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.. 
EXENPLUAK, ATSOTITZAK ETA BESTE AXULARREN 

GUERO LIBURUAN 

Patxi Salaberri Muñoa 

Erretorika klasikoan exemplum bezala ezagutu ohi dena ez da beti 
huts-hutsean gaur egun exenplutzat hartzen diren narrazio modukoe
tara mugatzen, zabalagoa baita esanahiaren esparrua. Kintilianok, esa
terako, honela defin itzen du exemplum delakoa: «est autem id rei ges
tae, aut ut gestae, util is ad persuadendum id quod intenderis 
conmemoratio» (fnst. Or., 5, 11 , 1 )1 . licio berekoa, baina lakonikoagoa 
da Fr. Luis de Granadak ematen duen definizioa: «Ejemplos, esto es, di
chos o hechos insignes» (Granada, Retóríca ... , 51 O) . 

Bestalde, Cuevas-ek, exemplum-ak Barrokoan hartzen dit uen ezau
garri formal, tematiko eta f untzionalak kontutan harturik, honako defi
nizio hau proposatzen du: «un dicho o relato breve en prosa, que pue
de servir de prueba o ilustración a una doctrina religiosa, o de 
paréntesis a una conducta moral» (Cuevas 1989, 60). 

Egun, dena den, arrunt bihurtu da autoreak -idazleak zein pred i
kariak- aza ldu nah i duena arintzeko, frogatzeko edota arg itzeko ba
liatzen dituen ipuin motz antzekoak bakarrik adierazteko era biltzea 
exemplum hitza. 

licio horretatik, Le Goff-enean aurk itzen da ziurrenik Axularrena be
zalako liburuen testuinguruan exemplum-a exenplu (istorio, pasadizo) 
hutsekin nahastera eraman lezakeen defin izioa: «un récit bref donné 
comme véridique et destiné a etre inséré dans un discours (en général 
un sermon) pour convaincre un auditoire par une lec;on salutaire» (Bre
mond, Le Goff, Schmitt 1982, 37-38). Izan ere, definizio honek exen
pluaren ezaugarri garrantzitsuena utzi nahi izan du agerian, hots, haren 
izaera narratiboa, betiere -eta, bereziki, obra aszet iko-moraletan- gi
zakiaren konbertsioaren lorpenera iritsi nahi duen pertsuasioaren erre
torikaren barnean kokatu rik. 

1 «Un hecho sucedido, o como sucedió, útil para probar lo que queremos» (1 tom., 272). 
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Guztiarekin ere, argi dago exemp/um-aren esparr~koa~ direla ser
moi edota idazkietako ataletan, eta normalean xede d1dakt1koek1n, tar
tekaturik azaldu ohi diren esaera, atsotitz edota narrazio laburrak. 

Historikoki exemplum-a erretorika klasikoaren jatorrian. bertan ze
goen, ezinbesteko suertatzen .baitzen kom~ntz1mendura b1deratutako 
teknika diskurtsibo batean. Jak1na, autore knstauak er~ berehala. ohartu 
ziren haren balioaz eta berehala ikasi zuten hartaz bal1atzen: Ba1na ?an 
Anbrosio eta San Gregario Handiaren exemp/~m-aren. era~liera erliJIO
soa zinez arrakastatsua suertatu bazen ere, oh1ko pred1kaz1oetan ez da 
haren erabilpen sistematikoa XIII. menderarte f inkatuko. . 

Hurrengo mendeetan, eta batik bat Trentokoaz gerozt1k sortutako 
giro ilunen ondorioz, exemplum del.akoaren esparrukoek arrakasta han
diagoa izango dute eta ha1en erablipena askoz. e.re ma1zago ger~atuko 
da idatzizko zein ahozko predikazioetan, berez1k1 esparru narrat1boko
ak. hots, guk hemen exenplu hitzaren bidez adieraziko ditugunak .. Ho
rren arrazoia exenpluen iturrietan bilatu beharko lltzateke ~onba1t, .1zan 
ere denbora luzez zilegizko eta fede-zalantzarik gabe aurk1tu ahal 1z~n
go zen literatura bakarra gertatuko ba.itziren iturri.etako .horiek, sa1n
duen egintzak eta bizitza jasotzen eta 1sladatzen z1tuen literatura ere-

dugarri bakarra alegia. 

1 . Exenpluak 

Doktrinalki ratiocinatio-aren bidezko argumentatzeko erak buruhaus
teak ekar zitzakeen neurrian (gaizki-ulertuak eta irakurle-entzuleen eta, 
askotan, predikarien beraien prestakuntza maila es.kasagatik, etab.). 
exenpluak eurrez zerabiltzan formula induktibo-anal?g1koak mezua orto
doxia teologiko-doktrinalaren barnean mantentzea z1urtatzen zuen. 

Horrela, exenplua egiazkotzat hartutako gertaera baten az~l pena 
den heinean, berbaldian barrena baiezten den propos1z1oaren eg1a un1-
bertsala adibide zehatz eta praktiko batera biltzea lortzen du. Prakt1-
kan, beraz, exenpluak transmititu nahi zen egia hori zalantzarik gabeko 
eredu ospetsu eta hurbiletan gauzatua aurkeztea bilatzen zuen. 

Axularren obran agertzen den exenplu sarta handia,. besteak beste, 
horren guztiaren adib ide garbia genuke. Dena dela, ez1n ahaz da1teke 
exenpluen ezaugarri horiek guztiak argumentatzeko modu zehatza.re
kin tinko lotuta daudena. Jakina, argumentaz10 mota honen funtz.1oa 
erabat proiektiboa da, berbaldiaren pauta eta joka.molde mor~I g1sa, 
iraganaren esperientzia eredugarria ren antzera antzea. aldamkatzen 
baitu. !Ido horretatik, Axularren llburuaren 1zenburuarekin bat eg1ngo 
luke planteamendu horrek. 
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Exenpluen erabilpenaren ezaugarriei gagozkielarik, eskaintzen du
ten abantaila andana izango litzateke doktrinalk i eta literarioki oharga
rriena . Izan ere, oso laburrak dira normalean eta egiantzekotasun han
dikoak. Horrekin batera, fede eta doktrina arloan auctoritas delako 
baten babesa daukan neurrian, erantzun ezinezko bihurtzen da hartan 
esaten dena. Bestalde, zentzuari dagokionez, unibokoak direla esan 
daiteke, hots, ez dutela adierazten dutena baino irakurketa gehiago, 
1rakurketa bakarra dutela azken finean. 

Ezaugarrien artean, eta urdazubiarraren esklusibotasunekoa ez den 
arren, Axularrek eskaintzen dituen exenpluen ezaugarri rik handiena, 
alabaina, agian bere ahozko izaera da. Beharbada erretorika klasiko 
guztian ohi den bezala2, gurean ere ahozkotasunarekiko lotura handia 
markatzen duen elementua da hau . Guero bezalako aszetika liburue
tan tartekat urik edo liburu berezietan argitarat uta, exenpluak jende xe
heak jasoko dituen kontakizunak dira. andik aurrera ahoz aho ibiliko 
direnak, tradizionalizazio prozesu batera makurtuz3. lldo horretatik, 
predikari edo idazle erlijiosoari interesatzen zaiona alderd i moral eta 
dogmatiko garrantzitsuenak modurik eraginkorrenean bideratzea da. 
Prozesu honetan, ahozkotasunaren f aktorea bitarteko bat baino ez da 
izango4 . 

