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KULTURA 

GERO UBURUA AIIALBIDETU ZUEN 1RAKURLEAZ 

: 
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- Gauza ezaguna da liburu baten idaztankeraren ezaugarri-
rik garrantzitsuenak, plazaratzerakoan izan ditzakeen irakurle
ek cman ohi dizkiotela eskuarki, ezer gutxi egiten baitu idazle
ak litezkeen irakurle horiek gogoan hartu gabe. 

Eta topiko moduko honek egungo literaturan inoiz huts egin 
baclezakeen arren, klasikotzat hartzen den literaturan hutsaren 
hurrengo izango lirateke salbuespenak; are gehiago, liburua 
pragmatismoaren esparrukoa denean. 

Tldo horretatik, autoreak ikusmiran duen irakurle "tipo"-aren 
araherakoa ohi da idatzizko zitua. Eta ondorioz, nolakoa ustez
ko irakurlea, halakoa berbaldia eta obraren taxuketa orokorra 
ben: planteamendua, mezua, hizkera, irudiak. .. 

Ax ularren irakurle-a urrikuspenari dagokionez, 
"Irakurtzaileari" zuzendutako atalean "jakituria"-ren arabera ta
xutu zuen soslaiak ("letratu handiak" eta "deus eztakitenak" di
rebkoen artean zeudenekin osatuak, alegia) erdibideko irakur
learen irudikapena eskainiko luke batik bat. Baina soslai 
horrek topiko klasikoari zor dionaz aparte, Axularrek bestela
ko ezaugarriak zituen irakurle euskaldun konkretua zeukan 
begi-bistan. Hain zuzen ere, pentsatzekoa da berak ardurape
an zuen esparru geografikoan sakabanatutako parrokianoak zi
tuela ikusmiran. Hori horrela, eta a posteriori bada ere, Cero-
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ren irakurketatik antzeman daitezkeen espektatibak ohiko ti
pologiaren bidetik joango lirateke oro har. 

1.- Hemen irakurleaz mintzatzean zentzurik zabalenean har
tuko da kontzeptua, hots, liburuaren mezu-hartzaile gisa, ira
kurle zein irakurritakoaren entzule huts gisara, ezaguna baita 
irakurketaren kontzeptua garatuz joan dela denboran zehar 
eta, aldi berean, indibidualizatuz, hau da, norberaren jarduera 

bihurtuz. 
Baina, mendebaldeko Aintzinate klasikoan eta inprenta-kul

turaren hasieran ez zen zalantzarik: idazki garrantzitsuak nor
berak irakur bazitzakeen ere, nagusiki taldean eta ozenki ira
kurtzeko ziren testuak, entzuleak irakurketa prozesuaren parte 
garrantzitsu bat zirelarik. Eta gutxienez XVIII. menderarte, jen
de hori, hots, zitekeen irakurle-entzuleria hori aurrean bailego
en idazten zuten autoreek. Ongek dioenez, 

[. .. ]desde la Antigüedad hasta avanzado el siglo XVIII muchos 
textos literarios incluso cuando estuvieran por escrito, por lo gene
ral estaban destinados a la recitación pública, originalmente lle
vada a cabo por el autor mismo [..J. El leer en voz alta ante la fa
milia y otros grupos pequeños era comun todavía a principios del 
siglo XX, hasta que la cultura electrónica reunió a tales grupos al- " 
rededor de los aparatos de radio y televisión, en lugar de, como 
se hacía antes, en torno a un miembro del grupo (Ong 1987, 153; 
gurea da letrakera etzana). 
Baiki, praktika hedatu horrek1 eragin zuzena eta handia 

izango zuen literatur estiloan, batik bat parametro erretorikoe
tatik gauzatutako literaturarenean, irakurtzeko liburua izateak 

1 Chartierrek oroitarazten duen moduan, bada, "De la diligencia a la taberna, 
del salón a la academia, del encuentro amistoso a la reunión doméstica, son 
muchas las circunstancias entre los siglos XVI y XIX en las que leer en voz 
alta, para los demás, es un gesto normal, esperado. La lectura no es, por tan
to, solamente una figura de lo íntimo o de lo privado; también es cimento y 
expresión del vínculo social' (Chartier 1993, 34; gurea da letrakera etzana). 

c,r,F ~IBL'.RLA AHALBIDETL ZCE\I IRAKURLEAZ 

ez • '~itu, ezinbestez, modu indibidualizatuan ir~~rt2'..t;koa ;.deL;r 
ad, - t clZten, nork berea eta berarentzat b k 'k ' k"-..,:_L_ -¡· ._·. -' a arn tra un~-a-. -

-\ xularren liburuari dagokionez . r dr . k . d · h · , egia a tra urtzeko hburua 
~L'.. na .1z eta pasarte askok eta askok egoki diruditen bela-

m~,. en b1dez hautemateko (entzuteko . 1 e 'k - · k d , JO as 1 onetl oak hotsak 
et~: neuma astatzeko, buruz ikast k ) h ' . 
prL·.,ratuak bailiren. Taldean irakurri: i~~~~ko oerrreetarako propio 

d
" re1-o A h' h oso aproposa 
d .r · re ge 1ago: ainbat eta fr · b . - ~ . , _ .k . . am at ezaugarn, formula 

en , m1 o eta bahab1de ezin balora l't k b l . . 
"in kurriko" ez balira. 

