, kaltea
baiño ezin leikeia etorri agirian xdago. Beraz,'
auzi oni arpegia emon bear deutsagu, gogp onez
aztertu ta erabagia emoten alegindu.
Nire gaurko idazlan onetaxi, 195^5 'ko abendujfco Euskaltzaindiak Bllbo f negindako Batzarrean Mitxelena Jaunak erabilli eban gaiaz jarda»go naz, azaletik bada be.
Bere eritziz, itz bat euskal itza ttaia •
edo ez ikusteko itz orreik izkuntzan daukanimdarrari begiratu bear jako, nai tar beste batzun eri-
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•tarian { ta onrtaxiko hat Jzktffi| .etgrkun edo etimologia
iogia koatttrik erarbagitskota iaan: •:
,
" „;.•, Onako, koatuaa jatcitun diraaak, difioenez
ez dago azknatza bakar bat he:uearo garbia, bat
bera be ez beste izkuntzetatik ±tz geiago edo gltxiago artu ez dabenik. Euskerea be ez; euskereak%
be antxiña-antxifiatik artu izan ei dittt itzak beste izkuntzetatik, da guk euskaldun jatortzat daukaguzan makiñatxo bat itzek beste izkontzetan ei
dauke euren jatorria.
-;..-•..••
~~""~
Ori ola bada, zorakeria be ba-da kanpo-.
tsr itz guztiak euskeratik jaurtl gura izatea;.
lendik be alderdi onetatik txiro daukagan izkuntza
bearreko dituan Jantzi barik laga geinke-ta.
~
Orratio, onaifto aitatu doguzan errezzalien eritzi orri aurkako zerbait ipifii leikiola
ta nago.
Batzun ustez, arrotz -.c^>.kifl l a a i n K i i
kienik badauka euskal itz batek, geaizan gara
beti beste izkuntzetatik artuizan doguna. 2usrena ete da eritzi au? Ez dakigu bai Baiña beste erara esan nai dabenak be, besteak. euskeratik aaptsri,
dabela esango leukenak be, ainbat arrazoin daukela uste dot.
Lenago euskeraren mugak askotaz zaba^ats»
go baziran, zergatik beraz, beatiek ettskeratik,astu ez, euiskeratiic edo antxiña euskeraJreti senide..
izan zienteken batetik.
Mitxelena Jaunaren erltztz, "aantu",
"bedeinkatu", "inpernu", "zeru" ta olakoak eus-r
kalduxi itzak dira, besterik ez ego&Xa erriak 'SOEtu eta euskeram sendo erroturik dagozelako. Os—•
tera "deun", "donoki", "onetsi", h gaiztoki" ta
antzekoak ez, eurak esan nai dab6xi euskal itzak
lenagotik egoezala asmatutakoak diralako. Mitxe-^
Mitxelena
Jaunaren eritzi on aurka ni aeuis ez daukat
errazoirik. Beraz, besteren battjk azpiratzen ez,
s
baditu nik ontzat emoten ciodaz.
Auzi onetan beste batsuk oraindik aur1re#ago doaz, euren ustez erriak darabi1tzan itz
guztiak ontzat emon bear geunkez, Mi neu bestefla1
nago. Erriak darabiltzala-ta beste bartk ezin ,
geinkez ontzat emon. Ez dauka ijttdarxbardiña ^ Tttahr
re ustez, alde batetik
"zerua", "bedeinkatu11.,
ta antzekoak ta bestetlk "kaballaa" "Azula"i ta
ebar.
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eukala-:ta * asmau.takua±c diry. Bigairenak, barri z,
euskerazko llrz jatorral alboan itxi ta bat be.premiña barik, zabarkeriz, gure izkuntzan sartu doguzanak.
Onetarikoak dira euskeran sartu ditan
itz asko. Belaundi edo generazifio bakoitzak ezin
zenbatu ala itz mordoillo euskeratzea ditu.
Mi gaztea nintzanean, orain ogei ta
bost urte inguru, "avaro" itza ez genduan Ondarru'n
euskerazko jardunean erabilten, ia zer esan gura
eban be ez genkian-eta. Gerora ostera, iru-lau urte kanpoan egon eta erriratu giaanean, gazte guztlak "zeken" itzaren ordez erabillen. Orain,adiñen aurrera doazanak kenduta, "avaru" gora ta"avaru" bera besterik ez dakie esaten.
Askotan itz bat, batzutan euskeraz da,,
beste batzutaa erderaz erabilten dogu. Bardin jaku "alcie" edo "fabore" esan, bardin "askatiiw eta
"solta", "amaitu" ©do "akaba", "eztarria" etlo
"gargantia" , "iruntsi" edo " tragau**1, "egala" edo, ,
"eskiñia", "aurreratu" edo "adelanta" eta eundaka ;
olako. Geienetan gazte ta umeak erderazkoaren alde jausten dira.
Beste batzutan zarrak erabilten dituen
euskal itz asko, gu gazteago garanok, ulerta egtten doguzan arren, ez doguz erabilten, ta gaztreak
eta umeak ulertu be ez. Oraindik oraintsu Ondarrun
umeentzat egindako gogo-jardunetan jazorikoa nire
araaika urteko alabeak esan eustanez: sermolariak
zutik jartzeko agindu ta umeak ulertu ez -eta jaza-t
rrita geldirik, ta abadeak igarrl "zutik" Itaa ez ••
ebela ulertzen eta erderaz "de pie" agindu bear
umeak zutunik nai bazituan.
Ara eiaen beste jazoera bat erriaren aotan.eusxerea zeabat galtzen daa erakusgarrt: bagenbiltzan lagun batzuk jardunean, batak au ta
besteak a. Ez dakit jardun gaia zer zan, Ala.;o faaten "atsua" itza esan neban. Kire ondoko lagunak
(ogetamar urte ingurukoa) ez ekian itz onek zer
esan nai efoan. Ta arrituta nintzala ikusita.bere adiñeko iiiork ezetz jakin Ondarru'n .«±tz arek .
esaxi nai ebanik erantzun eustan. Asi giflan ba i«.
taunka ari ta oneri, baiña "atsua" i t z a M n Boa za-.i
balik gelditzen ziraa gazte guztiaic.Iflok ez ekian
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orretako jerideak. Erdaldun batek "akaba" eta "garganta" orctez "araaitu" eta "eztarria" erabilliko
balitu, zorotzat joko leukee. Hork esan leike,
olgetan ez bada, "se ha amaitu la misa" eta "ffle
duele la eztarri"? Euskerazko jarduna ostera, <iana olakoxea da.
Ala be, lotsagarrikeri oneri ondo deritxoe batzuk, geure izkuntzaren gaitasun bat dalata.
Bz dago etnen gaitasunik. Emen zer dagon
ondo dakigu: lenen, erdal itza ezagoa jakulako,
ea jaku arrotz egiten euskerazko itzen artean pr©^
miña barik sartuta be~ Jigarren, eraen ez daukaga
euskal ikastolarik ondo itz eglten ©rakusteko» e*
ta ezta be legea bete eragiteko eskubidedun izkuntza zaintzaille bazkunik.
Batzun ustez, erri~eusk.era auxe erabilli
bear genduke danok, ederragorik ezin leiketa egon
eta. £gia, euskerak ederrik ezer badauka erria-ei
zor jako, berak sortu, berak moldatu, -fea
raun eragin deutsalako. Baifia oraln erriak
izkuntarlk obetuten, edertuten, alperrik galdu
baifto, Ez dakit nik itrsasoko ntaria^k"Lmns-gora ta
berakorik izaten daben, baifia ala:toa'dTa,et?:slfiiereak,
beintzat, oraiñ, beru^zfeo aldla dau. Brc^erazfet»
itzak premiña barik erabiltea bakarrik ez da eetfkeraren okerra. Bear bada berau izango da
arifiena.
Orain lengo itz asko ez doguz
aditzeko flesiño asko galdu egin dira,
lege asko aldrebestu. Ondarru'n nire gutrasoen
keratik nire umeen euskerara alde ederrar'iiiagp.
Zarrak erabilten dituen aditzeko zenbai* f*£«3-ifi>i5l
ez doguz erabilten! Ara gazteen aldrebeskeci batzuk: "Guazen" ©sateko "guazen gaitxa*, w »^ia *%&
dan" esateko, "zein dalakoan*; gu.gea, geuk, guk
esateko be.ti "guek" itza erabil.te» dabe.
Ez da Ondarrutarron "garfc3Eati^lcaraP3?*«,-*•»nekoa baiño. Gurfe auzo erri Berriatu'ko-gazt©eri
^naitit" exitztui izan deutset,rtga-±tts^-r«MB:ant«ekoa
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"eustan"... esan bearrean nnai>en" erabil.ten dabe."Ementxe egongo ciala esan naben", esan eustan beiñola ango lagun batek beste bategaitik itaundu
neutsanean.
Onek olan badira, eta olan dirana ifiok
ezin ukatu leike, ez dot uste gaurko erriko euskera ontzat emon geinkenik edonoadik begiratuta.
be.
Beiaz, zer egin bear dogu euskeraren itz
eskasia, berba urritasun, problema erabagiteko?
Gure artean arerio gogorrak daukaz neoneologismoak. Neuk be len euskal itza zaarik badago
barria asmatuteari gaizki deritxot. Baiiia len euskerak ez badauka bear dan itz zarrik neologismoak
sortuteari ondo baifto obeto. Ez gara euskaldunak
bakarrik olako berba barriak asmau doguzanak. Geitxeago edo gutxia^o, beste errietan be neologismoak asmau ditue. Eta ez ori bakarrik, baita baserritarrak zugatzak teertatzen dituen lez izkuntzari
zumo barriak sartu izan, erderazko itzez esateko,
erremedio artifizialak egin. be. Ekarri daigun gogora Turkia'ren izkuntzazko jokera. Turkera ez
zan gauza jakintza gaietarako. Gaiñera, lurralde
bateko turkiarrak ia ez eutseen ulertzen beste aldekoeri. Ta berpizkunde aziak aberrika gorabera
guztiak zuzpertu ebazanean baserritarrena oiñarritzat artuta izkera indartzen gogoz asi ziran. Ara
arazo onetzaz 1943'gn« urrillaren amarreko "Mundo"
erdel-aldizkariaren itzak:" Kemal Blaturk decidi6
abandonar el osmalf y .tomar como base de enseñanza
el turco hablado popular.. Pjero' como a ese idioma
tambien habian comenzado a llegar infiltracion.es
extranjeras y ademas se habia empobrecido por el
poco uso, se le añadieron las palabras necesarias
para sustituir las ejenas o para llenar huecos o
def iciencias. Esto se hizo uxias veces invexxtando
nuevas palabras por derivacion de raices de otras
palabras turcas antiguas y buscando en viejos manuscritos vocablos turcos desconocidos. Otras veces se intercalaron modismos regionales de dialectos turcos hablados en comarcas lejanas.* No
d
el caso de que al no encontrar palabras turcasr
expresasen ideas modernas toinasen del frances y
dijeran "ekselans" (excelencia), "Puap" (fer±a),etc,
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orreetaii;-ikttst.eja danez turkiarrak arrotz 'itzak
be euregaaatu dittiet baiiia bertan geiren nsbermexitzen daaa izkuntzan 2laboratorio" lana egin ebela.'
da. Niri neuri ezin ta obeago iruditzen jat turkia
rren jokera ori. Errial olan edo alan itz- eg±a:-arrea ondameadira badoa izktintza, berari oadaea.ls-r
torkion bidea arttt ta nai-ta naiezko lcgean eri?!*ari goitikajn emon. Gaur turkera sendotua dago "ta
gudaren batek-edo erri ori * sakabanatzen ez -badatrj
gaizkatu dabela esan leiteke.
Guk be turkiarren bideari jarraitct geio.kio. Bear diran itz barriak sartzekoez gara'nagi
izan bear. Jakifia, bear doguzan itz guztiak asmau
bearrik ez daukagu. Itz internazionalak, erri guztiak erabilten itzak, geok bere erafeilli geinkez,
Nik neuk beintzat, penizilina ta olakp itzak ondo
lasai erabilliko neukez, erabilli bear banitu.Baiña besteak, erri bakoitzaren itaak ez. Bestela ,guk
2z daukaguzan eta gaztelaniak ta prantzesak dauke2an itz guztiak euskal-itzak izan leitekez.
'
Bexfiola, nire illoba dan neskatilla batek "atolondratua" zala beste bategaitik esan eustan. Orduan euskeraz sekula entzua ez neban berba
a entzua nebanean, "Jesusl" esanaz, ze-r esan nai.
aban galdetu neutsan, lendik be banekian arren,1
ta bere erantzuna auxe izan zan: "despistadia".. .
Itz mordoillo orreek aire ama zaarrarantzat (illobak baiño euskeraz askozaz obeto dakiatiarentzat) ez dira euskal-itzak, zer esan nai daoen. be ez daki-ta. Zer difioe oaetzaz mordoillozaleak
leak?
Gaurko euskaldun gazteak eskolatuago diralako, euren kultura erderatik aEtu dabeiako, leaago errlak erabilten ez zituan ita^'askorera preml^
ña izatea dau bere oldozpena,1 bere pentsamentua azaltzeko, ta jakifia, erderazko itzak erablltfffl ditu; bear bada, euskaraz sekula entzuc ez diranak..
Beraz, (itaunka nator barriro) .«a«kal
erdal-itz guzti &Freekrt omm&a. «^«tta-l^itaak
leitekez euskeraz ez daikaguzaa erdal-ita
be. Erdal dikzionariua, erdal iastegia tragi
orritan eta eritxlra artu Itz • b:a:*-j:• beaa*
raz be ifioiz entzun ez dogcraa :ta jaace~k&
euskal-Itza izango; «tta xgaretariko:•• batek
diardugiila bera erablllt %earra iz*t*a badam. Ja-
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ta antzekoak baiño etatskal-itzeii. sustraiz ta legez
egindako neologismuak eliskerago dira.
Ori bai, neologismuak ez dira edozelan
sortu i>ear. Lenago asmau di^an askori akats'
tak billatu izan deatseez. "©eraar?
diagaz egin bear da. Neologismu bat egokia.
ez Euskaltzaindiak erabagi bear daa,.--±tm orren
t-a aurka agertu leitekezan arrazoiak ass'te'Eta 'ts
ro. Ta gaifientzekuori aren erabakia betetea bai*io
ez dagokigia.
Itz barriak erriak ez ctituaia
Ez begi ifiiork uste izaa erriak •'#* deuskala.
rik emoten. Z e r t a r a k o nat"-d&iga.,^'ba.,-^,tx'&ki®T-e
buruetan gordeta e u k i t e k o edo a i n g ^ r u a k i t z
daien? E z , euskera ederra ta edozertarako
na egin n a i badogu, b e , e r r i a r e n t z a k o egia n a i
gu. E r r i barik ez dago euskerarik. Ba±fta- aaari*
tan ezin geinke erriari j a r r a i t u ; erriagasf
i b i l l i , bere a u r r e a a jarri : ta b±deaik z a b a l d u
tiraka gure atzetik ekarri b a i ñ o .
E u s k e r a r i k ez da biztoko gauza
orain arte lez j a r r a i t z e n b a d o g u . Etsskeraren tmak.
bide barriak artu d a i g u z a l a esfca-tzen d a u . (^ss dliñot
bide barriak g r a m a t i k a ta i t z e n kontua rbujruaji
dala).
Huiiduko izkuntzarik e z
ikastoletan-da
e r a k u t s i barik. A a x e d a Dide b a r r l
reaa euskera g a i z k a t u t e k o . Ifaieeri,
•rez, ikastoietan e r a k u s t e n ast©nv*z->-garaar a-3Kteaa-:gure izkuntza a m a i t z e n joango d a . O s t e r a , b e i a
euskera ikastoletan irakasten asi eatkero/ umeak
errez ikasiko d i t u e i t z b a r r i t n e s a » n a i a y
ulertuko dltue n e o l o g i s m u a k ,
A s k o k , e r r a z o i a n d i r i k ageap*u_ b a r i k ,
garbizaleei ezarri d e u t s e euskeiiz: i r a k u r t e t e
dunen zaletasunik e,sta.* Lefl ;_fi0&Mfifco1., iraksirte»Hr
Ez d a k i g u . Gfain e u n u r t e « 2 e&flaa euskal-aldizkari
ririk, ezta izparrijagirik b e . Ez: d a k i g u z i u r , b & t *
fia Xiburuak be orain b a i ñ o g i t x i a g o a r g i t a r a t a t e n
zirala jokatuko g e u n k e , e l e i z - l i b u r u a k k e n d u eiclcer o . A l a n be oraiñ baifto geiago i r a k u r t e n zala e u s k e r a z k o n t u egin daigtin. Ta zer? O r a i n e i u u n »
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euskeraz iz-ah beatf.
Gaur ©sjtera euskaldunik geienak erdexa
darabille euren jardunean eta euskera berba egiten
dabenak b& erderaz. bakarrik eskolan ikasten dabe
eta ez dauke gogorik eta erreztasunik gure izkuntzan irakurteko..
Askotan Bidaso andiko euskal-idazleak
ipifii deuskuez eredu lez. areek ez ei dira emengoak lez gerbizale. Areek bildur,barik sartzen ei
ditue erdal itzak euren idazkietan. Eta zer? Orrekin ez deuskue ezer esaten. Ango euskaltzaleen
jokera ori gora-bera &n be galtzen doa euskera,
an be emen balño etorkizun obeagoa ez dauka gure ,
izkuntza zaarrak.
Amaitzeko, laburki azalduka dodaz, euskal-itzak zer diran, edo beintzat zeintzuk erabilli bear geunkezan, neure ustez, eta zeintzuk ez.'
Mitxelena jaunak aitatu zituan "zeru",
"bedeinkatu" ta antzekoak erafoilli ge±nke;z. ',.
"Kaballua'*, "azula*, "progresua" ta euskeraz garbi esan geiukezanak iñoz be &z.
Gauza ta asmo barrientzat ±tz barriak
sortu bear doguz, erri guztiak darabiltzen itz i»internazionalak orretarako ez difanean.
Jakiña, itz internazionalak erabilli geiakez, baiña ordaau be euskal^itZ'errez ta egokiirik
asmau al danean asmau Ie±t«k»«ri- Gauza ta asitfo barrientzat, itz internazionalak orretarako naiko
esj diranean eta neologismurik be ez badaukagu,
erdel-itza exabilli geinko,
Itz zaarrak, nai ta erriak aaztuta euki,
atara egin bear dira, biztu egin bear doguz. .
" K a m i ñ a z p i "
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ARANTZAZU'TIK: YAKIN'larien billera
Bideak ikasiak baizituzten geienak, aurten ere emen bildu zitzaigun amabiko sail polita.
Agorraren amabitik amalaurako epea zen gure kezkak
agertzeko ta asmo berrien erruntzeko aukeratua.
Ta beraz, epe Joria ta abe atsa izan dugu, edozein
aldetatik begiratu. Egia esan, billera egunak autatzeak ba-ditu berekin' zenbait korapillo ta koska suerte. Ez dago deneri atsegin ematerik, batzHek dagonillean etq besteek agorrean nai izaki,
Alabaiña, geienen iritziari edo bearrari men egiftez, esati ditugun egun oriek begiz jo genituen erosoentzat. Ala etorri zirea gizonki, itz eman zi|utenak. Araabi gazte sasoitsu ta asrao jario, gtire
arteau A. Onaindia genuela. Tamalez beranduegi asi giñan deiak bialtzen, lanaren geiegiak eskuak .
lotzen zizkigun-da. Asti-eza bitzrteko ezin etor-,
ri izan zuten, esate baterako, Loiola'ko Jesulagunak
nak. Ezpai gabe ordea, gureen ondoan zenituzten
zuek ere, adiskide gogorataok, zuen biotz suarrak.
Asiexan bildur giftan ez oto zitzaizkigun Derio'ko apaizgaiak azalduko. Ez baigenu&n
prakadunik begiztatzon amabiaren eguerdian. (Bazen etor etziteken beste prakadunik...) TTenak
errudun etzuten garaiz etortzerik izan amatrua»
goizetik arte. Orduan, Onaindia ta biak atotsi
aal izan genituen pozaren pozez. Eta bein bilduak
billera zabaldu genuen.
Obeto esan bear dut, billera asia zegoela aitortu bearko. Amabi arrataaldean asi ginan,
izan ere, bailia eriek falta zirenez
bcenak -YAKIN'larientzako alegia- erabilil
tuen. Zer zein egunetan izan zen, ordea, geroko
uzten dnt, lekuan lekukoa ipiñiaz guztiak txukt*n
eraiaan aal ditzagun.
' "
Programan eaaten zen bezela, igazkoa-nbille a aueri jokabide berri bat" ezarrl 6#ar gfr
niela eskatu oraen zen. Erabafciak burutzeko bada,
aurten zerbait berri eratu. nai izan dagu. Jakiña:
asiera lan edo saio aiiek ez dire jator okituak ~%m
zan oi. Eta bear bada gure billeraoaek ere izan
zezaken andik edo emendik maketsen bat, alcatsrik".
Deaa dela, egiñaz eta oartuaa W * « H t 8 « a

