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F1ANTEAMENDU POKTRINA1A 
AXULARREN GERO LIBURUAN 

Ezaguna da honelako lanetan azaltzen den lehenengo egin-
kizuna oihanaren ikustea galerazi dezaketen elementu ez-perti-
nenteak alboratzean eta beste guztiak argitzean datzala nagusi-
ki, izan ere, esan, idatzi edota argitaratu den guztia ez baita 
beti aintzakotzat hartzeko modukoa. 

Axularren Hburuari buruz ere gauza asko eta ez beti behar 
bezain egokiak zabaldu dira: inoiz saratarraren obraren orri 
guztiak ikusi gabe (eta bada adibiderik!), eta, maiztxo, bestek 
-ongi funtsaturik izan arren- idatzitakoaren ondorio hanpatue-
gi gisa. 

Horregatik, uste eta iritzien baso honen aurrean, Mitxelena-
ren hitz lakonikoak dira urdazubiarraren obra ongien defini-
tzen dutenak, ezin garbiago eta trinkoago baita liburuaz esaten 
duena: "Se trata de un libro ascetico, nada mistico y nada 
especulativo" (Mitxelena I960, 73). 

Areagotu egingo du Viilasantek iritzi hori erlijio-gizona den 
aldetik, nahiz eta haren hitzetan Gero liburuaren planteamen-
dua, funtsean, oinarrizko -erakusten duen sinpletasunagatik, 
alegia-, oinarrizko, berriro diogu, aszetikarena den: 
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Un libro ascetico, y de ascetica, bastante elemental. Se propone inclucir a 
la conversion. Esta escrito para los vascos de su tiempo. Desde luego que 
estos eran cristianos y creyentes. Pero en todo cristiano (claro que en dis-
tinto grado y proporcion, segun sea su entrega a Dios) coexisten como 
dos hombres: el hombre mundano que desconfia de Dios, que cree mas 
en si mismo y en los valores de este mundo y de esta vida, que en lo que 
Dios promete; y existe, por otra parte, el hombre creyente, que posee en 
su fe la semilla de un hombre nuevo, pero en muchos casos este hombre 
queda como ahogado por el otro, que se le sobrepone. A este cristiano, 
bastante carnal y mundano, se dirige, pues, Axular. Con 61 discute y enta-
bla dialogo, haciendole ver con razones bastante positivistas y adaptadas 
a sus alcances, las ventajas del servir a Dios y convertirse, y de hacerlo 
desde ahora, sin relegar este negocio para luego, para la hora de la muer-
te, como hacen los mas (Villasante 1974a, 30-31) 

Liburuaren planteamendu erlijioso-doktrinala, beraz, oina-
rrizkoa, irakurle arrunt batzuei zuzend.ua eta, ondorioz, erabat 
pragmatikoa da; ezin bila daiteke bertan teologia arloan sa-
kontasunik, ez baita haren helburua. Gainera, planteamenduak 
bestelako baldintza bat zeraman erantsirik: idazteko hizkuntza 
usatugabea, hau da, euskara. Granadakoari kasu eginez gero 
(eta Axularrek egiten bide zion!), 

"[...] no se han de escribir en lengua vulgar ni cosas altas y escuras. ni 
tampoco se han de referir los errores de los hereies. aunque sea para 
confundirlos, ni otras cosas semejantes, ni cuestiones de teologia, las cua-
les ni en los sermones populares consiente Sant Agustin que se traten 
(Aug. lib.4 de Doct. Christ, t. III). Pues ^cuanto menos se debe en esta 
lengua escribir lo que no conviene predicar?" ("Prologo galeato", Quia, 6; 
azpimarrak gureak dira). 

Ezer aurkitzekotan, bada, gnoseologikoki tomismoan txerta-
turiko teologia eta doktrina kontrarreformista bakuna, "etxetik 
ibiltzeko" modukoa alegia1, izango genituzke liburuaren ezau-
garrien artean, eta, behar bada, bizitzaren eskolan "ikasia" den 
apaiz baten zuhurtziaren islada ere bai. Liburuaren eklektizis-
moak berak hori baino ez du erakusten: sinpletasuna eta 
zuhurtzia. 

1 "[...] pues no quiere que se prediquen cuestiones, sino doctrina que edifi-
que" (Granada, "Prologo galeato", Guia, 6). 
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Gogoratu beharrekoa da, azkenik, Axularren Gero kristauki 
bizitzeko eta hiltzeko liburu aszetikoa dela eta espreski azpi-
marratzen dela bertan salbatzeko ez dela aski ongi hiltzeare-
kin. Puntu garrantzitsua deritzogu honi, hain zuzen ere ordu-
rarteko Ars Moriendi izeneko liburu gehienen tratamenduare-
kin hasi berria zen hausturaren ildokoa2 zelako saratarraren 
obra. Esperientziak erakutsia baitzuen hiltzeko unea soil-soilik 
azpimarratzen zuten liburuek carpe diem delakoaren esparrura 
bidera zezaketela baldintza txarretan eta izurritez inguraturik 
bizi zen jendea. 

1.- OIIIKO ASZETIKAREN BIOEETATIK BARNA 

Jakina denez, aszetika izango da XVII. raendearen lehen er-
dialdean prosan idatzirik originaltzat har daitezkeen obra bien 
esparrua: Axularrek jorratuko duen alorra aszetikoa da erabat, 
eta aszetika eremukoa bide zen orobat urte batzuk lehenago 
Argaignaratsek Avisu eta Exortatione probetchosac bekhato-
rearentcat Hburuan tratatzen zuen gaia. 

Hitza grekerazko askeo-XSk dator "aritu, ejerzitatu", eta esa-
nahi horretan datza XVI-XVII. mendeetako kontzeptua: 

"es el periodo de la vida espiritual en que, por medio de ejercicios espiri-
tuales, mortificaciones y oracion, logra el alma purificarse, purgarse o 
desprenderse del afecto de los placeres corporales y a los bienes terre-
nos" (Sainz Rodriguez 1928, 68). 

Tradizio aszetikoaz den bezainbatean, badirudi egoki samar 
koka daitekeela Axularren obra gazteleraz idatzitako aszetika-
mistikak erakusten duen ibilbidearen parametroen barnean, 
dakigunagatik, Espainian XVII. mendeko aszetika-mistikaren 
ezaugarri bihurtuko den konpilazio doktrinalean arituko baita 
Sarako erretorea. Berak liburuaren azalean bertan garbiki ai-
tortzen duenez, biltzailea baino ez zen izan, Gero guztia "Es-

2 Savonarola eta Erasmo izango genituzke haustura honen aitzindariak, nahiz 
eta gero, autore horienak eta islada erasmianoa zuten bestelako obrak libu
ru debekatuen Index-era. sartu zituztenean heriotzerako prestakuntzaren 
planteamendua berriro moldatu zen (ikus Morel d'Arleux 1993). 
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critura saindutic, Elicaco Doctor etaric eta liburu debocinozco 
etaric (...) vildua" bezala ematen baitu. Eta ez da besterik gaz-
teleraz garai hartan egiten dena. 

Gaztelerazko uztartze honek bestelako paralelismorik ere 
erakutsiko du, batez ere hizkuntzaren erabilera mailan: estilo 
herritarra, lexiko ez landua, jendearentzako ulerterraza, irudiz 
beteriko hizkuntza, etab. 

Tematikoki ere, eta tradizio aszetiko horren esparruan, lite-
ratura mota hau oso mugatua aurkituko da. Damaso Alonsok 
idatzi zuen bezala, "literatura es esta de temas muy limitados, 
que tiene, ademas, que dar de continuo las mismas vueltas en 
torno a autoridades conocidas, y siempre con refreno en la in
terpretation" (Alonso 1962, 95). 

Hori dela eta, planteamendu teologiko orokorrari dagokio-
nez, nekez etor gintezke bat inoiz inork Villasantek Axularrenaz 
idatzitako ondoko esaldi hau huts-hutsean aldarrikatu izan due-
nean: "Su doctrina teologica es siempre maciza y densa" (Villa-
sante 1974a, 31). Villasantek ongi zehaztu eta azaldu zuen hori. 

