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Nai ainbat ez bada ere, ba-datozklgu "Iritzi-billaMren erantzunak. Ta erantzun
auek dirala bidt, ames zaar bat esnatu egin aaigu.
Askotan entzuna da OIIOKO aus prail*»
lg-apaizak ez dugula euskeraren alde lanlk egiten»
alegia. Bai ta ez, Geiago egin genezakela? Bai
orixe. Baiña zerbait baiño gexxeago e^iten dala
ere e^ia da. c
Bildur girian YAKIN'ekoak baaamortuaxi aldarrika ari ea ote ^iñan; baiña ikuai dugu, Jainkoari esker, irakurleak ba-dituguna'.
Gaur ] rakadunoi esaa nai geaizue-

Ke aerbait. YAKIN orairiartean apaiz^jaiona izan
dugu, baiiia zuei ere ateak iriki beair diejiizuegu. Ba-da &ure aldizkari ontan filosofia ta teo~
teologirik; ta ekonomia, mediku-jakintza, legje-jakint
kintza, ta gaiñerakoak?
Jakintza DENA bear ciu eusKerak,
biziko bada. Atozte gtuiox, jakintza au osatzera,
Jainkoarreu, jaA-intza-alor oparo outan ez duisutela lan egin esateko edkubidcrik ez deza^ula
izan praille-apaizok.
Zuen eraritzunen zal
Agur eta laisterrarte.
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Z E R G A T I KSIÑISTEND

DIJGIJ?
ZIURTASUN BIZIA.
Jaunari eskerrak, fededun
geranoic galdera oni erantzun bear gutxi izan dugu.
kristau geintxuenak, ia danak, ez lirake bereii sinismeaa egisitatzeko gauza izango. urrek, ordea,
kristau zintzoaren fccso biziari batere kenienik ez
dio keritzen. Ez du esan nai orrek oien sinismena
jcndoa ez danik.
Izan ere ziurtasun uiota asko ezagutzen d±tagu. Baiiia oietan aberatsena ta ugariena,- ziurtasun "bizia", guk berez illunpe antzean bi^i dugun ziurtasuna da. Laiio artean estali xamarra agertzen dala esango genutte, baifia trxnko ta eraginkor,
fluru-lanez agirian jartzen ditugun ziurtasunak eta egiak izaten ez duten trebetasunez ta
biziz jantzia nabaitzen augu. £.z da agirira azaltzen, barxie eragin azkarrekoa da, ordea.
Oarpenez argitaratzen aujuri egia, geren mami eginda bezela daukaguii egia bairio txiroago izango da be-ti. Argiagoak bai ba-dira, ta aditzera emateko erabidetan, iorrauletan jarri tiitezke, ez
dute, ordea, besteen indarra, bizi-jarioa ta aberastasuna. "Bizia", pcntsatua baiño astunago ta
ugariago beti.
Kristau zintzo geienak ba-dituzte arrazoiak beren siñismenerako; gertatzen dana da, ez diz-
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landu ta aztertu ditzan. Ori nekegarria baida,
ta barne giroa zaie atsegiriago. Newman'ek e^oki
asko diona: "guztiak dute arrazuia, arrazoia emateko, ordea, ez dute guztiak balio".
Kristau geienak, bada, beren erlijio
edo fede gaitan, ziurtaaun "bizia" dute, ez orde&,
"buruz oartua".
ADiMENA TA FEDEA.
Galdetu gintezke: zer
ote gera siñiadunok, siñisten ez dutenentzat? Eta
gbrontaat? Zearo lojika gabetuak, aciimen ukatzaille?
Fedearen lojika ta egokitasuna adierazten asi baiño len, auxe esan jjenezake: iede gabea,
fededumarea aurka ari, ta arrazoiak eskatzen dizkionean, batere lojika g3be joicatzen duala. Itxu
batek iKusleari esango balio bezela: ia, jakinarazi neri ikuaten dezula. binisgeak ezin g u n uloxtu. Ez baidu orretarako oarmenik.
Zer tisan nai du fedearen arrazoia eniateak? Adimen ta lojika, fedearen aitor ta lagun
dirala. liskerrarekin batean, oiek ere lagun ditugula siñismenera iristejço.
Nire sin i ««nenaic e du adimena ukatzen,
ezta bertan bera utzi ere. Adimena ta fedea ederki uztartzen dira. Lz dugu fedea "atzerritar" adimenean.
FEDEA ZER DAN:
Siñistea, kristau mistei'ioa ©zagutzea da. Jesukristoren eta iiilizaren bid©z aunduari egiten aion agerkundean eta izadigairtetiko ezkelntzan Jaungoikoa arkitzea. Agerkunde
ta eisiari onen egia ezagutu ta, adxrneri, nainen,
biotz ta izate guztiakin egi sakon ori gureganatu ta besarkatzea. Agertzen eta etnaten zaigun
Jaungoikoarekin gizon osoa, eta ez adimena bakarrik, elkartze bat da fettea.
BEAR
Fede bidean arkit^en dan gizonak edo bere bide mugara eltzen
dijoanak, adimena, naimena ta grazia bear ditu
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eginkizun nagusi ortarako. Iru altasun, iru potentzi orien elkar-lauak ernarazten dute gu&au kristau sifiisraena.
Anima baten fedea erne, J.raun edo £te±tuko bada, fsde gai onetaz a di ta ernai e^on bearra daukagu,
Oso ugari dira, beren buiua azaleko
uskerietan, politikan edo aragi -a t se^iutjri iokarrietan naspillatua daukatexiak. Mai ta naieekoa
da azalekiko buruauste txepel eta kaltogarri guz~
ti ox-iek, eta noisik bein, giaa-arazo boarreakoak
eta bene-benetakoak ere bai , baztertzea ta aaaten
uztea, gari'antzi aundiagoko dan Jaungoikoaren itza ta kristau misterioa egagutu ta ogaa besarkatzeko.
Adi adi jax'ri ondoren, Jaungoikoaren
billa ateratzea ere, noraezekoa da, ?ed$ra datosten sinisgabe geien geisnak eta lede gaitsuan bizi diran ziiitzoak, Jainko bi Lia tzaille porrokatuak "izan clira, beti. Kristau mxs terioax en mami jo~
rxa ©zagutzen alegindu dira, beti. Eta Idazteuna,
Jesukristo berbera ta Eiiza bere izadigainetiko
izakera ezkutuan, kondairan ata egiteko eran sakonki ezagutzeu ere ekijialean ari izaxi dira.
Fedea arkitzeko edo artan sakontaeko,
begiratu garbia ta biotz xaamrra ta toiesgabea
bear, ordea. Sarritan okerrera makiirtzen gaituaii
indar biurri ta illunak deuseztu bear ditugu,
Gero, asmo au artu: Jaungoikorik bada
ta guri agertu bazaigu, berari eskeiñiko uatuaio,
naiz-ta ori ixeketsu izan,
Xzan ere, Kristori baietza ematen diunak norbera ukatu bearra dauka. £z »ia ba au. txantxetako gauza • Federa etorri diran aiskor«mtzats
oinkada au mingarrietan mingarria i?.an zaie. Si ñisterakoan rnilla gauza kutun biotzeko utzi bea
rra ikusten baizuten.
Eta azkenez, federa iiisteko,Jaungoiko
ko'aren eskerra beai. Gure; adimen eta liauaeiiarl.
graziak laguntzen die, aiek Idazteunean. oartzen
dituzten ezaugarrien izadigairietiko esanaia ulertzen.
Fedea Jaungoikoat,andik datorkxgu, ta
orregatik, bear-bearrezkoa dugu bere sskerra. Jair
Jainkoaren
emaria da fedea.
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B a t edo bat katokatoliko
izatera biurt*ean, bere zuzenbidearen zerzelada bat edo beste jakiteurekin e£ du aski. Ondo
litzake galdera au egin? Federa datoztunak, zein
bide jaxraitzen dute orretarako?
Iru atal banatzen tiituzte teologoak,iza'iigaiiietiko siuismena arnitze ortan:
1) Jaungoikoak nai duanerako «^oiira»
bizitzea?
2) Jaungoikoak itz egin digula peixtsatzeko arrazoiak aldian izatea;
3) Jaungoikoagandik datorkigulaiik, bere xtz au onartzera beartua nagoala jaicitea.
Fedc gaiean ez dugu, bada, adimsna ta
azterketa ukatu ta baztertu bearrik. Gure erlljioak eskatzen (iiguna, «Jaungoikoaren egia ta laguntaa
^ogGz ai tzeko anima-giro egoKian eratzea da; bai —
ña, Jaungoikoak neri itz egiten didala garbi ikusten dedanean bakarrik siiiisteke asmoz.
Elizak siiiisdunak nai ditu, ta ez itxuak. Chesterton'ek bore esakera artan ain burutsu
adierazten di^una: "Elizak, bertan sartiaeraKOan,
ez tiigu burua kentzekor Ik esaten, burukoa keatzeko
baizik."
Fedsrako, bakoitzak bere arrazoiak izan bear ditu, naiz-ta sarritan, auek, argi ta zuzenbidez bosteei azaltzea zail izan.
Maiz gertatzen zaiguna da onuko au: arrazoian gaudenaren zalantz izpirik ere izan ez,
eta ala ere, inola ezin urkoari adierazi, argi argi, ez ideetan ta ez itzetan, gure blzikeraren edo
egikeraren arrazoibideak.
BI BIDE.
flatzuek, begirada zoli eraginkor, eta biotz bide laburrez iristen dira federa.
Orrela gertatu zitzaion Claudel materialista gazteari. Undo ezagun dute guztiak ari gortatua: Bein
batean, berari eman zioten iantxo bat idazteko liliturji gai batzuek ezagutu bear zituaia ta, literatura
tura asmu utsez, Paris'ko Notre Dame elizan sartu
zaa. £ta bertan, apaizgaiak zoragairi abesten zuten "Magnificat" eatzutcan, siñisteak, ustekabean
"sinistu egin zuan."
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dxgunez, urratu eziñalako ziurtautuiez siñtsiu zuan.
Paul Claudel'en siñistea bakana ta noizean
beingoa bada ere, teoloji sail aldetik ezpairik
gabea da. Claudel'ek, liburuetan etziran bere arrazuiak izan srituan, ta "lumexi fidei" dalcifco orrek
eman zioxi egia, fede argi berberak, aiegia.
Deste batzuk, ordea, adimenaren bide luzeago ta neketsua^otik egiten dute federako sarrera.
Auetakoa zfen Newman kardenal ospetsua. Au, urte
askoren buruzko kondaira-teoloj± a^terketan ibilli onuoren, e^un battjz, katoliko bezela pentsatzen
zuala oartu zan.
J-iioiz ere ezin geaezake esan, iñork itxu
itxuan iedea artu duanik; beti i^an ziiten arrazoiren bat sinisjtera iriiteko, ori Duru-bidez azaltzeke feeti gau<sa izan ez arrsii.
AMAIA. .....
Baxna orretzaz g a m e r a , ledera datorrenak, izadigaiñetiko zer edo zer izan du lagun,
Jaungoikoaganako azken oinkada eraaten, beartu gabe
eragin ciiona.
Jaungoikoa gogoz artzeko gertu egotea ez
da naiko; (ta ortan ere Jaungoikoaren eskerra dugu lagun) ezta berri zerutarra ba-oala arraz.' izko
arkitzea ere, (ta ortarako «ra Jaunaren oskerra
ba-dala siñistu genezake). Ori ere bai, baiña jj;aiñera, "sinxstu bearrean naizala" ikuei bear dut
nik, berri au #Jaungoiko berberak bidalLtzen dldaiako.
Jaungoikoaren izadigaiñetiko eragiña, azkenengo urratz uiitantxe da osoena ta bearrezkoena,
au emanlk gero siriisten baidugu.
Jaungoikoaren eragitez ta laguntzaz uj'ratz
au »raatean, osor<> onartzen dugu berri zeratarra
b«sre undorengo guztiekin, bera ezertan ezin oker
egpn, eta era beran, guri gef.urrik esan ezxn digun
Jaungoiko azkengabeagandik dator.dgulako.
Orregatik, bide onetan arn.itzen dari.sirlisgabeak» fede duai au arretaz cskatuko du. Adiiaeii
lanarekin batera otoitz egiten ez bada, ez dago
Jauna biilatiieii.o benetako asmorik.
Siñisgabeak arren Pta arren e^iix bear du,
ba» esanaz; Nore Jaungoikoa, baldin bazera, nik
sinistu dezadala egiza,
Osa'tar Eusebi
Laterandarra.

LAN-SARIA AITA SANTUAREN ERAKUTSIETAN
Estu ta larri dugu p u r k o giaona. Gizarte-arazo asko ta larriak ditu « S K U artean. Buru auste gogorrean ciabiltz gizonaK. dana koiipcmdu naiean,
Kere ustez, beiñere ez dira gaur aina saiatu. Gizarte bizitz au jasotzeko egitert dgn guzia, esser
gxitxi iruditzen znit, eta ez ciutu ortaxako çzer
ere barkatzen. Jainkoak beteko al ditu gizcmen
asrao txaiogarri uiek.
fita Eiizak, zer egiten du bitartean? Askotxoi'entzat, berakr ez dauka zer-ikusirik, Ori ez
da Eleizari dagokiona. Beste askok ba-damaiote
uskubide ori. isaiaa gaidetzen dute: zvr egin du
RLelzak. gizarte-arazo oneii alde? uatzuk borondate
txarrez, g^eientxaonak ez jakiiiean, btiina danaiv
egitik urruti. Eleizak gizarte-arazotan sartu
btar du. Argi offi^ bear du; gl'zonak. argi o n e n
bidez juka dezaten, Bta ala eg-in Ou noski.
uizarte arazpen artean, eta ez txikien,
sariarena dugu xioski. tiarrantzi aumiikoa Aita Santu
tu'ek <iiot«m bezela. iileizak ^arbi itz egin digu
gai
ontun. Aztertu ditza^un Idazki-Nagusi edo
Enziklikak.
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egin zuan "Rerum Novarum" idazki-nagusian. Liberalisiau dotrixiak indar aundia znan garai artan, eta
kalte auiKliak e^iten aii zan. Oneii aurka irteri zan
Aita Santua.
"Dotriña onek dionez, saria zenbata.tn.okoa
izan bear duan nagusi ta langiilen artean askatasun usokiit egiadakd ©Ikargo edo kontratoak erabakitzfin du. Sari ori ordaintz.eii duxi nagusiak oncio jokatzen du. &axz urriegia izan. BlKargoak ematen
dio sariari bere isuzentasuna, ori izatea. Erabaki —
taKu ura ematen 62! duanean bakarrik dijoa na^jusia
zuzentasanaren aurka. Orobat, agindutako Jana egite/i e<; duan langilleak. " [R.N. 3^*j« Erakutsi onan
au.rka altxa zan eta ezeztu zorionean. "Ezin dite —
ke onartu oiñarriak koloka dituan ditrina au. Garrantzi aunciiko arrazoi bat aztu baiau." [RN.34].
Gero berak,iztutaKo arrazoi au erakusten digu: "
Lana,, bere izatez, bizitza gordetzeico naitanaiezko diran gauzak lortzeko zuzendua dago." JRN.3^J«
berezkoa ciu lanak eiburu ori. Bta elburu ori aditzeru einart ondoren, Leon XHI'garrena gaiaren sajioneraino iritAi zan. "Lana bakoitzaiena da. Uerea du lan^illeak indar ori. Izadiak eraan dio.JDa
da, ordea, ori bakarrik. Lanaren zitua bearrezko
zaio langilleari, bizitza gordeku badu. Ortara,
berriz, bizitiia zaintzea, Izadiak beste g-uzien
gaiiietik beartaen du. Beraa, lanak, bearrezkotasuna du baKOitztasui-ictx en gaiñetik. Ala ez balitz,
«gia lioke liberalismoak. Baiña oao besterik da
egia bearreskotasun ori arasten badio^u. Egiazki,
bi^itz gordetze ori, bakoitz eta guzion eginbearra dugu. liete bearrak eta eskubideak batera doaz,
ordea. Drregatik du gizouak bizitzako bearrezko
zaizkion gauzak loit»«tjto eskubidea. Beartsuak, berriz, gizon geient.xoenaK, ezin gauz auek lortu
lanaren sariarekin ezik" [ K . N . 3^+j»
Oiñai'riak bota ditu Aita Santuak eta sendo
jarri ere. Baiñan cz da ori naiku. Dotriñak, g±zonaren agintzak zuzendu bear ditu, eta noiz nuri
aola egin jakainarazi. Orregatik, Leon XIII'gnak.
lanaren bearrezkutasun ori adierazi ondoren eta
bera oiriarritzat arturik, «rabakitifoflr <tu txikien-sariari dagokiona. Txikien sari ortatlk ez dago
jesterik, nagusi-langilleak ala nai izanda ere.
Zergatik gero? Lantreu bizitz-beartasuna ^izonen

- Ik borondatez gaiiletik da&olako, eta onekin zer-ikusirik ez dualako. Beraz, zer-tiai dala-ta, sari au
baiiio urriagoa unartzera beartzen zaion lant,illeari bidegabekeri bat egiten zaio, eta onen aurka
zuzentasunak diarciu. Zein iiuzentasuiiak eskatzen
du sari au? Langilleari, beretzako bakarrik lain
emango dion saria elkargo-zuzentasuruiz (justicia
coiimu ta tiva) zor zaio Ontan ez dago eztabaidarik,
Txi.ii.ien edo bizitz-sari orrek, zexibat eskatzen du?
Gizona,bizitza zaitzera beartua dagola
esan dugu. Zer esan nai du.ordea, bizitz-zaitze
orxek? Bizitzeko lain jatea besterik ez ote? Ori
abereak ere egiten dute. Ortan ez dugu alde aundirik. Gizonak, bere izakerari dagokion eran bizi bear du. Zein da, sabela beteta, besterik opa gabe, bapo zeok esaten duan gizona? Lau ankakoa izan bear ortako. Ez, ori ez da glzonari dagokion bizitza. Uso besterik da. Sariak, langilleari, gizon bezela bizitzeko lfin eman bear dio.
Bizitz ori zer-nolaitoa izan bear duan? &z da noski erreza danontzako egoKi dan bizikera bat jartzea, iiaiñan esan dezakegu, uts egin bildurrik
gabe: gure ai tean asicotxuk ciaramatena baino obea
dala, gizonari dagokion bizitza. Beeraxeago, Pio
XII'garrenak, sendi-sariari buruz itz egitean
ekartzen dugun testoan, argi ta garbi esaten du
saiiak zenbaterako lain e.nan bear duan.
Sendi-sariaz, zer?
XIII'gn. Leon'ek, ez du
sari ..netaz bereziki itz egiten bere "Kerun Nonarumlt idazti-nagusian. Baiña arretaz eta borondate oiialcin iraKurtzen duten guzlentzat argi dago,
Aita Santu'ak eskatzen duan saria zer-nolakoa daxx.
Irakurri dezagun bestela 10'gn. nuineroa. "Jatorrizko lege saritua da au. Sendiko buru danak, ersiarazi «itun seineak babeetu, eiikatu eta zaindu
bear aitu.Jatorri berdifietik (iator onako au ere.
tiere gizatasuna berritu ta irauuerazten dioten
semeei, bizitz ontan zoritxarretik aldendu ta
itxuraa aurrera ateratzeko bideak lortu bear iizivie" [KN, I«J ,. Beraz, gero langillearentzat sarla
eskatzean, ez du langilleak bakar^i artzen, sendj

ku buru danez baizik. Nola bete bestela, jatorriz
datozkion eginbear oiek? Ezln genezake pentsa,
aditzera eaian ditun bete-bearrentzako lain eskatzen ez duanik. Pio XII'garrenak argiago uzten
digu gauza, 30.000 italiar langillei eginciako
itzaldian. "Sariari gauz auek eskatu bear zaizkio:
sendiaren irautea, semeak osansunki elikatu ta
jazteko lain, bearraineko eskola ta egokizko ezikera edo edukazio bat eman al izatea, gizonari
dagokion bezelako bizitox.1 bat, eta azkenik, geroari buruz, estu aldietako, gaixotasun eta zartzarorako kontuak atera al izatea". Ez ai dago
xiaiko garbi? Besterik legoke sari-arazo au Eleizak erakutsiari jarrai bazitzaio.
Zein zuzentasunak eskatzen du sendi-sari au?
Eztabaida gogorra zegon sendi-sari au goigoi-maitasunak
ela g'izarte-zuzeritasunaic bskatzen ote
zuan. Pio XI'garrenak erabaki zuan. "... berritze
auek gizarte-zuzentasunak eskatzen ditu. JtJaita
ere glzon guaieri sari au ematea" [Q.A. 32j.
"Kzin esan ^izarte-zuzentasunekikoak betetzen dirala, langlllek beren eta sendiaren bizia asatu
ezin iezaketen bitartean. Ortarako lain ematen
ciuan sari bat ez dutoii bitartean" [i>R. 5^J. Argi
ta garbi esaten digu zein zuzentasunak eskatzen
duan. untan ea dago eztabaidarik. Baiña ez ote
du baita ere elkargozko-zuzentasunak eskatzen?
liimen ere ez dauue bat autoreak. Asko, geientxoe —
nak nik uste, dira elirargozko-zuzentasunaren alde daudenak. Auen aldetik gaude gu ere. Izan ere,
saria bakarki arturik elkargozko-zuzentasunak eskatzen duala baiezteko ekarritako ar^umentu guzik
erabilli ditezke sendi-sariaren alde. EgokizKO
gauzci iruditzen zaigu gaiiiera, nagusi, geintxoenak oraindik, langillearen egoera obeagotzea jotzen duten berritze gu^ien aurka irtetzexi diran
garai ontan.

