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Andres Urrutia
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AURKEZPENA

Zaharrak berri esango du, ezbairik gabe, irakurle ohartuak, Zaldubi zenaren liburu hau esku artean hartzen duenean. Merezi al zuen?, gehituko dio
beste norbaitek, adi-adi, aspaldikoaren sunda orrialde horietan atzematen
duenean.
Egia esan, bata eta bestea aintzat hartu beharko ditugu, Gratien Adema
kalonjearen lana berriro argitaratzen den honetan. Izan ere, aspaldikotasunaren doinuak ez dakartza, nahitaez, zahartasunaren ajeak eta ahuleziak. Bestela esanik, aspaldiko horrek, Zaldubiren kasuan, klasikotasuna jartzen digu
agerian.
Modernotasuna! Horra hor askoren aldarria egunotan. Modernotasuna,
hala ere, modu askotara uler daiteke. Ez maltzurrena, esan gabe doa, sustraiak
eta erroak sendo ezarri eta gibelera behatu gabe, aitzina doanarena.
Halakoetan datorkigu Zaldubi senpertarra. Hain zuzen ere, beste behin
erakustera belaunaldi baten maisutasuna, euskara dela eta. Nork baztertuko
ote ditu euskal letretatik, egun ere, Jean Etxepare eta Hiriart-Urruty? Nork
utziko du aldamenean Zaldubiren egina, euskarak ordurik beharrenak ditue-
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nean, euskarak berak diskurtso bilbatzaile eta duin baten jabe izan behar duenean?
Horra hor galdera. Erantzuna, aldiz, aspalditik eman zigun 1909. urteko
Almanaka berriak, Zaldubi hilberriaz ari zela: Ikhusgarri da zein ongi zakien Jaun
Aphez horrek, Fedezko gauza ukigarrienen bertsu ederrenetan ematen, eta hori hain garbiki eta
hain choragarriki, non fededunek adit baitzetzaketen eta atchik ere den gutieneko nekherik
eta uzkurtasunik gabe.
Bertso eta kantikak nagusi, zergatik orain Saindu batzuen bizitzaz jardutea,
hau da, eliz hitzaldiak abiaburu hartzea, gure egungo euskaldunei ostera ere
Zaldubiren lana eskaintzean? Bi-bitakoa izan daiteke arrazoia, bi norabide
gurutzatzen baitira haren eginahaletan: lehena, pulpitutik edo jendaurrean
hitz egiteko molde eta manera euskalduna; bigarrena, idazteko orduan eliza-erretorika prosa egiten duena, prosa horretan euskaldunaren ispilu argia
datorkigula.
Egia esan, erlijioaren egiek ez dute egun Zaldubiren garaikoan zuten hots
eta arrabotsik. Hizkuntza eta esamoldeak, aldiz, bete-betean datozkigu,
horien premian baikaude euskaldunok. Prosa-molde indartsuak osatu behar
ditugu, euskara izan dadin, erlijioaren eramaile ez ezik, literatura, zientzia,
lege, ekonomia... hots, giza bizitzari dagokion ororen eramaile. Horretan
lagungarri eta erakusgarri da Zaldubiren egitekoa, horretan ere ohargarri
gaurko euskaldunentzat.
Aspaldikoa izateak berarekin dakar, bestalde, egunotako irakurketa-ohituretara alderatu beharra. Hala egin du, artez eta trebe, ohi duenez,
Henri Duhau senpertarrak Zaldubi herrikidearen lanekin. Adi egon bekio
irakurlea berak esandakoari eta adierazitakoari. Horregatik, Duhauren
bidelagun izan gara, ibilbide horretan, Euskaltzaindia eta Euskaltzaleen
Biltzarra, uste baitugu Euskal Herri euskaldun honetan, idazle klasikoak
euskal kultura beregain baten zimentarri irmoak direla. Izan dadila, beraz,
oraingo hau geroko batean elkarrekin egin daitekeen lanaren seinale, Euskaltzaindiak behar duelako Euskal Herriaren lurralde bakoitzari berea
ematea.
Hitzño bat ere gorde dezadan esateko, liburu hau Zaldubiren azkena
ez dela izango Euskaltzaindiaren argitalpenetan behinik behin, segida ederra izan dezakeelako honek gerogarrenean etor daitezkeen beste batzuen
aldetik. Hainbatez, Euskaltzainak izeneko bildumak, liburu honekin hasiera
duenak, bere baitara bideratuko ditu Akademiaren historiaren barruan
jokabide esanguratsua eta pisuzkoa izan duten kideen obrak nahiz ikerke-
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tak, eta, orobat, eurei buruzko azterketak, hizkuntzaren historia ere alboratu gabe.
Gratien Adema senpertarrak euskal lanaren aitzindaritza eraman zuen,
eta halaxe jokatzen erakutsi zigun. Geurea da orain txanda. Atxik dezagun
eskuara!
Andres Urrutia
euskaltzainburua
2007.urteko abendua
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GRATIEN ADÉMA APEZA

Eskualdun bat hil da. Balinbazen eta izan bada egundaino egiazko
eskualdunik, hura zen. Eztut erran nahi eskualdunaren on-gaitz guziak oro
bazituela ; bainan haren gogoa, bihotza, lana, hots, haren izaite guzia, solas eta
urrats, Eskual Herriari, eskualduntasunari zatxikizkola, ba.
Eskuararen eta eskualdunen aipamena, zoin eder, zoin handi, zoin zahar,
leihorrez leihor, menderen mende, hel ahala urrun oro zauzkala, loria zen
haren aditzea.
Etzitzaioken beti jarraik, ez baitzuen gizagaixoak hasiz geroz baratzerik. Bainan hain zen solas-egile maitagarria, haur ona : bere zaharrean ere
haur bat bere aita amez espantuka bezala mintzo beti Eskual Herriaz,
eskuaraz, Eskualdunez, non onerat baizik ez baitzitazken har haren ateraldiak.
Koplaria zen lehenetarik ; bainan egun zortzi mintzatuko gira hemen
Adéma zenaren kopla ederrez.
Egun bakarrik Eskualdunaz gira mintzo, eta apezaz. Apeztasuna eta
Eskualduntasuna, biak elgarrekin, zerbeit badira. Hitz dautzuet bazazkola
zerbeit Adéma zenari.
Eliza gizona zen : predikaria, kantaria ; gostu handia zuen elizaren
apaintzen, ba eta hortako jakitatea ere. Egon den herrietan bada harek
eginikako asko lan ; bera langile.
Bikari egon zen sei urte Hazparnen ; erretor Bidarrain hamar urte ; gero
Atharratzen hemezortzi. Azkenik Baionan kalonje. Han hil da eta Senperen
ehortzi, elizako ohoreak Baionako katedralean izanik.
Ehorzte horrek orhoit-arazten gitu Hazparnen bikari zelarik, 1858-an
izan baitzen izigarriko eritasun bat, sukar ustela, etxe bakarretik hiru, lau
jendetaraino ereman zituena (ez kolera denboran ; hura lau urtez lehenago
zen); orhoitzen gira entzunik batzuen eta bertzen ahotik, eriz eri zabilalarik,
kuraia handia erakutsi zuela.
Omen zion : sekulan egitekotz, orduan zitakela behar pilota partida eder
bat egin, jenden gogoaren arintzeko. Hura behar zen izan, uraren gainean
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pilotariei beha egonen zena, uste izaiteko Kaskoina deitu pilotari handiaren eta
haren lagunen pilotan ari ikusteak haizatuko zuela gaitza.
Omen zion eritasunak baino jende gehiago zeremala beldurrak,
izialdurak, edo bederen askori eritasuna izialdurak lotarazten ziotela.
Hain xuxen, bertze anitz bezala, orduan hil zen, sukarra bildurik, Kaskoin
pilotari famatu hura. Nolazpeit beti pilota partida handi bat segurik egin zen.
Ezen hiltzerako bezperan, Kaskoinak ohera ekarrarazten omen zituen, berak
galdaturik, partidaren berriak, ponduz pondu, ari zirelarik pilotariak plazan.
Ordu berean sukar usteletik hil zen Hazparne Hazketan neskato gazte bat ;
izialdurarekin oro ihes ; hilketariek ere ez nahi kutxan sartu hila, Adéma apeza
hilaren beha han. Ikusiz auzoen beldur-ikara, bi hitz erran zazkoten ez behin
ahanztekoak ; hartu berak hila besoetan eta sartu kutxan.
Orhoitzapen lazgarri hortaz bertzerik izanen dugu aipatzeko, Eskualdun
apezaren ondotik mintzatuko girelarik egun zortzi koplariaz.
Adéma Senpertar kalonje zena, orai duela berrogoi-ta hamar bat urte,
Hazparnerat bikari joan berria zen. Beti ere guti edo aski, bainan guziz
denbora hetan, baziren Hazparnen koplari eta ditxolari, gizon bitxi jostakin
anitz ; batzu jaun, bertzeak deus gabe, baina omore onez eta irri eginarazteko
ateraldiz oro bardin aberats.
Adéma zenak lehen ezkontza benedikatu zuelarik Hazparneko herrian,
jaun Gose, eta andere Egarri zituen elgarretaratu.
Hainbertzenarekin eliza aitzinean gaindi zoan, jaun-anderen berri zakien
gizon bat, nahiz ez duen batek ez bertzeak egundaino nehor hil Hazparnen.
Moltsa bezen arin zuen gogoa erran den gizonak. Izena, Manex Tturla. Eskuak
sakelan eleketa zauden batzuek hor galdatzen diote : zer den berri. « Orizue,
zera : bikari berri bat dugula gaitza predikaria.»
—Ba ote ?
—Ba, ba ; leher egin dezadala baietz.
—Eta nondik dakizu hori, zuk, Manex ?
—Eztuta nihaurek aditu ?
—Noiz ? Non ?
—Oixtian, elizan. Ala eztakizue nor zen espos egun ?
—To, eta halere !... Eta zer erran deie ?
—Etsorta bat erran zeiek, gizona, itsuski ederra.
—Baia, Manex ?
—Ba, poxi bat ba ! Labur nahi baduzue, bainan sarkor eta zinez !
—Ikasi duka ?
—Zer bada ?
—Hitzez hitz.
—Eta ikus ?
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—Huna : « Jaun andere espos maiteak, egun hemen enekin duzue
egitekoa. Bihar goizetik harat, ukanen duzue eiherazainarekin ! »
Batek irri, bertzeak irri. Ez gutienik Jaun bikarioak, jakin zuenean
Manexen ateraldia. Hortarik has, holako zer nahi bazuen Hazparnen
entzunik batzuetarik eta bertzetarik Adéma zenak. Xahartu ondoan ere, pesta
zitzaion hetaz orhoitzea. Holako bitxi guziekilakoa bazaukan, are gehiago
koplariekilakoa, bera ere ditxolaria baitzen. Artzen ziren koplan, batek bota,
bertzeak errefera. Bazuen segurki nori ihardok bikarioak, Hazparnen. Bainan
handik lekora ere, beti orotan, Bidarrain, Atharratzen, Baionan, bere jitea
jarraiki zaio. Xoilki, hastean josteta, gero zinez, arta handirekin apainduz,
leunduz, hunki eta hunki, bere kopla ederrak, ari izan da beti ontsa baino
hobeki nahiz eskubilaturik utzi gazte denboratik zahartzerainoko lanak :
koplari lanak. Ez gire hemen mintzo apezarenez. Kopla hetarik ezagutuenak
dira : hemezortzi, ala eztakit hogoi alegia (fables !). Bertzalde hogoita hamar
bat kopla andana, hau eta hura solas. Hoik ez erlisioneaz batere. Zer nahitaz.
Alegia hetarik luzeena, ederrena da : Abereak izurritearekin (les animaux durant la
peste). Alegiez bertzalde direnetan, nork ez ditu ezagutzen Xuriko, Pilotariak,
Betirisants ? kopla hoik oro kasik pollitak dira biziki.
Erlisioneari doazkon koplak ez dira gutiago ederrak : badire zazpi,
katiximako irakaspenei datxikotela : Jainkoa, Kreazionea, Inkarnazionea, Aingeruak
eta holako. Hamabortz, hogoi arte hori kopla andana, Andredena Mariaz eta
bertze saindu batzuez mintzo. Azken hauk ez dira oraino agertuak, bertze
guziak ba. Orotako ederrena da : « Uholde baten pare ». Orhoitzen niz Adéma
zena bera ikusirik nihaurek, eta entzunik, orai duela hogoita zortzi edo
bederatzi urte, hantxet, Lurden, Eskualdun beilari andana batekin aldizkatuz
emaiten kantika eder hori. Zoin gogotik eta zer karrarekin !...
Kantaria ere zen biziki gaztean. Zahartzeari, boza galduz geroz, ezin
aditua zen, eta halere beti azken egunetaraino kantatzen zuen gizagaixoak...
alegia !
Aurtengo gure Almanakan irakurtu dituzketzuen koplaldietarik bat (ala
ez ote biga ?) bat segurik ba, harena zen « Okerrak okertzaileari ». Agertzen
zituen koplen azpian ez zuen bere izena emaiten, bainan alegiazko izen bat,
beti bera : Zalduby. Ez baitago izen hori behin eta behin ahantzirik Eskualherrian.
Jean Hiriart-Urruty
Eskualdun Ona 1907-XII-20
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ZALDUBY ALDUDAN

Gutiak dira, orobat, dakitenak gure Harpeko urari eskerrik gehiena eman
dakotenetarik bat izan dela Zalduby koblakaria1.
Ahuskin ibili ondoan zenbeit urtez, ohartua zen handik jaustearekin
berarekin galtzen zuela, aldi bakotx, hango ur hautek egina zakoten ongia.
Mendi gora hartarik mando bizkarrez beheiti jiteak akiturik bazagon aste bat
osoa, gerruntzeak minberaturik, gogor juntak, gogoa hits.
Azkenekotz arrunt jarria zen Aldudarat igaiteari. Bizi izan den ondar
bortzpasei urtetarik bat ez du huts egin hunat bere ager aldiñoa egin gabe. Ur
mota berak izanez geroztik han eta hemen –hala direla aitor dute zerbeit
dakiten guziek– nolaz ez zuken gutartean laketago, harat-hunat ibiltzeko
errextasun guziak bai eta egoitza goxoagoa eskupean emaiten ginaizkon
ordutik ? Laster maitatu ere, harek, Alduda. Etzuen aspaldi bazabilala
eskualde hotan, Harpeko uraz izkiriatu zuelarik orok ezagutua den liburu
ttipi pollita, zointan ez bakarrik delako iturria, bainan oraino hemengo
azinda beltzak berak hain amultsuki goresten baititu.
Guti dugu ikusi adin hartako xahar hain lirain xut gorarik, ile xuri nasai
batzuek bere behitarte arrai xuhaila eztiagotzen zakotelarik oraino eta iduri
gaztetzen. Jauntzitik hiritar emaiten zuen, edo bederen etxeko seme handi.
Ibilgunean2 bazuen Eskualdun menditarrek bakarrik daukaten halako zalu
arinkeriarik gabeko zerbeit. Eskuak hain eder eta gurbil zauzkan non berehala
ezagun baitzen zer tresna zerabilaten eta nola. Azken bizpahiru urtetarat
bizkitartean adinak hurritua3 zakon urratsa, burua lurrerat ukurtu gabe hargatik.
Gaitz zerbeit zintzurrari loturik, erlastua ere zen, haren entzutea orozbat goxo
eta bitxi baitzitzeien orori. Udako goizetan bederatziak artino hozpil4 baitago
oraino, gauaz bezala, gain hotako airea, Harperat bazoan bizpahiru
adixkiderekin, plazako gazte andana bat ondotik jarraikitzen zitzaizkola.
Ezagutzen zituen hok denak ; denentzat bazuen ele on edo behako ezti
bat. Lañoa zelakotz eta xehea ezin gehiago, maite zuten orok.
Harpeko ur hotx mehe garbitik edan eta, jartzen ohi zen erregebidearen
bazterrean dagon kotor ttipi baten gainean. Inguratzen ginuen. Orduan
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bazuten haren ezpainek zerbeit, zerbeit erraiteko ! Batzuetan ezin atertua,
xaharra baitzen eta xaharra baino gehiago... koblakaria. Zer nahi bazakien
Eskual Herriaz, Eskual Herriko ohitzez, sinesteez, jaidurez, Eskual Herriko
xokoetan aditzen diren hizkuntza bereziez. Ez dut uste nehork maitatu duen
Eskual Herria bihotz kartsuago batekin eta ukan fede gehiago gure etorkizunean.
Arratsaldetan haren atseginik handiena Aldudako plazan batzu eta
bertzeekin eleketa artzea. Hemengo jendea argitua zaukan, ikusia, idekia,
ohartua izpirituko gauzer. Gogotik entzuten ere zuten orok, ez baita deus
jakintsun batentzat goxoagorik.
Artetan bazoan plazatik urruntxago. Begiak behar zituen ase hemengo
mendiek erakusten dituzten itxura pollitez, beharriak ibaiaren xurrungaz,
bularrak aire garbiz. Bazterraren ederrak osagarria emaiten zakon bai eta
liburuek hain ardura kentzen duten bihotzeko bakea.
Zer erranen dugu harek utzi koblez ? Eskualdunak bat bertzearen ondotik
ezartzera doatza, eskerrak baitiozkagu. Ja ezagun da zer ofiziale fina zen,
xuhurra, garbia. Orratza bezain xuxen lerrokatzen dauzkitzu behar diren
hitzak, iraziz, izartuz. Badaki zer erran, zer ez. Gogoeta bakotxari bere lekua
eratxikitzen dako, lumatik erortzera utzi baino lehen. Labur aireño bat ote
duenez bizkitartean ? Haria mehetto ? Idorxko ez ote duen orhatzen ? Aitortu
behar dugu beharria ez daukula hain gozoki hatzemaiten nola Elissanburuk
edo Dibarrartek.
Etzen norbeit kantuz adiaraztekoa itsasoaren ur uriak, zeruen eder handi
izigarria, lur gainaren itxura aldakorrak, gizonaren bihotzean ihalozkatzen
diren azturen orroa. Baditeke ere gure eskuara zaharrak hoinbertzeren erraitea
ez dezaken jasan, ez duelakotz hortako aski hitz, aski itzulika. Baditeke
eskualdun koblek ez dezaketen ukan, hurbilik ere, gauzek manatzen lioketen
hedadura edo indarra ; xume eta pollit baizik ez diren izanen beti, Eskual
Herriko bazterrak bezala...
Zenbeitek miretsi dukete, bertzalde, Zalduby ixur zadien, izkiriatzen zuen
aldi bakotx, erlisioneko gauzetarat. Bainan etzuken hortako behar apez.
Edozoin aipa dezan, apeza bere hartarat laster lerratzen ohi da. Onets
dezagun hargatik elizako zerez mintzatu denean dituela apaindu bere koblarik
hoberenak, zoin nahi izan dadien erlisioneaz bezenbatean gutarik bakotxak
bere barnean daukan sinestea. Irakurtzekoa da eta elizetan kantatzekoa,
bertze hanitzen artean, aldareko ostia sakratuak atera dakon bertsu andana.
Aldudan zabilaneko utzixea zuen bizkitartean hitz neurtzeak galdegiten
duen eta doi-doia aipatu dugun lan nekea. Jarraikitzen zen bakarrik egunean
eguneko ikusi edo aditu zituen larrienen paperean ezartzerat. Berrogoi urtez
holaxet izkiriatu ukan ditu arrats guziez, bat hutsegin gabe, bere berriak,

Jean Etchepare
7

izkirio xehe doi-doia ikus ditaken batez. Erraiteko baizik ez da, bainan gogoa
azkar bezain bixta xorrotx zuen oraino lauretan hogoi urtetan.
Eta bakanago gertatzen dena, hauxe : bere bizi guziko gora-behera
ttipienez oroit baitzen, ordu berekoez bezala, Crespoeneko etxe ederrean,
harat biltzen baitzen, badauzka hogoita bortz xoraturik hortaz, eta orobat
harriturik !
Eskualdunek, guziz Aldudan, ez dezakete ahantz Zalduby.
Jean Etchepare
« Buruxkak » Elkar 1980, 149-152.

1
2
3
4

koplakaria : bertsolaria
ibilgune : démarche, façon de marcher
hurri : lent.
hozpil : frais.
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LES COMPOSITEURS
DE CANTIQUES BASQUES

« Les Basques sont un petit peuple qui chante et qui danse aux pieds des
Pyrénées » a dit Voltaire. On serait tenté de retourner cette définition
pittoresque et de dire : « Un petit peuple qui danse et qui chante aux pieds
de l’Eternel ». Et l’on évoquerait les celtibères de Strabon, nos ancêtres
présumés, esquissant en robe blanche, au clair de lune, des pas guerriers
accompagnés de cantiques éclatants en l’honneur de leur Dieu unique. Il y
aurait dans cette vision comme une figure lointaine des danses religieuses
d’Oñate ou de Tolosa, un schème préhistorique des chœurs puissants dont
retentissent toutes nos églises euskariennes...
Quoi qu’il en soit de ce rapprochement, nous devons constater que notre
peuple aime à chanter sa prière ou à clamer sa foi dans la belle langue de ses
aïeux et un rapide coup d’œil jeté sur la littérature basque montre la grande
place qu’y a tenu le cantique. À cette lumière, MM. Adéma et Barbier
n’apparaissent plus comme des isolés, mais comme deux chefs d’orchestre
remarquables parmi beaucoup d’autres.
L’ouvrage basque le plus ancien que nous connaissions est de 1545. Il est
intitulé Linguæ Vasconum. Primitiæ. On y trouve des poèmes religieux, parmi
lesquels certains ont pu être chantés.
Signalons entre autres une pièce curieuse sur le « Jugement dernier », où
l’Ange de la résurrection s’écrie comme Jacques Péricart : Debout, les morts !...
Après Bernard Dechepare, nous pouvons citer les quatre chantres
eucharistiques Ezcurra, Aldaz, Eliçalde et Portal, qui, en 1609 et 1610,
furent lauréats au concours organisé par Mgr Antonio Venegas de Figueroa,
archevêque de Pampelune.
Le XVIIe siècle nous donne encore Joanes Etcheberri, auteur de
plusieurs ouvrages en vers et d’une quantité considérable de cantiques
publiés sous le titre de Noelac (1631); Pierre d’Argaignaratz, qui a écrit les
siens dans Devoten Brevarioa (1665); l’illustre historien et avocat mauléonais
Arnaud Oihénart (1657); Harizmendi, dans son Ama Birjinaren ofizioa ;
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Gazteluçar, père de la Compagnie de Jésus, l’un des plus habiles poètes
basques de tous les temps, dont il faudra bien rééditer un jour les sublimes
Eguia Catholicac (1686).
Au XVIIIe siècle, on a publié plus de vingt éditions de Cantico izpiritualac,
recueil de cantiques continuellement remanié ; mais les auteurs gardent
généralement l’anonymat. Cependant, citons une poétesse qui, en 1762,
publia Gabon-sariac. Elle s’appelait Sœur Louise de la Miséricorde. Elle avoue
dans la préface qu’elle a été aidée par un certain Martin Beltz et que la
musique est des maîtres Melon et Dancharia. Vers la même époque Bernard
Larreguy, curé de Bassussarry et traducteur de Royaumont, écrivit des
cantiques fort goûtés. On peut en dire autant du Père jésuite Cardaveraz, que
l’on verra peut-être un jour sur les autels.
Chevauchant le XVIIIe et le XIXe siècle nous saluons les abbés Robin et
Monho ; leurs œuvres sont en grande partie inédites. Nous avons retrouvé les
poésies et les cantiques de Salvat Monho ; nous nous ferons un devoir de les
publier sous peu avec quelques commentaires : la satire des mœurs politiques
d’Ascain et des suffragettes de Bardos présentera, peut-être, quelque intérêt.
Enfin, le XIXe siècle a produit une floraison encore plus belle de poètes
religieux. On peut citer Hiribarren, curé de Bardos, le fabuliste Goyetche, le
gracieux Lerchundi, Mgr Diharassarry, le douanier Otxalde, Soroa,
Manterola, Becas, Larroulet, Elgart, Bidegain, Bidart et probablement
beaucoup d’autres. D’ailleurs les muses n’ont pas fui notre pays et nous
pourrions dresser une belle liste de prêtres ou de séminaristes koblakaris en
pleine forme.
Mais il n’est pas sage de parler des vivants.
C’est même pour cela que j’appréhende de parler ce soir de deux hommes,
morts sans doute pour nous qui ne les avons guère connus qu’à travers leurs
œuvres ou leurs légendes, mais bien vivants pour ceux qui ont vécu dans leur
entourage, voire dans leur affection. Les amis et les admirateurs des deux
poètes voudront me pardonner si je n’arrive pas à les peindre tels qu’ils les
revoient dans leurs cœurs fidèles. M. le chanoine Adéma surtout et M. l’abbé
Barbier excuseront les maladresses d’une main un peu novice dans le
maniement des vieux papiers. Qu’ils reçoivent tous deux ici l’expression de ma
vive reconnaissance pour la générosité avec laquelle ils ont complété ma
documentation.
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NDLR. Dans ces pages, nous reproduisons un extrait de la
conférence donnée au grand séminaire de Bayonne le 2 mars 1933, par
Monsieur l’Abbé Pierre Lafitte, sous la présidence de Monseigneur
Lasserre, protonotaire apostolique, vicaire général du diocèse de
Bayonne
Le préambule ci-dessus concernait les compositeurs de cantiques
basques en général dont MM. Adéma et Barbier sont des représentants
éminents. (Tout les deux, soit dit en passant, ont un lien particulier
avec le village de Saint-Pée-sur-Nivelle : le premier y était né et le
second en a été le curé que beaucoup de senpertar ont encore en
mémoire.)
Mais le présent ouvrage ne concernant que M. le Chanoine Adéma,
ce qui est reproduit ci-après ne concernera donc que celui-ci. H.D.
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M. LE CHANOINE ADÉMA

Sa vie
Beaucoup d’auteurs basques portent des noms étrangers au pays. C’était le
cas de M. Adéma, dont le père vint de la Haute-Garonne à St-Pée-sur-Nivelle
à la chute du Premier Empire. Gratien naquit dans ce charmant village le 14
avril 1828. Il apprit le basque avec sa mère et fit ses études secondaires à
Larressore.
Il eut comme condisciple Elissamburu, le futur Piarres Adame, avec qui il
s’amusait en récréation à imiter les improvisateurs ; un jour, les deux jeunes
gens décidèrent de raconter en vers burlesques la vie au collège. Le poème
commençait ainsi :
Zoin dohatsu gu hemen, jeunesse fortunée !
Bortz orenak artean la grasse matinée.
Jaiki orduko, lana, plus tard le déjeuner...
Hobeki ditakeia commencer la journée ?...
De cette collaboration sortit également la fameuse chanson Boltijurrak : on
y raconte la triste aventure de deux faux malades que la faim délogea de
l’infirmerie.
Plus tard, dit-on, Elissamburu se permit dans ses vers des licences que
l’autorité ne trouva pas assez poétiques : il ne put suivre son ami au Grand
Séminaire. L’abbé Adéma fit à Bayonne d’excellentes études, sans négliger
d’ailleurs les muses basques : Martin eta Katalin date de 1851.
Ordonné prêtre le 17 décembre 1853, il débuta aussitôt comme professeur
au Petit Séminaire de Larressore, où l’on remarqua son goût pour le travail
ordonné et méthodique. Il prit part au concours de poésie, organisé pour la
première fois à Urrugne par Antoine d’Abbadie (1854). Ameriketarako bidean, du
« Zalduby, artzain beltcha » — c’était son pseudonyme — ne fut pas primé.
Après un an de professorat, le jeune prêtre fut nommé vicaire à Hasparren.
La paroisse n’était pas pour lui déplaire : on y aimait alors comme aujourd’hui
les improvisations, les sobriquets, les plaisanteries et les jeux de mots.
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Le premier mariage que bénit le nouveau vicaire avait joint pour l’éternité
M. Gose et Mme Egarri, un homme surnommé Famine et une femme
surnommée La soif. Un certain Manech Tturla, qui connaissait bien ce couple
— rien de rare ! — revenait de l’église. On l’arrêta en chemin :
— Qu’y a-t-il de neuf, Manech ?
— Tenez, répond-il, on peut dire au moins qu’on nous a envoyé comme
vicaire un fameux prédicateur !
— Vous croyez ?
— Je vous jure !
— D’où le savez-vous, Manech ?
— Ne l’ai-je pas entendu moi-même ?
— Où ? Quand ?
— Tout à l’heure, à l’église. Vous ne savez donc pas qui se marie
aujourd’hui ?
— Ah ! c’est vrai ! Et alors ?...
— Eh ! bien, il leur a fait un discours superbe, ...un peu court, mais bien
senti.
— Ah ! Et qu’est-ce qu’il leur a dit ?
— Voici, je le sais mot à mot :
« Jaun andere espos maiteak, egun hemen enekin duzue egitekoa. Bihar goizetik harat,
ukanen duzue eiherazainarekin.»
(Chers époux, aujourd’hui c’est à moi que vous avez affaire. À partir de
demain matin, il faudra vous arranger avec le meunier.)
La plaisanterie de Manech fit le tour de la paroisse et le vicaire ne fut pas
le dernier à en rire. Il adorait ce genre. Il se plaisait parmi les koblakari et
ditcholari, avec qui il n’hésitait pas à se mesurer. Il trouvait, dit-on, dans le
peuple et même la bourgeoisie de spirituels adversaires. Ces joutes semipoétiques ont certainement assoupli l’art du versificateur. C’est à cette époque
que remontent certaines chansons comme Hitzuntzi ou encore Pilotariak
(1857)1.
En 1858 la fièvre typhoïde2 se déclara à Hasparren-Elle fut terrible :
certaines familles perdirent jusqu’à trois ou quatre de leurs membres. L’abbé
Adéma fit preuve d’un très grand courage durant l’épidémie, courant d’un
malade à l’autre, consolant les grandes douleurs, essayant de remonter le
moral de la population. Il préconisait même un remède assez inattendu. À son
avis, la peur faisait plus de victimes que le mal et si quelques personnes
mouraient de la fièvre, c’est que la peur la leur avait donnée. Aussi demandaitil qu’on organisât de belles parties de pelote : ce serait rendre au public joie
et santé. Mens sana in corpore sano. De fait on en joua au moins une. En effet,
Gascoïna mourut durant ces jours pénibles et l’on raconte que le vieux joueur,
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mourant, se faisait rendre compte point par point du match qui se déroulait
sur la place pendant son agonie...
À cette époque, une jeune fille de Hasquette succomba aussi au typhus ;
épouvantés, tous les proches prirent la fuite ; le jour des obsèques les porteurs
eux-mêmes ne voulaient pas toucher le cadavre pour le mettre en bière. L’abbé
Adéma arrive pour la levée du corps. Voyant le désarroi qui règne autour de
lui, il adresse aux assistants une exhortation pathétique, prend la morte dans
ses bras et la couche pieusement dans le cercueil.
Ce fait et bien d’autres rendirent le jeune prêtre tout à fait populaire, sinon
légendaire.
Le 26 mai 1860, Mgr Lacroix le nommait curé de Bidarray. Bidarray est
un village pittoresque, joyeusement posé sur le roc sauvage dans un
encadrement de hautes montagnes toutes proches. À l’étage supérieur du
rocher de base, place, auberge et presbytères voisinent ; plus bas, comme
enfoncée dans une dépression du sol graniteux, l’église se dresse solitaire. Sur
la pente, une armée irrégulière de maisons blanches semble monter à l’assaut
du vieux clocher. « S’il y avait eu en Grèce, voici deux mille ans, un pareil site, écrit M.
le Dr Etchepare, on y aurait élevé, en marbre, un temple de la Poésie. Feu Zalduby se contenta
d’y faire une maison curiale, de restaurer l’antique église, et, habile menuisier, de la doter de
beaux meubles. Mais qui sait si ce n’est pas là que la Poésie fit naître dans son cœur les étincelles
d’or qui devaient plus tard jaillir de ses vers ?»3
Nous savons en tout cas qu’il y connut l’improvisateur Otchalde, avec qui il
composa, en 1867, la truculente chanson Churiko, histoire lamentable d’un
pauvre chien qui vécut de misère et mourut pour avoir une seule fois bien
mangé. Mais il serait assez invraisemblable de faire du vieux douanier le
maître de Zalduby ou bien il faudrait affirmer que le disciple était hardiment
au-dessus du maître.
En 1872, M. Adéma fut nommé curé-doyen de Tardets. La nouvelle église
venait d’être construite. Restait à la décorer ; il le fit avec le meilleur goût. Son
sens artistique se déploya largement dans le choix ou même la confection du
mobilier, de la lingerie et du vestiaire liturgique, ainsi que dans l’organisation
des cérémonies religieuses qu’il voulait émouvantes et solennelles.
Parmi les Souletins, race joyeuse, souple et ardente, Zalduby se sentait fort
à l’aise : la musique sautillante de leur dialecte dérouta peut-être au début une
oreille habituée à la lente majesté de la syntaxe labourdine ; mais il est
probable que cela ne dura guère et qu’il fut heureux d’entendre la pensée
basque modulée dans cette langue de rossignol.
Chanoine honoraire depuis 1875, M. Adéma fut nommé, le 10 juillet
1890, chanoine titulaire de la Cathédrale. Bien des Bayonnais se souviennent
encore du beau vieillard, à la tête argentée, toujours svelte, toujours souriant,
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armé de sa fine ombrelle, prêt à former autour de lui un cercle d’auditeurs et
à raconter mille anecdotes se rapportant à sa petite patrie. D’autres
l’imaginent aussi en délicate mission chez un jeune homme ou une demoiselle :
car il aimait beaucoup s’occuper de mariages. Enfin, les séminaristes de cette
époque n’ont pas oublié ses antiennes au chœur : en général le bon chanoine,
dont la voix, jadis excellente, s’était étrangement voilée, n’en chantait pas ;
mais de temps à autre, sentant sa gorge un peu moins prise, il tentait de
donner la réplique au chapier sous les espèces d’un petit cri enroué quasi
imperceptible. Il se tournait alors vers son voisin pour lui dire : « Ce n’est pas
trop mal !» et l’office continuait. On sait encore son goût pour le cirque et les
marionnettes, et les chanoines ses confrères ne comprenaient pas tous qu’il
osât compromettre la dignité du chapitre en assistant à des séances aussi
populaires. Mais cela lui était égal.
M. Adéma ne quittait guère la ville que pour aller faire sa saison aux
Aldudes Il avait une très haute idée des vertus curatives des eaux de ce
charmant village. Il écrivit une brochure en leur honneur. Le cher poète y voit
tout en rose, à la manière de Richepin. Voici comment il raconte4 son arrivée
à l’hôtel Bailia : « Cinq jeunes jolis cochons très propres et à pelage rosé, sortant de la rivière,
marchaient de front lentement devant moi, et semblaient saluer ma venue par le frétillement de
leurs jolies queues recoquillées en tire-bouchon : enfin, ils s’écartèrent pour me laisser passer...»
Mais si M. Adéma tenait en grande estime l’eau de Harpea, il disait surtout
beaucoup de bien des Aldudars, dont il aimait le caractère chrétien,
indépendant, travailleur et enjoué. Ceux-ci le lui rendaient : il suffit de lire les
belles pages5 que M. le Dr Etchepare lui a consacrées pour s’en rendre
compte.
Aussi le bon chanoine revenait-il des Aldudes tout ragaillardi pour
retrouver sa stalle canoniale.
Mais le 10 décembre 1907 le Seigneur le rappela à Lui. Son corps repose
au cimetière de Saint-Pée-sur-Nivelle, dans cette terre basque qu’il aima tant,
et qu’il aime certainement encore du haut du Ciel.
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L’œuvre
La caractéristique du bon chanoine, c’était en effet un amour infini de
tout ce qui est basque et, comme la bouche parle de l’abondance du cœur, il
eût passé des heures entières à célébrer son pays, avec la candide assurance
d’un enfant qui vante son père ou sa maison.
Rien d’étonnant, dès lors, qu’il ait voulu confier au papier — scripta manent
— le meilleur de ses pensées et de ses souvenirs.
M. Adéma a laissé un manuscrit extrêmement curieux intitulé Livre de
raison. M. le chanoine Daranatz en parle en ces termes dans un article
remarquable paru en février 1908 à la Revue internationale6: « II le tenait à jour
depuis plus de trente ans avec le soin le plus scrupuleux. Il y notait la température, la
direction du vent, l’état général de l’atmosphère. Il y consignait, non sans une pointe
d’originalité, les visites qu’il avait faites ou reçues, les événements auxquels il avait été mêlé,
les faits saillants de la journée. Il y a là nombre d’anecdotes, d’incidents curieux, de descriptions pittoresques, d’observations originales que l’on ne pourra sans doute publier qu’avec une
sage réserve.» De fait le Livre de raison n’a pas été publié.
Espérons qu’un jour les historiens pourront le consulter pour y étudier
l’époque si difficile qui va de 1875 à 1907.
Un autre travail manuscrit de 26 pages, écrites en lettres minuscules,
presque illisibles, est intitulé Gauden gu Eskualdun, Restons basques7. C’est une
étude sur les origines basques, où les hardiesses d’un étymologiste ingénieux
remplacent les documents historiques. Mais ne jetons pas trop vite la pierre :
l’auteur suivait dans son exposé la thèse japhétique traditionnelle, admise il y
a cinquante ans par des esprits hors ligne, comme le chanoine Inchauspé. Qui
sait si les constructions prétendues scientifiques actuelles ne prêteront pas à
sourire avant vingt-cinq ans ?
Histoire et tradition ont entre elles les liens les plus étroits. M. le chanoine
Adéma était le chantre et l’apôtre des traditions euskariennes : on possède le
magnifique discours qu’il prononça en leur faveur en 1887 au collège de
Mauléon : il y dénonce le servilisme, l’abjecte platitude et le modernisme, qui
font les renégats de la petite patrie. « Descendants des Cantabres indomptés, conclut-il,
regardons qui nous sommes, et relevons la tête...» Parmi les trésors légués par les
ancêtres, il compte la langue basque, « vie et palladium de notre nationalité », Aussi
l’a-t-il étudiée de près. Il a même publié dans la Semaine de Bayonne un travail
curieux où il a relevé les ressemblances phonétiques du Basque et du Japonais.
Il ne proclame pas la parenté des deux langages et cela est plus que prudent8.
Les jeux aussi font partie de nos traditions. Notre auteur en a disserté en
basque dans son Eskual-Herriko Eliza-bestak9. Il s’y montre un ardent de la
pelote. Il a d’autre part écrit en vers euskariens l’histoire des « pilotaris » de

Piarres Lafitte
17

Perkain à Ottarre, suivie d’une description poétique du jeu de rebot. En
français, il a composé une plaquette sur le même sujet. La technique y est très
clairement analysée et les pages éloquentes n’y manquent pas. Que l’on nous
permette une citation :
« Parfois l’étendue de la Place et la foule qui bruit ou clame comme la mer, rendent
nécessaires deux crieurs, qui se renvoient au loin le même mot. Il y a des moments cependant,
où cette foule devient muette et haletante d’attention et d’admiration.
C’est quand un quinze se trouve longuement disputé, c’est pendant les nombreux va-etvient d’une balle qui vole d’une extrémité de la place à l’autre, tantôt en superbes paraboles,
tantôt sifflant en ligne droite et basse, comme un boulet, alors surtout qu’après un coup fourré
qui l’a fait bondir par terre et qu’elle semble ne pouvoir plus être relevée, on la revoit dans les
airs roulant avec une force renouvelée. Quand un pareil quinze enfin est terminé, c’est dans
toute la foule des hourras, des applaudissements, un délire d’enthousiasme dont il est difficile de
se faire une idée.
Mais voici que du haut du clocher paroissial sonne l’Angélus de midi. Le jeu est
immédiatement interrompu : joueurs, juges, spectateurs ne font qu’un cœur et qu’une âme pour
prier la Mère de Dieu, et manifester publiquement leur foi. Nous avons vu des dissidents, émus
d’un pareil spectacle, se lever, tête découverte et rester ainsi respectueux et immobiles jusqu’à la
fin de la prière...
Le cardinal Lavigerie qui a tant illustré notre pays, aimait naguère à honorer, à encourager
par sa présence sur le jeu de paume de Cambo notre grand jeu national et cet intermède de la
prière d’un peuple vaillant et fort, au milieu d’un si beau spectacle, l’émouvait toujours
profondément10.
II y aurait beaucoup à dire sur le rôle qu’a joué M. Adéma dans la
restauration du jeu de pelote. Mais il est peut-être temps de parler du poète.
Zalduby avait une technique du vers dont il a exposé les principes dans
Eskualduna11. Sa prosodie est fondée sur cette idée que le vers est fait pour être
chanté ; le texte est la base intellectuelle de la musique ; il doit s’inspirer de la
mélodie, il peut même l’inspirer, mais une fois constituée, celle-ci doit être
respectée scrupuleusement. Point de ces élisions forcées imitées du latin, qui
brisent le rythme et gênent le chanteur. Point de bouleversements syntaxiques
dans le genre des auteurs du XVIIe siècle :
« Bisita zatzu hotzak
Otoi gure bihotzak...»
Par contre, recherche de la rime rare et plénitude de la pensée avec le
minimum d’inversion... Certes de telles règles mènent à une puissante
simplicité, mais qui coûte infiniment d’efforts. L’art de faire difficilement des
vers faciles paraît dans les manuscrits de M. Adéma : il ne cessait de refaire
ses poèmes, au point que certains se présentent sous trois ou même quatre
rédactions différentes.
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Son œuvre profane comprend d’abord 18 fables imitées de La Fontaine.
Il les publia dans la Revue des Basses-Pyrénées et des Landes à partir de 1884.
D’autre part on ne saurait trop admirer 14 pièces qui furent la plupart
présentées aux concours avec des fortunes diverses. Deux d’entre elles
parurent trop révolutionnaires et furent mises sous le boisseau : Bettirisants en
1875 et l’année suivante Biba Errepublika ! Voici ce qu’on pouvait lire dans le
Courrier de Bayonne le 13 septembre 1876 :
« Il s’est produit cette année dans le concours de poésie basque un incident que nous croyons
devoir signaler. Une dizaine de concurrents seulement ont pris part à ce concours. Le jury chargé
de distribuer les prix ne trouvait qu’une pièce digne d’être couronnée. Elle portait pour titre
Biba Errepublika !
Grand était l’embarras des membres du jury ; les mérites de l’œuvre étaient d’une
supériorité incontestable (sic), et la palme allait lui être décernée à l’unanimité. Mais une
difficulté se présenta : la chanson était une satyre (sic) vive et mordante du gouvernement
républicain. Le cas devenait difficile. Le jury s’en remit à la décision des fondateurs des prix,
qui, juges souverains, déclarèrent qu’il n’y avait pas à lui décerner de récompense. Voilà pourquoi
il n’y aura pas de lauréat dans le concours de poésie basque de cette année.»
Cette histoire ne peut que rappeler le couplet suivant de la chanson
incriminée :
Biba, biba « Liberté » erran eta gero
Hoien nahirik baizen guk deusik ez libro !12.
À côté de ces satires politiques il se trouve des pièces d’un lyrisme discret
et plein de fraîcheur. Telle son Amaxo (1879) dont vous allez entendre la
musique inédite13.
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Amaxo

1. Emakume xahar bat buruko xuritan,
Altzorat alabaren haurra harturikan,
Opularda beltx eta zai ile gorritan,
Neguko egun batez zagon iguzkitan.
2. Aña ttikiak dio bere amaxori :
Nolaz duzu, amaxo, ilea hoin xuri ?
— Ikusazu mendian, haurra, elur hori :
Ene adinak ere negua dirudi.
3. — Aurpegi pollit hori zertako, amaxo,
Ez duzu amak bezen legun eta goxo ?
— Haurra, urak maldari errekaz doatzo.
Nigarrek naute egin ni ere hoin atxo.
4. — Zertako egin nigar, amaxo maitea ?
Zure kontsolatzeko ez niza zurea ?
— Bertze asko neureez, ai, ene umea,
Ikusi dut denboraz etxe hau betea.
5. — Amaxo, zein baraxe zu zaren ibiltzen ?
Zalukiago naiz ni ttikitik higitzen
— Haurra, ni ere lehen, zu bezala nintzen...
Urte soberek naute orai dorpegitzen.
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6. — Bizitzen balin banaiz zu bezenbat urte,
Amaxo, zu bezala, izanen naiz ote ?
— Haurra, zenbat munduan luzez bizi uste,
Menturazko agintza baizik ez baitute...
7. — Jainko maiteak beti, amaxo, zertako
Ez gaitu elgarrekin biziaraziko ?
— Bizi huntaz bertzerik, haurra, guretako,
Badagoka hoberik, eta sekulako.
8. — Ai, amaxo, biak gu bagine zeruan !
Ai... zer du nik ? Eri naiz... Ai min dut buruan !
— Haurra, goazen barnera ; hobeko dugu han :
Xakurra pleinuz dago gure inguruan
9. Handik bi aste gabe bi gorputz elizan
Etxe hartarik ziren ekarrririk izan
Eta bien arimak zeruan zabiltzan
Lurreko gaitzetarik betikotz gerizan.
Grand’mère
1. Une vieille femme à mouchoir de tête blanc,
Casaque noire et robe de laine rouge,
Un soir d’hiver se tenait au soleil,
Ayant sur ses genoux l’enfant de sa fille.
2. La petite Anna dit à sa grand’mère :
Pourquoi, grand’mère, vos cheveux sont-ils si blancs ?
— Enfant, voyez la neige dans la montagne :
Mon âge aussi ressemble à l’hiver.
3. — Et ce joli visage, pourquoi, grand’mère,
Est-il moins lisse et moins doux que celui de maman ?
— Enfant, l’eau qui descend ravine les pentes.
Les larmes aussi ont fait de moi une vieille.
4. — Pourquoi pleurer, grand’mère chérie ?
Pour vous consoler, ne suis-je pas toute à vous ?
— Ah ! ma petite, j’ai vu autrefois
Cette maison pleine de gens qui étaient miens.
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5.