1 
ez e e arriaren bitartez 

-~. ~ Lanbid~agatik zegokion eginkizunaren barnean 
Axdlarrek, ma1z asko kristautasunetik ·1·k , 

b 
. so1 1 ez zetozen ele-

mentu zen a1tez osatutako erlijiositate bat zuen b . 
an Izan ere lu ld h · eg1en aurre-

1
, 

1
-. . k ' rra e ~~etan arnasten zen osagai erliJ'iosoa no-

a 1.11te o mundu maJiko eta a . . P ganizatu baten ing 
murg1ltzen zen ahaztu gabe J·ak' . h . uruan t " l". k '1 . . ' ma, mguru a1etako disiden-
21.1 er lJlO~o a bm1stak erlijiositatearen forma kon 1 h . 

tara ekar z1tzakeen faktoreak. P exu a1e-

b Oro har, beraz, errealitate hari erantzunez sortu zen G ¡ · 
urna. Eta lanak espero bezalako fruiturik . ero 1-

Axularrek errealitate hartako prot . izango bazuen, 

k
. e . agonista zuzenak ziren g'z 
ien eta trakurleen) ezaugarriak2 izan b h k . 1 a-e ar o z1tuen kontutan. 

z. "Está escrito para los vascos de su tiem o. De ·d , . 
t1anos y creyentes Pero en tod . . p ( 1 s e luego que estos eran cns-

., · o cnst1ano e aro q d' . 
pornon, según sea su entrega a D1"os) . ue en istmto grado y pro-

b 
e coexisten como do h b 1 

re mundano que desconf'ia d D' s om res: e hom-e 1os que cree más .' · 
val< Jres de este mundo y de ta 'd , en s1 mismo y en los es v1 a que en lo D. 
por otra parte, el hombre creyente ' que ios prc:mete; y existe, 
bre_ nuevo pero en muchos ca , que hposebe en su fe la semilla de un hom-

, sos este om re qued h 
otro, que se le sobrepone A est . . a como a ogado por el 
ge. pues, Axular. Con él discute e ~~t~~7~d~'astante ~ª:~al y mundano, se diri
bastante positivistas y adaptadas: sus al alogo, hac1e~dole ver cc.m razones 
com ertirse, y de hacerlo desde ah .canees, las venta¡as del servlf a Dios y 
ra b hora de la muerte como h oral, sm ~e~,ega~ este negocio para luego, pa-

' acen os mas (V1llasante 1974, 30-31). 

KUI.TCRA 5 



PATXl SALABERRI .\IUÑOA 

Alabaina ez dirudi Gero-ren edota urte haieta~o bestelako 
liburuen ir;kurle motaz aparteko berririk da?oemk, ez bada, 
noski, liburutik bertatik isurtzen den informaz1oa. 

Guztiarekin, badira hainbat ezaugarri irakurle tipoaz mintza
tzen zaizkigunak. Lehenik eta behin, irakurleak euskalduna 
izan behar du liburua ulertuko badu. Izan ere, ~uskaldunek ~z 
bestek irakurria izateko jaio zen obra hau. Bama ez ed?z~m 
· k rle indibidualek irakurtzeko, funtzionamendu soz10lm-
ira u k · k 1 k (" guistiko monolinguea zuen gizatalde bate o ira ur ee. . ~us-
karaz baizen etziakiten" -ek) baizik. Liburua~en ~ot1baz1oa, 
motorea, tresneria, egilea eta irakurlea, guzt1ak ziren euskal 
eremukoak, guztiek konformatuko z~ten G~ro-n agertze~ ~en 
mundua, mezuaren alderdi erlijiosot1k ~as1ta azalean d1stira
tzen duten hots eta erritmoen muturrreramo, eta barneko bes
telako elementuetatik iraganda. 

Bigarren ezaugarri gisa, libu~~r~n hartzaile naturalak (zinez 
· k 'ko zuenak aleofa) def1mz10z behar zuen alfabetatua 
ira urn , º d "'k . d erdi 
izan. Mitxelenak gogoratzen zuen mo uan, 1 as1a. e o 
ikasia izateak gutxienez kondizio bat eskatzen zuen, irakurtzen 
aski ongi jakitea" (Mitxelena 1981a, 272). 

