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0.- Sarrera 

Ezaguna da literatura postrenazentistak eta barrokoak oso ezaugarri bereziak 
hartu zituztela batik bat tradizioz katolikoak ziren herrialdeetan. Baina Kontrarrefonnaren 
giroak mendebaleko literaturaren bilakaera orokorra modu nabarmenean baldintzatu eta 
bideratu zuela ahaztu gabe, Euskal Herrian gertatu zirenek berezitasun edo ezaugarri 
propio zenbait zituen literatura ahalbidetu zuten. 

Izan ere, Euskal Herriko iparraldean eman zen produkzio idatziaren fenome
noa faktore erlijioso eta ez-erlijiosoen konfluentzia ilun-estuei esker sortu zen, XVII. 
mendeko literatur erlijiosoaren loraldirako baldintzak sortzeko arrago egoki bihurtua 
baitzen ordurako eremu hura guztia. 

Hazkunde ekonomikoak, Nafarroa Behereko lubizi erlijiosoak, Lapurdi 
aldeko pentsakera disidenteak: (besteak beste, sorgin mundu hezigabe gisa agertu zenak), 
egoera politiko ezegonkorrak: eta, azken finean , gizarte zaharraren funtsezko zenbait 
elementurekin hautsi beharrak, gizartea bideratu eta "orekatuko" zuen faktore bat eskatzen 
zuten. Historikoki Kontrarreformaren etorrerak beteko du funtzio hori eta, gainera, modu 
zeharo erabakiorrean, jakina den bezala. 

Oro har, Kontrarreformaren eraginak: islada berezia agertuko zuen euskal 
literaturaren arloan, baldintza sozio-politikoek horrela bultzaturik, modurik ortodoxoenean 
eta "hertsi"-enean gauzaraziko baitzuen produkzio idatzi gehiena. Berez erlijioaren eragina 
handia izan bazen garai hartako idazle guztiengan (kezka erlijioso berezirik ez zutenak 
barne), azpimarratu beharrik ez dago noraino iritsi zen prosa erlijiosoaren bideak urratzea 
erabaki zutenen artean. XVII. mendeko literatura lapurtarra horren lekuko fidagarria da. 

Kontrarreformaren atmosfera hori, alabaina, ez zen bakarrik literaturaren 
bideratze prozesu orokorrean eman; dagoeneko maiz adierazia izan da prosaren bilakaera 
konkretuan bertan Trentokoaz geroztik -eta hango erabakien ondorioz- birrezartzen hasi 
zen joera prosistikoaren garrantzia, berreskuratu behar bide ziren "iragan denbora hobea
goetan" erabili literatur estiloa abiapuntu gisa harturik garatuko zen joerarena, alegia. 
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O.- Sarrera 

Erretorika klasikoaz ari gara, nagusiki Zizeronen eta Kintilianoren obrek 
hurrengo belaunaldiei erabiltzen irakatsi zieten hartaz hain zuzen. 

Ildo horretatik, ezaguna da XIV-XVII bitartean err~torika _klasikoak Euro
pako mendebalde guztian ezagutu zuen zabalkuntza, tratamendu-difer~ntz1ak er~ nabarmen 
egin ziren arren. Oro har, eta autoreek zerabiltzaten erregistro motak hiru nagus1tara labur-
bildu izan badira erel, oreka, argitasuna, neurria eskaintzen zitu~n sintaxi zizeroni~a 
izango zen XVI. mendearen azken erdialdetik aurrera esparru katolikoetan prosa aszetiko-
didaktikoak onetsi, erabili eta hedaraziko zuena. 

0.1.- AXULAR ETA GERO 
Panorama orokor honen aurrean, eta lanean hasteko hipotesi gisako bat 

baino ez balitz ere, balirudike hemen aipatu ezaugarri horietako asko e:aku~ten dituela 
Sarako urdazubiarraren irudiak eta horrexegatik bihurtzen zaiola aztertzaileari haren obra 
bera ere hain erakargarri: Kontrarreforma garaiaren hasieran jaioa, Lapurdi _in~urukoa, 
kulturalki ere goi mailako unibertsitate batean landua eta Kontrarreformaren eginkizunet_an 
eta Lapurdin bertan zuzenean ihardungo duen elizgizon intelektu~ modur_a age~o bruta 
Axular. Haren ekarpen idatziak ere, garaikideenen antzo, gutx1enez ohiko bermzadura 
erretorikoa erakutsiko uste du gainazal edergarri gisa. 

Bestalde, ezin ahantz daiteke prosa narratiborako bide~n ~on?lo~~oki 
euskaraz garatutako lehenengo zutabe original ezaguna dela Axularrena, Jarraitz~erik izan 
duen zutabea gainera, gauza ez ohikoegia euskal literaturan. Horrezaz gain, (beste 
hizkuntzetako) erretorikarekiko jostura puntu nabarmena bada ere, baloratzeke dago 
oraindik noraino iragazi eta erabili ziruen bere k~turari (id~etan_ ere) is~en zi~zkion 
ezaugarri nagusiak, ahozkotasunarena garrantzt~suenet~o bat 1~an_daite~eel~. ~ra
kargarria eta derrigorrezkoa da, beraz, Gero-ren mportantzia kuantltatlbo zem kualitattbo
az ohartaraztea eta haren egilea dagokion lekuan jartzea. 

Baina Axularren mezua erlijioso hutsa delako, edota haren liburuak literatur 
xede aitorturik ez zuelako nonbait, orain arte Gero irakurri dutenak nagusiki erlijiosoak 
edota hizkuntzalariak izan direla ausartuko ginateke esaten. Inor gutxik aztertu (nahi?) izan 
du loreen lorea ornen den obra honen literaturtasuna, eta saioren bat egin izan denean, 
modu partzialean egin izan da -argitaratu gabe geratuz- ~ta azalpen _orokorrik edo ~ortu 
gabe. Gehienak, literatur kritika eta historiagileak barne, h1zk~tzalariek puztu~ako hitz~
tan gelditu izan dira, eta hori ikonoklasten esparrukoak a1p~tze~e ~z~en d1t_ugul~, 
hauetakorik ere bada eta mahastian. Izan ere, ezagumendu bruno mtmz10 geh1agorekin 
beharbada, badira Gero liburuaren arazoa hitz pare batez garbitu izan dutenak ere: itzulpen 
hutsa (ik. "Ikerketen egoera" kapituluko 1.2.5. l atala). 

Halakoek, jakina, ez bide dute asmatu -ezin baita asmatu asmatzeko asmorik 
ez dagoenean- non zegoen obraren balioa eta non kokatu behar den benetako ekarpena. 

1 - Europako hizk:untza nagusietan hedatu ·ziren joera estilistik.oen anean arrakastatsuena Antonio Guevara
ren estilo antitetikoa litzateke, paralelismoz eta antitesiz osatutakoa eta goi mailakoa izan nahi zuena 
baina normalean artifizialegí bihurtuko zena. Aurrekoa baino apalagoa, humanismoaren tradizioko 
idazleek bultzatutako estiloa legoke, hitz jario handikoa eta elegantea baina, aldi berean, ulenerraza eta 
estilo arruntari gehiegi lotzen ez zitzaiona. Eguneroko kale hizkuntza jaso nahi zuen joera izango zen 

hirugarrena, arina eta elkarrizketaren bidez eratua. 
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Esan dugu, alabaina, objekriboki obra erakaraarria izanda ere Axularren 
qero norm'.11ean hi_zkunt;Zaren ikuspuntuu utsefil: trat_at~ iz~ de~a eta bizikÍ gutxiagota 
hre_ratur ~alioaren~tik. E~a da Ax~larren ek~en lingmstikoak behin eta berriz azpimarra
tu izan duela, b~ll: egia ~a, ald1 ber~a~, hteraturaren ikuspegitik aztertua izan denean 
orokorre~ aurrentz1 neganbo askorekin izan dela tratatua, gure ustez euskal literaturaren 
prosaren fmkapenaren alorrean eta, zehatzago, estilistikarenean dagokion lekua "gutxi
egi"-etsi egin delarik. 

. . _ . Ildo _horretatik, ezinbesteko begitandu zitzaigun obra hau parametro erreto-
riko-estilistikoetatik aztertzea eta izan zitzakeen balioak nabarmentzea. 

Bazen, beraz, motiborik Axularren obrara hurbildu nahi izateko eta haren 
balioez mintzatzen hasteko, alde batetik, obraren planteamendu orokorra nolakoa zen eta 
zeri eran~zuten zi~n fink~tu behar zelak~, eta, bestetik, Erretorikaren presentzia eta eragina 
o~o ~tx1 azte~u izan ~elako euskal hteraturan barrena, eta, Gero-k, gure literaturaren 
histonan zutam onartua izan den Gero honek, ikuspuntu horretatik gehiegi aztertu gabeko 
liburu emankorra zirudielako. 

Edonola ere, behin eta berriz azpimarratu izan da obra honen eta autorearen 
inguru~ dag<;>en pr_oblematika, arazoak zenbaitetan (gehienetan agian!) gaindiezin bailiren 
geratu _direlarik. Ezm ahaztu, esate baterako, li~uruaren egituraketaren ingurukoa, iragarri
tako ?igarren partearena, etab. Antzeko zerbait esan genezake Axularren bizitzaren ingu
ru~~ 1luntasun eta lamoen arteko puntu askori buruz, betiere gogoratuz, jakina, (ezinezkoa 
ba1~1tzateke. ~aztea!) g'.lfaiko _giro~ eta, hain prezeski, literatur lapurteraren loraldia 
arg1tasun rmrnmo batekin esphka ditzaketen baldintzapen soziologiko eta historikoen 
azterketen beharra. 

Halere, arazo hauen guztien artean, garrantzizkoa zen j akitea eta finkatzea ea 
nolakoa zen eta nola koka zitekeen garaiko prosan Axularrek emaniko "urratsa". 

. . Guketz,_gogoratu beharrik ez <lago, argigarriena (argitzeko errazena, alegia) 
zrrudien arlo erretoriko~fo~al horretan ezarri nahi izan dugu ikerlan honen arakatze 
esrarrua. Izenburuan adieraz1 legez, Axularren prosaren azterketa Erretorikaren argitan 
ham zuzen. 

. . _ Jakin _bagenekien, eta horixe izan genuen hasiera-hasieran helburu, ziurrenik 
arlo es~1hstikoru:ekm Iotura ezinago hertsia duen elokuzioaren arloan beharko genukeela 
ahale~mik handiena buru~, pros'.lfen nondik-norakoak finkatuko bagenitu. Halere, meto
dolog~ak berak problemanzatu gmtuen eta, ondorioz, garbi erakutsi zigun aldez aurretiko 
ze~bai! pausu eman gabe lan nekeza bezain hutsala genukeela burutzeko. Izan ere arin
ke~a ntekeen "originaltasunaz", testu-dependentziaz eta beste hainbat arazoz oinarrÍzkoak 
argitu gabe Axularren prosaz mintzatzera pasatzea. 

0.2.- HELBURUAK 

. Gure hipotesiaren muina Gero idazteko Axular erretorikan oinarritu eta 
hartaz bahatu zela izanik, batetik finkatu beharra zeaoen noraino bete zituen "ars" haren 
aholku~, e.la:• bestetik, ea inolako eklektizismorik ertl:utsi ote zuen eta, ahal zelarik, zer
nolako mtumo ed? kontzientziarekin egin izan zuen arau erretorikoen erabilpen hori. Jaki
na_, horretarako ezmbestekoa egiten zen egitura erretoriko-estilistiko naausiak ere zehazten 
saiatzea. 

0 
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Euskal literaturan topiko bihurtu diren "berankortasuna" eta "produkzio 
unitasuna" kontzeptuek egia da ez dutela gehiegi ahalbidetzen ondoko literature~ bis_to
rikoki garatu diren eredu erretoriko-literarioak gure letretan modu nabarmenean tdennfi
katzen, baldin aldez aurretik ez badira aipatutako erdarazko literatura horiek erref erentzia 
gisa hartzen . Halere, uste dugu gurean badela areagotu eta nabannendu den eredurik, 
prosa arloan Axularrena -eta hauxe da lan hipotesi bat- paradigrnatikoa delarik. 

Aldi berean, inguruko literaturekiko berankortasun objektibo honetan bazite
keen eklektizismo aztama nabannenik ere antzematea, besteak beste euskal literatura 
idatzia ahozkotasunaren munduarekin lotzeko balioko zukeen elementurik. Izan ere, 
erretorikaren fruitu bide ziren lehenengo produkzio idatzi hauek ahozkotasunaren estigma 
eta seinalea erakuts zitzaketela pentsatzeko arrazoiak hauteman uste genituen hasiera
hasieratik. Ongek adierazten zuen bezala, 

"A pesar de que el humanismo del Renacimiento inventó el moderno saber textual y dirijió 
el desarrollo de la impresión con tipos, también prestó oídos otra vez a la antigüedad y así imbuyó nueva 
vida a la oralidad. El estilo del inglés uúlizado en el período de los Tudor [ ... )e incluso mucho más tarde 
conservaba muchas características del lenguaje oral en su uso de epítetos, equilibrios, antítesis, estructuras 
formularias y elementos de lugares comunes. Lo mismo sucedía con los estilos literarios europeos en 
general" (Ong 1987, 115) 

Gure lana, hortaz, erretorikaren presentzia eta Axularren prosa-jokamoldea 
eta plantearnendua finkatzean zetzan nagusiki eta, honen barruan, noraino iristen ziren 
ahozkotasunaren munduko fenomenoen ezaugarriak -eta, bidenabar, baliabiderik pertinen
teenak eta erabilienak- argitzen ahalegintzean. 

Esan gabo doa: orain ere Gero liburuaren ahozkotasunaz hitzegitea puntu 
asko tratatzea litzateke; arretaz aztertzeak, gainera, erraz gaindituko lituzke lan honen 
xedeak eta mugak. Hori zela eta, bazirudien libururaren barnean ahozkotasunarek:in eta 
herriko mintzairarek:in zerikusi gehiago zuen prosa ohiko sintaxi erretorikotik eta itzulpen 
eta ikasketei egotzi behar zitzaien hartatik bereiztu behar zela. Horrezaz gain, ezin ahaz 
zitezkeen ahozkotasunaren osagaiek erakusten zituzten gainerako elementuak: irudiak, 
esapideak, etab. 

Bestalde, funtsean berbaldia modu ederrean eratzen erakusten duen artetzat 
hartu ohi da Erretorika. Halere, erretorika mota desberdinak izan dira historian zehar, 
mendebaldekoak, guri interesatzen zaigunerako, bi multzo orokorren inguruan edo bil 
daitezkeelarik: erretorika klasikoa, batetik, eta, hartan oinarritua, elizak bere eginkizune
tarako egokitutako erretorika eklesiastikoa, bestetik. 

Oro har, puntu horretan bilatu behar uste zen Axularren ekarpena euskal 
prosara, hots, Erretorikan Axularrek emandako "urratsa" zertan zetzan frogatzea eta 
aztertzea, eta, baldin ondoko hizkuntzetan (batez ere gazteleraz) egiten zenarekiko kideta
sunik bazen, horien ildo nagusiak finkatzea. 

Halaz ere, azken eginkizun horri lotuko gatzaizkion arreo, ez da hemen testu 
dependentziarik huts-hutsean bilatzea helburu izan. Hori alboratu gabe, gure lanak gehia
go nahi izan du besterekin konparatuta Gero-n zeudekeen paralelismoak, tematikoak zein 
baliabidezkoak (ideia-irudietakoak barne) azpimarratzea, gure ustez, hauetan guztietan 
oinarrituta -eta ez hitzez-hitzezko pasarteetan bakarrik- hasi ahal baita obraren original
tasunaz, balioaz eta inguruko literaturekin dituen bameko loturez mintzatzen. 

20 

0.- Sarrera 

. Ageri-agerian da neke~ b~ezta ~aitekeela b~hin-betiko ezer iturriei2 dago-
kienez, lan honen xedeak sarnur gamdttuko htuzkeen egmahal berezia eskatuko bailuke 
iturriak exhaustibok:i finkatu nahi izateak3. Gehienik ere, gure helburuen argitzapenerako 
ezinbesteko deritzogun ze_nbait "ko0~dentzi~"4 ~ata kidet~sun aipatuko da hemen, batik 
bat autore euskaldunen hburuetatik Jasoak diruditenak eta Iturburu nabannena bide zen 
Granadako Luisen obretakoak. 

. ~estal?e, guk Villasantek behiala burutu nahi izan ez zuena5 argitzeko 
saioren ~at egm ~ah1 gei:iuke :Axularrek darabiltzan aipamenen alorrean. Ez da konparaketa 
exhausul?o eta s1st~matikoa izango guk hemen proposatzen duguna, baina bai urdazubi
arrak zegienaren adierazgarria. 

Halaber, egia da agian kulturalk:i iturriena bezain garrantzitsu izan litekeela 
planteamendu orokorraren bamean Bibliaren erabileran Axularrek egiten duen desrnitolo
gizazioa6 zertan zetzan finkatzea. Ez da, baina, hori honako lan honen helburua izan eta ez 
gara honetaz arituko. Baina bai beste zerbaitez. 

. _l¿rdazub~arraren _liburua, beste zenbaiten egok:itzapenaren fruitua izango 
balitz ere, bett 1zango htzateke irakurle eta entzule konkretu batzuei zuzendutako mezuaren 
desrnitologizazio edo berrinterpretazio prozesu baten atal edo une historikoa. 

Ildo horretatik, ezin ahaz daiteke Axularren liburuak euskaldunen anean 
Eskritu:e~o ~terpre~o ~atolikoa egokitzen eta zabaltzen lagundu zuen neurrian, erre
ferentzia, i:udi eta bahab1de konkretuez ere homitu zuela haien irudimen mundua. 
Axularren lib~a beste pausu bat, garrantzitsua dudarik gabe, izango zen hizkuntzaz eus
kalduna zen gizataldearen erabateko "konbertsioan", erlijiosoan zein kulturalean. Jak:ina 
pastoral politik~ horren o ndorioz, euskaldunen imaginarioa nekez iritsiko da hurrengC: 
mendeetan Eskritura Sakratu deitu horietatik at <lauden bestelako kultur erreferenteetara 
be~teak beste irten ahal izateko faktoreak ere mendebalde zabaleko beste hizkuntzenak 
bruno latzagoak gertatuko zirelako gurean. 

Gogor~ dezagun.' helburuen atalare~n bukatzeko, lan honetan prosaren 
tratam~ndua Erretorikaren argttan aztertuko dela diogunean ez dugula formari daookiona 
bak~ eta huts-~utsean ~dierazi nahi,_e~aguna baita mezua finkatzeko prozes~ak ere 
berebiziko garrantzia duela 1dazleak eskaimtako zituan. Beraz, prosaren sortze-antolamen
du~z ere ~duratuko gara ondoko lerrootan, horretaz ere baitihardu erretorikak eta ematen 
argttasunik. 

2 - "Iturri'.' ko~tz~ptua Aguiar_e Si!varen adierarekin ulenuko da hemen, hots, "un hecho, un episodio, una 
descnpc1on, mcluso una imagen en que un escritor se ha inspirado, o que ha utilizado en su obra" 
(Aguiar e Silva 1986, 389). Modu berean, "eragin" kontzeptuari gagozkiolarik, "se refiere a la visión 
del mundo, a formas de sensibilidad, a procedimientos de realización artística que un escritor recibe de 
otros" (Idem). 

3 - Are gutxiago ausartuko ginateke "[ ... ) a metemos por la selva de la literatura mística española del 
S1~lo de Oro para ver si en ella encontramos un libro del cual el Guero pudiera ser traducción [ ... )" 
(Villasante 1962, 8). 

4 - Ez beti eta ezinbestean "iturri". 

5 - "Tampoco vamos a metemos por el laberinto intrincado de citas que se encuentra en el Guero ni vamos 
a tratar de :erificarlas para rastrear si Axular tenía conocimiento directo y de primera mano de tantos 
;~.tores Y libros como cita. Esta labor es desde luego interesante y está por hacer" (Villasante 1962, 

6 
- Pas~ bibliko_en azal literarioaren berrinterpretazioaz diharduen heinean, desmitologizazioa oso bide 

egokia izan daiteke orduko kultur giman eta mentalitatean sakontzeko. 
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Nolanahi ere den, adierazpidearen "artean", "elocutio" delakoan alegia, 
agertzen uste dira garbikienik Erretorikak eskaini eta Axularrek erabili zituen baliabide 
estilistiko interesgarrienak. Hortik etorriko da, beraz, urdazubiarraren prosan antzematen 
diren jokamoldeak erakusten jarriko den arre ta. 

Aitor dezagun, azkenik, azterketa honek ez duela erretorikaren ikuspuntutik 
egon daitezkeen baliabide eta aberastasun guztien zerrenda exhaustiboa burutzea bilatzen. 
Axularren prosaren aportazioa kontestualizatu eta haren lerro eta ezaugarri nagusiak 
finkatu eta argitu nahi dira hemen. Besterik gabe. 

0.3.- METODOLOGIAZ 
Gure ikerketan horrelakoetarako ohikoa den prozedura erretorikoaren 

metodología berreraikitzaileaz baliatzea erabaki dugu, jakin aldez aurretik badakigun arren 
sarri askotan metodologia eklektiko samarra bilaka dakigukeena. Halere, eklektizismo 
hori kaltegarri bainoago, eskola edo korronte metodologikoek jarri ohi dituzten muga 
hertsiak gainditzeko apropos bezain aberasgarri izan daitekeelakoan gaude. 

Oro har, planteaturiko ikerkuntza hau bidera zezakeen irizpide nagusia eta 
giltzarria Axularren obraz egindako errezepzioan eta bestelako argumentu historiko
literarioetan oinarritutako hipotesian zeutzan batik bat. Izan ere, Axularrez ezagutzen 
genituen gutxitxo guztiek haren idazteko modua eredu erretorikoetan oinarritzen zela 
pentsatzera bulkatzen gintuen eta horrela planteatu genuen lan honen hasierako hipotesia. 
Gero-ren errezepzio-moduak berak ere areagotu egingo zuen ikuspuntu erretorikoa analisi 
metodo egoki gisara, Axular eta haren obra, bai ahozko tradizioan nola bestelako lekuko
tasunen bidez (urdazubiarrarren prestakuntza klasiko bera barne), betidanik irudikatu izan 
baitira fenomeno erretorikoari bereziki lotuta, pertsuasiora bideratutako "ars de bene 
dicendi" delakoarekin hertsiki lotuta alegia. 

Era berean, obraren irakurketan barrena etengabe agertzen diren 
Erretorikaren berezko baliabideek, hau da, logos, ethos eta pathos direlakoekin zerikusia 
duten irakatsi, atsegin izan eta mugiarazi aditzek bete-betean hartaratzen gintuzten izaera 
aszetikoko obra honen analisirako. · 

Ildo horretatik, nabarmen geratu zen hasiera-hasieratik eginkizun honetan 
nekez mintza gintezkeela funtsean eta oinarrian planteamendu erretorikoa izan zuen 
prosaren azterketaz Erretorikak berak eskaini ohi dituen tresnak baliatu gabe. 

Nolanahi ere den, jakin, aldez aurretik genekien metodologikoki testuaren 
argitze-tresnatzat hartzen genuen Erretorikak ere bazituela bere mugak, eta ez nolanahi
koak edota ondoriorik gabeko teoriko hutsak, Kibédi V argak ohartarazten duen bezala. 

Batetik, Erretorika printzipioz berbaldiaren arrea dela ahazten ez bada, ba 
bide da alderik testu bihurturik agertzen den ahozko formulazioarekin, batik bat testuaren 
isokronia ezak sortarazten dituen mezuaren zentzu anbiguotasun eta arazoengatik; jakina 
denez, horiek areagotu egiten dira Erretorikaren bidezko azterketa testua idatzi zenetik 
hirurehun urte beranduago egiten denean. Bestetik, ezaguna da erretorikaren mugak eta 
ezintasunak testu-azterketaren esparrura bertara iristen direla, eta ez dirudi metodologikoki 
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azterketa erretorikoa zehatza eta erabatekoa eta osoa izan ditekeenik 7_ 

Edonola ere, eta eragozpe? metodologikoak ondo gogoan harturik arren, 
Axularr~n. o~rare~ sorkuntz~en de~kribaketa eta analisiari aurre egiteko modu egoki 
b~arra m~z1 geru?n erretc_:>rikarenan eta. hc:in:ela abiatu ginen lanean, metodologikoki, 
eg.1leak egmdako i?a.zte~b~dea alder~ntz1z ib1ltzera bultzatuko gintuen planteamendua 
s~hestuz eta nagu~iki anb1de deduknboan oinarrituz. Izatez, metodo honen arriskuak gu
tx1.esteko~ ez b~dira ere, .oro har tesm mota aszetiko hauetan aski garbi finka daitezke 
~gd.eare~ mt~ntztoak ~ag~n-agerian b~taude mezua eta asmoak- eta, era berean, errazkiro 
egiazta daitezke baliab1de eta prozedimendu erretorikoen egokitzapena eta egokitasuna. 

~orrela, ana~sian Axularrek jarraitutako bide erretorikoetatik barrena abia
tzea eta.' neurn batean ~~mtza~, berreraikitzea izan da gure eginkizuna. Ibilaldi horretan 
Erretorikaren lehenda~1z1ko. h~ atal kanonikoetan eman izan dira urratsak, hau da, 
prosar~n sc_:>rkuntzare~1~ z~~us1 e~tu-estua dutenetan hain zuzen: inventio-tik hasita 
eloc~t~o-ramo, dzsposltlo-tik rraganik eta ahaztu gabe actio delakoak ere izan zezakeela 
eragmik haren prosan. 

. Guzti~~kin ere, saratartuaren prosaren planteamendua arretaz eta erretorika 
klas~I<0ai:en eremutik ike~eaz g~era, azter~etarako premiazko iritzi izan diogu ikuspun
tu h1storikoaren laguntza izatean, berau bairzen, gure ustez, metodologikoki hipotesiak 
modu erabakiorrean froga zitzakeen eredu emankorrena8. 

Hortaz, metodologia taxutzerakoan Reu-ren proposamen metodolo!!ikoa 
(Reu .1993~9 iz~ da .beste abiapuntu garrantzitsu bat, sermoien azterketarako egoki baino 
egokiagoa rmdi~ zaigun planteamendua aszetika-liburu honen analisirako ere heda zite
keela pentsatu baitugug 

Horretan oinarriturik, bada, eta zehatzagoak izateko, hona hemen pausoz
pauso, lan honen burutzapenerako segituko den aribidea: 

Lehenenik eta behin, Morel d 'Arleux-en xehetasun metodologikoan oinarri
tuzl O, Gero . sortuko den inguruko funtsezko ezaugarriak finkatzen saiatuko gara beste
r~n art~an "mgurune komunikatiboari" dagozkionak eta Axularren planteame~duaren 
h1potes1aren sustaketa ahalbide dezaketenak. 

. E~an beh3;1T~koa d~ azalduko zaigun arazorik latzenetako bat ordura arteko 
produkz1oaren ikuspeg1 diakronikoarena izango dela. Izan ere, euskal esparruan askotxo 
7 · "Une analyse précise esta impossible parce ue les outils, c'est a dire la terminologie, sont flous: telle 

toumure pe~t relever de deux lieux différents, Lelle ex:pression peut faire partie de plusieurs figures de 
~~yle en meme temps. Une _anal~se co.mplet~ est ,impossible parce que l'étude des présupposés, 
an~y~e des arguments utilises ou a dem1 caches et 1 examen des émotions sont en príncipe illimités" 

(Kibédi Varga 1989, 229 or., 30 oh.) 
8 · ~arav~lek ber'.11' azpimarratzen zuen bezala, "es necesario considerar los factores estilísticos e 

9 
_ideológicos enraizados ~n el s~elo de una situación histórica dada" (Maravall 1973: 1983, 134). 

Oro har, harenak drren hltz hauekin !abur genezake honelako obra bat aztertzeko moduen 
pr~pos~en~: "Nous proposons quatre voies. La premiere est le sermon lui-meme, la deuxieme nous 
~e~e ~ etudier le prédicateur, la troisieme nous fait examiner l'auditoire, tandis que Ja quatrieme nous 
mv1te a anal Ja · • • dan Ja • · yser soc1ete s quelle les pred1cateurs et les auditeurs ont vécu, produit et écouté ces 
sermons" (Reu 1993, 331). 

10-"T · . ~mendo en cuenta que los modelos [ ... ] están en relación con el medio en que se insertan se puede 
~~!izar como .ref~~ncia el medio religioso y monástico de sus autores y delimitar las fuente~ según la 

den de predicac1on o el convento al que penenecían" (More! d 'Arteux 1993, 730 or.) 
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falta da genero honen historiaz, bilakaeraz edota aldakuntzez hitz egin ahal izateko. 
Edonola ere, garbi utzi nahi dugu hemen ez dela lan honen helburua eskema historiko 
osotu bat burutzea, besteak beste gure literatur historiaren egoerak berak galeraziko ligu
keelako eginkizuna. 

Hurrengo kapituluan, eta liburuaren azterketari ekin baino lehenago, hurbil
keta antzeko bat eskainiko da erretorika liburuetan esaten, aholkatzen eta agintzen denaz, 
ezinbestekoa baita XVI-XVII. mendeetan " indarrean" zeuden erretorika tratatuetati.k 
abiatzea eta ikuspuntu hartati.k aztertzea orduan idatziz produzituri.ko guztia, Axularrena 
barne. 

Azterketa metodoa, beraz, baraka haietakoa ahaztu gabe bideratu beharko 
da, nahiz eta premisa gisa Axular inolako kategoria hertsitan ez dugun kokatukoll. 
Alabaina, jeneralizazioetan erortzeko arriskua saihestu nahian bada ere, Kintiliano eta 
Granada erabiliko ditugu nagusiki garai hartako erretorika liburuen paradigma gisa, hain 
zuzen kronologikoki muturretan daudelako, eta bigarrena, hots, Axularren garaikide eta, 
dakigunagatik, aitzindari izandako Granadako Luis K.intilianoren planteamendu orokorren 
jarraitzailea delako. 

Horrezaz gain, eta oraingoz hipotesi gisa bada ere, Axular, predikari eta 
idazle moduan, erretorika klasikoaren jokamoldeak tinko gordetzen zituen erretorika ekle
siastikoan zeharo txertatua zegoela planteatuko dugu hemen, eta, aldi berean, Granadaren 
erretorika eklesiastiko "praktikoa" bederen ongi ezagutzen zuela12; apaizek zuten presta
kuntza erretoriko klasikoak Kintilianoren ezagutza eskaintzen bazuen, Granadakoaren 
proposamen eklesiastikoaren presentzia ukaezina da Gero-n, bien arteko kidetasunak 
lekuko. Garbi da, bada, Granadako Luisen liburu aszetikoen irakurketak gutxienez haren 
erretorika zeharka ikasteko parada eskaini ziola urdazubiarrari. 

Bestalde, honelako liburu aszetikoek betetzen duten funtzio ebangeliza
tzaileaz gainera, ezin ahaz daiteke bertan gomendatzen diren erremedioak eta arauak 
etengabe ari direla maila erlijiosotik ateratzen eta gizarte-arlora iristen, horrek ideologikoki 
dituen inplikazioekin. Beraz, liburua metodologikoki aztertzeak maila bien arteko 
interferentzia puntuak bilatzen saiatzea 13 suposatzen du eta horretan arituko gara 
liburuaren planteamendu orokorra eta doktrinala azaltzeari eskainitako atalean. 
Komenigarri deritzogu, halaber, Axularrek obra taxutzerakoan espero zituen irakurleak 
irudi.katzen saiatzeari, espektatiben arabera egokitu beharko baitzuen gero prosa erretoriko 
guztia. 

Horren ondoren, eta aurrera eginik, Gero-n antzeman uste den hipotesi 
erretorikoaren egiaztapena burutzen saiatuko gara, erretorika klasiko-eklesiastikoaren 
ohiko atalak kontutan harturik. Jakina, inventio, dispositio eta elocutio izenekoak izango 

11 - Ezin jakin daiteke aldez aurretik noraino defenda litekeen haren obran eragin estilistiko-erretoriko 
nagusi bakar.rik. Orobat, Barrokoaren garaiko prosa didaktikoak (zer besterik da prosa aszetikoa?) duen 
adarreztaketa ikusita (garbitasuna, gardentasuna eta oreka formala bilatzen dituenetik indarra eta pasioa 
erakustea lortu nahi duenera), zinetan susma daiteke Axularrenean ere, beste zenbaitenetan bezalatsu, 
agian modu eklektikoan ager daitezkeela joera nagusiak. 

12 - Adierazi beharrik ez dago: zaila izango litzateke Granadaren liburu teorikoa (Retórica Eclesiástica 
delakoa) zuzenean ezagutzen ote zuen galderari erantzutea. 

13 - Hain zuzen ere, horrek berak eraman gaitzake "[ ... ] a descubrir detrás de la convencional estructura de 
un libro de devoción la rigidez metódica de un tratado de civilidad y, como tal, un instrumento 
ideológico privilegiado capaz de influenciar la conciencia y el comportamiento de los fieles" (Morel d' 
Arleux 1993, 720). 

24 

O.- Sarrera 

dira egilearen sormenari eta arlo produktiboari zuzenen dagozkienak eta guk hemen trata
tuko ditugunak, ez besterik. 

Ezaguna denez, lehenengo atal kanonikoak obraren sorketaz eta hura 
defendagarri egiteko behar diren argumentuen bilaketaz ihardungo du, bati.k bat liburuaren 
planteamenduaz eta Axularrek izan bide zituen iturri eta bestelako elementuez. Horren 
ondoren, berriz, obraren antolamenduaz arituko gara, gure kasuan aztergaia liburuaren 
egituraketa bera izango delarik: nola antolatzen diren argumentuak, nolako forma ematen 
zaien edukiei, zenbat kapitulu, zernolako disposizioa kapitulu bakoitzean eta orokorrean, 
etab. Elocutio-ak liburuan barrena zabalduko diren ideiei nolako hizkuntz jantzia eransten 
zaien aztertuko du. Atal honetan legoke prosaren tratamenduaren azterketa. 

Hortaz, eta aurrekoan oinarrituri.k, hasieran Axularrek obraren burutzapene
rako izan bide zuen loci -en tratamenduaz mintzatuko gara, batik bat obra testuinguru 
egoki batean kokatu ahal izateko eta, betiere, soil-soili.k indukzioaren bitartez atera daite
keena azalduz. Remen frogatu beharko da ea Axularren Gero liburuaren erreferentzia 
esparru gisa, bai kulturalki bai modu berezian erretori.kako arloari dagokionez, gazteleraz 
mintzatzen den kultur esparrua denentz. Horretarako arrazoi estrukturalez gain (espainiar 
inperioaren indar politikoa, ekonornikoa eta kulturala; argitalpen politika zabala: gazteleraz 
argitaratzen zen Portugalen, Flandrian, etab.), pertsonalak ere badirelako: prestakuntza 
akademi.koarena, urte luzez Sarako bataio-liburuetan erabilitako rnintzamoldeak erakusten 
duena, etab. Hori dela eta, egiantzekotasun handia duen frogatu gabeko hipotesi honen 
inguruan ihardungo dugu. 

Atal horrekin lotuta, aurrera dezagun lan honetan obraren "originaltasunaz" 
edo hitz egin dadinean ez dela gure anean "ohiko" bihurtu zentzuan egingo. 

Gauzajakina eta zenbait mailatan demostratua (i.k. Urkijo, Villasante, etab.) 
da Axularren liburuan beste autorerekiko zorra nabarmena dela; hainbat pasarte, argudio 
eta tratamenduri dagokionez, behinik behin. Axularrek, bere garaiaren seme eta bere 
lanbidearen menpeko zen neurrian, mezu aszetiko zehatza zabaltzea baino ez zuen 
helburu, eta asmo horrekin, hain zuzen, "karreatu" zituen bere obrara beharrezko iruditu 
zitzaizkion materiale guztiak. Originaltasuna, alderdi horretatik, besterena bezalakoxea 
ziurrenik. 