Izatez, Axularrek ez du planteamendu teologikorik egin 
nahi, nahiz eta gorputz teologiko aski konpakto baten barnean 
dabilela atzematen den3. Horregatik, liburuan isurtzen zaion te-
ologia aszetika arloko garaikide gehientsuenen parekoa da, 
beraiena bezain sendoa eta tinkoa, ez gehiago eta ez gutxiago. 
Eta, dena esateko, inori ez zaio ahaztuko ustezko "sendotasun 
eta tinkotasun" horrek Inkisizioarekin nahi baino gorabehera 
gehiago ekarri ziola askori, argitaratu dotrina teologikoa ez bi
de zelako guztientzat pentsatu bezain "sendo eta tinko" hain 
zuzen. Eta, urrutiegi joan gabe, Luis de Granadarena genuke 
adibiderik adierazgarriena. 

Baina, horrezaz guztiaz gainera, ez genuke ahaztu nahi Axu-
larren liburuaren planteamenduari isurtzen zaion kutsu berezi 

3Jakina, Balentziagak (1990) Gero-n aurkitu uste duen planteamendu teolo
gikoa ez da aldentzen, ezta hurrik ere, erlijio katolikoaren topikoetatik. 
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bat, hots, ohiko scala coeli izenekoetako lehen mailekin era-
kusten duen antz -nolabait esateko- difuminatua, marguldua. 
Beste modu batez adierazteko, aszetika liburuek bekataria ze-
rura bidean abiarazteko oinarrizko mailak4 azpimarratzen di-
tuzte, nagusiki konbertsioa (konfesioa barne), bekatuen aurka-
ko gorrotoa eta bertuteen praktika direlarik; eta hori da hain 
zuzen Gero-ri, aszetika liburua den aldetik, antzematen zaion 
kutsu orokorra. 

2.- OBRAREN IZAERA 

Garbi asko esan daiteke, aszetika liburu bezala planteatzen 
dela Gero eta planteamendu horretan irristakorrak eta ez-ziu-
rrak diren gaiak sahiestu egiten direla modu zuzenean. Batetik, 
irakurlegoak diskisizio teologikoen beharrik ez zutelako, bai 
baitzekiten kristauak zirela eta horrek zer eska ziezaiekeen bi-
zitza arruntean. Beraz, konbertsioa aszetika eta ekinaren bidez 
eta ez komentzimendu teologikoen bitartez. Bestetik, ez da za-
lantzarik, planteamendu pragmatiko horrek gorago aipatu 
arriskuetatik babesten zuen egilea. 

Ezaguna da, bestalde, tematikoki esku artean dugun testua 
batzuetan garbiegia eta gordinegia izatera iritsi izan dela kontra-
rreformaren ondotik sortutako sentsibilitate nonahi-bekatu-ikus-
leentzat (Intxausperentzat guretzat baino gehiago, esaterako). 
Eta, dirudienez, sentsibilitate-beratasun zenbait liburuaren ira-
kurketa -edo pasarte batzuena- debekatzera ere iritsi direla5 . 

4 Maila horien jasotzaileak, lortuta zeukaten prefekzio mailaren arabera, ho-
nela banatu obi ziren: incipientes, proficientes eta perfecti. Hiru "eskalatzai-
le" mota hauek Philon Alexandriakoak egokitutako bereizketa platonianoa 
dute oinarri: bide purgatiboa, iluminatiboa eta unitiboa. Ikusten denez, per-
fekzio eskala batean lehenengo atalari eta incipientes izenekoei legokieke 
Axularrek proposatzen duena. 

5 Horra hor, lekuko gisa, Lafittek Olhetako gizon hartaz kontatzen duena, 
hots, Gero zahax bat zuela gordeta "sorginkeriazko liburu bat" bailitzen eta 
hil aurretik horren aitorpena egin nahi izan ziola etxera zitzaion apaizari 
(Lafitte 1956, 341). 
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Ez da hori, halere, Axularrek liburua idatzi zueneko gizarte-
mentalitatea. Liburuak ongiro betetzen zituen testu-egokitasu-
naren arau klasikoak, gorago aipatua izan den aptum ariokoak 
hain zuzen. 

Horretan, arrazoi osoa izango luke Duvoisinek dakarren le-
kukotasunak: 

"Sans me rapporter a mon jugement sur la question delicate qui a souleve 
certaines repusions, j'ai soumis la difficulte a un theologien, plein de science 
et bon predicateur, qui avait etudie a fond l'oeuvre d'Axular. Voici sa repon-
se textuelle: "La dedense de cette lecture est un puritanisme assez mal en-
tendu. Le reproche le plus grave qu'on ait fait a Axular, c'est une expression 
trop crue quant a la question de concupiscence. Sa parole etait probable-
raent bienseante au temps ou il vivait; aujourd'hui, elle peut blesser quel-
quefois certaines oreilles; jamais on n'est plus delicat sur ce point que lors-
que les moeurs sont plus relachees-" (Duvoisin 1876, in Altuna 1987, 77). 

Obraren ortodoxia doktrinalari buruz, dena den, pare bat 
ohar mahairatu nahi genuke, obraren izaeraren argigarri izan
go direlakoan. 

Apaiz eta elizgizonez betetako Sara hartan eta inguruko he-
rri txikietan6 bekatua ongi sustraitua egon bazen ere, Elizaren 
"konfidantza" erabatekoa izango zen Euskal Herriko iparralde-
ko lurraldeetan, l6 l0ko "garbiketa" haietatik aurrera praktika-
tzen zen ortodoxia erlijiosoari dagokionez bederen. Jakina den 
legez, konfidantza hori Lancreko Rostegi jaunaren "lana"-rekin 
erabat ezarria geratu eta gero, elizaren bestelako kontrol me-
kanismoak beste tokietakoak bezain zorrotzak izaten ahalegin-
du ziren, hemen interesatzen zaigun produkzio idatziaren es-
parruan ondorioak hain zorrotzak izan ez ziren arren. 

Trentoko izuak bere eraginak eredugarrikiro hedatuak zituela 
ahantzi gabe, Lapurdi bezalako gizarte batean idazlumak Eliza-

6 Villasanteren hitzak dira honako hauek: "Lafittek jakinarazi didanez, Axula-
rren garaian Saran baziren 23 apaiz. Sobera, noski. Eta denak ez bide ziren 
«mutiko onak». Gero-ko zenbait irakaspen hoiei begira ez ote diren eginik 
galdetzen du berak" (Villasante 1972, 50). Erreak izan zirenak eta: Caro Ba-
roja 1985. 
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ren menpekoen eskuetan ia esklusiboki egoteak, lurraldearen 
txikitasunak berak, euskaraz mintzatzen ziren hiztunen kopuru 
urriak eta, edozein modutan, argitalpen ororako gainditu beha-
rreko kontrol eklesiastikoak praktikan bestelako kontrolik (argi-
taratu ondokorik, besteak beste) ez egitera eraman zuten beste 
lurraldeetan zoliki baino zolikiago "zaintzen" zegoen Eliza kato-
likoa. Ildo horretan, adierazgarria da euskal liburu katolikoekin 
Index bezalako liburuetan bat ere lerrorik bete ez izana. 

Egia da liburuen kontrol edo zentsuraz behinik behin, me-
kanismoak arruntak izan ohi zirela, dagokigun liburuaren ha-
sieran ikusten den bezala7. Baina horrekin guztiarekin ere, eta 
garbi utzirik Axularren liburua kontrarreformaren orduko orto-
doxiaren barnean kokatu behar dela, badira zenbait puntu ga~ 
raiko Inkisizioaren pareko zentsura batek, euskarazko testuak 
kontrolatu ahal izan balitu, onartuko ez zizkiokeenak. Adibide 
garbiena jaiotzez Donibane Garazikoa zen Huarteren Examen 
de ingenios para las ciencias liburuan aurkitu dugu. 