Oiarbide'tar Petri
Billaro'ko sakramentinoa

FILOSOFIAREN MUIÑA
1.- Zer da filosofia ta zer ez da filosofia?
Geronen burua filosofilari uste degunok,
ba ote dakigu jakin geuk erei Geiegi ez beiñipein,
bestela ezjakxrien bati eraitutsi bearra dezula egin
zazu ta laister ikusiko duzu zeure burua larri
zer esan ez dakizula. Orixe nai nuke nik euskerazko lan onekin, Filosofiaren "zera" agirian jarri,
jartzen saiatu beintzat, danera juta irudimeñaren
urbillago ipintzcta besterik irixten ez badet ere.
Baczpadan ez litzake gaizki etorriko Guiilermo
Dilthey bere "Filosofiaren muiña" idaztia daraiuatela auxrendari aurrez esatea.
2,- Arloaren berri eman da gero, gnldera
bat dator bereala: nundlk norako bidea aukeratuko dugu elburura drixteko, zein raetodo, filosofi-arazoetan deritzaion bezela?
a) Filosofi itzaren esan-naitik, "etimologitik
gitik", asita, auzia galtzekoak dira itxura guztiaks ez baitu J A K I N T Z A - Z A L E T A S U N A gauza arrontta
kanpora beste zer-esanik jaurtitzen. Ba.ztnrx,n de~
zaguri bada bide au<
b) Beste bat esRuratu liteke: Filosofolariak
riak gaurdaiiio eiaan.da.ko definizinoak jaso ta bata-be*teaK elkar neur.>us goitik beraico definiziño
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bat osatu. Baiila ezberdirtek ez-izik a kar ikusi-eziñekoak dirala oartu ond ren, gaitssa derit-zaigu osatu bidez orrelako definizio sakon ta esen*tzizkoa arkitzea. Uaa ale batzuk: Platon'exi irituiz "jakintza uts eta sQilla" omexi da filosofia;
Estoiko ta Epikurotarrak diotenei! "birtute ta 20rion gaillurrera elduko ez-eluko lcia" ; Wolf'ek
"Scientia possibilium H uatenus esse possunt"; FeFederiko Ueberweg'ek "aixitzin-usteett ^priclplosj
jakintza" ; t.a....
d) Aukerarik gii 1 dit?,en cia orairittia: t^z ote
da obe izango definizino uiek alde bat.era utzita
-aal izan ozkero beintzat-, Edestiak daiaaigun
bezela Filoso) ia atxitu ta ezur barrai<.o gtma xurrut egin?
Orra, ba: Fiosofiaren gtm ori zurrut egitek 1 ^jun berbora zei'n dan ez ote dugu jakin bear
lenbizi?Lejigora ^atoz ba, arriakin burua jo ta
burua airiakin jo berdin xamar oraen da, eusk«razko esakera.v dion lez.
Baina ez, t,uk zer tiaxi jakin gabe zurrut
egiteari ekingo dio^u orratik, NUN DAGGK jakiii
dezaKe^ulako, noskx. ZEiJ iJAN, geroxoago, lanareii
buruan esateko utzikg uugu., asieruko asr.oa ukatzen jardun gabe.
Orain,gure lenerijjo eginbearra auxe da, f±filosofi-antza azaltzen duten slstotea ^uziak bildu,
ta oien^an barne-maxni bakar ta ukigarria berezitu,
Ez da, ba, & ure eraso-oiña elburutzat agindu dugun filosofiaren "zera" ura enen ait£xmlur±k (petitio principii), jakiñerdiko edozeixi gizoiiek soraatzeko lain filosofi-antz ta usai apartekoa bai3.- Ta egia esan bal<iir. badugu jaiotze
netik arrezkero beti benet*
filosofi bailiran
agurtuak izan cliran sistemak ba-daudes ij,izadiak
oiexigan filosofi-muiña ataeman daaaareu seirialea:
Platon, Aristoteles, Descartes, Leibniz, Kant
eta Hegel, adibidez.
Ksandakoakin ia uartzeko astirik ^abe bidean asita gaituzu, jarraitu bcsterik ez zaigu
palta. Goazen aurrera.
Alako sisteiaataxi uxartuz, ezbeidixitasujak
bazter, beti ere ezaupide &ctkon berdinak auireiton ditugu: guzi oieis ,EROTASUN-ZALEAK. izatea bat,
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apurka t« zatika dabillexiai» n aldean. Oirezaz
gaxuera, bcti, filosofilariarea 30~egri.tea.si
ARRAZOI-EZAGUTZA
dabil nagusi: ona ezaupideetan bigarrena. .Usari du&unez, ezaupide bi auek zeintzen
dute filosofi izena merezi cluan etjozer:
a) Izakien orotasuna beti begiratsea,
b) Orotasun orren aurreii-aurre
i
soilla gaide&ltexi ta ezagutu
4,- Baiila orain arteko bidean jasotako
gaiki auek aberastn "bearrean arkitaen gera, formalegi dira, ta larru gorrian utzi ditugula eaangu
luteke bestela. Edestiak daiaai^un aikan-engaxiako
lotunean axstema. sorta aztertzea izango dugu
oraingo gaia: iidesti-arauz aldalcuntzaren (jora-beerak laburki ta su batean gure^anatu. iKusgune
ontatik alkar jasan-ezi^ieko dei iiiizir oaK ere ulertzeko gauza izango gera.
A) Sokrates s Filosofilari on&u jarjkeran
grezitar gogoaren ikus-naia, arrazoiz ezagaitu
naia da ezagun. Gizorareu blKitza osoa gogfai tea
oiñarri dula jaso nai luke; ed ,zein egitez arrazoia jabetu dedilla, ta 2ei"tan ari dan jakixi. Bizitza ta oizitza-saillak filosofilariari dagokion
eran oarpetu, Jokera oni betekundea emaxigo dioxia
Platon du^u.
Platon: y;izoaaren bizitzako zer ^uztiaK
(eKiteari dagoziiionak bakairik ea
a^jixitarieii edo olerkariaren edo jakinzalearen eginkiiiunekoaic
ere berdin) guztiak filosofi-oarketaz berdintsu
basartetuko ditu. Sokrates eta Platon'en filosofia
iia litzake esate baterako: norbere buruak jakintzarekiko ta ekitearekiko dauzkan balioak -egi,
eder eta onaren balioak- ^OiJ^^t^n diarduanaren
13) Aristoteles: esiiikizuxia, b«rriz,
Kanporago, ñolabait esateko, izatc-izatasunaren
soroan dago, Ta bere filosofiaren erdi mamitsua
OROGAINDIKO IZATEAREN IAKINTZA, lenbiziko filosofia
i ia, Metafisika, gauzen izaki-muinarx buruz diarduiaa, izaKien alkarrenganako lotuneak tn errorik
sakonena atzeraaten dabillmi ox'i da.SoKra'os eta
Platon'en filosofia KOHB&BB UUftUARJiN A«TPf\iwUNTZA
bezeia .t^iri U J , Aristoteles' ena, berriz, HUNJJUA
IKASKIH'TZA, rounduaren buru-jabetze edo
iaburKl

Orain pixkat zearka,cndorengo siste.uak b i de jakinetok euren pausoax. noia. zuaendti dituzttm
erakusten suiatuko fit r a .
A') Aristoteles ' er? urrengo uroa: Estoiko ta
Epikurotarrak. F i l o s o f i a tlala-ta norberc buruari
arpegia exnatera eldu gera b e r i i z e r e : muspegika
ingurtuaaia est^tu e^in z a i j u , orrlea, Platon t a
Sokrates' ekin zeukan zabaiune uia ez da iiiuridikan
a g i r i . H.±n zuzen, f i l o s o f i ontan " e k i t c a r i " dagos&kiftn auziak beoterik ez tiute a i n t z a t a r t z e a
merezi: Dizitzaren f i i o s o f i a biurtu tta.
B' J Descartes, Leibniz, Spinoza: auek i r u rak bustelako joera berdiña, A r i s t o t e l e s " e n araukoa, azaltzen uute, MUNDUA DAi\AHi>A JAlU'NTZA ox'fcan
lanean a r i b a i t i r a .
A l f ) Kant datoricxgu urreugo:
araura jokatuko du onek,norberaren gogua ezagutze lanean. Egia da ordea, ezagutzearen egizko
oiñarriak aztertuz a s i zala, baiña ez zaa or g e l dltzeko gizona, eder ta oaaren balxoekin er<- eKin
zion, ta bakcitssaren oiñarriak b i l l a t u ta bertan
tinkotu a r t e e^ zun e t s i . Kanten f i l o s o f i a : norberaren baitaa sartu-aztertsse zearo i>at d«.i, bere
buruaren baliozko jokabide osoa epait?,earrea g i •zon ikasiak egiten duan gogarte-lana. . .

B 1 ') XIX'garren gizaldianDOIXTARRENIDEALISM
LISKOA, muflduaren e r i t z i p e n ecio konzepzino b e r r i a
ao-betean eskeiñiz. F i c h t e , Schelling eta Hegel
dira iaundu b e r r i orren l a n g i l l e a k . Ta bsroierx
goraipatze bakai-rak, m a t e r i a l i s m o , positibismo
ta neokantismoaren alderdikariak. e r a i k i egingo
ditu.
A' " ) Neokantismoa; Onek Kant' er sistomajti
"ukigai" (material, objetivo, immono)agiri tjan
edozer baztertu e g i t e a ctti. Filosofiak eaientxe
"formal" itxura j a z t e a du zearo: gure ezagutzaaren aaipidea ta joicua Ikasi nai luke ta belxi t?etiko l l l o s o r i a egxteko bide-tankera ziur sjakarra
aukeratu.
B*' 1 ) Bestelako joera bat neokantismotarrak
rak baatertutako p.jigai l«aici-a leengana dijoa zusentan, aien formalismo-metodismoak e z e t s i t a .
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Mendeko filosofia bera azkenengo bide ontako autsa oiñetatik aatindu gabe dago oraindik, naiz
"Mataphysica inductiva" deitu (E. von Hartmann,
Wundt, Driesch, eusleak), naiz "Intuiziozko filosofia
sofia" (Bergson) edo gaur «gunako "Fenomenologia"
(Husserl, Scheler) guztiak entzun aundikoak.
Oldozmen edo peatsamentuaren ald*Xurits5 osoari jaramon egiñaz, Edestiak lagun, filosofiari
emandako so bete onek, filosofiaren ~a,smo dugun"Esentizko esanai edo konzeptu.aareiv" gaiki berri
bi zeazteraiiio ekarri gaitu: NORBEKAKEN KONZEPZIMOA eta HUNDUAREN KONZEPZIÑOA. liata bestearen aurrezkoak bailiran jokatzen dutela ere oartu aal
izan dugu; zenbaifc eta bata nabaraienago, orrenbestean bestea itasaltzenago. Filosofiaren Edestia
azkenean <bien artean baters ta bestera dabillen
esekiaren antzeko iruditu zaigu, ta onek guretzat
gauza atsegingarri bat esan r,ai du; guk edireinda™
ko gaiki bi oiek, benetan, asiaoan dugun esentzizko
esanaia edo konzeptuari dagozkiola. Ez baita b±dezlco ez ara ta ez ona alperrik ibiltzea, "bai
bata ta bai bestea" esan besterik ez dago, izan
ere filosofia, biak, norberaren konzepssiñoa ta
tnunduaren konzepziñoa da bat-batean.
5-- Azkenengo jasotako osagai "materialak",
lenago izandaico osagai "formalekin" (orotasun zaletasuna ta arrazoizko ezagutze soilla) orobatzeko
ordua ere eldu zaigu. Izakien orotasuna bi aldetara artu diteke orain azkenengo ex-dietsi tako ezentzizko gaiki oen egitez; izaki-orotasuna bai kanpoko munduari ta bai norberen barrukoari erantsi
lezaiokelako, alegia. "makrokosmos" edo "mikrokosmos
kosmos" dala, bieri zor zaie izaki-orotasuna. Batari edo besteari kaso geiago egite ortatik datorkio filosofiari munduaren konzepziño bezela edo
norberaren koxizepziño bezela beste batzutan agertzea. Dana dala, ezentzizko gaiki azkenengo foi
oiek egoki datoz, lengoak ornitu ta zeaztu beste
zereglñik ez dute-ta.
Onezkero, filosofiaren muiñari buruz dakargun arioan zerba.it erabakitzeko gauza ba-gerala
uste dut. Dasa^un bada, Filosofia: l) norberaren
baiiozko jokabidea ikusteko gogoak barreseruntz
egiten duan sartu-aztertze bat dala, tiaiz eklte
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Erdika bi auek oraindik sakonkiago lotetsi
ditzakegu. Izan ero, Platon eta Kant'ek adierazi
bezela, jomuga ta iritxi-bideen arteko alkartasuna zur omen diote alkarri: gogoak beregau diardun
sartu-aztertze uri, inunduaren iz'udi euo metafisika
j^u-ezagutza irixteko bidea btssterik ez da.
Esan dezake&u, bada, arrazoiketa guzien buruaix, Filosofia zera dalas "Jakintzaren ta ekitearen baliozko eritziari ouruz azterketa bide dula,
gizonaren gogoak m^iduareii buru-jabetze edo konbat irixteko darabillen asmo ta ieia. "
6.- Filosofiaren muiña aragi bizitan uzt6n
duan delixiiziño auxe induziozko bidez erdietsi dugu. Lana zearo gaindu dezagun, orain deduziozko
bidea edo metudua erabilliaz. Eraen datza zeregina:
gogoaren egimen (funtzio) goienen artean.1iiosofiaii dagokion iekua erabaki, Kultura-saillean dag'okion lekua. Kulturaren Funtzio sorta begitaldi
baitar baten gureganatzeaii. oxi egingu digu ta argi
berri bat ixiotuko al du iritxitako lilosofiaren
eseiitzizko konzeptu baxruan.
Gogo ta Kulturaren Funtzio nagusiak iilusofiarekixi dauzkaten aldeaK. ikustera goazen.
Morala. Filosofiaren urrutien bizi ciana
iruditzen zaigu; gizakien ekiteari begira bizi da,
naimeriaren aidtrdietan. Filosofia berriz jakintza
utsarexi gizaki-alderdikoa dugu.
Jakintza. Filosofia ta biak aideaiv diraJa
ezaguxi daukate. Jakintza-utsaren alderdietan bizxtzea da berdin-aizea ematen diena. urdea, bata
gauzen orotasunari be^ira arl aan bitartean, besteak izadi-saillak besterik ez aitu beitzen. Bairia ez da au guztia. Iriolaz ezin dezakegu filosofia
fia aparteko jakiiitza inota bat bezela begira, jakintza endapean eiidaki bailitzan, "orokar jakintza", osate baterako, izendatzeu dugularik. 1iloSjTiari dagokion OROTASUNAK jakintza-sail bakoitzeko aleak bata bestearexi urrengo ipintzea baiho z«rbait geitxuago eskatzea du. ikusgunea da
batez ere eraen aldatzen daxia, ortan apai'teko ikus-
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Edertia ta Erlijioa. . . ta Filosofia, itie*-oak irurak, gui berean arl baitira: munduaren
eta bizitzaren zer-ote berau da-ta olerti, erlierlijio
ta filosofiaren igarkai. izadiari buruz bere
irxtzia agertu, xnunduaren konzepzxño bat asmatu,
galdera onen azkurea asetzeko eraxitzun baten billa dabiltz irurak. Ala ta giiisiis ere, nuri edo nun~
bait idekoak izan arren, berezitu ere jatorrian
egiteii dira. ixozep'ziñoa filosoliak sortu ba.ldin
badu, jatorrian arrazoizko ezagutza bearko izan.
Baldin erlijioak, fedea, biotzeko joaldi ta ikutuak, norberantzat bakarriK baiiotsu diranak. F±losofilariaren iconzepzinoak guatxoiitzat inuardunak nai tiute izan ta arrazoiz egiztatu ditezke,
ala uste beintzat. Erlijio konzepziñoari baiezKoa
emateko orduan, berriz, danoxitssat btirdlila uste
du.gu.xi arrazoi-ezagutza ez du balio, rior ba.&oi'tza
da, biotz ukialdiaK iagun, bere aaziaxi azitenontjo
itza daukana. Jatorriz, Izatez, ciira, bada, ezberdinak, ta au alkarren autza aiperriK galdu gabe.
Orobat filosofia ta edertia ondoko ezberdintasunak berezitztui ditu. Emandako rouiaduareri
eritzipena edo interpretazioa ez da oldozmenaren
inclar utsez sortua, intuiziñoa ta biotz-ukialdiak
batez ere ezagun ditu etorhuruan. Oboto esatearrea, ertilariak, gizoxiaren indar eta airaen ^uziak
eragindako axuasaldi baten irazaten du bere e^intza, Au egilleareii aldotik.
jtfaiña egitekoaxx bertan ere ertilariak eta
f ilosoi iiariak ez ciute gauzexa orotasuna era berean atzitutzen. Ertilariak leaeii-leuen^o izaki
edo gertaldi (proceso) bakarra du beg±tarteanf
gaiñera auek aitterazteko orduan "antzeztu" egiten dltu, irudia erabiltzexi du. ^airia ez aiperrik,
jokoak zer esana ba du: gertaldi antzeztuak benetako gertaldiaren izakera du azaltzen, eta itxuraz, izaki bakartiaren gjertaldx dana, esan-naiean,
mundu osoaxen gertaldia adierai;ten du. Ertilariak
eta olerkariak auirervat izuki fedo ^ertaldi bakartxak eritzipetu e^jiten bañituzte ere, zearoidez
niundu etio bxzitza osoaren eritzipena egiten ari

Oaa iaburki esancia f i l o s o f i a r i kultura-sailleaii aagor.ion lekua: filosofiak bi matrail
<iitu, bata e r l i j i o a r i ta e d e r t i a r i oe^ira ta j a jakintza alderimtz bustea. Aiekin bat ^auzen orotasunari kaso cjiten diola datuca. Bestearekia,
berriz, jakintza eta biok arrazoizko ezagutze
s o i l l a ei^abiltz.en oiaejt iJuta. Filosofia daixen er'iian; eskubi-aldean e r l i j i o a ta edertia, boti ere
erlijioaren ui biilago (aurrt'na, filosofiak bezel a , gauzen orotasuna bugiratzen oaiduj, ta ezkerrean, jakintza arrazoia na^usi ciuia,
Andonegi'tar Xabier
Arantzazu'ko
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Konai gaudola, eriJtz-zirrara, barru ziri
katzaille lez, unealdi orotati ate joka dabilkigu.
Bizltza nun loretu, au eriotza, segadan sirgin
biaitz-kentzaillea. Eriotzaren otzi^ara, barne-espetxean il itxuran ^ordetzea, ta berarea gogo
eta aluiro ii?baituaz bizitzea, ez dira biak berdin.
Gaurko gizoneu bizitzeko erak konzieiitzia
ren jarleku gardeuetik eriotz-irudia uxatu du.
Kriotzaren argazKia, gizarte ixpiUuan ez dirudi
bizitaua-rekin josirik dijuan egi bizi-uiy.ia, zeru-laiñotan da^oxi zerbait illuna baizin. Danok'
dakigu, eriotzaz lur ontako mugarria igaro-geroz
tik zerbait datox"kigula. Baiña baita bizi ere
iñoiz gizon-arnasa itoko ez balitz bezolai J Gizarte nordoa, eriotz-zabartasunaren zurruabilloan jausita, materialismu-azia jorratzen daausgu.
Zer diot? t^aur gaurkoa, ondorengoa ikustekotan
gaituk eta... munduai en mintzairak erantzuki.
Batzuek miiagaiñaz» hesteak egintzaz, geinak jokabitie uneu jarraitzaiile itxuak ditugu. Garaiz,
19^9'an» Pio XII' garrenak zion onaico au: "Siiiis
jaen egi oiñarrizkoen zabalti:e lana egun-eguneko
egin bear xuxpergarria dugu, Jakiria, jaxdun auek
buru argiz, pin erabilli bear dira. Egiaren raa-
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mia jarraiki, Eleizak, Jainko ta gizonen aurrean
Kristo'k erakutsi erun, zabuldu bear du dotriña.
Kz nolaaaian, Ifiungo z irkus tant/,ietaii meri eglttke. A^ian, zeru-irritsa berez osatuagoa dugu,
betidaniko inp«rnuarea zigonaiu saminak tiakarkin
bildurra baiiio, Dana (iaj^ar, eziii uKa Jainkoaganako juan-aldian bide iaguatzaille dugula".
Goroko bizitzaren dardariisoak erafinda,
noski, amaikatxoen ezpain-minjaiñak ita jarioz
leuntzen saiatu berriak ditugu, Katolikotasunean
lederik ez dutanak ere bai. Ilurtasunaren iritxi-opa dabiLlcite bitarteko. Oraindik oiain AgusAgustin'en
esaerak ba-du indar, gure biotaon bare-€>zitia e« d^Ia la.s*iiutaen lizun aparfa darion
edanontzi*, gutxiago jakintzaren ziurtasuuez
dionetn Agustin berak, beste toki bateant Aitor
Aitorkizunetan
ain zuzen ere, dxo: "Gezurtu xiaiean a
ko ezagutu ditut; bat bakarrik uz bera gezurtua
gura iukeAik," GJzonak irrika duan egia ez dft astraKto olaico aserba.it, bere zorion-egarria ziur
a»e de»«ioken egi b»t«a, ^uxtiz osoa baizik. Ika klntaa oni buraa, argitaratu dira zenbait teologmri ospatsuea tlazlan. "The Sunday Times" egunkari
inçiesak, oraifi urte batzuk, "G^rtakari arrigarlia" jardun*z artikulu sailla z»karkin.
Illondokoaren erakusk*ta,n, iritzi, asno,
eraKunde esbvrdineko buruak azaldu zuten berea.
"Buru bazvnbat aburu" dino esakun zarrakj gogo
bmkuitzean ere ugari gogoetak. Dothy Sayers» kristaukti azia, zenbat buru ariñetan dabiltzen ieku
^espacio) ta noizaldi (tiempo) ideoloji igeskorrak aionaturik, azKtm-eriotz siriismenaren traba
sortzaillt-ait galntzer» dator. Sayers' en adimenean,
leku ta noizaldiaren barrupean ezin ausizko lokarriz korapillaturik bizi gaituzu. Jainko rieritzaii egia borobilla gure baietatik kanpo daukagu.
Zeru azpiko mainuii e zuriz uera ciirauten ienomenuak, ots, aldi, leku, egurats ta abar, sarkariaJfditugu. Beraz, Jainkoaren sorterria, bttikotasuaean mugarik eza dugu. Giiaona betikotasun goizean
esnatzeko autetsia (lago. iS^i onen aurre'an sinismenaren begiak zorroztuko buiitu, beai.rezk.oena
ejçinik luXe. Gizona, ^izon danez, lede iausotua ren txerta barne-barnean daiama. Au dala-ta, arc
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beraren laatj aundu ontan, gaindu eran, faraille
egi osozko sabel«an ycLxtasun-kima e m e 4t«an.
^ristauontzat, ztrua, diño» zoriou txoramunez,
atseden toki usoarantz egan goaaen kabi apain,
guztiz asegarria omen da. Gaiztoki edo inpernua
ostera, egi-aurka burugugor, ausarki dafoiilenaren
lelze zuloa. Kristau izkera jatorrean, egi natjusien dotriña etzaio iruditzen biziro osatua illon
doko berpiztea dala esauaz; batez ere au, leku,
noizfcldi edo eguratsean bizitzarekin jarraitze-esanaian ulertzen badugu. l«eurtua^o litzake betikotasun atearen sarrera dala esatea. Misterio
guztiak ili^Lnpean jaioak ditugu. ldazti fleunaren
laguntzarik gabe aulaK giiiake gai oritan seguru
jokatzeko.
iiRIOTiSA

Bigarren atalean
Bertrand Russell filosofariak du itz. Eriotza,
^iza&i-izatearen amaia ta auts biurtzea dalakoan
ermo dago. JaKkintza suroan gizon aundiki ez bagendu, dakarzkin argumentuen joskera deusezten
astea ere ez luke merezi. Irakurleen zalaparta
sortzaille alenali Enpiriku adimenzale porrokatua iñor izatekotan,auxe dugu, geiago ezin aalean.
Siñisraenaren sustraiak zean ezartzen ditu, aiitaiñako gezurrezko jainkoen elesti edo m±toloji> ta
grekotar filosofi zaarrean. Ba-dakar beate giltzarria, aurrekoarekin bikote e^iten duana, Jakintzaren berekiko indarreau sendotzen da, oiñarrikoitssaz artuki.
Arafcsnienlaburki argumentazioa: zerkl edo
sustantzidun notiñafik ez dago. Gizartearen belaun-belauaezKo aurrerapena oroiiaenak mugiturik
dabil. Beraz, oroimenareu bidez omen uator materi bakuitzaren osakuntza. Beste aldetik, berriz,
kasko-zorroan du oroimenak lantoki aukeratua; gero eriotzean, buru-baeruaa zebiilen moturra, bizidun oi'ren "eaer" izatea dator. Mirariz ez bada»
gorputz-berj.dzt«a gezuxrez«.oa dirudi. Rusell'ek
dion buru-sapaiKO "almen izkutukoia", gogoeta
ta sentimentuen bitartekot.asuii.az bizidun aldaturik ikusi xiai du. Auek eriotzarekin. izkutatzen

diran»z, ondorio 6o«rr«kos, bui uko uiotonarun biv
ala, azken agurrukia, uts feiurt«era, <iviBt»iiidutza-rr* dijuakigu. Au onela dalarik, iaftar bizitzari
betldanean jairaitzen ction berpixtee jakintz-ui*
fiarri gabeko etxea deritzaio. Ztnbaiitzuetaju, eri•** bildurra barruraiiio eartuatafci duau pentaa-•ra au'.\*€|!
irakurle jalcitunak, Rusell'en dotrluaren
gesurra, punturik-puntu berexi ^uten. S*i«aak
bere pekaturik auudiena, gizalci-not in«M. zeukaa
"primitivismo" Idean billatzec dibte.
Benetan,ezin dezaKegu guregan ^s«r nabaitu, norbaiteJtortara mugituarazten ez fe&gaitu.
Zentzuak clitugu gure irudimen ekartzailleak. Oruiuena damakigu, biziaven iturri daa aaimatik txur»
gatu», izaki auataxitzidun gaitusulako. Ea uste
oroiiaena edo asmoria etortzearekin bdtera» aati»
edo persona ixaten, ta bera itzy.1t/.eaXj, aut» b&urtzen danlk. Jakintsuett ijsKuntsa aebilkiXa ssion.
Ulergaitaa darion iakera dirudit, enpiriku-arra»
aoi parregarrialc igarorik, eatakit uujago uiagotaxs.
ere ertzer&tzen baida. Sikoloji ta mistika aako~
aetik urrua, enpiriku-nietodua axalki QOH»U d&biLki.
Irakurle argiari gald#tK*a badie^u Euseli*
en atzalkiauna (tasis) betegftrri aX aaiorierita»
bere b«gietan irakurri genessake n « z N «rantzuaa,
Beraren eskolakoak, filosofi ta s«nbak.iuski edo
ariaaetikan jauatxotzat jotzen battute «re,»zken
ontan, auengandik ez ditu lor« g«legir<U£ usaindu,