2 Oro har, Axularren planteamendu erretorikoa baloratzeko orduan, bat egin liteke 
Cerdanek predikari et a sermoien ahozkotasunari buruz luzatzen duen baiezpenarekin: 
«Es evidente que el predicador, al intercalar en su sermón un exemplum, adoptaba ple
namente la postura y las técn icas del arte verbal)) (Cerdan, 63). Teknika horien artean ez 
dira gutxienekoak estrategia linguistikoak, besteak beste horrelako narrazioetan erabil
tzen ziren egitura sintaktiko sinpleak (emendiozko juntagailuak, juntagailu aurkariak an
t1tes1ak areagotzeko, etab.). Are gehiago, bestelako herri tradizioko elementu zenbaite
kin uztartzen bada, Axularren kasuan gertatzen den bezala. 

3 Exenplua ahozko kulturetan mintzagai bihurtzen da -errepikatua izatera konde
natutako mintzagaia, alegia- eta nolabaiteko iraunkortasuna hartzen du giza taldean, 
mezu-zabaltza1leak (predikari edo idazleak} nahi izaten zuen efektua lortuta geratzen 
zelarik. Cuevasek dioen bezala, «su papel divulgador es decisivo. No se trata ya de ilumi
nar la intel igencia de unos pocos teólogos profesionales, sino de cimentar la vida religio
sa de todo un pueblo)) (Cuevas, 75). Aberatsa da Euskal Literatura elementu horietan. 
Gogoratu baino ez ahozko t radizioan eta baladetan adierazgarri diren exenplu-errefe
rentziak eta irudiak: Santa Klara, etab. 

4 Ezin ahaz daiteke narrazioek ahozko ku lturetan izan zuten balio handia, hau da, 
munduaren eta baloreen konfiguratzailea izatera iritsiko zena, pentsamendua batzeko 
eta koherente egiteko balioa. Exenplu bezala agertuko diren narrazio motzak ere izaera 
horren areagotzera etorriko dira errepikatuak izateko ezaugarriagatik hain zuzen. Char
tierren hitzak gogoratuz, «la frecuentación intensa de los mismos textos leídos y releídos 
modela los espíritus habituados a las mismas referencias, habitados por las mismas ci
tas» (Chartier, 163). 

, 
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Horrelako adibide edota ereduekin, jakina, jendearen identifikazioa 
bilatzen zens eta, aldi berean, zabaldu nahi ziren mezuak egoera edo 
pertsonaia batzuen inguruan uztartzea. · 

Aurrekoarekin lotuta, eta xv1. eta xv11. mendeetan exenpluak za
baltzeko baliatutako bideei dagokienez, gogoratu behar da sermoiak 
izan zirela entzule arruntengana iristeko lehenengo bidea eta garran
tzitsuena, alfabetatze maila sektore zabal batean oraindik apale_gia 
zenean batik bat. Horrek in batera, tratatu izpiritualak, exenpluak 1ra
kurtzen zekitenengana helarazteko balio izateaz gain, t resna egokiak 
izan ziren bigarren mailako predikazioan ere: oze_n k1 eta Jendaurrean 
(fa mi liartean batik bat) egindako irakurketaren b1dezkoetan hain zu
zen. 

Horiezaz gain, etxe eta komentuetatik barrena eurrez irakurtzen zi
ren Flos sanctorum edo bilduma hag iografiko ospetsuek ere protago
nismo nabarmena hartuko zuten exenpluaren zabalkunde hartan. Ere
mu biotan, Cuevasek gogoratzen duen bezala, «el «eje~plo» aparece 
integrado orgánicamente en un contexto de prosa doctrinal o de relato 
biográfico» (Cuevas, 62). 

Ezin dira ahaztu, bestalde, predikari eta idazle erlij iosoen eskuetan 
egon ohi zi ren exenplu-bildumak. Horretara dedikatzen zi renentzako 
espreski prestatu liburuak zi ren haiek, gaika ondozkatuak eta erabiltze
ko gertu. Axularrek ezagutu zuen kultura espainolean, ~sa_t~rako, «pra
dos espirit uales» bezala azaltzen zi ren bilduma honek, 1zp1ntuek bertan 
bazka zezaten burutuak bait zi ren. 

1.1. Exenpluak guero-n barrena 

Guero-n agertzen diren exenplu multzoari dagokionez, aitort u be
har da ez dela orekatua, hau da, ez dela maiztasun orekat u batez ema
ten, lehenengo plama sortan (24-34 orrialdeen artean) mordoxka bat 
eskaini ondoren, urritu egiten baita gero orrialde anit zetan zehar. _Tarte 
horretan auctoritas arloko aipamenak eta adibide biblikoak nagus1tuko 
dira, garatzen den gaiaren izaera teorikoarekin (?) bat eginez. Ber~i ro 
helduko zaio exenpluen erabilera sistemat iko horri_ be~atu buruza~ 1en 
kalteak eta erremedioak tratatzerakoan, baina, hon ba1, modu lasa1ago 
batean eta hobeto dosifi kat uz. Kapitulu horiek bukatzean, exenpluok 
ere bakanduaz joango dira. 

s Exenpluek, eredugarritasun moralaz gain, erakargarritasunaren faktorea ere erans
ten zioten liburuari . 
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Nolanahi er~ den, liburuan antzematen diren exenplu horien aurrean, 
ezaguna da sailk~pena irizpide desberdinen arabera egin daitekeela 
(cfr. ~olo de _Beaul1eu 1993, 279): izan duten jatorriagatik eta informa
z10-b1deag~t1k,_ exemp/a direlakoetan parte hartzen duten pertsonaien 
ar~bera (g1zak1ak, animaliak, etab.) edota exenpluek erakusten duten 
eg1tura formal eta logikoaren arabera (analogía edo metonimia). 

. Sailkapenaren problemat ika, ordea, areagotu egiten da irizpide izan 
da1tezkeen faktore guzt iak (jatorria, etab.) argitu rik ez daudenean. 
Guero-~ dauden_ak sa ilkat u beharko bal ira, beraz, modu eraginkorre
nean sailkatuak 1zatea eskatuko lukete, bera ietan parte hartzen duten 
protagon isten arabera inondik ere. 

Dena den, eta za letasun taxonomiko hutsak alboratuz Axularren 
exenp l u~k gi_za protagonisten inguruan garatzen dira n;gusiki, eta 
pertsona1a sa1nduen eta erlijiosoen bizitzen pasarteak tartekatzen badi
ra ere (Santa Luzia, San Martín, San Agustín, Pau lo abadea frai Gil 
«Hugo_ l~iz~icu saindu» hura (393), etab.), garrantzi handiag¿a izang~ 
dute B1bl1at1k Jasotako ohiko exenpluek (Sanson, Saloman, etab.). 