Obraren katolikotasuna eta ortodoxia, fedearen onarpena 
eta jerarkiarekiko begirunea etengabe aitortzen zituen Huarte 
de San Juanen liburuan Axularren beste pasarte baten parekoa 
den honako hau agertzen zaigu zentsuraturik: 

"Y si Gale no considerara las sendas y caminos de la hormiga y contem-
plara su prudencia, su misericordia, su justicia y gobernacion, se le acaba-
ra el juicio, viendo un animal tan pequeno con tanta sabiduria sin tener 
preceptor ni maestro que le ensefiase. "Vdde adformicam, opiger et con-
sidera viam eius, et disce sapienliam; quae, cum non babeat ducem ne-
que praeceptorem, praeparat in aestate ciburn sibi et congregat in messe 
quod comedat" Proverb., cap. VI "(Huarte de San Juan 1575: 1991, 89). 

Inkisizioak, "su prudencia, su misericordia, su justicia" hi-
tzak ezabarazi zizkion8, besteren artean. Axularri, ordea, inork 

7 Gogoratu Urtubi, Disanetxe eta Perriquet-en onespen edo aprobazioak. 
B Ezaguna da Espainiako host argitalpenen ondoren, eta Inkisizioaren ones-
penak jasoak zituela, Index portugaldarrean sartu zutela dagokigun liburua. 
1583an liburu debekatuen Index -ean agertuko da, eta hurrengo urtean gar-
bitu edo expurgatu behar direnenean, aipatu zuzenketa tartean zegoelarik. 
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ez bide zion oharrik ere egin testuinguru berean "zuhurtzia" 
animalien ezaugarri gisa9 jo zuenean (ikus 36-37 or.). 

Nolanahi ere, horrelako zenbait printza kenduta, garbi dago 
ez dela gai edota perpaus susmagarririk aurkitzen liburu guz
tian barrena. Hortaz, ez genuke oker handirik egingo teologi 
prestakuntzak, zuhurtziak eta, aldi berean, inplikazio kontra-
rreformistak berak10 urdazubiarra arazo irristakorrak (teologia 
arlokoak zein gizarte mailakoak) alboratzera eraman zutela ai-
tortuko bagenu. 

Ildo horretatik, bada, ozenki aitor daiteke gai problematiko-
rik ez dagoela liburu guztian zehar. Bertan azpimarratzen den 
aszetikak modu berezian baztertu zituen benetan arazoak ekar 
zitzaketen puntuak. Eta inoiz problematikoren batera hurbil-
tzen bada, Axularrek garbi asko joko du Granadarenak bezala-
ko iturri -bere ustez- ziurretara, tartean Erasmorenik ere atepe-
ratuko zaiolarik. Hortik, besteak beste, l iburuaren eklek-
tizismoa eta aipamen edota iturri piloa. 

Ortodoxia doktrinalaren sustrai ideologikoei dagokienez, eza-
guna da pentsamendu kristauaren oinarriak Bibliaren errebela-
ziotik sortuak izan direla. Autoreek, Eskrituretan oinarrituz, ga-
ratzen zuten beitan idatzitakoa, azken batean Itun Zaharreko 
zenbait autore berantiarrek erabilitako metodoaz baliatuz, han-
dik aurrera midrash -iko izenaz ezagutuko zena alegia11. 

9 Pasarte zentsuratuen artean, garrantzi handikoak ohi ziren "aquellos en los 
que se eguipara a los animales con el hombre, en cuanto seres naturales 
regidos por su temperamento, concediendoles cierto tipo de inteligencia, 
que no diferiria de la de los hombres mas que en grado" (Fresco Otero 
1991, 27) 

10 Ikus agertzear dudan "Axularren ideologi irudikapenaren inguman" artikulua. 
11 Metodo arakatzaile edo sakontzaile honen bidez, eta helburu edota bitarte-

ko desberdinak izanik, konposizio berriak sortzen ziren Eskrituretako pa
sarte edo datu zenbaitetan oinarrituz. Handik aurrera metodoa bera aberas-
tuz joango den arren, etengabe erabiliko da tradizio kristauan. Itun Berriko 
idazki asko horrela burutu ziren eta Patristika guztia horren adibidea baino 
ez da. 
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Errenazimenduko idazkietan oraindik bizirik mantenduko da 
metodo honek Eskriturekin eskatzen duen lotura. Beranduago 
izan arren, Axularrek oraindik tinko eutsiko dio Erdi Aroko 
planteamendu exegetiko honi (ik. Spicq 1944, 10 or.), izan ere 
haren liburuaren oinarri gehienak Biblia-tik hartutako pasarte-
ak edota pasarte horietaz Elizako Gurasoek egiten dituzten 
iruzkinak baitira. Horrezaz gainera, liburua laburbiltzen duen 
konbertsiorako gonbitea eta planteamendu tematikoaren hasie-
ra bera pasarte bibliko zuzenak baino ez dira. 

Aurreko guztiaz gain, ez dugu ohartarazi gabe utzi nahi 
Axularrek, neurri batean bederen, Luteroren irakurketen iturri 
izan zen Theologia deustch delakoaren bideetatik hurbil jo 
zuela bere liburua taiutzean. Izan ere, erdiaroko mistikoen il-
doko teologia hartan ez da sakramentuez mintzatzen, ez eta 
birjinaz eta sainduez ere. Axularren obran ere gutxitxo aurkitu-
ko da horrelakoetatik, elizaren jerarkiaz -protestantismoaren 
beste "diana" bat- ezer aurkituko ez den bezalatsu. 

Honekin ez genuke esaten duguna baino gehiago adierazi 
nahi, inork ez bailezake ikus han disidentzi luterarraren aztarna-
rik, batik bat Axularrek haren oinarririk sendoena zen fedearen 
bidezko justifikazioaren aurka hain garbiki borrokatzen duenean. 

Guztiarekin, Gero -ren barrenean aurki daitekeen perspekti-
ba honek zerikusi gehiago bide du idazleak ortodoxiaren ba
rman ibiltzeko erakusten duen ahaleginarekin eta, zalantzarik 
gabe, zaindu behar zituen perspicuitas eta aptum direlakoare-
kin (irakurle-entzuleengana iristeko argitasuna eta egokitzape-
na, haien interesen arabera jokatzea) beste ezerekin baino, ho-
ri bai, liburuari tematikoki isurtzen zaion desoreka inpresioa 
inolaz ere ahaztu gabe. Jakina, honek guztiak ezin du saihestu 
garaiko predikazio liburuetan agertzen zen aholku nagusia, ja-
danik aipatua duguna eta Axularrek ondo gogoan zuena, hots, 
predikarien eginkizuna (ahoz nahiz idatziz) egia katolikoak 
sustraitu eta sendotzean datzala eta faltsukeriak desegitean. 

Edonola ere, Axularren planteamendu teologikoan eta liburu 
sainduen hermeneutikan ez bide dira zalantzak falta. Hori da, 
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hain zuzen, juramentuaz raintzatzean sortzen dena. Juramen-
tua "Jainkoaren ohoratzeko" baldin bada, zergatik debakatzen 
digute "orai legue berrion" (252 or.)? Hortik sortuko dira gure 
autorearen "badirudi" horiek eta "eguia da, hala dirudi eta hala 
da" (252 or.) hori. Baina, edozein gisaz, Gero-k ez du bitarterik 
uzten Axularren zuzentasun doktrinalaren lerro orokorrez za-
lantza egiteko, haren ortodoxia ez baitzen garai hartan edonori 
eska zekiokeena baino txikiagoa. Arlo honetan ere eredu kon-
paragarri garbia izan daitezke Granada bera eta haren obra12. 

3.- EGINKIZUN PASTQRALA ETA DOKTRINA LERROAK 

Trentoko erreformaren ondorio gisa, Elizak areagotu nahi 
izango du bere presentzia eguneroko bizitzan eta ahalegin be-
rezia egingo du Laburdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa bezala-
ko herrialde erlijiosoki konfliktibo izandakoetan. 

Ez da sekretu bat Elizak ia jaiotzaren unetik beretik hasten 
zela "babesten" gizakiaren bizitza, horren lekukoa bakoitzaren 
bizimoduaren une garrantzitsuenak eliza liburuetan jasotzea 
zelarik 13. 