Dowving' en artikuiuak ongji-etorri jatorragoa izan zuan, bioztiagu, arreta auiidiz jaso
b&izañ. Aaiaten giza-soin aXdatz* ^transt«igraci6n)
ta espiritismoareti usteri edo teoria 2<;karkin.
Arrigarria onen diona.
Bere Xanen oausitasuu adir*zX« diran bi
•«augarri aurreratzea dizkigu. X) Xkuai ta iiakurritakoan babestuaz, beraren e««uaak bai omen
du itzaX. 2) Au aa*ti ez bada, iakutuko bide erakusleak eraginda, biribiX txiki batean a«uden
persona askokin XaA egindako esperientzia, ba±
onien dezako itz egin. Ondorengoa dio. £gXR d«za*«
gun kontu, gizonari, edonun, itxaso ©do le|jarre&R
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bizitz-aspoa joan zaiola. Ortzean dkgoti "xii" or£ekin bereala artu-eaianik, eraspenik ez badu,
oraixidik ere l u r r a r i i t s a t s i r i k dirau, eriotzaxeu
berri jaKiteke. Dowving, Rusell'exi antzera, espeesperientzi
bidetan dabil. Orre&atik, aurrez oarkizuj)
batzuK bearrezkoan. isaizkigu, E s p i r i t u oso orokofrak, "involuzioaaren" bitai tez, raaterx ,,u/;tia u»~
p l r i t u z era-borritzen du. Ta esspiritu ^ne-K "aiaaketa edo eboluzioaji" ^juda dabiiki, matc-ri i txuren
ikustez, berekitvo biurt^exi. GizotiHi^a,it espiritiia
bi erataxi dagx> s gorputz-ikuitasun ( corpotreidad
fisica) taxikeraxi eta ortzezko izzaera (etereoj
jazkeran. lii auek esLuki alkar-tuta da^ozelaxik,
askotan ba-ditu axiima ox tzotarrak, eriotzan, iieke prankorik ztru lainotako u.uiidura i-jotisen. Lurreko sokak ausi eziiiean gorta baleui, bertaxi j o s i r i k dirauke.
Au adierazi oxidoren, e^illeak ditm esperientziaren atzalper. edo argi&xdea, au da, exa
l a r r i a n da&oxi animaren zoritxurra zerbait uiertu
dezake£U. Betor lenbaitlexi esj>ix i t J siaoa, anima-azk a t z a i i l e l e i a l a , olako arrisKuetau berak baidu
ssku-sendalaria. Espiritismoak lekarkioke axiima
galduari zoriona. iS^uratse izax muiidua, auxidi,
zabal, iuzean x.eru-ixipcrxiutcii^aino i r i s t e n da.
Axiimak emen nolako bizit-rta ernan, eriotzaxt alako
maillatara igo tcio jetxiko /;aigu. bet.Uo zi^orkaflarik ez luke ogon bear. bestela, Jainko maitaberaren ^ug-anako maitasuxia yutxi-usteko genuke. Gaiñera, zorrozki, neurritik kaxipara epaituak izaxi^a
giñake. Jaiotza berriajc u^arituz, axiima txautu
ta garbiagotzfen dijualaxik, piskaiiaka-piskaxiaka,
azken-joxaugaxi, betikotasunean "espirituarekin"
besakartzera doa. Aspalditik datozkigun orakuskizuxiak ditugu. Antziñan, Platon auxxdiak e r a b i l l i
zituri. (Jaur egun, b e n i ^ , bakoitzak bere gustora
dax'abilakite. onela Slavatsky, B e s a n t . . . azkeaik
Dowving. unen ideolojia, bearrezkoena ekarriz,
s o i l - s o i l l i k azaldu <iut. iHamia miliskatu ote dugu?

Gerokoaren erakuskizun katoliKua Butler beneditinuak eman zuaxi.
R u s e l l ' e k aurkeztutako auziari loturik diardu.

Orrax ze puntutan erasotzen dioten. Husell'i tvaldeturik bezela diotsa: Lriotza ^uztiarcii araaia
dala baderizKiozu, zertarako mundua? Ez ute ulerkaitz cmen ta ^ure izatea? jjraiitzunaren mandatariak beste txulo batetiK zirika...: Betikotasunak
erdi clua.ii gaiztoki beltzaren izatasuiia bildui-garriago, eziñeznoaf;o ez al ditucii? Nola onartu &eneza,,e, Tornak, zerukoak inpernuan dagozaxxak Kisicaltzen ikusirik pozartssen duteia, badio? Lurreko
bizitzak uai omen ciu naiko st-ntidu, una berez
baliotsua dalafco, iieraz, xauxidua Jainkoak soriua
da. Lskritura doneuk ^eroko gertakari onen tuXuxi—
bioa argita zezaiteala zion Butler'en iritzia zilipurdika bota zuten. idazli deuneivo itzak, egun-eguneko idealyjiari a>nor e^iiiaz, er.nui.Lli bear
ornea uira, iiestoiide, artu eziñezkoak izan^o 11tza±zK.it;,uK.e, auiUidez, gizonen uetina ondamenciia.
Butler'eii iritzia, diote, jairaituko baguuuu, gisonak, Jaio aurretik, inpernuraiitz betiuanik zuzendurik egongo liraKe. uojezio auen pixua
zenbaiteraiñokoa dugu? Auxidla ez. Alarfe, buru lanuii izan ciute aarrera onik.
BERPIZTUKO AL GERA?
Eztabaida onen su—
-eraaillea Wand, anglikanu ele;izaii London'go gotzaia izana, augu. Gizanok, geroko bizitzaren K
tuaii, siabolo edo ezaugarrietan bakari'ik itz
dezakegp. iierai"en itkera bikaina ez daki^u. Ja~
kin-gura esnarazten di^uten gai, arlo bereziak
izkutuan,' alabearrez, gordetzen dira. juistciuak
ziurKi jakin beza: Kristo'ri jarraiK.o balio, beiñola lurrean maitatu zituaxiakin batera beraren
adiskidetasuna luke. Ostçra, sorbalda jiratuko
balio, betiko galduriK litzake.
Jaiiintzak, toki uz jakitietan edo bide illu
autaii, argi txirrixta eskeiñi dezake ; baiño, erlijio-moraL ta geiokoaren auzian, ipurtargiak
aiña ez. Zalaparta aundirik etzuen atera, kriskristau-sinismena
baizek irkih. <Jakina, bere osotasunean Jeneralki onartzera edo uztora garamazki.
bidean ezin exeri gindezKe.

- 30 Betor Basil Henriques'en iritzia. Aninja,
"gizonaren egiazko ni" Jainkoak irazan zuan, ta
Berarengana itzultzen rta. Gorputzak berplste susmorik e* du smaatuko. Anima ezin. diteke 11. Inpernu betiko min-latzak ezin litezkeaak deritzais;kio. Onen izatasuna beste erabatera, errexki a*aldu genezaKe. Ots, iauiiclua.ii maitasunari , egiari,
ona danari ataak itxi dizkiona, u©roko bizitzaa
ulperrik dabilke zeruko dirdiztaAuaa begletatu
naiean. Henriques, eriotz bildurra zertxobai*.
arintzearren, xamuxki, goxoki solastu saigu.
Luterotarrak alkarrekiko burrukon inpernuko
ko sua dala-ta...
iiurruka txingarra 1953'a n berotu a&u. Hallesby'k Noruega'ko radiotik. ierpizteaja iede ba-a«ukala zirudin, Kola zagoz, aniiaa, zioii,
biotz-ota, obenen damurlk gab©, "bizibide ortah il
ezkeru, zuzealk gaiztoki. zulora Jaurtiko zerala
jakinik? ^u&dik &eieg±k« zabarkeri au? Itiaaldiar»n i^mlia ba-dakigu s«C tzan «ant entzul'eea bildurra, mieterioaren Ixll^ekoa ezagutu aaia. Jakintsu ta i«tal©garien.ga2i Ja%-zetorren kaitssaidiarea
piska bateko erasoa, ebjl zaparra jasan bearral I
Kristian Schfeldup luterotar gotxaiak ain arriskuzko auaiaraii zama beregan lezruan, "Jia-dakigu,
Kristo'k ikurtu zigunea^, iapernuratu g-intezkela,
baiii& iierauaiictik erakusbide garbirlk objetive ez
ge»duri eskuratu." Amaitufik dio: n ^z nabii zalantaan, Jainkoaren gugauako maitaauna ta erxuki
itsuak ueurtzen. Ouk uste baiño aipagariiagoalc
ditugu. Kristo'ren Berri-Ona, maitasunarena dugu.
iu onela dajarlk» aereklko diot; Jainkoaren biotst
-zabaitasuua emea, ta g6ro, azken epaian azalt^en
duan zuzeoitasLU'i edo Justizi go^orregia, au biok
nola anaitu? iJiak lotzeko uztarririk ez dut arkitzen."
Jokabldd au jarratki, eskutik elduta bezela, undorio untara goaz.
lnpernuratu bai» « betiko oiñazerjk e»,«,
Schjelderup'ek, kondenazioa t& g,orputz-min
etengabea, lan&a bateas bereizten ditu. "Kondenatze edo tnpernuratze" it»a, salbazioa galdu deza-
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naastea, Kristo'ren itzak oker ulertzea omen da.
Gorputz-miñak idurizki (figurativamente) erabiltzeak ere, aurrek©- lerroen indarra ez du aoltzen.
Bijoakit galdera: Gogozko ruiña, ots, Jainkoa aurrez-aurre egimdo ez dastatzea, gorputzezkoaren baiño askoz barrutiagoa, penagarriagoa ez a.1
ria izango? Ariraa obenez galtzen duana, gaiztoKiko
betiko oiilazetaa erortzen dala diñoten Kristo'ren
esaxaik, iigerpena donean ez amen da agiri. "ondenazioaren zertasuxia, adimeii argiz gureganatzen saiatzea, uskeritan deabora galtzea deritzaio. Betikotasunaren barruti-zelaietari gizon almexiak ezer gutxi dezake. Ktsai-tulunbioan dirauten gorputz-aniraen zorigaitzak, Kristo'ren agerpenetan ez du xederik* bai oruea, kontradizioak. Berak esanak ez
dira itzez-itz erabakitzekoak. Hallesby'k garbitasun meeiiean Schfedup'en asiaoak gartsuki iurperatzen aitu. Gaiñera, oiñaze gabeko gaiztokia eg±
bailltzan onartzea, katolikotasun mintzairan, oso
traketSj ixlui. itzegitea da. Inpernuak, benetako
zuzentasun barruan dagonez, alderdi cmak besterik
ez (lakarzkigu, zaz.entasuna lege daiLtos.ian.
ffl est faciendura malLUU4ue vitandum"
sustraia, cienok naturaz dakigu. Ara eraen gaiztakeri ta onaren ikurrin bi. Gudan nor garaille?
Arek saria irabazia. Beraz, Jainkoaren sariak zuzenki neurtuak dira. Gaiztokiaren etxea, osoki,
betikotasuiia aaztutzeke, altxa bearrean gera,gogozko ta gor^utz-oiriazeak gai dltugula. Idazti
deunan dagozen agerpenak nai aiña arguisentu, sendogarritzat, aurreratu dezaizkigukete.
Aizeak nundik bultza dabiltzan orrenbeste
esamesa "Orbis Catholicas" aldizkari iturri-txorrotik edanikan dakizk.it. iDrleak lorearekin egin
oi duana egin dut:neretu.

Lurreko biztanleetara begirada labur bat
irauli dezagun. Ekomomi-jardunetan j-osorik nagusiak, sal-erosketa zaleak. Buru, naimen,zentzuak
eginkizun oietan urtutzen dijoazkie. Langilleak,
txiro bezin beartsu, eguneroko ogia uola «txora-

tuko pentsaketa larriaa. Lizunkeriaren raorroiak
aragi gosea elikatzen. Mundu osoari, zoro-etxe
aiako ztrbaiteren antza artzen diot.
Munduko iskanbillapean jaio ta bizi ciiran
zexibait arrazoidunai, geroko go^oi^aitizun ori, txorakeii, ale^i, atnetsa iruditzuii zaie. Materialismo
KUtsuz, ajoiagabekeri d<tlako gaixotasun ilkoxra
zaiñeratu ez dedin, bijua eleiztiizoxiok esKuetan
dabilki^aii sendakai osasungarria. Idatziz ta ao-itzez zabaldu dezakegu. x l gerozko bikiitaareri
borri emanaz, inpernu bildurrak ikuturik bederen,
erlijioaa otzak, Jainkoaren maitasuriean berotuko
lixake. lieiietan jokatze onen estalgarria ez da biziru seguruaj alare estalgaxri. Sermoilariari dagojxio, bada, il oadoko gabaren inisterioa zeatz
dan bezela eruKustea.

Iztueta'tar Paulo
Billaro'ko

Sakramentinoa

(35'gn. orritik dator.)
[ij As. 1,31
[2j San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual,5
[3j As. 1,26

[4] As. 1,27

TERESADEUNARENIRAKATSI

I.-ATARIA
"Jaungoikoaren antzeko egiriak gera gizakiok,.
Izaki oro dira on, izaki oro Jaungoikoak etsertasunez jarxtziak: "Ta Berak eglndako guziak xkusi
zituan; eta onak ziran" [lj« "Bere edertasunez
jantziak utzi zituan" [2j. Gizakiok, orratio, besteen aldean goian gaude, Jaungoikoaren urbillagc.
idazteunean ^arbi dakusagu. Beste izakien sortzeak
erestean, unela ari da: "Jaungoikoak esan ssuan:
SOK L«EDX... BEGO..*11 Gizona sortzeap.berriz: "Jainkoak esaa zuan: JEGlN ^EZAG-UN gizona (jure antz eta
irudiko" [3J. "Ta Jainkoak gizona bere irudikoa
egln zuan" l'*].
Atal bi ditu gizonak: gaiezkoa eta gogozkoa, soifia ta gogoa. ^enik zixan gaiez egiña du
soina; ezerezetik Jaungoikoak sortua gogua. Soiña berez ezer aundirik ez da. Gogoaruny;atik da
gizona aundia *a eder. Gogoa batez ere da JaunJaungoikoaren
anta eta irudiko.
"Ta Jaungoikoak gizona bere axitz eta irudiku egin zuan". Eskerrez betea doatsu, bere adisk*ide .Jainkoak glaona egiti zuan. Gizouak beste izaki oro mendeko zcuzkan, oro baretzat egiñak
zituan; Jaungoikoaganako ezaguna ta maitasuna
barnean nabaitzen zituan, Jainkoaren adiskide
zan eta adiskidetasun untan zeukan bere zoriona.
Gizonak.baitia, akats bat zuan: gaitzeratu

al izatea. Akats onek galdu zuan. Gaizkin bekaiztiaren lakioan bildua izan zan, Jainkoa izateko
gogoa sortu zitzaiott, on ta gaitzai « n Jakintza
iristeku gogoa, au da, zer dan ou ta sser gaitz berak bere buruz erabakltzeko almena iritsi naia,
eginbearretan bere buru izan naia. Aundiuai unek
gxzona Jaunguikoagandik ald ndu egin zuan, JaiiiKuaxen eta'pzonaren erdian ieize izugarri t>at ±riki zuaxi. Leizea gizonaren fc&±iia zan, gissonak estali bearra, beraz; gizonak ezin zezaxean, ordea.
Maitasun dan Jaungoikoa gizagaixoaz errukitu
zan, berak asmatu zuau leize ori estali-erat Bitarteko bat gizonari bidali zion, bere Senibakarra bidali zion gizon itxuran, glzon egina, egi^ko
Jauhguiko ta egizko giaxm. Jaungoiko-gizon onek
Apaiz, Errege ta Irakasle lanaz Bitartekutza bete
zuan: Gizona Jaungoikoarokin adiskidutu zuan. Apai
zanez, Jaungoikoax-i bere burua eskeifti zion, gugatik esKeiñi ere, eta amaigabe cndasunak irabazi
zizkigun. Errege ta Irakasle zauez, irabazi oiek
guganatzeko bidea erakutsi zigun. Itz batean: gu
erostearren eta guri nola bizi erakustearren etorri zitzaigun Kristo. Ona, ba, ivris LO gure ispillu,
gure bizi-lege. Sendatuak izan nai badegu, beraz,
Jauxigoikoaren adiskide izan nai bade&u, ivristo'k
bezelako bizikera egin bearreaa gaude. Kristo' ren
bizikera, berriz, Idazteunean dakusagu ta Idazteuna zuzen-zuzen adierazi t*iguten deunengan. Jaungoikoaganaku Bitartekoa Kristo dugu; Kristoganakoa, deunak. Orrengatik on zaigu Kristo'ren irakatsiak ulertu, bete, adierazi ta azaldu dituztsn
deunai entzutea.

Deun oietako da Teresa deuna. Onen irakatsi
batzuk azaldu nai nituzke. Uraingoan ordea, sarrera besterik ez dut egingo.
Teresa deunaren irakatsiak ze indar dute?
Teresa ez da teolojilari, etzuan, teoloji
ikasaldi.rik izan, teoloji-espekulatibo libururik
etzuan irakurri. Alaz ere aren espiritualidadea
i aren irakatsiak sendo, maraitsu ta osasungarri
dira. "Kristo Bera liburu-bizi izan baitzitzaion1*.
Sendogarriok ikus ditzaguni
l) Jesukristoren bizitza sarritan gogaltzen

zuan, ori zitzaion gogalgairik xaraurrena, atsegingarriena. Orrela kristo txit ezagutu zuan eta
Argan bere burua ta besteenak. Arentzat Kristo
zan dana: oiriarri ta janari. Teresa deunaren esespiritualidadea arkaitz gaiñean eraikia dago.
(Urrengo lanetan obeto ikusiko dugu.).
2) Ba-dira ere Kristo oiñarritzat artu omen
zuten asko galduak. Eba-Adan'i aatzo aundinaikeriak biotza ikutu zien, zentzukeriak iiiluratu
zituan. Teresa, ez. Teresa'ko adinien argia ^uan,
oalmen sendoa, Jaunaren artUeko izan nai bizi-bizia. Gaizkin zentzukeriek lilluratu nai izan nuteii, bairla, Teresa'k irri egin zien. Nola? Bere
barrena Jaunaren ordezkoari zabal-zabal irikita.
Enezagun zerbait, ulertu ezin zuati illun /erbait
gertatzen zitzaionean, eleizgizon eta teolojilari
riai adierazten zien, auei guztia argi ta garbi
azaltzen zien, eta auen esanera beti etortzen zan.
Zeinbatetan Jaunarena ez baiña, aitorreutzulearen
esana egin zuan; poliki-poliki, ordea, aitorrentzulea Jaunaren naira etortzen zan. Una, ba, TeTeresa Jaunak eta teolojilariek (garai artako jakintsu
tsuenenak) eskolatuta: bera ere teologari.
3) Beste sendogarri bat ere ba-du Teresa'
ren barne-bizxkerak: bere ta besteen esperientzia;
naiz beragan.naiz besteengan,ikusi ta ikasia, besterik ez dago aren idaztietan. Unegatik Teresa'ren
eskiertasuna. Gai zailletan teorikaz ari dana erreztxo galdu diteke; gertatua eresten ari danaK
ez du bildurrik.
Urrengoan asiko naiz espiritualidade edo
barne-bizikera au azaltzen. ^antxo onetik uxrcugoetarako zubi bat jarri nai nuke orain: Jaungoikoaren antz eta irudiko egiñak gera, JainKoa ezagutzeku eta maitatzeko, Jainkoarekin egoteko e^inak.
uben egin ezkero,urdea,ez g&xmuan Jainkoa maite,
Jainkoagandik urruii geunden.Gu berriro Jainkoaganatzearren Jesukristo etorri zan. Jainkoaganatze oni
"deuntasun deritzagu. Teresa daunagan ikusi nai
gonduke bera nola deiuidu zan eta gu ere nola deundu gindezken,deuntsunaren goi-maillarairio noia
eldu gindezken, eaan nai det.
Sekundino A. Karmeldarra.
[ikus 32•garren orrian.J