Era berean, komenigarria iruditu zaigu Gero liburuaren iturri izan zitezkeen 
eredu klasiko edo garaikideen bila abiatzea14_ Horrekin ez da azterketa exhaustibori.k 
burutuko, hori guztia aztertzea beste lan baten egitekoa bailitzateke; besterik da hemen 
bilatuko dena: Axularren "originaltasuna" denominazioaren pean kalifikatu den hori bene
tako parametroetan uztea. Horrek, jakina, saratarraren estiloaz ere esango digu, hain 
zuzen ere beste obren itzulpen-moldaketak ager dakizkigunean, beraien tratamendua 
hertsia ala askea den baieztatzeko irizpiderik izango baitugu, eta, ondorioz, "gure idazlea
ren estiloaz" ala "besterenaz" aritu behar dugun jakiteko. 

Nolanahi ere den, modu berezian azpimarratu nahi genuke lan honetan ez 
dela agortzen iturri eta eraginen azterketa. Remen, guk aurkitutako iturri posible batzuk 
baino ez dira aurkeztuko. Sortze legearen arabera, noski, beti egon liteke "usaindutako" 

14 - Aztertzeke utzi da Farinellik zabaldutako Schuchardt-en hipotesia. Haren arabera, Axularren liburua 
beste baten itzulpena edo moldaketa hutsa baino ez litzateke. Ikuspuntu hau argitu bitartean (eta egia 
esan, bakar-bakarrik argi liteke delako "iturria" aurkituko balitz, ezen aurkitzen ez den bitartean, beti 
egon baitaiteke "itwria" bilatu behar dela eta aurkituko dela pentsatuko duenik!) metodologi.koki ez 
balego bezalajokatu behar da. Alabaina, "susmo" honek eragozpen gehiegi ekarri izan du beti inventio 
eta dispositio ataletara. 
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iruni horien atzetik beste irurririk, guk geuk ediren ez arren. Halere, kronologikoki 
aurrekoa den ituniren bat aurkitzen den oro aski garbi geratzen da nolabaiteko 
dependentziaren hipotesiaren frogantza, hots, gure kasuan liburu zati edo atal hori ez dela 
Axularren burutik huts-hutsean aterea behinik behin. 

Dispositio erretorikoari dagokion bezainbatean, liburuaren barne egitura
ketaren inguruk:o analisia burutzen saiatuko gara, hemen ere originaltasuna, hipotesi 
guztien arabera, ohiko sermoigintzaren ildoko egitura moduetara mugatu ahal daitekeela 
dirudielarik. 

Baina Gero-n bestelako originaltasunik ez balego ere, prosaren tratamendu 
orokorrari legokiokeena geratuko litzateke, historikoki erretorika literatur arlora hurbil
tzeko eginkizuna izan duen elocutio delakoaren azterketak azal lezakeena hain zuzen. 

Edozein gisaz, desegokia litzateke atal bakarreko originaltasunaz mintzatzen 
hastea, planteamendu erretorikoak dicen bezala, aipatu elementu guztien konfluentziatik 
sonzen baita autore baten obra eta hari dagozkion ezaugarriak. Horregatik, gure honetako 
honi dagokiona behiala Dámaso Alonsok zioenarekin bat letorke: 

"El tema de ésta (literatur ikerkuntza ari da) es [ ... ] la unicidad de la obra, del «poema>>. Y 
lo que yo quisiera sería, precisamente, explicar qué es lo «único». lo «personal» del escritor. lo «peculiar» 
de su obra. y su efecto sobre mí. sobre el lector. Para saberlo, sí, será necesario que se haya investigado 
qué es lo que tienen en común con otros. Pero mi perspectiva -lo que a mi corazón y a mi inteligencia les 
importa- no es ésa, sino la de la íntima originalidad" (Alonso 1964, 85 or.) (azpimarrak gureak dira). 

Azken kapituluetan, Axularren prosaren berezko dinamika estilistiko hori 
ulertzeko ezinbesteko diren baliabide erretoriko nagusien mugaketak hanuko du protago
nismoa, batik: bat liburuaren izaera definitzen duten baliabideenak. Ildo horretatik, obraren 
azterketa burutzeko adierazgarrien diren elementuez baliaruko gara, inolaz ere ez testimo
nial hutsak edota Axularren prosa identifikatzeko baliorik gabekoak direnez, ez baita 
hemen taxonomía lanik bilatzen, Axularren ')oera erretorikoa" identifikatzea baizik. 

Formalki, ikerlan honetatik ondorioztatzen diren puntu orokorren atalak 
itxiko du obra. Gainerako orrialdeetan lanaren burutzapenerako balíatu bibliografia eta 
argigarri izan daitezkeen eranskinak gehituko dira. 

Bestalde, metodologikoki hasiera-hasieratik nabarmendu beharrekoak <lira 
liburuan barrena <lauden atal desberdin nagusiak. Bateúk, liburuaren eskaintza egiten duen 
atala genuke. Bigarrenik, "Irakurtzaileari" zuzendutako atala eta, hirugarrenik, liburua 
bera genuke, hirurogei kapituluk osatzen dutena, alegia. Gero-ren irakurlea berehala 
ohartzen den bezala, hiru zatiak erabat desberdinak dira planteamendu, tonu, estilo eta 
baliabideei dagokienez. B. Etxauzi eskainitako dedikatoria oso landua eta zaindua den 
bitanean, bigarrena askoz ere pragmatikoagoa da, eginkizunak, ardurak eta bestelakoak 
azaldu nahi baititu benan egileak. Guztiarekin ere, hirugarrena izango da lan honen helbu
ru nagusia, Gero liburuaren corpusa alegia. 

Era berean, eta ikusi ahal izango denez, metodologikoki ez da egoki ikusi 
testuak jatorriaren arabera esparru desberdinetan sailkatzea. Aipamenenak iturri aitonue
takoak badira ere, askotan itzulpen-moldaketa aitonugabeak aurkitu ahal izango dira 
tesruan zehar disimulaturik eta inolako estilo desberdintasunik erakusten ez dutelarik. Ez 
dirudi motiborik, beraz, legokeenik kidetasunik azaltzen ez duten (edo aurkitu ez dugun) 
pasaneak beste modu batez aztertzeko. Are gutxiago Axularren estiloa gora-behera urrikoa 
baldin bada. 
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Halaber, tratamendu erretorikoaren ataletan demostratu nahi denerako perti
nenteak diren perpausen identifikazioa (non hasi eta non bukatzen diren, alegia) testuan 
dagoen _puntuazio zeinuen a?strakzioa eginez burutuko da, jakina baita gaur eguneko 
puntuaz:io eredua ez dela garai hartakoa bezalakoxea. Orobat, adibide gisa eskainiko diren 
pasaneak: grafikoki egungo euskara batuan dauden zeinuetara moldatuak emanao dira 
gehienetan, betiere testuen edizioetarako erabili ohi diren irizpideak: zainduz (Pascual 
1993; Barroso & Sánchez de Bustos 1993). Erreferentzia nagusia, dena den, Villasan
teren bensioa (1976ko edizioa) izango da. 

Azkenik, azterketa honen parametro erretorikoen finkapenerako baliaruko 
dugun sistematizazio eskema -Kintilianok eta Granadak idatzitako obretakoak ahaztu 
gabe- Lausberg-en (1960: 1991) eta Monara Garavelli-ren (1991) obretatikjasotakoarekin 
osatu dugu nagusiki, beraiek izan dira-eta gure asmoetarako kontzeptuak garbien, didakti
koen eta zehatzen azaldu dituztenak. Halaber, irudi erretorikoen analisian erreferentzia 
interesgarri iritzi diogu Mayoral-en lanari (1994). 
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l. - lkerketen egoera 

"Le basquea partagé ave.e le celtique 
le privilége de faire dire a son sujet 

d'innombrables extravagances" 

J .-J. Ampere 

Axularren eta haren obraren inguruko lanetan ikerketa sendorik falta ez bada 
ere, argitaraturiko guztien artean ez dirudi gutxi direnik aldez aurreúk harrutako iritziak 
zuritzeko oker metodologikoa erakutsi dutenak edota, horrelakoetan gertatzen den totum 
revolutum-az baliatuz, eta apriorismo beretan oinarriturik, gehiegikeriak ere areagotzera 
iritsi direnak. Eta, jakina, ez gara ohiko turiferarioen ustezko azterketei buruz bakarrik ari. 

Aski da lan horien katalogoa hartzea esandako horretaz guztiaz ohartzeko. 
Axular eta haren obra ia denetarako aitzakia izan dira: literaturaz iharduteko, erlijioaz ari
tzeko, antropologiaz mintzatzeko, etab. Gero sakonki irakurri gabe "baloratu" dutenetatik 
liburua irakurtzeko asmorik: ere ez duten ikertzaileenganaino, baieztapenak egiten hasi 
ondoren ez bide zegoen balazta sakatzerik. Besteren artean, liburuaren balio literarioa ere 
goraipatua izan da egileak hizkuntza -sintax.ia eta lexikoa, alegia- aberatsa zerabilelako eta 
herriaren hizkeraúk gehiegi urrundu gabe maila altuko (!?) gauzak tratatzen ornen zitu
elako -eta, gainera, nola tratatu!: seiehun bat orrialde beteaz!. 

Azken urteotan Axularren hizkera hizkuntza kodetutik hurbil sentitu izanak 
ere -eta euskara eta estilo egokiaren eredu gisa edo har zitekeelako usteagatik nonbait (ik. 
Goikoetxea 1991)- lagundu du baiespen barreiatze horretan. 

Oro har, esan genezake, kategoria morfo-sintaktikoetatik at, deus gutxi 
aprobetxatu dela hareneúk eta gaur egun oraindik "ezezagun ia perfektoa" dugula sara
tarra, denon agerian ezkutatzen zaigun altxorra hain zuzen. Eta hau diogunean, zera 
adierazi nahi dugu, hots, saio solte eta partzial batzuk izan ezik, Axularren planteamendu 
aszetikoa ezer gutxi ikertu dela, haren jokamolde sozialaz gehiegi ez dakigula eta, gure 
arloari dagokionez, prosaren balio eta ekarpenen oinarrizkoo ebaluazioa egiteke dagoel 
oraindik. 

Baina, Axularren eta haren obraren inguruan topiko faltarik ez den arreo, 
bada zabalkuntza eta ikerkuntza arloan ohorezko salbuespenik ere, guztien artean Urkijo 
eta Villasante nagusi agertzen zaizkigularik. 

1.1.- AXULARREN ETA HAREN OBRAREN ERREZEPZIOTIK. .. 
Ez da hau seguraski Axularren obraz eta balioaz esandako guztiaren zerrenda 

egiteko tokirik aproposena, monografia mardula aterako bailitzateke horrelako lanetan 
abiatuz gero. Izan ere, askotxo ditugu gure letretan Axularren gorentasunaz mintzatu 
direnak, eta ez bakarrik Dissaneche15, Petrus D1Jrthubiel6 edota Etxeberri Sarakoa, 
azken hau Axularren benetako gurtzailea izan bazen ere. 
15 - Axular "Viro magni nominis in nostra cantabria" dela dio (Cero 13 or.) 
16 - Cero 14 or. 
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Francisque-Michelen lekukotasunari kasu eginez gero, Axularren Gero obra
ren barrera ezin hobea izan zen hemeretzigarren mendean euskaldunen artean: 

"Le Gueroco guero est encore regardé de nos jours comme le meilleur livre de la modeste 
littérarure de ce pays, pour la choix et la propriété des expresions, pour la vivacité des tournures et la 
noble simplicité du langage"(Michel 1857: 1983, 474). 

Eta horrela jarraitu bide zuen hurrengo urteetan ere, Intxausperen edizio 
berriak (1864) eta hainbat autoreren hitzek adierazten duten bezala. Halere, Axularren 
obraren errezepzio honetan denetatik izan bide da: obra baloratu dutenen iritzietatik liburu
aren arrakastaz baliatuz irakurri gabe mintzatu zirenenganaino. Continuum horretan, dena 
den, nekez bereiz litezke egiazkoak besteetatik eta laudorio "erretoriko" hutsak zirenak 
benetan balorazio izan nahi zuten haietatik. Horren adibide gisa genuke honako hau, 
esaterako: 

"Eta zer adimendu zorrotzekoa zitaken! Gain gainetik eskolatua, aintzineko idazlen lanak 
jakiruz irakurtuak zituen eta bereruak: zer mami aberatsa zuketen Axularen predikuekl Axular predikariak 
bazuken ere adirnenduaz eta jakitatez bertzerik: ezen bihotzen hunkitzeko, adimendua ez aski, behar da 
gogaren agergarri zerbait, eta hura da mintzaira. 

Oi Axularen mintzaira ... Zaintsuago, aberatsago, nasaiagorik ba othe da? Haren berri 
jakiteko, esku menean dugu Axularen liburu famatua: ºª2. 

Gauza funts handikoak bezala, ez du bada achala gustagarri; bertzelako gai bat nahiago 
ginuke menturaz, oraiko egun arin hotan. Erran behar da ere horgo egien ithurria ez dela bilhatu behar ez 
Saran, ez eta ere Urdazubin, bainan Axularen aintzineko idazlen lurretan ... Bainan hasian hasi irakurtzeari, 
lotu ondoan jarraikiczen begira, zer loria! Zer arrazoinamendu zuzena! Zer orduko eta bethiko gizonen 
ezagutza paregabea! Eta zer mintzaira ahotik ezin utzizkoa: batean zabal eta luze, bertzean lerden eta labur, 
artetan dena chista eta chimista, bethi dena zain, bethi dena argi ... " (Narbaitz 1956, 326). 

Ildo horretatik, eta egiazko errezepzioaren zailtasunaz aldez aurretik ohartuta 
gaudelarik, Axularri egindako tratamendua isladatu nahi gen~e honako_ lerro hauotan: 
Euskal Herrian eta euskal autoreetan antzematen den barrera hon nolakoa izan den azaldu 
eta, bestalde, euskal letretan eta ikerketetan funtsezko (ez azaleko) eragina izan dutenen 
ekarpenak zertan dautzan argitu. 

1.1.1.- EUSKAL G IZARTEAREN TESTIGANTZA 

Beherago ikusiko den bezala, azken mendeotako euskaltzale eta filologoen 
eremu hertsietatik kanpora isur zitekeenaz gain, ezin ahaz daiteke Axularrez euskaldun 
arrunten artean betidanik izan den "pertzepzio" berezia eta, batik bat, nola geratu den 
haren presentzia ahozko tradizioan isladaturik. 

Bi mailatan dugu irudikaturik saratartua, beraz: ahozko literatura deitu izan 
den tradizioan batetik, eta bizimodu errealean bestetik, baina biak elkarrekin uztartuta eta, 
askotan, bereiziezin bihurturik. 

Asko izan dira esparru honetan On Joxe Miel Barandianek berak eta beste 
hainbatek behin eta berriz gogora ekarri diruzten narrazioak. Guztietan "imaginario 
colectivo" delakoaren partaide gisa agenuko da urdazubiarra, eta gehienetan -eta hau da 
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guri interesatzen zaiguna- egitate erretorikoaren alderdi bati edo besteri lotuta 17. Sala
mancak.o leizeetan deabruarekin ikasi zueneko narrazio edo ipuin moduko haietatik aurrera 
(ikus, esaterako, Barandiaran 1956a), Axularren irudia euskal Krisostomo baten maila
kotzat agertuko da beti. Oraintsurarte bizirik iraun duen irudimen kolektiboak horrela 
hartu duelako hain zuzen. Eta hori guztia Axularrengan ezohiko jakituria18 (etajakituria 
azaltzeko hizkuntz jariotasuna, ziurrenik) antzematen zutelako nonbait (Burke 1991, 250). 

Ahozko tradizioaren bidez iritsitako horiezaz gain, ezin ahaz daitezke errea
litatean herri xeheak Axularren obra zerbait misteriotsu eta bekaturako bide bezala ikusi 
izan duela maiz19. Haren exemplum sortak (berriz erretorikaren esparrua!) hori pentsaraz
teko motiborik aski ematen zuen, batik bat ia gaur arteino iraun duten erlijio eta pentsa
mendu estuko giro eta urte luzeegi haietan. 

Horrek guztiak urdazubiarraren pertsonaia herri xehearentzat eskuraezina 
zirudien "jakituria" baten aldarean mitifikatzeko balio izan du, baina., berriro diogu, betiere 
Axularren iharduera erretorikoaren irudia mitifikatze horretatik hurbil zegoelarik. 

1.1.2.- EUSKAL LETRET AKO AUTO RE ZENBAITEN TESTIGANTZA 

Samur luza liteke Axular-zale bezala agertu diren autoreen zerrenda Halere, 
haren obraren estudio edota ikerketa sistematikorik ez eta zientifikorik ere egiten ez duten 
neurrian, XVII. mendetik hona Axularren errezepzioa nolakoa izan zen zirriborratzeko 
balioko uste dute ondoko lekukotasunek. 

Ez ditugu hona ekarriko Axularren garaikide izan ziren liburu-aztertzaileek 
lerro artean adierazitakoak, ez eta euskal literaturan agertzen diren guztiak ere. Bide 
exhaustiboa baino interesgarriagoa iruditzen zaigu kualitatiboa, hau da, esanguratsuena, 
lekukotasun garrantzitsuenak jasotzen dituena 

Zinez esan daiteke XVIII. mendean Joannes Etxeberri Sarakoarekin hasi zela 
harrera komentaruaren zikloa Axularren Gero-ren balioari dagokionez. Tamalez, ez zen 
Etxeberri bere garaian li teratur eraginik izan zuen a u torea suertatu: euskal prosaren 
kaltetan ziurrenik, alperrikaldu egin baitzen haren lana Urkijok berrehunen bat urte beran
duago argitara eman arte. 

Halere, Etxeberrik Axularren obraz isuri zituen hitz eta iritziek haren 
inguruan hedaturik bide zegoen sentsibilitate literario baten adierazgarri diren neurrian, 
baliagarriak zaizkigu Urdazubikoaren errezepzioaz ohartzeko. Urkijoren hitzak erabiliz, 
"en los comienzos del siglo XVIII, Joannes d'Etcheberri, el laborioso doctor labortano 
[ ... ] consagró uno de los más sentidos y vibrantes capítulos de su obra á enaltecer la 
memoria del preclaro párroco de Sara" (Urquijo 1911, 538). 

17 - Gogora bedi, esaterako, Barandianek Axularri buruz prestatu ipuinen zerrendan (Barandiaran 1974, 
102) zenbat diren "maisu ", "eskola", " ikasle" kontzeptuekin eta jakituriarekin oro har lotutako 
ipuinak. 

18 - Ahozko tradizioaren arabera, badirudi jakintza arloan Axular arruntasunetik at zeukatela haren 
garaikideek. Aski da Barandiaranen obrei begirada bat ematea Axular herri tradizioan nola agertzen den 
ilrusteko: sorgin baten seme bezala, fenomeno naruralei aurre egiteko ahalmen bereziekin, deabruarekin 
ikasten egona, etab. (ik., besteak beste, Barandiaran 1956a, 1956b eta 1974). 

19 - Adierazgarria izan daiteke Olhetako gizon hartaz kontatzen zena, hots, Gero zahar bat zuela gordeta 
"sorginkeriazko liburu bat" bailitzen (Lafitte 1956, 341). 
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Izatez, Etxebenik Escuararen hatsapenac izendatu den liburuan "P. Axular, 
Saraco Errotora Escuarazco autoretaric hautuena eta famatuena" kapituluan, honako infor
mazio hirukoitza utzi zuen, lehenengo pasartean teologiaz eta zerabilen hizkuntzaz: 

"Eguiazqui Escual-herrian hau da bakarra, hambat autoren liburuetan ~unt\:an gau\:aC, 
arantcepetic atheraric be\:ala. eta Theologiaren mami hautua bilduric escuaraz ederquienic arguitara eman 
darocuna" ( 6.§: RIEV XVIIl, 143 or.) 

Eta beste pasarte honetan Axularrek izan zuen arrakastaz (nahiz haren obra 
zerabiltenek ez ornen zuten Axular iturritzat aitortzen): 

"Oraino bertce-alde maíz ikusten dugu, nola gure predicari ba(\:uec ekhartcen tuzten bere 
predicuetan Axularren obraticcaco parte ba~uec: ceinez baliatcen baitira bere perpausen beztitceco eta 
edergailluztaceco: ordea eztiote mereciesten erraitea: Hau Axular famatuac dio. Bertce hainitz Autor arrotz 
mendreagori ohore hunen emaiteaz batere dudarle eguiten ezrutelarican" (15.§, 147 or.) 

Edozein modutan, Etxeberriren ustez, Axularri ohore eta gradu guzúak eta 
letretan buruzagitasuna zor zaizkio, 

"ceren hunen Philosophia, De non procrastinanda pamitentia , baita haguitz ~uhurragoa, eta 
seguragoa, ez gau\:a naturazcoez, eta lurrecoez bainan bai natural~az goragocoez tratatcen duena: non 
handican seguitu baitu Dotor Ainguiruaren escola, eta eguinbidea, eta dembora berean merecitu du deit 
dadin Escuararen, eta Escual-herrico Escualdun Dotor, Ainguirua b~acoa" (7.§, 144 or.) 

Balorazio eta iritzi hauek, zalantzarik gabe, zirkulu batzuetan Axularri buruz 
hedaturik zegoen maisutasun irudia -idazle zein teologo/filosofo gisa- uzten dute agerian. 

Ildo horretatik, bidezkoa da pentsatzea Manuel Larramendirenganaino iritsi 
zela saratartuari buruzko irizkidetasun hori. Sarako Exeberriren hainbat lan ezagutzen 
zituen Larramendik Axularren hizkeraz dioena laudorioen mailakoa da: 

"El bascuence (Axularrena, alegia) es elegante, proprio, puro, abundantísimo, el asunto 
tratado por principios, probado por la Sagrada Escrirura, Padres de la Iglesia, ejemplos y semejanzas muy 
oportunas: los vicios pintados al natural y convenientísimos sus remedios"(Diccionario Trilingüe, 1745, 
XXX V or.). 

Berdintsu jarraituko du Axularren obraren harrera XIX. mendean ere, 
Intxauspe (1815-1902) horren leku.ko garbia delarik. Elizgizon honetaz geratu zaizkigun 
erreferentzien anean nabarmenenetarikoek Axularren obraren inguruko jakituriaren beni 
eskaintzen digute, eta ez bakarrik Geroko gero berrantolatuaren argitarapenagati.k. Haren 
gairaíkide izandako Duvoisinek eskuizkribu argitaragabe batean idatzirik utzi zuenez, M . 
le Chanoine Inchauspe zera zen, "un theologien, plein de science et bon prédicateur, qui 
avait étudié a fond l 'oeuvre d' Axular" alegia (apud Altuna 1987, 77). 

Badirudi, dena den, Intxausperen Gero-zaletasun hori ez zela aski berandura 
arte hasi eta betiere prebentzio ideologiko-erlijioso handiz20. 1862ko martxoaren 20an 

20 - Gero-ren erabileraz eta irakurtzeko apaiz zenbaitek jarri debekuaz Intx.auspek eman zion "réponse 
textuelle", Duvoisinek berak ematen digu: "La défense de cette lecrure est un puritanisme assez mal 
entendu. Le reproche le plus grave qu'on ait fait a Axular, c'est un expression trop crue quant a la 
question de concupiscence. Sa parole était probablement bienséante au temps ou il vivait; aujourd'hui, 
elle peut blesser quelquefois certaines oreilles; jamais on n'est plus délicat sur ce point que lorsque les 
moeurs sont plus relachées" (apud Al runa 1987, 77). 
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d ' Abbadie-k L.-L. Bonapane printzeari bidalitako eskutitz batean zioenaren arabera, 
Intxauspek oraindik irakurri gabe zeukan berak, Abbadiek, bertatik, eta Bonaparteren 
enkarguz, Axularren oroitarrian jartzeko esaldiren bat atera zezan utzi zion Gero liburua 
(ikus Lacombe 1943: 1956, 368). 

Edonola ere, Axularren hizkera eta planteamendu erretorikoaren harrerak 
badu disidenterik ere, iduriz Axularren estiloa ez da guztien gogokoa. Honako hau diosku 
Duvoisinek, esaterako: 

''La parole d' Axular est abondante jusqu'á l'exces; elle n'est pas toujours d'un tres bon 
goüt. Ce n 'est pas dans son livre qu'il faut chercher le modele du style, ni la pureté du langage" (apud 

Alruna1987, 77)21 . 

Areago, "ce n 'est pas dans le Gueroco guero qu 'il faut chercher cependant le 
beau basque" (ídem, 78). Duvoisinen ustez, euskara eder hori bilatzekotan, "on le trou
vera plus certainement dans l 'oeuvre de son vicaire, Harizmendy, qui traduit en vers 
l 'Office de la Sainte Vierge" (Ibídem). 

Euskal letren esparruan ikerketa linguistiko-literario sistemati.koei aurreko 
mendearen bukaera aldean ekin bazitzaien ere, gauza jakina da XX.a izango dela lan siste
matiko-zienúfikoen mendea. Inolaz ere, oinarriak Vinson bezalako baten lanetan (Vinson 
1981 eta 1898) bilatu beharko dira nagusiki. 

Axularren bizitzaz eta obraz den bezainbatean, ahalegin filologikoari zor zaio 
nolabaiteko herritartzearen "uholdea". RIEV aldizkaria dela medio, argitara ematen hasiko 
dira Gero-ren lehen argitalpenaren zatirik handienaren faksimila (RIEV IV-VI, XI eta 
XXIV), Añibarroren bizkaierazko bertsioaren lehen berrogeita bi kapituluak (RIEVXN
XVIT, XIX-XXII eta XXIV) eta lehendabiziko apunte biografikoak (Urquijo 1911). 
Tartean ez da faltako gipuzkerara isurtzeko saiorik ere (J. Ateagarena, Euskal Esnalea, 
1909tik aurrera). 

1936-39 bitarteko gerrak maila guztietan (kulturala eta literarioa barne) 
sortutako etenketa mendearen bigarren erdialdean hasiko da gainditzen, eta, ondorioz, 
Axularren obra ezagutarazteko edizioak ere areagotzen. Hamar-hamabi urteko zikloak 
errespetatuz, Gero-k edizio desberdinak (elebiduna, faksimila, etab.) ezagutuko ditu han
dik aurrera: 1954, 1964,1976 eta 1988. 

Hasierako zabaltze ahalegin haien ondokoak izango dira, neuni handi 
batean, kriti.kan eta, ondorioz, jendearengan Axularren obrari buruz geratu pertzepzio ho
mogeneoa (topikoa?) hedatuko duten iritziak22, bai Villasanteren obren bidez barreiatuak 
nola besteren auctoritas -en bitartez. 

21 - Ez da ahaztu behar "exces" delako horrek Barrokoaren lehen mailako kategorizazio bati erantzuten 
diola hein handi batean eta, aldiz, "bon goüt" delakotik egiten zitzaion kritika parametro klasikoetan 
oinarritutakoa zela. Planteamendu kontrajarria eta bateraezina, beraz, ezin elkarrekin ezkon zitezkeen 
jokamoldeen ikuspunrutik sortzen zena. 

22 - Pertzepzio hori, erraz konproba daitekeen bezala, pertsonaiaren jakituria erretorikoaren ingurukoa eta 
obraren planteamendu erretorikoari buruzkoa da eskuarki. Adierazgarrienetarikoak baino ez ekanzearren, 
íkus Mitxelenak eta Villasantek idatzitako hauek: "Asko-jakina zen Axular eta mutila, gainera, 
zekiena esaten [ ... ] Zekiena adierazteko, berriz, zenbat gogoeta sakon, zenbat hitz zorrotz, zenbat 
aukerako exemplu!" (Mitxelena 1954: 1988,40- 41). Orobat Villasantek: ' 'Tratado con extraordinaria 
abundancia, extensión, con pasmosa erudición de citas, anécdotas, ejemplos, razones" (Villasante 
1974a, 31). 
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1. 2.- ... AZKEN URTEOTAKO IKERKETETARAINO 
Literatura guztietan errezepzio mai~aren arabe:akoa izan ohi_ da obrari 

eskainitako lan eta ikerketena bera ere. Ildo horretatik, zalantzarik gabe esan daiteke azken 
mende honetan Axularrek jaso izan duela ~re balioarengati_k leg<;>~okee!l errezepzioaren 
kategoria, izan ere areagotuz joan baitira han eta haren obran eskaimtako ikerketak. 

Guztien artean literaturaren historiaz arduratu den bibliografia aipatu 
beharko litzateke lehendabirl. Haien helburua oinarrizko ikuspuntu historiko-literarioa 
eskaintzea izan den heinean, literaturaren protagonistek eta haien obrek jendartean ezagun 
bihurtzeko aukera izan dute. 

Ezagutarazte lan horretan ohargarria da Francisque-Miche~-ek Le _P_ays 
Basque (1857) liburuaren bidez egindako ahalegina. Haren ondore~ ez ~a gutx1_ 1zan 
urdazubiarraren irudia literaturaren hlstorian kokatzen eta kaleratzen saiatu direnen saioak: 
Orixe (1927), Lafitte (1941), Etxaide (1958), Mitxelena (1960), Villasa~te (1961) eta 
beste zenbaitenak. Hauen anean, ez dira gutxi izan Axularren prosa erretorikoa eta haren 
funtzioa eta balioa nabannendu dituzten autoreak, besteak beste Sarasola (1971 ; 1976), 
Orpustan (1996) eta Kortazar (prentsan)23. 

Bibliografia espezializatuagoaren e:e1'!1uan, baina gaur ~gun. Axularren 
inguruan ikerlariak aurki dezakeen panor.a~a b1bho~afi~oa exhaust1~ok~ urr.atzeko 
asmorik gabe (ik. Villasante 197 4; hark eskairutako lan omamzko eta orobiltt:ai1eari azken 
20 urteotan argitaratuak gehitu beharko litzai~oke), gure lane:ako garrantz1tsuen gerta
tzen diren arloetan burututako idazlanen norab1dea marraztu nahi genuke hemen. 

1.2.1. - AXULARREN BIOGRAFIAZ 

XVI-XVII. mendeetako historia-atal partzialak osatzeko dagoen dokumentu 
eskasian Urkixo (1911), Manuel Lekuona (1954), Irigarai (urte~), eta Villasante 0?72) 
aipatu beharko lirateke. Horiekin hatera, garrantzitsuak dira A. Irigaray eta Juan Agurrre
rena (1978) eta azken honek argitaratutako perfil biografikoa eta dokumentuak (1980). 

Saratarraren bizitzaz ezer gutxi jakiteaz gain, Axularren eta hare~ garaikideen 
prestakuntza (akademikoa eta erretorikoa) ez~gutz~n hasteko lan~ ~re falta ditugu. Eska
sia honen aurrean, azpimarragarriak dira Itz1ar Mitxelenak eska1mtakoak (1974; 1977), 
besteak beste. 

1.2.2 .• OBRAREN PLANTEAMENDUAZ 

Oro bar, eta egia aitortzeko, ikuspuntu lingusitikoa izan da nagusiki ~u
larren obrara hurbiltzeko erabili izan dena; eta linguistikoaren barrenean, honelako bereu
ketarik egin ahal bada bederen, atal lexikoa eta. m~rfosintaktikoa i~an dira baloratu diren ia 
bakarrak, bai obra onetsi dutenen artean eta bai gaitzesteko erabakia hartu zutenen artean. 

Planteamenduaz esan dena gaia deskribatzera mugatu da eskuarki, !barren 
esplikazio-nahiaren salbuespenarekin. Horregatik agian izan ~a !barren Genio 1 Lengua 
liburua (1935) ondoko urtetan hain eraginkorra: giltza filologikoez harantza, ~b~ar~n 
planteamendu eta funtzionamendu orokorra ulertzen ~aiatu z~l~o eta, horretan omarnturik 
eta jeneralizatzeko asmoz, literaturaren klabeak eskamtzen Jakin zuelako. Harek aurkeztu 
23 - Autorearen adeitasunari esker kontsultatua. 
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proposamenak Gero irakurtzeko eta ulertzeko sistema egokia eskaintzen bide zuen. 
Harrezkero interpretazio gehienak Ibarrek jorratutako bidetik abiatu izan dira, alegia 
Axularrek bere obran bertan gauzatu zituela gerokoentzat idazteko baldintza edo arau izan 
behar zuten ezaugarriak: pedagogikoa, pragmaúkoa eta jeniala. 

B. Urgell (1991) izan da Axularren obra interpretatzeko teoría hau kolokan 
jarri duen lehena oso lan interesgarri batez; besteak beste Ibarrek Axularren obran atzema
ten bide dituen ezaugarrien oinarriak dira zalantzatan jartzen direnak. 

Dena dela, zehatzago ikusi ahal izango ditugu kritika horren bestelako 
nondik-norakoak tesi-lan honetan barrena. 

1.2.3.· PLANTEAMENDU ERLUIOSOAZ 

BainaGero liburuaren azterketa ez-linguistikoez gauza gehiegi esan ez 
bagenezake ere, are gutxiago komenta liteke Axularren planteamendu aszetiko-teologi
koaz. Egia esan, inor gutxi arduratu da liburuaren edukiaz eta bertan antzeman litezkeen 
joerak, isiluneak, beste tradizioekiko paralelismoak eta bestelako puntuak finkatzen. 

Ezaguna da Intxausperen "liburua ordenatzeko" nahi hartatik sonutako zitua, 
eta, beharbada, horixe izan da liburuaren mamia ulertzeko egin den saiorik nagusiena, 
burututako espurgazioek benetako bame kontraesana sortu bazioten ere nahi / asmo 
horretan. 

Bestalde, Urkijok berak ere ez zuen horretaz gehiegi sakondu, baina labur
tuta utzi zuen puntu horri buruz pentsatzen zuena Etxeberri Sarakoaren hitzak bere bihurtu 
zituenean: "único euskaldun que, en tiempos pasados, supo, dejándose de traducciones 
literales, recoger y expresar en hermoso vascuence el meollo más selecto de la Teología 
católica" (Urquijo 1911, 538) 

Jakina, arazoa etor liteke Gero liburuan ematen diren pauta aszetikoak "el 
meollo más selecto de la Teología católica" gisara agertzen direnean. Baina ez da horre
lakorik planteatu. 

Gehienik ere, planteamendua problematizatzen ez duten lanak dira bakanka 
agertu direnak. Teologiari buruzko argitalpenen artean, esaterako, Balenziagarena (1990) 
da azken urteotan kaleratu den bakarra. Katolikoen probetxu izpiritualeko helburu soilaz, 
Axularren testuen glosatze eta zenbait kontzepturen katalogatze lana da. Adi-mugaz 
honantz dagoenari, inondik ere, jeneralizazioak eta bestek esandakoen errepi.kapenak 
baizik ez zaizkio eskaintzen bertan. 

1.2.4. - IDAZLANAREN ALDERDI FORMALEZ 

Badirudi hizkuntza bera, dituen maila diferenteetan, izan dela ikertzaileak 
gehien erakarri dituena, bai gaitzesteko nola laudatzeko. 

Ildo horretatik, azken mende erdi honen hasieran, Lekuonaren iritziak 
09.54) izan ziren sektore zabal batzuen pertzepzio linguistiko-literarioa labubildu zutenak, 
batik bat urdazubiarrari leporatutako erdarakada eta barbarismoei dagokienean. 

Baina aurreko ahaleginak inolaz ere gutxietsi gabe, azken hogeita bost 
uneotakoak izan dira, ezbairik gabe, ziturik sistematizatuenak eta sendoenak eskaini dituz-
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tenak. Ildo horretatik, aitortu behar da ikertzaileen interesgunea ezezik idazleena ere 
gertatu izan dela -ezin zitekeen bestela!- urdazubiarraren hizkuntza. G. Arestiren ' 'Flexio
nes verbales empleadas por Pedro de Axular en su obra Guero" (FLV 3, 1971, 197-221) 
lanarekin hasita, azken urteotako ikerlanetaraino (0driozola24, ... ), kateak ez du etenik 
ezagutu, tartean J. Arzamendiren25 eta M. Azkarateren26 lanak bezalakoak izan direlarik. 

Dena den, nabarmentzekoa da Villasantek atal honetan ere egin duen lan 
erraldoia: lexikografia arloan prestaruriko Axular-en hiztegia (1973) askietsirik ez nonbait, 
eta morfosintaxi arloari ekin zion. Haren ondoren aurkeztutak:o emaitzak27, ohi bezala, 
Axularren irakurle eta hizkuntzazale guzúen erreferentzia bihurtu dira. 