Oro har, esan daiteke Trentokoaz geroztik Elizak bi hari na-
gusiren inguruan gauzatu nahi izan zuela bere eguneroko 
eginkizun pastorala: "media"-rik gabeko gizarteetan kolektiboa 
bideratzeko elementua predikazioa ohi zen bitartean, sakra-
mentuak gizakien kontrol peitsonalizaturako faktore egokiak 

12 Granadakoari, dena den, ez zitzaion gorabehera latzik falta erlijioaren kon
trol ideologikoa zeramatenekin, nahiz eta ortodoxiaren barruan aritu nahi 
izan zuen beti. 

13 "Ya desde la recepcion del bautismo -o el «agua de socorro- que los pa
dres o la comadrona administraban a los recien nacidos en caso de necesi-
dad-, alguncxs de los momentos mas import/antes de la biografia de cada 
hombre y mujer quedaban fielmente registrados en los archivos parroquia-
les. Mediante la matricula, el cura comprobaba que, a partir de los siete 
anos, el nino cumplia con el precepto de la confesion, y desde los doce o 
trece anos, con el de la comunion pascual. En los libros de la parroquia se 
registraban asimismo el matrimonio y la defuncion de cada uno de los fie-
les" (Gomez-Centurion Jimenez 1994, 269) 
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bilakatzen ziren, konfesioarena ideologikoki eraginkorrena eta 
ziurrena b ihur tzen zelarik14. Modu ba tean zein bes tean , 
elementu biak agertzen dira Axularren obran: lehena obraren 
planteamenduan eta bigarrena obraren atal' desberdinetan. 

3.1.- Predikazioa 

Jakina denez, predikazioa eta predikazioarekin estu loturik 
zihoazen "misioak" modu berezian areagotu ziren Trentokoaz 
geroztik. Haien helburua, oro har eta betiere Ebanjelioaz eliza 
katolikoak egiten zuen interpretazioaren ikuspuntutik, gizakia 
perfekziora bideratzea izaten zen, honek sinesmen erlijiosoe-
tan sakondu, betebehar erlijiosoekin konplitu eta ohitura oke-
rrak hoba zitzan. Hitz batez esateko, predikazio mota honek, 
bai ahozkoak zein idatzizkoak, herriaren heziketa morala bila-
tuko du, hezibide horren ezaugarri literario-formalak eta dotri-
nalak ere kutsu hori erakutsiko dutelarik. 

Horretarako, normalean Santo Tomasek diseinatutako eske-
ma izango zen gizarte katolikoan erabiliko zena, izan ere, San 
Pablok erakutsitakoan oinarrituz, lau Ian mota egotzi baitziz-
kien predikariei: fedearen egiak erakutsi eta irakatsi, haien 
aurkako erroreak errefusatu, gizakia bekatutik atera eta on egi-
teko bidean jarri, onera bideratu. 

Nolanahi ere den, fedearekin egon ziren eta egon zitezkeen 
erroreak eta desbideraketak ekiditeko, Trentoko kontzilioak 
bide errazera jo behar izan zuen predikariek egin behar ez zu-
tena egin ez zezaten, ezaguna baita, gorago adierazi den beza-
la, predikarien parte handi bat prestatu gabekoa zela. Ildo ho-
rretatik, beraz, honako bi hauetara mugatu zituen predikarien 
lanak: bizioak, ajeak, hobenak errotik kendu eta haien tokian 
bertuteak landatu. 

Axularrek garbi azalduko clu konfesioaren premia: "Baldin skritura sainciua 
ongi irakur eta konsidera badezagu, edirenen dugu, eztela egundaino nc-
hor salbatu, eta ez salbatuko ere, aide/, edo moldez kofesatu gabe" (Gero, 
523 or.) 
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Baina predikazioa diogunean "idatzizko predikazioa" ere 
hartzen dugu kontzeptu horren barman15. Idatzizko predikazio 
honek bestelako kristauengana iristeko bidea eskaintzen zuen, 
eta ez bakarrik irakurtzen zekitenengana, izan ere, irakurketa 
kolektiboak zirela medio, mezu-hartzaileen kopurua etengabe 
areago baitzitekeen instrukzio aszetikoa zabalduz. 

Esaten genuen bezala, beraz, planteamentu orokorrean, eta 
aipamen zuzenik egon ez dagoen arren, Axularren obra ida-
tziak Santo Domingo eta San Franciscoren aginduetatik16 hur-
bilago dirudi, bestetatik baino, agi denez, liburua bizio eta ber-
tuteei buruzko predikazio luze bat baita. 

Zehatzago esateko, Diego de Estella frantziskarraren obraren 
planteamendu bezalako bat nabarmentzen da Gero-n. Aide ba-
tetik, oraintxe esan dugun bezala, gaia beragatik, eta bestetik, 
arlo horietan ezinbestekoa bihurtu den Santo Tomas-en 
presentziagatik alegia. Izan ere, klasiko bilakatuko zen Modus 
concionandi... liburuan (23 eta 24. kap.) Diego de Estellak 
garbi baino garbiago uzten du obra onak egitearen beharraz 
predikatu behar dela (eta horrela tazitoki luteranoen printzi-
pioa inpugnatzen da), bizio arruntenen aurka, mihi gaiztoen 
aurka, diruen kodiziaren aurka, ... novisimoei buruz eta 
Jainkoaren miserikordian oinarriturik mehatxu eta bildurrak ai-
patu (eta gutxiago bigunkeriak eta miserikordiak). Predikariak 
birtutean dauden ontasunez hitzegin behar duela dio eta bizio-
ek dakartzaten gaizkiez. Finean, Axularrek berak pasarte bate-

15 Granadaren iklotik baino ez gara abiatzen: "Movime a tomar este poco de 
trabajo, porque algunos predicadores celosos de la honra de nuestro Se-
nor y salud de las panimas, deseaban que hubiese algun pequeno volu-
men que tratase de todas estas cosas, el cual pudiesen envomendar en los 
pueblos donde predicasen; para que, pues la memoria de los hombres es 
tan flaca, y la voluntad tan tibia para lo bueno, pudiesen todos tener a la 
mano este pequeno despertador, para que ayudasen a la memoria con la 
escriptura, y a la tibieza ce la voluntad con el calor de la doctrina; y para 
que no solo en presencia, sino tambien en ausencia del predicador. tuvie-
sen este peculiar predicador en casa para todas las veces que le quisiesen 
oir" iGuia de Pecadores, 1556: 1953, 13; azpimarrak gureak dira). 
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an laburbiltzen duen bezala, "guztien buruan iccas ahal deca-
quegu [...] erhoqueria handia dela, guc gueure buruan darama-
guna, eta erraiten duguna, beccatuen utzten eta obra onen 
eguiten guero hasico garela" (117 or.). 

Aitzitik, arazo eskolastikoak, predestinaziozkoak, arimaren 
hilezkortasunari buruzkoak, herejia luteranoak eta bestelakoak 
ez dira, haren ustez, inolaz ere tratatu behar, are gutxiago be-
raien oinarriak eta arrazoiak, etab. Era berean, argi uzten zaio 
erlijioa zabaldetzeko ardura duenari egia esan behar denean, 
ez duela inolako iritzirik isuri behar. 

Honenbestez, Gero-n atzematen diren eraginak direla eta, 
aurrera dezagun badirudiela ez zela egiteko honetan aitzindari 
zuzenik gabea izan Axular. Areago, zinez esan daiteke Axula-
rrek beste ildo bat ere jorratu zuela, zehatz-mehatz bete baitzi-
tuen Luis de Granadak bere Retorica Eclesidstica liburuan pre-
dikatzaileentzat beharrezko ikusten zituen baldintzak: 

"debe tener bien conocidas, y aun notadas en un papel, las costumbres 
de los hombres a quienes predica, y asimismo los pecados publieos de 
que mas adolece el pueblo, como tambien sus medicamentos y remedios, 
para que todo su sermon se enderece a esto mismo, y para que a cual-
quier lado que la fuerza del argumento le empujare predicando, se acuer-
de que debe volver otra vez a lo mismo, porque en vano parece que se 
dice todo cuanto de este fin se desvia" (Granada, Retorica, 637b-638a). 

Arlo honetan, ez genuke azpimarratu gabe utzi nahi predika-
riek, entzule-irakurleen afektuetan eragiteko zuten funtzioaz gaine-
ra, bere-berezko zuten aipatutako bigarren hori, hots, errealitatea-
rekiko egokitzapena eta gauza partikularretarako jaistea. Honen 
bidez, predikaria mundu eta ekintza zehatzetara jaitsi behar da, 
jende xumeak ezagutzen dituenetara hain zuzen, bai kondenatu 
behar dituen bekatuetara nola laudatu beharreko bertuteetara. 