Ez dugu hemen errepikatuk? . al.fabetatzearen bidean 
Iparraldeko euskaldunei Elizak eska1m z1en laguntza -esan be~
rrik ote <lago?- interesatua. Alabaina, ez <lago. sobera~ euskal rra
kurleriaren prestakuntza eta formazioan zenba1t zutam gogoraztea. 

Ahozko tradizioa literatura idatziarekin uztartu z~tenen lana , 
eta meritua inolaz ere gutxiesteke (Etxepare, Etxegara1'. Logras ... ), 
ezaguna da eliza erreformatzaileari ego~itu z~tzaiol:, z1tuen p~an- · .. 
teamendu erlijiosoen ondorioz, kode 1datz1aren ?emokrauza~ 

· ,,3 batik bat Testamentu(ar)en hedapenaren b1dez. Lapurd1 
z1oa ' d L . bu eta Nafarroa Behereko esparruetan, <lena en, eizarragarena -

º "'Si tomamos Europa como un todo [. .. ] los protestant~s.' con un gra~o ~a
yor de formación, contrastaban claramente con los catohcos y, todav1a mas, 
con los cristianos ortodoxos" (Burke 1991, 104). 

e;¡· · LIBL RL\ AHALBIDETL ZLTE'\ IRAKURLEA.í'. 

b J ondoren bilatu beharko da katolikoen arteko alfabetizazio 
sa 1cn hasiera. Ohi bezala, Materrek muzin egin zion aurreko 
tra Jizio protestanteari eta, idazteari ekiteko arrazoien artean, ho
n: : D argigar = hau jarri zuen: "ikus dadin halaber nola behar den 
EL>cara esqrnfibatu eta iracurtu" (Materre, Dotrina .. . , xiii or.). 

: \estalde, dakigunagatik, badirudi orduko irakurlegoa -arazo 
ek' momiko larriegirik ez zuen irakurlegoa, alegia- modu aski 
au;1 )lnatikoan bihur zitekeela liburu-erosle, besteren artean eliz
ginn ziren liburugileen auctoritas e= derrigortasun morala bila
br?:en zena) delakoak "aholkatzen" zuenagatik. Marinelei, esa
tc,·.i ko, garbi asko uzten zien Materrek liburua eskuratzeko 
pwmia: "[ .. .] ceren estimatcen dut ez-tela i<;anen bat-ere iracur
tze>n daquien marinelic liburu haur ipnen eztuenic" (Materre, 
D!!trina .. ., 328 or.). 

Horrezaz guztiaz gainera, Gero-ren irakurle tipoaren karakteri
zazioan luze mintzatu izan da Axularrek "Iracurt<;ailleari" eskaini
tako hitzaurrean idatzitakoez: "Eztut liburutto haur, letratu han
dient<;at eguiten. Eta ez choil, deus eztaquitenentc;;at ere" 09 or.). 

Luze mintzatu bai, baina ez beti egokiro4
. Edonola ere, badi

rucli Axularri egokitu zitzaion errealitate konkretuarekin bat ze
tozcn hitzak direla horiek, zalantzarik gabe baina era berean 
bcrbaldia osatzeko azturek eta arauek bide~atuak ~re bai. Iza~ 
ere. erretorikan maisua zen Zizeron berdintsu mintzatzen da 
Di! Oratore (II, 6) liburuan5: "Kaio Luzilio, gizon jakintsu eta 

' "Hatek baino gehiagok esan izan du eta esaten du, ez dakit idatzi ere ez ote 
den egin, Axularrek lihurua here elizgizon kideentzat egin zuela, horiek be
ren prediku eta sermoietan gaia ugari izan .zezaten. Baina antiojorik gabe ira
kurri duenak berehala ikusten du liburu hori ez dela elizgizonentzat egina, 
laikoentzat baizik, munduan bizi den jendearentzat" (Mitxelena 1981a, 272). 
5 

- ·'Jam ut C. Lucilius, horno doctus et perurbanus, dicere solebat, et, qux 
scriheret, neque ab indoctissimis se, neque ab doctissimis legi velle; quod al
teri nihil intelligerent, alteri plus fortasse, quam ipse" (gurea da letrakera 
etLrna). licio beretik joango zen beste hau ere: "Así no quise escribir lo que 
ni los indoctos podrian entender, ni los doctos procurarian saber [. .. ]" 
(Ci<...·eron: Acad. quaest .. , l. lib .. , apud Granada, Retórica, 517b-518a or.) 
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gatzdunak esan ohi zuen ez zuela nahi berak idatzitakoak oso 
ezjakinek eta ez oso jakintsuek irakur zitzaten, zeren eta ba
tzuk ez baitzuten ezer ulertzen, eta besteek berak idatzi baino 
gehiago ulertu nahi baitzuten". 