1.2.5. - ERRETORIKAREN IKUSPUNTUTIK 

Ezaguna da Erretorikak iharduera komunikaúboaz diharduela oroz gainetik. 
Igorleak bidali nahi duen mezuaren sortze-unetik beretik hartzailearenganaino iristeko 
dauden urrats guztiez arduratuko da beúere eta pausu horiek arautzen edo saiatuko. 
Guztiarekin, interes berezia erakutsi ohi dute obraren originaltasunaz eta formaz dihar
dutenek. Ikusiko den bezala, alabaina, gurean ez dirudi hauen perspektiba hizkuntzaren 
alderdi fonnalena bezain emankorregia gertatu denik. 

1.2.5.1.- Originaltasunaren azterketa 

Jakina denez, esku artean dugun obraren "originaltasun" maila ustezko 
iturriekiko askatasunaren arabera izan da neurtua gehienetan, iturriekiko urruntasun
hulbiltasunak originaltasun-(eza)az epaitzeko premisa huts bezala jokatu duelarik. 

Axularren obraren originaltasunik eza baieztatu izan dutenen berbaldiak 
normalean papereratu gabe geratu diren arren, badirudi iritzi horren hedapenak ondorioak 
izan dituela urdazubiarraren obra zuzenean ezagutzeko egokierarik ez dutenen ikerlanetan. 
Hori dela eta, agian alor honetan azken urteotan agertu diren lanen artean esanguratsuena 
eta, aldi berean, harrigarriena A. García del Moral eta A. Román de la Rosa-ren eskutik 
datorrena izango genuk:e. 

Ikertzaile horiek Fray Luis de Granadaren omenez 1988an burutu zen 
Nazioarteko Kongresuan aurkeztu "Fray Luis de Granada, autor europeo" izeneko 
artikuluan (García del Moral eta Román de la Rosa 1993, 269), eta Luis de Sarriaren 
bibliografian sakontzeko elementu aberatsen artean, bat-batean eta inolako daturik ez 
oinarririk eskaini gabe, tesi-lan honetan aztergai izango dugun Gero liburua aurkeztuk:o 

24 - Axularren kasu-markadun adizldak, Gasteiz, 1990, doktorego-tesia, arg. g .. 
25 - Las frases condicionales en Axular (1973, argitaratu gabeko tesina). 
26 - "-ni -z erlazio hizkiak denborazko aditz lagunetan rumiar eta Etxeberri Sarakoarengan", Euskera 25, 

1980, 401-416. 
27 - Besteak beste: Estudios de sintaxis vasca (Oñati, Ed. franciscana, 1978); Sintaxis de la oración 

simple (Oñati, Ed. franciscana, 1980); "Las oraciones causales en AJcular" FLV 37 (1981), 9-18; 38 
(1981), 9-21; 39 (1982) , 9-20; 40 (1982), 359-386. 
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digute "Traducciones" delako atal baten barnean28 . 

Beste guztiagatik serioa eta interesgarria den artikulu honetan zalantzarik 
gabe adierazten da egia ez den zerbait, edo egokiago nahi bada, frogatzeke dagoen zerbait 
hain zuze~, hots, Axularren Gero liburua itzulpen hutsa dela. Horretatik, logikoak izanik 
eta bestenk ez bada ere, Granadakoaren 10-15 orrialdeak itzultzeko Axularrek seiehun bat 
orrialde behar izan zituela ondorioztatu beharko litzateke. 

Nolanahi ere, Gero liburua erretorikaren ikuspuntutik gehiegi aztertua izan 
ez den arren, egia da bat baino gehiago izan direla originaltasunaren inguruan egindako 
saio serioak, nahiz eta gorabehera askotxorekin beharbada. 

Urkijok, esaterak:o, ez bide zuen burutu sistematikoki ikertu nahi izan zituen 
eraginen azterketa, horretarako asmo tinkoa erakutsi zuen arren. Halere, Urkijori zor 
zaizkio libururaren originaltasunaz isuri diren iritzirik zabalduenak (1912). Mitxelenak ere 
zenbait bide urratzeko aztama eta ohar metodologikoak eskaini zituen (1971). 

Motu propio Inventio atalekoak diren aipamenei dagokien bezainbatean, 
aitortu beharrekoa da Iragarairen lantxoak ( 1954) akats eta hutsarte nabarmenak zituela 
eta, argi izpiak ekarri zituen arren, agerian uzten zuela lan osoago baten premia. Bestalde, 
P. Etxeberria (1973) aipamen bibliko guzúen erreferentziak idenúfikatzen, zuzentzen eta 
finkatzen saiatu zen, jakin gabe lan hori ordurako Urkijoren liburutegian bertan zegoela 
eskuz prestaturik, nahiz eta zenbait akatsez zipristindurik29. Inolaz ere, Etxeberriarenak 
ere bazuen zuzendu beharreko huts nabarmenik (ikus 9.4 atala). 

Horiezaz gainera, gogoratu baino ez atal honetan -batzuetan zeharka, 
bestetan zuzenago- sakontzen lagundu duten bestelako saioak ere. Horra hor, esaterako, 
Chaho, Humboldt, Schuchardt, Farinelli, Azkue, Mitxelena, Villasante eta beste hain
baten lanak eta oharrak. 

1.2.5.2.- Prosaren azterketa eta obraren egituraketa 

Ezer gutxi esan genezak:e bestelako alderdi erretorikoez egindako ikerketei 
buruz,.erabateko gabezia somatzen baita euskal letretan Erretorikaren ekarpen eta eraginei 
dagokienez. Neurri handi batean, eginkizun egon da XVI eta XVII. mendeetan ikasketa 
humanistikoetan hain garrantzitsua izan zen disziplina honek euskal idazleen obretan izan 
duen isladaren azterketa. 

28 - Zehatzago izateko, "Vida de austeridad y de misericordia" at.alaren barruan, azken azpiatalean, Luis 
Granadakoarenak bide diren "Otros breves opúsculos" izenekoenean alegia, honako inforrnazio hau 
plazararu da: 
"Tratado de las postrimerías (con el Vita Christi de 1559, Obras, XI, pp. 395-405, y en Oraci6n y 
meditación, Obras, JI, pp. 98-210). Contra los que dilatan la penitencia para la hora de la muerte 
(primera Guía, libro I, ce. 8-9; Obras, X, pp. 42-60). 
Traducciones: 
Trattaco de i quatro escremi ultimi dell'huonw, Roma, José d' Ageli, 1576. Reedición: Venecia, 1601. 
[ ... ] 
Cuero bi partetan partí tus (sic) eta berecia ... , Bordelen, 1643 [ ... }" (García del Moral eta Román de la 
Rosa 1993, 269). 

29 - fakuizk:ribuaren egiletza Fray Lucio M' Núnez delakoarena bide da, honela agertzen baita idatzirik 
ornen hasieran: "B.P. Fray Lucio M' Nuñez / Colegio de San Buena Ventura/ Guarecchi / Firenze" 
(ik. "Julio de Urquijo" ondarea, 8.022 zkia.) 
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Edozein modutan ere, XX. mendea aurreratu abala agenuko dira lehenengo 
balorazio orekatuak Axularrek erabili hizkuntzaz eta estiloaz. 

Ildo horretatik, haren estiloan ongien sakondu dutenetako bat On Manuel 
Lekuona genuke, urdazubiarraren estiloaren ezaugarri nagusiak zehaztu baitzituen 1954an 
kaleratutako Gero· ari prestatu zion hitzaurre ospetsuan: 

"Esakun !aburra. Estilo !aburra. Eta, ium ere, Axular eztegu bat-ere parrafo-zale. Luze itz 
egingo dizu alcliz aldiz; bañan iñoiz ere ez parrafo bakar luzean. Sona txiki asko dun itzaldia degu beti aren 
itzalclia Eskutada t:xiki asko batuko clizkigu arek zama aundian; bañan beti ere olaxe, sonaka; ez bein ere, 
mahats-aiena iduri, parrafo nahasi, klausula luze, amas-etengabeko periodo bakar batean. Aclitza, berboa, 
maiz indicativoan. Gerundioz eta participioz eta subjuntivoz eta relativoz asko luzatu gabea beti ere 
paragrafoa .. luzabidez eta luzagarriz aizatu gabea, «anpatu gabea», berak liokean bezela 

Ots, orratik! Ez uste izan orrenbestez, Axular'en estiloa, amas-estuko estilo lakonikoa 
danik. Estilo lakonikoa, ebakia, itz-neurtua, Kempis'en De imitatione-rena bezela, edo Salomon 'en 
Proverbia -rena bezela, azal eta mami, dana labur. Ez. Axular askotan gai luzeari clitxeko. Eta eraz, berriz, 
zati labur bakoitza leunkiro alkartzen du zati urkoakin. Ortarako du ark, daukan bezelako arte, daukan 
bezelako Retorika. Retoriko bortitza baita, izan ere, gure Sara'ko Erretor zar, antziñako Tolosa'ko edo 
Salamanka'ko ikasle gotorra ... " (Lekuona 1954, xxi-xxii) 

Badirudi, dena den, Mitxelenaren iritzia izan dela orekatuenetariko bat eta 
estiloaz zabaldu den ikuskera egokien edo laburbildu duena. Honela zioen Axularren 
estiloa komentatzean: 

"Abundante y con una ligera propensión a la elocuencia, la expresión es siempre precisa y 
ceñida a destacar Ja fuerza del razonarrúento. No hay en Axular huellas de barroquismo y sí más bien, 
aunque con mayor sobriedad, una cierta semejanza con la manera de fray Luis de Granada. Siempre se han 
celebrado con razón sus admirables versiones de textos latinos, tan vascas como exactas" {Mitxelena 1960, 
74) 

Edozein gisaz, eta hedatutako iritzi horiek inolaz ere gutxietsi gabe, badira 
alor honetan bi ahalegin serio orain arte bestelako jarraipenik izan ez dutenak, bi-biak, 
zein bere plantearnendutik, Axularren prosaz arduratu direnak. Oterrninen eta Letarnen
diaren ikertze-lanez ari gara hain zuzen. 

A. Oterminek 1973an lizentziatura memoria gisa burututako Aproximación al 
ritmo de la prosa de Axular !anean, neurri batean bederen, hemengo lan honen ildo 
berdintsutik abiatu nahi izan zuen. Egileak dioen bezala, "aspira a ser una primera 
aproximación a la estructura de dicha prosa. Y esto bajo el aspecto que se nos ha pareci?o 
más interesante y llamativo; a saber el rinno" (Otermin 1973, 3). Ikerketak, beraz, maila 
semantiko-ideologikoa, fonetikoa eta sintaktikoa hartuko ditu abiapuntu errinnoa osatzen 
duten osagarrien azterketarako. 

"Kausa-efektua" dinamika argiegi ez badago ere, egia da, alabaina, etenketa 
bezalako fenomeno bat gertatu zela ikerketa erretorikoan Axularrek Granadareki.ko zuen 
dependentzia demostratuago eta "hedatuago" edo geratu zenean, Villasanteren obra 
dibulgatzailearen ondotik hain zuzen (1972). Handik aurrera -eta ez da hau ínori inolako 
"errurik" egozteko nahia, konstatazio huts bat baizik- ikerketak kualitatiboki Axularren 
itzulpen eta hizkera arlora mugatu ziren, originaltasun erretorikoaren eremu irristakorrak 
baino bizi.ki ziurrago diren horietara, zalantzarik gabe. 

Bide horretatik, J.A. Letamendia, Axularren obraz ziharduen argitaratu 
gabeko lizentziatura memoria baten ondoren, saratarraren baitan zegoen "itzultzailearen 
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ezin ukatuzko estilo nahia ( ... ) eta ( ... ) beronen erretorika zaletasuna axola handiko 
eragile bezala" (158 or.) agertzen saiatuko zen "Erretorika klasikoaren eragina Axularren 
aipamenen itzulpenetan" izeneko artikulu laburrean (Euskera XXII, 1977). 

Ikertzaile bera izango da handik urte batzuetara, eta aurreko lanaren ildo 
beretik, Axularren prosa berriro plazaratuko duena (1981), betiere itzulpenen azterketaren 
ikuspuntutik. Argitaratu gabeko tesinatik ateratako atalek osatuko dute artikulu hau. 

Ikus daitekeenez, Axularren estiloa erreibindikatzeko saiorik faltako ez den 
arren (Goikoetxea Arrieta 1991), urriegia dugu Erretorika arloko ikerkuntza. Paradoxi
koki, aztergaien multzoak ez dirudi honelako lazeriak zuritu ahal izateko bezain zabala. 
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11.- INGURUMARI 
OROKORRA 



_______ //. - /ngurumari orokorra ______ _ 

2.1.- GIZARTEAREN KONFIGURAZIO-LERROAK 

Euskal Literaturaren historiografiakjasan etajasaten dituen era askotako ga
beziak direla medio, ezagunegia da erreferente sozial eta kultural anitzek irudikapen 
hutsetan geratu behar izaten dutela sarritan, historiaren ibilaldian atzerantz joanago, eta 
gehiago. 

Gure aldetik ere agian urrutiegi joango ginateke XVI-XVII. mendeetako 
irudikapen sozio-politikoa egiten hasiko bagina. Baina, era berean, ezinbesteko dirudi 
Gero-ren sortze-baldintzak behar bezala ulertzeko garai hartako gizarte-egoeraren oinarri
en lerroak, azaletik bada ere, marrazteak, prosaren errealitatearen azalpen egokirako gil
tzarri zenbait eskain bailitzake. 

2.1.1.- ERRENAZIMENDUTIK BARROKORANTZ 

Oro har, bi dira Axularren obra ulertu ahal izateko nabarmendu beharreko 
kultur fenomeno nagusiak, hau da, Gero liburuaren konfigurazioa baldintzatzen agertzen 
diren faktoreak. Batetik, haren garaiak Errenazimenduarekin duen lotura eta zor kulturala 
eta, bestetik, erreforma-kontrarreforma giroari -bertan munduratu baitzen- zor diona 

Aldaketa handi eta sakoneko garai han modu gatazkatsuan bizi bazen ere30, 
aipatu kontraesanean ezin da azpimarratu gabe utzi izatez prozesu bakar bat bezala ulertu 
behar den horren harnean gertatuko dela Euskal Herriko panorama literarioaren esze
natokia. Esan nahi baitugu kultur arloan eta, batik bat, literaturarenean agertzen diren 
lotura faltak edota etenketak gehiago ikusi behar direla sakonean jarraipena duen prozesu 
baten azaleko fruitu bezala etenketa bezala baino, elkarren arteko loturarik gabe dirudien 
"Ettepare-Leizarraga-Axular" hirukotea, aldaketa sakonak ezagutzen ari den gizarte kon
plexu baten partaide diren arren, sustrai sozio-kultural beretsua duten autoreak baitira. 

30 - Maravallek gogorazten duen bezala, "la situación de conflictividad es normal en la base del Barroco" 
<Maravall 1975: 1983, 96). Gainera, aurrerago dioenez, krisi objektibo hori modu berezian izan zen 
gizanean bameratua: "se traduce en un estado de inquietud -que en muchos casos cabe calificar como 
angustiada-, y por tanto de inestabilidad, con una conciencia de irremediable «decadencia>>" (Maravall 
idem). 
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Kulturalki, beraz, asko da Axularren mendeak Errenazirnenduak: sortutako 
tradizioari zor diona (Wardropper 1983, 7-hk.), izan ere eragin eta hedapen handia lortu 
zuen garaiko pentsamendu-molde gehientsuenetan. lldo horretatik, ezin da ahaztu ondoren 
etorriko den forma kultural berriaren garrantzia ere, hots, Barroko izendatua izango 
zenarena. Barrokoaren kontzeptua, historikoki izan dituen zailtasunen gainetik, honetara 
laburbil liteke: "no es sino el conjunto de medios culturales de muy variada clase 
reunidos y articulados para operar adecuadamente con los hombres, tal como son enten-' 
~dos ellos y sus grupos[ ... ], a fin de acertar prácúcamente a conducirlos y a mantenerlos 
mtegrados en el sistema social" (Maravall 1975: 1983, 132). 

Baina agian Errenazimenduaren fruiturik nabarmenena Erdi Aroaren buka
eran antzemango den Aintzinatearen aldeko joera izango da, dinamika honen fruituak lite
ratur alorrean ikusiko direlarik bereziki. Errenazimendua, behiala azpimarratua izan zen 
bezala, 

"estriba en un esfuerzo por introducir la belleza den la expre~ión mediante la imitación 
formal de los clásicos griegos y latinos. La ocasión para este gran movimiento de ideas [ ... ] ha sido el 
entusiasmo y la admiración suscitados por el nuevo conocimiento de las obras literarias de los antiguos, 
desenterradas de los archivos y bibliotecas monacales o importadas del Oriente bizantino por conductos 
diversos. La revelación del mundo clásico constituyó ahora[ ... ] un revulsivo para la conciencia europea, 
que se sintió agitada por un irreprimible sentimiento de simpatía hacia la cultura antigua. [ ... ] Europa 
experimentó en el XV un auténtico Renacimiento, toda vez que la Antigüedad le fue revelada, no 
parcialmente y tamizada a través de otras culturas (persa, siria, egipcia, árabe o hebrea), sino directamente 
en la gran masa de sus tesoros. Poetas y dramaturgos, gramáticos y retóricos, historiadores y filósofos 
fueron ahora conocidos en sus textos originales, libres de toda suerte de mixtificaciones" (Carreras y Artau 
- Carreras y Artau 1943, 611-612). 

Egia da, alabaina, aipatu joera kultural horietan, maiz asko berdintsuak izaren 
jarraitu arren, sakoneko norabide aldaketa bat emango dela hurrengo urteetan, xedeak 
zeharo ez~rdinak atzemango direlarik Barrokoaren etorrerarekin. Hori dela eta, biziki 
nabarmena izango da literaturan bertan Errenazimenduak: lasaitasuna eta oreka bilatzen 
dituen bitartean, Barrokoak bestelako helburua duela, izan ere honek "procura conmover e 
impresionar, directa e inmediatamente, acudiendo a una intervención eficaz sobre el 
resorte de las pasiones" (Maravall 1975: 1983, 170). Adibide gisa, Axularren obra bera· 
norabide horretakoa agertuko da bete-betean. 

Nolanahi ere den, euskal literaturaren panorama urriak literatur fruituetan 
errenazimenduarekiko nolabaiteko berankortasuna erakutsiko badu ere, ideien mugimendu 
erraldoi honek klasikoen eta "letren" aldeko joera ezarriko du beste lekuetan bezalatsu, 
gure lan honetan hain garrantzitsua iz.a.ngo den erretorika bera birbaloratzen eta metodikoki 
erabiltzen hasi.ko delarik. 

Honenbestez, jakintza arloan iraultza antzeko bat burutuko da ordurarte 
zegoen jerarkizazioan31. 
3 1 - "Los medios renacentistas experimentan un creciente despego por la teología y la dialéctica 

escolásticas, que habían detentado la hegemonía científica en los siglos anteriores, y realzan frente a 
ellas las otras disciplinas liberales caídas en inrerioridad por el abuso de ambas. El cultivo de las 
humanidades se centra en la gramática y en la retórica: y, rechaz.ada la lógica escolar al uso, se busca 
una nueva dialéctica de tipo asimismo gramatizante y retorizante. El complemento a las humanidades 
lo constituye la enciclopedia científica, que abarca los conocimientos sobre el mundo real. Tal vez el 
sentido más profundo de la revolución renacentista se concreta en esa exaltación del saber profano, que 
acabará por originar en el siglo XVI una nueva ciencia y en el siglo XVII una nueva filosofía" 
(Carreras y Artau - Carreras y Artau 1943, 613). 

48 

_ ______ //. - lngurumari orokorra _____ _ 

Oro har, XVI. eta XVII. mendeetako kulturan Errenazimenduak: izango duen 
eragina areagoturik emango da oratoriaren esparruan. Ildo horretatik, Martík dioen bezala, 
"los autores que han tenido una concepción más grandiosa de la retórica ha sido los 
renacentistas" (Martí 1972, 13). 

Guztiarekin ere, garai honetako literatura idatziak lotura (konpromezua, zen
baitetan) ezin hertsiago iz.a.ngo du boteerearen eta gizarte-ordenamenduaren planteamendue
kin. Kultura barrokoaren gune garrantzitsuenetaúk euskal eremuraino iritsiko den literatur 
barreiak:eta ere oro har eskema nagusi horiei jarraituz burutuko da. 

2.1.2.- HUMANISMOTIK ERREFORM(ET)ARAINO 

Errenazimenduaren eta Barroko izenekoaren arteko continuum antzeko 
honetan bada faktore garrantzitsu bat Barrokoaren kulturari izaera propioa hartzen lagun
duko diana eta, aldi berean, aurrekoaren planteamenduetatik zeharo bereiztera eramango 
duena. Erlijioaren esparruan prestatuko den Kontrarreformaz ari gara. 

Asko mintzatu da eta asko idatzi erreforma-kontrarreformari buruz eta ez 
genuke hemen apunte zenbait baino egin nahi Ax.ularren liburuaren esanahia fenome
noaren bere osotasunean kokatu ahal izateko eta ulertarazteko. Izan ere, historikoki eta 
kulturalki garrantzi handikoa izan bazen erreforma protestante eta katolikoaren arteko 
gatazka, euskal lurraldeetan gertakari hori hil ala biziko bihurtuko zen bertako biztanle 
askorentzat. 

Baina has gaitezen lehendabizi honen guztiaren bideragarri izan ziren Huma
nismoa eta Erreforma ardatzak harilkatzen. 

Bat datoz historialariak: XVI. mende bukaerak: eta XVII.aren hasierak ezagu
tuko zuten giro erreformistaren (eta kontrarreformistaren, dena esateko) aitzindaria Huma
nismoan bilatu behar dela aitortzean, antzindaritasun horrek Erreforma protestanteak: bere
bereak: bezala dituen zenbait ezaugarri garrantzitsu delineatzen baititu hasieraúk beretik. 
Kapitulu honetan gehien sakondu duten historialari horietako batek dioen bezala, 

"[ ... ] el humanismo preparó la Reforma en dos sentidos: contribuyó a este retorno a la 
Biblia, que era una aspiración de la época, e insistió en la religión interior desvalorizando la jerarquía, el 
culto de los santos y las ceremonias. Pero su concepción del hombre coincidía más con el catolicismo -al 
menos con el del siglo XX, que repudió al jansenismo- que con el pesimismo luterano y calvinismo [ ... ] 
Sin embargo, en su filosofía más profunda, el humanismo era adogmático y llevaba a una denegación de la 
teología: contra esto reaccionaron los ortodoxos protestantes y la Reforma católica" (Delumeau 1967, 25) 

Alor prak:tikoan, esaterako, humanismoaren lehen eginkizunen artean 
Jaungoikoaren Hitza transmititzeko erabiltzen den hizkuntza garbitzea egongo da. Eskri
turak gizak:ion kutsaduretatik at nahi izango ditu, planteamendu honek dituen ondorio
ekin: alde batetik, Vulgata-ren autoritatea berajartzen zen zalantzatan eta, bestetik, "filolo
gía" bezalako zientzia a-relijioso bat elizaren magisterioaren gainetik kokatzen zen. Jakina, 
erlijioaren eta fedearen eremuan metodo kriúkoa sartze horrek Erreformaren zutabe bihur
tuko du humanismoa azken batean. 

Baina humanismoaren eragina ez da erreformaren mundura mugatuko. Es
parru katolikoko teologiak ere nabarituko du haren eragina: 

"Bajo el influjo del humanismo, la teología aspira a una nueva motivación y a un nuevo 
método; pasa de los argumentos racionales a los de autoridad y tradición, de la dialéctica escolástica a la 
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investigación de fuentes, del procedimiento especulativo al «positivo», del lenguaje bárbaro de las escuelas 
al latín ciceroniano. En el lugar del sistema filosófico viene a colocarse la «tópica» teológica, esto es, la 
ciencia, no de los argumentos generales para la silogística, sino de las fuentes de la fe, contenidas en la 
Revelación y en la tradición" (Cwtius 1976, 767). 

Eragin hori, baina, ez da bakarrik humanismoaren ondorioa izango; Errefor
mak ere ildo beretsutik eramango du eliza katolikoa Halere, oraingo honetan eragina teo
logiaren berrikuntzan baino areago funtsezko printzipio doktrinal zenbaiten zehaztapen eta 
argitasunaren premian nabarituko da, eta, horrekin batera, katolizismoaren esparru ideo
logiko-erlijiosoa zaintzeko urratsak nola eman planteatzen den arazo praktikoan. Delu
meau-k dioenez, "la conmoción del cisma protestante obligó a Roma a reconsiderar su 
teología, a clarificar su doctrina y a revalorizar el sacerdote y los sacramentos" (Delumeau 
1967, 26) 

Horren fruitu gisa, besteak beste, dogma katolikoaren finkapena genatuko da 
eta eliza katolikoak kontzientziak kontrolatzeko ahalegin eskerga burutuko du. Era berean, 
aszetika berri eta "egokitutako" bat ezartzen hasiko da32, betiere bekatu "ahaltsu eta omni
presente" kontzeptuaren inguruan. Ondorioz, predikazioa bera faktore ezin garrantzitsu
ago gisara agertuko da eskema orokor honetan. 

Axularren Gero liburua -bekatuaren problematika guztiarekin: haragia33, 
iuramentuak, konbertsio bideak, etab.- horren guztiaren erakusgarri nabarmena suertatu
ko da. 

Jakina denez, Axularri bete-betean egokituko zaio teologia eskolastikoarekin 
izandak:o haustura ikustea Areago, Salarnancan ezagutuko zuen giroan eztabaida teologi
koak egunean zeuden, gauzak: teologikoki aldatuz zihozela adierazten zuten eztabaidak: 
alegia. Besteak beste, eta ospetsuenetariko bat aipatzearren, "De Auxiliis" izenarekin eza
gutu zena gogoratu beharko litzateke34. Aurrerago adieraziko den bezala, Gero-n ere an
tzeman daiteke eztabaida horren arrastorik. 

Hori guztia, adierazi bezala, Axularrek bizi beharko du hurbildik, hots, 
Salarnancako unibertsitatean egindako urteetan. Era berean, erretorika arloan burutu nahi 
ziren aldaketak ere frenatzen ikusiko zituen urdazubiarrak35 . 

32- Ez da ahaztu behar osagai erlijioso sakona erakutsiko duela Barrokoan sortuko den literatura gehienak. 
Arrazoia, erreforma katolikoa abian jarri zuen Trentoko kontzilioaren gizarte-eragin zabalean legoke 
nagusiki. Alabaina, idazleengan izan zuen eragina maiz asko oharkabean pasatzen den arren ("es más 
sutil y menos fácil de advertir de lo que podría suponerse"), oro har esan daiteke ezen "la 
Contrarreforma impuso la conciencia de la necesidad de ser moralmente responsable de sus obras. La 
mayor parte de la literatura que llamamos barroca se adapta a este principio" (W ardropper 1983, 11) 

33 - Puntu honetan ere Axular besteak bezalakoxea bide da, izan ere "el sexo ocupa el mayor espacio en 
los manuales de confesiones contrarreformistas [ .. .]"(García Cárcel 1989, 40). 

34 - "Adierazi dezagun [ ... ] arazo larria bideratu zitzaietela teologuei XVI heunkaren azken aldian, "De 
Auxillis" izenarekin gogoratzen dena Izan ere, gizonaren nortasun eta honen goramena humanistek 
egin zuten neurrian kontutan izanik, galdera bortitza zuten atarían: hau da, gizona bere buruaren jabe 
bada, nola konpondu honen erabakiak eta nagusitasuna Jainkoaren Jakintza eta guztien gaindik duen 
aginpidearekin" (Balenziaga 1990, 112). 

35 - Beherago ikusiko den Brocense delakoarekin bukatu ziren espektatibez ari gara, izan ere harekin 
Salamancako unibensitateak erabili jokabideak Elizak Trentoko Kontzilioaz geroztik Humanismoare
kiko hanu jarrera finkatu baitzuen, ohiko bide antzuetara itzuliz. 
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2.2.- PANO RAMA ERRETORIKOA 

2.2.1.- ERRETORIKA KLASIKOA ABIAPUNTUTZAT 

Ezaguna da Errenazimenduaren atarian erretorika klasikoaren berreskurapen 
prozesua irekitzen dela mendebaldean, eta modu berezi batez estatu espainolean (ikus 
Camilla 1978), hots, Axularren prestakuntza erlijioso-erretorikoa burutuko den esparru 
linguistiko-administratiboan. Adibide gisa, aski izan bedi erretorika klasikoan zutabe 
garrantzitsu diren liburuen gaztelerazko itzulpenez ohartzea, betiere humanisten eskutik 
egindakoak: Alfonso de Cartagenak Zizeronen De inventione, Villenak itzulitako Rhetori
ca ad Herennium, etab. 

Testu hauek bidea egingo dute espainiar humanismoaren eraikuntza proze
suan eta, aldi berean, eredu latindarra zabalduko dute garaiko prosaren esparruan. Zize
ronen diskurtsoak, esate baterako, "fueron particularmente útiles por su riqueza de recur
sos retóricos, pero también para el estudio de la gramática, la ética o la lógica" (San José 
Lera 1993, 913). 

Rafael Lapesak XVI. mendeko idazleez dioen bezala, "la mayoría de los pro
sistas se atiene a la arquitectura ciceroniana de la frase, repartiéndola en miembros contra
pesados. La marcha pausada del periodo los lleva, como antes a Santillana o Nebrija, a 
remansar el pensamiento, desdoblándolo en frecuentes parejas de vocablos" (Lapesa 
1981, 306). 

Halere, XVI. mendearen bukaeran, autore-kanonaren aldaketarekin batera, 
prosan ere estilo aldaketa emango da: estandarrak: ("standar style") egiteke dagoen berri 
bati utziko dio tokia. Bai pentsamenduan eta bai estiloan ordurarte gailendu zen eredu 
zizeroniarrari Senekarenajarriko zaio gainetik (López Grigera 1983). 

2.2.2.- ORATORIA SAKRATUAREN ILDOTIK 

Oratoria sakratua, XVI eta XVII. mendeetan barrena, erretorika klasikoaren 
prezeptibaren esparruan aritu zen bete-betean, berezko zuen ezaugarri garrantzitsuena, 
hots, movere delakoaren arloko hunkigarritasun hanpadura ohiko erretoriken aurrean are
agotutik geratzen bazen ere36. 

Alabaina, irakurle-entzulegoaren egoerak eta predikarien prestakuntza maila 
desberdinek posibilitatuta zeukaten ordurako bilakaera moduko zerbait jo daitekeena. 

Garaiko predikariak maizegi gizon ez ikasiak, bizitzan esperientziarik 
gabekoak eta, zenbaitetan, zentzun izpirik gabeak ziren. Hori zela eta, ez zekiten afektoak: 
bereizten, ezta berauek motibatzeko zer egin behar zen ere. Ez zekiten hizkuntza maila 
egokia aukeratzen, ezta diskurtso mota edo gaia ere, eta gainera ez bide zuten sermoiak 

36 - Ez da ahaztu behar esparru erlijiosokoa lirudikeen ezaugarri hau Barrokoan zehar nabarmenkiro 
atzemango dela literatura guztian. Maravallek ohartarazten duen bezala, "el Barroco piensa, con su 
contemporáneo Descartes, que, con frecuencia, los juicios (eta jokamoldeak, erantsiko genuke guk) de 
los hombres se fundan «sur quelques passions par lesquelles la volonté s'est auparavant laissé 
convaincre et séduire». Y ésta es una tesis que se repite un sinnúmero de veces, dando a esa idea de 
admiración un carácter dinámico interno. Hay que mover al hombre. actuando calculadamente sobre los 
resortes extrarracionales de sus fuerzas afectivas" (Maravall 1975: 1983, 170) (azpimarrak gureak dira). 
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prestatzeko inolako saiorik ere egiten37. Horrelak:oetan, entzuleak lokartu edo aharrausika 
hasten ornen ziren. 

Hauxe ohi zen, beraz, XVI. mendean zehar zabalduegi zegoen ajea, erre
torikaz arduratu ziren autore gehienek azpimarratzen zuten bezala. Gogoratzekoa da, esate 
baterako, Arias Montanok latinezko hexametroetan zioena38: "De ahí resulta que muchos 
ya no frecuentan los templos por miedo de perder el oído ante voces tan fuertes y 
estridentes, o los que van acuden en busca de chistes, materia de risa o con intenciones de 
llevar a cabo hechos poco nobles" (Martí 1972, 114-115). 

Baina predikarien jakituriarik ezaz aparte, arazoa areagotu egiten zen sermoie
tarak:o zerabilten metodoagatik. Izan ere, erretorika klasikoaren teknika Aristotelek, 
Zizeronek (edota Ad Herenium-en egileak) eta Kintilianok definitu zutela onartua den 
arren, San Agustinek eta, batik bat, Santo Tomasek formulatuko zuten mende hauetan 
g~enduko zen oratoria sakratuaren teknika. Azken honen eragin teologikoarekin batera, 
baina, eredu erretoriko berezia ere zabaldu zen predikarien artean. Arazoa sortu zen predi
kazio eta idazkietarako metodo eskolastikoa39, menperatu gabe, erabiltzen hasi zirenen 
artean: adibide eta irudi konkretu batzuk kenduta, batik bat sermoiak lehorrak eta astunak 
bilakatu ziren, Summa-tik hartutak:o pasarte hutsak baitziruditen askotan: definizioak, 
sailkapenak, bereizketak:, etab. 

. Trentoko Kontzilioaz geroztik, igande eta jai egun guztietan, eta bereziki 
Ganzuma eta Adbentuan, derrigorrezkoa egin zen eguneko Ebanjelioari buruzk:o sermoia. 
Horrek, oro har, agerian utzi zuen ez bakarrik egokiro prestatutako predikarien eskasia40, 
baizik eta Eskrituretatik orrialde bakan batzuk baino ezagutzen ez zituztenak nahikotxo 
zirelako predikarien artean. 

Predikazioaren erreformaren arazoa, beraz, larria zen, baina erroetatik hartu 
beharrekoa, hots, predikarien prestakuntza bultzatzen eta ahalbidetzen. Abiapuntu horre-
kin, eta erretorika eklesiastiko unibertsalik finkatzea lortu ez zen arren41, Trentoko saioak 
idazle mordoa bideratu zuen erretorika sakratuaren lubakietara. 

37 - "Y lo peor del caso era que esta improvisación indecorosa era tenida como un toque de genialidad" 
(Maní 1972, 116) 

38 - "Unde fit, ut multi ve! non ea templa fraecuentent / in quibus ingratis perdendos vocibus aures / 
pertimeant, multi risus causasque iocorum / unde petant, indignaque piis deflendaque facta" (Arias 
Montano, Rhetoricorum ... 12 or.) 

39 - Izan ere, gaitz hedatua baitzen eskolastikak eskaintzen zuena behar bezala ez ulertzea. Melquíades 
Andrés-ek gogoratzen duen bezala, "Escolástica no es un sistema de doctrinas sino un método de 
abordarlas a través de un lenguaje sencillo, un procedimiento constante de división y una estructura de 
razonamiento siguiendo unas leyes fundamentales de valor de la gramática, lógica, autoridad y razón, 
aplicadas de modo cambiante según las culturas y los tiempos" (Andrés 1989, 23) 

40 - Estatu espainiarrean ez zen hain larria izan egoera hori, Cisneros eta Talaverak burututako 
berrikuntzan predikarien prestakuntzak garrantzi haundia izan baitzuen. Horren kariaz, elizak txiki 
geratzen hasi bide ziren predikarien sermoiak entzutera joaten ziren guztiak hartzeko. Adibide gisa, 
ezaguna da Garizuman Tomás de Villanuevak Salamancan egindako sermoi baten arrakasta eta ondoko 
oihartzuna Fray Juan de Muñatones-ek kontatzen duenez, jende uholdeak bihurtu ziren katedralerako 
kaleak eta, gero, asko izan ornen ziren erlijioso sanu zirenak (in Olmedo 1960, lv). 