Halaz ere, gorago aipatu kapit ulu «pragmatiko» horietan Historia
r~n lekukotasuna eta egiantzekotasuna izango di ra Axu larrek baliatuko 
d1tuenak. Horretan, batik bat antzinate klasikotik hartutako exenpluek 
1zango dute protagon1smoa. Ez d1ra faltako Grezia eta Erromako herri 
eta pertsonaiak6

: Lazedemoniakoak (29, 87), espartarrak, korintiarrak 
(31, 406), erromatarra_k, « Lukano» izenekoak (33), etab. Garaikideagoa 
b1de den lekukotasun1k ere bada lndietako herri batzuk (33) aipatzen 
d1renean. 

B~ ina, oro h_a r, pertsonaia historikoei egokituko zaie exenpluen pro
tagon1smoa : Eg1ptoko faraoia (25-26), «Pisistrato Atenasco tirano gaix
toa»_ (27), Espartako Kleomenes (29), Erromako Publio Nas ika7 (30), 
«Penkles famatua» (31), «Solon handia» (32, 405), «Caton Censorino» 
(32), «Cotys Traciaco en egue» (288), «Licurgo Thraciaco Erreguea» 
(408), Herodes (« lehenb1c1co Erregue lent il» hura, (300)), Vespasiano 
enperadore~ (313), Ant 1gono erregea (313), Semiramis (344), Katilina 
(354), «Lenilla centc;an andre handi» hura (354), Lais eta Demostenes 
(388), «E_rregue Lysimaco» (389), «Erregue Cyro» (393-394), «Alexan
dro hand1a» (394), Neron «gaixto» hura (349-35 1). 

6 Erreferentzien arabera, Plutarkoren obretatik jasoak lirateke gehienak. 
7 

Gogoratu _behar_da lerro batzuk beherago «Scipion Capitain famatu» bezala ager
tzen dena Publio Nas1ka bera dela. Axularrek jakingo zuen (??) pertsonaia berberaz ari 
zela, _ba1na ez d1_rud1 1rakurle arruntek bakartzat har zitzaketenik. Areago, zalantza han
d1ak_ 1za_ngo gen1tuzke Axular horretaz ohartu zela baieztatzeko orduan, izan ere, pasar
te b1ak 1arra1an eman z1tuen arren, protagonista desberdintzat hartu zit uela baitirud i. 
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Historikoki modernoagoak direnak ere badira: «Henrico [ ... ] c;ortci
garren, \ngalaterraco Erreguea» (351 ), Federiko 111.a, Alemaniako enpe-

radorea (406-407), etab. . 
Bestalde, fi losofoak ere izango dira bizitzaren nond1k norakoak 

markatzen: «gimnosophista» izenekoak (32), filosofoak (33-34), D1.on1-
sio f ilosofoa (296), Livio fi losofoa (298), Zenon filosofoa (414) , Ant1ste
nes filosofoa (446), Bias filosofoa (448), Diogenes filosofoa (458), filo-
sofoaren eta zapatagilearen exenplua (430), etab. . 

Luzeen eta narratiboki borobi lenen artean honako hauek azp1ma
rratu beharko lirateke: «Sesostris Egiptoco erreguea» delakoarena 
(409-411 ), Za leuko «Greciaco parte bat~uetaco Erregue» haren exen-
plua, hiru orrialdeko ipuin gisa emana baitago (346-348). . 

Aparteko erreferentzia mereziko lukete historia naturalet1k hartuta
ko exenpluek, hots, animalia eta landareen exenpluek, gatazkatsuak 
eta, zenbaitetan, gaitzetsiak izan baitziren doktnnan eg1n zezaketen 

kalteagatik8. . . . . 
Axularrek, berriz, ez du inolako arazonk 1zango historia naturalaz 

ere baliatzeko doktrinalki ondorio irristakorrenetarikoak baino ez ai
patzearren erl~ eta txinaurrien ad.ibideetatik sortuak genituzkeelarik 
(Guero, 34-37) -gogora bedi \nkis1z1oak espresk1 agindu z1ola Don1ba
ne-Garaziko Huarteri atal hau berau ezabatzeko-. Ez1n ahaztu, bestal-

de, sagarroiarena bera ere. . . 
Areago, burutu nahi izan zuen lan aszetikorako 1 nteresgar~1ak be-

zain praktikoak iruditu bide zitzaizkion hist?ria naturaleko ad1b1deak. 
Berak ikusmiran zeukan irakurle / entzuleen 1zaera hemtarra eta landu
gabea, eta horren arabera erabiliko zituen gure autoreak. 

1.2. Oharkizun zenbait 

Nolanahi ere den, badira exenpluen erabilpenari buruz nabarmen 
utzi beharreko zenbait puntu garrantzitsu Axularren obran zehar. Bes
terik ahaztu gabe, erabilpen praktikoaz ari gara batik bat, balia~zeko 
moduaz hain zuzen. Besteak beste, horietako askok autore klas1koen 
errezepzioan erakutsi mediatizazio bera adieraziko lukete autore kris-

tauen obra zenbaitetan ere. 

s Juan de Bonifacioren kondenak, esaterako, ez du zalantzarako tokirik uzten: «A 
veces entran por la historia natural, que es la más .mentirosa que se conoce, Y atribuyen 
a las bestias. a los reptiles. a las aves y a los peces 1nst1ntos y propiedades que no les d16 
el autor de la naturaleza» (De sapiente fructuoso, 1589, 3. lib. 3. gutuna; apud Olmedo 

1960, cxxxi) 
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. 1 . Zinez esan. daiteke Guero-n bildu exenplu asko eta asko (guz
t1a~?) (erreferen tz 1 at~ gabekoak barne) garaiko liburu aszetikoetan ba
rre1atuak aurk1tzen wela eta ez bide zen jatorrizko liburuetara joan be
harrik erreferentzi~ zuzenak izateko. Fondo komun ezagun batekoak 
ba1l1ran agertzen drra normalean. Adibide bezala, gaztelerazko literatu
ran «dastatze» txiki bat egitea baino ez dugu, izan ere berehala ager
tzen barta horrelakonk. Oso ospetsua eta hedapen handikoa zen J. B 
Sanc.toro-ren Prado espiritual izeneko liburuan, esaterako, honako ha~ 
aurk1tzen dugu: 

«De como un Abad curó a un monge que andava encendido en 
amores» 

«Estava en un monasterio un monge de nacion Griego, mancebo, 
Y de buenas partes y fue tan tentado de amores que en ninguna ma
nera con todos sus exercicios espirituales y de manos, no podía apa
gar las llamadas de la carne .. como algunos monges lo sintieron, \o di
xeron al Abad, el qua\ le quiso sanar con una arte maravillosa. y fue 
que mando a un monge de los mas antiguos, grave y aspero que in
JUnasse con palabras de mucha deshonra al mancebo, y despues que 
lo huv1es.se tratado. mal de palabra, el se viniesse a quexar como si 
huv1era sido offend1do del monge. El anciano hizo assi, y llevó a otros 
monges por testigos, los quales testificavan q(ue) el monge Griego 
av1a s1?0 el descomedido y desvergonc;ado. El Abad entonces repre
hend10. al m?nge y le dio penitencia como a culpado. Esto passava 
cada d1a, Y v1endose el monge maltratado y contanto falso testimonio 
acuestas, llorava y solloc;ava, y cada momento derramava muchas 
lagrymas, y se estava tristissimo en su celda lleno de amargura, y 
v1endose desam~arado de t?do favor, se echava a los pies de lesu 
Chnsto, y le ped1a que bo\v1esse por el. No se hazia mal recado en 
~oda la casa que no dezian que el lo hazia y luego lo testificavan dos 
o mas monges ser ass1, y le davan penitencia y reprehensiones como 
a culpado. Desta manera passo un año, el qua\ acabado un otro 
monge !e pregun~ó q(ue) rnmo le yva de amores. y si insistía en sus 
pensamientos ant iguos. Drxo a esto el monge Griego: Valgame Dios, 
aun v1vrr no puedo como tengo de andar con pensamientos de amo
res? De esta man~ra le curó su padre espiritual, y el monge vencio 
sus malos pensamientos, y se salvó» (Sanctoro, Prado .. . , 67). 