Honako hau, <lena den, idazle eta predikari guztien ohiko 
kezka bilakatua zen ordurako erretorikaz kanpoko arrazoiak 
zirela medio, batik bat Trentokoaren ondotik etorritako urte 
ilun haietan. Axularren garaikidea zen Terrones del Cañok 
zioen bezala, predikariek ezjakinei bezainbeste bildur zieten 
jakintsuei: 

Mira qué buen juicio el del vulgo, especialmente que tiene 
ojos de lince para ver las faltas y de topo para ver la excelencias 
del sermón [. . .] También se suele temer por otro extremo el audi
torio lleno de sabios; porque no puede ir el sermón tan limado y 
peinado que no hallen que tachar (Instrucción de Predicadores, 
38-39 or.) 

Eta bazuen jakintsuei bildur izateko motiborik gure sarata
rrak. Izan ere, liburuak teorian izan zezakeen erdi-mailako ira
kurlegoari begira sortzen eta moldatzen ziren testuei, tarteka
marteka edozein sasijakintsuren belarriak min zitzaketen 
anakronismo nabarmenegiak isurtzen baitzitzaizkien. 

Horrezaz gainera, erdiko bidea aukeratzerakoan ba bide zen 
beste arrazoi bat ere, hizkuntzarena alegia. Pentsatzekoa da ja
kintsuek bazutela latina gauza sakon eta teologikoki garrantzi
tsuetara iristeko eta hizkuntza "vulgar" direlakoak beste zerbai
tetarako erabiltzen zirela. Ildo horretarik, adierazgarriak dira 
Granadakoaren hitzok: "[ ... ] alguna personas graves que con
denan los libros de buena doctrina, escriptos en lengua vulgar 
para el uso de los que no aprendieron latin [. .. ] razon tienen, 
si entienden que no se han de escribir en lengua vulgar ni co
sas altas y escuras[. .. ]" (Granada, "Prólogo galeato", Guía, 6). 

Topos-a eta zuriketa ziurrenik, baina, guztiaren gainetik, · 
errealitatearekiko egokitzapena. 

8 
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- Guztiarekine ere, eraikitzen ari garen irakurle "tipo'' ho
rre" e~parauko ezaug~rriak testuan barrena aurkitutako hona
ko labardura hauen bttartez irudika litezke. 

,· 
1 Irakurle estereotipatu horren alfabetatze maila irakurketa 

aru ·ra mugatzen _da. Axularrek zuzenean ezer esaten ez duen 
arr _'11, espero chtuen irakurle arruntek ("euska 'k b, · 
etL'iakiten" horiek, alegia) ez bide dakite idaz,ten<~arEtt hatzen 
f · d . a orren 
n ·_i:a gtsa e o, Granadaren testu batekiko paralelotasuna era-

ku-,rcn duen pasarte batek eskainiko liguke. 

( ~rana~ak haragiaren bekatutik begiratzeko ematen duen ah 1-
kl;,; garbta da eta bekatarien alfabetatze-mailarekin zerikus · do . 
"Hu\-e tamb' / t ll ta u. _ ·, ten os pr~sen~i os, visitaciones y cartas de mujeres' 
e cz_i_za, ~31a; g_ureak dira htzki zeharrak). Axularrek, aldiz, bekatu 
h~H1etat1k ~egiratzek? erremedioen artean ez du ''gutun"-ena ai
patu ~re eg1ten, ez bide du-eta bere irakurle euskaldunek idatzia
ren bttartez buru dezaketen arriskurik antzematen: 

[.'..] behin abiatuz gero, adiskidetuz gero, trebatuz gero eta elkha
rr~~m solhasea1.1, hitzketan, elheketan, presentketan, gos~lketan, eta 
hzsztaketan hasiz gero, peril handia da arimako, eta exenplo gaixtoa 
munduko (Cero, 404; gureak <lira letra etzanak). 

t:) Alfabetatze graduaren arabera, kultur malla bera ere oso apa
la _ 1zango da ~rakurleen_ artean, punturik nabarmenena agian 
Ax_ularrek erabtltzen ez dituen erreferentzia kulturaletan t 
d t tek l ik Al . an zeman 

. ~ 1 ~e ar · eg1a, garai hartan inguruko hizkuntzetako predika-
n eta tdazle askok erabiltzen zituzten ereduak Axularren l ºb 
Perts . bºblik hi 1 uruan onata t o eta ·storikoenetara mugatzen dira oro har. 

Izar: ere, autoreak begien aurrean duen irakurle mota ho-
rrek btderatuko du liburuaren erreferentzia mundua "tºnt r k'" b , eresa-
tu t po. re eta bestelako literatur errekurtsorik gabeko bihur-
t:1z._ ~on dela et~, nekez aurkituko da Gero-n mitikoak edota 
hter ano hutsak diren pertsonaiak edo erreferentziak. 