B E R G S O N ' E NP R
kz da problema bakarreko gissonik. Baiña
edoxiork izan du, egunak joan eta ©gunak etorri,
asteetan eta urteak zear ere, burua ta biotza,
izate guzia, bete izan dicm arazoren bat. Batez
ere, zerbait egiten asterakoaji, erabaki garaian.
Bergson'ek ere izan zituen, ausaz, ernen baztertuko ditudan probleiuarik franko. Ktaen Bergson'en
probiema deritzadana, baicarra zanik aiturtu gabe,
astekoan izaua, dut ausnarkizun. Au da, bere fi- ,
losoi'ia beniaizanik, beri-itasunak izan ditzakean
neurri ertsietan, xnozkinketa laneau edo zaborrak
bazterreratzen noia asi zan adieraztea. Bere sistema, gero bergsonismoa izango zen iilosoiia, ereiteko ildoa zeixi lurretan aukeratu zuen, Obeto esan,
aukera ^utxi izaki, nola aatolatu zituen sistema
oiñarriak jakin nai genuke. Ala ere, soluziñoa
bera, beste baterako edo beste batentzat utziko
dut.
-Lrudi zaite/, orain larogei urte ikastaroan dagoen gaxtc begi luze bat: begiratzen duena
ikusi gabe, entzuten duena uiertzen baiño sixiestenago. kultura berria oso-osoiik ireritsi naita,
batuz ere filosofia rnaitekiro laztautzen duela.
Ikasle onek, beste askoren artean, izen bat, lierx, ri Bergsojn izan zezakeau»
Filosofia-zelaiak, noizbait naro, kalpar
gorriak baizik etziren Bergson' exi gaztaro garaiaii.
Egoera garratza beraz, filosofiarentzat. Jakintzak eta aurrerapenak beren aJLorra landu-ala, f.ilosofiari berea deugeztenago zioten. Zeinbait pospostuladu aizuxiek ito egin zituzten filosofiaren kemeu eta aalik geienak. Metafisikarenak xa egin
zueii. flestalde, jakintzak bere gaillurrean, arro-
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ziguri urte aietan. Taine, Spencer, Darwin,t.a.
irakasle alguztidunak genituen.
Filosofiaren joran eta alegiña& oro taatematematismuan
edo mekanizismuan arailtzen zijoazen.
&do, "espiritu positibua" zen ur epeletik irtetzeko etzen iñun kemenik. Edozerein gaiñetik eta noranaiko gai ipiñi nairik, arras ondatu ziguten
arrazoimena. Ta ondaruendiaren gorrian, esperientziaren, ikumenaren, oiporaixio eratsi zigute. Ta
arrazo Junenaren diskursua xkumeriai i badario, Abso—
lutua ezagutzerik ez daukagu. Eta bidezko: uena
zebtllaii Jainxkorik ez bailitz. Anima, askatasuna. . .
abade kontuak zireni Nork ikusi edo nabari ctitu
oraiño, izan ere?
Ez diteke gizarte mekanizista ura bear bezela berritu. Sistema osoaren tolesgetzea litzak^
onena, bairia.». baita aspergarriena ere. Dena dela, urte aietan asi ziron Bergson'en azi-eziketak,
Idea-sail ura sistema baten zakuan lotua egon balitz, andik edo emendik ler egin bearko zukean,
ainbcste kontradiziño ezin b a n u a n kokatuaz. Agirian utziko zuen muiñaren ustela. Baiña etzen ala.
Mekanizismoa Proteo bezelakoa zen. Bat ixilJarazi
orduko iratzarartzen zen bigarrena, gai arbuiatuari ikututxo bat egiñik. Edo sarri -erremin eiaaten
guziori ixiltzeak- "jakintzak onela dio" erantzun
oi zuten. Eta orri zer?
Jakintsu guztiek onetsi zutena, liburu denak ao batea aipatua, ezin jaraxnonik eman gabe
utzi Bergson gazteak. Denak, irakasle ta ikasle,
iritzi ta ideolojia aiek boarrezkoak zirela uste
zutcn. Arrerapenak berekin zekazkin abarrak omen
ziran. Jakintzak aurreracu ala, filosofia berri
bat eraikiko bide bat zan, izadiaren ikertzea osatu eta lege positibuak eutsirik. Zein legekf
ordea? Etzekien iñork. Bakoitzak bereari zerizkion postuladu irmo ta egiazkoa, ta geroztik bata
bestearen ondoren geinak izan dira alde batera
utziak. Aldiaren iraiña. Ta bizirik irten dutenak,
apal-apal bere alorrean gelditu dira, filosofiari
makurtuta. Baiña orduan orok zekiten: filosofia
berria jakixitzaren kimu bezela erneko zen.
Urain,ainbeste urtetara, ezin dugu ain
aixa alako zalaparta materialista ulertu. Gitxie-

aez, uste dugu, jakintzaren berpizte onen pare
joango zela filosofiarena ere. Jiai... Filosofia
sekulako burrukan ari zitzaigun. Gizajoa sujeturi eta objetuari mugak ipiiii eziillk. Ari zan, ari
bazan.
Uroi gaitezen orain berriro Bergson'etzaz.
Gezur aundiren arrisku ^abe esan dezaKegu "ivresse ra4canistique" onek estaliko zuela begi bietaraiñOj asieran beiriipein. Ba~dakigu izaa ere gaztea berrizalea du&ula. Eskula onetan ikasia, bere kutsua dario, noski baino uoskiago. Gaiiiera,
aundia da bere aurreneko lanetan bat De Rerum
Natura'ren argitaldia izana. Bairia ez dugu emen
xede Bergson'en ideolojiaren t;ora-beerak jostea.
arturik, alabaiña, bere ikasgaiaren raailia berezienen oarrarazteko laiu beta.
Bergson'entzatonela zegoken gutxi gora-beera filosofiaren problema, ots, filosofiari berari buruzko asiera-tnaiila: mekanizisciua eta urlatibismua rilosof'ia egitearen gaillurrak al ditugu?
Ezin al dugu, esperientzia ta jakintza arbuiatu
gabe, egia absolutua, filosofia espiritualistago
bat sortu? Aurrekoeri begiratuz,etzuen kemen eta
berotasun aundirik jasoko. Ez baizituen geiegi
ezagutuko Aristotele t.a. Descartes eta Kant.bi
aitatzeko, etziren berak nai bezela igo, Filosoiia zaariak, denak zioten, jakintzaren aurka zeuden, eta berriak, zion bere baitan, materiari josiegiak.
Alderdi aundia du urak iturrian edan edo
srreka zulu urizta bateau. Arabera filosofia batek, irakasiearengan edd ikaslearengan, ta alcterdi onen zio ta karia ez da beti irakasiearen adiraen aparta cdo jarraitzailleen geldotasuna. Lz,
eta geienetan bestela gertatu oi da. Irakasieaiox:
poetuladu, esate bati arreta biziegia eruatun zaxo
ta irase orretatik irakasieak gaitsetsiko zituen
ondorenak ateratzea dituzte ikasleek. Au dena,
itzari gogoari baiño ardura ta garrantzi aundiagoa erasten zaiolaKo. Kz ^aitu arritzen izpirik
beti sesioan eta alkarrekin konpondu eziñik izatea ikasleak. Irakasle bakarra izanik ere, bakoitzak bore tankera burezia ematen dioaez ikasgaiuri, aJabear. Sistema batek, onegatik, eoirieko ta
kera asko izaxi ditzake. Emenciik, apika, askori

egin zekizkieken kriti^caen ugaria ta ezberdiña.
Bergsonismoa,ikasleena ta irakasiearena, osu da
liferentea, niretzat bederen. Ta au, ikasleek xedea, gogoa., aaztu e^jin zutelako.
Homero'k, Akile'k, bezela oiñorpoa zulakorra du, zeatzeaii astaatu ezkeru. JJaina oso inakux'—
turiK. ibilli bearko du Homero'ri orpoa san.itu nai
dionak. Ta lotsagabeki ain makurtzenegi den au
kritikaxia uuau. Lz kritiKari oro batzuk bairio.Ta
csango al dut? Katolikuok itxiak eta itsuak izan
gera raaiss. ifiz denak, emen ere... Gure iritzia ta
fedea etzutenak esa ditugu ulertu nai izan, eta
gogorregiak xz&n gatzaizkie. Esku artean darabiluuiietik ez irtetzeagatik, ona gertakiztui bat: II
zen Bergson, katoliko biurtzeko*leia gori batek
barnea irakliiaraz ten ziola, baiña urrats auuidia,
beltza ore, eman gabe. Arrokeriagatik zela esan
zuen norbaitek. Zergatik ain arrazoi maltzurra,
beste bat, jatoi^ragorik genuenean? Gairiera Bergson
son'ek berak adierazi zuen arrazoia judutarren
kontrakc nazismuaren persekuziñoa zela. Judutarra
baigenuen "L'Evolution Creatrice"ren aita, ta bere
enda anaiek anaitzat ukan zezatela nai'zuen. Etzezala iñork apostata bat izan zanik esaa. Bildur
zan, katoliko e^ixiik, judutar fededun zenbaitek
bere izateari uko egitearen eri*udtuitzat jotzea.
Bi kritika egin genezaizkioke Bergsonismuari
muari. Bat sistemari: txoildurik, sorta batean loturik,Bergson'en irakatsia objetibidade kolorez
agertzen zaigu, unibersalidade eoiiiekoz. Bigarrena,
esan zuena aaztuaz, esan nai izaxx :.uexxaren aztertuz: Xedeko bergsonismua.
Ez da Xan errexa itz eta lerro batzuen
oztopean idazleak esan naia asmatzea. ia beti ere,
nork esaxi dezaiguke " Z U K diozu egia", idazlea illa
izanik? Ipotesi utseau arituko giñake. liaiña inerezi du ainbeste naikunde ta joran zituen arek. Gogo
dirdaitsu ta «taratz ura loltua ta erdeiñatua izan
ditekela gaur...
luintzatu gera l&en materialismuatzaz.
£san tiugu iiergsuu kutsatua irten zela. Ondorioz,
bizitza guztiko zeregina izaa zueu Bergson'ek niamaterialismoaren lorra aizatzea. Bergson jarki zi-

tzaion leenengo ur-ejola amorratuari. jiera raatematematika
ta fisika arriak oiriak odoltzen zizKioten
bidean, egi biila, it>iltari bakar zexi. Zer gutxiago, an emexika erori bazen, edo noizbeinka beltzune bat edo beste badu? Mekanizismoak aurke<sten
etzueaaren billa psikologiara jo zuen: esperientzia
tzia cmartu, baiiia sakonagotu. ttzen esku utsik
irten: gogoaren eta gorputzaren paralelisxnua ukatu, abereen eta gizonen naturaleza zeindu, t.a.
Mirestakoak beraic aurkituak. Aurkituak esan dut,
eta mirestokoak beraz. t&z dut esan nai bere aurretik inork ezagutu etssitucnik. Baiila bai ordurako zearo aaztuak zeudena. Bergson'ek ziardun garaian Aristotele'tik beerako guztiak ixeka-gai
soil ziren. Filosofia kristauaren tesi jatorrak,
prailleentzat egiñak beze-la ikusia!>. Ta utirestekoak ageri bearrik ere ez uago. Ez uute gezuxrez
deitu Bergson "gogoaren filosofilaria".
Uezagun bukatzeko aldarrika: jariokazko
ko (devenir'ezko) filosofia neguko lore izaki,
lore ederra dugu. Bi meritu batean. Omen eta
itzal eun urte direla jaio zen Henri Bergson'i.
Azurmendi'tar Joxe, ofm.
Erri-Berri'n filosofilari

OTEIZA'TAR GORKA
Begietan garra, eskuetan espiritu-zigoj: ra, gorputz guzian e^orxezin Kiskalgarri bat: au
dena ta tjeiat'orik ere ba-du Oteitzak itz egitean.
Oteitza ez cia bero oaitan daramakienareutzat bizij orai.'i tz dueji, eta agian, iñoiz izango cz
duen zcrbaittn'zat baiño: "Ni, paltu zaidana naiz"
esango ai^u bi-rak. Oteitzak ez du ezpainez itz
e^iten, ^orputnsez ta ariraa osoz baizlk; beragan
ezpinek ainbat esanbear dute bere keiñu ta arpetjiak, tiure gizatasuna dena gelciiezirx ta urduria
da.
... ta Oteitza euskalduna dug^. OteiOteitza'tarGorka'kOrio'ko kai-ertzean, 190b'an
ekin zion bbre urio-bizitzari, beretzat bizitza
erio-gudaketa bat baita. Baiña Oteitza'ri, beie
lenen galtzak beizn laister, txlkitu zitzaion
jaioterria, ta bereala utzi zuen urio atzera. Le«karoiz'en egiri zizxigun bere Batxilieratuko ikastaldiak, ta ^jroxeago Madrillen dagu gaztea, Medikutza ikac»teko asmoarekin-edo.
Jiairta udazkuneko goiz bateaa, Unibersidadera
dadera doaJa, ara zer irakurtzen duen egmiferokoan:
"21'an jaiota^coek ez uute egikortasuaiK izaii^o"»
Ta Oteitzak bere koikorako: "Ez, e? ikusiko uiagu.
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ba, noraiñoko arrazoia dekari..." Bertan bera Medikutza zokoratu, Capuz'en eskultura-ikastola
laga, ta BEKE bidear.i jarraitzeko asmoa artzen
du. Zertarako zituen berak Medikutza ta Capuz' ©k
egiñarazten zizkion eskaiolazko iruditxo "apain"
aiek? Uteitza'k etzuen irudirik bear, Oteitza'k
metafisika bear zuen, irudiaren
"Buru baten aurrean, gcmbazioz, onela
galdetzen nlon nere buruari: Zertan zetaak buru
onen garrantzia? Nundik zetorkiok oni bere"zer"
berezi ta ajolatsu ori? Zergatik dik buru onek
balio apartekorik? iiuru ura noren irudi zan gutxi ajola neri, nik bere zergatia jakin nai nuen."
Baiña gaztearen ^jaldera auentzat etzuen
iñork erantzimik izan. Billaketa amaigabea gure
mutillarena. Oteltza gudari izan da beti: bere
buruarekin ta beressiki palta zaionarekin gudaii.
Gizonarl "oraiñak" ezartzen dion kontenta-eziña,
Oteitza'gan zama eziriastindua ta indar buitzatzaillea da.
Donosti'ko gipuzkoar ertilarien Jiiurterokoan (Jiienal) -bi urteetan gainera, 1931 eta
1933'an- leenen sariak irabazten ditu. Urrengo
urtean, 193^'an, erakusketa bat irikitzeu du; eta
1935 'an aberria utzirik, uriniti-miiiari erantzunez,
Argentina'ra <4oa. Garai au da Oteitza'ren estualditsuena. Laneac gogor jarduten da ta urte berean
beste eraKusaldi bat egiten du. (ierojteago, baita
Chile'ko Santiago'n ere; baiña bere barneak ez
dio bizitzak nai luken atsedeaik opa. Gizon onek
ote-arantzaz ta txingarrea beterik daraiaaki bere
ariraa. "Enbil" du bigarreu ablzena, ta "alderdi
goibela" adierazi nai amen du, ta Oteitza'k erraietan ditu itioiz elburura elauezinartn biotz-erre
ta tristura eragiileak.
Buenos Aires'ko "Escuela Nacional de £eraiaica" ikastetxean iracasle aurkitzen
dugu. K en ere ez au, ordea, irauten, eta 42'an
Colombia'n da, Gobernuak deituta, bertako zeramika-ikastola eratzen. Urte auetan estetika-teoria
berri bat sortzen ari da. Etuan, Colombia1 n aurkitu dituen ta bere baitari jaio direnak, 1952 »an
iiburuxka batean eraangu dizkigu: "Xiiterpretaciu»
estetica de la estatuaria raegaixtlca asiericana. •'

- 45 Oteitza'k ez du giza-aurpegirik nai:
axalkeriak gogaiturik dauka; giza-muiña ta benetako izatea bear ditu. Eskulturagille onek, bere
"irudien" bidez, gizonon metafisika einati nai digu. Oteitza'ren "iruriiek" giza erio-larritasunagandik igeska goazenon babesleku izaxi nai dute.
Gizonoii izaki-rauiiia eriotza-bildur gorri ori da,
ta gure illezkortasun-leiari erantzun itxaxopen-t
tsu bat emango dien zerbalt aurkitu xxai du Oteitza
tza'k bere irudietan.
Oteitza' rexi lana ez dago oraixiarteko
estetika-teorxaz epaitzerik, bereak beste jomuga
baitu. ilestela zera esan dezaioke kritikariari s
"irudiak? A u rpe^i aegax-ti ecio muxu irripartsuak
bear ditut? Uadi, ospa emendik, ez duk ori nere
e^inkissujia. urtarako ba-duk erretzatugillea, oa
beragana. l!
iy44'aa idazten du bere "^iinerika'ko ertilarieri eskutitza" famatua. liereaJia Bogotá,
Quito, Trujillo, t. a. urietako unibersidadeetan
bere ausnarketaz idoro dituen ideak zabaltzeii dabilkigu gure euskaldun kezkatia. Ta 19kii'a.n liueBuenos Aires'ko kaleetau topa dezakegu berriro. Azkenik, urto berean itzultzen da Euskalerrira.
Donosti'an Felipe I V r i eraiki bear zioten mcnumeiiturako berak eramaten norgeiagoketa.
1951'an Milano'ko Ii-urterokoaii oorezko diploma
eiaaten diote eta Arantzazu.1 ko irudi-lana osatzeko
txapelketa ore irabaztexi du. London'en, 1953 'an,
Politika-Giltzapetu Ezezagunaren oroigarria jasotzeko, Espaiñi'koetatik bera da aukeratzen duten
bakarra. Urrengu urtean Espaiñi'ko Arkitetura Saria
riaz guraltzen dute gure oriotarra. 1957' «^1 ematexi diote eskulturagilleen Nobel Saria deitu dezakoguna: Sao Paulo'ko Biurterokoan Leenen Saria.
Berrogeitairu errietakoekin burruka bizlan berak
Irabazi du. Iparamerika, England, Frantzia. . .
denok euskaldun onen aurrean makurtu bearrean aurkitu dira.
Oteitza'k jaiotzatik erlotzaraixio ekiñaldia du, ez dio bere lanari "amenik" ezartzen.
orain illabete batzuek, beste sariketa bat Euskalerri'ratu digu ia. Montevideo'n, Batlle Ordóñez
Lendakariaren umehez monumendu bat jasotzera doaz,

ta 73 saio-Lanetatik iru aukeratu dituzte, ta
Oteitza'rena uu&u auetako bat. Datorreu Otsaillean
jakingo dugu azken erabakia.
Gruro txa.1 oeiiiK beroexiak merezi ciitu
euskal-bikaintasuna ta izoxi-ona munauan-zear
barreiatzen ciabillen benetako gizandi onek.

Euskaldun artean euskal-serue au ezagutaraztcarren, galdera batzu aurkeztu dizitio^u,
ta berak biutz onez ta bureaiaxu eranlzun dizkizu.
Or dauivazu dena.
Ba-diia irakurleea artean astunkeririk
ezin irentsi dutenak; auek t-niitik aurrera asi
ditezela. Irakurle guziou izeneua, eskerrikasko
Oteitza Jaunari.
Intxausti'tar Joseba An. ofm.
- Arantzazu'koa -

ARTEBERRIBAT?
- Zure artista-ideiak agertzek,o zein
gai edo bide ditu.su? Esaiguzu, mesedez, ixula" batzen dituzun?
Darabilakidan gaietzaz eta nere lankeratzuz zura esango aizut bakarrik: irikitzen
tiira uskuaiv, zabultzen besoak, eta nere lana ascean ez daukat ezertxo ere. Ala ere, jokaera oimk.
ba-du maitasun-taupada aundi bat, baita elltar-kontraKutasua bat ere: dena batzeku nai bizi bat dago emeu, eta, axalez eta leenexi-begiradaz, aldatua baliio baiio gutxiagokua izangu dan izakera
eraberrituak emateko egarxia, onela gizakiak zerbait berri ta baiiotsuagorik izan dezan, nigan
jaio dan antzaldatzea erakutsi, ta begii-atzaille
ta lanaren erdikideagan eraberritze bera sortzen
lagun dezagun.
Usgunea, espazioa, ta errealidade usinagarriaren arpegierak batetik, materiala ta lekua
bestetiK, oneagandik jasota esKuutan darabilkidan
kanpoko temarekin bat: oiek gujEiak dituzu egintza
sortarazlean eskuarteko langai ta elemendusailla.
Auen ondoren, ideazko beste elemendusaii bat dator; onela laburtu dezakcgu: gere aldiko ideia
bereziek eraandako, eta geometria-konposizioa edo
erakuntzakiko (estruktura) kunzetua, ta eskultura-lanari arkitekturan dagokioji tokiak ta lurralde in^uruek ezartzen didateu asmoa. Espaziozko

bi izaki-talde oiek elkar-lotzen ditut leenengoa
aidizko errealidade-legepean, ta bigarreua aldigabekoa. Lan onen ondorioa izakera astratuzko zera bat da; estetikuki baliotsua dan espaziozko
erreiñu bat ba-dauka&u. liere bitrez, gure esistentzi-larritasunaren iturburu ta> ertiaren objetu
metarisikoa dan bizitzazko aidia edo barne-bizitza
irudi biurtuko dut. Ona, ba> kreazio-gosearen barne ixillean erlijiozko salbazio-idia bat nola daukagun; erlijio-egarri ori, ikusgarria izan dedin,
gizartean pulitika biurtzeu da.
- Zure erti-lanetan zer eginkizun du IzadiaK? Zure ertia Izadiaren aideko edo aurkakoa
da? Zein artueman ciituzte Izadiak eta zure erti-bideak?
- Daukadana Izadia da, palta zaidana ez
da izadia. 2s>i metafisika-langille naiz, egaka noa
Izadiaren kontra, Idazia birrindu egitexi dut. Txoko au espazio uatur.aleaa ustutzea lortu dudanean,
nere eskuitura axuaitu dut: izate-bizileku baurtuaz,
irudia eragabetu ta nere espirituzko egontoki egin
dudanean, bukatu dut nere lana.
Ksaidazu, mesedez, zure erti-lanean
asguneak, espazioak, duen eginbearra. Zer da erlijiozko espazioa?
- Orri buruz zerbait jardun asiz. Jirlijiozku espaziotzaz zcrbait esan dezaket oraindik,
Formak aldizko dinamika batez elkartuaz, ^aurko
erti-joerak lana erti-mekaniskuz kutsatu nai dute.
Aldi ta mogimenduak uraingo errealidadearen irudiz jazteri ditu erti onek, edo artistaren aldi
sujetibu ta esistentzi-larriz bestela. Bi joera
auetan -formazaleena ta formagabea- errealidadeak
edo gizakiok dauktin zarbait berritzen da. Ni, berriz, paita zaidaixaren billa noa: guzion larri-eritasun onentzat bistazko elementu utsez eratua izango dan irtebide bat nai dut; gurtj bizitzarcn kilikoloak eta zentzumen prestatugabe eta kanpotik,
naasian, datozkigun inpresioen aurka bearrezxo babesgabetasunak sortzen baltu^ute ori.
Erti uaen izakera ixildueziñak eta"iruditasunak" eatzule ta ikusle uta biurtzen dute g.izona. Neretzat ertiaren eginkizunak erabat beste-

lakoa izan b«ar duj gaurko ertiaron jomuga bearrekoena, gere espazio-sentimeuaren sendabidez.
giza-izatea osatzea da. Erti-lanak, aldiaren erak
ezereztuaz, ixillaraziaz, au tla, espazio ustuaz,
artzaillea (reoeptivo) izan bear du. Onela, gizonaren begira-egotea uortasunaren baraean egite
bikaiñera igoarazten dut. Izan er«, au da egizko
erlijioar.1 dagokion joka«ra, erlijiozko arkitektura
tura izan nai dueaari ez baitagokio erti ta espazioen
izakera artzaillea besteriK.
- Askotan entzun dxTugu. ertiareii btbetekizuna gizonaren salbapena dena: zmr esan nai
diizu? Zer ta aolakoa da ertiak eman dtzaiguicean
salbazio ori? Zer gaizkatzen du ^.rtiak?
- Ertiak fizonan» box ae-abei «tasunak
lanera beartzen ditu, ta uyaritu «gitelt. EstetiKa
aldetik, espiritu-sendaketa bat dex genezaKe au.
brtiak, kanf»t>ko munduan dakusgun ordeua aldatu
#^iten du, xiorbera saKonkitgo ezagutzera beartzen
çaitu ta sentimeuarea af«rgarri izango dan gsre
konzientziko atalik barnekorrena lanera bultzatzen
du.
Gure efuneroko espazio-esperientzi suaagarriaran erak ere itz egin desaten, erti».k iakuntza berri* ematen digu. Gisonak bere askatasuna
na zabaldu ta Ibisiazko «irari et«n§abeartn e$:i».
btretu egLn "bear du. Eziketa ont&n diardiu trtiak,
Gaurko erlijio-ezikuntzak porrot
esttnfo nuke, ta onen urraz»ia senti«entri
par«ko estetika-edukazio b-at alVaajii ©is
ot« d*n aa#o. Asis'ko Prantzisko'k msespirituzko ezikuntza exanbanafeu bi auekl^ bizi ta
irakatsi zuen. Izadiaren sorkarietatik jaid««kat
ta giisonaren erti-iane *«u. -iauuunes dtuKaguii esplritua ul«rt»taii, eiin dxi -ke erlijio-fede bat
blzi? berarakih
poza
Sertaa dataa zure erti-teoriaran
bertiitasuaa? Zein desbe "*i itasun. dute tur* orrek
• ta, orainart«ko
- Ez dago oitUi izko erti-teoria baknrrik, asko baiño, kultura-aldiari ta