Axularren liburua, hortaz, erabat tridentinoa, klasikoa eta 
"predikagarria" genuke. Urdazubiarrek euskal gizakiaren egoe-
rara moldatuko du bere predikazio idatzi hori, hern mezu-har-
tzaileak zituen akatsak-eta kontutan harturik eta gehien hausten 
ziren manamenduak eta aginduak modu nabarmenean azpima-
rratuz. Zenbaitetan, gainera, egokitzapen gordinegiak eginez. 

KUI.TURA 15 

, J f * r 



PATXI SALABERRI 

3.2.- Sakramentuak 

Ez da harrigarria Trentokoan sakrarnentuen konplitzea hel-
buru eta lehentasunen artean azaltzea. Izan ere, konplitze ho-
rrek kristauaren, haren kontzientziaren eta, neurri hancii bate-
an, bizimociu sozialaren kontrola ziurtatzen zion Elizari. 
Adierazgarriak dira, esaterako, jai egun garrantzitsuenetan gi-
zartea kontrolatzeko erabiltzen ziren formak (horietariko zen-
bait oraintsura arte mantendu direnak, bestalde) eta estamentu 
desberdinen parte hartzea: 

"[...] el cumplimiento pascual constituia una de las obligaciones de Ios fie-
les que se vigilaba con mayor cuidado: a los que cumplian el precepto se 
les entregaba una cedula corao comprobante; se tomaban precauciones 
minuciosas para evitar las falsificaciones y para que los arrieros, los gita-
nos u otra poblacion transeunte no puedieran eludir su cumplimiento. 
Por su pane, los medicos tenian asimismo la obligacion de avisar a los 
enfermos graves para que confesaran, y dejar de asistirlos si no lo hacian 
al tercer dia" (Gomez-Centurion 1994, 270) 

Doktrinaren communis opinio delako horren partaide gisa, 
Axularrentzat ere konfesioa izango zen azpimarratzeko sakra-
menturik inportanteena, liburuan erakusten duen bezala (ik. 
51 eta 52. kap.). Inportanteena, besteak beste, ikuspuntu dok-
trinaletik Trentoko Kontzilioak Latrangoak17 agintzen zuena 
baino maizago behar zela konfesatu (eta baita komulgatu ere) 

16 Ezaguna da bi saindu hauek fraideei predikazio arloan agindutakoa horre-
tara mugatzen zela: bizio eta bertuteei buruz bakarrik predikatzea. Ildo be-
retik abiatuko dira Trento ondoko urteetako predikaziorako aholkuak ere; 
ikus, esaterako, Terrones del Canoren libuman (I960) "De la materia o in
vention del sermon" izeneko atala, hirugarren kapitulua batik bat. 

17 Aintzinako sakramentua izan arren, Latrango Kontzilioak derrigorrezko 
bihurtu eta urtean behin finkatu zuen konfesioaren agindua. Axularrek 
adierazten duen bezala "[...] obligatu gara urthean behin cofesatcera. Eta 
urtean behin cofesatce haur, eguiten ohi da comunzqui, bazco garicuma-
coz" (533-534 or.) Trentoko disposizioak, orclea, era honetan jasoko ditu 
saratarrak.- "Aitcitic nahi luque guehiagotan eguin bacindeci. Eta halatan 
erraiten du: Saltern semel in anno. Urthean behin bedere. Bedere erraiten 
du: aditcera emaiteagatic, nahi luqueyela, guehiagotan ere eguin baguin-
deci" (534 or.). 
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erabaki zuelako18. Ildo horretatik ulertu behar da, esaterako, 
Gero-ko 52. kapitulua, "maiz konfesatu" behar dela tratatzen 
denean. 

Bestelako sakramentuak zeharka baino ez ditu tratatuko1'-1. 
Eta egia esan, gogoratu beharrik ez dago, normalean (bataioa-
rena salbu) konfesio eta penitentziaren bidez lortzen den gra-
ziaren ondotik etortzen diren sakramentuak dira horrela, ze
harka, ukitzen dituen horiek. 

Hori dela eta, liburuaren mezua bera graziaren lorpen horre-
kin lotua doa. Hortik, beraz, aszetika liburuen pragmatismoa, 
eta, batik bat, liburu honena. Ildo horretatik, mezuak orokorra 
ematen badu ere ("konberti zaitez"), oso praktikoa da bekatu 
konkretuetan, h.d., gehien egiten bide ziren bekatuetan era-
ginkorra izateko, orduan "konbertitze" hori kristau ona bihurt-
zearen enblema bailitzateke, egiazko mezua finean. 

3.3.-
Mezua, hortaz, liburuan autoreak ezagutzen duen gizakiaren 

beharretara moldatua izango da, besteak beste haragiarena li
buruan barrena toki gehien beteko duen bekatua izango dela-
rik. Axularrek berak emango du horren arrazoia: 

Ceurc aithortuco ducu, mundu hunetan icatu ditutcun incontru gaitz guz-
tiac, edo behintcat guehienac, aldez edo moldez, emaztetaco beccatuac-
gatic, ican ditutcula (Gero, 514-515) 

Izan ere, Gero liburuan esaten zaigunagatik, bekaturik heda-
tuena bide zen, baina ez, Axularren ustez, larriena. Gezurretan 

18 Ezin da ahaztu Latrangoaz geroztik sermoietan eta liburuetan oro har konfe-
sioaren sakramentuari eraan zitzaion garrantzia, etengabe aritu baitziren eliz-
gizonak sakramentu horren garrantzia azpimarratzen (ikus Delumeau 1990). 

19 Gero-ren zati luze batean, esaterako, haragiaren bekatuaren aurkako plan-
teamendua agertzen da, hain xuzen ere, eta hau da azpimarragarriena, Eli-
zak ezkontzaren sakramentuaren balioa aldarrikatzen ari zen bitartean na-
barmendu egin zirelako mota horretako bekatuak. Aldi berean, Axularrek, 
Eliza tridentinoaren ildotik, modu berezian ukituko du apaizgoaren sakra
mentuaren gorentasuna zalantzan uzten haragi-bekatua. 
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egindako juramentua, esate baterako, "lagunaren onaren ebas-
tea" edota "edozein emazterekin parte izaitea" (254 or.) baino 
bekatu handiagotzat zeukan urdazubiarrak; halere, kapitulu 
bat aski deritzo berori tratatzeko, haragiarena tratatzeko mor-
doxka bat behar duen bitartean20. Izan ere, Materreren lekuko-
tasuna ere badu Axularrek arimaren etsaien artean batik bat 
haragiaren bildur izateko: 

"Hetaric hancliena da Haraguia: ceren Mundua eta Deabrua khen ditca-
quegu gueureganic baina ez Haraguia" (Materre, Dotrina..., 33-34) 

Gainontzeko bekatuak, garrantzitsuak ("buruzagiak", Mate
rreren hitzetan) badira ere, askoz ere maila apalagoan trata-
tuak izango ziren. Gulaz edo sabeldarraiotasunaz denaz bezan-
batean, esaterako, 408-409 orrialdeetan agertzen da Axularrek 
egiten duen aipamen bakarra, teorian XLIII. kapitulu guztia 
horretaz bada ere. Izatez, kapitulu horrek haragiaren bekatutik 
begiratzeko erremedioez dihardu eta edariari ematen dio ga-
rrantziarik gehiena. 

3.4.- Azkeiikiak edo Geroreogoak 

Ezaguna da kristautasunak bizitzari adimenaz harantzago 
zentzu bat eman nahi izatean, eta gizakion carpe diem delako-
arekiko ahuleziaren aurrean ezer lortuko badu, honako hau 
harako hartan gozatu edo pairatuko omen denaren arabera bi-
deratu behar izan duela. Azkenki bezala ezagutuko diren ho-
riek izango dira, bada, sinesten duten gizakien izaera eta por-
taera moldatu beharko dituztenak. Azken fin nagusi horien 
funtzioa, beraz, etengabe gogoan izatea, haietaz hausnartzea 
eta, ondorioz, bizitza honetan bekaturik ez egitea litzateke. 

