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ATARIA
Gfa sstetxo dezu oraindik
"Yakin". Iru aldiz iriki ditu begiak^eta iru aldiz,zorion,ez,pbz-dardara bat sen*
titu izan du barnean'seuskAl
zintzoem eskuetan erortzearen poz—zirrara,alegi9.
Ta.,.irrip«r egiten ikasi
<iu gtire "Yakin" maieak.N'a1 B ez i^ripar egin ainbeste
arrera on eta biotz eder ikusi ondorenf
Irribarrea ezpañetan lore
t?« eskerronik beroena "barn^
an dularikjbere begietan etorkizunaren kemens dizdira
duan gaztetxo pertxet^ iruditzen z«it •fYakin11 maitea*
Storkizunaren M d e « «rgi ta
dizditsu ikusten dulako...
zurifirakurlefeskerr«k.

TEOLOGI-SAILLA
AITA SANTUAREN ITZA

Esan bearrik ez da.,Aita Santuak aspaldi ontati,obeto esateko,oraindik "pakesren alde"
eman digun ik^skizunik bikañena,1956'ko Sgutoerri
deia degula. Amabigarren Pio Aita Santuaren deiak oro ots aAndikoak izan dir«.Ba?t*» azkeiiiekoarekin berdiñik, eg dutel» derizkiot.wJakinM berta-;
ko aurreko zenbakian (lllof) HAita Santuiaren Deiaren
iaren oiartxunak11 izendrtturik 'l^antzazu'ko BereBereziartua'tarIñaki'klan pdllt ba't agertu digu
gai ontaz. lundu zabalean,alderdi,siñismen guzietako gizonek irakuri'i dute- ets-zabaldu. Batzuek
txalotu egiten dute|besteak zspaldu. Auen artean
askok oker uleTtu dutelako,eta bestflak besterik
ez dakutelako»
Garrantzi au gogoan izanik,Ait» Santuak azketi iru illabete auetaa egin dituan beste
la^ guztiak alde batera utzirik,Eguberri Deia za
baldu nai izan detaundikiro*Abendu-otsailla bitartean egin dituan Dei,Itzaldi t Eskutitzen,.,artean -danean amabost dira- Analgesiari buruz egln
zizkioten iru galderari erantzun-itzaldia da noa
ki ederrena. (Otsaillaren 24) Itzaldi au,eta i gazko "Mingabeko erditzaz11 bat bestea osotzen d4
ra.
Filipinas'ko (1956-X11-2) eta Italiko
(1956-Xll-16) Eukaristi-Batzar nagusisri egindako
irratitzak aipagarrialc ditugu benetan.

Gaztedi Katolikoen erriarteko Batzarrari
rrarl (1956-X11--14) eta Gizon Katolikoen Batzarrari
rrari (1956-X11-8) egiodako itsaldiak ere erakutsi ederrez beteak ditugu.
Gfuraso eta irakasleak batez ere,bañan
egia esateko aurrekip noia &&o ala ikustekorik
dutenak oro,bere -/betebearreri buruz ,zer ikasia
izango dute "Ama eta Aurraren egunari" (1957*16) egindako itzaldian.
Eta orain»goazen, bete betenn Aita,gura Ir^kasle degan amabigarrea Pio A. Santuaren
eguberri deian murgiltzera.

MUNDU GUZIK0 KRISTAU ETA ERRIERI AMABIGARRE
PIO AITA SANTUAREN EGUBERRIKO
IRRATI DEIA
t!
3gi ta Pskeafen egarri diran lur ontako glzbnevl Kriatoren jaiotz egun arrigsrrlaren
berri ema-n. zale 'berriro". Its auekin asten -zaigu Aita Santua Amabigarren Pio»1956'ko Sguberri
Deian. "Ti*anseamu8 usaue in Betleem".lt!Croazen Be~
lenera,Jaunak agertu nai izan digun gertakizuna
ikustera..,'Kristo bera bai degu gure oker,ezbear guztietntik garaille aterako gaitun «zka*tzaillea11:
1956'ko Eguberri Dei au,len es«n bezela,Amabigarren Pio'k egund^ño eman dizkugunetan
lenengoa degu;pakearen alde argikiro mintza zaigu.Aspaldi ontan gizonek bat bestearen .aark'a guda ikaragarria d»bilkite:eriotz,negar,ixtillu...
sortzen diralarik nunn«»li3aña,zer- dala-ta gudaketa- auek?Al.kar ezin-ikiisi auek?Bata'!-c beste» jan
bear au?Sz al du gizonak bere barru- n^rrunn pakea,lasaitasuna egarri?2er degu b«-i» gnitz guz•fti auen itur^rlT^erk sortuarazten du munduaren
g^urko larrialdi au? Ara zer digun Aita Santuak^
" Bi gertakizunen alkar eziña ogeig«rren eunkiko gizadiari z«nia ikaragarri« ^aio, gizonen arro~

keriari zauri.sakona irikitzen diolarik.Alde batetik,yeknikari buruz s:\xre artean ikusi degun
antzaldatze onek,asmatzalle izanik zapaldurik
utzi duan gizon on&n uste au:txirotasun eta biarkoaren bildurrik gabe,aberastasunez gañez da-~
gin mundu bat sortuko duala. Beste aldetik,azken urte auetan ikusi ditugun erio-negar eta sakailketak,auen ondorio dan bildurra -gizonen ar~
teko pakeari et« batasunari egonarririk eman esi
diotela nabaiturik- aundiagotzen dal»rik R7»ken
urte «uetan". Zerbait bada beraz ongi ez dijo»~
aa gizonaren bizikera osoan ;err»iñ—erreiñean.
uts bat du usteltzen dualarik.Uts ori nun dago
izkutuan? Nola eta nork zuzendu deike?"
Bi erantzun eman dir« galdera auek erabakitzearren.Siñismendunen erantzuna eta zorioneko tekrjikak ematen diguna.Siñismendunak dionez,bi gauz «?uen alkar-eziñ» sortu duana2...
Kristau bizitz eta Rristau siñismenaren «rteko
osiñ au degu".Siñisgobeen erantzuna berriz,beste er»b»tekoa degu.Auek dioten©affeeknika blrlesn
iraindik aurrerago,bidearen «zV/neraño joatea
izango litzake,et« o»kiña,siñismenari begiratzeke eta gañera siñismenak gizonari etn jçunduari
buruz erakusten diguna gogoptn artzeke« Itz batean, usten dute t* baita ere erakusten, garai
auetako gauzen alkar-ezin au Jainko ta sinismenaren beArrik gabe, gizon berak garaitu dezakela» "...Beste era batean, Belenera joateko goitik dfitorkigun deiari ajolik ez diote. Ta giaonak,gertatu zaiguna, ta Jnunak erakutsi diguna,
Belenen bakarrik jakin dez«ke M .
Sinismenak ematen digun erantzuna benetakoa degula guri erakustearren, iru egi ogertu ta zabaltzen dizkigu:
1) Gizona, aundi ta koskor
2) ijizona bere eginkizunetan aske
3) Gizona Jainkoaren menpeko

egi auetaz itz gutxitan agertuko
degu Aita Santuak luze '&dlerazten diguna»
1) Gizona aundi ta koxkor
w
f5izon«r#B «3iera?izatea,gerokoa ta be
re edesti» Aurtxosri*Qts gure arteko bere Jaiotzari batuak dauae**wBelenen jaio dsn Atsrtxoaren
ee^sk® aurrsan m*kurtu b©^r luke kristauak gi~
sakiari "buruz e^i« j^kiteko'**
erakusten digu "bada Belengo gert»kizunak ? Oca E®rrn Gfizon»rea jatorrizko ontasun
ta indarr8,at»@gin-»b«r#ts®«n utseaa eman zitzaiona, Baftan gogora dskarkio beretat»bere argal~
keria,len gytrssosn ermaa -geroztik ©tengatoe 1#»
zango ziran ®rru«n ondorio- agerian jarri zals»3rik"» Beir® iadarr»ri buras>'bsdnki gizoBak,len
erru arr«k aruiaduai'en nagasitasuna etziola kendu,
nagusitasun ori ondo betetzeko ziurtasuna baizik.
"Surtxoaren seaska aurrean bere igsro
eguaak eta bere zer-izatea argi ikusten dujbaña
baita ere bere gerokoajegun batez galdu zun goiatp'sgin ura »re nol» lortu. Bsi baidaki «skatxo
«rtan gizonen sskatzalle dan Jesus dagola»gizonen ^rteau bisitzea nsi izan ztmafgizonei erruak
biotzetan «gia aisskien z»uri»k sendatzera etorritako Iroslesf Jainko seme iz«t®a berriro emango
zien«,ta gañers,pekatu edo obenak sortuerazi zun
naspil ura gsraitzeko indarr»* Bere biotz barrunaspil am betl g»r«ituko du kristauak,gogoatj baidu Aita maitale bat duala bera ondoan lagun beze1«. 3»ñan biotg kanpoko naspil ori? Zer egin b««r ote kristausk naspil orren aurr«an? Alde batera utzitafajolik ezta? Zer egin bear ote kristauak
uak naspil orr*n aurrean? ftlde batera utzitajolik ezta? 5z,ez orifAit8 3antuak dionezs1* Kristauak
tauak naspil oni erantiHin «goki bat ematen seiatu bearko du,gizon arteko bizikerari begiiri'tuaz,
noski". *i»a zer erakutsi bear dion siñesdunak gaurko giaonari? gizakiaren indarra noraao iristett

II
dan ezagutuerpszi; ®z ordea,itsu-itsu8n^duan toafio
geiago ezta ere gutxiagG,bañan bere neurriak ar~
gi agertuas* Gizakia dan bezela artu arttttbere
aunditasutia ezagutmasj'bafian baita ere^Mfa koskor
taeuna,
Erlijioari buruz*jskinerazi b«s©? die
toerebat^erlijioa ez dala osstopo alkar-essia au sra
•bakitaeko» Ez ori bakarrik,Erlijioa degalt
"*
ra orabaki deaekena*ta bera b«karrik«
Bere eginbear ori batetzeko
^
ruan izan bearko du kristauak g&uTko siñisgabe.ek
pekatusz zer iritzi duan* Imaa er@t onttk |©torri_s
ko errua aintz«kotz«t ®s du artsen ta ustç. da gs—
ñera bere sulkeriakj,erortz® ta orrelakoak pekattiaren oniorlo izateko ordez^bere iaaki
ren ondorio dirala^ta jaklfia sendatu
diotemez inguratzen dun muaeit* orrekia z@r. ikuste
ko dun argi-argi gizoaak ©sagutzen duanean gaurkoargalkeri guzti «uek bere azken eguna igango
Korion-egun ori noiz isango ot®
Iritzl onek ondorio onik ikartzerlk ez duala ageri ikusten ds.Z«barkeris toki guztlstsne.
giza-azkerari buruz^naiz ©giateari feurtt
laz ulertu diteke orirordea? Holas berdindu ditezke,oiek egiten duten eran,gizona eta beste g_i
zakiek? Gizona eta landare bat^ Gi20.ua eta abere
bat? Ori al da glzonaren aundia ®zagutzea?r
m

Braatzun egiaskoa gai ontaz daaiaiguna
siñismens degu orñiri ereçborak ongi ©z^gntsen
baidu gizonar®n eglazko isatess"»..giaonaren oau
sitasuna,neurtua cri bai^eta gañera pekatuare.ri
egiaH* Onek bekafi^ moztu deilce gauz guattit'fe'
gaur eguaean ikusten degun zabarkeri orl* Eta ori ikasiko deg Jainko Aurtxoaren seaskara aonlki joaten bageraB*
2)Gizona,bereeginkizunetan aske
gizonen blgarren utsa ets sl
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kar-eziña ekarrerazi diguna au da:'*Alkarte "berri
bat sortuarazi nai izatea; bañan,gizona Edestiaren jabe bezela ezagutzekeç jabetasun ori ematen
dion askfitasuna,eta aakatasun onetzat bissi dan
eta neurriak jartzen dizkion erlijioari begir^tzeke"»
Teknikan dute uste osoa eta igaroarekin ez dute ezer ikasi nai,atzd»ak "biarkoarekin
ikustekorik ezer ez baku T3ezela."0geigarren eundiko
diko gizona,arroturik dago lur onetan bizi dala
jakinki;berak eta eta berak bakarrik eraiki duan etxean bizi balitz bezeña,eta egillearen eskubideak bereganatzen ditu". Utzi,bada, alde bateratdlote,igaro~eguna,eta baits ere len igaroeri itsaten diranak,batez ere erlijioa.
"Erlijioa oztopo "bat besterlk ez da ta
biarkoari buruz,alde batera utzi dezagun bada.11
Bafia zer ote da itsu izatea? Holaz aitor dezake itsuak argi bearrlk ezduala ikus de~
zan? Erlijioa alde batera utzi? Sz al degu bada,
"bera gizoaaren argifbere asiera,nzkena., *erakusten dizkiguna? Erli^ioak igaro egunak gaurko eta biarkoarekin ikustekoa aundia dutela erakusten digu; Erlijioak,teknikari buruz oralndik
aurrerapen aundijlilluragarria ikustekotan gaudela ezagutzera emnten digu* Bañan,Jaungoikoaren
eskuak guzti auek erabiltzen ditusla bere oldera
gizonak onartzen ditualarik,jakiña»eta orregatik
^izonak Egilletzat bere burua jotzen badurjainkoa Egille bak«r bezel« ezagutzeari ukatu9z,gaurko gizonak geienik opa duteaa arriskuan jarrika
du. " 3ene-benetan askñtasuna et« p»kea opa dituanak guztien egiazko Egille bakarrayj
bearko dio
Len essten genun alkar-ezin orri erantzun e^oki bat eman nai badiogu,Belenerako bidea artu bear genduala,"Belengo askaren aurrean
auapez erortzen dan Kristauak ulertuko baidu,len
*»ipatutako iru egi oiek,ots,askatasuna,pakea et»

I
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erlijioaren elkprtzea zein bearrekoa eta zein
garrantzi aundikoa degun% dio A. Santuak, "argi
eta indar emanflro bai dio bere egiteka aundis betetzeko".
3) Gizona Jainkoaren menpeko.
Siñisgabeak -orrela izendatzen ditugu
bigarren teknik** berrizte edo dalako orren asiaatzalleak- gaurko egiinean, teknika bide ontan,erlijioak eto obeto esan Jainkoak,eaer ikustekorlk
ez duala aijfeprtzen dute,ete aldr batera utzi bear
genukela»amit^ft bidean laguntEa orde,o7.topo iaango litzaigukelakoaG. Gizona bere buruaren 3 a un et* jabetzat ezagutzen dute Jainkoari zor dion menpekotasuna ukatsen dutelarik»ftl@ntzatrgizona bera da tekmik» bideaa Jainko ts» Jainko ba~
karra gañerai Eta berlitra,askatasun,pake,gizarte
aurrerapen». .gurtten ifurrl;eta ez Belenen jj«io
zeigun Aurtxoa» Dena Jamkogandik datorkigulfl,
esaten dlgutea Pablo donearen itz aiek ez dituzjotzenfobe bearrez.
Bere Eguberri Dei onen irugprren atalburuan iñoiz baño avglBgo mintzo zaigu A»S*»Btua
pakeari buruz. Munduan pakerik ez dala ageri agerian da»baña gizona iñoiz baño geiago gaur pake
bearrean dala,Guztien aurretik pakea opa duala
ere agerian da. Zerk lekarkigu&e,ordea*aiiibeste
amesten degun pake orl? MOn eta maitale diran
guzti guzt^eia bñtasun sendo ta iraunkorrak -eraman edo Jasan eziñeko bizikera erri guztiei,nola
edo ala «^rri nai dien etsai anker baten aurrean- lakñrKigukela pakeafeta ekarriko eTe digula
ziur ziur nagow» Europako errien alkartasuna,Asia
a,AfrikafSortaide-erri,Palestinako Errien batasunak
nak sendotzen dutel«rik,be«r bearrezko genuke
g«ur egunean. B«ña nlkartasun ori er«bat iristeko,benetako eta egi-egizko alkartasuna bear luke
erri batu guzti auen artearu wSz bailitznke,alkar
tasun sendorik izango...alkarteko erri bat edo

besteari kalte «undi bat esrortaeak,beste erriei
onik eksrriko ez diola ulertu «rteño'V., Bat arix
ku»n dagoenean» alkar Iagunduf aitzekl maitzeki
ibilli ordez... w ez bakarrik gogoz, A.Santuak
dionez, ez bai dago zintzo jokatzerik "polititam"
gogo utsean. ..•* egitez bafio,
Eta orain adieraztera ematen digu itz
gutxitan -pakeai-en alde beti mintzo zaigu- guda~
ritza, izkillutza eta guda bera ere be«r be«rreko»k izan ditezkela nolzefin bein gaurko egunean.
Smen esan bearrean naiz A.Santuaren Eguberri Deiaren
iaren alderdi au, oker uler-tu duttl® askok e£a
askok. Izftn ere, uste bai dute "bere etsaiek> A.
Santuak dion oro, berak nai duten eran irizteko
eskubidea ba-dutela9 Batzuek amabigarren Pio guda alde dagola sitortu dute lotsRtzekej besteak,
alderdi bat edo besteren alde$ auek Budapest'en
gertatua txalotzen duala eta gañera piztenf aiek,
"Suraton sinismen-egitzat artu bear degula, abar
eta abar. Bañ«n @gin. ote da ori? A. Santua gudaren alde? Ez,ez. Ez ditzagula arren, "politikaz1'
jantzi A. Santuaren itzak. Ez ditzagun oker ulertu. Ara zer dion;1* G-uztiak jakin benr dute iñoiz
baño okerrago arkitzen dala gaur mundua, Argi ikusten da zer nn± eta zer opa duten bere aberrien
mugaz kanpo lurrak eriotzez betetzen dituztelnrik, guganontz datozten burniztatuko guda-gurdi
oiek: erria, gorroto duten bizikera artzera beartu. Ber»k nai duten zerbait lortzearren, berezko izan edo ez, alkar-izketa et« bitartekotasuna
alde batera utzi eta atomika izkilluz bildurttmz.
Gertatu ditekena da beraz, ^ttzak^orrela, alegiñ«k egin ondoren noski b«ztertzeko, eta ondorio
ona izango du«n uste osoan, errl bateri guda zillegi izatea..* HSta ori bera erakusten sutela
esaten du, amairugarren Leon eta amabostgarren
Benedikto A. Santuak» bañan beti adleraztera emanez, "gertakizunak agintzen ba suten'lset*s ez
bazuten, egunetik egunera kaltegarringo diran
izkillu berriak egiteari uzteko errl agintariei
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agindua2, et« egindakoak pskearen eta gizonen
onerako "bakarrik ibiltzeko. "Nere naia ere,ori
da" dio garbikiro»
Gero, el"buru guzti suek irixteko sortua dan O.N.U., ots, Erri Alkargoak, bear luken
oro ez dagiala azaltzen du. MIñori, ezts ere
O.N.U. berari, ez ditekenik etzaio eskatzen. Bañan ala ta guztiz ere, gizonaren eskubiderik nagusienak arrixko«n ikasten ziran errietan, ikertzalle "batzuek badallta edo, bere indarra agertu
bearra izango zuan", Badakigu itz wuek zerk esenfaii'MSfcten diakiom Ungariko guda garairik elduenean zegonean, O.N.U«k ikert^alle "batssuek bideli
nsi iaan aitun Ungarira, et» agintariek, Komunistak
tak iaan, etaien sttrts&en utzi. Uolatan diteke bidegabe ori? Sz al du O.N.U.k indarrik bere eskubide«k alkarte ortako errieri beintaiat eaagutu
arazteko? Bidali O.N.U.tik katipora bere eskubideak ezagutu nal ez duan erria, berak agindua
bete nai ez duana* eta oraindik okerrago dana,
ankapean zapaltzen dituanak.
Aita Santuak O.N.U.ri eskatzen diona
au das 3©artu ditzela errlak oro izkillu.berrien
egiteari ustea^ eta egindakoak gutxiagotzea. Sta
gañera azken urte auetan egin diran aurrerapenak
-batez ere egaakiiieri burua- agintzen bai- dlgute, ikerketan egin ditezels errleta'n oro, bakoitzsk ser duan, zer dezaken jakia dedin? eta neu»
rri egokitak artu ditezen. Pakea lortzeko -biderik
aukeratuena au litzake, Aita Santuaren iritzian.
Ortara irixteko ordea, erri guztiek
pakearen alde gogo batez jokatu bearko lukete.
Gogo on ori, Kristauak badaki Jaunaren emaitz
bat degula, Belengo aurtxoaren seaska aurrean ikasi bai du*
Araaitz©kof 1956 'ko Egunerri Deiaren
a^ken itzetan, Ungarian gertatue gogora ekartzen
digu. iiin biotz onez, Ungariarrek lagundu dituztea

guztiei biotz biotzez eskerrak emsn otidoren, eskari bat egiten du;M Srri zanpatu onen naigabeak
arindu eta orain arkitzen d&n egoera neg^rgarritik steratzeko, M o t z oneko gizon guztiak otoitz^
sn 5«*rraiko dutela eta bere laguntza eskeñiko,
uste degu". asko eta asko dira azken urte auetako istillueri esker bearra zer dan ik«si dutenak.
Besteak bearrean ikusirik geldituko ote dira auek
laguntzeke? Bderki bizi diranak,berriz, bere la~
gun-urkoa Irtrrialdian ikusirik ez ote dira ukituko? Bañan, zwen I&r9çuntz«rekin bat, betozkie Eguberri
berri gauean agertu zitzaizkigun "argi" ete "bi~
zitzsM, otx Kristo".
Aintza goian Jainkoari, eta pakea lufean biotz oneko gizoneri!H Au esan ziguten Eguberri
rri gauean aingeruak Belengo estalpe ondoan; au
bera dasaigu ogeigarren eunkian amabigarren Pio
Aita Santuak. Biota oneko edo biotz gaiatoko izan nai degu? ,..
jakin dea&gun» bada? lur ontan biotz
onekoak, eta ez bestekoak izango dutela pakea "...
et in terra pax hominibus bonae voluntatis".
Balerdi'tar Ion'ek
Lazkao'ko Beneditarra

MARIA

GIZONEN
AMA

OARRAURRE

Tlpl tapa,burua
rik eta lotsatuta;, Arantzazuko aldapan gora nos .
2er dala-ta? Ba, eustealdun soñekoakin lensngo al.~
diz jantsi naizela,tayorbanduta,zulo•askokin Jan
tzietan arkituko tiauauelakoan natorkiaue»
Szta amtssekoa. imabi urte luzeak kanpoan daramazkit, eta Arantzazuko Ama Birgiñari agertutxo b©t egitefco,euskalduo jantziak gertu ditufc^Baña izugaiTisko otaa egiflarren (-21 grado
azkenengo astean euki ditugu),ia ia iserditan
gelditu nais?-buruan ez neu^kan its. geienak izte- '
gian ikusten»i7.kunta iaotza-k,nastu ez neciir^egin™
da gero ta abar*
Jaungoikoari eskerrak^biot.^eko anai batek azkenean zerba.it ot>eto konpondu nau.ta ona
emen:Arantzazura eldu nais,
Orain,zuçn Yakin aldizka-ingiko o.rrail
eder oietan toki ezkutu bat ba»zenute?ixil~ixilik
ta osopozik an sartuko nintsake*
•Baña nere larrantaa oraindik erakustekoa ç&o itxurazkoa ez baderia,tie.sute*orduan pakean^bildur gabe utzi nasazute; orko Elizara e&rtu»
rik nere lenengo jantzi euzkaldun lan auek Ama
Birjiñari biotzes eskeniko dizkiot,Agur Maria guz
tiogatik lenago esanaz.
Ta gero,aldapa berajOñati ta Euskalerri
guztia aurrean dauzkadala,alai,blskor,etzera bi- ••
urtuko naiz,euskaldun jantziak txarki igiñlak, i- .
zan arren,oso poliki dagokizkidala jakijnaz.Agur*

18I. MARIA, GIZONEN AMA
Gogai nastuak^eta batzuet&n okerrak ere bai,Mariaren gogozko Amatasuntaz kristau erri
etan zabalduta sarritan arkitzen diraTa ala ere Maria gure egisko Ama da«li,gi pozgarria auxe*Egi ori egiztat?:ekof ba,lendik
ikuei ditzagun araatza orren gezur iturriak:
Ama Birjiña ez da gure Ama "maitatzen gaitula
ko.
Ama guztiak maitatzen bai dute;ama izateko,
maitatzea ez da naikoa.
Ama Birjiña ez da gure Ama '^graziakin gure
gogoak janaritzen ditulako. Inudea ez da ama,
Geiago oraindik: ezta ere Jesusek Joani esandako itzagatik:"Orra or zure Amaritz auetan.
bakar bakarrik Mariaren Amatasuna ^artzea,ta izer onen aunditasuna herdin da.Benetako semetaounari ez dagokionera amatasun ori gutxitu eta
txikitu egiten dutelako.
AMA BIRJIÑA GURE AMA DA DA «GOITIKO BIZITZA

EMAN

DIGULAKO

Gizonak bi bizitz ditu:bata,gorputaar£
na,ilkorra;bestaa,gogoarenaçillezkorra.Gogoaren
bizi illezkor au Mariak eman digujorregatik da
bera gure gogozko Ama,gure gorputzeko izatea e~
man diguna egizko ama degun bezelaxe»
Ez da au ametsa,egi zoragarri bat baizik»
Gure goitiko bizitza,Jesusen bizitza
da gugam"^uhi vivcre Christus est":Neri bizitz^
a Kristo da,Paulo doneak eean zigune
Baña Mariak eiran zigun Jesukristoveta
nolabait,bere biziaz bizi gaitezen eman algun
Maria,beraz,gure egizko Aata dia.
II. MARIA GURE AMA EGIN ZANEKO IRU
ALDI.
a) Nazaret.
Ama Birjiñak Jainko Semea
bere erraietan gizon egitean eman zuaneko baietz
koa ziur eta zeatz etzula ulertu diona buru eta""
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begurune gabe ari da« Eere baieakor? Jakiñen gaSe
an emana isan zanyondo baizekien bere esku zegoñ
"bai edo ez" aren gain zegola bere gurekiko asa
izate edo ez-izatea.
Begiert aurrean zeukan Jesusek egizko
blz:itza»goitiko Mzitza zekarkiola munduarl;eta
bers Semeari ematen zion bizia era berean guri
ere ematen zigulaArgi ta garbi ageri da egi au:gure bizia dan Jesusi bizia ematea beregan artu zun Bere eskuko amatza,jainean gañeko eta biotz-zaba
leko amatsia,
Au izan zan Gure Amatza bidean Mariak
eman zuan lenengo oinkada,
b)Guruzpidea. (Calvarioa).
Bigarrena Guruzpidean eman
Golgotaren gañean gure Srospena bete
bukatu,osatu
Antxe Jesukristok bere eriotzakin ||zitze Irabazi aigun^ Bizi oerri bat,bere faiaitza
ren zatiduna.
Baña gurutzearen ondoan an beruri el•
kartuta Erosle lan onetan zutik z;egon bere Ama«
Onek bere erraietan opari bezela eortu izan zuc;
Gero,begi aurrean gurutseko oparia suala asista
azkenik eskurik zabslenetzaz Aita Jaungoikoari
eskeñi.
Onela Gruzpide gañean Bere eskein'iiarei'- oHazezjestutasunez eta naigabez Mariak &%$tu gindun. Une onetantxe bete 7,anr Jesusek Bere
biziko lipar nagusi ontan zoriontsu ospatutaen
dun»Mari aren^Amatasuna.
Bana Jesusen gurutzeko irugarren itsftk
etsir Amataaun au sortujbaiejr.tu ota osatu baiaix.
Mariaren eemeak baiginan bere Jesusen Ama egin
zan ezkeroztik.
°) Ugutza (Bataioa).
Au da Mariaren amaldeko lisakeraren a?,
kenengo ainkada.
Gu ilda alez gain jaiotzen gera. Bizitza Ugutzaren ur onetsiak ematen digufe-
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Eta lenengo Grazi au lortzen degu Mariaren bitartez?grazi guztien Bitartefco danez*Au
egia bada,egia izango bearko du batez ere,gure
animara,goitiAO bizitzak Bataioaren bitartez,sarrera egiten duan une bertan»
III» M A R I A R E N GUREKIKO AMATZAREN GOGOZKO
IZAKERA
Haiz Ama Birjina gogozko Ama baizik guretzat ez izan,benetan egizko Ama degu.
Grarbi esan bear da Ama Birjiñaren Amatzari ezartzen diogun "gogozko" izen orrek,ez du
la iHola ere Amatza orr^i egia ukatu naio "Gogog
ko"' eta "egizko" ez dira elkartu esin ditezken
gauzak.
Beste aldetik Jesusen Itzak garbiak dira:"Spiritus est qui vivificat;caro non prodest
quidquairio7erba quae locutus sum vobis,spiritus
st vita sunt":nere itsak gogo ta bizitza diralaria gure egizko Ama da,izen onen esan
nai betean,ez noski gaitsuan,gogozkoan baizik?berak gogoaren bizitza eraan digulako.
Iy» JESUKRISTOREN ZIÑESGAI EDO EZKUTUA
MARIA, JESUKRISTO UZKOLAREN
(MISTIKOAREN) AMA.
Alegintxo bat egin dezagun zerbait geiago egi bertan barneratu gaitezen.
"Misterio" itz au Paulo Donearen itz berezia da Kristoren Gizadlarekiko batasun eta e2~
kartasuna adierazteko
Bakuntz eta elakrtasun oni Bidaliak
sarri ezartzen dio bere eskutitzetan soinaren
antz irudia%Jesukristo Buru ta gu bere gorpuzki
egiñaz.(l Cor.12,27) ;Sf .4»12;Col.l,18 etc...).
Mariak,ordeafosatu zun gizakunde edo
Bncarnazio au Kristoren ezkutukia Gizon-Jainko
elkartze arrigarrl ori egiñaz,len morroi giñanok
Mariaren Semearen bitartez Jaungoikoaren Seme
biurtuaz.
Ta au,Jaungoikoaren Bemea Harlaren Semea izateaz batera^egia izaten asi zan.

Ama Birjiñak egin zun elkartze arrigarri orl,Jaungoikoagan betiraunde guztitik izan
zan asme-aiaets ori,* eta egin zun Kriato gure auruarea egizko Ama izatearekin.
Baña Kristo gure Buruaren danaren gorputzakiko Amatza orrek berakln daraiaazkin bai
guire gogoakiko Amatasuna ta bai gu berpizten e.ta
erosten Kristok izan zun lanari laguntza ere*
3Beraz,Kristo gure gizakera bera daramaneZf Gizadiaren bui'U da oGisatasun
ori9,ordeat Mari~aganciik artu du;bere giza~t2site artze orieta gure
KristtS.soffiaren zati isate au^gauza baten bi »1derdi besterlk ez dira« Orrela^ba,Mariagandils: da~
torkigu X'riBto-gorputaaren zati izate au.
^Orixe dakarte barnean Bidaliaren itz
aiek; " Bañan epea edo dembora bete zaneañjtTainkoak bere Semea esakumeagaridik jaioa bidali zun, »
bere semetzat gu artzsfcow(Gal.4»4-5)«
Ori bera esap nai digute Elizaren 3ura~
soak beren etengabeko erakuteia adieraziaz beln
eta berria Mariak bere Semea sortzean sortze orregan eta orregatik,Grizadi guztiaren Ama egin
Agustin doneak,adibldez,oaela dasaigu:
"Kristoren gorpuzkiak zeraten ezkeros,nola ez
dagokizue Ama Blrjiñaren Aur-gintza?" <=
Onela mintzatzen zaigu Leon Magno &onea ere?"Kristo gure Sroslearen jaiotza gurtutssean,geronen sortzea ospat^.en ari gera» Kristoren
gizakundea kristau guzien iturburua da^eta
Buruareb lai^tza Gorputzaf^n jaiotaa bera daH»
Ama Birjiña,berazsAgustin donearen itz
saKonez esateko,wJesukri8to"osoaren " Ama da,
Kristo''mistikoaren'*Ama. Kristo ouruaren gorputz^ati geranoñ"""gogozko"Ama, eta Buruaren beraren
n
££.r2jut.2^kiko*' A m " .
Bukatu dezagun*Mariaren Amatasuna egi
garbi eta sakona zaigu,gure animaran izate eta
bizia dan Kristoren-Gorpuzkiak geranon iturburua
Maria dalako*
A.M.D.G. et B.M.V.
Madinabeitia'tar

Josu S.J.

-ZZ

KRI5TO-REKIN

BATEAN
BERPISTUAK
Oolumba r.jarmicmeii
'le ÇJhrist dans ses
idaztltik euskerelduu.
Jesusen Nekaldi-egunetako eitkutuki
t i a iaul Doneak i t z ^utxi abetan Bdicraztsn
'•Bere burua apaldu zun, iltzeraño man
Ikusi de/ru norario apaldu dan Jesusj a
ren azken-mug& jo du; "maledictus otnnis qui pen
det ±n lirgno" idatzita dagonez, "donçetsi baten
aukeratu du.
Bafian gure Jaunak ,jetsi nai is.sn zuan
laido eta oñssieko osiii oiek, berebat maitasun
osiftak dira; etu maitasun orrek erakarri dizkigu bere Aitaren errukia, Zerurako eta donetasunerako esker guztiak.
Apaltasun itzak Nekaldi e^kutukia adi
erazten diguti beaela, Paul Donearen esan batok
^ogoratzon di«ru Jesusen Berpizkundea: "tipinkoarentzet bizi da"» Aren,gan ezta arreakero bisi
oso ta aintsatsua baizik, gaxotasun eta eriotza

ren bildurrik **abeko bizia. 'Vl^ta &eia^o ilko$
eriotzak eskurik eztu i.rre£kero kren ^ain". 3ere bizia osoki Jalnkoarantzat, Jainkoaren eta
*ren aintzBren iñoiz baño «aleago,
Bere Letanietan» Eleizak izen berezi
batzuetaz deitzen oi ditu Jesusen ezkutulriak.
;ren Berpizkundea "Donea" deitzen du;Mxer sfetictam resurrectionem tuam", ^er esan nai du orrek?
Jesusen ezkutukiak oro ez s l dira bacls doneak?
Bsi, noski. jL,en-leenik Jesus bera "doneetan doneena11 da; "Tu solus sanctus", ^eEako Grloriaa
ab^esten diogun bezela. Bai, Bere ezkutuki guztiak' doneak dira, "Bonea Bere Jaiotza' 1 flg.uod na3cetur ex te Sanctum11;. "Done^, bere bizitza guztia"; "Bere Aitari atsegin zitiaionta ejfrin du beti M f
b«dakiaute bestealde, i.lork e* diole obenik egotszii 4»1 iaan» Bere Nekaldia done« daj gisadioren
c^enakatik i l da bai, baiñan op&ri kutsug**bea da{
bildots orban gabea da-ta. Bera oparitzat eskeintaen dan &{«izpurua ere "^uren, utsik gabe ^arbi
eta ogendi-tartetik bereizia da",
2ergstik,bad», Berpizkundea, Jesusen
beste edozein eskutuki bauo bikRiñ&^o "done" der i t z a ElizakV
Szkutuki ontan Jesusek era bere^.1 betess darakuskigulsko donetasun ©iutougfcirri^k; g»ku-~
tuki onek nabarmenngo ats&altzeo diskigulako «esukristo bere eredu eta iturburutzat d&ukan gissadonetsñunaren er&gingsrriak, Isten ere, jure bide
t« &rgi dwn tJesus, bere Jainkoatasunarekin b**tu
ditezken onoimen guztien iki»sbi4e assait»en batsaioru bere bi,u.j.ti6e ^ai&tiun, bere Berpizkundeen bateii ere donetasun erakuski dtagerkigu.
dira bt*da donetasunaren erE;;-in~
gsrriakv Griasa-be^ietan bi dirala genesBke: «legia, bttta edonoluko ogenetikrtn «ldentaea edo
izaki orori bizkar eiaatea; et« osoki eta irauokiro Jainkoarena is&atea, begtea»

Orra bad«, ikusi degune*., 'bi
ok guxbi, Jesus illo"bitik irten aupreHU ez beaiñ
sr^lago arkitaeh ditu/iu bere Berpizkundean, Gizon e^indako Itzst, "betlduuik "dotie" "bikaiñen.8
izan d&, bai^an bere Berpizkundean dagerki^u
dona-itxu.ru '.irçrienaa ederkienik ' ,iantkiita, Orrexsgctik dabes, h@rn^t Elizak; ''j-'er ñ«nctam Re.surrectionem tuam".
"3derretsl ñe^H^ti bHd»., i l l o b i t i k 'bizidun eta aintzutstA txutitzen z»igun Jesua* Or
dakuskesçu Berpizkunde ezkutuki prrigarri«« iDiKia
erioaren g»raille, Zerutiarren
11«, Jainkotasunezkoa rritoa
oartuko gera ere ontan osatseu daX»s e^iasko d.o
netasun-goilDurua»
' * "

M*.