6 Diru_dienez, jende xehea gehienik ere doi-doi sinatzera -nahiz eta batzuk 
omarnzko kontuak jakitera ere bai- hel zitekeen normalean. 

Kl l.TURA 
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Adibide paralelo soil batzuk baino ez jartzeagatik, Herrer?s
ek Sermonario Clásico izeneko libururako hautatu serm~1ak 
ikus genitzake-. Bertan, eta Gero-n ere maiztx~ ikusten diren 
Seneka, Platon, Marcial, Sokrates edota A. Geho-ren o~d~an, 
Penelope, Orestes, Pilades, Circe, Medea, Semeles, Jup1ter, 
Saturno, Ganimedes, Príamo, Orfeo, Ceres, Baco, etab. az~ldu
ko dira aipatuak, hots, Axularrek inoiz libururatuko ez d1t\len 
jainkoak, mitoak8 eta pertsonaia literario~k. . Gero-ratz~n dire
nak besteren aipamenetan tartekatuak oh1 dira (V~nus, Marte, 
etab.), eta beti azalpen argitzaileren batez lagundunk. 

Gabezia horren esplikazioaren atal hat erreferer:tzia_ hori~k 
fede eta Elizaren egiekiko ekar zezaketen pagamzaz10-arn~
kuan datzan arren, ezin ahaz daiteke irakurlegoaren k':1ltur ~a1-
la eskasak berak hutsal bihur zezakeela erreferentz1a honen 
presentzia, hutsal eta anabasarako gertuegi, i~o~dik. er,~. ~ldo 
horretan, XVII.ean mendebaldean arrunta zen piram1de .h1tza
ren beraren aurrean, Axularrek elementu ezezaguntzat 1otzen 
du bere liburuan, eta, irakurleek ulertuko ez dutelakoan edo, 
haren deskribapena egin beharrean aurkitzen da (Cero 26 or.). 

d) "Giristinotasuna" izango da irakurle tipoare~ beste ez,~u
garri bat, baina ez edozein giristinotasun mota, irakurlea le-

- Fr. Diego de la Vega (1602), Fr. Hernando de Santiago (1603), Fr. Diego 
Murillo (1604), Fr. Miguel Pérez de Heredia (1605); ~r. Pedr~ .de Valderr~ma 
(1612), Fr. Angel Manrique (1613), Fr. Hortensio Febx Paravicmo 0625) ize-

nekoen sermoiak. . . " . 
8 _ B , z ez da gure artean Sánchez Romatek dioena aurkitzen: Los siglos era , ¡· · ¡ 
de oro redescubren totalmente la mitología y sus usos iteranos; Y os cua-

d , los libros se plagan de referencias, "vulgarizándose,, ademas la cultura 
ros ) L • / f" ,. es/ h z 

mitológica gracias a la publicaci~n de manu~les mito?~ª icos, , anc e 
Romate 1993. 456). Lan erlijiosoen izaeraren kanaz nagusiki, eusk~l autoreek 
ez dute mitología klasikoaren isladarik erak1:1sten, n~hiz eta ?so ~mez pentsa 
daitekeen gure idazleek, formazioagatik zem (gutxiago,. agian). irakurketen
gatik. ongi ezagutuko zituztela mitología klasikoaren han nagusi~k. .Izan ere, 
mitología liburuak "figuraron, en los siglos XVI y XVII, en la biblioteca de 
todo hombre cultivado" (Seznec 1983, 260) 

c;!i !Bl.RL\ Al!ALBTDET1. /'.CE:\ IRAKCRLEAZ 

gu C:atolica saindua'' (6 or.) delakoaren eremuko giristinotzat 
h~i , dko du Axularrek, hots, katolikotzat. Inoiz besterik adierazi 
iz~t -, hada ere, egileak gogoan dituen irakurleak ez dira '·eli<;;a
tic campoan" (8 or.) clabiltzan jendeak; are gutxiago, 
J\L~i:rreren hitzez baliatuz (Dotrina ... , 105 or.), "'Paganoec, 
Hc,:ticoec, Supersticiosec, eta guztiz-ere Sorguinec'' osatzen 
du~LºI1 multzoa, katolikoenganclik hurbilen zeuden heretikoak, 
ha , da. "Fedehat. leguebat, Eli<,:ahat, eta Elipren huru<,:aguibat 
ba ·,·en eztelaric (ce in baita Erromaco Aita saindua) hec hura 
uk:1aturic, fedea eta leguea here arn;;u, bere boronclatera eta li
berta tera behar ezten be<,:ala" (Materre 1627, 108-109 or.) de
kb ratzen dituztenek ez bide dute zerikusirik Axularren obra
re11 irakurlegoarekin, ondoko lerroetan ikus daitekeen bezala: 

Baldin iccus bacene<;,:a ecen gui<;,:on batee, me<;,:a erraiteco Cali<;,:a 
:1ldaretic harturic hartan nori nahi den, agueri diren arlote, erru
mes eta bertce iende suerte guztiey emayten derauela cantoin 
guztietan edatera, cer othe cenerraque? Gutienean bacenerraque 
hura dela luthertasun handia, gau<;,:a itsusia eta eztaqui<;,:ula, cer 
gaztigu ordena halacoari (262 or.; gurea da letrakera etzana). 