— Grand’mère, comme vous marchez lentement !
Moi, si petite, je suis beaucoup plus leste.
— Enfant, moi aussi j’étais comme vous autrefois.
C’est le nombre des ans qui maintenant me pèse.

6.

— Si je vis autant d’années que vous,
Grand’mère, serai-je donc comme vous ?
— Enfant, combien ici-bas se promettent longue vie,
Mais ne se bercent que d’une vaine espérance.

7.

— Pourquoi, grand’mère, le bon Dieu
Ne nous ferait-il pas vivre toujours ensemble ?
— Enfant, hors de cette triste vie,
Il nous en réserve une meilleure à jamais.

8.

— Ah ! grand’mère, si nous étions toutes deux au Ciel
Mais, qu’ai-je donc ? Je souffre de la tête...
— Enfant, rentrons ; nous serons mieux dedans.
Le chien gémit à nos côtés.

9.

Deux semaines plus tard deux corps
Furent portés de cette maison à l’église...
Leurs deux âmes volaient dans le ciel
À l’abri pour toujours des maux de cette terre...

Les chansons patriotiques de M. Adéma ont certainement moins de grâce,
mais plus de majesté. Le morceau intitulé Eskualdunak14 devrait être dans
toutes les mémoires. Il commence ainsi :
« Basques, n’oublions jamais qui nous sommes et ce que nous sommes.
Nous descendons des plus vieux peuples d’Orient. C’est en Ibérie que nous
avons commencé à vivre de notre indépendance, et parmi les Ibères les
Basques se sont fait une place à part. Ils ont vécu dans ce pays sous leurs
propres lois sans admettre de joug étranger.»
Mais voici l’hymne national15 qu’il composa en 1893 pour les réunions
générales où basques continentaux et péninsulaires se rencontrent
fraternellement. Messieurs les séminaristes vont vous le chanter.
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Gauden gu Euskaldun

1.

ERREPIKA.
Zazpi Eskual-herriek bat egin dezagun
Guziak beti, beti, gauden gu Eskualdun

1. Agur eta ohore Eskual Herriari :
Lapurdi, Basa Nabar, Zibero gainari ;
Bizkai, Nabar, Gipuzko eta Alabari.
Zazpiak, bat besarka lot beitetz elgarri.
2. Haritz eder bat bada gure mendietan,
Zazpi adarrez dena zabaltzen airetan.
Frantzian, Espainian, bi alderdietan :
Hemen hiru’ta han lau bat da zazpietan.
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13. Ekalde-Iberrian noiz ote sortua ?
Lau mila urte huntan hunat aldatua ;
Hain handi eta azkar lehen izatua,
Orai gure haritza zein den murriztua !
14. Gure haritz hau azken mende hautaraino
Zaharturik ere zen eder bezain sano.
Bere lur hoin garbian oso zagoeno
Gainetik zoakona behar zen arrano.
15. Hi haiz, Eskual Herria, haritz hori bera,
Arrotza nausiturik moztua sobera.
Oi ! gure arbasoak, ez otoi begira
Zein goratik, garen gu jautsiak, behera.
16. Gureak ziren lehen bazter hauk guziak,
Arbasoek utziak hek irabaziak.
Guri esker Frantziak eta Espainiak
Dauzkatela dituzten eremu handiak.
17. Mairu beltza zelarik Espainian nausi,
Nabasen Eskualdunek egin zuten jauzi.
Hek ekarri gateak han gintuen hautsi
Eta hilez bertzeak igorri ihesi.
18. Orduan gure alde oihuz zauden oro ;
« Bere lurretan nausi Eskualduna bego,
Frantziak, Espainiak, bai orai, bai gero,
Deus kendu gabe dute gerizatu gogo.»
19. Gureez gure lehen hain libro ginenak,
Ezin ahantziz gaude orduko zuzenak.
Zer ametsak ditugun, zer orhoitzapenak !
Jaungoikoak bakarrik badakizka denak.
10. Ez bahaiz, Eskualduna, lehen bezain handi,
Apaldu gabe xutik bederen egoadi1,
Odolez eta fedez beti berdin garbi,
Beti tink atxikia hire Eskuarari.
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11. Zuri gaude otoitzez, Jaungoiko maitea,
Lagun zazu zerutik Eskualdun jendea.
Begira dezan beti lehengo fedea,
Zor zaizkun zuzenekin ardiets bakea.
1

egon hadi

Restons Basques
1.

REFRAIN

1. Que les sept Provinces s’unissent !
Restons tous Basques pour toujours.
1. Salut et gloire au Pays Basque !
Salut, Labourd, Basse-Navarre, Soule,
Biscaye, Navarre, Guipuzcoa et Alava !
Que les sept provinces s’embrassent.
2. Il y a un beau chêne dans nos montagnes,
Il pousse sept branches dans le Ciel,
Les unes vers la France, les autres vers l’Espagne
Ici trois, là-bas quatre: mais les sept ne font qu’un.
3. Qui sait quand il naquit en Orient ?
Il y a quatre mille ans qu’on l’a transplanté ici,
Lui qui jadis a été grand et fort,
Comme le voici rabougri, notre chêne !
4. Oui, jusqu’à ces tout derniers siècles,
Quoique vieux, il était beau, il était sain.
Tant qu’il vécut maître de sa terre si pure,
Pour le survoler, il fallait être un aigle.
5. C’est toi, Pays Basque, qui es cet arbre !
L’étranger survenant a coupé trop de tes branches !
Fiers aïeux, ne regardez pas, je vous prie,
Comme de si haut nous sommes descendus bas !
6. Héritage de nos pères, qui l’avaient conquise,
Jadis toute la région nous appartenait,
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17. C’est à nous que la France et l’Espagne
Doivent leurs immenses domaines.
17. Quand le Maure était maître en Espagne,
Ce furent les Basques qui l’attaquèrent à Navas ;
C’est nous qui avons brisé ses chaînes,
Nous qui l’avons condamné à fuir ou à mourir.
18. Alors tout le monde était pour nous :
« Laissons le Basque maître chez lui,
Criait-on, la France et l’Espagne
Respecteront à jamais tous ses droits.»
19. Nous qui jadis avions une si grande indépendance,
Nous ne pouvons pas oublier nos vieux droits.
Quels rêves ! quels souvenirs que les nôtres !
Dieu seul est capable de les deviner !
10. Basque, si tu n’es pas aussi grand qu’autrefois,
Du moins reste debout, ne baisse pas la tête !
Garde ton sang et ta foi dans leur antique pureté.
Attache-toi étroitement à ton eskuara.
11. Seigneur, nous vous en supplions
Secourez du haut ciel le peuple basque !
Qu’il garde toujours son antique foi
Et recouvre la paix avec ses droits.
C’est sur des rythmes à la fois puissants et populaires de ce genre que
Zalduby composa ses cantiques. On peut les classer en trois catégories :
1°) Les cantiques en l’honneur des Saints. Il chanta ainsi Saint Pierre,
patron de sa paroisse natale ; Sainte Lucie, patronne de Tardets ; Sainte
Engrace, si célèbre en Soule, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste de la Salle,
Saint François d’Assise, Saint Bernard16. On sait d’ailleurs que le poète avait
le goût de l’hagiographie : il avait commencé une Vie des Saints qu’il abandonna quand il sut les projets du P. Basile Joannateguy. Il avait déjà rédigé en
basque les vies de Sainte Elisabeth de Hongrie, de Sainte Marie-Madeleine,
de Sainte Françoise Romaine et de Saint Erasme. Il préparait une étude sur
les origines basques de Saint Vincent et de Saint Laurent. Mais revenons aux
cantiques.
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2°) La seconde catégorie comprendrait ceux qui ont paru à la fin de son
Guide du pèlerin basque (Eskualdun pelegrinaren bidaltzailea, 1877). C’est un
manuel où l’on étudie les pèlerinages à N.-D. del Pilar, Saint-Jacques de Compostelle, la Palestine, Rome, Bétharram, Buglose, La Salette et Lourdes. Les
cantiques de ce livre sont presque tous consacrés à la Sainte Vierge. C’est là
que se trouve Uholde baten pare.
3°) La troisième catégorie englobe le reste : ce sont surtout des poèmes
didactiques, à la fois chargés de doctrine très exacte et de profonde piété ; ils
devaient constituer une somme harmonieuse, où aurait été coulée en vers amis
de la mémoire toute la substance du catéchisme. La mort surprit l’ouvrier en
plein travail. Son explication du Credo s’arrête à la Passion du Christ. Le cantique du Jeudi Saint est le fameux Adora dezagun que la foule chante si volontiers en l’honneur de l’Eucharistie. L’hymne Oi Gurutzea17 aurait probablement
conclu le poème du Vendredi Saint : il me paraît caractéristique de la manière à la fois simple, condensée et pieuse de Zalduby. Vous allez l’entendre, et
vous admirerez son art musical, si habile à épouser les moindres nuances des
sentiments exprimés par les paroles.
Gurutze Sainduari
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Zure besotan, Oi Gurutzea,
Hil zaiku Jesus maitea :
Haren gurutzefikatzailea
Ni naiz ni bekatorea
Jesukristoren odolak zaitu
Galbarioan gorritu :
Deusek geroztik munduan ez du
Zuk bezenbat dirdiratu...
Bertz’orduz hemen etsai gaixtoa
Zutaz izan zen ehoa :
Zure indarra da Jainkozkoa,
Deusek ezin hautsizkoa.
Etsaiarekin beti guduan
Hemen gabiltza munduan :
Paratzen bazaizkigu buruan,
Oi gu nork bentzu orduan !
Jesukristori zurekin baizen
Ez da nihor jarraikitzen :
Zure bidetik da beti zuzen
Kristaua zerurat heltzen.
La Croix
Dans vos bras, ô sainte Croix,
Jésus est mort pour nous.
Mais celui qui l’a crucifié,
C’est moi, moi pauvre pécheur.
Le sang de Jésus-Christ
Vous a rougie sur le Calvaire :
Depuis rien dans le monde
N’a connu votre éclat.
Un jour l’ennemi pervers
Fut écrasé par vous :
Votre puissance est divine.
Rien ne peut la briser.
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Notre ennemi nous fait la guerre
Continuellement ici-bas :
Mais si vous êtes à notre tête,
Qui donc pourra nous vaincre ?
Ce n’est qu’avec vous
Que l’on peut suivre Jésus-Christ.
En prenant votre chemin
Le chrétien est sûr d’arriver au Ciel.
Messieurs, voilà achevé l’inventaire18 un peu froid de l’immense labeur
accompli par M. le Chanoine Adéma. Il nous été donné d’apercevoir à travers
la poussière des documents un magnifique vieillard : sa belle stature, son port
noble, son geste aristocratique, son regard loyal et perçant, son sourire
distingué lui valaient parmi ses contemporains une notoriété incomparable.
Mais ce n’était là que l’écorce d’une grande âme. Son esprit curieux, servi par
une mémoire impeccable, aimait à tout simplifier, afin d’y voir plus clair. La
rançon de cette simplicité, c’était d’une part une amusante candeur et une
extrême facilité d’affirmation ; c’était d’autre part une sorte de brièveté dans
son souffle poétique : brièveté abondante et copieuse, d’où la longueur n’était
pas toujours absente ; brièveté proche de la concision, qu’elle n’atteignait pas
tout à fait, faute d’imagination créatrice. Car notre poète n’était pas un
imaginatif, ni un artiste audacieux : ces seules audaces furent politiques. Par
contre, quel goût de la mesure, de l’ordre, du fini ! Ses cahiers sont des chefsd’œuvre de calligraphie, d’ornementation et de reliure. Et ce soin ne reste pas
extérieur : il pénètre dans ses vers où les termes sont pesés, mesurés, polis
avant de prendre place ; il pénètre dans sa prose qui est l’une des plus savantes
du siècle dernier. Mais c’est le cœur qui animait cet art méticuleux : cœur
large, qui savait les petits sentiers de la délicatesse aussi bien que les voies
royales du dévouement ; cœur capable de comprendre une âme d’enfant à
peine éclose aussi bien que la vieille âme indépendante de tout un peuple ;
cœur sensible à la beauté d’une complainte naïve comme à la grandeur de nos
paysages pyrénéens ; cœur profond et sacerdotal, qui voyait caché derrière tout
ce qu’il aimait un plus digne objet de son amour, le bon Dieu, principe et
terme de la nature, des hommes et des événements.
Piarres Lafitte
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1
2

Pilotariak a été retouché : la dernière rédaction est de 1890.
Il ne faut pas confondre cette épidémie avec le choléra, qui sévit quatre ans plus tôt (Cf. Eskualduna, 20 déc. 1907, 10 janv. 1908).
3 Jean Etchepare, Beribilez, p. 9, Bayonne 1931.
4 Gratien Adéma. Aux Aldudes, p. 5, Bayonne 1904.
5 Jean Etchepare, Buruxkak, p. 156 Bayonne 1910.
6 Voir aussi Eskualduna 14-2-1908.
7 Manuscrit Zalduby artzain beltxaren neurtitzak, p. 163. C’est en réalité un commentaire historique de
la chanson qui porte le même titre.
8 Le bon chanoine avait recueilli les articles : il les colla soigneusement sur des feuillets qui, reliés,
présentent un joli volume de 40 pages, intitué : « Curiosités de synonymie basque-japonaise ». Synonyme veut dire ici « homonyme ».
9 Revue internationale des Etudes Basques. 1908, p. 83. Voir aussi Eskuaduna N°1107 -1109.
10 « Notice sur le jeu de Paume au Rebot », Bayonne 1894, p. 12.
11 Nous n’avons pas retrouvé cette étude, mais nous avons essayé de la reconstituer par induction.
12 Vive la Liberté, disent-ils mais ensuite ils ne nous laissent libres que de faire leur volonté.
13 Manuscrit « Zalduby artzain beltxaren neurtitzak » p. 21.
14 Ms. p. 143. Cet hymne fut chanté pour la première fois le 21 août 1882 aux fêtes basques de
Saint-Jean-de-Luz.
15 Ms. p. 154.
16 Misionestako» eta erretretako Kantikak, « La Presse », Bayonne 1932, consacre ses dernières pages aux
cantiques de Zalduby (p. 145 à 182).
17 Eskualdun pelegrinaren, p. 164.
18 L’œuvre poétique de M. le chanoine Gratien Adéma a presque toute paru dans Eskualduna
(1908-1909), à savoir dans les numéros : 1085, 1091, 1092, 1094, 1096, 1098, 1105, 1107, 1114,
1119, 1112, 1125, 1130, 1133, 1135, 1137, 1147, 1159, 1164, 1175, 1177, 1178.
Voir également la Revue internationale des Etudes Basques (1908-1909) Quelques dates qui n’ont
pu trouver place dans notre étude pourraient intéresser certains chercheurs. Nous les avons prises dans
le manuscrit intitulé « Zalduby artzain Beltxaren neurtitzak ». Les voici :
—Astoa errelekiekin (1864)
—Aita biltzaileari seme barraiari (1865)
—Bildotxa eta otsoa (1873)
—Hartz bat eta bi ihizlari (1876)
—Burdina eta Baxera (1879)
—Pattin dirudun ez fededun (1880)
—Mende jende mendre (1882)
—Hartz pereka latz (1882)
—Beharraren indarra (1882)
—Erleak ela lixtorrak (1887)
—Otsoa eta amiamokoa (1887)
—Elhez ez, nahiz biz (1888)
—Pello ikazkina (1889).
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Argazkia : Lucien Laurencena.
« Zuharreta », Jean-Blaise GOYENECHE famatuaren etxea (1778-1842) ;
haren arreba Gratien ADEMAren ama zen. Aspaldian bertze familia baten eskuetan
da eta, 1988 inguruan, berrantolaketa handiak egin zitzaizkion eta beraz argazki hau
gelditzen da lehen izan zenaren lekuko bikaina.
Senpereko etxe historikoa ! Josepe Bonaparte, Napoleon 1.aren anaia
zaharrenak, Espainiako erregetza utzi behar ukan zuelarik, 1813an, etxe horretan
izan zuen aterbe eta eskerronez bere azpiko zaldia utzi omen zion Goyeneche-ri.
Ikus : « P. Haristoy, Recherches historiques sur le Pays Basque, II, 273-282.»
Egundainokotan, 1839an, Don Carlos errege gaiari hortik iragan beharra
gertatu zitzaion eta hark ere, eskerronez, bi pistolet eder utzi omen zizkion etxeko
nagusiari. Ikus : « P. Haristoy, Recherches historiques sur le Pays Basque, II, 292.»
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GRATIEN ADÉMA ZALDUBY-REN
BIZIA ETA LANAK
(1828-1907)

1907ko abenduaren 10ean hil zen Baionan Gratien Adéma katedraleko
kalonjea, Utsalegi, Hergarai, Artzain Beltxa eta beste izengoiti batzuen
artetik, « Zalduby » bere Senpereko landa baten izena Euskaldunen artean
ezagutarazi zuena1.
1828ko apirilaren 14ean sortua zen Senperen Gratien Adéma. HauteGaronne-tik etorri Bertrand Adéma delako bat zuen aita. Catherine
Goyeneche, Zuharretako alaba berriz ama. Aitaren aldetik gaskoina bazen
beraz gure haurra, amaren aldetik osoki euskalduna genuen eta ere Euskal
Herri guzian ordu haietan ezaguna zen familiakoa : Jean Blaise Goyeneche
(1778-1842), Catherine horren anaia sartzen digu alabainan P. Haristoy
historialariak XIX. mendeko Euskaldun ospetsuenen lerroan. Aintzindari
kementsu agertu ondoan Napoléon-en gerletan, bere etxen aterbe eskaini zion
Josepe Bonaparte errege ondoari Espainiatik ihesi Senperera etorri zelarik
1814eko ekainean.
Eta berriz berdin aterbe eman zion 1839ko karlistada bururatzean Don
Carlos errege beharrari. Josepek, eskerronez, bere zaldia utzi omen zuen
Zuharretan eta Carlos-ek berriz bi pistolet eder2. Dena dela, amaren euskaraz
eta Senpereko eskolako frantsesaz jabetu ondoan, Larresoroko seminariorat
joan zen Gratien Adéma handitzearekin. Geroago apezteko gogoa zukeen
haurrak, nahiz apezgai ez ziren ikasleak ere hartzen zituen egundainotik
Larresoroko ikastegi famatuak. Dakiguna da adiskide onak egin zituela
Adémak Larresoron bere gazte denboran. Hauetarik zen Jean Baptiste
Elissamburu Saratarra (1828-1891), Lapurdiko idazle hoberenetarik izan
beharra. Elgarrekin hasi ziren euskarazko pertsu ederren ontzen. Batean La
Fontaine-ren frantses alegiak zituzten zeinek hobeki euskarara itzultzen, hala
nola « Kuia eta ezkurra » Adémak, « Otsoa eta bildotxa » Elissamburuk. Bestean
bakoitzak bere hoberenetik emaiten zuen, Adémak « Primadera » kantatzen
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zuela eta Elissamburuk « Infirmeria »; hau soldagogoko ixtorio balitz bezala
« Boltixurrak» gaizki izendatua. Gertatzen zitzaien ere bi lagunei biek batean
lan egitea. Horrela egin zuten beharbada « Zumalakarregi »-ri kantua eta
dudarik gabe biek elgarrekin sinatu zuten 1846eko « Betiri Sants », honela
bururatzen dena, 24. pertsuarekin :
« Pertsutan hasi gare aurten bi koplari,
Ezagutarazteko mundu guziari
Zer plantetakoa den Santse de Betiri,
Huntan finitzen dugu zuen zerbitzari ».
Artetik erraiteko « Betiri Sants » pertsuek aipu duten 1846eko gosetea
zinez ikaragarria izan zela jakin behar da. Menturaz Mendebalean ezagutu
izan diren gosete ziklikoetarik azkena izan zen. Hasteko gure eskualdetan
oihartzunik izan zuen bestalde ere, hala nola Hazparnen, Garat herritar apez
sainduaren prediku samin bati esker bihiaren prezioa apalarazi baitzen3 eta
Maulen, Jondoni Joani-ko merkatuan bihiaren prezioa goititzearekin herria
asaldatu eta jazarri baitzen4.
Bainan Larresoroko beste oroitzapenik bazuen bere bizian Gratien Adéma
ikasle ohiak : 50 bat urteren buruan kondatzen zuen nola jai egun batez
Haramboure orduko buruzagiak deitu zuen, ikastetxean kantuz artzera,
Yparraguirre euskaldun kantari ospetsua, Baiona aldean gerlaren ondorioz
ihesliar zegoena. « Ikusten dut oraino, zioen adixkide bati, urratsa erne, aurpegia argi,
gapelua buruan, gitarra eskuan, begia sutan, bizarra apain, gerriko gorria tinko eta espartin
arinak oinetan teatroko taulagainera igaiten. Haren botz ozen ikara entzuten dut, gitarrak
lagundurik xarmantki ari : « Gitarra zartxo bat det...»5
Larresorotik Baionako seminario nagusira iragan zen gero senpertar apezgaia, eta aitzineko euskal urratsei jarraiki zitzaien gure iduriko, ezen etxekoek
oraino begiratzen dituzten haren paperetan aurkitzen dugu lekukotasun
adierazgarri bat : « Ene loreak », berak idatzi eskuizkribua. Ikustekoa da liburuxka hori : izkirioak berak —orai aurki ez genezaken bezalako kaligrafia
baita— olerkien aurkezpen txukunak eta inguruan dauzkaten marrazki apain
margodunek erakusten dute zinezko langile fin eta trebea izan dela horien
egilea.
Biltzen diren testuen azterketa azaleko batek adierazten digu berriz zein
ziren Ademak gogoko zauzkan eta eredu bezala hartzen zituen pertsuak. Hor
daude eta Camousarri-ren olerki gehienak ; « Virgilio » latinezko olerkariaren
itzulpen bat, Zumalakarregi-ri olerkia, « Eri baten gogoetak », « Eri baten liraren
auhenak », « Hiltzeko menean den gizon gazte baten gogoetak » eta holako beste ezezagun
batzuen kantu bi. Liburuxka berean aurkitzen ditugu azkenekotz Adema-ren
beraren lehen pertsu lanak, batzu jadanik aipatu ditugunak :
—« Primadera », —« Zumalakarregi-ri », —« Betiri Sants ».
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Edo lehen zazpi alegiak :
—« Belea eta Axeria »,
—« Kuia eta Ezkurra »,
—« Akerra eta Axeria »,
—« Abreak izurritearekin »,
—« Otsoa eta Bildotsa »,
—« Axeria, Otsoa eta Zaldia »,
—« Tupina eta Eltzea ».
Besteak aipatu gabeak :
—« Denboraz Moro Sarrasinaren eta Euskaldunaren artean gertaturiko gudu baten
gainean ».
Berrogei pertsu Nafarroako harmarriaz eta koroaz argiturik :
—« Eskualdunaren omore oneko kanta »,
—« Euskaldunen omore txarreko kanta »
—« Andredena Mariari » bi kantika.
Orotara Adema gaztearen 15 bat olerki, egileak berak 1850 irian bildu
zituenak. Sail berari jarraiki zitzaion Senpertar pertsularia 1851an ontzen
zituela « Martin eta Kattalin » izeneko pertsuak eta 1854ean berriz Abbadia-ren
Euskal Festetara bidaltzen zituela « Ameriketarako bidean » deituak.
Anartean 1853ko abenduaren 17an Baionan apezturik, Larresororat irakasle zetorren Gratien Adema apez gaztea. Ondoko urtean berean ordea,
1854ean Hazparneko apezlagun izendatu beharra zen.
Iparraldeko Hiri Nausia bezala zen ordu haietan Hazparne herria. Bazen
hor gaindi orai bezenbat bizilagun, hots bost milako bat, nekazari, ilagin,
ehule, larru-apaintzale, zapatain, hargin, zurgin eta beste arotz. Horien guzien
artetik ditxolari, pertsulari ala pilotari asko, ororekin gogotik kurutzatzen
baitzen bikario berria. Adema Hazparnen zelarik, han sortua baitzen Manex
Hiriart-Urruty idazle aipatua (1859-1915), entzun omen zuen haurrean
kondatzen nola Ademak Hazparnen benedikatu zuen lehen ezkontza, jaun
« Gose » eta andere « Egarri »-rena izan zela eta Manex Tturla delako baten
arabera, ezkont-gaiei egin zien etsorta labur eta sarkorra honela izan omen
zen : « Jaun andere espos maiteak, egun hemen enekin duzue egitekoa. Bihar goizetik harat
ukanen duzue eiherazainarekin !»6
Tturla iduriko beste gizon edo emazte mihi luze xorrotx zenbaiti zien nik
uste bikariak bota bere gisako errefera, « Hitzuntziak » izeneko kopla atera
zielarik, « Ikazketako mandoaren » airean :
« Gure herri xumetan zenbat hitzuntzi !
Zinez edo jostetan oro erasi,
Trebes, nahasi.
Beha daude zertan hobendun kausi,
Nori pitz auzi,
Deus ez nahiz bertzetan onik ikusi ». (berriz)
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Hazpandar pertsulariak asko hilak edo herritik urrunduak ziren
Hazparnerat etorri zelarik senpertar apez gaztea, hala nola Katxo-Etcheto
edo Larralde-Bordaxuri-tarrak, beste batzu ez oraino hasiak edo ez sortuak,
hala nola José Mendiague (1845), Xuberri Durruty (1848) edo Aña
Etchegaray Debrusa (1877). Hor gaindi zabilan bizkitartean ordukotz Joanes
Iribarnegaray, Xetre famatua (1831). Ademarekin adintsu baitziren badukete
zenbait pertsu elgarrekin onturik.
Bainan baziren orduan oroz gainetik Hazpandar pilotariak eta 1857an
bikariak osatu zituen pertsuei esker aurkitzen ditugu hiruzpalau ezezagun
genituenak :
« Franchisteguy, Rumeba, botari biziak,
Puttiko, Onddore, pik-lari hobiak... »
Beste bat ere bazen ordea Hazparne herrian eta herritik urrun, bazter
orotan aspaldian, eta bereziki 1847 an Irunen irabazi partidaz geroz, guziz
aipatua :
« Hoien ondotik laster Gaskoina horra hor,
Hogoi urtez nehori ez dik eman amor ;
Kaskoz, begiz bereziz ez zuan ez nihor
Hark bezala pilota zezakenik igor... ».
Zorigaitzez ondoko urtean, 1858ko sukar ustel izurrite ikaragarri batek
ereman behar zuen, bikariak lagundurik azkeneraino, gure pilotari famatua.
Izurrite horrek erakutsi zien orduan hazpandarrei beren bikari gaztea ez
zela bakarrik pilotako edo misionetako kantuak7 egiten bazakien gizona,
bainan bai buru argi bezain bihotz handiko gizona. Ez ote zuen berak bere
eskuz hil kutsudun baten gorpua kutxan ezarri, auzo guziak kutsa beldurrez
ihes zihoazelarik...
Zilegi izan bekit oraino erraitea Piarres Broussain (1859-1920)
Hazparneko auzapez eta Euskaltzaindiaren sortzailetarik izan beharra zen
bataio papera bilatzen nuelarik Gratien Adema apez bataiatzailearen sinadura
dutala aurkitu Hazparneko elizan.
Ondoko urtean, 1860an Mgr Lacroix Baionako apezpikuak izendatzen
zuen Hazparneko bikari gaztea, bere 32 urteekin, Bidarraiko erretor. Hamabi
urte hor egoitekoa zen.
70 urte geroago Bidarraiko errekan iraganen delarik Jean Etchepare
medikuari gogoratuko zaizkio Adema erretor zenak gain hartan egin lanak :
« Ertor etxea, eliza pareta bat eta zurgin jeinua baitzuen, muble batzu ez nola nahikoak »8.
Horrelako lanen artetik badirudi menturaz epeldu zitzaiola jaun erretorari
pertsutarako karra. Ez dugu bederen haren paperetan aurkitu saio berri
handirik. Egilearen liburuxka batean heldu zaizkigu halere « Xuriko » xakur
famatuaren koplak, honelako ohar honekin :
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« Xuriko »-ren kantu hauk 1867an neurtitz-gudukotzat paratuak izan ziren, Otxalde
Bidarraitarrak lehenik murruskaturik eta Zalduby Senpertarrak berregindurik. Ez zuten
garait-saririk irabazi. Geroztik oraino Artzain Beltxak eman diote zenbait eskukaldi9».
Ohar interesgarri honi esker ikusten dugu alde batetik Adema apezak aski
izpiritu idekia zuela Otxalde bezalako parropiant bihurriekin harreman
onetan gelditzeko —oroit beste Bidarraiko erretor batek ez zuela elizan
sartzera utzi Otxalde hilaren gorpua— eta bestaldetik Senpertar pertsularia
jarraikitzen zitzaiola beti bere pertsulari lanari eta lan-moldeari10.
1872an, 44 urtetan, Atharratzeko erretor-nausi izendatu zuen
apezpikuak Gratien Adema Bidarraiko erretora. Bazuen hor ere zer egin
erretor berriak bere parropia lanaz bestalde, eliza berri-berria oraino mublez
eta apainduraz ere beztitzekoa baitzen. Ahal bezain ongi egin zuen Ademak,
bainan iduri luke bestalde Basaburuko haizeak hats berri bat emaiten diola «
Manex »-etik etorri pertsulariari.
Alde batetik kantika berriak argitaratzen ditu Atharratzeko apezak,
Lurde-ko, Betharram-eko edo Sarrance-ko beilarientzat paratu liburuxka
batzuetan, hala nola 1875ean :
—« Jubilau urte sainduan Lourdes eta Betharram-en Eskual Herritik pelegrin zirenen
orhoitzapena », Baiona, 1875.
—« Eskualdun pelegrina-ren bidaltzailea », Baiona, 1877.
Geroxago agertuko dira « San Josepe »-ri, « Santa Luzia »-ri, « Santa Grazia »ri kantikak eta Beloke-ko komentu estrenatzeko edo Aita Sainduaren
jubilaueko —hau « Gernikako Arbola »-ren airean (sic)— egin zituenak eta
zenbat holako ! Gaurko egunean oraino gure elizetan kantatzen diren kantu
ezagunenetarik dira Adémaren « Adora dezagun », Sakramendu sainduari
eskainia, « Uholde baten pare », Ama Birjina-ri buruzkoa eta « Oi Gurutzea !».
Bestalde Abbadia-ren lore jokoetara agertzen zaigu berriz Senpertar
pertsularia, Hergarai izenordearekin aurkezten dituela bi alegia : « Bildotxa eta
Otsoa », « Belea eta Axeria », lehen saria 1873an irabaziko dutenak. Alegia horiek
eta beste asko agertuko dira « Revue des Basses-Pyrénées et des Landes » deitu
aldizkarian 1883tik 1887rako tartean.
1875ean aldiz, Utsalegi izenpeturik, Betiri Sants izeneko pertsu saio
bortitza aurkezten du Ademak eta lehen saria irabazten, nahiz gero, berak
dioen bezala « gobernamenduaren eta framazonen beldurrez » ez dioten saria emaiten
(eskuizkribuan Adema-ren paperetan). Bazakien egileak, lehen aspaldi, « Betiri
Sants »-en ohoretan pertsuak eman zituela, Larresoron, Elissamburu
ikaskidearekin. Bazekikeen ere bera eta adixkidea politika-bide desberdinetan
zebiltzala geroztik. Dena dela bere saioaren izenburuan hitz hauek jarri zituen
Ademak : « Betiri Sants, Lehen miseria, Orai beltzeria ». Ukan zuen erantzuna,
Elissamburuk emanik : « Lehen eta Orai » izenburuko olerkiarekin hain zuzen11.
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Horrengatik ondoko urtean, 1876an, zuzenean oldartzen zitzaion Adema
Errepublikari, honela zioela :
« Errege, Enperadore et’Errepublika,
Xuxen, makur, nahaste, zenbat itzulika !
Ai, ai, ai mutilak ! zenbat itzulika ! »
Garaile atera zen berriz ere gure Zalduby, bainan ez ziren menturatu
oraikoan ere sariaren agertzera. Handik hara ez da gehiago Zalduby
hurbiltzen pertsu primaketetara eta bestalde frantses « xurien » eta « gorrien »
arteko gudukari pertsu bat edo beste eskaintzen badio ere oraino —hala nola
1891eko urriaren 13an Euskal Herriko jauneria « xuri » guzia bildu zelarik
Hazparneko Barrandegian— gazteago batzuei, Diharassarry eta HiriartUrruty apezei, Innocentius Elissamburu anaiari eta bestei uzten die sail hori.
Bere hiruretan hogeita bi urteak betetzearekin Gratien Adéma apezak kalonje
alkia ukaiten du Baionako katedralean, 1890eko uztailaren 10ean.
Kalonje berria Baionara etorri-eta ondoko urtean, hil-zorian gertatzen da,
bere Sarako sorterrian, Jean Baptiste Elissamburu, euskaldun olerkari eta
frantses errepublikazale famatua.
Berehala badoakio laguntzera Gratien apeza bere adiskide xaharra. Eta
bagaude gure buruari galdeka ez ote den aspaldiko kalonje erregezalea karia
horretara Elissambururen lagun errepublika-zalekin haurrindu edo berdin
adiskidetu. Orduz geroz alabaina maiz ikusten dugu Zalduby-ren izena Martin
Guilbeau Donibaneko mediku errepublika-zalearenarekin non nahi agertzen.
Zer nahi den badirudi Euskal Herriaren aldeko politika dela hemendik hara
Zalduby-ren politika bakarra. 1892an Donibane Lohitzuneko euskal-festen
kariara Antonio Abbadia, « Frantziako jakilegoaren aintzindari, euskararen iroslari (sic),
sosten eta Zubernoa Abadiako jaunari », goreskaintzen (sic) dio « Eskualdunak »
izeneko kantu berria. Eta ondoko urtean berriz « euskaldun besta eta
biltzarretako » ontzen digu « Gauden gu Eskualdun » himno famatua :
« Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun !
Guziak beti beti gauden gu Euskaldun ! »
Bere lanarteetan Gratien Adéma kalonjeak bere eskuz biltzen ditu liburuxka
ttipi apain ikusgarri batean « Zalduby artzain beltxaren neurtitzak », beren apaindura
eta musika propiarekin argitaratu nahi zituen bere obra profanoak. 1894an
amets zeukan xede hori, 1896an oraino amets dago, zorigaitzez.
Eta geldituko ere autorea bera hil arte : orduan agertuko dira obra
gehienak, bai profanoak, bai elizakoak, ala R.I.E.B.-en ala « ESKUALDUNA »
astekarian bainan musikarik gabe. Zehaztasun horiek biltzen ditugu autoreak
Azkue-ri idatzitako gutunetan12.
Azkue-ri aipatutako azken gutunak salatzen digu ere Zalduby-ren beste
amets garrantzitsu bat oraino : hau da Euskal Akademia baten ametsa. Usteko