41 - "Se quiso solucionar el problema de la predicación, pero se descuidó el principal aspecto del mismo: 
la renovación y creación de una verdadera retórica que llenara las necesidades de la predicación y que, 
como consecuencia, se pudiera aplicar a la mejora de las técnicas de la oratoria forense" (Maní 1972, 
141) 
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Ordurarte erretorika klasikoaren "hirutasun jainkozkoaren" ildotik abiatzen 
ziren predikatzera ausartzen zirenak: Aristotele, Zizeron eta Kintiliano. Hori zela eta, ser
moietako estiloa ez zen naturala gertatzen, puztuegia, behartua eta bortitz samarra baizik. 
Jende arruntaren eguneroko lengoaiatik urrun geratzen zen mendeetan zehar garatutako 
estiloa, egokiago baten beharra sentitzen zelarik42. 

Ondoko urteetako erretorika sakratuan ere Zizeronen "erakutsi, atsegin izan 
eta mugiarazi" printzipioetara jotzea aholkatuko da. Hori eta Eskrituren eta Guraso sain
duen obren irakurketa aholkatuko da nagusiki eta sermonarioen bazterketa. 

2.2.3.- ORATORIA SAKRATUAREN PRAGMATIKA: SERMOIA 

Oratoria sakratuak garrantzi handia izan zuen kristaukuntza prozesuaren 
hasieratik bertatik. Honen ondorioz izan zuen bilakaerak esparru zehatz eta konkretu bat 
aurkiru zuen garapenerako: sermoia. 

Sermoia izango da antonomasiaz Elizak maizen erabiliko duen bidea eta 
modu berezian zainduko duena. Gogoraru behar da, batetik mass-medien faltak (inprenta 
ez da mendebaldean ezagutuko XV. mendearen erdialderarte) Elizaren eskuetan uzten 
zituela "berriak" emateko esklusibotasuna, eta, bestetik, gizartearen jerarkizazioak, foru 
demokratikoetan aritzeko garatua zen oratoria eta baliabide erretorikoak elizetara mugatu 
zituela, bertan toki aproposa aurkitu zutelarik sermoiaren forman. 

Baina sermoiaz mintzatzen garenean ez dugu ahaztu behar sermoia ars 
predicandi delakoaren helburu zuzenena baino ez dela. Halere, erretorika klasikoan erabat 
erroturik eta haren menpe bizi ziren "erretorika kristau" guztiak kokatu behar <lira ars pre
di candi horren barruan. Izan ere, predikatzearen artea ez zen sermoietara soil-solik 
mugatzen, ez baitzen ars dicendi hutsa; harekin batera, aldez aurretik predikatzaileak idatzi 
behar zuen hartan laguntzeko ars scribendi bat ere eskaintzen zitzaion edozein erretorika
liburutan. 

Edonola ere, erretorikak maila mintzatuarekin du lotura gehiago, idatzia 
mintzateko tresna edo bitarteko bat baino ez delarik. Hori dela eta, "erretorikak" zein 
"oratoriak" (sakrarua izan ala ez) ahozko teknikarekin izango du ezinbesteko lotura. Izan 
ere, erretorika klasikoaren ohiko bost operazio edo atal kanonikoetatik azkenak ( actio edo 
pronuntiatio delakoak, alegia) produktuaren ahozkotasunaz dihardu, ahozko produkzioa 
baita helburua (homidura gisa eramango dituen ahots, donu, antzerki-teknika eta keinu 
guztiekin). 

Hortaz, erretorika klasikoaz baliatuko den hizkuntza eklesiastikoa esan 
daiteke lehenik eta behin ahozk:otasunerako prestatua dagoela, sermoirako prestatua, 
jendearen aurreko docere, delectare eta movere helburuetarako. Hortik aurrera eliz
gizonek idatzirik utziko dituzten obra asko eta asko (aszetikoak batik bat) ars predicandi 
(predicandi berrazpimarratuz) delakoaren abortoa baino ez <lira. 

Bilakaera luzea ezagutu zuen sermoiak, denboraren poderioz rnodu desber
dinak garatu zirelarik (Herrero García 1942). Baina estilo landu edo sermoi klasiko bezala 
ezagutuko zenaz gain, nagusiki beste bi ereduren inguruan garatu zen ohiko predikazioa 

42 - Estilo aldaketa, biziagoa eta naturalagoa, Tomas de Villanueva (Salamanca), Alonso de Orozco 
(Madril) eta Juan de Avila (Granada, Andaluzia) bezalako predikarien eskutik etorriko zen. Horiezaz 
gain, honako hauek ere aipa litezke ezagunenen anean: Feo. de Borja (Gandia), Luis de Granada 
(Lisboa), Feo Javier (India), Feo. de Osuna (Frantzia), Pedro de Ribadeneyra (Flandes), etab. 
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(Herrero Salgado 1971). Batetik, eredu herrik:oia, henitarra legoke, hizkuntza pobre eta 
estilo zuzenekoa, baliabide erretorikorik gabea, antzezpen teknikaz baliatzen dena (ahotsa, 
keinua.k, etab.), Jaungoikoaren aginduen eta azkenkien tematikan murgildua; normalean 
sermoi hauek apaíz arrunt eta gehiegi prestatu gabekoen eskutik etorri ohi ziren. 

Bestetik, eredu izpiritualista edo dei litekeena zegoen, baliabide erretorikorik 
gabea hau ere, baína askoz ere hunkiganiagoa, hizlariaren saindutasunaren edo haren 
izaera izpiritualaren ospean oinarritua eskuarki. Terrones del Cañok dioen bezala, 

"En nuestros tiempos habemos conocido al Padre M. Juan de Avila, al Padre Lobo y otros 
santos varones, que no revolvían muchos libros para cada sermón, ni decían muchos conceptos, ni esos 
que decían los enriquecían mucho de Escriptura, ejemplos, ni otras galas; y con una razón que decían y un 
gnto que daban abrasaban las entrañas de los oyentes" (Tenones del Ca.fío, Instrucción ... , 24) 

Nolanahi ere den, XVII. mendera iritsitakoan, orduko literatura profanoa.k 
zuen ~edapen eta eragin-ahalmen indartsuagatik batik bat, sermoi landuak hartuko du 
nagus1goa. Hori horrela, sermoi klasikoa 

"entramado prefecto [bat bihurtu zen]: la exposición del Evangelio de cada día, fraseado, 
desentrañado, y concordado por El Antiguo y Nuevo Testamento, Santos Padres, Comentaristas, Teólogos 
Y Filósofos, Y aclarado con ejemplos, símiles y comparaciones, había incorporado la retórica clásica, la 
dialéctica escolástica y, hasta, lo posible, el pensamiento hwnanista" (Herrero Salgado 1993, 501-502). 

Predi.kazio landu eta kultu honek bere bilakaera propioa izango du, literatur 
formula barrokoen eraginak (handiagoak edo txikiagoak) ondorio nabarrnenak utziko ziz-
kiolarik. Herrero Salgadoren hitzetan, "como consecuencia [ ... ] se abriría ante el predica
dor una doble tentación: la sutileza del concepto y los realces del lenguaje" (ídem, 503). 

2.2.4.- PREDIKAZIOAREN EREDU DIBERGENTZIAK 

. Ildo horretatik, gazteleraren esparruko oratoria sakratuak predikazio eremuan 
1zandak? oihartzun I?raktikoari begiratu laburbiltzaíle bat emanez gero -ezin baíta ahantzi 
urda~ub1arraren ek01zpena bera ere testuinguru horren harnean dagoela-, ikuspe~ orokor 
bezam esanguratsua irudika liteke inondik ere. "' 

. N~barmena da oratoria s~atuaren teo~zazioak egokitzapen berria ekarri 
d~ela p~edikazio~e!1 eremura. Horrekin hatera, agenan da sermoi klasikoak gainditzeko 
btdeak Jartzen an direla etengabe, batez ere eskolastikoak edo zirenak eta, oro har, XVI. 
mendean zehar ohiko bihurtu zirenen arlokoak. 

. Egokitzapen prozesu horretan proposatzen ziren bide berriek bilakaera des-
b~rdinak ezagutuko zituzten eta predikazio estilo bereziak sortuko. Sinplifikatuz, bi izan 
zrren prozesu horretan nolabaiteko polarizazioa lortu zuten ereduak, betiere literatur tradi
zi~an gailendu zirenekin paraleloki agertuz: batetik, kontzeptismoaren ildokoa eta, bes
tetik, kulteranismo bezala edo definitu izan dena. 

Kontzeptismoaren ildoko ereduari dagokionez, esan behar da ohiko sermoi
laritzaren bidetik abiatu zela nagusiki, tradizioak kontsagratutako baliabide erretorikoez eta 
hitz jokuez baliatuz. Argumentazioaren garapen ezaugarri gisara, estilo antitetikoa era
kutsiko du nagusiki. 

Jakina, kontzeptismo huts horrekin hatera baziren hartara urrundu-hurbildu 
egiten ziren bestelako joerak ere. Horrela, kontzeptismo hutsak kritika handiak jaso zituen 
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bitartean, Eskritura Sainduari kontzeptuari bezainbeste garrantzi ematen ziotenak ere ez 
ziren kritiketatik libratu, gehiegikeriak egitera iritsi baitziren maíz asko. Horrela, badirudi 
Eskrituretako aípamenak etengabe et~ edoz~in aitzakiarekin e~arri ohi. zirela p~edika
zioetara. Horrek, zer esanik ez dago, zaildu eg1ten zuen entzunaldia serm01etan eta rrakur
keta liburuetan, are gehiago zaíltzen zuen, latinezko aípamenen itzultzean behar bezalako 
hizkuntza garbi, zuzen eta argira isurtzen ez zenean. 

Predi.kuetan jokabiderik hedatuena eta arrakastatsuena nonbaít kulteranis
morako bidean gelditzen direnena izango da, nozio logikoa eta kontzeptuaren estetika 
modu orekatuan elkartzen dituztenena alegia. Edonola ere, egin zitzaíen kritika handiena 
Eskritura Sainduak gutxiesteagatik izan zen. 

Beste muturrean, garaiko kulteranismoaren ildotik zihoazen predikariek ere 
kritika sakonajasan behar izango zuten43, ilun bezain ulertezin bihurtzen baítzaizkio herri 
arruntari apaizek sermoietan darabiltzaten hizkuntza eta estiloa. Detectare hitzaren ingu
ruan osatuko duten berbaldiaren baliabideek (metaforak, alegoriak, ... ) sobera erakutsiko 
dute eredu barrokoa. 

2.3.- TESTUINGURU SOZIO-ERLIJIOSOA 

2.3.1.- LAPURDI, ARRAGOA 

Oro har, XVI. mendearen bigarren erdialdean eta XVII. mendearen lehen 
erdialdean, Iparralde bezala ezagutuko dugun esparru geografikoa aldaketa askoren 
lekuko suertatuko da. Goyhenetxek dioen bezala, 

"El siglo XVI [ ... ] fue para los vascos de Iparralde tal vez el más trágico de su historia. El 
conflicto franco-español, las Guerras de Religión y, por fin, la represión de la seudo-brujería hundieron el 
país en la miseria y el terror. Entre 1512 y 1659, no pararon los ataques de una u otra de las potencias" 
(Goyhenetxel985, 234 or.) 

Maila politikoan, esaterako, Gaztelak hegoaldeko Nafarroaren beregana
tzearekin (1512), Nafarroa Behereari ibilbide berezia egokituko zaío, 1620an Frantziako 
estatuari erabat atxiki arte. Eta ibilbide berezia diogu faktore politikoak, beherago ikusiko 
den bezala, konnotazio erlijioso-kulturalak ere izango dituelako hain zuzen. Horretaz 
aparte, 1636an Donibane Lohitzuneko lurraldea hartuko du armada espainiarrak, horrek 
suposatu zuen egoera ez-egonkorrarekin. Era berean, frantsesen armadaren mugimendua 
nabaria izango da Iparraldean zehar Hondarribia setiatzeko (1636). 

Ikuspuntu ekonomikoari dagokionez, bestalde, maíz errepikatua izan da urte 
hauetako krisiaren ondoko hazkunde eskerga, batik bat itsasoarekin lotutako geografía 
ekonornikoan. Adibide gisa, Iparralde guztiak XVII. mendean, 30.000ren bat biztanle 
bide zituen, asko eta asko Lapurdi aldean bizi zirelarik. 

43 - Gizakien kritikaz gain, Jainkoaren zigorra ere egokitu ornen zitzaien horrelako prediku motatan 
zihardutenei: minbizia ezpainetan, deabrua azaldu, purgatorioan egon beharra, etab. (cfr. Herrero 
Salgado 1993, 505). 
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Baina nekazal munduko biztanle-kopurua eta maila ekonomikoa gutxiesteko 
modukoa ez zen arren44, ekonomiaren motorerik handiena gezalarekin lotua aurkitzen 
zen. Izan ere, "sin embargo de estar muy poblado, el Labourd no era un país fértil y los 
labortanos preferían «el inconstante ejercicio del mar>> ~ trabaj::rr en el camp~ cultivando la 
tierra" (Caro Baroja 1985, 166). Ondorioz, ez da hamtzekoa izango 6.000 mguru arran
tzale Ternua aldera baleak harrapatzera joaten ikustea (Intxausti 1990, 84) . Ezin ahaz 
daiteke arrantzaleen kopuru horren atzean emaztea eta seme-alabena dagoela. Denetara, 
beraz, asko ziren itsasotik eta modu horretan bizi zirenak. 

Horrezaz gain, itsas-industriak (untzigintzatik arrainen komertzializa
zioraino), inoiz ezagutu gabeko aberastasuna ekarri zien Lapurdiko kostalde eta inguruei, 
Donibane Lohizun eta Ziburu -"los dos burgos más bellos de Europa", G. Martin izeneko 
bidaiariak zioenez (cfr. Torrealdai eta Azurmendi 1985, 481 or.)- gune garrantzitsuenak 
bihurtu zirelarik. 

Esan bezala, Donibane Lohizune (12 rnila biztanlerekin 1578an) eta Ziburu (3 
rnila biztanlerekin)45 Lapurdiko arrantz portu garrantzitsuenak46 izateaz gain, Ternuako 
bidaien lekuko izan ziren. Horrezaz gain, itsasuntziola inportanteak (gerra-, merkatal- eta 
arrantz itsasuntziak hain zuzen) eraiki ziren bertan. 

Hegoaldeko jendea ere erak:artzen zuen eskualde itsastiar honek, gipuzkoar
bizkaitarrak nagusiki. Ezin ahaztu, bestalde, aberastasunaren sinonimo bihurtu izan ohi 
diren komunitate judua ere han bilduko dela (Hispano-portugesak, naparrak eta bordel
~arrak), nahiz eta 1622an herri errebolta baten ondorioz Donibanetik alde egin behar 
izango duten bi mila inguru juduk. 

Faktore hauek guztiek Lapurdi kultura eta erlijio diferenteen bilgune bihurtu 
bazuten ere, komenigarria da ez ahaztea euskara arrago honetako mintzabide garrantzi
tsuena izan zela. 

Aberastasun ekonomiko eta kultural honek, besteak beste, eliza katolikoaren 
eta elizgizonen presentzia ugaritzeko aukera ekarri zuen, ondasunekin eta herrien 
aberastasunekin lotuegi baitzegoen apaiz eta bestelako elizgizonen ugalketa. Axularrek 
ezagutuko zuen Saran, esaterako, eta adibide bat baino ez da, asko izan ziren Lancreren 

44 - Askain eta Sara heniek, esate baterak:o, aberastasun nabaria erak:usten dute. Horren adierazgani bide da 
Sarako elizaren konponketa, Axularrek bideratu eta burutu zuena alegia (Urquijo 1912a, 548-549). 
Badirudi lehorreko hazkunde hau, hein handi batean, Kontrarreforrna katolikoak bultzaturik:o eredu 
ekonomikoari esker gertatu zela, ezaguna baita lurrarekiko loturak: itsasokoak: baino askoz atxikimendu 
handiagoa dakarrela moral eta erlijioarekiko. Pierre Lancrek berak ongi ohatarazi zuen bezala, itsasoa 
beti izan da inkonstantzia, inmoralitate eta prebisio ezaren sinboloa (Lancre, Tableau de l'inconstance 
des mauvais anges et demons .. ., 1612, I. lib. II. disk., 31-32 or.; apud Caro Baroja 1985, 166), erlijio 
katolikoak bortizki burrukatuk.o zituen elementuen sinboloa hain zuzen. 

45 - Orduk.o euskal hiri nagusiek zeuk.aten biztanle kopuru bera gutxi gorabehera. Bilbok adibidez, 5.000 
inguru zituen. 

46 - Donibanen mende hasieran 721 marine! zegoen; handik une gutxitara seikoiztu egingo zen kopurua. 
Horrezaz gain, itsasuntzitan denetara Baionak baino tenelaje gehiago zeukan (Torrealdai eta Azurrnendi 
1985, 481). 
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aginduz "garbituak", arrazoi erlijioso eta ez hain erlijiosoak zirela medio47. 

Jakina, honek guztiak zerikusi handia izango zuen gero sortzen eta finkatzen 
hasiko zen euskarazko prosan, irakurri eta idazteko eskolatuak izateaz gain, helburu 
pastoralek bultzaturik garatu eta landu behar izango zuten elizgizon haiek euskal letren 
esparrua. 

Aldi berean, irakurlegoa ere sortzen edo egiten ari den neurrian, idazleek, 
beren obrak taxutzean, gogoan hartu beharko dituzte irakurlegai horien ezaugarriak -
agindu arloan perspicuitas eta aptum-enak bezain garrantzitsuak ohi dira liburuarekin 
lortu nahi izaten diren helburuenak-, gero obrak irakurriko badira. Topiko bihurtu da 
Etxeberri Ziburukoaren irakurle itsastiarrarena edota Axularren nekazal konfigurazioko 
tipoarena. 

2.3.2.- KONTRARREFORMA GIROAN 

Panorama honetan, iparraldea sakonki astindu zuen Erreformaren krisi erli
jiosoa behin gainditu ondoren, .K~tolizismo3: indarturik atera zen Euskal Herrian. Bai~a, 
aldi berean, kontrarreformarekin mtolerantzia moduko bat -gauzak leunago esateagatik, 
alegia- nagusituko zen mundu katolikoan. Jakina denez, lehenengo agerpenak Inkisizi
oaren abiatzearekin hasiko dira 1542an; 1543an inprenta-zentsura ezarriko da eta handik 
bi urtetara Trentoko kontzilioa hasiko. 

Bi modutan gauzatu nahi izango da Kontrarreformaren politika: batetik, 
lurralde protestanteak armekin konkistatu nahian, eta, bigarrenik, jendea konbertitzeko 
presio mota guztiak egiten (misioak, ikastetxe berriak sortu48, etab.). Aldi berean, arlo 
erlijioso hutsean, fedearen bidezko justifikazioaren aurka, obra onen balioa exageratu zen 
eta meritoaren kontzeptua asmatu. Ondorioen artean, nabarrnenenak baino ez aipatzeko, 
Eliza katolikoak ez zuen onartu ez Biblia ezta meza ere hizkuntza bulgarrean ematea, 
konfesonarioa asmatu zen eta Ama Birjina eta Sainduak goratu zituen. 

Ezin da ahaztu Euskal Herriak gutxienez bi osagai "iraultzaile" erakusten 
zituela (askotan beste zerbaiten aurpegia besterik ez zirenak) status quo delako horrentzat: 
kalbinismoa eta erlijio animistantzekoa eta paganoa adierazten zuen sorginen inguruko 
dinamika. 

Eliza katoli.koaren jokabidea erabat gogorra eta intrantsijentea agertuko da: 
sorginen aurkako borroka, apaiz humanisten pertsekuzioa basten da, aipatu aszetika berria 
ezartzen hasiko da, eta orden erlijioso berriak sortzen (jesuitena garrantzitsuena). Intran
tsijentzia hori batez ere ohituretan, arlo moralean, jokabideenean eta, nola ez, literarioan 
ere azalduko dira. 

Trenroko Kontzilioak eragin ezin handiagoa izan zuen Euskal Herrian eta 
zenbait ondorio gaur arte iritsi zaizkigu. Orduan sortuko da, esaterako, euskaldunen 
47 - Ezaguna da Lancreren optika berezia sorginak eta nonahi ikusteko. Hona hemen Lapurdiko apaizei 

dagokien erreferentzia bat "Entre las «benedictas» o sacristanas nosotros encontramos dos brujas, 
cuando fueron llevadas ante nosotros al hacer jusúcia. Lo cual no hay que encontrar raro, dado que 1ª 
mayor parte de los sacerdotes son brujos y hemos hallado iglesias o capillas en las que el Diablo 
celebra su sabbat" (Lancre, Tableau de /'inconstance des mauvais anges et demons .. ,1612, I. lib., III. 
disk. , 60 or.; apud Caro Baroja 1985, 172) (azpimarrak: gureak: dira). 

48- "Los jesuitas se establecieron en las regiones francesas de mayor influencia prostestante" (Delumeau 
1967, 106). Gogora bedi, adibidez, non ikasiko duen gero Etxeberri Sarak:oak. 
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berezko fedearen mitoaren esaera ospetsua. Eliza katoli.koaren aurrean eu~k~ pixkanaka 
ohltura, bertute eta fedearen gordeleku bezala agertuko da, kanpoko ide1en aurkako 
harresi bezala. 

Esan daiteke XVII. menderen bigarren hamarkadarako arras bukatuta egongo 
direla Euskal Herrian leinuen arteko borrokak, eta matxinadek-eta ez dutela euskal 
gizartearen irudi berria aldatuko, atzean gelditzen ari baita poli.ki-poli.ki gauzak "bidera-
tzeko" eratu zen errepresio-garaia, sorginen aurkakoa nagusi.ki49. 

Errealitate konkretuaren gorabehera eta gatazkak direla eta, asko dira ditugun 
lekukoak. Axularren bizitzaren lehenengo urteak ongi zipriztinduri.k egon bide ziren 
luterarren eta eliza katolikotik at zeuden bestelakoen eraginagatik. Beste adibiderik ez 
bagenu ere, asid zatekeen 1568ko otsailean Guzmán de Silva enbajadoreak Felipe II.ari 
idatzi zion gutuna. Bertan garbi adierazten zion "que los «luteranos» estaban predicando 
su doctrina en muchas partes, especialmente en Navarra y en los confines de Francia" 
(Reguera 1984, 165). 

Giroa bortitza zen oso, Nafarroa Beherean eta Zuberoan batik bat, burruka 
erlijiosoa gerra zibila bihurtua baitzen inguru haietan50. Gogora bedi, horren lekuko gisa, 
Axularren "Nafarroa behereko parte hetan" hura, non "lege Katolika saindua iduriz flaka
tzera, kordokatzera eta erortzera" baitzihoan eta non Etxauzen aita "ezpata biluzia eskuan 
harturi.k" aritu baitzen (Gero, 6-7 or.). 

Edonola ere, badirudi ez zela bakarrik " lutertasuna" izan iparraldeko inguru 
ha~e~tik zabaldu zen izurritea, gehlegi zehaztu gabeko "paganismoak" ere praktikatzen 
baitzrren, antza denez. 

Urrutira aldendu gabe, Axularren garaikide eta laguna izan zen idazle baten 
lekukotasunaz balia gintezke, garai hartako panorama pagano-erlijiosoaren ikuspegi zeha
tzagoa izateko. Materreren ondoko pasartean aski garbi azaltzen dira Euskal Herrian eta 
inguruetan arrisku erlijioso konkretu gisa bizi zirenak bere dotrinan honako galdera eta 
ihardespena aurkezten dituenean: 

"Galde. Norc eguiten du huts lehenbiziko manaroendu hunen kontra? 

lhar. Paganoek. Heretikoek Superstiziosek. eta guztiz ere Sorginek" (Materre, Dotrina ... , 
105 or.; azpimarrak gureak dira) 

Heretikoen artean txertatu beharko <lira Luteroren eta haren ondokoen 
irakaspenei jarraitu zietenak, ezaugarriak ongi egokitzen baitzaizkie: 

49- " Acaso no sea tampoco casual que la represión de la brujería, tanto en Navarra como en Labort, 
alcance su culminación en 1609 y 1610. No es fácil decir, sin embargo, hasta qué punto 
representaban las prácticas perseguidas bajo este nombre intentos de conservación de un antiguo 
estado de cosas" (Mitxelena 1960, 59). 

50 - 1568an, Otxagin Inkisizioak zuen komisarioak, Palacio izenekoak, Kalahorrako inkisidoreei idatzi 
zien lrisarri, Armendaritze eta Iholdiko elizetan higanotak sartu zirela esanez eta honelakoak egin 
zituztela adieraziz: "acuchillaron las imágenes, principalmente una de Nuestra Señora, quitándole la 
cabeza y brazos y echando al fuego, y el Santo Sacramento al lodo y al fuego, y llevando las 
custodias y sirviéndose de la iglesia por caballeriza y de las ropas de los altares por mantas" (apud 
Reguera 1984, 166). Hurrengo urtean berdintsu aritu bide ziren Maulen, non eliza eta etxe asko erre 
ziruzten eta "a los frailes y clérigos los abrían por la mitad de la barriga, y dándoles fuego los han 
acabado de matar" (Uiem). 
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"Galde. Hereticoec nola eguiten dute huts? 
Jhar. Fede bat, legue bat, Eli~a bat, eta Eli<,:aren buru<,:agui bat baicen eztelaric (cein baita 

Erromaco Aita saindua) hec hura ukhaturic, fedea eta leguea bere ant<,:u, bere borondatera eta libertatera 
behar ezten be<,:ala declaratcen baitituzte" (Materre, Dotrina .. ., 105-107 or.) 

Banan-banan tratatuko ditu heretikoez gainontzeko "desbideratze" bakoi
tzaren ezaugarriak ere, deskribapen zeha~zak eg~ez. Paganoen iru9-iak, esate bater~o, 
zerikusi handia dauka Biblia-n agertutako idoloekin edota Strabonek mguru hauetako te1s-
mo-motaz idatzitakoekin51: 

"Iguzquia, Ilharguia, urrez edo cilharrez eguinicaco figurac laincot<,:at hartcen eta adoratcen 
baitituzte, idurituric ecen hec direla eguiazco Iaincoac" (Materre, Dotrina .. ., 105-107 or.). 

Superstiziosoek, haien aldetik, horrelakoetan egiten zuten huts: 

" Iaincoac eta haren Eliyac ordenaturic eta errecibituri dadutyan cirimoniez, oracinoez, eta 
erremedioez ez contentez eta ez fidaz, bertce cirimonia, oracino, eta erremendio molde bat<,:uetara laster 
eguiteaz, eta hequen usatceaz" (Materre, Dotrina ... , 105-107 or.). 

Baina ordurako berez itogarri ziren giro eta egoera. haiek are b~z~ezina~o 
bihurtuko ziren Lapurdi-Zuberoa bitarteko Iun:aidean, lehend~ ze.goen dis~dentz1a 
protestanteaz gain, sinisme_ne? i.k~spuntutik ~s.kutsu~goak_ b1de zrren sorgmak ere 
azaltzean. Materreren hltzekin Jarraitzeko -beste dis1dentziez bruno luzeago eta zehatzago 
mintzo da fraide saratartua honako honetan: 

"Sorginak dira jende tailu bat.zuk zeinek (diotenez) amegatzen baitute bere egiazko Jainlcoaz, 
fedeaz, legeaz, errezibitu duten Bataioaz, Aita-amaz eta Elizako gauza guztiez: eta gero hartzen dute bere 
jaun eta nabusi deabrua, adoratzen dute, zerbitzatzen dute, eta haren borondateare~ arauaz (bera laguntzen 
zaiela) egiten dute ahal dagiten gaizki guztia, guztiz ere haurretan eta lurreko frmtuetan. Eta halatan hek 
dira munduan diren jenderik gaixtoenak, Jainkoz eta mundua erratzea merezi dutenak" (Materre, Dotrina ... , 

105-107 or.)52. 

Izan ere, ez zen kasualitatea Euskal Herrian "sorginkeriari" garrantzi handi 
hori eman izana. Remen ere, Europako mendebalde guztian bezalatsu, 

"El momento comprendido entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, se convirtió 
en el momento más álgido de la «caza de brujas», con un número de juicios y ejecuciones superior a 
cualquier época anterior" (Burke 1991, 381) 

Euskal Herrian "ehiza" mota honek bere unerik bortitzena eta garaiena izango 
zuen Axular jaio eta, Salamancakoaz geroztik, biziko ze? _esp~ªI!· Lapurdiko S~a
Zugarramurdi eskualdean hain zuzen. Mundu horren garaikide, b1zikide eta lekuko izan 

51 - " .. .keltiberarrak eta beroiekin iparraldetik mugatzen duten beste herriak:, haiek guztiak: bai bait dute 
halako dibinitate izendagabe bat, zeinari, ilargi beteko gauetan, familiek kultu egiten bait diote 
dantzatuz, egunsentiraino, beren etxe atarietan" (Larrañaga 1988, 314-315). 

52 - Axularren planteamendua hobetoxeago ulertzeko azpimarragarria iruditzen zaigu Materrek sorgintzat 
jotzen dituztenekin testu honetan hartzen duen "distantzia", eliza ofizialaren plantearnendu basatia
rekiko distantzia bezainbesteko distantzia Pilatosianoa esango genuke. Sorgin teoriko batzuez ari dela 
azpimarratzen du, gure ustez, parentesi arteko "diotenez" horrekin, eta ez derrigorrez saratar eta 
inguruko askoren etxeetan eta familietan penitentziaturik suertatu ziren haiez guztiez. Erreak izatea 
merezi zutenak, beraz, sorgin tipo haiek ziren, ez hurbilekoak. 
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zela dirudi53. Horrezaz gain, ezin ahaz daiteke Inkisizioaren errepresioaren bukaerak 
berak kronolo!cikoki Axularren heriotzarekin kointziditzen duela54. I:> 

Nolanahi ere den, eta arrazoiak arrazoi, arazoa areagoturik agertuko da 
Lapurdin Axular Sarako errektorea izanik, Henri IV. erregeak komisionaturiko Pierre 
Rosteguy "sieur de Lancre" ospetsua agertzen denean: 

"Le proces de sorcellerie du Labourd revétirent une tout autre ampleur. Sur une plainte, le 
conseil royal ordonna en 1609 a deux commissaires d 'enquéter sur la recrudescence de la sorcellerie dans 
cene région, et les dota des pleines pouvoirs pour y mettre un terme. L'un des deux hommes, Pierre de 
Lancre, manifesta dans cene rache un zele quei n 'eut d'égal que sa renversante crédulité. En quatre mois, se 
transportant clans vingt-sept paroisses, il reconnut la "marque" sur trois mille personnes, fit exécuter 
plusieurs centaines d 'entre elles, et déclencha une formidable panique en forme d'exode vers Terre-Neuve et 
vers 12 Espagne. Il se préoccupa d'abord de déterminer les causes, de lánonnale densité des sorcieres en 
Labourd et en retint deux: la pénétration d 'esprits malins chassés des Indes et du Japon par les 
missionaires; les mauvais penchants des Basques. Ne fument-ils pas trois ou quatre fois par jour?" (Soulet 
1974, 277). 

Egia esan, Lancrek "penitentziaturiko" 600dik gorako multzo horretako 
askok Axularren ezagunak izan behar zuten, haietako hainbat adiskide-ahaide mailakoak 
ez baziren bederen55. Bestalde, eta gorago adierazi bezala, auziotan ibilitakoen artean ez 
zen elizgizonik falta. Sutara botatakoen artetik, esaterako, badirudi gutxienez hiru apaizak 
izan zirela56 eta beste bost azken orduan edo heriotzetik "salbatuak" (cf. Caro Baroja 
1985, 213-214). 

53 - Argigarria izan daiteke A. de Legardak bere lo "vizcaírw" en la literatura castellana (San Sebastián, 
B.A.P., 1953) liburuan planteatzen duena: "hubiera sido muy eficaz la presencia de un sacerdote en 
Zuganamurdi, puesto que esta población carecía de parroquia Esta no se creó hasta el año 1580, por 
culpa del monasterio de Urdax. El abandono espiritual sería la causa que favoreció el paganismo". 
(Reguera 1984, 192, oh.). 

54 - "En Francia, los jueces del Parlamento de París dejaron de tomarse en serio todas las acusaciones de 
brujería desde 1640, seguidos algo más tarde por los magistrados de los parlamentos provinciales" 
(Burke 1991, 382). Europako mendebaldean ere XVII. mendearen erdialdean hasi zen sorginkeriaren 
aurkako prozesuez mesfidantza eta horrelako epaiketen beherakada. Kontrarreformaren itsukeria arrazoi
ari eta zentzunari bidea uzten hasiko da 

55 - Izan ere, 1610ean Zuganamurdikoen aurkako prozesu bezala ezagutzen den Logroñoko hartan ez da 
saratarrik edota Agerre eta Azpilkuetarik falta prozesatuen anean. Ildo horretatik, eta hipotesi -arin, 
baina hipotesi- gisa bada ere, urdazubiarraren "Axular" izenaren konfinnazioa izan zitekeen garrantzi 
handiko prozesatu eta penitentziatutako batek saratartuaren izen-deitura berdinak eramatea. Ezaguna 
denez, Lapurdi osoko Justizia gunea zen Uztaritzeko prozesuetan, gero ejekutatua izango zen Petri 
Daguerre edo Petry d 'Aguerre izeneko hirurogeita hamahiru urteko gizon hau "el Maestro de 
ceremonias y gobernador del sabbat" bezala agenu zen. Lekukoen arabera, "el Diablo le ponía en mano 
un bastón completamente dorado, con el cual, como maestre de campo, ponía en rango a las personas 
Y organizaba todas las cosas del sabbat: y que terminado esto devolvía el bastón al Gran Maestre de la 
asamblea" (Lancreren Tableau de / 'inconstance des mauvais anges et demons .. , 1612, II. lib., IV 
disk. , 125 or. ; apud Caro Baraja 1985, 189-190). 

56 - Horietatik bi Ziburuko apaizak izan ziren: Migalena (hirurogeitaka urtekoa) eta Pierre Bocal gaztea 
(27 Urtekoa); hirugarrena Askaingo Argibel izeneko apaiz zaharra izan zen. 
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Gaurko irakurlearentzat harrigarriena, halaz ere, Axularrek derrigorrez57 
ezagutu behar izan zuen egoera horren islada esplizitorik inondik ere ez azaltzea da. 
Areago, haren obran zeharkako isladarik balego ere, esaten ez den hartatik ondorioztatu 
beharko litzateke nagusiki58. 

Edonola ere, garai hartako kontraesan eta gatazka erlijiosoak eta produkzio 
Iiterarioa ulertuko badira, ezin ahaz daitezke erreformak eta kontrarreformak, zein bere 
aldetik, planteatzen dituzten bizi-era desberdinak eta ondorio sozialak. Argigarria da, zen
tzu horretan, Burkeren planteamendua: 

"Durante este período nos encontramos con dos éticas opuestas, con dos formas de vida en 
conflicto. La de los reformadores estaba inspirada por la decencia, la diligencia, la gravedad, la modestia, la 
disciplina, la prudencia, la razón, el autocontrol, la sobriedad y la frugalidad o, para usar una frase hecha 
famosa por Max Weber, por «un ascetismo mundano» (innerwrltliche Askese). De alguna forma Weber 
cometió un error al llamarla «ética protestante» [ ... ] Desde luego, es c iertamente tentador denominarla 
la«ética de la pequeña burguesía», porque de hecho llegaría a ser una de las características de los tenderos. 
Lo que sí parece claro, es que la ética de los reformadores se oponía a una ética tradicional más difícil de 
definir debido a que estaba menos articulada, pero que sin duda insistía en otro tipo de valores, 
especialmente en Ja generosidad y la espontaneidad, y ofrecía una mayor tolerancia hacia el desorden" 
(Burke 1991, 303). 