Horiek guztiak "guiristino gaixto Deabruaren parte seguitcen 
dutenac" (505 or.) lirateke eta ez bide zuten inolako loturarik 
inoiz bekatutan eroriak zebiltzan giristino konbertigarriekin. 

e) Gizonezkoa da nagusiki. Garai hartako hezkuntza eta gi
zarte-baloreak medio, Axularrek, orduko beste idazle askok 
hezala, baztertu egiten du emakumea bere liburuaren ohiko 
irakurleen artetik9. 

9 ,\ski izan bitez Burkeren hitzak XVlI. mendeko emakumeen prestakuntza 
mailaz ohartzeko: "Las mujeres tenían un grado de educación menor que el 
de los hombres. En 1630 en Amsterdam, el 32 por 100 de las esposas podían 
esu"ibir su nombre, frente al 57 por 100 de sus maridos y en la totalidad de 
FLmcia, a finales del siglo XVII, la relación estaba entre un 14 y un 29 por 
10(1. respectivamente. De este modo, la palabra escrita debe añadirse a la 
listel de los elementos culturales no compartidos por las mujeres, que comen
zaron a suistituir a los hombres como guardianes de la tradición oral" (Burke 
lSJl)l, 95; gurea da letrakera etzana). 

KlLTURA 11 



PAThl SALABERRI Ml:ÑOA 

Premisa moduko gizarte-planteamendu horrezaz aparte, 
anekdotikoaren mailan geldi daiteke, liburuan barrena zenbait 
bekatu tratatzean, Axularrek emakumeak irakurlegotik esplizi
tuki baztertzea, besteak beste ez baiteritzo, antza denez, gerta
garri emakumeak bekatu horietan ekimena eramateari. Edo, 
hobeto esanda, orokorrean ez badu kontutan hartzen emaku
mea ere izan daitekeela liburuaren irakurle, kapitulu konkretu 
horietan gizonari bakarrik zuzentzen zaio, bere gainean jartzen 
duelarik bekatu horien burutzapenerako ekimena.Ildo horreta
tik, ez dira gutxi aurki daitezkeen adibideak: 

Emazte batequin beccatutan c;audenean [. . .] (371 or.). 

Ethortcen da Iubilio bat, edo besta-buru bat, edo garic;uma: 
Eta hetaric batetan, iccussiric ecen bertcela galdua c;oacilla, 
eguiten duc;u urriquimendu handi batequin cofessione general 
bat, ceure mendean eguin ditutc;un falta guztiez, harturic vo
rondate fin bat, ez guehiago emazte harengana, eta ez bertce 
halacotara bihurtceco. Eta handic harat hala complitcen duc;u, 
etc;ara guehiago bihurtcen. Haur da erremedio ona, eta hartu 
behar den bidea, itsutua, eta beretacotua c;adutc;an, emaztearen 
utzteco (371 or.). 

[. .. ] baiña emazteac bere hitz leunaz, solhas garaciatsuaz, eztiaz 
eta emeaz, beretacotuco, c;aitu, centc;utic atheraco, liluratuco eta 
bertce aldera itc;ulico <;aitu (398 or.). 

Eta beheraxeago, gauzak argi ez bazeuden, honako itzulpen 
edo moldaketa "bideratu" hau aurkeztuko du Axularrek 
Jondone Pauloren hitzez baliatuz: 

Halatan erraiten du Iondone Pauloc. Fugite fornicationem. Ihes 
eguic;ue emaztétaric, haraguiaren beccatutic [. .. ] (398 or.). 

O Are gehiago, autoreak "hautatu" duen irakurlea adin 
konkretu batean dagoen gizona bide da oro har, hots, batik 
bat haragizko bekatuak "egiteko" gai den gizona. Eskuarki, 
gaztaroa utzi duen gizona eta zahartzarora oraindik iritsi ez 
dena. Horrezaz gainera, haragiaren bekatuarekin lotuta, za-

Gi LIBl1RLA AHALBIDETC ZlE"I IRAXCRLEAZ 

h:t -rzaroa b_ekaturik gabe iritsi behar den aro bat bezala 
h _:ten da hburuan. aur-

¿_.) Lanbidez ere, balirudike "lehorreko" irakurlea del , -
ge ,¡tzen <lena, nahiz eta bestelakoak ere eroso sentí d:it~~
k~· ~n testuan. Hor~ezaz gain, zenbait momentutan ezkondua 
e. seme-alabak d1tuena eta maila eko "k 1 k . d Ax 1 k b nom1 o a tu samarre-
l ('d. ª.k u arre . uruan duen irakurle prototipo hori, eta ez 
'L ·,arn eman d1tzakeen edota eman behar o d" 
effemusinengatik: men 1tuen 