Piarres Charritton
37

ere zuen Anton Abadiak hil aintzin utziko zuela horretarako behar zen dirua.
Bainan jakitearekin Zubernoako jaunak zituen guziez ondoko egin zuela
Frantziako Akademia edo Instituta, « gure etsaia » (sic) Baionako kalonjeak
etsitu zuen alde horretatik delako Akademia euskara izatea13. Horra beraz
nola zitezken Adéma eta Guilbeau, XX. mende honetara heltzearekin, bide
berri bati lotu, euskal ortografia bakar baten xedea betetzeari. 1901eko
irailaren 16an Hendaiako Herriko-Etxean bildu ziren asmu horrekin
Iparraldeko eta Hegoaldeko euskaltzale eta euskal idazle ezagunenak.
Zorigaitzez laster hasi ziren sekulako gataskak eta ondoko urtean
Hondarribiako herriko etxean, irailaren llan Zalduby eta Guilbeau-rekin
gelditzen ziren lagun bakarrek sortu bazuten ere gure aspaldiko « Euskaltzaleen Biltzarra » zenbait hamarkada urte igurikatu behar zuten oraino bai
euskal ortografiaren batasunak, bai euskal akademiak.
Hamar urte geroago Jean Etchepare medikuak eman zizkigun
Hondarribiako bilkura famatuaren oroitzapenak eta erakutsi nola « Mahaipurua, Zalduby xahar ohoragarria, arrunt erlastua, eritua, beti bere xilintxa eskuan, hura
ezin aski inarrosiz » ari izan zen debaldetan14.
1902ko bilkuratik landa, adixkideak oro urrundu zitzaizkola ohartzearekin
Euskaltzaleen Biltzarraren buruzagigoa utzi zion Zalduby-k Arturo Campion
Nafartarrari eta bera Baionako katedraleko kalostrazpietara itzuli.
Azken urtetan bazihoan halere urtero Aldudeko herrira uretara eta han
dirudienez ordu luzeak eramaiten zituen solasean herriko jendearekin eta
bereziki herriko mediku gaztearekin. Hau baitzen hain zuzen, 1905ez geroz,
Jean Etchepare euskal idazle bikaina. Honen lekukotasunari esker Adéma
xaharraren itxura badaukagu « Buruxkak » liburuan15. Daranatz historialariak
eskaini digun argazki pausatuak ez digu hobeki ezagutarazten Etcheparen
lumak baino16 honela baitio :
« Guti dugu ikusi adin hartako xahar hain lirain xut gorarik, ile xuri nasai batzuek bere
begitarte arrai xuhaila eztiagotzen zakotelarik oraino eta iduri gaztetzen. Jauntzitik hiritar
emaiten zuen edo bederen etxeko seme handi. Ibilgunean bazuen menditarrek bakarrik daukaten
halako zalu arinkeriarik gabeko zerbait. Eskuak hain eder eta gurbil zauzkan non berehala
ezagun baitzen zer tresna zerabilaten eta nola. Azken bizpahiru urtetara bizkitartean adinak
hurritua zakon urratsa, burua lurrerat ukurtu gabe haatik. Gaitz zerbait zintzurrari loturik
erlastua ere zen, haren entzutea orozbat goxo eta bitxi baitzitzeien orori... ».
« Zer nahi bazakien —dio oraino Etcheparek— Euskal Herriaz, Euskal Herriko
ohitzez, sinesteez, jaidurez. Euskal Herriko xokoetan aditzen diren hizkuntza bereziez. Ez dut
uste nehork maitatu duen Euskal Herria bihotz kartsuago batekin eta ukan fede gehiago gure
etorkizunean...17 »
Hastetik erran dugun bezala Gratien Adema jaun kalonjea hil zelarik
1907ko abenduaren 10ean, Baionako katedralean egin zituzten elizkizunak
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eta gero bere Senpereko hilerrian ehortzi zuten. Ondotik Jean Baptiste
Daranatz apezpikutegiko idazkari euskaltzaleak « Revue Internationale des Etudes
Basques » delako aldizkarian argitaratu zuen gure autorearen euskal obrari
aintzin solas bezala frantsesezko artikulu bat bibliografiazko xehetasun
beharrenekin. Ohartzen gara frantsesez ere bazuela Ademak zerbaitxka
idatzirik eta argitaraturik, hala nola « Erreboteko jokoaz » eta « Aldudeko herriaz »
bi liburuxka. Bainan oroz gainetik bazuen egunkari bat hogoita hamar urtez
bederen bere eskuz idatzia zuena eta etxekoek eskutan daukatena. Ez dirudi
zorigaitzez eskuzkribu hori argitaratzeko menturarik badugun behin bederen.
Beste guziak hor dauzkagu ordea eta, gure ustez, berrargitalpen bat hartze
lukete beren osotasunean, erran nahi dugu beren bertsio desberdinekin eta
beren musikarekin ere, ezen nehork baino hobeki Zalduby ezagutu zuen
Manex Hiriart-Urruty bezalako behari argi batek, haren alde hoberenak eta
ere ahultxagoak aipatu ondoan, adiarazi zigun zer langile mota izana zen gure
gizona : « Hastean josteta, gero zinez, arta handirekin apainduz, legunduz, hunki eta hunki,
bere kopla ederrak, ari izan da beti, ontsa baino hobeki nahiz eskubilaturik utzi, gazte denboratik
zahartzerainoko lanak »18
Agian noizbait norbaitek ezarriko ditu lan horiek oro gure ikerle gazteen
menean ! Hiriart-Urruty-k, Etchepare-k eta Lafitte-k lehen bezala mirets
ditzagun gaur ere.
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BILDUMAGILEAREN BIZPAHIRU OHARPEN

Bai, kasik ezin sinetsia da : 2006ko udan, atsegin ezin erranezkoa izan
genuen, Dominique Dufau Senpereko notario ohiaren idazkietan kontratu
harrigarri batzuk aurkitzearekin : alabaina, notario lan ofizialak frantsesez eta
euskaraz paratuak zituen, bi hizkuntzeri emanik toki eta garrantzia ber-bera !
Dokumentu horiek, adituek historikotzat dauzkate...
Eta hona non, urte bereko udazkenean, doi-doia gure notarioaren lan
baliosak inprimeriarat igorriak genituela, Gratien Adema Zaldubiren
eskuizkribuak altzorat erortzen zaizkigun Pierrette Dourisboure adiskidearen
eskutik ! Ez baitira lan hauek bertze harenak baino gutiagokoak ! Alabaina,
19. mendeko idazle eta kantugile hoberenetarik izana da gure kalonje
senpertarra !
« G. Adema » izenpetzen ditu elizako kantikak ; bertze gisakoak aldiz
gehienki « Zaldubi » berak hautatu izenordeaz. Haren kantu herrikoietan hor
dugu, bertzeak bertze, hain ezaguna den Zazpi Euskal-herriek bat egin
dezagun. Elizakoetan berriz, Oi Gurutzea, Amodio Ohore, Adora dezagun,
oraino ere elizkizunetan ematen ditugunak...
Senpertar handienarentzat daukagun honen bizia eta obra larrienak
aipatzen dizkigute adituek liburuaren lehen orrialdeetan. Hemen publikatzen
ditugun prediku hauek ordea, ez dira nehoiz jendarterat zabalduak izan eta
beraz Ademaren mintzaldietarako jeinua ezagutzeko parada bikaina dukezu,
irakurle, « Saindu batzuen bizia » eskuartean duzun liburu honekin.
Zer gehitu jadanik idatzien gainerat ? Deus guti : errepikatu bakarrik !
Predikari handia, boz ederra, musika ezagutzen, hots, fede eta kultura
handiko apeza zela eta hortik abiatzen dela haren obra guzia. Haren (eta
Elizaren orduko) irizpide batzuk aldatu dira, eiki, geroztik, bertze edozein
alorretan gertatu den bezalaxe. Dena den, guziek miresten ahal ditugu
Ademaren izkirionea eta kaligrafia. Baina ikusten ahal bazenituzte
eskuizkribu haiek hain ederki berak josiak : prediku bezainbat liburuxka !
Miatu ditugu haren mila orrialdez goiti eta denak berdin onak ! Zinez,
holako euskarazko eskuizkriburik ez da maiz aurkitzen : hainbertze orrialde
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eta denak hain garbiki ezarriak ! Euskarazko lan horiei eman artak erakusten
digu gure hizkuntzaren alderako estimu eta maitasun bat neurrigabea : deus
ez zaio sobera euskarari emateko eginahalako distira eta indarra ! Bai zinez
holako dokumentuen eskuratzea eta haietaz goza-gozatzea, bizian behin
bakarrik gertatzen dena dateke. Oroit, bertzalde, ohituren eta bereziki
pilotaren sustengatzaile sutsua ere izan dela bidenabar.
Ezin gehiago goresgarria zaigu beraz herritar hau, berdin trebe delarik
elizako lanetan nola elizatik kanpokoetan. Orain, lan horiek guziak publikatu
nahi genituzke, zazpi liburukitan. Hona zein liratekeen, ordena eta izenburu
behin-behinekoetan :
1/7 : Saindu batzuen biziaz (eskuartean duzuna) ;
2/7 : Zaldubi artzain beltxaren neurtitzak ;
3/7 : Kantikak ;
4/7 : Prediku zenbait ;
5/7 : Prediku zenbait ;
6/7 : Alegiak eta bertze neurtitzak ;
7/7 : Gaineratikoak.
Lan hau ez da edizio arakatzaile edo aztertzaile bat. Xehetasun labur
batzuk ematen ditugu bakarrik, han-hemenka, nor edo nor lagun
dezaketelakoan.
Hizkuntzari dagokionez erran dezagun « lapurtera » deitzen den euskalkiari atxikitzen zaiola hemen Adema, nahiz hitz batzuk hartzen dituen
bertzerenetan, Hegoaldeko zenbait barne. Guk ez dugu deusik asmatu,
ohargabekeriaz ez bada ; erantsi ditugunak makoen [...] artean daude. Hots,
lan hauetan barna —eta orhoit zazpi liburuki izanen direla orotarat—
aurkitu dugularik hitz bat hobeagotzat daukagun forma batean (batasunari
buruz doalakotz) hura hautatu dugu eta liburu osoan jarri. Ikerleak,
jatorrizko formak ikasi nahi izanez gero, hor ditu faksimileak, denak begi
hutsez irakurgarriak... Forma desberdin batzuk, haatik, hala-hala utzi ditugu, adibidez : zein eta zoin, haien berdintzeak, lana itxuralda zezaketelakoan...
Ademak, hitz batzuk beti berdin erabiltzen ditu, behin ere hutsegin gabe ;
haietan : gare, zarezte, dire, eta holako anitz ; ez dugu-eta aurkitu, ez gira,
zirezte, dira bezalako formarik. Ohargarria dena ere natzaitzue (izan,
indikatiboa), nazazu (ezan, inperatiboa), bezalako formak zein ederki
darabiltzan.
Horiek hola, aitortu beharrean gaude haatik, izaiten atzeman dugula beti,
Senperen izaten erraten dugularik ; ikusiz Ademak forma hori zer
erregulartasunarekin erabili duen, ikusiz bertzalde badaudela gisa bereko
hauek ere :
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—eremaiten (Bixintxo [17]),
—juaiten (Batista [5]),
—jasaiten (Zipriano [19]), izaiten-ek erakutsi bideari jarraiki gatzaizkio.
Bertze hitz batzuk berriz desberdinki erabiltzen ditu (gaiten nola
gaitezen) gure ustez adiera ñabardurarik sentiarazteko gogorik gabe eta, lan
honetan literario alor zabalean sartu beharrez ari izan garenaz gero, hautu
batzuk, keinu batzuk, egin dira batuari buruz. Subjuntiboetan gaudelarik :
—diezon (Adredena Maria [23]),
—diezagutela (Zipriano [15]),
—dietzagun (Zipriano [2]) aurkitu ditugu ; ondorioz dezoten bihurtu
dugu diezoten, euskara batuko dieza- erroari hurbiltzeko, doi bat bederen.
Bide beretik joan gara bertze hitz hauekin ere :
—daiteke, diteke-ren orde (Bixintxo [20], Batista [6] [19]);
—gaitezen, gaiten-en orde (Batista [19]);
—erakusten, irakusten-en orde (Batista [15]);
—nehork, nihork-en orde (Bixintxo [16]);
—dautzut, anitz bada Ademaren lanetan eta hortakotz, darotzut eta
derautzut delakoak forma horrekin ordaindu ditugu ; dau- aditz erro hori
euskara batuan di- dela oroitarazten dugularik.
—ke artizkia : -keen eta –keela bihurtu dugu, -ken eta –kela-ren orde ; ikus
zezokeena, Andredena Maria [14]; zukeela, Petri [6] [11], Batista [10]. Hor
ere, bistan dena, batasunari buruz joateagatik.
—ra(t) atzizkiarekin lanak izan ditugu ezin hautatuz, bi formak
erabiltzen baitzituen, iduriz hiztegietako ñabardurarik adierazi gabe :
BaionaRA doa (joan-etorria) eta BaionaRAT doa (han egoteko).
Azkenean –rat ezarri dugu denetan, gure aitzinean mintzatu diren
Iparraldeko adituak ere hala baitabiltza, gehienki. Erran dezakegu naski
forma hori mugaz honaindiko ezaugarri bat dela, Euskaltzaindiko hiztegian
ere aurkitzen duguna haatik (nehoRAT, 671.orr.) euskara baturako ere onartua.
Grafia kontuetan kontsonante ondoko H gehienak kendu ditugu ; R
batzuen ondotikako zenbait utzi ditugu haatik Iparraldeko ahoskeraren
lekuko eta CH-ren orde X ezarri dugu.
—P eta B-ren aitzinean N : dembora > denbora...
—TS-ren soinua X-rekin adierazten baitzuen gaurkotu dugu : eXaia-ren
orde etsaia emanez.
Bertzalde, aditz barneko : -agoka- bihurtu dugu -auka- hola agertzen
baitzaigu batzuetan :
—naukala (Bixintxo [18]);
—daukatenak (Petri [1]);
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—daukana (Petri [15]); geroxeago argitaratuko diren lanetan (Alegiak
eta bertze neurtitzak) ikusiko duzue berak ezarririk « dauka » andana bat.
Bertze bi hauen artean ere zaila izan da hautu baten egitea : baizik eta
baizen, biak agertzen baitzaizkigu eta ez baitu iduri erran-nahiaren aldetik
ñabardurarik badagoela. Lehena jarri dugu gaurkoagoa delakotz. Horiek
guziak errotik sakondu nahi dituenak jo beza faksimileetarat.
Erran dena, hitz batzuentzat, ohar bat ematen dugu, euskararen ikasten ari
direnen lagungarri ; adibidez, ilki-ren indar bertsukoak direla jalgi edo
atera(tu) jakinarazteko.
Berdin egin dugu izenorde batzuekin (zeroni, zeronek...) eta bertze hitz
andana batekin ere. Oro har, uste dugu, haatik, guzien gozamenerako
hizkuntza zabala erabili duela Ademak, bere bihotzaren araberakoa, Euskal
Herri guzia besarkatzen baitzuen...
Ohore handia da senpertarrentzat, holako langileak (Dufau, Adema...)
Euskal Herriari eman izana. Bata bertzearen ondotik, indartsu azaltzen
zaizkigu aurten, iduri bailuke elkar aditu dutela bazterren hobeki inarrosteko !
Egoitzak elkarren ondoan baitituzte orain, bizian ere auzo zirelarik funtsean...
Biak, Zazpi Lurraldeen geroaz kezkatuak eta halere baikor geroari buruz !
Jakinen ote dugu gizon horien lan ederren eta gogoaren behar den bezala
ospatzen, haien oroitzapenetik probetxu bat ateratzen gure mintzaira
aberatsaren alde ?
Euskara eskoletan eta gau-eskoletan gero eta gehiago irakasten da baina
euskara batu horrek badu, Iparraldean behintzat, lekuan lekukotzearen
beharra eta Ademaren lanek lagun gaitzakete eginkizun horretan. Hots,
lehengoek utzi dizkiguten lekukotasun goresgarri horiek pitz diezagutela fede
eta borondate, Lurraldeetako ahal desberdinak kontutan hartuz, eta beraz
urrats desberdinez, gelditzen zaigun bide luzean, indarrak elkartuz joateko,
euskara hizkuntza ezagutua eta mintzatua izan dadin Euskal Herri osoan !
2007-09-29. Henri Duhau
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Zein herritako patroinak diren,
Iparraldean
Jondoni Bixintxo : Beskoitze, Hendaia,
Uztaritze, Ziburu...1
Jondoni (Joanes) Batista : Arrangoitze,
Domintxaine, Donibane Garazi,
Donibane Lohizune, Hazparne, Iholdi,
Irisarri, Larraiñe, Maule...
Jondoni Petri : Aiherra, Donazaharre,
Hiriburu, Senpere.
Jondoni Juliano : Ortzaize...
Andredena Maria : Ainhoa, Aldude,
Ahurti, Armendaritze, Arnegi, Azkaine,
Bardoze, Baiona (Katedrala), Bidarte,
Heleta, Urepele...
Jondoni Zipriano : Lekorne...
Jondoni Martine : Ahetze, Akamarre,
Arrosa, Biriatu, Donamartiri,
Miaritze (St-Martin), Sara...
«Que soy era Immaculada Counceptiou »
Santa Luzia : Atharratze...
Jondoni Eztebe : Baigorri, Donoztiri,
Ezpeleta, Makea, Urketa, Zalgize...

1

Besta
eguna
noiz

Eskuizkribuko
orrialdearen
neurria (zm)

01-22

14 x 9

06-24

19 x 13

06-29
08-02

18 x 12
12 x 8,7

08-15
09-16

18 x 12
17 x 11

11-11
12-08
12-13

17 x 12
17 x 11
13 x 8,5

12-26

14 x 10

Urruñan ere Bixintxo ohoratzen dute baina ez hau Landesetako Saint-Vincent de Paul baizik.

Aspaldiko ohitura : « Jondoni » deitzen ditugu Iparraldean saindu « handienak » eta « zaharrenak »,
naski (?). Bertzeri « San » : San Frantses Xabierekoa, San Iñazio Loiolakoa, San Mixel Garikoitz...

II
———————————————

Gratien ADEMA « Zaldubi »ren
predikuak
saindu
batzuen
biziaz
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JONDONI BIXINTXO1
diakre martiraz

Hæc est victoria quæ vincit mundum, fides nostra.
Hau da bitoria mundua garhaitzen duena : gure fedea.
(Jondoni Joaniren 1. Epistola, 5. kapitulua)
[Girixtinoak]
Denborak hain goibel, bazterrak hain hits eta zer ? Hemen orai bitoria
aipu ! Hau ez ote da kasik eskarnio2 bat ? Ez segur. Bainan hots, girixtinoak,
bihotz erori hauen norapait altxarazteko ; hots, munduko desolazioneri
hobeki ihardokitzeko ; hots, mundu huntaz hobexagorik ere badela guretzat
orhoitzeko ; hots, beraz oraino zerbait bagarela gogoari ontsa emaiteko, on da
bai, harat goiti, goiti beha dezagun ; on dugu hemengo lotsamenduen3 erdirat
zerutikako haika aldi bat, fedearen oihu bat... Fedea ! Fedea ! Zer gauza ederra !
Zer argia ! Zer sua ! Eta zer indarra !
Bai egun eder zait, Jondoni Bixintxo etsenplutzat hartuz, zueri aipatzea
fede horren balentria eta bitoria handi bat... Ez da oraikoa. Egun hain xuxen
egiten ditu mila bortz ehun eta hirurogoita zazpi urte1
Bixintxo martirak, bere fedeaz eta bere heriotzeaz zapart eginarazi ziola
mundu huntako puxantzia izigarri baten urguluari. Beha zazue hunat,
denborak noizbait oro histen, ahantzarazten eta ezeztatzen ditu eta huni deus
ez dio kendu. Denbora bera du eta Jondoni Bixintxoren bitoriak eta haren
famak edergailu eta berritzaile.
Egun Saindu horren laudorioak ez dire xoilki hemen : Eliza katoliko
guzia, mundu guzian hedatua dena, zuen patroin loriosaren laudatzen eta
ohoratzen ari da egun. San Agustin handia ez zen naski edozoin. Hura zen
hura aditzekoa, Bixintxo martiraren berriak barreiatu4 zituenean berak bere
talendu miragarriarekin munduko bazter guzietarat.

Jondoni Bixintxo
69

Ordean, dio San Agustin hark berak, martiren bestaren zinez zelebratzea
da heien bertuteen imitatzea. Celebratio solemnitatis martyrum imitatio debet esse
virtutum. Ez da gaitz martir baten ohoretan besta egitea, handi da ordean haren
fedearen eta pairakortasunaren5 imitatzea ! Facile est honorem martyris celebrare,
magnum est fidem atque patientiam imitari. Horra nik ere egun girixtinoak zertarat
nahi zaituztedan lehiarazi. Hoc sic agamus ut illud optemus. Zuk martiren erregina
lagun gaitzatzu.
I.
Jondoni Bixintxo sortu zen Espainia Hueska-n. Hiri horren izen eskuara
hortarik erran daiteke toki hura denboraz Eskual herri izan dela... Jondoni
Bixintxoren denboran preseski Espainia alderdiko Eskual herriak orai baino
urrunago hedatzen ziren, eta egungo egunean ere Hueska auzo dute.
Bixintxoren aita Erromako Kontsul baten seme zen ; ama berriz, diotenaz
zenbaitek, Jondoni Laurendiren arreba, anaia martir hil ziotenean naski,
Espainiarat ihes etorria.
Bixintxo haurretik girixtino bide zen. Eskolen hartzeko urtetarik segurik
eman zuten Balerio Saragozako apezpiku sainduaren gidaren azpian.
Apezpiku horrek laster eman zion Bixintxori bere begi kolpea ; adinak
emaiten zion baino gehiagokoa zen, bertute eta antze suerte guziez... Balerio
sainduak, bera ordukotz xahartua eta kasik ezindua izanez, lehenbailehen
Ebanjelioaz ordenatu zuen6 eta, handik goiti, apezpikuaren partez beti
Bixintxo diakreak zuen predikatzen. Bixintxo gazteak, bai bere etsenpluez bai
bere hitz salbagarriez, zituen argitzen, sustatzen, kontsolatzen hango arima
guziak. Ille erat lucerna ardens et lucens.
Gazte eta saindu ; saindu eta bertzeen saindutzaile ! Hori da hori eder !
Hori da miragarri ! Hori da lehen bezala orai ere ohoragarri. Bai orai ere herri
batean zer zaitzue ederragorik ? Eta, guk ere, herrietako artzainek, gure egin
ahalen gainerat gure ezin eginaren laguntzeko zer dukegu Jainkoaren graziaren
ondotik, gazte saindu batzuen etsenplua bezalakorik ?
Gaztetasuna lurreko dohaina ! Bertutea zeruko dohaina ! Eta horiek biek
betan, biek elgarrekin zer egiten daukute ? Aingeru bat inkarna baladi, dio
San Agustinek, ez ez liteke hoinbertze ! O gazteak bazinakite guziek zer den,
prestu, garbi, saindu izaitea ! Ah ! nahi bazinute ! Ah ! balia bazintezte izaiten
ditutzuen graziez Jondoni Bixintxo bezala !
Ordean erranen dautazue, aise zen saindu izaitea Jondoni Bixintxoren
denboran. Hala hala7 oraiko mendeak lanak ditu munduko lausengueri eta
usaieri ihardokitzea ! Eta nik berriz ihardesten dautzuet : o gazteak, o
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zaharrak, orduan preseski zituela lanak, girixtino izaiteak berak ! Zer mintzo
zarezte oraiko munduaren lausenguez, usaiez, enganioez ? Zer dire horiek
orduko legeen eta izigarrikerien aldean ?
Zer denborak ! Jondoni Bixintxoren denbora heiek! Oraikoez badugu
erraiteko ? Oduan zen orduan jende girixtinoa zinez urrikaltzeko !
Behinik behin paganotasuna zen oraino mundu huntan nausi. Erromako
tronuaren gainetik, hark manatzen zuen mundu guziari. Oro haren meneko,
oro haren esklabo ; bazter guziak hark ikaran atxikitzen ; eta ohartua
nunbaitik ateratzen ari zaiola partida8 bat, gutien ustean, bizirik uzten badu
gaihentzerat9 dohakona ; eta jakin partida hori girixtinotasuna duela ; eta
ikusten girixtino lege horrek, traba suerte guzien artetik, bazter guziak
beretzen ari dituela. Pentsa beraz paganotasun bekaizti hori zer haginean10
dagoen girixtinoentzat...
Hala hala11, bai legeak, bai enperadoreak, hitz batez mundu huntan
zerbait indar edo podere zuten guziak, girixtinoen kontra ziren, nundik heien
arraza, heien izena bera kasatuko eta arrunt ezeztatuko zuten. Girixtinoen
ontasunak bahituak, berak hiltzerat kondenatuak ziren.
Neroni12 ibili naiz, ene aditzaile maiteak, heiek lurpean eginak zituzten
gorde leku famatu hetan. Harat biltzen ziren beren mixterioen zelebratzerat ;
han preparatzen ziren beren fedearen tribunaletan haltoki13 agertzerat eta
zernahi tormenten erdian gero beren biziaren emaiterat ; han ehorzten edo
hobeki erraiteko altxatzen zituzten beren hilak. Harri zintezkete bazinakite
zer tokiak diren lurpe heiek!
Bertzalde oraino neronek14 ikusi ditut lehen mende hetako girixtinoak
preso atxikitzen zituzten zepo ikaragarri hek. Ikusi ditut plaza batzu gure
erreboten maneratsukoak girixtinoen odolaren ixurtzen ikusteko eginak.
Beha egoiteko jar-lekuak asentuz15 eginak, mailka mailka dohazi harritzeko
da zein gora. Jar-leku heien azpian dire etxola batzu zointan baitzauzkaten
bortuetan atzemanikako asko basabere suerte, lehoin, tigre, hartz, otso, eta
holako horietarik. Batzuetan bakarka, bertzetan ehunka, girixtinoak
biluzirik preso paratzen zituzten erdiko plazaren barnean. Jende guzia jarlekuetarik oihuz abiatzen zen : « Idek, idek basabereen ateak !». « Christiani
ad bestias ! Christiani ad bestias !» Orduan basabereak laxatzen zituzten
girixtinoetarat eta bizirik han janarazten ziozkaten edo aseak balin baziren
pusketan bederen emanarazten. Girixtinoen gostuz16 holakoak ziren
paganoen jostetak.
Zer ? eta halere girixtinoak izanki ! Bai, bai eta geroago eta gehiago izanki.
Heien odol ixuri hura zen ereiten dugun hazi baten pare. Bihi bat lurrerat
bota eta ehun hark berak ekar. Sanguis martyrum semen christianorum... Ori, huna
hetarik batek behin zer erraiten zion enperadoreari :
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« Gu, girixtinoak, hain abiatu berriak gare, eta ja betetzen ditugu zuen
hiriak, herriak, plazak, karrikak, etxeak, zure armadak berak. Ez dauzkitzuegu
uzten zuen jainko alegiazkoen tenploak baizik. Gu bixtatik norapait joan
baginte, orduan izi zintezke zeroni17 ikusiz zein huts eta murritz geldi
litezkeen bazterrak.»
Hori zait bada hori eder, hainbertze traba, hainbertze debeku, hainbertze
masakreren artetik fededun heien emendatze hori... Hala hala18 gu oraiko
girixtino hauk flakatuz, guttituz joaite hau, hau ez zait ohore dugula. Gu,
oraino segurik, deus traba handirik gabe libro garenak gure erlisionearen
pratikatzerat, galdetzen dautzuet, zer ari gare ? Zenbat errextasun, lausengu,
maina eta pereka ez dugu behar girixtinotasun huntan xutik bederen nolazpait
egoiteko ?
Mundu huntan zernahiren hastapenak mendre izaiten dire. Orduan
preseski nahi lukete gauza guziek, larrituxe arteraino segurik, ahalik gutiena
min hartu.
Arren19 beha zazue hunat. Galbarioko heriotzetik hasirik eta segidan
hiru ehun urtez girixtinotasunari alde guzietarik purrustan odola dario.
Nehun ez dute utzi nahi finkatzerat, nehun ez da harentzat trabarik baizik.
Bere izaitez, bere jitez, jendearen naturalezarentzat aski latz edo aski
lotsagarri20 ez balitz bezala, zernahi asmatzen eta egiten diote etsigarri
bilakarazteko, berari posible balitz, uko eginarazteko. Gaixo artaldea ! Pusillus
grex. Beraz nola ihardok diro21? Nola iraun dezake ? Zer indar egin dirote21
bildots gaixo horiek hoinbertze otsori buruz ? Agni inter lupos !... Zagozte23,
zagozte ! Hara han Jondoni Eztebe bat Jerusalemen. Horra hor Jondoni
Laurendi bat Erroman. Huna hemen berriz gure Jondoni Bixintxo... Atera
bedi holako, eta nik erranen dautzuet nork eman beharko duen amor. Horiek
ez segurik !
Urrunago joan gabe, iduritzen zait, galde bat egin nahi dautazuela
hemen...
Zer ? Girixtinoen legea gizonaren xuxen gobernatzeko, jendea jendearekin
bakean, amodioan biziarazteko, lege bat hain paregabea izanki... Zer ? lehen
mende hetako girixtinoak bereziki hain sainduak, hain perfetak izanki eta
zertako bada paganoek ez zituzten ikusi nahi ? A, ene aditzaile maiteak !
Jesukristoren lege horrek hainbertze etsai izaitea niri segurik gauzetan den
naturalena zait, ezagutzeraz geroz24 munduaren naturaleza...
Uste duzue pagano denbora hetan zirela bakarrik gure erlisioneari gerla
egiteko arrazoinak ? Berdintsu da orai ere : ezen orai ere munduak naturaleza
bera du. Gizonaren izpirituak orai ere egiari nekez behatzen du. Gure
bihotzak orai ere pasione edo janiza25 berak ditu ; berdin orain ere
makurrerat, gaizkirat eta biziorat ekarria da.
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Arren26, girixtino lege hori ez da gorpuzkin ; ez gaitu segur ile alde
perekatzen... Latz zaiku, garratz zaiku, beti eta beti gure naturalezaren
gostueri uko egitea. Si quis vult venire post me, abneget semetipsum.
Zenbat ohoin orai ere munduan ? Zenbat lohi, zenbat urgulutsu, zenbat
gormant eta hordi, zenbat alfer eta bano, zenbat bihotz gogor eta gaixto,
zenbat izpiritu makur, arin, xoro eta ergel ? Horiek guziak Jesukristoren legea
merke sal lirotenak27 eta ahal balute gogotik eta fite kasa28 lirotenak !
Lehen ere egin ahalak egin eta oraino ere ez etsitzen ! Bizio suerte guziak
lehen usatuak nausi eta orai ere hala nahi ! Desafio egiten dautzuet orai ere
gure erlisioneak dituen etsaietan bat ez duzuela atxemaiten errezelu29
gabekorik... Urrikari haut mundua berriz ere holakoen menerat erortzen
bahaiz ! Guardia emak, famak handi dituk bazterretan ! Kasu, girixtinoak,
kasu guk ere, gure fedeari eginak zaizkon ausikieri ! Jadanik gure Aita Saindua
preso dugu, paganoen denboran usaia zen bezala. Zertarat ote gohazi ? A
fedea ! Fedea ! A Europako populuak ! A mundu guziko populuak !
Bertzelako gostuan zintezkete oraiko eta geroko fedea nausi bazinute, fedea
oso bazinute ; fedeari behatzen bazinezte. Oi zein eder litekeen mundu hunen
bizioeri gaina har baleza, gure fedearen bitoriak ! Et hæk est victoria quæ vincit
mundum, fides nostra.
II.
Orduan ez ziren populuak edo erresumak orai bezala berex, bakotxa bere
gain eta bere gobernuko. Munduaren bazter guziak Erromako gobernu nausi
bakarraren azpiko ziren. Hortarik juja zazue zer indarren eta puxantziaren
jabe ahal zen gobernu gaitz horren buruzagia : Erromako enperadorea !
Jondoni Bixintxoren hondar urteetan bi enperadore ziren partzuer, edo
xuxenago mintzatzeko, bi munstro, biak jende odolez ezin aseak eta deitzen
ziren : bat, Diokleziano eta bertzea Maximiano.
Girixtinoen berri aise zakiten eta heien odola, garbiagoz30, zernahi baino
nahiago bide31 zuten ixurarazi. Ustez naski lehenago ere heien aintzinekoak
ez ziren aski bermatu, biek elgar aditurik, abiatu ziren behar zutela girixtino
arraza guzia arrunt eta behin betikotz bere odolean ito.
Jakiten dute Espainian ere Jesukristoren legea nehun baino gehiago
finkatzen ari dela ; beraz han ere heien errabiak baduela nori jazar eta nori lot.
Entzun dute badela Saragozan fama handiko gizon gazte girixtino bat, bere
bertuteez, bere dohain handiez eta bere predikuez alderdi heiek guziak
argitzen eta girixtinotasunean sarrarazten ari dituena. Beraz Bixintxo saindua,
laster zure aldi da, salatua zare !
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Daziano deitzen den gizon izigarri bat enperadoreek, beren partez, prefet
karguan igortzen dute Espainiarat. Bai segurki Daziano hori paregabea
hautatu dute girixtinoen masakrean aritzeko. Ez du manamendu beharrik ;
bera utz bezate, ezen bera hartakoa32 da.
Daziano sartzen da Saragozan. Oihu eginarazten du enperadoren legea :
fedea haren aintzinean ukatzen ez duten girixtinoek zernahi tormentetan33 hil
behar dutela.
Hainbertzenarekin, soldaduak etxez etxe abiatzen dire, atxeman ahalikako
girixtino guziak preso hartzen dituzte eta Saragozako zepoak laster betetzen
dire. Zahar, gazte, haur, guziak metaka han daude bakotxa bere hiltzeko
aldiaren beha, haragi saltzaile baten heian34 aratxeak eta bildotsak atxikitzen
diren bezala.
Azkenekotz Dazianori bere tribunalerat ekartzen diozkate35, Balerio
apezpikua eta Bixintxo haren diakrea. Horiek biak bere aztaparretan ikusteaz
ez du guti atsegin hartzen gizon odol gose horrek. Gauza bat, hargatik, huts
egin du. Azkeneraino hauk atxikitzeko plazan hautarik hasi balitz menturaz
zenbait girixtino izanen zen horien heriotzeak iziturik eta horien hitz
sustagarriek eskas eginik fedea ukatuko zutenik. Daziano ohartzen da ez
duela gehiago Saragozan segurik horien hiltzetik probetxu hanbatik. Bere
horiekin badoha Valentziarat, horien etsenpluaz valentziarrak behar dituela
ikaran ezarri.
Bi saindu horiek elgarri gatez amarratuak36 oinez jarraiki behar
Dazianoren zaldiari, goserik, joka, pusagakoka37 zeramatzaten soldadu
batzuek. Valentziarat zirenean38 preso ezarri zituzten hiriko zikintegi batean,
guardianoari debekatuz heieri deus jaterat emaitea. Zikintegi hartarat ordean
zerutik ekartzen zioten aingeruek behar zuten hazkurria. Zenbait egun
bazuen han hetsiak eta abandonatuak zaudezela39 Dazianok galdetu
zituenean bere aintzinerat.
Pentsatzen zuen engoitirik leku gisa hartan hala egonez, aski flakatuak
bide zirela40 eta aski lotsatuak nun haren ustez ez baitzuketen kalipurik41, ez
bihotzik, beren fedean fermu egoiteko.
Nor harritu, hura harritu, ikusi zituenean biak beren itxura guzian
norapait ere edertuak eta azkartuak. Jazartzen da furian guardianoari : « Zer
egin duk nere erranez ? Eder zaitak42 gure enperadoren etsai batzu
presondegitik hola gizendurik ateratzea » Gero itzultzen delarik Baleriori eta
Bixintxori buruz : « Hots berehala adora zatzue enperadoreen jainkoak »
Apezpiku xaharra bere mintzo-debekuarekin43 abiatzen da ihardetsi
beharrez ; ez dezake bere burua adiaraz. Bixintxok egiten dio : « Aita, otoi utz
nazazu ni mintza nadin bientzat.» Bixintxo orduan hasten da : « Zuentzat44,
Daziano, zuen jainko gezurrezkoak, zuen jainko ezdeusak. Ez dugu ez guk
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ezagutzen gizonen eskuz obratu jainkorik. Guk adoratzen dugun Jainkoa da
zerua, lurra, geroni, ez deusetarik egin gaituena eta guziak bere probidentziaz
gobernatzen dituena. Hura da Jainko bakarra gure sinestea duena, bai eta ere
haren seme Jesukristo gizon egin eta guretzat hil dena. Eta orai guk ere nahi
ginuke haren amodioz ixuri gure odola eta eman gure bizia.»
Girixtinoak, zer nahi duzue errepusta ederragorik ? Hitz bakar horietan
horra nun Bixintxok bere jujeari zabal-zabala erakusten dion ez xoilki bere
fedea bainan oraino gure erlisionearen sustantzia.
Holakoak ote dire, girixtinoak, munduaren artean, asko konpainietan,
asko fedegabekoen aintzinean, gure fedearen su pindarrak ? Zer ari haiz hor,
girixtino herabea45? Zertan hago hor, hoin hits, hoin ixil, hoin beldurti ? Nor
duk hor hola izitzen hauenik ? Daziano bezalako puxant eta ikaragarri zenbait ?
Joan zuan46 joan halakoen denbora. Eia ikus ! Zer ? Mundutar elhe-untzi47
deus ez dakien hori ? Bahitu ere holako hamar... Hots, eskualduna altxa, eia,
kopeta hori. Girixtino bahaiz ez duk hiri kopeta horren apaltzea, bainan bai
bertzeri apalaraztea. Errotek48 : « Ni girixtino naiz eta zueri behatuz, orduan
are nahiago.» Ez ordean, o eskualduna, ez haiz, eiki, orai lehengo hura.
Mundua kurrituz ikasi duk lekuan lekuko gisa egiten. Han menturaz ahalke
izan haiz fededun arrazatik hintzela erakusteaz. Ez huen menturaz, hortako
hemendik hanbat urrun ateratzearen beharrik. To, hurbileko hiri hortan ; to,
merkatu horietan ; to, herriko ostatu hortan... Arrotz baten ikustea aski,
fedegabeekin, fedegabe ; juduekin judu, turkoekin turko. Harritu zaik hire
girixtino odola. Ukatzen hau Eskual Herriak.
Bixintxoren hitzetarik ezagutu zuen laster Dazianok haren fedea deusek
ezin bentzutua zela. Balerio apezpikua, hain ezindua zelakotz, jadanik bere
adin handiaz beraz, manatu zuen desterratua izan zadin. Bixintxo gero
estekatzen dute xibalet edo gindaxa49 batzueri. Han lau zango-besoak soka
batzuen medioz, tornuaren indarrarekin estiratzen diozkate junta guziak
zartatzerainokoan. Denbora berean burdin behatz xorrotx batzuez
sakailatzen50 diozkate menbro guziak. Daziano berriz irriz aldetik beha eta
galdez dagoko, eia hala bere gostuan denetz. Bixintxok errepusta : « To, uste
ez baduk ere, nehork ez zautak egundaino egin holako atseginik. Hots,
burregoak emazue gogotik ; nik uste baino indar guttiago duzue.»
Errabiaz eta despitez Dazianori su dario begietarik, arrapoa51 ahotik.
Gindaxetik ateratzen du Bixintxo eta etzanik emanarazten burdin grilada
baten gainean su brasa gorri bat pitzaraziz azpitik. Sua heltzen ez zaion
alderdiak erretzen diozkate burdin lama gorriz eta zauri bakotxerat gatza
botatzen diote are saminkiago min har dezan... Halere Bixintxo bizi, eta ohe
goxo baten gainetik bezain gostuz oraino mintzo Dazianori eta burregoeri :
eia ez dutenetz bada zerbait gehiago pentsatzen ahal haren tormentatzeko52.
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Dazianok ez jakin gehiago zer egin, manatzen du Bixintxoren presondegia
berdura dezaten dena baxeraki puskaz eta heien gainean ihaus itzulka
erabilirik han utz dezaten. Gau minean53 guardiano guziak ordukotz
lokartuak, zerbaitek iratzartzen ditu. Behatzen dute presondegirat.
Presondegia argi mirakuluzko batez argitua da ; usain on eta goxo bat
ateratzen da haren barnetik eta Jondoni Bixintxo bera hantxe dabila xutik
harat eta hunat gorputz guzia oso eta eder, deus egundaino izan ez balu
bezala.
Berehala berri hori eremaiten diote Dazianori. Dazianok manatzen du
ekar [dezaten] martira bere aintzinerat. Oraiko aldi huntan hasten zaio
eztitasunez eta zernahi plazer eskainiz, ikusteko hola bederen, bentzu54
dezakeen. Emanarazten du etzanik ohe guri55 batean ; ordean gure martira
han paratu56 duteneko, oihuz hasten zaio Jainkoari : « O Jauna sofritzetik
gelditzekotz ez naiz nahi egon gehiago bizirik.» Hainbertzenarekin suspira
bat... Hura zen haren azken hatsa.
Prefetak sainduaren gorputza botarazten du larre batera, ihiziek han jan
dezaten. Hamabortz egunen buruan gorputz hura oraino oso zen ; ihiziek ez
zuten hunkitu nahi. « O Bixintxo ! dio oihuka, Dazianok, zer, hilez geroz ere
hik ni behar naukala garhaitu !» Zaku baten barnean josirik orduan berriz
botarazten du itsaso zabalerat. Hor ordean oraino urak berekin ekartzen du
gorputz hori leihorrerat57. Girixtinoek atzemaiten dute eta altxatzen58 gauaz
beren gorde leku batean.
Girixtino maiteak xehetasun horiek eta gehiagokoak aspaldi bazinakizkaten59 guziek... Bainan egungo egun hunekin nola nindagokeen horien
orhoitzapena laburtuz bederen erreberritu gabe ?
Huntan akabatzerat60 noha... Ikusi dugu Jondoni Bixintxok zein gogotik
eta zer atseginekin jasan zituen tormentarik ikaragarrienak, ikusi dugu nola
zagoen lorietan hiltzeari. Zer etsenplua guretzat ! Etsenplu bat kasik lotsatzen
gaituena, baldin erraiten bazaiku etsenplu hori guretzat dela. Nahi dut
hoinbertzetarainokorik gabe ere salba gaitezkeela... Bai bainan baitire
gutartean ainitzak deus funtsik egin gabe, deus sofritu gabe, penitentziez
hanbat min hartu gabe, zerua saritzat nahi luketenak ; hiltzerat aintzinetik
preparatu gabe heriotze urus bat pretenitzen dutenak. Nausi dibinoari jarraiki
gabe haren dizipulu izan daitekeela uste dutenak. Berek lege eginez, goxogoxoa, eta laxo-laxoa, girixtino alegiazko bederen direnak... Soldadu bai,
bainan sekulan gerlarik ez ikustekotan ! Zenbat holako ez gare ? Martiren
tormentak ? Gutixagokorik ere aski da guri uko eginarazteko : hala nola
kofesioko umiliatze eta zernahiren aitortze hori ; hala nola barur egite eta
mehe egun horiek ; hala nola plazer lizunetarik begiratze hori ; hala nola
okasione batzuetarik ihes egite hori ; hala nola etsaieri barkatze hori.
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Ez dute, bada61, horiek egundaino nehor hil. Ez da bada horietan
hanbateko tormentarik. Eta hala ere gu lotsa ; hala ere gu ukoan62 egoki ! Zer
girixtinoak gu ! Adi dezagun eia zer dion Jesukristo gure Jaunak : Qui non
bajulat crucem suam et venit post me non potest meus esse discipulus. Bere gurutzeari
gogotik lotzen ez dena eta nere ondotik ez dabilana nehundik ez daiteke izan
nere dizipulu ! Eta hola zenbat ez dauku erraiten guri adiarazteko girixtino
izaitea ez dela ez gero josteta bat ; ez dela ez gero aiseriazko gauza bat ; lehen
ez zen segurik hala, orai ere ez eta hemendik aintzina are eta gutiago.
Guardia63 gauza huni ! Ez gare orainokoan zuek ez ni behartu gure odola
ixurtzerainokoan. Nondum usque ad sanguinem restitistis, adversus peccatum
repugnantes... Bainan hemendik goiti ez fida. Girixtinoak, Jondoni Bixintxoren
denborak joan dire bainan, hek bezalako batzu jin ere badaitezke. Manera eta
seinale eta nahikaria handiak dire bazterretan hartako. Gure erlisioneari gerla
egiteko lehengo arrazoin ber-berak ditu munduak. Lehen paganoak ziren gure
fedearen etsaiak ; orai paganoak baino areagokoak. Hauen aldia orai dateke
noiznahi.
Ordean beren egin ahala eginik ere, zer eginen dute Jesukristoren Elizari ?
Zenbait adar edo aldaska eri edo ustel kenduko, eta berak ere eroriko ; Eliza
xutik utzirik berak herrauts bilakatuko. Beti hala izan da eta beti hala izanen
da.