- 70 dik aurten frantziskotarrok ukan genuen beste billara bat| g£a «adik.xar^ate «ta «msta diogt* gure
oAi toizia ta.g«irputza. Andiko ian bataruk izan ditugu beraz, '. bide urratzaille, aietaz baliatu gerala.
Arantzazu'n orain lautsu urte Euskaltzaindiak
tzaindiak eratUrik egin zen biltzarrean aitonen
batek negarrari ekin ai . zion -entzun duda^ez-c norbait erderaz ari zelako euskera gai artarako ,"•,.
trebe etzen ustea kari, Gare artean etzen negar.
zo.tiñetan urtu zenik -ez noski easHkcerairekiko
biotz-berarik etzelako- zio bexa izan arren. Qrok nai dugu, bai, billera au euskera utsean izan
dedilla, baiña euskerazko'baiño tajuzko izateak.
geiafeo eragiten gaitu. Orra bada, besterifc eziñean, ez dugula aurten euskerr ats«an s^gokitu. A±-r
tzitik, idaroki bezela, batzuk erderaz entzun ge**
nituen, leen aitatu dugan batzar ortaraico egiñak .
izanik, andik artuak baiziren.
r
Jomuga au aurkezta zigaten aurtengo*gu- •
re billera onetarako programa atera zutenek: '
1.- Bskuarteatn ditagun lanak entzun eta eztabaidakatu, ta
2,- Datozen urteetarako billera auen erakuntza
zeatzki erabaki.
Nik uste dut Jomuga'au bete dela, eta
bete ezeze gaiñez eragin ere: bai, ag4tz. Urrenez
urren ikusiko ditugu betekizun eta ;asaioakj asmo
usteletan geldituko\&z difen'itxaropidean, noski.
Billera gaiak;
Ez dut uste mintzaldiak izan geñituen
era berean ezartzea garrantzi apartekoa dez=akenik. Ala ta guztiz aal dudana egingo diit zuzen
eta zeatz -laburpenari,begira- jakingarrienak & B ;
aazteko.
,
BilXera egunetako leejaengoan, arratseaa-,
A. Omaetxebarria'ri eatztm geaion: "'Easkera i"
kasi bearra". Zabal eta saften -eta luze- aritd
zitzaigun "bear11 onen zergatikoak eta nundikoak
tolesgetzen. Ba-zen an iru arrazoi mueta gutxienez. Eta au, eskolastika ' tarrieerra :b&re lanetik aienatu nai omen zuela ta guztl, alajaiñetan. Bes- '
talde, Euskal-erri'tik irtenliz; Congo'tik eta TxtTxinatik zear eraman gintuan Mongolia'n utzi arte,