57 - Handiegia, larriegia eta geografikoki ere Saratik hurbilegia gertatu zen fenomenoa sakonki ez 
ezagutzeko. Adibide argigarria dugu Askaingo apaiz zaharraren kasuan. Itxura guztiengatik erotuta 
zegoen -erotzat baitzuten ahaideek ere- Argibel izeneko apaiz askaindar hark "confesó haber ido al 
sabbat y cometido toda clase de abominaciones, de las conocidas. Firmó tres declaraciones e insistió 
ante el vicario del obispo de Bayonne. Comulgó luego, arrepentido, fue degradado por el obispo de 
Acqs, en la iglesia de Saint Esprit, por ausencia del obispo de Bayonne y condenado a muerte" (Caro 
Baraja 1985, 212). Herrian bertan hil zuten. Caro Barojak berak eransten duen bezala, Argibel 
apaizaren kasuan "el hecho tuvo repercusión. Muchos sacerdotes del país se marcharon, bajo diversos 
pretextos" (idem, 213). Esan gabe doa: "kanpoan" zegoen gotzaia Bertrand Etxauzkoa zen. Halaber, 
Axularrek ordura.ko hamarkada bat zeraman Sarako erretore gisa 

58 - Axularrek bekatuen zigorrez idazten dituenetan errealitatearen zeharkako erreferentziarik ikustea ez 
dirudi lan hipotesi bat baino gehiago izan daitekeenik, ez bederen Cero liburuan maizen aipatuta.ko 
Siraken Jakinduria 5 hartatik transkribatzen ez dena baino garrantzi gehiagokoa: "7. Alabaina 
urrikalmendua eta hasarrea !aster hurbiltzen dira haren ganik. eta bekhatoreen gainera begira dago haren 
hasarrea. 8. Ez berant Jaunaren gana bihurtzera, eta ez luza egunetik egunera; 9. Ezen rerreoentean 
iautsiko zaitzu haren hasarrea. eta galduko zaitu aswr!cundeko egunean" (Duvoisin-en itzulpena; 
azpimarra.k gureak dira). 
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2.4.- IKUSPEGI SOZIO-LITERARIOA 

Dagoeneko topiko bat da -sakonki esplikatugabeko topikoa, baina- XVII. 
mendean euskal letren munduak ez aurretik ezagutu ezta oso berandura arte berriro 
ezagutuko ez duen loraldia izango duela baieztatzen duena, betiere literatura erlijiosoaren 
alorrean. 

Loraldi-eremua, ezaguna denez, iparraldera mugatuko da, "Donibane eta 
Ziburuko kostaldean, bai ere halaberhinterland modura zuen Sara-aldeko lur barrenetan" 
(Mitxelena, EIG 4, 85 or.) hain zuzen, bistan denez Lapurdi inguruko euskalkiak: ohore 
gehienak eramango dituelarik. Horren erakusgarri, mende honetan liburutzat bar daitez-
keen berrogei obra eskasetatik zortziena nafarrera-lapuneraz idatzita egotea dugu59_ 

Maiz asko adierazia izan da, dena den, fenomeno honek historialarientzat 
duen jite harrigarria, ez baita ongiegi esplikatu oraindik hain jende gutxiko60 euskalki 
batean kuantitatibo eta kualitatiboki hain produkzio eskerga izatearena 

Baina arrazoiak: ongi azterturik ez badaude ere, badirudi faktore desberdin 
guztien konfluentziak: ahalbidetu zuela kultur lehertze moduko hau, Lapurdik garai hartan 
zuen maila ekonomikoa bera gutxiestekoena ez delarik. 

Azpimarratua izan da, bestalde, Lapurdiko herri bakoitzak tradizio berezi bat 
sortu zuela letren alor desberdinetan: Donibane Lohizunek biblia-itzultzaileak (Une angli
kanoa eta Haraneder), Ziburuk XVII. mendeko poeta erlijioso handienak (Etxeberri eta 
Gazteluzar eta Argaignaratz -bertako koadjutorra-). Zalantzarik gabe, elementu adieraz
garria izan daiteke hau korronte edota eskola modukoak perfilatzen hastean. 

Hegoaldean, berriz, ez dago inolako erreakziorik idatzizko produkzioari 
dagokionez. Mitxelenak: dioenez: 

"Resulta sorprendente que , mientras en el País Vaso francés personas bien dotadas de 
talento y de saber desarrollan en el siglo XVII un movimiento literario importante aunque reducido casi al 
campo religioso, no se encuertren a este lado de los Pirineos más que traductores de catecismos que, a 
pesar de recurrir a cada paso al préstamo y al calco literal, parecen haber tropezado con muchas dificultades 
en su tarea" (Mitxelena 1960, 63). 

Baina egoera sozio-literarioaren ezaugarrien artean, ohikoekin hatera, hau da, 
garaiak oro har eskaintzen dituenekin batera, badira zenbait elementu -maiztxo, aldi 
berean, baldintza eta faktore gisa agertzen direnak- XVII. mendetik hona geratu zaigun 
pr?Clukzio idatzia esplikatzeko funtsezko direnak. Inolaz ere, agian azpimarratzeko garran
tz1tsuenak, gure lan honen izaerari dagokionez, egoera komunikatiboa osatzen duten 
idazle eta irakurleez gain, literaturaren aiurri erabat erlijiosoarekin eta ahozkotasunaren eta 
mundu idatziaren arteko erlaziorekin lotuta daudenak Iirateke, ahaztu gabe, jakina, 
gizarteak orokorrean eta idazleek konkretuan hizkuntzarekin duten erlazioa. 

59 - Datu gehiagorako ikus Sarasola 1975, 106 or. 
60 - Bizkaierak 105 mila hiztun; Goinafarrerak 90 mila; Baxenafarrerak 60 rnila; Gipuzkerak 50 mila; 

Lapurterak 30 mila; Zubererak 20 mila (Sarasola 1976, 44) 

62 

---
_ ______ //.- lngurumari orokorra _____ _ 

2.4.1.- AHOZKOT ASUNAREN MUNDUA 

2.4.1.1.- Abozkotasunean murgildutako garaia 

Ez da sakonki aztertua izan gure esparruotan literaturaren ahozkotasuna, 
ahozko izaera alegia. Nolanahi ere, badirudi ezbairik gabekoa dela inguru hauetako -baina 
nagusiki gazteleraz egindako- ~iter~nu:aren iza~ra oral hori _(Campt:'e!l 1993, 212). Are 
gehiago, literaturaren ezaugam hon gizarteak 1a er~ esklus1boan b1z1 zue~ kul?1f erre
ferentearen oihartzuna baino ez litzateke. Eta, edozem modutan ere, eredu 1datzien eza
gutza eta "demokratizazioa" berandu iritsiko den zerbait izango da, batik bat hizkuntz 
esparru hauotara. 

Oro bar, ahozkotasunak -gehiago edo gutxiago- bere tokia zuen XVI
XVIl.eko gizartean eta "praktikatu" egiten zen, ahozkoaren esparru hartatik sortzen eta 
isurtzen baitziren erreferente nagusiak. Horrela, inguruko "mundu"-etan bezala, Axula
rrenean ere zinez pentsa daiteke funtsezko kultura ahoz eta ahozkotasunaren parametroen 
barnean burutu zela eta bestelako transmisio kulturala ere ahozkotasunaren bidez garatu 
zela nagusiki, burua eta aho-mihia bitarteko. 

Eza crutzen diren lekuko historiografikoek ere ahozkotasunaren nagusitasun 
hori baino ez dufe berresten. Areago, ez genuke inolako okerrik egingo euskal esparruan 
Etxepareren eskutik agertuko den lehen literatur obra originala bera ahozkotasunaren 
eredupean sortutako altxorra dela baieztatzean. 

Ildo horretatik, euskarria idatzizko testuetan zuten ondoko Ianek ere -ori
ginaltzat har daitezkeen haietaz ari gara, eta ez beste hizkuntzetatik zuzenean eta estuki 
itzulitakoez- hori bera erakutsiko dute, besteak beste ahozkotasunaren esparruetan sortuak 
zirelako eta ahozko "tresneriaren" bitartez barreiatuak izateko jaioak ere bazirelako (oroz 
gain irakurketa kolektiboen bidez; ikus 10.1.3.2 atala). Juan Mari Lekuonak dioen 
moduan, 

"Urtealdi hauetan ahozko literaturak zuen garrantzi estadistikoa azpimarratu ondoren, 
adierazi behar da, baita ere, argitaratutako liburuak, helburu pastorala zutenez gero, askotan jendaurrean 
aldarrikatzen zirela eliz batzarretan, liburu sakratu nahiz katekesiakoak ziren arabera. Eta liburuok 
batzarretan irakurtzeko zuzendurik zeudenez gero, egileek idazteko orduan helburu pedagogikoak hartzen 
zituzten kontuan" (Lekuona 1985, 61 or.). 

Campbellek berak oroitarazten duen legez, lurralde aurkitu berrietan ere 
ahozkotasunaren bitartekaritza erabiliko zen kultur-bide nagusi gisa, berori baitzen bertan 
nagusi eta, aldi berean, giza-inguru alfabetatugabeetaraino iristeko bide bakarra (eta 
honekin ez dira inolaz ere ahozkotasuna eta analfabetismoa ezinbestean loturik doazen 
fenomenotzat hartu nahi): 

"De tal manera que las formas de difusión de la cultura española que había sido el resultado 
de múltiples adquisiciones a través de la tradición oral en el seno familiar y parroquial y en la que había un 
lector en cada grupo ante el que se sentaban a escuchar pasajes de las novelas de caballerías, cuentecillos, 
fábulas y hasta entremeses, sin dejar de considerar los elementos nativos de influencia, vinieron a 
prolongarse en el seno de las nuevas sociedades americanas" (Campbell 1993, 212). 
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2.4.1.2.- Ahozkoa eta idatzia 

Gizanean konfiguratzen doazen bi kultur erreferentzia nagusietako ikus
pegiak agertuko dira euskal lurralde hauetan ere, beraien arteko Iotura-elementu nabarrne
nak "ohiko" bilakatutakoak izango direlarik: erlijioa eta hizkuntza bereziki. 

,, Hortaz, ahozko~asunean. mur~ldutak<;> .sekto:e za.balaz gain, bada "gizane-
geruza bat -!1ormaleai:i, o~o temnnolo~~~ era~iliz',,agmtan-~asearekin bat dagiena
harako hartatik alde egnen diharduena eta 1datziaren esparrutik isurtzen diren kontrol 
mekanismoak (legeak eta dogmak) ezartzen saiatuko dena. 

. . Grafikoki. adierazteko •. esan ~teke bi m~ndu hauek badutela zerikusirik egu
nero~~ btz1moduarekm. Lurrarekm eta itsasoarekm lotutako lanbideek (arrantzaleek, 
untz1gileek, ... ).' esate. baterako! zeharka bainno ez dute ezagutuko "testu idatziaren 
mundua, ru:razo1ak malla ezberdinetakoak izan daitezkeelarik: kultura idatziak eskatzen 
duen .praktikarako denlJ?ra e~kasa, alfabetizazio maila apala, euskarazko testuen falta 
g~bez1a ~orre!1 ~urr~an,,1datzizko testuetara (batik bat testu erlijiosoetara) iristeko eliz-' 
gizonen media~azioa ~ eta~., E~a, edo~ola ere, "mundu idatzia" ezagutzeko izan dezate
~ean_ ere aho~o tresnenaren bnartez izango da eskuarki, ez bada, jakina, aipatu "rnedia
tlzaZJ.oaren" b1dez. 

. Adibi~e gr~oaren beste rnuturrean elizgizonak genituzke. Haien lanbidea 
b~ra izango da. hem hand1 batean " rnundu idatzian" bete-betean ihardutera bultzatuko 
dit_uena (sermo1ak al~ez a~etik idatziz prestatzeko, besteak beste). Idatziaren esparruko 
egite~o horreta!1, ~t~ ezmezkoa den. J ainko~en hitza gordetzen duen liburua altxatuko 
~ haien le~en 1~ ~isa. Erraz ondonozta dattekeen bezala, haien kultura maila, alfabe
ttsrn?a eta idatzi~e~o. bestelako _Ioturak finean, kontrarreformarekin larriki zauriturik 
gelditu zen hem-~adiz1oaren (ohtturak, ahozko produkzioa, etab.) ordezkotza egiten 
hasteko elementu bihurtu ziren. 

" . ~Ido ~~rretan, 1545tik aurrera, eta batik bat hurrengo ehun urteetan, garai 
hartan. ztl~gi~oa zen munduaren eta kulturaren zaindari eta bennatzaile bakarrak bila
katu zrren idatzizko kulturaren protagonismo ia esklusiboa zuten apaizak eta elizgizonak. 

. Oker _egit~ko bildurrik gabe esan daiteke Lapurdikoa bezalako gizarte itxi 
batean_Eliza katolikoa izango dela urte haietako bizimoduaren kontrolatzaile hertsia eta 
horrekin bater~, ~ultur: elementu berrien sortzaile bakarra, alegia anatemizatutako beste 
batzuen ordez Jarriko diren elementu berrien sortzailea. 

Lerro nagusieta~ Europakoa bezalakoa baino ez litzateke dagozkigun 
lurraldeetan sue~tutakoa, nahiz eta gurearen ezaugarriengatik agian areagotua gertatu zen 
hemengoa. Alabama, Burkek honela irudikatu zuen egoera orokorra: 

"Entre 1550 Y 1650, muchas costumbres tradicionales fueron abolidas. Mediados del siglo 
XVII, pude ser tom~ com? la f~ha en la que concluye la primera fase de la reforma de la culnua popular; 
~a reforma que nac10 gracias al unp~l~o d~ l~ reformas católica y protestante y que fue -principalmente
h~erada por el clero'. lo que en defimuva JUSll~caría la importancia de los argumentos teológicos. Esta 
pnmera fase fue seguida por otra en la que los laicos tomaron la iniciaúva" (Burke 1991, 315). 

Ga.taz~~ horretan -et_a gure anean, berriro diogu, nabannenago-, idatzia eta 
ahozkoa kontraJarririk: agertuko dira le~enengo unean, nahiz eta berehala antzemango den 
ahozkotasuna ?rdezkatzeko. xedearekin sortutako idatziak ezin lotura estuagoak dituela 
ordezkatu nah1 d_uen horre~. Haren kontra burrukatzeko jaioa bazirudien ere, idatziak 
etengabe erakutsiko du harekiko morrontza, biak ezinhautsizko zilborresrea Iotuko baili-
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tuen. Euskal prosaren jaiotza momentu honetan gauzatuko da eta horren guztiaren erakus
garri izango da. 

2.4.1.3.- Ahozkotasun landuaren presentzia 

Paradoxikoa dirudien arren, erreforma protestantearen ondorioz, ahozkota
sunaren esparruak hedapen berezia ezagutuko du interes erlijiosoak medio. Lovettek dioen 
bezala, " los protestantes acentúan el púlpito y el sermón" (Lovett 1989, 292). Ondorioz, 
ohiko ahozkotasun fenomenoa ez dirudien haren presentzia eguneroko bizitzaraino 
areagotuko da. 

Modu berdintsuan jokatuko du kontrarreformak ere bere zabalkunde ideolo
giko-erlijiosoa planteatzen duenean. Izan ere, erretorika eta ahozko predikazioak gizane 
eta garai hartan zuten balio pragmatikoaz oharturik zeudelako areagotu zen tresna horien 
erabilera. Arrazoi nagusia begi bistakoa da: jakituria eta maila guztietako bizi-komuni
kazioa ahoz abo transmititzen zuen gizatalde hartan ahozko baliabideak ziren eragin
korrenak eta praktikoenak ezinbestean, bestelakoak, hots, idatzizkoak, inprimatuak edota 
papera euskarri bezala erabiltzen zutenak minoritarioak, urriak eta soil-soilik alfabetatuen
gana iristeko modukoak zirelako. 

Ez erreformistek eta ez katolikoek, beraz, ez dute gutxietsiko baliabide horien 
praktikotasuna, lekuko eta adibide frankok adierazten duten bezala. Horietariko bat Villa
santek sorginkeriaren esparrura begiraturik jasotzen du, 

"Sorginkeriaren gaitza erremediatzeko, gogorkeriaren ordez beste jokabide bat hartu behar 
zela iruditu zitzaion erreginari: hots, predikari onak euskaldunei bialtzea [ ... ] barkazioa eskaintzen eta 
damurako bidea ematen" (Villasante 1972, 74; azpimarrak gureak dira). 

Dena den, ez da ahaztu behar "idatzia" -ren eremuak ere ahozkotasunaren 
esparrua betetzera zuzenduak izango zirela hein handi batean, bereziki irakurketa publi
koak edota ozenak bideratzeko eginkizuna hartzen zutenean. 

ldatziaren balioa ez da inolaz ere gutxietsiko, alderantziz baizik: errekurtso 
guztiak baliatuko dituzte erreforma protestanteak zein katolikoak, bi-biek, eta salbues
penik gabe. Ondorioz, bi funtzio betetzeko helburua nabarmenduko da idatzitakoaren 
esparru erlijioso horietan: batetik, irakurtzen zekitenak gogoan hartuak izango ziren, 
besteak beste, haien irakurketak beste irakurketa ez ha.in piadosoetara desbidera ez zitezen; 
eta, bestetik, predikaziorik eta serrnoirik ez zegoenetan (lanegun zurietan nahiz esparru 
geografiko urrunetan, alegia) analfabetoei geratzen zitzaizkien hutsuneak irakurketa oze
naren bidez beterik gera zitezen. Honako hauetan, begi bistakoa da, ora.lita.te garbi hutsak 
betetzen zuena idatzizkoan oinarritutako oralitate bihurtzen zen. 

Oro har, beraz, ahozkotasun landuaren fenomenoaren aurrean geundeke, 
hots, bereziki teknika erretorikoaren bidez landuko zen fenomeno oralaren areagotze baten 
aurrean. Bigarren mailako oralitate baten aurrean, ha.in zuzen. 

Jakina, ahozkotasunarekin zorrak dituen literatura idatziak arlo bien ezau
garriak jaso zitzakeen eta, iza.tez, jaso ere egiten zituen, maíz asko gertatu bezala eta Axu
larren kasuan bertan gertatzen uste den legez. 

J.M. Lekuonak XVI. eta XVII. mendeetako prosari buruz esaten zuen beza
la, ahozkotasuna, modu batez edo bestez, elementu omnipresentea izango da garai hone
tan idatzitako produkzio gehienean: "esan nahi da, ahozko literaturaren ardatzek eragin 
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berezia izan rutela. bai textuak idazterakoan, bai hauek ulertzerakoan" (Lekuona 1985, 61 
or.; azpimarrak gureak dira). 

Historikoki gure literatura "idatziak" -barka bekigu erredundantzia- baluke 
horren lekukotasun nabarmenik. Soberan legoke, dena den, Etxepare eta Etxeberri Zibu
rukoaren hitzak eta obrak aipatzen hastea, ezagunegiak bailirateke adibideok edonoren
tzat. 

2.4.2.- LITERATUR TRADIZIORIK GABEKO ALORRA 

Remen aztergai dugun libwuaren aurretik euskarak idatziaren arloan ibilaldi 
motza eta urria egina zuela esatea topikoen eremuan erortzea izan daitekeela ja.kin bada
kigun arren, komenigarri deritzogu fenomenoa nabannentzeari, batik bat horrela areagotu 
egiten delako eta, aldi berean, egiazko parametroen bamean kokatzen lehen idazle euskal
dunen lana eta balioa. 

Tradizio motza egina zuen euskal literaturak, jakina, 1545ean hasi baitzen 
Etxepareren obrarekin. Jaio berria, beraz: ehun une baino gutxiagoko ibilaldiko letrak 
aurkituko zituen urdazubiarrak: bereari ekin zionean. Horrezaz gainera, urria: eredutzat 
inolaz ere ezin bar zitekeen Leizarraga erreformistaren itzulpenetik landa 61, gutxi batzuk 
baino izan ez zirelako Axularren aurretikoak. 

Eta sonzear dagoen prosa arloan hori guztia gutxi izan balitz bezala, begien 
aurrean egokitutako euskarazko ereduak ere hala-moduzkoak iruditu bide zitzaizkion gero
koetan estilo-eredutzat agenuko zen saratanuari (eta ez da gutxienekoa Materreren itzul
penean erabilitak:o ortogra:fiari egindako oharrena; ikus Gero, 17-18 or.). 

Honek guztiak: badu, nola ez, azpimarratu beharreko ondorio moduko kons
tatazio gehiagoren beharrik. Euskararen presentzia ezak:, esaterako, idatzizko egoera 
komunikatiboaren gabeziaz ohartaraziko gaitu halabeharrez, hain ruzen ere obren eskasia, 
egin gabeko idazle-irakurleriaz mintzatuko baitzaigu hasiera-hasieratik. 

Euskal letra idatzietara ohitzen hasi berria den gizarte hartan, beraz, denak 
ziren berri: idazleak:, irakurleak: eta idatzizko kodea. Ondorioak, ja.kina, berritasun horren 
mailakoak: erreferentzia munduak (hizkuntzarena, irudiena, baliabideena, etab.) ezagunak 
edota kulturalki hurbilen zituzten plataformetatik hartuak izango dira. 

Idazleek, oro har, kanpoko testuen itzulpena, moldaketa edota egokitzapena 
erabiliko dute errekurtso nagusi gisa. Hizkuntza, eredutzat hanutak:o jatorrizko testuen 
arabera eta inguruan zituzten hizkuntzen erara moldatzen hasiko da. Bestalde, erretorika 
izango da mezuaren erak:eta ederrerako baliatuko den tresna eta teknika, hartan trebatuak 
izango baitira idazletzan murgilduko diren guztiak -salbuespenik gabe, erantsiko genuke. 

. Ahozkotasuna bera ere, azpimarratu beharrik ez dago, elementu baztergaitza 
bilakatuko da sortzen hasia den prosa idatzian. Eta ez bakarrik erretorikak zor dionagatik. 

61 - Gogoratu beharrik ere ez dago Leizarragarena bezalako esperientziak espreski debekatuak zituela eliza 
katolikoak, eta ez bakarrik haren disidentzia erlijiosoagatik: "Como la experiencia aya enseñado, que de 
permitirse la sagrada Biblia en lengua vulgar, se sigue, por la temeridad de los hombres, más daño que 
provecho, se prohibe la Biblia con todas sus partes imoressa. o de mano. en gualguier lengua vulgar; i 
assi mismo los Sumarios. i compendios aungue sean historiales. de la misma Biblia o libros de la 
Sagrada Escritura. escritos en gualguier idioma. o lengua vulgar. (/ ndex librorum prohibitorum, 3 or.) 
(azpimarrak gureak dira). 
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2.4.3.- TRADIZIOA ERAIKITZEN 

2.4.3.1.- Konfigurazio ideologiko-erlijiosoaren bideetatik 

xvn. mende honetak:o literaturaren ezaugarri nagusien artean haren plantea
mendu erlijiosoa izango da egiaz nabarmenduko _dena. ~ta ez, i~olaz ere, ezaug3;rrien 
artean berez gailendu behar zelako, planteamendu ideolo.lP;koarekin hatera, mundu-ikus
kera berezi bat eta gizarte-mota bat jokuan daudelako baizik; Barrokoaren k~ltura b~zala 
ezagutuko zen hori bere definizio propioa bilatzen z~bilelak:o,_hain zuzen. M~a ~zu~tan 
(erlijiosotik hasita mail~ sozio-politiko e~ eko~omik<;>etara ~o~enetan) hierarki~azio_
arekin zentralizazioarekin eta kontrolarekin segiru nahi zuen dinamika zalantzan eta rraulia 
izatek~ arriskua zegoelako. Hortaz, aurreko disidentzia_guztiekin haust~n duen dinamika 
zehatz hori eruneratzea eta konfiguratzea izango da garaiko esparru katolikoaren tresna eta 
baliabide gu;tien eginkizuna, literatura bame delarik. 

Gurean garai honetak:o literatura, oro har, iku~ke!ª. barroko .horren lehen 
ezaugarri eta faktore eragile den erlijio katolikoaren kezkak m~b1duoet~amo e~amango 
dituen literatura izango da, pensona guztien harnean sakoneramo., bll;11llume~amo sartu 
nahi duen planteamendu ideologikoa bideratuko d~en lit~ratura alegia, .izan ere gizarte-mo
taren konfigurazioa ahalbide dezak:een lehen baldintza gisa hartzen bruta pertsonaren kon-
trol erlijioso-ideologikoa. 

Dinamika ideologiko berriztua izango da, beraz, literatura horrek irakurleen 
baitara barnarazi nahi duena, ahaztu gabe, gorago esan den bezala (ik. 2.1.1 atala), dina
mika horren ezaugarririk garrantzitsuenetarikoa haren izaera "mugiarazlea" dela62. 

Prak:tikan herri xehearen munduan ematen ziren jokamolde bereziak erlijio 
ofizialak ezin estali zdzak:een mundu-ikuskera askea eta kontrolatu gabea adierazten du. 
Nabarmenena sorginen arazotik atera daitekeena izango genuke. Asko exageraturik agertu 
bazituzten ere, inkisizio-prozesuetako datuetatik mentalitate primitiboaren aztamak inferi 
daitezke, erlijio katolikoak eta haren inguruko sektoreek ezin onar zitzaketenak. Oro bar, 
superstizioz eta lurrarekiko loturez zipriztinduriko mentalitate indibidulista xamarra genu
ke, betiere akelarrearen irudi kolektiboa63 guztien gainetik gailentzen den arren. 

Bestelakoak, hots, bizitza eta portaera moralari dagozkionak eta, lehen m3;ila
ko elementu laguntzaileak izango ziren gizartearen konfig!lfatze lan honetan ~zuan, 
"ukitu" nahi zen jende arruntarengandik hurbilen ~euden~ zrrelako: Ildo h<;metatik, esate 
baterako, ezagunegiak dira gorago marraztu den gizartean ik1;is~en diren frmtu _eta. ga~a 
konkretuak. Aski izan bedi hemen elizgizonek zeramaten bmmoduaren erla1az10 mrula 
gogoratzea. XVI. menderarte, adibidez, aita sainduengandik hasita azken apaizenganain~>, 
zerua irabazteko erakusten zituzten "ereduak" ez ziren eredugarriegiak. Sixto IV eta Julio 

62 - Maravallek gogorazten duen bezala, "a este individuo con quien el siglo XVII se enfrenta hay que 
moverlo desde dentro ( ... ] Y ésta es una tesis que se repite un sinnúmero de veces, dando a esa idea de 
admiración un carácter dinámico interno. Hay que mover al hombre, actuando calculadamente sobre los 
resortes extrarracionales de sus fuerzas afectivas" (Maravall 1975: 1983, 170). 

63 - Sorginkeria kolektiboa dela eta, "en 1575-1576, hay un brote en la montaña de Navarra, y, en 1595, 
otro foco importante en Araiz. Entrando en el siglo XVII, el resonante roceso de Zugarrarnurdi Y su 
consiguiente Auto de fe de Logroño de 1610 consútuyen la última gran acción contra la brujería en 
Navarra" (Reguera 1984, 211). 
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Il gerlari amorratuak izatearen zama areagotu egingo zen "ilizitoki ezaguturiko emakume
engandik" sortutako seme-alabez inguraturik bizi ziren Inocencio VIII edota Alejandro VI 
aita sainduekin. 

Baina, hurrengo maila jerark.ikoek antzeratsu jokatzen bazuten ere (gotzaiak, 
etab.), arazoa gaizkoatu egiten zen herri xeherarengandik hurbilen bizi ziren apaizekin, 
beraiek baitzituen herriak egitura eklesiastikoaren eta zabaldu nahi zuten sinismenaren 
erreferentzia ia bakarra: 

"Muchos prelados sólo decían misa en raras ocasiones. Gran número de sacerdotes, en el 
bajo clero, vivían en concubinato y tenían hijos bastardos, cosa que, por otra parte, no significaba que 
llevaran una vida disoluta. Vesúdos corno el resto del pueblo, jugaban a los bolos con sus feligreses, iban 
a la taberna y tornaban parte en los bailes pueblerinos" (Delumeau 1967, 16). 

Erlaxazioz beteriko gizarte haren aurrean, edo, hobeto esanda, betiere beste 
zerbaiten adierazgarria zen askatasun haren aurrean, Kontrarreformaren ondoko kultura 
barrokoak bide estuak erabiltzea erabakiko du, besteak beste dagokigun literaturak erakus
ten duen moral estuarena. 

Literatura aszetikoarena izango da gizarte-morala modu pragmatiko, indibi
dualizatu eta "mugikor" batean erakusteko eta zabaltzeko garatuko den bidea. 

2.4.3.2.- ldatzizko ereduak 

Oro har, aszetika eta kateketika izango dira euskal literaturaren arloan64 lan
duko diren gai eremuak, betiere, oraintxe adieraziko dugun bezala, Eliza katolikoak mar
katutako bide meharretatik atera gabe. 

Bestalde, planteamendu pedagogiko-erlijioso horrek ekarriko dituen berri
kuntzen artean, ikuspuntu soziolinguistiko batetik begiratuz gero, euskarari ematen zaion 
erabilera normalizatu(ago)an datza garrantzitsuena. Horrela sortu ziren katexima eta itzul
penek beste modu batez bideratuko zuten hizkuntz arazoa: euskaraz idazten da behintzat, 
baina ahal dena bakarrik. 

Idazgaiak aukeratzeko baldintzak aski garbi azaltzen dira Elizaren idazkietan, 
honek idazteko ereduak garbiki markatzen dizkiolarik horretan ihardungo duen elizgi
zonari. Eta beti arau moduan agertzen ez badira ere, idazlegaiak bestelako erreferentziak 
aurkituko ditu ezarri zaizkion bide meharretatik irteteko arriskurik ez izateko. 

Trento ondoren argitaratzen hasiko ziren Index librorum prohibitorum izene
koak, esaterako, argitaratu nahi zen gauztiaren eredu negatibo bilakatuko ziren. Bertan, 
ezaguna denez, liburuen eta autore zenbaiten debekua egiteaz gainera, oso garbi gelditzen 
da idazki erlijiosoetan zer, zein hizkuntzatan eta nola erabili behar den. Adibide gisa, 
1597an Venezian latinez argitaraturikoa oso laburra bada ere, 1612koa gazteleraz, aurre
koaren ildotik eta ongi betea (liburutzarra, zinez!) azalduko zaigu Madrilen; hasieran 
dauden arauak ("Reglak") oso interesgarriak izango dira hizkuntzaren arazoa egokiro 
ulertzen joateko, batik bat gizarte hartan hain garrantzitsua zen Biblia-ren erabileraren 

64 - "De las 84 obras parcial o totalmente euskéricas escritas entre 1545 y 1800 -descontando diccionarios, 
gramáticas, refraneros y poemas sueltos-, 78 son de contenido religioso (catecismos, sermonarios, 
devocionarios, vidas de santos y libros de espiritualidad. Abundan además las traducciones de clásicos 
espirituales" (Juaristi 1988, 48) 
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kasuan65. 

Baina ezaguna da fenomeno hau ez zela gazteleraren esparruan bakarrik ger
tatu, 1546an Karlos V.ak debekatua utzi baitzuen Bibliaren itzulpena flandeserara eta fran
tsesera. Halere, aurretiko zuzenena 1558ko abenduaren 21ean Paulo IV.ak egindako 
oharpena izan zen. Horren filosofian oinarrituko ziren ondoko urteetako lndex inkisi
torialak, inguru hauetakoak (Femando Valdes-ek 1559an prestatutakoa, besteak beste) 
Erromakoak baino askoz ere hertsiago eta debekatzaileago izango direlarik (Bujanda 
1985). 

Jakina, "irizpide" gisako liburu horietakoa ongi bameratua izango zuten gero 
idazle katolikoek, Granadako Luisek berak Bibliari buruz dioen honetan erakusten duen 
bezala: "[ ... ] libros de la sagrada Escriptura no conviene andar en lengua comun, porque 

65 . "REGLA ID: Las versiones de Ja Biblia, assi del Viejo como del Nuevo Testamento, hechas por los dichos 
Autores (lndex-ean kondenaruak. kalbinistak edota herejeak), generalmente se prohiben; mas con licencia 
nuestra in scriptis i no de otra manera, podran hombres doctos i pios tener i leer las Versiones del Viejo 
Testamento hechas por los dichos Autores, con que usen dellas como de elucidacion de la Edicion Vulgata, 
para entender Ja sagrada Escritura, i no como Texto sagrado, ni autén~co. Pero no daremos la dicha licenci~ 
para tener, o leer las Versiones del Nuevo Testamento hecho por los dichos Autores, por el poco provecho, 1 

mucho peligro, que de su lección suele resultar a los lectores" (/ndex librorum prohibitorum, 2 or.) 
"( ... )Todo el volumen de la Biblia, comunmente llamada de Vatablo, impresso L utetiae ( ... ) 1545. o cada una 
de sus parte ( ... ) le permitiremos a varones doctos i pios. Pero la parte del Viejo Testamento, siendo 
corregida conforme a la expurgación ya ordenada en este Indice, se permite a todos: i así mismo el Volumen, 
i partes de la misma Biblia: el qua! aviendo sido visto, i examinado por Universidades por orden del Santo 
Oficio, fue buelto a imprimir, Salmanzicae anno 1584. i aora de nuevo se enmienda por el Expurgatorio deste 
Indice, corregido conforme a el, se permite a todos, con que assi en la una, como en la otra Edicion, ayan de 
usar de Ja nueva Traslacion no como de Texto autentico, sino como elucidacion de la Vulgata, en la forma 

arriba dicha" (idem, 3 or.) 
"REGLA IV: ( ... ) Como la experiencia aya enseñao, que de permitirse la sagrada Biblia en lengua vulgar, se 
sigue, por la temeridad de los hombres, más daño que provecho, se prohibe la Biblia con todas sus partes 
impressa, o de mano, en qualquier lengua vulgar; i assi mismo los Sumarios, i compendios, aunque sean 
historiales, de la misma Biblia, o libros de la Sagrada Escritura, escr itos en qualquier idioma, o lengua 
vulgar: pero no las clausulas. sentencias, o capirulos, que della anduvieren insertos en Jos libros de 
catolicos, que los explican i alegan: ni menos las Epístolas i Evangelios, que se cantan en la Missa por el 
discurso del año, no estando solos, sino juntamente el sermon, o declaracion, que para edificacion de los 
fieles sobre cada uno dellos se ha compuesto, o compusiere" (ídem, 3 or.) 
"Prohibense tambien las Horas, i diferencias dellas en lengua vulgar" (idem, 4 or.) 
"REGLA VI: Prohibense los libros escritos en lengua vulgar que tratan de proposito de Disputas i 
Controversias en cosas de la Religion entre catolicos, i hereges de nuestro tiempo; mas vistos i aprobados, 
no aviendo inconveniente, concederemos licencia in scriptis para tenerlos, i leerlos, a hombres pios i 
doctos. Pero no se prohiben los libros, que tratan de forma de bien vivir, si no contienen cosa contra Ja 
buena i sana doctrina; como tampoco los Sermones en la dicha lengua vulgar" (idem, 4 or.) 
"REGLA VII: PROHIBENSE Assi mismo los libros, que tratan, cuentan, i enseñan heregias, o errores en la 
Fe, ora sea exagerando i encareciendo los amores, ora en otra manera. 1 se advierte, que la santa Sede 
Apostolica Romana tiene prohibidos Jos dichos libros que tratan, cuentan, o enseñan de proposito cosas 
lascivas, o obscenas, aunque no se mezclen en ellas heregias, o errores en la re, mandando que los que los 
tuvieren, sean castigados severamente por los Obispos; i que Jos libros antiguos deste genero compuestos 
por Ehnicos, los quales permite por su elegancia i propriedad, en ninguna manera se lean a la juventud" 
(idem, 4 or.) 
"REGLA IX: TOTALMENTE Se prohiben los libros, tratados, indices, cedulas, memoriales, receptas, 
nominas, escritos, i papeles de Geomancia, Hydrornancia, Aeromancia, Pyromancia, Onomancia, 
Cbryromancia, Negromancia; o en que se contienen sortilegios, hechizos, qualesquir agueros, encantaciones 
de arte Magica. bruxeria. cercos, caracteres, sellos. sortija, i figuras, o invocaciones de demonios, en 
qualquier manera que sean" (idem, S or.). 
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hay en_ ellos muchas cosas escuras, que tienen necesidad de declaracion. Así que [ ... ] 
r~on tienen los que no quieren que haya estos libros" ("Prólogo galeato", Guía, 6). I.kus 
danekeenez, eliza errefonnistek hartua zutenn politikaren aurkako joera bete-betean 

. Remen interesatzen zaigun garaiari gagozkiolarik, begi bistakoa da eliza kon
trarr~fomustak markatutako bide estu horretatik abiatuko dela euskal letren produkzio 
g?ztl~ xyn. ~endearen_ lehene~?<? erdial~~an behinik behin, oro har oso panorama bere
z1a -zilegi bekigu eufeIDismoa-, bideratua eta, aldi berean, urria antzemango delarik. 