1 315ean hil zuten Bixintxo ; hemen aipatzen zaizkigun 1567 urte horiek gehituz, 1882koa dateke
prediku hau.
2 trufatze bat
3 indargabetzeen, ahalgabetzeen...
4 hedatu, zabaldu
5 jasankortasunaren
6 Zer erran nahi ote da ? Dakienak argi gaitzala.
7 aldiz (Hola da Senperen bai eta Beskoitzen ere)
8 arerio
9 nausitzerat
10 ≈ herrarekin, maleziarekin, gorrotoarekin
11 halaber
12 nihaur
13 goraki, ozenki
14 nihaurk
15 hargintzaz (?)
16 giristinoen bizkar
17 zuhaur (zu-ren indargarria)
18 aldiz (Senperen hola da eta Beskoitzen ere bai)
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19 ≈ alta (bada)
20 nekagarri
21 dezake
22 dezakete
23 zaudete, zaudete, batuaz, hots, begira, begira...
24 ≈ ezagutzen bada
25 gose handia, gutizia, irrika, tirria
26 ≈ beraz
27 lezaketenak
28 haiza, uxa
29 ahulezia, akats
30 garbiagoa zelakotz
31 nahiago zuketen
32 lan hortan zaletasun handikoa
33 torturetan
34 barrukian, ikuiluan
35 dizkie, batuaz
36 lotuak
37 pusakoka (?), bultzaka (?)
38 Valentziarat heldu zirenean
39 zeudela, batuaz
40 ahulduak ziratekeela
41 kemenik
42 antiphrase
43 motela, totelka mintzatzea
44 begotz, eliptikoa dateke hor (beude zuentzat, batuaz)
45 uzkurra, lotsatia
46 zen, to-ka
47 kalakari bazter nahaslea
48 erran iezaiek, batuaz
49 Espèce de treuil avec cliquet anti-retour
50 taillader, inciser
51 haguna, eldarra
52 torturatzeko
53 gauaren erdi-erdian
54 garaitu
55 ohe goxo, eroso
56 ezarri
57 uretik lurrerat
58 leku segurean eman, gorde
59 bazenikizkiten, batuaz
60 bukatzerat
61 ≈ alta bada
62 uko eginez
63 ≈ kasu emazue
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[JONDONI JOANES BATISTA]
(Hazparnen egin lehen predikua, 1854an)

Et multi in nativitate ejus gaudebunt.
Eta ainitzak haren sortzeaz bozkariatuko dire...
(Hitz hauk hartuak ditut San Luk ebanjelistaren lehenbiziko kap.)
Ez dakit, girixtinoak, nor ez litekeen bihotzaren zolaraino hunkitua izan
eliza hunek orai begien aintzinean ezartzen dautan ikustapen eder huntaz.
Zerk hunela inarrosi ditu herri handi huntako bazterrak eta jende oste
hau guzia leku berezi huntarat bilarazi ? Zer gertatu zaio bada populu huni ;
ezen ahantzirik desterru huntako nigarrak ez daut egun adiarazten
bozkariozko eta alegrantziazko kantikarik baizik. Lurreko erresuma eta
aberastasun guzien jabe litekeen printze bat, bere eskuak, bere besoak, bere
bihotza zabalik heldu balitzaitzue zuen arterat, bere boterearen seinale
guziekin, zer egin zinirokete1 gehiagokorik ?
Girixtinorik egundaino ikusi ez duen pagano bat gerta baladi uste gabetan
hemen sartzerat, zoratua geldi liteke, ez lakike zer erran, ez lakike zer pentsa.
Bainan huna nun fedearen argiak erakusten dauzkidan gizonaz eta lurreko
puxantzia guziez ainitz gorago diren izaite miragarri batzu, heiek ere zuen
arterat jautsiak, egun zuekin baltsan2 aurkitzea bertze zeru bat balitzaiote
bezala ; ezen huna nun zuen bozkarioak aingeruen bozkarioarekin bat egiten
duen, huna nun zuen alegrantzia kausitzen dudan dohatsuen alegrantziaren
iduriko.
Ez dut beraz zeren lur hunen gainean bilatu egun hainbertze lehiarekin
guziek ohoratzen duzuena. Badakit erregeen etxeetan badirela puxantzia,
edergailu eta aisia guzien erdian igeri bizi direnak. Ecce qui mollibus vestiuntur in
domibus regum sunt... Begotz3 ordean, begotz orai beren gisa handitasun
iragankor horiek. Altxa, altxa gure begiak, altxa gure bihotzak mundu
hunetarik eta mundu hunen enganioetarik gorago. Sar gaitezen, izpirituz,
dohatsuen egoitza distirant hartan : han han dire egiazko handitasunak,
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egiazko atseginak. Han Jainko batek berak erakusten dauku bereganik eta
zeruko erreginarenganik, bertze saindu guziak baino hurbilago jarria herri
huntako patroin loriosa ; ezen Jesukristo gure Jaunaren erranaren arabera ez
da egundaino gizonen artean agertu Jondoni [Joanes] Batista : baino
handiagorik. Non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista.
Bai, girixtino maiteak, Saindu gisa guziz handi eta miragarri agertu den
hortaz behar natzaitzue beraz mintzatu. Aitortzen dut erran behar
nituzkeenak ene ahalez goragokoak direla... eta erran netzazkeenen gainean
ere ez naiz nahi nukeen bezain trebe. Beraz eneganik, lehenbiziko aldikotz
Jainkoaren minixtro gisa mintzo den batenganik igurikitzen ahal duzuena
arras gauza gutia eta ezdeusa da. Jainkoak ikusten du zenbatetarainokoan
naizen haren laguntzaren beharretan ; zuek aldiz, aditzaile maiteak, agian4
onetsiko edo bederen barkatuko ahal dautazue zuen bihotz onaren eta zuen
fagore urrikalmendutsuaren gainean dudan fidantzia !
Bainan hasi baino lehen, ahuspez5 aldare horren gainean adora dezagun
Jondoni Batistak bere denborako jendeeri ezagutarazi ziotena, zioelarik :
« Huna Jainkoaren Bildotsa, huna munduaren bekatuak garbitzen dituena.»
Guk berriz egungo egun hunekin erran dezakegu : « Huna Jesusen Bihotza,
huna gu hainbertze maitatu eta hainbertze maite gaituena.»
Otoi, Bihotz Sakratua, zure amodioaren suaz berri zatzu gure bihotzak
eta argi gure adimenduak. Eta zuk, besta hau lehenbizikorik zelebratu
zinuena, Birjina Maria, benedika gaitzatzu Zakarias eta Elixabet beren
haurrarekin benedikatu zinituen bezala... Bai bihotzaren erditik eta goraki
erranen dautzugu guk ere Jondoni Batistaren amak erraiten zautzuna :
Benedikatua zare emazte guzien artean eta benedikatua da zure sabeleko
fruitua.
Ave Maria...
Badakizue, girixtinoak, bertze zein-nahi6 sainduren besta eguna, haren hil
eguneko urte betetzeari zaiola eratxikitzen ; eta dohatsu baten heriotzeaz
orhoitarazten gaituen eguna bozkariozko egun bat izaiten dela. Bai hala behar
ere ; ezen girixtino on baten lur huntarik joaitea ez da baitezpada egiazko
heriotze bat eta ez dakarke berekin ez dolurik ez nigarrik ; bainan hura da
nahigabe eta neke guzien akabantza, betiereko zorion baten hastapena ; hura
da, hitz batez egiazko sortze lorios bat.
Bizkitartean, herri huntako patroin handiaz denaz bezainbatean, Eliza
ama sainduari iduritu zaio, haren hiltzeko urte mugaz bertzalde bertze egun
bat badela oraino ederragokoa eta hura da Jondoni Batistaren sor eguna...
Zertako bada7 hori ? Zeren eta Jondoni Batista, bertze nehor ez bezala, sortua
izana baita ; zeren eta Jondoni Batista, bertze nehor ez bezala, bere amaren
sabelean berean izan baitzen garbitua bekatuaren arrasto kutsu eta ondorio
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guzietarik ; halako gisaz nun mundu huntarat agertu zenean, zeruko aingeru
bat bezain garbi eta saindu aurkitu baitzen Jaunaren begietan.
Ez dugu beraz zeren Jondoni Batistaz mintzatu gizon xoil batez eta
profetetan handienaz beraz mintza gintezkeen bezala ; ezen gizontasunari eta
profetetan handienari dohazkon8 dohain, antze eta bertute guziez bertzalde,
bertze asko eta asko gauza oraino geldi litzaikuke9 erraiteko... Etiam dico vobis
et plus quam prophetam.
Zerbaitgatik Ebanjelio Saindua haren biziaz bainan bereziki haren
sortzeaz hainbertze xehetasunekin mintzo baitzaiku... Kasik iduri baitu Jainko
gizon egin baten gainean deus ez daitekeela aipa Jondoni Batistaz ere zerbait
aipatu gabe. Hala hala, saindu handi horren gainean dakizkagunak10
Jainkoaren beraren ahotik dakizkagu. Eta horra zertako, girixtinoak, iduritzen
zautan, zuen patroin loriosaren sortzeaz mintzatzeko kasua dudanaz geroz,
hoberena dudala Ebanjelioaren hitzeri urratsez urrats jarraikitzea, hitz hek
ahal bezain lañoki eta segidan orok errexkienik entzun dezakezuen gisarat
itzuliz, eta nekez baizik konpreni ez daitezkeen gauza bakar batzu bazterrerat
utziz.
Herodes Judeako erregearen denboran, dio Ebanjelioak, bazen Abiastar
apez bat Zakarias deitzen zena. Haren emaztea bere etorkiz Aarontarretarik
zen eta izena zuen Elixabet... Biak justuak ziren Jainkoaren begietan eta hain
prestuki eta hain zuzenki zabiltzan Jaunaren lege sainduaren bidean nun behin
ere nehork ez baitzuen izan heien gainean errenkurarik11.
Ez zuten haurrik, ezen Elixabet egundainotik agorra12 izana zen eta, bata
nola bertzea, jadanik adin handitarat helduak ziren.
Halako aldi batez, Zakarias apez hori bere funtzione handi batzuez bere
aldian kargatua zelarik, xorteaz13 hautatua izan zen tenploaren barnerik
sakratuenean sartu eta han isentsuaren erretzeko.
Kargu hori handienetarik zen, ezen nehori sekulan ez zitzaion zilegi
tenploaren parte berezi hartan sartzea, salbu urtean behin xorteak gisa hortan
hautatzen zuen apez bakarrari.
Zakarias, beraz, sartu zenean, populu guzia kanpotik zagon14 isentsua
erretzen ari zen denboran.
Bainan horra nun isentsuko aldarearen eskuineko aldetik ateratzen zaion
aingeru bat Zakariasi eta xutik aintzinean paratzen. Zakarias harritzen da eta
ikaretan emaiten.
« Ez zaitezela izi, Zakarias, erraiten dio aingeruak : zure otoitzak
entzunak dire, eta Elixabet zure emazteak emanen dautzu seme bat, eta hura
deituko duzu Joanes. Haur horrek bozkarioz eta alegrantziaz beteko zaitu eta
ainitzek ongi atsegin hartuko dute haren sortzeaz ; ezen handia izanen da
Jainkoaren aintzinean, ez dio bizi deno, bere gorputzari emanen den men-
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dreneko15 mainarik 16 eta Izpiritu Sainduaz betea izanen da bere amaren
erraietan dagoelarik. Israelen ainitz haur, bekatuaren ilunpeetan errebelatuak
dabiltzanak itzularaziko ditu Jainko Jaunarenganat eta bera ibiliko da Jainko
haren aintzinean, Elias profetari bertze orduz emana izan zitzaion bertute eta
indarrarekin, eta Jaunari, lur hunen gainerat etortzen deneko, eremanen dio
aintzinerat populu bat zor zaion bezalakoa.»
Zakariasek, agintza horren gainean sineste hanbatik izan ez balu bezala,
galdetzen dio aingeruari : « Ordean, zertarik ezagutuko ahal dut zure errana
gertatuko dela, ezen ni eta ene emaztea biak jadanik zahartuak gare. »
Aingeruak ihardesten dio : « Zer, Zakarias, zer, ene erran xoila ez zaitzu
aski sinesteko ? Jakin zazu, bada, ni naizela Gabriel Jainkoaren aintzinean
egoiten den aingeru hura eta gauza horien zuri erraiterat igorria naizela :
bainan ez nauzulakotz berehalakoan sinetsi orai beretik mututua geldituko
zare eta ez zare mintzatzen ahalko nik agindu17 dauzkitzudanak gertatu
arteraino.»
Bizkitartean populu guzia kanpoko atean Zakariasen begira18 zagoen eta
ez zakien zer ari ote zen hainbertze denbora barne hartan. Azkenekotz
noizbait ilkitzen19 da eta abiatzen populuari behar zaiola mintzatu, bainan
hitz bat ez zezakeen erran. Orduan ezagutu zuten orok zerbait ikusi bide
zukeela, ezen keinuz baizik nehola ere ez zitekeen esplika eta horra nola
aingeruak erran bezala mututurik zen gelditu.
Bere kargua bete ondoan, Zakarias badoha bere etxerat. Handik gero
zenbait egunen buruan Elixabet haren emazteak kontzebitu zuen, eta
lehenbiziko bortz hilabeteetan, ahalkez, gorderik zagoen zioelarik : « Hauxe
da bada, noiz arteraino Jainkoak utzi nauen ene agortasunaz ahalkatua eta
gero zer adinetan dautan kontzebiarazi.»
Elixabet bere seigarren hilabetean zelarik, Gabriel aingerua badoha
Jainkoak igorririk Nazareteko herrirat Maria deitzen zen Birjina batenganat.
Bide dakizue20, girixtinoak, orduan gertatu zen mixterio espantagarriaren
berri ; banoha beraz aintzina, Jondoni Batistari behatzen zaizkon gauzen
hobeki eta laburkiago segitzeagatik...
Jainkoaren semea bere errai sakratuetan kontzebitu eta berehala Birjina
Maria badoha erresakan21 Zakariasen herrirat, sartzen da haren etxean eta
salutatzen du Elixabet bere kusina. Mariak agur erraitearekin horra nun
Elixabeti bere haurra saltatzen zaion sabelean, eta bera ere hainbertzenarekin
aurkitzen den Izpiritu Sainduaz betea ; orduan erraiten dio Mariari :
« Benedikatua zare emazte guzien artean eta benedikatua da zure sabeleko
fruitua... Ordean, nundik heldu zait zorion hau ? Ene Jainkoaren ama ene
ikusterat horrela etortzea ! Ezen zure boza aditu dudanean, ene sabelean
dakarkedan haurrak salto egin daut bozkarioz !»
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Ikusten duzue, girixtinoak, noiz eta zer gisaz Jondoni Batista izan zen
sortu baino lehenago saindutasunik handienaz dohatua, Izpiritu Sainduaren
bertutez beztitua eta graziarik berezienez gainditua... Ikusten duzue nola bere
amaren sabelean zagoelarik, ezagutu zuen Ama Birjinak bere erraietan
zakarkeen jaio22 dibinoa.
Hortarik beretik ageri da Jondoni Batistak ordukotz bide zukeela ez xoilki
gizon adineko baten adimendu eta ezagutza osoa, bainan oraino bertzalde
aingeru batek berak izan dezakeen jakitate guzia.
Bere denboran beraz Elixabetek eman zuen haur hori mundurat. Berri
hori jakin zutenean auzo, ahaide eta ezagun guziak joan zitzaizkon beren
atseginaren erakusterat, zeren Jainkoak bere ontasuna haren gainean zuen hain
handizki agerrarazi.
Gero handik zortzigarren egunean berriz badohazko Lege Zaharrak haur
sortu berri bakotxarentzat manatzen zuen zeremonia baten egiterat.
Zeremonia hori Lege Zaharrean bere gisako bataio bat bezalatsu zaukaten.
Beraz guziek nahi zioten haur horri eman Zakarias bere aitaren izena.
Bainan amak erraiten diote : « Ez dut nahi izen hori emana izan dakion,
bainan deitua izanen da : Joanes.» Orok betan ihardesten diote : « Ez duzu
eta nehor zure ahaideki guzian izen hori dakarkeenik »23.
Eta denbora berean keinu egiten diote aitari, eia bada, hark nola nahi duen
haur hori izan dadin deitua. Zakariasek galdetzen du taulatto bat eta haren
gainean iskribatzen ditu hitz hauk : « Haur horren izena da Joanes.» Orduan
oro harriturik ixiltzen dire. Hainbertzenarekin Zakariasi mihia libratzen zaio
eta hasten da mintzatzen egundaino bezain trebeki, Jainkoa duelarik hitz
bakotxean laudatzen eta benedikatzen.
Inguru hetako jende guziak espantituak24 zagozin25 eta Judea guzian ez
zen bertze elherik eta oro elgarri ari ziren erranka : « Zure ustez, zer aterako
ote da haur hortarik ? Ezen sortu denean ageri zuen Jainkoaren boterea
berekin zuela.» Denbora hartan berean Zakarias Izpiritu Sainduaz betea izan
zen eta orduan zuen eragin Elizak bere otoitz handietan egun oroz erraiten
duen esker onezko eta amodiozko kanta eder eta famatu hura.
Horra, girixtinoak, zenbat xehetasunekin mintzo zaikun Ebanjelio
saindua Jondoni Batistaren sortzeaz ; horra zenbat artarekin begien aintzinean
dauzkigun ezartzen sortze miragarri horri eratxikitzen zaizkon harat hunat
guziak.
Bai denboraz ikusi dire gizonak, beren izena, beren nausitasuna, beren
puxantzia erresumaz erresuma noranahi hedatu eta barreiatu dituztenak,
errana ere bada heietarik batzuen aintzinean, lurra ixil-ixila ikaretan paratzen
zela. Bai naski horrelako gizonak, mundu hunen arabera segurik handiak eta
handiak ziren. Bainan huna bertze gizon bat, zer diot, girixtinoak ?, huna haur
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bat, heiek bezainbat haro26 eta espantu eragin gabe, heiek bezala mundu hau
guzia itzulika erabili gabe, oro itzaltzen, oro histen dituena bere handitasun
paregabeaz. Non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista.
Zer dituk bada mundua, hire araberako handitasunak ? Erakuts dietzaguk27 beren ederrenean. Bai naski, erakutsiko dauzkiguk primaderan sorho
batek bere belar perde eta gizena erakusten daukun bezala. Eta gero ? Eta gero ?
Jakin zak belarra laster ihartzen dela eta hire loria, hire handitasunak
belarraren pare direla. Beraz ez dituk hire araberako ontasunak, beren izaitez
eta funtserat joan eta, ezdeuskeriarik eta ilaunkeriarik baizik !
Zer balio du beraz, girixtinoak, munduaren erranari kasu egitea ? Bainan
Jainkoa mintzo zaikunean, bortxatuak gare begiak itsuturik haren erranaren
sinesterat ; ezen nork daki, Jainkoak bezala, mundu huntako gauzen eta
gizonen balioa ?
Beraz goraki, eta enganio28 den gutienaren beldurrik gabe, erran dezakegu
egia bera denak erran izan duena : nehor ez dela gizonen artean egundaino
agertu Jondoni Batista bezalakorik. Non surrexit inter natos mulierum major Joanne
Baptista. Bizkitartean, bada, ez natzaitzue hemen mintzo saindu handi horrek
oraiko orenean zeruan duen handitasunaz, bainan xoilki bere amaren
sabelean29 zagoelarik eta bere sortu berri-berri hartan Jainkoaren begietan
beretan zuen handitasunaz.
Nungo haurraren sortzean egundaino ikusi ote da hoinbertze gauza
espantagarri ? Alde guzietarik ez zaiku ageri mirakuilurik baizik eta zernahi
gerta dadin, orotan ezagun da Jainkoaren bertute miragarria, orotan seinale da
botere eta amodio mugarik gabeko baten arrastoa.
Nungo haurraren sortzean egundaino ikusi ote da holako bozkariorik ?
Bai badakit haur baten sortzea berenaz ere atsegin egiten duen gauza bat dela.
Bainan atsegin horrek baditu beti bere mugarriak30, eta ez da hedatzen ahaide
eta ezagunak dagozin lekutik hanbat urrunago ; bertzenaz ere jendeak kasu
guti egiten ohi du bere intresa eta bere amodioa hunkitzen ez dion gertakari
bati.
Zakarias eta Elixabet, Jondoni Batistaren aita amak, ez ziren bada
baitezpada nehor ez bezalako jende aipatu eta ezagutu batzu. Heien egoitza
mendi batzuen artean gordea bezala zagon. Bakean eta ixiltasunean ziren
elgarrekin bizi eta nehor ez zen heietaz kasik bazirenetz ere mintzo.
Bizkitartean horra nun dioen aingeruak, heien haurraren sortzeaz ainitzak
eta ainitzak bozkariatuko direla. Et multi in nativitate ejus gaudebunt. Zergatik,
bada, bozkario handi hori zoina hedatzen baita ixtant batez erresuma bazter
batetik bertzerat ?
Zeren eta haur horren mundu huntarat agertzea baitzen salbamenduzko
seinale bat, nornahik ezagutu eta atseginekin ikusi behar zuena ; zeren eta
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denbora hetako gizoneri agertu zitzaiotenean argi alba eder hori, pentsatzen
baitzuten guziek aspaldi agindua31 zitzaioten iguzki distirant hura ez bide
zela32 urrun. Zeren Jondoni Batistaren bizi espantagarriak eta saindutasun
paregabekoak, hainbertze arima galtzerat zohazinak, egiazko biziaren biderat,
Jesus Jainko gizon eginaren biderat behar baitzituen itzularazi.
Bai sortze miragarria ! Ez bakarrik gizonen arabera bainan oraino
aingeruen beren arabera ! Sortze mirakuiluzkoa eta bozkariagarria ! Ez
bakarrik gizonen begietan bainan oraino zeruko mirakuilu eta bozkarioen
erdian bizi direnen begietan.
Arrazoinekin beraz Eliza ama sainduak egun hau bertze egun guzien
artean berexi izan du, Salbatzailearen eta Andredena Mariaren sortzeko
egunak berexi izan dituen bezala. Aingeruaren erranak bideak eta bideak egin
ditu ezen duela hemeretzi ehun urte inguru Judeako zoko batetik aterarikako
bozkario hura bera hainbertze mende huntan egundaino bezain berri eta
egundaino bezain eder munduaren bazter guzietarat hedatua dago.
Bai zuek ere, girixtino maiteak, egun lehia33 saindu batekin bildu zarezte
Jondoni Batistaren ohoratzerat ! Oi zein eder den aldare hauen oinetan34 zuen
ikustea, zuen entzutea, saindu handi horren medioz Jainkoak gizonen gainerat
ixuri dituen fagore eta grazia guziez eskerren bihurtzen ! Bai egun hau
girixtino guzientzat izan behar da alegrantziazko egun bat, bainan bereziki
herri eder huntako arima Jainkotiarrentzat, ezen Jondoni Batista zuen
patrointzat hautatu duzuenaz geroz, manera berezi batez ekarria da zueri ongi
suerte guzien egiterat, eta haren amodioak zuentzat badu bertze girixtino
guzientzat baino zerbait gehiago. Ez da zuentzat bakarrik adixkide bat,
bainan oraino anaia bat, aita bat, ontasuna bera dena ; itsutuki maite zaituzten
aita bat. Beraz zein gogotik, zein kartsuki eta zer fidantziarekin ez diozue
galdetzen ahal, izan dezan zuetaz aita on batek bere umeez izan behar duen
arta. Bertzenaz ere ikusten duzue zeronek35 zenbatetarainokoa daitekeen
Jainkoaren aintzinean haren alderako arartekotasunaren boterea. Bainan
orhoit gaitezen alferretan galdeginen diogula laguntza eta fagore, baldin haren
saindutasunari eskarnio36 egiten badiogu eta haren gureganako amodioa
hotzarazten badugu bekatuzko bideetan Jainkoaren legeari ihes ibiliz.
Ez da gure artean nehor, girixtinoak, ifernuko su lameri eskapatzeko eta
dohatsuen egoitza eder hartarat heltzeko gutizia ez duenik. Ordean maiz eta
maiz mundu huntako ezdeuskerien eta enganioen erdian zoratuak eta
errebelatuak37 gabiltza. Jondoni Batista har dezagun lagun eta gidari ; ibil
gaitezen hura ibili den bidetik ; haren urratseri jarraikiz ez da guretzat
hirriskurik ez ilunperik, ez zoramendurik, ez galtzerik.
Bai laster gure mundu huntako harat hunat guziek izanen dute akabantza
bat, eta hemendik lekora38 agertu beharko gare Jainkoaren aintzinean. Oi
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otoi, Saindu handia, oren lazgarri hartan zato gure lagun, eta bertze orduz
Judeako populua Jesusen aintzinerat bidaldu zinuen bezala, presenta gaitzatzu
zeronek39 Juje soberano hari, eta mintza zakizko40 gure alde, amoreagatik
eta41 zurekin batean goza gaitezen zeruko zorionaz eta zurekin batean
eternitateak dirauno, lauda, maita eta adora dezagun, Aita, Semea, eta Izpiritu
Saindua.
Halabiz.
Ad. majorem
Dei gloriam.42

1 ≈ zenezakete, batuaz
2 batean, elgarrekin, pozez
3 begozi (beude, batuaz)
4 nahikari bat adierazten du Iparraldean
5 «ahoz behera», ukurturik, errespetuz
6 edozein
7 ordea
8 doazkion, batuaz (dagozkion, Hegoaldean)
9 litzaiguke, batuaz
10 dakizkigunak, batuaz
11 arrangurarik
12 haurrik ukan ezina (stérile)
13 zotzetan, xotxak tiratuz
14 zegoen, batuaz
15 den gutieneko
16 artarik, goxotasunik
17 erran eta hitzeman
18 zain, goait
19 jalgitzen/ ateratzen
20 badakikezue
21 presaka
22 ekartzen zuen haur dibinoa (?)
23 dakarrenik (?)
24 harrituak mirespenez
25 zeuden, batuaz
26 harrabots espantutsu
27 iezazkiguk, batuaz
28 ≈ enganatua izatearen
29 dans le ventre de sa mère
30 mugak
31 hitzemana
32 ez zatekeela
33 borondate
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34
35
36
37
38
39
40
41
42

aux pieds des autels (pour supplier...)
zuihaurk (zuek-en indargarria)
trufa, muzin
bidean galduak
hemendik landa
zuhaurk (zuk-en indargarria)
zakizkio, batuaz
helburuaren adierazteko lokailua
≈ Jainkoaren aintza handienarentzat
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[JONDONI PETRI]
(Senperen egin predikua)

Quæ stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes et infirma mundi elegit
Deus ut confundat fortia
Nor ere baitire munduaren begietan zuhurtzia gutienik daukatenak eta hek
ditu Jainkoak hautatu zuhurtziarik gehiena duteneri nausitzeko ; eta nork
ere baitute indarrik gutiena eta hek ditu hautatu indarrik gehiena dutenen
garhaitzeko.
(Hitz hauk aurkitzen dire Jondoni Paulok Korintiarreri iskribaturikako
lehenbiziko Epixtolan.)
Girixtinoak,
Duela hemezortzi ehun urte mundu hau ikus eta orai ikus : nork erran
mundu hura bera dela ? Ez natzaitzue hemen mintzo preseski,
denboratik denborarat, gerla edo erreboluzione batzueri ondotik
darraizkoten higialdura2 edo kanbiamenduez. Gertakari horiek egun zueri
aipatzeko ez zaizkit aski espantagarriak.
Batzueri balentria zaiote, talendu, puxantzia, armada eta tresna ainitzekin
bazter guzien itzulikatzea eta beren nausitasuna noranahi hedatzea. Eta
bizkitartean heiek duten ahal eta indar berarekin nornahik egin liro (1)
hainbertze. Alabainan, bada, elgarri nausitu nahi direnen artean beti txarrenak
amor emaitea gauzetan den naturalena zait. Begozi3 beraz beren gisa mundu
hau noiznahi horrela itzulika derabilaten gertakariak.
Nik orai zueri begiztarazi gogo dautzuedan balentria, fida naiz segurki
bertzerik idurituko zaitzuela.
Huna gizon bat bere bizia errumesean4 daramana ; bere familiaren
hazteko gauaz eta egunaz sare txar batzuekin arrantzan dabilana ; gizon bat
ofizio ahul hortan salbu deusetan ere aritzen ez zaiona ; bere herritik kanpo
zerbaiten ikasten, mundua zertsu den jakiteko dina5 bederen nehun ez ibilia ;
liro1
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gizon bat jadanik bere adinik ederrena iraganik ilauntzen eta herbailtzen
hasia, bihotzez eta izpirituz egundainotik ahul eta herabetzat ezagutua. Eta
gizon hori halako aldi batez, bertze gizon baten erranari fidatuz, horra betbetan nun abiatzen den bai eta behar duela mundu hau guzia azpikoz goiti
itzulikatu. Bai eta behar diotela jende suerte guzieri zernahi erronka6, talendu
eta kargutakoeri, lege berri bat, guzien gogoaren kontrako lege bat,
ezagutarazi eta amodiorekin besarkarazi. Berak baizik nehork oraino sinesten
ez duen gauza batzu behar diozkatela7 izpiritu hezgaitzeneri sinetsarazi.
Erhoa ahal da gizon hori, erranen dautazue guziek. Eta bizkitartean,
girixtino maiteak, zuek oro hemen ikus eta gogoan erabiltzen badut zertarat
zarezten hunat etorriak eta noren ohoretan ditutzuen adiarazten
alegrantziazko kantu eder horiek, doi-doia aipatu dudan gizon hura zait bada
preseski heldu begien bixtarat.
Bai ene aditzaile eta herritar maiteak, badakit eta ezagutzen dut hura eta
bera dela aldare horren erdian itxuraz bederen ikusten duguna. Urrezko
jauntzi eta distira horrek ez nau trabatzen Galileako arrantzari errumes8
hartaz orhoitzetik. Eta zer ? Gizon ezdeus harengatik hunenbertze edergailu ?
Hari buruz urte oroz hainbertze lehiarekin zelebratzen ohi duzuen besta
hau ? Aixtian9 oraino, ez zarezte orhoit, gizon erho batentzat ginaukala ? Eta
zer ? gizon erho batentzat hunenbertze ohore ? Bai naski eta behar ere ; zeren
eta horren delako erhokeria hura nausitu baitzaio mundu huntako zuhurtzia
aipatuenari. Ez, ez senpertar maiteak, ez gare enganatuak izan gisa hortako
gizon bat, errege eta printze guziak baino gehiago ohoratzen hasi garenean.
Eta ez gare bakarrak. Galda zozue eia Erromako hiriari, hiri guzien
erreginari, zerk daukan egungo egun hunekin hain lorios, hain ikusgarri,
hain zoragarri ! Noren orhoitzapenak duen hura ere urte oroz sarrarazten
ezin erran daitekeen alegrantzia hartan ! Erromaren oihuak eta zuen oihuak,
oro berdin, oro hitz bereko ditut kausitzen, orok izen bera dautate
adiarazten.
Beraz ni ere Jondoni Petriz behar natzaitzue mintzatu. Jadanik ene xedea
zertaratsu zohan ezagutu bide duzue... Bainan orai prediku luze bati lotzeak
lotsatzen nau eta bertzenaz ere ez zintuzketet nahi zuek ere den gutienik
lotsarazi10, sobera ausartzia hartuz zuen borondate eta atentzione jenerosaren
gainean.
Laburzki beraz behar dautzuet begien bixtan ezarri gizon flako, errumes
eta erresurtsarik11 gabeko gizon baten balentria, indar eta erresurtsa suerte
guziak berekin zituen etsai edo partida12 bati buruz.
Ave Maria...
Duela mila zortzi ehun eta zenbait urte zertan zen mundu hau eta
denbora hek zertsu ote ziren ? Eia eman diezotegun13 begi kolpe bat.
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Aditzea baduzue naski ainitzek lehengo Erroma zahar eta famatu hartaz,
Erroma hura eta hango enperadoreak egundaino ez ziren halako indarrean,
halako puxantzian aurkitu nola orai aipatu dugun denbora hortan. Ezen
egundaino ez da ikusi eta ez naski gehiago ikusiko ere erresumarik, ala
eremuz, ala armadaz, ala gizon sabantez14 hain aberatsik. Egundaino ez da
ikusi ez ikusiko ere orduan bezala erresuma bat lurreko bazter guzien jabe eta
enperadore bakar bat lurreko populu guzien nausi.
Gure Frantzia hau, Espainia hori, orai gurekin gerlan ari den Rusia hura15
eta bertze zenbat holako ez ziren Erromako puxantzia haren parte edo
aldaxka batzu baizik.
Orduan orduan zabiltzan usu gizon talendu handitakoak, izpiriturik
erneenaz, jakitaterik hedatuenaz berreginduak16. Oraino egungo egunean ere
gizon jakintsun guziak harrituak dagozi denbora hetako gizonen jakitate eta
antze17 espantagarriari.
Gizonaren mihia ez da egundaino orduan bezalako lenguaia baino
ederragoz mintzatu. Orduko mintzatzaile zoragarrieri eta iskribatzaile
famatueri, geroztik ez zaiote18 nehor oraino nausitu.
Bertzalde oraino munduaren bazter guziak aberastasun edergailu eta aisia
suerte guzien erdian igeri zagozin. Ez zuten jende gehienek asmurik beren
plazer eta atseginez baizik. Ez zuten ezagutzen bertze jainkorik ez eta
amesten ere beren naturalezaren gutizien eta bizioen19 aldekorik baizik.
Horra zer mende zen mende hura. Puxantziazko jakitate eta talenduzko
atsegin eta biziozko mende bat : zernahi zilegi zitzaiona enperadoreari
dretxoak pagatuz geroz.
Bixtan da mende aipatu hartako puxantziari nausitu nahiko zenak behar
zukeela berak ere, bederen indar bereko puxantzia bat [izan]. Bixtan da mende
hartako jende argitu eta gizon talendudunen aintzinean ohorezki agertu
nahiko zuenak, behar zukeela erakutsi orok baino talendu, izpiritu, jakitate
eta abilezia gehiago. Bixtan da, bere atsegin eta bizio tzarreri josia zagoen
mundu hura, bere ondotik abiarazi nahiko zuenak, behar zukeela eskaini eta
jastarazi atsegin plazer eta gozamen frango.
Eta gero ? Eta gero... Kontu20 huni, ene aditzaile maiteak.
Huna orai gizon bat puxantzia ezin garhaituzko horri nausitu nahi zaiona ;
huna gizon bat, gizon jakintsun eta talendudun horieri deus ere ez dakitela
aitorrarazi gogo diotena ; huna gizon bat, mundu atseginez ezin asea den
horri, atseginak eta biziorik maitatuenak higuinarazi eta ostikarazi behar
diozkana21.
Diozue, menturaz, ez dela gizonik holako lanik egin dezakeenik. Nik
erraiten dautzuet berriz baietz, badela bat. Zagozte22 begira eia gizon hura
iduritzen zaitzuen bezalakoa ote denetz.
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Munduaren bazter guziak zoragarrizko estatu hortan zirelarik, Judeako
probintziaren zoko batean, hor sortzen da haur bat neguko gauik minenean,
heia txar baten leihorraren23 azpian. Geroztik hogoita hamar urte iragaiten
dire eta nehor ez da kasik gehiago orhoitzen mandio24 pobre hartan
egundaino haurrik sortu denetz ere. Hogoita hamar urte heien buruan Jesus
ilkitzen25 da Nazaretetik eta norapait zohan Galileako itsas bazterretan
gaindi. Itsaso hartarat begira dagoelarik ikusten ditu bi arrantzari, sare txar
batzuek urean hedatzen ari direla. Bi arrantzari hek, bi anaia ziren : batek
zuen izena Andres, bertzeak Simon, geroztik izengoitia Piarres. Jesus
gelditzen da eta erraiten diote : « Zatozte nerekin, nik eginen zaituztet gizon
arrantzari.»
Ez bat eta ez biga, hor uzten dituzte beren gisa sare, untzixka eta dituzten
zurruburru26 guziak eta abiatzen dire Jesusen ondotik eta hiru urtez
ezagutzen dute beren nausitzat.
Jesusek hola holaka27 biltzen ditu zenbait dizipulu, oro kasik erronka28
hortakoak. Heien artean berexten ditu hamabi hoberenak bere apostolutzat ;
eta nor uste duzue diotela29 aintzindaritzat emaiten ? Nor uste duzue duela
hautatzen bere gizontzat ?
Piarres ! Bai Piarres, arrantzari errumes hura ; Piarres deusetan ere aditzen
ez zaion30 gizon ilaun hura !
Halako egun batez Jesusek erraiten dio Piarresi, zertako hautatu duen
apostoluen buruzagitzat eta bere Elizaren harrokazko zimendutzat.
« Adi zak Piarres : ene burua erregetzat mundu guziaz eta erregeez berez
ere behar diat errege nausitzat ezagutarazi eta, hik bai hik, behar dautak31 ene
erresuma lurraren bazter guzietarat hedatu. Nehork oraino bizkitartean ez
naik32 ezagutzen. Aski diat munduaren bixtan agertzea, nehork ez ikusi nahi
izaiteko. Guziek higuin ditek nik gizoneri basarkarazi nahi nioketen legea.
Neroni33 ere hainbertzetarainokoan naitek higuinduko eta hastiaturen34 nun
hilaraziko bainaitek35 gaixtagin, ohoin, jende enganatzaile eta gizon hiltzaile
bat bezala. Horiek guziak aintzinetik dauzkiat erraiten, jakin dezakan, niri
jarraikitzekotz, hik ere beharko dukala zerbait pairatu. Eta orai galdetzen
daiat : baduk bihotzik hainbertze nahigabe eta nekeren enekin jasaiteko ?»
« Bai eta, Nausia, zurekin hiltzeko ere.»
« Piarres, hi haiz ene Elizaren zimenduetako lehenbiziko harria. Jakin zak,
bada, ni mundu huntarik joan eta, hik beharko dukala ene legea eta ene
Ebanjelioa jendaia suerte guzieri besarkarazi ; hik beharko ditukala ahalkarazi
mundu hunek jakintsuntzat dauzkan guziak. Hik beharko diotek, bekoz beko
eta haltoki erran, printze, errege, enperadore handieneri ez direla hauts eta
herrauts porro36 bat baizik, ni naizela heien nausi, hein errege, heien
enperadore. Hik beharko diotek mundu huntan atseginez atsegin dabiltzaneri
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uko eginarazi, heien gostua gehienik perekatzen dioten bizioeri, gero
amodiorekin har bezate ene gurutzea eta datortzila37 ene ondotik
sofrikariozko bidean gaindi. Eta baldin galdegiten badautek38 nor naizen ni,
horrela ororen nausi jartzeko, ihardetsiko diotek, ni naizela preseski gurutze
baten gainean ohoin bat bezala hilarazi zuten hura eta ene partez
hatzaiotela39 mintzo. Ez haute aditu ere nahiko. Preso hartuko haute. Zer
nahi pairatu baharko duk nornahirenganik. Ez duk alde guzietan etsairik
baizik kausituko. Bainan halarik ere hoa beti aintzina ; zernahi trabarengatik40, heda zak heda bazter guzietarat ene erresuma.»
Zer lana, girixtino maiteak, eta zer hitz bihotz altxagarriak41. Eta gero
holako lan bati Piarres behar zaiola lotu ! Piarres duela zenbait denbora
oraino Galileako zoko batean arrantzatik doi-doia bizi zen gizon funts
gabeko42 hura !
« Bai ordean menturaz, erranen daut norbaitek, hiru urtez bizi zelarik
Jesusen konpainian zerbait bederen ikasi bide zuen.» Ez da dudarik, hain
nausi on eta maitagarriaren azpian, harekilako batasun hertsi hartan ez da
dudarik Piarres arras bertze bat bilakatu bide zela : zernahitako on zena,
deuseren ez nehoren beldur gehiago ez zena. Gizon bat, hitz batez, Jesusek
bere lan handiarentzat behar zuen bezalakoa. Edo bertzenaz Piarres ontsa
bihotz eta buru gogorrekoa43 behar zen. Ordean bihotz eta buru gogorrekoa
gertatu izan balitz Jesusek aise ezagutuko zuen aintzinetik eta ez zion sekulan
emanen gisa hortako kargurik.
Dugun bada ikus hiru urte heien buruan Piarres, bere bihotzeko eta
izpirituko indarra gehienik erakusterat eman behar zukeen kasuan. Gizona zer
den okasioneak behar du eman erakusterat.
Gaixtaginezko oste44 zikin batek herrestan zerabilan Jesus tribunalez
tribunal, oihuka eta orroaz galdegiten zuelarik haren hilaraztea. Piarres
urrundanik begira zagoen bere nausiari azkenekotz zer behar ote zitzaion
bada gertatu. Jarraikitzen zaio Kaifasen etxeraino eta Kaifas lekuko gezurti
batzuen entzuten ari delarik, nun dagoela uste duzue Piarres ? Hantxe
tribunaleko ezkaratz batean jarria eta, alegia deus ez, supazterrean dago
berotzen zenbait guardiako soldadurekin. Kaifasen neskato45 bat ohartzen
zaio eta iduriturik gizon hori lehen ere Jesusekin zabilala ikusi zuen hura bera
dela ; erraiten dio : « Adi zazu gizon, zu ere, ene ustez, Jesus Nazaretekoaren
lagunetarik zare...» Piarres izitzen da, ikaretan, dardaran dago emakume
ezdeus horren aintzinean eta hor ukatzen dio zernahi juramentu dariolarik46
bai eta ez duela egundaino gizon hura ezagutu, ez dakiela nortaz, ez zertaz
ere mintzo zaion.
Horra, Jaunak Piarres. Egundainoko Piarres, neskato batek izitua bere
nausi maitea ukatu arterainokoan. Zer zaitzue, girixtinoak ?
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Hori dea bada mundu huntako puxantzia47 guzien aintzinean kopeta
haltorik48 agertzeko gizona, hori dea bada hainbertze miliun etsai bentzutu
behar dituena ?
Goazen beti aintzina. Kaifasen neskatoak halako izialdura eman zionetik
indar guziez goragoko lan hari lotu arteraino, zenbat denbora uste duzue
iragan behar zaiola Piarresi : hamar urte ? Hogoi ? Guardia emazue gero
jadanik zahartzen abiatua ere dela.
Girixtinoak, ez da ez hogoi urterik ez eta hamarrik ere. Oro konda, bere
preparailu guzien egiteko ez zaio gelditzen berrogoita hamabi egun baizik.
Horra izaitekotz ere noiz behar den gizon flako eta herabe hori lehoin baten
pare bilakatu, mundu guzia betan haren kontra altxaturik ere deusek ikara ez
liroena49. Gagozin50 begira.
Berrogoi eta bi egunen buruan gure Salbatzailea, ordukotzat hilen artetik
pizturik, dakizuen bezala, leheneko leku beretan zabilana, igaiten da
Olibetako mendiaren gainerat Piarresekin eta bertze apostolu eta dizipulu
guziekin. Han mintzatzen zaiote azken aldikotz erraiten diotelarik : « Botere
guziak emanak izan zaizkit, bai zeruan, bai lurrean eta orai zuek zoazte nik
emaiten dautzuedan boterearekin ; barreia zaitezte nazione guzien erdian,
erakutsozuete51 nik erakutsi dauzkitzuedan guziak, bataiatzen ditutzuelarik
Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Sainduaren izenean. Emazue mundu guzia
ene legearen uztarriaren azpian. Bizkitartean oraino zenbait egun egon behar
duzue Jerusalemetik urrundu gabe agindu52 dautzuedan Izpiritu Saindua
zerutik zuen gainerat jautsi arteraino.»
Hitz horiek erraitearekin Jesus igaiten da zeruetan gora eta emeki emeki
suntsitzen53 bere dizipuluen begietarik.
Nun zare orai, Piarres ? Nausiak utzi zaitu bakar-bakarrik lurrean zure
apostolu lagunen aintzindari, segi dezazun berak hasirikako lana. Tu es
Petrus. Orai orai haste zure lana. Orhoit zaite Nausiak zure gain utzi
dautzula bere erresumaren munduko bazter guzietarat hedatzea. Orhoit
zaite zer eman dautzun egiteko. Tu es Petrus et super hanc petram ædificabo Ecclesiam
meam..
Eta Piarres badoha Olibetako mendiari behera, gogoa kexurik, bihotza
ilunik. Badoha Jesusek erran bezala Jerusalemeko hirirat, han behar duela
iguriki54 Izpiritu laguntzaile zerutikako hura. Apostolu eta dizipulu guziak
jarraikitzen zaizko eta oro elgarganat bildurik badagozi otoitzean etxe baten
barnerik gorenean.
Iduritzen zait, ene aditzaile maiteak, ikusten dudala Piarres egun oroz,
arratsalderat, bakarrik joaiten Olibetako mendi haren gainerat. Handik begi
kolpe zorrotz bat emaiten diote ikus ahalikako bazter guzieri. Mundu hunek
zenbat eremu duen neurtu nahi balu bezala.
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Piarres, zeri zaude begira ? Nahi zinuke naski ikusi nun gaindika ibili
beharra zaren eta zure Nausiaren Ebanjelioa nun gaindika behar duzun
predikatu ?
Bai beha zozu mundu hunen hedadurari... Beha zazu iguzki ateratzeko
alderat, beha zazu iguzki sartzeko alderat, beha zazu iparrerat, beha zazu
hegorat. Ikusatzu nazione guziak, horra hor, hara han, guziak bizioaren
ustelduraz gorputz hil batzuen iduriko bilakatuak, guziak herioaren itzalaz
estaliak eta haren urrinaz usainduak. Hots, orai Piarres : Vaticinare Petre, insufla
super interfectos istos et reviviscant.
Hots, Piarres, mintza hakiote gorputz hil horieri, igor zak hire hatsa
horien gainera, eta pitz beitetz55. Vaticinare Petre... Mintza hadi Jainkoaren
partez mundu galdu horri, ezagutaraz zok bere Nausi egiazkoa, ilkiaraz56 zak
bere ilunpe lodi horietarik. Zerk izitzen hau ? Egin zak zeru gorenetik hiri
begira dagoenak erran daukana.
Eta horra hamargarren egunean, goiz alderat, nun aditzen den harrabots
handi bat haize bortitz batekin. Dizipuluak dagozin etxea bere
zimenduetaraino dardaratzen da. Suzko mihi batzu jausten dire zerutik eta
Apostolu bakotxari bat gelditzen zaio bere buruaren gaineko aldean. Horra
horra Izpiritu Saindua ! Horra orai nun agertzerat dohatzin haren dohainak
eta haren bertuteak. Hasteko hor abiatzen dire lenguaia suerte guziez trebeki
mintzatzen sortzetik ikasiak izan balituzte bezala. Ilkitzen57 dire beren
bilkuretako leku hartarik eta badohazi bakotxa bere alde Jerusalemeko
karrikaz karrika, jenderik gehiena kausitzen ahal duten lekura. Preseski egun
hura zen urteko besta handienetarik bat. Nun-nahiko jendeak baziren osteka
etorriak Jerusalemerat nazione guzietarik.
Piarres badoha osterik jendetsuenaren erdirat, eta bere bozak eman ahala
egiten diote bere lehenbiziko predikua. Lehen kolp[ean] hiru mila arima,
orduan berean, girixtino bilakarazten ditu. Mintzatzen da bigarren aldikotz
eta bertze bortz mila arimek galdetzen dute bataiatuak izaitea. Handik goiti
ezin konda daitezke haren hitz bakotxak konbertitzen dituen jendeak. Urrats
bakotxean mirakuilua dario. Azkenekotz jendea ohartzen da Piarres
apostoluaren itzalak berak hilak pizten dituela, eta ingurunetako populu
guzia haren ondotik dabila hil karraion58. Jende guzia Piarresen ondotik
zoratua dabilala ikusirik, Lege Zaharreko apez, kargudun eta printzeek elgar
aditzen dute Piarresen eta bere lagunen preso ezartzeko. Bainan alferretan.
Piarresek ez du heien beldurrik, guziak ahalkarazten ditu eta ixilik
geldiarazten. Heien entsaiu59 guziak alfer dire gertatzen apostolu handi
horren galtzeko.
Piarres badoha aintzina, herriz herri, erresumaz erresuma. Nun ere baitire
hiri nausi handienak eta harat doha ausarkienik60. Ez da nehun sabantik, ez
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puxantik, bere bidean, bere lanean, bere hitzetan traba dezakeenik. Hola
holaka61 badoha Erromaraino. Mundu guziari manatzen dion enperadorearen palazioraino. Orotan agertzen da deuseren ahalkerik gabe eta mintzatzen
haltoki guziak bere azpiko balitu bezala. Asko jende handi, enperadorearen
familian berean, asko gizon sabant, haren hitza aditurik, girixtino egiten dire.
Erromako enperadoreak jakiten du nola apostolu horrek ari duen
ezagutarazten populu guzieri errege bat, errege eta enperadore guziak baino
gehiagokoa, nola haren erresuma hedatzen den leku guzietan bere tronuaren
hirian, bere palazio eta gortean gaindika, jadanik nunbaitik etorririkako gizon
horrek altxarazi duen bertze erresuma bat puxantzia guziez goragokoa. Berri
horrek emaiten du enperadore jeloskor eta, baitezpada bera bakarrik nausi
nahi hori errabia izigarri batean : eta berehala manatzen du girixtino guziak
izan daitezen masakratuak. Jondoni Petriri zaio lehenbizikorik jazartzen eta
Jondoni Petri hiltzen da gurutze baten gainean. Bainan hura hilik ere,
enperadorearen burregoek zernahi eginik ere, apostoluaren obra beti
handituz, beti azkartuz doha, eta huna orai hemezortzi ehun urte Jondoni
Petri zimendutzat duen Eliza harek munduan beti irauten ; huna nun
hainbertze erresuma ezeztaturik ere bazter guzietan, huna nun dagoen
Jondoni Petrik bere eskuz altxatu zuen erresuma, beti bere lekuan, beti xutik,
oro ingurunetan eroririk ere, beti azkar, oro denboraren bortxaz flakaturik62
ere. Huna hemezortzi ehun urte Erromako hiriaren barnean badagoela
Jondoni Petriren ondorioko gizon bat munduaren parte gehienari manatzen
diona.
Eta orai akabatzearekin galdetzen dautzuet, ene aditzaile maiteak, nork
egin du egundaino Jondoni Petri gure herri huntako patroin sainduak egin
duen bezalako balentriarik ? Zer diozue orai, hastean zoro batentzat ginaukan
Piarres gizon errumes hartaz ? Izan ote da, mundua mundu denetik, gerlari
puxantik, errege famaturik, bere eskuko indarraren hatza lurraren gainean
Jondoni Petrik bezala finkatu duenik ?
Zure graziak du, ene Jainko ona, hain gora altxatu saindu handi hori. Zure
indarra zen haren baitan sartu eta haren egintza eder guzietan, haren
handitasunean ; hara zeru gorenean inguratua daukan loria eta edertasun
zoragarri hartan, zu bakarrik Jainko handia zu zaitugu adoratzen.
Otoi iguzu63 saindu miragarri horren arartekotasunaren bertutez, otoi
iguzu guzieri partalier izaitea haren saindutasunean eta gero haren zeruko
zorionean.
Halabiz.
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1 lezake
2 aldaketa handi
3 beude, batuaz
4 pobreki, xuhurki, eskasean
5 doia
6 maila(ko)
7 dizkiela, batuaz
8 pobre
9 lehentxeago, oraintsu
10 nekatu, unhatu, akitu...
11 bizipiderik
12 arerio
13 diezaiegun, batuaz
14 jakintsu(n)
15 Gure kontra ala gure alde ? Noizkoa da
16 indarberritua
17 jeinu, abilezia
18 zaie, batuaz
19 ohitura txarren
20 kasu huni
21 dizkiona, batuaz
22 zaudete, batuaz
23 aterbean, gerizan
24 borda txar bat, parte taulaz egina...
25 jalgitzen/ ateratzen
26 puska xehe
27 gisa berean
28 maila
29 diela, batuaz
30 deusetan aditua ez den
31 didak, batuaz
32 nau, to-ka
33 nihaur
34 hastiatuko, arbuiatuko
35 bainaute, to-ka Senperen
36 porroska, puska ttiki
37 datozela, batuaz
38 badauiate (badiate, batuaz).
39 hatzaiela, batuaz
40 traba izanik ere
41 gogo pizgarriak
42 deusen jabe ez dena ala funts gabea ?
43 hezgaitza, ikasle txarra
44 Ala « ospe » (fama)? Ademak « ospe