20 Zinez pentsa daiteke Axularrek, Elizaren arau estuei jarraiaiz, ikusmiran 
zuen jendearen araberako tratamendua eman ziola liburuari. Bestek beza-
latsu, ordurako idatzia zuen Luis Granadakoak ere: "segun la diversidad ya 
de las personas, ya de los vicios que se cometen en el pueblo, debe va-
riarse el sermon", eta aurrerago "el sermon se ha de variar segun la varie-
dad de los oyentes" (Granada, Retorica, 600b). 
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Axularren garaikidea den Materreren obran arakatuz gero, 
honako sailkapen hau aurkituko dugu hausnartzeko gai horie 
dagokienez: 

"Azquen finac bekaturic ez eguiteco gogoan eduqui behar direnac dira laur: 
Lehenbicicoa; Heriotceco orena; Arimaren gorputcetic partitcean ifanen 
den eguitecoa eta herstura. 
Bigan"ena, Azquen iudizioa, gueure bici guztian eguin ditugun bekatuez 
eman beharko dugun kontua. 
Hirugarrena, ifernua: eta han gaixtoec seculacotz pairatu beharco duten 
pena eta dolorea. 
Laurgarena (sic), Parabisua, onec eta lustuec fin gabe gocatuco duten lo-
ria" (Materre, Dotrina..., 34-35) 

Axularren obraren helburua "konbertitze" praktikoa izanik, 
benetan "praktikoenak" diren azkenkiak baino ez dira tratatu-
ko, garai hartako tratadista gehientsuenek bezala. Izan ere, di
tugun erreferentziak medio, garai historiko ilun haietan azken-
kiekin predikazio zein liburuetan egin ohi zen erabileraren 
araberakoa dirudi Axularren tratamendua. 

Saratarraren kasuan ere hirugarren azkenkia izango da na-
barmenen agertuko dena konbertsioa lortzeko bide gisa, Eliza-
ren perspektibatik garbi baitzegoen jazarpenak eta erretzeak 
zekartzaten prozesuak hain hurbildik ezagutu zituen gizatalde 
batean bukaerarik gabeko "sekula" hartako penen bildurra ze-
la erarik efektiboena. 

Laugarrena zeharka xamar tratatuko da liburuan, batik bat 
ifernuko bideraren zailtasuna eta pena damni izenekoak aur-
keztean. Bigarren azkenkiari gagozkiolarik, esan beharrekoa 
da ez duela tratamendurik, ez behintzat garaiko liburuetan ohi 
zuten bezalakoa. Aipamen hutsera mugatzen da dena. 

Lehenari ere ez zaio ez kapitulu ez atal zehatzik eskaintzen, 
ez bada heriotzeko ordurarte arima alferrak atzeratzen duen 
penitentzia agertzean. Eta hau harrigarriagoa izan daiteke, ze-
ren kristaukuntza prozesuan Elizak heriotza jarri izan baitu beti 
bere diskurtsuaren erdian, azken uneko larrialdiaren hausnar-
keta argudiorik eraginkorrena izan omen daitekeelako beka-
tuei uko egiteko. 
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Axularren aukera, beraz, aukera bildur-emailea da, infernu-
ko penetan garaiko aszetikaren ildokoa baino zentratuagoa, 
baina, hori bai, ez bestea bezain ilunbetsua eta lazgarria. Ildo 
horretan Axularrek ez du zuzenean erakutsiko Barrokoan ohi 
den giro etsigarria. Gehienik ere, orduko irakurleari berari 
egokituko zaio errealitatearen imdikapena infernuaz esanda-
koan oinarrituz (ikus, esaterako, nola ez duen zuzenean tor-
menturik aipatzen, ez eta Granadak aipatzen badu ere: su gu-
txirekin erretzearena, etab., hain zuzen ere Axularren asmoeta-
rako benetan "adibide didaktikoak", Lapurdiko inguru haietan 
errealitatean erabiliak izan bide ziren-eta). 

Nolanahi ere den, gogoratu beharrekoa da XVI eta XVII. 
mendeetako liburu eta predikazioetan azkenkiak tratatzeko 
moduak ez direla inprobisazioaren ondorioa: "Clerigos, teolo-
gos y moralistas utilizan el tema de manera calculada y precisa 
con el fin de ayudar a la doctrina oficial a asentar solidamente 
sus bases en unos momentos graves de conflictos espirituales" 
(Morel d'Arleux 1993, 719) 

3-5-- Bestelako eletneiito doktr i i ialak 

Gorago adierazi den bezala, Axularrek zenbaitetan, eta ba-
tzuk zeharka xamar diren arren, disidentzia erlijiosoarekin trin-
ko loturik doazen gai gatazkatsuak ere tratatzen ditu: lutertasu-
na, pelagianismoa, iluminismoa, obra onen beharra salbatzeko, 
miserikordian ez da gehiegi fidatu behar, fedearen bidezko sal-
bazioa (gogoratu Agricolaren "Pecca fortiter, sed crede fortius" 
leloa), etab. 

Egia da liburuaren tratamendu orokorraren barnean baino 
ezin direla ulertu puntu horiek guztiak, askotan aipatuak baino 
ez baitira izan. Halere, gorago formulatu den hipotesiaren ara-
bera, badirudi liburuaren planteamenduak askotxo zor diela 
disidentzia erlijioso horietako zenbaiti. 

Horregatik agian, egokiago litzateke disidentzia erlijioso ho-
rien presentzia totum revolutum bat bezala edo ulertzea. Izan 
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ere, heresia bezala V. mendeko fenomenoa zen pelagianismoa 
bera ("da quod iubes, iube quod vis"; Axularrek bi tokitan ja-
sotzen ditu eztabaida pelagiarraren hitz deklaragarriak ziren 
horiek), grazia eta askatasunaren eztabaida guztietan agertuko 
zen XVI. mendean ere. Hortik, beraz, Gero-n heresia eta disi-
dentzia horien ezaugarri nabarmenenak edota erreferentziak 
nahasirik agertzearena (Jainkoaren miserikordia aski da salba-
tzeko21; sortzezko bekatua ez zen Adanena bakarrik izan; giza-
kia ez da gai bera bakarrik salbatzeko, etab.). 

Disidentzia edota heresia ezberdinen tratamendu zehatzari 
dagokionez, dena den, aski garbi atzematen da normalean 
Juan de Bonifacioren (1589, De sapiente fructuoso) eta beste 
askoren22 aholkuaren bidetik abiatzen dela saratarra: "Las here-
jias debe refutarlas como de paso, con una sola frase, a poder 
ser, muy aguda" (Olmedo I960: cxxx-cxxxi). 

Izan ere, modu horretan tratatzen ditu Axularrek orduko he-
resiak. Luterarrak izango dira presentzia gehien (nahiz eta oso 
txikia eta zeharkakoa den) izango duten disidenteak, eta beti 
ere aski kalifikatuak edota testuinguru kalifikatzaileetan (ikus, 
esaterako, 135 or.). 

Ildo beretik ere hurrengo adibidea. Gaurko egunetan beka-
tutzat baino gehiago eliza katolikoak bertutetzat hartuko duen 
kalizetik edonork edatearena, Axularren garaian "gutienean [...] 
luthertasun handia, gauca itsusia" (Gero, 262 or.) izango da. 
Luterarrak, beraz, zeharka gaitzetsiak. 

Zeharka izan arren, Erasmismoa ere ukitua aurkitzen da Axu
larrek infemuko suaren garrantzia aipatzen duenean23. Ezaguna 

21 Horren aurka, Axularrek honako hau dio: "[...] eguia da, anhitz valio du fi-
dantciac, indar handia du esperantcac. Ordea aditcen dela neurriz, sobera-
nia gabe. Ceren soberania guztiac dira gaixto [...]" (Gero 133 or.). 

