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Aloiña maldan beera,
ba-datorkigu Udaberria, dardarti... argisko dizdiz...
izarren antssera. Elur otza,
odei-negar xuri, mendian gora* Aizkorriko putitaren puntatik agurka rtugu.
Ibarretau errekas—
toak, arri koxkor artsean bertsolari. 2ugaits adar kulunkalarietan ainbat piko zuri-beltz
-ori, kantari.
Udaberri, bizitz
berriJ

- 4Eta Udaberrian... YAKIN, maite-malko
antzo, zaar-berriak besarkatu naiean, agurka,
ongi-etorrika!
YAKIN urduri da. Eraikilleak ba-dijoaz.
Lemazain berriak etorri. Baiña orok, lur berrl
biltzaille izanik, amets bat dute lagun: euskera
gurea, oraindik ezezagun ditun bidetxigorrak
zear eraman. Abenda kezkak lur berrlak nai ditu,
lar egona baita lurrari, lur berdiñari, olerki
lurrari, itsatsia.
Bide oiek zear ibiltzeko ainbat neke
ta lorrez sortutako maitea, ukiturik dago bere
eraikillei agur egin bearrean»
Jainkoaren naiari belatmikaturik, or»
dea, biotzez dagie aguri Bzin izan du ordea,bere samiña barruan gorde eta malko dizdiratsuak
labandu zaizklo begi nabarrak beera.
-AGURl daaaie, batña jarraituko duzute
ene saillak jorratzen?
Ots gor-bigun batek ebaki dta galderaren ixilla, eta laztan luze ^atek erantzunaren
BAIETZA ezilkortu.
Bai, ^arraituko dute; beren biotz su~
karrak sortutako maitea ezingo dute aaztu. Ez
dira, ezin izan orren dollor*. Ez, berekiri, beren
biotzean ondo gordea eramango dute YAKIN euren
raaitea.
AGrURi Bastarrika'tar Iñaki, Mendizabal
bal'dar Pernando eta Bereziartua'tar Iñaki.
Zuen neke ta lorren igali mardulak,
bere bederatzigarren jaiotza eskeintzen dizue
iraupenaren itxaropen. On ar ezazute ta jarrai
lan ederrik egiten Jaunaren maastian.
Agurl Mllla eskerJ
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J E S U S ," B I Z
JON DONEAREN IRITZ

Jon ebanjelariak sakontasun uteezko aleak darabrtlzki esku artean...Bz da trebeegia
izketa->takuan: bost ajola saizkio esakera ederren apainduri azalkoiak. Baiña izkera miirritz
eta zirtzil antzean bada eref egi biribil, ;5a"k°~
rrak jaulkitzen ditu. Oso mutilla da egi kontuan.
Begiko zaio gaiñera, irudi jantzizko
dizdira-arteix. Jesus'en jainkotasuna azaltzsarren
antolatu zuan Ebanjelio arrigarriak irudizko kutsu ori d&rama soinean.
Bi dira Ebanjelio onen irudi eskukoen
eta erabillienak; Jesue «Jainkoaren eginbearrezko
nortaeuna ixpillu legez artzen dutenak. Illunezko
lelze ondogabea ta eriotzaren laterri penagarria
derizkio Jon'i mundu xastar au» Jesus, berriz, illundegi ori argitzera datorren argi diztikor,
leiñurutsua ta eriotz-jaurerriari bizi berri,gor~
diñezko txertua erantsitsera datorren Salbatzaillea
11ea. "Beragan bizitza san eta bizitza gizargia
zan ta argia illunetan ageri da"(Jon.1,4-5)•
Jesu "BIZITZA", dalako irudia aztertuko dut nik albait laburren, Jon'en burutapen sakonai jarraituaz.
JESUS'EN BIZITZA JAINKO-BIZITZA.
«Bizi-

a" aitatu bakarrak dardarizu polita ematen dio
gure adimen ariñari. Diran guztiak bizitzaren ezpal ta txirbil dira. Baita gu ere...
Baiño zer da bizia edo nundik dator?
Bizitzaren zer-dana azaltzeko gai ez izanarren,
danok dakigu bere berri. Ba-dakigu, izatearen t
ixoko beroenean daramagun bizitza-txinpartak eragiten digula eginkizun guztietan. Ba-dakigu,gureal*en antzeko bizitza duten izakiz inguratuta
bizi gerala.
Nundikoa ote bizitza miresgarria?
Bizitzaren aztarna sendoa darama mundu™
ak; bere besoetan dijoa...Ez da ordea, bizitza ori ziza baten legera-edo azaldua. Bizitza onen
oiñarria lurrean jartzea, munduaren neurritasunak
zearo debekatzen digu. Bestea baar bere iturri egizkoa: JAINKOA.
Jainkoaren bizitza ezin diteke izan iñoren iturrian betetako ontzia. Beragan dauka iturien iturri agorkaitza ta bizitza utsa da izatez.
Agustin Donea lau orritan gelditzen da bizitza
oni begira: "...Gordeenik agerikoena, egonean ezin idukia, aldaeziña eta oro aldatzen duzuna;
beinere ez berri, beiñere ez zaar, guzia berritzaille; beti 3&rdunean, beti geldi; gaberik ez beiñere..." ( Aitorkizunak I, IV, 4 )•
Jainkoa bizitza utsa ta bizitz-iturri...
Baiño, JESUS? "Aitak beragan bizia dun bezela,
SEMEAri ere bizia beragan izatea eman dio". (Jon.
V,26). Jesus Irutasun Santuaren bigarren notiña
danez, bizitza osoaren iturri da ta bizitza utsa
Jainkoa bera bezela. Ori erakusten digu Jon EbanEbanjelariak,
SEMEA Aitaren mailla berdiñean jartzean
ta, Aitari antzo bizitza beragan izatea dagokiola
aitortzean. Orregatik Kuiril santuak ere: "SEMEA
bizitza da izatez, bizi dan Aitagandik sortua
baita".
Jesus, Jainkoa dan ezkero, Jainko-bizitzaren "zer-tasun" guxtien ;jabe da. Bere bizitza
asiera ta azken gabea, ertz ta neurri gabea da^
Jainkotasuna bera aeiera ta neurrigabea dan ginoan.
Beti izan da, "bizitza t>eragan zan n , (Jon. I,4>.
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alperkeri otza, baizik egite etengabea.
Gaiñera ba-du bizitza orrek alderdi
samur bat; Bere ixuribearra. Bere-berezkoa du
JESUS-JAINKOAGANDIK gaiñez eginda sorkarietaraiño jextea. Eta ortan duala dirudi atsegin betea,
beraxek gogorataen baitigu: "Piztea ta bizitza
n± naiz". (Jon XI,25) • "Bidea.egia t.a bizia nX
naiz»(Jon XIV, 6 ) . JESUS-JAINKOAREN "emanbear"
onek esanarazten dio Agustin deunari: "Jateko
gai ez nintzan janaria Ark nasten du aragiz
-Itza aragia egin baita- gauza guztien Egille
dan zugurtasuna gure aur-bular izan dedinw.
(Aitorkizunak 711, XVIII, 24).
Lerro batean dana aitortzeko, Jesusen
BIZITZA, JAINKO-BIZITZA da.
JESUS, GIZADIAREN BIZITZ.
Jesus-Jainkoa
gauza feuztien bizitz-iturri bada, batez ere gizadiaren bizitz-iturri bear, ortarako egin baizan gizon. Etzuan berak zoriontsu izateko auzoan ate-joka ibilli bearrik. Guk ordea, bizltza
egokiago bateti premi astuna generaman sorbalda
gaiñean eta Adan'ek galdutakoaren leitasun urduria anima barrenean.
Bizitza ori eskeintzera etorri zan
bere Aitak aginduta, "Bidali naun Aitak agindu
dit zer esan ta zer azaldu bear dutan. Ta ba-dakit aren agindua betiko bizitza dala" (Jon XII,
50). Berak egin ginduzan egizko bizitza bakarraren erdikide» Berak erantsi zion gizadl zigortuari bizi berria.
Ordutik, Jon deunak erakusten dlgunez,
Kristoren ezaupideah dago betiko bizitzaren oiHarria: "Betiko blzitza,berriz, au da: Jainko
ziña bakarra zeran ori ta bidali duzun Jesukristo
to ezagutzea"( Jon XVII,3). Ortik Jesus-Jainkoa
onartu bearra, betiko bizitza miresgarriaren
maiater izan nai badmgu. Ez dago beste eskupeko
bide ezkuturik edo gezur-estrata legekorik...
Judutarrak izan ziran lenengoz bizitzaren iturri bizi au -Jesus- zapuztuaz, beti-
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zeukatela uste izan zutenak. Eta Jesusek judutar
itxuen kaska gogorkerieri arpegia emanaz, kolpe
batean auai zituan iritzi orren txotxazko esiak,
BERA zala bizitza iturri bakarra erakutsiez:
'Mdaztiak aztertu itzazute» betiko bizitza oie™
tan daukazuiela uste duzuten ezkero; auek dira
Nitzaz aitor dagitenak. Zuek,berriz, ez duzute
nigana jo nai bizitza izatekc" (Jon 7,39-40).
Saurko raundua ere zilipurdika lotsagabean dabil bizitza dala-ta. Iñoiz ez bezelako
arriskuan ikusten du bereaj aaiildegian ari batetik zintzilik bezela. Ta bere bizilo larritasunean, bizitzaren ziurtasuna lemaioken bidearen
billa dabll. Baiña gezurraren lepoz dabil ta egiari -Jesus-Jainkoari- bizkarra emanaz edozein
tankerako bide xigorrari eltzen dio itsumustu
gogorrean.

Orregatik, gaurkoak ere ba-dira, Jon
Ebanjelariak Jesusen agoan jartzen dituan itaak:
"Bidea, egia ta bizia ni naiz" (Jon XIV, 6 ) . Jain-.
ko altsuaren naiez Jesus da gure bide bakarra;
gure biotza ase lezaken egi mamitsu, sakona.; gu~
re animen betegarrizko bizitza iendo ta betikoa.
Gizadiak betiko bizltzaren iturritik edan nai badu, Jesusengana urrerat i bearxean dagos bere Sal—
Salbatzailletasuna biotzez onartuaz ta bere aginduzko bideari elduaz. wNiz esan dizkitzuetan itsak
gogo ta bizitza dira" (Jon VI,63).
a) Siñismenaren bitartez.
Esana dago,
Jesus dala gizadiaren bizitza. Baina alezkoa ote,
Jesus-Jainkoaren bizia gure izate lurkoi ta kaxkarrari txertatzea? Edo nola aldatu "betiko bizitza" ori gure animaren eskuetara?
Bi bide daude bizitza orren jabe gelditzeko: Kristogan siñistea ta bere aragi-odolak
artzea.
Siñismenaren bitartez, Jesus-Jainkoa
gure bizitz biurtzen da. wIzan ere, Jainkoak gizaldia orrenbeste maite duala-ta, bere SEME bakarra eman dio, Aren siñistea izanlk gal ez dedin; guziek ordea, betiko bizitza dezaten" (Jon
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Betiko bizltza zoriontsura du Joera
gure izateak, e? baidy aeetzen lur ontako uskeri-pilla geldoak. Samiñezko pipiak jota daramagu
biotza ta zerura begiratzen du intziritsu. Eskuartean aitzen, urtzen ari zaigun bizitza maltzur
onek, betikoaren miñetan uzten gaitu. Arima eder
baten. gordeleku gerala jakiteak, itxaropen magalera jaurtitzen gaitu.
Siñismena datorkigu azkenik, itxaropen
ori ermotzera. Kristogan Jartzen dan siñismen
gartsuak, Jesus-Jainko altsuaren iturriko ura
gure animetara abiarazten du, leiatsu opa dugun
betiko bizitzari asiera emanaz. Ziur gaude -Jon
deunak bein eta berriz esaten baitigu- siñisrflenak betiko bisitzaren eskubidetasuna damaigula
ta siñismen-esak ago bete ortzakin uzten gaitula.
"SEMEAren siñistea daukanal. betiko blaitza dauka;
baiña SEMEAren siñisterik ez daukanak ez du be^
tiko bizitzarik ikusiko" (Jon III, 36).
Eriotzaren atzaparretako ondakiña iruditu zitzaion Jon Ebanjeliari mundu au, Adan'en
pekatu ondoren. Jesus, berriz, edo Jesueen eiñistea, eriotzaren atzaparretan bertan, bizitza ezilkorra ernearazten duen zerutar intza ta pekatuaren esi illuna jo ta birrintzen duan argi dizdira. MNere itzaren aditzaillç danak betiko bizia
H
du, ta eriotzatik bizitzara aldatzen da (Jon Y,
)
24)
Gaurko egunean mundura baletor, ez luke bere irizpidea tanta batean aldatuko Jon deunak. Ziur asko lengo Ebanjelioa eskeiñiko lioke
itzez-itz gizadierl, bizitza egiak;o ta bakarra
Kristori siñistean dagola gogoratuaz.
Aita Betikoak ere Jesus eskeintzen digu salbabide, gure izateak gogomin duan bizitza
eder ortara irizteko: nAu da nere Aitaren gogoa:
SEMEA ikusi ta aren sinistea dutenak betiko bizitza izatea" (Jpn 71, 40).
Ez da zeru urdiñean, ez da mundukc baz
ter zirrikuetan beete aukerako bideyik. Eriotzaren mirabetza zapuztuaz bizitza betearen jaurerrian sartzeko, nai ta nai ez Biñismen lokarriak
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estutu bearre.an gaude, Jesus-Jainkoari uste itxaropentsuakin begiratuaz. Siñismenak erne&razten
du gure barnean esker donetzaille arrigarria ta
esker donetzaille orren bitartes» Jainkozko bizitza baten erdikide egiten gera. Kristok asieraerazten gaitu betiko bizitza aogozatzen. Berari
dagokio betiko bizitzaren betetasim osoraiño gizona jasotzea ere» "Siñistu zaidana, II izan da
ere biziko da; ta siñistu
zaidala bizi dana ezta
betilainokafeoan ilko»n (Jon XI* 2*>).
b) Bere odol-aragiak artuaz.
Gorputza
janariz bizi dan bezela, anima ere janariz bizi
da. Bata ta bestea auleri amorratuak ondatuzko
lituzke janarituko ezpalira. Animaren janaririk
indargarriena Kristoren gorpua-odolak dira...
Kristoren gorputz ta odol «antuak, bizitzaren osotasun zearokoa lemaioke animari. Eta
ez une, ordu edo urte batzuetarako bakarrik. Be~
tikotasun guztirako. Orregatik Jesusek berak ots
egiten digu, uskeriak uxatuaz betiko bissia damaigun janariaren billa: "Etzaitezte nekatu aitzen
dan ogiaren atzetik, ekin ordea betiko bi?,itzaraiño dirauken ogi billa" (Jon VI, 27)». "Zerutik jetxi ta gizakiari bizia damaiona» Jainkoaren ogia
da" (Jon /1, 33).
Gezurra badirudi ere esin eglagoa da,
Kristo'ren gorputz-odolak gure animaren janariak
dirala. "Ueure aragia janari da zlñev- eta nere
odola edari da ziñez" (Jon VI, 55)G-aiñera gorputza janariarekin bat egiten dan antzera, anima ere Kristo'rekin bat egiten dat janaritzat artsean. Baiña Kristo'ren gorputz-odolak ez dlra gure izatean biurtzen. G-u gera Kristo'renean biurtzen geranak, ur tanta bat
ardotan "ardo" biurtzen dan bezela. Bi argizari
pusketa edo su-egur alkartzen diran legean, alkartzen gera gu ere Kristo'rekin eta bere atal
bizi biurtzen, bere arnasarekin biziazs "Ez naiz
ni bizi, Kristo bizi da nigan", Pauli Apostoluak
liokenez (Gal 11,20).
Jaunartzearen bitartez Kristo'rekin
alkartzen. geranean, Kristo'k eta gute ez dugu gor-
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gaitu. Buru da, atal gera. Beraz, Kristo'ren gorputz-odolak artzea, bere biziaren iturritik edatea da; edo obetoago esateko, bizitza bakar bat
moldatzea Kristo'ren eta gure biziarekin..•
Jon deuna ez da nekatzen gai ontan.
Irudi batekin eta bestekin beti
bizitz-iturri
n
bezela azaltzen
digu
Jesus:
Ni
matsondoa
naiz,
zuek kimuak1 zerate" (Jcn XV, 5)« Ba~du onek bere
mamia» Kimuak-eta... mataondoaren indarretik bizi omen dira. G-u ere Kristo'ren atal eta kimu
geran ezkero, Kristo'ren bizimenetik bizi gera...
Jfita bizi ori gure animaren izate barrura aldatzeko, ez dago Kristo'ren gorputz-odolekiko alkartasun ertsia baino bide zuzenagorik. "Jesus'en gorputz deuna Jainkoaren Itzarekin batuta dagoalako
bizi-emaillea da ta guk Jesus'en gorputza gugan
artzen dugunean, bizitza gugari daukagu, arekir»
alkartzen geralako"(Kuiril santuak).
Areago oraindik: Jaunartzeak gure gorputza pizkunde zorioñtsurako gai egiten du. Jau-r
Jaunartzerakoan Jesus gurekin alkartzean betiko bizitzaren azia erelten du gure baitan, Ireneo Santuak
tuak dionez. Jaunartzeak, orain Jesus'en biziarekin biziarazten gaitun bezela, betiko ere eskubide
de orl damaigu. "Nere aragia %an eta nere odola
edaten duanak betiko bizitza du ta neronek piztuko dut azken egunean" (Jon VI, 56).

JESUS GORPUTZ ETA ANIMEN BIZITZA.
JesusJainkoa ez da araimaren bizitza bakarrik. Gorputzarena ere bai., Animaren bizitza,esker donetzaille
ile ta bere aragi-odol jainkozkoen bidez. Gorputzarena, gauza guztier blzitz-iturrt dan legean,
herak eusten baidio ezereztasun leize itxuan
erori ez dedin...
Gaiñera Kristo, "betiko bizitz" ere
gorputzarentzat
eta animarentzat. Anima
i l e ? t o r r a d a ba.ino Jesus-Jainkoak lemaiobX8it8a
^orio.nteua, 2ur ontan esker
earen bi.tartez asten d ^ » Jainko bizi-
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Gorputza berez ustelkorra. Ala ere eman dezaioke Jesus'ek betiko iraupena: nAitak
illak eraiki ta pizten dituan bezela» SEMEAk ere
nai_ditunak pizten ditu" (Jon Y, 23). Eizitjsa
gaiñezka genezan etorri zan gure artf*ara eta
gure eriotzarerlko garaipenarekin, gure berpizkunde agiri garbia eman zigun. "Garaitu zuan Jeeus'ek eriotza ta gugan ere garaituko du. Legamiak orea jelklaT&zten duan bezela, beroak ura
jeikiarazten duan bezela Jesukristo'ren gorputz
illezkorrak illezkor egingo_gaituw (Baunard).
Kristo piztu zan ezkero gu ere piztuko
gera. Jesus burua dugu. Atal, soinki gera» Eta
burua berpiztu ezkero gopuzkiak berpiztu bear.
Ez dagokio buruari atal gabe egotea... Egia da
Adan'en pekatuagatik iltzera beartuak gaudena,
bere ondorengoak geranez. Kristo'ren ondorengoak
geranez,,berriz, bera bezela berpiztekoak gera.
"Adan'engan danak iltzen diran bezela, Kristogan
guziak pizten dira".
Azitzat aukeratu ditu Jainkoak gure gorputzak eta lurrera jaulkita ere, bizitzaren kimu
berria emango dute... "Jaungoiko SEMEAren otsa
illak entzuteko garaia ba-dator-» (Jon V, 28).
JESUS gure bizitza da ta Lzango ere
betiraundaan. "Ni bizia dezaten ta gaiñezka dezaten etorri haiz" (Jon X, 10).

Joxe-Austin
Urretxu'ko Pasiotarra
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IZATEAREN AZTERKETAN

Goazen, lagun ori, zentzuen mundua
aasturik, izatearen bide argietan ibillaldi bat
egitera. Murgil gaitezen izzte garbian, eta bizkortu gere izate urri ta neketsua bere kolkoari
darion ur gardenean.
zer esamiñatu nai nuken agertu bear dissut. Izatea aztertu nai dut, ez izakia,
edo entea esan oi duguna. Latiñez, errealidade
oiek bi itz dituzte: ens eta esse» au da: leenengoak izatean dagoen zerbait ematen digu, eta besteak, "zerbalt" orri begiratzeke, izate utsa.
Erderak, berriz, blM idea oiek itz bakarrean ere
eman oi ditu; "ser esaten du, biak adierajsi
naiez.
M
Zerbait"-a utzi ta goazen gu izate
utsera. "Izatea" (=esse) esatean,
ez dut izatean
irautea besterik adierazi nai;Mizakia" (=ens)
idaztean, berriz, izatean dagoen zerbaita ere
gogoan artuko dut.
Ta oartxo auek aaztu gabe, goazen maraira.