2.4.3.3.- Bestelako ezaugarriak 

2.4.3.3.J.. Hizkuntz egoeraren kontzientzia 

Lapurdiko gizartearen osaketa anitza suertatu bazen ere (Eoskal Herriko 
b~e-inmi~azioaz gain, Espainia eta Portugaletik etorritako judutarrak, etab.), hizkun
tzan da~okionez ~rabatekoa izango zen euskararen hedapena eta erabilera. Hiri zenbaitetan 
beste hizkuntzekin batera agertzen da, baina horrek ez dio euskarari nagusitasona uka
tuko, are gutxiago ia erabat elebakarrak ziren barne aldeko herri eta popolazio-guneetan. 

Horrekin batera, herri handietan -batez ere Donibane Lohizunen eta Ziburun
biltzen diren jatorri ezberdinetako euskaldonen presentziak desberdintasun dialektalen 
kontzientzia sortuko du eta, ildo horretatik, idatzirako eoskara bato antzeko baten beharra 
agerian otziko. 

Hizkuntzaren kontzientzia, dena den, ondoko eoskalkia erabiliz 1545ean 
argi~atu zen lehen eoskal liburuan etorriko zen forrnolatua. Etxepareren bertsoetan ezin 
garb1ago agertuko da eoskarak arlo idatzira pasatzeko doen premia eta, aldi berean, 
horr~tarako erakosten doen gaitasona, bertsoak horren frogarik adierazgarriena direlarik. 
Hom euskarak plazaratzeko eta munduratzeko duen beharra eransten dio Etxeparek, hiz
kuntzaren egoeraz lehenengo oharpen soziolinguistikoa eginez. 

Handik mende laurdenera, Leizarragak berak planteatuko du hizkuntz batasu
naren arazoa eta, arazoa gainditzeko, proposarnen ezin perfektoagoa aurkeztuko du bere 
Testamentu Berria-n. 

. . . Historiaren ibilaldian, ordea, kalbinistaren proposamenari uko egingo 
z1tzaion, bruna batasonaren arazoak bere hartan iraungo zuen. Materreren hitzaurreak eta 
obrak eta Axularrenek, besterik ez aipatzearren, hori baino ez dote erakusten, batasunaren 
beharra malla onografikoraino eramango dutelarik. 

Horrekin guztiarekin batera, ezin da ahaztu Lapurdiko gizartearen konfi
g~o s?ziolingui~tiko h?rre~ eliza ofizialari ere parte garrantzitsua dagokiola, izan ere 
Ehza has1a zen tokian tokiko h1zkuntzen erabilera onesten, leko gehienetako Sinodaletan 
az~tzen den bezala, elizak "[ ... ] onespena eman zien erabilera mintzatu eta idatzi batzuei, 
bruna erdarak eta latina baztertu gabe" (lntxausti 1990, 79). 

Erabaki haoek eoskararentzat onuragarriak izan baziren ere, nabannentzekoa 
da Ekialdeko Elizek edota Errefonnismoak berak eoskara bezalako hizkuntzentzat askozaz 
ere neurri aldekoagoak hartu zituztela eliza k:atolikoak baino. 

. Nolanahi ere den, tokian tokiko hizkontzekiko giro "olerkor" horretan 
sortuko dira XVII. mendean euskaraz idatzitako lehenengo obrak. Horrela, Bibliak eta 
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ohiko liturgia latinez izango dira, baina kristauak lantzeko ik:asbideak (elizliburuak, kate
zismoaak, etab . ) eosk:araz 

Bestalde, gogoratu beharrekoa da XVI.aren azken mende laurdena eta XVII. 
mendearen lehenengo erdialdea eoskararen apologien sorrera-urteak izango direla oro har. 
Espainia aldean hiru izango dira nabannenduko diren autoreak: Garibai (1571 ), Poza 
(1587), Etxabe (1607). Euskararen aldeko apologia erdaraz egingo dote eta, beherago 
i.kusiko den bezala, ia ez dago ganorazko ezer argitaraturik (idatzirik, esango genuke) eus
karaz. 

Euskara bihotzerako eta erdara ezpainetarako ozten duten horien guztien kon
trako jarrera agenuko do Klaberiak, agian Iparraldeko idazle gehienei estrapola dakiekeen 
jarrera kritikoa eta aldi berean pragmatikoa erakutsiz66 . 

Honako hau hizkuntzarekiko kontzientzia desberdintasonaren adierazgarri 
nabarmena baino ez da. Hegoaldean praktikatu baino teorizatzen den bitartean, iparraldean 
erabili egiten da, eta, bide batez, erabilerarekin demostratu egiten da hizkuntzaren malgu
tasuna, egokitzapena eta balioa, azken batean. 

2.4.3.3.2.· Sorrera berankorra 

Bestalde, aurreko puntuetan esaten denaren ondorio gisa, itzulpen eta molda
ketetan oinarritzen den prosa batek, logika historikoaren poderioz, gutxienik atzerapen 
kronologikoa erakusten du iturriekiko. Eta hau da Euskal Literaturaren historian barrena 
agertuko den beste ezaugarri garrantzitsu bat. 

Halere, ez da bakarrik urte batzuetako berankortasona hemen adierazi nahi 
dena. Haratago doa berankortasunaren arazoa. Esan liteke hizkuntzak berak, beste kultur 
hizkuntzekin erkatuz gero kultur hizkuntza bihortzeko erakusten doen berankortasuna 
isladatzen dela prosaren berankortasun honetan. 

Nekez sor zitekeen prosa lanik XVI. menderarte idazteko tresna bezala 
agertzen ez den hizkuntza batean. Horregatik, soberan leudeke beste hizkontetako prosa
rekiko konparazioetan erortzeko ahaleginak. Izan ere, euskarak ezagutu zoen lehen saio 
idatzia baino askoz ere lehenago sortuko da hemen XVII. mendean ugaltzen hasiko den 
prosazko produkzio mota. Delumeauren hitzetan, 

"Se estima que un 75 por ciento de la producción tipográfica de 1455 a 1520 correspondió a 
obras religiosas. La Imitación, las Biblias de los pobres , el Espejo de la humana salvación , el Ar s 
morieruii, la Vita Christi de Rodolfo el Canujo, y gran cantidad de obras piadosas, conocidas ya en manus
critos, alcanzaron repentinamente una extraordinaria difusión. La Imitación fue impresa, antes de 1500, en 
diversas lenguas, sesenta veces" (Delumeau 1967, 21). 

Dena den, berankonasunaren zama hau hurrengo mendeetako prosan areago
tuko bada ere67, ezin ahaz daiteke elizak berak bortizki erreprimituriko gizarte txiki 

66 - Gogoratu 1636ko bertsoetan laburbilduko duen planteamendua: "Burlatzen naiz Garibaiez, .... " (in 
Etxeberri Ziburukoaren Elü;ara erahiltceco liburua). 

67 ·Rain urruti joan gabe, Tartasen Onisa hiltzeko bidea ere, 1666an argitaratuko zena, ia bi mendetako 
atzerapenarek:in agenu zen Europan heriotza edo "memento morí" delakoa gai ikonografiko bezala 
zerabilen literaturarekin konparatuta. Izan ere, haren aitzindarietako bat izan zen Ars moriendi izeneko 
liburuak ehun bat edizio izan zituen 1465etik 1500era bitartean. 
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honetan bideratzen duen pragmatismo erlijiosoaren ondorioa ere badela. Sormenezko 
prosan inolako inkurtsiorik egiteko gogo eta ausardiarik gabe geratu den gizarteak derri
gorrezkoa du erresuma erlijiosoa arriskurik ez duten harma ideologiko(-literario?)ekin 
defendatzea, ongiegi ezagutzen baitzituen arlo erlijiosoan desbideratu ondoko fruituak. 

Erraz uler daitezke, beraz, esperimentu erlijioso-literarioetan ez erortzeko 
ahaleginak eta bide ziurrenetik jotzekoak. Ildo horretarik, eremu katolikoan Axularren 
obraren atalen bat ausartzat har badaiteke ere, idazleak ondotxo zuritzen du bere burua 
egon litezkeen bekatu edota fedearen aurkako baieztapenen erantzuk:izunetatik libre gera
tzeko: 

"Escritura Saindutic, Efü,:aco Doctoretaric eta liburu debocinozcoetaric, Axular Saraco 
errotorac vildua" 

Sarakoak ba bide zekien edozein ausardiaren ondorioak nolakoak izan zitez
keen, nahiz eta, guri dagokigunez, eginkizun honetan historiografiak ez digun oraingoz 
gehiegi laguntzen. 

2.4.3.3.3.- Erdarazko literaturak iturri 

Aurreko guztiaren aurrean, nekez esan genezake besterik prosa alorrean 
agerturiko lanak ikustatu ondoren: euskal prosaren sorrera erabat baldintzatua sortuko da. 
Eta baldintza horietarik lehen faktorea, ezbairik gabe, literatura mota hori sortuko duten 
idazleen prestakuntzan datza. 

Ez da sekretu bat idazle bihurtuko ziren horien prestakuntza kulturala eta 
literarioa beste hizkuntza bat(zu)etan burutu zirela. Euskal munduak horretarako ezin 
eskain zezakeen erakunde, hizkuntza landu eta beste horrenbeste elementu, alboetako 
erresumetan aurkitu ahal izan zituzten idazle bezala agertu zaizkigunok. 

Materre, esaterako, eta enblematikoenetariko bat adibide gisa jartzeko -ez 
baitzen lehen euskaldun idazle kontrarreformista alferrik izan-, elizgizona izateaz aparte, 
fr~tse~ kultur mundutik datorren gizona da. Haren erreferentzia kultural guztiek iturri 
hon baino ez bide dute (eta honekin ez genuke inolaz ere latinezkoa ahaztu nahi). 

Axularren kasuan, Urdazubin premonstratenseekin ikasi bide zituenak, ida
tzizkoaren alorrari dagokionez, gaztelera eta latinaren ildokoak izan zirela susma daiteke. 
Gerokoek ere, hots, batxilergoa lortzeko erreferentziek, erdaraz diharduten kultura eta lite
raturaren gorabeheretan barneragotzeko balio izango diote. 

Bigarren faktorea, nahi bada, sortzen diren obren izaeran bertan legoke. 
Obrak beste hizkuntzetatik itzuliak izango <lira edota, kasurik hoberenean, originalki mol
datuak, baina betiere erreferentzia nagusien erroak -ideologiko-formalak, batik bat- besre 
hizkuntzetako li teraturetan zituztela. 

Adibide zehatzetara joz gero, 1545-1645 bitartean euskaraz idatzitako prosa 
lanek hori baino ez dute erakusten. Ikus Leizarraga, Materre, ... eta Axular bera, demos
tratuko den bezala. 

Baina txertaketa hau ez da testuen dependentzian edota hizkuntzarenean 
amaitzen. Areago, liburu hauek erabiliko duten sistema erreferentziala, hots, irudiak, 
exenpluak eta bestelako elementuak eremu klasikoetatik eta, oro bar, erdal tradiziotik da
toz, normalean erreferenterik nagusiena Biblia delarik eta ez herrikoitasunaren ingurukoa 
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(gnomika propioa, mitologia, etab.). Alderdi horretatik, beraz, mundu kamustu bat, 
zeukan aberastasunean mundu irendu bat da landu gabeko euskaldunari eskainiko zaiona. 
Kulturalki, beste hitz batzuez esateko, ohikoen eta arrumen diren sinbologia eta irudi 
erlijiosoak potentziatuko <lira testuetan eta uniformizazioa -ideologikoa zein erreferen
teena- erabatekoa izango da. Irakure euskalduna eta haren hizkuntza, zentzu horretan, 
ideologikoki erabilia baino ez da izango, kontraerreformari esker diezaiokeen elementu 
bakarra euskararen erabilera bera baino ez delarik. Hizkuntzaren erabilera eta hizkuntzak 
ahalbidetzen dimen elementu estilistikoena, zehatzagoak izateko. 

2.4.4.· XVII. MENDEKO EUSKAL LITERATURAREN PROTAGONIST AK 

Leizarragaren itzulpena euskarazko prosa gauzatzeko ahaleginetan lehen saio 
bezala hartu ahal den arreo, garbi asko esan daiteke XVII. menderarte ez dela sormenezko 
euskal prosa inprimategietara iristen. Edozein gisaz, ez genuke eztabaida antzuetan erori 
nahi "itzulpen" lanen balioa dela kari, batetik, ongi asko baitakigu "sormenezko" hitzak 
ere zer eta noraino adieraz dezakeen, eta, bestetik, gogoratu beharrik ez dago, gure pro
saren lehen lanak itzulpenen fruitu baino ez <lira eta. 

Seinalatzeko modukoa da, maiz asko ahaztu egiten bada ere, Axularren libu
rua prosan geratuko den lehen lan originala dela68, berea baita egilearen eskua eta sor
mena erakusten dituen hitz lauzko lehena. Areago, inoren eragina ongi estaltzera iritsiko 
den autore honek euskal literaturaren bilakaeran berebiziko zutarria ezarriko du bere libu
ruarekin. Eta ez bakarrik hurrengo mendeetan izango duen eraginagatik. Bada honetan 
zutarriaren irudia areagotzeko beste zenbait elementu tesian barrena demostratzen saiatuko 
garen bezala. 

Horretaz gain, ezin ahaz daiteke euskal letretan inolako tradiziorik ez duela 
Gero liburua taxutuko duen idazleak, izatez berea baita prosa arloan aurkituko dugun 
benetako lehen saioa. 

2.4.4.1.- ldazleak 

Ezbairik gabe esan daiteke XVI-XVII. mendeetako idazleek beste hizkuntza 
bat(zu)e(t)an lortutako gaitasunak transferitu behar izan zituztela euskararen arlora, ez 
baítzegoen euskaraz irakurtzen eta idazten ikasteko beste biderik. Hortaz, lehenengo beste 
hizkuntza batean (latinean, gazteleran, ... ) alfabetatuak izan ondoren, hizkuntza hartarako 
ikasitakoa haienera -euskarara esan nahi baita- egokitzen saiatu behar zuten ezinbestez, 
egokitzapen horren fruituetatik batzuk geratu zaizkigun obrak direlarik. 

Beste hizkuntzen eredupean burutuko da, beraz, hizkuntzaren forrnalizatze 
prozesu hori, eta horretan hasiko dira idazletzan sartzen, betiere transferentzia-meto
dologia hark suposa zitzakeen dependentzia guztiekin. 

Edonola ere, eskerga izango zen idazle haien erronka, batik bat beraien giza
taldearekin ikasitako hizkuntzan baliatu behar izan zutelako idazteko, hau da, inon landu 
gabeko edo oso gutxi landutako euskararekin idaztea erabaki zutelako. Egiten duten 
aukerak lan erraldoia eta, aldi berean, ohorea ekarriko die ondorioz: idazkerarako erabat 

68 - Badirudi betiko galdutzat eman behar dela bi urte lehenago Argaignaratsek argitaratu zuen Avisu eta 
Exortatione probetchosac bekhatorearent,at. Bestalde, originaltasunaren arazoaz ikus 4.1.5 atalean 
esaten dena. 
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formalizatu eta arautu gabekoa delako euskara (hortik, besteak beste, Leizarragaren handi
tasuna) edota, formalizatze bideaz gain, forma berriak bilatzen saiatuko direlako. 

Oro har -eta egoera hartatik sonutako euskarazko idazlan gehienek hori baino 
ez dute erakusten-, alfabetatzeko aukera eta idazteko premia, gogoa eta posibilitatea eliz
gizonen ingurura mugatuko diren faktoreak suertatuko ziren XVII. mendearen lehen 
erdialdearen bukaerararte. 

Bestalde, gorago adierazi legez, bi fase baina hiru interesgune nagusi 
edukiko genituzke garai hartako produkzio idatzia idazleriaren ikuspuntutik ulertzeko. 
Errenazimenduaren azken oihartzunak eta protestanteen erreforma elkarren arteko borroka 
handiegirik gabe bilduko dituen epea litzateke lehena eta Kontrarreformaren ondokoa 
bigarrena. 

Lehenengoan, Etxepare zein Leizarraga genituzke bakoitza bere esparruan eta 
bere produkzioarekin, interes arras ezberdinei erantzuten diena. Kronologikoki XVI. 
mendearen bigarren erdialdean kokatuko dira ditugun obra inprimatuak. 

Kontrarreformak:, berriz, itxia, ideologikoki atzerakoia eta status erlijiosoaren 
autodefentsa ziurtatzeko bortizki erreprimitzaileaa izango den izpiritua ekarriko du, Barro
koaren muina osatzen joango den egitura ideologikoa azken finean69. Gurean, izpiritu 
honen fruitu izango den idatzizko produkzio inprimatua XVII. mendekoa izango da bete
betean. 

Ezaugarri orokor gisa, protestantismoak testu sakratuetara iristeko ekarritako 
pl~nteamenduak (herri-hizkuntzen balioa azpimarratzen zuenak, alegia) bat egingo du -
bruna beste arrazoirengatik, jakina- kontraerreformaren borrokaren errealismoarekin (hiz
kuntza bernakuloen garrantziaz ohartuz) eta zuzenki ahalbidetuko Dill Goode-k "movi
miento nacionalista" deitzen zuen hura70 bezalako bat euskal eremu -linguistiko- batean 
sortzea, Lapurdi inguruan edo, agian zehatzago, lapurteraren esparruan hain zuzen. 

Errealitatea ulertzeko eta esplikazio egokiak bilatzeko nahiak gizakion artean 
sortu izan ohi duen joerari jarraituz, Lapurdi inguru hartan sortutako produkzio idatziak, 
batetik, eta liburuetan agertu onespen hitzen autoreen presentzia erredundanteak, bestetik, 
"idazle eskola" edota "mugimendu"71 gisako kontzeptuak erabiltzera bultzatu izan dute 
euskal literaturaren historialaria. 

Hori dela eta, "Eskola" hartako idazleen arteko loturak zeintsu ziren nolabait 
antzemateko irizpide ezberdinak -baina ez beti egokiegiak- erabili izan dira gure artean. 

Batetik, ustezko lotura pertsonal-profesionalei zegozkienak; ezagunak dira, 
besteren artean, edozein esku-liburutan aurki daitezkeen hauek: Axular (Materreren liburu
aren aztertzaile: Sara 1616; Etxeberri Ziburukoaren bi liburutan aztertzaile), Argaignarats 

69 - Barrokoaren hipotesi desberdinen anean, interesgarri deritzogu Maravall-ek ildo honetan garatu zuenari 
(ikus Maravall 1975). Haren arabera, mundu-ikuskera berri bat baino gehiago, historikoki botere
taldeek, gatazka sozio-ekonomikoei aurre egiteko antolannako erantzuna litzateke Barrokoa 

70 -"En el Renacimiento del siglo XVI, junto con el Humanismo surgió un movimiento nacionalista en 
que algunos escritores se resolvían a escribir las obras literarias de valor científico en su lengua 
nacional" (Dill Goode 1969, 29). 

71 - "Frente a la escasa e inconexa actividad anterior, aparece aquí en el siglo XVII, de modo inesperado, 
un círculo de autores que trabajan en estrecha relación [ ... ] Se trata de un movimiento de eclesiásticos 
que cuentan entre sus lectores y animadores a un cierto número de seglares instruidos" (Mitxelena 
1960, 68). 
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(Etxeberriren Noelac-en azaltzen den poesiaren egile), Harizmendi (Haranbururi eskai
nitako poesiaren egilea, honen liburuan jarria; Axularren koadjutorra). 

Horrezaz gain, askok azpimarratu izan dute "Compaiñia on batean, eus
caldunic baicen etcen leccuan" (Gero, 15) erabaki zela Gero liburua idaztea, pasarte 
horretan "eskola" delakoaren aztarnarik bailitzen. Interpretazio horren arabera, badirudi 
inguruetako apaizak a_rima-pastoralaz ~o mintzat~e~o b~ldu e~ten_ zirela eta bertan ~o 
guztiak mahairatzen zrrela: arazo praktikoak nagusiki, baina agtan hizkuntzazkoak ere ba.i. 

Bestalde, ez bide da gutxiestekoa izan hurbiltasun geografikoaren irizpidea, 
Sara eta Ziburu ingurukoak suertatu baitziren idazle garrantzitsu gehienak. 

Jakina, lapurteraren aldeko joera bera, lapurteraz idaztearena hain zuzen, 
behin-betiko irizpidetzat hartu izan da arazoa gainditzeko. 

Guztiarekin ere, batzuk urrunago joan dira delako Eskola haren ezaugarriak 
zehazterakoan, besteren artean bileren tokia ere identifikatu uste baitute: "Sara, Donibane
Lohizune eta Ziburuko apaizak frantziskotarren komentu batean biltzen ziren euskarazko 
lanak prestatu asmoz, eta elkarren liburuak epaitzen zituzten argitaratu aurretik"72. 

Edozein modutan -eta eztabaida honetarako toki aproposena hau ez den arren
, bada "eskola" delako ideia edo intuizio honekin ados ez dagoenik ere (ik. Urgell 1991, 
909-910), izan ere, kontzeptu erabilgarri eta esplikagarria baino gehiago, arazoak nahastu 
eta ezer esplikatzen ez duen topiko bihur baitaiteke "Sarako Eskola" delako horrena 73. 

Arazo honetan, alabaina, behar beste azpimarratu ez diren bizpahiru faktore 
mahairatu nahi genituzke hemen, hain zuzen ere aztertuko den lanaren izaera ulertzeko 
oso garrantzitsu deritzegunak. 

Batetik, eta buztinezko hankak dituzten idoloak aurkitzeko bildurragatik 
nonbait, maiz asko zalantza moduan utzi izan da mende honen hasieran idazle gisara 
agertzen diren elizgizon hauen adskribapen ideologikoa. Bestelako frogantza historikoen 
behar gorria badugu ere, garbi dago gure idazle hauek kontrarreformaren izpiritu eta 
ortodoxiaren barrenean sartuta zeudela zeharo eta ez zutela haien haragian ezagutu beste 
apaiz zenbaitekjasan behar izan zuten errepresioa Honek guztiak mende erdi honetan ida
tzitako obren izaera erakutsiko liguke nabarmen.kiro, Axular eta haren liburua bera horren 
adibide garbia 74 genituzkeelarik. 

Horrezaz gain, geratu zaizkigun obrei gainbegirada bat ernanez gero, badirudi 
idazleak nolabaiteko planifikazio (eta zuhurtasun handiz hartu nahi genuke hitz honen esa-

72 - lle. "Sarako Eskola", Hiztegi Entziklopedikoa, Elhuyar, 1993, 1495 or. Ikus daitekeenez, baieztapen 
honen jatorria Villasanteren obran dago: "Muy pronto, a lo que parece, en el conventito de Ciboure se 
dieron cita los hombres que iban a ser los autores y creadores del movimiento de San Juan de Luz" 
(1979, 70); baina honen "a lo que parece" zuhur hori zeharo ezabaturik eman dute artikulugile berriek. 

73 - Eta ez da arazo bakarra eta ez gutxiestekoena ere eskolakidetzat hartu izan den zenbaiten ummtasun 
geografiko goiztiarra. Gogorazi nahi genuke Materre 1617an -haren liburua argitaratu baino lehenago
La Réole-n zegoela, frantz iskarren komentuan, eta 1623an Frantziako Tolosakoenean. Lapurditik 
urrunsko, beraz. 

74 · Autore zenbaiten intuizioa frogatzeke dagoen arren (Axular Lancreren idazkari edo laguntzaile izan zela 
pentsatzen dutenena, alegia), urdazubiarra ez bide zen kontrarreformaren planteamendu eta praktika 
hitsetatik urrutiegi ibili. Edonola ere, hasiera-hasieratik Elizaren eta Henri IV. erregearen aldetik 
izandako laguntza eta pribilegioak (legalki ez zegokion Sarako erretoretza, esaterako) Axularren 
"zintzotasun" eta inplikazio monarkiko eta kontrarreformistez mintzo lirateke ziurrenik. 
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nahi zabala) erlijiosoari jarraitzen zaizk.iola euren lanak prestatzerakoan, batik bat 
~aterreren Dotrina Christiana-ren bigarren argitalpenaren ondoko urteetan, aurrerago iku
siko den bezala. 

Aurrekoarek.in loturik, esan dezagun zeharka agertutako apaiz euskaldun kul
tuek ere bazutela ziurrenik idatzizko betebehar kontrarreformista haietan egink.izunik, eta 
ez bakarrik ortodoxiaren zaindari gisa; Materrereneko Gilantena bezalako apaiz euskaldu
nak, esaterako, edota Axularren obran agertzen diren Urtubi75 eta Disanetxe bezalakoak 
oso egokiak baitziruditen elizbarrutiko pastoralaren lerroak diseinatzeko eta Axularren 
"konpaiñia on" hartako partaide izateko76. Esan gabe doa "Konpaiñiaburua" Bertrand de 
Etxauz bera izango zela. 

Nolanahi ere den, eta ezaugarrietara itzuliz, ohargarria da eskolakidetzat edo 
h~u izan dir~n idazle ~orietako asko (guztiak, agian?), elizgizonak izateaz gain, predi
kanak ere bazrrela lanb1dez_ Horrela agertuko dira, esaterako, Haranburu ("predicateur et 
confeseur de nostre Ordre"77), Argaignaratz ("aphez ea Ciburuco predicari ordinario 
a[c)"78), ... ,eta horrela agertu zen Axular bera Donibane-Lohizunen Sarara baino lehen7~ 

Beherago demostratzen saiatuko garen hipotesi bezala, faktore honen 
garrantzia_ han~a izango da hainbaten lanetan, obren taxuketak berak jaso dezakeen 
eragmagatik ham zuzen_ Axularren kasuan, esaterako, predikazio teknika etengabe isuriko 
da liburuan barrena_ 

Edonola ere, argi dago konglomeratu horretatik sortutako ahalegin lite 
rarioek80 euskara idatziari homogeneitate handia emango ziotela eta prosarako euskarak 
behar zuen neurrian egokituko (eguneratuko?) zutela. Mitxelenak dioen legez, 

75 - 1609an Lapurdik Henri IV.arengana bidali zuen "Dortobie" Jauna eta handik urte batzuetara Cero 
liburuaren zentsorea izango zen Pedro Urtubikoa ("Durthubie") pertsona bera ote zen? edo familia 
berekoak? Horrela ez balitz ere (eta ez dago hori zalantzan jartzeko motiborik: nor izan zitekeen 
Teologian doktorea eta Baionako gotzaiaren ordeko konfidantzazkoa familia ahaltsukoa izan gabe?), 
garai hartako Urtubikoen "zintzotasun" politiko-erlijioaz eta konpromezu kontrarreforrnistaz 
mintzatuko litzaiguke bete-betean. 

76 - Hipotesi gisa bada ere, zinez pentsa líteke Axularren "konpaiñia on" hark ez zuela ezinbestean bat 
egin behar orain arte "eskola" kontzeptuaren pean ulertu ohí denarekín, Axularrek berak esaten 
dituenetatik (Cero, 15 or_) erraz ondoriozta baitaiteke elizbarrutiko pastorala edo diseinatzen ari zirela 
han bildutakoak ("arirna-zaintzaz" ihardutean, gaia aukeratzen da eta liburuaren egiteko kargua nori 
eman erabaki). Beraz, "Sarako eskolakide" izateak euskaraz idaztea baino ez zuen suposatzen, eta ez 
derrigorrez pastoralaren antolamendu edo aholkularitzan aritzea. Ohi bezala, jakituria, elokuentzia, 
eskaínitako zerbitzuak, titulazioak, ... izan zitezkeen azken honetako partaide izateko baldintzak; 
idazleen artean, Axularrek eta Etxeberri Ziburukoak ongien betetzen bide zituztenak alegia_ 

77 - Debocino escuarra, mirail/a eta oracinoteguia ... , 1635, Fr. Bonal Probintzialak idatzitako boterean (I 
or.). 

78 - I.kus Vinson 1891, § 21 (1984, 84 or.). 
79 - Ez da ahaztu behar goren mailako karguak edo titulazioak (Axularren "erretora", Etxeberri 

Ziburukoaren "doctor Theologoa", ___ ) bestelako egiteko profesional apalagoak ere barnehar zitzakeela. 
80 - Nahiago dugu ahalegin literarioez baino "produkzio idatziaz" mintzatzea, izan ere lehenengo 

espresioak badu bigarrenak ez daukan balorazio-maila ez beti egokía. Produkzio idatziaz hitzegiten 
denean, aldiz, deskribapen hutsa baino ez da adierazten, neutroagoa da eta ez du inolako aurriritzirik 
ekartzen eztabaidara, sarri askotan gero justifikatu ezinezko bihurtzen diren aurriritzíak izan ohi baitira 
hauek. 
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"Escriben en una lengua de aspecto mucho más moderno que la de Etxepare, incluso, que la 
de Leizarraga: se trata de la lengua cotidiana (el labortano de Sara y de San Juan de Luz) elevada sin 
esfuerzo a lengua literaria.Algunos de los autores poseen una magnífica formación humanística y todos 
han recibido al menos una iniciación en las bellas artes: no es de extrañar, pues, que no sientan 
preocupaciones puristas ni en el léxico ni en la sintaxis, ni huyan con horror de lo que de sus lecturas 
pudieran deslizarse en sus escritos vascos_ Sin embargo, no llegan en ningún momento a los excesos 
cultistas y latinizantes de Leizarraga" (Mitxelena 1960, 69). 

Esan gabe doa delako Eskola honen ingurukoek ireki eta itxiko duten garaia 
"urre-garai"-tzat hartua izango dela Lapurtera klasikoarentzat. Ezaugarrien artean bat da 
hemen bereziki gogorazi beharko litzatekeena: erabiliko den lapurtera mota, sortuko den 
literatur hizkuntza Leizarragarena baino "populistagoa" izango da eta, ondorioz, kultismo 
gutxiagokoa; oro har, herri-kutsu gehiagokoa agertuko da, baina ez bakarrik lexiko edota 
gramatikaren ikuspuntutik_ 

2.4.4.2.- lrakurleak 

Irakurleen fenomenoa aztertzeko kontutan hartu behar da liburuen produkzio
arena ere81, irakurleria gure artean, fenomeno bezala, egiten hasia baino ez delako. Izan 
ere, euskara ahoz bakarrik ezagutzen zuen irakurlegaia baitzen zaletu nahi zena, edota, 
kasurik hoberenean, agian beste hizkuntza batean alfabetatua eta irakurtzen ohitua82. 

Hortaz, iralkurle bihurtu nahi izate horrek alfabetatze lanetan sartzeko pre 
mia83 zekarkien idazleei berei, elizgizonei alegia, besteak beste liburuen hasieran beste 
hizkuntza batean irakurtzen zekitenei euskaraz egokiro irakurtzeko oharrak eginez (Lei
zarraga). 

Ez dugu uste gehiegikeriarik esango genukeenik erreformak alfabetizazio 
mailaren areagotzea ekarri zuela euskal lurraldeetara esango bagenu, alfabetizazio 
elebakarra gainera, hots, euskaraz hutsez mintzatzen zirenei irakurtzeko gaitasuna eskaini 
ziena84, finean hori baitzuten kalbinistek Jainkoaren Hitzari zuzenearr heltzeko bidea. 

Edonola ere, alfabetatuak izan ala ez, hasi berria zen irakurletze prozesu 
horrek ezinbestean eskatzen zuen irakurria izateko elementua, hots, paper idatzia. Ildo 
horretatik, badirudi idatzizko euskarri horren ezaugarri nagusiak -eta, ondorioz, alfa
betatze bideak- literatura erlijiosoaren esparrukoak zirela nagusiki, izan ere XVII. mende
aren erdialdean "las biblias, los libros de liturgia (horas, breviarios, oficios), los libros de 
devoción[ .. . ] y la literatura apologética son las adquisiciones más frecuentes de estos lec
tores de rango modesto, sean católicos o reformados" (Chartier 1993, 99). 

81 - Berrogeita hamar orrialde baino gehiagoko liburuak 36 dira mende honetan; 32 nafarreraz-lapurteraz 
eta 4 zubereraz; horietatik Reedizioak ez diren obra argitaratuak: 16 nafar-lapurteraz eta 4 zubereraz. 
Euskaraz argitaratutako produkzio origina1a: 10 naf-lapurteraz eta 2 zubereraz (Sarasola 1975, 106) 

82 - Herri xehea, gehienik ere, colportage izeneko literaturaren irakurlea izan olú zen: "libritos de cuatro 
cuartos, toscamente impresos (almanaques, coplas, recetas , narraciones de prodigios o vidas de santos) 
que vendían por ferias y poblaciones rurales los comerciantes ambulantes" (Ginzburg 1991, 15) 

83 - Baina ez beti, gogoratu behar baita ezen "en los siglos XVI y XVII, más que antes sin duda, la 
relación con lo escrito no implica forzosamente una lectura individual" (Chartier 1993, 100). 

84 - Horrelako elebakar alfabetatuak ziren Axularrek "Irakurtzaileari" izeneko atalean gogoan zituen 
irakurlegaiak: "Eta on zatekeiela gauza hunetzaz liburu baten, euskaraz. guztiz ere euskararik baizen 
etziakitenentzat egitea" (Cero 15 or.) (azpimarrak gureak dira). 
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. Edozein gisaz, oso interesgarria da denbora gutxitan eta euskarazko obren 
arg1talpenen ugaltzeari_ esker gertatu bide zen irakurle-areagotzea. Larramendik, esaterako, 
xym. mendearen erdialdean Axularren Gero liburuak zituen irakurleen kopuruari buruz 
egiten du konstatazi.o interesgarria: 

"Anda en manos de muchos, y debiera en las de todos los Bascongados" (Diccionario 
Trilingüe, 1745, xxxv or.) (azpimarrak gureak dira) 

. . . . Baina ~leriaz, Axularren obrari dagokion irakurle-tipoarena beste euskal 
hburu erhJlOSo guzue1 heda dakiekeen neurrian bederen, aurrerago ere mintzatuko aara 
zehatzago (ikus V. kapitulua). to 

2.4.4.3.- Idazlanak 

. Tes~ng~ soziologiko eta erlijioso honetan ulertu behar da, beraz, aszetika 
eta aszetik~~n b1dez eliza katolikoak sortu nahi izango duen eta zabalduko den mezua. 
Esparru erliJ10soan aszetikaren inguruko gai horiek izango dira, sermoiekin hatera 
kontrarreforma katolikoak garbiki, hau da, jorratu ahal izateko zalantzarik gabe utzi et~ 
baimenduko dituen eremu bakarrak: ' 

"REGLA VI: [ ... ] no se prohiben los libros, que tratan de forma de bien vivir si no 
contienen cosa contra la buena i sana doctrina; como tampoco los Sermones en la dicha lengua vd!gar" ( 
lndex librorum prohibitorum et expurgatorum . 1612, 4 or.) 

. Halere, badirudi gotzai batzuk beste batzuk baino beranduago ibili zirela 
eredu honek gau_zatzen. Esat~ baterako, Axular apaiz bihurtu zeneko hiriko gotzaiak, 
T~beseko~ ~egia, 1644an agmduko zuen bere elizbarrutian predikazioak eta katezismo
saioak hem hizkuntzan buru zitezen: 

"Nous voulons [ ... ] que vous fassies le prosne et le catéchisme tous les dimanches en 
langue vu!gaire, afín que le peuple puisse mieux comprendre les mysteres et plus facilment les retenir 
pour son salut" (Cfr. Soulet 1974, 79) 

Ageria denez, ordurako Baionakoak ibilaldi luzea zuen egina arlo honetan. 

. . Horrezaz gain, argi esan genezake oso fenomeno zabaldua izan zirela eliz 
barruti ~ztietan gotzaiek ar~~atzeko "arauak" edo "aholkuak". Eta guztiak oso antze
koak gamera, Trentoko Kontzilioan (1545-1563) markatutako ildokoak baitziren beti ezin
b~stean. Horien bidez, besteak beste kateximak bertako hizkuntzetan argitaratzea ahal
b1detuko zen. 