predikua, 1855 ?

» ezartzen du maiz gaurko gure « oste »-ren orde. Bi
formak bereizten ote zituen ? Hemen « oste » erran nahi izan duela uste dugu.
45 sehi
46 sakreak burrustan jalgitzen zaizkiolarik
47 mundu huntako boteretsu handi
48 goraki, ozenki
49 lezakeena
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

gauden, batuaz
erakutsazkiezue, batuaz
hitzeman
desagertzen
igurikatu, goaitatu, zain egon
bitez, batuaz
jalgiaraz/ ateraraz
jalgitzen/ ateratzen
garraioan
entsegu
gehienik, lehenbizikorik, ausart
holaxe
arras ahuldurik
emaguzu, erdiets iezaguzu
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[JONDONI JULIANO]
(Ortzaizen egin predikua)

Certamen forte dedit illi Dominus ut vinceret et sciret quoniam omnium
potentior est sapientia.
Jaunak igorri zuen gudu izigarri baten erdirat handik garhaitiar1 atera zadin
eta jakin zezan nolaz den bertutea zernahi baino azkarrago.
(Zuhurtziaren hitzetarik, 10. kapitulutik)
Girixtinoak
Balentria handiak asko aldi2 ikusi izan dire asko jende ahal handikoeri
mundu huntan egiten. Gerlari famatu batzueri, bitoria gaitzak eremaiten.
Eder zaiku hetaz mintzatzen aditzea ; eder zaio gure naturaleza huni jakitea
gizon aipatu hek gure naturalezatikako, gure artetikako zenbait zirela, heien
handitasunak kasik geroni3 handitzen bagintu bezala eta geroni heiek
bezalako zerbaiten egiteko, kasu beretan, gai bagine bezala !
Beude balentria suerte hek eta heien egileak. Deus ez zaizkit egungo egun
huntan zueri aipatzeko. Bertzelakorik, handixagorik behar dautzuet adiarazi.
Bai egun Jondoni Juliano zuen patroin loriosari behar dautzuet beharazi,
ikusteko nolakoak diren bertuteak egiten dakizkan4 balentria sainduak,
nolakoak diren bertuteak emaiten dituen bitoriak. Zeruko dohatsueri eder
zaiote, eder zaio Jainkoari berari halako ikusgarrieri behatzea. Pentsa beraz
guk bezalako mundu huntako gertakari hitsen erdian bizi diren batzueri !
Oi Juliano dohatsua, hauxe da lanari lotzerat nohan ! Egun zure
laudatzerat eta laudatzen entzuterat hunat bilduak dauden girixtino hauk
guziak beha daude zutaz nola behar natzaioten mintzatu, eta ni berriz beha
nago, zure bizian, zure heriotzean inhaurri5 eta elgarren gaizka6 agertzen
zaizkidan bertuteeri, etsenplu miragarrieri eta mirakuilu handieri. Behatuago
eta harrituago, lotsatzen naiz jada zeren hartu dudan zutaz mintzatzeko
kargua. Otoi, Saindu handia, ez gupidets7 ene nolazpeiko laudorio hauk ;
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otoi, ene aditzaile maiteak, ez gupidets zuek ere prediku hunen arruntasuna.
Zuri, Maria, adrezatzen8 gare guziak, ardiets dietzaguzun izpiritu
jainkozkoaren argiak.
Ave Maria...
Duela hamabortz bat ehun urte, girixtinotasunaren laugarren mendean,
Antiokiako hirian senar emazte aberats batzuek bazuten seme bat bakarra :
Juliano zen haren izena. Seme hura haur haurretik altxatu eta eskolatu zuten
egin zitekeen bezain handizki, beren erronka9 puxantaren arabera, adimendu
gazte harek zuen hartze on10 eta harritzeko zorroztasunaren arabera, bainan
oroz gainetik Jainkoaren lege sainduaren arabera.
Zer burasoak ! Hain jende handietarik izanki eta ez zuten estimurik beren
handitasun guziez, ez zuten estimurik beren semearen munduko erronketarik
gorenetarat altxatzeaz, ez bazuten hartarik egiten oroz gainetik girixtino bat
ona eta bertutez gainditua.
Hala hala11, haur hura larritzearekin, ez zen hiri guzian aipu haren manera
gisakoez, haren etsenplu eta kalitate ederrez baizik. Gazte zelarik bere
aberastasuneri esker, munduko atsegin guziak eskuko zituzkeelarik, bazagoen
apart12 konpainia gaixtoetarik eta ez zitzaion laket lagun prestu eta gizon
bertutedun batzuekin baizik... Horrelako gizon gazte bat nork ez zuen
estimatuko ? Eta nork ez ditu orai ere bere estimuan gora altxatzen hura
bezalakoak ? Oi gauza ederra dela, girixtinoak, bertutearekilako gaztetasuna !
Gaztetasuna, lili ederra, bainan bertutea haren kolorerik ederrena ; bertutea
da haren usain on guzia.
Gure Julianok beraz hemezortzi urte zituen ; hura zenarekin ahal baitzuen
behatzaile ! Bere aita amek erraiten diote ezkondu behar dela. Zertako
erresaka13 hori, girixtinoak ? Zeren eta girixtino Jainkotiar heiek baitzakiten
gaztetasuna zein den erorkor eta hek ere beldur baitziren beren semearentzat.
Hek ere beldur ! Juliano bezalako seme bat izanki eta beldur ! Zer
afruntua hura bezala bertutean finkatua zen gizon gazte batentzat, erran
lirote14 hemen zenbaitek !
Beraz, erran liro15 orobat bertze batek, beraz Julianoren aita amak ez ziren
oraiko denboretako asko buraso bezala, beti fida beren ume gazteeri ; fida
asko okasione eta konpainietan dabiltzalarik ere ; fida asko errelazione eta
engaiamendutan barna sartuak direlarik ere ; fida zernahi tokitan eta zernahi
tenorez.
Nor harritu, Juliano gaztea harritu bere aita-amenganik aditu zuenean
ezkondu behar zela, eta ordukotz Julianok garbitasunezko botua16 jadanik
egina ; ordukotz bere baitan deliberatua ez zela ezkonduko. Eta bere botuari
ezin arnega17, bere deliberazionea atxiki behar, eta denbora berean ez nahi
penarik egin bere burasoeri ! Zer eginen ote du ?
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Galdegiten ditu zazpi egun bere pentsamenduentzat eta Jainkoari
galdegiteko argi eta kontseilu. Zazpi egun eta gau hek badaramatza otoitzean,
dioelarik : « Jauna, otoi zeronek18 gida eta begira nazazu halako moldez
bederen nun, ene burasoen nahiaren kontra joan gabe atxikiko baitut hautsi
gabe ene birjinitate eta garbitasun sekulakoaz egin dautzudan botua.
Zazpigarren gaua zuen horrela otoitzaren eta baruraren bortxaz flakatua
lokartu zenean. Lo dagoelarik horra nun agertzen zaion Jesukristo, erraiten
diolarik egin dezan bere aita amen errana, bainan segur izan dadila
ezkondurik ere begiraturen19 duela osorik bere garbitasuna, eta hartu behar
duen emaztea ere berdin birjina nahiko zaiola egon.
Julianok bere aita ameri eremaiten diote bere errepostua, eta berehala
sakramenduaren urratsetan abiatzen da Basilisa hiri hartako etxeko alaba
bakar, prestu eta aberats batekin.
Zer ikusgarria izan bide zen, girixtinoak, bai lurreko lekukoentzat bai
zerutik heieri beha zaudenentzat. Bi arima, bi bihotz, bi gorputz hek ordu
arteraino hain garbi egonak eta gero ere hain garbi egoiterat dohatuak ikustea
zerutikako lokarri sakratu hartaz elgarri juntatzen. Zein sainduki eta zein
xede garbiz !
Dohatsu espos Jainkotiarrak aldareen oinetarat, Sakramendu handi
hartarat hurbiltzen direnak, bihotza garbirik, zeruko benedizioneak nasaiki
ardiesteko20 gisan, eta ez Jaunaren madarizioneak aintzinetik merezitu
ondoan, eta ez bekatuan ihauska, bekatua bera bezain desgustagarri beren
buruak Jainkoaren begietan ezarri ondoan.
Bere ahaide, adixkide, guzien erdian beren espos eguneko alegrantziaren
artetik, Juliano eta Basilisa Jainkoaren amodioz sustatuak zauden. Azkenekotz
aldaratzen dire biak, eta noiz ere otoitzean hasi baitire senditzen dute arrosa
usain gozo bat.
« Zer da usain hori, dio Basilisak, sasoin huntan ez da, bada21, nehun
arrosarik ?»
Julianok ihardesten dio : « Hori da arima garbien esposaren usaina.
Jesukristo hola da egoiten beren birjinitatea kontsekratzen diotenekin. Zuk
ere nahi bazinio enekin batean botu hori egin Jaunaren konplesentzia22
guziak guretzat litezke.»
« Bai eta gogotik, dio Basilisak, zurekin batean uko egiten dut lurreko
atsegin guzieri, gure atsegin bakarra izan dadin Jesukristo.»
« Otoi, Jainko Jauna, diote orduan biek, finka gaitzatzu xede saindu
huntan.»
Hainbertzenarekin hek dauden ganbera ikaratzen da, argi eder batek
inguratzen ditu, eta Jesukristo hor agertzen zaiote bere ama sahetsean eta
dohatsuzko ospe handi baten erdian.
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Dohatsu heien artetik Birjinak, beren boz eztiak altxatuz, hasten dire
kantatzen Julianoren eta Basilisaren laudorioak eta denbora berean Jesusek eta
Mariak besarkatzen dituzte beren amodioaren gaindidura guziarekin.
Zer da gertakari hau holakorik, girixtinoak ? Zer ? Bi espos, bi presuna
horiengatik zeru guzia kasik bere lekutik higitua ! Ez ote da sobera ? Ez, ezen
zerua bezain ederrikako eta garbirikako arima eta bertuteak, zuzen da
zerutiarrez izan daitezen bisitatuak.

Bildumagilearen oharra. Prediku hunek bazukeen segida bat baina ez dugu
aurkitu ahal izan.

1 garaile
2 aldiz
3 guhaur
4 dakizkien, batuaz
5 ihaurri (ugari)
6 elgarri gaizka ≈ zein gehiago(ka)...
7 ez gaizki har, ez gutiets
8 zuri buruz itzultzen... eskatzeko)
9 maila
10 ikasteko errextasuna
11 halaber
12 bereiz, aparte
13 presaka
14 lezakete
15 lezake
16 Jainkoari zinez hitzemaitea
17 uko egin
18 zuhaurk (zuk-en indargarria)
19 begiratuko, zainduko
20 erdiesteko, batuaz
21 alta bada
22 egitate on
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[ANDREDENA MARIAREN HILTZEA
ETA HAREN ZERURAT ALTXATZEA]1

Quæ est ista quæ ascendit de deserto deliciis affluens innixa super dilectum suum.
Nor da desertutik hoin gora altxatzen den hori atseginean igeri eta bere
semearen gainean bermatua.
(Kantiken kantikan, 2. kapitulua)
Girixtino maiteak,
Familia batentzat behin ere izaitekotz doluzko, nigarrezko egun bat, hura
da ama baten hil eguna.
Arren2 egungo egun hunekin gure ama Jainkoak bereganat deitu zaukun
eta huna nun bozkarioak gaindi egin duen gure artean !
Zer gare, bada, gu holakorik ? Dolurik minenak iduriz jo behar luke gure
bihotza eta ez dugu agertzen alegrantziarik baizik... Ez ote dugu, bada,
bihotzik ?
Bai, girixtinoak, badugu bihotz bat eta preseski bihotzdunak garelakotz
bozkariatzen gare egungo egun huntan. Gure ama ona hil zaiku : bai ordean
piztu ere. Gure ama ona hil zitzaikun... ordean zer heriotze gozoa, zer
heriotze miragarria, zer heriotze arraia3! Urrun urrun heriotze huntarik
bertze heriotzetan aurkitzen ohi diren itxura izigarriak.
Atsegin hartu zuen Mariak herioa aingeru eder baten itxuran etorri
zitzaionean erraiterat :
« Orai akabo dire zure desterruko egunak. Zoaz, libro zare, hegalda zaite ;
horra nun zure Seme maitea, horra nun zeruko puxantzia guziak heldu
zaizkitzun biderat.»
Pentsa, girixtinoak, zer ohoreak, zer trionfa, zer bestak ahal zauzkan
zeruak bere erreginarentzat, Aita eternalak bere alabarentzat, Seme Jainkoak
bere amarentzat, Izpiritu Sainduak bere esposarentzat !
Nor da ordean gai holako gauzez mintzatzeko ? Zeruko aingeru bat jauts
baladi gure arterat, Mariaren zerurat igaiteaz lekuko ziren izpiritu huts
hetarik bat, heldu balitzaiku gertakari lorios hartako berrien emaiterat, ote
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lakike bere aingeruzko mintzairan berean nola adiaraz mixterio hortako
xehetasun guziz miragarriak ?
Eta ni zertarat etorri natzaitzue bada ? Eta nola naiteke atrebi aingeruek
berek erraiten ez lakiketen gauza batez mintzatzerat ? Lotsaturik ixilik egon
behar nindeke ; bainan ene gain hartu dudan eginbide sakratuak ez daut zilegi
uzten ixilik ere egoitea.
Mintzaturen natzaitzue beraz ez egungo mixterioari zor litzaiokeen
bezala, ez neronek4 nahi nukeen bezala, bainan ene ahalen flakotasunaren
arabera. Jadanik zuen atentzionearen seinaleak, zuen ixiltasunak eta zuen
egoiteko molde ederrak, norapait ere alimatzen5 naute.
Zuk ordean, Maria, zure tronu distirantaren gainetik, beha iezaguzu eta
onets zatzu zertaz ditugun laudorio hauk. Dignare me laudare Virgo sacrata. Otoi
lagun, argi eta gida gaitzatzu.
Ave Maria...
Salbatzailea zerurat igan zen ondoan, bere ama saindua gelditu zitzaion
oraino zenbait denborarentzat, apostoluen eta lehenbiziko fededunen erdian ;
ezen Eliza sortu berriaren urratsak nork hobeki lagun zetzakeen Jesus
haurrarenak bertze orduz lagundu zituenak baino ?
Bertzalde, apostoluek beren nausi dibinoa berekilan ibiltzen gehiago ez
ikusiz, bazuten haste hartan segurik Mariaren ikustearen beharra. Hala hala6
deus ez zuten egiten Mariari beren buruzagiari, beren erreginari bezala
behatuz baizik.
Zer nahi traba, nahigabe, eta etsaiarenganikako desmasia aurki zadin heien
bidean, Maria zuten beti beren iheslekua, Maria zuten beren bihotz
altxatzailea, beren kontseilua, beren argia eta gida. Hainbertze behar-orduri,
guziz Jaunaren nahi sainduari behatuz, ama on hura gogotik zagoen lurreko
bere ume heien artean.
Nork ordean eta zerk ahantzaraz haren bihotzari zerurat igana zitzaion seme
maite hura ? Zer sakrifizioa, zeruko erreginarentzat, bere gortetik hain urrun
desterratua egoitea... Zer oinazea Mariaren amodioarentzat, zeruko Jainkoa bere
semea izanki eta lurreko ilunpe eta urruntasunetik baizik hari ez behatzea !
Zer desterrua, zer zoko iluna ahal zitzaion mundu hau, bere sabeleko
fruitu benedikatua hedoietan gora joaiten ikusiz geroztik ! Zer
hasbeherapenak igortzen ahal ziozkan ume dibino hari, hura berriz ikusi
beharrez, harekin eternitatean gozatu beharrez !
Jainkoaren nahiak eta Elizaren beharrak ez balute estekan bezala iduki7 gu
gauden egoitza huntan, zer izanen ote zen ama on hura bere semearen ondotik
hegaldatzetik trabatuko zuenik ? Amodioaren indarrak ez ote zioten berehala
zart eginaraziko haren biziaren lokarrieri ? Nun da naturalezarik halako
amodio baten suari ihardok lezakeenik ?

G. Adema. Saindu batzuen biziaz
178

Mundu huntako ama guziek beren umeentzat dituzketen amodio guziak
baterat bildurik egizue amodio bat. Zeruko aingeru eta saindu guziek, lurreko
arima justu eta kartsu guziek Jainkoarentzat dituzten amodio guziak bildurik,
egizue bertze amodio bat : gero amodiozko bi itsaso horiek bat eginik, sar
beitetz8 bihotz batean.
Zer amodioa, girixtinoak, eta zer bihotza ! Nun da naturalezak kreaturik
horrelako bihotz bat, horrelako su bat atxik lezakeenik ? Zu baitan, Maria,
kausitzen dugu indar mirakuiluzko hori... Amodio horren baino areagoko
baten suak erretzen ari zintuen eta halarik ere bizirik zinauden ! Behartzen
ahal zitzaizun zure naturaleza guzia mirakuiluz orhatua izaitea, eta kreatura
bati emanak izan dakizkoen9 bertute guziez azkartua izaitea. Zure seme
maiteak gurutzearen gainetik bere azken hatsa zure gainerat aurdiki
zautzunean, zerk xutik atxiki zintuen ?
Seme maite hura bera, zu hemen utzirik igan zenean zerurat, zerk atxiki
zintuen bizirik ? Nunbait egia handia zioen Gabriel aingeruak erran
zautzunean, Jaungoikoaren boterea izanen zinuela zure sustengu eta estalki. Et
virtus altissimi obumbrabit tibi.
Bainan balin baziren lurrean Mariaren beharra zutenak, ez ote ziren
zeruan Mariaren nahia zutenak ? Egoitza dohatsu10 hartarat ordukotz
helduak ziren sainduak eta hango aingeru guziak aspaldian beren erregina
ikusi nahiak zagozin.
Ez zitzaizkon ixiltzen Jainkoari galdetzetik, otoi bere hurbileko tronu
huts haren gainean lehenbailehen jarraraz zezan bere ama loriosa. « Altxa
zaite Jauna : lehenago bere erraietan garraiatu eta deskantsarazi zaituen Birjina
miragarri hura zure beha dago, otoi ager zakizkigute biak elgarrekin.» Surge
Domine in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tuæ.
Lehenago lurrak otoitz egin zuen eta Jainkoa bera jautsi zitzaion
salbatzerat. Orai zeruko dohatsu guziak Jainkoari oihuz daude,
salbatzailearen ama beren artean gozatu beharrez. Beren gozo eta atsegin
gaindizkako guzien erditik, zorion bat dute eskas oraino : Maria bere tronurat
igaiten ikustea eta hari gorte egitea... Oi zein gogotik entzuten bide zituen
Jainkoak heien galde eta suspira11 hunkigarriak !
Ez dire ez izpiritu huts eta arima justu hek bakarrak Mariari zeruko ateak
zabaldu nahiak daudenak. Aita eternalak ez ahal dauka gutiago gogoan bere
alaba maitearen bereganatzea, profeten hitz hauen arabera : « Adi zazu, ene
alaba, zerua nola dagoen zure galdez, beha zazu hunat eta ikus hemen zer
daukadan zuretzat. Bai laster uzten eta ahanzten ahal duzu zure sor lekua.
Jakin zazu zeru lurren erregea bera dela zure edertasunaz dena hartua eta arras
zu[taz] nahitua.» Audi filia et vide et inclina aurem tuam et obliviscere populum tuum et
domum patris tui et concupiscet rex decorum tuum.
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Seme Jainkoak ere bere aldetik ez ahal dauzka ahantziak bederatzi
hilabetez garraiatu zuten errai sakratu hek. « Oi zu, lurrerat jautsi nintzenean
bertze zeru bat zure baitan gozarazi zinautana, zato ama, zato, laster uso
baten pare hegalda zaite eneganat.» Surge amica mea, columba mea et veni.
Izpiritu Sainduak berriz zer ote dauka bere espos hautetsiarentzat : lehia,
amodio eta suspira : « Ordean ene espos garbi eta saindua, zu desterru hortan
ikusteaz minartzen bezala du ene bihotzak.» Vulnerasti cor meum soror mea sponsa.
Zato ordean, zato ene lili eder eta maitea, hemen nahi zaitut niri hurbil
neronek11 landatu. Veni in hortum meum soror mea sponsa.
Oi, girixtinoak, zerutiar guziak Trinitate adoragarria bera horrela Maria
berenganat helarazi nahikatuak direnaz geroz, zeri beha egon beharrak ote
gare ? Nun zaude Maria ? Ez duzu ikusten nun eta nortaz berantetsia zaren ?
Ingoitirik12 zure desterru huntako egunek ez dezakete gehiago iraun.
Hainbertzenarekin, diote autore saindu batzuek, aingeru bat jausten zaio
Mariari zerutik, Gabriel, behialako13 aldian Jainkoaren ama zelako berria ekarri
zion aingeru hura bera. Oraiko huntan, zer ote dakarke berri ? Mariak bere
azken orena hurbildua duela eta haren bihotzaren auhenak entzunak izan direla.
Denbora berean, entzuten dire, dio San Jeromiok, boz eta soinu gozo eta
zoragarri batzu, Maria bere deskantsuaren hartzen dagoen lekuan, eta
zerutikako argi batek betetzen [du] barne hura guzia.
Oraikotik apostoluek ez dute dudarik, beren ama dohatsua badohakotela...14
Bihotza tristerik eta nigarra begian hurbiltzen zaizko haren azken hitzen aditzerat eta azken benedizione baten galdegiterat. Otoitz egiten diote, bere loriaren
erditik ez detzan ahantz mundu huntako irriskuen artean uzten dituen umeak.
« Banoha, ihardesten diote Mariak, ene orena etorria da ; bainan ez
zaiteztela lotsa15. Orai artean bezala gero ere zuen ama izanen naiz ; beti ene
bihotzean garraiatuko zaituztet ; ni nohan leku zorionezko hortarik ez
zarezte zuek ere beti hain urrun izanen. Ene podore guziez lagunduren16
zaituztet eneganat heltzen. Izan zaitezte benedikatuak, ene haur maiteak, ene
Seme Jainkoaren dizipulu fidelak ! Huna ene esposaren boza...»
Maria ixiltzen da, haren begiak goiti beha paratzen dire. Zer ikusten ote
du ? Amodiozko eta zorionezko gaindidura baten seinalea ageri du bere
aurpegi guzian... Hauxe da itxura miragarria ! Nork egundaino bere
bozkariorik gozoenean izan ote du holakorik ? Ote da zeruan berean
dohatsurik hoinbertze atseginez bihotzak gaindi egiten dionik ?
Apostoluak berak zoratuak beha dagozko, ez dute hitz bat egiten, ez dire
mugitzen, ez dakite kasik nun diren. Zeri zagozte beha, o Galileako gizonak ?
Ez duzue entzun aixtian17 errai sakratu heien zolatik ateratzen hasbeherapen18 bat guziz eztia eta gozoa ? Hasbeherapen harekin batean airatu da
Mariaren arima bere semearen bihotzerat.
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Noizbait apostoluak ohartzen dire ez dutela beren begien bixtan gorputz
biziaz gabetu bat baizik... Ahal duten arta guziarekin altxatzen dute ;
amodioak asma ahalikako ohore guziak egiten diozkate eta ezartzen dute
(hil) hobi eder batean.
Girixtinoak, aintzinago joan gabe, trika19 gaitezen zenbait arrazoinamendu laburren egiten. Heriotzea bekatuaren gaztigua, bekatuaren ume da.
Bekaturik izan ez balitz ez zen izanen heriotzerik. Per peccatum mors, dio
Jondoni Paulok. Jesukristo bera ez zen hil gure bekatuak bere gain hartu
zituelakotz baizik.
Bainan Maria zertako hil behar zen ? Egundaino bekatuaren itzalak
hunkitu ere ez zuen kreatura guziz garbi hura, nola hil zitekeen ? Zer
ihardetsiko diogu horri ?
Nahi dut herioak ez zukeela Mariarekin egitekorik. Bainan Jesukristo
hilez geroztik, heriotzea gauza bat zitzaion guziz ederra eta gutiziagarria20.
Nahi zuen baitezpada ama dohatsu harek gauza guzietan bere semearen
iduriko izan.
Bertzalde nahi zuen Jainkoak, kreatura bat izan zadin, merezitu gabeko
heriotze batez, notarik gabeko sakrifizio bat egin ziezokeena21. Nahi zuen
Jainkoak, ikas zezaten girixtinoek, heriotzea ez dela beldurtzekoa bekatuan
hiltzen direnentzat baizik, bainan dela gauzetan daitekeen atsegingarriena,
sakrifizioetan errexena, Jainkoaren amodioan hiltzen direnentzat, zerurako
lehia Mariak bezalakoa dutenentzat...
Ez naiz harritzen egundainoko22 saindu handi guziek adixkide eta
zerbitzu egilerik hoberenari bezala behatzen balin bazioten herioari. Ez naiz
harritzen errege profet baten auhenez ikusten zuenean bazukeela oraino
denbora luze bat mundu huntan egoiteko. Heu(?) mihi quia incolatus meus
prolongatus est ! Eta bizkitartean errege zenaz geroz nehorentzat mundu hau
laket-leku izaitekotz, harentzat bide zen. Bainan zeruari zion hemendik maiz
behatzen eta gero ez zuen onik hango zorion eternala jastatu beharrez.
Jondoni Paulok berriz, jakinez geroz zerukotzat egina zela, zer desgustu
ez zuen mundu hunentzat ? Nork libratuko ote nau gorputz hilkor huntarik ?
Quis me liberabit de corpore mortis hujus ? Ai zer irabazi ederra hiltzea enetzat. Mihi
mori lucrum. Bizitzeak lotsatzen bezala zuen, hain zuen berantetsia bere azken
orena ; baitzakien apostolu handi harek bertze mundu, bertze bizitze hartan
zer zaukan Jainkoak hura hemen guzien gainetik maite dutenentzat...
Gostu eta pentsa[tze]ko manera berak mundu huntako ilunpeetarik
zeruko loriaren erdirat joan nahizko erresaka23 bera bertze zenbat sainduk ez
dute geroztik ere, aditu nahi zuten guzieri adiarazi... Zenbat ez dire orai ere
bizi direnak, heriotze saindu bat lehenbailehen egin nahiak eta zoinak
bozkariatzen baitire orhoitzeaz beraz hemengo denbora zein den laburra eta
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laster hemengo egonaldia akabo dutela... Bai erran baitaiteke makur
mintzatzearen beldurrik gabe : mundu huntako orenik atsegingarriena dela
heriotze saindu baten orena ; mundu huntan jasta daitekeen plazerrik
gozoena, azken hatsa, Jesus maiteak besarka gauzkalarik emaitea.
O Maria ! zuk dakizu zuk, atsegin horren berri. Zure heriotzean ez dugu
aurkitzen, ez dolorerik, ez eritasunaren oinazerik, ez ikararik. Bertzeak
sofrikarioak hilarazten dituen bezala, zu hilarazi zintuen amodioaren
atseginak eta atseginaren indarrak. Behatu diogu, girixtinoak, Mariaren
heriotze ezti, gozo eta dohatsuari. Eta orai zer behar ote dugu ikusi ?
Mariaren arima hegaldatu zenean bere Seme Jaunaren besoetarat, nork
erran heien bien artean zer pasatu bide zen, nork aipa umearen eta amaren
arteko amodiozko mixterio hura ? Ez da lenguaiarik gai denik adiarazteko,
dio Jondoni Paulok, zer entrada eta besarkatze gozoak egiten daizkon24
Jainkoak zeruan sartzen den arima justu bati, edozoin izan dadin arima justu
hura. Bainan huna Mariaren arima bere edertasunaz, bere saindutasunaz arima
justu izan eta izanen diren guzien nausi dena. Jainkoak bere amatzat hautatu
duenaren arima... Desafiatzen ditut zeruko aingeru guziak ez lakiketela
erraiten zer entrada eta besarkatzea egin ahal zion bere Kreatzaile eta Semeak !
Huna orai bertze gauza bat... Horrelako arima batekin bizi izan den
gorputza, Jainkoak utziko ote du bertze hiltzen direnen gorputzak bezala
herioaren eskuetan eta tonbako ilunpeetan ? Jainko Semeak bere gorputz
adoragarria berekin zerurat ereman duena, Mariaren gorputzetik ateratua
duenaz geroz, utz ote dezake bere gorputzaren gai garbi eta notagabeko25
hura lurrean usteltzerat ? Ez balinba ! « Ez, Jauna, ez, zure puxantziak sekulan
mirakuilu bat egitekotz, egundaino ez du kasu gostukoago bat izan, ez duzu
ez nehola ere utziko gorputz maite hura, gorputz kontzebitu eta hazi zaituen
hura, bere arimari juntatu gabe. Non dabis sanctum tuum videre corruptionem.
Hala hala, girixtinoak, zer gertatzen da ? Bet-betan zeru guzia inarrosten
eta bere lekutik aldaratzen bezala da. Apostoluak beren erreginaren tonbaren
aldetik ezin apartatuak26 daude. Ez zaiote nehundik ere iduritzen tonba
hartan ezarri dutena han luze egon daitekeela eta noiznahi zerbait mirakuiluri
beha dagozi.
Hainbertzenarekin argi eder batek gauaren erdian inguratzen ditu han
berean eta kantu alegrantziazko batzu aditzen dituzte zeruko aldetik... Goiti
beha paratzen27 dire. Horra nun heldu zaioten, hedoi distirant batzu[etan]
behera, Jainkoaren Semea, bere majestate guziarekin aingeruzko eta sainduzko
ospe handi batez inguratua.
Denbora berean Mariaren tonba idekitzen da eta begiek doi-doia jasan
dezaketen distira batez beztitua horra nun altxatzen den zeru lurren erregina
eta airatzen bere Semearen besoetaraino. Badoha gero Seme maite hari

G. Adema. Saindu batzuen biziaz
182

besarkatua, mila miliunka aingeruz inguratua, izpiritu dohatsu hek guziak
laudorioz errepikan ari zaizkolarik, badoha zeruetan gora eta azkenekotz
itzaltzen dire guziak apostoluen begien bixtatik. Bainan zeruko ateetarat
hurbildu denean Maria, han haren begira28 dauden dohatsu guziek betan
beren bozak altxatu dituzte.
« Nor da hori diote, lurreko desterrutik altxatzen zaikuna, hemen sartu
gabe, hemengo atseginetan jadanik igeri eta bere seme maitearen gainean
bermatua ? Quæ est ista quæ ascendit de deserto deliciis affluens, innixa super dilectum
suum.» Mariari gorte egiten diotenek ihardesten diote : idek, zabal, kenatzue29
zeruko ate horiek, huna nun heldu den horko erregina. Attollite portas principes
vestras et introibit rex gloriæ.
Zerua zabaltzen da eta ezin erran daitekeen alegrantzia eta aparailu30
baten erdian sarrarazten du Jesusek bere ama hango ontasun, puxantzia eta
zorionik handienean.
Trinitate Sainduak, bere tronu eternalaren gainetik, idekitzen diozka bere
amodioaren erraiak, bere tresorik31 aberatsenak. Aitak bere alaba du, ez da
egundaino haren eskutik atera kreaturarik Maria bezain ederrik, garbirik eta
saindurik. Haren egitean eman zuen konplasentziari32 eta izan zuen gozoari
behar dio iraunarazi haren sariztatzean. Emaiten dio bere boterean, bere
puxantzian, bere kontseiluan berean, parte bat, esku bat egundaino aingeruek
eta sainduek izan eta izanen ez duten bezalakoa.
Semeak bere ama du eta bere ama egiazkoa. Zenbat ote du maite ? Semerik
bihotzdunenak ametan hoberena maita dezakeen bezainbat... Seme Jainko den
batek, Maria bezalako ama bat maitatzen dakikeen bezainbat. Beraz, O
Maria, zure semearen bihotza zure eskuko duzu...
Bertzalde gu ere zure haurrak gaitutzu, sekulan ahantziko ez gaitutzunak,
zure Seme Jainkoaren bihotza zure eskuko duzuno. Izpiritu Sainduak Maria
bere esposa du, espos maite eta hautetsia. Orai orai dauka hedatua haren
gainerat bere amodioaren gozo guzia, orai dauka igeri bere bertutezko
atseginetan.
Girixtinoak, zeruko aingeru eta dohatsu33 guziekin gu ere egun bozkaria
gaitezen, zeren gure ama ona Jainkoak hain gora daukun altxatu. Bere egoitza
nahiz urrun duen gu gauden desterru huntarik, haren amodioak badaki
guganaino heltzen.
Hobe baizik ez da guretzat Maria izan dadin ahalik gorena jarria zeru
eder hartan, izan dadin zuek eta nik behar ditugun grazien iturburuari ahalik
hurbilena. Berak orai beretzat galdetzekorik deus ez du ; guretzat beraz haren
otoitz guziak ; gure fagoretan da beraz baliatuko Jaunaren tresoren gainean
emanak izan zaizkon eskuez. Gureganik galdetzen duena hau da. Orhoit
gaitezen beti nor dugun eta nun dugun gure ama. Ez dezagun sekulan egin
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ama saindu hura gu bezalako haurren izaiteaz ahalkaraz dezakeenik. Maita
detzagun hark maitatu dituenak ; haren urratsen gainean gure urratsak
moldatuz, hel gaitezen hura heldu izan den egoitza zorionezko hartarat ; eta
gutarik bakotxaz erran diezon bere Semeari : « Eman zinauzkidan guziak beti
begiratu ditut, eta nehor hetarik ez zait galdu, baitezpada galdu nahi zenik
baizik.» Quos dedisti mihi custodivi et nemo ex eis periit nisi filius perditionis. Oi Maria,
fida gare zuk ez daukuzula34 hutseginen ; otoi begira gaitzatzu zuri
hutsegitetik35. Orai zure laguntzez balia, gero zurekin goza. Horiek baginitu
zer loria !
Halabiz.