- 50 tokiari dagokienez. Ertia ez da irioiz gelditzen.
Aro bakoitzak sortasen du bere ertia, ta uro oakoitzaren barruan oraindik, artista bakoitza eurka
jeiki diteke, ta erabaki berrietin bide berriari
ekin. Alde cmtatik, nik ez duJs. im>izko joerarekia
eztabaidarik, tiere aldian kokatu naiz, ta Xzadia-tzaz ta gere lanean darainaklgun bideatzaz zorbait
zeaztea bururatu zait.
Gaurko eskultura, Izadi edo ^izonarekin
naasturik, mogimendua iruuitu ta sortzera uadoa,
jaik lrudiarentzat, espiritu-bizileku izan diteken,
bakardade ustua, espaziozko ixillune irikia, billatzen tiut. Exerleku ta erretiro bat nai dut.
- Erriaren estetika-ezikuntza lortzeko
zein bidei derizitiezu ego^ieiiait? Au iritxi ditekela uste al duzu?
- Ba-da ertiaren aberastasun zabala,
edo bertatik zerbait uiertzeko, profesiozko ezikuntza
kuntza bat. iiaixia erti-lanak ba-du edukazioarekin
beste erlazio bat ere. iiirtiak, aurrean egoteaz
bakarrik ere, gizartea er&glxi egiten du. Gizarte
bat, erti-lanak ez ulertu arren,exta berdiua lan
oien auirean edo oiek gabe. l^rti-lan bat ez ulertu arren,aurrean ba-daukat, enien burtoa, bairia
apur bat arutzaxeago, ctaukadan zerbaitek ikutua
suaiatuen aut nore burua. Gizon batek gaiiieraKuon
iiierentea issateko, aski du bere buruari galUera
desberdiriak zuzentzea, beti izango du aulabaiteko
erantzuxien bat. Bere buruari ematen dizJiion erant^uxi auek edatzeak askatasunaren kontzientzia ta
ezikuntza-egarria zabala&otzea da.
- 2ure erti-billakakuntzan zer izan
da Arantzazu? iizer.esan nai ai du zure artista
bizitzan Arantzazu'k?
- Galdera au auskorra da oso ta asaio
sakonez egin didazuia. derizkiot. Zabalki ta edatsu eraiitzun nai xiizuke, baina ez daxit noia la~
burtu. Nere espiritu-bizitzan Arantzazu'k bi gauza esau nai . nitu. Erti-aldetik, lagunekin ellcarturik ta bat «ginda, batasuri onek esxatzen dueri
menpetasunez, erti-lanari ekitea; ta eskultura
aldetik, orko arazoaren askabiderako, lcdnuizio
gogor ta nekezeaeri aurpegi eman bearra, Arantzazu

zu'n, irudia e^iteko, batu bear nitueix laiigaiek
erantzunb&ar ta nekerik aunaiena«. baitisituzten:
erlijio-gaia, arkitektura ta parajea, etorkizujnari begira gure erri-erlijioari eunan bear dioguju
esanaia, neure erlijio ikusera, ertiatzaz gaur-egun dagon ideia ta neuk tiudan erizpidea, gaurko kondaira unea, ta Arantzazu'tzaz erriak duen
sentipena.
Gai auek denak elkartzean, aurretik
ausaartu bear izan ditudan zenbait erautzmieratan sortzen da soluzioa. Azken erabakia kanpotik,
edo langai bakar batetik, epaitu nai izatea, darabiikidan errealidadea estetika aldetik gaizki
epaitu ta kanpoan. uztea da. Eskultura laxiean ez
da erejian erortzen, zuzenago da erejian igo egin
nintzela esatea. Arantzazu'n lortu dudaxi beste
ikasten bat. Nigan estetikazico ta erlijio-salbakuntza bat egin dira. Erlijiozko ta estetika-bizitzak ez dira banatu. Arantzazu'n konturatu naiz:
-irudiak ta elizak gauza berdiña esaten didate.
Kskulturagillearentzat egun bakoitza igandea da,
espiritu-salbaziorako emandako e^uaa.
- Zein da Arantzazu'n emaxi nai diguzun
erlijio ta erti-mezua?
- Neurea, esan oizudan au. Ta ain da
izan ere tolesgabe ta prantziskotarra. Erti-sutaamenak gizona -bere bizitza rnjiidu ta gussi- erlijio-antzaldatu egiten du. Estatuari #iaateii zaioii maitaauiia, baldintza ta ordu jakiñik gabeko laaitasuna
da. Gizakia apostolu biurtzen duen maitasun bera
da arria iruçii egiteii ('uena ere. Cteela, gauza denak goraka pisatzen dute. Ikusigabeak siitistea
da erlijio-fedea; baiña erti-siñismena ikusten
ari geran denak siñistea da. Bistasko (vusual)
suiaaiaenlk gabe gizonak bere bizitza baztertu egi~
ten du, anka bakarka dabil, pekatudun aberearen
antzera astun e'ta goibel, argiz ta mirariz betetako illunbean.
- Zure ustez, euskaldtmak ba al du
ertietan etorkizun berezirik? Bere abendak joera
apartekorik ematen al dio?
- i£z dut arraza-zalekerian federik,
baiña dena siñisten dudanez, onetzaz ere zerbait

pentsa deuaket. Krri guzion erraietan ba-Ua enda
bakar efriiten gaituen zerbait: guzion erio-eturkizuna. Esistentziaren sentipen ikaragarria au sakonago errotua daukan gizarteaK izango du erti-joera bikaina^oa, Onelakoa diigu ^are Euskalerria,
bairia asabexigaiidiK jaso.duguu erlijio-igesbideak,
erti-biderako bi&undu, xamurtu, e^jin ^aitu. tirtie
f,abe, ordea, erlijioa ere inakalxiu e^iten da.
Izkuntza-ertian, "berria, ba-ditu.ju, bai
arraza-apartekotasunak. Menendez Pidal'ek dionez,
lateratik, euskera dala bide, gaztelera -ta ez
gallego, portuges edo katalariera- jaio bada ^ure
izakeraren, mekanismu auen, berezitasun au aztertu ta argitzen saitu bear ^e^iukc, ez baitira noski
ain ezkutuak, ta gainfera /,irikats5aille ta bideraVcuslts apartekoaK izan bailitzaizkiguke < Kere ustez, au da euskal-billaketai en e^iiikizun prexixokoen ta tiaurkoena.
Gure kultura-politika oso ertsia izan
ila beti: ez uu irioiz aundi nairik izan. ArriberArriberridun
(neolitikoa) aroa ezkero gure erriare
ne-indarrak ikutugabe dauzka^u. Mola gaude ^ure
olerti, gure filosofia, gure antzertia, gure balleta, gure nobela ta gure ertia emateko? Ua al
dakigu au uena zer dan, nola irakasten dan? Tele»biaioa, urrutikuskiña, gure erri ta baserrietan
saxtuko dau bereaiako etouxi artan pentsataen dut.
Adimen-xnailla gaillenetakoai^ izan bear duten gure prot;raraaea kuntrol, asmaketa ta teknika zuzexidaritzat oraraatako gauza ez bagera, ajolagabekeiidK men^eratzen ba^aitu, baztertu ditzakegu gu.re ametsak: utzi ditaakegu auzaku erutitatioak,
dalako "Amigos del Pais" oien gizarteak, rauseuetan i&ango baita gure bizitokia: literatura ta
kondaira museu-pitxi biurtuko zaizkigu, ta gu
g&u arza^izko irudiak baiuo ez gerateke.
Oteitza'tar Gorka

AURRERAPENA IXILTASUNAREN TRUKE
"Ezkutu-ezkutuko bizitza darama Jesus'
ek Aldareko Sakramentu txit santuan. Jaungoikozko biisitzan boar-bearrezko diran ixiltasu.n uta
b tkartasuna goratzen ditu". [lj
Kristau biotzetan Jainkozko bizitza
uztcn, aultzexi
dijua...
Ea da omen
o-raiiiiioa,
^aurKu tjizartearen
"etisaia" materikeria daia esatea. Ta, au egia da,
Gaurku aurrerapen eta asmakizun arrigarri auek
dirala bide, ogeigarreu uiendeku gizaldiak materi
kutsua izango du, gizaldi beruuen zantzu bereizijarria.
'

"Teillatuan xir-xir jotzen duan euria,
beiardiak eiueki urraztea dituxi aizea, ondarrari
musu damaioa itsasoa ta txinpart darion sua, ona
lau gauza paketsuj Aueri so egin dezaiegun" -dio
Donald Culross Peattie'k, IJtu jarraitzen uu: "SaSalomon'ek bere gauza arrigarrietan ez ditu izendatzen, t;aur-e^uii ordca bereu paKe-oiartzunak axrifjarriak zaizkigu benctan; etenj;abeko "bonbartleo"
erdiari bizi ^eralarik ^auza ixil ta paketsuak
entzuteu aaztu egi« baizaigu" [2j.

iiairia, ala ta tjuztiz ere, Jainkoak lu- •
di au irazan zuaxiean, pake-ixiltasuna ludi sortuberri arexi osagarri zan. Millaka urteetan Sinai
mendiko trumoi dunba.da ta txnuist-zartak jota
lurreratzen zan zuaitzar baten karraskadak izango ziran ludi oxitako dunbarraaarik aundiexiak.
Ez dezagula uste, ordeaf pake ixil ura,
ixiltasun illa -illobietakoarexi antzeko edo-. izango zanik. Izadi beraren ixiltasuna zan ura; biz±&.,
alegia. Xaraorroen burrunda, txoriñoen abestia,
zumartxurien ostoen txalo-ots biguiria ta elur malute lurrera erortze ixillak osatzen zuten erezkitasuxia zan uxa!
Orain ogetamar bat urte, olako ixiltasun pittin bat txastatzea bidezico zitzaigun -dio
Culross Peattie'k. Beronen aurtzaroko zaratarik
aundienak betriz, erri inguruan zear patxadan
igaro ui zan trenaren triki-traka ta erri-pestetako etxaperu aundiaren danbada izaii oi oraen ziran...
Gaur ez da orrela, ordea.
Salerosketa, maillarik gorenera iritxi
da. Ezin konta ainbat lau kmrpilleko -geiagokoak
ere bai- bide-zabalean aruxitz-oiiuiitz ipiu.t ditu;
denak presaka ibiltzera beartuak dirudite, gainera. Auek sortu duten iskanbii eta zarataK, beirriz;
ez du neurririk. Orrela jaxraitzera, ziur gaude,
b^ribil ^uztiak turuta biziagoen bearrean lirakela... Ibiikariaren beiarriak errukil...
Zarata onen aurka zerbait egltekotan
asiak dira. Orrela, uri asKotan beribiliert turut-otsak debekatuak daude. Bairia, ez dugu ezertxo
irabazi. Bide baztexretik doaxi ibilkariarentzat
ez baida turut-otsa baiño atsegingarriagoa, beribil bakoitzeko zuzendarien oiu ta orruak exitzutea.
Jaitiria ba; aurrera joatekotaja, beribil zuzendariaic bete bear turutaren uts-unea.
Inglaterra'n ke-isats darien egazkixi
oiek dirala~ta Greenham Common erritxoak, ixiguruko egazJK.in~2elai batetik sei-motorrekiko egazkin
oiek egatzon a»isK diraxi ezkero, ixipernua omen
diru.di. Urne.'ik ikaraz dardar umen dau^kate. \Loa
ezinezkoa umen da. Jita otxeek oinarrietaraixic
asi-intzen oisen dituzte...!
maite, »euk oar duzu onezkero

e&unoko iskanbil eta zarata. Urietan batez ere,
egun argitzetik illuna arte ez-ezik, gauberdi
aldean ere musika, oiu ta zarata nai ainbat izango duzu. Oraintxe gutxitzea baidijoaz pake-ixilla
ta bakardadea ezagutzena tiituztenak. Onela, gizartca bera ere, aurrerapen onek berekiii dakarren
burrunda-ots onetan Kutsutu ez bada, arriskuan
arkitzeu tta. Jaiegun askotan -igandero ez badagaueko orau beraaduetan giza-taldeak oiuka,aruntz-onuntz aoma oi baiditu^u. Zer dala-ta? Aurrerapen niendeaxi bixi diralarik, aurrerapen oriek berekia dakarrexx zaratarekin kutsutu nunbait,. .
Irrati-giltza ikutzea uaikua da etxe
osoa dardar ipintzeko. "Foot-ball" jolas aldiko
(izexi au merezi ote?) oraua baldln bada batez
ere. Erruki orduan auzoaki Alare "otsak" edo
"zaratak" norbait nekatu edo azarrerazi dezakerilk oso gutxiri bururatzen zie.
Ta, politiku-soroan, zer? Ots asko ta
tjauza garbirik ez.
liioiz ez bezelako mugimentua darabilte.
Uena bosteico luzatze, alkar ikuste, itzaldi ta
batzar! Au da, dirudiriez, gaurko politikoen zeregin guzia. . . Ta? . . . zera: ots ugari baiiia, guzi oien ondorenik ageri ez, Binbitartean egi erdia eskax mundii zabalean aear. Bakuntasmia berria,
kuKusu jantssian izparringietan.
Politiku-gizonok izan ore, oinkada bat
eman orduko erretratu eglLlez eta izparringietako
bialiez in^ui'atuak, arkitzen dira. lirrukarriak!
urrela, orain irri, gero par; zeresanik naiz-eta
euki ez, zerbait beti esaxi bearrean, tira, ez
da arritzeko gaurko egoera. "ots asko ta maini gutxi" itz batean.

Ba-dator aurrerapena bert* burrunda lagun duala; ixiltasuna, ordtsa, ba-doai Ta onek,
gauza asko daramazki berekiai
Orregatik, gaur-egun kristauori zail
egiten zaigu Augustin santuaren, "noli foras ire,
±n te redi, in interiore homine iiabitat veritas"
oxil jarraitzea. Ta santu beronen beste au esan

genezake: "Besteren bizia jakin-miña dute, ta
berena zuzentzeko alper dira. Zertarako nai di<iate entzun nor naizan, ta Zugandik ez dute entzun nai nor diran?" [3]»
Ixiltasuna, pake-ixilla ba-doankigul
(Jizonari, ordea, bear-bearrezkoaK izan auek. Krri zuzendarieri erri-problemak sakon aztertu ta
zuzen erabaki ondoren, au, zorion bidean erainan
dezaten. Ta guzi-guziori batez ere, bizitz ontako gure proolema nagusienari -arima zeruratzeari,
alegia- arretaz ekiri
ERRI-ZUZENDARIEN egitekoa errien problemak zuzejuki erabakitzen saiatzea ta zorion bidean
oni laguntzea da.
Egungo idazle batek onela diot "Majiñat
arrisKU sortzun ditu nork bere gogamenak entzute •
rik ez daukan raundu untan bizi bearrak".
Ta, ez dezagula uste, bonbaz kargaturiko ke-isats darien egazkin oiek beren burrundaren
problema bakarrik sortzen dutenik. Urrun olako
amets ñañoak! Onezaz gaiñera, eguiigo gizadiak ba-ditu beste amaika buruauste beltz, Baiiia, buruauste auek bear bezula erabaki al ditezke, pake-ixillean probleina auetan sakon murgildu ezik?
Aurrerapen onek sortzen dituii probleraaJk
ezin ditzake gizadiak erabaki ta argitu, ixiltasun-giro ta pake lasal baten sakon gogaldu ta kztertu ezik -dio Culross Peattie'k.
Ixiltasunak gizona obeki lan egiteko
g-ertutxeii du; auzeixki itzegiteko t.a. Orrela,
Marco Aurelio'k "Meditaciones" aelakoan, "Paketsu-ixillaat ita egiteañ adimenaren eratze zuzenari
buruz arx naiz" -dlo. Ta Jarxaitzen du; "Seadagilleak bere tresuak gertu euk.i oi ditu, estuasun
bearreaii esKu bota dezaien. Guk ere gure gogameuak &-#rtu euki btsar dltugu Jainko ta gizonen
gauzak uler ditzagun". urrela, erri-zuzendariak
ere ixiltasuna iaguri, errieu problema ta bearrak,
al izatera, aarrez ikusirik, letibaitleen erabaki
ta osatzen saia bear iatfe^e,
Errl usko, gaur-egun, pa\ea izango ecio
ez Ralantzaxi urdurx arkitzen dira. Pake sexido baten bidez errxen biotzan baretzoa ere erri-zuzendari
darieri dagoKie. Ez dala gauasa erreza? Denak ain-

- 57 -ziñez egiako pake oso bat nai izatea naikoa iitzuke ortarako. Ta gaur-egun,giaon auek oro, p»~
kea g-jra ta pakea beera ez dabiltza ba? Pakea
aoan erabiltzea ez iaan naikoal
Errien pakea,berriz, "askatasun lasai-lasaia da" XXIII'gn. Yon Aita Santuak aukeratuak,
aukeratuaizan ondorengo ieensn itzaldia, esan zuanez. Oraindik ba-daukate, beiaz, zeregiña.
"Bgungo gizabidea irentsi-gose ta sukalde
bakoitzean gozartu bear dan atsygin-pakea kentu
gogo duan" (Pio XII'garrenaren itzak dira auek)
zarata onek erri-zuzendariori, errieii zorion alde
benetaxx alegintzea, ez dezalzuela galex^azi beintzati
ARIMAREN BIZITZAN ixiltasunak duan garrantzia berxiz, esan bearrik <ez dago. Santutasun
gaillurra ixiltasunean zear joaxida lortu baidute
orainarteko gizon guastiek. Btzutbn, bear bada,
bizitza osoa ixiltasun eteiigauean igaroko; bai
zera! Zarata artean biziaixtn, ordea, paKe-ixilla
laaiz aurkitu oi zuten. i'a or dago koxka!
Lagundi-sortzaille diran santi1 guztiak
beren Lagundietako araudia osatzeaa toKi beiezi
!>at gorde diote ixiitasunari, Jakin, ondo baizekiten santutasun bidean ixiltasunak dueii garraatzia.
Ixiltasunzale dana,Jaungoikoarekin batuago egiriik biisi <ia, ta jafcxna, orrela Jainko-eak e n a oparoa^o du beregan,.
Toisi ixi.l eta pakettsu batuaii utoitz egitea askoz errezago zaigu, ^ergatik ote? Orrela
etsai bat bakarrik augulano aurka, Bestela bei'xiz,
bi izango genitu^ke: iruairaena ta kajipoKo aarata.'
"Ixillean t ta ^UixfcajU egituu du aurrera
gikion zintzuak eta Libu.ru. bantuetako izku.tuki.ak
antxori ikiisten ditu" -dio "Kristo'ren Antz-Bidea'k"
[4j. "Ixiltasunak zeru-^oietara jasotzoia ^axtu
ta Jaungoikouren ubots miragarria exxtzuteko gertutzen" -zi-o'a berriz, Pio XII'garlrenak.

lxiltasuna ba-aoa, ta bera.re.vin t;izoneii
biotzetatik erlijioko gau.zeiiganaii.0 joera eru i»a
ote daraman biidur aaiz. Au fcjabe ezia baidute

Kristo'ren Berri-Onaren goxoa txastatu.
zaratak galerazten die..l

Ixiltasuna nun arkxtu?
Jendez gairiez daricm urian, kaie-ertzean oiiilada bat ezin emanik bein edo bein urneatu
zera xioski, iiakurle. Ulako batean, patxadan arnas
artzearren edo, elexz batean Scirtzea ere gortatu
zaizu, noski. Angu xxiltasunal Oneic erabat biotz-ukitu zizmi. GOgorapun sakonak joaxi-etorri zabilzKJLZUXI, Taj ixiitasuna ez-ezik bakardadea ere arkitv zeuuii. Ez "Aita gure", ez "Agur Mari" bat e'tasenuxi errezatu baiiia. . • ala ta guziz ere otoitz egin
i^eiidulakoaii irten ziriaxi. Jiarrua alai zeudukazan.
^tejigabeko ssarata ta iskanbillean bizi
zeran gizartea, "Si scires doiium uex, Jainkoaren
doaia bazenezazu! * [5j etzexiduke gaurivo aurreraperxak dirala bide erlijio bizitza bazter utziko.
Samariar emakuineak» "Jakob gure arbasoa
baiiiio aunaiago otc zaitugu?" [5j zion Jesus'i.
Gaur-egun, gizonak, "oraingu aurrerapenaJc bairio aundiagoa ote zaitugu" diotela dirudi... "si sciresJ..
Ai an, eleiz-ixilleko bakardadearen dagon iira ezagutuko bazendutej
Bertatik, "Kigan itxaropen ezazute,iauudu (juztia garaitu det-eta" esan digu. ltxaso~asarx ea itz batean barytu. zuana Bera da. Ta, orain
Aldare-ixilletik airoai, diru-gose diraxiei, gruna
gazitoekin burrukan diardutenei ta aragi-irrxtsen
mendekc diranei: "Zarta kateak... ta zpazte pakean"
esaten die.
Norbaitek pentsa dezake, Jaungoikoa,
eraen gure artean, ainbeste ezkutatu ez bazan, ijere
aiatza aundia ikusiko bagendu, alegia, beste batzuk izangu ginakela; orduan bax Bereganduko iituzkela gizonak. Baiña, ez; ez da orrela. AintzaK.
ez santututzeri. Juduak Sinai mendi barreneaxi JaunJaungoikoa
su-artean ikusiaz jainkoizun-gurtzaille
egin ziran. Apostoluak berriz, Tabor mendian JeJesus'en aintza iKustean zentzungabekeriak esaten
zituzten. "Aintzak izutu ta arrotu egitexi du; ez
ordea, santutu. Uekokian Jainko-argiaren uizdira
zeukalako judu-erria otzan Moises'engana urrera-

- 59 tzen ausartzen. Orrela Jesus Eukaristian ezkutatua
e^onik, ikusiko bagenuu oaiiio maitagariiago <ia;
Bere ixiltasuneaix itzegingo baiu baino iztunago"
(Eymard).