, ;.e~re umea edo. cerbítc;aria, corrigitu, emendatu, eta centc;atu 
,1a 1 uc;unean, anh1tzetan ere cerori iartcen rara cenra b h 
nago [ ] h · ~ , ~ e arrea-
. . . . non an itz arnegu, eta iuramentu eguinic az uenean 

e ure u mearen, eta cerbitc;ariaren falta baiño ' ~ . ' 
guerthatcen baita [. . .] (278 or.) ' curea and1ago 

J\1So~na-izpi batekin, antzeko zerbait adierazten zuen 
. n:~e enak Cl9~1a, 273) hamazazpigarren mendean burjes izan 

z~te een neurnan, Axularrengan burjes izpiritua agertzen zela 
Zt(:enean, eta burjesen artean zabaldu zela haren lib 
ba1eztatzean. urua 

~orri, ~orago adierazi _den bezala, irakurle izateko beharrez-
kcM z~n hburuaren prez10a ordaintzeko ahalmen eko "k 
erants1 behar zaio. Escarpiten hitzetan nom1 oa 

' 
[. · -~ ell preci~ del libro en Europa occidental se mantuvo así a 

un mve accesible para la burguesía acomodada 
las clases medias menos a, . ' pero no para 
1968, 22). y un para los traba1adores (Escarpit 

:1) Apaiza_ ed~ gizon erlijiosoa ere izan zitekeen liburuaren 
mczu-hartzailea . Esate baterako 34 kap1"tuluan Ax 1 k . k ·l · d · ' · u arre ira -

rn e tipo eitu dugun horri zuzenduko balitzazio bezala idaz-

rn L1fittek Villasanteri aipatu ornen zizkionak, esate baterako· ''Ax 1 
raian Saran baziren 23 apaiz. Sobera noski Eta d k b"d . u arren ga
onab. Gero-ko zenbait irakas en h '. . . . ena ~z 1 e Zlfen "mutiko 
du herak'' (Villasante 1972, so5. 01e1 beglfa ez ote d1ren eginik galdetzen 
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ten badu ere, izatez zeharkako bidea hartu du "Elic,:aguic,:onari" 

(361 or.) zuzentzeko11
: 

Bada eritasun hunez [arnoclio kontuez ari da] cutsatua guerthat
cen den Elip guic;ona are da gaizquiago eta galcluago. Peril da 
halacoae, ahaide probe guti ezconduco duen errernusinac bakhan 
eguinen dituen. Ceren arnorantea eguinez guero. bere gogoa eta 
bihotza. haren baithan ibentcen baitu. eta bere onac ere harequin 
gastatcen eta hondatcen baititu (361 or.) 
Hobeto ulertuko da zeharkako bidearen aitzakia beherago 

datozen hitzen argitan. Izan ere, berdin zaio konbertitu behar 
den irakurleari apaizek zer egiten duten. Hori bai, liburua teo
rian konbertsio beharrik ez duen elizgizonak irakurtzen badu, 
berehala ikusiko ditu berari zeharka zuzendutako hitzak: 

Emaztetan eztabillan appec;a, emac;u saindutc;at: eta dabillana, 

hala dabillaiño emac;u galdutc;at (362 or.) 
Horretan oinarriturik, eta mezu-hartzaileak hiru motatakoak 

izan daitezkeela kontutan harturik, honako hau idatziko du 
Axularrek zuzenean inori zuzendu gabe: 

Beraz hunelatan, principalqui Elic;a guic;onac, eta presuna ez
conduac, baiña guero beguira biteci bertce guztiac ere. haraguia
ren lohian sartcetic eta hidoiztatcetic (362 or.). 

Edozein gisaz, mezu-hartzaileak elizgizon ere bazirela dioen 
hipotesian areagotuz, bada Axularrek "Iracurtc;ailleari" idatzita
koan interesgarri deritzogun pasarte bat, irakurle arruntarekin 

zerikusi gutxi bide duena: 
Hunetc;az content ez pac;ara, eguic;u c;uc ceure moldera, eta c;u

re herrian usatcen eta seguitcen den be<;ala. [ ... ] haur da nic nahi 
nuqueyen gaucetaric bat, ene enseiu appur hunec quilica cinitc;an 
eta guticia, bertce enseiu hobeago baten eguitera eta ene hemen-

u Fray Pahlo de León-ek Guía del Cielo (1553) lihuruan kritikatzen zuena 
ikusirik. ez dirudi elizgizonak ere salhuespen zirenik bekatu honetan: "A pe
nas se verá la Iglesia catedral o colegial donde todos o la mayor parte no es
tén amancebados'' (apud Sainz Rodríguez 1927, 194). 