"**"

3ere Berpizkunde aurretik
sukristo? Jaungoiko et« .^iaon,, Beti.er^K
ogendi-i2.t»kitasunaa jfc8iat*i«j Irlgla^ ere
ogenu^. kntsatu giaatasuñ ori» btsipsa an.ir©^;an ma~
iz ogen~ondorio air»r» ett» bere Jaungoikotasunarekin b&tu ditezken soia-argalteshineii mende jar r i iinn. "\fere langjuores nostros ipee t u l i t , et
dolores nostros ipse portavit"»
Begire Jesusen ilgsrriiiko bii*itaaris
estmlpe*n, orra or umotxo argala, b i ^ i g a i l l u t a s t
snffi,ren esne eske. Geroago •nekea'yastatu du: "i"»tigfefctus ex i t i n e r e sedebaf'j bere soiñ-atale ; tan
rmbaritzen du nekea, log^leak, t"fcsuriy.'iko ez b a i l»n e^l»Kko lo-^aleakj be^ia'k i t x i dl&kio. Bera
lotan zetzan otitzixka uiaek astintzen sutela»ikasleek ira"fcz*»iri bear izan zuten} gosetu »an»
"esuriit 11 ? egarritu l t Sitio"j ncsitu TO&B. Barru-e&tuasuniik ere yasan iitu«ns oliondo-'bariatssañ
bildurrMk, m*s&kek, l*»rritasun eta gol"belt»sunak
estutu zuten: Mcoeplt p&vere et t a e d e r e . . . e t mar-stus esae^ t r s i t i s est anima ass us^u© *»d raorte^a"»
.. cei i k . i l l e»ln iian: "emiait spiritum"»

Grrelaxe, gure argalt&sun, gsitz etn
oñaaeetan eduko egin zaiguj alere ogenikan gabe
eta ogen&ren iturburu eta ondorioak eaagutseke
gelditu da. "Bebuit per onmia. fratribus simils»
r i , absaue pecc&toM.
Berpizkundearekin ordes, gaitz guztiok
ayem»tu dira. 3z dute geiago Jesus ez logale«k
ez nekeak, esita iñolako «rgHltasunak menj»etuko$
Jesukristok ez ditu aurrer«nt»eaia somfatuko* »ul~
tasunik ez d«siaguke. Bere soi»i ez al d« "bs egizkoa? 3&i, noski. iliren Neskutsarengandik artu
eta Kurutze-gaiñean ild«ko soiñ uraxe ber-ber^
dauka-ta.
i r a nola Jesusek bert»k yor^nez dt.r«t~
kuskigun. Berpiztu z«neko Mrratsaldean
«*.altzen zaie. "i)aii*aii ayek, l a r r i ta
irt.txoreii bat i,ekusatelakoan «ueuden. Ssen ^i
ber&z; "2ergatik l a r r i aierate, ta zuen biot^etsn
astekeriak sortzen dira? Ssku-oiiak begir» isskideitzute: neu nt»iz. izt&tu ta ikus nazasiite. Ira»
txoek arugirik ez dute, ezta eaurrik ere, aerok
ikusita Kik dudanez11. Ta au es&nd«akoan, esku~oñak erakutsi zizkienM9 Tomas etzegon orduan «ye~
kin. Storri a«neko, beste ikasleek iiesaiotens
"Jauna ikusl degu". Btsi-Usn »rek etaien sliilstu
n«i izan. Giñisgaitz zegon. "Iltae^seikiak
eskuetan neronek ikusi, t« ner© beat&e i l t a e
loetan t» nere eskua Aren stayetsean sartu ezik»
ez det siñetsiko".Andik aortzi egun buruan, Je—
sus berriz asaltzen zaye; eta gentza op*s ondoren,
Tomari diotsa:MEkatzu onera beatz ori, ta ikusi
eskuak; ekatzu eaku ori, ta nere sayetsean gar
ez<iiZU| ta silies^o^or ez iz&n, siñestun baiilo11.
Orrelaxe Jesusek berak, bere soiña be~
netan berpiztuta dala egi»ti»tu egiñara2.ten die
bere ikasleai; bsiñan soifi ori munduko gaitz
guztien menpetik betikotz yare dago; soiil zaio^ie ñiti izakaiak poxelurik ez dagikio; arkaitzesn
zulotue ta a r r i astun bstek atxitako i l - o b i t i k

-46irtetzen das ikasleak zeuden tokiko «te guzti&k
itxita aeudela, erdian jarri zitzaien. ^"Bere ikasleekin jaten du, goserik d&lako ez, bere e~
rrukl ta adeibldez ayei bere berpizkundea eglazkoa dala erakustearreu baiño.
Berpiztutako soiñ ori gaurgero 111eakonia daj beifi il izan da: Mquod enim mortuus
est, mortuus est semel% baiñan orain, dio Paul
Doneak, '•Kristo illartetik piztu ondoren ezta iltzenj eskurik arrezkero eriok eztu *ren gaiñ",
••iriors 1111 ultra non dominabitur",, Jesusen soiñ
berpiztuarentzat ez da gelago eriorik, ej&ta «ldialdakuntzarikj gizakunde-garaian ontzst i-rtu zituaneko bearklzun eta gaitz guztletatik yare d&goj mifieakor, gogozko, danetatik oso ynre t« aske
dago oraiñ.
Kristogan dakusgu donetasun-ersgiçgari
edo bideetatik aurrenekoa, «rai eriotzgarri,lurtiar, ir^zaki antzeko gusstietatik baatert; ezta
ez argal, ez gaixo-bera, ez minkor. Berpizkunde
egune&n Jesusek illobian bere il-iiapiak utziau,
gure ^gaixotasiin, argaltasun eta itzalak erantzi
darakaskiguj illobitik garaille ateratzen
oso ttske dator, bere izaera guztiak bizi
OBO?n eta sabalena dariola. Lrengan ei?iazko Bizitzaic auntsitu ditu erioaren aztamak oro.
- II ta guzti* ere Jeaus, piztu ondoren
lur-galñ«*»ñ bizi ds oraindik; ain m&ite dituan bere tkasleen siñismen urriaz errukituta, agertzen
zaya, «yekln iaketan dtarda, ayen maikide egiten
da| Aren bizia ordea, ,Brwtbat zeru-biziM da;
"Vivlt D«o«.
Berpizkundeari dtarraikion Jesusen
ezer gutxi dakigu. Sderresgarria izan bear

noski baiño noskiagol Bere bizia gizadi&ren aldez
emanaz, 3ere#Aitari dtirakuskio zenb&t mside duan;
orain zor guitla ordaindu dio. Zuzenbidea bete
du; zorrikesta ger&tzenj gizadi» Jaungoikoarekin
berriz adixkidetua dai orra 3rospene osotua. Ba£L8n bere Aitarenganako «Jesusen zaletasunak
baño biziago eta osoago dirau, Jesusek bere Aita
orduan nola goresten, maitatzen, eskertzen zuanik, Golaperkiak ez digu ezer aipatzenj
faul Doneak itz-biz dasaigu: "Vivit D©oH* tt
koarentzat bizi da w .
Onatx donet&stanaren
rria: «Jainkoari batiia, aetidua, emana is&etea. Zeruan ez ezik, iñolz ixiun ez dasagukegu egun zo»
riontsu ayetako «Jesusen gogo-bisiitzaj Gotzonak
1illuraturik «gon ere zegozkion begiraj bear
guztietatik aske, lurilarron argaltasun danetñtikan yare, Jeausen gizatasun donea, ifioia ea beze3a Jaungoikoa gorets eta gorets ari da. B6i*e Aitaren
taren aintza darlon agortu eziñezko iturri bat
egiña dago orain Jesusen bizia. Argaltasuns erantzita, erab&t argi, indar, edertasun ta biasi
biurtua daj Aren iaakia ez'ta ixiltzen bere gorespen aintzagarrletan,,
Jaungoikoak egindako irazaki guztlek
gizonagan batuta daude, onen bitartez bereo Sglllea goresteko. Zer genestake badaf berplztti dan
eta erioa garaiim duari Kristo, apaizpuru aorlontsuak Irutasun Doneari zuzentzen dion etengabeko
goratzarreaz? Jesusen gizatasuna oraiñ indar ta
argi bik&iienetaz estali ta betetzen duan «Jainkozko
kofcko bizia, orren aundiaki goraipatzen ari d«m
Kristoren gorwt*arre-abesti ori eain az@Iduzkoa
du ...
- III -

Orra aer nolakoa d*m «Jesusen Berpizkunde on?1oren.
go Bizia* Orixe daukagu gure b i z i - e r e d u , et&

Jesusek, Bera bezela Jaungoikoarentzat biaitzeko eta bere berpia^ii-iaaker&ren erdikide izateko eskerra Jaungoikogandik iritxi digu» J*z digu bt*d^ ori Uere Berpizkundeaz. iritxi; azken arn&sa errk*na* bere izate ilkorra bururatu s&uan:
arrezkero irabaz-aldiari azken muga jarri dio;
bere opa, gizakundearekin batean asi zuan, eta
Kurutzean illa» osatuj aren bidez iritxi dizki^u
iritxitakoak oro*
13era illobitik aintzatsu ater&tu ondo«n ere, ordea, bere irabazkiek ba-diraute guretzat. Ikusi, adibidez, Jesusek gorde nai izan
dituan bere sakien zaurataakt eder eta argi da#akuskio bere Aitari, Arengandiko eskerraren
artzedun-agiriak bailirani "Sernper vlvens ad interpellandum pro vobis11.
Ugutzak billakatzen gaitu Berpizkundeko ftsk©r-erd±kid#« Ori Paul Doneak
garbikl ta sendokl dasaiki^uf arat
Ukuzpenez
'
Jesusekin ildakdtzat eortziak gera,Aitarenaintza
tz0rako llletatik Jesus piztu dan. bezela, gu ere
bizitza berritati ibiltzeko»"
Ukuzpenean eman diguten ur dotitak, Bidalieren iritziz, illobia adirazten digu. Ur arek aniiaa erru, kutsu guztietatik garbitzen du,
gogozko eriotzBtikan askatzen eta Jainko-bizitzaren askiña dan eskerraz jsztens li"obat illobitik
irtetzean, argaltasun guztiak eraiatzi zituan Kristok
tok, aurre^antzean bizitza berri oscmn ibiltzeko.
O^regatik9 Kristaudiaren asiera artan, Ukuzpena
ematen oi zan, bakarrik, Berpizkunde gabean eta
Etorkunde eguneaft, egun ortan amaitzen dalako
Pazko-aldia. Pazko-asteko elizkizunak ulertzekotan beti gogoaa «uki dezagun ogun oyttan aundikiro ematen oi zutela, beñola, Ukuzpena.
Kristorekin eta Kristoren bitartez berpiztuak gera beraz, eta gurari leyatsuenaz nai
gu ere bere bizltz ospetsuaz bizi arazl.

-29Jesus berpiztuaren gurari osasungarri oni erantzuteko eta Bera bezelakotz«ko, zer egin bear
degu? (Jure Ukuzpen-gogoaz bizi» Gure bizieran
ogenaz kutsatutako zer edo zer baldin-badegu,
urax« eraatfci; Mb«ñolako gwpe izakia" gero ta
geiago "#rallttr eskerra bedl gure agintari ta
zuzendari bakarra. Aux« da g^ire donetasunerako
bidea: ogen eta ogen-bldetik, irazaki eta lurtisr
ats«giñ«t«tiic iges #gin, alik sta osokienik eta
aldage Jaungoikoagan eta Jaungoikoarentzat biziEgintza au Ukuzpena artzean asi gendusn eta bizi geraiño jarraitu bear degu» Egiaz,
Kristo beiñ besterik ezta ills bere eriotzaz darakuskigu ogerjari ga ere nola il. Gu, ordea, egunevo il bearrak gera, ogen-erroak gugan dirau~
telako beti, eta ayei indar ematen ekin diardulako beñolako etsai»=»ke Erro oyek ^ g a n igartu,gaiztakeririk ez egin, iñor «z eztz ez itxutuki maitatu, ezer ez egin ez erruz, ez ta ere giza-arauz;
emengo ezertxori biotza ez itsatsi, zeru-gaietarako beti aske euki baño; onatx bada ^ure donetasunerako lenengo eragingarriat orixe bera dakusgu oso ta biziro, berjabetasun zabalenean aske
bizi dan Jesus berpiztuari begiratzean.
Paska-doaiak ez digu besterik gogoratzen. Ikusi Paul Doneak zeiñ garbi ta zeatz azaltzen digun:" Orantza zarra zuengandik jaurtazute,
ore berri izan zaitezten, otil zeraten bezela,
Kristo, gure Paska-bildotsa, il dan «zkero. Orantza zarra dan gaiztakeri ta maltzurkeria ald« bat
utzita, beraz, Paska ontsko otillak izan bitez
gure biotz garbi eta zintzoak11.
Bidaliaren aolku bero aux@ bera dirakurgu Paska-eguneko Jaupa-irakurgaian^ Idazkun
au, gaurko egunean, ienbat kristauentzat eztago
bada ulerkaitzi!! Alaz t*- gu-tiz ere, beste ainbestern artetik auxe da bada Elizak aukeratu 3u-

-30an idazkuna, Berpizkunde-ezkutukiok ospatzerakoan, zer nolakoak izan be**r degtm garl sdierazteko asmoan. Ta zer dala-ta auxe aukeratu?
Ezkutuki ontatik gure animak bildu b«ar du»n *»rnt»ria sakonki bañan garbiki darakuskigulako. iier esaten zaiga bada idazkun ortan?
Badakizut» Israeldarrenean, Paska-egunerako
nerako — Gotzon er&iltzaillearen "Igarokunde"
aipatuaren urte urrena zitzayen-ta Ebertarrei,
iraska-eguna— Paska-egunerako orantza ondt»rrak
oro beren etxetatik ostendu bearrak zituztelaj
gero, jai-egunesn, Paska-bildotsa il eta <iutik
jtiten oi zuten otillekin, ori da orantzagabeko
ta artzi-gab© ogiekin,
Egite guztiok egiazko Paskaren "iruditzat" yai.o ziran. "Or&ntzc» zarra zuengfandik yaurtfazute»'; wLengo bizitzako gizaki zarre erauzi ezazute": auek Ukuzpenaren bidez uko egin diezuten
ogen ett» irriskerien iruzurrez irotua zenuten "
lengo bizitzako gi*.aki zarra erauzi ezi»zuteM{ Ukuzpenaren bid«z blzitza b«rrian sartuaa Jesusekin ildakotzat eortziak gera, gugan ogena erail
duan Jesusekin, geroj eskerraren bid«z or« berri
egiñak zer&te, ori da "iaaki b«rriw, Kristo berpiatuarsn ereduz "gisaki b«rriw»
Orregatlk beda, Paska «torrltakoaa
dutarrek orantza utzi eta Paskabildotsa jaten
zut«n t)ez«l«, "zuek ere orobat, kristauok, B«rBerpizkunde-eakutukian ©rdikide isan nai badezute
eta zu«n aldez il eta berpiztu dan Kristo-Bildotsarekin batu nai bazerate, ez desute geaigo ogenean bizi be&r; gaiztakeri eta maltzurkeri-o- rantza darioten ^riña txarretatik garbi zaudete»
M
Hon ergo regnet peccatTini in vestro mortali corpore M | Jaungoiko legean garbi ta zintzo bizitzeko indsrtuko zaituzten eskerrean irauzute»

-3-1Orixe da Paul Doneak Berpizkunde jaiean dirakaskigun garr^ntzizko egla; irakasgai ontantxe beTean datza donetasuneruntz egin bear degun lenengo urratsa: ogenari uko egin; gugandik baz~
tertu; orantza zarraren antzo, gure egint'zak
kutsutu lezazketen zsrgeiti lurtiarrak oro; Jesus
sus lberpiztu* bezela, os:eneti et« mundu ontako
gauzetarako zaletasunetik aske, gogozko bizitzaz
bizi»
Esker-laguntza ori Jesus Berari eskatzen diogu, Paskoaldiko goratzarren bukaeran Rbesten oi degun aopaldi ontan:
Quaesumus auctor omnium
In hoc paschsli gaudio,
Kb omni mortis impeiu
Tuum defende populum..
Paskoaldi zoriontsu ontan, arrenka
otoizten zaitugu, danen Egille ori, eriotznren
oldarretik begira dezazun zure
Bai, Kristok begiratu bezs bere erria^
Paul Doneak dionez: wBere odolaz irabazitako efia H , "populum acceptabilem" "atsegiñ litz»ioken
erria".. Et« zertatik begiratu? GrOgo-eriotzaren
ausikitikjOts, ogen eta ogen-bide guztitik, gugan esker-bizitza ezereztu edo «uldu lezaken edonolako gaitzetik. Orduan bai, izango gintezkela Kristoren gogokoak, "iñolako orban, zimur edo
olakotsurik gabew,, ffSine ruga, sine macula".
- IV Donetasunerako bigsrren urratsa, lenengoari bere izaera t« indarra damazkiona, suxe de~
gu: Jaungoikoarenak izntes eta, Paul Donearen
itze artu?iZ! "Jaungoikoarentzat bizitzea".
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ko»rentzat bizitze" orrek* I.ea-leenik, jRkiññ,
erabat ogen l a r r i t i k at egotea eskatzen digu:
iñolaz ere alksrtu eziñak b a i t i r a , ezperen, ogen l a r r i a eta Jaungoikozko bizitza. Gfiñera, ogen ariñ, ogen erro eta jatorrizko gurarietatik
garbi izaten "beartzen gaitu, alegia, irazakitako
ezertxori gure biotza lotuta ez eukitzera. Bereixte ori osoago, ta gu yaregi«goj gogo-yareikuntzaz askeago, eta gugan Jaungoikozko bizitza oso
tp zabalago! gure anima /sçissatasunaz utsago ta
Jaungoikotasunaz beteago9 zeru-gauzez goseago,
Jaungoiko-biziz pizkorrago.
Izakera zoriontsu au irixten ciuan anima ogenetikan aske dago eta bere egintza guztiak
goi-indarrak eta Jainkozaletasunak eraginda dagizki, Orduoro eta geiago ald&geko goi-maitasun
orrek ez best-e ezerk ez darabillan anima, osoki
Jaungoikoari datxikio, muiñ eta zaiji, Kristoren
eta Aren Aitaren aintza-billa dobils ordu«ntxe,
bai, aniir«ren bis&it24» osatu«« d»l8| orrelako «nlma done» daj "Vivit Deo".
Dakusaautenesi, ireskoiildian, Elizak askotan aip*»tzen digu "bizia' 1 , K r i s t o berpiztuak
eriotza garaitu dualako ez baksrrik, betiko b l zitz-iturria-k anim&i ber-ideki difckielako b«.iño.
Bisitz ori Kristogan darkigu:" 3go sum Yita".
iuxe dala-ta, askotan gaiñera, Elizak irakurrerazten digu egunot»n, ra&tsondoaren «alegi aui "Ki
matsondos naiz, diago Jesusek; •ra«ts-*»yenakfiuek;
e^on beti Hereg«n, t» 11 auengsnj Mi gabe e^ertxo ere esin seriegikete-ta"» Eristorengan egotea
beerreakoa degu beraz; ete ,3.erak ere guregsn e~
gon bear du, &le ugari ekarri al iz&n dea
JKolsa b&d*» orirr
Bere esker-laguntaMZ, 3erarengan
gun siñismen^a, Berhk. darfekuskigun. onoiffiena.k gak
ere «nta«rtu«&? "gala^ia, aitu ugari eksrt^ekot&n,
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ogenari uico e.gi^aa, gure bizitzkri iltzett gersne^nj Goteunareti goi-axgiak er&ginda, Jesusen.
Goizperkiko ugindu eta esakunen &r*»uz bissitzen
p-er^necni orduantxe, Kristoren Jaungoikozko bizitsa izkortu e^lten da gure animetan; arrezkero
"guregan Kristo bisi &a"$ Mfivo e^o, jafli noti egb,
vivit vero in me Ohristus".
Grixe da osakuntzerako j
"Viventes Beo ia Gliristo Jesu". Ori e&in da egun
batez i r i t x i , Ukuzpenaz asten degun donetasun
arii>n-eri&n baifcik et« gudaldiz-giidaldi baizik
e^in dezafce.jf^u osatu. Ogen&ri, lurreko gauza guzt i a i gero ta illagotzekOj eta Kristoren bizitzaz
gero ta sendo ta yorikiago bizltzeko asmoan gure egiñcil guztiaz saiatu gaite&en b&da, eguneros
Berpizkundetik eta Etorkunderaiño.
Kristok beftir du gure biotzetsn errege izan, eta gugan ez bedi ezertxo ere egon Beraren rnende jartseke» Bere ^araipena ezkero zev
dagi Jesusek? *.intzatsu ta errege bizi d» Jaungoiko Aitarengan. Brrege dagon tokian b a i z i k e a
<3s bizi Kristo, eta gure sniraan agintzen duan
neurrian, bizi da bertan, ipaizburu bezels $ ere^e
ds. Bakaldun ote zan, Pilatus~ek galdetu zionean,
Jesukristok zerantzulon;'1 Tu dicis f quie rex sum
Bgo*| Mbai, bakaldun naiz;nere yaurerria ez da
ordea ludi ontakoa"». "Yaungoikoaren yauraldia
zuengan daukazute1*, K r i s t o r e n aginte au gero
ta osotuago izan bedi: orixe daskaiogu Jaungoikoari
koari: "adveniat resgnum tuum" esn-naz, Betor bai,
Jauna, zure Kristoren bitartez guregan egiazko
bakaldun zaitezken e^un ederra!
^ergatik bada» etzaigu oraindik azraltzen egun ori? çuregan ainbeste gauzet gure oldeo, gerekoikeria, ekiñaldi lurtiarrak etzaizkiolako oreindik Kristori mendu; eztegulako oraindik egin Aiteren gurari aasi{Dan-daaa Kristo-

r®u oiñetaa iplrii1*, "omuia aubjecisti sub pedibus ejus21» Aitak gaurgero omen ospetau orixe aai
dio e~e& 3ere 3ejae Jesusis"13xaltaYit Illum et
doaeYit I l l i noaien.»• ut in aomiae Jesu o.aoiie genu
flectatur". Aitak goralelu asi du Kristo; Kristo
Bere Semes dualaico, eta oaek "'pere burua apaldu
zualako; «Jesusen izeuari belaun guztiak makurtu
dakizkioa nai Uuj Izaki guztiak mendu bekizkioj
aerukoak, lurrekoak, lurpakoak; baita e(3.oaoren~
gan daudea gaussa gusstiak ere: naiiaeB, antze» i askuak oro.
{Jkuzp©r*az Errege ©torri zitaiaigua guregana; baiiiaa ogen-eztabaidak aginte ati auntsi~
tu risi dioj ogena» gaiztakeriak f luui-zal©keria
ezeresstea ditagularik; «Jesusfaiigaa siñistuaz,'bere
eseaak entauiiss, bere irabazietan itxaroaez bizi
geraaeenf gauza guztietaci Jesustm atsegiñaren 1)1
l l a baldia tagabiltz, orduao bai, Kristo dala
gure jalse» orciuantx© bai guregsa 1)1511 dala gure
jJakal&ua, bere Aitareugaa dagoan bfczela; gutzaz
ter« Aitari Iesaiok9!"0natx aaiiua au, Aita ssure
iaeria doneteia isaan beuiii, oneagan Errege blzi
cia ia",
Orra bada, z«r nolSKoa dan Paskoaldi
aatako gol»»8icerra t giza-izakerari, ludi ta l a dltar •guztiai -uko egin, eta Kristoren 'bitartez
osoki Jainkoarena izatea. G-izoa egia »aa Itzaren
Berpizkundea» blzitz et«i aonetssua biurtzen zai
gu» Kristo gure tourua dan ezkero, "Jaungoikoak
Arekio berpiztu gaitu*'» Berpiatutakoarea
izan lDit02s gor® ezau^arri.
Paul doneak oratsrakoxe aolkua a r i - t s ari; daiaakigu e^un auetaar" Kristorekin berpiztu
basearato,. dasaigu, ots s Kristok Bere Berpizkunde
erdikide e<gln ssaitaatan aai
biotzkada aoneak jakita nnt badituKut©, A~
rekin orain "Paska jaa" ets agun batez garai-ospeaa Irea kideko aai bad#zute izaa, ttQoikoen bi.lla i b i l l i zaitezte 4S j imunkorrak diran "goikoak

gozagarri", ta es ignrokorrak iiren "
lur—gaiñeko11 ometij atsegiñ, aberastasunakf MSl
consurrexistis cum CThris-to, aue^e sursnm sunt
nuaerite,.*non auae super terrsm. wIzan ere, ogenarentzat illak zaudete; Jaungoikoarentzat,
ostera^ Jesukristorengan bizi»k zerate» Eta,je~
Jesus berpisstuta, illezkor Aitarengan beti bizi
dan bezela, zuek ere ogenari 11 sakizkiotef eta
Kristorengan Jainkoarentzat "bizi zaitezte* Ita
et vos existiina-i'et vos mortuos auidem esse peo~
cato» virentes autem Deo in Chriato Jesu"e

Euskeraltzallea,
EIHERABERRI
Lazkao'ko beneditarra

ANDRE MARI
GURE AMA
alkarekin dijoaz: a marik seraerik gabe ez eta seaaerik amarik gabe
ere ez. Andre Mari*ri gizonokiko kidetasun gu zia, Krissto"1 gandik f'a-tioifeioj Kristo gure anai
dalatoo ñega Ama, Andre Mari»
Bi ama;
ISoiña'renama.ogj^» ama! oi% or ao beteko i t z i k
biguñ eztiena; biotz-mugira oro, aendo, indar
ditzazkena; ordu s a i l ga5?atzetan gogoz aitatsen
degiiEsa» Ama! aaigabe-miñetan o r o i t z - i t u r r i l e guzia. UiTrutira ezagim, genezake ama gab^co umezurtza: illeaJs narrass, auypgia zikin, tirantea
z i n t z i l i k , beatB-muturrak agiriñ..* ESB da ori
asfei. Area begiratua» Srrukaapri&, bakardadean
azi xme zorigabea! Nork iñutu o*te du? ama-ordekoren. batek; ez nunbait benetako ama izan; ez
baita beaetako aaa iñola ere umea*ri bere aurtzaroan kontu artu diona ©do bularretako esaez
aad. duaiaa; oneri ugatz-ama deitzen diogu; ama"
ten eginlbearrak auek ere, baiño ez amatasuna
damaiotenak. Ama% r i Iz&n eta benetalco amataeuçi,
aurra* r i lzatena, lur onetara alegia, ematoak
damaio,, aurra erditzeak dakarkio.
Aiarra*k ama^reai bearrean arkitze» dlrs;
gozko bizitzan, anima*ren bizitan, geienak
peiñ, aui" ta ume g&re.; ori ala izanik,ama*reix
gera.

I I Gogozko Ama. Naturalki, naturaliter r gertatzeo, dana, gogoki, s p i r i t u a l i t e r , gertatzen ote?
Andre Mari* ren guganako amatasuna, bere eros-lagraatze, corredemptio, eaikar-banatze, dispensatio
gratiarum, eta guzien bltarteko, mediatio universalis, oiekin, osoro elkarturik dago. Ori dal a - t a teologialarien. arteaneztabalda batzuk sortu
dira; au da, oietan ia zein lenen*
Batzuk, eros-laguntzaf gogozko aaaatsuna* ren
aurrez-aui* ipintzen dutenak, Andre Mari gizonen
ama bada, diote oiek, eros-lagtua dalako da» Best e batzuntzat barris atzekoz-aurre; eros-lagun
gizonen ama dalako, Heoni ere aueri itxasten nat z a i e . Ta izan ere, ama izan ezik, zer ikusi bai
a l zukean gurekin? Zer dala-ta gu erosten Kristo*ri lagun egin? Edo, aiek dioteaez,Kristo- r i
oñazeekin lagun egin ziolako gur@ ama? Leenik
ere izan baizazi ama*. Baña oietaz ez dlardugu.
Naturalkl ama izateko, semea erdi bear duala
esan degur au da, gizona muuduratu. Gogoki, splr i t u a l i t e r , izateko ere erdi bearra zuan? T!rdi
giñuzen? Bai. Ntan? Lenen, aingerua*ri,JainkoSemeak beragan aragi artzeico, baiezkoa eman zionean. Bigarreaa. berriz, Kalbarioan Kristo^rekin
batera oiñazeak jasan zituanean.
Bi eratara gaitu Andre kiarik sesaej batera edo pilloan, globatim, Kristo*r«Q a t a l geradenez,
eta nor bakoitza*rea ama bezela, Ugutz bitartez
Kristau biurtzean» Orrela bada, izatez eta danez,
de facto eese, kristau guzien ama da; ditekenez,
in potentia, kristau ez diradenen guziena ere
bai.
Ikixe zagua beraz, au datv •••••*
TESIS
Andre Marir egiz eta ereduz, formoliter,
gizon oron gogozko ama da; sma berriz, aingerua*
r i Jainko-Semea gison egiteko baiezkoa oaan zio«netik eta gurutz-ondoan oiñazeak jaaan zituanetik.

izena 'bakarrik e»,
esan nai duana ere adierazi nai degu; au da, ama*ri amatasuna dagok±Glao
Gogozko Ama:spiri1;ualis; goi-eekerrak demaigur*
bizitzaren ama* Goi-eskerra Jesus* ek eman zigun;
Jesus berriz Andre-mari*k; Josus gabe eskerrik
ez,Andre Kari gabe Jesus*ilc. es; gero, Andre Mari
r i gabe goi-eBkerrik ez»
1<
'Si^...J§$.iB»_£Ç.e*IZ:-r' ^ a ^ndre iaari gure ama, Krisyo
to"1 ren Ama dalako "bakarrik; ez lltaake ori naiko,,
Aingerua" r i "baiegfeoa etaatean; Andre UmvVT&a
"toaietz", "fiat" ar^:. etzetaakin, soilki, K r i s t o
to* ren amataeuna, gizonm ganako gogozko amatasuna ere bazesaakin* Au da "bada lenengo uaea,AnAndre Mari*k s®n.etzat artu giiluzen une xorag^rria,
Guk Eristo*kin izan gendua batastma^ alkartasuna, ondo ezagun zitzaion Andre M a r i ' r i * 0n~
dotxo zdrin jakln Andre Marik Jesus^^s: eacer ngari zeikarzkiela eta ©sker oiek isakie*ri,, foera,
M&ig£%* ^itarteko izanik sijoazkiela,. Gri ausnartuz eta gogoan garbi ediakia eta jakiila^rert gañean eta nai izan-da, scienter et volenter, onartu zuan Andre Mari"k gur© amatasuna. Au Iz&ci zaa
ama*k aurra sortzen duan bezela,Andre Mari*k gu
sortu giñusen me pozgarria»
Oigazea^lc jasateant Andre Mari'k Kristo
an,oñazearik ga"be egin zuan. Ez orrela gu
tzean. Esan genezake: Nazaret'ko amatasuna, sortzekoa izan zan, Kalbario%ko bigarren amatasum
au berriz, erditzekoa. Andrefri&ri'*ren oñazeak
bitarteko zirala ixuri nai izan zizkigtm Kristok
Bere eskerrak* Oñaz# oiek sortzetik orduraño i ranago zuten. Beste era bat autetsi zezakean Ait a Alguztidunak; gauzak ala dirala ord©, Aita*ri
atsegin zitzaizkiojmetan Sane£t" r i ere zitssaloa
atsegin»
Andre Mari^k baietza ematean, Jesus*en opari
neketBU* a r i ere toki egiu zion bere sabele<any

-3**bere lurrun~babeooan asi ta gorde sediit»
Andre Mari% ren onartze o r i , eskeints neketeue-»
kin batuta, aLkartuta si^oan; K r i s t o ' r e n naigabe ta oftaseeidk lotuta alegia, Aita" ren gogoko
Eliz Ama'ren erakutsia'k:
IAndreMari, gogozkoAma,Kristo'karagiartzean.
Pio Xgnk, "l.ux v e r i t a t i s " idaskiani "Bera,
Maari, au da, gizad±a*ri "Rroslea erdi ziolarik, •
Aren Ama da ta gurea ere on-ona, aristo'k anai
nai izan gaitulako* Ipsa scilicet, ex hoc <iuod
Humani generis peperit RedeEip*fcoreEi, nostrum
quoque omraia, quos Ohristus iXiminuB fratres
habere volult, qUoSaiaiK>do e x i s t i t benignissiina
Mater".
Pio XII'gnk, "Mystiei Corporis*1 idazkia % n:'
"Bera izan zan, sabel t x i t orban gabetik Kristo gure Jaun eta Eliz-buru.^^emaa Esiguna^. ,B&, ra baita ere badat Kristo^ren a t a l guzieii er~
d i t z a l l e . Ipsa fuit, quae Christum Dominum iam
in virgiii@o grmlo suo Ecclesiae Capitis dignit a t e donatum,.. edidit»..Ipsa igitur» omnium
Christi sanctissima Genitrix"»
II. Andre Mari, gogozko ama, gurutz-ondoan.
Pio VIII*gnlc, "PraeseaitisBimus" bula"nt"Bera
isan ere da giire ama, Kristo*k guruijzieaEi i l t z e r
zegolarik eman zigun gra>zi ta erruki dun ama,
Ipsa enira uater nostra, mater p i e t a t i s et gratiae, mater mieericordiae, cui nos tradidi"t
nhristus ±n cruce raoritiirus'1»
Leon XIII'gnk, "Auguetiesimae Virginis11 i dazkia'ns "7;;ieize]£ beti danik euki duan bezela,
Kristo'ls: Jon isendatzean, gisadi osoa adierazi.
suan, In Joaniiie auteni^ quocl perpetuo ssnsit 25cclesia f designavit Ohristus personam. generlo
humania,'1

Pio XI'grik/'Reruia Ecclesiae" idazkia''ns"K.ar±»
gi&on oro Kalbarioan semetsaat eman zitzaiakiona,,
Maria, quae, cxm hoiaines universos in Calimria
habuerit materno animo suo comssndatosl1
Idazteunak, zer digute?
"Stabat autem, juxta crucem Jesu, mater eius,
et soror matris 8ius*»o0iaa vidisset ergo Jesus
matrea, et discipuluia stantca, cpesa diligeba*b,
dicit raatri suaei ilulier, ecce f i l i u s 1«uus»Deinde dicit discipulos Ecce mater tua'"**. *(Jo,
19t25-27) Jcm garbi nlntzs. zaigu? oraiñ, i t z e tik ortzera artu bear al ditugu edo erokitasunari begiratus? -;i dierakiten dutena esan ote nai
izan suan Jesus'ek?
Elizak asiera duanetik ontsat anan zitun i t z
oiek ata rulierasten dutena. esan nai dutela saaltzen i3igti| au aa: Jesus'ek Andre M a r i amatas^
Gman sigula, ii-ndre l-iari*'k fcere ^belean Jesue
sortu zuanean gertaturikoa ta orain-arte Ixill©an gorderik zegoana, Jesus?'ek gurataetik asaldu
sigun.
Garbi erakutst digu Leon XIII 1gnk«:tlT-lisa*k
beti-danik eduki duan bezela, quod perpetuo B©ns i t Eccleeia,. »»Kristo*>k Jon iaendatzean, gizafii
osoa adierazi zuan"»,
Jon'^c gañuntzean esaii diskigunetatik ere, e~
ziia genezake beste ezertxo atera^
Apokalipsin auxe erakusten zaigus B>lt sign.«a
magnum apparuit in coelo: Mulier amicta ^ole et
luna sub pedibus eius, et in eapite eius corona
stellarum duodecim: et in utero habens, clamabat
parturiens et caniclaba-tur ut pariat' 1 (Ap.l2,l-3)
Andre o r i , Mari, K r i s t o ' r e n ama da; ez orde
Kristo Burua'rena bakarrik, ataleaa ero baiw
Pio X'gnk»"Ad dien illvim11 idaslcia'rn argi e~
mango diguf "Gusiok dakiteim daf r-ndre ure aoadre
p:ari dala, gure buru dan K r i s t o ardi ssuana, Mulier amlcbst oclc, ,.-is\u.lur ±0a.çvv.ii l'iv.ilex'.aa. S

-41Virgineci feariam significasse» quae Caput noeitru.
integra p e p e r i t . Vidit I g i t u r Joannes Dei &&tr»
ex arcano ^uoaam paartu laborantem, Mionsj» paav
ttt? Nostnro p l a u e » . . "Kristo erditzeaa Andre Mari'k
r i ' k ^PdaUmiñlk etzuaja j oraiugoan miñak
baditu bada, gu ©gin galtulafeo izaai dira, t a er~
di bagaii» ema
Luka ebangelaria'k ( 2 , 7 ) dionetik ere
"Lenea 3aaea ercl i?uaia, et peperlt FILIUM eu«mnf Jesus aurre^eiigoa bazaa»
jsan Edtusai, Siñismenak erakusten <itgunez
aragi-sesasrik etzuan Jesue "besterxk is?sm
sesnerik ezean, gogo-sgiiieaJ-t erdl zivuan^
tzuk o t e oi^£ gu ezik?
Eliz-gurasoa'k:

Agustin deuna'kjwivlari» at&lesi acua. Maria iaa-.
t e r meiabrorum" »
Epifani deunak1 ^Lari, b i z l dutenen ama» l ^ r l a mater viventiiaa M*.
Alfonso deunak: 7nz dute uste barik bere otsseña'k Andre M a r i ama deitzcai, besto izcaxes
baiditek© deitu, Non f o r t u i t o Maria a (aer
i e k a t e r VQcatur; imo videtur a l i o noaia©
r i non posse' 1 ,
Grignon Monfort deunak j"Ez dostute arkiko bu~
rua, s o i l k i , erdi duan
Eleizak s a r r i deitzen <$u Andre Mari Mama e«
r r u k i t s u , pekatarien. ige&-le3m7 gaixoen osasmt,
Kari, g r a z i a ' r e n ama*.. liatear mlsericordlae.. •
p-eccatormn, salus infiimo'nira^ kai*la a a Teologi azalpena:
AndreMariJesuseiaan algulaico, &rtea e t a
egiz gure ama deitzfsa 4ega» 1»a &la da i
laan ere anlma'ri b i z i a p«skatu£i aorta Kristo
to orde, arruklak ers^inda. ^ui gfciltiu

itzultzera storri Kitzaigunjw~»go v^ai ut vitam
habeanffJo.10,10) eta «Fainko eta gizoa tartefco
zalarik, aitagoa egin zuan. ^risto gure animen.
hitB. baldin bada, Kristo ekarri zlgun ^ndre Lax}.;
ama da.
I I Kristo'k aaaai gaituj anai berriz, Eere atel
goip-uzSfcl geradelako» Crreia "bed», Andre kari'k
Kris-feo, osoro, t o t a i i t c r , erdi zuan; Buru ta gorpuzld.. Crduan, gu ere erdi gi
H I Andre Marif kristau gazien
Amaredclkoa'k, tigixx~bear aiael dirar seiueit
erdi, mait* i^aa, Jf-nari cman, anera
iztoetatlk ^or^tj, seni-zatia banatu,..AndreMari
r i ' k krietauOKin au ta geiago ederki baño ederkir^o uete%zsn ditus iÇrdi giftuzen, aniioa'raa bizitzara alegia; fcenetan gt\Itu liiaito, fci-edcerres
af?etzen galÇa, et&dleaa atzaparretara ez gaiteEen
bere babeae^n (gvuzka, azken.ean dagoicigun sentzatia ar d^s^agu, Jesus'i otoika daukagu...
IT Koias, Andre Mari'k ©rdi giñuz«n?
•^BSja d«^as gorpuzba.a'k erdi zituanetik datorkio Andre M a r i ' r l f^uganako am&taemia» Kriitse o~
ntlkf, orde, bi une garranteitzu damazkl: Jainko
Ssaea glztai egin aanekoa ta gunrtzekoa. Bi ume
bereiKi oietart artu giñusen bada semetzatAndreMari
Rari'k, ordu esteero da gure ^oa,
Orrela Bernardino deunaksllOrdutlk, Andre Mari'
k baiistza eman zunetik, guziori osaeun i r i t x i z i gun eta guziok, bene1«ko ama'k ecgnoa'k daramazJrr1n
anteera, bere erraietan ginderaman,
salfationi per hxmo ccnsonsuai ae dedicavii;, I t a
ut ex tunc aimes in cuis visceribus bajul&rct
quaEi veriseima iaater f l l i o s ®aasM,
Alfonso deuna'k;"Orduan, gurutz-onJo-^n, esan
ezin alako atsekabeen bitarte», esker t i r i t z a r a
gu erdit»o£Ji, Kndre liari, gure aoa izen«Satua izan
zan, iunc enia parturiendo nos, vi incomprehensi^.