*

Gizonen zorion-egarria Jesus'ek bakairik erabat ase dezake. Egungo g,aitzak oro, Berak
bakarrik erabat senda. Jesus au berriz, gure artean daukatu -Aldareko Sakramentuan- beti uritzun
eta iaguntzeko prest. Denok i3eregan jo dezaguii,
badal
Uranga'tar Joan Joxe
Billaro'ko Sakramentinoa

[lj "Obras Eucarxsticas" del Dto. P.J.Eymard",
637 orrialdea.
[2J "Selecciones" 201 zenbakian.
[3j "Aitorkizunak" X-Iar. Ill-k, 245 or.
[k] "Kempis" I-Xdaz. XX,6
[5] Yon IV, 10 ta 12
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IBSEN
Autsaic arrotu riaiean nator, irakurle.
Niic uste Noruega'ko antzerkigilltt gaille», jator
au oso aaxtua daukagula, auspean 'iatzala ^jure artean. liidezK-o essik onuragarri deritzait bada, apurtxo bat bederen, gizon onetzais iardutzea, aski
raerezi baidu. Munduaren ssabaieau bakari, oso urri
izango dira antzerkian bere mailla jo dutenak.
Erabateko naasketak sortu zitun. . . Egungo antzer™
kiari darion modernismo gordin ori bizi-bizi dakusgu beragaa; bere aita da-ta.
Zorrotz, giar, gatzduna bere lan guztia.
iigoskaitza? Ez jtiuke onenbeste esango. Arrotz, "raro" xamar... ori bai. Baina ez da arritzeko; ez
aaztu guk gerkera ta lateran edan dugula, ssurrupatu kultur-inuiña. Igaalekoxe aidea. . . Bee aldeko
ok betl gera biguin, beroa^o, eiaea^oak edo. ..la-ia
sentlmentu utsak. Ibsen, berriz, sajoi odolekoa
dugu, otzagoa, gizonagoa ega'ngo nuke. Gure aldeaxi
090 aidrebesa, beste ezpaleicoa. Goitarrek (liiperboreos) lurralde aietako jela-arkaitzen zakarra,
otza dute. Benatsulk, ori bai. IxiiiiK. sufritzen
ikasiak. Irripartxo bat garesti xaiuar ^aifzen dutenak. G U K , bada, emakumearen sentimentua, "zera"
xamur ori; aiek gizoaaren ixidar, senclotasuna. Jakiña, gizonarea barneko gora-bera oiek ezin ditezke ueurri ixtu, matetaatikuetan moldatu. Elastiku,
biurri dira oso. Orregatik, ba-uira tartetxoak
bi aldeetan. John Keats'en itz sajoiei D'Annunzio'
ren
iatera goxo-sasikoari
baiiio
kutsu eta
heleudarrago
bat tlarie.
Ibaea ez, Ibsen,
jaiotzez
izatez,
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Sartu gaiteze Iainkogabeko gizon baten
bizitz urduri-naasian. Erruki, konprensio pixka
bat eskatuko nizuke gure Ibsen aujidi, baiña gizajoarentzat.
BIZITZA
JJstriria bere bizitza gaingiroki lardaskatuko dut. Ibsen'en bizitza, Byron' enareri axitzo,
ozpiñaren garraztasun berdeaz estalia dakusgu.
Ba-du arantziK eta odolik... Barne erroetaraiño
aztertzen badugu, an edirenen dugu bere burruka
ta ustelaren azi beltz-beltza.
1826 'an jaio. Umetaiidik arroxka izan,
beartasunak eraginda, aundikeri-ames urdiiiak kearea beltz biurtu. Krrixka batean botika-rautil duzu. limen ezin etsi, periodikuetan laiitxo batzuic
ezaitssen asi da. Urrena, komiku aldr;* baten Duru,
erriz-erri «l&fefl. fJiisatf«Jn» cn.cn ere eziii *.a.u lagun arteau konpondu. Orain antzerkiari lotuko zaio.
Txalo beroenak uste dituanean txistu zorrotzak entzun bearj Au da, au, karrerik ezin egin iiiun!
BertakoeK etzuen onartzen da, aberritiic
iges, arrotz aldera doa. Bere aberria, Rubén Darío
rio'k "Los raros"en dion bezela, bere profetari
eskobadak eman zizkion antire enas, koipetsu, zorritsu baiiio etzaxi. iiegur aski gure gizonak etzuan
malko gizenik botako... Dinamarka ibilli du. Berlin, Erroma ezagun zaizkio. Europa osoan Ibsen olerkariaren izena Dinamarka'ko Jorge Brandes' eriaren
urrena dator. Alare olerkiak ez du asetzeu. ifia.,
beste zerbait atnes du, aines aundia: gizartean apustolutza egiriik, mundu noro au sustraitik aldatu.
Noruega'ko jela-mendietako Tolstoi berri biurtu
zaigu. Haiña arek bezela Biblia irakurriarren, ez
da ageri bere antzer-notiñetajri, errusitarrarerxgan
bezala, Berri-On argi xintarik ere. "Je ue lis
que la Bible: lecture forte, substeuitielle. . . "
eaanfco di&u burak idatziriko esKutitz batean. Erroraatik ari dala -arrigarri benetaaj- antziñako
Erromak ezin Aita Santuen Erromak ere ba-du izkuturen bat bere barruarcntzat: "Pedro donearen

eleizak, dio, alako itzal, bildur bat zirl'aratu
zidan". liana dalu, esan dut bere lan guztietan
ez dala ageri Xainko arrastorik ere.
Zartzaroan, erramu ostpak ere iurrera
datoz noizbait, bere ospea beerimtz asi zanean,
orduan ixusi zuan bere itz ederren utsa, utsa ta
utsa. .'. Mundua ^oiu biurtu naia,': . Baiña zein da
bat darien kontra''
"Ich irage meise: antvorten ist meiii
Amt nicht": nik askutan galdetzen dut; erantzutea
ez da nere arazoa. . .Au dio Ibsen'ek Rosmer'en 'aoz.
Ba-du maraia itz edo esate labur onetxek. Zortzi
itz uietan emango nuke nik egillearen argazki garbi, egiazkoa.
I Z A K E R A
Sekula etzan bere lan-gai billa ibilli.
Bere barnean zetzan naiko ixtorio, naiko zer exuan.
Burruka, sua, griiia pranko. . . S-utara bota sugea
baino biurri, artegagoa zan bere barrua. Ekaitz
latz, larria irakiten zerasiakiana.
Katilina, Hjoerdis, Hedda Gabler, Elena
ta bere Oswaldo, Peer Gynt eta Juliano, Falk eta
Eyolf ttipia, Nora, Brand eta Stockmann, ots, bere
protagonisten andana oso-osoa bere ezur. da aragi
bizi dituzu. Bere irudiraeii iorian kokaturiK zeuden iurrezko notinak, arnas beroaz bizituak. Au
ez da nik esaten dutalako, berak agertu digulako
baizxk.
CJogora dezadan dramaictri ikaragarriak
berak egixiiko aitortza bat. "Brand" dram'a eder
au k.onpontzen ari zan bitartean, lan-niai gainean,
kristalezko ontzifio batean, arrabio bat auki omen
zuan. Gaixotzen ari zala koixLura.tzen zanean arnari ustel bat urbiltzen zion. Arrabioak, aserre bizian, gaixoaldian pilloturiko pozoin guzia aurrean
zeukariari sartzen zlou. Egiteko au bukatu ondoreu,
berriz ere bizi, osasuntsu kristalezko ontziiioan. . ,
lea bezeXa. "Orixe bera gertatzen zaigu guri, olerkari oeri", zesan gordinki Ibsen'ok. Taniala gei'O
berxetan»
Asko luza ninteke gai ernegarri ontan,
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dutanez, bere lan batzuk ikusiaz, bera ikusia daukagu.
EREDUAK
Ibsen badugu ere ideia-antzerkiaren aita, ez litzake bidezko bere lanak bizitz onen egi
ta errealitatea ez duala dizdiratzen esatea. Bere
presun guziek bizitza dan bezela dagite, barrukoiagoa, axalekoa bairlo. Ze axol bere aatzerkiaren
nasiaas-ariak baitipat barruKoi, ideiazkoak badira?
Onek apika atsegijagarriago, biaidunago egiten du
presun bakoitzaren gertakari bat. Aniraa, gogo arro,
biurriko gizon-emakumeak beti. Beuren ideien argira gizartea naasten duten gezur-saierosketak ikusiaz» oe.i aurka altxatzen dira ausarki. Beuren ideiaJi garbi gorde iiai dituzte, ez dute porrot egin
nai, baina azkenean burua iaakurtu. bear. Jakiiia,
buru-nuikujrtze untan ez dugu apaitasun izpirik ikusiko; bai zera... Lotsaren gorria danen aurrean
ezin eramanik, eriotz billa doazi geienetan.
Gizarteko gezurren kontrako asaldatze
onek lotzen ditu bere eredu-notiñak oro. Denak
sendi batekoak dirudlte. Gizon ikasiak, burgesak;
emakume aiaeslariak. . . Denak oso goruntz so dagitenak, barruko kixkal^arri duten egi-egarri ori
gizarte gezurti onengandik urrunj oso urrun ase
nai dutenai, Presun auen ao, itz apostuladutza,
esan xiai guzia Egilleak bere ordez emandakoa da.
Atzo Falk olerkaria zan beti exkontzan, beti derrior bukatzen dan maitasun burfjesaz parre zegiana.
Gaur Stockmann osagillea, "erriaren arerioa? bereak
diru-naikeriz iturri pozoitu batetzaz baliatu nai
diranean, egite galgarri au galeraztearreu, bere
galbideari ezaxolki lotzen zaiona. Biar Kosiner,
Artzai protestantea, bere "eginbear, ideia berriak"
aurrera eraiuatearren, erlijio ta sendiarekin betiko autsiko duana. Asko ta asko onela, geroago ikusiku ditugunak. JJanak barru-indar, kemen berdiriekoak; danak dute "bere" egin bearraren fede argia.
itza ausait, sarrastatzailie, gordin darabiltenak,
egiliea bera erbesteratu zuten burruka ta eztabaid-aen oiartzun antzo...
Gizon uen onduren beste emakume-axidatia
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erregai, ondakin erruJcarriak, Maizeuik koskatik
kanpokoak dira, nerbio zartutu, gaiduak; zoratuak, ariiuia naastu, aldrebesakoak. Arpegiaren zurbillean, begi zulo sakonen illunean ageri zaie
absolutuaren egarxl daii barne bizi urduri ori.
Bere eskuetan bizitzaren izkutua burnizko kutxatxo bat dute. Ezin ordea,ideki. lndarra, aleglñak... Dena alperrik. Beatz uxterraK odoiean gorri, arpegiak eziiiareu izerdi zuria... Izkutua. . .
Emakume oen adimen-zabarkeriaren exenplutzaz Hedda Gabbler oKarriko «iut. EiuaKuiiie ^aldu,
erage, zain eria bera. Gaztaroko maitasun Jolas
lizunetan neskustasun xuria be^tua di/u. Tesman
giisun paketsuarekm eiskontzan iotuta, bizit^; alai
goxo daramala dafaijjuke, ala tlirudi. Baiña ara,
berriz, bero olde, instintu ^aiztoa azkatu. . . Ez
du iegearen katerik nai, iotzeke, nai duari bezela
bizi baiño. Atsegin-gose amorrataak borbor dirakio sabel-zorroaix. Itsas bare, plaunean ekaitz
beltza lertu oi dan eran. Baiiia ez ditu nolanaiko
atsegiñak nai. Arrunt eta xeati leporaiño egiñik
dagu. Onatx bere aiaets guria: "Edertasunaren diztira daxi zerbait aundi egitoko" gizon baten naiaiea, borondatea, bere eskuetan izan.
Anartean ainorru bildur^arri batok artu
dio erabat barrua. Thea foere lagun raaiteen danaren maitasuxi' garbia susmoz eta tukuz lardaskatzea
etzaio ba otu. Otu ezik egin ere bai. Bultzatu
du berriro Lovborg, Thea'ren senarra, maltzurki
zirikatuz, lena^oko bide okerrcra. Erretzen dio
lagun berriari galdua zuen idazlan baliotsu bat.
Lovb&rg, zorabearrean, billa ta billa dabii etsi
eziñean. Heddak orduan, onen-onena biziari azkena
ematea duala esanez, patxadan arnia erailiea uzten
dio eskuetan. Odoi otza gero.., Lovborg'ek, ume
batek bezelaxe bexe esana beteaz, begi biak maitearongan ezaxririk, tiro iotsagarri bat josten
dic bere sabeipeari. Ziplo lurreau datza. Urreratzen zaio Hedda ta auxe besterik ez dio esaJien:
"Au taniala. . . 2 Lotsagarrikeria ta itsuskeria jausi dira, birao zikin antzo, nere esku nazkagarriek
duten gauza guztion gaiñera!"

Xa gaurtik Hedda'ren bizitzak ez du izate arrazoiñik. Berak ere galdutzat jotzen du. Parre algajra bat entzuten da nazkagarri, ero batena
bailitz... Pianoan jotako inpernuko "vals" baten
soiiiu ikaragarriak eta. . . bere bizitz beltza etengo duan danbatako legorra,.. Bereak egin du.
Emakume oentzat bizitza sukarra daj ol~
dozmena, zigor, Betiko bizimodu eresbatunak nazka ematen die. Orregatik, bere gogaien ego aririetan an golan bizi dira, ames-errian, gizartearengandik urrtua. i3i;ai edo ala nai beintzat. Besterik
ezin dutenean, bekaizkeriz bederen, jarraitzen die
euren anies zatiñoa betea ikusten tiutenei, "Zoazi,
dio Marta'k Dina'ri "Gizartearen sostengarriaK"fcan, zoazi zorioixak zaramaukian tokira. andereiti.o
maite, itsas zabalaren gaindik. Zenbat aldiz ez
dut nik amestu itsas xoragarri ori,.. Zein ederki
egon bear daa an... Zerua zabaLago, odeiak ^or&^o,
bularraic arnas garbi, ezeago,. .Agur!"
Ikusi ditugu borobillean Ibsen'en eredu-tankerak. Bai g^zon, Toai emakume. Drreagoan eredu
oetan zer dakusgun emango dut. Baitipait askatasuna, indar-kemena, maitasuna, izkutua.

Olaberria'tar Ildefontxo, ofm.
-Erri-Berri'koa-

EUROPA'RENBATASUNA

Erriarteko alkartasunaz, obetogo esan,
beren arteko batusunaz aarritan itzegin oi da.
si.iL- eraon eleiz-agin.tari, politiku aundiki eta jatuitxoak beren itzaldietan eta solasaldietan, noizbeinka e^intzetaxi ere bai, asmo ori go^^tsu ta
benetaa aciierazi digute. Europa bat egiten saiatu
bear duguia «rriea pakea ta zorioxia sortu dedin.
Jakiria, ortarako egia ta zuzentasuna oiftarri bezela jarri bear dxtugu; bestela, ez dago pakerik,
ez zorionik. Pake ori lortzearren gizonaren esKubideak azpiratzea badira,axaleko pakea sortu diteke,baiña benazko ta egiazko pakerik ez dut uste»
Bprxie-muiila gorrotoz eta eziriikusiz jota egongo
litzake. Orixe gertatzen da,askok ez uste arren,
L,uztien eredu bezela azaldu nai duten zexibait errietaix. Begiak irikl ta ikusi besterik ez dago.
Egia ta zuzentasuna belauniko; gezuira ta azpikeria zutik. Aspaiuitxo ontan zoriontsu bizi gaituk
beiñipein, esaten dute. Bitarteaii ortxe dago lagui'
urkoa, langille, nekazari, dana dala, iñoren laguntzarik gabe. lieren eskubideak ez dituzte ezagutu
nai. Lenik emaa be^aiote bakoitaari berea ta ondoxen pakea ta zoriona etorriko zeizkigu. Ortik asi

- 67 bear dugu.
Europa batze kontua ez da oraingoa. Azken aldiko gertakizunak dirala-ta, uraingo asmoa
bezela artzen badugu ere. Mundu guziko bigarren
guda aurretik, Briand ministro prantsesari orrelako zerbait bururatu zitzaion. Beste batzuen
aurrean azaldu zun bere asmoa. Baiiia garai txarrak
ziran aiek. Dana bortan gelditu zan. Kunbait etzuan erein bere azia lur onean.
Erdi-arora joaa gaitezen. Oiduan Aita
Santuak izan ziraxi Europa batu iiaiean ibilli ziranak. Kristautasuna sendotzeko eta inda'rtzeko asmotan aunbait. Ikusten danez, aiperrikakoak izan
ziran aien buru-austeak.
Eta azken ogei urte auetan, or ari zaizkigu ozka ta deika. Ba-dira gizoa jakitun eta poxitiku zintzoak saiatu diranak. Aipatu tiitzagun
batzuk. De Gasperi eta bere alderdi edo partidua
Italia'n; Prantzian Schumann eta Bidault eta beren
alderdia eta Adenauer Alemani'n. Orobat ©saa dezakegu demokraziz goburnatzen diran erriezaz. Ario
ontan al dana e^iteko beti prest daude. Auen borondate ona txalogarria da benetan.
BATASUNAREN ARRAZOIAK
Europa militarki bat eta guztiz indartsua ez bada Errusia eta Ipar-Amerika'n atzaparretan erortzeko arriskuan dago. beraz erri guztien
artean yuda mutil ou ta arnia asko dezaketenak ouki bear.
iiigarren arrazuia, ekonomiarena duzu.
Len Europa, batez ere joandako gizaldiaren azken
aldera, erririk indar'tsuena eta aberatsena izan
zan dudik gabe. Baiña lenengo guda bildurgarrx
ura ezkero, pixkana~i ixkana beraka etjrri da. Oraia
Estados Unidos da geiena dezakena. Lz da J£uropa
bezain aberatsa. Onek Afrika'Ko Xurraldeetatik
asku atera dezaKe. Baiaa Ipar Amerika'K. be&co formakera edo estruktura dauka, askoz obeagoa, isal-exosketa aundiagoa euki dezake beren estaduen
artean. Aako sortzen du eta sortzeti dana saldu egiten du. Egin eta saidu; ortan ens du berdiñik.

Eta ortautxe dago bere aberastasunaren iturria.
fcmen Europa'n sal-erosketa auiidiri^ eain euki 5
erabat niugaz josota baidago. Erri batetik beatera
pasatzeko papel pilloa bete bear da; nai bezela
sal-erosteko eskubiderik, askatasunik, enaten ez
dutelako.
Ba-da beste arraTioi bat. Gaux-e^
gizadxak edozeirii ateak lrikitzen dizkio, Alkar-artuz alkar lagundu bear omexi dugu. Erri txikiak
bereii proulema batzuk aurrera eramateko, nai ta
nai-ez beste batzuen^ana jo bear. Orretjatik auxe
nai da. Guzien problemak e*abaki eta zaintzeko
tvstaau askp dezaken bat eratu. Bates ert,- iru pxo-..
blema auek: ekonomia, "defensa militar"esaten dutJtia
eta exri-arteko artu-emanak. iiaixia ondo gogoan artu onako au: izkuntzak, arrazak, kulturak, oiturak,
erri bakoitzeko legeax eta abar osorik ikutu gabe
utzi bear dirala.AZKENfiNGO,Europaren kultura.Kristau
tau kutsua daraman kultura oder au,oso eta garbl
beti iraun dezan.erri indartsu baxen iaguntzaren
bearrean arkitzeu da,
Itxurazko arrazoiak izan. arren, Europa'
ren batastuiari oztopo aundiak jartzen zaizkio aurrean. i£zaguna zaigu, noski, Europa'ren lengoa. .£dozeii uskeri^atik guda gogorrak eta odol-ixurf&<e_
izugarriak gertatzen ziran. Erri-arteko asarrea,
burruka ta ezin ikusia, orixt izan da bere kondaira, Urteetaai zear bere burua alper-alperrik ^aldu
du. Oraindik ere ez da izkutatu anai arteko gorroto ori. Krrautsaren azpian gordeta dagon au-txiagarra; sugarre;.,m jartzeko, gutxi bear izaten da.
Gauzak orrela daudela( ezer lortu al diteke?Baietz uste dut. Europa'ren gaurko egoera negargarriak ori eskatzen baidu, Kta ^aiiiera orixe
di askoren naia; biziraodu obeago baten naiak bultzatuta, nuski. Batasunaren bearra guztion kaskotan sortu dedilla, Guztion cmerako izan^u baida.
uizona gizartean bizitzeico sortue dan ezkero, alkar-lagimduz.bat egiñik bizi bear du.
Ba-da beste buruauste bat ere, Erri aberatsak beren aberastasuna beraka joango ote dan
i ildur dira. Bere ondasunak erri arlotegoon artean
zati banatu bearko baidltu?.te.

Urain arte ezer egin al da? Zorionez zerbait lortu da. Xkusi dczagun:
NATO edo OTAN (erderazi Organización del
Tratado del Atlántico del Norte). Badaezpada ere
iaiiit&rki indartsu egon bear da. Ortarako batu ziran nazio auek: Canada, Iparamerika, eta Europako
erri guztiak; Austria, Espaini, Suezia, Suiza ta
Yugoeslabia. kenduta.
O=ECE (erderaz: Organización de Cooperación
cion Económica). Elkartasun onen elburua ekonomian,
diru-kontuan, elkar-laguntzea duzu.
CECA (erderaz: Comunidad Europea del
Carbón y el Acero). Schumann buru argiak sortu
zuan asnio au. Sei nazioek osatzen dute: Prantzia,
Alemania, Italia, Beljika, Holanda, ta Luxenburgo,
Ikatza ta aitzairua nai bezela sal-erosteko, nazio
auek ateak irikita dauzkate. Undore onak izan zituaia-ta, "Mercado Común" dalako ori asmatu zuten.
JBlkaitasun au eratzea pausorik aundienetako bat
ematea zan.
EURATOM. Atomo indarra pake-bideetan nola erabilli? Orixe da elkartze onen eginbearrik
nagusiena. Azkenik, kultura arloan ere ba-da elkargo koBtsolagarri bat. Ikusten dugunez, auek, geietitsuenak beiñipein, materiari begiratuta sortuak
dituzu, Espiritu alderdia ez da baztertu bear;
bera izango baita benetako batasunaren lokarririic
sendoena. Dana dala, egindakoak asko pozten gaituzte. Uenborarekin etorriko al da beste gaiiientzekoa. Ala uste dugu.
Eleiz Amak,berriz, zer esaten digu? Anai
arteko gorrotoaic isakutatzea ta errien arteko bildurrak kexitzea; orixe iiai du Eliz Amak. urtara
zuzentzen diran alegin guztiaic gogo onez artzea
riitu. Gizarte maillako asarroak baretu ditezela
ta erri arteko segurantzi ta pakea sortu dedilla.
Europak asko irabaziko luke betzearekin. Amaika
problema errexago erabakiko lituzke. Batez ere eekonomi kontuan.
Bestalde, Europa kristautasunaren erdi-leku izan da beti. £z bere burua Erroman dagolaK.O . Berak, kristautasunaren gogoa garbien eta ondoen gordetzen dualako baizik. Mixiotarako eta
beste apostoladutzarako herak emaiien dio laguntza-
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Amak Europa'ren batasuna, kristautasuna iadartsu
ta sendo eusteko biderik onena dalako. Azkenuku
Aita ^antuak, langille porrokatuak izan dira batasunaren alde. Lantxo au bukatzeko gogoratu dezagun Pio XII•garrenak 1^53'ko Eguarrietan eaandakoa: "Zer edo zer egiteko garaia iritxi da noski. Politiku zintzo dix^enei orixe eskatzen diegu.
Errien batasuna, beti kristaudiaren gogo bizia
izan dala gogoratzea naiko izango baitzaie. Zergatik zalantzan egon? Bere olburua argi dago; errien
bearra guztion aurrean dagon gertakizuna da. Norbaitek arriskuan jartzea dala esangu du. Alaxen
da. Bairlan bearrezkoa zaigu. Arrazoizkoa da gainera. Kontuz ibilli bear dala? Egia, baiua jakintza
tza ta politika arloan ainbeste lortu dan ezkero,
zertarako atzean ^elditu? Aurrerapen ori, erreiaedioa jarri t% oztopoak gaiatzeko ez ote da naiko?
Bearrak, egitera buitzatzen gaituzte; arriskuan
jartzea da seguruena. Besteia diotenak borondate
onik ez dute erakusten,"

Saitza'tar Pernando
Billaro'ko

Sakramentinoa

GEORG FRIEDERICH HÄNDEL (

HMDDL
Urte-gaiJ. iur ontatik begiak itzuli orduko,
musikazale-edo ^oranoi izen bat argitzen zaigu:
liandel. Urtea-zear nazio geientsuenak izen oni
eskeiiii dizkioten omen-jaiak eraginda, gaur eta
beti denon maixu iraungo digtxn gizon oneu bizitza-zear axaleko begiradatxo bat bederen botatze*'a ausar gaitezen, irakurle lagun, zu ta biok.
Sajonia'ko Halle'n jaio zitzai^un, 1685*
garrenean. litxeKoek beartuta txikitan asi zltuen
lege-ikasketak alde batera baztertuz, musikarako
joerari toki egin, eta bertantxe murgildu zan.
Karrera oni eusteko dirua iiundik? Len barbero xea
zuen aita, ziruji-lanetan ere esku trebeko zala-ta, aundiki artera jaso zuen ogibidea: orra guzia.
Amazazpi urte urratzean, iau, ixtrumentu
jotzen ba-zekien, Zachow'i eskerrak, eta Halle'ko
organista egin zuten. Urtebete barru Hamburg'era
pasa zan, eta lenengo operak argitaratu (Almira,
Nero.', . ) . Arrera ona. Emezurtzi urteko gure mutillaren izena Alemani osoan zabaldu zaigu, dagonekuz.
.,
Ixillean iru urte ixuri ondoren, ikasketak bein eta betiko osotuko dizkiun jiran Itali'
ra, eta Itali'an Erroma'ra, j,eixten zaigu: uri