Argi dago Guero-n 378-379 orrialdeetan aurkitzen duguna bezala
koa dela. 

. 2. Exenpluen iturritzat latinez idatzitako obrak ere erabiltzen zitue
la rkusteko interesgarria bide .da Jondone Mart inen exenp lua (Guero, 
22?-22?), besteak b~ste .patn~t1ka.ko liburuetan aurkitu izan baitugu 
oh1ko b1hurtu zrren «1tum» ha1etanko bat, Axularrenarekin ezin lotura 
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handiago duena. Asko dira antzeko aipamena egiten dutenak: Marti
nus adhuc catechumenus hac me veste contexit (Rabanus Maurus: Ho
miliae ; Sulpicius Severus: De vita beati Martini, etab.). Edonola ere, 
Axularren testuingurutik hurbilago geratzen da Hildebertus Cenoma
nensis-ek bere Sermones obran dakarrena: 

«Cum enim pallium medium egeno partitus fuisset, apparuit ei 
Christus in nocte, eadem veste inductus, dicens: Martinus adhuc ca
techumenus hac me veste contexit» . 

Axularren bertsioa ia hitzez-hitzezkoa da: 

«londone Marthiec bere caparen erdia probeari eman cioenean 
abiatu cen laincoa gau hartan berean, capa han;az estaliric, erraiten 
c;uela sendagaillaz: Martinus, hac me veste contexit. lccussac;ue, 
icchussac;ue cer valentia eguin duen Martinec, nola capa hunez estali 
nauen, cer eman derautan» (Guero, 226-227). 

Jakina, honekin ez da baztertzen bestelako hipotesirik. Dena den, 
balirudike exenpluetan, atsotitzetan eta sententzietan gaztelera eta la
t ina direla Axularren literatur iturriak. Honek guztiak indartu baino ez 
luke egingo Axularren liburutegia nagusiki gazteleraz eta latinez (eus
karazko testu apurrak ahaztu gabe) idatzitako obrez osatua zegoela 
dioen hipotesia. 

3. Zinez pentsa liteke Axularrenean ohiko bihurtu zela exenpluak 
multzoka hartzearena. Axularrek ez ditu derrigorrez hartzen banan-banan 
eta gero testuan uztartu. Haren lan egiteko moduak eramaten zuen pasar
te luzeak transkribatzera eta gordeta izatera. Gero sermoian edo liburuan 
erabiltzerakoan ere multzoka erabiltzen bide zituen. Adibideak aipamen bi
blikoekin, autore klasikoekin eta patristika arloan ere aurki ditzakegu erraz. 

Horietariko nabarmen bat 48. orrialdean dugu. Axularrek Esaera 
Zaharrak liburutik hartutako aipamen bat egin ondoren Bedarena eka
rriko du jarraian. 

Patristikako testuetan konprobatu izan dugunez, behin baino 
gehiagotan agertzen dira pasarte horiek biak elkarrekin. Rabanus Mau
rus-ek Expositio in Proverbia Salomonis delakoan, XIII. kapitu luan ja
rraian emango ditu aipamen biak. Antzeko zerbait egingo dute (nahiz 
eta testua zertxobait aldatua eman) kultura lki inguru honetan askoz ere 
ezezagunagoa zen Smaragdus S. Michel is-ek bere Commentaria in Re
gula Sancti Benedicti (38) eta haren kopia dagien Martene Edmundus
ek bere Comentarius liburuan. 

Horrelako jokabideak oh ikoak ziren Elizako Gurasoen artean eta era 
horretan iritsi izan ziren ondoko mendeetan idatzi liburuetara, batik bat 
doktrinalki ezer berri aportatu behar ez zuten aszetikakoetara. 
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Axularrena ez bide zen salbuespena izan jokatzeko modu horre
tan. 

4. /Ido bereko jokabidea litzateke autore klasikoen exenpluetan 
antzematen dena. Multzoka hartutakoak ere eurrez aurkitu uste izan 
d1t_ugu. Guero-ren lehene~go kapituluaren § 2 atalak, esaterako, garbi 
ad1erazten du Axularrek Silva edo Loci izeneko libururen bat erabili zue
la eskuen artean. 

~ipotesi honen inguruan areagotzeko ezaugarriak honako hauek 
genituzke ?ro ha_r: adibideak gai berari buruzkoak dira, denak jarraian 
e'.'1anak, a1patu l 1buruet~n oh1 zen bezala, bata bestearen segidan ale-
91a, obr_a des~erdinetat1 k Jasoak bailiren, eta jatorrizko hizkuntzan, 
hots,_ lat1nez, h1tz edo perpaus garrantzitsuenak bakarrik azalduz. Guz
t1ak, 1 k~sten denez, Silva eta Loci dire lakoetako ezaugarriak. 

Ag1an as~o arnsk~tuz, baina hipotesi gisa halere, adibide edo exen
plu sarta honen guzt1en atzean Luis de Granadarena bezalako Co!lecta
nea-ren_ bat dagoela pentsa liteke. Honekin ez dugu inolaz ere baiezta
tu nah1 Axularrek Collectanea hori9 erabili zuela, beste arrazoiren 
artean A~u larren eskuetatik ibilitako autoreek ere erabilia izan zezake
telako ha1n zuzen. Alabaina, ezaguna da Luis de Granadak Plutarkore
nak tomo ~atean bildurik eman zit uela bere Co!lectanea mora/is har
tan, eta, ha1_n zuzen ere, hemen aipatzen direnak (Guero, 29-hk.) ia-ia 
elkarren seg1dan daude bertan. 

Axularrek darabilen ondozkapenari jarraituz, honako hau aurki de
zakegu Luis Granadakoarenean: 

.. «Cum Lacedaemoniorum rex polliceretur se funditus eversurum 
c1v1tatem quandam, quae saepenumero Lacedemonijs negotium exhi
buerat, non perm1serunt Ephori, dicentes, Nequamquam abolebis iu
venum cotem. Urbem infestam appellabant cotem iuventutis, eo 
quod host1bus semper praesentibus, ipsa iuventus acueretur ad be
llandi peritiam. Plut. in Lacon»(Co//ectanea, 877). 