-43b i l i e doloris, in vitasa gratiae, toaria constitu
ta est inatex nostra".
rtabaidarik gabe^ km& zaitugu, s&ae gaituam.
Felix Galdona
Villaro'ko Sakramentinoa
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FILOSOFI-SAIL
GURE
PILOSO
ULERGAITZA
3@in baño geiagotan zalapartatzen ditu
ne e baime?muflya^:,aize burrundari antzo,onako beste aiae oneki Cktre pilosopiaren uler-gaitzak alegla. Ea gaude poalk asJfcotan.•.ez alajañetan...
Zergaltik ordea gure pilosopian diogu,ainbeste
banatze»azalketa eta erabakitze...? Gure legorraren le/ror au \xustitzeko,ur apur bat bederen ez
al degp iaangofez al zaigu emango?
Betiko pilosopia edo "Philosophia perennis
#
ermis ikaai ts. jarraitzen degunon artean.gogapen
auek gut^itan bada ere aortzen direla,ukatu ezin
leiken ^ u a a da» - Egizkoak dira orduan gaurko ikasleareri buru-oyu abek? Azterketatxo baten cndoren ezezkoa arkituko degu. - ¥un dituzte bada be~
r&n erroak? Nun? "Materia concreta* edo
dalako
arretan.,Ain zuzen ere gaurko gizona,Mquantitas
concrfita orrek erabat oinperatua dauia eta ez
gaitu arritu bear,pilosopoa ere aize makur abek,
batetik bestera dinbili -danbala ba-dabilte«
XX*garren gizaldiaren semeak çera bai»
eta ama onen seme laialak lez, "Metaphisica er^taute utsak nazka ematen digUtikusteti da Ikutzen
degun :tWe» hakarrik maitatuz eta a«tarrikatuz.(5aurko jakitunaktta baita ere pilosopoakjikusten
edo ikj4jfc5asen duan "aateri concreta orren zatirlk
igkutilienak ezin geiago arte aztertuko ditu; areagç pralndikrs g&usm--OTimtz&zt wquaatitas concreta or^çSzaz,arau edo tecsri polit eta zeatzenak
•r-ve eaaten ileginduko zaigu.bañan crtik aurrera
etaaigu 1oango,emen pot esingo du^bcre jakinduria

oro emen bukatuko da; alegia,eskuartean
^
gauza orren azken erro edo "ultimae causae jakiteagatik,ez digu urrats txikienik ere eman
ko.
Jakitun edo pilosopo abek,galdet»ea # de~
&n -©:rain»gauzen onarriak,nqw&!f£i^as eo&oreta* ori
^reagotutzen duten suetr«iak ezagutzea al dizkigute? Ta baitik bat, zer guzi auen gaSeti;k:,berauen egille ta eusgerri lez,i-S5aici nagusirik ikusten
al dute?. •. Erantisuna bakai-tzak bere lepcrako aurkitu be2a;nik»solllik,gi®Dn aben
de bategaz azaldu nai
l
ic ez ditu ezagutaien antxiña—antxiñako
sofiate izeneko grezitar pilosopoak: Idaztiak" dasatenez,baster guzietan jakinduria •ealt.gen . i'oiltzen ziran gizon auek. Bañan,ain merke saltzen
zuten jakinduri^ura nolakoa ote?...Sofisten buru
izan zan Abdera'ko Protagora#ren onako esakizu|i
au,naiko iz-pngo 2n,jgu nosicij^aai-jakitun-diruzale
irakatsien inuña ze.xtz-me&tz ikusteko.Irotagora-k
sionez: "Zer guzien neurria,(meneura omnium rerum;
gizona bera da; au do,diranena ba*diranez gero,
ez diranena hevri.z,fz diranez gero.(De iis quae
sunt in quantum suntjeta iis quae non sunt,in
quantum non sunt).
Beraz,zer guzien neurria gizona ber-bera
ña* Bañan diot ñik,ffizona bai bere zer izñtean,
("in sua existentia),bai bere egitetan,(Hin euio
actibus")aldakor da;illezkor ez bañañ ilkorra.
Crduan,sofiste auen iritziz,egi betikorrik ez da
benetan makurra daiaa» Jainkorik ere ez.
Aldi aundia dagola iruditzen zaizute.antxinako Protagora ta egungo pilosopo berrizale
ineñ artean? Baliteke...baliteke aundi xamarra
egotea;d?ri. iul . rteri etzait iruclitzen ain aundia izan bear doanaik.
Zubiri^k dionez:^Gizonaren adimenak t au
dia^gizonari glzon egiten dion adlmen or-rek,egungo egi*R#ko gizartean tcki bereissirik ez du*.Ta
alaxem. gertratz'en. da gertatu ere:ba batetik zentzu-grin edo *appeiitue sensitlv|«ew orren inda?rrak,ta bestetik naimen govaltze ("exaltatio voluntatisw)gtiie^i rik; t-^I wen gaxoa okildua eta ito =
a uzten baitute oro.juZ dugu onekin esan

ugizon orok izatez (''a natura) duan zentzu-griñ
ori bere galbiderako duanikjbere jo-muga erressagoeta cgintza onagaz ornituago lortutzeka baiño.
. beki ikustearren,berau adibide bategaz azaltzen
aleginduko natzaizue.
Munduaren egalean b&serri txnai^te
bat dager.Aina goiseaii~goiz jeiki-ta,arraataak e&l
tzera edo azokara juana zaigu» Bitartean berriz
semetxoa bakarri^geldi da etxean,eta esan bearrik ere ez dago,urdurij,oso urduri dagola ai&atxfc
on-ona5 noiz etorriko. (Jeie»etan lez,oraingoan ere
gozoak ekariMñko dizkiola uste bai-du. Jlfea amaron
oiñak• etafl^ataria urratu bezain laixter,a» v i«an&9;*$kmga a»tren ondoan,eskuan dsraian ura zer ote
dan jakin «n»i bizian;an dakusgu amaren gonari t i ~
ra ta tira,eskuan daukaa ura goxoa den edo ea jakin arte»esaidazu. ba ama,esaida?u fea amataepei1"*
txeke bein eta bcrriz esanaz.
»
Kere ustez adibide onelt ederki bano ederkiago,gizon orok beregan,"anatura" duan zentzu-griñ edo "appetitus sensitiVTis" ori azaltzen
du. Gañira^oso ondo bai'datorkio Eskolastikoen
zentzuHgriñ erstukitz® ura:"Inclinatio in senejbile con^enleim^ Beraz,zentzu~griñ au bergz gizo,
naren doai beresi "bat da;banan jakiña,gaindiko
Imenagas zuzendua egon bear dufta auxe da gaurko
gizcr^k ikijsi nai ez dutena;alegiarzentzu->griñsri
negusitaa eman nai diote,bere gisara,abere txlki
\»et lez,amilt€gitik' amiltegira ibil dediRAu dala ta aldi auetan zentzu irriteek
i'ioi^ nano menderatuagoak ta kutsutuagoak dauzka bri jtikitun&k.bai piloBopoak;ba,ik^itz«n ta 1kusten dutenabakafik siñistu ta egitzat eduki riai
dute;ta onegaz,-izat*agaz- "Summum Bonum* edov
"Summa Veritas"etas itz egiten ba-dlegu»beroien«tzat gauz auek uler eziaak toa£Xlx®& lez,auduxren
nurrean parra galanki er@ egingo digute. Bz bal*
dira oartzen gizagaxoafc lenen"iaat€ria concr^ta"
orl adimenagaz gogotua ta orotua (Abstraido,uni«*t
versalizado) izan bear duala,ostera bakarrean,
'in particulari** Yon edo Iñaki'rt mizentzeko.
iintzun Pio XII'garrenak «Humani Generis" idazkimgusian sser ciaun: "Bctiko^^.pilosopiaa(philosophia
perennis/ ,zer-dan alda «jçlE^f» pilosopia da;pi«-

losopl berrizale edo modernoa berriz,zer-dan aldakorrena".
Eta Tomas Deunak,I.paiilaren 7'an pozarenpozez oepatzen degun gizon aundi onek,nolako
pilosopia erakutsi zigun...f Gaztea zalarik, !'Bos
nagnus","Bos mutus",idi aundia,idi mutua,deitzen
zioten bereikas-lagunak.Bañan bere irakasle izan
zan Alberto doneak ederki zioisez:"Ludi osora zabalduko zirau idt *o»di aren marruak". Ida2le
aundi baten
irit2x^,!Foinas donearentzat metafisica da:MAliarum princeps slve dominiaIl.Ta Tomas#en
iritziz metafisica da:"Crdinetiva aliarum".Aristotel
totel aundiari jarraituaz,ederki baño ederkiago
Igotzen zan bai bere adimena^ludi onen aldakor
ta uts izatfetik,"motor inmoviliB' artaraño.
Ain irakasle onaren ikasle arduratsuak
^l gera? AzterVetatxo bat ondo etorriko zaigu emen»'ba,gu ere gaurkoak gera ta,baliteke egangoeguneko erdoi onetzaz kutsutuak egotea. Ezta
d«nbora asko bati onoko au entzuten niola:"iy
Ti"*on mfo,ese tambien andara con los universalesi •'
Sa det nik femen ondo edo gaizki zegonik esan nai.
Bal ordea,pipiak edonun ta edonoiz,batek uste
gutxiena duanean,jotzen duala.
Indar guziagaz leia gaitezen bada ikastf.n Ipgu^ pilosopi jator,egitsu ta betikor au arreta aundiz ikasi ta jarrciitzen.Onekin ez degu
adierazi nai,Tomas Doneak eglfta. dalako jarraitu
bear degunikjea,iñolaz are. ezjegia beregan duala»
ko
bakar bakarrik.Orrela zion Tomas Doneak berak;
M
Non propter autoritatem
dicentium,sed propter
rationem dictorumM.Ez da ere pilosopi esan bear
guzia,gure pllosopian eeana dagoanik.Ara Lacordaire o^petsuak zer dasaigun:"Tomas Donea bidargi bat da,ez onJtea muga."
Ez dezagula ba esan gure pilosopia uler-gaitza dHn.il? ostera,geldiro bada ere jarrai
-'aiogun bai aiis -naixu aundiari alegin osoagaz;
bafeiiskal eeaera, zarrak ederki dasaigunez»: "orain
piske gefoan pisketeglten baita puskew«Ta azkenez ,eta liukatzeko'Jainko onari eskaritxo bat egin
daiogun Tomas Donearen itz eder aiek bein eta berriz esanezj "I)OBiine»da roihi intelligendi acumen,
retinendi capacitatem^addiscendi' aiodum et facultatem,ta batez ere,interpretandi subtIlitatemMo
Goikoetxea'tar Adorador (sakramentinoa)

M.M.P. JAKITUN KATOLIKOEN...
BIGARREN ZATIA
ditsagm Españi'ko- Gon^gotzaiek
egin daten aitorp eij&ran. .itsak orrialde
o1 ea. a r i lokarritzat» AIB bai diote jaititun katolikueO' eredu erakustm digutelartk:; "Bera dxxt e erakuste eta eredu Españi'ko Jakitun katoliku
ku orok Espafti'ar eta atzo*ritar idazleak ira~
ta aBtertaea, nalz guzirako irisspidez,naBera»,
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-49I Idazle Españi'ar eta arrotzen aztertzalle.
a) Españi'"arrent irakuiie zalazkoa azal dezagim Xeabizi, ontan er® ^arraibid© egoki ta beteoetea gertatu bai
Aurrerakizrun eta aa&akari geienak atserriais
sortu oi izan diralako -edo nlk. ©zin det zergatik ditekenik eratat k«mpremi- gagtel^idaKle geientzue&ak atzerrira date Tsereaa joera» Alemani,
Praintzi, Inglaterra lea ©ta orain Laterri Elkartu
kartu (EE.UU.) izan ctlra Españi'ko ikaelerik
azkarreaaate nolabaiteko soTSlnk&r± ta l l l l u r a z
berenganatu dituzten #rTialdeak« Oar dezagmi Joera au bidezko ditekela, etxekoz ondo baliaturik
eta e"txafco 3akirs-.ituiTla agortu ondoren ba^lijo—
az. Ontaa, orde,, akats^, geia^emtzat, no^£iw Bi~
joa r adibideat, eu^aldunea jokabidea ta beronen
kaltea.
Garai batean Sorbona, Boloni, Tolosa,Alcalá,
Salamanca ziran eu^caldumea ikast«tx©«, Gaur ©P©
Madril'aa euskaldun asica, Salamanca ©ta Valladolid
dolid"eia ere bai* Berñlñmn. Iñondik baño geiago
zijoazea Ite^feetxe-aagusi oie1»ra 195I**ga:nre&
urtearte, agor-urrllto "Arbor" m, ag©rl danies» Emea bertan dio gafiera, Euskal-Erria ditefcela E&Españi'tik berrogeita amar turte oietaa jUfcas'teya
atzendra saaerik geieiaa bidali ditxa» errlaldea..
Len da orain ta b e t i , zer gerta da? Bai, zorioneko ikas-miña eragiñik Joan ziran. Txalogarri
ditugtijbsraz, Baña tamalaj rarderaz erantzuteajakintz-iturritik eta gero etxeratsean euskearaT± naiziñ, erderazko arrillraz eiraikitKea, asitako
bai'zeukatsn. beren buruetan eta
-etxekorik- etzetorkien neurri a i Adibide au ©uskerairl buruz izan aan, arrea,
pañi'arekin onelakoxe zerbait gertatu izan da
kintza-gaietans Españi'arrak eifcxeko

-SOta irakasle argieri muziñ egiñik,, atarira jo
oi dute. Ser gertatuko? '$txet±k al dueneraño
osatu gabe dijoana beti be&rrean gertatzen ©~
ta leaeft a&torkionari el dn tear» &ertstu bide
zitssat©», B.U'EmpBñi.'B.Taefcori ta 'betorM.M.Pelayo
aitorra, "Ziñausleen KondairaMr@a VII'
aidio 370 "tik 374"gaixen. orrialdetaa dsJulian Sanz del Rio'ren jokabidea» Rere ustea a r i geranaren atoo^ausgarri onena. A-Alemani'ra ikastera bidall zuten Gobemiukoak|
baiy Alemani'ko eleder eta pilosopia ikasterfi
ta txaaitxetaa ere krausismo erake1;a txepelss
msitaaindtt, Zergatik? Berea ezer antolataeko
gai ez isakl, osaturiko ere-keta •feoki-aldatu aun
zatirik-zati bere artan.

D» Fernando de Castro'ri buruss ere
gterbait <ilo liburct ta ale bereko 402-4 o r r i a l detan^ Ika*;eta buruakorik egin gabe, zearo
naetu Buda, Estoiku, Pulutarko, Kikero, Erasmo,
Terento'ko Elizbatzar, Cano, Fenelon, Pascal»
Montesquieu,Vico»,Renan, Macaulay, Lec
Lessing, Tiberghien,,Humboldt, Sanz del Rio
imteirrt omen. sitnn Castro- onek ber-berar«a ai~
Aitot an» dioM:M.Pelayo'k, gisaaldl arifudt ^c&ia, aoskij,. ezeren begirapenik
galse eta Itm-itxman «etorkiesoa imkurtis^it zu~
.acfcieraztdfco» Begira ta geienak. arrotsak:
tdazleeetan.

liburta
o'Trialie'tik. atir^rera Azkoiti'a^ Konde de
Peñaflorida**®
mintzo dala ere, auxe bera erakusten
digus irakurri egin bear eta irakurtzen zutelia
beste oiñarririk gabe. Pozikago, aoekif a t a r i ko idajsleak b a ' l i r a . Ala izan geieaik-bñt aipaturlko iru oids: erabilliak. •
ç Jokabide arta ziin M.M.P. 'k? Aren g
aldiko lenak aipa iitzagun» beroietaix feai dager

-•5Hegokien» Gañerar gaztarofco Jofcabldea iasneoa a@~
gu gerokoaren o i ñ a r r i , "Ciencia Eapañola*1 idaki
besterik ez ñega "bear Españi''af jtakitnB
berri isatefco, Ea, orde» beete gabe, ba
adieraztekof gelentsune» aurrerspeu eta
keta nagusisk territo. ta aztertusi, baizlk
go ere esan aegmieiss
pilosopiari
rrantzi atmdieaa eaanez^ iro-pilosopi-eraketa, nm
gusi assaltzert aizklgias Vives'eo», sealb-alf ©t-a
gauaetan Kant'en aiarretlio adi©»g"tefi
k . Lull'esoa» amorilc onmes, l>afla;f ^ ^
rokoan arrassoikeri galgan*! gerta ^ear wfe€aa«i
^ Suarez'ena, berrls» Españi"» lasda
m&m
ere nor
dik g^rtuagoko ta nor beraren ant^efcoago xmk±f
aetcoz ei^sicox*rago t a onuragarriago- etxealfisk©
^akintzae». dlot, oinbesteraño ja"beturik egeri
zalgun gaste aakai1 xm' atzerritarren irakasfcimi-.
nalc agttertzeteo, nai ta nal~es, gaiago ssaa iñor—
txo baño Ingtrra dezaizkiogun* naie berazks gai
igsates, ta nais aberriko Jakiatzaz f -«kO'Uki &&»
tertu, i k a s i , 'ts l)er©turlk; bai zenkaaf g«»ok©&ren oiñarri- Fernando de Castro, Sanz del Rio
ta Peñaflorida jakitun-usteJcoak» farte ondogea
gerta bear nai ta nal-es areiigandiJ£
"Ziñausleen Kondaira" beglztatu bsçrt'e gabe
sgexi zaigu areai jokabi#©a.* Siñauslealc az1;.er"feK©koen bakoitzari berea ematea. dlo -gero "guzirako
irisspide11 ataleaaa areago daJrasguaess- ges&r, uts©~
g l t e , okecry eta gaiztakCT'ias gañ«raf egokH^Bitn»
inabasl t a aaraG onak er« erakutsiz* ^reago ©ra
bai^, Siñausle-irekaiEkintaa bakoit^-aren onrtoraBs
beroien aJcatsen aurfea Bintsa dirac. 5£kitnnak azalt&en <iisteigxat utsune ta ©gokitastm» J'djoaa
adibidest H Cortes de Cádiz;" aeritzaietieii siñauslelceria astertu besadm aguro» Frai Alvarado edo
"Filósofo Rancio8* erafcnisten <Jiguff Torres Amat

Ajo Solorzano, Véles, Hermosilla, ta Vidal, beFernando VII 'garrenaren aldiko ziñauaLeen
, Balmes ta Donoso Cortés, Kraus-fcafea a i t z i tik.
Berebat "Snsayos de Crltica filos6ficaA<> bi
itzaldi goraipetuetan ere naiz Kant'en aintzinlariak astertzean, naiz Palaton'OTi usteak iisrpañi'"
an zear aztertz^ia dltunean»
Zer diokegu, "bejraz? ^itssaela Españi'a* idazle
ta jakitiraik bazterrera utzi Bspañi'af izate tttsagatik, oitura izan danez» Erri-esaera zarraren
muiña Eugurki "bete zula, baizik, uioke, iuaa ez
dala maite oi ederra dalako, ama dalako, baizlk,
Aberria, Mgarrea asMa izaki, orixe bera egin zun
M.M.P.'ksAberriasutsu malte vta aberritarrak ere
bai, abecrri ta aberrita* ziralako lenago, ©der
eta gore^arri zixalako "baiño, Maitaounaren ;Jo©T& zuzen onek bultz® zion aln benaz maite zuenat-m ed«r, af^iñ» ©ta aberastaaamk azaltzera. Jo~
kabide zugarra egis, &&a.e ama-iaBitalearenar^i
sntzeera. Gauxko eta betiko Españi'af orok Jarrai
bear lioteke Gongotzeiea esan«ra ta jokabide egiegia biarutsa dalako. Ark, beste ainlmt gaietaa 0oatan ere Ideki z\m bidea.
T>) Jakitun arrotzen aztertzalle
Ba'ote eua atzCTTltarren ikuddLssunils: biziro afcertzale asaldm degun M.M. Pelayo'k? Bai ta es
gutxi, gero. Ala diote Gongotzañak. Asal dezmgun.
labnrtxo bederea.
Etzari aldiz egokltu oi diran t aberzale iteuetakoa. Iñola ere ezlii 3aarselijio''rea argl t a azkarta«unik ortamño aldespdita ta okertu, Erakutsi
degunez etxekoe ondo jantssirik zegon eta, beras,
jakin eesiaken atarikoetaz zer atikei«.tu ta gai
zaa azterketa ori ^Ltefco. Edozein jakin-lanetan
,i&lkltzeai dizfcigu zenbat eta zenbat jakittin eta

idazle arrotzcsi isseaak, n&is i r l t a i a k . Mik ira~
korxi dizkiodanetaai Parmenides eta H e r a k l i t o
etzaizkit egokitu ezagimenetatik. Oiek ezik,ai~
patzen ez duenik ba.1 ote diteke, gero* pllogopuetan? ioositeatxo ea-essagunen "berri ikasl arazi dit», Au Españi'koeta» mintsso dslarlk eim. so~
i l l i k Eafpañi'ar^tiu antz dutena& aipatua» Sor
dioket ^^ierriKki-kondalra^ri "buruz, emen
nik bat arrotzsak aztertzea "bai ditu
gandik bere egtmekoea^naño? Sokarte,Platon
Aristoteles,, Polotino, Longinos GTezx
Ederriztiari fetamz u®tekabean be&ela bedeven
alntzo ssii«ai Kikero, Kintiliano, Ovidio, V i r g i l i o
l i o t a Horazio Erroma""«. Oinda^itxo bat katoliku
ku-zlnloaenaren goresl® TazianurArnobio,Tertulianu
tulianu, Origenes'en e#cu dagoke* Agustin auou
diak, berriz f betiko Ederraren argl berrlas eru,gitu zizkigijn oparo Grezi'arr©a edeor-ltltzialr,

XVII/garren. gizaldiak - E s t e t i k a aro edo Ederriztiaren
iztiaresn gizaldi- Descartes, Bateaux, Locke, HirtHutcheson, Wolf» Baumgarten( ederriztiaren eragllle
nagusi)tWinckelmann, Lessing opa izan Mzkion
M.M. Pelayo'ren eder-goseari. Aip& dltzagun
Kant, Schiller Goethe, Herder, Hamann, Jacobi,
Richter» Humboldt anaiak» Schlegel anaiakfBürgger
ger, Novalis,j F i c h t e r Schelling,Hegel,Rosenkranz
Weisse, Feuerbach, Vischerf Carrier, Krausse,
Jungman, Herbart, Zeising W a i t z r Lotze,MaxScheler
Fechener,Wundt,Witmer,Hanslick,Schopenhauer
Franenstötdt,
Hartmann
t a t i k . Inglaterrako Cowper, Wordsworth Thomas
Moore, Waltecp Scott,LordByron,PercyB.Schelleg
l l e g , John Keats, Hamilton,Macaulay,Carlyle
Ruskin, Spencer, Grant Allen,. Prantziatik Coussin,
Jouffroy, Lamennais,Pictet,CarlosLevecque
Voituron, Chariguet,Tonnellé,Laprade,Ravinson,
Gyau, Proudhon, Hipolito Taine, Stendhal. Zeftan
Jarraitu? "Rz a l fiegu naiko ezaugarri?
eitun jakitnnen berri omatea naikoa degu

e znz&n&z JabatsfifeG, abersale izan. 2&la
ta eas abef'mlekeriaren mendeko, adierazteko» Ala
ere ba'nioke "beste zerbait, Egizko Españi-iaaital e issafeijXIX'^rren gisaldika pilosopn ta Jakitunik .ezak ze^ro naigabeturik ageri <3&f "^iñausle@zi KondalmMrm Vll'garren ale osoaa "barna, E&paM-maitale egizko issaki, ta biziro pozturlk
txalotzm ditu Donoao Cortés eta Balmes, gañera
katoli3cii- zintsso bai,, ziran» Pi y Margal ©tgan OS
'O
katolilru, feaiñs. ala er® buru. argi&ko zala~ta "ba*
ditix areatgat &enbait txailo.
Bera^» au diagoket bi itzetan eaateko: aber~
zaletaguiisk Egpañi*wtfb&a> maitrle ©gis srala, abei1ssalekeri itsuak ataferritakoeaagandik urrutiratu
barxk ta jakin-miñak etsnila, b^rri-zale ut Españi
ñ i ' a a-te.rikoengana eraiaaa lenife beorbakoeE
xiirgatu
Bijoa beate eaaugarri bat a t a l beraren argi
bidesldazle ta Jekitun arrotaekin izan zua ar~
emana, liburuz ezetzik, eskutitzes &r@^ AcLfbidez iseadaini genitzake Raymond Marcus'eik: aipatsen
dittuiak. Lenettt Españi-sal© Ernest Merimee, FoulFoulché-Delbosc,
Martinenchef baita ere urreai,S#MeS.Meriadec fAbbèV.Verlague»'Proffesseur Colignon,
diploiaate Paul Cambon» Arrotzefciko ar-aaana oiek
z®abat©raficfcl siran adieopazteko Marcus beraren
itzak toki-alcSatoko cdLtu*ty an bai dio Praintzi^
arrclKiko ntsa lareun e^catitzetaraño i r i t x i aala
ta ortik kontu :egi2 guaira Eenbat» Eafeutltz
diran er® garbl erakusten dlga,
dutela esanasf "biografi" o®>rai
fedtozkeas ai*reaf guiials. es±n bild» tamalez
llno'k egindakorik: e» &a iftof gor€e Pierre-Henry Cazac
ezik,, naiK-ta bex^lc arturiko gusik gorde.
Argi bide ontasj geio gfibe,, nrren^o a t a l e r a .

II

Guzirako

irizpide

Nundik nora 30 nessake etengabeko gai berekin
<tun atal oni axalekos zirriborrollotu bat gutxienaz ere daaaiodan? Dere ta ber&tzassko £o;abait
orrislde uxaEbu, ondoreoi, bet@-~beteko ''limanista/M
zala adieraztea dirudit bid©Efcoen leneago, iaa~
kera on*i baidarraikio M.M.P.*'rea irisspide guzirekoak.. Aitor dej3agun,len^ar Greci ta Lazio**
ko irkiantsak bçre garaiko Iñortxok ez bezela »&klskiala» Garbi adierazten digu. au "Mbliografla hi spano-latinal'fc batetifc eta -aaiz berak. es
argitaratu. ta es idatsi erc^- "Bibliografla greco-hispana" egitdco ainbat gai pillaturik zeukaa^
Salantai gabe esan dezalcet bere eraknsle Bergues
de l a s Casas, Bordón eta Milá y Fontanals askoa
aussi ta gsraitu zitula nai» iskisatga-jakites
.-e^fnoski,is5toiit&~.jak:ittm edo filologen arauarata naiss elsder oiek beretutseB* Ontan bai atzera utzi zitulaf Jakite utsarl etzion eisk^rrlk:
«aaten, klagiinien kutsua auiaats©sopi, lba«i,sik. Bsagutu bakarrik ezt~b&ra,%9. Aiea aatsoko'feis,. aletakotm nai izan zuan» 2«rturako? Bere irakael®
Milá y Fontanals'l bnraz zionez, Grezi ta Ecro^
Erroma'ko
eledergilleak kuteuta ziot^o bm*® ta o-tzaa
tasun., lmtetUc, eta guzirsko izjat«at al4es;diJs»r
e^ -izatea, "bestetik. Bare ta gu2ir«kota@un au i •ñola ere esi» oraiHaldiko eledeapretan axkittt.
Begira ontas gañera nola aipatssen don "'Rs'tudioe
y di&curaas de crftics, Mst6ricaM liburuan i r a kaelea,. aren omeiir-aldi sala~ta*
diokeguaez» maixuagan -fexalotzm mm
kutsuako "Immaniaau*1 ta guisirakotasanak
M.M.P., beragaa ©re koketu ziran. sakonki*. Berealaxe dijoasajke eaaugarri batzuk, gaiflontzekoak
urrengo atsl^rako gordeas; aa da, ©Etabaidatako
jokabidea» mintzatsekoaii azaltzeko, alegia.
Grezi ta Erroma'a aaltoalndurik ala dlo,
ta aiek. siñi^a"be Izan, aiea asskarta ^inak aints»

-T4•fcuzs^Nork ukatu,, jakite» ta aintzot&zmess aiandi
zirala? A dimsa-naiiaenek: berenez i r i t x i dezaketena, zalantzik gebe, lortu zuten aiek f "Ignacio
Montes de Oca'rea "Poetas buedlieos griegoss" £
ipiñirUco itaau^rean dio* Dakusgunes, a r r i g a i r i
zaio Grezi t a Erroma'ren. aaskartaaxoa,
diko slnisnenik gatoe lortn. a l guzia berekln
t&La aitortzefco, Une ontan bertan^lSB
,
Greziaz aura?eko jakintza Ija konaairari ez aie ajolarilc oaaten» Ala ere gerora aldatu zun i r i t z i
zu9 Lain ^iitralgo "rea a i t o r r a r i elduz»
Noiapait eean det eta aipa dessagtm areago»
M.M.P. '3c etzron pilosopi-eraketa "berririk sortu,
etzun bere~'beres*i]£ eta are gutxiago zegan^betfia
"beste ba-fcenera zearo ta i t s ~ i t m a a lotxirifc»Askeneaago au "bai egl dalai Lain Entralgo argiak
erafcusteaa digunea» Menendez Pelayo bere garai
nastuak gogaiturik, XVI 'garrea gig»ldi ig@si 1b i l l i zaa bere gasste-aldian, Jokaiaides "fea
raz ordtmgoxeen antsefcotu imiriictBerpizkunde
garaikoess. kideko issan. gose eaaa... Ser ZESI alea
ikui-ritz,- e ^ t e baterako? Sini#rai«ri
men, g^lontsean zeapo aske! Joem bersim i a aarrez mugitzen &=m, Marzelino bera er@. Igsnda
etztin jakintss-bidea aurress aiakerattiko, gero maita -ez» bumi-bide antso, bertatik ibiltaseko^BsB
@a pilosopi^-eraketa bereiKirik eta beti bat aurrez aut»tsiko, MZ.alaiit25as!!^:oetan,aiakerai" zicsken
Agustia «ionea JarraiiniK ta biziro atsegin zitaaioii jaidJi-taa-.eraketarik-.eraketa i b i l t z e a , batet i k ao. eta bestetik Tia aukeratuz ^ a r d u t ^ . Egizale bezain aekatasua-zale genian» Lenoigo za1;iain
esaaera bilduz, jakintza-elkafderrian bizi nai
zula, uririk gabefco izanez, ordea.
beste ezaugarria: Bo.dia-zale ageri
gasta^oan, Ite»© dezagun aeabateraño. JVU, orde,
nolaz dagokiok® M.M.P. 'ren guzirako irispid@ari?
L^iik eta gaztaroan es dagoklo a t s l onit'iaoko2~
Kiokoz datoifeio, ba,i?.ilc, Alabaña, bsrealaxe

du zun i r i t z i au. Zrrialde bakoitzali:, enderri *bs~
koitzak ba'du bere ser berezia ta zer ori iskwi~
tzatik baño ereago datorfcio endatik., (oar -iezagun euskeraz dabizkidarj. bi Itzez «rrexegi elkBi^»
tzen dirala "enda" ta "en.da-erri'% elkarren^aivdik sortuak bailira., Iteez bai, baña raaaia ©§§
da orrela. jiz da bata bestearen i t u r r i ta ar«
gutxigo i t u r r i baicar. Beraz, garbigo legake "arraza" ta •'nazio" erabiltzea}. Gure jakitunak
izimntzaren indarrik ez du ulcatzen,
kako 3,azkia eta nortastmaren
ez dalaf dio Irakasltintzaraico erasoa» 1878 *
rrenean. Arrazari begiratu» azalt^m di®» Lutero
ro'ren berrikimtza: Batetik doixtar ta bestetik
arrotz, "barbara, kXasikuen auriçako,
Koixda±ra'*ii iv garretn aleko 163'garren
an dione»» doixtarrek berenexko duten I t a l i a '
fea aurka joan bearrez zabaldu aaa ain
rraza-.arteko gorrotoa 2fut®a a i r i k a l a r i .
enda beti 'burrukari, 30 ta ausi r beti zatits6«n..
Españi'ko sinism.e2i^seJ..€tasims. ta slTitzotasunaren Jatorria, nim Janrifca-ta, enda berarea
bereieian kokar&z1;62i du* Siñausle guziak eao.
ieaaak Sspañi"arr-eogandU£ sortu siran arr^an, etsl
Seneca, Maimonides, Averroes
Servet... ziñausle jsiraa, bafia ala ere ©xzuten
simi aaeamrekiko sintzctaganik zeaieo «t«a, feera
"bide ontatik bastertu ba siraa sre» Bere
i t z a l i ziran t tistekabean bazsla sortnak Hitler
rren antzecoa ta kideko. Ssta gutsigorxte ere!
Beglra* Jainkoak^ kondaira eratu ta biiBv
rabillec tresna lenen eta uagusia omea
a ,
Marzelino *rea ustez, Lain Entralgo% 93 orrial-.
'©a.ii dioctes, Aia ta guztiz ere^ onemaokcsu iri-s~
pide zabal eta guzirako &z laeña, ecrtns
koia dabilkilA ^li^çtgu.,, ^labarla, b©realax«

suaeaaera,

&er bereiziareo alde
p
izuturik-edo, atzera 30 .sua» Bidezko
zan azkea-jokabide au, endazalefeerian Bmrgildul du. ba± zebilien eta z&lekeri orrek t&<.
kaltiegarrlri caaatea bai die b i z l a . B0 ~
aakarrareii eragiaegsk© enfi©~
t ta norbsrarsa
oncteiaidiari, bestetUfc,
zea? dion wCieacia EspañolaMa
(ss befsela e^iñilfc ets ja3cintsareko eraturik daudea u®te pair^SKririk es dsramsttei b e r ^ i n , ©ta
baisarra bai da. gis&r*añlm®Dak pilosopi-loorapillaak iñortxok aakata ta azaldu ez ditun ©ran guk
assalda ta aielc&tu a l izatefco" „ 7.«rtarako sefcarren, ba, enderri-nortasuna» ©adearri~i2akeraf
Jakintza-kompilloak; ©K dlra or~emengoak,iiuEaa*tlkoak, bsizlk» eta beti berak(malB aipaturikd uatea du au i , i , P . % ) . GaFIera gizadia ere bakarra
da. Eta, berai!t aafiesrrl-isakerak betiko korapilloetatik bat»«i£ eta ber« erara xetaen ditu ta
Oatan ere nais en&az&lekeri ku dirudia lenbiaitik, gerora zabalera i r Beste ess&tiganl bat Pi y Margall'i buruz MZiñauaLe«n Kon^it^^a iAonetik dakart, ZiñauaL«pik
cmm d^gu,, ZiñauaLe iaatg» . gañeao~goao, ei, ©ddfsalctasmi eta ea gogameaez da isintaa'feEm ^atto ati# Origenes'eogandik Hegel^engan&fia' &% omm. da gairik nagusieaetan onenak ainbestefcox itxaTagabekeririk esan.
ParragaiT'i ditetee A r i s t o t e l e s ' i burus "berak ©z
du errurik" es&^ea. Ser ote diteke zeru--lur~iBpernuak belauna makurtzen uioten- Kristo gure JaJainkotzasf orl bera esatea? Onelatsu mxntzo zaa
Pi y Margall aearo narda.tsen du, ziñausle izaki,
e% ord@, bura argidun zanez» On^: dioim ezetsiz
ta nardatuz ere, idazle bera goraipatzea bai du,
nastu ta ^akintsas ant^u dirudion aldi ta garai-

ayi ^jrea « n t t , I3cus bdrak* aion&(l)« Sra beTftrrengo ess».ugar?pifitit Pérez. Galdós bere adie
t a t^ealotu ado&oreKgan,» Oker fea^alrudion,
gaitzetsl afiiBkideraiay^ng&n isan arroa er©» iU
uxe benetari gassirako irizp±d@« Elefeerrigille
fianez biEiro goi^ipatzen digu BT&O. n'Ep±aoñio&
nacionale©1* dirala-ta # Teologu ba3.it»;-edo mirvtza zaigun Galdós bera, herr±zf a r r i g a r r i r o , e gurtzen rjigu "Gloria" eleberxia izula-ta,, Pérez
Galdós berarl Jakitun-."bate©rre«koaa egin aion
itzaldian goraipatsea ditu g«lenik a r « . ixatoassiak» Bfilasac 'en urren eledesrgille artean bei
gaiz tfa bai idatzl^ ugariea. <3ala esana^
dio
' ''
zer 9lan r len.ea» gaiart lotu
t i k . Meberrien garai b^r^toeaei, diru'dtenereaa
berri emiatea - t a mx aiñ-Kiñe^- iBgoM^ela. Be&»
e^» Oeroak eeasibear guk ikusi gabeteoa t a
gelegLkefrlaJc neurrlrata «re,. Bait»
ra i r i t z i oui s^oteloaes ©ta egi~egis
-elefo«jprtgil£ea bei?©
aloirl© %&. id&®l-e* biok
•aabilt«..aleb©rrf. gustafe. terua, Zear
masieo ugaxltt trebetason burutsu ta beste
:&sko aalki-tseaa ditu,,
esatea ©a c

esaten
tenen,
,
rrtikasd ta asarree. ez laaa # ..bai orfie^
er© bare ta ixilpeSfcoa» **Oti0la •&$& mn — <31ou. oi
•2un iiHLtzi zuzen ®ta
Au goian aipiaisuriko

Koncfeijre"tik sr dezagun aurrerakoa. i'xalozale
berekoien esanera, aoski» esate baterako Balzac
©ta EickenB maixu argiak ez baña, De Villarminio
^arraitua t& onen antzera jdatzi zran "Gloria1*.
P&yyegarri azaltzen d.u katolikuen Jokabi dea R .,
"A^i^cid© ^ut Galdós jaxma, i.!»tsegiri eta zuzec
dalakoan. Ktagc Nolas kcsiipreaitu uezaket, becraz,
onen ita«n®ia?M Irakrun:i b^r-beraren itsak^Vll,
466-487)^
(Joien aipatu itzaldian, gaztaroan gogorHri ©paitu ssuelaricoa dakar eta ua -liburuari zegokiones- sini saenferen aurka&o usteerlk buruzko i r i zan^ "Gloiyia^ren gaitzfiMspen. ez baña, ©gijoera okexrar&ira, baizik. Irakxir ditzagu» M.M.P. beraren itzak eta garbi dakaricegu gai a r i çtegokion triteiajri irtacv ett-Bt«n diola: eleberrtari bat eta egilleareaa 3<>e^rl beete neufcia
eranteis. Goxo-goaco a r i ba zaio ere oarain, ez
dti bere lengo iri-fesirik aldat^ec. Bmsi i t a a l d l a.<r<m azkea-aurr€^o orrialdeanO). ista azkenik,
Jo@re oiierretik ostera suaenerakoa aipataz t a
bieiro opa diolarik, onela bukatu its6aldia:(4)

(!>•*,•^Keaeatsu mintzatzen da t a esaa na± duna
gai»bi adieraal. Biziro baiotsaa egi-zsletasun au,
ez bai dlo iñori z i r i r i k sartzea, Batez
Krfeuatarrea asaludcerlk nas"tu ta iiiim artan,
Iretkmxitalco liburuak ulertaa* ©t»aa gutxi
gam artazu Gañera, beretu egin zitun
eta gutxienfiE esre, nlergarriro
Ie«n kondaira",YII f 358,
()
(2) M ..,Ez d& adimm g&bea, fca da^errextasuç eta
u^8.rltaeunlk itzegi t€ko... M

(3)"'i. ...Keronek sre nere gttEtet-alcliko Bu-garretan
gogor baño gogorrago egin nieñCeleberriori), —
labaña Galdós^ekiko nere aiigkidetasuna etzan
gutxienlk ere zartatu^,- N'ere I r i t e i ua es
eder-liburu, estetika~Xi erlijio-kondaira
koe.lc, b&isi]£. Eta au •beetNp gabe ba dut zuribiderik aski,"
(4) «r'tika-mallari fcgokiones ere jaajsi sskonagoa
ageri zaio, Gañera, aldi bateko be1;e estoikukutsua leuntseko kristautasun Jatorrarei izplal ere ixurtze» ditu» Jarrai beza ontan aldi1kuntza onurakor oadc^ idazlearen gai onalc itxo
egin araztjen diguaea» B ^ l e lagaii Jainkoa'ren
grazia gijç^ai ay^i onen ^£lu leialerl» gizakioa
gerokoaren' 4torapilXo& Gurutze&"ren babesean as>
katze lortu
Gaztañaga'tar Jexax
Donosti'ko apaizgaia
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EKONOMIAK ELKARTE-MO

SALLETAN
Arri batez bi txori bota omen ditezkç.
Bai ote? Nik beintzat bota dltut. Eta,filosofian
esan oi daiiez "de facto ad posse valet ilatio".
Ona nola:eBien dijoaki«un lantxo au,3Cbat teologilari
lariren aujpiean esateko eginarazi aidaten,itzaldia duzi»ib*ete asmorik gabe.Baaa nere ©ntisuleek
ari Eitzaizkadan zizta ta srizta "YAKIN^-eerajlo ©«
re ona dala-ta bldali egiu bear nukela**ta.. #itiz—
kenean berotu egiB aaute ta or dijoakiau itzaldi
berbera iku^tu ere gabe» C»na bigaareen tjçoriabota.

Adiskldeok;
Orain urrengo itzaldian garbi asko agertu ztgxxn Auzmendi ^aunak politikatgu«
da ta matxlnadaek erlijioari damaioten ikutua.
Egia esanf.Auzn3endi jauna ta ni atzekoz
aurrera gabiltmla esango nuke. Izan «ro ekonomie dugu gaurko guda ta matxlnada geientm eora*
razle galen lenena. Sgokiago zan,beraa,la»en ekonomia gai onetaz itz egitea ta gero,bere ondore
d±ran,guda ta matxinadaz. Baña»diranak dirai$gaur
yekonomiaz ite egitea dagoirigu ta beete itzaurrerik gabe gaiari natxikio al ^udan tiakoftn.
Irutar. zatltu flut ner^ itzaldia:

I.- Ekonomiaren atzpegia:
II. - Ekonomiaren OKLdoreak:ekonomi onaren eta txarrarenak alegia.
iju.-» Erabaklak::Soziografi-zaleek ikusi bear
dutena alegia,ekonoml txarra dagon. tokia» obeagotu ta onela ondoreak ere s.1datu ditezen»
EKONOMIABEN

AZPEGIAK.