1 Prediku luze honek merezi bide zuen lehenago emaiten zitzaion titulu osoa. Gaur laburkiago
diogu : Andredena Mariaren zeruratzea (Assomption).
2 ≈ alta (bada)
3 alegera
4 nihaurk
5 animatzen
6 halaber
7 ≈ atxiki
8 bitez, batuaz
9 dakizkiokeen, batuaz
10 zoriontsu
11 hasperen
11 nihaurk
12 engoitik ≈ dagoeneko
13 ≈ aspaldiko
14 badoakiela, batuaz
15 ez zazuela kemena gal
16 lagunduko
17 lehentxeago
18 hasperen
19 geldi
20 desiragarria
21 ≈ egiten ahal ziona (ziezaiokeena, batuaz)
22 ≈ betiko
23 presaka
24 diozkan, lapurteraz ; dizkion, batuaz.
25 lohikeriarik deus gabekoa
26 ezin urrunduak, ezin bereiziak
27 goiti beha jartzen
28 zain, aiduru
29 ken itzazue, batuaz
30 apailu : sekulako prestakuntza
31 altxorrik
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32
33
34
35

egitate ezin gehiago onari
dohatsu guziak = sainduak eta dohatsuak (les saints et les bienheureux).
diguzula, batuaz
≈ zain gaitzatzu zure begietan gaizki litzate keenaren egitetik
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[JONDONI ZIPRIANO]
(Lekornen egin predikua)

Absit a me hoc peccatum in Dominum ut cessem orare pro vobis et docebo vos viam
bonam et rectam
Jainkoak begira nazala otoitz egitetik baratzetik1 eta bide ona eta zuzena
nik dautzuet erakutsiko.
(Erregeen liburutik ? 1. kapitulua)
[Girixtinoak,]
Ala2 Jainkoa miragarri baita bere sainduetan, miragarri saindueri eman
dioten gureganako amodioan, miragarri sainduen bidez emaiten dauzkigun
laguntzetan ! Ala atsegin baita guretzat jakitea, zeruan Jainkoaren gorteko
dohatsuetan badirela gutaz orhoit direnak, gu maite gaituztenak, eta
guretzat otoitzean daudenak ! Zuek ere, Lekondar girixtinoak, zuek ere
egoitza zorionezko hartan, zeruko Erregearen adixkiderik minenetan,
baduzue ararteko berezi bat segurki bihotzetik atxikitzen dautzuena. Bere
puxantziaren erditik beha dago egun handi huntan, bereziki zueri, zuen
patroin loriosa. Bere zortea seguratua duela eta orai zuenaz da kexu3
Ziprien dohatsua. Harek gure miseriari behatzen dion bezala beha guk ere
diezogun haren distira zoragarriari, beha dezagun bereziki zeru eder
hartarat heltzeko egin dituen urratseri, bide on eta zuzen hura jakinez
trebekiago ibil gaitezen guziak eta hobeki balia saindu handi harek gure
salbamenduarentzat duen lehiaz.
Egungo egun huntan jina natzaitzue ez preseski prediku handi baten
harrabotsaz eliza eder hunen inarrosterat, bainan xoilki zuen orhoitzapenean
erreberritzerat Jondoni Ziprienen biziko eta heriotzeko zenbait xehetasun.
Jadanik zuen ixiltasun eta egoiteko manera ederretik ezagutzen dut ekarriak
zareztela ene solasaldiaren onesterat. Bainan hasi baino lehen otoitz dezagun
saindu guzien Erregina, ardiets dietzagun guzieri sainduak egiten dituen
izpiritu jainkozkoaren argia.
Ave Maria...
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Bazen bertze orduz Afrikan hiri famatu bat Karthago deitzen zena,
erromanoen partidarik4 gaitzena lehenago izatu ondoan, Erromako
puxantziaren aldaxka edo gider bat bilakatua. Ziprien, zuen patroin loriosa,
hiri handi hartako aitoren semetarik sortu zen, hiruretan hogoita batean5.
Gure erlisionea orduan oraino bazter guzietarat hedatzen hasi berria zen.
Jondoni Petiri ez zen hil zaharra6, haren ondoko Aita Sainduak berriz agertu
orduko kasik hiltzen zituztelakotz paganoek, noiznahi berriak ziren.
Ziprien bera ere oraino pagano zen, Karthago hiri handian kargudun
nausi ezarri zutenean. Gizon gazte etorkiz eta fortunaz bezainbat izpirituz,
jakitatez aberats eta puxanta, bere tokiko jende guziez maitatua eta estimatua.
Denbora hetan, gizon sabantak, izpiritu zorrotz eta hedadura
handitakoak7 usu eta nun-nahi baziren. Ziprien heien artean lehenbizikoetarik aipatzen zuten.
Halako aldi batez Ziprien sabant kargudun handi eta pagano horrek
ezagutzak egiten ditu Zezilio deitzen zen apez girixtino batekin. Apez saindu
hunek bere bizi maneraz, bere bertuteez eta Ebanjelioko erakaspenez
harriturik atxikitzen du Ziprien, eta ez dagoke8 gehiago girixtino bilakatu
gabe. Zezilio apezarentzat eta haren bidez Jainkoak egin dion fagorearentzat
hain da esker onez betea, nun bataioa errezebitzearekin bere izenari juntatzen
batio bere ongi egilearen izena, dioelarik : « Ez naiz ni gehiago deitzen
Ziprien, bainan Zezilio Ziprien.»
Nun zarezte oraiko denboretako izpiritu ahul, arin eta engana errexak ?
Asko elhe kanpo herri horietan entzunik, asko manera ikusiz, asko etsenpluri
behatuz, erlisionetik urruntzen zareztenak ? Erlisionea, jende xehe, izpiritu
flako9 eta deus ez dakitenentzat baizik ez dela uste duzuenak ?
Beha zozue Ziprien aberats eta jakintsun famatuak nola duen besarkatzen
gure Ebanjelioa eta zein eder zaion, bere fortunari, bere kargu handiari uko
eginik ere, girixtino bilakatzea. Jakin zazue jende xeheak, jende handien artean
ez litekeela erlisione gaberik, ez balitz Ebanjelioak manatzen dituen gauzetan
naturaleza minbera huni atx10 eginaraztekorik. Jakin zazue erlisonea jende
handi eta sabant guzieri ontsa eder litzaioketela balute, Ziprien loriosak
bezala, fortuna eta jakitate mundano bezainbat adimendu, bihotz, kuraia eta
zuzentasun.
Ziprien bataiatua da bai, beha paratzen zaio bere etorki, primantza eta
gradu berriari. Lehen aitoren seme, orai Jainkoaren haur ; lehen lurreko
ontasunetan igeri, orai zeruko primu11. Lehen Erromako enperadorearen
gorteko ; orai zeru lurren erregearen adixkide min. Leheneko bere handitasun,
ohore, fortuna guziak deus ez zaizko oraikoen aldean. Hala hala12, ez diezoke
gehiago munduari beha mespretxurekin baizik ; munduko gauza guziak
poxolu13 zaizko bere Jainkoaz gozatzen hasiz geroztik. Gomendatzen ditu
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bere emaztea eta bere haurrak Zezilio apezari, uzten diote ederki bizitzekoa,
gainerako ontasunak emaiten ditu pobreeri eta bera abiatzen da Ebanjelioko
lege sainduaren bertzeri ezagutarazten eta ahal duen guzieri besarkarazten.
Holakoa ote da, aditzaile maiteak, girixtinotasunaz guk dugun estimua ?
Egin ote ginezake Jainkoarentzat horrenbertze sakrifizio ? Ala ez ote zaiku
iduritzen zernahi aski dela, hainbertze guretzat egin duen Jainko harentzat ?
Ez ote zaiku maiz gertatzen, lurreko abantail, atsegin, fantesia kolpe
batengatik, gure kontzientziaren, gure zeruko primantzaren nola nahi
sakrifikatzea ?
Karthagoko girixtinoek laster ezagutu zuten zer gizon argitua eta
bertutetsua sartu zitzaioten beren artean. Hainbertzenarekin hiltzen zaiote
beren apezpikua. Berehala guziek boz batez galdegiten dute Ziprien
apezpikutzat. Ziprien iziturik badoha ohore eta kargu horren ihesi. Nehork
ez dezan harrapa etxean hetsirik gordea dago. Bai, nahi badu, jendea kanpotik
oihuz dagoko14: « Ziprien, ager zaite, zu nahi zaitugu apezpiku !» Harek
barnetik errepusta : « Ez naiz gai, ez dut merezi ; utz nazazue otoi nere gisa :
badire ainitz hortako ni baino hobe direnak ; oraino sobera berriki pagano bat
nintzen.» Jendeak berriz oihu : « Debalde15 da, ez zaitugu utziko, zu behar
zaitugu apezpiku.» Azkenekotz etxea bortxatu nahi diote. Noizbait Ziprienek
amor emaiten du eta uzten bere burua eremaiterat Jainkoaren borondateari eta
populuaren indarrari.
Oi zenbat gure artean ohore eta kargu gose direnak ! Eta zertarik heldu
ote da egungo egunean jendearen artean hainbertze nahasdura ? Guziak garen
baino gorago altxatu nahi izaitetik, bat bertzearen nausi eta nehor ez azpiko
izan nahi izaitetik ; nehork bere ahal eskasa ez ezagutzetik edo bederen ez
aitortzetik. Ziprien gordeka zabilan eta guri berriz iduritzen zaiku sekulan ez
garela aski ageri !
Ordean nork erran, girixtinoak, nolako apezpikua atera zen, zuen patroin
loriosa ? Zer artzain ernea, Jaunaren artaldearen zaintzeko ! Zer aintzindari
suharra erlisionearen etsaien gudukatzeko ! Zer bihotza eta bihotz hartan zer sua
eta karra, bere haurren maitatzeko, laguntzeko eta heieri zernahi ongiren egiteko !
Arpegi16 bat bazuen hain eztia, behatze bat hain amultsua, egitate batzu
hain zituen atseginak, hain zen xehea, eta errexa, nun harekin zerbait egiteko
zuten guziak ikaran baitzagozin beldurrez ez izan harentzat [zuten]
amodioaren izariko errespetua. Jende beharrarentzat17, nahigabe zerbait
zutenentzat, ez zen haren urrikalmenduaren parerik. Hitz batez, guziek
bazuten Ziprien sainduaren baitan nausi on bat, artzain artatsu bat, aita maite
bat, sustengu eta adixkide segur bat, eta guziz etsenplu bat miragarria.
Aita amak, etxeetako aintzindariak, zuek ere zuen haurreri edo azpikoeri
buruz apezpikutasun batez bezala beztituak zarezte18.
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Zuek ere Jaunak bakotxari fidatu dautzuen artalde poxiari buruz Jaunaren
artzainak zarezte. Arta, zain, eta haz beraz zuen gomendioko direnen, ez
xoilki gorputzak, bainan oraino adimenduak, bihotzak eta arimak. Zain,
nehor ez dadin horietarat hurbil gaizkia erakutsiko diotenik. Zain, gazte
horiek pendura19 suhar eta hezgaitz batzuek ez diezoten gaina har. Haz,
ttipidanik horien adimenduak erlisionearen erakaspen salbagarriez eta horien
bihotzak sendimendu eder Jainkoaren haurreri dohazkoten bezalakoez.
Zorigaitz, buraso eta etxe buruzagi etsenplu gaixto emaileri ! Zorigaitz, beren
azpikoen aintzinean behin ere elhe on, solas girixtino, hitz erlisionezko bat
aipatzen ez duteneri !
Girixtinoak, nor da munduan, noiz edo noiz huts bat gerta ez dakiokeenik ?
Ziprieni ere, noizbait, bada bat gertatu zitzaion. Makurtu egin zen Aita
Sainduarekin ; eta huna zertan zen makur guzia : Ziprienek uste zuen pagano
batenganik errezebiturikako bataioak ez zuela baliorik. San Eztebe Aita
Sainduak adiarazten dio baietz pagano batek behar den maneran
bataiaturikako jendea egiazko girixtino dela. Ziprien horren gainetik
arrazoinka abiatzen da, bainan laster ixiltzen ere bere hobenaz ahalkaturik eta
bere temaz urrikiturik. Aitortzen du nigarrez bainan gogotik eta mundu
guziaren bixtan gaizki egin duela. Sumetitzen20 da bihotz osoz eta betierekotz
Aita Sainduaren erran guzieri eta ez du nehun onik bere hutsa arras
ahantzarazi arteraino.
Oxala, aditzaile maiteak, horrela gertatzen balitzaiku gure arteko
makurretan ! Elgarrekin nahasi21 orduko urrikituak izaitea, zoin lehenago
bakezko bideari lotzea, gure hutsen hain gogotik aitortzea eta nehork
bortxarik egin gabe ere, hain ederki erreparatzea ! Zueri galdetzen dautzuet,
kasu holako zerbaitetan gertatu zareztenak, auzitan diru xahutzen ibili
zareztenak, makur egoiteak egundaino eman dautzue probetxurik ? Agian
Ziprien sainduaren etsenplua baliaturen zaiku guzieri !
Bazuen jadanik zenbait urte Jondoni Ziprien apezpiku zela eta
Karthagoko girixtinoek bakea zutela. Bake horrekilan girixtino hek norapait
ere banotu22 ziren eta ainitzak biziatzen23 ere bai hasi.
Ziprien bet-betan oihuka abiatzen zaio bere populuari, egon daitezen erne
eta prest, denbora laburrik gabe paganoen puxantzia guzia altxatzerat dohala
girixtinoen hilarazteko.
Ziprienek errana xuxen gertatzen da. Jadanik bazter guzietan, enperadore
paganoaren manuz, girixtinoak sarraskitan emaiten ari dituzte. Artzain on
horrek gogotik eman lezake bere odola, gogotik ager lezake bere burua
enperadorearen burregoeri, bainan Jainkoaren izpirituak manatzen dio gorde
dadila, geroxago izanen duela okasione ederragoa bere odolaren ixurtzeko,
arte hartan kalte handia litekeela artaldearentzat, artzainaren galtzea. Beraz
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gure saindu handia gordetzen da. Burregoek nehun ez dirote harrapa. Puska
nunbait dituen guziak bahitzen diozkate. Lehoinak jokatzen ari direlarik
Karthagoko plaza batean pagano guziak oihuz dagozi : « Ziprien, Ziprien,
aurdik bezate lehoinen erdira, Ziprien !»
Saindu handi horrek, gordea dagoelarik, bere eginbideak aintzina
daramatza. Batzu bekatuz kargatuak badohazko eta laguntzen ditu
penitentzia egiten ; bertze batzu biharamunean menturaz martir hil beharrak
azkartzen ditu herioaren gogotik pairatzeko. Gau guziez igortzen ditu
deliberatuenak24 egunaz hilak izan diren girixtinoen gorpuzketa25 eta
tormentetarik26 bizirik atera direnen lotzerat eta artatzerat.
Dezius enperadorea hiltzen da. Gaixtagin hura hiltzearekin huna berriz
girixtinoentzat bakea eta Ziprien orduan badoha bere elizarat biltzen duelarik
bere artalde barreiatua. Orai bederen deskantsatuko ahal da. Ez, huna gerla
izigarri bat nun pizten den Afrikako bazterretan. Ziprien zer ari da soldadu
horien erdian ? Kolpatuen artatzen eta presonieren erosten eta libratzen,
paganoak berdin fededunak bezala ; guzientzat badu leku bere bihotzean.
Gerla hori akabatzen da ; orai bederen gostuan, haziko, zainduko eta artatuko
ahal du Ziprienek bere artaldea. Ez.
Huna izurrite ikaragarri bat Afrika guzian eta nun da gure artzain ona ?
Hemen, han, eriak diren leku guzietan, gauak egun eginez, orotarat heldua,
ororen sokorri eta tratatzaile. Ordean pagano horiek, haren etsai betitik
altxatu izan diren horiek, bederen utziko ahal ditu bere gisa. Ez, bereak balitu
bezala horiez ere arta du.
Orai Ziprien saindua deskantsa zaite hoinbertze obra onez paganoak
berak, aintzinean zure etsai zirenak, zure alde ezarri ditutzu.
Hainbertzenarekin gertatzen da Karthagoko hirian aintzindari Aspase27
deitzen den gizon bat. Aspasia hori jelosiaz hiratzen ari da ikusiz hiri hartan
Ziprien zein den ontsa ikusia. Hilaraz liro28 gogotik bainan beldur da, eta
manatzen dio dohala hiritik kanporat eta handik urrunxko.
Jondoni Ziprienek obeditzen dio gizon bekaizti horri eta hautatzen du
bere egon lekutzat Kurubeko hiria.
Urte baten buruan jakiten du Aspasia ez dela gehiago aintzindari
Karthagon eta haren ondoko bertze bat dela Valerio Maxime deitzen dena.
Apezpiku handi hori orduan hurbiltzen da Karthagoko hirirat eta hantxe
dago erdi gorderik bezala, lehenago berak saldurikako lur batzuetan. Lur
heien jabea heldu zaio eta toki hura guzia emaiten dio Ziprieni beretzat
dohainik. Harat, gero, heldu zitzaizkon ikusterat bere ezagun eta haren
beharretan ziren guziak.
Adixkide batzuek erraiten diote hobe lukeela ez hain hiritik hurbil egoitea
eta irriskatzen duela Karthagoko prefetaz29 preso altxarazia30 eta hiltzerat
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kondenatua izaitea. « Bai nahi badu, ihardesten diote sainduak, ez naiz
hemendik urrunduko ; preso hartzen banaute, hobe, hilarazten banaute are
hobeki.» Ezen ordukotz arras martir hil nahia zagoen.
Adixkideek errana gertatzen da. Prefetak jakiten du nun dagoen eta
zenbat jende dabilan haren mintzatzen. Igortzen ditu zenbait soldadu eta
Ziprien laster heien eskuetan da. Hirirat daramatelarik, hainbertze jende
heldu zaio biderat nun erran baitzitekeen hiri guzia jendez hustu zela. Oste
handi haren erdian baziren presuna gazte batzu haren benedizionearen galdez
heldu zirenak. Ziprien saindua ohartzen da hainbertze soldadueria eta jende
suerteren artean irrisku handitan daitekeela heien bertutea eta kargatzen ditu
girixtino batzu guardia emaiteaz, nehork deus behar ez denik ez diezoten
egin. Bere buruaz baino bertzeez kexuago...
Zer bihotza, zer izpirituko presentzia ! Valerio Maxime Karthagoko
prefeta ere hiritik ateratua zen handik leko31 bat bidetarat. Jondoni Ziprien
ekartzen diote aintzinerat. Erraiten dio sainduari : « Zu zare, Ziprien,
girixtinoen apezpiku edo delako hura ?» « Bai, ni eta bera naiz, dio
Ziprienek.» Prefetak berriz : « Badakizu naski, enperadoreek manatzen duten
bezala, ez balin baditutzu heien jainkoak adoratzen eta zure jainkoa ez
baduzu ukatzen, zure biziak egin duela.» Ziprienek errepusta : « Bai badakit
enperadoreen manuen berri ; badakit heien jainkoak deus ez direla, nere
Jainkoa dela bakarrik egiazkoa. Hilen naiz ene sinestea ukatuko dudan baino
lehenago. Bainan ez nauzu hilaraziko zuk nahi zinukeen heriotze gisaz, zure
eta zu bezalakoen jostagarri lehoin batzuen aztaparretan, ez naiz nola nahi
hilaraz daitezkeenetarik. Ene apezpikutasunari ez badiozu kasurik egin nahi,
errespetaturen ahal duzu bederen ene aitoren semetasuna.»
Aitoren semeetarik zelakotz beraz Ziprien kondenatua izan zen ezpata
batez lepoa pikatua izaiterat.
Arrasta hori emana da bai, populu oste hura guzia oihuz abiatzen da :
« Guri ere, horri bezala, lepoa pika diezagutela.»
Jondoni Ziprien bera biluzten da bere apezpiku arropetarik, berak
plegatzen ditu eta emaiten diakre32 bati. Soinean uzten ditu hargatik bere
eliza atorra eta denga ttipia eta bere burregoari emanarazten diozka hogoita
bortz urre harenganik errezebitu behar duen heriotze kolpearen saritzat, gero
guziak bere ingurunetan nigarrez dagozkolarik33 berak oihal batez estaltzen
ditu bere begiak, belaunikatzen da eta burregoak emaiten dio bere kolpea.
Horra Ziprien hila... Atsegin hartu du ! Eta ez ahal lezake orai eman bere
heriotzea mundu huntako fortunarik ederrenean truk ! Horra Ziprien
lorioski hila. Beha zazue zer erresaka sainduarekin burregoak34 bere ezpata
kolpea eman orduko oro ari dire haren odol, purrustan lurrerat dohanaren
biltzen, beha zazue Karthagoko fededun guziek zer ohore handirekin
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ehorzten duten beren apezpiku, beren aitaren gorputza. Ordean zeri beha
gaozi35? Ziprien saindua, ez da hori, ez da hor : Quid quæritis non est hic. Beha
dezagun zeru eder hartarat. Harat hegaldakatu36 zaiku martir miragarri
horren arima. Nork erran zer alegrantziarekin aingeruek, dohatsu guziek,
errezebitu duten beren artean... Nork erran zer amodiorekin besarkatua
daukan zeruko Erregeak bere soldadu bitoriosa eta zer koro37 distiranta
emaiten dion buruaren gainean eta zer atseginak eta zer gozoak bihotzean, eta
zer podoreak eskuetan ! Zer ez dio emanen, oro eman diozkanari : Jainkoaren
ontasun, puxantzia eta jenerostasun ezin agortuzkoak. Baso bat ur Jaunaren
izenean emanari, hitzemana zaio zeruko erresuma eta, Jauna, Ziprien sainduak
zuretzat ixuri baitu bere odol guzia, nolako saria ote zinaukan38 horrentzat ?
Oraiko orenean, girixtino maiteak, zuen patroin loriosa beha dagoenean
alde batetik orai gozatzen duen zorionari eta, bertzaldetik, zuek eta ni bezala
lurrean bizi zelarik Jainkoarentzat egin zitueneri, ez ahal zaio bere zoriona
karioegi erosia, ez ahal du urriki hainbertze sakrifizio eginik !
Zer ote dio gutaz zeru gorenetik ikusten dugunean, guk ere pretenitzen
dugula egun batez hura bezala dohatsu izaitea, hura bezala Jainkoaz
saristatuak izaitea. Saristatuak gu ? Eta zer egin dugulakotz ? Naski Jainkoa
bere gisa utzirik beti mundu huni estekatuak egon garelakotz ? Jainkoak guri
zerua saritzat eman eta nun eta zertaz eta nola merexiturik ? Naski mundu
huntako ohore, atsegin eta ontasunak gehiago estimatu ditugulakotz zerukoak
baino ?
Ziprien sainduak, bere Jainkoa ezagutuz geroztik, zer ez zuen egin eta
nola ez zen bermatu haren gogorako izaiteko bizi bat hain mortifikatua, hain
garbia, hain gurutzezkoa, hain lehergarria, gero heriotze bat hain miragarria,
sakrifizio bat hain oso eta bihotzetikakoa, odol bat hain jeneroski, hain
gogotik ixuria, eta halarik ere iduritzen zaio zerua dohainik, urririk duela. Eta
guk zerurat joaitea pretenitu behar dugula, hain nagi, hain uzkur, hain hotz,
hain gogor garelarik Jainkoaren zerbitzuan ; eta guk zerua pretenitu behar
dugula, harat joaiteko kasik oro sobera zaizkigularik ! Eta guretzat Jainkoa
hain jeneros behar dela izan, gu harentzat hain zikoitz garelarik ! Mintza bedi
zentzu komuna39 duena eta erran beza zer dretxo dugun. Regnum cælorum vim
patitur et violenti rapiunt illud, dio Ebanjelioak. Zeruko erresuma ez da emana
beren egin ahal guziez bermatzen eta beren naturalezari zernahi bortxa egiten
dioteneri baizik.
Zer lana ! Girixtinoak, zer lana emana zaikun egiteko ! Lan bortitza, kasik
lotsagarria, Ziprien dohatsuaren urratseri nahi bagare jarraiki. Ez gaude hura
bezalakoturik ! Bizkitartean ez lotsa, ene aditzaile maiteak, Jainkoak ez
dautzue galdegiten odola martir handi haren gisan ixurtzerik ; galdegiten
dautzue bakarrik haren uztarri arinaren gogotik garraiatzea, haren lege ezti eta
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errexaren alderat fidel egoitea, galdegiten dautzue haren alderat bihotz oneko
zareztela frogatzea, ixurtzen ditutzuen izerdiak, jasaiten ditutzuen neke eta
nahigabeak hari ofreituz baliatzea. Zuek, lekondar girixtinoak, zuek nekearen,
lanaren azpian bizi zareztenak, Jaunaren legea beti bihotzez besarkatua
daukazuelarik, ez beraz lotsa... Zeruaren irabazteko ez duzue ez erresurtsa, ez
sustengu, ez laguntza eskasik. Jondoni Ziprien zuentzat otoitzean dago, balia
zaitezte haren arartekotasunaz, balia haren etsenpluez.
Beha maiz zeru eder hari, egun batez han izanen da zuen egoitza
betierekoa.
Halabiz.

1
2
3
4
5

emekitzetik, gelditzetik,
hitzaren harrotzeko molde bat dateke (emphatisme)
axolatua
etsairik, areriorik
Bildumagilearen oharra : ez da xuxen ezarria : Jondoni Zipriano 200. urte inguruan sortu zen eta
258.ean zendu.
6 Ikus aitzineko oharra.
7 handikoak
8 ezin egona du
9 ahul
10 mina adierazteko onomatopeia
11 ontasun baten oinordekoa
12 ≈ aldiz, berriz
13 traba
14 dagokio, batuaz
15 Alferretan
16 aurpegi
17 pobrearentzat
18 Esaldi harrigarria, beharbada Ademaren lanean aurkitu dudan ohargarrienetarik bat. H.D.
19 jaidura
20 amore eman, bertzearen iritzia onartu
21 makurtu, samurtu
22 lazotu, axolagabetu
23 ohitura txarrak hartzen
24 ausartenak
25 gorpu(tz)aren bila
26 torturetarik
27 Aspasia ?
28 lezake
29 prefet kargua duenaz
30 atxilotua
31 leko : distantzia jakin bati dagokion hitza
32 apeztasuna baino maila bat beheragoko eliza gizona ; apeztasunerat heldu aitzineko gradua.
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33
34
35
36
37
38
39

dagozkiolarik, batuaz
hiltzaile ordainduak
gagozi lapurteraz ; gaude, batuaz
hegaldatu
korona
zeneukan, batuaz
Iritzi sanoko jendea (?)
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[JONDONI MARTINE]

Nemo lucernam accendit et in abscondito ponit neque sub modio, sed supra candelabrum,
ut qui ingrediuntur lumen videant.
Ez du nehork argi bat pizten gorderik edo gaitzuru1 baten azpian
atxikitzeko, bainan bai bere kandelera egin ahala agerian ezartzen, sartzen
diren guzieri argi egiteko.
(Jondoni Martinen bestako Ebanjeliotik)
[Girixtinoak]
Mundu huntako ilunpeen erdian gizona noiznahi trebes eta errebelatua,
bere itsumenduaz beraz ilusitua, zoratua, norat ote lohake Jainkoak ez balio
behatzen ? Beharrik ordean Jainko harek urrikari2 baitu gizona. Urrikari
bainan nola ? Bera argi, bera gidari gizonaren biderat ateratzerainokoan.
« Ni naiz mundu hunen argia », erran du Jainko gizon eginak berak. Ego
sum lux mundi. Zer nahi huke, gizona, gehiagokorik ?
Zer moldez bada Jaunak agertzen ote dauku bere argiaren distira lurreko
ilunpe hauen erdian ? Asko moldez, girixtinoak. Behinik behin, denboraz berak,
gizon eginik gure artean bere egon aldia egin zuenean. Bertzalde, berak oraino
bere mixterioen lanho3 adoragarrien artetik. Berak oraino, bere obra
miragarrien, bere lege sainduaren bidez. Berak oraino noizetik noizerat, mundu
huntan agerrarazten dituen gizon saindu, gizon mirakuiluzko batzuen bidez.
Zer gizonak ahal diren, Jainkoak bere argiz bere saindutasunaren distiraz
horrela beztitzen dituenak ? Zer gizona ahal zen Jondoni Martine, zer argi
eder, zer argi handia ! Jainkoak egundaino bere Elizan piztu izan duen
distiragarrienetarik bat.
Bazuten segurki jendeek halako baten beharra ; hein bat ilun baitzauden
bazterrak, behialako borzgarren mende hartan, hainbertze gerlate4, hainbertze nahasmenduren erdian.
Paganoen mundu zaharrak, mundu berri bati egin behar zion bide. Jainkoak xixtu5 egin ziotela, iparraldeko zoko batzuetarik baziren jende gaitz6
batzu osteka etorriak Frantzia barne hortako eremuez jabetzerat.
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Jendaira basa eta hezgaitza, oro errautsi dituk hire bidean ; hi, orai
arteraino, otsoak, lehoinak baino areagokoa, nork heziko ote hau ? Nor
izanen ote duk7 hitarik eginen dikana8 Jainko eztiaren artalde bat, Frantses
populuaren izena merezituko duen populu bat eta nazione bat munduan diren
girixtinoenetarik ? Nork trebaraziko ditik9 hire adimenduaren begiak fedearen
argian ? Aterako dik10 bai nunbaitik Jainkoak hi heziko, hi argituko, hi bere
lege sainduaren araberan moldatuko hauena.
Ager zaite beraz Jondoni Martine. Bertze orduz mundu guzia zuri beha
zagoen bezala, gu ere orai beha gaudetzu. Zure denboretako jendeeri bezain
eder zaiku ikustea nolako bizia zineraman urrats bakotxean, kasik mirakuilua
zarraitzula11. Bainan oraino gehiago bozkariatzen gaituena da orhoitzea zu
zarela zeruan herri huntako umeen ararteko hautatua, Jainkoaren aldean.
Jondoni Martine gure patroina den bezala, gure Ama zare zu, O Maria !
Beraz otoi lagun gaitzatzu Izpiritu Sainduarenganik ardiesten orai nik eta ene
aditzaile hauek, behar ditugun argiak.
Ave Maria...
Jondoni Martine sortu zen duela hamalau ehun urteren ingurua[n],
Hungariako herri batean eta, bere eskolak egin zituen Italian, Paviako hirian.
Haren burasoak jende handi batzu eta paganoak ziren. Aita zuen Erromako
enperadorearen armadan kargu handitan eta aita haren gutizia guzia zen
semea ere egin zakion soldadu bainan egon zadin beti hura bezala pagano.
Martinek ahal baitzuen12 bertzerik gogoan. Hamar urte baizik ez zituen,
etxetik eskapaturik, joan zenean eliza batera eta han ardietsi zuenean girixtino
gaien erronkan13 sartzea.
Jakin behar duzue, aditzaile maiteak, girixtino gaiak zirela denbora hetan
paganotasunari uko egin eta oraino zenbait denbora, orobat14 zenbait urte,
bataioaren goait egoiten zirenak ; orai apez gaiak apeztu baino lehen
mundutik berexirik egoiten diren bezalatsu.
Handik bi urteren buruan, Martin abiatzen da, mundua sekulakotz
utzirik joan behar duela desertuan saindutzerat. Bainan, adin eskasez, gelditu
behar izan zen.
Handituago eta kartsuago, bere bihotza geroago eta apartago zaukan
munduko gauzetarik eta haren adimendua berdin geroago eta gehiago ohartuz
zohan lur huntako banitateen15 enganioeri. Hala hala16 ez zuen onik
Jainkoarekin eta Jainkotiarrekin baizik. Oi gaztetasunaren ederra horrela
bertutos17 eta Jainkotiar deno ! Edertasun suerte horrek nun du bere
parekorik, errazue gazteak, zer zaitzue18?
Hainbertzenarekin Konstantzio enperadoreak galdegiten ditu gerlarat
soldadu zaharren seme guziak. Martin ere badoha nahitez. Armadan
sartzearekin jada kargutan bide zen, ezen bazuen zerbitzari bat eta errana da
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zerbitzari hura tratatzen zuela bere anaia bat bezala, askotan bera haren mutil
izatu19 balitz bezala. Nahiz hain aberats [izan], beretzat ez zuen kasik deus
gasturik. Zituen guziez ordean gabetzen zen noiznahi bere azpiko soldadu eta
ikusten ahal zituen jende errumes20 guzien sokorritzeko.
Behin, neguko hotz handi batez, Amiens-eko portaletan21 zagoen bere
soldadu lagun batzuekin. Heldu da pobre bat dena biluzia, hotzez daldaran,
otoi zerbait eman diezoten beztitzeko. Bertze nehork kasurik ez egiten eta,
zer egiten du Martinek ? Kentzen du soinetik bere kapa, ezpataz pikatzen du
hartarik erdia eta, bertzerik ez ukanez, emaiten dio pobreari, eta bera ahal
duen bezala estaltzen da bertze erdiaz. Lagunek bazterretik irri, bainan
Jainkoa zerutik beha...
Ondoko gauean zer gertatzen da ? Jesukristo aingeru tropa batekin
agertzen zaio Martini bere ohe aintzinerat dioelarik :« Beha zak, Martin,
ezagutzen dukanetz ene soineko hau...» Martinek behatzen du eta ohartzen
da bezperan pobreari emanikako kapa erdi hura duela Jesukristok soinean.
Orduan Salbatzaileak erraiten diote bere aingerueri : « Beha zazue, zuek ere,
nola Martinek, oraino girixtino gai baizik ez izanki eta, nola nauen kapa
huntaz beztitu.»
Baginaki bada ontsa, girixtinoak, Jainkoak zer estimu handia egiten duen
jende beharraren22 alderako karitateaz eta bertze gainerako obra on guziez.
Baginaki ontsa juje eternalak zer konduak galdeginen dauzkigun egun batez,
berak guri mundu huntan emanikako ontasunen enpleguaz ! Orai beretik,
denbora deno, ez ote du balio gauza horri kasu egiteak ?
Aipatu dugun gertakari hortarik laster Martin bataiatua izan zen... Girixtino
da bai ; ez zaio iduritzen gehiago mundu huntakoa dela ere. Galdegiten du bere
aintzindarieri utz dezaten armadatik joaiterat. Enperadoreak jakiten du hori.
Preseski haren tropak biharamunean suan23 aritzekoak ziren. « Zer soldadua hi,
erraiten dio enperadoreak, bihar suan armada guzia ari behar eta hi beldurrez
ihesi ?» « Ni beldur, dio Martinek, ni ihesi ? Hori uste duzunaz geroz egonen
naiz oraino, bainan nahi dut bihar deus armarik gabe, ene gurutzearen seinale
xoilarekin ezar nazazun etsaien aintzinean, lehen-lehenbizikoa, joaiten naizela
bada ni, heien lerroak hautsirik hetaz bertzalderaino.»
Uste zuen enperadoreak, Martin balentriaz mintzo zela hola. Manatu zuen
biharamuneraino guardia zezaten eta sua hasteko ponduan24 para25 zezaten
berak galdetu bezala, etsaia nun ere baitzen azkarrenik eta heien aintzinean.
Biharamunean, ordean, goizean goiz, hor heldu zaizko enperadoreari etsaien
enbaxadoreak bakearen galdez otoizka eta, suan ari gabe amor emaiterat.
Guziek ez zuten bertzerik pentsatu baizik ere, Martinen otoitzeri esker,
Jainkoak gau hartan kanbiatu zituela etsai heien xedeak eta enperadoreari
eman, deus gosta gabe, abantail bat edozoin bitoria baino handiagoa.