- 71 sa 1 %oka l<t±jf±k Jfy&gm&mnvun. Sra .tradiae'aarea - presaka Itolllf;*^(SiM^ar..Baxaa JBB*> pozik^ entzun genion
-ez berberaapi; ^bere orde ^«|jp3ei»^Hiagnet0foiioar±
baizifc, Lafitte'ri bazelaxeT ©spupozik, nolztenka
parre-algara bat aurtikiz-eta. Baifia billera artan
arnasartu genuen etxe giroaxi Jarraiki, oraindlk
ere txantxetan jarduteko prest baigaude gu...
Ondoren ibillalditxo bat, giro bustia
zen arren. Eta oraindik eldu etzirenek batere gabe kausitu etzitezen oneratzean, programan gaztia—
turiko. diaposotiba-zinetaa ikusi genuexi. ondorexi.
Pitxiena auxe gertatuko zitzaiguh blllera onetan;
pitxiena ta jatorrena, garrantzitsuena ta onena berdin ez direla... Ta bukatzean plztu.zen berriketa ixil-eraziz Ariatza'ko arretxtndorraren lobak A. Garaialde'rena irakurrl zigun,•euskeraz:
" Buskera erri azietan". Saio au A. Astigarraga'
renaren ordez irakurri ziguten,r iragarria bidegatu zela raedip. A. Garaialde Arrasate edo Mondragoen
dabillela, an. ikusi ta oartuak- jattiki zizkigan.. ,. ,
Ernagarria lana, erri azi orietan ari baita euskeraren erio-bizi gudua amorru goriexiean aspaldi onetan.
Amairu ura...
Araairu goizeko lenengo eginkizana Lafitte
te'ren itzak edatea. Bai, raoteilXak, edatea, ta
moskorrak ardo goxoa baiño gogotiago gaiñera. Eskuara goxo-goxoan bere "Herria"-ren berri emanais
gun. Begi-belarri, belarri uts geunden oro, itz : .;
bakar bat, liparrik ere gal etzekigun. Alkar-isskje-:
tarik xaraurrenean erradio ta euskal liburuen.
pagancari zor zaien eta diegun arretari baruz
mintza giñan. Tamalez, oraindiokoan ez da erreza
ezer «rabakitzerifc, Baiña egingo al da zerbait.
Zuetariko zenbaitek erantzua duzuterarspaldi batean igorri zitzaizuen "Iritzi-billa"? . oat*
ri zieri? Ba, oietaz mintza zitzaigun gero Kepa' •
Enbeita lankaina. Baiña jmetzaz berak esatren dizzue bearrekoak. .
Ez giñan asarre Yakinlariok. A. Onaindia
gurekin genuen, goianago esan dudan.bezela. MJJUfcaU
ta milla esker ema.ten dizkiot denon.±2enean; b:dbsk-.f«a«
biotzetik, biotzaren biotzeHBir^rk. Selentsueno* oarduantxe ikusten genuen, ausaz, leenengo aldiz. 'Be-