«Scipio Nasica, quibusdam dicentibus res Romanas iam in tuto 
esse,. extinct1s Carthaginiensibus, & Graecis in servitutem redactis: 
lr:'1º· 1nqu1t, nunc demu_m summo in periculo sumus, posteaquam nu
lh supersunt, q_uos vel t1meamus, vel revereamur. Sensit, inimicos per 
occas1onem utiles esse nob1s: per quos non licet impune securéq; ne
gligentes esse. Erasm. lib.8. Apoph» (Collectanea, 890-891). 

«Cato Se~sor semper se harum rerum poenituisse dixit, Si mulieri 
arcana detex1stet: aut s1 mari profectus esset, quo terrestri itinere 

9 
Hori edo Collectanea delakoaren hirugarren edizio hutsa izan behar zuen Loci 

communes phi/osophiae mora/is. 
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eund i facultatem habebat: aut si per negligentiam dien frustra elabi 
permisisset. Plutarc. & Ful. lib. 7. cap. 210» (C?llectanea,. ~91 ): . 

«Solonis lex praecipue laudatur, qu~e qwdem s~nov1t, fil1um ne
quaquam parenti necessaria vitae subs1d1a debere, a quo nullam ar
tem accepisset. Ubi sup.» (Collectanea, 893). 

Azterketa exhaustiboa egiteko ez beta ez. asr:norik .izan ez dugun 
arren aipatutako adibideekin garbi daga kointz1dentz1a. ~utsa ba1no 
gehia,go dagoela pasarte hauetan. Izan ere, Axularrek erab1il zuen or~e
namenduak erabateko paralelotasuna erakusten du Granadarenarek1n: 

29. orrialdean : Lazedemon ioen exenpluak 
30. orrialdean: Publio Nasicarena11 

32. orrialdean: Solonena 
Cato Censorinorena 

Ezin bazter daiteke Granadak ere bere iturriak izan zituela eta exen
pluak, agian, horrela ondozkatuak aurkitu zituela ba1ezta lezakeen h1-

potesia. . k 1 k h t 
Edonola ere, horrelako exenpluak eta a1pamena mu tzo a ar u 

ohi zirela adierazten duen adibide nabarmena dugu Granadak bere (?) 
hitzekin esaten duen ondoko honetan ere: 

«Guarda también tu lengua de cualquier palabra torpe; porque 
las buenas costumbres se corrompen con las pláticas malas. La le~
gua descubre las aficiones del hombre; porque cual se ~uestr~ la pla
tica, tal se descubre el corazón; ca de lo que el corazon esta lleno, 
habla la lengua» (Guía, 51 O). 

Axularrek, Granadak ez bezala, it urriak bereiztuz ematen du erabat 
paraleloa dirudien pasartea: 

«Ceren Jondone Pauloc dioen bec;ala: Corrumpunt bonos mores, 
colloquia mala (1 Cor.15). Solhas gaixtoec galtcen d1.tuzte aztura 
onac. Eta erraiten dute Philosophoec ere: Voces sunt signa concep
tuum. Mihiac declaratcen du cer daducan bat bederac bere gogoan 
eta bihotzean. Nor nola mintc;o baita canpo~n, hala oh1 da barr~
nean. Cer baitaduca gogoan, hura aippa nah1 du 1endartean, m1h1a 
da bihotzaren mandataria, mihian da ec;agun nor den bat bedera, eta 
bai nongo den ere. Jondone Petri ec;agutu cen bec;ala» (Guero, 396). 

Horre lako geh iago izango genituzke honako hauetan ere : Es 26, 11 
eta 2 P 2, 22 (470-471). 

10 Plutarkoren bertsioak Axularrenarekin duen aldeaz ohartzeko, ik. 32-33 orrialdee-
tako exenpluan egiten duen moldaketa. . . 

11 Kontutan har Granadak dakarren adibidea Erasmoren obrat1k i asoa dela. 

.... 

EXENPLUAK, ATSOTITZAK ETA BESTE AXULARREN GUERO LIBURUAN 119 

Balirudike, beraz, ereduak sortatan hartzeaz gainera, erreferentzia 
horiek biak elkarrekin agertzen ziren toki batera, toki berera agian, jo 
zutela autore biek12. 

5. Exenpluen kasuistika zabalean, dena den, badira zenba it kasu 
aurreko hipotesi horren sustatza ile izan daitezkeenak. Batetik, behin bai
no gehiagotan gertatu izan da beste batzuenak balira bezala ematen di
tuela Axularrek aipamenak. Horietariko bat, esaterako, «Eta badio Ca
sianok ere. Mulierem ignoro, & virgo non sum » da. Jakina denez -eta 
Axularrek ere onda jakin behar zuen hori, besteak beste Frantzisko Sale
sekoaren Filotea (1609) liburu ospetsuan bertan agertzen baita-, esal
diaren aita San Basilio Magno zen, eta ez berak zioena. 

Horrek aipamena beste nonbaitetik hartua ze/a adieraz lezake inon
dik ere, eta ez Kasianoren obratik zuzenean. 

Badirudi, beraz, Axularrek erabilitako exenp luak -beste autore 
geh ienenak bezalatsu- ira kurketa aszetikoko liburuetan barreiaturik 
egon ohi zirela. Autoreek gero, funtsezko narrazioak mantenduz, ira
kurle-entzuleen egoeraren arabera egokitzen eta moldatzen zituzten 
exenpluok. 

l/do horretati k, ikusia dugu Axularrek ez duela zalantzarik beste au
toreren hitzak bere obraren izaerara moldatzeko eta, zenbaitetan, zen
tzua ere aldarazteko. Batzuetan, egia da, beharrezko du esplikazioaz 
edota anplifikazioaz baliatzea, besteak beste, aipua testuinguruan 
erraz, zuzen edo egoki sartzen ez delako. 

Jakina, jokabide hau batik bat autore jentilekin gertatuko da, eta ez 
doktrina kristaua garbi eta za lantza izpirik gabe uzten duten eg ile kris
tauekin. Hori dela eta, Axu larrek doktrina kristaura egokitzeko ukituak 
egin ohi ditu paganotzat dituen egileen exenplu-aipamenetan. Adieraz
garria da, esaterako, Demostenesek Lais emagalduarekin duen harre
manaren ikuspuntu morala eta kristautua, filosofoak inolaz ere izan ez 
zuena (ikus Guero 388). 

2. Sententziak, atsotitzak eta beste 

Axularrek tartekatzen d ituen atsotitzak, aforismoak, sententziak eta 
antzeko formulak exenpluak baino askoz ere motzagoak badira ere, 

1
2 De Reuk oroitarazten duen bezala, ez bide da zalantzarik aipatu autoreen iturri 

zenbaiten amankomuntasunean: «Le chercheur qui étudie deus textes indépendants 
ayant un choix commun de fragments pat ristiques peut condure a l'existence d'une 
source intérmediaire. Si le chercheur se trouve devant deux textes dépendants, les con
clusions s'avéreront d'autant plus faciles» (Reu 1993, 334). 
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mezuaren iraunkortasuna ziurtatzen dute euren errepikatuak izateko 
erraztasunagatik eta izaera formulistikoa dela medio. 