22 Gogoratu gorago aipatutakoa ere, hots, San Francisco de Borjarena 
23 Ezin ahaz daiteke Axularren erreferentzia garrantzitsua izango zen Grana-

daren Guia -k (batez ere bigarren parteak) Erasmoren Enchiridion obrare-
kiko dituen loturak, antzak eta, ncurri batean, filiazio erlazioa (Cfr. D. 
Alonso 1958: 1964, 218-225). 
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da nola erdi ukatzen duen Erasmok24 infernuko suaren erreali-
tate materiala eta nola zentsuratu izan zitzaion hargatik. Axula-
rrek, "aita Domingo Soto, Doctor handi hari iarraiqui" (ik. Gero 
583 or.), errealitate materiala dela esateaz gainera, azpimarratu 
egingo du arimak eta gorputzak jasango duten errealitate mate
rial bakarra izango dela poena sensus delakoari dagokionez 
(583-hk). Alabama, badirudi Granadaren teoria (infernuko hotz-
beroak defendatzen dituena) dela erantzunaren piztaile zuzena. 

Gogoratu, bestalde, eta zeharka bada ere, iluminismoaren 
beldurraren eraginari zor diola Gero-k here planteamendu oro-
korra.Izan ere, Gero-ren ardatz edo hari gisakoa den "alferke-
ria" etengabe agertuko da XVI eta XVII. mendeetako aszetika 
liburuetan. Milhou-Roudie-ren hipotesiaren arabera, 

[...] tal recurrencia a la problematica de la pereza y el trabajo debe mucho 
a la obsesion de esta herejia multiforme, peligrosa para la institucion reli-
giosa y la sociedad civil: el iluminismo, con su abandono, su «dejamiento» 
a la gracia de dios y su consiguiente desprecio de las «obras» (Milhou-
Roudiel993, 687-688) 

lido horretatik, bada, teologo kontrarreformistek -eta jesui-
tek bereziki- modu zehatzean azpimarratu zuten gizakia, egin 
zitzakeen obrekin, bere salbazioren parte bihur zitekeela. Jaki-
na, honek aurrez aurre jartzen zituen obra horien ukazioa edo-
ta erlatibizazioa aldarrikatzen zuten guztiak, batik bat aipatu 
"argituak" -alumbrado izenekoak25- eta protestantismoaren il-
dotik zihoazen luterarrak eta kalbinistak. 

24 Ikus El Enchiridion o Manual del Caballero cristiano. Bukaerako eranski-
netan garbiki agertzen dira batetik infernuko suaren ukazioa Erasmoren ja-
torrizko testuan eta, bestetik, gaztelerazko testura pasatzerakoan egin zi
tzaion itzulpen "molclatua". 

25 "Hara algunos anos pasados que en Espafia se levantaron unos herejes 
que se llarnaban alumbrados y dejados, porque decian que les alumbraba 
Dios desde el cielo y daba luz en sus particulares espiritus, de lo que de-
bian hacer; y que no habian de hacer sus obras, dejandose del todo en las 
manos de Dios [...] ponian todo su negocio en la oracion mental, diciendo 
mal de la vocal y de hacer buenas obras" (Jer6nimo Gracian de la Madre 
de Dios: Diaz lamentaciones del miserable estado de los ateistas de nues-
tros tiempos ( l6ll) , apud Alvaro Huerga 1978-1986) 
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Axularrek ongi ezagutzen bide zuen arazoaren egoera, eta 
ez bakarrik Nafarroa Behereko lurraldeetan zabaldu zen kalbi-
nismoaren planteamenduagatik. Pentsatzekoa da ezin urruti 
gera zekizkiokeela saratarrari jesuitek "Santo Oficio"-ko 
dominikoekin izandako eztabaidak eta alumbradoen jarrerak 
bultzatzen zituztela esaten zuten dominikoen salaketak. Ezagu-
na da salaketa horien aurrean jesuitak modu berezian ahale-
gindu zirela obra onen beharra aldarrikatzen26. 

Axularrek penitentzia eta obra onak egitea salbaziorako 
ezinbestekotzat joko da. Alabama, doktrinalki ezer berririk esa
ten ez badu ere (esparru kontrarreformistaren barnean zegoen 
bete-betean), gaiari eskaintzen dizkion ikuspuntu, luzera eta 
tratamenduagatik lasai asko pentsa dezakegu disidentzia erli-
jioso garrantzitsuenak bizi-bizirik zituela gogoan. 

3.6.- Gabezlak 

Maiz adierazi den bezala, Axularren planteamendu aszeti-
ko-doktrinalean badira zenbait puntu ohiko liburuetan ager-
tzen direnak eta honako honetan tratatzen ez direnak. Ez di-
tugu denak aipatuko, baina Granadaren obrekin erkatuz gero, 
berehala atzemango dira barau, otoitz edota meditazioari es-
kaini ohi zitzaizkien atalen falta. Eta arruntenak baino ez ditu-
gu ekarri. 

Erraz uler zitekeen, beraz, Lafitteren kezka teologia eta as-
zetika katolikoan horren garrantzi handikoak ziren gai horien 
falta antzematen duenean: "Harritua nago zoin guti aipu 
duen Axular'ek othoitza, zoin guti komunionea, kasik batere 
ez grazia eta Izpiru-Sainduarekilako batasuna" (Lafitte 1956, 
343). Izan ere, Granadak berak aski garbi esaten zuen Guia-
ren lehenengo edizioan bertan ezen gizona benetan ona eta 

"... Ios jesuitas, con su etica de 1 esfuerzo personal, hacian un reproche 
fundamental a todos los heterodoxos que negaban las obras: el hacer la 
virtud facil, so pretexto que se consideraban como justificados, o sea ele-
gidos y salvados" (Milhou eta Milhou-Roudie 1993, 686) 
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bertutetsu bihurtzeko ezinbestekoa ziren gauzen artean "la 
mas importante y necesaria" zela "declararle como alcanzara 
fuerzas y espiritu para vivir esta manera de vida" (1556:1953, 
9), hots, 

"declarando por que medios se alcanza la gracia [...], exhortando a la hu-
railde y devota frecuencia de los sacramentos; con los cuales se junta la 
oracion[...]; porque asi como los sacramentos tienen virtud para dar gra
cia, asi la oracion tiene por oficio pedirla, y asi nos ayuda en esta misma 
demanda" (1556:1953, 11). 

Baina gabezia doktrinal horren garrantzia gutxietsi gabe, ba-
dirudi urrutiegi joan zela Lafitte arrazoiak bilatzera, kasik pro-
testanteen ildora desorekatuko baitzuen Axularren teologia az-
ken batean: "Harek eta hura bezalakoek uste bide zuten gizo-
nak bere baitharik hel zitakeela bertuterat, eta bertute horren 
gainerat Jainkoak gero hupatuko zuela saindutasuna" (Lafitte 
1956, 343). 

Ordea, hurbilago ere aurki zezakeen erantzun zuzen eta 
egokiagorik. Ez litzateke gutxienekoa ordurako inguru haie-
tako euskaldunek bazutela otoitzetarako liburu egoki bat 
pentsatzea. Etxeberri Ziburukoaren Manual devotionezcoa 
(Bordele, 1627) obraren bigarren parteak horretaz baino ez 
ziharduen hirurogeita hamar bat orrialdetan barrena, "errate-
co lituquen [...] othoitz guehienac" (azaleko hitzak dira) bil-
duz. 

Beraz, argitaratuak zeuden liburuek (Materrerena barne) 
oinarrizko prestakuntza, argitasuna eta tresneria erlijiosoa es-
kaintzen zioten euskaraz baizik ez zekien euskaldunari. Bes-
terik zen oraingoan behar zuena. 

Bestalde, ez dirudi gutxiestekoa denik indarrean zeuden 
predikazio liburuetan barreiatu doktrina pragmatikoa. Ikus, 
esate baterako, San Francisco de Borjak bere Tratado breve del 
modo depredicar el Santo Evangelio liburuskatxoaren 7. kapi-
tuluan dakarren aholkua: 

"No trate de refutar herejias, sino de arraigar y fortificar las verdades cato-
licas y deshacer la falsedad contraria por vias indirectas. No pretenda en 
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auditorios populares tratar de grandes perfecciones de espiritu y de alta 
oracion" (apud Olmedo I960, cxliv; azpimarrak gureak dira). 