- 72 rari eskatutako lana -"Apaiza ta euskera"- bizkaiera ed-eiureaai eman; zigun, berak oi duen lez.
Billera gaiak:
•
"Gogapena gutxi batzuen gaitz berezi b«t
duzu, eta gizartean edatuko halita-tapustez eEakarriko luke gizadi osoaren azkena", ictatzi zuen AAnatole France'k. Gu, berriz, gaitz orri urbiltzea
onuragarriago zaigulakoan gaude. Programak zion:
"Gure billera onek frutu uraotuak emaa ditzan, arren eskatzen dizuegu: ausxiar itzazue emen aurkez-r
ten ditugun gai auek. . ." Aurten goiz esnatu gera,,
eta oraintxetik Jtiai izan ditugu datorren billera-»
rako gaiak izendatu. Geiena egiña dugu, ziur jakin
arte argitara ez baditake ere. Ondo ausnartuak egongo al dire, benaz.
Euskal itzak:
Bexriz ori?, esango du norbaitek. Ta zernai duzu bada, itzik gabe idaztea ala? Igaz bel-otxo 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 e- .
gin baz.itzaion ere, ezer gutxi. Eta ala obeto.
"Iritzi-billa"-n nor den batek onetaii xdazleak berak bear lukela maixu erautzun zigun, eta ni ere
ortantxe nago.

• •

•>

Utz ditzagun auzi-mauzi kailluskak, eta
goazen mamira: to be or not to be'ren artean leenengoa auta'tu ta. eutsi, .alegia. Izan, beintzatl
YAKINTXO kali?
Gizonak zerbait egiten duenean zerbaitegatik egin oi du. Arabera, "Yakintxo" sortu zuen
bikllerak beste ainbeste egingo zuen, antza. Yakintxo gaixoari, alabaiiia, zergatik edo zertarako izanak alde egin dio gaurko gaar negargarri onptan..
Yakintxo ez da bizi. Zugaitzak neguafl bezela lo
artu zuen, eta orain ezin dugu iratzarri. Alperrik
atxurtzen dlzkiogu zuztar 'ijrrg.ai'KiBikj' alperrik dei - .
egiten. Bein asi ezkero ezlitzakB on berrizleenjgora itzultzea. Zergatik, ba, geuk Yakintxo kali,

- .73akabatu? Laguntzea, ez badiguzate, idazten ez badiguzute, berea^: egin, duJ
. Billeran onetzaz ere mintzatu giiian.
Iriork ez genuen.ljerriz izicutatu dediñik- nai. Baiña ala buarko du gertatu, orain artean bezela,
iñork laguntzarik bialtzen ez badigu. Esan liteke, izan ere, Orixe aundia dugula laguntzaille
ia bakarra. Berari ere eskerriii sutsuenak eta ......
egiatienak lerro zimel oen bitartez. BaiñabesT
teok, nun zaituztegu? Nuxi etzin zatzaizkigute?—
Eztuzute entzuten Yakintxo aurraren azken arnas
estua? Laguntza urribizian gera: arren, idatzi,
lagundu.
/•'
Billerak