Izatea ezagutu, edo obekiago, jakin
nai dugu. Zer da, ordea, izatea? Etu ba~e,era, L
tean gaude; baiña bai ote dakigu izate ori zer
dan? Ona emen gure problema.
Nere ustez, filosofian leenengo egitekoa, jakintza ziur baten oiñarriak tinkatzea da.
Filosofi guziaren ataria, kritika ta jakiteari
dagozkion problemsk dira. Filosofian leenago 1zan bear dute jakite-eztabaidak, izatearenak bsi~
ño. Beraz, izatearekin ekin aurretik, esamiña
ditzagun guk ere, apur bat bederen, izate ortara
garamazkiten ezagutza-bide malkartauak.
Gizonak -zenbaitek ola nai ezarrenba-du bide bat baiño geiagorik mundua ezagutzeko:
adimenekoa ta identidadezkoa.Ba-dakit aurrez,
baten-batek bigarren oni kopeta beltza erakutsiko
diona; baina ez da oinbesterako... Adimeneko ezagutza
gutza ontan, berriz, ba-dira beste bi bide-txigor:
arrazoizkoa ta bizitzazkoa.
Iru auetatik bi dira izatearen jakiterako serbi dezaiguketenak: bizltzazko ta identidadezko
dadezko ezaguketak; arrazoizkoaz,ordea, ez galatezJte balia. Ikus dezagun zergatik?
Arrazoiak silogismoz lan egiten du; lologika-bidea da arrazoiarena. Premisa zindoak auketatu, ta auei darien ondorea 3 a s 0 J au da arrazoiaren zeregiña. Lan modu onek izakia du eeamiiiagaitzat, ez ordea izatea, arrazoiak zerbait zatigarria bear baitu, ta izatea ez da »tal*?skoa.. Ezagutza danak definiziño otz batean eman oi dizkigu arrazoiak. Logikak^ berriz, -arrazoiaren
nagusi danez- definizirioari mugarriak ezartzen
dizkio^ ta au egitean, baita arrazoiari berari
ereDefiniziñoak ba-ditu logikazko bere legeak, ta lege auetan ajolatsuenetakoa onela agintzen duena da: definiziñoak,legezko izateko, izakiaren generu ta espeziea erakutsi bear dizkigu,
ta biok gabe ez dago benetako definiziñorik.
Izatean, ordea, bi oiek ez ditzazkegu
aurkitu, generu ta espezie guzien gaiñeko ta goragokoa baita lzatea: denon jatorburua da bera.
Onegatik ta logikazko arrazoiaz ari geralako, ar-
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arrazoia ta izatea ez dira inola ere ezkongarriak.
Adimenak ba-du oralndik izatea arrapatzeko beste tresna bat: intuiziñoa. IntuiziHoa arrazoiketa gabeko ezagutza bat da; aurrez-aurre ikusi ta ikutu egiten du intuizioak. Intuiziñoa, izateari adimen-biotza kolkoratzea dela esan genezake; adimenaren txokorik bizitzazkoenetik jaio da bera. Izate izkutuaren zatitxo
bat ikutu ta miazkatu nai badugu, ez da guretzat
mundu ontan intuiziñoa besterik; baiña,zoritxarrez, onek ere ez dlgu izate-itxasoa agortuko,
zabaltxaa batta bere aundia gure adimen kaxkarrarentzat.
Balmes'ek dionez, izatearen Idea gere
adimenean dakargu Jaiotzetik; blzitzarekin batera eman zitzaigun idea blkain, zoragarri bat
da. Ta nik, San Bonabentura*rekin, Jainkoaren
argi miresgarri batek zindotzen duela idea ori
eeango nuke. Ba-liteke emen norbait, delako
abtraziño algustiduna astinduaz, etortzea; balSa
oralngoz utzi dezagun eztabaida ori ta goazen
aurrera.
Onelako idea inatu bat ametitzeak, ez
ote du ezagutza-apriorismu bat onartzea eean nai?
Ez, idea onek ba-du munduarekin zerikusirik-eta.
Jainkoak eman digun idea au esperientziz suspertzen dugu; leen gere barnean ixillik zegoen gogogaia -esperientzia ta idea, elakr ongi datozelako-edo- esperientzlak esnarazten du. Beraz, munduak eta izatearen idea onek ba-dutevartu-emajnlk.
Gu, geu ere izatez egiñak gera, eta ezagutu nai dugun izatea ez da auzoan bizi dan
zerbait, geure-geurea dana baizik» Gugan arloa
bizitza piztean, gere izateatzaz ere kcnturatu
egiten gera» ^anpoko esperientziak gere izatea
ikutzen digunean, zirrara bero batek esnatzen du
adimen-kabi epelean genuken izate-idea, ta arrezkero ausnar dezakegu izatearen aami ezezagun ta
erdl-izkutua.
Intuiziño-bidezko jakituri au zatizkoa
da, ordea. Ai izate dena bere osotasun guzian,
jakin eta gozartu aal bagenezal BaiSa mundu on-
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tan -bestean bai ote?- ez du gure adimen-ttattalkeriak orrelako zorioniit iritxiko.
Bizitzak, intuiziñoa lagum, eraaten
digun erdizkako ezagutza onekin ess du aski gizonak, jakin-goseak zirikatzen duen giza-adimena
es baita baretuko jakintza osora eldu arte: ezta iñola ere, Gose ase-ezin eta madarikatu onek
erakarri dlzklo Filosofiari alnbat bide-galtze.
IGizonak izate osoa xurgatu nai luke, ta adimenak
jakituri ase ori ukatu diolako, beste .iakintza
bide bat asmatu dw. Identidadezko ezagutza tieigjftl^en.. Idealismu absolutua da ident.idadeslco eijjempliarik jatorrena.
Izate den-dena ezagutzearren, izatea
ta pentsamendua identifikatu egin ditu Hegel'ek.
Izatea ezagutzaren kanpotik geldi badedif ez
dugula inoiz erabat ezagutuko ikusirik, bi izakl
olek batu, iaaki balcar egin ditu. Onela, izatea
ez diteke iHolas ezagutzaz kanpotik geldita izatea kontzientzizkoa dii, kontzientziz egina.
Pentsamendua. esan edo is;at#a ©itatu b-erdin da?
errealidade bakarra adierazten baitute* Giza-adimenare
menaren joerarik bildurgarriena, gere barnean
daramakiguu teataziorik okerrena, idealismu-egarria izango da beti.
Iru bide auçk -arrazoizkoa, bizitzazkoa
koa ta identidadezkoa- adibide batean'laburtu
diteske. Larroea xuri-gorria zex dan era askotan
^akin dezakegu. Galdeiozu muttiko bati. Bear bada,.,..-.eskola-liburua eskuratuko du ta sera esaten
asiko zaizu: "Larrosak ptSti^ia ta petaluak ditu, onelako ta bestealko kolorea dauka? udaberrian jaiotzep da..." Baiña esan dizkizun guzi
oiekin bai aal dakizu larrosaren izate feerezi
ori zer dan? Eman dizkigun zuzenblde oiekln be~
reala aurkituko genuke larrosa bat; baiña kanpotlk begiratuaz, axaiean gel4ituko ginake, Onela»
ko zerbait egin nai digu arrazoiak ere iaatearekin: zatitu, ta alde guziak -barnean daukan bizitz geldieziEa ez beste dena- erakutsi. Oncio
txlroa arrazoiaren aalmenal
BaiEa galdeiozu aurtxo ttikiari larrosa zer dan. Ez du noski plstilua ta abar dituenik jakingo; berak, ordea, ba-daki larrosak atm
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dezazunlarrosa-buru biguin bat eskeiniko dizu.
Ea du umeak itzaldi luzerlk izan, ez liburu jakintsurik; baiña begi aurrean jarri dizu izate
osoa: larrosaren maltasun gorria, orritxoen leguntaeun guria, ueai kilikagarria...: dena bat-batean bizi izan duzu* Auxe bera egiten du,ba,
bizitzasko intuiziñoak ere: ^egrae batean, mundu
beartsu ontan dltekeneraino,izatearen bizitza
jaso.
Ezagutza auen gain, or§ea, beste bat
daukagu. Horaiño ezagutuko ote genuke Jarrosaren isatea gere adimena bera udaberriko larrosa
goxo egingo balitz? . Adimena larrosatu... orra
or iaatea bizitzeko M d e bakarra; baiña gizonoi
debekatua zaigun feidea. Jainkoagan bakarrik betetzen da oinbeste filosofilariek amestu duten
au; Beragan bakarrik batzen dira izatea ta pentsamendua; Berak soillik dakizki izatearen sakona ta bertan pil-pil dauden posibilidade deñak.
fa izatera garamazkiten bidetxigorrak
esamiñatu ondoren, goazen izate berarengana» Azter ditzagun, pittin bada ere, izatearen erraiak.
Izatearen jakintzak emango digu gure
mundu-ezagutzaren neurria. Izate osoa ezagutu
aal bageneza, mundua ere oaQ-ep©orifc-ta bere zuzter sakonenetik miazkatuko genuke* Derriorrez,
izatearen ezagutzak munduarena ere berarekin
daramaki, ludia izatez egiña ta eratua baitas
munduan ez daukagu izatea besterik. Grauza guaien
gaia izatea da, onek osatzen du dena; zerbait
dagon zirrikitu guzietan dago izatea. Mendiak
izate dira, iturriak izate; soroak, etxeak, ze~
rua, gizona, Jainkoa..., denok izatea be&terik
ez gera. Bai blkaiña kreatura guzion arteko izate-anaitasunal
da, ordea, izaki guziongan mamitu
zaigun izate au? Zertan datza "izate-tasun" ori?
Zerk izate izanarazten du? Zein da ozta-ozta ezagutzen dugun izate onen esentzta? Mendiak arriz
ta lurrez osatuak dira, gizona aragi-ezurrez...
ta izatea zertaz gaitua da? Bz da au txantxetako
galdera; berari dagoklon erantzunak azalduko bai-
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Izatearen esentzia jakin nai dugu; esentzi au, berriz, materiazko ta formazko kausekin
bat dator, izatea makutsean artu ezkero, irurok
izate bakarrean identifikatzen baitira, Onegatik,
izatearen esentziatzaz edo kausa oietzaz galdetzea
berdin da, errealidadean iru oiek ez dlia banatzen-eta.
Edozeren esentzia au omen da: iJ quo
res est id quod est; au da, gauza izate-mota
"ontan" edo "onelakoan" jarriarazten duen zerbait
orl da esentzia. Zer du izaki onek bere barnean,
kausa efizienteagandik artu ta orain "oneiako"
izate maillara jaso ta bertan irauarazten dunik?
Gizona Jainkoak sortu du; bairia ser da glzonagan
dagon eta gizona gizon, eta ez abere, iaanaraztera
Besrtzen duena. Izateatzaz ere orobat jakin nai
dugui zer da izatea berarena dan eta izatea izatera baltzataen duena?

Ba-liteke norbaitek izateatsaz onelako
galderarik ezin ditekela egin esatea, ezagutzaren
muga izatea dala-ta. Baiña ez dakit onela zergatik
izan bear duen; izan ere, nork debekatuko digu
izateari bere erraietatik izkutuki su ateratzen
saiatzea. Gure adimen kaxkarrak berez ditu muga
eetuak, guk geiago eeitu gob^ pre.
Izatearen esentzia... izatearen gaia.,.
ona emen Filosofiaren problemarik bikaiñena. Asiera-aeieratii izateari buruz au galdetuko nuke;
bere esentzia kualidadezko edo kuantidadezkoa ote da? Zentzu gabeko galdera dela au esan genezake, izatea determinaziño guzien aurrekoa baita.
Alaz ere, ez dut sentidu gabea danik uste. Smen
darabilkigun izafce au Jainkoa bera dela esan de~
zakegu, izakera berdiñak baitituzte biak: trazendentzi
dentzia, sinplizidadea... Ta Jainkoatzaz kualidakualidadezkoa
edo kuantidadezkoa, au da,kualidadet
edo kuantidadetasunez egiña dan galdetzeak ba-dauka noski sentidurik.
Kualidade-kuantidadeak aztertzea utzirik,
ikus dezagun izatearen jabetza nori dagokion. Izatean ba-ditugu beintzat kualidadeak: ontasuna,
egia... Izatea kualidadeduna dela guziek ametitzen dute, ez dago ontan zalantzarik; beraz, iza-
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tearen sustraia, esentzia, ere kualidadezkoa da.
Zergatik? Kualidade oiek izatetik jaioak direlateo. Ta kuantidadezko izate batetik nola kualidade oiek sortu? Au, izaki pobreago batetik bikaiñagoa sortzea litzake. Kualidadeak beti dira
kuantidadea baiño Mkaiñagoak, eta ba-dakigu aaforismu uras nemo dat quod non habet; larru gorrian dagoenak ez dezaigukela galtzarik eman,
ezta txirotasunak aberate egin ere.
Ta izatearen kualidadetasuna nolakoa
da? Hegel'ek, aitatu dugunez, izatearen kualidadezkotasun
dezkotasun ori pentsamendua dela dio. Au, ordea,
eguneroko esperientziak ukatzen digu. Izatea
pentsamenduzkoa, kontzientzizkoa, balitz, bat-batean eta osorik ezagutuko genukç Izatea. One~
la, izatearen posibilidade denak begirada batean
ataemango genituzke, izateak bere burua ezagutzea
bailitzake. Au onela balitz, mundu ontan bertan
geneukake Balmes'ek f'zientzi trazendentala" deitzen diieri jakintza bikaiña. Idea bakarrean izate
osoa ta bere aalmen denak ikustea da zientzi au:
Izate sinplean ludi dena besarkatzea. Baiña, zoritxarrez, ongl dakigu amets onen eziña.
Zer da, ba, izatearen kualidadezkotasun
ori? Osotasun-gosea, naia: ez da besterik. Platon'ek ere au bera digu: izatea, arrazoiduna edo
gabea izan izakia, berez goraka bearrean aurkitzen dela. lieurria kanpotik ez badatcrkio,izatea
berez betee, aeea ta osoa 4eia; izateak ez dezakela bere buruaren bikaintasuna eeii eei oiek
ez dizkio bere barneak jartzen, bikaintasun-gu~
rea besterik ez du barruan-eta.
Aurrean dauzkagun izakietan ere ikus
dezakegu izatearen borondatezko esentei au. Begira bizigabeak derizkiegun kreaturei. Benetakoa
ote da, gero, oien bizigabetasuna? Beren izatetik ez bada,nundik datozkie orduan ain zuzen darabilzkiten lege oiek?
Bota dezagun zeru-gora arri koxkor bat.
Geroz ta geldiroago igoko da, ta azkenik emen
dator,tximistak arturik, lurrera. Zer gertatu
zaio? Zerk erakarri du lurrera berriro? Grabedade-legeak eragiñik etorri dela esango du norbaitek. Baiña, zer da grabedade ori; materiazko iza-
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zientifikuen egitekoa dela, ez filosofilariena.
Bai ote? Oraintsu, Alemani'an jakintsu batek
teori berriren bat asmatu omen du grabedade-legea
gea esplikatzeko, ta nai denean lege au ezerez™
teko: Grabedadea ez dakit nolako magnetismu-indarrez
darrez sortua dela dio berak. Onelako teoria 'batek, ordea, guk nai dugunari ez dezaioke erantaun: barrurago sartu nai dugu guk. Ta teori au
egia balitz ere,aurrera joango giñake: nundik
datoz Indar oiek, serk jaiotarazi ditu?
Uure mundutxo oni begira'galdetzen du~
guna, berebat galde dezaiokegu kosmo osoari; zerk
darabilski izar, nebulosa ta gaiñerako mimdu oiek
beren bideetan? Munduko lege oiete nun dute beten
jatorria?
G-aldera berdinak zuzen dezaizkiogu
aikrokosmoari. Kimikako gorputz berriak, lege
jakln Ijatzueri dagokienez, jaiotzen dira, Baiña
lege auen oiñarria ñ.ua da?
Ta bizidunen egokitasun eta elkartea ?
Zerk legetzen du bizidunen mundu au? Eisen ez du
Jainkoak esateak balio, Jainkoak izaki guziei
izakera bat eman baitie, ta orain bakoitzak bere
naturalezari dagokienez jokatzen du.
Kosmo denak joera bat, bizitsa, bada,
leensngo izatetik darion gose bat ase nai due~
lako da. Ta bikaintasun-egarri au izaki guziengan aurkitzen dugu, bai espirituzko ta bai ma~
teriazkoetan ere. Osotasunerako joera au ain gu~
ziena izanik, ezin diteke izatetik baizik jaio,
ta izatearen esentzizkoa izan bear derrior.
Onera iristean, ez daukagu izatearen
naitasuna aitortu besterikt izatea naiezkoa da.
Izatearen esentzia, mami dena, nai bat da, ta
mundu dena izatezkoa danez, borondatezkoa ere
ba-da.
Intxausti'tar Joseba Ank. ofm.
-Arantzazu'koa-
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AINGERUAK TOMAS DEUNARENEAN
Aingeruen izatea aspalditik sitortua
dao: ñiSismendunak ez dute beinere zalantzan
jarri Idazti Donean ain garbi azaltzen dan
egi ori. £z da beste orrenbeste gertatu ceologllarien artean aingeruen zer-iz&na (naturaleza)
erabakitzean. Graiarlk bai ote dute edo es? Orra
or askatu nai izan di|ten korapilloa. Idazti Doneak ez dute auzi ori erabaki: Itun 2ferrean n&iz
aingeruei "Spiritus" deitu edo .beren agerpenetan
gai meez Inguraturik aurkeztu ats-utsak edo soiñ
ta gogoz osatuak dirala aitortzeko biderik ez du
ematen. Izan ere jekin bear da lenik idazle aiek "Spiritus" itza erabiltzean zer adierazi nai
«uten, au da, gairik gabeko izakiak zlrala edo
eaartzen zioten soiñ arin ura beren zer-izanean
sartzen zala edo ez. Itxurazko gauza dirudi esa~
tea, garai aietan orrelako filosofi-auzirik e~
tzitzaiela buruan ere igaro.
Itun Berriko idaztitan gauz berdiña
ikusten dugu. Ez da aurrez-aurre filosofi-auzi
ori jartzen: Lukasen itzaki "Palpate et videte
q.uia Spiritus carnem et ossa non habet, sicut
me videtis habere" (Luk. 24» 39)» ez dute erakusten aingeruak ats utsak dirala. Izaki auek
naiz gizonak bezelako soiñik ez izan ba-dezakete soin ariñagoa izatea. Beraz, Idazti Doneetan
aingeruen zer-izana illun eta lauso artean be-
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zela gelditu da. Orregatik ere Elizako Gurasoetan bi alderditako iritziak ikusten dira. Baiñan
amabigarren gizaldian lausoak aldenduz kezkak
uxatuz eta zalapartak bairetuz^ egia argitaratu zigun eguzki dizdiratsua sortu zan, Tomas Donea.
Au dugu auzi oni buruz, garbiena,txukunena ta aizken itza eman diguna. Orregatik bakarrik ere ondo irabazita dauka "Doetor Angelicus" izen ori. Aingeruak gogo utsal: dirala bete
betean baiesten du, baiestu ezezik bere adimen
zorrotz, barnekoi ta meez arraoi aendo eta ego kiak atera ere bai.
Jardun, gal ori landu edo orrazteko,
lenik, bere garai arteiño aingerueri buruz esandako guztia bildu, Idazti peunak alderdi batetik bestera aztertu, Elizako Gurasoen erakuspen
jatorrak jaso ditu ta gero ori dana berekin duanean, adimen zorrotzez miatu, geiegikeriak moztu, okerrak zuzendu, zuzen esana bere jakin-muiña
ña egin, aingeru-jardunaren zatiak lerrotu ta
batu ditu lanari osotasun ta batasun tankera e matea lortuaz.

Teologi-iturririk erabillienak Idazti
Deunak ditu. Akinotarrentzat arrazoi baliotsuenak "Sed contraf1n jartzen ditunak dira. Orrela
bada aingeruak gogo utsak dirala aitortzeko, batez ere Itun Zarrera jotzen du; "Qui facit angelos suos spiritus" (Salmo 103, 4) (Prima Parx
Q. 50 a.l, sed contra). Ogeitairu biderrez izen^
datzen ditu Idazti Deunak "sed contra" argumentuetan. Elizako Gurasoak ere oso ezagunak ditu,
etxekoak balitu antzo. Aingeru-jardun ontan bein
baiño geiagotan aitatzen ditu, batez ere; AgusAgustin
donea, irurogeita zazpi aldiz; Areopagitarr
berriz, berrogeita lau aldiz 72 atalean. Toma
Deunak Areopagitar Bunixi du eredu aingeru-lan
ontan, izan ere bera baitzan ordura arte aingerutaz lanik ederrena egindakoa, "De coelesti hierachia" eratuz. Naiz idazki ontako erakuspenak
zuzen-zuzenak ez izan, alata guztiz ere asko
balio izan dio Akinotarrari aingeruen zer-izan
auzi ori erabakitzeko.
Dunixi berak ere neoplatonikoen teoritaç, arkitu du etorri ori, es du berea izatez.
Oien artesn Plotino agertzen da maixuena. Orren
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rria. Orrela dio Plotinoren teoriak: "Gauza guztiak baiño len eta goragotik lenen "Sustrai" bat
dago". Zer da lenen "sustrai" ori? Gizonak ez
dezaioke iñolazere izen egokirik ezarri, ez baida itzik "Sustrai" orren eeanaia toilduko dunik.
Plotino berak "ez izan, ez zer-izan", dasaio.
Izen egokiena "bata". Eguzkitik, bera batere aldatu gabe, bere izatea utzi gabe, argi-printzak
sortzen diran antzo, orrelaxe "bat" orretatlk
izaki gustiak irtetzen dira bata bestearen ondotik. lenengoak ederrenak, osoenak; aizkenekoak
ez ain eder, ez ain bikainak. Lenengoetatik azkenekcetara, oeotasun, bikaintasun arauz, esate
baterako, zurubi bat eratzen da. "Bat" (goi-goiko mailla) o?"rengandik lenen sortutako izakiak
adimen utsak dirai gizona, gogo ta gaiaz osatua,
erdiko mailla; gai utsa azkeneko koxka.
Dunixik aingeruen izate ta zer-izanak
azaltzera ematean erabiltzen dv teo^i au. "Bat"
ori Jainkoa izan bearko ta izakt adimen uts oiek aingeruak. Teori onen aztarnak tfSummaHn gelditu dira aingeruen zer-izanas jardun egitean:
"Unde ad perfectlonein universi requiritur quod
sint aliquae creaturae intellectuales" (Prima
Parx Q. 50 a.l). Eta batez ere: "In mundo est
coi itio intellectualis dependens a sensibus...
in quocumque autem genere invenitur aliquid imperfectum,opportet praexistere aliquid perfectum
in genere illo. Sunt igitur substantiae perfec»
tae intellectuales'1 (Prima Parx Q.51 a.l) .
Toma deunak arindu ditun gaiak aztertzean bereala konturatzen gera Jardun guztiak
adimen ez-otz kutsatuak dirala. Teologilari aundi onek ez darakus Elizako Gurasoak oi bezela,
sermoi tankeran kristau ez-jakiñentzat eratuta.
Erdi-mendeko gizona dugu Toma: Unibersidadetan
erakusten zan jakintzarik nagusiena teologia
zan; baiñan bere gaia arte etzan azaldu teologi
idazti egokirik,naiz ikasleentzat, naiz ikasleentzat. Orregatik tajutu zun bere Summa idazti
sail bikain ori; ortarako filosofiaz, teologiaren neskamea, baliaturik. Estagiritarren filosofi
fi bikaiña darabil, baiñan gogoan artu bear dugu len esan dugunez, ez dula filosofia teologi
-iturburu garrantzitsuena, Idazti Deunak baizik.
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zindo dakusanean, orduan erabilliko dizu bere
adimena arrazoiketa bizkor, mee, zorrotz ta barnekoia sartuz. Tomasek bere buru-indarrez ateratzen ditun arrazoi oiek, au^ia erabakitzeko, naiz
naiko indar ez izan, alata guztiz ere oso egoklak ditugu egi zindo orri argi emateko, ulerter~
rezago egiteko. Orregatik dasaiote orrelakoei
"rationes convenientiae".
AINGERUAK ATS-UTSAK TA ADIMENDUNAK
Auzi au fomarenean aingeru-jardunetan
lenengo atalean arkitzen dugu. Atal ontan clasagunea, ez da ain zuzen ere aingeruen zer-izanari buruz itzegiten, gai gafeeko irasaki batzuen
izate bearres edos obeto esateko,izate egokiaz;
baizik. Ortarako ondorio eta arazleen artu~ema~
netan tlrptatzen zaigu dominikar teologilari nagueia. Urratzen ari geran jardun ontan arzaleak
Jainkoaren adimea eta naimean ditugu.
Jainkoak izate oro irazatean ondorio
bat ^arraitzen zuan, izan ere egiten etan guztia
zertarartako egiten da. Ondorio orl Bere antzekoak izatea zan. Baiñan ondorio arazle oien elkar arteko antz ori erabateko Izan &ec!i.n, arazleak ondorio-sortzean darabillen bitarteko fdo
bide beraz jarraitu fcear dio ondorioak bere sortzailleari. Adibides: larratza beroaren antzeko.
onen eiagiñez berotu dalako. Orrela ba
egoki
da zeru-lurren osotasunerako izaki batzuk benepein adimen-utsak izan ditezen» Baiñan ulertzes
ez da gaiarena, beraz bear dira izaki batzuk gai
gabekoak, ats-uteak zeru-lurren osotasunerako.
Tomak buru zorrozki auekin bl egi e~
maten dltu azaltzera: bata, aingeruak gogo utsak
diralaj bigarrena, aingeruak 'adimendunak. Orra
or zergatlk ez dun jartzen beste atal bereiairik aingeruen adimen izatea eglztatzekc.
Une ontatik, Tomak buruketa bizkor au~
ek azaldu ondoran auzi-burruka au amaltu da, teteologilari geienak arrezkero dominiko aundiaren
erakutsiari jari»aitu diote eta egunetik egunera
geiago dira, ori baida iritzirik egokiena.
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Naiz ez izan sinistegiko egia ala ere ori da Elizaren ustea.
Aingeruen zer-izan ontatik sortzen diran ondorioak ugariak eta filosofi-arauz bear
bearrekoak dira: aingeruak adimena , naimena,
ezilkortasuna ta azkenik t&ki ta aatiarekin dituzten artu^emanak. Akinotarrak aingeruen ?,er
-izanean tinkatuak daudea lau arnari auek, fifilosofi ostroz edertu ditu.
Nik axaleko urraketa besterik ez det
egingo, Summa-ko atal oien kuteua emanaz.
AINGERUEN ADIMENA
Beren izatea zer-izanaz
zanaz jardutzean ikuei dugu. Ez da gizonarenaren berdiñeko, zorrotzagoa ta zabalagoa baizik.
Ez baidu gureak bezela jakin-ezoa zentzuen bitartez lortzen. Jainkoak izatea ematearekin batera artu dituzte "species" adimenaren jakin-izpiak
piak. Ez dute guk bezela buru zorrozkien bearrik,
bat-batean dakite ta utserako biderik iñolaz ere ezin artu dute.
AINGERUEN NAIMENA
Aingeruak adimena
ba-dute. Faimenak adimenari ^arraitzen dio, beraz ba-da aingeruagan naimena. Naimen orizer-zan.
-izan eta adimenarekin ez du bat egiten, Jainkoagan baida bakarrik adimena, naimena, izatea ta
zer-izana gauza bera.
AINGERUEN EZILKORTASUNA
%