Bi azpiegl ditu ekanomiafc:
a) Ekonomi-gaia.
b) Ekonomi b i z i a .
Izenak berak dagerkigu ekonomi-gaiaren
esan naia. Toki bakoitzak ze ekonomi edo bizlbide maXlatara Iristeko aala duan adieraztea digu:
izadiaren emankortasuna alegla^
Ekonomi biziak,berrt»,toki bakoitza ga~
ur ze ekonomi mallatan dagon»
ikusten duzutenez,ekonomi gai ona ba'diteke ekonGiai bizi eskaxa. dagon tokian ta ez beste al&era», • ;
Ekonomi bi alderdi auek era auetan arki
ditezke errietans
l.~ Ekonomi-gal gutxl ta ekonomi bizi bizi gutxi.Ala gaur Grezi'n eta abar.
2.- EkonomtTgai" ona^ta berd^n ekonomi bizia
AX Holanda'n,Suiza n et.
3«~ Ekonomi-gai oso ona ta^ekonomi bizi
oso txarra.Ala Españia*n et.a.
4.- Ekonomi-gai oao ona ta ekonomi bizia
bai^Ala Eskandinabia"n et.a.
Ekonomi-gai edo Jainkoa lurralde bakoitzari eman dion emankortasun ori bita,n zatitu genezake bereizlkl:
1) Lurrak berez duan emankortasuna-Eta au
txarra edo ona izango dugu,nekazaritzarako lurra,
ura,giroa ta industrirako meategi ta oianak txa~
rrak ala onak ba^ditugu*

2) Gizonen emankortasuna: Adiman eta beso»
etako indarrari da^okionez.
Manuela Galardo andreak dionez(l)}ekonomi bizi ona dutela-ta len aitatu ditugun "Paises Bajos,Suiza t.abarrek baño,ekonomi-gai askos;
aberatsagoa du Españi'k.Ta ez lurrari dagokionee
bakarrik,baita gizakiari dagokionean ere. Ala
dio berak,"aski duzute uda garaian Holanda'ra
joatea izadiak eman dion beartsutasun izugarria
ikusi nai ba*duzu,te» Itxasoari kendu bear izan
zloten nekazaritzarako bear zuten ondoa,ta gero
lurrez estali ta bear bezela landu"»
Espani'an ez omen dago orrenbeste lan
egin bearrik lurra antolatzeko.Gañera»giroa ere
oso txarra Holanda n.Españi an,berriz,aukerakoa.
Españi*k»bere beartsutasuna ezereatekc,gai ta
eklnbide utseziñak dauzka.
Españi "an urik ez dala diote askok.Ona
zer dion "Consejo Superiorde HomTores de A.C'k
atera duan "Asf son los pueblos" izeneko liburuan{2): Gaztela iparralden eta Leon'en aztertu
diran 83. erritatik 61 urez ase ditezke erregadio
bidez. Ba al dakizute zenbat daudeij aaeak? 5 besterik ez.
Lebret*ek ere ala dio,Paises Bajos ez
pmen aan Isn al>erat8.Ez,ez.Mendez mende itxaeoari kendutako lurrez aberastu omen da (3)»
Españi,meategiz ere oso ongi ornitua omen dago M.Galardo 'k dionez (4)*Munduko meategl
edotarikoena omen dago Españi"an,eta langite ontarako gizonik egokienak gañera*Mea-mendi osoak
omen ditu Españi ak oraindik lantzen asi ere gabeak.
Holanda^rrak omen dira euren meategiak
Europa guzian aizkena arkitu dituztenak. Ala ere
gaur danetan obetoena mekanizatutako raeategiak
dituzte.
Lebret^k dionez,Suezia 'k oraln 50 urte
etzuan batere industririk eta nekazaritzak ematen
zioii ekonomia oso kaxkarra. Gaur^berria^bat nekaaaritza ta bai indosti arloan rounduko aarreratuenetakoak ditugu (5)España "aerak Suropako adltnen argienetako-

a tc omc n d I ra gañ e ra {6),
Auek ola ? nolaz diteke Españi,gaia orren
aberats dalariic,oi*ren beartsu9
Gna erantzima* Ekonomia j^ajri h
iak da«
rabil.Jaink.oak adiraona efJten dio glzaklari Jainkoa'ren
koa'ren eta bere buruarekiko ditu&n betebearrafc
bete al izateko. Beraz,gizakiak adimen ori landu egin bear Jainkoa vk iaadlaren saheleatt j a r r i
dizkion aberaaklafe ateratzen jakin eta dagokxon
bizilbxdea i r i t x l dez&.n- Jaiakoa k lurralde guzteri eraan die bear ain'bat ondasun. Batzuei : seteei baiio gelagb/bana f^uziel bear alnbat (?)>
M^Galardo andreak dionez^(8} ekonoaii
dna diitela-ta a i t a t u dilupun l a t e r r l oietan aurreri eaierari garran+;si r-ik aundienetakoa emater
dioteo Jakinduriak egln ditu e r r i oiek eiberats.
Laterri cietan i k a s t o l e r i ematen zaien ajola Españi 'an emango b a " i i t z a i e « e r r i oiek baño askoa
aberatsago iiango oraeo litzake urte gutxi be.rru»
l'ulauua. "n esucidaa.H; •:•• i"l§.'i?859«4l8 laurleka ematen
omen ditu ika8t©letarafe©Q'España-:fc malla ay berdinx^eko• T.6-0C0»0Cr . ". . ema'k bearko lituKke,Ba
al dakisuts aertbat Sia * n dituan? 1.308*040.490
besterik es= Beete ol.-/..:•;>' amabost eisar! bear l i tuzke Holanda "rer tnaila'-a i r i c t e k o - Noruega''k
dituan bisstanle baltoi'tzekb"766 laurlelco eiaater;
ditu ikastoIetarHko» Españi ''k '43 IG laurlekd»
Ontatik' - ; s i fiuguvlleiisi iuzute arintxo
ba "da ere,eko.noffli.«ren muña 'bi alderdiak aztertua.
I'tsi deaagim orain alde bst ekonomi-gaia t a ikusl ditzagun ekonomi Isiziaren oncloreak; txar eta
on'. Auxe da izan ere nere it;aaldiai\9n muSa.
EKONOMI BIZIAREN ONDOREAK
1) Ekonomia dugu ellcart-ffiotaen s o r t a Adan e t a Eba narru berdiriez j a i i t z i z i t u ax gure Jainko*ak» Bi®k berdin l a n ^ b a l t a jfin e>re» Gaur,toki a s k o t a n s a l d e auñdia dago bat.suengandik beptoemgana» 3 a i f g u r e ka.leetai. s a i l e a berdiñak a g e r i d i r a . jnntziz;
gure e t x e e t a n mai
ezberdinak, ~La,n orduetan o.z d i r a gusiak.; langi-'
Ile.. 3?a l a n g i l l e es dirs.n auek.maian l a n g i l l e ^ n ,
Dirudunak ondo datoz a l k a r r e k i n e t a nekez egi+en

diote ciiosal bearts^ari. Beartsuek, berrjLz., au
dala--ta, gorrotatzen dituzte «.'beratsajt, Ona 6iapear urkoarekiko dugun maite-bsarra*
Tokl batzuetan esan dugu gertatzen cala ori«
Bai ta alaxe da, Ekonomi txarra dan toki? ba •
karrik gertataen da* Isan ere ekonomi on& tot«n
laterrietan bestelako bizibidc
h u
Ekonomi txarra da, Hervas y Panduro jaunak
dionea(9)» bakarkabtzuek abefastu ta boste asko ta asko mixeri errukarrian pxilunpatzen clitu;vaa, Izan ere asko elan tokian guzientzat oi da
zerbait. Bana gutxi dan tokian aundizkienak zu~
patzen dute dagon gutxia.
Aberaskiak jauntxo bakar batzuen esku agotea
dugu mixerlaren onarrietako bat. Ikusi Andaluzi
aldean g'ert&tzei: danaa Ala diOj berris ere»Her~
Hervas y Panduro Jaunak:"Diruak egin du abcrafse
nagusl ta diru ezak beartsua aberatsarer;
5eras? ekonomi txarrak kendii dio beartsuari
Jainkoak'k emandako askatasuna ta o.bero.tsari
aginte geiegia eman» Ontatik soytu da olkarte
motaen elkarrenganako gorroto bizia. Ons laganurkuarekiko Jaiakoa'k eman zigurt maite-aglnfiua~
ri ekonoml txarrak eraaten dioa jipoia»
Bestelakorik ciakusgu ekonomlz ondo dr.ucien laterrietat;.
Lebret ;5 aan ospatsuak Suiza, Holanda, Noruega
ga t.abarrea bizlbide bikana agertaen digu b
"Cibllisation" liburuan(lO) Eerak dionea erri
oietan ez omen. da eikarte siotarik.
Auxe bera dio? ainbeste aldiz aitatu
g
M. Galardo andreak sre(ll).
2} Ekonorni txarra dugu §uda ta matxiaadaen
sortara?;leri'; galcnoña. Aia ñio Q-al?;rdo andreak(12): Ekonomi kxarra. dan tokian ba omen da
ixkanbllla ugari; mt.txlnada ta. abar. Bcstalda,
dio oe>ik» biaibide aberateak bakarrlk eaaten
die komunismo ta beste ismo ^u«i«ri ezia irauna.
Leandro R. Grazia'k Suezia, Holanda ta Suiza
jotzcn dltu gauxko munduaren jarraibide. Baña
berak dionez, auek cre garai batean beartau 2i~
ran eta gudaldi bigurriafc izaa s±tu en. Saite

oraen dltuzte orduko etiren gizaundi edo heroeak,
Orain or&ea^giznmidixzii, edo lieroismarako blderik
ez oraen da. Gaur ea osea dute guda bildurrik(13)
Izan ere etxean nallcoa daukana zeren bllla
dijoake gu&ars? Bizi-bide egokia duten erri oi
tan poliziak ere askoz gutxiago oaien ditu»:H,esB
geiago bear ere» Eta Galardo andreak dion.ez(14}
dauzicaten gutxiei ee omen di.ra galzkileak arrapatzeko bakarrlk,j beste egiteko jator bat ere
ba'omea dute: urrutletako umeak euren beriblletari
ikastoletara eranatea alegia» Poliziari ,Noruega
ga'iij 29 milloe ematen dlskio Estaduak.- Españi'n
1.000.000.000 l'anerlefro 3) Erri;s-aldatze edo emigrazioaren sortaraz••le ere ekonoinia dugu-s Ekonimi txarra dagon tokietatlk ona dagon tokietara dljoaz gendeak sail
ka« Ori emen bertaa ikusten dugn garbi aako»
Brugarola jaunak diola uste dut oaako au:&konom.i
a.k darabilzki gizonak batetik beetera» Ekonouria*"*
da giza*alda.ketaren Igitzale edo rtfJTfii Ezin
biziak daramazki obeto biai diranen artera>. 0nen agerbide Australi'n gertatua dagerkigu RuRubio Garcia jaunak(15) •, Ona zer dion: Australi'n
1900' ren urtea ezkero, industri ta nekazari a~
razoan, aurrerapen. iaugarria egin dute - Gaur bizibiderik egokienetakoa dute Australiarrak» Bal
bizlbiciea obegotu ala biztaaleak ugaritu ere«
1850'rren urtean'400*000 biztanle besterik &z
omen iseukan. Gaur .berriz» 9. 000.000» Entsun ongi
adiskideok: orain eun urte baño 22 aldiz blatanle geie.go ditu gaur' Australia'k. Jakiña dago gv,ziak ez dirala an sortu» Eta Leandro Garcia oerak
ere ala dios geienak erri beartsuetatik etorrlak
dirala biziblde egokiagoaren 'billa..
Esan bearrik ere ez dago gisa-aldaketa onek
erlijioari buruz kalte izegarriak dakarzki*1 '; Bai
berentzat eta bai sartzen dirari, erriarentzat*!"
zan ere gaurko langile taldea erlijio jakintzan
mQtn. ia,go ta ala aldatzen diranak euren errietan oitura - - '; • - •-. arren, lotsatu egiten dira
sartzen diran errietan oitura on oiek agertzea»
Besta3.de ez dute euren errletan situaten akats
eta oitura txarrak agertzeko lotsarik. Sartzen
dlran tokikoek ere auxe bera egiten dut'e.1, oitura
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Ona alkarri1 neurri gabeko kaltea egin
4} Ekonomi. txarrak bizia motxagotzen du, gaixoak ugarittu JSta zillegizti edo moralari buruzko kalteak ere amaikatxo ba' ditu. Ona zer dion
Brugarola aitak(l6). Gozeak eriotza dakar* Zenbat eta erri aberatsagoa ta gizakien'bizia luzeago» A U erriak alderatuz garbi adierazt.en digu»
Ala Ijito'n 25 urtekin iltzen omen dirala bataz
beste* Estados Unidos'n,berriZj64'kino Gosearen
beete adiskide miña etxerik eza dugUo Gañera mixeriak zillegiz.tiari buruzko kalte izugarriak 8re ba'dltiK adibidez, lapurreta, mozkorkeri, ankerkerij aur amak zapuztuak ta abarc
Brugarola'k diona tsParis" Ghonbert de Lauvve*
en liburuan argituko duzute garbic Paris'en egin
dako encuesta batean ateratako berriak damaizkigu irudi bidez(17). Garbi agerl da naiz osasunari ta naiz erlijioari buruz ongi bizien eta be~
artsuen artean dagon aldea*
Baaa, ekonomi ona.k arrixku onak ere ez ote
du erlijioarentzat? Bai, ba ! du ta galanta gañeraa Zera, Jainkoa'k izadiaren bidea eman dien aberastasun orrek» Jainkoa'rekin Ikustkorik ezeiez ba*lu beaela Jokatzen dira-i Ta ala, gauza guzien emale dan Jainkoa alde bat utzirlk mukulukiari degivote gur» Baña korapillo au ez da ain e_s
tua beetearekin alderatzen ba*dugu« Au askatu di_
teke» Izan ere ondasunak ugari dituanari nundik
datozkion adieraztea ez dugu ain zalla» Baña ezer
ez daukanaris zer esan bear diogu? Jainkoa ona
dala? Ez dizu bereala siñistukoi Nola sinistu 6r
lakorik Jainkoa'k bizia ematean ere kalte egin
dlola us'te duanak? f£a au uste ditenak ez dira
gutxi.
Ontaz zerbait geiago ere esan nezake baña au
luze dijoa ta jo dezagun erabakietara»
ERABAKIAK
*?; Ekonomia gaiEki dagola-ta ez dugu etsi bears
daukagunarekin aldugun eran bisiaz, Etsipen 6ker onek atserapena lekarguke, okerrago bizitzea 9
askatasun galtz'ea ta len aitatu ditugun ainbat eta ainbat ondore nergargarri^
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Bai ? negargarri da, baña negar egitea ez du~>
gu aski. •Ondore oien sortarazle dan ekonomi txarra geroz ta obeagotzeri saiatu bear dugu, ondoreak ere pozgarriagoak gerta ditezen. Izan ere
au baita Jainkoa'k nai duarta; Alegia, Berajfc e~
mandako talantak landuz» geron ta geron urkoeo
bizibidea obeagotzen saiatzea, era ontan Jainko
ko emalea guziok goretsi dezagun. Baña, ekonomi zuzentze lan ontan ere, beste edozer lanetan
bezelaxe, lan--bideak aukeratu bear ditugu lenen;
ta dagokien mallan jarti» Ala? irudigilea ez da
lenen zintzelez asten eta gero pikatxoiz bukatu»
Ez,pi.teatxoiz asten da edo malluzs gero, aizken
ikutuakj zintzel zorrotzez emateko..- Ona soziogra
fi-zaleen bete bearraj lanbide egokienak aukera~
tu ta bakoitzari dagokion malla izendatu, zeln
bidetatik asi ta nuñ jarraitu bear dan adieraziz»
Lenen» ekonomi-gaia zenbat eta nola landua
dagon ikusi bear du: Izadi adingabeari dagokionez etaf batez ere, gj za a,.'iimenari dagokionezEta len esan dugunez izadia bear teezela lantzekOj lenen gizaadimena landu bearra dagon ez~
kero, ontarako biderik egokienak aukera bear di~
tu. Ona emen bereiziki ikusi bear dituanak:
a) Ekonomi ona duten errietako gizadiak, ba~
taz beste^ duten jakinduri maillara iristen ez
diranak zenbat diran* Ta onen zergatiak.
b) Bear alnbat irakasle ta irakasleme al dauden eta onak al diram Dagokien lan-saria ematen
al zaien.
c) Estaduak, beartsua Izaki, erri aureratuetan ematen duten maillako dirutza ikastolefrarako
ezin eraan ba'du» dirutza ori nola osatu ditekeru
Aberatsak zenbat eman dezaketen. Ta auetako zen~
batek emango luteken»
d) Irakasleak bear ainbat ez ba'ditugu, utsu™
ne ori bete dezaketen gizon eta emakumeak zenbat
diruguns apaiz eta abai?*
e) Buruz azkarrak izakif karrera bikañak ika82 lezazketen neska-mutil zenbat gelditzen diran
lenengo edo bigarren ikasmalan eta abar»
Lurrari buruz beste orrenbeste egin bear dute.
Ta azkenik daukagun ekonomi gutxia nola erabiltzen

dugun ifcusi; griña txarretan edo uztzikeriz zenbat alperrik galtsen dugun eta abar.
Galardo'ren liburu "Por tjue somos pobres"
ontatik orrialde asko aitatu dizkitzutet. Egla
esan, ez oiek bakarrik, orrialde miziak irakurri bear zenituakete. Liburu biicana auxe. Jainko
ta urko maitasun goriak eragin-da idatzia.
Nere lantxo onek zuetakoen bati mesede ba'leglo, gora Jainkoa-J- Ezertarako gauza izan ez baf
litz, berriz, barkatu eman dizuedan asperaldia=>
Adiskideok, bukatu dut»
Dorronsoro'tar Lukax
Donosti'ko Apaizgaiak
(1) "Por que somos pobrea" Editorial Gomez Pam~
plona,1954,30,34,5l,54,of. t
(2) "Asf son los pueblos" 27 or»
(3) "Gibilissation" 132 or. t
(4) aitatu libui*uan 36,59 of»
rt
(5)
"
130 of.
(6) M. Gallardo, ait.lib.
133 of.
(7)
"
" M
"
121 S137 or.
(8)
"
" "
'• 43 S 48 or.
(9) Sevis. Int. de Sociol. n.49-50,127 of. eta
n. 43, 771 of.
(10)Ait. lib. 130 QT«
(11) "
"
137,79,of.
12) "
»
13,22, or.
13)Revis,Intode Sociol. n.48,763 of*
14) Ait. lib, 45,132 of.
15) "
"
n.i 51 - 351 of»
(16)Pomento
Social,n.
44 - 412 of.
(17)»Parisfl erdialdean

MORAL BERRIA
Berririk asko ikusten dugu gizaldi ontam Eunkiek beren erraietan, naiz-ta zaarrak izan adiñe?;, "berririk asko"ren kutsa dute,
aro bakoitzak sortu bai ditu asmakari berri ugari: aldi guziei darie berri-kutsu au, mundua mun
du danetik.
XX'gn gigaldia etzaigu iñola ere antzu gel~
ditu arlo ontan Aurrera baño len oar bat iteas
dezaiogun gure adimenari, alegia, gauzen joan
etorrian ez dala deuo sortzen bere aurreko zerbaitekin ser-ikusirik izan gabe^eu l^, gertakariak oro arazle bat dute eta gertakarl au arazle orren ondorio "faesterik sz da, "Non est pffectus sine causa',1 ez da "arazirik arazlerllc gabe n .
Haiz-ta sarritan sor ta. lor geldii?u *enbait iazneren bat-bateko azaltzeaz, azter ditzagun zeazkiro gertakari orren aurretikoak. eta, ziurki,
ondore onen iturria. arazle batengan arkituko du-gu: arazle onek gertakari ura ou eortn., ekarri,
"arasi".
Oar au oñarritzat aurturik, "Moral Berria"
idazburuaren zertarakoa edo zergatia mugatu dezagun. Moral Berria eaarridut gaitsat; "berria"
danezj berritasun orre)\ sortu-joera aztertu bear
dav berri-keri^ gerta ez dsdinf eta joora onen jarraitzalleak, on itxur^n, eder itxuiaii lillura.tu_
ta, oker bidean jauei e^; dltezen^
Beraz joera edo jokabide borri onen nundikoa edo Iturriak miatzea bidezko deritzat ,
Ba*<*imi<3ii; eta jakintsuak lekuko, pra.ktikabizltzan ikusi oi diran bizi-joerak? bizitz-kerak

n

beti filosofiko-lur.retnn errotuta daudela* au da,
filosofiko -joera berriak berl dakarzkite bizitzarako kera berriak; oro begi berriaz ikusten du«
gu, filosofi--buItBa.ciak eraginda» noskl»
Moral Berria ere au?re dugui filosofi-pentsakera
kera berri bateri dagokion ontiorio zintzo bati
ondorio zintzo diagotj, existenzialismo filosofi-pentsak
pentsakera orrefc ezln bait -zuani; Moral edo zillegi
gi saillean, ©ndore !'egokiagorik" eman.
"Erroa nundik,
ondorioa andik"*

Existentzialismoa alpfitu dugu, Gi.zaldi onen
lenen-erdi alceko filosofi-pentsakera berri an
aztertu l)a5genezay azaletik bederefiu'bapatean oartuko gera Moral Berri onen ,)ckabid«a zeln adarretatiK' aintzilikatu diteken
" .
Aita Santuak bore itaaldi batean, onela dio
lilc. :?fiko pentsakera oncñ ^çagigeiiari buru^;
"I2an ere, Moral Bçrriaf existenzialismoagan tiiikctuta ta sustraituta dago- (Moral Berria,lturr;i
ari darion ur loitua cagu edo? obe esan^ a.itatujoera oker ark .kutsatutako jokabide bat). lakigunez^ existenzialismoak'r. Jainkoa * ukatu edo gure
gogotik lekutu egiten du, edo-ta gizona. • nortere esku erizten". (AAS»4i6t©f.)
Onezas gaiñ Altr.; Bantu^k- beste zerbait ere
geitzen du, joera berrx ©nesaz: irBaña jakabide
au, egun, katoliko-soroetara aldatu zaigu, katolikoen egin-bear nekegarriak arirtdus edo katoli™
koen aginduei darien zailtasuna erreztako asmo —
tan.•."
• Filosofilari auen idazki aiuiñari, "norberetasun*1 edo suietibo-tasun kutsua dario, ta onezaz gaiñ,norbere buruaren ezikeran "askatasun
muga-gabea edo geiegiskoa" damaiote bakoitzari:
Auek baitira, izan ere, eaaugarri argienak..
Pentsalari auek aldi-oro egiaren inguruan
darabiltzklte beren filosofi-saioak eta iardunak.
Ba'dirudi -'egiak" azpikoji gcra dabiltEkila guzioki nork "egia'* objetoagan ipiñi nai du, Hegel'k

adibidez* nork sujetoagan, norbere bakoitzarengan» epatebaterako Kierkegaard eta existenzialismo-lari
mo-lari geintsucmak.
Moral Berri-zaleak, azken &uen aizun argi
izpiak Itsututa nunbait, beroielc aldeztu-subjetivo-tasun
. tivo-tasun orri ustartu dira.... eta "erroak
nundik» ondorea andik".
Onelatxu dio» adibidess, Kierkegaard'ek: "Bgia subjetoagan, norberegan datza» .egokiago esan»
egia norberegan Boillk datza; egla ' artu-eman
estuenean bai dago norbere bakoitzaren "zerM orrekin» Emendik dario bere pentsakera-oiñarria:
-norbere-tasurx edo. subjetibo-tasun ori da egia'1*
Beraz egiaHgugan" datza. Ta oneMsu dio beste
existenzialismo-lari batek* Sartre'k alegia:
"Bakoitzaren morala (moral subjetiboa) besterik
ez da; askatasunera gaitz-etsia, makurtua, nago;
lege-moral batea idea atxitzea, ene aekatasuna
itotzea litzake"»
Ona, ba, Moral Berriak bere kolkoan gordetssen dituan erruen itur-burua.
Konzientzi, ta konzientzi-ezitze
Existenzialismo-gogapenetan arroturllto gi~
zonak ere, konzientziaren tearra ba'du? existenzialismo-lariok ez ditugu konzientzi gabeko gizakiak? izan • bafdute konzientzia, oker ezitua
izan-arren.
Konz.ientzia,gizakiek barnean daramaten "zer"
ixil ta kutun bat das giza-egiteaz epaia eman
al izateko eskubidez ornltua. Azken puntutxo ontan esanak, katolikoak esan ditzazkenez kidetu
Jitezke. Baña... bide-Jrartzea, epai-eskubide orren edukitzea nundik e-do norengandik datorren
erabakitzeaz sortzen da.
Katoliko zintzoeri degokien konzientzia o-»nela zertu genezake; "Gure barrunbeko bakar-ixil
ortan Jainkoa'k eta-gerok soillik dugu toki» Jainkoa'ren edotariko itzak betet.zen du ixil-gorde
ori: Jainko-itz ori oiartzen biurtzen da gugandik kanpo-aderuEitz-, gu ,ta gure giza-eg^teak oro
itz-arau -orri lo'iu gakizkion. Konzientzia lagun
dukegu bizi^araoa, na.iz zuzen nairr -,'ker ebaki;

lagun
çta epaille,bizi~aroan eta azken auzi egunez M .
Bana konzlentzi zuzena,tole8gabea,izateko,
ezitze-lanak edo saioak alde bat uztea eziñezko
dugu»
Jainkoak Egia eta Grazia «kar zizkiguzuEgla
bide-erakuele bezela^Goi-eskerra edo Grazia,bide
orrek darakuskigun muga edo amaia iritxi aal izateko tartea. Bide au ibiltzea,Jainkoaren naiak e. ta aginduak jakin eta beroriei gure bizitza egokitzea da;3akiña,naimenak iñolako oztoporik gabe
aukeraiu ta ei*abaki barneko edo kañpotiko egiteen bidez. Aukerat^eko eta epaitzeko eskubidea,
konzientzlak ezik,zerk edo nork damaioke naimenari?.
BaSa epai zuzena,Jainko-ats egizkoaz kutsuturiko konzientziak,naimena eragiñaz,eraan dezake soilki.Giza-izate osoa' Jalnko-arnasak kutsu
bezatgiza-izateari darioten egiteak oro kutsu
orrezaz orniturik.
Bana batez ere,Konzientzi-ezitze lan ontan
iru iturri ditugu:bata,lege naturala edo geron
giza-lzateari dariona,ots,Paulo doneak bere eskutitzean dlona,alegia;"Lege gabeko jentillakr
beren giza-izat4a
dutelarik zuzendari,onen agiraduak betetzen dl-feta.ztenan,agindu auekMlegeMbiur~
tzen zaizkie%1r& Revelazloa edo Goi-agerpena ta
Tradizioa edo AntsiSatea besteak.Paulo donearen
alpamen*9J!eza#,.azaipea bat egoki litzake:M.. .berentzat'tegs ii£ra'': Paulo'k lenagorMoises'en lege
positiboa irutaii aipa*feu zuanez,azken itz oiekin
lege na*ui;alarenMba-dalazkoa" epaitu nai dusbar~
ne-legea»berezkoa,gizakiaren izate adimenkorraz
kidetua edo alnbatekoa da;Jainkoak emana,ez gizonak.Sizoaa lege onen otsein edo mendeko dugularlk
Ok begien aurrean ditugularik,onako-au bai™
etsi genazakejalegia^konaientziakjbere epai-eroanj'irdunean^^aurrez ba-dan arau bat,betiraundikoa,
igikaitza duala oñarri. Au da katoliko-konzientzia
tziaren mui£a,ezaugarri eta iturburu. Onezaz landako konzientziak oro ezikera okerra,esku-inotzas
gerekoia9subjetiboa soilki,izanen da,urrengo le~
rrotan a&bari danez,
Moral Berri-zaleak^Kierkegaard'en subjetibotasuna

tasuna onartu2,beren lenengo erasoladia Morala
edo Zilleiztia Elizaren zaintza ta aginpetik aa~
katu nai-izatea duzu» Au lorturik,diote,Zilleiz«
tia "bere jatorrizko egoerara biurtuko IStsake,
"norbera bakoitzaren" konzientziaren agindura e~
ta adlerara eoilki makurt-zen dalarik. Era ontan»
Etiko-erizpide edo kriterioa "nor-bakoitzaren"
epaiari menderatzen diote,Kristo-Bidea gaitze™
tsiz.
"Bakoitzarena%&ta darabilkite gora-bera he~?
ren Etika Berria ezartzean. Ba~diiñidi Moral Berri-zaleak Jainkogandik aldendu nai ez dutela;
Jainkoa oso begi-ninitan daukate, ez arau-eaiaille edo bide-erakusle, edo gure erabaki-eustarri
bezela, Jainko Aita bezela baizik, baña beren
arara.
Gizona, konzientziak epaia eman-garaian,
Jainkoarekin aldez-alde, aurrez-aurre arkitzen
da, diote, eta Bere begitan erabakitzen du, e~
dozein lege, edozein aginte, edozein bazkun edo elkaigo, edozein erlijioren eekuarterik gabe:
"Jainko-nor-izanaren H Ni n ori, ta gizonaren
beste "Ni" soillik; ez Jainko lege-mallearenas,
gizona ' semezko maitasunean elkartuko zalon Ja~
Jainko Aitaren baizik. Onela ikusiki, konzientziaren epaia M"bakoitzaren arrisku*1 bat lltzake, nor
beraren ezaugeraz eta neurriz, zintzotasun OGOZ"~
Jainko-aurrean erabakia. Bl ok dira Jainkoak nai
ditunak -diote- , alegia, "egln-nai zuzena eta
erantzun tolesgabea; egintzak ez dio ajolarik,
^jararik", £ra ontan, konzientziaren erantzun ori, kristau fedearen zenbait egl edo erro aldatzeraño diteke, esate baterako "lapurreta, ezkontz-euste ed© naaste» izorraldi-ebakltzea?»..
bidezkotzat" artzeraño, edo onelatxu»
£ta ausardiaren ausardiz onela diote berrizale auek:"Siota ontako jokabidean, gizonaren
Jainko-ganako semetza egokiago dager; ta "Aita
Gurea" zintzokiago, biotz-zabalez, Jainkoakiko
artu-emanik estuenean esatera garamaaki»*' Moral
onek zenbait gezurbldetatik a'ienatzen gaitu -diote-, batez ere aldi bakoitzeko gure ^©kaera,
lege ta agindu oien mugatik landa dabillenentz
neurtu bearretik? itxurati ta azal-utss izatetik
gordetzen gaitu, azaletik lege-zale ta kolkotik

-Hgorrotoa baiño kabitzen ez duten fariseuen antzo".
"Es, guk Jainko-begitan erabakitzen dugu, aldian-aldiko epaia, gu lepalpen oeoz Jainkoari aurkezten gatzazkiolari» Ezin genezake gure nortasuna lege ta agindu orokor edo universalei menperatu".
Gnel&txu mintzo dira» Baiña azaldu dezagun
beeterik ezean, joera guatiak oñarritzat artu
deeaketen ezaugarri agirienaj len aipatu katoliko-moralaren eustarria, agindu-ta iege orokofak
ditugu; berri-zale auek, aitzetikjez dute onela
jokatzen^aldian aldiko egoerak,eta egoera onen
Ingurukiak gogoan edukiz^ epaitzen dute beren
jokabidea: nl, ta nere egoera bere ingurukiekin
dira nere konzientziaren arauf edo, obe esan,
epaille eta epais ene erabakia, auetatik zintzilikatzen da«
Beraz, bakoitzaren konzientzia ezin ezi diteke "bakoitz" orren giza- ta bizitz orren goraberaz baizik; orregatik» arau orokorrak, idea
orokorrak ez dute zer-ikusirik "bakoitzaren"
konzientzi-ezi-saioan, ea-»eta 'bakoitzaren ko.nzientziaren erabakitan. Itz batean: "aldian-aldiko
bakoi^tzaren goraberak izango dira giza~konzien~
tziaren epai-iturri, eta subjetivo-jokabide au ,
diote, ziurtzat daukate Jaungoiko aurrean".
Moral Berriaren soiñean bi puntm nabari di~
tugu txit gogoangarriaks bata "konzientzia noi?~
berak bakoitzaren aldetik ezitzea", bestea,"beren konzientziaren erabaklak lege orokorretan
ez oiñarritzea".
Lenengoari atxikiz: Jainkoa'k Bere Legea
Goi-agerpenaren edo revelazioaren bitartez eman
•du, ez "gizonari soilki", Elizari baizik, onen
elburuci au baita, alegia, (Joi-agerpenagan daukan
egl-tegia zaintzea.. Beraz, Goi-laguntza-Elizari
damaio Jainkoak, eta ez gizon nor-bakoitzari,berak toere kaxa epaitzeko. G-oi-agerpena taf bertan^
Moral zatia, Elizaren ardurapean utzi du Jainko»
ak. Elizak moral-agindu oiezaz argi ematen dlgu^
baita sakondu ere» baiña aldioro, muiña ikutzeke^
"aldian-aldiko bear berriei agindu oiek egokituzV
Bigarren puntuari gago^kiolarik, aurkakizun
edo ojezio au ^akarte:"orokorra den moral bat

aski,eta beartu al dezake"gauza bakar bat,ger~
taera bçre'ssi t-t't, egun eta bein bakarrik iazo
dan bat dala-ta?5-VLege orokor batek erabaki al
dezake bein gertatu gauza bakar baten on-tasu~
na edo txar-taeuna? Aita Santuak onela erantzuten die:"Ala bearrez, beartu dezake, bere "orokortasunak, bearrez^ eta ala naiez, besarka baiditzazke gertaera bakoitz oick..."
"Lege auek
ez dute balio, gizona"ut sicrt artuta, "ut hiGB
artuta baizik".*.

Eta amaitseko, orain arte esandakoen la
burtzagen bat eman dut, Moral Berri onen ezaugarri-oiñarriak adierazizs
a) Norbere konzientzieri geiegizko aalmenak
eta balioak damizkiote*
b) Moral-bizitzan, berizaleak, egi orokorren
igez dabiltz.(Moral katolikoa ordea, egi auetantxe oiñarritua dugu).
c) Sertaera edo egite baten Ingurukiak zerikusi garrantzitsua dute oso, konzientzi-epaia
ematerakoan.
Onatx, labur, Moral Berri onen joera okefak»
4sieranesan dugunez, Moral Berri au, existenzialismo
aliamoaren ondorio bat dugu, eta existenzialismoa XII'gn. Pio Aita Santuak "Humani Generis",
Eliz-agirian gait^etsi edo kondenatu zun. Bera.zs
"erroa nundik, ondorioa andik..."
Onczaz gaiñ, ara Santo Oficio ' ren galerazpena gaitz J-etsipen bat bailitz artu ditekena;
"Moral Berria ezln diteke , ez irakatsi, ez-eta
on-iritzi ere".
Bereziartua-tar Iñaki
(o.f.m.)
Idaz-lan ontan erabilli-iturriak:
^AAS.44(1952)270...,413 of.;45 (1955) 280-281
of.~"El Existencialismo y el pensamiento catol."
"Humani GenerisH,Sal Terrae,1950l^°isfontaineB?
"Salmanticensis".Vol.3,1956.Pa8c.l.L51..-or.J
"Historia de la Filosoffa",F.Klinke,553-54-..of.

NEORREALISM
Sizonaren adimenak nlftltu
dauau lorarik ederrenetarikoa zinea dogu. Bar~
dingabeko pitxi solia, ondo deitu yaroako zineari zazpigarren arte. Gaureguii mundu guztian
zabalduta dago, eta ezin yfcatu daiteke gizon
artean daukon artu-emona."
Zine landarea gaur ezkero tantai egin yaku,
eta zeinbait adar "be baficrkiguz arbola onek.
Onoetan bat neorrealismoa, aurki. Alderdi atixe
axolaz ikutu gura neunke. Lenengo, ostera, zlnearen sorburutik gaur arteko aundi-maundia aratuko dot, eta neorrealismoaren bide-kurutaea
argitu»

Tantairik aundiena be noizbait txikia izana
da. Zinea landare txtkia genduan 1895'an. Asia
lenagotik be'bazan, landarerik ezpazan be. 1832
ra ezkero Plateua'ren "Fenal:istikopio"ak irudien mobimentua crakutzi eikean; baiña mobimentu
ori ikusteko errubeda baten zulotik begira egon
bear» Reynaud'ek(1888) errubedearen ordez zintea
erabilli eban. Beste aurrerakada bat egin euskun
Edison'ek, bere aurrekoen ikusi-ikasiak bildaas* Luis Lumiere(1864-1948) dogu ostera, zi^earen benetako aita» Aurrekoen osperientzi guztia, bere zineko makiñan batu eban 1895'an. Ordudañik zinea landare berri lilluragarria gendu
an. Lenengoz gentearen
aurrean Lumiere'k agertu eban pelikulea HLa
Bortie
de les ouvriers de
la fabrique LumiereMzan, 1895-eko martiaren 2'n»

Baiña Lumiere'n zinea niobimentuzko argazkia
be8terik etzan. Zineak apurka-apurka lortu dau
bere gaurko nortasuna»
1895'ean dagerkigu zine sailleko beste gizon
ospetsu bat:Georges Melies prantzitarra, Onetxek
sortua dez»z, txukuntasuna emonaz, zineetan egiten- d'iran zeinbait sapokeri^ Montsenill'en asmatu ebazan "trukoak" deituten deutzen engañu politak; esate baterako "encadenado" deritxoena:
irudi bat astiro~astiro illuntzen duan bitartean, bere gañean beste irudi bat yoaku pollki-poliii agertzen. Iruzur au, irudi batetik bestera
bitartean denbora aldi bat igaro dala adierasotekoa da.
500 film inguru egiñ ebazan Melies' ek; sonatuena MLe voyage a. la LuneM(1902) ; ameseta an~
tzekoa berau.
Griffith (- 1948) dogu Ameriketako ziñe egill.
een maixu.
1900'nersnt2a ainea garrantzitsu biurtu zan9
eta lorak eurak antzo, diru iturri gertatu- Diru-truieko lenengo zine-mutillak(19O5'ean) egune*
ko 20 franko artzen ebazan- Zineko len izarra
Mary Pickford dozu.
1909'an eraikl ebenMGeneral Pilm" famatua, e
ta crdutxetik aal zan zeiñek geiagokea. Enbidi
ta gofrotoa ugari sortu ziran "General film" on^e
tan, eta zine egiten eb*iltzan bitartean, pistol^e
a eroan oi ei eben eskuan. Biktadura or\en menpetik anka egin eben askotxok* Iges egindako one~
eek eraiki eben Hollywood.
Zinearen wUrre-aro-3P 1920 *tik-1928' raiño luzatzen da.'Aldi 'Gnetnsv fllmlk onenetarikoa "The
four Hiiers of Apocalypce" isango da nunbait.InIngram dozu bere zuzentzallea Alemaniak be badau
bere saillea, sonatuena ''ffdj&k, der eskimo" dauala(1922).
Baña guztien artean, Charlot dogu txapeldun^
Berea dau "La q.uimera del orow,txukuha(1925) •
Sta amaitu ezineko erreskadan yar?raitu leiteke:
Harold Lloyd,Pudofkin errusitarra, Eisenstein ta
a^ar. Aldi onexetakoa
dogu, gaur be eredu leitekean» DreyerIen"T;a Pasion de -Juana de Arco'%

zoragarria(1928), ta beete antzeko "Mickey Mouse
sse", Walt Disney'rena. 1928ftik 1940 bitartean,
toto eginda gelditu zan

Egun be, gizonaren adimen&k biotzagaz batean,
zirse eder asko erne daus. Amerikak, Prantziak,
Ingalaterrak, Alemaniak, lore txukun asko garatu dabes zine landan, Italia, ostera, ez yoaku
azken.
Prantzian eta Alemanian, azkenengo gudaketaren erpekada negargarriak esisten-zialismo kimua lertu eben. Italia'tarren 1>iotK olerkariak,
bere soina gorrotoz urrat'uta ikustean, neorrealismoan
lismoan utzitu ebasan bere malko garratzak.
Heidegger'ek, existentzialismoa "azur ta aragizko gizonaren errenkurea** dala esango. Eta esistenzialismoa gerra ostekoa "bakarrik @z izan
arren, ordontxe gorrien agertu yakun.
i

Neorrealismoa be Italia birrinduaren odol
gorri gañean loratu zan; onek be "azur eta aragizko gizonaren efenkurea" uneraño sartunda dauko» Niretzat esistenzialismoak eta neorrealismoak arazo bardina dauke» Arazo ori dakusen. b@gi~
ak ordea bardiñak ez dira? bata adimen begia dozu, biotz begia bestea...
Neorrealismoa gerra saiiriaren gainean sortua
dala esan dot: 1945'an izan be. Jaio,negarti
jaio zan, umea antzo, gerokoan beti begi gorri
jarraitu ©zpadau b@.
Antxiña eztela, Carl Dreyer'ek esan dau:wGaur
neorrealismoa dala esatea daben ori neorrealisffioa bada, orixe berorl egin neban nik 1924'an,
"Du skal aere din hustru" aretan". Dreye'en ori
baleiteke neorrealismoan sartu al izatea; baña
ortik, neorrealismoan lendakari bera dala ezin
esan. Era onetako zinean errusitar klasikoen
aztaraeaM aurkitzea ezta saila, batez be Rossellini
llini'n Paisa»ne
Neorrealismoaren bidea atondu eben pellkuleak 194?.'an eta 1943 'an agettu xiran. Viscontin

"Ossessionetllenen? gero Zavattini-De Sica*n*wI<os
niños nos miran", eta "Guatro pasoe en las nyt~.
bes" Blasseti'na»
Baiña neorrealismoari, Rossellini
lllni'n nRoraa,Cltta Aperta"k emon eutzaa bere
nortasuna.
Benetako neorrealismoaren arti-izarra Rossellini
llini dugu» "El limpiabotae"
agertu ezkeroz,or~
dea, Zavattini-De Sicafn argiak^ Rossellini'n
izarra eztaldu egin dau» Azkenengo zinerik ederrenak bikote onexek egiñak dira.
Zavattini'k teknikeari edo ideologiari garantzi aundirik eztautzo emoten bere z^.@etanv mo
ral alderdiari bai ostera. Bere .ziaa^taivp giaonak, gauza gu^tien gañetik,
fededu^.4*«;i>i, gura
daua» Cesare Zavattinifntzat neaES^&iiBta.r tilm
ak eguneroko zera soilki agertu bea^fialjte^ bia.j^
tzako arazoak billotx-billotxik egia lapzotu
leikean jantzi barik.
Fellini'n zineek (I Vitelloni", "La Strada")
zavattinitarreri ez yakes atsegin; biziaren iaatez ta bereako zengletasuma ito egitea ei dabe»
Atxaki bardiña aurkitzen dabe Rossellini'netan.
Bere azkenekoan ("Viaje en Italia") Ingrid Bergmann
inan'en nortasun erakarria(eta lerdena) kutsu bat
dozu Zavattini'n neorrealismoan.
Kimu bi eukazan neorrealismoak erne zanekoxetik: batal errusitar arnasea eroyan, besteak gogozko bidea artu eban; eta gaur, ia gizonak beste bidexka ditu; Zavattini-De Sica alde batetik,
Rossellini-Fellini bestetik, Blassetti, Visconti
ta Zampa bere bideetatik, ta abar. Danena da ordea, "gizonag8.zko errenkurea"; gerra osteko mundu triste ta urratua guztieb erraietaraño sartun
da dago.
Fellini-Rossellini'n zineek"btotzberatasuna"
dabe esaugarri:" neorrealistar eakolako pran tziskotar bidea" dala eaango ceulre* ZavattiniDe Sica'k izatez eta berezkoa .eztana, bizitzatik
garbi-garbian artuzida eztagona» iñolaz eleukee
berean artungo» Zavattini'ntzat, ziHeko gioonak
edonon aurkitu leitekezentik izan bear dabe. 0rregaitik "bikote" onen filmak bizitsakotasui^^
arrigarrla daukes eta euren ziñeek burupy baiBo
biotzera zusenago doaz. Batak bizitzattik i'ia-

~ 82 garrizko bizitasunagaz arrapatutakoari ^bere oXerkari kutsua damotse besteak» Gfizon b± oneek
bata bestearentgat ^ayoak direla dirudijeta,o«rregaitik, Zavattini k idatzitalto ziñerik ederrenen zuzentr.aille Vitorio de Sica da.
Oraino asko eziala agertu aan Pietro Germi n
"II "ferrobiario"'.,ia.eoTrealistar. filmat txukuna ta
egi-egizkoa, Gei:aago Federico Fellini "k loratuta da'u l3.est.« zQz>age.rrii""bat» n Il bidoneMrb.er-e»len.
attatutako blen ^aiKetlk ipintzeko diña. Asurretaraiño sartaen da. sere.'izatez eta berezkotasu^
n a .
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Baiña .onek^il-,..Drian neorrealismoaren,ordu
argi batzuk bjesterlk
eztira,.zorl txarrez. Egia
Ikusi t«a-±kastekq: adorerik eztagoan lurrean ? egi,
iandarea il egin oear* Ameriketatik datorkigun
ganora-bako ziSe guzur-ontziak ito dabe lora eder au.
Blassetti -, De Sica eta Zavattini ""k.iruren arteaa, Film "harri bat atontzen dabilts» Gino Cervi
vi,zifte»-mutil ojjpetsua.ei da ziñe onetan lan e~
giteko au'keratutako bat. Asskenengoz Españi ald^tlk izan danean Oervi'ri itaundu dautsei"- Weo=
Neorrealistar saillnkoa iizango ete dogu sure barri
ori?- E2,ez;one?.kero,nire ustez^neorrealismoak
berea egin dau* tfll ferrobiarioMk tizltasun apur
b.ai? emon ba-eutsan,azkenik garbitu da betiko»
Egunero etzean daicusana ikusteko iñork eztau z±~
tiara joan guraibere bizitzatik urrun dagoaii zerbaitetzaz amets ^titea atsegiñago yako Jenteari?
Dakusgiarieiatadorerik aundienagaz neorrealismoaren alde jokato dabenak eurak, azkeriik pot
egin dabe. Izan V* arrera. epela auki dabe neorrealistar filmalc? Europatik kanpora ia batek
be eztau urtenjostera Amerikatarren zine tentela ugari da gure art^an» Auxe iz&n da neorrealistar pitxl ^olia pipiatu dauan dongea»
Yon KEPA

Guarrotxena.