mardultzen

Nire uste maketsean, billera cmetatik
irten duen garrantzitsuena, eta ondorioetan atr»^.
ratsena, Intxausti'k maira bota zituen enbido^ta-»
tik sortu zen. Joseba'k enbido franko bota bast»
Baiña... Zer baiña, gero? Baita guk jaso eftt,.
Lendabizikoz igazko asmo bati betekiztm enaa. iialrik agertu zitzaigun. Alegia, billerak beste 'Mdtn
batzuetatik abiatzen saiatu bear genulcela. Ta... onetarako erreglamendu bat antolatzea ez legok^la,
ain gaizki ere, noski. Leenengo ;eguneafl itaturri
egin zigun bere aldetik gertua zeukeana, eta batere kritlkatro: gabe jaiki giñan. Urreni« eguH«aua
beste ainbeste, eta mai gaiñea&, utzi zituen b«»«i
papelak. Amairu arratsaldean ukangenaen azkenekaa
erreglamenduari zegokion billera. Bakoitzak.:
iritzia ekuruki azaldu osteaxi artxkalo batzuk'
etsiak eta beste batzuk berriz ikustekautzi
tuen'. Ta dena burutua utzi gejuiea amalau.gai.zeao.
Erreglaraendu edo araudi- onetatik zeabait artdkuiu..
suerte ementxe aitatu nai nituzke.
Adibldez, Yakin'ek lortzen- duen lagaatza
adiñona ez den ezkero erabaki au a r t a z e n :
"Yakin'ek bere batzarkideer± laguntza.a» eskai.
tzeja die:
a
) Apaizaktber'en bizi-toki ingurufco. eusfcal
ak beintzat zuzejadaritisajpa feiai4a«»*J
keta, euskal itzaldi, antzerkl saioj tratr.
b
) Apaizgaitegi ta erlijioso etxeak lagufltcfc
au eskeintzen dute oraiu asteadugoa urtexako ((1960-61)j

Beneditarrak.
Laterandarrak..
Karmeldarrak.
Pasiotarrak, . . . . . . . . . .
Prantziskotarrak
Sakramentinoak.

5 lan
3 "
6 *
6 "
6 "
. 6 "

Guzira: 32 lan
Lan auek abenduaren, epaillaren, eta
dagonillaren 25'rako bialduko dire Arantzazu'ra.
Ale bakoitzeko biña (sei aginduak) edo bana lan
bialiko dituzte.
Erabaki au urtero alda diteke"
Beste erabaki eder bat zazpigarrena da:
"Apaiz, apaizgai ta erlijiosoak ezezik arritar '
batzuek ere batzarkide izan ditezke". (Erritarreri eskari bat argiiig&tl-ljjfr4fek^iLti»L£^B^diiAaaBK>M<MH
Eta amargarrena beste denak baiño areago:
10'gn. er.: Billera bakoitzeko gaia aurreko
batzarrean izendatuko da". Ikustexi zaitut erdeiña irri niuzin batek aurpegia zimurtzen dizula,
"zer dek ba ori"? esaten, zere artean. Nik, ala»
re, oni deritzaf' aurton betegarriena. Ikus dezagun.
Bezperatik esan zen bakoitzak-pentsa zezala zer nolakoak izan zitezken urrengo billerarako gaiak. Ona emen zurkeztu zireaak; Gorputz Mistikoa
tiKoa, ,bere alde guztietatik elduaz: Eliza, gi- .
zartea ta glzona, teologiarea, Eskritura Santuarea
eta Elizaren irakaspenak lagun-direl'a. Europa berria
ria ta Europa-zaleen asmoak, Filosofia-kondaira,
Ekumenismua , Euskal-jakintza t Filosofi-saioak,
Eliza. A u ikusirik ezin kexu egon gaitezke. Kemeiiak eta ausardia bederen odola bezain geure dltugula nabariaz. Zein baiño zein jakingarriago
dire guztiak, batzuk apaizkeri edo kandela-lurrtuia
dariotela diruditeii arren. E z , orixe'. Eta ez;du orrek arritj?;ekorik, erritaz eta konbentuetako, ez
baigera Jt>i muturretan aurkitzen gure pentsaeran,
alkarrengadik agitz urbil baiño. Denok ditugu
kezka ta min berdiñak. Erabilll liteke Gorputz-,
Mistikoa gaia txairu ta errex eta interesgarri.
Eta baita Europa'tzazkoa sermoi bat baiño lorragoa. . -

- 15 Biziki mintzatu zen jendea. Ta Filosofikondaira gelaitu zeja garaille. Aux«,bada, nai genuke tajutu datorren. billerarakot antatiiiako ta
erdi-aroko filosoiia euskeraz eman. Onetarako erdibitu egin genuen filosofiaren kondaira, eta leenengo erdia beste amabi zatitan partitu. Direlako
atal auek, berriz, etxe 4do notiñeri banatu dizkiegu, datorren urtean lanak oro bukatuak izango dituzten itxaropidean.
Orainokoan ez dezakegu banaketa au argitara, arras onestekea dagoenez. Baiña esan liteke
egiña izango dela, itza eman dugunez. Itz eraana
ez betetzea Jainkoari lepoa moztea laixi dela entzun dut noizpait. Tira, ba...
"Lanen luzeera 20'tlk 50'ra orrialderakoa izan liteke. Eta onela moduz eskema nagusiena:
1) Bizitza: idazlearena edo eskolarena:gizartegiro, t. a.
2)

Idazkiak.

w
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3) Filosofia: aal dela lan au filosofi zatiei
dagokienee atalduko da: Logika,
Kritika, Metafisika, Teodizea tab.
Baiña onela egin diteken edo ez
bakoitzak ikusi bearko du'!.
Ez dezagun aaz erabakiekin ari giñala,
amaseigarrenean beste au dio—"ta: Billera auetako
lanak YAKIN'en Zuzendaritzaren eskuetan geldituko
dire, derizkionerako balia d^din".
Eta ez dago esan bearrik, ez dela sutara jaurtitzeko izango...
Prakadunak apirian:
Zerbait esangarri duen nornaik du orain
Yakin'eko atea irikia. la prakadunen laguntzareKin
sakristi usai pixka bat garbitzen diogan, Bat agertu da, Mikel Lasa,- Ez tugu besterik nai: asko aaaltzea. Atozte zuek ere, bildurrik gabe. Ez baagerg
gu, batzuk ala uste arren, eguna ausnarrean pssatzen dugun abere beltzak; salmu ausnartzen bizit^a
eio dugunak. Jaiki, mutillak!
Azurmendi'tar Jose
Arantzazu'koa

IRITZI

B I L L A

Lau urteko mutiko musu gorriak bere bapotasuna gustatu naieaa, ispillura begiratu zuan.
Baiña orrekin bakarrik koaJTorme ez-ta, bere laguttei ere galde egin zien. Bere iagurakoak nortzat
zeukaten jakin nai zuaa. Urduri zegoan eta ara bere urkoak ispilluaren iritzi berdifia eman.
JAKIN. Lau urte plazara atera zitzaigu*la; eta lau urte auetan amabi frutu mardul emaxiak
ditu. Lagunak ere geroago ta uga,riago uarbildu z.aizkio. Baiña etzekian bere adiskideak nola artzen
zuten; fefegi onez edo estimaz±orifi. gabe. Ori jakin
tiaiean, tirte bete oraintxe, enkueta txiki bat zabaldu zuela. Jendeak, adiskideak erantzun diote.
JJfca gaur i r r i p a m z ikusi -4ugu. Pozik gajoaJ Ez
diote,ba,esan "pinpilinpauxa udaran baiño atsegiñago" zaiela? "Begi-ninia bezela" maite dutela?
Kungo neskatxa ©z zoratuko itz oiekin?
Ara emen galderak bereii erantzunekia.
YAKIN'zale ta adiskideok, zuek juzga bidczkoa dan
egun auetaka YAKIN'ei» poza.
Zabaldutako orriak: 400
Erantzun dutenak: 98 (2k ' 5$>)
Xrakurtzen dutenak bakarrik erantzun
aX dute? Ondo artzen ez duten guziek ez al dute
erantzun? Edo erantzun ez duten guziak ez al dute
Egin genitzaken galderak,noski; baiña
zillegi orren pesimistak izatea. Ba-dakigu
geuri zer gertatzen zaigun: alperkeria, nagia, biarko ntzi eta gero aaztu edo papera galdu...
rtAa dugu guziak ez erantzutea, baiña
pozilf gera ladtik batek erantaun dualako.
ATSEGIS AX ZAIZU "YAKIN" ?
8? (88*) bai

8

(#)
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ez
ez dute erantzan

Esan dute

_. . •/.
Oso atsegin, bere zai nozu beti. Aldi
atsegintsua izan oi dot bera irakurtzea.
Pinpilinpauxa udaran baiño ere geiago.
Begi-niniak bezela.
Asko ere. Oraiñartfe, gure erriko lat^lektualen artean ez da egon onelako asmorik.
Bai, oso atsegin. Beraren zai, juduak
Mesias'i bezela, egoten nauzu beintzat.
AX" EUZTJ?
98 (100%) bai
Esan

dute

'.