Historikoki ez dakigu noraino baiezta daitekeen gure artean eras
mismoaren eta humanismoaren eragina ohiko sententzien erabilpe
nean. Dena den, badirud i kultur eta erlij io t radizio horiei eskerrak an
t zematen dela euskal letren esparruan erlajazio ñimiño bat Trentokoaz 
gerozti k sortutako giro hertsi eta kontro!atzaile_aren b~rruan . Eg_ia da, 
era berean, gazteleraren eremuan erasm1smoar1 dagok1ol_a neum han
di batean aldaketa horren arrazoia eta errefrauen erablleraren area-

gotzea B . 
Sententzia, garaiko defin izio baten arabera, «orac1on to1:1ada de la 

vida la cual manifiesta brevemente lo que hay ó lo que conviene haber 
en I~ vida» (Granada, Retórica ... , 525) litzateke. Hitz generiko horrek 
mota ezberd inetako elementuak ad ierazten ditu : maximak, aforis
moak, .. . eta, nola ez, atsotitz edo errefrau gisakoak, hau da, herri jaki
turiaren kondentsatzaile moduko erranak. 

Funtzionalki, ohiko oradoreekin gertatzen ez zen bezala, oratoria 
sakratuaren esparruan aritu behar zutenek maiz asko erabHtzen zituz
ten sententziak errealitatearekiko egokitzapena eg1n ahal 1zateko eta, 
bereziki, azturak eraberritzeko, horrelako esaldiak iltzaturik bezala ge
ratzen baitziren irakurle-entzu leen oroimenean. 

Ez zen hori erabilpenaren zio bakarra, ordea; bazegoen bestelako 
arrazoirik ere, zeren eta, zabaldua zenez, «las buenas sentencias daban 
autoridad a la doctrina, ornato al sermón y prestigio al orador» (Herre
ro Salgado 1993, 292). Halere, erretorika ekle~iasti koaren prezeptibaz 
arduratu zirenek etengabe jokatu zuten geh1eg1zko erabileraren aurka, 
sententziak ere egokiro eta zuhurtziaz erabiltzeko beharra azpimarra-

tzen baitzuten. 
Sententziak predikariek asmatuak izan bazitezkeen ere, liburuetan 

jasotakoetara jotzen zenean, it zulpen e~okiaren premia agerian uzten 
zen berehala irakurle eta entzuleen mallara egok1tzearena hain zuzen. 
Hori antzem~ngo da, adibidez, Axularrek Bibliako Esaera Zaharrak libu-

rutik jasotakoetan. . . . 
Baina irakurleei hurbilagotik edo aritzeko prem1ak14 eta gara1ko ilte-

raturan azaleratzen hasia zen erlajazio antzekoak joera herritarragoa 
ahalbidetu zuten gurean. lldo horretatik, Axularrek lasai asko erabiltzen 

13 Gogoratu, esate baterako, gero aipatuko diren Publio Sirore_nak. . 
14 Kintilianok gnomas deitutako hauek oso garrantz1tsutzat z1tuzten zenba1t erreto

rek. Granadak adibidez, honela dio: «debe abundar el predicador en su lengua» (Gra
nada, Retórica' .. ., 525), hots, behar eta ahal den guztietan erabili eta beti bere hizkun
tzatik eta mezu-hartza ileen hizkuntzatik zuzenean jasota. 

.. 
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ditu herri tradizioan txertaturik dauden elementuak, hala nola esakerak 
eta errefrauak. 

Jakina, herri jakituriaren elementua den heinean (eskupilatuegia 
edota anfibologikoa zenbaitetan), erretoreak -eta zer esanik ez predi
kariak edo aszetikako idazleak- ongi bereizten eta aukeratzen jakin 
behar zuen diskurtsoak huts eg in ez zezan, sententzia guztiak ez baitzi
ren eginkizun horietarako egokiak. 

Axularrek biziki ongi erakutsiko du hautatzeko eta erabiltzeko tre
betasuna, darabiltzan erreferentzia kulturalak batzuetan gazteleraren 
esparrukoak diruditen arren. 

Testuan barrena isuritako esaerak eta atsotitzak (edo behintzat guk 
horrelakotzat ditugunak) bi modutara eman ohi ditu Axularrek: batzue
tan zuzenean testuan tartekatuak eta bestetan «erran komuna da» edo 
antzeko formularen bat erabiliz. Lehenengoek herri mentalitatean sus
traituagoak dirudite bigarrenek baino, azken hauek normalean liburue
tatik edo inoren auctoritas bezala jasoak bailiren ematen baititu. Edo
zeiíÍ modutan, multzo bietan atzematen da beste hizkuntzetakoen 
eragina. 

«Erran komun» bezala agertzen diren sententzien artean interes
garrienak edo aipatzekotan, honako hauek ekar litezke: 

«Erran comuna da infernua desira onez bethea dagoela 1s» (Gue
ro, 49) . 

«Erraiten ohi da: [ .. . ]. Nagienc;at eta alferrenc;at egun guztiac dira 
besta16» (49). 

«Eztaquic;u, erran comuna den bec;ala, eztela heriotcea bec;ain 
gauc;a seguric, eta arena noiz ic;anen den bec;a in guti guerthuric?» (55). 

«Comunzqui ahotan dabillan solhasa da. Eztugu gueroco segu
rantc;aric, bethi gara periletan» (59). 

« Hura da, hurran hurran erran comuna den bec;ala: usoak ioan, 
sareak heda» (236). 

«(eren nola erran comuna den bec;ala, otsoac ian baitec;aque ardi 
contatuetaric17»(242). 

«Ceren erran comuna den bec;a la, otharre bat eguiten duenac 
egu in dic;aque ehun ere1ª» (266). 

15 Gazteleraz ere bada horrelakorik: «El infierno está lleno de buenos deseos» (Cam
pos eta Barel la, 194). 

16 Lat inetik hartutako baten itzulpena da bertan ikusten den bezala: lgnavis semper 
sunt feriae. 

17 Gaztelerazkoa Santillanako Markesak, Juan Valdesek eta Mateo A lemanek dara
bilte: «De lo contado come el lobo» (lbid., 206). 

18 Gazteleraz: «Quien hace un cesto, hará ciento», Juan de Valdesek erabi lia: Diálo-
go de la Lengua, 1535 (lbid., 95) · 
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«[ ... ) guezur bat erraiten duenac, baderraque gehiago ere» (266) 
«Ceren erran communa den bei;ala, iccusten eztuen begu1ac eztu 

minic19» (290). 
«Ceren erran comuna da, guei;urrac zaiñac labur dituela2º» (514). 
«Erran comuna da, ezpatac ezpata sar aracitcen duela maguinan» 

(570). 
«Erran comuna da, [ ... ], eztiai;aiola nehorc ere nehori, hanbat cal

te eta bidegabe eguin, nola berac bere buruari» (620). 

Bestalde, bad ira erran komunak direla ad ierazi gabe Axularrek tes
turatzen d ituen sententziak ere . Hona hemen horietako batzuk: 

«Ezta concientcia gaixtoaren eguitecoac eta penac baiño pena 
handiagorik21 » (429). 