.irtan baizeuden bilduta nazio guziko musiKurik
izen aundikoenak. Bertan ezagutu eta lagun blurtu
zitun Alessandro ta Domenico S c a r l a t t i . Azkeneugo
onekixi, -aurka.noski— Erroma'k iñoiz artuko etzuen
norgeiagoka famatu Dat jokatu zuexi Händel gaateak.
Azkeneaxi, saria erdi-baualu egiu zieten. Gure orgaxiuaxi txapoidun; klabeziriean, berriz, Scarlat t i .
I t a l i ' a i i emaxx urteak uiuga sakon eta a^iria
egin ziotcn Alemani'tik zekax^rext e s t i i o a r i , iidoar i , Orduan utzi zizkigun "La rtesurrezioxie" edo
"Trionfo del tempo e del disingajimo" a z a l - a z a l e t i >
aztertze utsa uaiko, Erroma'k eraaxi zioxi joskerarea
berozia nabaritiveKo. Erroma ta Napoli'n ausnartu
zituen garai artan pare gabeko I t a l i - o r a t o r i o a
cta S t r a d i v a r i u s ' ek b i o l i n i s t e i eskeiñl zien erre-stasuxi eta aberastasuu berriek urratzen zituzten
bide ' ibal-argiak, Erroma'ko rnusika-arxiasa Händel '
ek baiiio gizonkiago maiaitu duen e r e s l a r i r i k ez d i gu inoiz Alemani'ak sortu.
Ta goazexi aurrera. A^iteii oizi zituen berrogei ta amar urteak Inglaterra'n eraaxi zizkiguii.
Ara i r i t x i orduko, 171O' garrenean, Haruiover'en
diretore egin zuten, uri oatako bertako J^lektoreak ala n a i t a . Jaun au (Hannover'KO Jorge,alegia)
erregetzara jaso zutenean, Händel London'era a l datu zan, eta Aaron H i l l ' e n eskari i a r r i a r i erantzunaz, bi aste barru "Rinaldo" asi ta bukatu z i guxi. iigia diozu, iraKurle, emen eta axx, lendik,
eginda ztjuzkan z a t i u o a k ere oretuz, natigatuz,
osotu zueia opera o r i ; bairia, batasunari eta estiloaren j a t o r r a r i so, ezin ukatu zuzexx uste ta
itxaro ziteit.eaxia baiiio oso ta ederrago irtexi z i tzaionik.
Orduan asi ziraxi Händel' en eguu beitzaki
Purcell i i i o b i r a j e t x i zi tzaiene t i k , Ixigiaterra
usoko musiiva uuteltzen a r i zaxx I t a l i ' k o sasi-inu.siku talde laidogarxiarekin muturka jardun bear,
egiaren eta ederraren alde zerbait izateko. Txalo
eroen ^aiiluxretik leit-se sakonera, gora ta beera,
beei'a ta 6 ora, musika-kultura ta musika beraren
joskera gaibitu eta jasotzearrexx, Gluck'ek P a r i s '
en eramaxiak eta bost jaaaxi bear izaxi zituen Händel
cel'ek londoxi'en. Lagunak u r r i , ukabilia n u n a i . . .
Arerioz inguraturiko bizigiro oxxtan, arna-
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urdea, ta cliru laltak ondoa joarazi arte etzuen
etsiko; eta iaguu batzueri eskerrak, berriro patrika epelciu bezin azKar, itxu-itxuan buruauste
guziak irentsitzeko prest gertatzen. Beaxral iiearraJ: una eaien gorri-gorri, giztm auxidi guzien
yaitz santuai
Lan eta burruKa oien ondorio, beste &a±tz
bat ere gaiLleadu zitzaicm, eta illubi ertzera
labaindu; bairia, arerioen tainalai , gorputzak seado erantzun, eta Aquisgran'ea indarberritu bezin
iaister, London'eko ianetara murgilctu zan, egunean
baiño egunean odolgiro ta arreta bizkorrago».
Iñoiz ez aina bero zebillenean, ordea,
klinkl azken-txanponak, eta kito: porrot o^in
zutela. Garai artan garaille-txapela zeraaakiten
t-asi-inusikuen merkekeria bere lanekin neurtliz arbuiagarri azaltzearren, Händel'ek ere geienljpt operak idazten zituen. Eta ondo ederrak antoliatu
ere. Bai noskii iiaiaa Händel bakarra zan, eta
italiarrak asko: danen artean ito egiten! unegatik, lagunik gabe gelditu zan.
Azkenean, besteen laguntzarik gabe, aurreratus-aurreratuz, orkesta berri bat sortz-eko
aiña bildu zuen, alere. Eta... alperrikl: betiko
zurruabiiloan galdu zan. 17^0.
Bide ura itxita zeukan, beraz. Operak
alde batera utzi, baina... ezJ: beti artega, beti
urduri, "zer-edo-zertan jarraitu bear beiñip«in M ,
eta oratorioak eratzera aldatu zitzaizuu, buru-belarri. "Zer-edo-zertan jardun"? una nuiidik
nundik erbia 'rten zitzaion: oratorio auek emait
zioten Händel'i gaur eta betiko erruz irabazi 2uen
izen eta itzala. Oratorio geienak (25 iciatzi zizkigun), 1758 inguruan aurkeztu zizkioten, baiiia
asKOZ lenago ere, arerio guziak ebaxxi-ebaiii ankapean artu zituen, eta fama tnurriztuta ikusteau,
cta geienak, okerrenak,igesi alde egin zut*a Xnglaterra'tik, lotsak janda.
Garai ontako lanik aipatuena -eta ala merezi- "Messiah" dugu. Oratorio zoragarri au 2k
egunean osatu zigun, "Messiah" lendabizika aldiz
jotzean,azkerx-aldera korua "Aleluya" kautatzen
asi ssanean, entzule guziak -baita erregea bera

ere, aintxe baizegon- zutik eta ia arnasik ere
gabe ent'ziiii zuten, eta bukatzean, ia erotu arte
txalotu Händel zaarra. Arrezkero datorkigu Händel'
en "Aleluya" zutik entzuteko oitura. Händel'i urte mikatzak aitu ziizaiakion, eta bere izena Inglaterra'ren biotzean sakouki errotuta gelditu zan,
uraindio bizi zala ,"" Vauxhall' en Roubillac'ek moldaturiko irudi altsua jaso isioten, 1751' ^arrenean,
begi-iauso bat medio, itxutuU geiuitu ssaii. iiegi
aien argia itzaii osteko ssortzi urteetan, egundoko l'auta irabazi zuen, baiiia. . . lan berririk eain
idatzii
1759'garrenean jorraiilak l4, il zan. Eriutzaren berri izatean, orra Londcm, orra Inglaterra
osoa beitzez jantzita.
Händel'en
musikak arnas berezia uu oso:
kultura-sailla guzitan ziraklen barrokismuak Bach'
en bidez orkestari ematen ari isitzaion i'uga-iegaraia, gure onek koruari sartu zion. Aitatu ere bearrik ez dugu, bada, Cassimiri' ren molcie estuetatik
gaiñezka arrotzean, lanak artiuio zizkioten zabaltasun eta aberastasuna. Gaiñera, Itali'ko opera
kaxkariñak -orretxen aurka atzaparrak odoldu arrenemari zion bei'etik, eta ariatasuna kantu guzietan
ageri zaio; ori bai: merke-kutsuen oiartzunik ere
gabe. Ontan erre baitzituen 50 urteko saio ta nekeak. Ez da arritzekoa.
Goian adierazi bezfala, Händel'en izena gizaldiak-zear bizi-bizi piztuta irauriarazi diguna
oratorio-sailla dugu. Emen agertu zitzaigun mutil:
musiku osoa, trebea, aparta ifloiz aparteKorik iaan
badugu, Urain aundi, sakon, baretasunik ixillenaz
gant^utua; pizkor, odolbero, indartsu... ta daria
batasuiiik gardenean esituta: Händel'en lanak orririk ikasgarrienetako bat idatzi zion musika-istoriari
riari.
Berreun urte osterantzekuoi ere irixten
zaigu,zorionez, dirdai oien ederraj
Laskibar'tar Yon, ofm.
-Arantzazu'koa-
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MITXELENA-ELIZALTE JAUNARI BIOTZEZ-BIOTZ
EUSKERA'
ren azken zenbakia, 1959 'ko
karra alegia, irakurri berririk nauzu eta bere
orriaide ernegarri ta mamitsuak irauliz, xurgatu
ahal izan ditut Bilbo'ko euskal-batzarre gogoa.ngarrian egindako itzaldiak eta erabillitaKo auzigaiak.
Lerro auek, zuk beste euskaltzale batzuekin
izandako eztabaida bati buruz dijoaz. Eztabaida artan, nire iritzi bereiziu izan arren, enintzen mintzatu, arras lotsati ta baildurtia bainaiz entzulejeridearen aintzinean mintzatzeko eta nire buruaren
jabetasuna eta esanguraren aria ziaro galtzen dutj
orretxegatik jende artean beti ixiilik ikusiko nauzute, itzegiteko ajnorrassten nagoelarik ene baitan,
eta orretxegatik naiz lumaz itz eginzale, luma
baitut ene adiskide ieiala barruan itotzear dauzkaten sentipen gordeok kaiera iraultzeko. JUeraz,
zuek an aboz erabillitako auzi-raauzia, orain "Euskera"ren orrialdeetan argitaraturik ikusirik, odola berriz ere apurtxu bat berotu egin zait, eta
auzi orri buruz ere iritzia agertzeko luma (ene
actiskide on ori) eskuetau artzea erabaki dut.
Auzigai au DONE itza dugu. Itz onek makiñatxo bat berotu ta dant^ata ditu, batzuek alde, besteak kontra. Zu koxitraicoa zaitugu, erabat kontrakoa,
alajainal, zuk itz oni bota zenion epaia bezain
gogorrik iñoiz gutxitan aditu baitut eta nire iritziz (enaiz ex cathedra mintza) etzaude izpidean
orrelako epaia botatzeko.
Auxe diñozu zuk zure epai-itzetan: "DONE itzak ez du ezer esan nai, ezpaita euskeraz sokula
JJONE itzik izan, azkeneau norbaitek asmatu zuen
arte". Itz oek, ordea, ba-dirudite btmetan "ex caUiedra" botiak daudena. Ala're», ni ezin zure iritziarekin bat etorri, eta nire ustez egia dena
azaitzen saiatuko naiz.
Aitortzexi dizut eta ziñez aitortzen gaiñera,
gaurko euskal-izkuntzalaririk goituena, gallenena
(Brrenteri-Oiartzun aldean esan oi Uuzutenez) ta

jakitunena zu zaitugula eta eusker^ren itxaropenik
aundieiie tuku bat zu zerala noski baino noskiago;
are geiago, aure uiirezle aundienetako bat, aundiena ezpa'naiz, ni uauzula. ±Haixutzat aitortzen zaitut eta euskeraz idazteku e&iazko jo-uuga edo orientazirioa arkitzen ztrorrek lagundu didazu. Alabaina, egingo nuke arestiko itz oiok etzituela
jaurti Mitxelena izkuntzalari jakitunak, jakintza-gizon. unen azpian dagoen gizouaren biotz-naita3unak baizik.
Goazen, bada, apurka-apurk» auzi au aztertzen,
Zuk. zeron ek aitortzen duzu DONE itza zillegi dela aantu izenetan JAUN'ekin (edu laburtuz
JUN*ekin) ulkarturik» Adibidez: Jaun done Martin
edo Jon done Martin. tieraz, zure iritziari atxiki,
DONE itzak euskeraz zerbait esan gura du, JAUN
itzarekin alkarturik dijoaaean beintzat, eta itz
ori etzuen iñortxok asmatu (euskaidunen arteau.
esan gura dut, Erromatarren artean norbaitek asmatu bearra izango zuen, sortu baldi ba'zen) erriak
latirietik artu baizik.
Aitortzen duzu ere, DGKE itzak toki izenetan,
JAUN orren laguntastuiik gabe, soil-soilki, "santu"
itzaren zentzuna daukala, eaaterako Doxiostia 'n,
Donibane'n, Donazaharre'n... Beraz» bigarren aldxz
zerorren esanareu aurka zoaz, UONK itzak soil-soilki erabillirik ere zorbait esan gura baitu, eta gu~
re toki-izenetan ere eztu iñork i)UN£ itzik asmatu,
gure aurrekoek berexi exriaK bataiatzeku latiuetik
axtu baitzuten zuzen-zuzen.
soil-soilki erabiltzea "euskaldun guziak izan duten usadioaren kontra joatea" dela diñozu, ontan etzaude izpide osoan ene ustez. Nik eztut, zuk bezala, gure literatu zaiiarra oso-osorik
irauli eta ezin esan dezaket DONE itza bakarki
inuxk ba-darabillen ala ez. £raan dezagun egilleduii
liburu guziek JAUNDuNE edo JONDONE (aipatzen ezpa'
duzu ere Andere dona Maria onartzen duzula pentsatzen dut) itza darabiltela eta DONE iñork ere ez.
Orra ba; joera nagusi onen aurka iru xeiietasun agertu nai diiikizut:
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dararaate, agiri garbi-garbia ciela erriak orrela
erabiltzen zuela noizpait JAUN erantxi aurretik,
bestela, gure erriak Jondonostia, Jondonibane ta
abar izango bailirake.
II.- Ba-dela Juan Antonio Mogel'çn testigutza bat [2J, DONE soilki erabiltzen zenarena. M D0NE"z zabalki mintzatuta gero, iiibartar seme argiak
onela dio: "nuestros ancianos usaban raas veces y
les iiemos oido repetir varias en la eonfesion geiieral o el Confiteor, Virgina Done Mariari, iieatae
Mariae, etc. Esto no lo dude Vmdn. Zuk, ordea,
Kitxelena jauna, esan zenizaiguke, Mogel'ek ejenplu bakar bat dakarrela eta ejenplu orretan eztela garbi ikusten DONE bakarrik ote dijoan ala ez.
Alegia, jaundone bezala andere done ere ba-dagoela eta berdin izan zitekeaia Birjiña done, ots,
eraen ere besto itz bati erantxita dijoala. Dagoneko itz askori erantxita ikusten ari gera DOKE berez ezor eztela esateko, baiian jo dezagun ontan
ere arrazoi duzula, ots, betinadik DONE beste itz
batl erantxita joan dela. Ala're, nik bild'urrik
gabe esarigo nuke DONJS bereizirik erabiltzeko oitura -batez ere erri-izenetan oiñarriturik- ziaro
bitiezkoa eta legezkoa deia, DONE ezpaita atzizki
bat berez zentzurik eztuena, bakar-bakarrik "santua"ren esan&uera duena baizik. Jaundone eta Andere dona erabiltzea garai bateko oitura izan zen
eta iJONE goiiki erabiltzea gurealdiko oitura eta
lepo egiugo nuke gurealdiko oitura au jaundone'ren
aurrekoa ere ba-zela, toki izenak darakuskigutenez
eta baita geroago aipatuko dituten esaera zaliar
batzuek ere. Beraz, au orrela izanik, gaurkoek oitura zaharrenari eutsi besterik eztiote egin eta
berrizaleak jaundone sartu zutenak ziren. Oiturak,
izkuntzetan eta edozertan aldagarriak dira eta
gaurko oitura -eta arañeungoa, beraz- atzukoa bezain errespetagarria da. Nik eztut esan gura onekin jaundone eta andera dona erabilli bear ez li~
rakenik, pozarren ikusiJco bainituzke zabalduta
eta Aita Manzisidor'ek idatzitako "Santu Bizitzak"
liburu ederra neuk idatzi izan balc'in ba'nu, ez
nituzke ipiñiko, noski, Makario deuna, Paulo deuna
na, Zirilo deunaa, Andres deuna. . . (Aita Manzisidor
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ere DEUN'ek eztauka lX)NE'ren tradiziño titulurik.
Ala ta guziz ere erabilgarri derizkiot, Azkue'k
diiiogunez "deuntsu" itz errikoia baita Bizkai'ko
zenbait erritan, "feliz","bienaventurado" esangurarekin eta -tsu atzizkia kentzearekin ezta izkuntzaren kontrako pekatu larririk egitea, batzuek ala uste ba'dute ere. JUeraz, au bairio kalte aundiagorik egiten eztiogun artean gure mintzairari
ez ditzagun arropak urrai), onela baizik: Iondone
Makario, Iondone Paulo, Iondone Zirilo, Iondoxie
Aiidres... gure literatur tradiziñoari jarraiki.
rJairiun, esan dezagun berriz ere, naiz DUKE, naiz
DJEUN, naiz SANTU, I O N D O N E bezela ongi daude, eta
denak dira euskera, euskera jatorra, latinaren eraariz aberastutako euskera.
III.- Azkue zenak eta baita Lhande zenak ere
beren iztegi biteaiiietan DONE itzean (ezpaidute lotsik DONE "santu" dela aitortzeko), izen au bereiz
agertzen den adigarriak jartzen dituzte. Lenengoak
"Refranes y Sentencias"etik ateratzen ditu bi. Urte asko dira esaera auek irakurri ez ditutela, baiñan ene ustez Azkue'k jartzen dituan aaigarriak
baiño geiago ere ba-dira. Urain,ordea,eztaukat astirik denak astertzen asteko eta Azkue'renak aipatuko ditugu soiiki, gaur aditzera eman gura duguna
erakuateko aski delakoan» Gure Azkue beraingabeak
unela agertzen digu DUNE itza: DOhE (c). Sauto,
saint. Hoy casi en desuso en el pueblo. i'arece la
voz latina "domne", contraccion de "dordlne". "Donianeko euria garien galtaagarria, lluvia de San
Juan causa de perdici«5n del tri^o»""Uone ifiiaeteri
Zeiedon, porru erei-aro uu, por San Eineterio y
Celedonio, buena sazon de seabiar puerros." RIEV
aldizkarian argitaraturiko "Refranes y Sentencias
de 1596" ianean 254-260 eta 330 zeabakiak darainazkite supita auek. Lan berean, 31&1garrenak onela
dio: "Done Bizexi argia, guztientzat dakar ogia,
San v/icente reluciente, para todos trae pan.
Orra, Mitxelena jauna, gure erria nola raintzo zen,
eaaera zaharrok, zux dakizunez, erriaren ezpainetatik jasoak baitira. Beraz, erri-izenetan ez-ezik,
erri-raint/oan ere, soil-soilki erabillirik, UuNE
zerbait tia, DONE gaztelerazko "san" edo "santo"

da eta au ukatzen ciigotenan aurrean ezixi giuezke
ixillik egon. Orra.oraiu, Lhande'k dakarskieuak:
Doni Juane, St» Jeanj Dpne Martine, Doni Martiri,
St. Martin; Done-ebaki, Doae Joaae burut eaana,
la decollatioii de St. Jean-Baptiste; fione aanturu,
Touesaint; Done-berezi, cliaire de St. Pierre ( tjjerezi, ciioix qu f il fit de Rorae pour siege apostolique); Dona Andre Marla, sainte Marie, Dame Ste.
Marie. Adigarri auetan enaiz ni «intao, ezta Lhande
de ta Azkue ere, Euskalerria mintzo zaigu belaunez-belaun eta gure aurrekoek utzi digutena ez gaude
baztertzekotan oraiñaldian euskaltzale batzuek onartu nai ez duzutelako xtz au.
i£ta amaitzeko, lot gakizkion Zugasti apaizari egin zenion galderari, alegia, DOKE, euskal-itza
ote den. Zugasti'k ezetz erantzun zizan, berak jakingo du zergatik; nik, ordea, baietz dasaizut[3J»
DON£ ezta euskerazkoa izanen, itz guztiak euskal-jatorri garbitik nai dituztenen iritzian -eta bitxi da, auek DONE-DEUN'en alde buru-belarri dabllzkigu latiñetik eztatorrela aldarrikatuz (bejondaiela!)-, baiñan,zuk eta nik eztugu orrela pentsatzen.
Zuretzat eta niretzat, lege, errege, pake, pekatu»
zeru, eliza, diru, premia, ta abar, BAX eta E'Z bezain euskal-itzak dira. Erabat euskaluunak, aitzeki gabeko euskal-itzak. Beraz, DONE ere aitzeki
gabeku euskal-itssa dugu, aipatutakoen senide-senidea baitugu. Eu«kaltzaindiak erabaki zuen Bilbo'ko
batzar ortan bertan itzak erabilki.zunuz eta usaricz
zirela euskal-itz eta ez Jatorri garbitasunez. Jie~
raz, zuek iiilbo'ko euskal-batzarrean eraandako epaiaz DUNE euskal-itz dugu, erabilkizunez, usarioz
eta tradiziñoz, belaunez-beiaun baidatorkigu gaiñerako eleiz-itzekiu batean.
Auxen da guztia, Mitxelena, jauna. Gai^ki
ezanak barkatu eta ondo esanak, berriz, gogoan artu.
Yon Etxaidetarra