LlB!'l\L\ .\HALBIDE1T ZLE:\ !R.\KLRLEAZ 

J;O falten erre erremediatcera Ceren 1 · l . . 
1ain !abur es.Tas et·' ez lle t.:. 1 la atan. ezli<;,:ateque euscara 

• • L • c'l • r si, no a rnL d . . . lduca. dela (19 or.). m uac uste ba1tu, eta bai-

¡ femen arabera. bi dira pasartean bereiz d 't k 
Le .. enengoa, zalantzarik o-abe . . . a1 ez een pu?tuak. 
"b. netc;az'' dakienari h .º . ' .esp1~ski zuzentzen za10 gai 

. . . ,, . ' ots, ehzg1zone1 zuzenean (" P~· ·. ,ira ) eta ezmbestean (nork h . . content ez orretaz pkingo be ·t l· ? k 
h( n·etaz aritzeko asmoa?). ' · s e a. nor 

\zken zatia, aldiz, modu zabala o ba . . . 
eu .;kararen urritasun hori kon tg h tean interpreta hteke. 
te:--: (eta zer idat;i ere bai) d ~~n ze~ asteko gonbitea idaz
zu1en. Nolanahi e d a ien e onorentzat delako hain 

re en, pasarte guztia dato d 
an hartuta gonbiteak el· . rren atorrene-' 1zg1zonentzat eoina dir d' o d . 
pentsatzekoa da " h · 0 u l. n onoz, . . . . . na 1 nuqueyen [. . .] ene enseiu . h 
nec qu1hca cm1tc;an eta guticia b t . appur u
eguitera eta ene hemen o f lt er ce ensem h~beago baten 
cli:lk elizgizonak dituela 1ite: en. ~r~ eremed1atcera" esal
miran. een ira ur e modeloaren ikus-

Honela, eta gora-behera batzuekin b d· 
''Irakurtzaileari" atalean ir d'k t k . a a ere, Axularrek .k. . u 1 a uta o irakurlea iz d 
gus1 1 hburuan isladatuko dena. ango a na-

.fakina, testua irakurle arruntarentz· rrc:n ondorioa lib 1 at prestatu nahi izate ho-
uruaren p anteamendu t 'k 

eta erabilitako baliabideeta erre on o orokorrean 
modua i d' n antzemango da: liburua taxutzeko 
k d ' ru 1 eta exenpluetan oinarritu eta haien bid 

o ena, oinarrizko argumentazio mot . ez gara_tu-
ezaugarri erritmiko-fonetikoak -ahozk a, edergarnak eta .ha1en 
torren irakurle landu gabeko batek ot~sunare~ m1:1ndutik da
alcgia-, etab. ongien bere1z ditzakeenak, 

Elementu horiek guztiak irakurlea k'k 
mailaz mintzatuko dira eta aldi ber re 1 o test~-egokitasun 
errctorikoa utziko dute , . ean, obraren izaera zeharo 

agenan. 
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TERMINOLOGIA KAZETARI ETA IRAGARLEEN MINTZAIRAN 

l. Terminologien beharra kazetagintzan eta publizitatean 

:\.-X. mendearen amaieran eta behin unibertsitateek jakintzen 
adarkatzea eragindakoan, ezinbestekoa izan da terminologia 
espezializatuei erreparatzea eta lan terminologikoari ekitea. 
Gaur egun, Günter Haensch autoreak dioskun bezala (1997, 
100), hiztegi kopururik handiena espezializatuak diren hitz eta 
termino bildumek osotzen dute. Zientzia eta teknologiaren es
parrukoak baino ez direnak ezezik, filosofia, ehiza, gastrono
mia eta abarren hiztegiak ere sarriro ikus daitezke hizkuntza 
modernoetan. Askotan, nazioarteko erakundeen babesean ar
gitaratzen diren bildumak dira. 

Europako gutxiengoen hizkuntza arduradunak sona handiko 
gertaera informatiboez balia daitezke egoera diglosikoan <lau
den mintzairak hizkuntza garaikideen parean haz daitezen; eta 
langintza horretan hiztegi espezializatuak burutzea derrigorrez
koa da. Horrela, esaterako, Bartzelonako Joko Olinpikoen ai
tzakiaz (1992) katalanek 29 hiztegi espezializatu plazaratu zituz
ten. Aukerak aprobetxatu beharra dago modernoak izateko 
irrika duten hizkuntzak garatzeko, zeren osterantzean argi bai
tago hemendik goiti horixe egiten ez dutenak bide erdian gera
tuko direla. Pentsa dezagun gaur egun gizakiok darabiltzagun 
6.500 hizkuntzetarik 300en batek iraun dezaketela XXI. mende-

KlLTURA 
17 