(Arantzazu'ko teologari)
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Aurtengo I l b e l t z a r e a 31 n.
OBSERVATOREROMANOegxmkariak cmafe* dokumenta-agirt a

Lenea Kongregazior*,

koxndeoa Of izio 'kag
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fedea t a aiturate garde aaieaa, kond^mtizei^ ditu
eta litouru debekatuen wIK3ffiXMean tpinii'aeii Miguel
de Unamunok. idatKi-talco auok;
1)

H

2)

w

Del sentimiento trágico de l a vida

La agonía del C r i s t i a n i s m o

Gañera apaiz nagusl agurgarri aien i eeaB egin bear aaiOf kristaxi-erriarl 1dazle <mea beste zenbait llburuek ere f ede t a
oitura onem koaxtrako gauzak "baditujstela.,
Aita Santu Pio XII garrenak Ilbeltssarea 24 n. ooetsi zxxn. erabaki au, Sto«, Ofizio'ko
Kardenal Prosekretarioaren eskuetam, eta argitaratzea agind'a du.
Erroman, Sto» Ofizio-Etxean, 1957'
Ilbeltzak 30r
Arturo de Josio,
Notarioa»

Unamunoren: kond^aa dala-ta YAKIN
esaii bearreaa arkitzea ñm euskaldim
kintsu aipatuari "buruz.,

Euslculerriak ez du oraindaño
mallatara Unamuno "beiiin izen aundiko gizaaik. ©ma»» Unamuno'ren idaztiak nsunduko izkuntz geinetam, egillea b i z i r.ala, irakurriak ziran, Jalctn~
%sueis artean oso» erabillia eta eakcoi aztertua i 'gto da Unamunoren go^amena.. Oraindik orain Amerika aldean Unaversidsdeak philosophi-gaietan
^Unamunologia*1 bereizi omen dute.Koaadeaa oaefc
•ecJieraEtea diguaez,Unamunorenidaztiak^ a#co* eta
gl zabalduak eiran.
G-ure jakiirtsuaren gogamen-theologikoak

agaidtafca ditut emenif ortik
erreakadafc. bata bestearen st»«?-El3t
z&rrl besterik ez*
Unamunoren idaztiak era a^et&to
tziak sortu ditu&te kritiko artean, "bstes
gogamen theologikoari dagokionean; «a«a b
ditut, irakurri al izan ditudajtt auetato i r i t s i
batzueic eta irakurleak jakinga du nori arrazoi
eman.
1864 garren urtean,, Bilbo'n jaioa, guraso zintzoafe kristau-bide zuzenetik aurreratzen
ondo erak:titsi zioten. Urruti~mifiez saminki oroituko zituan gero.aurtzaroko sentipeu garbl aiek*
Euskera ere Bilbo^n atoitzarekin batera ikasi
auart; gure izkera serbait Iant2eagatlk: ere iñoia
eman zioia; f*Mllla euskal olerki edern~liburuak
ba~dakar olerki bat Unamunorena. Azkue ta bera
Azkue ta bera agerta zirart Bilbo'it euskera-irakaaLe izan naiean norlenk® batean, baño Azkuek
Irabaal., Ordtmdik alde batera utzi zwi bere izkera.
«Jakin-miña ere gaz"betako> urte aietan
piztu zitzaicm. Bachillerata ikasten a r i gala
aitaren liburuetaa philosophi-gaiak zitun gogokoea. Aa ezagutu omen zitua lenengaz Balmes'si
liburctetan, Kant, Hegel.. ,
Universidadean -karrera egitera joandajaio; ZBXL Unamuno- berria, miuidia osoa a r r i t u bear
zuan nortasun berezi ura. &n. nabaitu zltxm B.\xrre~
neka® erligio-eztabaida zoritxarreko' aiek», An
sortu zitun bere irudimenak sist^aa berri aiete.
An idatzi bere liburuak., sentipen l a r r l aiez...kutsatu8,k., Eta i l ere Salamanca'n i l san Miguel de
Unamuno 1936 'ko Abenduaren 31 n»
Madrid aldean ekaitz gogor aiek. sortu
zitustm eztabaidak lur~jota utzi sutesct Unamunoren fede kat.ojtik.oa» Fedea adimenak argitua
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edonork gifiistere. beartu, etz±tua& iñol* ©sre ©«
nartzea, etzuan bere burua makurtu
Bere barneko» erligio-egarria nolabait
astzearren Lutero, Harnackr Kierkegaard, . . e t a
t e s t e zeaabait onelako gizonengandik, gogoko zitzaizkionak arta zitian. I t u r r l oetatife sortu zuu
bere gogamen theologiko naasia. Batak emen, bes~
teak, Unamunoren teoria norabait sartu naiean
dabiltza kritikoak, bañan ezta iñun ere ego&i
kokatzen.
Pedearesn ingurumari dabilkizvt beti Unamunoreaa gogai nagusia, Siñismen-arazoari erarw
tzun guztiz okerra,heretiS:da eraaten dio,baña jakingarria oso» Biotza, barnea, bere baita betiegarri du: ezilkor-na±a w±zatea iñoiz
ezereztn. gabeB^ auxe du bere "bizitsarea
sentipen larria*. Sentip^a orrek bakarrik sortzen
du Jainka alguztidsina, Betlkoa, bere biotzeko
griña bera o r i eusten duan Jainko bakarra. Eztago beste siñiste-oiñarri edo motiburik. Biatzak
arkitzen dt» Jainkofc, ez adimenak. "Itxarop^ia f©~
dearen ama; fedea Jaungoikoarena*,, "ZTak egin ninduzun bezela, nik nere baitan sortu bear zaitut1*»
Buna^biotzett artekO' guda amaigabea,auxen dezu
Unamunoren. sistema guzla. -Buruak bere joerak, ta
biotHzak: bestelako^k "Biotzak baietz, ta buruak
ezetz",oaatx bere sentipm larriaren erra saktaia»
Unamunoren fedeak zer-ikttsirik ez du
ka-fcoliko-siñiemoiarekiia» Argi ta zabalik tikatm
zitun gure erli^ioarett egi oiflarritsueaak: KriStorea jainkoatasiEDa, Irutasun Deuna, Sakramentuak,
dogma guziak. Harnacsk protestante r a z i o n a l i s t a k
ereln zuem gaitza ugari Unamunoren adimenean,
w

Del sentimiento "trdglco de la vldst*,
dezu Unamunorea sisi>em.a-muiña osoen eta
azaltzen duan libuMia; luzieagotxoa dezu

liburti onea idazpuruas1* Uel sentiinienta tragico
de l a vida eu l o s hombres y en l a s puebloe*.
liaen azaltzen du Unamunok. bere beti-naiaren b i otzkada, Jainkoaren sortarazle "besela.
Askenengo "EUSKO GOGCAMk "ba-dakar
"Unamuno t a guff deritzon idazlan mudntsa bat
M
Abendats# izenpeaa. wAbendatsw on^. I r i t z i z ,
(eta gazilz bidezko deritzait) gure bilbotar
oakintauaren "sentipaat larri»» ortan bere Brriarena agecrtu nai d» Unamunoks Euskalerriaren betikotasuB-nai itzal-ezifla; easkal enda bereizi
oni iraunkor gordetzearrea gizaldietaa ain gogor
jokatu duaa ^ r i a r e a i r r i k a biziaj edo "Abendats1*
berak ain b i z i -fca gartsu dionez, Euskalerriaren
"bizi-naia^menderakaitza, agoni-burruka,. a s k a t u
l e i a , ezilkor-gosea, a z i - b e a r r a , , . , w azaldu zi—
tun UnamunokM sentip«a l a r r i " ortan, -Betor leaibailen BAbendatswen idazti o r i . -

»•*•>••«>•*•>••••
jakintsuarea gogai-teologikoa
katoliko artesn geieaafc, protestarttetzai? $&•
protestante razionalista,
Hernan Benitez apaiza, epaille legun©gia agertu izan da beti Unamunorentzat; berak
diosiez BeuskaldunarenB kartak irakurtaean ikusten om&ci dira anima aren ibillerak* Berrogei
urte zitula, Protestantismu aldera zerbait 30
zun, baño azkenengoeitan berriro Eleizaren mende
geaiun,bere idaztiak bestela itzegiten ba'digute
ere,
Unamunogan zerbait onife ba'da, Jaimgoikoa arkitu-naia, geroarOTL kezka artega ura,»»
Gal ikaragarri oietzaz iñoiz ere pentsatzea ez
duten anima a l p e r - l a t i ugari eanatzefco-, ongarri
ald© ontatik; baña, kontuz? erantzunak Eleizak
(I) "Euzko Gogoa" (1957'ko Uztailla-Dagonilla>

gaiztetsiak daude-ta.
urteak dirala, gure Unamuno gaztedi
ikasleen gidari iplntzen zuten, España'n idaale
goraipatu askoekf gaitza galaiiki zabaldu dute be~
re liburu ain. irakurriak^ Aeieratik: ueaaatu zituzten. katoliico. zizntaoak gaitz oiek. Aldizkarietan.,
eta zenbaii; Eliz-Barrutiko debekazioetan beti ernai ager"ta izan da Eliza Unamunoren aurka, aakenengo egun auetau mundu osora zabaldutako erabaki
naguei ontara arte w
Blakurtu ditzagun apaUci gure buruak E~
leiz dena Santaren. erabaki etara.

Unzurrunzag
Arantzazu'ko
Arantzazu'ko> teologil
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EUSKALERRIKO
AINTZIN-KULTUR
ONDARRAK

Joxemigel Barandiaran Jaunaren
konferentzi bat.
Iz daukizut es«n bearrik nor <San eu.s~
kaldun ospetsu B*i;sobera ezp.^utzen baiduzu lendik ere. Orra,"ba<, Aurtengo ©pallaren 24-25 konferentzi batp.uk ematen izan ffenduan Arantzazu-n,,
Iru emen aizkigun: bi españeraz eta bat euskeraz^Oso gai jakingarri ta atsegiñak dira eta isburtzapen bat egiñik YAKINen argiteratzea pantsatu nuan,gure irakurleek' pozik artuko zituzketela-taf OrtsraJio eskatu nionseta oso pozik e~
man zidan bairaena.uaiñera,nere laburtzapenean
egon zitezken okr txiki eta zeazgabeak' berberaic
zuzendu zizkidatu
•
Mille esker?ba,Joxemigel,nereganik ete
Yakin-lari guztion partetik.

Emen jartzen dizudan au' iruetako le~
na da. Onela zuan idazpurua erderaz: "Pesistenoias culturales del Pais Vasco"»Beste biak' urrengo aldizkarietan banaturik emsngo dizkizut,
Bera itzegiten ari balitzaizu bezela idatzi dut
emenjeditza ere' 2e«imall©koi».Iaburtziapen danez'
ez duzu berak esanda bezin atse-srinsarri «rkitukotbañ» ©rrua' nere» da eta ez arena.Azkenik,Jo~
Joxemigel Jaunak ainbat aldiz esan zigunfl esango
e«in dugtina' zuek gezteok egin bear

o 0 o
Arantzazu-n 24 - III - 1957
Euskalerriko oi bizikerak' beti izan
dira arduradun ;)akintsuentzat;bflñ» ^uretzat izan
bear lukete bntezeret oiturakjle^eakjbizibideaks
sini3teak,izkera»et»b...Eta iñori baño geiago'
guri,euskaldunoi,zaigii egoki euskal-"kultura'* eta bere aati edo erlo«k ik«stea*
Emen' ez dugu guztietaz itzegin^o.Atal
bat besterik ez; id»zpurukoa,alegia.1916-17 inguruan asi nintzan g°i ont«z lenengo azterketak
egiten,eta «uxe o«rtu nuan: nik fitx«tan artzen
nituan o*r aiek eta beren barneko uste eta bururapenak' txit «ntxiñatik dakarzkitela beren erroak,eta t8malez,ia galtzeti sri zirala.
Konturntu ziran beste antziñalariek ere ontaz.Paris-en parte-artu nu*=in biltz»r bstean
ere' ortaz ziarduten.Alegi«,«nti?;irI'>ko kultur-iraukiñetatik,edo gaur gelditzen zaizkigun «rrasto ondar oien bidez antzifiatea ikasten.B*ñ» beti dauk« .jokobide onek akats bst: ori' urrutitik
bearirntzea baida beti,eta jakiñal «urrutitik ez
dira ^»uz«k argi et« garbi ikusten.^iñera' ez
dira berdin aztarren oiek esiaten digutena eta iikerlariek,aslcot*n,ortik ^teratzen dutena.Beti
d«ude illune «sko.eta iontuz ibllli bear da« Ba-
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gaurko argiz ikasi nai dugulft,wlegia.
Zer aztarren utzi digute,ba,gure »s«b«rrek,°ien leenkultura ori ezagutzeko? On«r ba~
dira gaur efre antxifteko egitea eta irudia gorde
dituzten gauz» asko;ots,ba-dira «ntzin-*-ondor edo
iraukiñak,eta oiek aztertu bear ditugu.Ofta ba^tuki
Ba-dira gure Euskalerrian leengizonen «rtaaintzari beren moldea eiaan zieten lurraldeak. Ets
artegiak egon ziran toki oietan arkitzen ditugu
sntzin-ondar oiek. Or «rkitzen ditugu lenengo
megalitiko-aztarrenak.T.eenpirtzai-^ro^ren miigak
3t« oreingo art2»i-kultur mugak' bat b»tera datoa.Triku-arri edo dolmenak eta g»urko saroiak
ure berdin.Ain xuxen,antiolako toki oletantxe
«isgo gaurko artzai-erria ere.lien premiak eta
^uenak' berdintsu dira? et*=» Riek bezel^xe «uek
ere' »ldatu egiten dira tokiz. TJrte-»ro bat emen
«ta bestea arako «rtan igarotzeko oitura o r i '
+
.xit sntziñ^kotzat daukagu.
Megalitiko monumentuak' nrtzni-bideen
erara mugaturik d^ude; et» bide oietatik atera
rfenezake zernolft,eta nutidiko ziran tokialdatze
oiek.r^Grauregun ere' *errlko lurret«nM bizi oi
dira «rtz^iak,udn garaian beintzat. Eta lur oietxetan bizi ziran antziñakoak ere. 0n« sRergatik.
Beren txabolak' "erriko lurretan" zeuden,eta guztiensk bai et« etziran iñoren.Sznugarri bat daukate ortarako.Txabola oiek' etziran sekuln tell»z
esfc«ltzen,be-fci LUR-ZOTALEZ baizik.Tellftk' bakoitz
jabetasuna esan n«i du,eta txabola oiek ez baiziran iñoren,ezin estali zitezkean tellass.Bakoitz
jabetasuna zabaldu zanean' orduan zabaldu dira
tellazko tell«tuak ere.
Beste bat: E T X E A . Beti izan da etxea
jabedun.Orregatik,opari ta eskeintzak egiten z i ran etxean; eta b e t i ' asabarren atseden-tokitzat
daukate oraindik etxes ert-5 ñ^kiten;tokl

bat bezela zeukatea lenagokoak. Au' kristauaroaurreko ezeae,kondaira aurreko ere ba-da. Eguzkia
kia eta illargia fcituzten beren siniskizun; eta
etxearen arpegia' aortaldera egon oi zan beti.
Txabolak ere berdln, Siniste ori galduta gero
ere' aotzifiako oitura bezela gordetzen zan tseti.
Kristautasuna etorri ondoren,"beren oiturei jarraituaz' sortalderantK toegira egiten zituzten
beren etxe ta txabolak.
Etxea' illobi zan. Orregatik,kristau
eragipene? etzegitenarren' etxe egalpean lurpetzen zituzteia beren gorputzilLak,"bataiogabeak.
Eaan ere egiten omen zan iñor gaizki bizi bazan:
w
ori' bere tellatu egftlpean (ittuzurean) eortzi
bear da"»
Sukaldearen erdian zegoan sutokiai beti' ^ulo bat izaten zan sukalde erdian,eta or'
sutokia.Su» ere' beren siniskizunetakoa zan eta
etzuten sekula itzaltzen,zulo ortan utzi ta e—
rrautaez estali baizik»
Beste batt E I Z E A . Eizekerak ere'
kondaira aurreko diya,eta oraindik betetzen dir& abeluzu,otso,basurde,ta olakoak eizatzean.
Talde aundian irtetzen ziran.Bi mendien artean
lerroan ipiai,ta oiu ta deadar abiatzen ziran,
denak bateam,ordekan beerantz. Bitartean zeuden
basapiztiak izutu egiten zituzten eta oiek' ordekati bera joaten ziran.Bide-estu edo mendi-arratera iristen ziraneaii' ortarako egiñik zego«n
zulo betera jeviatea ziran.Orrelft arrap»tzen z±tuzten eiztariek,
Saur ere egiten da ori otsoak eizatzeko»n.Mendibel,zaldi ta beorrak ere' orrela eskuratzen dituzte erri batzuetan.Bañn ez dira zuloeramaten auek,arpe edo illoor batera baizikoAa"
lakioz arrapatzen dituzte.Bearrezko zuten eiza
era ontan egiteafaiek zituzten izkilluak' ez
baiziran geuza pistiak-eta erailtzeko,ez eta ta~

juz zauritzeko ere.
M A K I L L A edo karrota. Bgur botagarri bat da. Oso entziñakoar Ejito-n ere arkitzen
zan. Onela erabiltzen dar makilla ori bot«,ets
eizea jotzen badu' bertantxe jausten da,bestela'
botalariarengana biurtzen da berriz. "Bumerang1*
du bere izenae Baña ez dira berdin bumerang guztiak,eta asko motarikoak* ez dira biurtzen» Olakoa da Euskalerriko MAKILLA edo karrota.
ere erabiltzen dute tresna au asoekin,sarez arrapatzen dituztenean, Jartzen dituzte zutik sare aundi batzuek,eta eiatari asko~
ren artean' sareetaruntz eramaten dituzte,sstarragak astinduaz eta makillak jaurtiaz.tlsoak sarea jotzen dutenean' ferortzen dira aareak,eta
beren azpian artzen dituzte usoake
Txit antziñakoa da,b.a,MAKILLA ori eta
oraindik' leenerrietan ere arkitzen da.
LAIAK.
Lurra lantzeko biortzeko luzeak dira. Gauregunarte iraun dute Euskalerrian,
Goldeak baño antzifiakoago dira,eta ba-ziran goldeak Euskalerrian bumiaroan»
ESNE-EGOSTEA.
Nola e^osten
auten esnea leeneuskaldunek? Guritzen zituzten
arriak surtan eta arri gurltu oiekin egosten zuten gero esnee, Onek esan nai du: pertzak1" etzirala bumizko,ezta buztlS.en*esBko edo lurrontzi
erej etzan sortu artean ontzl mota ori.Brrezago
da,oiekin,8urtara jarri eta orrela esnea egostea,
Aien pertzak ordea' zurezko eta larruzko ziran,
eta ezin jarri oiek surtara,erre egingo baizitzaizkieken. Ortarako' berotzen zituzten arriak,len
esan bezela,eta gero' esnetara "botatzen zituzten,
(Pertz orixe da "kaikua").Olaxe da oraindik ere.
Baita "Bpatza" erei askotnn "erre" izan dum esnea kaikuan naiz apatzean. Oitura au' paleolitiko
ko aroetakos omen da nai ta naiez.
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Neolitosaroko oltura da,eta aldi ortako illobien ondakiñetan' su arrastoak ikusten dira. Bsda esaera bat:"ildakoei* naiz lasto* T g i egin
bear zaie". Illobietan janari-eskeintzeak ere'
berdin dira. Oraindik oraiñarte ere' eramaten
ziran jaoariak illetetara,ardiak-eta. Auek' ez
dira kristau oitura,sortzez; antziñ«koago baizik;
b«»fi« kristau-kutsagaz iritxi dira ^uregana.
Ori agirlzteko' ona ipui bat Kortezubi-n esan zidatena. Motil "bat' meatzetara joaii
omen zan Somorrostro-ra.Meatz-aska batean zebiltzala' lurra erori eta guztiak zapaldu omen zituan« Motil orren amak ori j«kin zuanean' argia
jartzen omen zion elizan e<çunero,eta janariak
e.re bai. Ola urte batzuetan. Jarraitu zuten beste langilleak meatzetan,eta urteen bui-uantlurpetutako meatzalleak zeuden tokiraño iritxlfeta
arat^bizirik arkitu omen zuten motil ori,, Arribelarri gelditu ziran gure gizonak, eta galdetu
ere bai motillari: ia nola bizi izan zan lurpe
artan jan gabe,eta argi gabe?
- Jan gabe eta argi gabe? Baiteran.tzu zien motillak,egun bete besterik ez naiz egon jan
gabe.
Eta «inzuaen,berebiziko ekaitzA «ri,eta
egan ortantxe bakar bakarrik ez pmen zitzaion
joan ama,janariak eta argia Ipintzera. Eta ipuia '
amaitzean esan zidaten: Orra zergatik egin bear
dan eskeintza illengatik,eta jarri bear zaien
ar^ia*
laan dez^ke norbaitek: nola ez dituzte,
ba,jaten eskeñitan ematen zaizkien agiak-eta?
Janariak' len bezelft gelditzen dira agirian,baña
beren zumua et» sustantzia' illak jateu omen diete,eta orregatik gelditzen omen dira jaki oiek
elkor elkor eginda.
•ARPEKO
S A I N D U A " . Bidarayko aitzulo bateko troska b«t d**;etp> errikoak di-

otenez' satita bat da arri biurturik* Ba-omen-du
bere ipuie ere. Eta santa orri eskeintzak ernmateko oitura dago inguruko errietan. Oitura ori*
ildakoei txanponak-eta botatzeko oitura bezela
da. Aitzuloetako antziñondarretan' »rkitzen diorrel«ko txanponak-etajkondairaurreko oitura da
aztarna oiek diogutenez.
Aztikeriak ere ba-dira."Aztikeri sin—
patikoa%esate baterako. 0n«? ba-daukat nik irudi bat,et» nlk irudi orri egin d«a»izkiodan ora'
izatez eta berez d»n gauzari gertatzen z«izkio
gero. Arazlearen eta araziaren artek^o Brtuemana
bezin indartsu omen da irudi orrek et« gauz» re—
alak beren artean daukatena. Ainzuzen,onexegatik
egiten zituzten aitzuloetako marrazki-lrudiak,
eiz» irudiak-eta» Sgiten zituzten egipen batzuk
auen gaiñeanteta beren ustez,benetako eizea »*
rrapatzera joan zitezenean* aitzuloan aiek egihdako gauz° beraietxek gertatuko zitzsizkion,ets .
errezago eizatuko zuten. Ikusten datiez' txit
kondairaurreko oitur» da auxe;bafi oraindik orain »rte iraun du. Ons beste adibide bat edo beste.
Nik iñori'galzki nai diot. Artzen dut
txanpon bat,eta bigurrittu ta okertzen dut. Tx»n
pon orrek d»ukaii irudia' nere nai gaiztoaren kizun dan gizon ori dal« pentsatzen dut.Sero' elizan edo santutegi batean botatzen dut tx«npon
okertu ori, B«i,ba; nik gaizki nai diotan gizou
orren gorputza' txnnpon ori bezelaxe okertuko omen da.
Beste onen sntzeko bat' "kutsu-aztikeria
ri« w (magia de contagio) izenekoa da^Arantzazu-k
Santo-Kristo ermitan gertatzen da auxe askoten.
Santo-Kristo onek' garatxo»k send«tzeko «lmena
ometi du. Oneka egiten dftt «rtzen da txanpon bat,
et»'i^urtzitzen da garatxon txanpon orrekin.&ero'Santo-Kristori botntzen zaio txanpon ori. Cnels' garbi geldituko d» garstxo ortaz. Au da

-96sçert*"->ra-t&aure#un ere ep-iten
Siniste >ne sorbaruñ' lenasoko
xamarr** &», Len esandakoagatik' garatxo^ igurtait&en duan txsnponak eramaten du berekin gaitz
ori, Bta orrelako tx«nponik ez omen beiluke iñork
nai iz«ngo,Santo-Kristori bot^tzen zaio.
It® buk^taeko' Aralar-ko jentillen ipuia
puiB.Joan giiian bein nere lngun hat eta ni Aralarren arako toki batera,Jentillen illobi "bat omen' z»la-ta,ikustera.Hotil gazte bateS: erakutsi
zigun bidea,eta bsi zindo esan ere,-—etzeukan aretxek ezbsi aundirikl—« t •'Alako tokitan'^rri aundi bat dago autik»©ta ori beste arri batekin
jo ezkero' kanpai-otaa egiteB du.Orretxen azpian
eortzi zltuzten beren buruak jentillek.
"Ona nol" gerf«tu zsn.Igande bate«>n,o~
noko lur ontan'dantzan zebiltz«n jentillak.B»aebiltz»n ol»xe,bapatean'lar^o »rgi aundi bat i~
kusi zuten sortaldetik. Bçi-zuten aitona jakintsu
bat,eta onengana joan oi zirati beren estualdietan^ Itxua zan aiton ori. Joan zirati,ba,aitonarengana eta 'esan ziotent olako ta alako ikusi
ciugu, 3ta aitonak erantzun zien: jaio da .Kismi,
—Kismi deitzen zuten Jesukristo Jentillak—,eta
^ure endak ©gin du. Nik ez dut geiago bizi nai,
bota nazazute ortik bera. Eta amildu zuten. Ge3^0,jentillak' sartaldera asi zirsn korri ta ko—
rri izututa. Azkenean'arri ortaraño eldu,eta oi'retxen azpian lurpetu zituzten beren buruak.
Orrela bukatu ziran betiko jentillak"*
Ona,ba,zenbat balio dezalgvLketen
ciauzkagun antzin-ondakiñak,antiolakoen bizikera
esta gauzak eea^utzeko. Txit jakin bearrezko dugu
au; «uzo-inguru ortantxe,ta pentsakera-siniste
oietantxe murgildurik bizi bear baidugu.
Azkenik' Joxemigel Barandiaran-en b e t i ko leloa; orainclik asko dago e^iteko,eta ori*
zuek gazteok e.^in bear duzute.
Artu' Pernando Mendizabal-ek (ofm)
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EDOUARD
HERRIOT
Sonbeit urthe hontan jakintzak egin &u
urhats haundirik alde guzietarat ;ol<iar gaitzfcan
badoa bçthi barnago bere ±khertzetan,bethi ft<§lje->
kiago bere asmaizetan# Ez dakig^ geroan zer iza«»
non diren Jakintzaren ondorioak, o.n ala tzarrak*
Bena orai/dakiguna da erresumen arteko mugak ga-»
inditzen ari dituela eta herri-aldeak elgarretarat hurantzen. Hortahrakota g'^re errsaumen artean
geroago eta gehiago elgarrekm raintzatuko»ej.garrekin kuriitzatuko,elgarrea beiTi ,|akit6ko,elga-.
rren arrangurak ezagutaraatcko»ez bakarrik kultura zeretan bena berezlkl ekonomia eta gizarteko zeretan^baitezpada politika zeretan. Horrek
erran nahl da oralko glzonok behetko dutela gogoa lehengoek baino aabaiagojkaskoa hobekiago eginajbichta bat frango urrup eta zabal iJoisten
ahalko duena;h3.tz batez gizonagç beharko dute agertu zuzentasunezjzintzotasunez betheakjbesten
zeretaz hartuak.
Egun Edouard HERRIOT beltugu gure idaztiaren ekheia,erran dezakegu zerbait gisaz glzon
horietarik bat izan delajbeharba Ameriketan,Russian
asian eta Angletarian Frantzian baino gehichago
estimatua. ijogo haundiko gizona baitezpada,bena
anitzetan bakarrik zoanan... eta oraikp egunean
nehor ezin ibili bakarrik,nehork eziij e^in zerbait bakarrik;bena bere ber Ibiltaea «ta lanean
artzea ez othe da Frantsesen dafs«t batfEuskaldunena

dunena bezala-t
Edouard HERRIOT aipatzei'a goatzi. Ez '
alta naht ginduken bezala,ezen gure ahalak ttipi beitiare eta gure jakitatea arras labur. Norbait##nt?»tes5 baizik,ez delarik ezagutzen bizikl
neke da hartaz zerbait erraitea edo idaztea.
Besteaez ere goizegi da frantziako edestian holako tokia atchlkl duen presuna batetaz zerbait
aipatzea. Bestalde ei*e,ez dugu nahl gxntnen 1daistl eta eheHetasuaak blldu alaal izan.Barkamendu galdegiten dugu gure irakurler helen izplritua goserik baizik ez beitugu utziko. Ez dngu
aipatako HERRIOT radikal-alderdiaren buruzagi
besala^ez dagalakotz aski ezagutaen liaren gogaia;
bakaiFrik hayea, norbaitasunaz dirdirano bat bederen...
o

Martehoaren 2^-ko arratsaldeko lauak eta laurdea isirtn Edouard HERRIOT-k eman duelarik
b«ge aaken hatsn» Jaflaaik dxiela lau ilabete basuen eritasunak beretu auelajordu berean eremaii
zuten "Sainte-Eugeniew ospitalerat soñatua izaitelco<» Harea azken httsak izan dire "La Ruhr, %&
Ruhr-' ©rh.oltayg.gis i?sve politiko biziko aspaldi-

noko

GIRICHTINO IHORZKETAK
^zsgutsa ,©saa
galdatu
a»^ja-sindere .HERRIOT
f .
s
ma^tearen aintzin.ean,GERLIER Kardinaleari glrichi«
tlno ihorketalc Ukhaitea. lahi bezala ukhan dit'U,
oategun gol2eañ,wSainte~Eugenien ospltaleko kaperan<. Ba QM®U &®U jenie: GERLIER. KsLrdinaieak e~
man du ab^olbea. geremonta hortaii anri^t:ffs zirenetari ezagutzen ahal ziren Jules JULIEN JaUtna,
minichtro'ohia,VOYANT eta BRUYAS Jaunak I&.6ne-ko
zenat«rrak,CHARRET,deputatu ohia eta besteanitz
jaun ospetsu..»
"
Edouard HERRIOT hil'aintzinElizakatolikoari
likoari buruz itztili delai Bere alderdi-kideko

-99 askok,bereziki Edouard DALAADIER Jaunak,beltzurl
batekin ikusi dute HERRIOT«en'egitate liorl eta
ez dezakete sinets zer gisaz itzitli 'ahal izan
den Bliza Amaren eskuetarat;entsegatu dira Bliza zerbait gisaz nahiz beltzatu eta HERRIOT«?@n
egitate hori aahia:ukhatu. Maltsurk@rtafc betiii
zerbait estakuru pentsatzen dul
Eztabada hortan nehork ez dezaa dudamudarik akhan huna GERLIER Kardinaleak M l f EchoLiberte" Lyon-eko kasetaren egileari egin dion
aithormena;
"Artchapezpikutegiak ezagutarazi due~
lariJt "Sainte-Eagenle" oapitSlean taanen zen zezeremonia girichtinoa^anitz elhe Jtwrritw 4a "basst©—
rretanjorduan nahi nkhar^ dug« ^akin HSSLIEE
dinalearen ahotik beretik berrl liorten
mena.
Htina zer aithortu daukttñ,"Sainte«»lageniefl ospitalean eglna izan den eherbitchmarexi
ondotlk: "Jaklnlk HERRIOT presidentaren osagarria nolakatua 2en,laster ethorri naiz Cannestik,igande ajfataeaii. Bereala telefonata dut
"Sainte-lugenie" ospitalera%;jafci'^«razo dautet
erltasunak ari zuela osoki hartzen. Asteleheneaa,
goiz-alde ondoan,joan naiz HERRIOT Presidfntaivren ohe«burura1;,h.ogoi tnrt&«'hontan elgarren «•£
dlchkide gindelakoan. Hatzeman dut eza^gutza osoan. HERRIOT Anderearen aintzinean egln 4iotan
galditza hani "onhartaen tuzia girioht
ketafc?" President Jaunak garbiki ihardetsi
n
BAI ".
Gare solasaldia ^arraki dugu aintzina
beste ekhei batean. Gerochago,us1;e ukhan d«-t- aahurtzia zitakela ene galderaren erreberritzea:
"onhartze tuzia girichtino ihor8*:etak?w Xehen
aldian bezain deplauki ihardetsi" daut: rt BA.I ".
Horra zer dion bere artikuluan "L'EchoLiberte" Lyon-eis® Jçaeetak. Ber aititorffieisa irakurtu dugu "Le FIGARO^ kasetan,^artchoko 29-ko zenbakian. Bio.te bestalde,sonatu duen seroralr^hil
aintzin presentatu dion ktirutzefikarl pot eman
diola anitz aldiz,erraiten zuela Andere Serorari$ "Andere Serora,lagunt nezazu huntsa hiltzea".

HERRI IHORZKETAK
Lyon-eko b.irian eginak izan tzazko herri ihorzketak. Hiriko etchean emana izan da "
hiXaren kutcha eta Lyon-eko ^endea gau eta egun
luzaz ibili da haren aintzinean,bere auzaphez \",
ohiari egiteko omenezko agurra. Martchoaren 30oan,iagitz atsaldean.herri ihorzketak egina izan
dire,Rene COTY Errepublikako Presidentaren ain-j
tzinean. Mintzaldi bat bakarrik: Guy MOLLET-ena,
zlolas Mosoki errepublikanoa zen eta,politiko
alderdi giizien galznetik,kontseilari erreapetatu çta behatua,haron esperientzia aldi bat bairao
gehiagotan. izan baita baliosaM.
o
o

o

Hahi ginduke orain zerbait erran Frantziak
tzlak galdu diaen gizon haundi hdrren biziaz. AIthortu behar dugtj berriz ere chehetasunak frango eakas ditagula,ezen,gure ezagutian bederen,
ez beita oralno lan mamitauri eginik Izan HERRIOT ekheiaren gainean. Beharko da zonbeit ilabete
edo anhltz urthe idarikatu 2erbait agertu aintzin,ez beita dudarik Frantziako edestian HERRI01 Jaunak zati eder bat bethe izan duela eta norbait idazlek. egun batez nahiko dakola eskaini
zor zaion ospea*
LYON-E&O AUZAPEZ
froyez tiirian sorthua zen 1872«-eko Ua~
tailaren boatean. Ez izanagatik familia aberats
batean sortua,bere ikhasteak egin zituen eta jarraiki mail gorenetaraino. Hartze hona izan behar auen,ez^n erakutsi du anhitz aldiz kultura
zabal eta aberats baten jabe zagola* £z balitz
politikan sarthu,beharba Prantziako idazle hobenetarik jelgiko zitaken. Hogoi ta bi urthetan
lfctjes jelgi zea agregazioneko konkurean eta ho~
goi ta aaabi urfc&etan presentatu znen letra-<3otorgoaren ekheia «Madame RECAMIER et ses Amis"
deritza idazti aipagarria eta bikaina. Liburu
horrek erakusterat emaiten dauku berdin edoslarl

gothorra Jelgi ahalko zitakela edesti eailean,
Deskantsatzeko bezala idatzi <iitu beste zoia.bei.t
liburu.hala nola:"LYOH ff'EST PLUS","FORET NORMAITOE'V'JABIS". Muslka sailean aldiz utzi dauku:
"VIE DE BEETHOVEN" 1929-ean argitarazia.
1904-*eko urthean Amp^re ikhastegian erakusle bezala aurkitzen du^u eta ber urthean
Lyon-eko zen nechkato batekin ezkondu z e n . Ber
urthean ere Lyon-eko kontseiluto izendatua izan
zen eta ordutik gioz sekula ez da kanporat ig^orria izan,auzaphes kargua jasan behar izan dS8*v
la 19^5-etik heriotzeraino. Lehenik achuant g i sa hautatu zuten eta gerochago 1905-ean,Vlctor
AUGAGNEUR-en ereplazant ezarri zuten Lyon-eko
auzaphez»
<„
Frantziako haundiçnetarik den hirt n a gusi huntan HERRIOT Jaunak ibili dituen lanak
anitz dire;ala blzitsalen ooasunaren artatzearen
alde;ala ikhaskuntzaren alde;ala hiri hortako
induztria eta komertzioaren estranjerean ezagytarazteko eta ealbiden errechteko» Hola ez aipa
orai mundu guzian halako faraa eta arrakasta duen
Lyon-eko feria,1916~ean moldatu
zuena? HERRIOTen obretarik ederrena ere n GRANGE-BLANCHE M ospitalea;nahi ukhan zuen tresna hoberenetaa sainta—
tua Izan zadien. Gisa berean asko obra balios
eta Frantzia guziaren ongiarenteat.
JAUN PRESIDENTA
1936-etik 1940-erat: Deputatuen Ganberaren
raren Presldent.
1946-etik 1954-erat: Nazioneko-Biltzarraren
rraren Pfesident.
Atseginekin ikhusten zuketen gizon h a undi hori mintza-alkhirat iragaiten;ateeginekin
aditzen h a c e n botz OEena,sartzen bezala zela b i hotzetan barna,gogoak berotuz,kheinu batez finkatzen zuela bere gogaiaren garrantzia» Bazaklen
ederki mintzatzen,ez segurki jendea nahiz lillul"atu,bena charmatuz nahiB aijeago izpirituetan
sararazi bere doktrina. 1946-ean Frantsesek d e i tzen balin bazuten Nazioneko-Biltzarraren presi-

-101dent bazaklten ez zutela gizcm gazte eta ez ezagutu bat deitzen (de^a berrogoieko gudua ain-Çzin
bost urth-ez "ber kargua kudeaturik ukhana zuen),
bena bai omen haundiko gizona,hartan ezartzen
zutela beren konfiantcha. Kargu berrifeortsja»çre
enplegatu ditu bere iaadarrak eta «z da egon ahal
izan aulierrlk. Palais-Bourbon-eko aldean den
president-otelean erezibitzen zituen bijitatzalleakjbethi gisakoki eta bearoki. Haatik,Alemanek
erbestu beitzuten,gibelerat itzuli zen bere osagarria azkarki añderatur±k;gerlako ondorio h©r$~
ek bethi emendatuz bazoatzin eta jematzen zute®
bere moimendu eta harat-hunatetanjharen urhatsa
eztitua zen. Halere ez zuen galtzen laneko khayra. Chankha bat eekuanjbeste eskua bere ucherai'en sorbaldaren gainean pausaturik,egun guziez
bazoan bere apartamenduko barneiarik Biltzarraren saletaraino eta biziki neke-at jartzen bere
alkhiati.
Etsitu gabe,deputatuen jardunak kudeatzen zituen artoski,bere larderia gusiarekin.
Gorputz higatu horren barnean ezagun zitaken fearen izpiritu chorrotch eta biphila bere distiran,
1953-eko Abendoaren I-ean,ezaguturik
biere indarrak ahulduz zoatzila,Biltzarrari ezagutarazi zuen,LE TROQUER Jaunaren medioz,ez zuela presentatu gei 1954-eko urtharrila,ez ziola
geiago ihardok Presidentgoako karguak dakarzkan
eginbide dorpheri^ Orduan Biltzarrak em,an zion
ohorezko titulua eta eskeini egotegi bat Parisea
berean.
GOBERNAMENDUKO BURUZAGIA
1924-eko bozkak^
DREYFUS-en afera denborañ i1898-1900)
HERRIOT sarthu zen politikan. Ordutik Ikusten
dugu sail horri osoki emana. 1924-eah bozkatzeak egin zifelarik Lion BLUM zen Zozialichten aintzindaria eta Edouard HERRIOT aldiz Radikalena. Bi alderdi horiek patchuerkatu ziren "CARTEL
DES GAUCHES" deritzan batasunaren moldatzeko.

Batasun hori dela medio HERRIOT Kontseiluko President gisa hautatua izan zen "bozkatze horietan.
Berehala bermatzen da erresumen arteko aferen
antolatzerat,ala ekonomia ala gizarteko zeretan*
Halere Frantzian barnean ez dezakete laizismoaren alde leffientchago hasi oldarra bara eta huna
HERRIOT-ek Frantzia barnean Jarri g<ei duen politikaren programa,lau phuntutan:
- Laiko-legea Alsace eta Lorraine eskualdetako eskoletan jartzea.
- Kongregazionen kontra 1901-ean bozkatua izan zen legea f±nkatzea«
- Vatican-eko enbachadorea kentzea.
- Eskola bakarra (Gobernamenduko eskola).
H

Cartel des gauches "-en egintzak»
I.- Alsace eta Lorraine eskualdeak.