G. Adema. Saindu batzuen biziaz
234

Martinek orduan berean ardiesten du bere soldadugoaren uztea eta,
entzunik Poitiers-ko hirian bazela apezpiku saindu eta famatu bat Hilario
deitzen zena, badoha abiaduran26 harenganat, haren dizipulu izaiteko. Hilario
sainduak Ebanjelioaz nahi izan zuen berehala ordenatu27, bainan Martinek ez
zuen utzi, erranez sobera zitzaiola kargu hori, eta frango28 zela, hura bezalako
batentzat, zerbait gutixago ere.
Hemendik aintzina, girixtinoak, Jondoni Martinen urratseri mirakuilua
purrustan29 dariote. Zein hauta, zein utz erran gabe... Hautatzeak berak lanak
ditu... Eta denbora ere bertzalde xuhurxko dugu. Goazen apur30 bat hola hola.
Hilario apezpikuarekin zagoelarik Jainkoak manatu zion Martini egin
zezan bidaia bat bere sor herrirat, bere burasoak oraino paganoak baitzituen,
heien konbertitzerat. Alpes-etako mendietan barna dohalarik ohoin batzu
heldu zaizko biderat ebatsi eta hil behar dutela. Bat sabre ukaldi bat
emaiterat zohakon bere lagun batek ez balio besoa trabatu. Estekatzen dute
arbola bati, zituen guzien kentzeko eta hantxe daukatelarik amarratua, batek
galdegiten dio : « Errak nor haizen.» « Ni naiz girixtino bat » ihardesten du
Martinek. « Baduk beldurrik ?» diote ohoinek. « Nik, beldurrrik sekulan,
ezen badakit Jainkoa nerekin eta nere alde dudala.» Azkenekotz bere
sanfretaz31, bere elhe onez, harritzen ditu gaixtagin hek, nun uzten baitute
libro, deusik egin gabe eta hetarik bat bizitzez kanbiaturik handik laster
sartu baitzen fraide.
Milango hiritik haratxago, debrua agertzen zaio gizon baten itxuran eta
erraiten dio : « Norat hoa, Martin ?» Martinek errepusta : « Jainkoak norat
ere gidatzen bainaik32 eta harat.» Debruak berriz : « Noranahi joan hadin eta
zernahi egin dezakan, jakin zak debrua izanen dukala beti partida.» Martinek
orduan : « Jainkoa, ordean, ene alde diat33, ez diat hire beldurrik.» Hori
erraitearekin debrua han berean suntsitu zitzaion.
Bere sor herrirat heldu eta, zernahi ikusi zuen bere burasoeri gure Jainkoa
ezin ezagutaraziz. Bere aita sekulan ez zuen ateratu ahal [izan] bere
gogortasunetik, bainan ama eta bertze frango itzuli ziren gure erlisionerat.
Handik Frantziarat itzuli zenean, bere lehenbiziko lana egin zuen berekin
zituen zenbait fraiderentzat komentu baten egitea. Arren34 bazen heien artean
girixtino gai bat gure saindua kanpoan zen aldi batez, bet-betan eritu eta hil
zena bataiatzeko denborarik izan gabe. San Martin heldu da ehorzterat
zeramatelarik. Behatzen dio hilari, eta aterarazten ditu guziak haren
ganbaratik kanporat. Borta hesten du eta han, bakarrik delarik, etzaten da
gorputz hil hotz haren gainean, zabal-zabala, otoizten duelarik Jesukristo
bizia bihur diezon hilari.
Otoitz hori akabatu bezain laster, hila hor pizten da. Hainbertzenarekin,
ganberako bortan goait zaudenak sartzen dire eta nor harritu, hek harritu,
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ikusirik heiek doi-doia ehorzterat zeramatena, hek bezain ontsa bizi. Berehala
bataiatu zuten eta bizi harek iraun zion asko urte.
Bertze aldi batez, jaun handi baten mutila35 urkatua kausitu zuten. Jondoni
Martine badoha gorputza altxatua zuten lekurat eta, otoitzean hasi den bezain
laster, hila pizturik xutitzen da, hartzen du bere piztailea eskutik eta segitzen
etxe haren aintzinerat bildua zagoen populu ostearen erdian gaindi.
Denboratsu hetan beretan, Tours-eko hiria apezpiku baten beharretan zen.
Guziek boz batez Jondoni Martine behar dutela. Ordean, nork atera gure
saindua bere komentutik ? Gehiago dena nork harraraz hari apezpikutasunaren
kargua... Gizon bat bizkitartean kargatzen da gauza hortaz. Zer egiten du ?
Badoha komentuko atera, emaztea eri duela eta San Martinen galdez dagokola
erranez, ilkiarazten36 du.
Ilki bazen, ilki zen. Populu guzia kanpoko aldean ixil-ixila eta gorderik
zagoena heldu zaio sainduari bet-betan gainerat, eta berak nahitez, bortxaz eta
airean, eremaiten dute elizarat eta han, oro prest zaudelarik hartako, Martin
kontsekratzen dute apezpiku.
Hemen lan handiegia liteke, girixtinoak, erraitea nolakoa zen Jondoni
Martinek, apezpikutuz geroztik, zeraman bizia. Haren bihotzeko sua, haren
bertute miragarriak, haren penitentzia harrigarriak, haren barur garratz eta
kontinokoak37, harek bere buruaz egiten zuen mespretxioa, haren nornahiren
alderako ontasuna eta begitarte38 amultsua.
Behin, bere diosesako39 herrien bisitatzen zabilalarik, gertatu zen bide
batean bakarrik, bere segidakoak gibelaxko geldituz. Ikusten du heldu zaiola
aintzinerat karrosa bat soldaduz betea. Hurbildu direnean, zaldiak izitzen
ditu Martin apezpikuaren arropak eta nehork ezin gehiago aintzinaraz
detzazke. Soldaduak samurtzen dire Martinen kontra ; jausten dire karrosatik
eta makila kolpez ehotzen40 dute, hiltzat bide hegian uzterainokoan. Ezen ez
zakiten batere nor zen eta saindu handi horrek berak ere hitz bat erran gabe
uzten zituen nahi zuten guzia egin ziezoten. Noizbait, hargatik41 bere
segidako apezak heltzen zaizko. Harrapatzen dute umatua42 erdi hila,
odoletan, eta nolazpait, ez errexki, hupatzen43 dute bere mandoaren gainerat.
Bizkitartean, soldaduak hantxe zauden beren zaldieri ezin urrats bat ere
eginaraziz. Ezaguturik Jainkoak punitzen44 zituela, galdegin zuten nor zen
pobre hala beztiturikako hura. Erran zioten hura zela San Martin famatua.
Ordukotz ez zen nehor apezpiku saindu haren famaz aditzea ez zuenik. Hori
jakin zuten bai, badohazko guziak barkamendu eskatzerat, belaunikaturik.
San Martinek gogotik barkatu zioten, berak, bere eskuz, xutiarazi zituen eta
bere otoitzez heien zaldiak aintzinerat abiarazi.
Handik laster, paganorik baizik ez zen leku batean pasatzen zelarik,
abiatu zitzaioten predikatzen eta bere predikueri nahiz indar gehiago eman,
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ekarrarazi zioten haur bat bezperan hila eta haur hura ororen bixtan pizturik
eman zion bere amari soinerat45. Guziak orduan paratu zitzaizkon oihuka,
bataioaren galdez.
Ibiltzen zen tokietan ikusten bazuen Jainko faltsurik edo heien ohoretan
eginikako zerbait aldare, ez zuen onik46 hek ezeztatu artio. Halako aldi batez,
manatu zion bere zerbitzari eliza gizon bati, barreia47 zezan dorre bat, dena
harri pikatuz egina, eta paganoen jainko bati kontsekratua. Handik
denboraren buruan48 jakin zuen Jondoni Martinek tresna eta langile eskasez
oraino barreiatzekoa zagoela dorre hura. Zer egiten du ? Gau bat badago
otoitzean eta, biharamunean, horra nun ihurtzuria49 ihurtzuriaren gainerat
eroriz, haize zirimola batekin, erortzen den dorre famatua eta mila
porroska[tua] gelditzen, zimenduetaraino.
Bertze herri batean, berriz, bazen pino ondo izigarri bat, debruari kontsekratua. San Martinek galdetzen du pika50 eta aurdik51 dezaten ; paganoek,
ordean, ez nahi hunkitu ere. Bizkitartean batek erraiten dio gure sainduari :
« Hots pikatuko diagu, bainan kondizionerekin : erortzen denean paraturen
diokala hire bizkarra erortzen den alderditik. Hortarik ageriko duk hire Jainkoak
zer indar duen.» San Martinek berehala baietz bai paratuko dela, gogotik, eta
pika dezaten nahi duten eskualdetik. Arbola pikatu hurren52 dutenean
estekatzen dute zangotik, ez dadin ihes abia. Arbola karraskan erortzen abiatzen
da Martinen gainerat. Martin zeinatzen53 da eta hura zeinatzearekin, bet-betan,
erortzen da bertze eskualderat, nun lehertzer54 batzituen pikatazaileak berak.
Ordutik beretik inguru hetako jende guzia girixtinoen sinesterat itzuli zen eta
bihi bat55 ez bide zen heien artean pagano gelditu.
Bertze behin, Jondoni Martinek su eman zion jainko faltsuen tenplo bati.
Bet-betan haize handi [bat] altxatzen da su hartako pindarrak eta garra
pusatzen dituena auzoko etxeetarat. Oro erretzerat dohazi ; etxe heien jabeak
mintzo dire hil behar dutela Martin, su haren piztailea. Ordean, saindu handi
hori igaiten da teilaturat. Han agertu deneko sua abiatzen da, haize kontra,
etxe hetarik ihes bezala, eta tenploaz kanpo, oro salbu dire.
Bertze aldi batez, bertze tenplo baten barreiatzerat56 zohalarik, laborari
tropa batek nahi izan zuen trabatu. Bat etorri zitzaion sabre batez behar ziola
burua bi erdi egin. Sainduak paratzen dio lepoa ontsa biluzirik ; gaixtagina
ukaldiaren emaiteko azkarki bere mogimenduaren hartzen ari delarik, hor
erortzen da erroz gora57 gibelaren gainerat. Bertze halako kasu batean, bertze
gaixtagin bati ezpata suntsitu zitzaion bere eskuetarik.
Bazen denbora hetan Adizien izena zuen aintzindari handi bat. Bazter
guziak noiznahi sarraskitan emaiten zituen. Tours-eko hirian sartu zen hango
jendeen xehakatzeko. Bainan sarraskia hasi behar zen bezperako gauean
Jondoni Martinek berak hura lo zagoen etxerat joanik, eztitu eta kanbiatu
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zuen gizon hiltzaile famatu hori eta biharamunean, hiltzeko preso zauzkan
guziak librarazi ziozkan.
Maximo enperadoreak behin gonbidatu zuen bere mahainerat, sainduak
ereman zuen berekin bere segidako apez bat. Bazkari erditan ekartzen dute
baso handi bat arnoz betea eta, usaiaren arabera, lehenbizikorik presentatzen
enperadoreari. Enperadoreak erraiten du Apezpiku saindua lehenago dela eta
edaten hasarazten dio Jondoni Martin, ustez gero ondotik berari emanen
ziola lehenik. Bainan Jondoni Martinek enperadoreari baino lehenago
emaiten dio bere aldeko apezari. Enperadoreak, afruntu hartzeko plazan58,
aitortu zuen egiazki hala behar ere zela ; ez zela konpainia hartan nehor,
apezpikuaz landa, apez hura bezain graduz altxaturik. Handik laster
enperadorearen andreak berak mahaina zerbitzatu zion saindu handi hari.
Bainan, girixtinoak, akabatzerik ez nuke, ez banitu uzten oraino gehienak
erraiteko. Aski dut zueri hau xoilki orai aipatzea : lau liburu handitan konda
ahala mirakuilu, oro Jondoni Martinen bertutez gertatuak, izkribatu izan ditu
haren ondoko apezpiku batek.
Horra nolakoa zen zuek zeruan duzuen arartekoa59.

1 Zurezko ontzi bat, boisseau, demi-quart d’hectolitre
2 ≈ Jainkoa gizonaz urrikaltzen baita
3 lanbro, hodei
4 gerla urteak
5 dei egin
6 bihurri, bortitz
7 da, to-ka
8 duena, to-ka Senperen
9 ditu, to-ka
10 du, to-ka
11 jarraikitzen zitzaitzula
12 ≈ Martinek baitzukeen xede garrantzitsuagorik
13 mailan, lerroan
14 berdin
15 huskerien, ergelkerien
16 ≈ aldiz
17 bertutez aberats
18 ≈ zer diozue ?
19 izan
20 pobre
21 portails d’entrée de la ville.
22 jende pobrearen
23 gerlan
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

unean, mementoan
ezar
zalu-zalua, lasterka
Ez dakigu xuxen zer erran nahi duen. Ikus Bixintxo [3].
asko
ausarki, nasaiki
pixka bat
kopetaz, ausartziaz
bainau, to-ka Senperen
dut, to-ka
Zeren-eta, ezen
morroia
jalgiarazten/ aterarazten
jarraikiak, gelditzerik gabeak
aurpegi
elizbarrutiko
jo, zafratu
haatik, halere
zanpatua, ukaldien azpian lehertua
altxatzen
zigortzen
altzorat, besoetarat
≈ ez zuen bakerik
desegin (urratu, Senperen)
denbora luze baten buruan
ortzantza, trumoia
motz, ebaki
aurtiki, bota
kasik, ia
gurutzearen seinalea egin
kasik lehertu
bihirik, bat ere ez
desegiterat (urratzerat, Senperen)
zangoz gora
orde
bitartekoa, bitartekaria
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[QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPTIOU]1

Tota pulchra es amica mea, eta macula non est in te.
Ederra zare guzia, oi zu hain maite zaitudana, eta zure baitan nehun
ez da tatxarik
(Kantiken kantiketan, IV. kapituluan)
Girixtino maiteak,
Baldin eder bazaitzue zeruan zuek duzuen bezalako ama baten haur
izaitea ; baldin ama haren izena beti atseginekin entzuten eta zeronek2
bihotzetik maiz aipatzen baduzue ; baldin Mariaren laudorioen, ardura
entzutea, eta bozkariorekin errepikatzea loriagarri bazaitzue, zuek
girixtinoak, zuek Mariaren umeak, bozkaria zaitezte egungo egun handi
huntan. Zuen bihotzek gaindi egin bezate amodioz eta alegrantzia saindu
batez ezen, huna urte muga bat, nehori egundaino zor izan ez zaion
bezalakoa. Ezen, egun hunekin bezala, Mariaren arima Jainkoak eman
ahalikako grazia eta dohain berezienez berregindua3, Mariaren arima
Jainkoak kreatura batentzat asma ahalikako gradurik loriosenerat deitua :
arima guziz eder, guziz garbi hura, egungo egun hunekin bezala juntatua izan
zen gorputz bati. Ordean, zer gorputzi ? Arima miragarri hari zohakon
bezalako gorputz garbi miragarri bati. Ordean, zer gorputzi ? Zerurik
gorenean diren izpiriturik, aingerurik, arkanjelurik dohatsuenak, loriosenak,
zoragarrienak, bere garbitasunaz, bere saindutasunaz ainitzetan apalago eta
ainitz bera baino gibelago uzten dituen gorputz bati. Ordean, zer gorputzi ?
Jainko gizon eginaren gorputzaren gai beretik hornitu behar duen gorputz
bati. Ordean zer gorputzi... Bainan pentsatzeak berak espantiturik nauka.
Nola mintza gehiago ez dakit.
Entzun dezagun zer dioen egun bi urte4 Erromako hirian bildurikako
Kontzilio jeneralak. Dio, Maria, gure Salbatzailearen Ama beharra,
kontzebitua izan zela bere ama Añaren erraietan, ez bertze nornahi, bertze
egundainoko guziek bezala ; ez gure lehen burasoen ondoriotasunetikako
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lertzo5 higuin6 harekin ; ez bertze nornahi, bertze egundainoko guziak
bezala, gure lehen burasoen bekatuarengatik, hobendun7 eta etsaiaren esklabo ;
ez bertze nornahi, bertze egundainoko guziak bezala ez madarizione lege
baten azpian ; naturaleza flako, eri, itsu eta beti gaizkirat ekarria den batekin...
Ez, ez, ez. Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te. Ez da Mariarentzat
holako legerik ; ez da Mariarentzat holako ondoriotasun ahalkagarri eta
madarizionezkorik.. Ez da egundaino Maria bere amaren sabelean aurkitzen
abiatzearekin, ez gero, ez sekulan, Mariaren baitan aurkitu den gutieneko
notarik8. Horra zer dioen orai bi urteko Erromako Kontzilioak, horra zer
sinetsi behar dugun Elizaren haur guziek... Tota pulchra es, amica mea, et macula non
est in te. Dugun arrazoinamenduz finka gure fedea.
Guziak, sortzean, hobendun gare ; guziak mundu huntarat bekatoros eta
madarikatu agertzen gare ; guziak gure lehen burasoen baitan bekatuztatuak
izan gare. Omnes mortui sunt, omnes in uno peccaverunt... Ai, egia dorpea ! Bainan
ondikotz sobera egia ! Ai lege garratza, eta nehor, ondikotz, eskapa ez
dakiokeena !
Iturri pozoindatu bati darizkon9 ur xorta guziak pozoindatuak dire... Bihi
bat10, bixtan da, pozoindura hartaz nahastekatua ez denik. Orobat Adam
bekatorosaren odoletik sortzen diren guziak, guziak gai beretik bekatoros ;
bihi bat, bixtan da, bekatuaren lertzoa berekin ez dakarkeenik Quod natum est
ex carne caro est.
Eta Maria ? Noren ondoriotasunetikakoa da ? Nun da Mariaren odolaren
iturria ? Mariak, girixtino maiteak, zuek eta nik bezala bere etorkia haste
hastetik Adamenganik du. Maria, zuek eta ni bezala, aita ama batzuen
batasunetik sortua da. Zer erran dut, bada, nik aixtian ? Maria bertze nehor
ez bezala kontzebitua izan dela, bekaturik, eta bekatuaren arrasto den
mendrenik gabe ? Bai erran dut eta oraino ausarki11 berriz erranen ere... Eta
zorigaitz niri bertzela mintza banindadi12. Zorigaitz bertze sinesterik
lukeenari !
Maria Adamen odol biziatutik13 sortua eta bizkitartean bizio haren den
gutieneko kutsutik salbu... Nolaz, bada, hori ? Zerk ezarriko ote dauku, bada,
Maria bekatuzko lege hortarik, madarizionezko kolpe hortarik gerizan ? Zerk ?
Ontsa entzun nazazue. Zerk ? Bere seme dibinoaren besoak... Zerk ? Egun
batez Mariarenganik sortu behar den Jainkoaren puxantziak14. Zerk ?
Jesus[en], Mariarenganikako haur botere guzizkoaren amodio, urrikalmendu
eta merezimendu neurrigabeek.
Bainan diozue, bekatu originalaren legea, lege ezin hautsizko bat da,
holako lege baten haustea gauza handia da... Bai, nahi bada, izan bedi lege
hori, den baino oraino ezin hautsizkoagoa... Nor da nausi : lege hori ala
Jainkoa ? Eta Mariak norekin du egiteko gehiago : lege horrekin ala
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Jainkoarekin ? Huna konparazione bat... Suak bere legea du : erre
daitekeenaren erretzea... Bizkitartean izkribatua da : halako aldi batez errege
inpio15 batek labe gorri batean kiskailtzerat aurdiki zituela hirur haur
Jainkoak ontsa maite zituenak. Nor harritu, errege hura harritu, ohartu
zenean hiru haur hek, denboraren buruan, su lama heien erdian josteta ari
zirela, surik den mendrena16 labe hartan izan ez balitz bezala... Bertze behin
Jainkoaren populua joan beharra zen ur ibai handi batez bertzalderat.
Jainkoak manatzen dio bere profetari jo dezan ur hura eta, hainbertzenarekin,
ura gibelerat abiatzen da eta uzten dio populu guziari bertze alderat joaiteko
leku idorra.
Eta zer ? Horrelako zerbait Jainkoak ez ote dezake egin bere ama
beharraren fagoretan, ororen sortzeko bekatuzko legeari buruz ? Ez ote
diezoke erran lege madarizionezko horri : « Heda hadi noranahi eta mundu
huntarat sortzen diren guzien gainerat, obedi zak ene koleraren manua,
bainan orai sortzerat dohan haur hau egun batez ene ama izanen baita, bego,
bego geldirik ! Hago hunenganik urrun eta obedi zak horren gainean bakarrik
ene amodioaren manua.»
Sobera ote zaitzue, ene aditzaile maiteak, Maria bekatuaren legeaz gisa
hortan bazterrerat utzia izaite hori ? Zeren beldur zarezte ? Beldur zarezte lege
horren dispentsa17 batetik bertzerat, behin hasiz geroz, emeki emeki heda
dadin eta, Mariarentzat bezala, bertze ainitzentzat hola holaka ezeztatua izan
dadin ? Bainan nor kausi, Mariaz bertzalde, kasu edo kondizione berekorik ?
Erakuts diezadazue bat bakarrik, bai lurrean, bai zeruan, Jainkoaren ama
izaiterat Maria bezala deitua izan denik ? Erakuts diezadazue18 bat bakarrik
zoinaren baitan naturalezaren lege guziak Mariaren baitan bezala barreiatuak,
itzulikatuak, izan baitire ? Bego, bego, bera bakarrik ! Urrun dire, urrun,
bertze kreatura guziak Kreatzailearen amarenganik.
Beldur zarezte menturaz Maria hain gora altxatuz Jainkoari zerbait
afruntu egin ? Ez, ez holako beldurrik izan. Maria nahi bezain gora altxaturik
ere, Mariarenganik Jainkoarenganat gelditzen zaiku arte bat izaririk19 ez
duena. Nahi duen bezainbat izan bedi ama, sekulan ez da, hurbiltzeko ere,
bere seme Jaunaren heineraino20 helduko. Semea garbi eta saindu da bere
baitarik, bere izaitez ; ama garbi eta saindu da bere semeak egiten dion
graziari esker. Zer ? Maria bere semea baino zerbait gutiago dela erakusterat
emaiteko, ez zinakikete zer erran bekaturik gabe kontzebitua dela erran den
ondoan ? Zer diot ? Ontsa atsegin agertzen baitzait hemen kreatura bat hain
garbia, hain inozenta ; zeren eta gure Salbatzailea are garbiago eta inozentago
dela erranez, laudorioa handiago baizik ez baita Jainkoarentzat.
Bertzenaz ere oraino, zer aparantzia21 [du], Maria sekulan apur bat
bakarrik gerta zitekeela bekatuzko estatuan, etsaiaren esklabotasunean,
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madarizionezko lege baten azpian ? Nola sofrituko22 zuen semeak desohore
hori bere amaren baitan ? Bainan dio norbaitek, Mariak ez zuen orduan
oraino semerik... Gezurra hori ! Mariaren Semea, Trinitateko bigarren presuna
ordukotz bazen ; Mariaren Semea bazen bere ama baino lehenago, eternitate
bat lehenago... Mariaren Semea, gure salbatzaile dibinoa betieretikakoa zen ;
beraz, seme on bezala, betieretik maite zuen bere ama ; betieretik seme on
harek bere ama maitea gogoan zuen ; betieretik berexia zaukan hura bere
amatzat, berexiak zauzkan harentzat graziarik berezienak. « Eternitate guzitik
begira zinagokon23 zure Ama maiteari, oi Jesus maitea, blasfemio bat
litzaiket24 erraitea, zure begien azpian, etsaiari utz zinezakeela kolpatzerat. Ez
ez, sekulan sekulan, ez zinion utzi den mendrena hunkitzerat. Beraz, Maria,
gu bezala bekatuan kontzebitua izaitea ez daitekeen gauza bat da.»
Egik orro, egik deihadar, egik marruma egik, Satan gaixtoa, gure lehen
burasoen enganatzaile madarikatua ! Hi, lehenbiziko bekatu egilea eta
eginarazlea, egik25 orro, egik ! Eiki27 min egiten baitauk orai hemen aipatu
diatanaren26 aditzeak... Eiki, ez baitzaik eder nornahik jakin dezan zer gertatu
zitzaion duela hemezortzi ehun eta hiru hogoita hamabi urteren ingurua[n],
eta preseski egungo egun hunekin bezala. Eiki, ez baitzaik ohore hemen
guziek errepika dezagun haur batek sortzerat zohalarik eman zaukan kolpea !
Hik, hire ezten pozoindatuaz bertze guziak bezala hura sistatu nahi, eta harek
hiri aintzinduz hiri burua lehertu... Orhoit haiz ! eta zertaz hobeki ? Bahuen
dretxo bat munduan lehenbiziko bekatua sarraraziz geroztikakoa, dretxo bat
Adamen odoletik sortzen ziren guzien gainerat hedatua haukana...28 Oi bai
hartako, nausi hintzen... Nun huen, errak, dretxo hura Maria Jainkoaren Ama
bere amaren erraietan gertatu zenean ? Nausi ote hintzen orduan ? Ubi est
victoria tua ubi est stimulun tuum ? Hik zernahi eginagatik, Maria bekaturik gabe
izan dela kontzebitua, horra zer dugun guziek fermuki sinesten.
Oi gure Ama ona, gu, badakizu, bekatuzko legearen azpian sortu eta
bekatuzko lege baten azpian bezala bizi garela. Urrikal gakizkitzu29, eta lagun
gaitzatzu graziazko legeari artoski ihardesten.
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Ama Birjinaren hitzak, « Bigorre » eskualdeko okzitanieraz : ≈ « Ni naiz, Bekaturik gabe sortua ».
zuihaurk (zuek-en indargarria)
indartua, apaindua, dohatua
1854 :Dogme de l’Immaculée Conception ; prediku hau, 1856koa dateke.
glaire
arbuiagarri
errudun
bekaturik
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9 ≈ ateratzen zaizkion (darizkion, batuaz)
10 ≈ bihirik ez
11 ausartziarekin (?)
12 banendi, batuaz
13 ≈ (bekatuaz) kutsatutik
14 ahalak, botereak
15 pagano, sinesgabe
16 den gutiena
17 ez betetzeko, jasaiteko faborea
18 erakuts iezadazue edo erakutsadazue, batuaz
19 neurririk
20 mailaraino
21 zer kanore, zer itxura...
22 pairatuko, jasanen
23 zinagozkion (zengozkion, batuaz)
24 litzaidake, batuaz
25 egin ezak
26 segurki, egiazki
27 dutanaren, to-ka, Senperen
28 heukana, batuaz
29 ≈ zakizkigu
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[SANTA LUZIA]
(Atharratzen egin predikua)

O quam pulchra est casta generatio cum claritate ! Immortalis est enim memoria illius
quoniam et apud Deum nota est et apud homines
O zein den ederra xahutasunez argitzen dutenen arraza ! Ezin galdua izanen
da heien orhoitzapena eta ohore handiak beti izanen ditu bai Jainkoaren
aintzinean, bai eta ere gizonen artean.
(Zuhurtziar liburutik, IV. kapitulua)
Eder zaizko munduari gerlari gaitz1 batzuen balentriak, izpiritu handi
batzuen edireimenak2, jende handien karguak, ohoreak, aberastasunak, heien
banitateak3 berak. Halakoeri behatuz zenbatek ez dute gero egiten
hasbeherapen4 hau : « Ah, ni ere hala banintz !»
Huna nun nahi dautzuedan, girixtino maiteak, nik egun erakutsi
handitasun bat eta edertasun bat banitaterik eta enganiorik gabekoa : deusek
ezin hitsarazia Immortalis est enim. Huni, huni behar diozue behatu eta gero
erran : Ah, ni ere hola banintz !
O Santa Luzia, birjna eta martir miragarria, egun baita, zeru eder hortan
bezala, gure artean ere, zure trionfaren eguna, zu baitzaitugu hemen gure
patroin maite eta loriosa, zure begiak eta zure izpiritua pausa beitetz5 otoi
gure gainean. Itsu batzu baikare eta ilunpetan, iguzu6 otoi zure argia eta zure
bixta, dezagun ikus zoin gaizki eta errebel7, zoin zoro gabiltzan munduko
izpirituari, eta enganioari jarraikiz, dezagun ezagut bertutearen edertasuna,
bertutearen balioa eta bertutearen atsegina.
Santa Luzia zen Sirakus-eko hirian jende handi eta aberats batzuetarik,
ama alargun baten alaba bakarra. Haur haurretik girixtino zen eta, handituago
eta bere girixtinotasunean laketago eta kartsuago. Hargatik8 denbora hetan
girixtino izaitea aski zen hiltzerat kondenatua izaiteko. Luziak hori bazakien.
Orai, gure toki hautan segurik, ez da gure erlisionea pertsekutatua Santa
Luziaren denboran bezala. Orai bakean eta deus lanjerik gabe pratika
dezakegu gure erlisionea ; ez dakit hargatik9 noiz arteraino. Orai, erlisioneak
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ohore du eta, halarik ere, ez ote dire gutartean nekez, ontsa nekez, bortxaz
bezala, eta ahal bezain axaletik eta arinki direnak girixtino ? Bake denboran
beti ihes, kasik desertor, menturaz etsaiarekin gurekin baino akortago ; gerla
balitz, pentsa zer soldaduak [izan litezkeen]...
Santa Luziari ez zaio aski edozoin heinetan girixtino izaitea ; ez zaio aski
salbatzeko aski ere den fidelitate hura. Manatuak baino gehiagoak nahi ditu
egin. Obedientzia xoila xuhurregi zaio Jainkoa bezalako nausi batentzat...
Handiegi du bihotza izari10 justu eta xuhur hartan egoiteko. Perfeta izan nahi
da. Zer egiten du ?
Lehen-lehen gauza, gaztetasuneko lehen urteetan delarik, bere bertuteari,
bere xahutasunari11 kasu egitea. Bertute horren begiratzeko, hastetik eta beti,
prudenta izaitea, fermu izaitea, minbera eta delikatu izaitea, modest izaitea.
Adi zazue, eliza huntan zarezten gazteak, modest izaitea ! O hori badaki
Luziak obligazione eta nesesario12 dela edozoin presuna gazterentzat ; badaki
modestia13 hori gabe neskatxa bat galdua dela Jainkoaren amodioarentzat bai
eta ere jenden arteko ohorearentzat.
Nor zen Sizilia guzian Luzia gaztea bezalakorik ? Naturalezaren dohain
suerte guziak, munduaren begiak gehienik admiratzen14 dituen abantailak oro
bere zituen. Nunbait, bere ustegabez edo bortxaz agertzen zenean
admirazionerekin bezala, errespeturekin baizik ez zioten behatzen. Ah !
presuna gazte batek, bere modestiaz, munduaren artean manatzen dakienean
errespetu hori, nork ez du estimu eta admirazione handi bat izanen harentzat ?
« Ez duzu ikusten, Luzia, mundua zuri beha dagoela ? Nola desiratzen
zaituen ? Eta han zer puxantziak [eta, diren] zuretzat ?»
Bainan behatzen du zeruari... Jainkoari... Jesukristori... Quis me separabit...
Nor ukanen dut hori baino espos maiteagorik ? Eta horra nun Luziak
kontsekratzen duen sekulakotz Jainkoari bere birjinitatea...
Luziaren amak ez zakien, lehenbizian, botu15 horren berri. Erraiten dio
alabari Sirakus-eko lehen etxeko semeari hitzeman diola Luzia bere espostzat.
Pagano da oraino, bainan gero... Luziak ez du deus holakorik entzun nahi.
Jainkoari hitzemana da, eia emanen dioten hoberik... Ama inprudenta16!
Hainbertzenarekin ama eritzen zaio. Lau urte irauten dio odol galtze
batek. Luziak azkenekotz erraiten dio, nola den Katana-ko hirian Santa
Agataren tonba. Badohazi beila hartara. Otoitzean han dagoelarik gau guzia,
Luziari agertzen zaio Santa Agata. Orante... apparuit... consolabatur eam. Lucia virgo
quid a me petis quod ipsa poteris præstare continus matri tuæ... Per te Lucia virgo civitas
Syracusana decorabitur a D.J.C.17
Luziak otoitz egiten dio Jainkoari. Ama, sendatua zare... Otoitz bihotz
garbikoaren boterea ! Guk ere otoitz egiten dugu holako behar orduetan...
bainan nolakoak dire gure bihotzak, gure xedeak ? Orai arteraino, zertan
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baliatzen ditugu Jainkoaganik ukanak ? Ama alabak itzultzen dire Sirakuserat.
« Ama, ez niri orai aipa gehiago mundu huntako esposik. Emadazu ene
dotea... zor diot ene zeruko Esposari.»
« Haurra zaude lehenik hil nadin eta gero eginen duzu plazer duzuna.»
« Ordean, ama, hil ondoko obra onak bortxazkoak dire, ez gare orduan
gurez ari. Ez dute hainbertze balio.»
Ama jausten da alabaren arrazoinerat eta orduan oro Luziak emaiten ditu
pobreeri. Jakiten du gauza hori Luziarekin esposatu gogo zuen jaun gazteak.
Ez du gehiago, ez Luziaren, ez haren fortunaren esperantzarik. Orduan bere
despita18 agertzen du eta Luzia denontzatzen19. Paskal, Sirakus-eko prefetak
agerrarazten du Luzia bere tribunalerat.
« Entzun dut girixtino zarela. Arren20 badakizu gure enperadorearen
legea... Hots damu da zu bezalako presuna bat izan dadin erlisione triste
hortako... Uka zazu eta libro zare...»
« Ez, ez dut ukatuko ene Jainkoa. Ene erlisionea da egiazkoa eta zure
jainkoak jainko faltsu batzu dire. Ene Jainkoari sakrifikatu ditut ditudan
guziak, ezen plazer egiten dio pobreen eta mundu huntan malurus direnen
sokorritzeak.»
« Neskatxa galdu bat zare eta hainbertze ontasun ez dukezu xahutu
tzarkerian eta urguluan baizik.»
« Ez naiz presuna galdu bat eta ene ontasunak ez ditut galduak bainan bai
mundu huntako zenbait eskutarik apart leku segurean plazatuak21.
Egundainotik garbi izan naiz, haragiaren atsegin lizunetarik, eta aborritu22
ditut hetan bizi direnak.»
« Horiek oro elhe batzu dire eta laster jakinen duzu horien ondoko
zafrakoa.»23
« Elhe horiek erranarazten dauzkidana da Izpiritu Saindua, zoinaren
tenplo bainaiz, ene xahutasuna eta birjinitatea dela medio.»
« Ah ! hori hola bada, badakit bai nola kasa Izpiritu Saindu hori zure
baitarik. Ezarrarazten zaitut preso, birjinitatea segur galduko duzun leku
batean.»
« Ez ! Ez duzu hortako podorerik aski. Bortxatzen baninduzu ere, ene
nahiaren kontra, ene arima berdin garbi lagoke.»
Orduan jujeak manatzen du Luzia nahitez ereman dezaten leku infame
batera. Burrego batek hartzen du besotik, ez diro mogiaraz ; biga lotzen
zaizko, ez dirote mogiaraz ; hiru, lau, elgarrekin entsaiatzen dire, ez dirote
mogiaraz. Sokaz amarratuz24 egiten dituzte beren egin ahalak, ez dirote
mogiaraz. Idi pare bat ekarrarazten dute eta ez dirote mogiaraz. Columma es
immobilis, etc (?)
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« Ah ez haizela mogituko ! bai ! bai atzemanen dinat bai hire hortik
mogiarazteko moiena.25»
Jujeak manatzen du alde guzietarik ingura dezaten egur eiharrez26,
errexina, bike eta olioarekin nahasteka eta gero su eman diezoten. Bainan
suaren erdian ere, Luzia hantxe dago deus ez balitz bezala eta suak deus ez dio
egiten. Orduan erraiten dio jujeari : « Otoitz egin diot Jesukrito ene Jaunari
su hunek ez nintzan erre eta ene martirioak iraun dezan luzeago. Ni hula27
hemen ikusiz girixtinoak fermu izan daitezen beren fedean eta ez daitezen
tormenten lotsa izan. Bai eta denbora berean infidel guziak konfondituak28
izan zitezten29.»
Bertzerik ezin eginez jujeak lepotik, partean part, pasarazi zion ezpata
bat.

1 gogor, bortitz
2 kausitzeak, aurkikuntzak
3 ezdeuskeriak, espantuak
4 hasperen
5 bitez, batuaz
6 ≈ emaguzu
7 ≈ galdua / bihurri
8 haatik/ alta bada
9 haatik
10 neurri
11 garbitasunari
12 beharrezkoa
13 apaltasuna, xumetasuna, pudeur
14 miresten
15 Hitzematea Jainkoari
16 zuhurtziagabea, antsiagabea bizi
17 Dominum Jesum Christum
18 atseginaren aurkakoa...
19 salatzen
20 alta (bada)
21 ezarriak
22 higuindu, gorrotatu
23 zanpakoa, jipoia
24 lotuz
25 ahalbidea
26 idorrez
27 ≈ horrela
28 gezurrean atzemanak
29 zaitezten ala daitezen (?)

molde berezi bat
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[JONDONI EZTEBE]