[l) Amar errik daramate beintzat DONE izena BusEuskalerria'n, Ona: Donostia, Donibane-Lohitzun,
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Donamaria, Donestebe, Donaisti, Donaphaleu, DonaDonazaharre,Donestehiri,Donibane-Garaziota DonaDonamarthiri.
Tokizenak eiruzka daude zazpi eusJcaierrietan. Eleizalde zenak RIEV'en argitaratutako
tokizen lerroetan ikus aiteke sail ederra. Aralar
mendi ederrean Igaratza'tik Zaldibi'ra goazela
ba-da iturri oat "Doniturrieta" izena Uaramana.
Seguru aski iturri onek santu bateri tracii^ihoren
bat izanen au. xriorK. olako zerbaxt ba'leki, eskertuko nioke Jakiñeraziko ba'lit.
[2j "Cartas y disertaciones de Don Juan Antonio
Moguel sobre la lengua vascongada", Real Acad'etuia de la iiist-oria'k argitaratutako "Memorial
iiist6rico Español'Ven, 748 'gn. urrialuean,
[3j "Ifisan" deusen kezkarik gabe irabiatzen dut,
zu iritzi berberakoa etzaitugula irudituarren.
Sukula konjugatu ote den? Intzagarai Euskaltzaindi
di'koak, oker ezpa'naiz, Donustia'ko zaliarreit iraoiatzen zutela zion. Dena dela, Bidaso'z bestekoek
"erran" beti konjugatu izan dute eta au gurearen
senide-senidea dugu. Senidetasun onek ematen alt
cskubide, niri benepein, bildurrik gabe irabiatzeko, orain modan jarri den iritzi-estua euskera euskeraren bidez aberasteko -ez erderaren bidoz aberasteko, ori nai bestean libre baita- iguingarri baitzait.
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al zaizu YAKIN? - Orain datorren bezala,
cz osotara; baiñan etorkizunean ematen didan itxaropideari zai, ilAI.
Xrakurtzen al duzu? Zeia atal eta ZfergatikV - iiai,
iauna, atalik zaiienak, eta
B

a

s

tt

SARRERA'ri erantzuna, (Euskalzaindiari). - Ondi
Uago Akademia'ri diozun begirune ori; aai/ian ez

du ori eginkizun, adieraziko dizudanez. Munduko
Akademi guziak atzerakoi dira -bear ere-. Aiaa bat,
beure aurrari oiñez erakusteko, atzetik ioan bear
clu.
Akademiari au dagokio beiñenAks agortu ta
dauden liburu zaarrak, zarrenez aurrera argitaratzea, ta idazle bakoitzaren itzak eta esaerak andik ateratzea, geroz-geroka erabateko Iztegia ta
Gramatika egiteko. Artua zeukan il zan Academiak,
la d^functe Acadeniie, erabaki ori; oaiiian ordukoasc
eta oraingoak uts aundi berbera dute: DIRUHXK EZA.
A U da Akademia' ren eginkizunik beiñena, Giza-batza
danez.
ifita zer egin du bide ortan? -Esaxi dutenez,
Ortografi bakarra gotor ipintea. Au ere erroz gora irauli nai izan zion bi^arren Akademi onek;
baiña iendearen marru biziari autemanez, aukeran
utzi zigun. Uri gertatuko zaio berriz ere, asi
dan bezala iarraitzen ba'du. Ueste lari uat ere
egin zigun, Giza-batza daxiez: Izte^ia. ^on da?
-Nik ez dakit. Azkue, Olabide ta Ormaetxea batzorde zirala, auek aurreratutako iana iiatzarreetan
Euskaltzaindi osoak aztertzexi zula, bear dau bezela, jakinal, iruron ^auza onak onartuz, oeste
batzuk aldatuz, eta baita ere kenduz, bukcitua zeukan iztegi ori, eta Irarkolarekin izketan asia zan,
argitaratzeko. Zer ^jertatu da? -Matxinada etorri
zan, eta.. .
Baiñan Akademi-seme orien bakoiz-lanak dedu
aundiagoa emanen diote beuren Amari. Azkue'reu
eta Altube'ren Iztegi ta Gramatika-lanak aide batera dirala, zer nolako idazleak atera diran Giza-batza ortatikl Or ditugu Txomin Agirre, Azkue,
Eguzkitza, Ibargutxi, Manterola... bizkaitarrak
baizik ez aipatzeko. Urobat beste eskualdeetako
Akademitar eta gaiñerako idazleak ere.
oraingo gazteek ez dute bear aiña ezagute»
lanketa bizkor ori, Sakabanaturik arkitzen da,
liburuetara gabe, eta ar^jitara gabe lurrak iretsi
ditun lanak! Gazte ausartu batek au idatzi zidan
Amerikera'ra: "berrogeitaraar urte auetan ez da
ezer egin euskera iakiritasun gaietan lautzeku".
Beste gixagaixo batek arJ lagun egin zion. Mor
asi zan gai zailiak arrotzen? - Ioannes Etcheberry

ry'Jc eta Harriet'ek utzi digute Gramatika, euskeraz egiña. Eleiz-literatura egin zuten aurreko
geienak, eta Mistika'rik ez, Kardaberaz, olako
mistikua etxean idukita. Au egiña dugu, eta diiiotenez, gai zaillak errex ipiñiak oraen daude, ta
euskera errexean, Gutxi edo asko saiatu gera MeMetafisikan, Estetikan, Gramatikan, Aritmetikan,
Geometrian, Fisikan eta Kimikan, gure ian asko
argitara gabe galdu ba'dira ere. Aita Gabirel
Jauregik argitara eman zigun Fisika, oso polita;
Olabiderena galdu zan, damurikj Belgika Marneffe'
ko Iesulagun gazteek bialdu zidaten Fisiologia ta
Kimika, ongi politak alare; nik Iulio Urkixo zanari esicuetan ipiñi nition. Matxinada etorri zan,
eta.. .
Euskera zailia egiten genula? £z YAKIN' ek
bezain zailla, iendea esaten asi dan bezela. JSiik
geienetan lenbizikoan aditzen rendun euskera ua;
bairian zenbait artikulu YAKIN'ekoak zenbait tokigunetan iru aldiz ere irakurri bearra izaten dut,
eta ez naiz seguru gelditzen buruz atzi ote dudan,
Gure bidetik zoazte nai ez ba'duzute ere,
bide ortan pauso berdiiiak ematen ez ba'dituzute
ere. Guri artzen diguijutena kendu ezkero, zer gelditzen zaizue Axular'enetik eta olakoenik? Lenbizi artatik au egotzi zion baten baten YAKIN'i:
Orixe'ren kutsu geiegi zeriola, Andima atera zan
YAKIN'en alde. Nonai arkit^exi ditugu itzak eta
esaerak guk errian bilduta esaten asiak. "Au Aita
lntzak ekarri zigun Euskaltzaindia Naparroatik
(maki.aa bat itz, esaera eta aditzaren ioka-itz,
(flexiones verbales j bai, gizagaizoak! Olako asi
zan itz au erabiltzen; beste olakok ekarri zigun
itz au" eta abar, buruan pasatzen zaigu zuek irakurtean. Kz dugu makur aundirik zuekin; baizik
zuek etzeratula saiatzen gu aiña erdal-itz nabarxnenak eusKera^ ipinton.
M ez nau batcre kezivatzen euskera idatzia
ren etorkiiuaak. ir daukagu Bizkaian zutoin bizkorra, Aita Onaindia, beure bakoiz-lanekiii eta
besteri ora^itext ditionakin. Gipuzkoan ere, iritxitxo b.iti'uk (jui'a-beora emen daukagu Luis Mitxelena
leiu', oraui^u aloiko idazlerik oberena. Geroak
au gura gizaldiaren ondorengorik iatorrena aitor-

tuko du.
Uste baiño bertanago gaude guziok ere elkarrengandik, eta luzaro gabe, ezkuak elkarri
omateko moduan. Ni zerk kezkatzen nau? -Uurasoen
^abarkoriz errian euskera gaulduko ote danak.
Segi aurrera, YAKIN' eko idazle gazteok,
Oraiiiarte "non passlbus aeguis" zoazte gurekin.
^z diñot arrokeriz. Urte asko gabe, gure pausoak
berdiñduko dituzute, ta areagoak emango euskerararen anerako. Ekin, autsi, urratu!
" O R I X E "

0. - Ahantzi gabe. Zuek ere, YAKIN, EGAN, KARMEL,
OLERTI. . . itz berriak ateratzexi asi zerate;
batzuek politak, eta gelciituko diranak. Ori da
bide bakarra, Campion'ek ederki esan zuuna: "Gure baratzeko landare utsarteak geuronetik bete,
ahal dala; ostera, besterenetik artu".

EUSKERA
Euskaltzaindiaren lan eta agiriak.1V. Bilbao,1959.
Mardul, jori ta erne dator oraingo ale au.
Igazko (1959) Abenduan Bilbo'n Euskaltzaindiak
antolatu zuen Biltzarrean irakurri ziran mintzaldi ta eztabaidak dakazki. Auezaz gaiñera ba-dira
beste zenbait lan ere. Aipamen berezia merezi du
Altube'tar Seber'enak. Praille, ta apaiz ta moja
xumeek ta..., zoritxarrez, beste batzueK ere bai,
ba-dugu errurik... Gu, bai.gu baikera euskera iltzen ari diranetan erantzukizun astunenetakoa dutenak. Donestebe etzuten arriKatzailleak bakarrik
il... Guk ere, aerutar tximista bearko ote dugu,
ba, oktrrak zuzentzeko? Ailedi igo euskal-aitona
agurgarri ta jakintsu onen dei samindua bearreku
litzaken tontorretaraiñu.
Ba-da oraindik bdste laia aipagarririk; baiña gaurkoz bi laburtu nai nizkizuke; Aita Villasante
sante'rena ta Txillardegi jaunarena.

BIZITZATIK URBIL. A i t a V i l l a s a n t e , r e n a
gu lan au. Zentzuduna auxe, zentzudunik bada. Gure literaturak zenbait bizigarri bear dituela dio,
ta bizkortasun ori erriak bakarrik emaxi dezaiokela. Euskeraren Jomuga au omen da: idazkerari dagokiofi prestutasuna ta irakurleari zor zaion argitasuna anaitzea. Euskera illargitarrak irakurlea
uxatu egiten du, ta zoritxarrez euskal-liburuekin
maizegi gertatu seaigu au. Erritik aldendutako elerti au zaletu bakan batzu engaiñatzeko aparteKoa
dugu. Ta Orixe'rena gogoratzen digu: "Geldixeago
joango bagera ere, dararaagun erria gurekln"« Bestela, Altube jaunari erritar bateK zioa ura jaurtikiko digute euskaldunek: "Akademixako euskera
ori guk ez dakigu..." Altube'k ere, baitetsiaz,
ori bera dio: "Orixe da guri gertatzen ari zaiguna. "
Orain gutxi, «uezitar Naert izkuntzalariari onoko au esan oraen. z±on euskaltzale batek: M

keraz akeita dextzen diogu cafe'ari", Ta jakintsuak berekiko: "Ba, euskera izango da ra'induan diran izkuntzetan kafeari kaiea esaten ez dion izkuntza bakarra" ('?).
iigungo zibilizazioak pentsakera berri bat
ezarri dio munduari, eta era berri oekin batera,
baita konzetu berriak ere. Pentsakera au ez da
erri onena edo arena, guziona baino, ta askotan
onelako idea bakarrari itz orokor bat datorkio
egokien. Zer^atik ez artu guk ere?
Ba-da umen beste auzi bat ere.Euskerajatorra
torra bear dugu, ta ortarako askok baserrira bultzatu nai gaituzte. ttaiña gaurko zibilizazio-molde
cieetan ezin sar dezakegun mintzaira orrek kaletarren aurrerapen-mamia eman ote dezaiguke? Askotan
kaletarrak gai batzuetan darabilki texi mintzaera
6z ain garbi, baiiia bizia, baztertu eg-iten dugu,
ta ain zuzen ere oiek bear ditugu gure euskeraren
bizkortasunerako. Garbizaleak ez- luke eibartar arek pelotalekuan zion ura erabilliko, ez: "Fakultade
tade astronomikoak zeuzkak orrek", ta ala ere
"ezta garbizale mutillik jaio, esaldt ori bere
indar ta giar orrekin esaten dakiauik". orren ordez txepelkeriren bat izango luke.
Garbizaleak onelako zerbait egin beanean
ere arkitzeu dira: itz basarraren ordez itzul-inguru bat eman, alegia. Latiñez, adibidez, "caf6
exprls" esateko ara basen batek asrnatu diguna:
"potatlo arabica coram expressa". Gosari txiki
bat egiteko Xain lukainka ba-da emen. Ta au benetan pobretasuna da, askotan aldrebeskeriren bat
edo esakune luzeren bat gora ta beera erabiili
bearrean aurkitzen baita idazlea.
ttaita Aita Villasante ez da noski mordoillozalea
lozalea ere: "Erderartsa bidez sartzen zaizkigun
itzak artuaz ta asirailatuaz (bearrcKO diranean,
jakiiiaj, ez dut uste euskerari kaite egiten zaionik... Bear lirakenak artu, Uaiua gauden euskaldun".

BATASUNAREN BIDEA. _ . .'
Txillardegi jauuarena
da. Bai ao-gozagarri ta adiinen-ar&itzaille auxei
Xdazle zaarren aiako bizitasun bat sumatzen da
orrialde auetan; ba-dugu noski YAKINlariok zer
jasorik oraindik gazte, baina uinotua, dan Txillardegi
degi'ren ltuaatik. Ez ote zenezaiguKe filosofi-liburutxoren bat edo eiuan... Betoz lexibaitlen, ba-duzu zer ta ederki emanik-eta.
Txillardegi'k gogor ekiten dio autatu gaiari: "Alegia, "pakea" egin bear omen dugu gure
artean, pakea bakarrik... urteak pasata ikusiko
umen da zeriek zuen arrazoia". Ez da gure euskera
lurpetuko duen pakearen zale. Gauzak bere ortan
utzita ez dugu iiioiz ezer iritxiko. "Zalaparta
gorri bat ikusita, ta ura tajutu uaiean, nork esango luke: "Utz, utz: zerlek duen arrazuxa geroak
esanen"? Iiiork ez. Gure artean^ ordea, askok".
"Gure artean au gertatzen dat axiiak erortzean, goruntz uijoazela esaxi dute batzuk, beste
batzuK berriz ezkerretara egiten dutela, eta beste zenbaitcK lurrera. Ots... iru "teoria" omen
ditugu arrien erortzeari buruz. Arriak, ordea, lurrera erortzen dira beti eta betidanik, eta goitik
behera. Au ez da "teoria" bat; begia* ideK.itzea
besterik ez da.
"Baua arriak goruntz erortzexi dirala diotenak, eta «zkerretarakoaK au erantzuten dute; "bada,
arriak dira gaizici erortzen diranak..." Lehengo
adibidera itzulita, "euskera" "s"kin esaten ba da,
"gaizki esaten ua". Zergatik? Neri "eguzkiareu"
seta ori buruan fiiixatu zaxdalako,.. Oso ondo".

Beraz, gure eztabaidaren iturria aurre-iritzi, apriorismu txatxu bat da: "Egiak M teoria n tzat
euki, eta setak eta txorakeriak egiatzat". AurreAurre-iritziak
utzirik ikasi egin bear da: ikusi ta i
si, ta ez asmatu ta iraxatsi. Arriak goitik beera
erortzeu dira; ori da tnundu ontako usadio bukarra,
fjaiñerakoak legez kaupoko irudimenkeriak ditugu.
Kuskeran ere berobat gertatzun ssaigu: "Izkuntza
batean usadioa dugu azken erabakitzaillea". UsaUsadioak eman bear di^kigu teoria baterako datoak,
ta ez Hegel'ena erantzu
"gertakizunak nere filosofiare

sofiaren kontra daudela? Ba... or konpon gertakizunak
Kunak". Ala ere, ess da usadioa soillik gure iaaixu.
Izkuntza guziaK dute zerbait berezirik.
£enbait euskal-esakune ezin ditezke itssez—itz erderatu: "Itzez-itz ezin itzultze orixe, joskera
berezi orixe", da gure jatortasuna. "Bi esaeratan
jatorragoa da berezitasun geien duena". Ta berezitasun ba-ciute erdal-sustraia duteu zenbait itzek
ere: "gcmbazio" ez da "comparaci6n","okasio" ez
da n ocasi6n" ta abar.
Geienetan, jatortasuna desberiiintasunak
emango digu, ba.
Ta onetzaz ondure auek ateratzen ditu TxiTxillardegi'k: Euskera zaarra ta sortaldekoa jatorragoak dira gaurkoa ta sartaldekoa baiño. Jatortasunak mailla aueK. ctltu: Euskalki guzietako ta betiko esaera; gaur euskalki geienetaa bizi daria;
gaur gutxi, baiña noizbait zabaldua egon dana,
eta, guision ondoren, itz berriak.

Arkaismuez
ere ba-diardu; aunitz ai
itz zaartzat jotzen ditugunak ciaindik bizi dira,
guk ez ezagutuarren. Gezurrezkc eboluzioak ere
ba-dira gaur, izkimtzak idazleari ez-baiña onek
euskerari ezarri Uizkionak. Izxuntzan logika ejre
ba-da, baiiia ez ori bakarrik. Garbizaleiteria ta
mordoillozalekeria: biok ditugu "teoriak", arria
bateK ezkerrera, ta besteak eskubira erurtzen
"ikusten" dutenak.
Iriapide zuzen bakarra: USADIOA.
Euskera-batasunerako euskaiki bat bear dugu oiriarri izan dakigun. Jatorreaa eta praktikuena artu bear genuke. Jatorrena xuberotarra da,
baixia ez da praktikuena gertatzen, eta onegatik
oixeraxegoko euskalki bat aukeratzen du Txillardegi
gi'k: Oiartzun-Sara-Elizondo ingurukoa, Mendiburu
ta Duvoisin gidaritzat dirala.
Deklinazioa Mendiburu'rena, Duvoisin'enaz
osatuaz. Ez dago ezer asroatu bearrik. Aditzean
beste oiabeste.
Joskera, Altube jaunak bere "Erderismos"eaii

- 90 duena. Baiiia beste era batzuei ere atera ixiki
bearko diegu, noski. "Zeren" ta senidoak oso eratuak dira Naparroa'n, Baxenabarre'n, Xuberoa'n
eta Lapurdi'n eta euskaldun geiegi dira oiek kontuan ez eukitzeko. Beraz, Altube'k diona gidari,
bairia Mendiburu-ta aaztu gabe. Sufijoak: dauzkagunak nola ta noiz erabi. lli diran ikasi bear dugu; ta xioizbeinka kanpoko berrien bat artu ere
bai: "ismo" ta M ista w , adibidez.
ITZ BERRIAK. Idea zaarrak eaaateko ez dago
ezer asiaatu bearrik: ikasi egin bear da, ta idazie zaarrak ematen digutenaz baliatu. Idea berrientzat, berriz, iru bide aukera ditzazkegu:
1.- Xtz zaarrei esanai berri bat eman. Aldapa iabaiiia auxe, egokitasuna gal baititeke berealakoan.
2,- Euskal itzez ta sui'ijoz, berriak moldatu. fiz da soluzio ain txarra; bairia idea zeazki,
ta ez &,utxi gora-beera, eiuan bear dute.
3.- Erderaetatik artu. Euskal-itzez bere
neurri juxtuan adierazi e? dtzakegun idea, itz
auen bidez aisa egin ^enezake. iiaiña itz auek ez
ditugu bestegabe artu bear, euakal-senaz jantzita
baizik: "can<5nigoM tik "Kalotije" jaio da. Kuskerak
ba-ditu bere fonetika legeak, ta auen arauz artu
bear ditugu itz ok. Uai ontaz Euskaltzaindiak argitaratu bear luke irizpide sendo bat.
Ara, Txillardegi'K esaten dizkigun zenbait
gauza jakingarri. Ba-du oraiadik gauza oder geiagorik; bairia ez naiteke emen geiegi luza. Bai
burutsua Txillardegi'ren iaxi aul Ba-da eraen zer
ikasi ta ausnarturik. Euskaltzale guztick ongi ±studiatuko bagenu, bear bada leentxeago batuko giñake.
Ba-dut, ala ere, duda bat. "Zeren" ta kidekoak artu egin bear genituzkela diozu zure lanean. Arestian aitatu diguzua jatortasun-lege
orrek ez ote digu eragozten? ligia esan, ba-liteke
ncretzat eragozpenik aundiena neure gustoa izatoa, nere belarriei benetan miiigarri baitzaizkie
era oiek. Gaitz au, ordea, erabilliaK sendatzen
du. Gaiñera au ez da arrazoia ta arazo auetan
arrazoikiro jokatu bear ttugu. Onegatik, puntu au,

- 91 bat bada ert, argi aeztiguzula eskatuko nizuke« oinbt'Stc euskalkietan erabiltzta ez da nuski
anazai kaxkarra; baiña euskal-jatortasuna ez balute -dirudienez, ez ciira oiek berezitasun geiena
dutenak-, ez aai genuke jatorrago direnak sendotu,
ta besttak zokoratzen saiatu bear?
Intxausti'tar Joseba, ofm.
-Arantzazu'koa-

OARTU

ONDO.

Azkenengo zexibakian auxe e«aten genizuens "YAKINen lenbiziko eta bigarren zeabakiak berriz ateratasera goax aiko baitira eskatzen Ui^utenak."
0,4 cl.izuet e«an nai at^erantz
egin dugula,ezta e^in n->i uugula er«. iiz. Gauzatxu bat bukarrik: Xa lenagc ain «arri zenbaki
zaar uiek beren etxean euKitzea uai zutela eiateu
zuten guziak lotara Joau ote uiran. iiz daKigu
nortzuk ziranjbaina gutxi gora-beerako kontuetun
e^ingo iiuke 70 bat ba-zirela. Gaur ordea, nai ñ%
tuztenak eskatzeko adieraztean, dozena ta erdi
cxlfax agertu zaizkigu. Eta jakiria, atera nai di~
tu^u, baiña kustatzen dana pagatzeko jende gut-\ieamazazpi olek.
Berrii, ba, jakiñarazten UizueQU zenbaki oiek (enkuadfernatz«ko «do kolezio osoa
eukitzeko edo.,,) artu nai dituzuea ^uiiok csan
iguzue lenbaitlen.
Lendik eskatu uiteuei, Jainkoarren
rren, barkatu eta pazientzi pixkat. Azkenengoaiez genuen esan atera genitula, askok uste ixaii
rtuen bezela, ateratzera goazela baizik..
Galzki esanak barkatu eta gaiuerantzean gaitezen guziok bat.
E'tar K. ofm.
Arantzazu'koa

*IPUI-SARIKETA"
Bazkun ortek izendatutako epailleek, sariketa ontara eldutako ipuiak muetaka
jartzeko egin bear zuten lana buruturik, ille
onen. lenengo egunean Miarritze'n izandako bilKUran, epaille oien iritzia ontssat arfczea erabaki
da. iieraz, pozik» emen argitaratzeri ditugu, sariak irabazi dituzten ipuiak zeintssuk izan ctirau,
bakoitzak ekarri duea izenordea eta beren egilleen izenak. Auetxek ditugus
LENENtiO SARIA (25.000 libera):
"Mendekoste gereziak" - "Xfaizgorri" - DoDonapaleu'ko Etchepare'tar Jean jauna.
BIGARREN SARIA (15.000 libera):
"Goizeko Izarra" ~ "Arritokieta" - IJuran»
go'ko Eskauriatza'ren Azpeitia'tar Julene
anderea.
IRUGAHREN SARlA (10.000):
bari bntaraiio, epaiileen
iritziz, bi ipui zeudeii irabazteko gai neurri
berean; orrengatik, sari au, bi ipui uieit artean,
erdibanatzea erabaki da. Auek ipuiok:
"Lupien bisita" - "Dena den" - Ustaritz'eko
Minaberry'tar Marijane andereñoa. Eta:
"Puciika" - "John do Cize" - Donapaleu'ko
Etchepare'tar Jean jauna.
Auek ziran eskeiñitako iru sariak. Uero, eta beti epailleen aburuz, beste araabi
sari banatzea ©rabaki da, bakoitza milla liberako,
Auetxek dira, bata naiz bestea onarturik, irabazi
dutenak:
"Auntaa baratzean" - "Arritokicta" - DuDurango'ko Eskauriatza'ren Azpeitia'tar Julene
iene anderea,
"Xñara" - "Emeki" - Ustaritz'eko Minaberry
ry'tar Marijane andereiñoa,

"Hiru adichkideak" - "Dena den" - Ustaritz'eko
Minaberry'tar Marijane andereiñoa.
"Ave Maria" - "Jolin de Gize" - Donapaleu'ko
Etchepare'tar Jean jauna.
"Choria eta sugea" - "Dena den" Minaberry'tar Marijane andereñoa.

Ustaritz'eko

"Acheriaren e^teiak" - "Joim de Cize" - DonaDonapaleu'ko
Etchepare'tar Jean jauna.
"Nimifto baten lokar-arazteko" - "Holacliet" Ustaritz'eko Minaberry'tar Marijane andereñoa.
"Txingurri nagia" - "Igotz" - Larrea'ko Aita
Santiago Onaindia.
"Eskale txikia" - "Igotz" - Larrea'ko Aita
Santiago Onaindia.
"Gauez gau" - "John de Cize" - Donapaleu'ko
Etchepare'tar Jean jauiia.
"Donibane Uarazi'ko laminak" - "Piarres Heguitoa" - Akize'ko Duny Pétré'tar Pierre jauna.
"Katu. abarkaduna" - "Amaren magalean" - BueBuenos Aires'ko Muxika'tar Kintin jauna.
Miarritze'n, 1960'ko otsaillarren 4'n.
"Euskal-Kulturaren Alde"

-

Idazkaria.

DOMINGO AGIRRE NOBELA-SARIA. 1960
Bizkaiko AiioAhorro-Kaxak zortzi milla pezetako sari bat sortu du
Euskaltzaindiari lagunduaz. Nobela-sariaren oiñarriak auek dira:
a) Edozein euskalkitan idatzi ditezke no* b) Gaia nai dan bezelakoa izan diteke.ota
lanak nor borak egiña izan bear du eta ez beste
izkuntza batetik itzulia.
d) Xzkribuak makiñaz ioatzita bialdu bear
dira, alde bakar batetik eta lerro-une bat utzi-
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rik, folio tatnaiiuzko orrian ( 31,50 x 22 gutxi
gora beera) gutxienez 150 folio dituala.
e) Sari bakar ba-t baizik ezta izango,
zortzi milla pezetakoa eta zatitu «zina.
f") Saria, gabe gelditu diteke egoki iruuitzen bazaie batzarrekoei.
g) Batzarrea Bizkai'ko Ahorro-Kaxak lzeadatuko du Euskaltzaindiaren eskabidez, lanak bialtzako epea bukatu onduren. Batzarrean Bizkai'
ko Ahorro-Kaxaren ordezkari batek parte artuko
du.
i) LanaK Euskaltzaindira bialdu b«ar dira (Kibera, 6 - Bilbao) l!/60«ko. uztaillaren
20-a baiño leen. Lema batekin firraatu bear dira,
eta Xemaren giltssa sobre itxi bateatt bialdu bear
da.
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