•.,...

,. •

Atsegin zait YAKIN eta atsegin ori irakurtzeak dakarkit.
Goitik bera, orriak astinduaz.
Begietako argia galtzeraiño: gau ordutan sarri-sarri.
Baita nere ikasle batzuei irakurri-azi
ere.

•

•.
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Egia esateko zeatz ez det batere iraku-r
rri, asti gutxiegi izan detalako eta jakin-zale
diranak eskuetatik kendu dizkidatelako: zabaltzetik onura datorkigulako.
Bai, gustora. Leen asieran ez nuan dana irakurtzen.
•
DENA IRAKURTZEN AL DUZU?
98 erantzunak
37 dana
3^ geiexia
19 erdizka
7 gutxi
1 erantzun gabe
Esan dute _

•'

;
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Osorik gaiñetik erpiñera.
Bai, baiña deapora asko biar izaten dot
euskaldun berria naz-eta.
Azkeneko arkibideko azken letraraifto.

Dena eta idazki batzuk bi bider ere bai.
Azken zenbakiak zearo irakarri ditut.
Guzi-gt«sia ez. ArteJta aspergarri zaizkit eta astunak zenbait gai. Baiña onek ez du esan
riai maite ez ditudanik. Astia, denpora daukagu urri lanetik bizi bear dugunak.
ATALEN BAT BAKARRIK?
37 atal danak
50 danetatik
9 bat baiño geiago
2 batetik bakarrik
Esaa dute
Bardin jat lenengoa zeiñ azkenengo sailla.
Jakina, atal batzu atsegiñago zaizkit
besteak baiño, neke gatxiagorekin irakurtzen diralako gai ariñak darabilzkizuten artikuluak.
Atal guziak iraktirri ditut. Batzuk gejdiro-geldiro, opa didaten euskera goxoa miazkatuz
eta ausnartuz. Besteak, azkarxeago, ardiak belardi mikatzean belar biguin etagoxoaren billa antzo.
ZEIK ATAL 6EIENIK IRAKURTZEN JMJZUNA?
55
26
13
6
k
2
1
1
1
1

erantzunak
elkar-izketa
kultura
filosofia
andik-emendik, ardura zaidana
itzaurrea.
lenengotik asten aaiz
gizarte arauzko lanak .
irakurtzeko errezenak
euskeraren berri dakartenak

Galdera oni ez diote danak erantzun.
Xzan ere, dena letzen zutenak etzeukaten erantzun
bearrik. Gaiñera, Qgeis ta.sei oiek ez ditte eUcarizketa bakarrik irakurtzeii, aurreko eratttztmean
ik.usi dugu bi bakarrik zirala atal bakarra letzen
zutenak.
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12 (36%) gaiagatik
9 (27$) euskeragatik'
5 (15%) betarik ezagatlk
5 (15$) ez dute oztoporik
1
idazleen nortasun ezagatik
1
bai ta ez, ez ta bai
Erantzon gutxi. Ixildu diranak ez ote
dute oztoporik?
Esan dute
Irakurtzen badet euskera ta gaiagatik
irakurtzen det.
=
Euskera zaarrari eutsi bear diogu..•••.piska bat orraztu da, nere ustez, YAKIN'en berrizaletasuna.
,
Lenengo zenbakiak ba±ño azken z-eabafcxak euskera errezagoz datozkigu.' Jarrai.oEPfeiaxe.
Lan egiten dunari utzi lan egiten, poliki-pollki orraztako da bere easkera. ;
Euskera zenbait ataletan naastua ikusten dut; zenbat aldiz erdal-itz geie^l ekartzen
atfala i&erizklot. Gaiak, orain arte bai|o ugarlago'bear lukete: esate baterako, euskal-eleari,
euskaldun idazleeiri bttçaz zeabait ian gertutu. Er-*
bestekoetaz zerbait egin da, baiña etxekoetaz oso
gutxi.
Denpora gutxi eta alperkeri geiegi. Euskera eta gaiak etzaizkit gaizki iruditzen (gaiiñe- '
ra ez naiz iñor ori erabakltzeko). Jakifia, gal batzuk besteak baiño atsegiñagoak arkitzen ditut.
ZER GTJSTATZEN ZAIZU 6BIEN?
6l
elkar-izketa
filosofi-gaiak,teologiarekin
kultura
egin-naia
;kT±t±Ma ta isrkantoillak
Beste batzuei atsegiften zaie:
Azala bere irudiarekin
Aita Santuaren itza

ta Intxausti
ta beroa :
E u a k a l - b « r r i a k

Gizarte-lanak

•, -•••.••-»•

• ; ••

"" ._*-•«;*•'«;».;•;••

•

•

Euskal-kultura ta mogimendua adierazten dutenak eta euskera bisiki darabiltenak
ZER GUTXIEHT
13teologi-filosofisailla
3 eztabaida gogor samarrak 2 euskera mordoilloz egindafco lan batzuk
2 idazle batzuen ±-frar zailiak
2 inprentan ez egiteagatik sortzen dan illuntasuna
2 ezer ez r
1 frase luze uier-gaitzak
1 gai txepel eta euskera moteiate
r i a n Iaie.e ta sakonegtak
1 euskera zailla
1.eskolastiku artikulu batzuk
1 atsegin etzaizkidan gaiak
1 idazleen akatsak
X: soifiu jjerrratzeko elkar-izketak
• 1 erlijiozko lan geiegi
1 10uru-antzik ez izatea •
1 sarri samar ageri diran makiña akatjsak'
1 sarritxo ulertu-eziña
" 1 > uiertu ezin dudan neologisam'a, batez eT*e
lan luzeetan agertzen danean
1 marrazki edo argazki batzueu falta
1 multikopistaren nekea
1 askotan erteten diran lan illunak
1 ez $.11 iftatt ixari*4Jk
Gusto ugari benetan. Arrazoia zuan nunbait "gustoeri buruz etzegoala ezer idatzlta" ~san zuanak. Orra erantzun duten guzien ideak.
ZER DIOZU TEKNIKA ITZEI BURUZ?
Erantzun aixibat aburu. 93 dira galdera
on'i erantzun diotenak, denak izan (kte zer «sana.
Luze erantzun du ^endeak. Blfkatuko digute guzioxx
iritziak ez- argitaratzea; bear ere errebista osoa
bear genuke ortarako-ta. Geienen iritziak biitzen
dituzten erantzunak jarriko ditugu.
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Esan dute