Nolanahi ere, aipatu erreferentzia bi hauek liburuan atzema-
ten diren hutsuneak, eskasiak edota gabeziak27 esplikagarriago 
bihurtuko dituela iruditzen zaigun arren, ekar ditzagun hona 
aholku doktrinalez haratago doazkeen beste zenbait arrazoi 
ustez esplikatzaile. 

Batetik, liburua erabat bukatua, hots, idazlearen asmoetan 
zegoen bezain taxutua eta borobildua egon izan balitz ("Bi 
partetan partitua eta berezia, lehenbicicoan [...] Bigarrenean 
quidatzcen da..."), zikeena zen otoitza, komunioa eta sakra-
mentuak28 nabarmenago eta sakonago tratatuak izatea. Beste-
tik, dena den, azpimarratu beharrekoa liburuaren izaerak be-
rak islada soziala duten elementu garrantzitsuenak agertzera 
daramaia. Hori dela eta, esan genezake liburu aszetiko baten 
aurrean gaudela, baina, kontuz!, batik bat kanpora begira da-
goen aszetika bat erakusten duena; izan ere, gizarte-oihartzuna 
izan zezakeen eta izan behar zuen aszetika baten aurrean 
geundeke, hots, XVI. mendearen bukaeran eta XVII. mendea-
ren hasieran kontraerreforma katolikoak azaleko manifes-
tazioengatik hain zigortua izan zuen giza-komunitatearen kon-
bertsiorako aszetika -erredundanteegia dirudien arren- prag-
matikoago baten aurrean. Eta aszetika liburu honen izaera 
pragmatiko hori - Granadaren Guia baino askozaz gehiago-
azpimarratu nahi genuke hemen. Axularren dotrina elementu 
gutxirekin osatuko da, erabili beharrekoekin soil-soilik, egune-
roko bizimoduaren konbertsioak eskatzen dituenekin bakarrik. 
Formalki ere hortik joko du Axularrek, "Kristo", gaztelerazko 
"Padre Eterno" eta horrelakoen erabilera minimoetara gutxi-

27 Ez dira faltako, arlo teologikokoez gainera, garaiko gizartearen isladaren 
falta nabarmentzen dutenak: erreforma protestantearen edota besteren 
(sorginak barne) tratamendua alegia (Irigarai, etab.) 

28 "[...] los tres principales medios con que se alcanza la divina gracia, que 
son Confesion, Comunion y Oracion" (Granada, Guia de Pecadores, 1556: 
1953, 12 or.) 
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tuz29, eta gatazkatsuak diren puntuak ahalik arinen eta zuze-
nen azalduz30. 

Ikuspuntu horretatik, tratatzen diren puntu garrantzitsuenak 
konbertitzearen eta bertutera iztultzearen ingurukoak badira 
ere, liburuaren planteamendu orokorra bekatu kapital edo bu-
ruzagien inguruan bumtzen da, bat ere falta ez delarik - sa-
kontasun desberdinekin tratatuak, jakina-. Izan ere, bekatu 
horiek alferkeriaren (7.a) inguruan antolatzen dira: haragiare-
na (3-a), kolerarena (4.a), gula edo sabeldarraiotasuna (5.a) 
haragiarenaren erroetariko bat bezala tratatzen delarik eta in-
bidiarena (6.a) bekaizgo eta etsaigoarenarekin nolabait naha-
sirik. Abariziarena (2.a) nork bere barnekoa duen bizioa den 
neurrian, ikusgarria den erremusinaren beharra eta abantailak 
tratatzean planteatzen da. Urguiluaren bekatua (l.a), zeharka 
bada ere, sortzen dituen efektuetan, hau da, Jainkoaren aur-
kako juramenduetan eta etsaigoan antzeman liteke, eta ez, 
izaerazkoa den neurrian, barnean manten daitekeen pekatu 
gisa. 

Hortik, beraz, Gero, gorago aipatzen genuen gizarte-islada-
rako aszetika-liburu bezala karakterizatzearena. 

Edonola ere, bekatu buruzagien aurkako bertuteak zuzen-
zuzen emanak agertuko dira 48. kapituluan, kateximatik atera-
tako pasartea dirudien honetan: "Gerla handia dute alkharren 
artean berthutek eta bizioek. Urguilutasunak gerla handia egi-
ten dio humiltasunari; Abariziak, liberaltasunari. Haragiak kas-
titateari; inbidiak, karitateari; gulak, abstinenziari; kolerak, pa-
zientziari; nagitasunak, dilijentziari" (478 or.). 

29 Luis Granadakoaren "Precursor de Cristo"-ren ordez, "iondone Ioannes 
Baptista" (Gero, 571), etab. 

30 XVI. mendearen bukaeratik aurrera De Auxiliis izeneko eztabaida gogo-
rren ondorioz, l6 l ln Pio V.ak debekatu egingo zuen jendaurrean gai ho-
rretaz eztabaidatzea. Tartean jokatzen zena, grazia eta gizakiaren askatasu-
naz gainera, predestinazioaren arazoa zegoen. Axularren planteamendua 
XI. kapituluan ikus daiteke. 
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Otoitzaren, hots, nork berea dagien otoitzaren tratamendu 
eskasak aipatu argudio sozial horretan izango luke arrazoia. 
Beste aldetik, ezin ahaz daiteke otoitzetan saiatzeak baino, 
praktikan etekin hobeagoak lortu ohi dituela alferkerietarako 
(eta, ondorioz, otoitzetarako) astirik ez izateak. Lanean gogor 
diharduenak agian ez du elizako otoitzetarako betarik, baina, 
zalantzarik gabe, Axularrek hasiera-hasieratik isurtzen dituen 
hitzen arabera, bekatuetarako aukerarik ere ez (ikus, esatera-
ko, Gero, lehen kapitulua). 

Norberak egin dezakeen otoitza, bestalde, beste modu batez 
erregula zitekeen. Gogoratu, esate baterako, Etxeberri Ziburu-
koaren formula egun osoko lana otoitzaren inguruan molda-
tzeko. 

Lafittek gogora ekartzen duen komunioaren tratamendurik 
ezak ere badu esplikaziorik aszetika pragmatiko honen ikus-
puntutik. Komunioa konbertsio bidean eta, jakina, grazian da-
goenak baino ezin du jaso. Axular horrainoko bidea azaltzen 
eta deskribatzen arituko da, ez besterik. Komunioa hartzeko 
gai denak ez du une horretan dagokigun liburuaren beharrik. 

Gabezien artean koka genezake, orobat, Sainduen kultuare-
na. Eredu onek zabaltze eta sakontze erlijiosoan lagun zezake-
tena medio, Trentoko Kontziliotik ateratako ondorioen arteko 
bat Sainduen kultua bultzatzea eta areagotzea izan zen. Izan 
ere, 

"sus vidas ejemplares respaldaban el papel del merito y de las buenas 
obras en la salvation eterna -frente a la doctrina heretica de la justifica-
ci6n por la fe-, de manera que las biografias de santos -mas o menos no-
veladas- se convirtieron en uno de los temas preferidos por la literatura 
religiosa del Barroco" (Gomez-Centurion 1994, 272) 

Ez da izango Axularren liburu-eginkizunen artean horrelako-
rik, tematikoki sainduen presentzia zeharkakoa baino ez baita, 
eta beti ere arazorik ez bilatzeko eta ez sortzeko modukoa. 

Berdintsu esan beharko litzateke Ama Birjinaren kasuaz. "In-
maculada Concepcion" delako dogmaren aurkako jokabide 
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dominikoa eta hauek pairatu izan behar zituzten ondorioak31 

hain hurbildik azagutu zituen batentzat hanka-sartzerik ez egi-
teko modu egokiena Mariaren irudia ez agertzea zen. Eta, 
agertzekotan, Eskrituraren lekukotasuna baino honatago, aipa-
men hutsarekin alegia; ez alderantziz. 

Horrelakoetan badirudi "isiltasunak", "gabeziak", hots, libu-
ruan aipatu gabe uzteak hankasartzeak ekiditea izan dezakeela 
helburu, betiere teologikoki arriskutsua izan baitzitekeen mira-
kuluz, ikonoz, liburu sakratuen irakurketaz eta beste hainbat 
elementuz baliatzea eta mintzatzea. 
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