Aingeruak ez
du gaiarik, baiña filosofian ikusten danez, eeriotzaren, desegintzearen sustraia gaia da. I*
kusi dugu aingeruagan ez dala batere gaiarik,
beraz aingerua ezilkorra da. Aingerua ta gizonetan "forma" ori nalz gaiagandik aldendu,beti izatean gelditzen da. Orrela bada aingeruetan ere beti izatean egon bear.

- 28 TOKI TA ASTIAREKIN DITUTEN ARTU-EMANAK
Tomak,
Boeziok bezela, aingeruak tokia betetzen dula
akatzen digu. Baiñan betetze ori "localiter"
ulertu bear dugu: urak ontzia betetzen dun bezela. Ortarako zabalera bear du izan aingeruak,
baiñan gaiarilc ez dunak ezin euki zabalerarik
iñolaz ere; orregatik, ez daude lekuan aingeruak
ak, "operative" baizik, au da, tokian daragitenez. Ala ere ez dago toki guztietan batera, aingeruen zer-izana mugatua dalako.

Muxika'tar Errupin
Lazkao'ko Beneditarra
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MUNDUA BETIKOA? ASIERAD
Mundua Jaungoikoak egiña da. Au IdazIdazteunetik
dakigu. "Asieran Jainkoak, ortzi-lurrak irazan zitun." Ta guk, burua makurtuaz alaxen da esatera beartuak gaude.
Orain, ordea, teoloji ta rebelazioko
bideak alde batera utzi ta pilosopikoetan zear
sartu gaitezen. Auxe da jakin nai duguna: ia
mundua betikoa ote zeikean. Ta ortarako irazatea
zer dan adieraztea ondo iruditzeri zait.
Irazate au Jaungoiko ta munduaren arteko zerb&it ote da? Bi oien artekoren bat izango balitz, edo Jaungoikoa edo munduaren aldetik
litzake. Baiña,_beglra, Jaungoikoa beti bat da,
beti berdin, aldakaitz (inmutabilis) utsa da;
beraz Jaungoikoaren aldetik ezin dezakegu ezer
berririk^^arri. Munduaren aldetik, berriz, ezin
ezer ipiñi. Irazan baiño leenago ezer ez baida.
Irazatea aldakuntza bat bezela ere
artu oi da. Ezerezetik zerbait izatera iristea
bezela, noski» Pilosopik esaten du: "creatio
fei ex nihilo sui et subjecti1*.
Ikusi dezagun. Ezerezetik ez da ezer

egiten. Ezereza, ezereza da ta besterik ez. Ezerez
rez utsa. Jaungoikoak mundua etzuan ezerezetik
egin. Bai zerai Jaungoikoak ezer etzala egin zuan mundua. Eta oorela pilosopi esana ere artu
bear da. Beste oiek gure ^uruaren asmakizunak
dira. Zubi bat egiteko, bi aldeak arrimo bat
izan dezaten, bi bizkar jarri bear ditugu. 3izkar batekin ez dago zubirik. Orixe bcra gertatzen
zaie mundua ezerezetik datorrela esaten duteneri
ere. Alde batetik arazla, mundua antjEe dago ta
zubia alde ortatik tinko gelditzen da; baiño bestetik koloka. Ezerezean arrimorik ez.
Munduaren irazatea aldi batean egiña
ere artu oi da. Oroitu dezagun Kosroolojian esaten dan ura: "tempus est mensura motus"; gauza
baiño leen ez baiño gauzarekin bat batera dator
aldia ere. Beraz gauzarik ez badago ez eta aldirik ere.
Zer da, ba, irazatea?

Ikusi dugunez
ezerezak munduaren irazatea ez digu esplikatzen.
Jo dezagun Jaungoikoagandik.
Irazatea bi eratan artu leike: I!active"
ta"passiveH. "Active" arazleari, Jaungoikoari
begira ta "passive" araziari, munduari begira.
Baita ere esaten da "actio" eta "passio".
Jaungoikoaren actio edo egite ori pilopilosopolariek
iru eratan artzen dute:
1) Egite au ez dago Jaungoikoagan. JaunJaungoikoak
egin du, baiña gauzetara, arazietara zu
aentzen danez, "formaliter transiens" bai da,
gauzetan arkitzen da. (/azquez eta Mendive).
2) Egite au "formaliter transiene"da.
Baiña ez dago ez Jaungoikoagan, ez gauzetan; erabat osotoro "transiene" da.(Suarez,Arriaga,Hellin).
3) Jaungoikoaren egite ori "formaliter
inmanens" da. Erabat Jaungoikoaren barruan dago,
Jaungoikoarekin bat da. "Transiene" ere ba-da,

baiña "virtualiter" bakarrik. Jaungoikoak ezin
dezake egite ori beretik kanpo ipiñi'. Gri "formaliter inmanens" izateak eragozteir dio. Kanpora zuzentzen duna egite orren arazia, efektua
da. Gu gizonokin ere berdin gertatzen da: gauz
bat egiten badegu, arazia, efektua, dijoa kanpora, ez gure zerbait. Geienak au defenditzen
dute»
Mundua Jaungoikoaren aldetik begiratuta, au da,wactiveM, betikoa1 da. Izatt ere JaunJaungoikoa
"Simplicisimus ' da ta Beregan dana bat
da. Jaungoikoaren egitea Jaungoikoa da. Earaz,
irazatea betikoa da. Baiña ori "active artuta.
Orain "passive" "begira deiogun. Munduaren aldetik. Arazi batek bere arazleafi esaten
dion relasio bat da. Besterik ez. Nola gertatzen
da ori? Begira, Jaunak nai izan duanean mundua
egin du* Baita ere bat-bateko ortantxe "relazio"
ori ere sortu da. "Relatio seu respectus uniua
ad aliud" Au da, munduak, araziak,
Jaungoikoari
ciion relazioa. Irazatea "passivew artzen bada,
esan degun relazio ori besterik ez da.

MUNDUA

BETIKOA

AL

DA?

Aristoteles
izan zan sasi su-emaillea. Berak esan zun: mundua
betikoa da. Bere ondorengo pilosopolariek nori
eldu etzekitela ibilli ziran. Alde fcatetik Idazteunaj bestetik Aristoteles. Nora ,jo? Nori bostekoa luzatu?
Santo Tomas'ek auxe esan digu: Ez dala
bearrezkoa. Leikean gauza dala. Siñismena daukala
bakarrik kontra.
I.- Ez da bearrezkoa.
Gauz bateri bere bearrezkotasuna, egillearenetik, arazlearenetik, datorkio. Ba-dakigu mUnduaren egillea Jaungoikoa

- 52 goikoa dala. Bai, baiña, Jaungoikoak nai du *na
egiten du. Gauz guztiak "libere" egiten ditu.
Beraz, mundua ere Jaungoikoak nai duana izango
da.
Ikusi ditzagun Aristoteles'en arrazoiak,
Aristoteles'ek munduan gauz aldakor
asko daudela aitortzen zuan. Baiña, munduaren
gerria, asentua aldakorra ez baiña aldakaitza
zala esaten zuan. Alegia, munduan '"neceaarie"
dan zerbait jartzen zuan. Btar ;)akiña,bearrezko
izan dan gauza bat, beti izan da. Bz du ez asierarik, ez bukaerarik.
Mundua izan ez balitz, ordea» ezer izan
ez balitz, ez eta aldakorrik naiz aldakaitsik,
ez san ezer izango. Beraz, Aristoteles'ek esaten
zuana gertatu eedin, mundua jarri bear dugu leenago. Eta mundua Jaungoikoak nai duana Izango da.
Zelntzuk dira "necesarie", bearrezko
diran gauz auek? Batzuentzako gaia, materia da.
Bta gaiaren lantzea Jaungoikoari zegokiola esa*~
ten zuten. Aristoteles'ek mundua erabat osatua,
landua jartzen zuan; eta orren betikotasuna ma~
teriarenarekin probatzen. Materia, gaia betikoa
da -esaten du- ez baidauka "kontrariorik"; beraz, ez nundik jaiotzerik.
Baiña onekin jaiotze-era, jenerazio-era
bakarrik probatzen da. Ta zer irazana bada?
Aristoteles'en beste argumentu bat:
Egite batek beste aurreko egite bat
adierazten du; mugimentu batek beste mugimentu
bat; une batek aurreko une bat. Asiera guztia
segitze bat da. Gure buruak orrela ikusten du
beintzat.
Onekin gure burusren moteltasuna baiño
ikusten al da? Orresbesteraiño ez gerala iristen
eta ukatu egin'.bear dugu? Ortxe dauzkagu arrazoiaren leen printzipioak. Amaika gauzen iturri dira ta nun dute berak sor-iturria? Ez daukatei
Gure mundu ontan gauzak orrela gertatzen dirala
ta atera al diteke munduaren asierakiko konklusiorik? Olakorik!
Beste bat:

33 Jaungoikoa betikoa da. Bere egitea ere
bai. Ortaz egite ortatik datorren efektua ere
betikoa izango <3a.
tfegira, munduaren sortzea Jaungoikoaren betikotaeunari ez baiña jaungoikoaren naiari
zor zaio. Jaungoikoa betikoa izango da, baiña
mundua Berak nei iz' n duana. aetikoa nai izan bazuan, betikoa; besyela asiera duna.
Ezin leike, ba, munduaren bearbearrezko
betikotasuna probatu. Ez dago ori probatuko duan
arrazoirik»
II.- Leikean gauza da.
Munduaren betibetikotasuna
edo asieraduna izatea, edo Jaungoikoari
begira edo munduari begira probatu bearko litzake* Bi oiek besterik ez baidago.
Betikoa edo asieraduna izatea munduari
zer? Bitakoren bat izango da, ndski; baiña ez
aukeratu dulako, eman zaiolako baizk.
BeBtalde, berriz» munduaren betikotasuna
suna dala-ta Jaungoikoari zerk eragozten dio nai
duana egitea? Gauz batek bakarrik: au kontradizioa
zioa da.
Munduaren betikotasuna kontradizio bat
dala nork guri erakutsi? Askok ori nai izan d«~
te; alegia,-kontradizioa billatu nai. Baiña S»
Tomas'entzako ori ta aruntz-onuntz dabillen O T bela dena bat. Jaramon gutxi egin zien.
Mundua betikoa? Pilosopilarientzako
au buruauste aundi bat da.
Bego siñismenarentzako bidea zabalikl
***

*#*

***

Bedi oar bezela onoko au: Alegia, beste batzuen aurrean, konferentzi-eran eglteko eratua dagola onoko lantxo au.
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Dorronsoro'tar Joakin
Villaro'ko Sakramentinoa.

MESIASGO BERRI BAT
Sarritan uste izan <5ut Mesianismo edo
Mesiasgoa judutarren zerbait bakarrik zala» Baiña aztertuan aztertuan beete ;jende BJOta asko ere
idea orrek bultzata eta eraginda bizi dirala ikusi izan dut. Besterik ezean norberak sortzen
du mesiasgo berri edo ^ainko-aizun bat, eta orri
atxiturik bizi zaigu.
Panen gaiñetik eta guzi oiek baiño sakonago errotuta daramatelae un€
ikusi isan ditut kokomunistak. Beren 3ai°"fc g tara biurtzen baldin
bagera, argi ikusten ditugu nundik norako pausoak ibilli izan dituzten komunista oiek beren
bizitzan.
Ezin uka diteke materialismoak Hegel'en
uretan edan duanik; baiña erosoago esanaz, baietsi genezake ezkerraldeko hegel-zale gazteak
jaurti zutela hegelismoa materialismoaren altzoan.
Hegel-zale gazte auek gizarteko goraberak eraginda, makurtu ziran materialismo aldera. Grazte-talde onek sortutako ideazko matxinada Federik©
Strauss'k ebaki zuan erabat beroien aldera w JeJesus'en bizitza" liburuakin. An ez dago Jainko-usaiezko ezertxo ere, izadi onen gaifletikoak ez

du baliorik, ez dauka bizirik, eata izanik ere;
dana lurrari loturik dakusgu, izadiari atxiturik,
xede guzian eroen bean itotzen dira, korapilloa
lepora bai-liota... Ideoloji ontan Jaungoikoak
ez du tokirik; berak diotenez "orain gizona dugu Jaungoiko",gizona gauza guzien nagusi eta
buru, "homo homini deus","Gizona gizonari jainko
ko'1 Gizona gaillendu digute neurriz gora» eta
Jainkoa zangoperatu.
Baiña hegel-gogaiak etsuten ntmba.it
gure Marx bear ainbatean ase: eta Hegel atzekoz
gora ipini zigun. Hegel benetan izarretaraino
igo zitzaigun mundu eta bertako gauza feta ikuskizun guziak Idea"ren kanpora azaltze bat beeterik etzirala eutsiz. Baiña Marx, aitzitik, lur-ondoraiño sartu zitz&igun, <2anen muiñ eta oiña»
rri materi utsa dala baieztuz. Gizarteko gorabera guziak, kultura, erlijio,eskubide, oitura,
eta abar... materiaren mende edo materi-eragipenaren morrointzan jartzen ditu Marx'ek. Hegel'ek,
bestearen iritzian, gauzak atzekoz aurrera jarri
omen zituan, eta berak, Marx' k, bakoitzari be~
re tokia eman nai zion. Baiña Marx'ek eskeintzen
digun materialismoa ez da illa; giaona eta materia elkarrenganako artu-emanetan jartzen dizkigu: biak daukate elkarrenganako zerikusia» Batak bestea mugatzen du. Marx'ek ez du geiegi aztertu nai bere teori ortan? Kant'et-eta bereetan
egin zuten bezela; Marx'ek gizonari begiratzen
dio batez ere; gizonak dlo ajolarik aundiena...
izan ere gizona ikusi bai-zuan beia-jota Frantzi
eta Inglaterra'ko lantegietan. Gizon-langillearen erosle Izan nai du, langille-matllaren Mesias
berri bat.
Marx'ek bere leia guziak gizonagan ezarri ditu. Ekonomiak gizona lur-jota utrl digu, indarge, bere nortasun Jatorraren. berri gabe; ekonomiak auldu eta itsutu duan giza-konzientziari erlijioak daraaio, Marx'en ustez, konsolagarri eta aringarri pixkat. Gizonak eztauka
itxaropenik bere buruan, eta Jainko orregan gorde da. Feuerbach'k erakutsi bideak ondo asko ikasi zitun Marx'ek: Feuerbach'k nai duanez, gisona Jaungoiko ortatik aske atzi bear da; Jaungoiko
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goiko ori erabat aldendu bear da gizonaren begietatik, gizonak berriro galdutako aunditasuna
lortu deaan.Jaungoikoa alde batera zokoraimz, giza-askatasunari oztopo bat kentu uste dute. Peuerbach'ek ziones nJaungoikoa mito bat, mamu bat
besterik ez daf eta giza-konzientziaren leia
guziate Jainko ortan azaltzen dira... Norberaren
naiak sortzen dute Jaungoiko ori..." Feuerbach-zale
-zale oien ustetan "siñismena buru ariñen gordeleku dugu"» Orregatik Marx eta marxistentzat erlijio guziak ukagarriak dira, gizonari bere beartasun eta morrointzaren konzientzia ito eta itsutzen diolako. Bide ortatik etorri zaigu Marx onako au esateraiño: "Erlijioa norbere konzientziaren agertze uts bat, giza-sentipenaren sorkari
bat besterik ez da..»H Beraz langille-maillari
etzaio erlijioak danaion lozorroan paketsu utzi
bear*.. Bere beartasunaren berri jakin bear du,
beregandik astintzeko.
ilta ona emen marxista-komunistak sortu diguten Mesiasgo berria: Marx'en ideolojiak
sortu digun proletariotza ori mundua eraberritu
naiean daMlkigu*; izan ere ortxe dager argi asko
proletariotza orren indar berezia. Proletariotzak
Mesiasgo berri baten itxura artu digu; mito bat
sortu dute eta mito orrek damaien indarrez sortu
nai dute Mesiaego orrefc eskeintzen dien proletariorio-erregetza.
Euki dezagun gogoan, matxinada guziak
mito baten ondorio, edo indar-eragille beintzat,
izan dirala kondaira zesr. Eta komunismoak orixe
aukeratu du aintzakotzat; kondairak etzion, noski ta egiz, bere burutapenei arrazoirik eraan, eta Mesiasgo orren arrazoiak asmatu egin bear izan dituzte, era ortan kondairako gertaerak beartuz eta oker-epaituz. Komunismoari eztatorkio
.Indarrik berak, jakintza bidetik joanda. eman
dezazken arrazoi eta oiñarrietatik: jakintz-arauz
joka balezate sua. Izan ere, proletariotzaren
askatasuna itxaron 'dute, eta amets orres suzpertzen ditu.
Esan genezake komunistak itxurazko mamu-bizitzan bizi .^aizkigula: ez dituzte ikusten

gizonak dauzkan zenbait alde naastuak: alde bakarrari lotzen dira. Teori aldetik begiratuta
esan genezake komunismoak berea egin duala; baiña
praxis-aldetik ikusi ezkero, siñistu eziñeko
indarrez jabetu zaigu, zabalkunde eta demagoji-tresnaz zenbait erri lilluratuz eta astinduz.
Mesiasgo jator bezela, ortodoxi
nean bizi diran erlijioen antzera, bestaldeko
kale egaletik letozken epeta edo zeziorik ez du~
te iñoiz ere onartzen; saio auek komplot edo
kontrazko egiñak bezela erizten bai dituzte. Berak menderatu eta zuzendu nai dituzten erriak,
Jainko anker eta gaizkilleen morrointzan oxnen
daude, eta, beraz, esi ortatik askatu ditezen,
bide guziak legezko derizkiote.