. ~zagunen e~a adierazg~enetarikoen artean Kalahorra eta Iruñeako gotzaien 
Sznodalak de1tutakoak 1zango gemtuzke. Kalahorrako 1602ko Sinodaletan, esaterako, 
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Pedro Manso gotzaiak urtero kateximak euskaraz argitara zitezen agindutakoa85 ageri da: 
"Cap. 4. que los Prelados hagan imprimir cada año doctrinas christianas en lenguaje 
acommodado a las prouincias" (Urquijo 1923, 335). 

Eta honela jarraitzen du: 

"Y porque es conuiniente que cada Prouincia tenga Ja doctrina Christiana impressa en 
lengua paterna: y porque ay en la tierra V azcongada deste nuestro Obispado diferencia en el V azquence del 
señorío de Vizcaya, Prouincia de Guipuzcoa, y Alaba. Estatuymos y ordenamos , que los señores Obispos 
nuestros successores, hagan imprimir cada año Cartillas de la doctrina Christiana en Romance, y en 
Vazquence, segun el vso de las dichas Prouincias, para que los Curas tengan Cartillas en la lengua propria 
de cada Prouincia, que Nos assí lo hemos comem,:ado a hazer en nuestro tie(m)po. Y los Visitadores tengan 
quenta de executar lo que se les encarga en el capitulo antecedente. Y las que se imprimieren en V azcuence, 
tengan tambien la Doctrina en Romance" (Urquijo 1923, 335-336) 

Honek garbi adieraziko luke Elizak argitalpen politika zehatza planteatua 
zuela hizkuntz berezia zuten lekuetarako. Oro bar, begi bistakoa denez, XVI. mendearen 
bukaeran atzeman ahal izango da politika katoliko hori euskal eremuan, urte horietan 
hasiko baita argitalpen erlijioso kontrarreformisten aroa86. 

Era berean, Lapurdin ematen den produkzio idatziak87 ere horrelako plan
gintza edo aginduen ondorio dirudi, eta ez bakarrik argitaratutako obra gehienak maila
katuta eta une diferentetan agertzen direlako (urte berean bat baino gehiago inoiz elkartzen 
ez direlarik), ekonomia eredu desberdinak eta irakurleen modus vivendi direlakoak ere 
oso kontutan hartzen zituztelako baizik.88. 

85 - Euskarazko argitarapenez gain, dena den, oso garbi utzi zuen "Que en la tierra Vazcongada los 
Sermones sean en Vazquence" "Porque somos informados que en la tierra Vazcongada, y especial en 
algunos lugares, que la mayor parte dellos habla V azquence, los Predicadores por autoridad predican en 
Roma.ce, y no en Vazquence: de lo qual se sigue grade daño, y q(ue) la gente q(ue) viene de las caserías 
a oyrlos como no sabe(n) Romance se salen ayunos del Sermon. Por tanto S.S.A. Ordenamos y 
mandamos, q(ue) en los tales lugares, los Sermones se hagan en Vazquence, y los Curas no 
nconsientan otra cosa, so pena que seran castigados, y lo mismo guarde(n) los dichos Curas quando 
declararen el Euangelio" (Cfr. Urquijo 1923, 339). 

86 - Elsoren Doctrina Christiana (1561: galduta) eta Betolazaren Doctrina Christiana (1596) horren lehen 
erakusgarri genituzke. 

87 - Materreren Do trina Christiana, (1617) (Axularren hitzak liburuaren onespenerako ), Materreren Dotrina 
Christiana, 2. argitalpena (1623), Etxeberri Ziburukoaren Manual Devotionezcoa (1627), Noelak eta 
bertce canta espiritual berriac (1631), Haranbururen Debocino escuarra, mirailla eta oracinoteguia 
(1635), Etxeberri Ziburukoaren Elil;ara erabiltceco liburua (1636) , Argaignarats, Avisu eta Exortatione 
probetchosac bekhatorearenlr;at (1641: galduta), Axularren Gero (1643). Hegoaldean Beriainen Tratadn 
de como se ha de oir Misa (1621) eta Doctrina Christiana (1626) agertulco ziren XVII. mendearen 
lehenengo urte haietan. 

88 - Modus vivendi horiek eragin zuzena erakutsiko dote erlijio eta moralaren esparruan eta, aldi berean, 
jokamolde berezia eskatuko. Arrantzaleen mundu "galgarriak", esate baterako, nekazaritzakoak ez 
bezalako tratamendua behar bide zuen: Temua eta Kanadatik neguan etxeratzean, aurreztutako guztia 
Jan-edanetan xahutu eta gero arrantzaleak berriro lehen bezain pobre itzuli ohi ziren itsas lanetara, 
familiak inolak:o errekurtsorik ez zutela geratzen zirelarik. Lancrek zioenez, "esto a Ja larga trae el 
desamor en los matrimonios y relajación de las costumbres" (Lancre, Tableau de l'inconstance des 
mauvais anges et demons ... , 1612, l. lib. II. disk., 38 or.; apud Caro Baroja 1985, 167). Horren 
aurrean, tratamendu bereziaren alderdi garrantzitsua liburu erlijiosoek berek bete zez.aketen, Etxeberri 
Ziburukoaren obra lekuko. 
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Ustezko planifikazio horren aztarnak Materreren Dotrina Christiana-ren 
bigarren argitalpenaren ondoko hogei urteetan aurki litezke nagusiki (1623-1643). Izan 
ere, lehenengo obra kontrarreformista honen arrakastaren aurrean, eta literaturaren bidez
ko sistema Eliza eta elizgizonak iristen ez ziren pertsona, une, espazio eta medioetan oso 
erabilgarria izan zitekeela ikusirik nonbait, Baionako Elizbarrutiko arduradunek, Bertrand 
de Etxauz buru zelarik, produkzio idatzia bultzatzea erabaki bide zuten. 

Bestalde, maiz asko nabarmendua izan da euskaraz argitaratu liburuetatik 
gehienak Lapurdi aldekoak gertatu izana, merkatuari eta erabilitako euskalkiari ohartuz 
gero bereziki inguru haietako irakurleentzako eginak direla ikus baitaiteke. Baina berriro 
geundeke hemen ezin gehiago harro daitekeen ustezko desoreka horren arrazoien espa
rruan 89. 

Edonola ere, nahita sinplifikatutako eskema honekin jarraituz, fenomeno 
esanguratsu bat adierazi nahi genuke lapurterazko literatura erlijioso honetan, obren taxu
ketan antzematen diren planteamendu desberdinei dagokiena hain zuzen. Hitz gutxiz esa
nik, badirudi produkzio guztia forrnalki bi multzotan bana daitekeela: multzo batean ele
mentu "poetikoa" (bertsoz osatutako obra sorta) biltzen duena, ahozko fenomenoari zuze
nean atxikia, eta bestean hitz lauzkoa (itzulpenak, batetik, eta sormenezkoak edo, behinik 
behin, sormenerako bidean daudenak, bestetik)90. 

Lehenengo begiradan zalantza ezinezko dirudien banaketa hau, alabaina, 
zaildu egiten da arazoa ahozkotasunaren munduarekiko loturen arabera planteatzen bada, 
hau da, testuen barneko izaerari eta dinamikari behatzen bazaio. Izan ere, dugun literatur 
urritasun honetan, erabateko itzulpenak ez diren obrek, uste baino lotura estuagoak era
kuts ditzakete aipatu mundu eta fenomeno horrekiko. Horietako bat Axularren liburua izan 
daiteke. 

89 - Edozein modutan, arrazoi bide du Urkijok hegoaldeko egoera urriaz honako hau dioenean: "parece 
difícil admitir, dadas las buenas disposiciones de D. Pedro Manso, que en tan largo espacio de tiempo 
no salieran a luz otras ediciones de la Doctrina Christiana en dialecto vizcaíno" (Urquijo 1923, 337). 
Betolazaren Doctrina Christiana (Bilbao, 1596) liburuaz gain, esan nahi du. 

90 - Horren aurretiko eredu kontrastagarrienak Etxepare eta Leizarraga ditugu. 1545eko Etxepare 
ahozkotasunarekin zeharo loturiko poeta dugun bitartean, 157lko Leizarraga guztiz kontrakoa dugu: 
letraren eta kultura idatziaren adierazlea da. Batengan antzematen den freskotasuna eta askataSuna, 
bestearengan herstura eta elementu landua bilakatzen da. Bata bere bertsoak aldatuak izan daitezen prest 
agertzen den bitartean -ahozko munduaren ezaugarri-, bestea aldatezina den Jainkoaren Hitzari lotura 
dago erabat -idatzizkoaren morrontza 
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"Por muy escépticos que seamos sobre la influencia del aprendizaje 
escolar en el poeta o ficcionista, hemos de admitir que la fonnación retórica [ ... ] 

repercute en las modalidades de la historia, la oratoria, la novela, el teatro y la lírica 
del Siglo de Oro" 

E. Asensio 

3.1.- ATARIKOAK 

1.- Ezaguna da Axularren garaian asko areagotu zela karrera erlijiosoa 
hautatu zutenen kopurua, Elizak eskaintzen zituen aukerez baliatu nahirik nonbait. Mende 
eskas batean, XVII.ean alegia, 100.000 eliz gizon eta emakume izatetik 150.000 baino 
gehiago izatera iritsi ziren. Horren arrazoia Elizak apaiz bihurtzen zirenei eskaintzen zien 
estatus sozial eta pribilegioetan bilatu beharko lirateke nagusiki, nahiz eta arrazoi 
izpiritualak zituztenak ere ezin ahaz daitezkeen. 

Oro har, arrunt bihurtua zen urte haietan pertsona xeheak -nekazaritza 
mundukoak batik bat- eliz gizonen artean nagusi izatea, ez baitzen inorentzat zailegi 
gertatzen estamentu hartara iristea: "[ ... ] al contrario que el estamento nobiliario, el 
eclesiástico permanecía abierto a todos los medios sociales con escasas restricciones, al 
menos en teoría" (Gómez-Centurión 1994, 260). 

Kopuru areagotze ez-kontrolatu horrek, dena den, ondorio latzak ekarriko 
zizkion Elizaren bizitzari. Batetik, ohituretan eta moralean erlajazio nabarmena hedatuko 
zelako eliz partaideen artean, eta, bestetik, prestakuntza eta jakituriari dagokionez, apaizak 
eta predikariak normalean gizon ez ikasiak91 eta, zenbaitetan, zentzun izpirik gabeak zire
lako. 

91 - Burke-k gogorarazten duen bezala, XVI eta XVII. mendeetan "muchos nobles y clérigos no sabían 
leer ni escribir, o lo hacían con mucha dificultad" (Burke 1991, 67) 
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Sermoietan, esaterako, eta hau da guri hemen interesatzen zaigun puntua92, 
zitekeena zen ez jakitea "afektu" direlakoak bereizten, ezta berauek motibatzeko zer egin 
behar zen ere. Lekukotasunen arabera, predikariek ez bide zekiten hizkuntza malla egokia 
aukeratzen, ez eta diskurtso mota edo gaia bera hautatzen ere. Horrelakoetan, jakina, 
entzuleak lokartu edo iharrausika basten ornen ziren. 

Baina apaiz eta predikarien prestakuntzarik ezaz aparte, arazoa areagotu 
egiten zen sermoietarako erabili behar izaten zuten metodo eskolastikoagatik: adibide eta 
irudi konkretu batzuk kenduta, sermoiak lehorrak eta astunak bilakatzen ziren, Swnma-tik 
hartutako pasarteak baitziruditen: definizioak, sailkapenak, bereizketak, etab. 

Trenton modu nabarmenean ohartuko ziren apaizen prestakuntza falta 
horretaz93 eta, ondorioz, predikari egokien eskasiaz. Hori zela eta, murriztu egingo zi
tzaien elizgizonei eginkizuna: fedea modu teorikoan defendatzen eta fedearen aurkakoak 
gezurtazen aritu beharrean, aszetikaren eginkizunna -errazagoa nonbait- bizkarreratuk 
zitzaien. Horrela, apaizen lana kontzientziatzailea eta bizioak deserrotzera eta bertuteak 
landatzera mugatuko zen. 

Baina horretarako ere, gutxieneko prestakuntza beharko zen, hain zuzen ere 
orduko elizgizonek ez zutena. lldo horretatik, ez da harritzekoa orduko predikazio-tratatu 
gehienetan arazo horretaz diharduen atal bat aurkitzea. Adibide gisa, Juan Bonifacioren 
De Sapiente fructuoso (Burgos, 1589) liburutik jasotako hau: 

"No bay cosa más desagradable que un sermón sin doctrina, sin erudición y sin estilo. El 
tiempo que babían de dedicar durante los estudios a Ja Filosofía, a Ja Teología, a Ja Escritura, lo dedican 
algunos a copiar sermones ajenos, y aunque sus maestros les dicen que acudan a las fuentes y se las 
señalan, ellos se hacen los sordos y siguen haciendo su pacotilla, y se tienen por dichosos si logran reunir 
unos cuantos sermones y comentarios para llevarlos consigo a todas partes. Si en vez de eso se dieran a 
estudiar la Escritura y los Padres, verían que cada día predicaban mejor y que no les faltaba materia de 
repuesto, y verían también que no hay cosa más fea que citar autores que no se han leído y fiarse de 
copistas y libreros, que es la gente más embustera en materia de textos" (Olmedo 1960: cxxxii-cxxxiii) 

Baina ez zen horretan bukatzen predikarien prestakuntza Apaizgaitegietan lor 
zezaketen maila (ikus Martín Hemández 1964) bestelako baliabideekin aberastu beharra 
zeukaten. Terrones del Cañok mende hartako sentsibilitatea jasoz ongi adierazten duen 
bezala, ezinbestekoa zuen predikariak erretorikaren laguntza sennoiaren azken xedea, 
movere delakoa hain zuzen, lortu ahal izateko: [ ... ]de las letras humanas no puedo callar 
la necesidad que el predicador tiene de saber Retórica" (Instrucción ... , 33) 

Erretorika, noski, mezua egokiro zabaltzeko tresnatzat hartuko zen. Eta 
Elizak bere helburuetarako aproposagoa zen formula eklesiastikoa baliatuko zuen, betiere 
erretorika klasikoa oinarrian zuelarik. 

92 - Aipatua dugu dagoeneko Trentoko Kontzilioaz geroztik predikuak zuen garrantzia, igande eta jai egun 
guztietan, eta bereziki Garizuma eta Adbentuan, derrigorrezko bihurtu baitzen eguneko Ebanjelioari 
buruzko sennoia 

93 - Estatu espainiarrean ez zen hain !arria izan egoera bori, Cisneros eta Talaverak burututako berri
kuntzan predikarien prestalcuntzak garrantzi haundia izan baitzuen. Horren kariaz, elizak txiki geratzen 
basi bide ziren predikarien sermoiak entzutera joaten ziren guztiak hartzeko. Adibide gisa, ezaguna da 
Garizuman Tomás de Villanuevak Salarnancan egindako sermoiaren arrakasta (jende uholdeak bihunu 
ziren katedralerako kaleak) eta ondoko oihartzuna (asko izan ornen ziren erlijioso sartu zirenak) 
(Olmedo 1960, lv). 
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2.- Jakina da Erretorika ez del b . . 
beh:eko ara~ edo aholku erretorikoek ere al~l\~~ h1st_orian barre~a eta aplikatu 
ara ra. Alabama, arrazoi du Mortara Garavellik hoe ak1zanh didi~ztela garai eta tradizioen 

n o au oenean 
' 'L . ' a Edad Media hereda el conjunto de 1 . • . 

como un bloque único, sin advertir los hiatos Y m os ~1stem~ retoncos y poéticos greco-romanos 
transmisión de la cultura antigua" (Mortara G ' ' . enos aun, el fm de una época, en Ja ininterrumpida 

aravelh 1991, 43) 

Agertzen diren desberdinta k 
tzatzera bultzatuko gintuzkete Hain sune eredu erretoriko desberdinez edo min-
d~nb~ra berriekiko egokitzap~na A zufen. ere, generoen erabileran bertan antzeman o da 
zial-di~elctikoaren ildotik abiaruko J:e~f:.stak, esateral:o, apologe_tikarako genero fudi
are~ adierazgarri bihurtuko den Agusn.n· Hipo1tartakean, egokiagotzat baitzuten, tradizio bemº-

trrr rik n oak sermo humit d ¡ an eto oa garatuko du izan ere estil al zs e ak:oaren ikuspuntu 
mezu kristaua zabaltzeko 'hirurak b ºbªI? a, mod~ratua eta garaia ahol.katuko baititu 
nagusiki). , atera ama xede diferenterekin (predikazioaz ari zen 

Erretorika klasiko bezala ezagutz d 
man. ez zuten bilakaera/aldaketa izan zu en enak? beraz, Erdi Aroko autoreek antze
klasikoareki.k:o desberdintasunak gero etaen, e~ erretorika_ errenazentistari utzi zion tokia 

agenagoan gelditzen zirelarik. ' 
. Desberdintasunok, gehien bat uk:i · . 

sistema monark:ikoen (ez-demokratik ' t~en diren arloe1 dagokienez agertuko dira: 
ez ~~ aukera gehiegirik aurkituko, be~~~agusitasuna d~la eta, ei:retorika errenazentistak 
pohukoetan ~ta judizialetan. Ordea, precti~~t~ klasikoak ohi zu~n bezala, diskunso 
esparrua. Al~ berean, inprentaren ondorioz lortutak ~ta gutunt;;an izang? du berezko 
batera, kreazto mundua areagotu e!ringo da o ~buruaren demokrauzaazioarekin 
bere ara ak ·da ·zk to eta erretorikak esp".,.; be ·ak edir u I tzt o obra guztietara zabald . . "''º m enen ditu 
pe~ horretarako arrazoiak, irakaskuntz . uko ~tuelarik,_ g~nero poetikoa barne. Heda: 
J~a de~ be~a, berebiziko Iekua uzte::1~or. zai? nagusiki~ err~torikari diziplina gisa, 
poetika, bistona eta filosofiarekin batera h . tzttzaion humarutate ikasketetan (gramatika 

, am zuzen). • 
Ikasketetan zeu.kan presentzia horr k . . . 

~~s~da~ eta, ondorioz, haien obra idatzie~ e~~~ ~go zu~n gero idazleen 
no I tzrrak:o kultur munduak duen . . . t e aipatzen ditugunean pro-

kenuke ahaztu behar erretorikan eta ho~=tzta _b~o ez d~gu azp~tu nahi, e~ bai
trebatu~o pertsona askok irakaskuntzan li .~erikus1 han?Ja zuten hambat diziplinatan 
presentz1a nabannena (eta e~aina) izango ·d~te{~an eta, ma.iz asko, esparru politikoan ere 
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3.2.- AXULARREN OINARRIZKO PRESTAKUNTZAZ 

Azken urteotan, XVI. eta XVII. mendeetako oinarrizko heziketa sistema 
ezagutzeko historialariek ahalegin bereziak egin badituzte ere, Kagan-ek (1981, 31) 
onartzen duen bezala, "behin-betiko" lanak eginkizun izaten jarraitzen du. 

Halaber, guri interesatzen zaigun arlo geografiko-kulturalean aztertze lanak 
azken bolada honetan oro har areagotuz joan diren arreo -gero eta gehiago dira, esate
rako, Naf arroako herri eta hiri batzutako alfabetatze eta eskolaratze arazoaz burutzen ari 
diren ikerketak-, ez da aurrerapenik izan Axularren jaioterri izan zen Urdazubi ingurukoei 

buruz94. 
Ezer gutxi esan daiteke, beraz, Axularren haurtzaroko ikasketez, ez bada 

bestek adierazi dituzten jeneralizazioen errepikatze hutsa. 

Nolanahi ere, Axularren funtsezko biografía taxuz osaturik ez dagoenean, 
nekez has daiteke inor oinarrizko heziketaren garrantzia gehiegi azpimarratzen, besteak 
beste, etorkizunean burutuko zuen liburuaren moldaketan eragin gutxi izan baitzezaketen 
haurtzaroko irakurketa eta idazketa ikasteko eskolek. 

Ikasketei dagokienez, historikoki dakigun gauza ziur bakarra Salamancako 
ikasketekin lotutakoa baino ez da, hots, Teologian ikasi eta lortutako batxilergoarena. 
Hori eta, nahi bada, Axularrek jakitun handiaren irudia isladatu zuela orduko gizartearen 
aurrean, herri tradizioan haren izaera eta ospeari buruz gelditu diren ipuinek (Barandiaran, 

1956a, 1956b, 1974; Satrustegui 1974) erakusten duten bezala95. 

Errealitatearekin zerikusiren bat zeukakeen zerbait azpimarratzekotan, 
gaztaroan jaso zukeen heziketaren inguruko hipotesiak lirateke, berauek izango baitziren 
Axularren urratsak apaizgora (eta teologia-ikasketetara) zuzentzeko faktore erabakiorre-

netarikoak, inondik ere. 
Badirudi XVI. mendean irakaskuntzaren prestigioarekin batera, letren demo-

kraúzaziorako dinamika berri bat zabaldu zela herri xehearen artean. Kaganek oroitarazten 

duen bezala, 
"[ ... ) el deseo municipal y popular existente en el XVI de contribuir a la educación 

secundaria produjo un brusco ascenso en el número de escuelas de latinidad, hazaña no repetida en España 

hasta el siglo XIX" (Kagan 1981, 86) 
Izan ere, orduan handitzat jotzen ziren herri gehienetan (500 auzakide baino 

gehiagokoetan) sortu ziren horrelako eskolak, XVI. bukaeran eta XVII. mendearen hasi-
94 - Berau litzateke, guri dagokigunerako, bide emankor bakarra, izan ere "la organización de la enseñanz.a 

de primeras letras dependía directamente en aquel tiempo de los ayuntamientos y de las parroquias" 

(Laspalas Pérez 1989, 181). 
95 - Ildo horretatik, haren jakituriaren adierazle diren ipuinek baieztatu baino ez dute egiten Burkek 

dakarren azalpena: "Todo aquello que estaba fuera de la experiencia nonnal de la gente corriente, tenía 
una explicación extraordinaria. Ser, por ejemplo, una persona instruida era algo anonnal y por ell9 esa 
persona debía tener, cuando estudiaba, una cabeza de bronce que respondía a todas sus preguntas" 
(Burke 1991, 250). Axularren kasuan, egoera ez-normal haren arrazoia Salamancan deabruarekin 
ikasitakoan edota egindako itunean aurkitzen da nagusiki. Era berean, Axularri buruzko "Xapela 

mintzatzen" izeneko ipuinean brontzezko buruaren pareko bertsioa izango genuke. 
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eran lau mila inguru eskola eta hirur . b . edi rik ogelta amar mil ik 1 · . . . m o ez zegoenean, herriko apaizak be ak h ~ as e izatera m ts1 zirelarik. Eta 
tekoa. r artzen b1de zuen gramatika irakasteko egi-

~aúna ikastetik aparte, ikasketok lehenen h · . 
keten erretorikaren eremura eta nola .d 1 .go urbilketa bat ere suposa z1ezaicr 

rik ak 
" . ' ez, 1 az e klasikoen obretar 96 b · 

erreto o hirutasun sainduaren" ildok ak . 1 . a , en ere parametro o zrre arik97. 

Gauzak horrela, zinez pents d · k h . . 
present. erretorika klasikoa. Alabaina b~t~ e as1erako ikasketetan bertan egon zela 
fonna~1oa (erretorikoa gehienbat gur~ intere~~ar) en ~bra modelatzeko jasoko zituen 
t~logikoen bibliografia eta garaiarai hartan ~r o eta i~f<:mnazioa (libururako oinarri 
dik atera ondokoak (predikari oisa zi·urr ikar) ~itara~n an zir~na) unibertsitatekoak eta_ 

b' ' en izan zrrela nagusiki. 

. Bestalde, ezin ahaz daiteke unibe · · · . kuntzan hizkuntzen irakaskuntzak zeukan rts1~ izan nahi zutenen oinarrizko presta-
garrantz1a. 

. Oro har, eta edozein teologogaik bezal 
beharko.z1tuen unibertsitatean sanzeko beh zk aaktsu,.Axul~ek ere ongi frogatuak izan 
kuntza zrrenak alegia: arre 0 zrren hizkuntza biak, ikasketa-hiz-

. "Los requisitos de entrada en la unive . 
excepcionalmente: el primero aún vigente es 1 d . . melad [ ... ), dos de ellos han perdurado 
conocimiento del latín" (Kaga:i 1981, 45). ' e omm10 de la lengua vernácula; el segundo, [ ... ) es el 

. . Hízk~tza bi boriek98 eskaini zizkion . izan b1de zuen has1era, oinarrizko letretan 1 h prestakuntz~ Urdazubiko monastefilan 
batean gero. e enengo eta gramatika-eskolan edo parek~ren 

. Printzipioz, <lena den ezin bar d · k bezala,_~edio ekonomiko gehiegllÍk ez zuten ~te e prestakunt~a hau ez-ohiko gauza bat 
zala baizik. ~e gehiago, monastegietara bider:~~ ~~~sbko~ JaSotzen zut~n zerbait be-
an gertatzen b1den den bezala azrren, urdazub1arraren kasu-

Oro bar, ikasleak ez ziren egit k h · 
h_au da, irakurtzen eta idazten j akin arte e o ~~an ha~ten ~ortzi hamar une izan arte, 
zitekeen gai:ai hartan euskaraz izan, aaztel~r~ªbkº~ omarnzk<;> alfabetatze hau ezin 
pe~a lau-se1 urtekoa ohi zen. Bera: hi . . . ormalean, ikaskuntza honen irau
egueko horiek zeharo gaindituta . ~ 1 p~tes1 gisa ez bada ere, pentsa liteke oinarrizko 
zituenean99 Zl eª xularrek 1587an Iruñean ordena txi.ki'ak · · Jaso 

96 - Austri~en garaian oinarrizko irakaskuntzaz barata . . . garr~~1tsuenak latina eta haren gramatika bazireng~ JO nah1 zuten ikasleen prestakuntzaren ikasgai 
histona ikasten janzen zen arreta berezia re, ez da gutx1estekoa erretorika, filosofía eta 

97 - XVI. mendean hizk · · Com d. ~tz eta erretorika ataletarako Antonio Nebri·ak . . . 
. '.pen wsa Coaptatlo ex Aristotele ex Cicerone . . . J idatz1tako Arus Rhetoricae 
izenburuak zioen bezala aipatu "hiru~unar " d . et Quin~/zano erabili ohi zen testu-liburu gisa, 
autore kl ik en otrma erretorikoan oí · Irak 

98 

as oenak izaten ziren: Zizeron Zesar T L. . b namtua unzeko testuak ere 
- Axularren kas b ' , · 1v10, eta uan enetan pentsa daiteke "ve á 1 " : . 

9 

kozkortu abala ikasi eta landu zituenak. m cu a -k ez b1de zttuen gaztelera eta latina izan zirela 

9 · Ez genuke daz b. . ur u tarraren adinari buruz oinarririk . . 
egit.ekotan, ikasketetarako ohiko adina atzeratzen ausart gabe~o htpotes1 gehiegirik egin nahi. Ezer 
pentsatzea haren zirkunstantziak (hizkuntza . uko l?11ateke Axularren kasuan, logikoa baita 
erarnateko eta hamabost-hamasei urterekin'·g=,ketab.) ez zuela aproposenak eskolarizazio nonnala 
hk.). Honek, seguraski, ±1570ean edoJ·arrik rr . tuzkuntza mota. hau bukatua izateko (Kagan 1981 74-

o gm e urdazubiarraren J·aioturtean· da oki , g onez. 
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astegi honetan eman zituela 
Hortaz, ba~di l~gikoe~a dela pe~~~~:kX::~~dintza ziren ~zk:Un~a biak 

lehenengo saioak gero umbe~s1tatera_Joatek~ ~ euskarak ezin eskam z1eza1okeen 
ikasteko. Arlo akademikoan da~ok~onez e eren, 
. olako "orainaldirik" ez eta etorkizunik ere. . b. 
m . . ak orduan ikasitako hizkuntza 1 

Harrezkero, kultur erreferentz1a nagu_s~ arbi adieraziko digu Axularren 
horien bitartez j asoko ditu Axularrek. Ho~ek ~:~~stu ~datziekiko dependentzia latin eta 
kultur dependentziaren le~enengo ~aktorea, ;:1 Puntu honen garrantzia nab~ena g~rta-. 
gazteleraren espan:ikºª iz~ngo ba.ita n~f: ez testu-eragin desberdinez gain, smtaktikoki 
tuko da erretorikai: dagokionehi~ ~~~ trokeiajeaz den bezainbatean. 
ere euskararen erabilpenaz eta 

3.3.- ERRETORIKA KLASIKOAN BARRENA: 
BATXILERGOA 

ARTEETAN 

. , menester saber Retórica ( ... ] lo forzoso e 
"Para.d~ir.bien ~cho e~~~ e~oral Y Metafísica, Y sobre todo Teología 

inexcusable es saber Dialecnca y Filosofi.a ,da paso· y Sagrada Escriptura, mayormente 
. b. da pena de perderse a ca , . b 1 escolástica, muy bien sa 1 , so ves que escriben comentarios so re a 

· , d Santos y otros autores gra " 
en sentido literal; lecc1on e Sagrada Escritlll'a, o tratados o sermones 

Terrones del Caño 

zen ez den bitartean, anekdotikoa eman 
Biografia sendo eta oroko~a b~t 'tzeak Edonola ere, argigarri suerta 

dezake ez dakigunaz mintzatzeak e~1pot~s~t~ nolakoak izan ziren eraikitzea. 
daiteke Axularren prestakuntza erreto oare T olooia batxilergoa. 

k Sal can eskuratu zuena e c.- . 
Jakin badakigu A~~larre (Y. ~~ro zinez pentsa liteke Axularr~k egokiro 

Hortaz, hango "ikasketa plane1 k~su ~~~n ~altlintzak. Atzekoz ~urrera egmez gero, 
bete zituela hartarako eskatzen _z1tza1 il lortzekoa Covarrubiasen estatutuen ara
lehenengo baldintza, h?ts, T~log1an ba~o~r~r~har, Sala~ancan Arteetak? batxi~ergoa 
beralOO Arteetan batxüer b1hurtzea ze~ k ta hauek burutu behar izaten zuela agintzen 
erdiesteko aipatu estatutuetan honako as e 
da: 

chiller en artes, sin que primero aya hecho tres cur~s 
"lten, que nin~no pueda haze~ se ~a hia en tres años distinctos, por manera que el ano 

enteros de Summulas, Log1ca magna, Y Ph1lo~ p tante no pueda cursar en Logica, ni en otra facultad, 
primero oya Summulas mas de seys meses, Y ~:r~~n Philosophia, y en el tercero, en_ Philosophia, y en 

Y el segundo que oya Log1ca, sm que pueda . . Medicina ni en otra facultad, smo en Philosophta 
' da en Theologia m en ' 977 64) 

el restante del año, no pue . cursar la rural" (apud Mitxelena Mz. de Ilarduya 1 ' · 
moral en que han de cursar, Juntamente con na 

orla muy insigne Universidad de Salamanca, Salamanca, 
100 - Diego de Covarrubias, Estatut~s he~hos p de Ilarduya 1977, 61-hk.) 

Juan Maria de Terranova, 1561, m Mitxelena Mz. l . n Medicina ha de prouar auer hecho los 
. . b h'ller en Theo ogia, o e ' . ra 

101 - "Iten el que qu1s1ere hazer se ac 1 . tener cursos para ser lo, sm la qual prouan.,..-
d lla facultad despues de bachiller en artes, o 

cursos e aque 1977 64) 
no sea admitido" (apud Mitxelena Mz. de Ilarduya , 
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Eta edozein rnodutan ere bi urte t'erdi pasatu behar izaten zituen ikasleak 
Arteetako batxilergoa eskuratzeko: "por manera que passen dos años y medio distinctos 
del que comie[n]~a a oyr, hasta que se haga bachiller" (Jdem , 64). 

Jakina, Arteetako batxilergoaren aurretik 

"El que ouiere de hazer se bachiller prueue delante del Rector co[n] dos testigos idoneos, y 
fidedignos, cada cosa de las siguientes: como para el grado que deman[d]a ha cursado sufficientemente, y 
leydo diez lectiones, cada una mas de media hora, conforme a las co[n]sti.tuciones, y estatutos de esta 
vniuersidad cursando en Salamanca, o en otra vniuersidad. Y declaramos que los cursos que no ouiere 
hecho en otra, los supla en esta vniuersidad, conforme a las co[n]stiUJcio[n]es della, ansi en la q[ua]lidad, 
como en el numero d[e] los dichos cursos. 

!ten ha de mostrar como es examinado en Grarnmatica, y tiene licencia del examinador para 
passar a la facultad en que se quiere hazer bachiller" (ldem, 63). 

Gramatikako azterketa ezinbestekoa zen eta unibertsitateko irakasle batek 
egin ohi zuen102. Jakina, gramatikako azterketa prestatzerakoan hasten ziren Erretorika 
arloko lehen urrats sendoak, bai autore klasikoak sakonago irakurtzen zirelako, bai erre
toriko garrantzitsuenak aztertzen zirelako. Artazaren hitzetan, 

"dentro del proyecto de educación humanística, la retórica constituía una disciplina 
estrechamente relacionada con otras materias y actividades, entre las que se encuentran el estudio de la 
literatura clásica, la traducción e interpretación de sus textos y la composición de obras de carácter literario 
u oratorio tomando los clásicos como modelos" (Artaza 1988, 22) 

Jakina, honek Axularrek erretorikaren klasikoekin izandako lehenengo 
kontaktu sistematikoaren berri emango liguke. Eta "klasiko" hitz horren harnean ohiko 
"hirutasuna" egon ohi zen: Aristotele, Zizeron eta Kintiliano. 

Gutxi gorabehera, hamabi-hamahiru urterekin hasten ziren Gramatika ikas 
ten103. 

Honek guztiak, Axularren ikasketa-prozesua Salamancan burutua eta 
kronologikoki arrunta izan balitz, 1587. edo 1588. urtea izan zitezkeen ikasketa-hasierako 
urteak. Zitezkeen aukeren artean geratzen da, beraz, Itziar Mitxelenak aurkeztutako 
hipotesia, hots, "pentsa dezakegu, bada, 1587-88tatik 159leraino Axular artista egiten ari 
zaigula" (Mitxelena Mz. de Ilarduya 1977, 58), Urdazubiko monasterioan ikasle gisa 
azaltzen denean hain zuzen: 1588an "estudiante al presente estante en el dicho monasterio" 
(ikus Aguirre Gaztambide 1980, 407) eta 1591n "estudiante residente en la granja de 
dicho monasterio" (ldem, 408). 

102 - Halere, kanpotik etorriz gero, " mandamos [ ... ] que si algun estudiante ouiere oydo Grarnmatica en 
otra vniuersidad, y truxere testimonio sufficiente de como ha sido examinado, y tiene licencia para 
passar a otra facultad, y ouiere cursado en otra facultad, que no sea examinado en esta vniuersdad: pero 
no trayendo curso, sino solo el testimonio del examen, que sea examinado en esta vniuersidad: por 
manera que el testimonio solo sin curso no le valga para que no sea examinado en esta vniuersidad: y 
que si viniere graduado en quaJquiera facultad, que no sea examinado en esta vniuersidad" (apud 
Mitxelena Mz. de Ilarduya 1977, 63). 

103 - 1592-93 ikasturteko matrikula liburuan (AUSA 307), esaterako, "Grarnaticos rectoricos: y griegos, 
año 1592 a 1593" atalean matrikulatutakoen ondoan askotan azaJtzen da "menor de 14 años" edota 
"menor" soilik. 
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Baina gure autorearen izena Salamancako matrikula liburuetan azaltzen ez 
denezl04, agian beste nonbait bilatu beharko lirateke haren ibilbide akademikoaren 
urratsak. 