1801-eko akordioaren arabera eraikiak
ziren eta kudeatuak Frantziako eskualde huntako
eskolak:lehen mailako eta ndrmaletako eskolak
sinesdunen araberazkoak (Protestant,Judio,Katoliko
liko). Bigarren mailako eskoletan girichtino ikaskuntza obligatu da. Eskola horiek guziak GoGobernamenduak behar ditu lagundu eta pagatu.
HERRIOT-ek nahi izan duelarik eskola
laiko legea jarriarazi Alsace eta Lorraine eskualdetan,jendetze guzia harrotu da eta 24 deputatu Alzaziano eta Lorrainiano altchatu ziren
"statu quo"-aren alde. HERRIOT-i behartu zitzaion i'lzaziano eta Lorrainiano jenden nahiari amor eman.
II.- 1901-eko legearen finkaraztea.
Lege hau bozkatua izan zen WALDECK-ROUSSEAU
SSEAU minichtro zren denboran» WALDECK-ROUSSEAU
aphesen kontrakoa zen eta zion. Kongregazionek
egin lana galgarri zela erresumaren batasunaren^
tzat. Orduan asmatu zuen chedea Kongregazioneak
behar zirela Errepublikaren pean sumetitu,ziola
Frantzian sobera nonbre heundlan zirela eta on-

tasun anitzen jabei beren eskoletan gazteria
guztla biltzen zutela eta erlijione katolikoan
altehatzen;errepublikaren alderako ahiergoan atchikitzen. Iz zituen alta Kongregazioneak nahi
ezeztatu bena bai helen indarra ttipitu,heientaat dretchoaren araberako zerbait aph&ilamendu
nahiz eraiki. Orduan izan zen bozkatua 1907-eko
TTztailaren I~eko legeasKongregazione zonbeiti :
bakarrik uzten zuena eskolen zabaltzeko dretchoa
eta emaiten erakusteko baimena. Kongregazionen
kontrako gudu hori garreskiago jarraikiko du
COMBES~ek,WALDECK-ROUSSEAU-ren ordain ljautatua
izanen. delarlk 1902-ean... Huna hiru phuntutan
COMBES«an programa:
• - Kongregazioneak gudukatzea.
- Ikaskuntza erreberritzea.
- Eliza eta gobernioa elgarretarik behechijea.
HERRIOT-en politikak ez du garratz aire hori. Bena ez dugu ahantzi behar errotik errepublikano dela eta beraz ideia errepublikanoez hantua,Elizaren alderateko ahlerkune bitclii
batekin. Besteñez ere behar gix*e ohartu haren
gogoa hazia izan dela laiko doktrnan eta 1900etik hunarat Iz&n diren aharra eta eztabadetan.
zerbait giaaz,guti edo aski,parte hartu izan du~
ela. Ez da aren harritzeko bere aintzinagokoen
ber oldeari jarraikltzen balin badda. Haatik behar dugu erran badakiela gauzen abilkiago eta
ederkiago presentatzen. Bena aski abila izan bazen ohartuko zen aije 1924-eko jeadetzea ez zela
1900-ekoa bezalakoa;1900-en eta 1924-en artean
izan dela 14-eko gerla eta geroztik Frantzian
beste mantalitate bat zela,gerla aintzinokotik
arras diferenta. Frantziako populuak bazuen aaki
elgarren arteko aharraz eta eztabadez;asko sofritu izan du Alemaniaren kontra egin behartu
zuen gerlan eta orai bake pocM bat baiaik ez
zuen bilatzen. Aije ulertzen- dugu orai HERRIOTek bere programa nahi ukfaan dutlarik-:-a§likatu
Eongregazioneii kontra,nola jende ohehea altchatu-zen-lege horren kontra. Jende cheheak ez du
nahi utzi bere b u m a lilluratzerat,are gutiago
enganteerat. Bere jite bereziaren arabera ataite
du zuzentasuna eta ez dezake onhart gerla denbo-

ran etsaiaren gudukataen ikusi dituen aphez eta
fraideak berriz ere izan ditezen kasatuak,lehengo denboretan bezala. Ezen otiartu beita Jieiek
zaukatela bihotzean Aberriaren alderateko egiazko amodio bizia» Ez &u nahi Kongregaztonen
kontra zerbatt egina Izan dadien eta bere gain
hartzen du heien begiratj?ea;» 2er egtn deaake gizontto batek,izanilcaa ere ^on^at nahi "boteretsy,
jende' chehea,populua,lmetsan,oldartz.en delarik
bere guu tuko ez duen Berbaiten. kontra? HERRIOTek ez zuen gehiago aipatu legerikl Ichil ichila
aruor eman be'haytu zitzaioB'
III»- Vatican-eko enbaeiiadorea kentzea.
Zenatoren ganberan pliuntu iiau es sen
hartua izan.
IV.- Eskola bakarra.
Nahiko suken Gobernamenduko eskola
., rra. Ez zitaken beste eskolarik zabal.
' Katolikoek eder«I ihardoki zui&n eta
HERRIOT-en amentsa horrela baztertu* Haatik ereusitu zuen urrirlk haur^ak Gskolatue^t Isaitea
bigarren mailako eskoletaa^gisa hortan idurltzon
zitzaion langlle ta laborari semek aijeago e»gi-*
ten ahalko zuztela beren ikasteakfaijeago ere
neltzen ahalko zirela goragoko mailetaraino.

Artikulu h.au urhentzeMi pentsaketa eglten dugu zer ju.jamentu ekhar HERRIOT Jaunarert
gainean. Aladere gure begi kolpea gurea da e«a
ez beste batena. Halbe^ Jujamenayai'entsss.tsgijre
jujamendua osoki gurea da» Sola er© begistafaesa
beitugu norbalt ©ta barneraino ikertzen»halabeir
gure jujamenduaren mamia. Bz dugu smanea^
mendurlk.ezen gizon^^aten aintzi»e£'a•'•.•©*
gauza l.ten aintzin«sn bfezalako lEamena
ahal. Gfizon bat lieharda bethi errespetuz
tu, Jainkoak egiaa da«3,akot2 eta Jainkoak bafcarrik

„104beite^ake bex-e osoan (gorputz eta arima) ezagut,
eta beraz ,$u5amendu egi&zio bat ekhar» HERRIOT*
ea-gaiaean dakiguna da^bere biaiko. a?ken mementoan «Jainko maiteari hel egin &iala,Eliza Ama
a^iiLduaren. alderat bera begitartea itzulia. Noy
%ten Jainkoaren aintzlneanthortan dauke gusia.
er izaii den giire M a i a Jainkoaren aintzinean;
zev gure gogoeta eta gure egintzak.
Alta toadute gizonek ere jujamendu bat
ekartzeko,e»en gizona gizonen artean hl&i beita
eta beltltusgu elgarren alderateko eginbideetlt.
Denek bizi bfefctar elgar lagunduz eta elgar maitatu&* Blsi behar ere erresuma baten barnean,eta
erresuiaik horren ongia arthoeki bllatu beiiar. Grinoñ bakochak baditu bere eginbideak bere Aberri
eta Gobernamenduaren alderat;anitzetan eginbide
hpriek ahantzirlk,gure dretchoak balsik- ez ditugu alpatg^ft. Guk ere behar dugu pharte hartu gu«
re lurreko ®rresuina bakotcharen egiten;nabi ukan
beJbtar du^u gure erresuma bakotcharen Izs^ktea, eta
haren ha&»&.itasuna*haatik lurraren gaineaa lipldatu izaxr diren beste crresumak errespetat«B.:,b9.t
ere oratko denboretan alde guzietan. moldatzen
ari . direB .... erresuma b erriak.

t

Frantziarentzat HERRIOT»ek egiri du-^aaitz
ez deEakegu guk erran aonbat,ezen ez beititake
chuelien i»art giaon baten lana edo merezi du«n
bessala aski sstima. Anitz egin duen hortan bada
on eta t«arrik;kalte frango egin duke bere ideo
logiarl Jarrai'»cI.E,ea dugu uste gachtakeriaz edo
s%*>t8ilJ'tT6riag|«3te zuen untsa eglten zuela etaf
bere gisan,Frantsesen or.gia bilatzen zuen» Eta
uste dugu r gure iritzia bederen»Prantziako edestl&n tell bereai bat enanen aaiola,gizon politikero
b.££Htidl b&ti zor zaion besala»
F. Arnaud ERDOZAINZY-ETCHART (ofm)
ORSAY-n (Paris)

GIZONA TA
GOI-AGERPENA
Ba-fiira Jenesis li^nnnya «safeon soll
bitan, aaalduta, Aita Jainkoak, lr&&aa~l6un gusies bunmtsa bezela burutu ssitraa bi eglt@, zein
baiño 25eia. aundi "ta airagarriagoaks MEt crea^lt
De'as homlnmi ad iKaginem eoas.. ^** (Xt27) ©ta
B
Et benecixit; dl® septlm® et sanetiflo&vii» i l .»'» ( 2 , 3 ) .
Ordutik, bere issatenarenfflmi1ie1»Bda~
rama j o e i r l k giz(OE^& ainbestetan ukats aai Iz&n
dms. bestegandikotaOTK o r l , Sgii&-essares eragin
b8."t besterik ezta» iraaakl ba*b 'besterils e s .
ns dagi giEoaarm Mzitza osoan- eear» Edoni» e~
t a beti **Ba-danar6kimn estti»«stia lotuta ñAg&Tv
Izakiarea eskuetatik: K±n.zl.lik dag© lrszakia ?
Jainkoaren
Bere urte orotea s®arf
l o t u » o r r ^ , Eta alax® -da Izaki
'&ebe&rraEr dauskas bere Jaun da Jabetsai; aito2*tn.
gun i2icuti;aa Berafc i t e a t e i dizkloxt

toSagiaduak bete, Orra j&torrizko erlijioa. "iii; creavit *' ari cjario&iaa ondore besterik eztugu, oi_
artzim eteax-ezin sren garatzea.
Baiña -Jainkoa etzan oxtan.^elditu» Gi~
zonarenganaka mai-fcea& eyagio&a, an~pi»eka t e s t e rilr ezpaitzan, B . . , sanotif ieavit llltaa1*, goiisatezka maillara jasa zun. Bta orra nun datorkion gizonari sefctila amestu ere egin eztun beste
izakera berri bat» Ordudanik beete egintear etr
beete itxaropen batziik koka zaizklo barnetiri.
> erligioa.,
Jausi zan ordea goi-mailla ortatik l e neatgo gizona, guzion aita, ta arekin batera gj^za_iaota oeoa, Eskerrak Aita Jainkoakbetidanik
(«oaada zeukan emikizko erabaklari, epkerrak bere cLen-Semeak odolai^en bitart^a lengoratUi gintuanari. OrdutUc goJUbizitzarerk poza dugu berriro biotzean.
Bi •statUi^.uo" olefc (abstrazio utsetik
bata, gertatzezkoa bestea) gogoan cUtugula,
goassen orain geurerar Goi~agerpenarea 'bearrik
bai al du gizonak bere jomuga lortzekofj&eatzago
esans
1} Jatorrizka erlijioa bear bezela ezagutu al lzateko» tearrezka al zaia gizonari Goiagerpena?
2) Bai a l du glzonak Goi-agerpenaren
pr«9mlrik goi-izatezko mailla orren ezagutzara
eldu a l izateka?
Orra bi arazo ezanri» Damaiegan eraotzvm bl^ri bigarrcaagotlk aslaz, l^engoaa baitago koxka teor luzatu bear izango baitugti*

1} Goi-izatezko maillaren ezagutzsari
gagozkiolat Goi-agerpenar^t premiau arki"tz©ra al

da gizona? aaiairfczarik gabe, bai$» ta .premi gçfian arkitu e.re, OH nun&lk dakiguit?
mailla orren zertzetatik bertatik.
Goi-izatezko mailla bere
y
gizonaren izateas goittlr Sagoti £®f«fcst -da« G-GIizakera ori artu dezalce glzonak bere baitan$ metafisikafe dioa «potentia oT3edientlai|.B* ortan
daga grazi-i&akerart Btii*asi. Baña bere izatez,
bere izan utsarl bagagoskio^ eztxs orren egai?rJUgoserik, Bemis goi-.i2atesk0 jojaiJLlsrett ezagutzara
goi-bi^itzireii Sortzailleak berak bear
orren albl0t^.;eaiaB:j Berek agert|| hm,v dio.
Gizonak Goi-agerpenaren erabatefca premia dauka
ortaii».
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Vaticano-ko Eliz-Batzarrak
lenengo
buruzko
ligentiamziguoa*
omnlnoGure
euperant,
...* auziari
^P 17®6),
bein i t a
batzueu
ondoren
oneia dios giaona
"*..Hon
Jaac tamen de
inkoafe bere
pntasunagatik
gol~siñ©Bterako
causa
revelatia
neces^ria dicerida
est,
egin zun
ezkero', absolute
onek &oJU.agerp©narea
erabateko
sed quiadaukala,
Deus exalegia.
inflnita bonltate sua ordinavit
homincm ad flñm. Bupernaturaleun^.-.a4
«cillcet bona
a.i'vlña,
quae orain lenengo galde2) Lota
gakisjkion
kizunari,- Jatorrizko erlijioa bear besela ezagutzeko Gai-agerpenaren ze premi dauka oraingo e~
goeran gizonak?
**Bear bezela* ezagutzak^ dio.t, au da,
e r l i j i o orren egirlk eta betebearrik bumeualç ezagutzekoj ots, egietan Jainko notinkor "batem
ba-dalazkoa, ta bere tasimils. berezienak (arduratasuna
tasuna, urrikaltasuna, zuzentasuna, gizonaren
Jabe ta jomuga izatea), animaren ezilkortasuna,
ta beste munduko merezi- sariaj be"tebearrgtan
berriz, gizoaaras izatezgoari sa eginda

-11© ~
zalsskigttn jatorrizkolegeakainkoarekikoak
besteekikoak, eta norberekikaak alegia, guziak
izan eista ere naguslenalt bederea,,
w

Oraingo egoeran1* gañeratti dega t a beajrrezka zaigu oso* ssaaspen/au* Gizoii& beste egoera
batzuetan ere egon TDaiditeke t a jazo 'ortan J&iaJainkoak bes'te era batzuetara ere ezaguaerazi baitezaioke e r l i j i o ori ? na±s erakns dezaiote» aimltg
jak;in.tsu egokl sor"feuaaf nals giza—iaatezgos landaka jakituria ixuriaz, naiz be'ste era askotara*
Gizona esatean, eztugu bak.oi."tz bezela
artu nai r gizadi. bezela baiña, ezpaitute biek
prtmi berdlfla. Aaalicizun onefe; bet©*-betean artzen
c!.uxia •gizatal&ea** da beraz eta ez gizon au edo
oris oaek edo orrek joka-lege onen menpetik Igee
egia dezalce»

••,•••

Biresan.es®s oraingo- egoera osntaa eiaki
a i desake gizonak gusl or^ren berri Gct-ageiTpenarea laguntza gabe?
Vaticano-ko Eliz-Batzar berak aa dlo,
araiñag© aipaturik# i t z aieSc. baiño leas
divina© revelationi tribueadxaa quldeia eot,
ea «pae io rebus divinis humanae retionl per se
inpervia non suat^ ±n. praesenti quoque generls •
huiaani. condltione ab aimib'u.8 expeclite, flriaa certitudine et nullo» a<3mix1x> errore eognosei pOBSint*
(P 1186)^. otB, o-raingo» giza-egoeraa, Crol-agerp-e*
netilc dalorki^ila gusiori», berez ulergarri zaizklgim Jainko-gaujseii albiste egoici, ziur eta ztsz.ena» Pio XII'gaapreuak bere BHimaxii (J-eneris*
scnziklilEeaa argi. t a zeatzag® mintzatsen zaigas
"Divina revelatte moraliter necessaria dicenda
est,- ut ea qtaae in rebus religioais et l o r t » rationi per s® ±mper¥ia 11021 sujit, i a praesenti
quaque Isumani. generis conditlone r ab omnibus @x~
pedite». f i m a oertitudine' et null© admixto erro.re
poBsint» (l) 2305), atk ñdf, e r l i j i o %&

-111oltura gauzetan moral-preniizka dugula GoJU-ager-pena orainga gizadi&rezi egoera ontan, berez
adigarri zaizkigunak guziok ziur-zuzen eta ego~
k i ezagun ditzagun»
Bi zatiko auek elkarrekin erkatzen baditugm, bere^laxe dagerkig». "biesrr arteka kidetasxina. Beudaude ordean 'bigarrerLeaa, ler.engo®k eztauzkan zeazpea "batztfes s*Iiorallter necessaria..«,
iii rebus' r^ligionis e"t morum*8^ Ederki j a r r i a
orratik lenengo.a!
Izim ere,, orixe da adiiaeriaie, bai a posap o s t e r i o r i(kondairakerrien e r l i j i o ta oitureri
b\iruz diokigunetik), bai quasi a priori (gizona—
r i psikoloji aLdettte "begiratuta) egiztatzea digima.
Kondaira ikusi besterik eztaiikagu ar~
tai^ka. erlijioak (oraindik a^sa eztala A«. Langek Tylor-en aurka baiezta P ta G. Schmidt~ek kuitura-edesti bidea egiKtatm ©gia dirte» bezela)
geroaga- ta bide suzeneiik, ote, Jainkobakar- sjaletaeunetik okertsenagoi j:oaa izan dlra, Holakoa
zaa esate bsterako, aspaldi artaa grezi-erromatarren
tarreaa kulturarik gorenetako» ixra seuk&ten erri
aieri erlijio-bizikera? Egitik saiestuagoa ezi».,
Jesukristo jaio* aurreko^ bigarren
dian idatzlrika "Sapientia Salomonis" libumaa
(13| 14) dakusazkiiju ederkx orduko "bidega"bekeriak,
Jairikobakarra gurtu "bearreaiij amaika sasi-jainko
gurtzgn. zituztenr izaditik artutakoak zenbait
(naiz izadiko indar izkutuakj naiz eguzkia^ nais
ludla bera), gizonak egiñiko esku-lanate foatzutan,
gizoim bera ere bai 'beBtetaa {erromatarrent aii*e~
aa enperadorearekin, egia oi zan bezela)
dago Jainka
'2a o-rrezaz gañera, ziileizti-barrutiaja
zeuzkatea UBtokerraicf Hola baj Zilleiztiaren
olran giltzegisk ere etz-ituten

Hl
•dat gizonaron eskukotasunaren berri ziurrik ea,
enimaren ezilkortas'Utta kilinkolo, Jainkoak gizonaren gain daufcan agintea or nunbait, beste BIUXW
duan (baldin bada^o bointzat) bakoitzari emango
zaion saria ez jakine. Errex ikusi diteke giltssegi sendo oien eza? zeren i t u r r i izan diteken:
likiekeria ug-ari, esku-lana gutxietsita, norbereerailtzea j,okaerarik bikaiñena, moiToikeria, guda ankerrak etab.
Gure egunataa berton ez al dugu Ikueten
G-oJU-ageirpenareii argia ezetsi dutonaic.- nora doazeri?
2«okara1?a dituzte egunga filosofilariek: goi~a^or~
tuak eta or dabiltz zer eiñistu ez dakitela, etika zere® olñarrizta jakiñ esiñik»
BestsQ.de, essia u&atuko dlegct s r r i e r l
egizko erlijioaren b i l l a gogo1 onez i b i l l i diranik,
e r l i j i o ^ i r r i a barne-barnetik baitatorkio berez
gizonarl... Etzttuzten alegin txikiak egin zenbait
egia arkitu Eaian, esatere^o, Sokratesek
Platon-ek, Zizeron-ek eta Seneka-k.
j ta azkesi aldi auetan berriz Goi-agerpenaz
agerpenez landa a r i Izan diran beste ainbatefc,
G-uziek erori dira okerrean, e2i-tiite jatorrizko
erlijioa, bear beseia
Oker—egite ori ezta beraz ango edo emenga bakarrik, gaurfca edo orain bi milla urteka.
Ori, Goi-agerpenaren dirdira euki eztanero, edonm eta beti Jazo daaa dug».
Zer esan nai du anek? Gizonak egi oiek
ezagutzeko' fisikor almenik eztaakala? Ezt ori ez;
i.iailla ortako egiak G-oI-agerpen bidez jaki&da ge~
ro r ulertu al izari baiti-fcu giza-adiiaenak, beraas
lortu ditzakenak baitira, Elizaren teodizea ta
etikan agiri danez,
Gizonak ba-dia ortaa egi oien eaagutzara
iriEtcica almes, almen fisikorra, E^tu izateztoo
ezintasunlk. ^la ta gustlz ere, gisadi danez eta

orain.daño baita bakoitz cianez ere, Goi-agerpeness
a t eztitu sekula feear bezela ezagutu». Izatez,
gizonak bere baitan daraaan indarrean soilik be~
giak jartzem baditugu* ez&gutu bear lituke. Gex*tatzez ordea eztazaguzki ez iñois, ez ifiuii. uts,
moral-ezintasima dauka gizonalc egi oien esagupenera iristeko. Moral-ezintasun ori botetzeko
berriz zeozeren bearra du* ^a ona nua datorki£!^a3
Goi-agerpenaren; preciia,; ain zuzen. ere moral-premia
mia» ••revelatia moraliter neoessaria" Humani G-©neris-ak dion bezela s
Berdiña da quasi a priori psikoloji
aldetik begiratuta ateratzen dan ondorioa. So
dagiogim bestela gure tartean b i s i daii gizoa o~
rrexen izakerari»
Bi eratara eaagutu leaake jatorrizko
erlijioa: norberak egindako azterketaz edo-ta
besteek erakutsita,
Lenengo bideak gauza onlk emango eligulcema agirian dago^ Aunitzefc eztauicate kaskarra
ortarako egiña» Beste asko3s a s t i r i k ere ez$ naiko
lan damaie eguneroka ogiak» Sa batziak baiño geiagok alperkeria ere eztirfce txikia» Orrezaa gaifiei'sa,
elirake asici urte banaka batziik: oiTelaka egiak
sakcaiki ta egoki dan bezela arekatzeko; luzaro
ari bear izango lulce ortan gizariak» Buruenik,
lan oiek eginda gero» egirik- eza da askotan IOJ?tzen. dana,, ezpaita t t i k i a giza-ulermenaren auler i a bera ere. Oiek; orrela izanik, utzi dezagun
orain norberaren eskuetart egi-arakatze ori» Eza—
gutuko ditu, bai». ^aizerik eiatan urtean»
Besteen erakusjienez beiñipein ez ote
lituke ezagutuko? Ezta orrela ere. la nim dauden
lenengo>r jatorrizko erlijio arrea esagiiera egokia
dutenak». Alako bi ankakorik eztu ludiak oraiño
sortu. laaan dezagun ordea, ba-dirala olakoalc^,»
Sienbat izango lirake? Banera ere, gutaçi, gutxiegi

•n*
giaadi osoarentzat, Gutxi oiek gaiSetikoeri ~ta
ba-dirala mundu ontan izatekoak- erakusten asteka, gibela, gibeltzar aucidia beai"1 iaango luteke
euki. Maixutza ortan jokat2ek^,. eleuzkatciken. «
aginte ta jurisdikzio bearreaa izarigo liraice
ñera, 2a gero iiola sinis-fe-erazi besteeri?
nean gertt oi dan bezela, ezpailutelce ziurtasun
aundirik i;»ngo arazo askotan; ta' euren artean
ere, zilleizti-gaietan bereziki, i r i t z i deeberaifiak iKango bailituzteke, naiz ta gauzarik: aa%
':;;ienak
Itz bitan esant ttizonak:, egiaren jabe
izsa nai badu, Goi-agerpenaren premia dauka ta
ez txikia» Orixe da kondairak: eta psikolojiak
ao batez dasaigateaa»
Zurutuza-tar Joseba K.

Arantzazu-ko teolog

Goi-agerpen: Revelación
Bestegandikotasun: Abalietas
Goi-izatezko: Sobrenatural
Jatorrizko Erlijioa: Religión natural
Izatezko: Natural
Zertzeta: Definición
Giltzegi: Principio
Zeazpen: Concretización
Erabateko premia: Necesidad absoluta
Ustoker: Error
Morroikeri: Esclavitud.

MEZA SANTUA
ETA

ZIÑESTUNEN BIZITZA
"Sociología religiosa" derltzaion -jakintza berriak,iagurrt:aa oikaria daramakio oraingo bidaliari. Au dala»tasgaur Prantziko apeaak beren
aberriko erri guztiak Ikuatatu dit^akete»,oien
Jainko zaletasunaren taupadak oartuaso
Best^ garrantzi aundiko egigai artean,
Kristau bini^zarcn onenetako dan ezaupidea»aaal»
dra diete. Erri bakoitsean igande aezara joaten
diranen zenbatzak*

«
Españi be.rtan srcs,onelako lanetan asia.1"
&±xa* Morcillo gotzai Jaunak BizkaikoE l i zBarrutian
tian egint8uaaa»giiretartean oraiñaite egin dan
auiidi ta ederrenetakoa da. Zenbatssa onen bidea;,
Bizkaiko Kristautasunaren berrl gaur asko dakigUo
Españi guziko Eliz-barrutietan,Morcillo
Jaunak Bizkaian egin jiuñiu ;. p^ingo b a l u t e / l a i s t e r
eiur eta ongi jakingc genuk'e nolakoa dan Sspañiko
Kristautasuna >
BaSa,naii igande m®aara joaten diranes
zfinfcat«aJt g a r r a n t z i . " '•.-^ikoo.k iaan,sakoak:3ago e-

zagutu nai badegu gure Kristautasunaren egiicera
ta nolakol?asuna,g@Bbslte3?andkoa d.an gure katolikoen
lcoen bizit2etan,mesa santua ?er dan billaiçatzea.
beartuak: gauclela uste det.
Zenbait lekuko elizara joaten 82 d
«enbakiakjbildurgarriak bayclira?bigarren, azte'rpen

- 'tHfconenak,askoK negargarriagoak iaango ote liraken
ustetan aauzu.
2oritxarrez,ziñestun geienari iruditzen
zaie,apaisari bakarrik dagokioia Meza Santua»
Igandero Meza denboran,elizan egon bear
ori,onartzen dute,bañan,or bukatzen da oien egite gustia.
Gizonak sarritan,koru azpiko illunpean
iskutatuta,aieza noiz bukatu zai,aspertuta egoten
dira,eta apaizaren "Ite Missa est",izaupide izaten dute,danak presaka elizatik irtetzeko?aterunta
Emakumeak geienetan Jainkozaleagoak di=ranez,Meza denboran,idatzi onak irakurtzen,errosarioa errezatsen malz igarotzen dute...bere cdertasun eta apainkeriak azaltzen ere,ez gutxitan.
Gizonak Jainkoari egin dezaioken^eskeinkizunik bikañena dan opari onetan.gure ziñeetunak,ordu erdi latz eta aspertua besterik ez dute
arkitzen.
Gero berriz,guraso,apaiz eta auzoko lagunak utzita,lDeren errietatik alde egiten dutenean,ieen elizara lotutzen zituzten lokarri gabe,
beralaxe igandeko meza utzi eta elizatik aldenduta galditzen dira.
Auxe da Españiko ziñestun askoetan gertatzen ari dan,samintasunezko ikuskizuna.
Bz da gizaxo oiena bakarrik oben ori,ez»
Oben ortan,bidaliak ere ba du zerbait aitotu bearra,es dielako mezaren oparia,bere aunditesun
eta edertasunean azaldu»
Igandero mezara joan bear dutela.Joaten
ez badirajberen biotzak,oben larriz illunduta
geldituko dlrala eta onelako makiñabat erakutsi,
entsun•dituzte?baño Meza zer dan,eta Jesukristoren oparian aiñestunak dauiaten egitea,ori,gutsi~
tan edo beiñere ez dute entzun.
Ez diega beren biotzetan sartu Meza eanmia«
•
£z diakiegu azaldu,Pio XI edo XIIgarre-

nak,Kristau soillen opari eantako parte artutzeaz dauakaten erakutsi bikaSak.
"Apaiz eta beate ziñestun guztiak,Opari
agurgarri orrekin batu bear dituzte beren eskeintzak,opari santu,bizi eta Jainkoari atseginkor
bezela eskeaiaz".
"Zipriano deunak dio,Jaunaren oparia ez
dela bear dan santutasunez eakenlko,JesukristoYen
Pasiokin batera,gure oparia eskeintaen ez "ba de^

()
"Bta,ez da arritzekoa,Kristau soillak
orren garaitasun aundira altxatuak Izatea» Ugutzaren bitartez,Kristau danak,Jesukristo apai-zaren gorputzeko zati bessela eginak dira eta beren
animetan irarritzen dan ikurtonatzen bidea Jaungoikozko gurtzera iskinduak gelditaen di.,a,Jesukristo beraren apaiatasunetik/bakoitzak ber^ isakerari egoki siaion bezela parte artuaz"(2)->
BadakittOpari santu onen sustrairaño eldutzeko eta Aita Santuaren erakutoiak,bakoitzaren
bizitzetara,oso eta egiz eramateko,Jainkoaren laguztasun aundia bear dala eta zoritxarrez»Kristau
asko aza lean geldituko lirakela»
Bañan,ez al da egia,ikaskizun oiek beren
bizitzaetara eramango luketen zifiestun zintzoak
ugari dirala eta oraindik meza santuaren garrantzi aundia igarri ez badute,iñork,bear bezela azaldu ez dietelako dala?
Gure errietan diran ainbeste biots onek,
zeiñen e^inkizun bikana meza s otuan daukaten ja~
kingo ba lute,gure Kristautasunak asko irabaziko
luke* Kristau soillek ere,apaiz be ela ez izan
arren,opari au nolabait eskeintzen dutela eaan
liteke ta
Orrela denak,mezaren Eskeintzara eldu
zai egongo lirake,beren otoitz,asmo,eta egite
guztiak apaizarekin eta Jesukristorekin batatz.eko.
Askotan esan oi da,gi2onak eleiz gausetan,otzak dirala, Bañan oieri esngo nieke,. etziraigaz Loyolan eta Arantzazun izan^Gautar-Gurgintza
tzakoak egin zituzten batzarretan.

Ota biots ikara.,millaka gi-zon aien»su
ta garrea betetako oxoltztxk. sntguteanj
jita... zergatlfc ain 'bero, urranbeste gitan? Bz ote zan,an "zerbait" egiteko sxrala on~
gi seSitelako?
Leku aakotart zorionez»Meza Kristaueri
'-<r - • beaela azaltaen, tde^"' asiak dira s eta nere
ustez,gaur langillen erakur.aekoak dira,Meaa santuaren urtsikolar*., sakonkiago sartuta dabiltzanako
Egin be i Jainko Altsuak,geros eta ob«?toago asaldu dezagula mee,a santua, ziñeetun biz.Iera gusitan,kristautasun egizko eta usaiduna,agertu dedin-

Goena'tar Karlos S.J.

(1) Encycl". *!Iv'ii;ereiitis8iiiu3 Redemptor"*
(2) Encycl."Mediator

Dei".

ANTZE TA
"NUNDIK

ELERTI
NORA

MUSIKA?"
Musika-gai edozeiñi 'buruz serfeait edatzeko agindu didate.. Erti-alor au gutxi Jorratua
omen degu-ta, "a nerl egugo eresertiaren. egoera
gai erakarkorra o : sltzaidan»Zirifca zoliak na•baitsien nituan 'baraean le.71 oni ekiteka>ta azlcenoan asierari emau diot. Es uste arren t lan osoa
i?;ango dezunlk» Batetik eztut iturri askorik arkltu nun edateko,t@ beste.ldetik egungo eresertia
beeie erti guzien gisa»ae' ^vaka nasi baten antao
agert.aen zaigu. 3?a gcaac-n arlra.
T& Ivnevtgoz zev adloraso nai dute erdal^
dunak "moderno'- Itaakira? Doixtarrek Schlagwort
esaten duten itz oietakoa omen degu au ere^esakuntz egiña alcjia.:. Berez esaagura. aundi gebeko
itza.
2er ñb ordGa<.ei-esertian^TEOdei:no;i° Zer
nz^ Aldiarl soilik ote &agok±o>>edo-ta Iriijpon
8akonago ote? Egungo eresertiarl izendataen al
zaio moderno? Ola Izanik oraingo eresertl guzia
uiodernoa litzake» Onela uste bide dti Strawinsky
gaurko ereslaritarik bikaiñenak^ "Lo moderno,dio»
es aqwcllo aue es de su tieropo j debe estar a la
medida y en la posioidrt de su tiempo". (Ikus "Poetica Tnusieal" laugarren ikasgaia. Tipologia mxsical,103 of») Onen gardiss eresertia gizaldia zeBT erantsi dituan tañkera guatiak modernua.k iaan
dira beren garaian.5
Westphal
musikologoari axaleko xamar
deritsaio iritzi au ta mamiragoaño sarti» nai du.
Onen ustoz moderno esakuntzak,er©sferi;i aro batl
asiera emari ñio ;Qrc±n arteko teknika-oñarrien i--

rabiatKe-aldatzea ogin digun musika-aroari. Menderik mende orain arte jabe airan ereserti-araudiak jaurti ta siestu dituan eresertia litzake»
Eres-edesti-aldi berri bat» Bresertiaren uler-sen
tiera^aro berri bat. Renacimiento»Klasiku,erromantiku
mantiku-aro aundiak Igaro giran be^elatsu^gaur
"Moderno-aroa litzake. Euskeraz "egungo" ecto obetOj,"berri" itssakin adierazikogertdukejerderaz ere
"nioderno^aren ordess, "nuevo" erabiltzen dute-ta» '
Ta zeln litzake aro onen nabari berezitasuna? Westphal'eri iritaiz ab imis,muiñetatik
berrituriko eres-joskera.
Onelr esanarekin- gogoa bare geldituko?
G-uatiak ez beintzat. A. Della Corte ta Pannain
beren "Historia de la Kusica"n arteaa» Ara auek
esaoas
Ertian joskera,teknikarguatia daiteke,-eta
deas ez daiteke ere. Guat5fca da,gogai artistikoa
iaateratttjkanporatzen. duanezoEata eaers,erti-lana
ren barne gogaiaren izaera adierasteko»atEeiaate~
ko ezbaita naiko. Teknikara jotaen.degu lenbizi
erti-lan bat ulertaearren. Esaupide bat da.Szta
ordea dana ezaupide orretan bukatzen. Ezaupide
orrenpean dagoana atzi bearra-degu. Ezaupide ori
sortuarazisbiz!i ematen dion anim.
Wetsphal jauna,aorroztasun aundiz egiñik ere»esaupidean takatzen da aurrera gabe,esaupideak gusJtla osatuko bai-lukean. Berarentzat
dana otsak jaurtitsen dituzten artu~eiaan~arauditan.asi eta bukat^en da. Teknika-alderdia anatomista baten gisa astertzen du. Eta egia esan*
argi dizdira lilluragarriak jaulki ditu gaurko
Armoni-baitan. Baña,gorputs;-azterketan gogo betetzen du.
Ereserti berria osorik barruntzeko animari so egin bear diogu» Gorputza bizitzen^suz-™
pertzen duan animari. Otsak bere naitara sortu,
suzendu,aldatu ta ansten dituan animari.
Askoek teknik aldeari begiratuta*erese£
ti terria Debussy'rekiia; asterj dala diote. Anima
alderditik ere berdin esan diteke.Ereserti berria Debussy'rekin asten da.Bera2,zusen,egungo
sresertiaren aita isena ezarri izan zaio*
Labur-labur azalduko diakitzut gaurko
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ertiera guziari biai ematen dion anima orron be™
reaitasunak,onurakorrago baitzaigu guri ere,bear
bada,lenbaitlen gorputzera jo eta bera ikusmira™
tzera.
Sgungo eresertiaren estualdia gaurko nor
tasunaren estualdlarekin batagurtzen omen da.Cgei
garren g^Lsa.ldiko musika,nortasunaren kinka,zalan~
taa deau. Emeretzigarrengo gizaldiko Erromantikuaroa,nortaeunaren agiri lirikoan nabarit2en zaa.
Ifortasun ori,orfiea,agortu-edo egin bide da.
Nortasunaren ogortzeakrkeraren agort?,ea
dakar ondoriOK» ICera nortasunaren agiri zolia bai^
ta» Eta egungo musika kerarik gabea azaltzen zai™
gu* Baita batek 'baño gelagok esan ere ertian eztala keraren bearrik»ori ertia errotik ukatzea
zala oartzeke»
Erti berriaren beste berezitaeun bat:
ertilariak berari begira lan egiten dus.ez erriari. Srria saiestu,alde batera laga duala dira^'i.
Bera anima, bere iz;aera,bere axanpa,larri ta kln~
kekin zertu nai du»
Tamalgarria gaurko ertilariaren egoera*
Oscar Esplá españitar ereslari bikaiñak belts xamar ikusten zun ereserti-sapaia "Musica" aldlskarian "Euncion musical y Musica conteporanea"
artikuluan. Eresgillaek eatu igarotako,egungo err<
flcrj ereegintza-erari itsatsi naivta bestetilc gaur
koa kerarik gabe,norta8un izpirik gabeko Ikusten
du. Orregatik,ogeigarren mendean musika-sentimena
aa ain ondatua a'rkitzen. Ainbeste joera,ainbeste
berrikeri.
Groazen orain banan banan gaurko eresertiaren ezamgarri agirienak ikertzera. Bearrezkoa
aaigu lenen Claude Debussy munduan argia ikusi
duten ereslari auadienetakoari burua snasentsEera»
Verlaine ta Mallarme'k lertian,ilanet ei
ta Courbert'k margo-ertian antso^Debussyk "impre.H
impresionismo"
izendatu dutcn erti-joera eortu aigun
eresertian.
Azal-azaletik aztertuko degu,eta eresertiari
tiari ekarri dizkion berezitasun aldetik bakarrlk,
Debussy.'k soiñu-otsa^armoniarengandik jarei utai
du. Eta arkipen onek uartze berriak zbalduko diskio ogeigarren gizaldiko ereserti gu-eiari»

Len akorde bako.itza etzan ber&rentzat.
Betl beste baetra jotzen zun,urrungoa ta aurrekoarengandik askatuta etzun esan-gurarik; musika
zearka zebillen. Debussy'ic otseis indar erakarkor
eta erabakor ori aienatu egin die. Akorde bakoitza
aske &a,berak bakarrik du iridar aurrekoari so ein
bearrik gabe. Eresertia goitik-berakoa eratu du»
len nota-nalla iedo eskala zortzi notakoa gendun,bost tonu eta bl tonu-erdiekin osotua.
Debussj'k sei tonutan zatitzen du maiz,orregatik
hexafonica edo sei-tonukoa izena ezarri diote*
Iien ereskidetasuna edo armonia iruko tartekoekin
(Intervalo de tercera) sortzen zan,orain sarri
Debussy'k lamkoekin eratzen ditu. Ereskaitza
len etzun berez baliorik,orain ereakideak aiña
lortu du. Sartaldeko eresiera zenbait ere erantsi dizkio gure arteko musikari.
Orain arte ereskikera (modo) garrautzitsuenak aundi ta txiki siran» Ereserti guzia
bi era auetan mamitua agertzen zitzaigun* Orain
ordea,Debussy'k Toere naltara edo barne-giroak eskatzen dionean,eztu ciek saiestu ta beste eratako berriak erabifttzeko ikararik» len
ain jaun ta
Jabe egiten zan tonu~ereskikerareBl4rakarkizuna
(atraccidn tonal y modal) bigundu,auldu egin du
Debussy'k.
f
Mallarme
ren olerki batean argiturik
n
garatutako prelude a l'apres-midi d 'un faune"
eresti erdiragarrian eman zion asiera musikaera
berri oni. Aitaturiko edesti ori glzaldi ontan
sortutakoentealiotsienetakoa.omen degu» Orrek
darion eztia! mozkorgarrial Debussy' ren edatutakorik ederrena "Pelleas et Melisande"antzerkia
dazu.Aixtzerti edestian garrantzi aparteko degu
lan au,deiiasB arri pitxi istatuenaz josiao
Ez uste ordea»joera au beres erne zanik.Debussy gaztetan Srrusi aldean izan zitsiaizun»eta ango musikalari itzaltsuenen eragipen
bizia jaso zizun.Batez ere, Cui, Belakireff eta
geintsuena Mussorgski *rena.Bestaldetik,Wagner-ea eresertiak sakon-sakonean Ikutu zion$bere
joerak arenarefcin raokoz-moko jaio nai ba zun ere.
Eragipen aundia izan zun Debussy'ren
musikaJc. Granados, Albeniz eta Falla aldi aueta--

ko Españi'ko ereslaririk erpiñenak bertan jetsi
zuten gogotsuc Baita ere gure Aita Donosti'k,baitipat bere lenen aldian,gero beste bide ausardi™
agotsetai ekin Iz&n ba die ere. Bta labur esan,
ordw~gerozko ersgille geientsuenak Debussyrren
rausikaz blei-blei egin dute lau.
"Impresionismo" joerak eman duan ereslaririk gallurrena Maurice Ravel izan da zalau»
ta;arik gabe. EuskaldunafZibaure-n
jaioaPFaure*n
ikasle izana. "Impresionismof*2 oretua agertzen
ba zaigu ere,alere nortasun biai ta nabarikoa
da. Bai ereskidetasunean,. ta
bao orkestaratzean
!t
ere. Bere "Daphis et Chloe'5 ta "Ma mere l'Oye
M
balletak oso entzunalc dituzu*. "Zazpirak bat
sifonia ere badu.
Joera ontan sartu dezakegvi gure Escudero
ro'ren maisu Paul Dukas. Berea da "Sorgin-Ikaslea
lea" batzuen gardiz aldi ontako Poema sinfonikoetan
koetan aipatueiietakoa,!^. bikaiñenetakoa.
Beste rousikaera bat "Expresionismo'1
iaena eman diotena da» Musika uts-utsaren ataetik dabil au<. Eresertia askl omen da bera baJcarrik gogo-sentipenak aertejseko ta aake ibilli be •
ar omen du beste ertiengandik, ea ^anpoko miindwaren,elertiaren nrorroi. Gañera,ereslariak eyeeedestia alde batera bota,ordu arteko musikaera
guztiak galetsi ta bat-batean datorkiona notetan
jarri bear omen du.
Schering doixtarrak erditu zun zorakeri au- Dan-danean iñork jarraitu ezpadio ere^askoeri atsegin izan zaie ur oietan murgildurik
fcgeri-egitea. Ala Scriabine,Busoni,itzaltsueaak
jartzeko*
Schönberg XX'gn giaaldiko berezi-apartekoenetakoak,aldi batean musikaera ontatik xurgatu zuan. Baña bai azkar saiestu ere,ta Debussyren eragipen gogorra nabaiturik,aren tonu-banatzeari ekin zion,tonutasunaren ukatzearaño irisko» Eta tonugabeko eresertia jaio zan. Musikaren
ondabidea askorentzat.
(Juk eresi bat •entzuten degunean,barne-»an degun almen batez»soiñu-nota guziak alkar elkartzera jotzen degusereeiaren ncta gustiak bat-

batekin erkatuaa. Rota orari eresiaren erdiko, ,jaun
ta jafce bezela agertzen da»ta beste guziak beraga
tik dute izatea. Noten kidetasun orreri tonotasuna eoaten diogu,ta oñarri dan not.arik tonika. Tonotasun edo noten elkartasun oiek bi eratakoak dira garrantaitsuenakraundia ta txikia. Lenen tonotasun auek eglbidez zuzenetsi zituena Giussepe
Zarlino izan zan,XVl-gn gizaldian» Ta ordutik ona!Itonotasun,edo len esan degun bezela '•ereskikera oietan sendotuak edatu dituzte beren lanak.
Crrela eresi "bat do aundian edo re txikian esaten
degu dagoala,eresiaren nota-oñarria edo tonika do
dar:3ant,eta tonotasuna edo ereskikera aundie bada.
(Ez dagokit orain, noiz auKdia edo txikia leiken
azaltzea).
Orain tonotasun orren gabeko musika egi*ten Jarri zaizkigu. Atonalismo eeaten dute ereserti
ti ori. Guk tonugabekoa itzakin adieraziko degu.
Ereserti au zuzen egosteko ezikuntza bereziaren
bearra dezu,mami-maiain Itsatsia baitaukagu-ala
aziak izan geranez- len aitatu tonu-joera orl.
OsO' gauza ader eta entzungarriak maraitu dizkigute
tonugabeko eran. Aipaturiko Schönberg ez-ezik beszenbaitek ere erabilli dute era aut Honegger,Erik
Satie,Roussel,Milhaudprantzitarrak,HindemittWebern
bern,Egk doixtarrak,Respighi italiarrak,Bela Bartok
tok eta Zoltan Kodaly magiarrak. Denak eresertiaren lenen-mallan dabiltzanakreresertiera au erabilliarren bakoitzak bere nortasun nabaria dutenak
eta azkenengo biak beren eresertia erri-erriko iturrietan jetsitakoak. Aita Donostik eire onelako
pindar batzuk jaurtitzen ditu bere azkenengo iau>*
musikan.
Tonugabeko eresertiera au politonalismoa
moa dalakoakin ere lotu dezakegu. Politonalismoa,
edo tonu askotakoa,eres-zati bat batean zenbait
tonutasunetan gantzutua dagonean da» iiragipen «*•
partekoa sortzen du biotzean ondo erabiltzen danean. Egon Wellern'ii(Viena 'n 1885)atsegiñekoa da
era au. Escudero "Arantzazu" Poema sinfonikoan
ere olako izpiak arki'u ditzazkegu.Azkenean Schönberg' k beste era bat darabil: dodekafonismo edo amabi tonuzkoa. Onek G £»
ta,Ioseph Hauer du,Viena'n 1883*&n lenengo aldiz
argia ikusitakoe. Oñarritzat eskalako amabi nota-

erdiak artzen dira. Saldo batzutan nai bezela eraztu,ta gero naiz zearka naiz goi-beraka aldatu,
Irauli ta nastu. Bai zertzelada ederra aterakoi
Orrela daude Schönberg'en pianorako bost ereski,
pianorako suite ta abar. Alban Berg bere ikaslea oratn gogo-bete ibilli zaizu» Baña era au dan
begela oso-osorik erabiltzen danean e2peren,iguin
garri dirudi.Ia Oscar Espla'k len aitatu artiko-""
luan ondo iñarrosten du. Ia berdin litzake au:
artu urae batek zenbait nargo ta plasta-plasta
igurtzi orma batean. 2er aterako? Onenan Chef d*
oubre 'en bat .
Beste teknika-berrikeri edo tasun—
s?er esango- batzuek ere ikusi ditugu Orain arteko eskal'x tonu ta tonu erdiak osotzen zuten.
Luidwige Haba'k (1893,Ohecoslovaquia) tonu laurdenekoa atera digu. Musika asko garatu du orrela ta ori emateko piano berezi bat eginarazi.
Eain lan burutu beste ereslari bat aipatu ezlk. Schönberg "ekin gaurko ereslaririk
apartekoena: Stravinsky«. Musika-isundu bere-bere
bat sortu digu. Itz egin al leike Stravinsky*rcn
musikatzaz oroki? Stravinsky 'ren tankerarik ez—
tagola esan oi da. Etzun armoniarik ikasi izan
nai. Bein,batzar batean "eresgille ospetsu" izena eman ziotenan,berak au esan:"Ni enauk eresgillea, eree-idorotzalle bat baizik*. Gure mendeko axanpa, larria, kezka daramazki beste gaurJcQ
ereslarien buru. Urdurirezta iñon bare geldi.
Lan batetik bestera,beltzetik zurira ainako ezber£in agertzen da. Batzutan arkaiko aintsiña»
usai lilluragarrig!,bestetan orain azken-aldiko .
era guzti giroz jantzita,danetik danera dijoa.
Ogeigarren gizaldiko musikaren kinka gizarazten
du,beste iñork baño obeto,egokiago. Baitipat
bere ritmotan -Afrika ta Ameriketatik jasotako
"jazz" eta poliritmia- aundi,ezin-esan zaigu.
Margo-ertian cubista-era dalakoari erkatua izan da Stravinsky eresertian. Bereak dituzujPetruchkasLe Sacre du Printemps,Les noces,B~
Eresi-sinfonia,ta abar.Meza bat ere bai.
l'a bukatu egir* bearko» Barka azaldu litekean -lan Tsaterako geiegi,eta bear nuan.oro
esan ez badet» Eztakit ereserti berrian asia

-iUseranentz» Gauza aipagarri-onak egin dira beintzat,
Eta gure XX "gn.gizaldiko mundu onen agiri ta 4 X ~
pillu garbia isan nai du.
Iturria'tar Joxe.(o.f.m.)
Arantzazu'ko teologilaria.