Komunismoan etzaio gizon bakarrari jararik egiten: glzon batek eman dezakean pentsamentu edo epaiaren azpitik gizarte-mailla baten
aztarna nabari dute: gizon onek ez dio ajolik,
orrek adierazten dion maillak baizik; gizonak
ez du baliorik; gizona maillaren zantzo eta ezaugarri baita. Ez dago elkar-batzerik. Burges-kapitalista
pitalieta-mailla eta proletariotza-maillaren artean ez dago korapillorik.* eriotzaraiñoko gudaketa daramaie.
Len ere esan dugun bezela, giza-konzikonzientziaren
aldakortasuna ekonomiaren mende omen
dago. Gu ere bat gatoz konzientziaren aldakortasun
dun ortan: konzientzian ez digu beti arpegi ber™diña erakusten: nolz estu, noiz zabal ematen zaigu: era bakoitzean giza-barruaren egonera berezi
bat agertzen digu. Giza-konzientzia egon ez dago
geldi (estatice)', ibilli dabil. Baiña konzientziaren ala-ola ilbiltze eta agertze au ezin esan
genezake gizarte maillaren ekonomi-egoerak agintzen eta mugitzen duanik: emen ez gatoz bat, kondairak daim izkigun egintzen aurkako bait da baietz
au. Komunismoak, ekonomi-aladaketak ipintzen ditu
gizarte-maillen aldakuntzen muin eta arazle: ekoekonomi-aldaketak, katoliko-iritzian,irugarren edo
laugarrengo arrazoi-maillatan sartu baldin baditezke ondo, baiña ez muin eta arazle nagusi bezela.
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osoaren egoera ertsia ematen, alde bat baizik.
Dana dala, eain diteke onartu lagille-mailla guziak batera konzientzi bakarberdiña
dutenik: langille-talde asko daude munduan, baiña komunistak dloten proletario-konzientzi orl
ez dugu ikusteru Bzin ukatuko dugu langilleak
toki askotan ankaperatuta, lotuta, neurriz goitik lanera beartuta daudenik...
Nai gabe agertzen digu komunismoak
bere jatorrizko pekatua: "gizon batek beste gizon bat, eta mailla batek beste mailla bat lertu bearra.
Askotan izarretaraiño ^aso duten materialismoaz diardute komunista berak, eta ustekabean-edo, inoral-soroan sartu zaizkigu: gizpn
bat edo mailla bat lertze ori moral-begiz eta ez
ekonomi-begiz ikusi bear dala ezin dezakegu aaztu. Moral-aldetik erabat gaitzetsia bear du izan,
naiz kapitalista ideologoak ontzat artu: kapitalista ideologo oiek ezin bai dute besterik egin,
baldin gizoña lertze orrek Ekonomia azitzeko eta
Srrien aurrerapenei laguntzen badie.
Orregatik, Marx bere teoria zertzerakoan moral egiten diardu, eta ez materialismoa:
itzetan ez baiña bere ideolojiari darion egian
moral-aldetik makurtzen11zaigu Marx: ori bai dala "ao batean bi mingain , alegia, materialismoa
sortu nai moral-gertaera batek eraginda. Jakiña,
Marx'ek uste zuanez, ekonomia izan omen da beti
errigorabeeren, eta batez ere langille auzian,
arrazoi eta oturri kondaira zear.
Bestaldetik, kapitalismoa zapuztu bearrekoa da -diote- ez langille-mailla lertu bearrez darabiltelako,balta kapitalista-ekonomiak
ekartzen ez dualako ere: izan ere, ekonomi-legeak erabat aldakaitzak dira -diotenez- eta kondairak beartuta kapitalismoa ezerezfcra etaita
ikusten da. Marxistak sendoki siñisten dute k6n-

40 kondairak garaipena emango diela: beren filosfiak
orixe baiezten bait die. Joanak beltz ikusten
dituzte, etortzekoak argi erraiñuz bilduta.
Bana dala, ezin zalantzatu genezake
kondairazko materialismo orrek ba-duala egitik
"zerbait", ekonomiari leporatuz zenbait gizarte
eta langilleen arteko goraberak.,. Baiña ortik,
gisarteko aldaketa "guziak erabat", ezbairik ga»
bet ekonomiaren eragipen-azpian ;jar:ri "bear dlrala esateraiño ba~dago bide puxkat oraindio...
Jokaera ori erraz eta bakunegia duzu. Sizartearen bizitza eta kondairak daraman azi-bidea ez
dire. ain arin arin ezkontzen ekonomiaren legeekin. Beste arrazoi asko dauzkagu tartean ekonoekonomikoak
baiHo eraginkorragoak: jeografia bera,
lurralde-giroak, errien izaera)r^ oiturak, gogoak,
espiritua, eta abar.•• Emen dago Marx'en akatsa:
ez digu iñolazko bereizkuntzarlk egin, daiia pilloan artu du... eta orretxek galdu.
Asieran esan dugunez Hegel'ek zerikusirik izan badu Marx eta bere teoriaz, iichte'k
ere ba-dula aundirik esan bear: Fichte'k zionez,
norberak aortzen omen du mundua: benetan teori-munduan zebillen Fichte ameslaria» baiña Marx1
ek, aurreko orren filosofiak eraginda, mundu berri ori ez du idea utsen mende eta ssku utziko,
gertatzenera, ezur-mamizko zerbaitera sortu baino: sortu eta eraberritu. Fichte'ren idea utsak
ez zuan ase nunbait gure Marx: filosofiak zemaizkion idea utsen aurka atera zitzaigun Marx, aragi-ezurrezko zerbait eskeiñi naiez. Eta materialismoa ernarazi zigun, naiz-ta au ere naiko uts~
keri izan egitan.
Eta berriz ere bi mingaiñoko aotik diardu mintzatzen: materialieko dialektikoa darabil. Materia, geia, arrazoiz, zentzuz, indarrez,
egin-leiaz, askatasunez jantzi digute. Teori ori
ez ote dugu, dirudinez, materialismo ordez ideaidealismo
bat? Batetik materia, berez illa eskeintzen digu, eta bestaldetik, dialektika izena ezartzen dio, efre dialektika gogo, arrazoi eta
konzientzi-giroan bakarrik jardun dezakeana dugu: nola ezkondu *bi ofc?
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ditugun akatsik aunSifcnak auek di.tu.gu: bere gizaldian ikuai zituan gertaerei balio orokorra
einan die. Eta emenciik datoz beste oker guziak.
Motg gu^,ietyko gizarte gcraberen arrazoi bezela
ekonomia dakar beti. Komunismoak sortu zezakeart
mitorik nagueiena proletariot2aren Mesiasgo ori
dugu, Berdiaev'ek dionez. Moscu, Erroma berri
bat bezela ikuei nai zuten: Mesiasgo orren uroe.
Komunismoak bere erraietan daramar
Jainkogabea Feuerbach' en udetan edana dago» Jainkogabe
kogabe bizi da Komunismoa, "b^iña Mesiasgo ortan
sinismen sutsua dauteate. Sinismenez bizi dira»
ez adimenez, Berdiaev'en esaeran. Eta Jainkogabeko
belco teori orrekin erlijio kutsuko guiiia erabat
galdu dute: moral guzia gutxietsi eta erail diç;u~
te, moral berri bat sortzeko. Bide ontatik EkoEkonomia eta Teknika goraipatzen dituzte, gizarte
berri orren eraikitzeko.
Baiña dana dal8, ba-du bere egia komunismoak, kritika egiñaz c'fakarren ogia. Berdiaev'ek dionez: "Komunismoaren zoritxaxra, kriekristau
munduak egin dituan zenbait pekatuen zigorra
rra da, eta komunismoak sitortzen ditu pekatu
oiek..." Kristauak ez dute beren eginbearra bear
bezela bete; komunismoak esaten digu ori * Kristau
tau bizitzan ez dugu bear ainbateko Kristori darion su bizi ori nabaitzen; eta ainbat cta gutxigo ekonomi bizitzan. .. Komunismoak egia esaten digu "gizona ez dalt» lertu -bearrean ibilli
bear" ziurtatzen digunean
Orregatik komunismoaren gezurra deusezteko, Egia ezagutu bearrean arkitzen gera w
(Soloviev).

Iñaki Bereziartua
Arantzazu'ko praillea.

JAKINTZA
KULTURA
KULTURA
ANTZE
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EUROPAKO ELEIZ BERRIAK

Europa zaar ontan gogor tinkatu ditu
sustraiafc egungo efti berri onelc. Frantzin bertar leiz berri jaeotzea beiñere ez bezain naroa
izan da azken urte auetan: iru milla eleiza 3 a s o
edo konpondu dira 1949 ezkeroz.
Oraindik bizkorrago dabiltz Alemani'n;
Koloni'ko inguruetan bakarrik berreun ta berrogeitamar eleiz Jaso dira azken amar urte aaetan.
Italia ere esnatu da, batez ere Ipar-eldetik.
Orra or gai ontaz, Europa-zear dakusgan uartze alaia.
I.- ORRENBESTE ELEIZ BERRIREN ZERGAITIA,
Lau arrazoi dagerzkigu garbiro:
1) Azken gudan ondaturiko eleizak
berritzeagatik.
2) Erritxo ta baserrietatik uri aundietara datozenak zaintzearren.
3) Alemani'n, gaiñera, rusoen aldetik
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4) Kristautasun-kimu berriak sortu
diralako Europa guzian, adibidez, "Mission de
franoe".
II.- NAZIO ARTEKO NABARITASUNAK.
1.- Nun eleiz berri geiago?
IparIparraldeko
nazioak ditugu nagusi; Lutero ezkero erlijio gudaketan naasturik ibilli izan diran nazioak dagerzkigu garaille. Emen eartu deaazkegu
Prantzi, Alemani ta Suiza. Paketsuetan.berriz,
Itali ta Españi. Geiegirik gabe esan dezakegu
eun eleiz berrietatik larogeitamar Alpes ta Pirineos
rineos goitik agertzen dirala. Gaiñerako amar
Itali'n; eta Espaiñi'koak nun dira?
2.- Eleiz egikeran ezberdintasunak.
Iparraldean aurrendari, berri-zaleak
ditugu. Egoaldean, berriz, adibidez ttali'n, aserre-xamar lendar eta oraindarrak.
Espaiñi'n,berriz,zaputzetan..• Dana dala, jaso
diren eleiz berrieri berri-kutsu bat darie. Berri-zaletasuna burua jasorik dabil. Egun, Europa'n
pafn bukatu dirala, eean dezakegu, estilokeratzazko jarduñ aserreak. Danak baitetsi dute joe~
ra berri au. Garaille dugu eleiz egikera oraindarra. Garbiro dasaiguonek, ez dala au, nolanaiko ertilarlen txoroaldi bat, jakituri, teknika,
ta egikera osoaren aldaketa sakon bat baizik.
Au gertatu lzan da beti erti-aro-eraldaketa na.gusietan.
Ikus ditzagun orain banan banan aitaturiko nazioetan egin diran lanak.
III.- ERTI LANAK EUROPAKO NAZIOETAN.
1.- Itali.
Batez beste eleiz aeko dira Italin'n; eta oien artean zaar geiegi.
Ala ere beargune aundia sortu da uri aundietan,

inguruko jendetza guzia lai&terka datorrelako.
Itali'tar arkitektoak beste edozein nazioetakoak bezin ondo gertuak daude eleiz berrigintzari
ekiteko. Ssan dezakegu, beraz, Itali'n ba-dirala beste edozein nazioetan baiño etxegille garai
geiago. Aalraen aundikoak dira, eta eleiz jaso~
tze ortan asmo bikaiñak ere badituzte. Baiña,
eleizgizonen aldetlk ez dute laguntasunik aurkitu; batez ere Teoloji gidaritza nai lukete. Eleiz
gizon asko, ertilari-naimenaren irrita oiei bidea erakutsi bearrean ixillik daude. Ikusi ditugu orren ondorenak: gaurko Itali'n jasotako eleiz berri asko, anxe besterik ez dira, orma
zaarrak apainduri bsrriakin. Onek galerazten du
erlijio-erti egiazko baten bizikera. Sz augu
txarra orainarteko eleiz jasotzea zarra dalako,
bere garaia joan zaiolako baizik. Ez dugu esan
nai orain arteko guzia txarra izan danik, beste
gaurko erti berri onl ateak zabaldu bear dizkiogula baizik. Esate baterako, zergatik jarriko dituko ainbat altare, oraindaiño bezela? Apaiz
geiegi bagenitu-edo, barroko aspergarriaren ondorenak utzi nai ezik bagenbiltz bezela.
2.- Alemani.
Ezin siñetei ikusi
gabe, nazio onek azken urte auetan egiñiko lanak.
Pizkor jeiki zan azteen gudaketan zigorkada bi~
kaiña artuarren.
Eleiz gaietan aldaketa asko ikusi ditu; batez ere. Obispo jaunak, erri-jendea apaizarekin eleizkizunetan alkartu naian egiñiko lanagatik. Au da, gaur doixtar-eleizaren nai kezkatia.
Aldareak jendearengana urreratu dira.
Meza-emaillea ere, aldarez beste aldetik jendeari befeira jarduten da. Aachen'go eleizan ere,
bai Jaunartzeko toki egokia: erdian dagon aldare nagttsi bakarra alboetara luzatzen da bide
luzean. Orixe bai "Jaunaren Maia".
Berezitasun berri bat dugu leiartzan
edo bidrierakin ere. Eztira oraindainokoak bezela, ormigoiz alkartutako krietal lodiz egiñak
baizi.k. Teillatuak lurreraiñokoak dira geienetan,
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larden eta labanak benetan. Mar-go biisiz jantzita antzezki irudiak, egon eziñik, keaicati, doixtarren arazo eizt^kor ^fazien azalgai dirudite;
nazio indartau eta nortsmin bikaiñeko onen zerbait darakusgute oraingo eleiz berri auek.
3.- Suiza.
Bazio ontan ez da ain
indartsua liturji-zaletasun aurrendaria. Orregatik aurrerapen aundirik gabt; dakusgu emengo eleiz
egintza. Planto eginda gelditu dira erti arauketa
ta geldi baten babeeean. Gotzai ta apaiz askori
ez die eman ajollk erti berri onek. Itali'a bezela Teoloji gidaritza bat falta zaie ertilarieri. Ala ere, azaldu dira etxegille garaille
batzuk: Heiman Baur ta Fritz Netzger. Lan ederrak egin dituzte. Baita Paul Stockli'k ere, aitaturiko bidriera jasoeran.
4.- Prantzi
Ez da errez emengo
orti berria epaitzen; batez ere bere jomuga eta
egikeran. Berriketa ugari sortu dute, Vence, Assy,
Adicourt ta Rochamp'ko eleiz berriak. Kritika
gogorra egin zien Vence'koari, orain urte batzuk.
Bost urte geroago Rochamp'koari ez diote ezer
esan, askoz berrizaleagoa izan arren. Baiña:
egia esan Rochamp'ko onetzaz ere: ez du au iiturJi-zaletasunak sortu. Eleiz izenaren ordez mumuseo izena ezarri dezaiokegu. Ikusmira egarri diranentzat egiña dirudi.
2er ikusi aundia izan dute Coutourier
ta Regmi apaiz dominikaak. Gogor jardun dira,
"L'Art Sacrée" tzeneko aldizkariak, ertilarieri
bidea zuzendu naian;bearretsi naian, alegia, eeleiz-gaietanpin jokatu ditezen.
Beste nazio askotan bezela, Prantzin
ere, eleiz zaarrak berritu, arindu eta argltu
egin dituzte. "Mission de france" izan da gidari;
bai lan ederrik egin ere... Lagundi onen $ow\igaf
eleiz gai guzletzaz, berritze sakob bat da* Bere jarduna erti-alor berrietara ere eldu da.

5.— Espaiñi.
Ez da zailla nazio
ontako erti-berri edestia egitea. Lerro gutxitan sartu diteke guzia. Espaiñi'ko eleiz-berirl
jasotzea izakizun omen da oraindilc...
Azkenengo g daketa ezkero nazio au
lerigo era zaarretara biurtu zaigula dirudl.
Igaro dezakegu nazio au Iparaldetik Egoaldera,
egungo berriketa ontaz jantziriko eleiz berri
bat aurkitu gabe. Noizean bein zerbait azaltzen
da, baiña beti bildurrez bailira, berrikeri lotsati batzuk orma zaarrari erantsiz. Zeren bildurra?
Dagon puxka ori ere Iparaldean dager.
Joan gaitezen beruntz, ia zer dakusgun. Eleiz
zaarra ugari! Ala ere ori beste errurik ez balitz...!
Europa guzian eleiz zaar asko gelditu
dira eleizkizunetatik baztertuta. Batzuk museo
edo beste zerbaitera biurtuaz, eta ez gutxl lurra jota daudenak.
Ori ala izan arren, Espaiñi'n or gabiltza gora ta bera, autsez beteriko eleiz zaar
oiekin; oberik ez baitaukagu otoitzerako. Ara
nolakoak ditugun eleiz oietako batzuk: apaingarri geiegi; autsa mardula oro estaltzenjpipiak
jandako egurra alde guzietan, mats-mordo, osto
zikin, urre-kolore, biotz-ukitu naiko edergaillu
galanki; aspergarri geiegi: anima bete ezin ala.
Ondo dio bai Lerkaro kardenal jaunak, antziñako
eleiz zaar oiek ez dakitela gaurko gaztediaren
biotzak betetzen.
*•

*

*

*
*

•

*

*
*

Bukatzera noa. Eleiz-berri J&sotze o~
nek, utsuneak izan arren, itxaropen alaitBu*bat
dario gure biotzetara. Europa zaar onek ezin
ditzake buru-arinkeritzaz epaitu egungo erti-lan
guzi oiek.
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Erti-aro berri baten asieran gaude.
Orregatik ezin ditezke orain eginiko lanak geiago edertu ezin alakoak izatea. Lana pranko egiten ari dira Iparalieko nazioetan. Ala ere,Ego~
Egoaldetik etorrl oi izan da beti irudi asmaraen
bultzakorra. Itali'tik sortu da geienean Ipar
aldekoen utsuñe betetze eta leunketa.
Oraiñarteko eleiz berriak, eder eta
esan nai aundikoak izan arren, zerbaiten bearrean deritzaizkit. Nik uste Itali'tarren zai
daudela, azken osakuntza lortu naian. Ez da
izango lenengoz; len ere izan da bitan gutxienez: XI eta XIII garrenean, Erdi-aroko erti-azalkeran
keran lenengoz; eta geroago, "renazimienton
detitzaion XV-XVII'garrengo erti-klasikoaren
berpiztean.
(Jertatuko berriro auxe bera...? Alaxe
uste.

Ulazia'tar Yon, ofm.
Erri-Berri'n filosofilari
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APAIZAK NORA...

«6«

Ba-da Elizan* ospe atindia izan efca,
ia aztutzera etorri dan Anaidi edo Ordena bat.
G-aur, ordea, Anaidi orren xedea, ez dala alperrikakoa ikusten da? apaiz gasstex bizitz
tankerari bagagozkio. Anaidi onen eta g&urko a~
paiz askoren bizitzerak, langiatzerak daten alkar-ikueiaz nabaiturik, lerro batzuk zuzentzen
dizkiet YAKIN-en irakurleei.
Aitatutako Ordena ori,
Oanoni"Canónigos Regulares" d«ritzaiona da. I13t euskeraa, Arsu
Arauduen
Kanonigoen Anaidia deituko diot. Ete Anaidi
orteko gizoneris Arauduen kanonigoa.
Anaidi onen arrastoari jarraiki, bere
asiera teillatzen badugu, laugarren glzald1rai.no
errez iritxi gindezke. Gure ezagun dan leren katemailla, Vercellisfko Eusebio deunaK: omaten dl *
gu. Italiako Vercellis'en Gotzai zala (340-370)
berak eta erriko apaizak .M7ida comun" egiten zuten. Ordundik aurrera arrunta da Sotzaien eta apaizen bizikera ori. Adibiderik ezagunena, Agus^Agustin
deunak Hipona'n darakutsaguaa (354-430). Ez
baizuan apaiz egiten "Vida 'comun" ori egin nai
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etzuanik.
Bizikera ori erruz ageri da laugarren
gizaldla ezkero. Baiña ordura arte? Orrela bizl
ziranak, Bidalien egiñetako IV atzalburua dute
eredu: "Ainbeste sinisdunen biotza, berriz, bakarra zan, baita gogoa ere; eta iñork ez zion
beretakorik ezer bere zunik; guztia guztientzat
zitzaien, ordea. Sidaliek Jesukristoren Berpiztea
a bipilki aitortzen zuten, ta guzitengan eekerra
zan ugari. Landerrik aian artean batere ez zegon;
beren alor eta etxeak, jabe guztlak saldurik, orflaiña ekarri ta Apostoluen oiñetan jartzen zutelako,* eta andik bear aiña bakoitzarl ematen zitzaion. Orreia, Bidalien Barnaba (edo berdin dana Atsegin-seme) goitizena ezarri zioten Josek,
Kiper'en yd^o ta lebitarra zanak zeukan landa
saldu ta ordaiña ekarri ta Bidalien oiñetan ja~
rri sun» (Olabide, Bid. Eg. IV, 32,37).
Itun Berriko zerrenda onek, ba-du bere esanaia. Jesukristoren ondorengo 63 garren
urte aldera, aldatu degun ori aitortzeñ bazaigu,
geroxeago ere alkar bizitzak iraungo zuala, nork
uste ez du. Ez bear bada, ziurki, aipaturiko zerrendak dion bezin ertsia ta zabaldua, baiño bai
elizgizonen artean bederik; elizgizon batzuen edo
askoen artean.
Dana dala, eztabaidarik erabakitzeko
agiririk ez dager gaurdaiño. Ipotesis bezela*gure iritzi koskorra azaitzea bazaigu, ordea, berriz esan, ba-zirala bizikera ori zeramakiten apaiz-taldeak, genioke. "Esenios" deritzaien erlijioso oiek, ez ote dira neurri batean, alkar bizitza neurrian alegia, adigarritxo bat?
Jarraigun IV garren gizalditik aurrera,
apaizen alkar-bizitz onen berri ematen; noraiño
di^oan, nola ta zergatik puskatzen ikusiaz.
Agustin'en Hiponako alkar-bizitzak ondorenetan ere aberatsa zalarik, gotzai ugari eman zizkion Elizari. Gotzai auek, Agustin'en es~
kolako umeak izaki, Maixuen ikasiak eredutzat jorik, beren bizitoki berrietan: Italian, G-alian,
etab., "Episkopio" bexriak eraiki zituzten. Oietako bat, Julian Pomerio, 450 aldera, Arles'ko
gotzai dakusgu.
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Gregorio Aundia Aita Santuak (590-604),
Inglaterrako Apostolu Agustin deunari, arren erregutzen dio, lurralde artako ellzgizonei, Elizaren
zaren asierako biziera jarrai nrazteko. Eta bere
aolkuaren oiñarritzat, Bid.Eg. IV azalburua dakar.
VII eunkadan, Toledoko Elizbatzar orokarrak (675) bakarrik aipatsen du elizgizonen
alkar-bizitz au. Zortzigarrenean berriz, Kontzilio ta Sinodo oroen leloa bera da: elizgizon guzien alkaivbizitza. Garai onetan, Karolingioak
agiri dira Europa geieneko agintari, ta klerigoen alkar-bizitz ori gogo zaiela esateko, naiko
da beren indar eta eskubide gu2tia, Elizbatzarretako erabakiak betearazteko eskeitzen dutela,
^akitea.
Orain arte araudiren bearrik etzan.
Norberaren borondatea aski, gotzaipean elkarbizitz egokia eramateko. Orain berriz, eliagizon guztiak bizitz orretara beartu nai diranean,
lengo asmota ta gogo on aiek ez dagertz iñundik.
Eta danantzako araudi bat antolatzen da Aix-la
Chapelle'ko Elizbatzarrean (816), Metz'ko KroKrodegango Gotzaiaren oiñarrt ta eredu dala.Bizitza zeazkiro zuzentzen duan araudia. Zeatzegi,
apaiz batzuei ez artzeko. Baiña, duan bigarren
akatxa, askoz aundiagoa da: bakoitaari M bsre
ondasuna uztea, alegia."Dana danantzat uraj gi~
zon aientzat gogorregia omea zan. Ta arazoarl
buruz: "Hostris temporitus pereuaderi non potest", dio. Alkar bizitza osoro eraman nai dutenen arloa, berriz, Gotzaien eskuetan usten da.
Onela antolatutako alkar-bizitzak, ia
eunkada batean dirau, Karolingio altsuak aginta~
ri dirala.
Oiek 789'an eçandako lege batek ala
zion: MQui ad clericatum accedunt volumus ut
illi canonice secundurn suam regulam omimodis
vlvant".
Garai artan, len ere erabilUtako
rt
canoniciM itza, arrunta biurtu zan, eliz batean serbitzeko itza emana zeukaten apaiaak izendatzeko. Edota eltz orretako wcanon" edo
matrikulan idatzita zeuden gizonak señalatzeko.
Kanonigo auen biziera ta ordungo mon-
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berak ere kanonigo ta monjeak, ez baizuten gogai
gai*±rik izan bear arloari buruz, Karlomagno'k
Tours'ko Martin deunaren konbentuko klerigoei,
onoko au esateko: "Aliquando enim monachoe, aliquando canonicos, aliquando neutrum voe esse dicitis".
Apaizen bizikera au oso zabaldua dager bederatzigarren mendean. Esandakoaren adifcidez, Italia'ko Katedral auetan: Bolonia, JferFerrara, Gubbio, Torino... Prantzian: Avignon, BeBesançon, Bruges, Chartres, Cambrai, Metz, TouToulouse, Tour... Españin: Sevilla, Zaragoza...
Danok dakiguna da amargarren eunkadako
elizgizonen lur jotzea. Erri-agintariak, etzeeokien arloan aurreraegi joanik, bereganatu dute elizgizonen aukeratzea. Ta noski, merezi etzuten asko, klerigo biurtu dira. Eta gero, Simonia, konkubinato ta oiek nagusi. Ots: anarkia.
Gauzak ola, nola iraungo klerikoen alkafc-bizitzak? Ba-dira alare, gutxi izan arren, .gau illunean zeruko izartxo batzuen antzera, elkar-bizitza osoro daramakiten etxeak.
"Burni-aro" onek asko ezin iraun nunbait, eta ondorengo gizaldikoak bizikera eain
ederretsi, ta berritzeari gogor emanak dakusguz,
Cluny'ko fraideak gidari. Klemente II Aita Santu
dala berritze onek gorenen aulkia ere ixaJbazi
du. Une ontatik, Aita Santuaren eginkizun berezi auen artean, lenengo bezela dager elizgizonen
zuzentzea. Ba-du laguntzaillerik pranko, gartsuenak Pedro Damian deuna ta Cluny'ko Hildebrando
aundia diralarik. Aien ustez, ordea, zuzenbide
bat besterik ez da: elizgizonen alkarbizitza;
baina "dana danana" dala, iñork ezer bererik
gordetzeke. Ara emen 816»ean Prantzi guztirako
Aix-la-Chapelle'an eman zan araudiren bereiztea:
•'Dana danana" izan zedilla. Oraingoan, xeetasunetan sartu gabe, au agintzen da: elizgizon guztiak, iñork bererik gordetzeke, alkarbizitza
egin dezatela (Erroma'n 1059'ko Eliz Batzarraren
erabakia).
Cluny'ko Hildebrando Elizaren buru
izatera eltzen danean (1073-1085), indar "berritu-
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rik darraio len zekarren lanari. Eta onela zematzen ditu, aren esanetara jarri nai ez dutenak;
Ez daukazute beste biderikj edo elkar bizitzari
ezarri, edo zuen ondasun-Mdaa
(prebenda) Gotzaien eskuetara itzuli". wQuod si neutrum, quod
absit, facere recusatis ex autoritate Dei Omnlpotentis et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli,
omnium ecclesiarum Introitum vobis,
usq.ue ad
emendationem congruam, prohibemusw« Olaxe leun-leun zuzentsen zaie Hildebrando aundla^