,
"Euskerazkoak on lirake; izkuntza orotan erabilliak onartzea obe da1*.
"Gureak ez galdu, baiña bear danean
(maiz samar) kanpokoak ontzat artu ta gureru;
bestela euskera ilko zaigu."
"Brderatik artu, izkuntza GUZIAK bezela"
"Kezkatiegi ikusten zaituztedala itzak
dirala-ta. Idazleak ez du besteren esaraesai lotuegi ibilli bear. Idazleen doaia da itzak aukeratzeko antzea, eta orixe izan bear du beti begi-aurrean, trebeki ta aiatzetzuki itzak aukeratu,
diranak diralakoak, bere gogai ta bulkoak bear
bezela jazteko egokiak balin badira. Ori bai, izkera itsusltu gabe eta illtmdu gabe. Akademiak
au diñola? Esan Oezala, Idazleok akademiari,geien
geien, ortografi gaietan jarraitu. bear diogu,
bestelakoetaii geu gera gere bu.ro. ta lumaen jabe.
XñuAgo elezaindik ez du izkerarik egin; idazleak
izan dira mtufidu gustian izkeragilleak. Beraz ez
geiegi kezkatu auzi orren inguruan. Idaz-senak
bear du nagusi izan.*
•Kanpotik jesana ahalik xuhurrena becti
ta ezinbestez."
"Sai oiek euskal itzakaz obeto ulertzta
ditut, ondo sortuak badira beintzat, Orixek sortzen dituaa. X«z* w
"Siretzat bardin aiaizkit euskerazkoak
edo kanpokoak itzak erabiltea. Alemania'ko elertian egon oi ziran orrelako "purista" batzuk, eta
aire ustez ©rirelako jokera bat sertzen da, ez
zeozer barririk daukoenen artean, itzak... itaak..
ta itzak erabilten dituztenen artean baiño."
"lakiña! Campion'ena: geuron baratsa
geuron landarea betetzen ahal dugula, saiatu ortan; ezin dugunean besterenetik artu".
"Teknika itz bereziak» unibersalak,
kanpokoak ERE onartu."
w
a)Euskerazkoak daudenean,oiek lenblzi; b)Erderazkoakf zabaldu ta euskaldunen artean
sartuak, oiek urren; d)ez bata ez bestea ez denean... erdiko bidetik, egokiena edozein*.
"Teknika ta kanpokoak artu bear dira
nere ustez."
"Biak, sortu ta kanpokoak onartu. Itz
Ikas-saillak. ez asmatu."

- 82 "Kajaspokoak.? Naiko kanpoko gauza daukagu. Erriari erakutsi egin bear zaio. Esan leikez
irrati edo radioa, eskribitu edo idatzi, idazti
edo liburua eta abar. Nere senarra fa ni, '*@rixe"reB alde gagoz. B
"Bietara, parentesis bitartean iminita
kanpoko itzak."
"Sortu bear dira. Kanpokoak onartu oso
neurriz. Mordollokeria at."
"Euskeraz sortzea obea izango litzake,
baiña gauzak gaur dauden tokian ikusita» iumaii.tik
bideak URRAT2EA iruditzen zait bearreaskoena. Apaintze kontua geroxeago etorriko litzake."
"luskeraz sortu. w
"Teknika ta kultura itzak eztira izkixn.tza batenak, orokarrak baizik. Euskera eztugu sekula kultur izkuntza biurtuko, izkuntza landu
guztiak onartu duten iztegia guretzen ezpafuga.
Burutik egiñak gaude ziaro baldiu frantzesak., inglesak eta abar, izkuntza ofizial baten jabe izanik ardietsi eztutena guk lortzeko ametset^a ari
baf gera.*
"•Erdibidetik jo. Munduko beste erri
guztietan erabat darabilzkiten zenbait kultur-itz
euskeraz ere erabiltzea onesten det. Euskerak ez
dtt besr beste edozein izkerak baiño eskubide gutxiago."
**Beste izkerak egin oi duteha,guk ere:
euskal fonetikaz jantziaz, xioski. Astakeria deritzat danak euskerara biurtu nai izatea."
"Eztakit zer esan.Euskeraz esango nuke,
baiña gauza delikaua da. n
"'Galdera oni erantzunaz, itzegin beza
nere ordez doij Domingo Agirre Jaunak, Kresala-ren
itz-aurrean dion guzia, nere-nerea egiten det.Beste alde, gogoan daukat Orixe jaunak bere =Urte guziko iiefca-Bezperak* ltburu ederrean "Bi itz"en
diona: "Mordoilloegi ez egiteko, batzuk» gasrbiegi ez jarduteko beste hatzuk." Ez da errez asraatzen. Orixe jaunak berak YAKIN'en 10'gn. zenbakian, 71'gn. orri barrenean diona, don Domingo
Agirre'k Kresala'n esaten duanarekin ez du alde
aundirik, baiña, Aita Intxausti jaunak Orixe'ri
erantzuten diona ere, nai ta naiez gogoan izan
bear. -Esah dedana: ez da errez asmatzen."

- 83 "Itz danekikoak (unibersalak) onartzea egokiena deritzait, euskerazkoak sortzeari
utzi gabe; ortan Intxausti jaunakin aago."
"Beste izkuntzetan ibiltzen diren
teknika itzak, guk ere, eskuaraz ibil alial ditzazkegu, beldurrik gabel"
"Gaur gaurkoz euskerak ez baditu
itz egokirik daudenari eldu, denporakin etxekoa
landuaz kanpokoak aienatu."
"Gorago esaxi dudanez, euskeraz sorturikoak atsegiñago zaizkit. Geienetan, errezago
ere bai... ongi sortuak diranean. "Tçrminoloj±n
auzian, "ORIXE" ta Azkue zaxxarexi iriizia ederrago zait oraingo euskaltzain (akademiku) batzuena
b 3, iñ. o "*
"Euskeraz ditugunak beti erabilli;
ezin bada euskeraren errotik artu,ezin bestean
kanpokoak." „_.
,
, .
"iDatozen moduan artzea egokien gaurM
A1 dan bezin erreza bear dula izan,
uste det, euskera. Baiña auxe aailla, erreza ta
era berean garbia izatea."
"Euskeraz sortu al dana ta kanpokoak
be ontzat artu. Zergaitik ez?"
Orra iritzi nagusienak. Ezin esan
denak berdin pentsatzen duenik; baiña geienak
iritzi berekoak ditugu. Bototara erabakitzerik
balego, erdi bidea eskatzen dutenak lirake naguisi. 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. Begi-okerrak eta itsuak eta argi onekoak eta eroak... erditik joango dira, bai,
baiña bakoitza bere erditik, bat ere ez erdi
matematiKutik.
Iritzirik onena, nik uste, beiñoxa
Aita agurgarri eta euskaltzale jator batek esan
zidana:"idazle onak jaramon gutxi egiten die
itzei; eugkera ondo dakianarentzat ez dago gargarbikeri, ez mordoillokeririk, euskera baizik. w
Euskera ez dakian bati, areago ikast'en ari danari, barkatu bearko dizkiogu bai mor-

doillo, bai garbikeri batzuk. Biak akatsak,"keri"
guziak gaiztoak dira-ta, Zigu batea bi paiitak:
nuu eieri an amilduko. Artu dezagun, bada, erdi-bidea. Ze±n eta nun dagon? Ementxe: idatzi dezagun problema gabe, kultura emaxi naiean, eta
kultura ori euskeraz... Ta orrela erdi-bidetilc
joango gerant Geroak esango; gaurkoz EGIN bearra
dugu. Ala edo ola, EGIN.
PRESENTAZIOA ATSEGIN AL ZAIZIX
88 erantzunak
7£ bai
9 &z
2 ez geiegi
2 obea naiago
1 bai ta ez
1 erdizka
1 gutxi
I ez ain egokia ere
INPRENTARATZEAN ALDATU EGINGO DUGtT7
83 eran.tzun.aic
kk bai
32 ez
7 berdin zait
INPRIMATZEAK, TXIKIA EDO AUNDIAt
66 erantzunak
37 (56 %) txikia
l£ (24 %) dagon bezela
aundiagoa
ez aundi ez txiki,erdik«»a
Erantzun ez duten guaiak dagoxx bezela
nai badute, oiek txapeldun.
INPRIMATZEAN.ZEIN
16 Euzko Gogoa 6
8 Selecciones k
7
Egan
3
2 Surge
2
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ERREBISTAREN ERARA?
Hechos y Dichos
Yakin
Proyección
Catolicismo
Razón y Fe

Ondoren,bakoitza batekin: YAKINtxo,
Eusko Yakintza, Karmel, Olerti, La Maison Dieu,
Sal Terrae, Verbum Domini, Esprit, Nuestro Tiempo
po, Figaro Litteraire, Insula, Euzko Gogoa(zaarra),
Instruccion Teresiana, Ensayos, Oggi, La Gaceta
Ilustrada.