«Quid est autem turpius quam senex vivere incipiens?, dio halaber 
Senecac (Senec. epis. 13). Cer da gaui;a itsusiagoric, bicitcen hasten 
den i;aharra baiño? 22 » (187). 

«[ .. . ), ceren iocoa ezta errenta» (68). 
«Fin gaitz eguinen duc choria, baldin gaztedanic ezpadaguic ca-

fia» (178). 
«[ ... ). ecinac eztu legueric» (243). 
«Eztu nehorc iragan den uretic hartcen23 » (156). 
«[ ... ): no cen tho: emaztea gii;on: oilloa oillar» (343). 
«Gaitz da[ ... ] errotan irinic ez lotcea» (481). 
«Okher hobe, itsu baiño» (347). 
«Egur hezeac eguiten du gar, eta eguiten du nigar» (501 ). 

Pa ralelismoaz bal iaturik, honelakoak burut uko dit u Axularrek : 

« Dabilan harriari, eti;aica goroldioric lotcen24» (38). 
« Ur iraquinean eztu uliac pausatcen25» (!bid.). 

19 Gazteleraz: «Ojos que no ven corazón que no siente» 
20 Bada paralelorik gazteleraz: «La mentira no tiene pies», «La mentira presto es 

vencida », etab. 
21 Publio Siro: «Nada hay más miserable que la mala conciencia» (328). Publio Siro 

K.a. lehen mendeko poeta latinoa dugu. Senekak, Aulo Geliok. eta Macrobiok bizi~i lau
datzen dituzte haren obra idatziak. Ez da, beraz, arraroa, ha1ek ere harenez bahatzen 
aurkitzea (ikus Senekarena in Guero 185). Halere, obra guztietatik sententzia bilduma 
bat baino ez zaigu iritsi. Bertso bakoitzaren lehen letraren araberako ondozkapen alfa
betikoa du. Badirudi Erasmok argitaratu zituela lehendabizikoz (Estrasburgo, 1516). 

22 Publio Sirok berdintsua dauka: «Nada más vergonzoso que un anciano que co
mienza a vivir» (329). Halere, Senekarena bailitzen eskaini izanak garbi demostratuko 
luke Axularrek ez zuela Siroren obra erabil i, ez honetan ez besteetan ere. 

23 «Agua pasada no muele molino» delakoaren parekoa. . 
24 Badu Publio Sirok bere sententzien artean honen parekoa den bat: «Piedra que 

rueda no cría musgo» (326). . . 
2s Gazteleraz badago horren antzekoa den errefraua: «A la olla que hierve, ninguna 

mosca se atreve» (Campos eta Barella, 259). 
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«Arduraco arropari, eti;aica cerrenic eguiten» (!bid.). 
«<;:uhaitz bethacorra, eztu nehorc ebaquitcen» (!bid.). 
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«Nahi eztuenac erraic;unic, eztemala occasinoric» (403). 
«Nahi eztuenac dei dei;aten otso, ezte<;ala iauntz otso-larrurio> 

(!bid.). 
«Nahi eztuenac ilkhi dadin kherik, eztaguiela suric26» (!bid.). 

Urquijok adierazi zuen beza la, badira zenbait esaldi eta perpaus 
errefrauen inguruan sortuak. Hau da, esaterako, honako honen kasua: 

«Probea guei;urti ii;aitea, ezta hain miretsteco, ceren beharrac an
hitz gaur:;a eraguin dec;aque27 » (Guero , 189-190; letrakera etzana 
Urquijorena da). 

Badira beste batzuk atsotitz edo esaera zaharren kutsua erakutsiko 
dutenak, baina berri samarrak diruditenak, Axularrek berak eratuak. 
Epifonema gisara ager daitezke horrelakoak2B: 

«Daguigun ongui, eta eztei;agula beha nori29» (224). 

«Emai;u beraz duc;unaren arauaz» (229). 

«Ceren haserretcea eztago ez hanbat eguitecoaren valioan, 
nola presunaren condicinoan» (287). 

Azpimarratzeko ezaugarri bat deritzogu horrelako sententziak (ohi-· 
koak, herri tradizioaren b itartez jasoak eta asmatuak) Axula rrek ahozko 
formuletara sartu nah i izateari, gehienetan homoioteleuton eta ho
moioptotonaren bidez lortut ako hoskidetasunaz baliatzen baita urda
zub iarra. Horrezaz gain, ikusi den bezala, isokolonak ere garrantzi han
dia du aipatu sententzia gehienak t axutzean. 

A laba ina, bad ira sententzia batzuk no labaiteko eredu arrotza edo 
erakusten b ide dutenak eta ahozko formu lazio edo eredu horietara 
(homofonia eta neurrikidetasunera, batik bat) erabat biltzen ez direnak: 

«Halaco ezteyetan halaco zopac3º» (372). 

26 Oinarrian «Donde fuego se hace, humo sale» delakoa legoke. 
27 Garibayren 63. errefraua: «Bearrac bearra eraguiten du» (Urquijo 1919, 600). Du

voisinek Maian jasotako «Beharrak eginarazten du aunitz» (Rev. Euskara, 1878, 296 or., 
apud Urquijo, 600) ere ildo berekoa dela dirudi. 

28 Definizioz, «todo lo que en las cláusulas hiere agudamente al oído, es epifonema» 
(Granada, Retórica .. ., 527b) edo, bestela, «es una sentencia situada en la conclusión de 
un discurso» (Mortara, 285). 

29 Gazteleraz: «Haz bien y no mires a quién». Honako hau, esaterako, Baltasar Gra
cian-en El Criticón, 3. liburukian (1657) agertzen da (cfr Campos eta Barella, 45). 

3º. Paralel ismorik aurkitzeko paradarik izan ez dugun arren, oinarrian gaztelerazko 
hosk1detasun asonantea eta neurri berdina duten «boda(s)» eta «sopa(s)» hitzen oihar
tzuna antzematen dela pentsa liteke. 
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« lguzquiac be rateen du ezcoa, eta gogortcen lurra31 » ( 109). 

lldo beretik, ezin falta zitekeen multzo honetan beste hizkuntza ba
tean bederen parekorik izango duen baliabide paremiologikorik. Hau 
da, esaterako, ondoko esa ldi honen kasua: 

«Ceren guizona eta emaztea, sua eta istupa be<;ala baitira32 » 
(400). 

Gogoratu, bukatzeko, hauen guztien funtzioa ez dela Axularren 
argumentazioaren euskarri soila izatera mugatuko. Adibide desberdine
tan ikusten den bezala, ahozko teknikei lotuta dauden elementu hauek 
izaera, kolorea, tonalitatea eta grafikotasun-plastikotasuna eskain iko 
dizkiote lanari neurri handi batean. 

3. Konparazioak eta similak 

Granadak zioen bezalaxe, konparazioak erabiltzea margolariek da
rabi lten teknika imitatzea baino ez da: «cuando quieren que un color 
insigne resalte entre los ciernas, le ponen otro debajo que haga á aquel 
mas divisado» (Granada, Retórica .. . , 536). Horreta rako idazlea «se vale 
de ejemplos y sími les, en cuya comparación la cosa que quiere alzar de 
punto parezca la mas excelsa» (/bid. 536). 

