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fedea t a aiturate garde aaieaa, kond^mtizei^ ditu
eta litouru debekatuen wIK3ffiXMean tpinii'aeii Miguel
de Unamunok. idatKi-talco auok;
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Del sentimiento trágico de l a vida

La agonía del C r i s t i a n i s m o

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

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

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

agaidtafca ditut emenif ortik
erreakadafc. bata bestearen st»«?-El3t
z&rrl besterik ez*
Unamunoren idaztiak era a^et&to
tziak sortu ditu&te kritiko artean, "bstes
gogamen theologikoari dagokionean; «a«a b
ditut, irakurri al izan ditudajtt auetato i r i t s i
batzueic eta irakurleak jakinga du nori arrazoi
eman.
1864 garren urtean,, Bilbo'n jaioa, guraso zintzoafe kristau-bide zuzenetik aurreratzen
ondo erak:titsi zioten. Urruti~mifiez saminki oroituko zituan gero.aurtzaroko sentipeu garbl aiek*
Euskera ere Bilbo^n atoitzarekin batera ikasi
auart; gure izkera serbait Iant2eagatlk: ere iñoia
eman zioia; f*Mllla euskal olerki edern~liburuak
ba~dakar olerki bat Unamunorena. Azkue ta bera
Azkue ta bera agerta zirart Bilbo'it euskera-irakaaLe izan naiean norlenk® batean, baño Azkuek
Irabaal., Ordtmdik alde batera utzi zwi bere izkera.
«Jakin-miña ere gaz"betako> urte aietan
piztu zitzaicm. Bachillerata ikasten a r i gala
aitaren liburuetaa philosophi-gaiak zitun gogokoea. Aa ezagutu omen zitua lenengaz Balmes'si
liburctetan, Kant, Hegel.. ,
Universidadean -karrera egitera joandajaio; ZBXL Unamuno- berria, miuidia osoa a r r i t u bear
zuan nortasun berezi ura. &n. nabaitu zltxm B.\xrre~
neka® erligio-eztabaida zoritxarreko' aiek», An
sortu zitun bere irudimenak sist^aa berri aiete.
An idatzi bere liburuak., sentipen l a r r l aiez...kutsatu8,k., Eta i l ere Salamanca'n i l san Miguel de
Unamuno 1936 'ko Abenduaren 31 n»
Madrid aldean ekaitz gogor aiek. sortu
zitustm eztabaidak lur~jota utzi sutesct Unamunoren fede kat.ojtik.oa» Fedea adimenak argitua

-86nai dii; berak: essagutzaa ez Eituanik, na±z-ta
edonork gifiistere. beartu, etz±tua& iñol* ©sre ©«
nartzea, etzuan bere burua makurtu
Bere barneko» erligio-egarria nolabait
astzearren Lutero, Harnackr Kierkegaard, . . e t a
t e s t e zeaabait onelako gizonengandik, gogoko zitzaizkionak arta zitian. I t u r r l oetatife sortu zuu
bere gogamen theologiko naasia. Batak emen, bes~
teak, Unamunoren teoria norabait sartu naiean
dabiltza kritikoak, bañan ezta iñun ere ego&i
kokatzen.
Pedearesn ingurumari dabilkizvt beti Unamunoreaa gogai nagusia, Siñismen-arazoari erarw
tzun guztiz okerra,heretiS:da eraaten dio,baña jakingarria oso» Biotza, barnea, bere baita betiegarri du: ezilkor-na±a w±zatea iñoiz
ezereztn. gabeB^ auxe du bere "bizitsarea
sentipen larria*. Sentip^a orrek bakarrik sortzen
du Jainka alguztidsina, Betlkoa, bere biotzeko
griña bera o r i eusten duan Jainko bakarra. Eztago beste siñiste-oiñarri edo motiburik. Biatzak
arkitzen dt» Jainkofc, ez adimenak. "Itxarop^ia f©~
dearen ama; fedea Jaungoikoarena*,, "ZTak egin ninduzun bezela, nik nere baitan sortu bear zaitut1*»
Buna^biotzett artekO' guda amaigabea,auxen dezu
Unamunoren. sistema guzla. -Buruak bere joerak, ta
biotHzak: bestelako^k "Biotzak baietz, ta buruak
ezetz",oaatx bere sentipm larriaren erra saktaia»
Unamunoren fedeak zer-ikttsirik ez du
ka-fcoliko-siñiemoiarekiia» Argi ta zabalik tikatm
zitun gure erli^ioarett egi oiflarritsueaak: KriStorea jainkoatasiEDa, Irutasun Deuna, Sakramentuak,
dogma guziak. Harnacsk protestante r a z i o n a l i s t a k
ereln zuem gaitza ugari Unamunoren adimenean,
w

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

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

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

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

Unzurrunzag
Arantzazu'ko
Arantzazu'ko> teologil