SAL-NEURRIAKIN KONFORME AL ZERA?
•Naizta "krisis* garai gogorra izan
jendeak ez. du garestiegitzat YAKINen salneurria.
ZEIN BA ZURE BIZIBIDEA?
Askok usteko zutenez, galdera onek
etzeukan garrantzi aundirik. Baiña guretzat bai.
Parkatu, baiña urrengo zenbakian emango ditugu
galdera onen erantzunetatik atera Uitugun berri
jakingarriak.
BAI AL DUZU BESTE EZER ESATEKO?
Jendeari etzaio esanaia lengo galderakin agortu. Ba-du geiago ere esan bearrik.
Geienak beren zorion, eskerron eta
txaloak eskeintzen dizkiote YAKIN gazteari. Beste batzuek gorago esan gabe utzi duten zerbait
osatu, eta baita ere nai luketen zerbait eskatu
edo gaizki iruditzen zaien akatxen bat agertu.
Azkeneko auek zaizkigu garrantzitsuenak eta berak diotena emango dugu beste batzuekin naste.
Esan dute:
"Zorionak""GeiagoT Ez al zaizu iruditzen naikoa?"
"Oso ondo iruditu zait, irakurleari
iritzia eskatzea. Orrela, interes aundiagoa artzen baidegu."
"Urrengoaa galderak egiteko orrian
tarte geiago uzteko erantzunentzat; praille ximurtak nabaritzen zerate. A! ta zerbait ikasia naizela eta ikasten galerazi zidatela... ez aztu."
"Bai. Ezin leike ipiñi orri bat =SESELECCIONES=ek ekartzen daben moduan berba gatxak
zer esan gura daben?"
"Marrazkiak zerbait ugaritu eta aunditu. n
"Ona litzakela sarriago argitaratzea.*
"Illeroko bat ateratzera iritxiko baziñate, etzenduteke alburu makala iritxiko, ta
zuen su bero au, gaur aundi egin dedilla euskaldun epel geraxlontzat argi ta berotasun izaxi dedin.n
"Teoloji-Filosofi-sailla, naizta gatxitan irakurri, garrantzi aundikoa irudltzea
zaigu.Euskera landu ta arrotu egin bear dugu;

- 86 ©rtarako artikulu oiek balil© oberik ez dago. Sail
ori aldizkariagaadik keatzea tamalgarria benetan
1 T_ 117 S \c A

^

"Ba-dut beste zerbait. YAKINen, Teoloji
ta Filosofi gaiak errenkan artu bear lirakela açte dut... Ordena edo apaizgai artean bakoitzari
bere gogoko sail bat -teoloji edo filosofianizentatu bear zenioteke... Baiña beti ©re norbeye
gogoko beste la.nak bazterreratu gabe. Ezin leit«*~
ke gaur egin, Pernando Mendizabal' ek zlon. ura?"
"Urtean sei ieki litzake guztiz p<»*4*©. ••
"Lan.
guztiak neurri batekoak izan
neurri-muga bat jarri bear litzake. Ga
lokerien arteko eztabaidak utzi bear lirake."
"YAKIN-ek irakurle geiago izaa ditzan
eta gutxi ikasiak ere irakur al izan dezaten,gai
suspergarriagoak erabilli bear lituzke. E u skera
erriari dagokiona izan bear badu, berdin izan dezala gaia ere."
* a)lllerokoa bear lukela, naizta txikiagoa izanj b) edozelako idazleari aarrera ernar»
bear zaiela; d)euskera erakusteko ataltxo bai
bear duala j e) Filosofi-Teoloji-sailla
. area laturdeii eta bostardea geieaa bear duala
aldizkaria gB±agontaat' Izati dedin.w ''' •.;.',
._ •
"Interesdyuaeko artikuluak idazten saiatu
be.ax*

d i a g i * i , - a : - » ' " ..'
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"Gure.. auter*-. ugaria. eoskal irakiarle guzien aurrean jarri «ta orrela aarpidedtin geiago
izango lituzke. Or dago GRAN VIA-ren irabazia."
"Apaingarri geiago ta alaitasun geiagokin ez al dago ateratzerik? n
"Edozein gai idatzi al diteke errebista
"Ez ote litzake egoki izango umientzako
ikastolako liburuak (euskerazkoak.noski) nolakoak
bear luketen izan, gai orri buruz zerbait idaztea?
Ala jauzbidea dago or?"
"ORIXE jaunak "Bidalien egiñak11 liburuari ezarri zion aurre itzeko 3'gn. orrialdean azken aldera diona irakurtzea onuragarri litzai.gukela.ots: "Euskera landuzale batzuk etorri zaiakigu azken garai ontan. . ." asterx dan esaldi ori. '
;
"Sail guzietan eguneko problematzaz
egin ta ez or ibilli zer ikusi aundirik »z
kontukin. Easkera erdikoaj ez mordoilloegi ta az
garbiegi. Baifta beti gogoaa euki bear duguna:

87 bearrezkoeaa egitea dala. EGIN mayuskulakin,...
prallle gazteak esan zun bezela»*
"Euskera aurrera d±joala.Baiña ori ala
izanik,emendik aurrera euskerarekin baiño ardura geiago izan bearko degula easkeraren bidez
esaten direanekin. Ori zaillagoa da. "Escribidere11
izatea erreza da, baiña "escritore" ez."
"Lenbaitlen inprentan atera bear dala
llleroko biurtuz. .Gutxienez bi ill©roko. Batek
lan bi ta baiJao abe. jajxtzLrL. ez bardin geiagok
idaatea. Aitu?"

Adiskideak, ona IRITZI BILLA-k einaa digan frutua. Milla esker erantzun dixten guziei.
Ba-dugu. zer ikasirik zuen eraiitzunetaa. Azken
lerro oietan irakurri zenezazkete jendearen g«rariak; ez daxiak, batzuk baizik. Ondo gogoan artzen ditu YAKIN-en zuzendaritzak. Guzion artean
beteko al ditugu!
Erakuspen ederra. YAKIN benetan arro
dagola esan bearko. Berak uste baiño abegi obea
egiten diote: numeroak ziñaldari.
Bukatzeko, zenbaitek biali dizkiguten
erantzun luzeak urrengo zenbakietako lan batzuen
oiñarri izango dirala. Zenbaki onetan bertan argitara eraaten dugu Kamiñazpi jatorraren lantxo
bat. Milla esker berari eta beste guziei.
Zuek esa&go dazute, bada, bidezkoa dan
edo ez YAKIN-en poza. Nik baletz esango.
Enbeita'tar Kepa
-ArantzazukoaOARRA(
Xgaz bezela adierazten dizuegu jiroz
datorren urtekoa ordaindu nai dutenak eta
al dutenak, Abenduaren 20 aurretik egin dezatela. Besteeri "reembolsoz* eskatuko zaie.
Jiro galdu edo nasterik sor baledi, pakean
arreglatiiko gera.
YAKIN-en zuzendaritza.
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