Axu larrek eurrez darabilen bidea da konparazioarena33. Izan ere, 
baliabide estilistiko bezala, metafora baino askoz ere arrakastatsuagoa 
dirudi konparazioak, eta batez ere aszetika liburu batean. Entzu le-ira
kurle izan daitekeenak ez du inolaz ere diskurtsoaren haria ga lduko, 
hobeto ulertuko du esango zaiona eta, jakina, hurbilago nabarttuko du 
testua bera. 

Konparazioa, jakina denez, pentsamenduzko irudien esparruko ba
liab idea da, eta oso xede pragmatikoa du, irakurle-entzuleari puntu 
desberdinak argitzea eta mezua errazago helaraztea, ahaztu gabe me
taforak eta konparazioak bezalakorik ez zegoela irakurle-entzulea de-

31 Aurrekoan bezalatsu, hemen ere «cera» eta «tierra» hitzen oihartzuna genuke? 
n Haragiaren bekatutik begiratzeko ihes egitearen lehenengo arrazoia jakituria gno

mikoan oinarritzen du Axularrek, gaztelerazko sententzietan aurkitutako esaera paralelo 
honek erakusten duen bezala : «El hombre es fuego; la mujer, estopa; llega el diablo y 
sopla» (Junceda, 258). 

33 Aitzitik, ez dirudi Terrones del (añoren ildokoek joritasun hau hain gogokoegi zu
ten ik: «tampoco se han de traer demasiadas comparaciones, que es de predicadores 
mozos, y la flor y hervor de la juventud se las ofrece. Bastarán siete u ocho comparacio
nes en un sermón, si son buenas y vivas; que, si son frías, mejor es dexarlas» (Terrones 
del Caño, Instrucción ... , 87-88). 

T 
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leitat~ _eta_ kordokatu ahal _izateko. lrudi argumentatiboa izateaz gain34, 
amplif1cat10 1zenekorako b1tarteko tekniko gisa erabilia izateko ere ezin 
aproposagoa da. Aldi berean, prosa narratibo-deskriptiboari ere malgu
tasun plast1koa eskamtzen dio. 
· Bestalde, konparazioek mezua edo azaldu nahi zena hobeto ulerta
razten bazuten ~re,. adierazitakoa errazago gogoratzen laguntzen zie
ten mezu-hartzallee1, 1rakurle edota entzuleei hain zuzen. lldo horreta
t 1k z1hoan Ebanjelioaren jokabide orokorra eta horixe zen azken 
batean, oratoria sakratuan arituek konparazioak baloratzeko ar;azoia. 

Oro har, konparazioetan bi elementu desberdinen arteko antza 
azpimarratzea da bilatzen dena. Harreman edo erkaketa horren bidez 
elementu haietako baten ideia edo irudia adierazgarriago eta eraginga
mago b1hurtzea da helburua. Hain zuen ere, oratoria eklesiastikoan 
faktore bi horiek derrigorrezkoak izango ziren bilatzen zen konbertsioa 
gerta zedin. 

. . Hortaz, zeukakeen eraginkortasuna medio, konparazioa oso erabi
lia iza~ zen l1bu_ru aszetiko-mistikoetan baliabide erretoriko gisara, batik 
b~t. kn~tauen b1hotza eta borondatea ongien mugiarazten zituzten an
p1Jf1kaz1oak burutzeko bide bezala. 

Konparazioak, oro har, predikariek eta idazleek berek asmatuak 
iz_an daitezke, betiere eguneroko bizimodutik jasotako erreferentzien 
b1tartez eratuak35

. Eta horrela gertatzen bide zen neurri handi batean 
prediku ~rrunteta n_. Bereziki azpimarratzekoa da Axularren konparazio
e_k erreal1tate h_urbllarek1n duten lotura irmoa, irakurleen eguneroko bi
z1modua, lanb1dea, natura, pertsonak, etab. baitira beti eredu argu
mentatiboaren ardatza. 

Bestalde, konparazioen erabilpenean bada nabarmentzeko puntu 
garrantz1ts_u b_at. Eskrituretako zentzu morala gorde beharra zuenez 
gero, pred1kana ed~ id_azle erl ijiosoa ezin has zitekeen nahi zuena egi
ten, beste askok eg1n izan zuten bezala (sermonario zaharretan batik 
bat). Errakuntza hori gainditu ahal izateko Axularrek aholku zaharrari 
(i~us Die_go de Este_lla f ~ntziskarraren Modus concionandi, VII. kap.) se
g1tzen dio, aleg1a, 1rud1ak konparazio bihurtzen, batez ere Testamentu 

. 
34 «Los argumentos de comparación se basan en las relaciones de diferencia y de 

igualdad[ ... ] [eta] comportan una valoración de los objetos a través de su comparación» 
(Mortara Garavelli, 107). 

. 
35 

Ezin ahaz daiteke bestelako itu rririk ere erabiltzen zela horretara dedikatzen zen 
el1z Jende_aren artean. Ce'.danek_ dioenez, «todos los predicadores del siglo xv11 tenían a 
su d1spos1oón el conood1s1mo libro de Juan Pérez de Moya, Comparaciones 0 símiles 
para los v1c1os y virtudes (Alcalá, 1584), que ofrecía frases para todas las ocasiones» 
(Cerdan, 64). 
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Zaharretik eta historia liburuetatik sor zitezkeen zentzu moral okerrekoak 
antzematen zirenean. 

Eragozpen horiek per modum similitudinis delakoaren bidez gaindi 
zitzakeen predikariak edo, gure kasuan, idazleak. Horretarako eredu 
praktikoa así como formu larekin (eta haren aldakiekin: como ... así ... , 
etab.) burutuko zen gazteleraz. Euskarazkoa no/a .. .. hala ... formu lazio
ra bildu zen nagusiki36, ondoko adibideek erakutsi bezala: 

«Nola hegaztinari emaiten baitc;aitc;a hegalac, airatceco, eta hegal
datceco: hala guic;onari ere emaiten c;ait<;a escuac trabaillatceco» (34). 

«Ordea nola Hercules hura, harriz, c;urez edo cobrez eguina baita, 
edo pintura bat baicen ezpaita, gueldi daga, kheinatcea eguiten du 
eta ez bertceric. Hala dira bada, guerotik guerora dabiltc;anac ere, 
kheinatcen dira, eta eztute aurthiquitcen: destatcen dira, eta eztute 
desarratcen. Erraiten dute: eguinen dut; eta eztute behin ere egui
ten» (54). 

Esan gabe doa: eredu honi jarraikitzen zaizkion konparazioak agor
tezinak dira Axularren liburuan. Guztiarekin ere, exemplum izenekoen 
arloan prosari arrotz zapare gehiegi itsasten dion elementua agian kon
parazio mota hau da. Dena den, ez da faltako Axu larrenean bestelako 
konparazio eredurik ere, interesgarrienak estiloa eta erritmoa arinagoa 
bihurtzeko eratzen dituenak direlarik37 . 
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