Stephanus plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo.
Jainkozko dohainez eta indarrez betea Extebek mirakuilu handiak zituen
obratzen jendeen artean.
(Apostoluen egintzen liburutik, seigarren kapitulutik)
Girixtinoak,
Zein miragarri den Jainkoa saindueri emaiten dituen dohainetan ! Zein
miragarri diren sainduak, bertuteak emaiten diozkaten indarretan ! Dohain,
bertute eta indar handienez dohaturikako saindu hetarik bat huna Jondoni
Extebe, herri hunen patroin loriosa, zoinaren ohoratzerat egun, guziak
etorriak baikare hunat.... Jondoni Extebe Elizaren lehen mendeko lehenbiziko
diakre eta martira. Ez daukute eiki guti aipatzen eta guti laudatzen apostoluen
beren liburuek, nun iduri baitu Izpiritu Saindua loriatzen dela liburu saindu
hetan hartaz mintzatzen... Mintza gaitezen gu ere gure maneran. Egungo
egunari badohako1, zerk hoin handi, zerk hoin bozkariotsu egin daukun
erraitea. Dugun2 beraz ikus nolakoak ziren Jondoni Exteberi Jainkoak eman
ziozkan dohainak eta saindu hori nola zen hetaz baliatu. Stephanus plenus gratia
et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo.
Espantagarri zaizko munduari behialako gizon famatu eta gerlari handi
batzuen balentriak. Heien entzuteak gure izpiritua jostatzen du, bainan gure
mundu huntarik eternitaterako urratsak guti gidatzen. Heien aipua, espantu
eta harramantza3 puska bat ; handik goiti guretzat amets baten probetxua.
Bertzerik da sainduez egiten den aipamena. Heien bizia eta heriotzea, gutarik
bat bakotxarentzat etsenplu batzu dire. Hetaz orhoitzeak berak gaixtoari
emaiten dio sendimendu on zerbait eta, ona du beti hobetzen. Gutartean
nornahik arrazoin du erraitea : ez naiteke izan Alexandre, Zesar edo
Napoleon bat bezala gerletan munduaren inarrosle. Bai ordean nornahik
erran dezake : izan naiteke saindu, Jondoni Extebe bezala ; salba naiteke hura
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bezala ; gehiago dena hartako preseski egin nau ene Jainkoak. Kuraie beraz,
girixtinoak, Jondoni Extebe gutartekoetarik zen. Jankoak egin zion grazia
frango ; guri ere egiten dauku eta ez du gure salbatzen laguntzeko harentzat
baino borondatu gutiago. Dugun har etsenplu Jondoni Exteberen baitan ; hari
behatuz ikus dezagun zertan garen eta zertan [izan] behar gintezkeen.
Izpiritu Saindua eta saindutzailea, oi zu, zure gaindiduraz Jondoni Extebe
bete zinuena, haren Jainkoa bezala gurea ere zare. Bete zatzu gure bihotzak,
argi zazu otoi gure adimendua. Bainan zu nahi zaitugu, Maria Saindua, gure
ararteko.
Ave Maria
Salbatzailea zerurat iganik, Izpiritu Saindua jautsi berria zen Apostoluen
gainerat. Apostolu horiek bazabiltzan Ebanjelioaren predikatzen, paganoa zen
mundu hartarik behar zutela egin mundu bat girixtinoa. Zer lana ! Oro
partida4 zituzten : denbora hartan indar zuten lege guziak, jendeen arteko
sineste, usaia, pentsatzeko manera, naturalezaren plegu eta intres guziak. Zer
lanak eta zer trabak ! Eta halarik ere, mehatxu, presondegi, debeku, eta
tratamendu gaixto guzien artetik, Apostoluak beren obran eta beren bidean
beti aintzina eta girixtinoen nonbrea5 beti emendatuz joaki.
Ikustekoa zen lehen denboretako girixtino heien fede suharra, heien
elagarrekilako batasun eta amodioa. Zerbaiten jabe zenak bere hura ekartzen
zuen Apostoluen eskuetarat eta heien eskuz partitua izaiten zen, beharretan
ziren guzieri. Bainan girixtinoak bazter guzietan laster emendatzearekin, hori
bera lan bat bilakatu zen Apostoluek burutziarik egin ez zirotena6. Bereziki
denbora hetan emazte alargunen zortea baitzen guziz urrikalgarri, heieri
buruz Elizaren karitateak bazuen asko egiteko.
Hamabi apostoluak biltzen dire eta erraiten diote fededunezko populuari :
« Ez da zuzen guk Jainkoaren hitzaren predikatzea utz dezagun, horrenbertze
zerbitzuri buru egiteko ; ikusazue anaia maiteak, zoin dituzketzuen zuen
artean zazpi gizon hobekienik ikusiak eta Izpiritu Sainduaren dohainez bai
eta ere zuhurtziaz beteak : halakoen eskuetarat utz dezagun aldaretako
zerbitzua eta pobreen eta emazte alargunen kargua.»
Baietz, hori guzieri ontsa zaiotela, hautatzen dituzte zazpi gizon prestuen
hek, orotarik lehena Extebe fede bizi batez eta izpiritu jainkozko batez betea.
Eremaiten diote Apostolueri aintzinerat. Apostoluek eskuak pausatzen
diozkate buruaren gainerat eta emaiten diote diakretasunaren ordena.
Miretsazue, girixtinoak, gauza hau : Jondoni Extebe, saindurik baizik ez
zen populu baten artean guzietarik sainduena bezala berexia, zeren zen bere
fedean hain kartsu eta Izpiritu Sainduaz hala betea, nehor ez zen hura bezain
ontsa ikusirik. Joan dire denbora hek... Orduan, girixtinoek arrazoinatzen
zuten girixtino gisa ; orai girixtinoek mundutar pentsatzeko manerak dituzte.
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Gutartean, orai ere, badire gizon prestuak eta jendeez ontsa ikusiak bainan
zenbat ez ote litezke hobeki ikusiak eta jendeen gogorakoago, balute erlisione
gutixago eta ez balire hain Jainkotiar eta hain kartsu beren girixtinotasunean.
Nundik heldu ote da gutartean hainbertze loriatzen baitire halako heieri huts
edo itzal zerbaiten atzemaiteaz ? Munduaren izpirituak gure baitan gaina
hartzetik, arren7, munduaren izpirituak ez du maite Jainkotiarrik, bere
gogorakoago ditu beren fedean hotz eta erlisionean lazo direnak. Nehor ez
hil, deus ez ebatsi, horra munduaren gogorako prestutasuna ; ez da gaitz8,
bainan girixtino batentzat ez da aski. Jondoni Extebe bezala suhar izaitea
fedean, kartsu erlisionean, Jainkoaren Izpirituz betea, munduko goiti-beheiti
guzietan, horra gutartean zeri behar giniokeen eratxiki estimurik eta ohorerik
gehiena.
Nork erran dezake zer artarekin Jondoni Estebek zituen begiratzen eta
probetxarazten Jainkoak eman ziozkan dohain hek ? Liburu Sainduek, zenbait
lerrorik barnean, espresuki bezala hiruretan egiten daukute haren bertutearen
aipamena. Viros boni testimonii, jendeen begieten gizon prestu... Plenos Spiritu
Sancto, dohain guzien emaileaz, Izpiritu Sainduaz betea. Beraz, jendeen
estimua bezain ontsa Jainkoaren konplesentziak merezi zituena... Et sapientia,
zuhurtziarik handienaz dohatua. Zer nahi duzue gehiagokorik, ederragokorik,
gizon batek dituzkeen dohainetan ? Preseski ez zaio bada aski oraino erran
duela9 hartaz mintzo zaikun izpiritu jainkozkoari. Berriz oraino dio, behin
erraitea eskas balitzaio bezala, Extebe hautatu zuten hori zela, virum, gizon bat
arras gizon, adinez gazte izanagatik, bertze zernahi gisaz gizon bat egina,
gizon bat konplia, virum plenum fide, fedez eta fedearen sendimenduz betea,
ezen ote da egiazko gizontasunik fedea gabe ? Plenum fide et Spiritu Sancto, ez
xoilki fedez bainan Izpiritu Sainduaz beraz betea.
O saindu handia, horra beraz nolakoa zinen jada diakretasunaren ordena
sakratua errezebitu baino lehenago ere. Eta gero zure kargu delikatuaren
urrats eta harat hunatetan, hainbertze enbarazu10, hainbertze neke, eta buruhausteren erdian ez ote ziren kordokatzen11 edo higatzen bederen hasi zure
bertuteak ? Ez, girixtinoak ez ! Huna galde horri zer errepusta emaiten dion
Izpiritu Sainduak... Stephanus autem plenus gratia et fortitudine. Extebe sainduaren
baitan Jainkoak eman grazia hek beti gaindizka zauden ; ikustekoa zen haren
bertuteen azkartasuna ; hala hala mirakulu handiak egiten zituen jendeen
artean, faciebat prodigia et signa magna in populo.
Zer etsenplua gutarik bakotxarentzat, girixtino maiteak ! Guri ere bertze
orduz eman izan zitzaikun fede hura, Jainkoaren grazia hura, Izpiritu Saindu
hura. Orhoit gaitezen bataioak zer estatu ederrean ezarri gintuen ; orhoit
gaitezen lehen komunione hartan nola bat egin ginuen Jesukristorekin ; orhoit
konfirmazionearen dohain miragarri hetaz ; orhoit gu, Jainkoaren minixtroak,
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gure ordena saindua errezebitu ginuen egun hartaz. Oi geroztik hunat,
girixtinoak, zerk haizatu ote ditu gure baitarik dohain eta sendimendu eder
hek ? Zertako ez ditugu hobeki begiratu eta, artatzearen medioz, gure baitan
emendarazi grazia hek guziak Jondoni Extebek egin zuen bezala ? Oi zein
ahul eta herbail garen hainbertze urte huntan girixtino izanki eta ! Hainbertze
sakramendu errezebitu eta ! Oi zein indar guti aski duten gure etsaiek gure
garhaitzeko ! Zenbatek gutartean ez dute ja aspaldi etsai heiekin
adixkidantzazko paktu bat egin ? Edo bederen noiznahi amor emaiteko usaia
hartua ? Eta Jondoni Extebek ote zuen etsairik ? Salbatzaileak berak izan zuen
hainbertze, hetarik gehienak oraino bizi ziren, hek berak eta bertze asko
heiekilako, zituen Jondoni Extebek, bere etsaiak, hala behar ere bai...
Bertzenaz ere mundu huntan usaia da, usaia baino gehiago, lege bat da
Ebanjelioan berean ekarria Jesukristroren dizipulu arima bertutedun eta justu
aski dela izaitea etsai ausarki12 ukaiteko.
Nola zitekeen beraz etsai ainitzik gabe Extebe justua ? Haren bertuteen
etsenplua ezin pairatuz, haren mirakuiluen fama ezin iretsiz, haren hitzak zer
indarra zuen ikusiz Jesukristoren legearen hedatzeko, errabian zauden judu
zahar eta herratsu hek. Bere hitzetan, bere arrazoinetan nahasarazi beharrez,
Jondoni Extebe ixilarazi eta ahalkarazi beharrez, asko lekutarik elgarganat
bildurik, sinagogetako gizonik abilenak eta sabantenak13 abiatzen zaizko
handik eta hemendik hizka eta arrazoinka. Bai bainan uste baino partida14
azkarragoari buruz hasi baitziren, nehundik ez ziroten ihardok Exteberen
zuhurtziari eta haren mihiz mintzo zen Izpiritu Sainduari. Et non poterant
resistere sapientiæ et Spiritui qui loquebatur... Emazu hor, Saindu maitea, zu bezalako
bat da eder ikustea erlisionearen etsaieri ihardokitzen ; zu zare zu,
Jesukristoren egiazko soldadua ! Ezagun da jadanik ; ez duzu amor emanen
hiltzerainokoan, ez hiltzean ere. Oxala baginauka guk ere zure alimua15, zure
sua, zure odola, zure bihotza, asko konpainia suertetan gure erlisionearen alde
altxatzeko ! Oxala, ez bagine askotan garen bezain herabe eta beldurti gure
erlisioneaz gaizki edo makur mintzo diren heien bixtan, bertutea edo karitatea
kolpatzen duten heien bixtan !
Ezen, girixtinoak, huna oraiko denboretan guziz gutartean gertatzen den
gauza desohoragarri bat. Zohazte hulako16 konpainiarat : nor da han
gehienik, ausarkienik17 mintzo dena ? Hulako edo halako, orok dakizkagun
arrazoin batzuengatik, erlisionea eta bertutea begietan hartua duena. Zer
derasa18 ote ? Erlisionea edo bertutea maite duenak aditu nahi ez lituzkeen
arrazoin suerte batzu. Eta zu, girixtinoa, zer ari zare hor ? Haren aho xilorat
beha, ixil-ixila ? Haren laudatzen ? Irriz, gostuz eta kontentik ? Deus ez
dakien eta deus konprenitzen ez duen xoro batek zauzka lilluratua ? Trufatzen
zaitzu, bekoz beko, zure errespetua eta amodioa gehienik merezi duten
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gauzez, zure fedeaz, zure Jainkoaz, zure girixtinotasunaz eta aski flako izanen
zare trufa horien jasaiteko, aski burugabe, ergel, elhe horieri zer ihardets ez
jakiteko, menturaz aski flako zure girixtinotasunaz ahalke izaiteko ? Beraz, ez
duzu zuk ez bihotzik, ez zentzurik ! Ez zare zu gizona !
Judu bekaiztiak laster ohartu ziren Jondoni Exteberen arrazoinamenduak
eta haren fedea, hek ezin kordokatuzkoak zirela, doi-doia hura bere hitzetan
xerkatuz beren desohorea baizik ez zutela irabazten. Arrazoinez ezin garhait
eta, bertze nolazpait nahi dire mendekatu.
Hilarazi behar dutela, biltzen dituzte lekuko faltsu batzu eta beren alde
altxarazten jende xehearen parte bat ere ; ezen odukotz jadanik Lege
Zaharreko bai apez bai kargudunekin elgar adituak ziren. Tribunaleko
kontseilua bildurik, agerrarazten dute Extebe beren aintzinerat. Han akusatua
da, aditu izan diotela zernahi izigarrikeria erraiten, Moises profetaren eta
Jainkoaren berarentzat ; mintzatu ere izan dela Jerusalemeko hiriaren
funditzeaz. Apezen printzeak galdegiten dio egiak direnetz horiek. Extebe
saindua orduan mintzatzerat doha ; guziak beha paratzen zaizko ; haren
begitarteak iduri du osoki aingeru batena. Et intuentes eum omnes qui sedebant in
consilio viderunt faciem ejus tanquam faciem angeli.
Abiatzen da eta, bere mintzo miragarriaz, denak harrituak dauzka.
Emaiten diozkate begien bixtan guziak ; orhoitarazten ditu nola izan den
egundainotik juduen jenerazionea Jainkoaren alderat gogor eta esker gabe ;
nola hilarazi izan dituzten Jainkoak igorririkako profeta hek. Azkenekotz,
heien ezaxolatasunaz asaldaturik, hau erraiten diote : « Ez zazuela uste izan
zuek lehenagoko judu hek baino hobeak zareztela. Profetak balin bazituzten
hek hilarazten, zuek hil duzue Jainkoaren Semea bera ; eta zuen
gogortasunean, zuen bihotz sorhaioarekin19, oraino ere Izpiritu Sainduak
ezin hez, ezin mugiaraz zaitzazkete. Dura cervice et incircumcisis cordibus, vos semper
Spiritui Sancto resistitis. Zer erreportxu20 saminak !
Erreportxu horiek berak zenbatek gure artean, zenbatek ez lituzkete
merezi ! Juduek baino are hobeki... Dura cervice et incircumcisis cordibus, vos semper
Spiritui Sancto resistitis. Bai, girixtinoak, badu hainbertze denbora Jainkoaren
minixtroak adiarazten dautzuela hainbertze egia salbagarri, esplikatzen
hainbertze mixterio hunkigarri ; badu hainbertze denbora tribunal sakratu
horietan zuen bekatuen barkamenduarekin batean ukaiten ditutzuela abisurik
zuhurrenak. Bataioan, konfirmazionean, hainbertze komunionetan, meza
sainduko sakrifizioan, Sakramendu Sainduaren benedizione hetan, Jainkoak
zernahi egin du zuek aldebat21 beretu nahiz ; halarik ere zuek hain hotz
oraino Jainkoarentzat ! Hain bero munduarentzat ! Hain nagi zuen
salbamenduaren egiteko eta bizkitartean hain erne jarraikiak lurreko
aferentzat ! Beti bekatu berak, beti bizio berak, beti berdin eskergabe
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Jainkoarentzat, beti berdin sorhaio ! Jondoni Extebek konfonditzen22 zituen
judu hek ez ziren gu bezain hobendun beren gogortasunean ; ez zuten guk
bezainbat arrazoin, judu zirelakotz, girixtinoki pentsatzeko. Gu, ordean,
girixtinotasunean haziak eta haur haurretik hala altxatuak, izan gaitezen
funski noizbait girixtino eta guardia eman dezagun Izpiritu Sainduari gehiago
gogorrarena egitetik. Balia gaitezen izaiten ditugun graziez, Jondoni Extebe
baliatu zen bezala, halarik ere lanik aski izanen dugu, ifernuari eskapatzeko.
Bazakien Extebe sainduak zer xedetan ekarrarazia zuten tribunalerat.
Beldurrik gabe agertu zen, beldurrik gabe mintzatu zen, eta nehor ez zitzaion
menturatu ixilarazterat erran gogo zituen guziak erran arteraino. Haren
azken[ik] aipatu ditugun hitz horiek izan ziren ihurtzuri23 kolpe baten pare.
Bera ixildu zenean juduek hitz bat ez ziezoketen ihardets ; despitez eta
errabiaz bihotza porroskatzen ari zitzaioten : dissecabantur cordibus suis. Errabia
hura ezin gordez hortzez karraskaka zauden : et stridebant dentibus in eum.
Holatsu dire gutartean ere frango : egia suerte batzuen aditzeaz pena hartzen,
eta errailearen kontra maiz bihotzari errabia lotzen.
Tribunaleko jujeak mutu bainan hortz karraskaz eta errabian... Zer ikusi
behar du gure saindu amultsuak ? Begiak zerurat altxatzen ditu eta zerua hor
idekirik zaio agertzen eta han Jainkoa bere loriaren tronuan eta Jesus bere
Aitaren eskuinetik xutiturik beha dagokola bere soldaduari, Jondoni Exteberi.
Jesum stantem. Hauxe da ikusgarria ! Jainkoaren Semea, zeru lurren erregea,
xutik paratua, bere zerbitzariaren guduari hobeki behatzeko, xutik, beharrik
balu ere hari kuraia emaiteko, xutik, lehenbailehen Extebe bitorios bere
besoetan besarkatu beharrez. Hala-hala gure saindu miragarria oihuz abiatzen
da dioelarik : « Huna nun dudan ikusten zerua idekia eta Jainkoaren Semea
xutiturik niri beha bere Aitaren eskuinean. Ecce video cælos apertos et Filium hominis
stantem dextris Dei.» Orduan tribunal guzia oihuz eta orroaz haren bozaren
estaltzeko, beharriak tapatuz haren ez aditzeko, guziak betan saltatzen zaizko
gainerat, herrestan baderamate eta aurdikitzen dute hiritik kanporat, han
behar dutela harrikatuz hilarazi gaixtagin handienetarik bat bezala. Lege
Zaharrean ez bide zen suplizio izigarriagorik. Jondoni Extebe ez da lotsa ;
beti zeruari beha dago eta jadanik berantetsia noiz burregoek aldebat kenduko
dioten bizia... Hauxe da kuraia, hauxe da indarra ! Stephanus plenus fortitudine.
Ote dugu guk holako indarrik mundu huntako nahigabeeri ihardokitzeko ?
Ezdeus batek lotsatzen gaitu salbamenduko bidean. Hain ausarki eta errexki
bekatu egin dugun ondoan, bihotzak eskas egiten dauku, barnea ttipitzen24
zaiku, penitentziari gure hutsen erreparatzeari25 lotu behar garenean. Oi zein
nekez uko egiten dugun usaia zahar eta okasione heieri ! Munduari beti josiak,
zeruari sekulan funski behatu gabe, hola hola deramagu gure denbora nehun
deskantsu onik gabe eta gero heriotzeak aise eta arrazoinekin gaitu izitzen.
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Burregoak prepara zaitezte. Extebe saindua zuen kolpeen beha dago.
Oraikotik masakrea hasterat doha ; burregoen indarra, furia eta ukaldiak
deusek ez bide ditu behar trabatu. Beren soineko arropak kendurik,
atxikitzerat emaiten diozkate, bazterretik beha hantxe dagokoten26 gizon
gazte bati. Gizon gazte hura, askok diotenaz, Jondoni Exteberen ahaide zen,
Saul zuen izena ; gizon gazte, zitekeen suharrena, Lege Zaharraren alde eta
girixtinoen kontra biziki eta itsuski bere burua noiznahi erakusten zuena. Ez
zen harentzat ez ahaiderik, ez bertzerik ! Exteberi preseski bide zen aiher27
gehienik.
Burregoen kargua ezin izan eta bederen heien arropen atxikitzaile paratu
zen. Burregoak berehala lotzen dire zoin lehenka beren harrieri, eta besoak
eman ahala Jondoni Exteberi hasten dire harrika. Hain firrinda gaitzean
dohazi harri hek Exteberen gainerat eta hain usu, nun airean elgar jorik frango
puskatzen ere baitire. Saxorum crepitantium turbine quatebatur. Laster Extebek buru
hezurra pusketan du, gorputz guzia hola hola behar diote umatu28 eta xehatu.
Huna nun harria harriaren gainerat etxatzen29 diotelarik boz ezti bat
entzuten duten ateratzen sainduaren ahotik : « Ene Jesus Jauna, orizu ene
bizia » Domine Jesu suscipe spiritum meum. Hori erran eta belaunikatzen da eta
harrien harrabotsaren artetik guziek aditzeko gisan huna oihuz zer dioen :
« Ene Jainko Jauna ez zazula otoi jende hauen gain ezar ene gainean egiten
duten bekatu hau ; otoi barka zozute, ni hilez zerua idekitzen dautate.»
Domine ne statuas illis hoc peccatum. Otoitz hori akabatu eta gure martir loriosa
lokartu zen Jainkoaren eskuetan.
Girixtinoak, zer zaitzue heriotze hori ? Ote daiteke miragarriagorik ? Zer
diozue guziz Jondoni Exteberen azken otoitz hortaz ? Noiz ere beretzat
baitzagoen otoitzean, oraino xutik zagoen. Bainan bere etsaientzat
barkamendu galdegin behar du, bai ; xutik ez zaio aski otoitz egitea, emaiten
da belauniko. Ahospez ez zaio aski, oihuka dago bere oihuez bortxatu nahi
balu bezala Jainkoa gaixtagin heieri barkatzera. Ez da kasu ari30 heien harri
ukaldiez, heientzat duen amodioak oro ahantzarazten diozka. Bederen
bederen, haren otoitzaren medioz, hetarik nor edo nor salbatzen balitz !
Zuk baino hobeki, nork daki hori, Jondoni Paulo Apostolua ! Zu, Eliza
guzian hain handi, hain lorios aipatua zarena ! Zuk Ebanjelioaren hitza
munduaren bazter guzietan predikatu zinuena, nun bertze apostolu guziek
baino gehiago inarrosi baitzinuen zeronek31 mundu hau. Ez zinen ez beti
apostolu izana ; ez zinen ez sortzetik Jondoni Paulo deitzen. Aintzinean otso,
gero bildots. Extebe saindua harrikatu zutenean, Saul zen zure izena ! Zu, bai,
zu eta bera zinen burregoen arropen atxikitzaile ! Zu eta bera zinen, geroxago
oraino girixtino atzemaiten ahal zintuen guzien preso hartzaile eta hilarazle.
Azkenekotz, ordean, Jondoni Exteberen azken otoitzak egin zuen bere indarra
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eta zu, Saul, Jesukristoren etsairik errabiatuena, bilakatu zinen Jondoni Paulo,
Jesukristoren apostolurik suharrena eta Elizan gertatu den gizonik
mirakuiluzkoena.
Hortan berean, girixtinoak, seinalerik aski badugu ezagutzeko
zenbatetarainoko amodioa zuen Jondoni Extebek bere etsaientzat, hain indar
handiko otoitza hiltzerakoan egin zuenean Jainkoari. Nahitez bezala Jainkoak
entzun behar izan zuen karitaterik kartsuenaren oihu handi hura.
Eta guk etsai bat edo bertze dugunean, norbaitenganikako gaixtakeria
zerbaitez hunkituak izan garenean, oi zein garen minbera, herratsu eta
mendekio gose ! Iduritzen zaiku barkatzea, bainan xoilki barkatzea, mirakulu
bat egiten dugula : « Hobenik ez nuelarik holakoak zernahi egin daut,
barkatzen diot ; ez diot gaizkirik desiratzen, ez dut deusetan xerkatuko32;
akort eta apart uzten du[t] bere gisa.»
Horra asko girixtinoren karitatea zertaraino dohan. Hola frango zaiote eta
debalde33 hartarik deus gehiago galdegitea. Ebanjelioak berriz dio hori ez dela
aski. Etsaiari barkatzea bat da, behar da oraino etsai hura maitatu, eta maite dela
gogotik frogatu, eta amodio haren frogak agertu. Barkatzea manamenduaren
konplitzearen erdia baizik ez da. Barkatzean eta maitatzean da osoa.
Jondoni Extebek ikusten zuen bere etsaien tratamendu gaixto eta harri
ukaldi heieri esker zuela zerua irabazten ; heien krudelitateak ziola zeru eder
hura zabal-zabala idekitzen. Guk ere berdin behar ginuke arrazoinatu,
miretsiz gure etsaien egitate gaixtoek merezimendu ainitz gehiago daukutela
irabazarazten gure adixkideen pereka, konplimendu eta maina guziek baino.
Beraz, girixtinoki pentsatzen balin badakigu, ezagutuko dugu zor diotegula
gure etsaieri ez xoilki barkamendua, bainan zerbitzurik handienaren saritzat
bezala, gure amodioa. Ez baginitu maite gure adixkideak baizik, zertan
gintezke paganoetarik diferent ? Holako amodio baten izaiteko ez ginukeen
Ebanjelioaren beharrik. Bainan etsaien beren amodioa da egiazko
girixtinoaren seinalea. Hala hala Jainkoak ez du deus errefusatzekorik amodio
hori duenari ; hori duenak Jainkoaren amodioa segura du eta haren
konplesentziarik34 handienak bere ditu zeren eta amodio horrek emaiten
baitio Jainko Semearen iduria.
Cum hæk dixisset obdormivit in Domino. Jondoni Extebek bere etsaientzat
otoitz hori egin zuen bai35, lokartu zen Jainkoaren baitan. Hil zela erraitea
beltzegi, tristeegi zaio Izpiritu Sainduari. Bizkitartean, ez du bada iduri
harrikatuz hiltzea hain ezti ere badaitekeela36. Jondoni Exteberentzat ordean
Jainkoak herioaren kolpeari kendu zion bere garraztasun guzia ; haren
karitateak hori bederen merezi zuen.
Etsaiak berak hain maite zituenari, ez zen sekulan herioa menturatuko
min egiterat. Beraz Jondoni Exteberen azken hatsa izan zen amodiozko
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hasgorapen eta suspira gozo bat ; Jesus zitzaion lotu besarka, sekulakotz bere
lorian gozarazteko...
Agian guk ere, girixtinoak, merezituko dugu amodiozko heriotze hura,
Jesusen besoetan.
Halabiz.

1 badoakio, batuaz. « Joan » aditzarekin baino nahiago dute gaur askok « egon » aditzarekin jokatu :
(ba)dagokio... Baina kasu huntan segurik « joan » aditzetik datorrena hobeki doakio...
2 dezagun
3 harrabots
4 etsai/ arerio
5 kopurua
6 zezaketena, batuaz ; ezin kudeatua lan gehiegiz
7 zeren-eta (?)
8 neke, zail
9 duena (?)
10 oztopo, eragozpen
11 zalantzan, dudan jartzen, ahultzen, hausten
12 ugari
13 jakintsuenak
14 arerio
15 animua, kemena
16 holako, gisa hortako
17 gehienik
18 ≈ Zer dio ote (gaiztakeriaz ari den) horrek ?
19 sentiberatasunik gabearekin
20 erasia, aurpegira botatze...
21 betiko(tz)
22 gezurrean harrapatzen
23 ortzi, trumoi
24 ≈ gogoa iluntzen, lotsa batek hartzen
25 erreparatzea : ebatsiak ordaintzea, gaizki eginak xuxentzea...
26 dagokien, batuaz
27 etsai
28 xehatu, zafratu
29 botatzen
30 ≈ ez du kasu egiten, ez da kexu
31 zuhaurk (zuk-en indargarria)
32 liskarrik bilatuko
33 aferrik, alferretan
34 ≈ egitate on
35 bai : berehalakotasunaren adierazlea da hemen.
36 izan daitekeela.

GEHIGARRIA / SUPPLÉMENT (2020)

Gratien Adema-Zaldubi :
oroitgarriaren agertzea
eta
“SAINDU BATZUEN BIZIAZ”
7 liburukietarik lehenaren aurkeztea

Senperen 2007-12-20

Adema-Zaldubiren oroitgarriaren estreinatzea Senperen

2007-12-20. Gratien Adema-Zaldubiren ohoretan Senpereko Herriko Etxeak eraiki
oroitgarria, Euskaltzaleen Biltzarrak estreinatu zuen Senperen.
“Zaldubi” ikastolako haurrak ere hor ziren kantatzeko prest : “Zazpi Euskal-herriek bat egin
dezagun”. Eskuinean Piarres Ainciart Euskaltzaleen Biltzarreko elkarteburua. © D.R.

(Jakes adiskidea. Argazki hau “Hortzak izerdi” liburuaren
“Gehigarrian” dago jadanik eta beraz handik kendu beharko
duzu bere komentarioarekin eta hemen ezarri. Milesker eta
barkatu lan hori emateagatik. Henri.)

“Saindu batzuen biziaz” Adema-Zaldubiren
7 liburukietarik lehenaren aurkeztea Senperen.

2007-12-20. Arratsalde horretan berean Euskaltzaindiarekin Adema-Zaldubiren lehen
liburukia aurkeztu zen (zazpi izanen dira orotarat). Ezkerretik eskuinerat: Henri Duhau,
Andres Urrutia euskaltzainburua, Christine Bessonart Senpereko auzapeza, Jean Haritschelhar
euskaltzainburu ohia.
Hortxetan daude ere urte hartan berean preparatu nituen bertze lau liburuki gaiak ; laurak
ondoko urteetan agertuko direnak. Ez da harritzeko Piarres Ainciartek, oroigarriaren aurrean,
“beneditano laikoa” izendatu baninduen ! Eskuineko erhiek eta ukondoak tendinitisagatik eta
bizkar hezurrak sobera jarririk egoteagatik, beren partea sentitu zuten…

2007-12-20. Publikoa entzule kartsu.

Gratien Adema «Zaldubi»ri omenaldia
(eta 1/7 liburukiaren aurkezpena)
Senperen (2007-12-20)
(Henri Duhau)
Andere Auzapeza, Jaun eta Andere hautetsiak,
Euskaltzainburu Jauna,
Euskaltzain eta Euskaltzale Jaun eta Andere guzieri bihotzetik agur!
Lotsa izigarri batek hartu nau hitzaldi hunen idazten hasi naizenean : zer, holako hizlari
jakintsunen ondotik, ni baino askoz ere gehiago dakiten hoinbertze ikerle begi zorrotzen
erdian, zer behar dut atera ?
Jo aitzina halere, galdatua zaiguna bete behar dut nolabait! Jadanik erran izan zaizuen
bezala Adema-Zaldubiren lanik gehienak argitaratuak izanak dira bizi zelarik andana bat eta
hil ondoko urteetan berriz, 1908tik goiti, RIEB edo Revue Internationale des Études Basques
agerkari famatuan bai eta Eskualdun Ona deitu kazetan. Baina lan horiek guziak ez daude
gehiago eskumenean, aspaldian agortuak dira.
Hortakotzat Euskaltzaindiak erabaki du denen edo gehienen berriz publikatzea,
eskuizkribuak barne, zinez merezi baitute. Euskaltzaleen Biltzarrak eta Euskararen Erakunde
Publikoak ere beren laguntza ekartzen dutela.
Lehen liburuki hau “Saindu batzuen biziaz” deitu dugu baina nola eta zertarik jalgia
den erran aitzin behako labur bat bederen eman behar diogu obra osoari, eta lehenik nola erori
zaizkigun Adema-Zadubiren eskuizkribu hauek guziak altzorat...
Elena Touyarou-Phagaburu-k deitu ninduen behin, baizik-eta Xipri Arbelbidek
galdaturik ari zela, “Bidegileak” sailarentzat, lan baten egiten Adema-Zaldubi-z, eta ea
lagunduko nuenez xehetasun zenbaiten biltzen eta artxiborik baldin bazen, haien bilatzen.
Baietz bai, ihardetsi nion eta gogotik gainerat : Ademaren ondorengoak ezagunak baititut, eta
ezagunak baino gehiago ere, berrogei urte huntan.
Holaxe joan ginen 2006ko azaroaren 22an, Elena eta biak, artxibo horien ondotik
"Ademarenerat" eta han gure harritzea, mahai gainean ikusi genuelarik halako liburu eta paper
meta, Pierrette Dourisboure adiskideak guretzat artoski bilduak ! Hasten gara doi bat miatzen
eta huna nun zer altxorra dugun begien bistan : eskuizkribu miresgarriak, hainbertze eta
halako estatu onean ! Denak baliagarriak, izkirione xehea bezain bikainaz idatziak !
Elena eta biak, elkarri beha geunden, zozotuak bezala, ez genekien zer pentsa ! Elenari
erraten diot: zu literario alorrean trebe baitzara, har itzazu ! Ez, zuk behar dituzu hartu,
ihardesten dit, eta holaxe, eskuak ikaran bezala, besazpian eraman nituen etxerat delako
artxiboak, menturaz XIX. mendeko euskal eskuizkriburik ederrenak eta baliosenak.
Laster ikusi nuen, ordea, zer lan ikaragarria hartu nuen bizkarrean. Zerrenda bat egin
nuen eta 80 dokumentutan banatu zen guzia. Orotarat 2.200 bat orrialdeko lana osatzen dukete
gaur.
Nork edo nork begiztatu nahi izanez gero, hortxe duzue lan hori, azpimarratuz
eskuizkribuetarik abiatzen dela ene sail guzia.

Errana dugu bortz, sei edo zazpi liburukiren gaia badela. Nola egin dugu bada
lehenbiziko huntan argitaratu behar zenaren hautaketa ? Gogoeta sinple bat egin dugu :
zertako ez publikatu, lehenik, behin ere argitaratuak izan ez diren lan batzuk ? Gainerat,
Adema-Zaldubiren neurtitzak eta kantikak ezagutuak dira, adituen artean bederen, baina
Ademaren euskarazko idazki laxoez nehork ez daki deus. Eta prediku hauek parada ederra
emanen digute preseski Ademaren prosarako jeinua ezagutarazteko.
Huna nola sortu dituen Ademak, hemen argitaratzen ditugun prediku horiek. Herrietako
bestak zirenean usaia zen predikari handi bat gomitatzea egunari ospe, dirdira gehiago
emateagatik. Eta Ademak hortarako zaletasun handia izanki, gonbidatu zuten zenbait
herritarat beren patroin sainduaren goresten laguntzeko. Gisa hortako hamar bat mintzaldi
aurkitu ditugu haren lanetan eta haiek ditugu sartu lehenbiziko liburu huntan, erran dena,
Ademaren prosa ezagutarazteko asmoz, hots, euskararekin, hitz laxoz nola jokatzen zuen
erakusteagatik. Hori da hautu hunen zergati guzia.
Ikusiko duzue hor zer artarekin preparatzen zituen bere mintzaldiak ! Funtsa eta
errateko manera, biak errotik lantzen zituen. Hots, azala eta mamia biak maitasun kartsuenaz
artatzen zituen. Hor ditugu beraz bata bertzearen ondotik urteko egutegian agertzen zaizkigun
bezala :
—Jondoni Bixintxo (Beskoitze? Hendaia? Uztaritze? Ziburu?);
—Jondoni Joanes Batista (Hazparnen);
—Jondoni Petri (Senperen);
—Jondoni Juliano (Ortzaizen);
—Andredena Maria (Ainhoa? Aldude? Ahurti?, Armendaritze? Arnegi? Azkaine? Bardoze?
Baiona [Katedrala]? Bidarte? Heleta? Urepele?);
—Jondoni Zipriano (Lekornen);
—Jondoni Martine (Ahetze? Arrosa? Biriatu? Domartiri? Miarritze [St-Martin, bistan da]?
Sara? Bada Akamarre ere baina han, gaskoieraz hitzegiten da) ;
—Que soy era Immaculada Counceptiou ;
—Santa Luzia (Atharratzen) ;
—Jondoni Extebe (Baigorri? Donoztiri? Ezpeleta? Makea? Urketa? Zalgize?).
Aitzin solas gisa ezarri ditugun lerroekin ere, alta bada, ez zarete aspertuko : beha otoi
zeinenak diren:
—Andres Urrutia Euskaltzainburuak lehenik bere aurkezpenean salatzen digu Euskaltzainak
liburu sail berri bat hasi dutela eta hain xuxen Adema-Zaldubiren liburu hau izanen dela lehen
zenbakia.
Gero datoz lau lekukotasun, hobeagorik nekez asma baitzitekeen :
—Jean Hiriart-Urruty “zaharra“, bere begiz Adema-Zaldubi ikusi duena predikatzen,
kantatzen bai eta beilak edo erromesaldiak animatzen ere...
—Jean Etchepare, gure idazle nagusia, Alduden zelarik mediku gazte, ezagutu baitzuen, hark
ere, Adema-Zaldubi hango ur onetan ibilki zelarik osasun bila.
—Piarres Lafitte-k, 1933an egin hitzaldi bat, erdaraz hau, horrela begi keinu ttiki bat egiten
dugu, bidenabar, euskararik batere ez dakiten zenbaiti, haiek ere jasta bat bederen izan
dezaten gure herritar handienarentzat daukagun gizonaren biziaz eta lanez.

—Laugarren lekukotasuna, Piarres Charrittonena dugu, 1985ekoa, euskaltzain sartu zen
urtekoa naski, bertze hirurek erranak osatzen ditu xehetasun anitzekin euskara bizi batean
miresten dituela Adema-Zaldubiren lanak.
Zer nahi duzue gehiago entzule onak : Euskaltzainburuaren aurkezpena batetik eta
bertzetik lau lekukotasun : iragan mende horrek, Iparralde huntan eman ote du lau jakintsu
horiek baino handiagorik ?
Horra beraz gertakari handiak burrustan datozkigula gainerat, Senperen, eta Euskal
Herri guzirat zabaltzea merezi duten mailakoak ! Jadanik “Dufau bi anaiak” liburuarekin
loriatuak gelditu ginen dokumentu arras bereziak, eta adituek historikotzat jotzen dituztenak,
eman baikenituen argitarat, hau da, notariozko kontratu ofizialak République Française
zigiludun paperetan ! Bi hizkuntzetan paratuak baitzituen, frantsesez eta euskaraz, hizkuntza
bakoitzari leku ber-bera emanik.
Denak harriturik gelditu dira gure notario eta auzapez ohiaren balentria jakitearekin...
Bai, horra beraz, Dufautarrak azaldu zaizkigun urte berean Adematarrak !!! Zeren-eta,
artetik errateko, baita bertze Adema bat ere, Gratien-en iloba, Monseigneur Blaise Adema
(1861-1936), ez zena nor-nahi hura ere, Eskualduna astekariaren buru izan baitzen lehen gerla
mundialetik lekora, 1918tik 1925erat.
Baina egun Gratien-ekin egon behar dugu.
“Saindu batzuen biziaz” liburu hunen ondokoa zein izanen den ez dakigu oraino.
Biziki ontsa litzateke naski gaiak aldizkatzea, batean gai erlijiosoak, bertzean profanoak ;
honelaxe letozkiguke orduan:
—Bigarren liburukia : “Zaldubi Artzain Beltxaren neurtitzak” (gai profanoak) ; hau
bide da Zaldubiren eskuizkriburik miresgarriena : hor daude 32 kantu, orotarat 324 neurtitz
edo bertsotan. Ohargarrienak : Pilotariak, 33 bertsu ; (Biba) Errepublika, 62 bertsu !!!
Eskualdunak eta Gauden gu Eskualdun, 25 bertsu. Gai profano horiek badute beti zuhur
gogoeta bat gibelean.
—Hirugarren argitalpena litzateke : “Kantikak” (gai erlijiosoak) : hor badira 26 kantu,
260 bertsorekin. Arrakastatsuenak, Oi Gurutzea, Adora dezagun, Amodio Ohore eta Uholde
baten pare. Azpimarratu behar da horietan Santa Engrazi edo Santagrazi sainduari Ademak
bota zizkion 31 bertsuak !!!
—Laugarrena : “Alegiak eta bertze neurtitzak” (gai profanoak) ; alegiak 7 dira eta
kantuak 36, 358 neurtitz edo bertsutan zabalduak.
—Bosgarren eta seigarrena : Predikuak lirateke, 25bat orotarat eta hor bada bertze bi
libururen gaia.
—Zazpigarrena : “Gaineratikoak...”. Hor sartuko genituzke Ademaren lanetan dauden
bertsio desberdinak, aurten eginen diren hitzaldiak, gaurkoak barne, eta holako.
Dena den, lehen liburu huntan berean uste dut bakoitzak aurkituko duela AdemaZaldubiren obran alhapide: batzuek haren literatura gisari behatuz eta hura arakatuz; bertzeek
erlijio eta fede begiz gogoetatuz ; eta nik dakita bertze zenbatek oraino, zenbat begi motaz,
behatuko dioten, alde guzietarik, jorra eta jorra, ariko zaizkiolarik ?
Orain, egia da, ez dakigula beti nola izendatu gizon handi hau. Jadanik errana izan
zaizue, berak idatzirik baitago, obra erlijiosoak ‘Adema’ izenpetzen zituela eta bertze gaietan
‘Zaldubi’ izenordea erabiltzen zuela. Gizon hunen berezitasunetarik bat da, hain xuxen, bi
alorretan berdin trebe eta suhar jokatu izana. Beraz, gizon osoaz ari bagara, Adema-Zaldubi

deitu behar genuke, ene ustez, bertzela makur ibil gintezke eta ez genezake errespeta berak
Azkue handiari idatzi ziona.
Alabaina Zaldubi-k ez du gizon osoa besarkatzen eta apeztasuna zerbait zitzaiola
diosku, Jean Hiriart-Urruty zaharrak liburu huntan berean irakurriko duzuenez,
euskalduntasunarekin batean biak gorenean baitzeuzkan! Apeztasuna biziki gora ezartzen
bazuen, ez zuen haatik giristinoen eginkizun-maila apaltzen, ez ala fede!
Huna beharbada, haren obra guzian, ni gehienik harritu nauen ateraldi bat, Zipriano
apezpikua goresten duen kapituluan da; huna, hitzez hitz :
“Aitamak, etxeetako aitzindariak, zuek ere zuen haurreri edo azpikoeri buruz
apezpikutasun batez bezala beztituak zarezte!”
Harritu naiz hori irakurtzean ! Ez dut uste larderia galdez ari dela; iduritzen zait,
izatekotz, biziki gora ezartzen dituela aita eta amatasuna. Iduritzen zait, izatekotz,
‘artzainaren’ erantzukizun arduratsuaz ari dela. Berak, bere buruarentzat ere, ez ote du
erabiltzen, lehenik “Mendiko Artzain beltxaren neurtitzak” eta geroxeago, lan berarentzat,
“Zaldubi Artzain beltxaren neurtitzak”? Ez da dudarik ‘artzaingoa’, gisa guzietarat, gora
zeukala. Beltxa, izenlagun horrekin berriz, zer erran nahi izan duen ez dugu argitu, baina,
badirudi, hor ere, apez-artzainaren sotana beltza orhoitarazi nahi duela. Ohartu zarete, bistan
dena, beltxa ezarri duela eta ez beltza, Iparralde huntan segurik baita bien artean alde handia.
Adema-Zaldubik bere lanetan ez du nehoiz aipatzen Senpere-rik: iduri du ahalke dela
bere sorterriaz. Jakin behar da haren denboran, gure herrian, apezen etsai ziren “gorri” batzuk
gaitzeko indarrean zirela. Senpere, 1789an, frantses Iraultza Handiaren alde jarri zen bere
inguruko herriak, Sara, Azkaine, Ainhoa eta bertze, Lege Zaharrari leial zegozkiolarik. Eta ez
zen epelki jarri gero ! Notableak aitzindari Duronea notarioa, Loustau Senpereko jaunaren
lurren kudeiatzailea (hau, itxura guzien arabera, bere nagusiaren kontra...), Marithurri, herriko
erretora bera, bikarioak halaber ! Iraultza horrek piztu suak iraun du Ademaren denboraldi
guzia, eta geroago ere, bertze urte andana baten buruan itxindi eta pindar batzuk bizirik
zeudela daukagu...
Badakigu karrika nagusiaren zabaltzeko, Adema-Zaldubiren sort-etxea ere aurdiki
ziotela. Zer gatazkak “xurien” eta “gorrien” artean! Duela hiruretan hogei urte oraino, alde
batetik Bernard Elissetche irakasle handia eta bertzetik Dominique Dufau notario eta auzapez
ohia, zeingehiagokoa ari ziren; lehena Senperek Errepublikaren alde egin zuen bidea
laudatzen eta bertzea bide horren gehiegikeriak salatzen! Eztabaida horien lekukoak badira
oraino gaur egun... Eta, ikusten duzuenez, ez gara hor merkatu ondoko bi basoren arteko
ahapaldietan, Senpereko bi jakintsu handienen arteko eztabaidarekin baizik!!!
Dufauren iritzi, doi bat leunduak, egia erran, “Dufau bi anaiak” liburuan dituzue.
Bernard Elissetche-ren artikulu bikain bat ere irakur dezakezue 1954an “Gure Herria”-n
agertu zuena eta deitua : “Le gouvernement des etxeko jaun à Saint-Pée-sur-Nivelle.”
Orain eskerren bihurtzea gelditzen zait. Lehen-lehenik Dourisboure familiari.
Aspaldikoa da horiekin dudan harreman ezin hobea. Ikastola, horien etxe batean sortu genuen
1971n. Zirikolatz, Senpereko Dantzari taldeak ere badu hogeita hamar urte pasa horien borda
batean kokaturik dagoela, leku egokiagorik ez baitzezakeen aurki. Milesker handi bat
artxiboak prestatu baitizkigute, deplauki, konfidentzia osoz. Biziki hunkitu gaitu egitate
horrek.
Milesker Senpereko kirol batasunari boz goragailua prestaturik.
Milesker Christine Bessonart andere auzapezari eta Dominique Idiart kultura
arduradunari, haste-hastetik sail huni buruz erakutsi duten begirunearentzat.

Zorionak eta milesker Edouard Solorzano Jaunari Adema-Zaldubiren orhoit-irudiaren
egileari Herriko Etxeak galdaturik.
Euskaltzaleen Biltzarrari ere eskerrak beti errotik laguntzaile izan baita, diruztatzean
parte hartuz gainerat.
Milesker oraino Andiazabal Jaun Kalonjeari: egun Adema-Zaldubiren obra literarioa
goresten badugu, igandean, etzidamu, haren kristau ekarpena goretsiko baitugu Piarres gure
kalonje langile kartsuaren laguntzarekin.
Azkenik Euskaltzaindiari eskerrak, ohore handia egiten baitigu egun Senpererat etorriz
biltzar ideki baten ospatzerat eta bihar bere hilabeteroko bilkura eginen baitu Herriko Etxean.
Milesker zuri bihotzez, Andres Urrutia Euskaltzainburu Jauna, zazpi eginahalak egin
baititutzu egun huntako lehenbiziko liburu hau atera zedin, epeak arrunt laburtuak
genituelarik, besoen puntan eraman duzu, kemen handiz, eta eskerrak dizkizugu bietan,
jadanik indar ber-bera egina baitzinuen “Dufau bi anaiak” liburuaren alde eta hori ere ez
baitugu ahanztekoa Senperen.
Eta egun Adema-Zaldubiren lehen liburukia zurekin ekarri duzu ; ez zara Olentzeroren
jantzitan jarri baina haren eginkizuna betetzerat zatoz Euskaltzaindiak, urririk, eskainiko
baitigu hemen gauden bakoitzari, bilkura ondoan liburu berri bedera!
Eta ez hori bakarrik: “Bidegileak”, hau ere Adema Zaldubiren biziaz eta lanez ari den
liburuxka dohainik izanen dugu, zure bitartez, Eusko Jaurlaritzak eskainirik...
Gora Euskaltzaindia eta gora Adema-Zaldubi !
Eta oraindanik Eguberri zoriontsuak guzieri.
Henri Duhau