Gaitzak, ordea, lan aundia daula egiña»
eta eziia zuzenSuko dira guztiak. Eta puskatuko
da gaur oraindik puskatua arkitzen dugun apaiz-taldea.
Alkarbizitza oso-osorik beearkatzen dutenak, HArauduen Kanonigoak" deituko rt
dira. Alkarbizitza gogorregi dirudion taldeari, klero sekular" esango zaio. Azkeneko auek Katedral edo
kolegiata bateri ezarriak baleude, berriz, f!kanonigoak" soil-soillik deituko zaie. Batzuen besteengandiko bereiztasama, orixe izango da, ba:
alkarbizitza edo ez«
oraln garbi, edestiari esker,"ArauArauduen
Kanonigo" bi izenlde, sinonimo oien esanaia
"kanonigo" dalakoa, danana ta aspaldi aspaldikoa;
"Araudun" berriz, bereiztale.
Amaikagarren mendetik gatozt ba, norbera bere bidetik. Gaurdaiño bata beetearen
berririk gabe ta oso aldenduak. Baiña Mklero sekular" esan dugtan ori, bide berriak urratzen ditualakoan-edo, zaarretara jotzen ote duan gaude.
Ekipoan lan eglteko gogoa-edo, nabari da nunai,
gazteen artean batez ere. la gogoa ezezik, egintzak ere ugaritzen dakusguz.
Bestalde, arauduen kanonigoak ere,
praille bizitzart zeozer utzirik, apaiztasunari
gero ta emanagoak arkitzen ote ditugun, esan liteke.
Bi zatiak,inguratzera, alkartzera ote?
sintesis ori noiz lortuko gaude, guztiontzat ori
dala onena uste dugunok.
Lasa'tar Prantzisko
Araudun Kanonigoa.
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MAINDIRESANTUARI
Idazpuru onekin, euskaldun guzientzaieo
iralurkismn Tbatsuk asten difcut.. Sarritan itz
egin aal izan du "Cultores Sanctae SindonisM-ea
Españi'ko ordeakariartkinj eta bein batean, Yi.~
KIH aldizkariaren irakurls deneataako, Maindire
santuari &«ru^ko zerbalt idazteko asmoa artu nuYAKIN aldizkariak zalantzik gabe artuko
dituela uste dut idazki auek, gaurko eguneaa
ainbeste garrantziko ta erabillla ctan ezkero.
Bere ezagutzeak on asko egingo ^aidie deneri.
Aita Iriarte'ky Maarillen emandako konferentzi on batean onela 25ion: "Gizon ^akltunak
Maindire Santua begietsitKeanf Jesukristo'ren
pasio idatzi balute Kristau biziak asko aurreratuko lutke".
Aldez'di bsrezlak aztertuaz ibilliko na~
is jardun auetan -.^ai.a ain eder eta ugaria da, izan ere- kristauaren zaletasun naguBi dan JeBUJesukristo
Salbatzaillearen. Pasioa, Euskalerrian za~
baltzeko elburuarekin. Jesukristo nola zan ezagutarazi eta ezagutu ondoren naitarazi. Orra nere
elbuma.

- 36 Maindire Santuaren deskrizioa albora utziko dut, denok ezagutuko baiduzute noeki.
Jardun auek sindonologo aizun bat ezagutzera emanaz, astea onurakor dala uste dut,3?xunditurik jakin baigenuen Españi'n norbait, arean
bere onean, begikatzen du bururakizun sindonologo
aizun orrekin, izenez Hans Haber.
Jesukristo'rei» errebelazioak izan dituela esaten du, eta Gurutzean etzutela 11, jaio, berrlz, Amerika'n. Maindire Santuari buruz liburu
batzuk argitaratu ditu, ta bere asmoak baiesteko,
berak ezagutzen ez dituen jakintsuak aipatzen dltu.
A. Werner Bulst'en irakurkizun bat itzez-itz einango dut. Atzerrian idazpiiru onekin
argitaratu zan: "Sindonologo aizun bat".
1.- NOR DA NABER BERNA?

1954'gn. MagonMagonza
errian argitaratu zuen nDa,B fiinte Evangeliu
liburua, Kurt Bernak egiña. Iru urte geroago,
1957'gn. beste alako Hans Naber'ek Stuttgart urian
argitaratu zuen HDas linnen" liburua. Bi oek Torino'n gordetzen dan Maindire Santu edo "Sindonb"etzaz itz egiten dute*
Izengoitiz Kurt Berna, baiña berezko abizenez Hans Naber da. Bere lanetan Berna'k A«
A. Santu Pio XII '.ri idatziko ziokean eta egiñeak berak zabaldu zuen gutun batean artzen ditugu argibideak.
Hans Naber [Kurt Berna] 1936'an ikaatola utzi ta ^atetxe batean sartu zan kamarero bezela. Guda bukaturik, idazten ez, baiña gerra ondorengo lan denetara eaiatu zan: fotografi-lanetan eta kafe, tabako, ta edari biziak sal-erosten
jardun zuen. langintzaz kamarero da. Ez da gizon
jakintsua ta ikastetxe nagusian ibilli ez arren,
idatzi du.
1947*am Jesukristo'ren errebelazioak izan zituela dio ta zazpi gau ta egun igaro zituela lo egin gabe. "Film batean bezclaxe, ikuei nituen nere begien aurrean gertari denak.«.askotan»
siniskaitza badirudi ere, lur ze&r ikusi al izan
nuen". Azkenean Jesukristo'k "bere ixillikakoa"
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etzuen nere biotza zauritu, ezta zeartu eri . Arrezkero, lantzak sartzean egindako zauria ta
irteerako zuloa Torino'ko Sindonean nabari ditula baiezten du Naber Berna'k. Jesukristo illobian bizirik ipiñia izan bide zan ta oaela esplikatsen du. pizkundea. Naber Berna*ri geroka
errebelazio batean 3aklñarazio zion: "1947*ko
neguan Jesua aurra Amerika'n ^aio zala ta Aur
onetan bizi zan Jesukristo'ren notina". Aita
Santu Pio XII'garrenari asmatuak jakiñaraz^ zizkion eskutitzean barreatzen du au. Alako errebelazio asmatuak edozein kojnentario sobera dutela
uste dugu.
2.

NABER BERNAREN ARGIBIDEAK.

Lenbiziko liburuan berekaxa ikasitako gizona bezela
agertzen bada ere, bere jakintza-pretensioak
askotxo nabarmentzen ditu, eta irakurlea aitzindu ez bazaio, a.ren asmoak kutsatu dezake, sarritan gora jotzen baidu eta glzon jakintsuen aglntaritzari esku 'ematen. Esate baterako,VonSiegmund
mund irakaslea (Fulda'n Teologi katoliku irakaslea) f Von Gampenhaueen (Heidelberg urian feologi
protestante irakaslea), Reissner Irakaslea (StutStuttgart
urikoa). Heronek irakasle auei galde egin
nien eta Naber Berna ta bere aemoekin zerikusirik, artu-emanik, ez daukatela aitortu zidaten.

Bigarren liburuan Naber Berna zuurkiago jokatu da, izen gutxiago aipatzen ditu; ta
bere argumentuak jaulkitzea naiago du "ixlllikako adimen trustean" Jendeak bereganatzeko. Alaz
ere, Naber Berna'ren llburuan jakintsuak mintzatzen d i m -alako Kolonia'n Ikastetxe nagusiko
Hirt irakaslea, Ernst bere asistentea ta aiueepGiuseppe
Rillardo Kongregazioko Kardenal-Idazkaria
irurek berak aematuak- Maindire Santuaren kondairako albisteak okertu egiten ditu, eta eunaren propiedadeak azaltzen ditunean^ Hynek txekar
sendagillearen liburuetakoak aipatzen ditu. Sendagille au Sindoneko ikaskuntzaLe aundia zan
noeki, baiña euc gaietan etzaa jakituna.
Naber lerna'k here luburuan sendagintzako
tzako argibideak ekartzeanegiten du bere ustearen zabalkunde geiago, baiña radiologo sendagillearen

llearen aburuak aipaturik Sindonologi gaia e™
derki ezagutzen duela adierazi nai badu ere, argiblde auek gizon orrek sendagintzako gaietan
ere tutik ez dakitela bakar-bakarrik argitzen
dute. Adibidez: Naber Berna'k ez daki torxasko
erradiografi bat ongi irakurtzen. Oraindik ez
da oartu saiets ezurreko makoak bularrekoak
baiSo argiago agertzen dirala erradiografian;
ezta auek besteak baiño beerago dituala ere.
Ondorioz sorbaldan jartaen du lantzaren irten-zuloa, eta onengatik bereizirik saietseko zauri iraia askoz gorago ipintzen du MainMaindireSantuan.Naber Berna'k gezurretan asfeatzen
dituen lekukoetatik biotzean lantzada bat lortzea arras eziñezkoa izango litzake. Ortik dator gero Jesukristo*ren eriotza ta piztuera ukatzea.
Odol pikor gogorrak, bekoki eta beso
aldean bereziki dlrala-ta, gurutzetik jetxi ondoren Jesukristo ren gorputzean ibilli zeL& baietsi nai du Naber Berna^k.
Buruari ez du iz&n larru gaiñean ixurtzen zan odol zuzenbidea; Naber Berna'k argibldetzen duenez, grahetB.de. legeak e^.zik, beste
zioak ere, esate baterako» asal gaiñeko odol
igortzipeaak men egltei) dltue
Sendagintza jakitunak orainarte Sindoneari buruz posizlo ona artu dutef. ta od'ol aztar»
na deritzan oiek, Sindonean zuzenik ixuritako
odolarenak ez dlrala adierazten dute gogo batezj
larrti gatñean geldi-geldi bildutako odolarenak
baizik. Aztarna auek nola dira eaagungarriak?
Eriotz ordMko odolaren amoniakoari esker daXa
azaltzen digu Vignon biologu ta irakasleak» Eta
Barbet ebakizalearen Iritzian» odol Mlduun
illobi barruan atmoeferiko ezetasianagatik M g u n du egingo zaa eta orrela Maindirean bere .aztarna
utziko zuen.
Naber Berna'k gogo duem elburua lortutzeko ezker eskuaxfsn. erretrato.. baten garrantzi
auadia ematen du; baina bere liburuan argitaratzen dan erretrato ori aldi onetan egindako beste original benetako batekln bekaldatzen badugu,
Berna'ren erretratoa, egillearen iltzatuari bu
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da*
Naber Berna'ren idaztietan argi agertzen
dan bezela, buru arin obaritan ari izatea nai dun
batentzat ez da lan atsegiña. Ala ere, bere gezurrezko baitzak batzuenizat sinismenaren aurkakoak dire; besteak berriz, laber Berna 'k beroiekin Santa Sindonis argibldetzea nai duen ezkero,
irakurlealc gauza auek esagutzen ez dituena bada,
kutsatu des5akete. Ta zoritxarrez, ustekabean AAlemanian kutsatu ditu, izan ere askotan jakintsuak aipatzen ditu, baita Aita Santua bera ta GoGotzaiak ere»
i
Zio onengatik, ba, saiestu ditezkenak
zuzentzeko, lerro auek argitaratzea bearrezko zala uste izan dut.
Irakurleak Santa Sindonis onetzazko
berri geiago nal baditu, idatzi beza zuzenbide
ontara: "Cultores Sanctae Sindonis", San Hermenegildo
negildo, 27. Bareelona»
Barcelona'tik
Botantz'dar Xabiertxo Marik
(Karmeldarra).
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BSTEROMANOGUARDINI'RENESTETIZISMOA
Idazti bat, egille bat "axki-tssea11 benetako zoriona
da Geienak berri gutxi erakusten
digute. wArkitzeak$%aurrena ±zan7 inor ezagutaen
ez duan idea ta seatipenezko mundu berrl batekin
ustegabean topo egitea esan aei du.
Beiiia oraiago ontan berandu nator» Ne-p
re aurretik askotxok ttz egin dute Romano Guardini
dini'tzaz. A^nbat diranez, iriginala ea iza^ekO
srrisku aundla dut» la bere itsulpen bakoitzaren
itzaurrelari geienak, beratzaz luse ata lasai
itz egiteko traltzada bisia sentltzen dutela ©sango nuke» Eta batzuetan omen emanaz; betio biotzea
eta bero» Orregatik Romano Guardini'ren liburuetako Itzaurreak luzeago izaten dira asko&an idastiak soillik baiio.
Eta orain nator nif ainbesteren ataetiks
apaiz agurgarri onengana urbiltzera-dijoan ikasle
bat geiagoBear bada aski egingo nuke R.D. Harcourt *
en "Esprit de la liturgie^-ri ezarri dion asiera ederra laburtzearekin, eclo-ta Felix Garcia*
rena^ edo Alvaro D'0rs'ena. Baiña ez, naiago d«t
nik nerez itz. egin, nere mutil edo gazte-sentipenari eragln didan bezela. Biotzez iritzi, bear
bada geiegikeriarekin. Onela errexago da agians
baiña biziago, egiago. Seguruki ez dut emango

- 61
ikuspen osoa; liraindu egingo dut, maitearen
nortasuna idealizatzen dugun eran.
Guardini'ren gogo zabal eta orokorrari ateegin iaango zaio gazte bat geiago bere
inguruan urbultzea.
Gdgorki zigortzen du Guardini'k bere
xdaztietan gauzaren izaera jatorra okertzen duaa estetizisiao uts eta belaxka ori. Eta ala ere,
susmo bizia dut ez ote dan ari, ber-bera, joera
orren aurka, arengana biziro bultzatua izango
balitz lez.
Esate baterako zenbat alditan erablltzen du ritmo itza? Ritmoa da, izan ere, izadiaren espiritua, munduarena eta gauzena, ertiaren
eta edertasunaren aldetik begiratzen bazaie. Guztizko estetizismo batek bere erdi-lekuan ezarriko luke. Seatipen-estetlko oroen muiña dugu. Gauzak, arraonia dutelako, dira ederrakj ritmoak
(zenbat eta itxura gutxiago obej konpasa duzu
ritmoaren azalkizun gogorrena) ipintzen du armoni ori gauz oroetan, izadiaren ritorao aundi eta
geldia; naturaren gora-bera neurriduna; gau eta
egunaren ritmoa; aizeak emeki darabilzkin zuaitzetako ostroen ritmo wdardirtia, emea; Van Gogh'
eren "Gaur Izarditsua ~re\ indarrezko eta amorruzko ritmo bizia; margo eta linearenak, laukol
abstraktu batean; argiai*en, zabaltasuaaren, eta
aizearena, paisaje idekian, zabalean.

Guardini'ren idaztietatik (momentu irutan pentsatzen dut berezikij "Gartas desde el
lago de Como" "Les Signee Sacrls" eta "El MealaMesianismo
en el Mito, la Revelacion y la Pblftica")
ritmoaren teori sakon, ederra eratki llteke. Azkenengo orretan,adibidez, antzineko munduaren
Jainko-sentipena (aldi artan zeukan zabaltasun
eta esanai osoaktn) ritmoan jartzaxaiao auaartzen
da«
Gure bizitza ritmoetan di^oa. Bizitz-eriotzaren ritrao guztizkoaren pean gu ez gera
onda bat baizik: olatu bat amaigabeko itxas gaiñean. Egia esateko endakiaren bizltzak dirau
soillik: gizaki bakoitza denarea zati txiki bat
besterik ez da. Salbazio-kontua ritmo ontan jira~
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Gure sentipenak, aiek berak, izadiaren
ritmoaren adierazpenak dltuzu. Baiñan nai ta
nai ez goibeltasunak estaltzen ditu guztiak, bera bear samin batera itzuliak daudelako ain zuzen, etsipenik gabe, bear bearrean: bizitzatik
eriotzera, axgitik (eguzkiaren berotasunetik)
arratsera (iilargiaren erreiñu itzalera), itxaropenezko birloratzotik, igalien ximeltzeraiño»
Antziñako erlijioak ritmo onetan oretuta zeuden. Kristo'k dakarren erli^io berriak beglrat^en gaitu izadiaren beso lilluragarrietetik,
itxuraz bizitzaren sentiduz ain betea. Kristo'k
eten ftu bizltz eriotz ritmoa. Berak damaigu bizltza erio gabe, argla itzal gabe.
Guardini'ren olerki-giroa, munduaren
sikologi-azalpen batera itzulia, bere gizabidearen alde aberatsenetakoa da. Muga berriak argitzen
ditu bere pentsamentuan.
Dana dala filosofia, metafisika, egiteko era berri bat daj P. Caba'ren ustean, egungo
filosofia olerkira urbtltzen ciijoa; geiago dirudi lirika bat, adimenezko eri-utsa baifio. Oroitu
ditzagun Jaspers, Haidegger, Marcel, P. Caba gur©
artean. Gaurko idealistentzat ertiaren garrantzia ezin aimdiagoa da,. Filosofiaz gaiñetik, al~
ditan bere tikotan jartzeu da. Ertiak mundua agertzen du.
Sentidu au dauka Guardini'rentzat.
Zorionez, ederki bereizten daki minkundekeria sentipen garbitlk, samintasuna tragediarengandik, "kitsch" naekagarria arte 4atorragandik.
Imen edonuiL b««ela» bercia ta sakona
da bere burutaldietftn- Irrexa ta eskukatua goyroto duela dirudi.
Romano Guardini'ren gizabidea ( eta
onetan uste dut oinarri dutela trer« erti-idearen
sendotaeuna) mundu klasikoaren ikuspen argi bat«gaz indartzen da. Ala ere ikuspena gertua dauka
edonoiz, muadu aldakor oneri edozetara jarraitae»
ko. Ota, ber«gan alkartzen d i m , ederki alkartu
cre, estetikaren betiko bi joerak: beti diraun

63 „estetika eta gauz aldakorren estetika; begi biztan, abiada osoan aldatzen dijoanarena: oraiñaren estetika dinamikoa. Ertiaren goitik-berako
eentidua: lege orokorrarena, edonun eta edonoiz
balore duna. Eta aldetik-aldekoa: eraberritzearen eta asmamenaren zio bizia dunas beti berria»
beti diferen'fcea.
Biotzez maite du mediterrane aldeko
eepiritu klasikoa. Ango lur beroak, eguzki dirdaitsu batez biziro piztuak (oroitzen
dituzu
"Cartas desde el lago de Comow-eti pintatzen dituan zenbait paisaje zoragarrl?) Ala ere ez du
iges egiten gure mundu labaln ontatik. Gure artean dabil gaurko munduaren problema sakoneri
bular ematen. Gogo argiarekin egungo bizierak
sefcatzen duan gizabide berri baten bllla: izadiarekin kontaktu berri bat asmatzen,
Egungo teknikak egin duen iraulketa da
seguruki, klasikotasunak zeukan bizitz-sentipez.cirsn (geldia,naroa,segurua) aurkakizun gorrienaBXI ondo daki, jakin ere, Guardini'k; baina bildurrik gabe onartzen ditu gizoaaren aurrerapenak,,
oroimen zaarreri begiratu gabe.
Guardini'ren eetetizismoak ez dauka
(ala pentsatu baduzu ere) itz oneri geienetan
alderatzen zaion okerra. Teologoa ta gizabidezalea
lea gainetik dijoaz» Lenago adierazi dut. Ertia»
ren 'oidezj bide bat bezela artuaz, guztizko auzla
garbitzen du: munduaren auzias ludiaz aruntzago
dijoanarena, eta denak iraultzen dituan kulturaren problema.
Budarik gabe au izan da Romano Guardini
ni*ren estetizismuak erakutei didan ikaskai sako
nenas ertla ez dela lanbide bat^ c-z dela bere
gauztasunean amaitzen den prasis bata Mundua
tt
arkltun eta argitzeko bidea izaii liteke: zuzenena bear badaberarekin gorputz-gorputz Ipintzen
gaituelako, izadiaren sabel naroan murgilduaz.
Mikel Santiago Anaia, Lasalletarra.
-Salamanka'tik-