OLERKIMUS
Olerki Musa,
2atoz r t a laztandu nazazu
Ezkongai gisa.
Zurekin batera,
Olerki Musa,
2urekin "batera, "bai,
Sgiten clitudala
Lanak
Arro t a lasai*
Bztut bildurrik
—Biotss ga:coerii seoie "bildurra-.
2urekin bat
Lan dagidan
Guztitsii,
Olerki Musa
Ta e t o r r i a izan
-Ifoiztlkan?~Ez jakinOlerkariakin •
Ezkontzm di.raii
Eder ©zka&gal»
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i,torriaren besotik
Lastan bezela eldurik,

Ta Olerki Musaren
Muiñ goxoaren
-Seruko eati xoramen^
13ai pozikjta irripar
Biotiia sugar,
Ge2itit;aen asizela
K er e eskongaialren
Clerki aelaiak
to'regln bactute,
xizkongai ta gazte*
Bf^rats ortara jo deg«iiQk
dakigti
Srregiil orren.
Bizi erectu.
Ikusgaitza da,
Ikusgaitsa,
1a lo dagiaiiean
Badirudl
Aitzkorriko arkaitaa»
Ez orduii arperrili
I)eadaiT'il£ e^in4
Igetargiak parre egingo
liurla "ba imisur
Inguruetako
i endi ta gallur.

I»a clagianean
Utzi pakean,
Norbaitekin
Isaago baita»
Grdm ex-e,
Amets goxotan,
Olerkarioic dakigu,
Biotzeart sentitzon
O l e r k i Musaren.
Bisi eredu.
Bere bilXa joaten geranean,
Sarritan,
Bere gorputz poxpoliñ
Eskutatzen du,
Gorputs arimen begiakin
Berardiin
Alkartu.
Ta nork e^er esajti^o-?
Olerkarlok daki&u
Olerki Musaren
Bizi eredu.
Alperrik ordun
Zei'uetaico i s a r gaxoei
krgia eskatu»
Lirffir, t& k
-2orioe
dzetz esBngo dxsu1e
ta

Itxasoaren zabal ederrak
I r r i egingo diana,,
!Ea bere aunditasunarefcln
Barla burlaka
Aepertu.
lora goiztarrak
-Anai dituzte
Zesu izarrak.
£z dis5ui;e emango
Ederrik,
Sz perfume.
txori guztiak,
Beste alditan
Txio*-txioka jolastiak,
Kututu egingo^
Zaizikitzu...
Olerkariok dakigu
Olerki Musaren
Bizi erfredu.
iK> dagianean,
Bdo gurekin
Oztopo egin
Ess nai dunean.,,
Alperrik dela
Bere M l l a
Izerditaji
LaB egitea,
Buru austean.
Oi Olerki Musaren
Kapritxo ta naikex*ien
Aize xoramenl

gutxien ustea&,
Olerkaria^ lotan,
Arazo lanetsa,
Bgaaka datorkizula
fa goiztar bailitaa
Lore marduia,
Muifl dagizula
bero-fcart.
2 eruko argitaa
Koroaturlfc datorkizu,
IJa rnuiñ aagizu,
-Olerki Musaren mugu
!Ea bereala
AXde egitfen dizu.
Biotz gatrari
Zutitzen
Olerkari gaixoak,
!Da Olerki Musaren
Irauli nai isaten degu
-Sarritan alp errifcMusu areii
Oroigan^,.
'diiuztela, gero,
Kapritxoak,
Olerki Musaren
M.uifi beroak*.

g
dagianean,
litorriaren. l^eso laztanetan,
Utz gertatzen ge3*St
5?a i r a u i i deguu olerkiak;
Ifeuiñ. ^ren antzilc ez dula
Eeat^n degu
'i'riste ta penaz...
...Beraz,beraz,
Nork lerrotam j a r r i
Olerki Musaren
LaztaneB berri?

Sabin Berasaluze

Arantzazu
1957

133AMA-SEMEAK...

Spallaren fimaseian, AArantzazu'n apaizgoa ar~
tu zuten eusikal gazteoi.
Barne-giroak Arantzazu'ra,
euskaltasunak itui'burura
narama egoz.^.
seme pirpiraz, Aiaa laztana,
zure oinpan gertytsen dana
ikiisi gogoz.,
Jostari zakuet, zarkoi Aliña,
egun "baitzaizu kilima oña
erroaes taldez:
Gazte zerrenda gutxitakoas,
"Kristotasunaz1*, ots, apaizgoaz
kili-amatsez»
Arantzazu'ko Amarez babesr
joinuga i r r i t s e z orok erromes»»»
Oi gaztediaj
Al "banizueke eskuz ikutu,
ikusi begiz, indar estutu
biotz txindia!
lardar urtika gaur MArantzazuH,
gazte lurruna naro daukazu,
jeikl txairoan,
Baita-zirrsira zlztagarria,
gazte-batasun, pake-sukia,,
kolko beroan.

Arantzazu'tik Euskalerrira,
argi albañi, izpi dlzdira
dario egun.
So egizute* Aitzgorri mendi
ibar ta z&Lai, baso ta g&in&i...
Ikus euskalduiu
barrutm, otxanki,
inaite jarios laztanki
gazte sorts bat otoitz beroan,.
Amar^i babes izaki,
nork dezake gaur biozti-siia
jarduna sumaki?
Auzpeizki orra, bunia
esfcu artean lotua,
Gogo aleaz i x i l ausri&rka
laguntzat Aiaa. gozua;
bame ziaiko asegarritzat
Jesusño aldaretua...
Apaizgoaren. joranez
zeru giltzaen minleiez,
Aloña'ratu dira erromes
-euskal bisi diranezbizita gordiña txertatu naiez
Jainko ianarez amasez«
Iñigo Loyola'kua
-gaindegiraka autuaemen isan da, gau-bljilian

bizltz berrira sartua,
jaiilki zuii9an!wNi isarsgo naiz,ni
erri santursn. santua" *
Ama onekin zun mintza,
damu ta garbi-esk.eiii'tEa
eta Arantzazu'n, euskaldun baitzan,
asi deuntasun

Ordutik degu gure Iñigo
M
Argiw onexen len-printza..
Iñigo kide zakustet, ga?te f
xurgatuz zeruu lurrintza,
Amaren esku, apal utziaz
gerokoareii argintza:
Seaaeak: Arantzazu'ko Ama,
"Seme na.zun eta
erroiaes natorkizu
i n t z i r i z beteta.
G-aztarotikan dizut
maitoain, leiketaj
ezti deritzait, zeru
zurekin izketa.
Eatztm zaidazu baldin
ba-dezu arbeta,
Amak:

Gazteño, wAmafienieak" gera,
Atoz,Amar«i besarka a r t z e r a . . .
Torizu opal,
maitasun gordai,
nere biotza, gaztetzaren-kai,

Soaeak: Arantzazu'ra nator
erromes, "bidari,
esker pozgarri batea
zale ta e^cari.
Sae biotzak negar
ta xaalkoa dari». *>
Aiaa, gaurtik ez naiz ba
Jesus'en Jaupari!
Saitez 'bizi-fcza zear
neretzat gidari f „»
Amak;

iilukoi l i l i apaiz lanean,
argl dirdaitsu muncfu barnean;
ori zaiteke

-bear «endukenere laguntzaz, radar ta neke»
Semeak: Jaupatza bidez nasu
munduko argia;
ougi dakust bidea
elorriz j o s i a . . .
Cuk ere aulki dezu
erantz- elorria,,
Jesus'ok berriz oe
Gurutz ta zauria.,,
"Indazu, Ama, bular,
au sardi et sia",
Suete zerate munduko gatza,
zuen l&nketa ort&ntxe datz&«
Jauparl sserm,
Kristo antzerai
danen ixpillu, j a r r a i aukera,
"Sure ta nere Euskalerria,
nek.allci.ue eiaon daukasuv . ,
nia&iak ditut. Ki izango n&irt nJ
erri santu onen santu,,.
Berak ezin dun E r m i t a g i n t z a
neronek naidet oeatu" (1)
ima., banoa, lagun zaidaau,
bame seuniñalc gozatu.
Dorizu, i\raa, Jatipaltza eta»,,
Agur # ..! Onetsi nasaruj
Amakt

Neroni nasu lagun ta kide
Jesus Jainkoa etae-bisiiide.
fiiOaz,

. .

setaea,

£;ordin Kaitea...
Ara Arantzazu'ru Ama zurea. , .

Jaupar! gazte, bedi auengau
Ama- oroipen sutua;
apai» lanari lotu biotza^
zusendu, jaso mimciua,
Mamltu gaurko "ni izmngo naiia, ni
e r r i santuren santuaM,.. ,
laigo dezu jarciun orretxen
ereclu Jator,
berak asi dun "
r lekua».
Joxe-Agustin, Pasiotarra
I-go urteko teologilaria
(1)ARANTZAZUEUSKALPOEMA,160or.

SAGRARIOOÑETAN...
Arrats dirditsu, amesui ba"feez,
maiteki i r e ondora
urbildu liiñtKx.„, Biotza su-gar| r , 4
Zenbait oroi kutun gogorasr.. *
I skanbil- Efiratak TDareturik,
ixLl»», lo eati eitera
aiñ xamur..« eztiki gertutu ni»».
i r e biota-muin x o i i i e r a l ! . . ,
II
iigu?iti.-dirdirak laztan gozoz
Jestus i r e lo-ka"bia
miazten zien goiko leiotik* „„
urratuz illunaldi s».* H
arra-fes-gorri bare aren &®er,
aiñ i x i l , . . aifi bakar... .'baño,
zer uan Toar-iaar otoi xoilleaii
. , , , lcutim enefio?..,III
bat aldare alboart
poil-poilkl kutxm-otoieaxi
Jexus'ekin
jarclun e z t i n . , . zegon,.»
mamario ixillean! i . . .
Bañan.•, o t e . . . o t s * , , nun diinik: ba i r e
maite-mindak... kutunak,
i r e biotzak baxne-zauzkada
gozoan maita oi ditunak?...

IV
A\ Gben latz^ astun, berdin-g&bei!
Seruen jabe
txiro,... bakarti.. ..billoisik,, aegok t
Jexus t x i t nerei«
Irten biotz k&Mtik m*.lte~g&.rf
ase egarri
beregaix Eaaitekiro e
odol-edari...

Jexus bame-muiña errukia l e r
zB.±dBk. i bckar ikuski*
Ire maite txinpart-ger nork
Ire taupadak nork. senti!!».»
Or akuts i x i l k l muxioka,
baiTiea otoika i m r i
naxR?,. G-eiago'.... ir'odol-aragjl
biurtsen nero g o i - b i z i j . . .
71
Bañan»». Jexus axnhsi negar--zotiii
nola sBgrs3?ioan «^trik,
ma-itaeuit-iain gugarretan i r e
albo&n ni i k u s i r i k ? . . .
-Ai! Adixkide kutun-iaaiteño,
agian oar ez d«Jç ik
oben beltssean nigBndik urrun
dabiltzela gizon leuti'lk:? I • • .

fu
Jexus'ek dasaitj
"A.ixkid© BJSite
erruki nasak
ik beintzat".
-iyaite-katez loturik biobza
xoilki i r e 2i±ru-z&.urif k

xamurkiro miaztan, benetan
gau t'egunegon nai diat.
Jexus laztana!,.»
oroi biguña!._„
kr nere otoi
ixilduna...!!
Muxika'tar Luis M a r i Anaia
Villaro'ko Sakramentinoa

EURIA
Beglra nago.
Gorputz eroriak kizkurtzera aier;
Gogoak nazka ta egiñaren alie.
Gogoak arrauri...Zerbaiten. zera ote?•
...-BI begiak zafesil begiratzfen nago
euri mardularl. Suri'a bai naroiAmaI ka bul ^o, dena
Dena batera... Bulkoak nigan.
Ortzea bult2a.Motela,lantxerrez giro».
kr)m%%z ^p^itzak euri-jario'»
Etengabfelrd surrut izadik.
Ta auxe daukat nik:
Bere iakutua H ni M
Izkutu-zunda..«
?ataltaswia,erori naia,
T'xoro det ames-aria;
Baño atsegin.Eten eziña.
Lcna batera»
Lena batera.
Sorginpikoeta.
Arantzazu,1957,111,6

ARGITAN
Egim bat zan.
Nere izatearen egun bat*
Argitan negon;
egun artako argitan,aidetan«
...ezer ez dan egunean.
Bizitz zarata beti bezela:
Bazebiltzan gizonak,
Abere egazti jarduna,
Ari zan izadia...
- Egun artan
Goikoak ikutu nindun
Egun artan.Si artean txiki
Argitan,ez-kezkaz,ez«-ateri.
Txikitako aide ta argitan.
Aldia ezerreztu da.
An nago -gizon- ez-kezkaa ez-ateri
asi-e^ ^unari ao. Autatu r.indun.
Orain gison^orain apaia.
Ixillaren ederrak nigan
Azkenik-ezaren naia
Labaintzen du.
Sorginpikoeta.
Arantzazu'n.

ELURRAK MIN...!
Erdalkeria izor-odeiek mendiak ditu
Poaoia kutsutu;
Meridi-erpiñak,ar&n ioriak
Ur galdua loitu.
Neguz, elurrak oial zurias
Estali ditu,
Elur lodiak,mendi ta aran.
Oro guritu.
Mara-mara,jausi ta jausi,
Oro biribilduz,
Alaluta zxxrlz erdalkeriak
2earo zanpatuz.
Goikoak iaitun erpin t aran
Erdalkeritik euskaldu,
Aroak aear Bereak bere
rorde izan nai bai-ditu.
Slurrak iBeetuz,gallurrak arindue
loaiak dira loditu;
Mendi-izerdia,mingot3a bai "litz,
Erdal-kutsuz da errekarstu.
Ibaiak,erdalkeri2; izbr,
Jltez lurperetu.
Poaoidun ur ok ez bltez
?]uskal~itxasoratu;
Odeiak berriro
£a gaitzan erdaldu.
Elur urtze egun otan
Mendiai negar lodia dario;
•"Segarra...poz-negarra
Dala ezin uka...",dio.
Ez bait-zuten mendiak nai
Beren erraiak pozoiz kutsatu...
Ezta gure mendi-biotzak
Kanpotiko odoletan loitu»

Sein zaitugun aundi,Jauna,
sortu guEietan;
Zein aberats,Euskalerri,
zure raericlieta.nl
G-orde beaa,Jaunak,
bere izakerani
"Egur-Bide"

SASKI-NASKI
AMAREN
TA

MAITASUNA

UMEAREN

EZIKERA

Aciaren t, 'lo ordesko bate maitasunik gage azi izmn dir;.n umeen ^ztkerak utsune aundla
daraitia> Utsune onek emar:g:o ditu bere garalan dagoakion aleak» G-ure HSeaska-Etxe"»etalco aurt-egiak damaizkigukete adibideak ugari .
- Ona bat«
patxi B« bd urteko umes da. Ama neskaaai%bere gorputza edonori salt?: r. dion emakurac
moralgaboa» Patxl Irugarren sasikoa du« Ar?r|bost
bat illabete betetaean feerekln darama umea. (Jarai ontan es daki ibiltzea. 5ero,bi urte egi'tfean "ama" beste_ itsiik mirtza ezln du» Mberoia
bearrean dago. Amak ez dio arr-etik» Bcti golfccls,
beti illun,beti buru-zalatzakasirriparrik ea.
Aaak maitasunik ez diola agertaeri-da
ogeita amabost urteko emakume baten. ardurapean
jart^en dute* Onek semetssat artzen.' du ta mimo^
ta arretaz inguratzen. Iru illabetera joaten gatzaiakio ikuetalditxo bat egiteko asmos
feta bes
rak irikitzen digu
ateai
berak
jostal
;n;ña
aundi
bat erakutsiz: HAu dana neraa da"« Ai'rerako betebearrak egiten erakutsl d:"; Ljte. egin ere po
l'iki dagizki. Zoragarria dago» Iru iilabetetan
kidekoen mallara igo da#
Patxik amaordezko on bat arkitu aun»
Orrek bete lenengo bi «rteetako utsunea. Zori'bn
ori egokitu ez balitzaio bere adir.en er^kerak
baterez edo ezer gitxi aurr^ratuko Zttkean» 2earo -^ozoturik geldtzeko arrieku aundian daude a:
ren edo ordezko on taten maitasun eta arreta-

rik gabe azi diran utueak
Sdftfi ditudan epurrak TELDMANN Jaunak
gai oni tmruz Ginebran eamn srun eleka. bildu ditudan. ezicero, badesko d e r i t z a i t elekatzaille be~
rak abaiak eman jartzea;
"Amaren maitasuntk fezak umestrea aciin».
ran geiberarik sortu ez <2-ezan,bearrezko bi
arau auok betetzea:
a) Lensngo ea dedilla aina umearengandik aldendu. Bugaurreymaite ta zAivda de5?an eta bear duau esKeirtasunav eaxan dezaion» Utaeari arretik ez
dxon ama leyat.au. ta.tsk errez sortuko ditu aren
adimen erak^ran' 'g^'^rantzi aundiko goiberak s batee ere b^re buñiarelsiko eskiergabetasrin negargarrl bat,
b) Big'srrr>6'n mdartu umearen "nifl«a9nortaouna?
g-arasoen aldetikjamarenatik batez ere,amai gabe
azaltaeai^ai^n atsegiñarekin. Seisglkeiirik ga
bo banOfUEeari adieraai «gin bear zaio bere au~
rrerapenak jgurasoei eajaten dien atsegin eta po-

za'
Ayestaran-dar Xabin (ofm)
(Arantzazu-ko Teologari)

EBERKERA
EREDU...
Onurafcor dsrizk;iot ebertarrek ' ere izkuntz zaarraren lantzearx nola ekin dioten jakiaraztea. Eredu bikaiña euskaldunontzat; Bi milia
urte zear ludian barreiat,uak bizi l?,a:ñ diran ebertarrak, egun -arrigarri baii- bere» arba-soea
aberrian. tinkotuta dakusklgu. Aberrl txikia, bax
ño aberri. Txoriak »aiago beti bere kabl txiki
ta txiroa, kaiola aundi ta ederrena 'bairio- Argi
dager lurrak soilik aberria sortzen essiuena, e"
ete gorputz-odolak, gogoak baizik. iibertarrak
naiz-ta ludian barrena ostlkopeac sakabanatunK.
ibilli bear ±zi
zorla aurkeztu zalene&a aisa
altza dute beren a.metsetako aberria, Naia-ta
barreiatuak ibllli izan aberri bat zegj. ben suni
duan; gogo bat zuton lokarri, amete bat-> joiBuga
batv onaze bat» Gogo-lotura o:nak eutsi die batasun arrigarrienean giz'aldien zear.
Euruz jokatu dira abe
•a3 tacatze ontan
Izkuntza -Kristok orair; bl milla urte c&intz-o
kuntza- dagokion raaillan esarri dute. he&nik ez
aberri-izkuntz beaela artu ta agindu dutena- I.eIerusalen-go eekola ta kaloctan, egun bi ailla urte
be-zela, eberkera entzuten da, Aldizkariair, egurtkariak; erratiak, ta egungo bizikeraren azalpen
guziak eberkera dute bide bfikarra.
Estute alere lan makala iaan eberkera
"berritze" edo Megokitaet:' ontan. Eberkera aspaldidanik lldako izkera zenun* Ondorioa, aurrei-apeii
ta kultur-mailla guzietatik at egonik. Berpiztu
bearrean arkitu izan dira^ ta ejjuiago jocabidetarako "egokitu" bearrean bates ?re. i^e bidetatik
jo moldatze arlo ontan ?

Ebertarrek jakin dakizutenez, ludiko
bazter guzietatik bildu dira Israel errian. InIngelesak, italiarrak, errusitarrak, doixtarrak,
bakoitaa bere oitura, gogo-griña, et& izkerakin*
Sai'taldeak gizaldien zear ebertar lzaerari erantsitako kera berezi ori ezin batbatean erauzi
beren baitatik. Are gutxiago europeitar izkuntzetan edandako kultur-giroa. Naiz-ta guziak
bein an ezarritu ezkero eberkeraz ja'betu izan
bear» bakoitzak bere errialdeko kutsua damaio»
Nola ainbeste joera ta kutsu bide-bateratu?
Bi bide aukera dituzte auzi naaetu onetx ebakitzeko. Bata mordoillozko eberkera, ta
garbi-zalea bestea, arrotz-orbanik gabekoa^ Egunkarietan-eta biak naasian darabilzkite* Kuitur eta teknika-itzak geienik europeitar errotikoak dituzu, baiño beti-beti europeitar itz
orren aldamenean eberkera garbikoa edo ebertar
eustraikoa arkituko dezu. Aspalditxotik eduturik duten ebertar iztegian ere berdin jokatu
aaizkitzu. Ikusagun ebertar-iztegiko edozein
Ltz: Biblioteka, adlbidez:£l*7D<) i ? ^
(bet sefarim) ; library, bibliotheque, b'ibliothek,
T
biblioteca t.b.)»
Aldizkarietan eta egunkarietan ere
berdin-berdin dagizuteke. Idazlan barruan ingelerazko itz aunitz naastuko dizkitzute baiño ez
ondoan edo nota txi batean eberkerazkoa jarri
gabe* Cnela arian-arian begi-belarrietatik, asmaberri itz oiek bizitza artzen ari dira ta ez™
paihetara labantzen^ Neke aundirik gabe eberkera sartzen-sartzen ari da eta egungo bizikeraren edozein arazoetarako gai egiten. Batasuna
ere onelaxe datorkio izkerari.
G-utako batek YAKIN aldizkariko idazlan
baten ondoren ERABILLI-ITZAK ikusl zualako muzin
egin zuan, onela esanka:"Ori ere euskerari gerta
bearrekoa J Egingo nikek mundu guzian euskerak
bakar-bakarrik egiten ditula olakoak. Noski»
itz-asmatzen ari zerate ta, esanaia ere ezarri
egin bear. Etzirudidak itxurazko gauzaf". Ezten*
kada eman zidaten itz ok, baiño urrungo egunean
ebertarrak berdin jokatzen airala jakin nuenean,
ta ez gaiKera jakintz-aldizkarietan, egunkarietan ere bai, bereak eta bost artu bear zituala ta,

auxen dut lantxo onen xede,iztun orreri jipoi
bat eman l
A.8.kotan issan ere, ganzak bear luketen
eraa ikuBi nai genituzke. Izkuntz-arlo ontan,
euskerci beste izkuntzen maillan. edo beste izkuntzekin erkatu nai genduke, baiño berez dager
onela dakus&nareri itsukeri edo raiopekeria» Ikusagun euskera dagoan eran eta eritzi oker asko
aldaturen ditugu agiz. Euskera batasun arloan
ere askotan berbera gerta oi da. Ealta euskera
lantze arloan ere.
Batek euskera-euskera be;,r degula? irentsi ez gaitzatenj "bestak berris? euskera erailtzea ari gerala lantze-joera onekin. Onek
erriarentzat bakarrik idatzi bear dala ta euskera errexean noski ; arek eus.kera garbienean egin
dala, bestela euskere ikullu ta sukalde gaietarako tresna besterik eztala izango-ta. Bate ba~duala euskerak eastrai-aberastasun aski bere
baitatik kultura edatzeko. Besteak kultura orokar danez gerkera bidetik doala ta aberkeri itsuegia litzakela euskeraren sustraietatik millaka
Itz-berri asmatzen astea. Kori jaramoa egin?
Biek dute zalantzarik gabe bere egiapurra« Egi da batetik, oraingokoari begira bear
zaiona. Zer irabaziko genduke etorkizunerako
euskera lantzen lertzea, onefc bizi-mailletatik
aldegin badigu? Auei,noaki, euskera xeetuan egin bearko zaie, eta euskera landua arian-arian
tman, aspertu ta goaitu ez ditezen eta ir&kurtzea
nekeegia gerta ez dedin. Ez al da bidezko ta senezko naiz idatzietan naiz egunkarietan Itzbefien ondoan itz arrunta edo erdera-itza jartzea?
Bidezko
ere da mota guzietako aldizkari, idazti
ta r;.ernai euskera errikoian azaltzea, iñor jipoitu go.be»
C-erokoari ere begira bear zaio, Grizakondairak jira-bira asko eraan oi ditu-ta»•. Bearrezko da euskera lantzea, jakin-gai guzietara
egokitzea. Kulturadun euskaldunak zer^dala-ta
beste edo arrotz larretara jo bear? iHoiz gaiñera eskolak eta universidadeak jasoko badira
Cearresko -z&lgn gauzak garais gertzea.

Bi gauz lortu bear ditugu arazo-mota
ontan, biak oso bearreakoak; lena euekerak erierriaren iakuntz bezela iraun dezala, ots e*;
aezala eritzi noizpa.it erri xeak euskera aterats
eta jakitunen izkuntz danik; bigarren aberats
eta jakin-;jendeak ez dezalk euskera erri-xearen
izkeratzat jo eta arrunten gauz bezela gutxie™
tsi. Ontarako bi euskera oiotak dira oraingoz
beintzat zeiç. baiño zein bearreakoagoak. (Jaur
edo biar biak baturen dira ziur-ziurki, batez
ere egunkariak eta erratiak eta beetelako egungo jokabideak euskeraren bitartez diardutenean^
Gerkera bidetik edo euskera-uts bidetik
jo bear duan? Zergatik aria ertzetatik eldu bear
au? Geienik erditik joan oi da e-gia. Berdin ere
deritzait arlo ontan. Jainkoari eskerrak joan
ere ontara dijoala derizkiot oker ezpanaiz. Bi
joera ditugu euskera-lantze arlo ontan: biak
etekingarriak* Batak baliteke ertsicgi jokatzoa
euskera garbizale alderditik.Baita besteak ere • '
arrotz alderditik. Biak ditiszte beren arrazoiak,
eta ez nolanaikoak. Auirenekoak euskera "esperantott bat edc gerta dedin bildur. Bestea euskera Isfentz "extranbotikuren" bat gerta dedin
bildur. 2enbait erriak garbitasun-uts aldetik
ebaki dute auzi au, eta eztira ez il ez atzera
gelditu. Besteak berriz bestetik* Guk nondik'?
Erditik uste» Krutwig jaunak nere ustez ba-zuan
bere arrazoia. Euskaldun etaanez buru utsez jokatu zan. Gu berriz euskaldun izan ta buru-biotzekin jokatzen degu. Ondo atereak dauden itzak,
zergatik ez zabaldu, ez erabilli, ez jardun?
Jakln-gaietan nork eztu "elerti" ereserti" ta
era ontako amaika itz zabalduak onartuko? Zergatik eta beste batelc bestela ezinda "sexuala"
"soziala" trigonometrikua" t.b. oek bezelako
itz-kerak erabiltzen baditu muziñ egin?
Erokeria, alperrikakoa ta kaltegarri
derizkiot ba alk&r-muturka ariak antzo ibiltzea»
Ez dut auzia ebaki detanikan esaten -enuan asmorik ere- baiño gauzak luzaroagoko ikusita beste tankera bat artzen dute. Idatzi ugari eta
berez datorkioke euskerari batasuna, egokitasuna, ta zernaitarako trebetasuna..

Baten ba.tek esanaik digu YAKIN aldizORIXE jaunaren kutsua. dsram&la» Eztegula
euskeraz geren. aort&suna agertzem. EgiSikp molde b&tzuetan edo eeit^en gerala. Balit*:;* nor
orrek arrazoi puska bat liSHtea. Guk ote degu
erru guztia? idaz-tankera, ldaz-nortasim;* edo
estiloa irakurtzeak sortu oi du geienik kerari
dagokionez beintzat. Zer irakurri al izan degu
guk gazteok Orixe, Zaitegi ta joera ontako beste zenbaiten idaztiak baiño? Idazti oiek beren
kuteapenez igurtzi ado ikutu tzan bagaituzt*f
gurea ote errua? Idafczi beza Tbeete albeste
onela epaizten gaitunak eta atsegiñez murgilduko
gera bere idaztietan» Kutsatu gaitaala orrela
aionak,
On#txek ebakiko lituzke orrelako arazotxo ask©. Besteen indarrak desegin bearrean
pbc lukete batauk zertxobait geiago egin!
Ona. b* eredia ederra eman ebertarrek.
G-u baiS© bi geiago izan dituzte berenekoa altxatzeko, baiño baita egundoko oztopoarriak
ere. Gaiadu d-ituzte geienik oztopo denak. Iraupen eta kei«n arrigarrienaz ordea. Bi milla
urte ez lur ez aldekorik egon diralarik, begir
zertara iritxi diranl

Bastarrika'tar Iñaki
Arantzazu

o.f.m.
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EUSKAL
FILOSOFIA TANTOKA
Ba-aago ala,euskal-filosofiarik? Ez e
ta bai. Jakintza bezela artu ezkero ez.Baña bada beste filosofi foat eres;Jatorrlzkoata3.egia.Eta
ori bai j. ba-v-dfigo euskeraz ere. Euskaldunek ere
ba-dute beren adimena,eta gauzen zergaitia eta
nundia miatzeko sena ere bai« Filosofariek beze
Ii ez dituzte landu beren usteakcOrrenbeste gabe asetzen zan aien adimena. Baña gauzak eta auei nundiak adierazten zituzten beren kerara. Gau
zen azken zergaitia ezin asmatu zutenean beete
mtinduko egille bati egozten zioten. Adimenak ezin
zezakeana fedeak osatzen aien;baña ezin egon zitezkean gauzak zsrgaitztu gabe. Orrela sortu dimitoak eta sinisteak;eta auek dira erri guztietan
filosofiaren kondairaurrea.
Ez nai z emen asiko euskal-mito ta si»iete oiek miatzen; euskaldunek zituzten filosof´-ideak
fi-ideak nola adierazten zituzten baizik» Etekin
aundia ekarri baidezaiguke idea auetan sakontze«
ak,filosofi-iztegi bat nola eratu jakiteko^ Emen*
kausa-efekto nozioa euskaldunek nola adierazi duten ikuei nai nuke.
Jakitun ez baidlra,argi ta garbi bereziturik ez baña gauza xeetan banaturik emango
dizkigyite idea oiek. Adibidez: ez digu erriak e»ango zer dan gizatasuna,zeraii esango digu bai-

sik: gissona' beteti bea'tera/ibiltzen dala,azi egiten dala,itzegiteñ duala,parrç egiten duala,et...
Gero jakitunak* zer ba-dan eta'zer ez dan i'kusi,
eta gizonaren zertzefca edo definizioa emango digu.
Kausa ta efekto ideakin ere berdin. Eguneroko esakeratan zea^turik daude.Ona eguneroko gertakizun bat,guztiok ikusi eta "bizi duguna:
- Pellori ez diote batere atsegiñik ematen eskolako liburuak,naiago du txori billa joan mendira.
Atsalde ederra dagojpiper egin eta ez du eskolara joan nai.
Baña zera gogoratzen zaio: piper egin
zuan beste batean' aitak ^akin,eta berebiziko jipoia eman ziola,eta igandean dirurik ez,eta eskolakolako zinera joateko txartelik ere ez,etab...
Eta zera pentsatzen du: orduan ori gertatu zitzaion EZKERO,maixua beti berari begira egoten dalaTA,inokoluzeak beti izaten BAIdira,oraingoan ere
aitak jakin dezakelaKO,eta igandeko dirua ez galtzeaGATI,eta zinerako txartela eukitzeARREN..».
joan egiten da eskolara.
Ikusi dugu: Pelloren naimena etzan gai
berez eskolara joateko,eta gaiestasun ori* aitaren bildurrak-eta kendu diote. Orixe da,ba,kausa
ta efekto izatea. Kausak* (aitaren bildurrak~eta)
bere indarrez eragin (indar egin dute motikoaren
nairnenagan) eta zertzeko gai etzana (eskolara
joateko ainbat indar etzeukan Pelloren naimena)
zirtu egiten du (eta Pello' eskolara joaten da).
Ori * eguneroko gertaera- batean ematen
dtran Kausak aditzera emateko.Elatz aundiz jarri
dizkizudfin i«ki oien bidez adierazten du euskerak
kausa-idea.Baña oiek' ez dira guztiak,ezta gutxigo ere.Miatu ditzagun idea oiekiko esakun geiago:
^Sguzkia ez da ikusten lañotu egin du-TA.
BAI- :Posik dago Pello jokua irabazi BAIdu.
~K0
:Gaxorik zegolaKO ez da etorriBIDE :Anaiaren eriotza dala BIDE aitaren etxera
joan da.
EZKERO:Ikusi dusun EZKERO esaidazu nolakoa zan», •
-H,-T2AI: Txintxo dabi Joxe amak dirua eman dezaioN
< dezaionTZAT).

AHREK
GkTm
BHAIRA™
RAARAZI
KARI

jEdozer ercango luke orrek etxera joateARREN
RREH,
:AitaGATIK da ain urrutitik.
:Naigabeak ERAsan dio orrelako aa-takerija»
:Anaiak IRAgarri ciio etsaiaren asmo txa~
rra •
:Illunak etxeRAtu du»
iBlldurrak esan ARAZI dio.
;Zer KARIaz egin zuan ori?

Ba dira geiago ere noski,baña naikoa
izango ditugula uste dut nere asmorako.Ikusi du~
sunez* ez dira "bata 'beBtearen berdin orko esaera
oiek.Baña adimena piska bat txorros*u ezkero* atzi genezake alako zera berd.ir bat guztietan.Danetan arkitzen dugu Mnolabaiteko GABETASUN bat"".
Lenengo " zerbaiten GABE daude;gero* beste batek
kentzen die GABETASUN ori,eta Z E R B A I T BERRITAN
biurtzen dirala esan genezake:DUN egiten dira-»
T,3nengo adibideau, eaate baterako; Lenengo^eguzkia laño GABE dago;ekartzen du aizeak
lanoa,eta lañoDUN egiten du eguKkia,eta aldaketa
orregatik^ ez da ikusten.Orra,ba,aizeak" bere
eragitez lañoGABETASUNA kendu,eta eguzkia estall
duAu ez da iicurkizun oiek atxurtzen eta
eakontzen asteko tokia. Eatezere° ezertarakotasun
edo praktiko aldetik 'hegirat.u na.i nioko eaen
Besteak utt2i.ba»eta "ARAZIn ta "-GAITI".oiek jo
rratu ñai nituzke
Kausa ta efektoren arteko artueraana
edo kaueatze ori adieraateko apantefco kttza da
"'ARAZI": guzt'sx egokia t eta uste bano zeatz-gabeagoa edo abstraktoagoa
"ARAZI" itza miataen asi
bag«5:i.tez, irU osaki arkituren di tugu» n ARAZI" da
gon guv?tietan ^a-diago ARAZTEN duan bat,eta bai
ARAZIA <3an beste ba.t ere. Aiegia iru zera daude>
ARAZLEA (eff iciens), ARAZKETA (causatio) eta A E A %
ARAZKI edo ARAZKIZUNA '(eausatum,eff ectum) .Sz .al'-da,:
kausatasuna?
'.:; ..

Seguru asko ez genduan sekula buimratu
izatigc,kausatasunaren ikurkizuna ain neurrt neu
r r i a n gure e r r i xeak eaian zezaiguj^jiiic, Jtz-obi
ederra dugu auxe noizbait filosofigintzan asi

, mgaitezenerako.
Ba-daukagu be.ste itz edo izki bat ere
kausa ikurkizuna bete betean ematen iguna:yGAITI"
atzizkia,alegia.Oso ardura aundiko itza da,gaiiie»ra,auxe.Cnetxen bidez adierazten dizkigu Euskerak
eskolastikoen "efficlens,inaterialis,formalis eta
finalis" kausaren eta arazkiaren arteko aremanak,Eta oao erritiarki adierazi ere,gaiñera» Ona esakera auek:
M

EgilleaGAITI,arazleaGAITI dago ori gai2ki (causa efficiens);gaiaGAITI da ori biguna (causa ma •
terialis) keraGAITI da ori polita (causa foriaalis); jomugaGAITI ez da ori zillegi (causa fina-^
lia).
Erderazko "kausa" orren bidez esan nai
duguna* "GAITI"aren bidez esaten dugu euskeraz.
Eta erderaz* lau kausa-nota daudela esaten dugun
bezela,lau ARAZ-mota edo GAITI-mota daudela esan
genezake: EGILLE-GAITIA, GAIA-GAITIA,KERA-GAITIA
et§t JOMUGA-GAITIA.Osaturik gelditzen izaigu onela
kausatasunaren ikurkizuna»Auekin* errez Izango
du bakoitzak gaiñerako zeazpenak ondoriotsen. Bz
dut gaia aitzeko asmorik artu.Nere xedea bear a«
inbat argi ta garbi dagola uste dut. Erri-filosofia
fia sakontzeak zerbait bidetxur iriki dezaiguke
euskal-filosofia egiten asi gaiteaenerako*
Orain?adibidez,nik erabiltzen ditudan
itz batzufc .Tarriko dizkizut^ Zeuk eritzi,eta ongi
arki badit»»»u...,eta gaizki baderizkizu" pozik
artuko nuke zure ustea,euskeraren aurrerapena besterik ez baidut billatzen emen.