BIZITZAREN AGERPENAK
- Jarraipena I I I — AFEKTOZKO BIZITZA.
Afektozko bi<zitza da azkor-aroan punturik elkorrena eta zal~
llena. Afektozko bizitza ez da azten eta azkortzen berdin persona guztitaa; kontrarioz, pereona bakoitzagan martxa desberdina eramaten du»
Eta zergatik gertatzen da onela? Begira» errez
ulertzen da. Persona bakoitzak nolatasun berezi™
ak dakartzi jaoitzetik; bestaldetik berxiz, bakoit.za auzo diferentean. bizl da ta orregatik an—
biente diferentean, eta danok dakigu ze alderdi
billatzen dan, eeate baterako, kaleko ta baserriko mutikoen artean. Datu auek naiko ditugu arazo
edo problema oaen zailtasuna ulertzeko edo beintzat problemaren zailtasuna nugtdik datorren 3a^i"
teko.
Beste gauzetan, gutxi gora bera danak
berdin ^okatzen dute; emen ez, ordeaj arazo ontan bakoit2ak bide bereziak daramazki.
LEKENGO AGERRALDIA. B Q
urte arte>
Jaoiberriaren. biozkada guzttak miñezkoetan sortatu ditzazkegu eta garbai edo sentimentu oiek negarrarekin eta orruekin agertzen ditu umeak. Gar-

bai alai ta atsegiñak urrengo illetan datozkio
ta atsegin au irribarrez, algaraz eta gorpuzkien
mobimentuz adierazten ditu*
Lenengo manifestazio auek berezkoak dira. Adimenaren aztarnik ere ez dauka oraindik*
dan-danak berezkoak dira, aberetxoenak bezela.Manifestazio olek animarenak dira ta prozeso organikoekin bat eginda daudelako, kanpotik ere agertu egiten ditu.
Iru, lau, bost urtekin aurrak afektozko bizitz arrigarria dauka ta guztiz berekoia.
Aldameneko guztiak bost ajola zaizkio berarl; be
retzako ta beregan bizi da, mundu guztiaren nagusi bailitzan. Ala ere, errex aztertu ta esplikatzen da. Aurrak alde batetik kontzientzi extua
dauka, beetetik momentuko bizitza bizi du, orregatik dana beretzat nai du: gutxiegi izaten ez
badu ala ereJ
Manifestazio onen nolatasun edo karakkarakteristikak
auetxek dira: afekuozko reazio beroak
eta denbora gutxikoak, zirika berri baten. aurrean reazio azkar bat, eta egoera batetik bestera
errex pasatzea.
Geldiro-geldiro afektoak bere buruarekin txertatzen ditu eta zipozkeria ta arrokeria
azaltzen asten dira aurragan, Geroxeago, lotsa
cre, berekixa bezela, etorriko zaio, eta laugarrengo urtearen azken aldera gaizki egiñaren damua eta damuarekin batera oker egiñaren bildurra ere sartuko zaio.
Garai ontan umeak aldamenekoekin euki~
tzen asten dan erlazioak çzxn ditzazkegu Freud
psikoanalistak esplikatzen dituan bezela esplikatu. Izan ere, Freud jaunak, dana "libido" berezi
baten bidez espllkatzen du; baiña au gutxi jakitea da ta asko esatea.Ez gaitzatela, ba, teori
aprioristiku auekin engañatu, beste amaika engañatzen dituzten bezela.
Dana dala, erlazio oien esplikazioa •maten ez dakigala e3anda, atuie bakarrik artu bear dugu ziurra bezela: garai ontan sinpatia ta
antipatiafi azaltzen ari dirala pixkana pixkana;
eta ;jazo do kasu batzutan apeta edo zeloak ere
bai. Askotan uste oi dugu ankerrak eta biotz gogorrekoak dirala umeak. BaiSa aur-adimenaren es-
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tutasima ikusita, egoismuak, ontasunak, maitasunak
nak, bekaizkeriak eta beste orrelako konzetuak
ez daukate esanai berdiña gizonel edo umeei esarritakoan. Ain zuzen ere umea geienetan. inpresio
nista da; inpresio aundiena eraaten dionagana Itzultzen da besteri kontu egin gabe. Orregatik
momentu batetik bestera gauza diferenteakin dago
Askotan matrailletako malkoak legortu baiño lenago, parre-algara izugarriak egiten ditu. Eta
au zergatik dala
uste duzute? Ona emen: umeak ez
dauka oraindik nmasa enzefalika" esaten zaion
xistema nerbiosoko parte ori bear bezela azkortua; onegatik, artzen ditun inpresioak ezin dute
zaiñik bota ta orregatik aldatzen dituzte ain az
kar inpresioak.
BIGARREN AGERRALDIA g e i t i k ^
^
te. Onen berezitasuna zera cia, aurraren gizarterako zaletasun ta joera inugarrla? lagunekin beti jolasean ibiili aat du uiaeak eta xagunak aukeratzeko ez da fijatzen.. geienetan &e kualidade
dauzkaten aldamenean ikusten ditua bere parekoak.
Maiz, lenengo alkar Ikusten dutenetik adiskide
biurtzen dira, leendik lagunik ez daukatelako edo urruti dauzkatelako t.a.
IRUGARREN AGERRALDIA B i 2 ñ r , a r 0 8 l f p u b e r .
tadea, Len ikusi gendunez, umeak aro ontan, gorputzeko azitze ta azkortza aundia egtten du ta onen ondora bezela arazo asko sortzen zaizkio, esate baterako, sesu-araz.oa ta probleiaa onek influentsi edo eragipen sakona dauka bere animagan,
G-ero animaren azkortza dator eta orregatik leen
kanpotik zerabilzkin ajola guztiak: burrura alda™
tzen aaizkio» Onezaz gaiñeras zaarragoen lconpre
BIO ezak gazteen problemak aundiagoak ta u^ariagoajc eglten ditu. Askotaa baztertuta uzten dituzte gazteak garai ontan, iñoiz baiño laguntaa geiago bear duten garai gaizto ontan» Orregatik gaztea ei-realidadetik kanpo erten da, bereg^n, bere
baitaa sartzen da, bere afektozko mundu garratz
^aioberrian.
LAUGARREN AGERRALDIA malSLU^oge±
urte.
Graatearoa. Gaztearen afektozko bizitza bi fakto
rek osatzen dute: leenen maitasunak ta bigarrener
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Gaztea beti berrizale; gaztea bere ametsekin, idealekin ta leiadura izugarriekin, gauza berrien atzetik dabil beti.
Orain aroa txepela deritzaio, etzaio
batere atsegln eta bizi duan momentuaren aurrean
bakarrik sentitzen du bere burua. Orregatik gorrotagarria irizten dio txepeltasun oni eta muturrean joko balu bezela min ematen dio» Etor aroak, berriz, ardura damaio ta orain daukanarekin naigabetuta eta eskutan ez daukanaren naian
goibel biurtzen da edo bestela oeo blgurri egiten da, baiña onela, egoera ontan ezin dute iraun
eta beste persona batengana jotzen dute gaixo dagona medikuarena bezela, bere zoritxarrak ontatzera, ordaiñez indarra eman dezaion eta piztu
dezan bizitza berri batera.
Baiña xelebria da, gaztearen goibeltasunak
sunak oiñarririk ez dauka ezeregan, orregatik nik
esango nuke ezerezean dauzkala sustraiak. Ain
zuzen ere oietako sustrai bat zera izango litzake, berak bere buruari artu dion konzeptoa eta
beste bat, bera bakarrik dagola Biunduan sufritzen
duna uste izatea. Ager aldi au danak pasatzen dute. Aita Gemelli'k dio: Eguneroko guztletan agertzen dala onako au; "nork esango ote lidake zer
dan goibeltasuna? Ez nau ezerk betetzen» zerbait
palta dut
biotzean eta ezdakit zer dan palta zaidan au.M Bestaldetik berriz, gezurra dirudi balna egia da, gazteari goibeltasuna nagusitzen zaionean, goibel dagoneko une au oso atsegin egiten
zaio, orregatik bere barruan artzen du explikatu
eziñezko poz aundi bat. Au da egia.
Asebete eziñarekin batera, inguruan
dauzkanenganako deskonfiantza eta kezka ere sortzen zaizkio. Au ere gauza arrigarrla da, gazteak
oraln bear du konfiantza euki ta berak apropos
ez artzen. Au arrokeriaren azi bat da; askatasuna ta esi guztien gaiñetiko llbertade naiak sortzen dizkion aziak. Azkenean gauza auek danak,
ots: goibeltasuaak, asebete eziñak, libertade
naiak tab. ... adiskidetasunera dararaate gaztea.
Baiña adiskidetasun onek ba-dauka bere berezitasuca eta zera da, gazteak garai ontan ez duala

oo billatzen adiskidetasuna lagun orri laguntzearren,
bere aultasunagatik baizik, bere buruak lagun ba~
ten bearra daukalako baizik. Bere burua beste ba
tek maitatua,ulertua ta zuzendua ikusi nai du
gazteak. Orregatik bera baiño zaarragoa rleB bati
bere arazoak kontatu naiez irrikatzec egon oi da,
8ta uste osoko bat billatzen duanean bere kontuak
ari esatea bai atsegiña izaten zaiola»
Laguntzaren beartasun onek askotan beste sexuko personekin nsaltasunezko relazioak artzera bultzatzen du ( baiña maitasun au ez da aragizkoa, espirituzkoa baifio eta idealistarra eta
orregatlk garbia, garbitasun ontan jarraitzen badu ondo egingo dio relazio onek.
IV.- GIZARTEKO SENTIMENTUAK
LENENGO AGERRALDIA.
Amax urterarte» Eortzi urte baino lenago, aurra ez da gauza gizarteko relazioak kontuan artzeko. Beraz, manifestazio
ontan aurrak bizi dltun gizarteko relazioak, beste persona batenganako afektozko relazioak besterik ez dira. Umearen altruismoa egoismoa da. Orre^atlk, auerrak ez du iñor maite bere maitasuna inori zor diolakoan, bera maite d&aaten baizik.
Aurraren lema auxe da: ongi eglten didazutelako
maitako zaituet.
Lenengotik tore amari bakarrik dagio irri. Gizartekotasunaren aurrenengo izpiak, lenengo urtearen azken »14era agertu ci ditu, beste
personekin jolasean-da asten daneaa. Garai ontan
orobat aeten da bere kidtkoekin lagun izaten. G-ero
mintzoa agertzen zaionear bere modukoekin 1 tzegi-teko ta alkar artzeko erabiltzen du erabiltsen du
gizarterako sortua danez. Eta gizartea nola eortu dan eta ze nolako. mienbro dan ikusteko naikoa
da bere iolasa ikustea. Ain zuzen ere lenengo bakarrik iokatuko du, gero bera baiHo sarrago diraneki£ iBiltzea gustatzen zaio; irugarrenez lagunak
osagarri bakarrik ditu, bera nagusi ta lenen; lau~
garrengoz, bere kidekoekin asten da.
Ikusi deaagun orain zortzi urtekoaurraren gizartekotasun asiberria. Ortarako egokiena,
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bere jolasaren karakterak aatertzea deritzait. Lenen, aurrak ez du iñor artzen laguntzat aukeratuz,
kanpoko faktoreak bultzatuz baizik. Esate baterako, eskolan ondoan daudelako edo etxeak oso urrean dauzkatelako. Bigarren, aurrak ez du bein ere
begiz ^otzen geien balio duana, momentu oietan
geien agertzen dana baiño. Irugarren, aurrak naiago du bera baiño zarrago diranekin jokatu, oraindik imitazioz bizi baida. Laugarren, aurrak iru,
lau urtekin, jolaserako bakarrik batuko dira.
BIGARREU AGERRALDIA. B i 2 a r _ a r o a . P a u s 0
bat geiago ematen du, gizartean sakonago sartuz.
Garai ontan gizartean sakonago sartzen dala esan
dut ta ain zuzen ere alaxe da. Gazteak momentu ontantxe dauka soziabilidadearen momenturik goxoena. Ta gaiaera bere afektozko ta gogozko disposizloak borondatearekin kontrolatzen ditu ^rain; orre
gatik soziabilidade garaituena oralntxe dauka.
Gaztearen gizartea, eskola ta lagunak dira; gi~
zarte ala ta ameslaria, orregatik etxean anairik
billatzen ez badu, naigabetu egiten da; jolaserako ta bizitzarako lagunak nai ditu. Onela Izan
bear du gaiñera, bestela bakarrik azten danak ez
ditu azkortzen, bear ainbat, adimenaren bizkortasun eta bere joerak* Bera baiño aundiagoekin eta txikiagoekin, azkarragoekin eta tontoxeagoekin
bizi ta azi izan danak bai ederki azkortzen ditula
bere nolatasunak.
IRUGAHEEN AGEHHALDIA. G a z t e a r o a . G e m e ^
lli'ren ustez, manifestazio onen karakterak auetxek dira: adiskidetasun ta askatasun nai.
Adiskidetasunari buruz zerbait esan dut
lenago ta leen esana naikoa izango da. Orain, lerro gutxitan bedere, askatasun-problemari buruz ^ardua bearko.
Umeetako errebelioa afektozko jantziarekin azaltzen da. Koskortuagoen errebelioa, berriz,
adimenaren osotasuna beregan sentitzen dualako izaten da. Bakarrik ere naikoak ba-dirala sentitzen
dute ta orregatlk beren gaiñekoengandik baztertu
egiten dira: ez dute aolku ta lezio bearrik. Bizar-aroan zarrago ta edukalarien ulertu ezagatik
baztertzen dira. Naiago dute bakarrik bizi nai

70
dutena egiñez, legerik gozoena legerik ea eukitzea
dutelako ta onela beren naia egitea. Baiña beste
arraoieren bat ere ba-dago oraindik: libertadea,
askatasuna alegia. (Jazteak auxe du maiteena: 11bertadea. Eta libertadea bearrezkoa da edukazioan; persona bat ondo osatzeko, askatuta egon
bear du, aerbait beiñik bein, bestela automata
bezela izango da, iritzi propiorlk gabekoa.
Baiña, mutikoa, ta bizarduna ez dira ondo ibiltzeko gauza. Zergatlk nai izat.en dute or~
duan libertadea? Beglra, baloreen erlatibutasunagatik. Aurra, mutikoa ta bizarduna ez dira gogal
edo kanzetu bat baliatzeko ta idea bat bestea
baiño geifist naitatzeko lain. Barruan daukaten
^oera ezezagun baten atzetik dijoaz betl ta eglnkizun guztietan askatasuna sortzeko lan dagite
eta dana bere gustoen araura. Agerraldi guztiotan eta gaztearoan ez daukate oraindik bizitzaren
perspektiba garbirik eta onekin esplikatu ditezke
gauza asko»
Mitikotan, aekatasunerako leiadura edo
aspirazio illun bat besterik ez da agertzen. Gaztearoan tinkatzen da leiadura au ta beti bakoitzak
bere personalidadea gordetze-arren. Gazteak onexegatik nai du askatasuna, bere nolatasuna sendotzearren eta beste guztiakr aintzakotzat artu dezaten, so egin dezaioten. fa jokaera onek manifestazio polit bat jartzen digu begien aurrean: askotan bere askatasunatzaz antzi egiten dala dirudi,
gizarteko gizasemeen alde aakatasuna eskatzeko.
Beste manifestazio bat zera da, aitarengandik
baztertzeko joera ta naia» Bestaldetik aitak,
Semearen jabe dala ba»dakl eta emendik sortzen dira etxean istillu koxkorrak, batzutan agirian eta
bestetan izkutuan.
Itz bitani gaztea edozein zalapartaren
atzetik dabil beti, askatasuri billa. Orregatik biurria ta naigabetua izan oi da, zergatik eta zer
nai duan ere jakiteke. Eta aldi au gazte guztiak
igarotzen dute, pasaiso ontan pasatzen ez dana ez
da guztiz normala izango.
V,- ERLIJIOZKO SENTIMENTUAK.
Gure fedeak
eskatzen duan siñismena artzeko personalidade oso-
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tua eukl bear da. Ain euzen ere, siñismena artzeko adimenezko ta borondatezko egintza osoak bear
dira. Baiña erlijiozko sentimentu ontan berezko
zerbait ere ba~dago. Ptantu auek gogoan ditugula,
ikusi dezagun nola azten dan uinegan erlijiozko
sentimentua.
LENENGO AGERRALDIA.
Amar urte arte.
Nork ez du ikusi aur bat, lau edo bost urteko
aur bat, begirune etasumetasun aundienarekin
belaunikaturik errezatzen bezela? Ba, au erlijiotasun
tasun ^oera garbi bat daukalako da, ez adimenak
lan dagialako, adimena askoz geroago azaltzen
da. Agerraldi ontako erlijiozko bizitza, bere
egozentrismuareia eskutik dabil eta orrela alaitaeunaren eta bildurraren erdian zalantzan dabil.
Lenengo urtetan erlijiosoak aundiak dira beretzat
eta bestaldetik misteriodun xamarrak.
Adimenaren laua azten dijoan eran, Jainkoa
koa ta bere tronua familikoago ta gertuago sentitzen ditu.
BIGARREN AGERRALDIA.
Bizar-aroko estutaçuna. Aurrerago ere esan dugu eta enten ere aitatzea ez da gaizkt egongoj bizarduna bera bakarrik
naikoa dala uste izaten du, orregatiS: zarragoak
edo gaiSekoak ematen diakien gogoai edo konzeptu
guztiak oinperatuko lituzkete al balute; erlijio
gauzetan ere berdin gertatzen zaio, ikusi ta sentitzen ez duana ez du ondo artzen» Estutasun gogorra da, baina Jainkoari eskerrak denpora gutxikoa. Dana konturatu eziñekoa biurtzen zaio bizardunari, ez du aee betetzen ezerk eta bere buruak
ere lanak ematen dizkio ta gero erremate bezela
goibeltasima eman arazten dioten beste milla
gauza inguratzen. zaizkio'. Ezagutzen ez duan raunduan agertzen da eta beti galdera au bere barnean:
Zeiñengan jarriko dut uste osoa ta zeiñi siñistuko diot? Ba ote dago munduan neri lagundu dezai«dakenik? Beraz, gazteak laguntza bat nai du, laguntza maitekor bat, bere egoera aintzakotzat
artuko lukean persona bat.

- 7? Bta problema onen erabakia JeBus'en i~
kuspena edo bisioa izaten da, Jesus bere jainkozko
ko edertasun ta maitasunarekin. Geroztlk, katoliko
ko edo protestanta izan, Jesukristo'ren Ideala
beregan berriro egiteko nai bero bat sortzen zaio, batez ere beste gazte batengan blrregin da ikusten badu. Une ontan, mutikoak alderdi aktibua
artzen du erlijiotik. Orregatik, dogma edo sinistu bearreko egietan lan egitea etzaio batere gustatzen.
Dogma guztiak ontzat artu eta kito, ortik aurrera ez ezer jakin nai gai ontan. Xontrarioz, gizarteko ta moraleko legean artzen ditu
gogo biziz, orregatik iñolaa ere perfekzioko elburu bat artu ta lortu nai du gauza guztien gaiñetik. Edertasun santu batekin betetako ideal
batek indarrez bereganatzen du gaztee ta onek ilusio sutsuenarekin bere egiten du.
IRUGARREN AGERRALDIA. G a 2 t e a r o a n . B a i .
ña gazteak ez dauka errealidadearen konturik eta
oztopo askoren aurrean bere egiñalak auts egiten
dirala ikusiz etsi egiten du« Eta era berean elizkoiak dirala aitortzen dutenak esamiñatuz, ikusten duanean beren eginbearrak ardurarik gabe egiten dituztela eta oraindik okerrago darta elizkoi
diran oiek bere buruak enganatuz dabiltzala ikustean, desilusioz betetzen dirft* Beste askotan,
munduko gobprnu asko gizon gaiztoen menpean daudela ikustean ere arrituta gelditeeii dira.
Desilusio onegatik leen aaite zuana baztertu egiten du, leen lilluratzen zuan ideal arek
amorrazioa ematen dio. Grain erlijioko problema
au adimenaren argiarekin aztertu nai du, argi orrekin ikusten duana bakarrik eta ezer ez geiago.
Zientziz billatu nai dana .'; baiña gazteak ez dauka preparaziorik, ez dauka metcdufclk eta onela
zer egingo du? Ezerez. Orregatik, lenengotik dana
galtzeko zorian jartzen da, baiña borondate onez
ikasten badu, zientzi-gose orretxek berorrek erakusten dio adimenaren argia ez dala ezer, gizonaren aktibldadeak berez ezin ase ditzazkela bere
biotzaren deseo eta nai guztiak. Orduan Jainkoarengana jotzen du berriro eta xume, apal artzen
du giza-goitiko jakintza ta pozik gelditaeñ da
gauaa guztien gaiñetlk Jainko maitalearen seme da-

~ 75 la sinisten duanean.
71.- JOMUGAREN AGERTZEA. M u t l k o a k e 2
dauka idealik, ba dakiaute zergatik? Bai, ba-dakizute danok, baina nik esan egingo dizuet berriro emen: bizitzaren ajolarik ez dualako oraindik
mutikoak. (Jeroxeago, amairu amalau urte dituanean, sortzen zaio ideal edo jomuga bat, baiña elburu onek gizonaren fase ontako karakterak dauzka, eta karakterik nagueiena subjetiblemua nola
dan, bizardunaren ideala ere subjetibua izango
da. Sarai ontan oraindik ez da ezagutzen errealidadea
dadea bere Izatez dan bezela eta momentu ontan
eratzen dlran idealak fantasi beroak ezagutzen
duan errealidadearen arauz eratuak daude. Orregatik afektozko bizitza bero eta gaiñeztuagatik eta blzitza orri derizkionez, bizardunaren idealak
beroak, sutsuak lzan bear dute nai ta nai ez, eta
era berean arrlgari*iak eta izugarriak alde guztietatik. Ideal auen karekterik nagusienak auetxek
dira: pentsatu eta gero keaen guztlz jarraitzeko
artu duten jomuga ori, ezagutzen dtlten persona
batengan koijkretatzen dala. Gaiñera, ideal oiek
artzean, bittz barruan sentitzen duie biarko egunean $ama onekoak, blzitzea merezi dutea idea
eta gauza aundien zerbitzari eta onrrauak izateko ametea; amets onek asko kilimatzen ditu.
Ala ta guztiz ere egizko idealik ez
dago mutikotan eta bizardvin garaian. Personalidadea
dadea eltzen asten danean, eta bizitza benetan
artzen danean etorriko da egizko jomuga. Garai
au gaztearoa da. Eguaeroko bizitzaren busti aldietan eta glzonen mlxeriak ikusiz, idealismu
bizlegiak itzali egiten dira bein juiztoan sartzen danean,aurreko urteetako idealak berrlro,
orain ba-dai±lako idealak legundu egiten ditu.
Ikusi du ondo asko ideal oiek ezin ditezkela
lortu erabat eta eskuratzeko al dugun egin besterik ez daukagula, begien aurrean ondo eukirik
ez ditugula mundu ontan. erabat iritxiko bizibide
osotu oiek. Au eaisten.tziaren errealidadea eukitzea da. Orregatik emendtk aurrera ideal oiek
erregla edo arau bat izango dira gaztearentzat.
Beregan eta beraren aldamenean zoriona ta pakea

arkitu nai dituan gazteak, orain erabakitzen
asten da nolakoa izan bear duan.
Ideal batek inportantsi aundla eulci
dessake gizon guztiengan, eta gaateagan beti.
Egizko 'btzltza benetan artu eta bisitaa aaten
duten garai ontaa»ideala erregla da, es erx*egla
llla, bizi-bissia baizik, gazteari indarrak sortzen dizkio araua»
Esnaola'tar Anastasio, ofm.
-Arantzazukoa-

» 75 -

EUSKERAK ZERGAITIK BIZI BEAR

"Buskerak bizi egin bear du eusko-gogoa
il ez dedin'» (Pierre NAERT).
Emen esango ditutanak "GURE HERRIA'»
(1958, Buruilla) ta "ARANTZAZU" (1958,Faso.8) «X*
dizkarietatik jaso ditut.
Pierre NAERT Lund-eko Unibersidadean
maixukide da. An erakustea ditu
Iparaldeko izkunt2sak eta "Lingüística General1* deritzana. Aurreko
udaran mentxen egon zaa» Euskalerrian zear zebillela. Bera izatez Prantzi1:arra da, baiña, ogei
urte ba-daramazki Suezian.
AiTazoi sakonak ematen dtzkigu> euskeraren alde, berari dagokion aldetik» linguistikaren «PLdetik alegia»
Aekotan, euskeraren alde gure arrazoiketak
tak ez dira, indar osokoak. Ez diegu bear aiHako
oiñarrlrik iplntzen gure arrazoiei» Orregatik dira kategori txlkikoak» Orrek ez du esan nai eragin
indarrik ez dutenik. Baiña eakonagotik jo bear
genduke. Sakonago ta zabalago.
Pierre Naert bera orain arl da munduan
diran izkuntza txikidn alde idatzitako liburu bat
bukatzen. Llburu ortan azaldu nai duan tesis-gaia
Sueziatik bialdutako eskutitz ortan ageri zaio.
Izkuntza da gure pentsamentuak etra gogoetak agertzeko biderik bakar eta altsuena. Lin-
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guistikaren egitekoa da izkuntzen sorrera, aldakuntzak, eta batez ers pentsakerakin dituan artu-einanak arkitzea. Linguistikak edozein izkuntzaren berri eman dezaiguke. Noiz sortu zan. Nun
eta nola. Ondorengo aldaketak? eboluzioa. Ingurukoengandik zer itz edo esakera eta 'gaiñontzeko
izkera kutsu jaso dituan. Gogoetak agertzeko zef
aberastasun duan, eta ab. Izkuntza feat zatitu
eta askatu, eta giza-gogoarekin zer relazio daukan ikueisorixe da linguistikaren egitekoa eta
lantegia.
Linguista batek estimatzen ditu gaur
geiena erri txlkietako izkuntzak» Jendeak beti
errexenera 30 ol dute. Linguisten arazoetik oso
urruti ibllli oi dira beste gaiñontzeko geienak.
Orregatik naiago lukete zenbaitek euskera erabat
galduta balego. Bi izkuntza ikasi bearrean batekln gelditzea a@koz ere errexagoa baida» Esate
baterako espaiñera edo frantzesa ondo ikasi eta
euskora erabat baztertu. Ez gorrotoz, bizitaarako
baizik. Bi maleta eraman bearrean, bat bakarra
eraiaateak neke gutxiago baidu. (Jaiñera euskera
ez omen da gauzas2enbait gogoeta sortu ta azaltzeko. Baserritarren izkuiitza bat besterik ez
omen da. Euskeldunoi erdera erakutsiaz mesederik
aundiena egiten omen...digut'e»
Frantzesa edo espaiñera tskerak dira,
euskera berriz izkelki bat besterik ez. iiaaika
olako sarritan entaaiñ bear Izatea dugu. Gai auetan linguistek geienetan astakert galantak siitzuten dituzte.
Edozeia pentsakerak, alik eta gutxien
landua izan arren, izkuntza bats espresio bat,
azalbide bat eskatzen du» Biak batera dl^oas,
gogoa ta mintzoa. Biak alkarren. mendeko dlra. Izan
ere ez dago izkuntza baiño aurregoko pentsakera»
rlk. Na±z-ta giza-pentsakera kaxkarrena ±z&nt. uw&
beream ba-du izkera bat» bestela es dago pentsamenturik. Orregatlk T.en esan duguna, izkuntza da»
la pentaamentuen agerkera alegia, eztago ain nxzen esana. Pentsakerak eta Izkerak gauza bat bera azaltzen digute bi aldetatik. Buruan sortzen
ditugun gauzen ideak, irudiak azaltzen dizktgu
izkuntzak. Baiño biok batera ari dira lanean.
Izkuntza bakoitzak gizonaren gogoetak aditzera

«. 77 ~emateko era berezi bat du. Eta ori orrela gertatuko da beti, izkuntza diferenteak dauden bitartean.
Linguistikak ematen digu erakusten au
ere: iñork ezin dezake esan izkuntza batzuk, bere aundiorkian, beste batzuen aldean nagusiago
eta geiago diranik.
Baiña orain dator linguistikak erakusten digun eta euskaldunoi bear bada oso arrigarri
izango zaigun erakuspen baliotsu bati (JIIENETAH,
ANIXlSAKO IZKUNTZAK, ERRI TXIKIETAKO IZKUNTZAK,
"IZKELKIAK'% GEIAGO DIIiALA. Jakiña, konparazioak
egin ditezken neurrian, puntu batzuetan alegia
-baiña askotan zer ikusi aundia daukate xeetasun
©iek-.
Izkuntzen gorabera auek ikasi ta erakusten jardun dlranak gutxi dltugu oraindik, BaiBa oriarren» ba-dugu bat, arazo auetaa fama aundikoa. Erakuspen oiek tesis-gaitzat lortu'- dlzkiguna» Benjamin Lee WHORF, amerikarra jatorriz.
Zoritxarrez feso gaztertk 11 zitssaigun, 1941 gR» $
44 urtez. Bera ilda gero argitaratu dizkiote idatzl utzi zitun "Ensayoak" 1956 urtean, "Izkera,
Pentsakera ta Izakera" tituloakin..
Etorkizunerako izkera bat bakarra nai
dutenak, gezurrezko aiBetsetan dabiltza eta ala
bearrez ori lortuko ba?.ute, GAITZIK AUNDIENA EKARRIKO LIOXETE GIZA-GGG0A3X.
Egun batean mundu guzian inglesa bakarrik itsegitsra iristen "bagera, gure kultura zearo urritu ta pobretu egingo da. Brri tacikietako
izkerak galtssen badira -euske.ra ere bai- mundua
pobretu egingo da kultura aldetik» Beti gauaa
berberak ikusi ta entzutea aspertu ta nazkatu
egin oi gera. Eaate baterako? ez legoke turismorik munduko 'lurralde guztiak berdin-berdiñak ba~
lira.
Whorf-en idaztietan ameriketako indioen
izkuntzetatik artutako ejenplo ugari agertsen 3a.
Izkera oiek Mikasten
^ardun baitaan batez ere. Bsate baterako, hopi w izkuntzak "argia piztu du" esateko "rehpi" itza nalkoa du. Berak dioae^i, geiegi2s«
korik esan gabe, «hopi*1 ijSfcufttza inglesa ta beste
mintzoera zabaldueftak baiao 11
gauzago izango omen
da "teoria de la relatividad deritzan orl ager-
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tzeko.
Whorf jaunak arfcu zltz&kean adlbiderik
ugari easlceratlk esagutu izan b&lu» Esate baterako "etaceraiñokoan" erderara itzultzeko ita ftuek
bear dituzu rfyendo hasta la caaa mlBraa", (Men
allant juisqu'a la xnaison"). Suakerak itss orrekin
ez du aditzaren jarduna agertu nai, gaertakizun
bat baizik. Aditzaren jarduna agertsen digu itsulpenak. Euskeraren xeetasun aeko itzultzeko
ez da gausaaskatan erderazko aditaat oso alxera*tsa izan arren.
•^ua&uak ez du eaer irabaeten erri txikietako izkuntzak galduaraziz* Galdu 'berriss aeko
oiek erabat 'baztertuz» Izkuntza aundi bakar bat
mundu guztian ^abetuko balitz, ez liguke ondaeanik ekarriko, kaltea baizik, GOGOA IGEETDKO LIGUKE, BURUZ ASMATUTAKO ASTAKBHIRIK AUKD.IEKA IZANSO LITZAKi).
Giza-gogoak ez luke aurrerapenik aterako euskaldun batek bere euekera utzi ta erdera
bakarrik artzekotan» Besteraica berri/r, aeko irabazi dezake kulturak, euskaldunak bere i'entsakera ta gogoetak euskeraz sortu ta azaltzen
ligu. Gogoeta berriak izango baitira oiek
Gaurkd muaduan indarra dago nagU3iy kultura ta jakintza sailletan ere*> Txlkien eskubi*
deak ez dira gordetzen. Geiegikeri orren kontsa
joateko ez dago bide bakar bat bestriks kultura
berezia berengan duten errl txikitako izkuntzai
eutei. Arazo auen ardura dutenak egin bear dituzte alegiñak erri txikletako izkerak zaindu ta
gordetzen, al dan btdez eta organizaziozo
Euskeraren jatorriari buruz oraindik
ea da erabateko irit^i osoa asmatu nere ustez»
Tajuzkoena Kaukasiko izkerakin antza billatu nai
izan dlona da, noskl* Izkuntzen arteko senidetasuna arkitzeko, aurretik asko jakia bear da bien
arteko iztegia eta Joskeran eta morfoloji saillean zer antza duten. Dana dala izkeraren jatorriaz, auxe artu dezakegu egizkotzat; oso berela
kutBatu zala Indo-Europear izkuntzakin. Esate
baterako»ttargiaw Itsa latinaxen erroetan ikusten
dan "argentum" bera da, dirudinez.
Euskera eriotzetik atera eta bizirik
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iraun dezan bearbearrekoa zaizue literaturako
izkera bat osatzea» Bestela ez dezute beiñere
gauza zuzenik egingo» Gipuzkoa ta Lapurdiko
idazleak artu ditzakezue oiñarritzat. Derriorrezkoena da erriak ez dezala galdu euskera, bestela arenak egin du. iSrriak ;jararai dezala eus«reaz itz egiteh, ikasi dezala irakurri eta idazten. Ori da bearrezkoena. Orregatik, idazten dana izan dedilla. al dan aiñean erriaren euskera
bera. Erriak ulertzen ezpadizue euskeraren blzia
galdu da. Idatzitako liburuak eta orriak ortxen
egongo dira liburutegietan gordeta, plpien janari gizaldiz gizaldi.
Euskeran sartu bear dlran itz berrietaz bi jokabide arti ditezke: erri batzuek griego ta latlnetik datozen itz ezagunenak batere
kezkarik gabe artzen dituztei l>alSa ba-dira beste aenbait ori bera egitea gbgoko ez dutenak.
iiuskerak ertextasun aundia dauka beate iakuntzak
eskeintzen dizkioiiea itz bexriak bere eratara
moldatzeko.
- Migel Unamuno-k, Bilbo-ko idazle
oepetsuak, bera euskalduna izan arren auxe esan
zigim: euskera berez eta derriorrez eriotzera
galduta dagola. Zearo zaarra baida, ain ahtxiñafeoa ta oraindo izkuntzekin antzik ere ez duena.
Ezln du oraingo kulturareri m m i a aaaldu. Beraz,
ez dauka beste biderik; atzera jo ta iltzeko
etsi.
~ Ort eaan zuenak etzuan nere uetez
bear aifiako dokumentñjsiorlk. Erri asko dira beren izkuntza bereziak dituzteaak. Eta Aien izkuntzak oraingo izkera aundi auen.ond.oan oeo
diferenteak izanarren, egoki moldatzen dira oralB^©'. ••"kultura-sailletara. Or dauzkatzu Feroe-tarrak. Ugarte oietan bizi direinak dgeitamar
mllla besterik ez dira. Ori arren eta gaiñera,
Dinamarka-ren aendean egonarren, beren izkuntga
bizixik dsukate. Eskolatan izkuntza ori erabiltzen dute. Beste erriekin artu-emanetan asten
diranean, jakiña, ingles-a odo danes-a itz egin
oearko dirfce, baiaa "etxean" beti beren Izkuntza.
Beti izango da erri txikia, baiña mundu guztiko
igaritasuBean pitxi eder bat.
Euskerak arrisku aundla du betiko iger-
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tuta gelditzeko, museo-gai bat izateko» Berpiztu
egin bear da, eta eguneroko bizitzan erabilli»
Eragoppenak kentzeko, errexenera 3otze=
ko, euBkerazn idazterakoan, erabat kendu bear zenituzkete"l ta "r" tilde-dunak. Idazkera orrek
ez du bat^re alderik. Orrek ez dio emango euskerari berezitasunik.
Nik nai nukena auxe da:jendeari erakutsi eta ikusarazi errl txikietako izkuntzak
gorde egin bear ditugula. J)rtarako nabil idazten
eta itzaldiak ematen. Gaiñera "lagunbatzar Internazional" bat sortu nai nuke enerri
txlkietako izkuntzak zaitzeko. Izan ere 3 d e geienak, ez baidira konturatzen nolako aberastasuna galduko genduken izkera txiki oiek danak _baztertuta.
Musikarekin gertatzen dana jazotzen
da eraen ere. Dana berdiña balitz, zearo aspertuko
ginduzke, baiña danetik dagola, ordun edozeiñetara jo diteke, norberak gustolto duanera. Orixe
gertatu zalt neri. Iparaldeko errietatiknatok
eta emen gauaa berri asko aurkitu ditut: zuen
izkera ederra, zuen kantu ta bertsolariak. Baiña
baldin euskera galduko balitz, kittoi Joan dira
emengo kantak eta euskal-folkloreak.

Azurmendi'tar Juan.ofm.
-Arantzazu'koa-

ILLOBIRA BULTZAKA
- Suk eur-kara il? Gfu euskera iltsr.©n ari gerala? llork esa.n dlk iri orrolakorikT Isan, esan errez
egiten dituk orrelako oieks arraaoirik esicatzean kontuak...
Onelatsu erantzun zidan, araorru biziz, eata—
"baida "bero bateaa, orain gutxi lagun batek. Geaiirtxo
batekin baretu nezaken nere estabaida-lagunaf baiña
nik erairfczun bear xz&n nion» Ba-dakit lantxo onek -lagun ori b&&el.a- norbait baiño geiago aauritu dezakenaj
i.d.3 dn egingo aal naia, ordea? Bzf euskerak bestela es->
katzen duela uste baidut. Ixatcurle, adiskideki itz egin
dezagun, Terenzio'afen vot& beteko bada eres ¥eritas odiusn
parik.
Euskera illobira bultetatzen ari zaizkigu aen~
bait e«skal-idasle» nai dan. 'boroadate onenaxelcin bada
ere. Borondateak egiaren serbitz&ri izan bear du eta
edozein ezbear »ital exmkarrl dea&iguke bere aurka
dabillenean. Euskal-idazleok sgin —©ta egiten— ditugun
btimgabekeriak tamalgarriak dixa benetan... Euskal-jaurcgia edertu ta bikaindu nai isan dugu, eta sseruraiño
jaso dugu (goragi ez ote?)| baiña barrtia txukun eta
garbi gorde dedin, biztanleak -euskaldunak- uxatu
egir. ditue"a, eta jaxiregi dirdaitsua museo biurtaeko asmoa artu... Ez aal da au negargarria? Euskaldun guziontzat babes-leku aan eta sukalde epel izan ziteken jauregia, museo ixil eta otza biurtzera goaz. oraiñarteko
bideetatxk. Euskera-jauregian es dugu antxiñako irudi,
arri, esur eta abarrentzako ikusleku txukunik bear, esj
jauregi~kolkoa bizitzaz, lantegiz, laboratorioz, jakintzaa bete bear dugut bizitza, bizitza bear da.

-84Izkuntza zer da? Lagunurkoari gure barnea erakusteko daukagun bide bat eta bideetaii egokien eta errezena. Au ba-diteke perogruillukeri bat
izatea; baiña, arren, ez dezagun aaztu. Ori da izkuntzaren leenen ^omuga, ortarako sortua baita.
Istoria-zear izkuntzak berezitu egin zaikisru. eta
erri bakoitzak. eboluziñoar-laKun. bere erritasun ta
berezitasunak sendotu dituenean, izkuntza ori bere
tu egin du: erriiastin berezi ori itsatsi dio bere
izkerari» Onegatik, Izkuntzen jaiotegunean olnbeste
eta aiss garbi ez bazan ere, gaurko izkerak bi elbu—
ru ditu: gizonaren ideak adierazi ta erriaren nortasuna argitaratu. Baiña izkeren leenbiziko elbnrua
gizonaren zerbitzari izatea da, gero erriarena*
Gaiñera, leenengo eginbear orri gaizki erantzuten
badio, gizonak laga egingo du izkimtza, ta orduan
ez da erritasuna agertuko duen izkerarik ere izango» Izkuntza bat gordetzeko, ez dago berak gizonari ing«ratzen dion praktikufcasunari begiratzea bezelakorik, Beraz: IZKUNTZAK EZ DU BALIO ABSULOTURIKj
berez ERLATIBUA DA. Izkoxrtza gordetzeko bere jasoiñak (praktikotasuna, kultura) sendotu ditzagunr
ez erromantizismoz (aberzalekeriz?) argaldu ta be*
ratu.
Premisa apei berez darie beste ondore au:
EUSKERA KULTURAZ BAK&HIIIK SALBA DEZAKEGU, ez da be£
te biderik. fa kulturak zer esan nai du emen? Kultura, bizitza-uraktikutaauna da. literaturan bl taltzen dion literatura-sailla, ta erritasuna sendotu
naiez ari dana. Leenengo taldean jakintza-liburuak-eta dauzkagu: Deretxua, Mediziña, Filosofia ...;
auek psaktiku izan nai dute, gizonaren bearrak ase
az. Bigarrenean, berriz» literatura utsa sar dezakeKat ertia egin nai du onek, batez ere; baiña
erri-nortasunaren seillua idazkietan ezarriazj es
da gizonaren zerbitzari, erriarena baiño. Jakintza-^
-literaturak eguneroko gizonaren bearrak osatu nai
ditu; iiteratura-sailla, ordea, edertasunari begira
lilluratzen da« Ura praktikua da, au interesgabea,
Eta ez dago zer esanik: gizonak, geroz ta geiago,
Praktikutasuna nai du leenen.