Pernando Mendizabal-ek (ofm)
(Arantzazu-ko Teologari)

ARAZGO: causa.
ARAZIA,ARAZKI:efecto.
ARAZPEN,ARAZKETA,ARAZERA:causatio.
ARAZLE:efficiens.
ARAZTASUN:causalitas.
ARAZGARRI:causabills.
ARAZKAITZ:incausabilis.
GAITIA:causa.

ARAZLE-GAITIA: c a u s a e f f i c i e n s .
GAIA-GAITIA: causa m a t e r i a l i s .
KERA-GAITIA: causa f o r m a l i s .
JOMUGA-GAITIA: causa f i n a l i s .

Gaiñerakoak'

premiak moldatuko d i t u .

o

o
o

"GLORIA PATOI...",
EUSKERAZ
Askotan galdetu izan diot nere buruari zer dala-ta euskaldunak "Gloria Patri" otoitza latiñeraz egin bear duten. Tam&la da benetaa Elizak dituan otoitz ederrenetako bat txinkik ere ulertu gabe mintza bear izateaJ Baiño
zer dala-ta geldtzen det nik... Ezin asma ezin
usma dezaket jokabide onen zio sakona; sakona
izaa bear nunbait nik ezpaitiot puntarik ere
somatzen! Bidegabekeri aundiagorik!
Parregure baiño urrikal-gure sortzen
didate gure euekaldunen latin-saio oek. Eztiet
nai izanda er« beiñere oralndik osorik entzun.
Errosariotan nabarmen aeko azaltzen dute zer
dioten eztakitena. Agurmaritan egundoko zarata ateratzen dute. Eltzen azkeneko Gloria ta
marmari ixil bat besterik ezta entzuten.
Ezta ba zailla dalako izango? Erriak
ba-du ba bere nGloria"errikoa ta errez askoa?
Ona:w Gloria Aitari ta Semeari ta Espiritu Santuari, asieran zan bezela orain eta beti gizaldi'ta gizaldietaa. Araen.". Ba-da beste bat garbiagoaj "Aintza Aitari ta Seineari ta Gogo Deunari, lendaaik oraiia eta beti gizaldiz gizaldi.
Ala bedi".
Ezin al dezakete apaizak eta praileak
otoitz eder eta labur au euskeraz erakutsi eta
zabaldu?
Iñaki Bastarrika o.f.m.

ELKAR-IZKETA
ALEMANIA'KO
CATOLICO'REN INGURUAN.
(Eskutitz edekia A.Goitiari)

Egan"en argitaldutako nere kritika bat aipataen dezu ta bizko^.<i jorrateen Aita
on orrek}ARANTZAZU*nfjoan dan illeaB.
Here kritika ura,etzan teori-kritika,
praxis-kritika baizik. Alderdi guaietatik ori agezute» nere errenkada aiek» Zuk ere igarriko senion noskibañan to'erl-aldetik eraso naoago izan
diozu,nik orduan nionari. Alderdirik erreaenetik.
Nere kritika,bildur-kritika san»bildur
batek eragiña.Kalte bat galerazi nal nuan nik.
Kristau ikasbide berri batek gaur Euskerari lekarkiokean kaltea. Euskerari...eta baita Kristau-ikasbidaren
kasbidearen erakueteari berarl ere,batez ere gure
euskal-errletamgure baserrietan...Bildur ori zerion nere kritikari alde guztietatite»
Orain dana alperrik da. Kaltea egiña dago. Katezismo berria ba~ datorkigu. Guk Gazteiako
gur# Eliz-Barrutian berrogei urte lehenagotik eginda genedukan lana,orain egin da Españia guatirako. Guk orduan egin genduana Españiako Bllz^hs.Eliz-Barruti
guztietan ere orduan egin isarx ba-litz,
bada,gaur etzan egin lana egln "bearrik izango.Astete eta Ripaldarekin soil-eoiliis gaur ezin biai
zitekean. Ori edo^eiñek ikueten zuan» Eta azke nik etorri dg. etorri bear zuana. Ez aln ordu onean guretsat. Ori da nere Iritzia. Ks noa ementiiere arrazoi-bide guztiak berritzera.
Guk lan ori orain berrogei urte egin genuan. Dr.Pildain -gaur Palmaetako,Kanarietako Go-

tzai axvgi dan Dr.Pildain™ isan zn,n lanaren egi11e&. E2; bait-zan edoz<ein bat. • .Eta,ala e^e* guk
dakigu senbat eta aenbat kosta zan ofduan "Aotriña berriaH errian sartfeea» Gotzai Jaunen Aginduak
gora-behera. Byr'iak ederkitxo egiten Sti'fee olakoetan "peso ^sueaPtorena". Ori parroico Jaunak.
inork ]3aHo <5%>çto "Conbentuetan eta Semira
askotaz ere gutaciago kosta oi da gauzak
ta aldat&&a M . Gaur aer gertatuko dan bildur g
gu,080 bildur» Euskerazkoa- u$zi,ta askok eta askok -eta ez kristautasunez- erdera joko duten bll_
dur gera. Geroak esango du.

Bañan ez bait-da ori bakarrik;ez baitda errien nagikeri eta inersia bakarrik. Euskerazko kristau-ikasbidearen kontra izan bait-da
beste arriskurik ere.».Esango ail-degu bere iaen jatorrez? maniobra? Bz dakit ba nik. Brriaren !*•*nerziaz gañera b«ste zer-»edo -zer-«re ibilli Izan
da beti gai onetan. E2 d a M t zer politika-usai
lariola ta azpi-jana ere agin bait-zaio baztarre^tan, Gezur eta abar. Edo~ta gutxienes ez-jakiñez.
Batzuren. batzuek uste ere uste bai-^uten ez dakit
zein gob's.xnaren egimetan sortua xala^Dr- Eijo ta
Garay'ç^BB^gunetan eta agindus egmdako Kristau-ikasbide
ikasb<istt#s ^ndik eta la ogei urtera egiña zala^alegiar4gBta nik al~daktt zein itzaletari. . .Ola mirttaatzen ziran gure manlc.braaaleak.. .Eta zer asango zuten orretas gaiñera, "Kristo-zentriko izan
bearrean,ego-zentrikOM sala jakin ba-Iute?.=
Olakase bildurrak nsrabilzkian nik nere kritiKatxo ura egitean,eta batt* geroz-ti.kako
besteren batean ere.
Bañan,len ere en&ri det~eta,orairt aana
alperri da...Eta jarrai dezagun aurrera.
llere kritikari simplista-usairen bat
ere arkitu diosu auk. Abejondalola zure sudur
bizkorrarij Aita Goitia! Nere siaplekeria ? m3inuacio bat aan,nik n%re biidur-laborriaa negian iñsinuacio bat; Catecismo Católico dalako ori made
in Germany dala~ta beste ga'be' ei gendukeala artu
bear,ta gure lehengo zaari-a aokoratu,nion nik*
~"5 cpleke ria.Eta auk beste "'atsuko ineinuacio ber-

dintsu bat neri erantsun:Berria dala-ta beste ga
be ere ez gendukela berria ezetsi bear. Bañan ez
bait-diot nik berriari feildurrik berria dalalco,
beste zer arengatik baizik. Dana dala:nik nere
bildurrean sinplekeri bat esan,eta zuk beete bat
erantiun.. ,ez al
Bañan beste olako sinplekeri batauek
geiago ere,pozik esango nizkitzuke oraintxe. Eta
auxe bat:Besteak beste,Alemania~koCatecismoCatólico
tolico berri ori (orrenbeste ad Gor.eta ad Gal»
eta ad Iheeal.guztl oiekin) & B De catechizandls
ñ Catechismus ad Parochos bat orudibus ez baño,
beto gertatuko ez ote dantOts^Catechisnius ad Oachista^ bat,umeem eskuetan ipintzeko aunditxo
ta jakintsuegi...nolanai dala ere,gure ta beste
inungo ume,naiz baserri naiz kaletarren eskueta—
rako geiegia.eta,ola ola,gero ere, umeentzako eta pro rudibus laburpen bat egin bearrean arkitu e« ote geran arkituko...Biaje ortarako ez bait-zan bizkar-zaku-bearrik...
Bañan ori geroak esan bearko du;eta gau
den ixillik onenbeetez.
Eta agur dizu,beste gabe,zure Apaizkide
Lekuona zaharrak.
P.D. A.Berasaluze'rentzat.
Bai; errenkada oietxen babesean,postda~
tatxo bat A.bizkor orrentzat.
Zuk ere nere kritika nere Egan-ko kritika,- etzenduan bear bezela artu. Arbi-txikia~
ri zuk ere ostroetatik eldu zenion. Eta ola esaten dizKidatzu gero ainbeste gauza YAKIN'go eran
tzun bixian,Pedagogiak berrogei urte oetan egin
dituen aurrerapen arrigarriai buraz.
SiJc,ez det uste,olako aurrerapenafc •tue&r
tu nituanik nere kritikan.
Ain aundiak al-diran
^eldetaen nuan baizik. wAin aundiak" alegia.Botriña Berririk etorri oi diran kalteen aldean,
kalte aiek bezain aundiak,alegia.MAinnortan berdinkatze bat,ots,konparazio bat eakutatasen baitda,dakisun bezela.Eta berdikatze orren beste artaz-muturra,orixe bait-zansni ainbeste blldyrtzen.
ninduan -eta naun- Eue;Jer&££n iialtea. Bañaii Aan&
:ala berria ere;kaltea egiiia dag~.aeroa.k ^eza
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GOIKOETXEAri erantzunat
Azkenengo YAKINeka "alkar-izketan1'
argitara genduan zuic idatzi karta» Garrantzl
&.'undika puntuak ikutirtzen dituzu bertan, bere
egiturari dagozkionak alegia»/ ,
.;. ' •
"YAKINek obe luke olextirik edo lite-,
'ratur-idaz-birik ez artu" diozu bertan. Arrasoiz
diozu ere. Auxen da gure asmoa., Olerkiak ezik
"bestelaka literatur-lanak ez genituan nai» Bai~
ño zerorrek diozun "bezela l i t e r a t u r a r i buruzkoak
bai, ots filosofi edo iakintz-aldetik egiñak.
Ipuiak, literatur-saioak; eta era ontako idazlanetarako ba-d±ra beste aldizkari ugari» Goikoetxeak arrazoiz dionez ez du YAKINek "bere
igltaia aiem sailleaa sartu bear w , Ez gendiike
iñola ere iñorrea aurka edo kaltez jokatu nai!
Olerkiak? Lazkao'koak zlotenez izango
dira an emen Euzko Gogoan eta orrelako. goi~mailletako aldizkarietan bereia olerki-saioak anrkezten ausartzen ez diraaenak, Oentzat YAKIN
ondo omen letofke-ta,,..,'
YAKINen joerari buruz i r i t z i ugariag© nai genituzke* Asfcori daukana atsegin zaie.
Beste zenbaiteri atsegiixago litzaieke filosofi
ta teoloji gaietara mugatulco balitz^ Dana dala
YAKIN aldizkaria landara berria degu oraindik
eta gure naitai®. zuzendu geuezake. Eztegu ontai^
geron i r i t z i z ezer erabaki nai» Azaldu etzazute
denak zeuon. i r i t z i a k eta aria-arian irizkidetasunera
nera iritxiko gera. Goikoetaean oar^&i ontan
denak bat gatosela derizkiot,ots, gure YAKINeJs
jakintz-malllakoa bear dula izaa»
Iñaki Bastarrika

AITAGUREADALA-TA,

ERANTZUN B
Len e r e i ñ o i z -.oraindik oralntsu,ga-.
fiera- esan izan det eta, gure K r i s t a u - i k a s b i d e a r i ukituren batzuek: e g i t e r a datozen Idaz-lanak;
egxa esan, dal-dal~dal i p i n t z e n naute n i . Orrek t e ez det esan n a i , gure K r i s t a u - I k a s b i d e a u k i eziña danik» Banan b a i ukiketa oietan arduraz i~
"bille-tiearra,, oso arduraz i b i l l i - b e a r r a dagona.
Pernando Mendizabal o . f . m . , gure "Aita gurearen w
k r i t i k a bat dakar YAKIN'en azkene3co zenbalcian.
Ondo e t o r r i a k izan d i t e z e l a lcritikak. Ortara-ko edeki digu YAKIN' ek bere azken-orrietan Galde- OTa»tzuii edo Tribuna Libre dirudian a t a l o r i .
Bañan Iribuna Libreko galdeak erantztma ere eekaHtz&x b a i t - du» Ortaraxe n a t o r i n i gaiir a t a l ontan
bertani. Pernando Mendizabal'^i k r i t t k a t i eran tzxx® t x i k i bat ematera»
"
"Euskerazko w Aitagurea^ ez dago ondo, t a a l datu ^ l n bear litzake 1 *,. Orixe da Pernando Merdizabal
dizabjaji.'€Bi i r i i i z i s . I r i t z i a r e n gima. Bta, o r t a r a ko zenbait premisa-edo i p i ñ i on&oirm, ontara e l tssen da gur© k r i t i k o txoMPotxa bere i r i t z i - . e r r e s kadan:*Au o l a izakl(lia©c cxm i t a sint?)> eusker a t u dezagun bear bezela wAita gurea", 'te. eBaa:
"Gure a i t a , zeruetaa zaud«na*»* baizka izkiguzu
gure zorrak GUE ERE GURS SORHJNARI BABKATZSK DIZ~
KIEGUN

-163Galde bat egin nai diot Pernando Mendizabal'i?
&eintzuk zor barkatzen dizkiegu guk gure zordunari? "beren;" zorrak nosfci? ori añr beintzat,
or esan nai zendukeana.. „ Bañan, esan, ez baitdezu eefeten ori zure esatekoan; "beren zorrak1*
ez, "gure zorrak* baizik.. ."Gttfc^gure zorrak)
barkatzen dizkiegun bezelaw» Orixe da, esate
orren indarra. Bai ba, GURE ZOEEAK: bait-daude,
goratxuago, txintxillik bezela ataltxe. ortan,
eta GXTHE ZOBBM. bai-fcay eta ez besterik, durundiz
gur© belaryietan ere - entzmleen belarrietaa ©ref atal ori irakurtzean edo entzutean, Gure
barkatzeak ez du or, ori beste kizunik, ori best e zetrkirik, ori beste complemento zuzenik, Joskera ontsoin, sinrtaxis jator batean»
. . * Len esan dedana: 000 ardurasi i b i l l i bearra dagola ukiketa oietan. >.
Proaisa-antzeko leheaa-itzetan &v&
g
%er-esanik, artara ezkero» Ariraentxo datorren
zerbait aipatuko det bakarrik.
Onela dio Pernando Mendizabal'ek:'fSttsk:al-aditzak, bere justutasunaren justutasunez, ezin
dezake kizuna adierazi gabe u t z i ; naiz zuzenlçako(directo), naiz zearkakoa izan kizun
Qrrek, ordea, ez bait-du esan nai,
ruan naita-ez zuzenkako kizun ori bear
Ba'dira zenbait egite, olako zuz^ikako
gabeak. Adibidez, b^iratu,, lagundu, deitu^ sis
nistu(passim), . eu-bsi(pa8alm}v.»eta olen arteea
ain xnxen,barkatu» asfeotaii* Adibid©sitl
da ta, ••barkatu egia b ^ r z©io% (~%er
gero? -Ezer es5forf^e#
-di«rt| ez b e t l , Batzuetaii tKamgo da
ere- t "Bark^ i^cigw.zm gar© zorrak**
toeti-tieti ez bait-.dB Izaten olaico bark®~

©xprese beintzat* Eta orixe gertatzeo.
da, ain xuxen au ere -nik uste- Aitagureko bi~
SJi r r e n "barkatzen diegun bezela" ortan. (-2er
barkatu, gero? -Szer ezj orixe, barkaina). Or ez
bait-^dago barkakizua expresorik. Sta ola utzi
diteke, ain ederkitxo, bat ere erabaki gabe barkakizuijaren zent)atastma(- zki'rik gabe,alegia),
Bat? asl£o? Ez bat, ez bestej indefinitum.
Ez al-derizkio Pernando Mendizabal'i?
••-•, Baflan indefinitum onek merezl azalpen ap«r
bat geiago. Eta Pernando Mendizabal'ek berafc ©-.
mango digu ortarako bidea»
"Texto-inguruan -dio- (bi i t z ) sicui; et agertz@n dira; eta oieik erkaera edo konparazio bat
adlerazten dute. Bi a t a l daude or, ^icut et oiegaz lotutat bata, w dimitte nobis debita nostra;11
eta blgarrena, "siout et noe dimittinus debitoribus nostriB".... Orregatik, guri barkatutakoak
w
aslc©" diran bezelaxe, guk barkatutakoak ere berebat dira
^
Seguru al-dago Pernando Mendizabal bere i r i ~
t z i ortan? Segura al-dakd erkaera, konparazio
ori ortarañokoa dana? bata aekoduna dalako bestea ere askodun egiterañoko indarra duala, al©-i;
gia? erkaeraren bi muturrak zenbatasan bera eu~
kierazterañdko- indarra^. alegia? Ez bait-dira
et" guztiak.olakoak.
oteaundHco «sioat** &at "bezela" bat
-Biblian- Jaungoikoaren Dekalogoan, ain xti3C«aorrenbest@3?eñ.oko indarrik es daana, eifcaera bat
izan. arren, orrenbesterañoko berdlntaecunik gabe
<3ana.. MDiligee proximuat txxm. sicnt t e
Latiñezko "sicut", euslcei*a»t*bess8la't ba~
i t - d a r baflan ez.^ite»f «*bezela*», "b&
ñaM ez* Jaungoikoaren Dekalogoan ez
maita dezagula gure iagun urkoa
w
aHawf g&ñron buruok maite

-1G5la" baizik: geuron taeiiok. maite? Lagua urkoa
"ere" maite, alegia; bañan au uraMaña",ura "airtbat", ura "bezainbat% ez.»,iaaite Toai; bañan
zenbatasunean berdintasunik gabe»
Ez ote-da beste orrenbeste gertatzen gure
"sicut et" ontan ere? Ez al-derizkio Pernando
Mendizabal'i? Koiuparazioaren bigarren muturra
"indefinitumn dala, alegia? Indefinitum, Pernando
do Mendizabal, indefinitina! Ez da ori bezelalcorik blakoetarako! Ez bat, ez asko; "lindefinitum11
...zenbatasunlk gabe. Olaxe ederki,
Bes"te oar bat» Onela dlo gure Pemando Mendizabal'ek
zabal'ek;"Sekulako erderakada batez asten degu
otoitzik ederrena:"Aita gurea ir ,,.. G-ure elkarizketan ez degu iñoiz ere orrelako josketarik &rabiltzen. Ez degu esaten: M aita gure etorri da,
sesae gureak egin du^eta abar,.»; M gure aita,gurB
sona, eta abar,». baizik1*,
Esaera zabalegia ta neurri-gabeisxoa dezu o r i .
Universalegia(orokarregia) ta absolutoegia(baldintzagabee^gia), "Gure aitaren** arau orrek ba'
ditu bere bereizkuntzak; eta -ain xuxen, berriz
er©- otoitzarik ederren ortan gertatu diteke,
ederkitxo, bereizkuntza oietan bat izatea* Kik
beti alaxe uste izan det, Besteak beete.
Esan dezagun erderazko itzez -barkaiai-»
genitivoa nominativoaren -edo aurretik
ipiñi bear dalaw,arau da euskeraz, Arau orokarra,
orokarrik bada. Bañan ez beizkuntzarik gabea.O^rokar dala ta, ez'degu egin bear
Busturiko Madalen, ta Olaberriko Josetxo ta
Lasturko Milia, ola esan oi dira arau orokarrez»
Bañanr bereizklaitzaz esan izaa da, baita, "Madalen
, ta MJosetxo Olaberriko", ta "Milia
ere. Goiko Jauna »Jaun goiko** esan isau
dan beaela. fa "Gurutze Santu Lezoko" ta

-166Guadalttpeko'* etab*
'Ez genituzke esan bear zenbait esakera oro~
karregi, zabalegiyneurrigabeegi. Gauzak, ikusiaren gañean, neurtuta eean bear genituzke» Nere
i r i t z i a gai onetan auxe izan da b e t i : geriitiYoaren arau ta lege onek euskeraz beti ere ber^izkuntza bat egin izan duala notiru-izenetan
(nombres propios de persona); dala Josetscot dala
Madalen, dala Milia, gure notin-izena]^ alegia
ba'dakitela genitivoaren aurretik joaten; beti
ez bada ere, "ba'dakitela" noiztieinka, olako
piruetatxfcaren batzuek egiten, pimetatxo jator-jatorrak»
"Madalen Busturiko",
gabian-gabian,
errondian dabiitza

zure
'•Josetxo Olaberriko":
zer dezu negarrez?
- AmakezkontEerako
dirurik eman ez»
Arren! ene Andre"Milia Lasturko'*
Peru Garziak. egin deu^cu laburto;
egin dau andre "Marina Arrazolako1»
ezkon bekio, bere idea daiako.
Mondragoei^i artu deutsat gorroto;
giputz androk airtu ditu gaixtotos
Iturrio"tz-kalean Andre "Bfeiria Baldaka",
Arte-kalean Andre "Otxanda Gabiolako"
Erribalean Andre «Ifiilia Lasturka"*
iBaskfera jatorrez, bi esktrfcakoak dira - "
oiek r ikusten danez* Kaiz batera, naiz bestera r
jator asko erabiltzeOcoak. Bat bezain best©»Biok

an esan izap, da, •'«Jaungoiko11 izenaren
.joslcera, gure jo&iera jatorraren aurka-aurkakoa
dala... Pents&tu al*d^m ondo, ori esatean?
:^z tiet uste olakorik esan ditekeanik. Antziñatxoko formula degu"JaungoikoM formulav trAma
Guadalujietioa" bezelaxe; ta '•Gurutze Santu Lezokoa" ta "Madalen Busturifco1* »eta"b» etab^ Arxtsiñako formula da o r i . Bear •bada,HcaeuM ortan,
"Goiko Jauna" t a "Busttiriko Madalen" bafio antzJU
ñagokoa, besttrik dlrudian arren. "CasuM ortan,
diot,notin-izenetan, alegia. Lexi ixytln-lzen.ets3i
barra-barra esan oi z&xi, Milia M£Lia laeturko
ta Otxanda Gabiolak®... ta Jaun Goiko. Jaungaikoaren izenean, "Jaun" ori errez artu liteke
notin-izentzat. Adibidez,"Jaun zerukoa". Iñoren arritzerik eta protestarik gabe, esan ere.
Alik eta ga sortu geran a r t e . Gu izan gera olako protestanteak. Bañan, zuzen-bidez?
Berdin gertatzen bait- da, gutxi-gora-bera,
"gure"'kin eta - M rea n 'ekin ere. Lenengo begiratuan eta, itxurarekin itsutia-ta a r i izaten feora
askotan izketan^ Aita Gurea "sekxilako erderaka*
daw da, Bai^ote? Ikus dezagun lasa. Ikue dezagtus estutasun ta itsurauturik gabe.
Aitor dezagun beti ere, lenengo, ta beln.be-.
tiko, poseeivoen lege orokan^ euskeraa alaxe
dalat lenengo,, jabea; ta ondotik gauza(lenengpr
genitivoa; ta urren noia±nativoa-edo5sMGure a i ta H ,"aitaren ©txea»^ ijege orokarrez, ori alaxe
da. Bafian betl ta betij ta berelzkuntzarik bat
ere gabe?
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Nik esan dezakedanez, ez» Ba'dira noiz-baltzuekr ola egiten ez dii^n noiz^-batzuek.
Ara» Neri bein gertatua esango det emen. Beste askoren artean, auxe» Arrasate'ra joanjaintean bein, aii Karraskain baserri urrutiko gizonareklja egoteira. Aren a i t a zanaren berri

garri batzuek jakin nai nituan. Semeak, a i t a
zanaren berri asko eman zizkidaru Bañan ~eta ©men dago nere gaurko aria- nere gizonak bere
aita zana aipatu bear zuan bakoitzean, beti ta
beti onela esaten zuansnAite geure, depuntue1*.
Olaxe eten gabe, aldi bakoitzeanrMAite geure,
depuntue" ta "Aite geure, depuntue'*'*».»
Beste bat. Guztion ezagtina da, arako, MIia&f
lua, txruntxurrun berdellas1;en dan seaaka-abesti
jator ura. Orra bada: seaska-abesti ortan, l e nengo ta bigarren ahapaldian onela dio$
"Aite geuriaw Bitorijan da
ama manduen artuta*

w

Aite geuriak" ditu asfco datika
ama peri^en salduta"»
Eta oietaz landa, gure belarrlak oi.tu
ak daude txiki-txikitatik, auek bezelako•&%*••
eta esaerak entzuten:MPraixku guria ta Lukex
zuena1*.
, . . -Gaizki esanaj oker esana!!*.. -Bai-ote?
Nik, or - goragoko beste aietan bezela- akerra
ez baña beiste zerbait arkitu-uste det. Bereizkuntza ba-tj lengoan bezela, notin-izenentzat egin oi dan bereizkun-tza bat.
PraixkurLukex... ta berdin baita MAita" ere,
"Aita" notin-izen bezela erabiltzen bait~da askotan euskeraz, eta baita erderaz ere(H?adre lia
dlcho'*;-"'el padre^ren ordez, alegia).
"Notin-izenakin" diot. Bañan ba'da beste noiz-bein bat ere, polit askoa gai onetan; "licent i a poetica" esan liteken noiz-bein bat, casu.
polit bat» Ara, ^abera daki^i, joskera orokarrez,
"berarea billa" esan oi dana; bañan bai baitdegu gure Parnasoan onoko bestelako loratxo au

Ai! Au gabaren zoragarria!
Jesus jaio'da Belen'en.
Itxe onetan sartu ote-dan,
"billa gabiltza beraren".
Olako lore polit batek ondotxo merezi baitdu bereizkuntza bat; "licentia poetica" bat,
a l e g i a , f . ecrderazko olerkietañ Mde Maria l a s
grandez§,sM eta esan oi diran bezela r gure olerkietan ere "beraren billa1* esan bear, "billa
beraren".
(Nik neuk erabilli izan det iñoiz olaico w l i centiarik", beste Gabon-kanta bateans"Agur,a—
gur,Mirentxuj / Agur, bai, agur, Mirenl
/
Zu izango zeraj(i)Ama / Aitaren Semearen".
Aiatren Seiaearen Ama"esan bearreaii,llAma Aitaren. Semearen)»
Gure Sintaxis-legeak ostikopetzea dala guzt i o r i ? . , . Ez,gizona,ez; ezta urrik eman ere,
Ori ez da, lege arokar edeçr batean, edergarri
berri bat bezela, bereixkimtza bat ai-fcortzea
ta ezagutzea besterik, Gauzak itsumusiruuan ez
erabakitzea; ikusiarert gañean neurtzea baizilc,
OrJLxe.
-Ez al-dezu beste esan~bearrik?
-Baij taauxes "Gure Aita zerueiian zaudena11
esaa bearrean, obe zukealsr-Fernando Mendizabal*
el, beste ukitu bat geiag^ egin-daj onela esa~
teajrtZeruetan zauden gure Aita" -olaxe esikatz^a
bai-t-du gure relativoaren joskera jatorrak ~ ,
edo-ta oraindik obeto:waeruetan»zeranH gure AitaM, zeruan ez bait-dago egonean, betiko a r i izanean baizik r gure ze&ruka A i t a . . . Baña noraño joango giñake ola asi ezkerov
Gauzatxo bat falta zait oraindik gai onixe
Duruz osateko', ikutu oiei buruz esateko. Gure

PernandoMendizabal'ek ekarri dizkigun ikutu-gai
^UKti oiek eta agko geiago ere mai-gañean ipifii
sirala orain ogeita-aiaazazpi urte Giazteizko TeoTeologo-Batzordeak gure Kristau-ikasbidea aztertu
ta eratu zuanean. Bañan ikutii~gai guzti aiek
jakingarriak ziran arreil -gaurko Pernando Mendizabal
zabal'eaak bezela aiek ere- etzala izan aiek ontzat (Sciateko i r i t z i r i k Batzorde artan, an'azoi"bide "bakar aundi-aiindi bategatik: Aitagureari
ta olako otoitz-formulari,, ezertxori TDada-"ta,.zor
zaien itzalaga-feilc; ez formula oifek aspaldi-aspaldikoak dirçilako Taakarrik, gizarte-formulak riiralako gañera . . . eta, gañera, ez, guk askotan ust e izaten degun bezain gaizki eratuak, ikusi de~
gun bezela..
"Nola zeruan, ala lurrean" bakar--bakarrik al_
datu zan orduan:"3eruan bezela lurrean ere". Bta
ori, Ifeparroan -eta baita Guipuzkoan ere zenbait
aotaru- erabiltzen zan era zalako,
Gañerako guzti-guztia, ezta-baida sakon-ondoren, zegon bezela utzi zan. Eta olaxe jarraitzen
du..." ]3aiaan ez da oraingo kontua, geroztik ere
^orbaitzuk aldakixn.tzaren batzuek eskatu izan dituztena, Madalen Busturiko*j.-en errondietan bez©la,.
"orain baño len»
Bañan koñtuz i b i l l i bearra bait-dago,
gazte-jendeakin
batez ere.
M. Lekuona

JAKINTITZAK
Azkeneko YAKIN irakurtzen ari nintzaji.
"adimen goitarren berezitasuna" artlkuluaren
atzean,80'gn orrialdean,izte,°:itxo bat dakar,eta amaian' oar au: "Idatzlan sorotik atera ezkero itz auek beren indar guztia galdu lezakete. Orregatik,otoi dagizut,arren,beren baratzan
aztertu ditzazula*. Itz euety*1' ^man didate /spi,
orain esatera noan x>ntarako.
Itz oiek' bide-eman didatela esan dut.
Ez dut iñor epaitu nai^ Ezta. gauza berririk e«an nai ere; guztiok dakizuteti zert.xobait zanbatu baizik. Nor da bere buruar«n jabe; eta badu eskubide bere gauzetan nai bezela jokatzeko.
Eta ala bear ezkero,bere gauzak adierazteko'
erabili ditzazke itzak,bai zarrak eta bai berriak,berauen izatezko esanaletan edo irudibidezkotan
kotan (metaforikotan) ere bai. Au' erriari idazten edo jakintza egiten ari ez danean batezere.
Sera izango litzake emengo lege nagusia: esan
nai dezaguna' argi eta garbi edierazi. Galñerakotan' "piotoribus atque poetis quidlibet audendi semper fiedLt aequa potestas". Ona,.bat nik idazle bakoitzari' bere eskubide guztiak agurtul
Baña auxe idaroki-edo nai nuke. Gauza

berriak itz berriz esau«n asi gaitezenean' eman
dezaiogula itz bakoitzari bere esanai objetiboa;
eta itz orrek,bai bere auzokoekin dagonean eta
bai bere bakarrean,esan dakigula bere izena arg± ets garbi: beti berdin.
Elederketan ari geranean' bearrezko i^zaten ditugu irudiak eta izjokuak. Orduan,auzkoetatik zeaztu bearko da itz baten esanai justua.
Baña•Jakintzan' eginda daude gutxi asko ideak,
eta nori bere izena eman bear zaio. Nastu egiten
dira bestela,eta kaltei aundia egin dezaiokete
jakintzari. Orregaitik,kultur-itz berriak asma
ditzagunean' arretaz ibili bear dugu itz berriekin burubarrukoa izatez eta berez esaten.
Iñoiz edo itoiz,ez daukagula euskal-itz
egoki egokirik idea bst adierazteko?— "Dagohean'
bon bon,ez dagonean' egon'1—. Artu lasai erderatik,euskerazko egokirik ez dagoken bitartean.OTbe duzu erdal-soñekoz dotore dotore 5antzi,euskerazkoz' zarpazar mlmfe baño-ta. Jakintza egite—
koan' ez'iA alnbat ardura olako edo alako izkeratan egotea. Baña ideak neurri neurrian esatea'
orixe bai-dala arduradun jakintzan.
Joxe-Agustin,ez dut au zuregatik esanrEz nuan,konejutxo bat bezela,zu narrutzeko asmorik-baña. Olaxe gertatu da. Zer egingo dugu,ba?
Barkatuko didazu,6! Lagunak gera-ta.Bai Motil!

Pernando Mendizabal (ofm)
(Arantzazu-ko teologari).

- us LAZKAO'KO BENEDITARRAK
Jakin" berriz,zein ederki loratzen ari zaigun,
geroz ta 3antziagorapaiñago ta dakinago datorkigu. Eskuetara orduko Arkibidearen billa joan zitzaizkigun beglak;begiratu betea uraxeiainbeste
lankide berri,21 idazke bai,zenbat Elizgizon mota,gaiak bai ugari ta biziak,gañera 181 orrialde.
Bigarren zenbakia orsindik,eta ain loretsu,zer
otb emendik urte batzuetara! Poztu gsitezen euskalzale ta batez ere "Jakin" eko lankide guztiok "Suskera maitearen bigarren udaberria asi dsta.EKIN ETA JARRAI. . .badatorke er-e ta Uztaroa;
badu oraindik bizi gure Stskera zaarfak.
21 idazle berri esnatzea ta elkartzea
izan da noski,"Jakin" en egitekorik nagusiena.
Idazleak bear ditugu.Orregatik HJekin"en Atariko
lerro batzuk min eman digute$"Idazle zaasrak,
beai zegokien tokia,besteei eskeñl diete,lankide
asko izanda,aspergarri edo luzeegi gerta etzedin
onako zenbaki au". Orrelakorik gerta ez dedln,ez
pte litzake obe lanak, arintzea eta mugatzea,neurriz 5 edp 6 orrialde arturik,lankideak-zokoratzea baño?
Jakintz-mintzairaz...rtJakin"go idazlanetara begiratu besterik ez degu..ze bide daramaten...Donostiko apaizgai bizkorren iritzia bear
genuke guztiok arau...
"JakinMen sailketa,gure iritziz ez da- .
go ikutu bearrik.Bearrezko du"Elerti• ta antze"
aailla,batez ere elertilari ta olerkari berrientzat.Nork du bekoki lenbiziko olerkia "EGAN " effo
H
EUZKO GOGO"ra bidaltzeko? . . .Txañerakoan, "Ascetika
ka ta Mistika" dalako ori ere,ondotxo sartu diteke bere tokian,ots Teologi-saillean..."
n

J.de A.'k:
"Zorionak biotzez. Lan ederra ari zerste benetan.Suen szkenengo numeroaren lan bstek

ikutu nau batez ere. ""Suskerazko"Uta Gurea" dala-ta". . .Orain dala amobost bat egun,igande arratsaldean joan nintzan,askotan oi datan bezela,
Endaya'ra... sartu naiz Endaya'ko parrokira. Je~
kingo dezute Endaya 'ko Eleizan "bi marraol-arri
bikaiñak aldare nagusiaren aldamenetan^ eban,^elio aldean,Aita Gurea prantzezez,eta epistola
aldean euskeraz...Elizan etzan iñor ni sartu
nintzanean eta belaunikatu eta asi naiz Aita
gurea euskeraz irakurtzen eta errezatzen."^Letra ederrak ditu 'benetan! Milla bider Aita dure
ori errezatu ez-ba det ba... Nola zitekean ordurarte kontyian ez erortzea?.
Aita zeruetan zarena.. ."GTJH'5 AJj
AITA. "Hlun aldiz marmolari begiz
AlfA esan ez ba nun,ez nuan beñere esan.
Ez nintzan aurrera pasatu.CrURE AITA..
GUR3 AITA ta ez Aita ntarea. Ta dagola
aldia iruditzen zait.GURE AITA esatia zerbait
esatia ba dala iruditzen zait. AITA GUREA esatia berriz... Grabean etxean errosarioa esaterakoan etxekoandreak:"Tira,tira»..Zuk asmatuko dituzunak oraindik..." Bai,etzan nik asmatua. EnEndaya'ko eliz-arriak eta Arantzazuko Teologoak
asmatua,eta arrazoi...GURE AITA U-Ala bear du
izan dadarik gabe..."JAUREGI'tar Luis,Jaunak:
oiek artu duten lanatbenetan bikaiña ta onurakorra deritzait. Bigarren zenbaki
ori besterlk eztet ezautzen,baña antza-eaateii
diot ziñez dala garrantzitsua eskuartean darabilkiten lana. Asmoa zer-esanik ez: bizi geran
garai auetarako bearrezkoa. Nai-ta naiezkoa zaigu euskeraz edozein gaietaz itz-egiten jakitea,
eta orretarako "Yakin"ek bidea erreztuko digu
guziei. Apaiz-gaien bitartez ikasiko degu apeizak,gure apaizgaitegietan ikasi boar genduan e-

ta ikasi ez genduna;beste izkera guzien artean
gure euskerak: burua jasotzea nai ba-degu eta dagokion be^iruna e-ta'aintzara igoerazi ,bide zuzenago eta egokiagorik eztaukagumnere ustez. Jakitunak beren ezpañetatik bota zutelako,erri xea
ere euskera baztertzen asi zitzai^un,eta orain
guk aintzakotzat artzen degula ikustea ba—du ,
"berak ere alaxe artuko du.Bigarren zenbaki onta^
ko gaiak,aukeratuak,u<?ariak eta ederki borobilduak daude. Jarrai orçlaxe,gazteak..*!Jaungoikoaren eta gizartearen aurrean zuen alegin eta la-» y
nak txalogarri dira-ta.
... Nere iritziak ezer gitxi balio du gaur,noski,
baña zenbait garaietan euskera-soroan nere golde—
aren zulo-arraatoak tiabarmen ageri ziran. Orain
nere atsegiñik eztlena gazte kementsu oien idazlanak artu et'a' patxaran irakurtzea det.

BELLOC-etik.
Arantzazu-ko txikieri
agur ete eskerrak.
YAKIN edertuz doa.Zer lana egiten dute zuen gaztek! ...Hartu ditugu zuen hogoi-ta bat eskutitzak. Baionan dire jadanik.
Ikusiko dute hola feemengo haurtxoek badi—
rela,mendiz bertzalde hortan,eskual-ume egiazkoTxikien bihotzetan da Eskual-Herriaren g,eroaçdenak langile onak balin bazaizte eta denek
bat egiten baduzue salbatua da Eskuara.
Agian sari asko irabaziko duzuela eta hemengo txikien partez,bihotzetik agurt

LIBURU BERRIAK
ARGI-BIDE TXIKIA. Zugasti apaizarena.
140 orrialdeko liburutxo polita. Umetxuentzako apartekoa.Emen ikasiko dute gure aurtxoek .
Jainkoarengañako eta gizon zitzo egiteko bidea.
Goxoa oso liburu ori.Euskalerriko ume guzti guztiek euki bear luketen libuooia.Askok esaten dute
ez dagola umetxoentzat ezer euskerazjeta naiko
egia,tamalez. Oraingo. onek beintzat bete du txuloa ezeze Zulo aundi bat ere.Betozkigu garain onen olako liburutxo polit ugari eta ez da geiago
esan al izango Euskalerrian "aurtxoentzako libururik ez dala egiten",
Or arkituko dituzte umetxoak goizeko ta
gabeko otoitzak.Or ikasiko dute Meza Santua bear
bezela entzutenjeta Jainkoa eta Ama Birjiña bear
bezela maite maite izaten.Euskera gozo gozoa daiika gaiñera,eta abesti-xorta ere bai atzekaldean.
Ez galestia ere gaiñera: 18 laurleko.Artu eta
zeuk ikusi.Esango didazu oker ote nabillen esandakoak esaten. ,-.
Zorionak eta URRENGOAN EKARRI ASKO
P.M. (ofm.

.

• B a - d l r a bat^uen b a t z u YAKIN jaso t a
ezagutu t a arpidedun-izena ematen eztutenak*
Gauzafe ondo t a zueen emateko arpidedun Izan n a i
luketenak a d i e r a z i b e z a t e beren izer&-a"bizerxak
e t a sefiak b i d a l i a , , Geuk aurreneko a l d i z tiidali-.
takoaic s&ritu b e a r r i k eztaiakate - b e a r r i k . esaten
dega-» ezagutu dezaten b i a l t z e n b a t t z a i e . Bein
ezagutu e t a a t s e g i n "bazaie e t a a r p i d e d u n i z a n n a i
badezate izeoalc-.eta b i d a l i ,
ORDAIN-KONTUA
adierazi bearrean gaude
Dirua aurretik edoYAKINartu bakoitzean ordaiadu bear da, Gute argitaraldi bakoitza ordaindu
bear du zxiek saritutako diruarekirt, Ez uste izaxt
emen zimendu bezeia diru-kutxak dauzkagunilj; Hola
bidali? Ba-dakizute sobrotan dirurik bialtzerik
eztagona* °Giro postal'* orren bitartes bialtzen
da baiño beti-beti YAKINerako dala adieraziz be&tela Arantzazu'n kartera aeka daude» Gutzakcp oneoa eekuz bialtsea» Argl?
IDAZLAN-KONTUA:
Orrenekoa Udazkenean aterakp degu. Lanaka o r t a r a k o IÑAZIO egxmerako b i d a l ± , o t s , 31 Uztaillan.
t a l l l a n . Bgixa. o r t a r a k o l a n denak emen egon b e a r
dute. i*enago ba~daude obe* Batez e r e teolojiko»
lanak dauzkatenak l e n b a i t l e n b i d a l i aiirrenak i z a n
o i b a i t <?±ra kopiatseitn Zintzo jokatu.
YAKIN
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