-85EBRITA3 EUSKiLL-LITr.RATJRAK EZ DU ^USmtA SAI~
BATUKO, geienez ere pittin bat iraunaraziko du. (Ta au
esatean, erriarentaet idatzi oi clan literatura uts oiii e~
san nai dut), Zergatik? Sizartea praktikutasun ta mimetismu
tismu batek gobernatzen dutelako. Praktikutasunakt egunean baiño egunean, gizartea kulturazaleago egiten ari
da, baiHa kultura ori euskeraa -ez dut oraindik ikasi e—
saten- erabilli aal ez badessa, gat oietzaz jardun nai
dtienean, derrior erderara 4° bearko du. Medikua bere jakintaaa mintza nai danean, erderaz jardui^o dxx, eta berdin abogadua, ingenierua, filosofilaria t.a. Erria ere
berebatt zenbat ikasiago iaan, erdera geiago bere eapaiñetan, eta binbitartean ©uskera baaterturik ta mendiora
bidean.. .Miraetiemuaki giz,onak beti Itxura onez jantzi
nai du bere burua. Gisarte-beeko mailletan daudenek, e—
rritarrek, goikoen ~itxura onekoeit- jokabideak segi nai
dituate. Izkuntzak, berriz, beress ez du izen on edo tzarrik, ori aintKatsen dutenek eiaaten diote. Beraa goikoek
-Ikasiek eta aberatsek~ erderaz itz egin badezate, ea
dicte oiek euskerari prestijiurik emango noski, ta azkenik erritarrek -kale tet tiaserritar- ere e jenplu ori j&rraituko dute.
Onela, bada, kulturagabeko izkera illobira do& bear—bearrez5 kultura eendo bat daukana, berriz, beti
jeikiko da arro. Begira Canadá'raj atzerritax denak beren izkuntise galdu ta inglesera artzen dute? baiña Prantzi
tai'tik doazeneri etzaie ori gertatzen, kultura aber^ts
bat duen prantzes-minori bat aurkitzen dutelako. Filipinas
nas'en, bexriz, ez da oraindik gastelerazko kultura sendoxik, ta inglesera geroa ta indartsuago doa...Kultura
jori bat sortzen ©z badugu, erri-literatura aberatsa izanarren, euskera il egingo zaigu. Lan egin dezagun goi~
tik beera, ez dago beetik gora egiterik-eta.
Ta oraiñarterakoan zer egin dugu kulttira-bide
ontan? Ezerez, eeango ote dut? Esser gutxi beintzat bai,
oso gutxi. Ta lan au nola egin da? Kere ustez -eta ez
naiz bakarxik- gaizki, oso gaiiiki.Es dut, au esatean,
idatzi dan dena kcmdenatu m i , ez, .ioera bereai bat dur-
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ten idazki batsuk baiaik.
Euskal-idazleen artean, gasteongan batez ere,
gertatu dena au de: kultura egitjko.pxeparaziorik ez du—
gula. Ba-g§nekien euskera, ortan bear bada raaixu ^iñan
-maixutza ere B«iatibua baita-, orregatik euskera, euske~
ra ta euskera eman ctagu« Besterik essean zer egingo genuen? ba? Baiiia au eain ditekena da, Zenbait idaaleok
euskera puxka bat ikasi eta idasteko prest geundela uste
izan dugu. Z©r idatEi, ordea? Suskera? O m t x xzk\3.ntz&~
~formalismua deitu izan dana. Formalismoa, berriz, literaturan egin diteken pekatarik astxmenetakoa daj euakera
euskeragatik erabilli; iskuntza absolututasunez jantai
dugu orrela, Okerrena d a m , irakurleek ere berdintsu
peirts&tzen dutei euskeraz irskurtze&n, ez ditekela euskera ikasteko baiño isan, alegia» Auireko batean esagun
batekin topo egia nuen» eta ni YAKIN'etzaz mintsatzean,
onela galdetu zidam"Ta zuen errebista «ri- jJOSKXEA IKASTEKO aal da ?" Etsitaaion nunb&it euskal-errsbista batek
bestetarako balio zuenlk loruan sartzen.
Kola sortu desakegu ev 3kal»-kultura au? Holako
euskera be&r genuke lan ontarako? Oim em©n koxka. Gaiak
SAUHKOAK eta euskera EHREZ-EHE13ZA. Senbait euskal-liburu klasek idazle geiago dituate irakurle "oaiño... r&rregarria,. .H^r® m t e a , euskalzaleentzat idatsi oi da eta
euskaldunoK ez dugu ia euskal-kultura idazieriks euskera,
alor ontan, euskalzaleen monopoliua da» Euekalaale auek
izkuntsa-sibarita batzxak baiño ez ditugu* bex'ontzako bakarrik izango dan euekera aparteko bat n&i dute* Ta lfap«ix~
kokeri" onekin ez dago euskal-kulturarik exaikitsserik.
Kultura egin nai badezagu, irekurleak \agaritu bear ditugu leenen: ta au lortzsko euskera ERREZA bear das erreza,
erreza..,Orainteu euskal-idazle batekin nengoela, eskuartean zeukan errebista batets&az, irakurtzen suen galdetu
nions "Ea, egia aitortuko diat -erantzun zidan-, @m bstitiat ulertaen". Buskera ba-daki, ta idatzi ere ondo txukun egiten du; gaiñera karreraduna da, ta errebista arek
eman zezaizkioken gaiak baiño goragokoak ere uler zltzazken» ta ala ere etauen ulertaen "euskal-idazle" eiek

ziotenik. ..Baiña etzan orretan bukatu; sirikatu naiez zer& esan nion:
- Eein ditekena duk ori. I euokaldun eta eu«kal*ale, beste euskaldun askok batño euekera geiago dakikana,
kulturaa ere or idazten dutenen parekoa, ta ala ere ez
duk ulertzen? Beraz, idazle olek ez ditek ongi idazten.
- Ez, gizona, ez. Oiek euskexaako kultura sortzen
ari dituk eta euskera ori berria delako ez dl&t nik ulertzen>-erantzun zidan oeo eerioki.
- Polita orixe: euskal-kultura egiten ari dttuk eta euskaldunek ez dizkitek ulertzen. Ogeitamar -oinbeste?- irakurlek leitutzen duten lanak nola sortu z«zakek
euskal-kulturarik?
Ikueia dago, ez da. aski idaztea kultura sortzekoj irakurleak bear dira orretarako erruz. la-dira
gerorako lanean ari gerala esaten dutenak ere. Gerorako...emendik 150 uxtera izango diran euskaldunentzat...j
balSa orduan -binbitartean euskerazko kulturarik izan ea
badugu- euskaldunik iaango aal da mtmduan? Oxain,gere
idazkiokin, irakurleak suspertu ta xigaritu ordez, uneitu
ta urrundu baditugu, emendik 150 urtera aun axirkiiuko ote dittigu irakurle oiek?
Oraingo edadekoekln ez daukagu zer egiñikt
dik euskalzale diranek ortan jarraituko dute? baiña euskera baztertvi duten 40 edo 50 urtekoei ez diegu euekeraratzekorik eskatxiko. Zertarako alperrlk itz egin? Gazteongan dago suskeraren etorkiaxinaf balria, tamalgarria!,
entaun idazle askok z.er egiten diguten: euskaldun soillarentzat ULBRGARRI EZ DAN EUSKERA E M A N . Ortik jarraitu
nai badugu» ixildu gaitezen bein betiko, euskerari eguiigoko mesedea egingo baitiogu. Izil gaitezen!
Guziori ^ertatu zaiguna da aut luzatu diogu
euskal gazte jator eta borondate oneko baterl euskalliboru kulturadun bat, eta bereala borondate on orrek
pot egln du: berriro itzuli «gln digu liburua. Zer gertatu z&io? Ez duela ezer ulertu, ta onelako llburu bat
zertarako irakurri? Oiek ez dira berarentzat idatziak,

euskal-kultura egiten ari baitira (!?) idazle oiek. Eta
menb&t eta zenbat onelako...Grra or nola urritssen ditugun euskal-irakurle gasteak.
Kultura-praktikutasunak bakarxik salba dezake
guxe euskera, ta idazkera ulertezin eta nekezak nola emango ote dio pr&ktikutasun ori iltsear daukagun izkuntzari?
Laburturik» kultura bear dugu; ontarako ixakurle ugari bear ditugu, ta ez dago irakurleak ugaritaerik,
zenbait idazleen euskera—bidez.
Ba-dakit zer eta nola egin bear genuken galdetsen duzuna; batña ortarako ez da emen,lekurik, ia beste
batean...
Euskal-idazle: IXIL ZAITE, zure euskera odeitarrez, euskal-irakurleak urritu, ta gure izkuntzari semeak kentzen saiatu nai baduzu. Arren!!!

Intxausti'tar Joseba Ank. ofm.
-Arantzazu'koa-
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"ORIXE"jaunaren

eskutitza.

"MEA CULPA" e t a "QUOS EGO!"
Anizetxe iaunari
Aspaldiko urteetan, ba-dira ogeita zenbait,
m&isu-izena ersan zenidan, auga-its ©do artikulua noia
t a nola e r a b i l i galdegin aenidanean. Orduan ikasle b a '
zdndudan, orain, maisu-izena ez ba da ere, ikasle-lagun
iaena merezi dugu biuk. Zenbait gauzetan nere ir.aisu ere
isan aaiteke, eta ala dirudi, neri oker-ustea egozten
didaisun zertanbait.
Aurtefidn erauntsi isenidanez, -"Ibar w ek ere
o r i berori esan zidan- euskera idatzian nik omen dut
obena nun eta zun sartu izanarena. Ala ote? -Etzait i d u r i .
Kik oraindio nirs libururik a r g i t a r a gabe, Aita Olabide'k
e r a b i l i zitun Itun Berrian. Asi z a i t e lenego o r r i a l d e t i k ,
eta len-atalean, aun ogeitamabost aldiz arkiiuko duzu.
Esan duztikena» orduko nik e r a b i l l l a nedukala
Jesusen Biotzaren Deya'n, eta zanarekin batean a r i isan
nintzala lanean Itun Berria a r g i t a r a baño e o r t z i urtea
lenagotik. Nork ezaguten ditu nere lantxo aiek, bakar
batzuek ezik, ©ta olako ondorioak ukan ote dute? Olabidek nere kutsxirik bai ote du, Lekuona iaunari ere derizkiona? -Kik arena geiago, ner© ustez.
Dana dala, nere errua baldin ba'da, Mm©a oulpa"
esatea dagokit. Urrengo liburu—gaiean "Iainkoaren b i l l a M ,
nuan eta aituan i p i ñ i ditut t zori oneko suen e r r i orrent a a t , a l i k eta geiena burua a t z i deaan. Lan ori ^z dut
egin ikasientzatf batez ere zuek bezalakoentzat. Zuentaat
berdin dio garbiago edo zaillago egiñik er©f buru» ongi
axtuko baituzute, b e l a r r i z ez ba'da e r e . Gaurko au bezalako artikuliietan ez duzu aurrera axkituko nuan» nuban,
nuen, nuben, rrnin, n i i n , naon, non, nuun, nun» Batasunaren b i l l a omen aoaate. Anarki aundl ortan aein aukeratu
bada? -Orier. guzien ama dana: HSNDUH.

Here nendun kuttun au ematen esi nindeken 1923*
garrenean ere,erri askotan esaten baitzan ordu artan»
Bal, Adiskide Berri, erri askotan. Oicslco erri aundiskoe
da bere baillerakin, eta asi Lezamatik eta Getxora b i tartean, eta La-akinis aldera, Txori-erri zaion lurr&lde
ori ba-da zerbait. Ez ote zan Gipuzkoaren erdi bat aina
1923*garrenean nendun esaten aaneko lurraldea? Gipuz-gipuzkoa
vxxzkaa. esan nai nuke, ots, Bizkai-Gipuakoa lekut Eibar»
Mundrau, Oñati eta abar.
Zuen erriak ez dule orrela esaten. Suen erria
al da beti lege? Eta zuen belarria? M» ongi mintzo dan
edo zan erriarekin noa, eta nere belarriarekin. Zer i t z
edeiragorik, bulunba-antzeko mintzoa dun ori baiño?
Gipuzkoan ere ez al san esaten nendun, giputs-erria gaur
baiño obeki mintzo aala? Hondik atera duzute gendun»
nendun'etik ez eta? B-t ni, bakarraxen einean, eta g-s
gu, aunitzen einean. Es noala erriarekin? Zein errirekin?
Zuek bezain erritar iotzen dut nexe burua, ni baiño ka—
letarrago baitzirate.
Garai da Mquos egoE" esaten asteko. Nork sartu ote du burruntzalia nere eltzean,esaterakO| San AuAugustiñenAitorkizunetan,nik nendun ezarri-toki guzietan
nuan ipinteko? Noren baimeneE egin dute ori? Iz nindagon,
bada, urruti irart—okerrak zuzentzeko bialdu nai \ikan
b a ' l i t i d a t e . Ez batere erakutsi ere. Beste zenbait gauzatxo ere ukitu ditidate. Bat edo bat ari da, nere iatorrizkoa ta argitara emana bekaldetzen. Misalean...
egia esan, baimena eskatu zidaten Garikoiztarrak aien
itz eta eeaera zerrenda bat nereen ordez ipiñi nenzan.
Gogortu ninzan polikitxo ere ezeBkoau, eta izenik ea
nendun eman nai liburu ortarakoj baiñan, azkenean, pa~
kearengatik, txuri egin nendun* Au "aea culpa" da? ez
aiena.
Ez al didate nere euekera egiten utziko? Zer
jauntxokeri da ori? Nik ez diot iñori agindu nere antzera egin dezan. Egin baldin ba'dute, ta ez gufcxik, diotenez, oiek atera naute jauntxo; ez nik nere burua egin
dudalako. Euskaldun Agurgarri batek onela idatzi zidan
Ameriketara, euskera lardaskaaale batzuk beren Akadanda-

- 91 rekin gure buruzki nabarmen asi siranean» "Venga usted
y dicte". Ea dut olakorik egiñen, baiña nere euskera,
bai. Eta irar-legexik baldin ba'da, urrengoan auzitara
deituko dut olakorik egiten didana.
»Quos ego"! Au da: "JStorten banizaizue!" Nizaizue ez da nlk asmatua. Eurika aldiz entzun diot, batez ere azken bl urte oetan arrebari, aurreri akar egitean: "etortzen ba'niaaizu, ba'nizaik, ba'nizain", batzuetan Jb'rekin, beeteetan t, gabe. Zertako or t_ ori?
Doalt antzarak perrataera! Gaztelu'n ere etitzuten omen:
-erri batek edo biek ez dutela legerik egiten? -Ei?ri
batean baiño geiagotan esan zan» dudaxik ga'be, ta ari
iaxraitzen nia&io. Hik Uitzi'n "etortzen ba'nakik'* eta
"ba'nakio'* neduzkan entzucak. Orregatik erabilli ukan
ditut EKU}IK";en ioka-itz oriek 32£B'emk baiño maizago.
Eta politago baitira \gaurko zuen ZK, TZ, orien baiño.
Seri tako berritu -diokezu- ISAN'en lengo iokaera, egungo erriak ez baitu orrela egiten? -Orain. gaizkl mintzo dan erriak, ezj len oagi raintzo zanak, bai«
ita nik euskera polita nai dut, ederra, aurrentzat ikae-errezago dana, -I2A- garbi garbi ageri dala. Kaiz esaten duzutenok ( a. nahasitxo orrekin), zergatik ez duzute esaten xaintzan, n&intzala, t.a.? - Izkuntza ez da
logika,eeaten dldazu. -Bai eta. Buru gauza lehenik, bi~
oz-gauza urxenik, au da logika ta psikologia? virrena,
belarria. Iru lege oriek gertatzen dlra izkuntzetan,eta,
naiz irurak batean, naiz etatik bi, naiz bakarra izaten
da aekotan lege. Noiz eta nola. Noia-nola orietan asmatzen dunari iarraituko zaizkio beste idazleak.
Zvk. nai ez ba'duzu ere, ISAH aditza ioka diteY<s egun ai'auz-erara, noizaldi guzietan -I2A- garbi ageri
dala. Aditza iokatzean gaizki oiturik gauda erderaz bezala M naiz M , Hzera", w da M aipatzen. Bakarrekiko iokaera
ez ezen» elkarrekikoak ere batean aipatu bear genituke
nor-dan bakoitzean, onela: niza, nizaizu, nizaio, nizaiEue, nizaie; gira, gizaiau, gizaio, giaaizue, gizaie t.a.
Aekoz politako zuen natzaizu, natzaio, baiño, ta gure
naitaizu, naitzio baiño. Gatzaio, gatzaizkio, ta <lako
itsuckeriak, doazela Salamankan barna! Eta gaklo ordez
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gekizkio» zakigu or&es zsJdLzkigu ta olakoak. Oraingo& z±—
ra ta gira erabiliko ditut. Itorriko al da garaia ziza ta
giza idasrteko ere, Htaa esateko eskubide ba'du&ala iduri
zaida onako bertso auekim
ez dakienak erran lesake
ni alegera niza-la»
Etas
etzaut dolutu, ez doluturen
nig^a-no > niaitia.
Orobat staaidan? z.izaiz.un» zisaion, &. ? ninzan.
ninzaizun, ninzaion, &. Eta abar» eta abar. Xainkoak bizi
b&i*g&itu,ia:rraituko gakio gai oni.
Ai, ©ta itzuli nadin zirre -a_ artara. Nik pekatar i onek, ardura kendu omen dut» batzuek dioteaez onerako,
besteek diotenez gaitzerako. Jauntxokeria bat eta orrela—
koak esateko oitura sai^tuko ote da gurean, mugaz aindiko
aldean bezala? Haiko lan. Alde ontako belarriak ez du ontzat artuko, buruz egokiago ba'llza ere. Gaiñera» artikulua bear du, beste -na bat edo -.rat javmtxokeriara bat, udatik udara antzera. Oien -a ori gure -a beaala itzaren
beraren muiñeko baldin ba'da, beintzat.
Ba-dira gazte bakar batzu, gizaldi berri ontan»
euskerari lotsarik ematen ez diotenak? baiña kuku beste
lardaskazale oriek! ( l ) .
Abismua, firmamentua, reptila, realidadea, akaktibidadea, positibua, negatibua... 2er da cri? Euskeraz
ederki esan ditezkeri gauzak. Lehenik ikasi bearra daukagu filosofia, gero erdera, gero euskera, ^auza oriek gu~
re izkuntzara. egokitzeko. Ez da aski au esaieas "Kuskeraz
ez ditezke esan yakite-gauza asko ta asko"; obe lizake
au esateas "Nik ez daklt gauza asko euskeraa esaten".
Ba-du euskerak bere edertasuna non agertus ele-eder edo
literaturan, izate-gaiean edo metapisikan, eder-legeetan
edo estetikan, izkeran edo gramatikan. Utsi detzagun kimika ia olakoak, oriek ez baitira giza-izkuataa yatorra.
Oriek ea dute batere edertu iñongo izkuntzarik» Itsusitu
bai, gogotik. Zer esanen ote luteke Fray Luis biak eta
Cervantes'ek, egungo gaztelan uteusia eta aldrebesa ira-
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kurriko ba lute? Ortara ezkero, iakingai oriek €>rabilli
detzagun beste edozein iBknntzetan. Ez al zien Fray Luis
de Leon'ek erdalduneri baieiena eskatu Gaztela'ko erderaz
ida&teko? Eta ori literaturar:! Ea al du Fray Luis de Gra—
Granada'kEliz-itzaldisail ederra latiñea? Bta irureun urteko literatura aurretik zutela. Guk gauetik goizera nai
dugu egin guzia, eta lanik gabe, alegiñik gutxieneko legean sabartuz. Landu dezagun euskera. Ba-du aura naikoa»
Aztu zizaidan, Anizetxe iauna» zurekin asi ninaala» Iainkoak eman dezaidala bizia "mea culpa" eta "quos
ego" esateko. Sartu dezatela burruntsalia, eskubide dute, nik argitara eraandakoan, iorratu nai ba'naute? oraindik axgitara gabean, begira sartui
Oinoesterekin len be?ain adiskide gelditzen
nizaiau.
ORIXE'k

(l) Kuku « Abajo! Biba Bachenabarre! Kuku Laphurdi!
Oarra; Irakurlearentzat t Kaiago nuke Jbt ordea t_ bakarra buruz bera ipintea.
Zugendariaren oartxoai ORIXE Jaun orrek barkatuko
diguzu zure lana zeure idasskeraa birridatzi e» badugu.
Jakin beza irakurleaks Orixe'k tildez eiaan dizkigun
letrak onela kopiatu dituguna: ll, r r , t t .

Liburu ta aldizkari berriak.
"ORBELAK"
Onatx gure Kerexeta'tar
J. jaunak ("Arantzibia")» YAKIN'en zusenbidera bidali
deuskun lipolm polita. OBBELAK daroa izen-buru. Bere-bereak dira, bere biotzari darioaan aotin beroak. Udaakenean aiaeak jolasean dabiltaan orbelen erara, alde batetik eta bestetik, toki guatietan sartu neie«4n, biotz
gusstiak oleikari biurtu naian. Orrelakoxeak dxra zxxre
ORBELAK aizeak aidean daroiazan olerkl bigun ta xarnurrak. Gizonaren biotza berez da. olerkaria, pena benetan
sarritxoegi biozkads. orrek bakoitaaren bari-uan ittota
gelditseal Betoii ordu uaean zure olerkiak euskal kultura
egiten ari gareanok, beti filosofi ta teoloji ta jakintza
taa artean aspertu ez feaiteaen. Saurkoz ezin dot bete
zure guraria, berriro irakurri bearra dot, danak onenak
izan es yatazan, eta bakarreko iuaalcitxo batean erantztm£0 deutsut zeintauk izan yatazan gogokoen.
"ZERUKO ARGIA"
0«a nun egun batetik
bestera nola eldu zaigun gure aldiskari naitea. Zai ta
zai geunden. Baiña argi esan digu bere atzerakuntzaren
aergatikj ^eribaki au ataeratua dator bearbearreako baimenen zai egon garealako'1. Beste tankera bat eman dlote,
gur« Aita Kaputxinoak; guziz eraberrituta atera digute,
udaberri bat bezela. Urduri daude, ordea, asanatu duten
ala ©2. Nere iritzia jakin t»ai izanik, onat "asraatu du~
^ute w , eta ederki asmatu ere. Tigo ori da gaurko egunean
geien erabiltzen dana eta geien irakurtzen dana. Guzion
lana dala diosute euskera lantzea, Bai alaxe da } guk geurez otoi diogue YAKIN'en arpidedun guziei eaagutu dezatela ZERUKO ARGIA, ain tiabelin agertu bazaigu ber© amabi
ori-ialdekin , Periodiku taakera ta neuirian argazkiz a—
paindua et& bi koloretara. Gure asmorik onenak aldizka~
ri orrentzat- 30SI0MK! eta Silla oskexi ain txalogarri
lan dagizuen Aita Kaputxinoori.

IPUI SARIKETA

(Biarritz-en)

"EUSKAL-KULTURAREN ALDE" deitzan elkargo onek
sariketa au antolatzen du, Bilbo-ko euskaldon berri batek»
bere eskuetan zab&lkiro ±piHi duen diruaeu
SariiBta onen baldintzak auetxek dirat
LENEKGOA: -Sariketa ontar sar ditezke gaurtik asi t a
aurtefigonBuskerarea 3gana sl rarte, AbendviBrea
3'gn» arfce^aJbegia, edoaein eguneroko edo aldizkarian assalduko diran Ipuiak. Bexaa, ezin sar dit^ce eariketa ontan,
argitara ez dan ipuirik*
SIGAHRENAt -Stzaie ipui auei, luaeran mugarik
baiña ipuien e g i l l e e d o b i l t z a i l l e a i adierasi nai iiiegu liineentzat i^oki izatea jaramon bexezia agin
go zaiela. Beitiz, zarrak edo berriak, norberak asiaatuak
edo beste izkeraetatik i t a u l l a k izan, guztiak onartuak
izango dira,
IEUGARSJ2I1.S -Ivu s a r i bereziz sarituko dira artuko ditugttn
iouiaks l'goa, 2fj.CX)O ( o®3ta bost milla)
liberakoaj 2*gna. 15.000*koaj eta 3'gna., 10.000'koa.
Gaiñera bexe esku izat^o dira epailleak nai ditzaten mil l a libsrako besta sariak ere emateko.
LAUGAHSEKAi -Ipui guziak, izparringo edo aldiakarietaa
iaea-orde edo pseudordmo batekin azaldu
besr iaango diraj eta argitara emanda ^sro ipui auek
"Euskal-Kulturaren Alde" bazkunera bialiko dira, zuzenbide ont&r&j 14» rue Lalanne — Biarrita (Laburdi) B.P,
I s a l betean sartuta eta bertan nun argltura eraanak diran
adieraaiaz. Azal orren baTnean beste bat i t x i a igorriko
da, egille» biltzaillearen edo i t z u l t z a i l l e a r e n benctako
izen eta zuaenbidea.
BOSKARHENAs -"Euskal-Kulturaren Alde" ko buruzagiak e p a i l le izango di.ra te. beren erabateko epaiak
onartzekoak izango d i r s , alabearrez.
SE31GAHSENA: -"Euskal-Kulturaren Alde" elkarpoa ia-ang••> da
sariketa ontan sarituko ta aren libxiruan
argitaratuko diran ipui giiztien yabe.
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