Hori dela eta, Salamancako matrikulazio liburuetan azaltzen diren informazio 
desberdinen arabera, Axularrek teologiako batxilergoa egiteko ezinbestekoa zuen arte
etako batxilergoa non burutu zuen susmatzeko bidean jarri gintezke. Hain zuzen ere, 
1592ko azaroaren 14ean, hau da, Axular matrikulatu baino sei egun lehenago Izkoko 
Joanes izeneko nafarra lehen kurtsoan matrikulatu zen. Izenaren ondoan batxilergoa 
Huescan egin zuela adierazten da (AUSA 307, 91 i.)105 . Gure kasuan frogatu beharreko 
hipotesia bada ere, ez dago zalantzarik Huescakl06 hurbiltasun geografikoa eskaintzen 
ziela nafarrei. 

Edozein modutan, badirudi, Salamancako unibertsitatean indarrean zeuden 
Covarrubiasen estatutuen arabera, Axularrek demostratu egin behar izango zuela edo 
Gramatikako azterketa gainditua zeukala (Salamancan edo beste nonbaiten), edo Arteetako 
batxilergoa hasia/egina zuela. 

Eta ez hori bakarrik. 1591n "Arteetan" emandako batxilergo tituluen arabera 
(AUSA 741), garbi dago ikasleen maila baloratzeko egokitu zitzaizkien "epaileak" 
garrantzi handiko irakasleak zirela. Bizpahiru kasu baino ez aipatzearren, honako hauek 
ekarri nahi ditugu hona: 

- Mendaroko Andres Etxaberi, Jokanoko Pedro Ortiz-i eta Iruñeako Pedro de 
Alcoz izenekoari Feo. Zumel ("catedrático de Filosofía Moral") egokitu zitzaien epaile 
nagusi gisa. 

- Labaiengo Fernando Labayen eta haren anaiaren epailea Juan Alonso Curie! 
("catedrático de Biblia") izan zen. 

- Gasteizko Pedro Ochoa de Ali eta Barasoaingo Martín Sanz ikasleei Feo. 
Sanchez "Brocense" ("catedrático de Rectorica, jubilado") ospetsuak eman zien batxiler
goa. 

Honek guztiak argi adierazten du Arteetan batxilergoa eskuratzen ari zen 
bitartean erretorika klasikoaren oinarri sendoak eskuratzen hasia zela urdazubiarra, Sala
mancako unibertsitatean sartzeko Brozasekoaren eragina -eta haren liburuen irakurketa 
seguraski.- ziurtaturik geratzen uste zelarik. 

104 - Guk ere ez dugu Axularren izena 1587-88ko (AUSA 305) eta 1588-89ko (AUSA 306) matrikulen 
anean aurkitu. 

105 - Bitxikerien libururako utzi beharko da pertsonaia honen nortasun zalantza. 1592-93 ikasturteko 
matrikulazio liburuan honako ohar hau tartekatzen da 1593ko urtarrilaren 22an: "Esta matr(icula)do 
Joannes de izco n(atura)l de izco y [ ... ) tiene presentada la carta de bachiller parecio ser natural de 
ciligueta de la dioc(esis) de Pamplona y el curso que alli tiene probado dice ser del mismo pueblo, y 
aora de nuevo se buelbe a matricular y se llama joannes de ciligueta n(atura)l de ciligueta de la 
clioc(esis) de Pamplona" (AUSA 307, 100 i.). 

106 - lzkoko loanes de Yzco bezala agertzen denak 1592ko azaroaren 14an egin zuen matrikula 92-93 
ikasturtean Teologiako lehen kurtsoa egiteko. Matrikula-liburuan oso garbi adierazten da "b(achiller) 
ar(tista) por Huesca" (AUSA 307, 91 b) zela, hau da, ez zuela Salamancako Unibertsitatean bestelako 
frogarik burutu behar. Esaterako San Agustin komentuan "elocuente por su religión, ya que 
continuamente se leían Artes y Teología" (San Juan Urmeneta 1957, 49). Benako Unibertsitatean 
Fray Pedro Malón de Chaide ibili zen Teologian Lizentziatura eta Doktoretza eskuratu arte; gero 
Eskrituretako irakasle gisa aritu zen zenbait urtez (1580-1583). 
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3.4.· PRESTAKUNTZA EKLESIASTIKOA 
(SALAMANCA 1591·1595) 

Aurrekoan baino itxaropen ehi 
aurrean, besteren anean baliabide . d g ki ago a~ertzen du ikerlea.k honela.ko atal b t 
prestakuntza teologikoa eta erretorik'oaI az etakb1de aberatsagoa.k dituela.ko Axularrª en 

ezagutze o. en 

· . Baina Axularren ibilbide biografik a.ka . 
geh1eg1 argitu gabeko suposizio bihwtu d ~ demikoaren iluntasuna.k direla medio 
mancan 1591-1595 bitartean. Eta izatez a a en Urte_ot<lfl Axularren presentzia Sala-' 
~~rro~b ~uebscara ~idera zezakeena, beste~e~ª~~: ~gm izan dira be~tela.~o ikerkuntz 

u a i _e at bamo ez da-, Huesca ere o h . . zan ere - eta bemro digou: honako 
ger~ ~trikul~-trasladoa.k egiteko zailtas~ ~b11 zegoen nafai:rentzat; gainera, handik 
tan asrtakoeI. ga e o aukera eskamtzen bide zitzaien ber-

Badugu honetan no ki · 
duen aztarnarik: ' s ' aipatu aukera biak erabat posible zrr· ela · 

· agenan uzten 

Jakin badakigu Axular 1594e 
CAUSA 308, 106 i.). 1592ko azaroaren 2 an Teolo~ako 4. kurtsoan matrikuiatzen dena 
ordea, ez da azaJtzen zein kunsotan Jª7 matrikulatzen denean CAUSA 307 96. ) 
go~ hartzen bada ikasle guztien lerr:~ u atzen den,_ gauza harrigarria, bestalde, g~- ' 
~akigu egun berean lehen kunsoa egin n~/urtsoa kons1gnatzen zela107. Bakar-bakarrik 
~arraren ondo~ eta 4. kurtsoa (Teologian?)u:ni~~\ho de Agorreta artista-batxiler iru
narraren aurretik matrikulatu zela 108 . g e ar zuen Bernardo de y chasu iru-
1592-93 ikasturtean Axularrek 2 kurtgurke idazl~a. Kont_uak atzekoz aurrera ecnnez 
Horrek J.aki 159 . · so o matrikula eam l d . b~' gero, 

. , na, 1-92 ikastwtea ere Sal b . zue a on onoztatu beharko da 
gmtuzkeI09. amanean egm zuela pentsatzera eramango 

li . Nolanahi ere den, Salamancak · . 
tako b1deaz atera daitekeen konklusioa h o urubertsit~tean sart~eko Axularrek erabi-
~nta, ~steena bezaJakoa. Halaz ere on~o h~u da; ur~azub1arrarena ez zela iz 
frurtutzat izango baitzuen handik une b~~~~h~txilo ?idea Jarra1tu bide zuen, une haietak~ 

a er gradua teologian. 

107 - Axularren ka 
" . suan, ulertzen ez den "m" antzeko . . 

b
eta b(achiller) a(rtista)" laburdurak agenu oh·zu:nborro Iuze-zabal bat baino ez da ikusten kunsoa 
azukeen esanahirik· · . i ztren lekuan Matrik ¡ 

108 . , mondik ere. · u a apuntatzen zuenarentzat 
~ Zmez suposa liteke nafarrak elkarrekin . . 

zmtela matrikulatz.en lehena be . Joan ztrela Salamancara, eta zaharrenek be . . 1 
109 - TamaJez ez da 1'5g9 90 ma eta azkena beteranoena izanik. Axular b. man agundu 

kr . ' - , 1590-91, 1591_92 ika . , 1en anean. 
onologia paralelo batez balia gaitezke . st~tako matrikula libwurik azaldu Haler 

~ugarrena egiten duen bit.anean Santx ~ hau egokiro baloratzeko. 1594-95 ikastunean Axul ~ 
diploma ere Axularrek baino ihsturte ob tebegorrdeta us~zko Iagunak 3. kurtsoa egingo du , Batxilarre 
742 151 ·) ª ran uago 1asok d · 159 · ergo 

' l .. Honaz, Axularrek 1591 -92 ika o u. 6ko martxoaren IOean (AUSA 
zalantza hi · · stunea Salamancan · ge egírik aurkezten. egm zuela pentsatzeak ez bide du 
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Baina horretaz guztiaz aparte, presentzia horrek Axularren estrakzio sozialaz 
ere zerbait adieraz diezaguke, ezin baitzen edonor Salamancara joan ikastera. Irakas
kuntzak sortzen zituen gastu arruntetatik at (matrikula tasak, egoitza, lan tresnak, etab.), 
kontutan hartu beharrekoak dira garai hartako familia batentzat hain zuzenak ez ziren 
kostoak ere, hots, seme batek orduko sistema ekonomikoan etxean egonik bere lanaz sor 
zitzakeen irabazien galera, Cipollak ( 1983, 31) "coste-oportunidad" deritzana. Horrek 
inondik ere familiaren estatus ekonorniko sendoa edota mezenasgoaren babesa eskatzen 

zuen. 

3.4.1.- PREST AKUNTZA TEOLOGIKO-MORALA 
Felipe II.a egokituko zaio Axularri errege Salamancako garaia bukatu arte. 

Jakina denez, 1556tik 1598ra bitartean errege izango den monarka hau Lurreko erregerik 
ahaltsuena bihurtukoa da, eta ja bere erregegoaren hasieratik beretik erakutsiko du 
autokraziaren zaletasuna eta eremu guzúak kontrolatzeko grina. Errege izendatze urtean 
bertan, Paulo IV Aita Sainduak, errege gaztearen ustezko ahuleziaz edo baliatu nahirik, 
Frantziako Henri II.arekin bat egiten duenean Felipe Italiatik jaurtikitzeko, honek amo
rerik ez emateaz gain, erantzun gogorra igortzen dio Elizarenak ohizko ziren eremuak ere 
kontrolatuz eta bere menpean jarriz. Horren adibidea da, esaterako, Salamancako Uniber
tsitatearena. Espainiako unibertsitaterik garrantzitsuenaren kontrola erregearen eskuetaran 

pasatuko da eta ez inoiz adierazi den moduan: 
"[ ... )hay una preocupación e intervención tanto monárquica como papal desde los primeros 

momentos del estudio salmantino, atravesando distintaS fases hasta llegar al siglo de oro de la universidad, 
en el que disminuye la autoridad papal y se afirma la autoridad monárquica" (Alejo Montes 1990, 186). 

Kezka baino gehiago zen Felipe Il.ak unibertsitatearekiko zuena. Haren 
interbentzionismoa hertsia eta erabatekoa izango da. Ez du ezertan erreparatuko "bisitari 
eta errefonnatzaileen" artean unibertsitatearen kontrolak ihes egin ez diezaion. "Errefor
roatzaile"-en lana estatutuen errefonna eta egokitzapena bideratzean datzan bitartean, "bisi
tariak" estatutuak eta konstituzioak ongi betetzen direla ziurtatzeko bidaltzen ditu Felipe 

II.ak. 
XVI. mendean, Felipe U.a munduko erregerik ahaltsuena zelarik, eta zelako, 

Salamancako Unibertsitatea, Espainiako goi-ikasketen zentrurik garrantzitzuena izatez 
gain, erreferentzia gunea bihurtu zen Europa eta Ameriketarako arlo teologikoan, juridi
koan eta humanistikoan nagusiki. Ezinbesteko zuen, beraz, erregeak haren erabateko kon-

trola. 
Ordurarte monarkiak ia kontrolatzen ez zuen alor horrekllO Felipe Il.arekin 

beste egoera berri bat ezagutuko du. Etengabe agertuko dira bisitariak unibertsitateanlll 
eta berehala gauzatuko dira lehenengo errefonna tinko biak: Diego de Covarrubias-en era-

110 - Errege-Erregina Katolikoek 1480an bidalitako Tello de Buendía bisitari eta erreformatzailea, edota 
Juana Erreginak 1512an bidalitako Diego Ramírez de Villaescusa bisitaria ez ziren ongi hartuak izan 
Salarnancan. 1538ra arte itxoin beharko da idatzirik ezagutzen diren lehendabiziko estatutuak Juan de 

Córdoba bisitariaren eskutik osatu arte. 
111 - Besteren artean, Cano (1557), Hemán Pérez (1557), Montalvo (1559), Anaya (1560), López de 

Arrieta (1562), Villagómez (1564), Simancas (1566) eta Pedro Velarde (1574). 

94 

--- 111. - Axular eta Erretorika: hipotesi baten oinarriak ----

, uan e uruga-rena bigarrena (1594)112. ginez lehena (1561) eta J d z ,_. 
Badirudi Covarrubiasen estat t ak ld 

tatearen antolamenduari buruzkoez ain ar~~ a atz~ko a:razo~en artean, unibertsi-
ere bazeudela, _besteak beste, ikaske~a planak ~ ak:ITemi.koekin zeriku~ia zuten arrazoiak 
taren arazoa gamditzeko nahia (Cfr Al . M go tzeko beharra eta ikasgaien diktake · eJo ontes, 1990). -

. Axularrek Covarrubiasen estatutuen ild tik . bama esan behar da azken urteetan Z -· o burutuko d1tu bere ikasketak 
1594 umgaren erreformaren lekuk: , 

eta eko estatutu berriek haren ikasketetak . o ere suertatu zela, nahiz 
izan114. o azken ikasturteanll3 eragin zuzenik ez 

. Halere, ikasketa plan berria ikas aiak k . Covarrubias-enean oinarritu bazen ere z--· g urtsoka eta h1labeteka prestatzean 
lako teologia-ikasle kanpotarrentzat, ~aifaru~arena zehatzago, ?satuago eta, Axular beza
honako hauek zeuden: g agertu zen. Benikuntzen artean, esaterako, 

"En la facultad de cánones inttodu·o una , 
estructura de algunos de los cursos [ l E t 1 _J ca~edra nueva, la de clementinas y cambió Ja 
· 1 1 s · ··· n eo ogia aumento los años ' e3ernp o, a umma teológica de Santo To , para explicar las materias. Así por 

Zúñiga se necesitaban dieciséis" (Ale· M mas que con Covarrubias se explicaba en nueve años , c 
JO ontes 1990, 194) , on 

Axularren batxilerO'Oa beraz e . ~arnean burutu zen. Oro har, onci l~tuta , ovarrub~asen estatutuek araututakoaren 
ikasketa plana, irakurri beharrek~ obrak e~:goen teolog:ia a::I?ko prestakuntzari zegokion 
araututa zeudelarik. Esate baterako Sant azTtertzeko es~airu behar zitzaien denbora estu 
Pri B ak , o ornasen hburuak sak ki 

ma, ezper eta San Tomas izeneko katedretanllS_ on aztertzen ziren 

112 - Azken errefonnaren garrantzia arbi iku . . . 
zenbait aldakuntza kendurik, Zúñi!arena h:rna:te~e izan zuen rraupenean: 1771n Carlos III.ak egindako 

11 3 - Gogoratu Axularrrek l 594ek retz1garr~n menderarte rnantendu da indarrean. 
106 . . o azaroaren 29an egm zuela 4 k k . . 

i.) eta batxilergo-agiria 1595eko apiril 22 . ~rtso o matri.kulaz10a (AUSA 308 
AUSA 742: 143 i.) aren an eskuratu (Lzbro de bachilleramientos 1594-98, 

114 - G . · ' , amera, Ale30 Montesek dioen bezala "faltan . 
practica, o s1 por el conttario se convrr· u" , [ ... ] comprobar s1 toda esta refonna se llevó a la 
as . o en una reforma m - Fal -

pectos del sistema docente, como son el terna de las . as. tan. aun por estudiar algunos 
cursos, los grados académicos de bachiller r . d disputas, las repenc10nes, los exámenes los 

115 ~Diego de Covarrubiasen estatutuetako X{~e~c:; o y doctorado[ ... )" (Alejo Montes 1990, 195), 
libros de las sentencias del maestto corno ~~~l~anlaarautz~n zen bezala, "se han de leer los quatto 
partes de sancto Thornas el prime;o año desde la ~onsntucmn.' desta manera. Que se lea[n) las 
q_uesnon cinquenta de Angelis. El seITTllldo , - d d prunera que.suon de la primera parte, hasta la 
fm de la primera parle, y veynte y"' una q:~·sti~n:s ~:uesn~n cmquenta de Ja primera parte, hasta el 
quesno[n] v1ges1rna prima de prima secund h 1 fila pn~a secundae. El tercero año desde la 
pn.rnera ~uestion de secu[n)da secundae h:~ta ~ta e i~ de .pnrna secunde. El quarto año, desde la 
q?IDt? ano, desde la questio[n] cinque[n]~ y sie: ¿uesuon cmque[n]ta y siete de iustitia & iure. El 
v1ges1materua de fonitudine. El sexto año d d e sec~da secunde, hasta la questio[n], centesima 
de secu[n]da secunde. El septimo año de;dee~a e ~ quesuo[n]_ ce[n]tesirna vigesimatertia, hasta el fin 
sesenta de Sacrarnentis. El octauo año , desde Ja prunerf juesuon de Ja tercera parte, hasta la question 
mclusiue. El nono año desde la poenÍte[n tia hquesno n sesenta, hasta el de sacramento poenitentiae 
Mz. dellarduya 1977, 61) . l , asta el fin del quarto, o addiciones" (apud Mitxelena 
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Axularren garaian Primako katedran Domingo Báñez ospetsua aritu zen ira
kasle gisa (1581-1600). Hiru katedretako ikasgaiak anarkikoki gainjar ez zitezen, haien 

arteko antolamendua ere egokiro pentsatua zegoen116. 
Oro har, eta aipamenen bestelako iturririk inolaz ere prejuzgatu gabe, klase 

hauetako lekukotasuna etengabe agertuko da Gero-n. Santo Tomasen aipamenak denetara 

38 dira liburuan barrena aurki daitezkeenak. 
Beste horrenbeste esan genezake Bibliaren erabileraz, izan ere haren ira-

kurketa-klaseei dagokienez, 
"El cathedratico de Biblia ha de leer un año Testamento viejo, y otro Testamento nueuo, 

siempre alternando. Y que libro aya de ser, el Rector por sant luan los señale ad vota audientium, para el 
año siguiente. Y cerca delo que ha de ser obligado a passar, el Rector consulte a uno, o a dos maestros en 
Theologia, y segun su parescer señale los capítulos que ha de leer en aquel año" (apud Mitxelena Mz. de 

Ilarduya 1977, 62). 
Geron zehar agertzen diren aipamenei kasu eginez gero, askoz ere gutxiago 

isladatu da Axularren liburuan Nominaleko katedranll7 eta Scotorenean118 isuritakoen 

era gin a. 
Bestalde, Axularrek irakasle aldaketa eta hautaketarako prozesu guzúa 

ezagutzeko parada izan zuen katedra garrantzitsu honetan, izan ere Fr. Marcos de Sepul
beda izenekoaren ardurapean zegoen katedra hau hutsik geratu baitzen 1593ko urtarrilaren 
l lan. Urte berean izandako lehiaketan Márquez agustinoak 231 botu iritsi zituen bitar
tean, Pedro Herrerak 263 botu eskuratu zituen, Escotoren katedra azken honen ardurapera 

igaro zelarik. 

3.4.2.- AXULAR, IRAKASLE OSPETSUEN IKASLE 
Zuzen-zuzenean irakaslegoari dagokionez, honako hauek izan ziren Axu

larrek Moral eta Teologiako klaseetan ezagutu bide zituenak: 

Primako katedran Domingo Báñez ospetsua aritu zen irakasle gisa (1581-

1600). 
116 - "Ha de auer este orden entre los cathedraticos de Prima y Vísperas, y Cathedra de sancto Thomas. 

Que el año que el Cathedratico de Prima come[n~e la primera parte, el de Vísperas ha de comen'<ar la 
secunda secundae.Y el cathedratico de sancto Tuomas el principio de la tercera parte: de manera que 
perpetuamente vayan distantes tres años de lectura entre las treS cathedras. Y este orden jamas se pueda 

peruertir" (idem). 117 - "[ ... ]lea el Cathedratico un auctor nominal, como Gabriel, o Marsilio. Y permitimos pueda leer 
Durando, esto ad vota audientium. El primero año ha de leer todo el primero de las sentencias. El 
segundo año, todo el segundo libro. El tercero, todo el tercero libro. El quarto año, desde la primera 
distinction del quarto, hasta la distinctio[n] veynte y tres de extrema vnctione inclusiue. El quinto año, 
desde la distinction veynte y quatro. de Sacrame[n]to ordinis hasta el fin del quarto, explicando siempre 

la lena del auctor" (idem, 62). 118 - Arratsaldeko hiruretatik laurak bitartean irakatsi ohi zen Scotoren katedrari zegokionez, "El 
Cathedratico de Scoto, lea por el mesmo orden que el Cathedratico de Nominal, acabando en cinco 
años el auctor, el qual lo declare. Y si quando el Rector visitare esta cathedra hallare que la letra del 
Scoto se lee en summa y co[n)clusiones, y lee otro auctor, en cada visita sea muletada en quatro 
ducados: sino que extensame[n]te sea obligado a leer la lectura y doctrina de Scoto, aun que en la 
resolución de la quaestion, no quede en la determinacion de Scoto" (idem. 62). 
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. . Bezperetako katedrako irakasleen arte F 
:irakasgaiaren arduradun bezala 1591-94 b. kan . r. Alonso de Mendoza azalduko da 
(AUSA 741 , 95)119. ltarte oLzbro de bachilleramientos delakoan 

San Tomasen katedran Diego Rodrí . 
Antolínez (1594-96) agertzen dira titular moduan~ez Lencma (1567-94) eta Fray Agustín 

Bibliako katedran Juan Al d C . larren batxilergo-agirian azaltzen den beo~o e un~l (1591-1600 bitartean)l20, Axu-
dra honetan. r ra. Aurretik Fray Luis de Leon aritu zen kate-

Scotoren katedra: Fray Marcos de S úl 
(1593-1601). Nominaleko katedra· Fray Al ep d veda (1591-93) eta Pedro de Herrera 
lisi:noa irakasten zen Petrus Lomb~dusen k onso de Lun~ (1591-96). Hemen nomina
~amt-Pour9ain, Marsilio de Inghem eta Ga~n:ienta o~eak rrakurtzen zirelarik (Durand de 
iz~ zen bitartean (mendearen erdi ald nel de Btel). Durand nominalistatzat hartua 
ezizena; tomistatzat hartu ondoren M ile~arte edo) k~t~a h~mek "De Durando" zuen 

, ars io eta Gregono ziren irakurgaiak. 

Francisco S uarez ( 1548-16 l 7) ord~zko edo izan zen 1593-97 bitartean D. ospet.suak urte bate~ Teologia irak:aslearen 
argitaratu zituelarik. ' zsputationes metaphyszcae liburua eta beste bi 

Axularrek aipatzen duen Zu l " 1 
160.lera arte Arteetako irakaslea izan zen F~e :is~ a nabusia"_ (Gero, 103), 1580tik 
nah1z e~a teologia arloan Primako katedrario~o ia .oral ~elako ikas~aiarena hain zuzen, 
h~metatik, Axularrek Arteetako batxiler oa S~gozkion hbu:uak arg1taratu zituen. Ildo 
bita.r:tean, badirudi ontzat har daitekeela J.tx 1 ~~an egm zuela egiaztatzen ez den 
hamtu b.ehar Axular Zumelen eskoletara . e ena . . e Ilarduyak idatzitakoa: "Ez gaitu 
Marcos Jaunaren iritziz hau maíz gertatzeJoatea ~ahizak eta bere profesore ez izan, Horencio 

n zen, rr aslea famatua zenean" (1977, 60). 

3.4.3.- EZT ABAIDA TEOLOGIKOEN LEKUKO 

Baina zuzenean jasotako prestak:un . 
Salamanca irakiten egondako eltzea izan tza teolo~o horretaz gain, urte haietan 
ospetsuenetan eztabaida teologikoak XVI zen,XVetengabeak izan baitziren teologia ikasgu 

· eta II. mendeetan. 

Handienetariko bat baino ez ai ( . 
liis bezala ezagutuko zena121 bain h patzearren Villasante 1972, 34-37), De auxi-
oa eta "libre albedrío" delakoa 'eztab~%~ .°'! fe_de:aren eta ºhl:ª onen balioa, predestinazi-

. bai Jam zituena ekam beharko genuke hona. 

d. . Lms de Molina jesuitaren C d. L · · zvma praescientia, providentia praedestionc;¡r za zberz Arbitrii cum Gratiae Donis z~la eta, dominikoek, Salamanc~ Axularr: . one et reprobati01y.e (Lisboa, 1588) liburu~ 
z1o~en I ndex -ean sartzeko kan aina 1:fakaslea zen DoIIllngo Bañez buru, Inkisi
ekainean Clemente VIII Aita Saind~ak be ~rt~tza antolatu zuten. Ezaguna da 1594eko 
119 . Badugu Juan de Guevara (1518-1600) .r k ~u zuela parte gatazka teologiko horretan. 

izene o a!illsttno bate ti . zuen l556an eta gero 1565e B º n erre erentzia. Santo Tomas katedra . 
12 ' ' ' an ezperetakoa E daki · izan 

O - Unibertsitatean oso ezaguna Be tak : z gu noiz arte, dena den. ' zpere o irakasle eta Primak · uneetan zehar. o opos1tore bezala ere agertuko baita 

121 - Jainkoare · · . . n graz1an buruzko eztabaida: Contr . . . . . . Jeswten arteko eztabaida honetan nagusilci :verszae de _au:allls divznae gratiae. Dominiko eta 
delakoarena eta Axularrek ere bere ob arazo d uek agertu zrren: predestinazioarena, "libre albedrío" 
fedearen eta obra onen balioarena. ran mo u esplizito ba.ina pragmatiko batean tratatuko duen 
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Arazoa, ordea, ez da 1607ra arte bukatuko, hots, harik eta Paulo V.ak haien arteko 
borroka eta elkarri doktrinaren desbideraketa leporatzea debekatzen dien arte. 

Axularren lekukotasunak, liskarrean zebiltzanen erdi-erdian geratuko zen 

Zumel mertzedarioaren ildotik122, Gero-n izango du islada. Villasantek dioen bezala, 
"toki horretan (Zumel-en aipamena agertzen den tokiaz ari da] Axularrek azaltzen duen 
guztia controversiae famatu haien oiartzuna eta funtsa baizik ez da" (Villasantel972, 34). 

3.4.4.- SALAMANCA, KUL TUR GUNE ETA ARGIT ALTOKI 

Salamancakoa "( ... ] con estudiantes de casi todas las partes del reino, era 
además la única universidad internacional de España, gracias al elevado número de 
pormgueses que se matriculaban cada año" (Kagan 1981, 254) 

Egiazko kultur gune direnetan ohi bezala, horrek guztiak Salamanca argi
taltoki garrantzitsu bihurtu zuen. Teologia arloan, esaterako, gogoratzekoa da Axularren 
irakaslea izan ornen zen Francisco Zumel-ek honako liburu arrakastatsu hauek 
argitaratuak zituela bertan ikasle zein predikarien erabilerarako: In Primam Secundae S. 
Thomae commentaria, bi lib. (Salamanca, 1584) eta De Deo ejusque Operibus, 
Commentaria in J.P.S. Thomae Aquinatis, I (lehenengo 1588an eta gero, zuzendua eta 
gehitua, 1590ean) eta Il (Salamanca,1587). Honako hau, Villasanteren ustetan, Axularren 
obraren eragile edo izan zitekeen. Liburu hauetan agertzen diren kuestioak, oro har, 
Primako katedran erakusten ziren gai garrantzitsuenen ingurukoak dira. 

Aszetika eta mistika arloko liburuetako inventio atalaren osaketari dago
kionez, ezin da ahaztu 1563an Salamancan argitaratu zela De locis Theologicis liburua. 
Hiru urte lehenago hil zen Melchor Canoren obra honetan Errebelazio eta Tradizioaren 
barneko fede-iturriak salkatzen ziren zeukaten garrantzi erlijiosoaren arabera. Batzuentzat 
metodo teologikoaren egiazko iraultza ekarri zuen bitartean, beste batzuentzat Akinatearen 
Summa-ren parekoa zen liburua. Edonola ere, garai hartako elizgizon guztiek ezagutzen 

zuten liburua bilakatu zen. · 
Era berean, arrakasta handikoa izan bide zen 1589an Salamancan bertan 

argitaratu zen Valeriu Maximi Dictorumfactorumq(ue) memorabilium exempla liburua. 
Axularrek zuzenean ezagutzeko aukera izan zuela ematen duen arren, erreferentzia bakarra 

egingo du Gero guztian zehar. 
Beherago aipatuko den Francisco Suarez-ek ere izan zuen argitalpen garran

tzitsurik Salamancan, nahiz eta urdazubitarrak ordurako batxilergoa eskuratua zeukan: De 
Sacramentis, lehen tomoa (1595) eta, batik bat, Metafísica (1597) liburu mardul gorai-

patua. 
Horiezaz gain, eta ospe handiko beste idazle bat aipatzeko, erantsi dezagun 

Fray Luis de León-ek argitrraturiko"1< ere ezagwiak izan zitzakeela Axularrek- Honfil<oak 
izan ziren 1595erarte Salamancan argitaraturikoak: In Cantica Canticorum explanatio eta 
In psalmum vigesimum sextum explanatio (1580-82) eta De utriusque Agni typici arque 
inmolationis legitimo tempore (1590). Halere, orduan ere arrakastasuenak -edizio 

122 - Egia esan, Bañezek berak ere zumelen ideiak onanulco zituen, honek eztabaidaren argicasunerako 

idatzi zituenak goraipatulco ziruelarilc 
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kopuru · be · ----
C . an grratzen bazaio behinik behin- . 

1 ~~¿~ ~~~fl~~;)· 1583, 1585, 1586, 1587~~t~~ ~:i;;~;~anCasziredan: D(Se los Nombres de ' · 'J' ª alamanca, 1583, 

ranc1sco Sanchez Brocenseak 1588 . a arloko b1bhografiari dagokione I F . Berdin esan genezake erretorik . . 
et Rhetoricum cunctis di . r . an argitaratu zuen Salamancan O z. zan ere, 
zehatzago mintzatuk scip ims utilissimum ac necessari rb rganum.pialecticum o gara beherago. um i urua123. Barna honetaz 

zen Lu· d Bestalde, ezaguna da, gero zenbaitetan A u1 
haietan isD e Granadare~ obra zatirik handiena Sal x arreo err~ferentzia gisa agertuko 
obra de~be~~~:0~5:9~1k l?OOera bitartean 164 in:~;e~ arg~tarbatu~ izan zela urte 
dores 3 aldi · ' onetatik 71 Salamancan burutu · ª egm azrren Granadaren 

~ 4 :i~, et~:~~~u~' /:.,°;:c[Í~{ ~fg9)i'1' 5¡"ldizj",!01:,~;,\'n1:'i'1~:~ ~¡;~c~-
.er aren Sylva locorum quifr : xu arrentzat ezm eskuragarri b e 

kionez (Salamanca 1584) equenter in concionibus ocurrere s l lib ago,_ eraz. ' . o ent uruan dago-

. Aurreko guztiarekin Axularr k 

~~~r,::;:':~~~== ~ rlzaáº~:'!"::er:~l:::~<;:,"~.mftzakeen :::,~wa,:takoak_ ere Axularrenga:' iri:·J:~:Z:' daiteke, bestalde, ondoko !:.~ 
keen i;;'gil~::!"bliografia espezialduaren segimendu~~":;;tzen duen bipotesia. Halere, 

gma aztertzeko beste lan espezifik b ~e~ obran atzeman daitez-o atzuen eginkizuna izan beharko da. 

3.4.5.- SALAMANCA EUSK ' ALKIEN BILTOKI 

tik:oaren ITTin Sal_amanca, alabaina, ez zen bakarrik re ak 
guistiko:en ~~~~an. ~ularre~tzat Gaztelerriko hJb! h untza eretoriko eta eklesias-
kaldunei esker. erentzta ere bihurtu zen hango egonaldian 1tf.~ ~ds <:1"aren _erre~itate lin-s e izan b1de z1tuen eus-

. Gaur egun daki!run tik . 1zan zuen bertan Izan b aga ' euskalki ouztietako hizt ~rt~ro, m~trikul~ erre~~~~:~~k~i!~alg~~ehie~;tako ikasleak bf1r:!n e:;~~~=ada 
aiona zem Calahorra) rak en ziren sorterriak eta li b . cara e usten duten bezala. e z arruuak (lruñea, 

· . Baioa bildu diogunean di . {:~'~o=:ª e~ nol~~aiteko "aire~~ pr;;i~~ ~~~e:~ a~aztu nahi ikasleen artean, 
zen, hots eusknlazid onal i~eneko horietatik zaharrena edo alzah1zateko, sortzen ziren elkar-

. • a unena (ikus Rodrí arrenetakoa "b"zkai ,, 
esanik ez dago, euskalkien ezberdintas~~~~-~~artn pzeedrk otrBezares 1986, 573 ).1 Hon~e~~r o esna suertatuk ' 

Kofradi h · · 
0 

zen askorentzat 

haren ideia bat . a onen mformazio zehatzagorik ez . 
zaizkigun zenb~:~~ko, A:ularrekin batera Euskal Heni~~~ona heme11:, egoera orokor 
308124)· gun, atzuk beste kurtso batzuetakoak b dir~ancai::a JOanak agertzen · ª ªere (ik. AUSA 307 eta 

123 - E · gia esan, ez zen lehen edi · · esaterako. z1oa izan, lehenago ere publikatua baitz 
124 - AUSA 307 (1592-93 ikasrun . . uen antza denez, Lyonen 1579an 

eko matrikula liburua) eta AUSA 308 (1594-95 trikul . ma a liburua). 
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~\íl AV4. • 
94-95 'l'..~<;,..,_..,i~'-º tA1:1:~c Iruñeako elizbarrutia: . 1592-93 

~ " " .:) Izena Rema 

J~ ·~ 3. k. 
q ·~ ¡:>\! H\U ;; ::; Usurbil l . kurtsoa 
(,_~~ U ;:<, ::" Joanes de Achega ...... ~ Motriku l. k. ..- -
q. ;· :-:, ~ .¡:· Lazaro de Urqui:za 

Qrbaizeta l. k. 
'&1,r¡' ~ ~,'\- " PedrodeEgurbe 

Pedro de Ajular Urdazubi 

Leon de Ustarroz Tafalla 

Antonio de Garobe Iruñea 

Felipe de Urbizu Idiazabal 
Labaien Femando de Labayen 
villafranca Pedro de Ortez 
Morentin G. Fdz de Murugarren 
"Garisoayn" Miguel de Salinas 
Elizondo Martin de Vergara 

y has 126 Iruñea Bernardo de e u 

Calahorrako e lizbarrutia: 

Iz.ena 

Feo de Chavarria 
Santiago de Ybana 
Julian de Gortazar 
J. de Garaondo 
Joan de Y urre 
Manuel de Munain 
Joan Ortiz de Jocano 
Nicolas de Lustondo 
Feo. de Chavarria 
Joan de Urbína 
A. Lpz. de Meñano 

Henia 

Qtxandio 
Elgoibar 
Durango 
Urdnña 
Markina 
Agurain 
JokanO 
Oñati 
Oñati 
Andagoia 
Urbína 

Baionako elizbarrutia: . 

?? (== 2. k.)125 

2. k. 
2 . k. 
2. k. 
2. k. 
2. k . 
2. k. 
4. k. 

1592-93 

l. k. 
l. k. 
l. k 
l. k. 
l. k. 
l. k. 
l. k. 
2. k. 
2. k. 
3. k. 

1592-93 

4. k. 
4. k. 
4. k. 

3. k. 
4. k.. (entzule) 
4. k . 

94-95 

3. k . 

3. k. 

Rema 
Izena . Don Lohitz. l. k. 
Joanes de Yturb1de · 

94-95 
3. k. 

. zterketa Axularrekin batera (e~un 
Ildo beretík, Teologi-batxüergoalrak? )ªburutu zuten euskaldun batzuk ba.mo 

. 595 k irilaren 22an egia . d M garren rooren-
berean esan n~ dFa, 1 d eC~a~arria oñatiarra eta Gr~gono Fdz. e trik~tuak edota gra-
ez aipatzeagatík, co. e . h a ekarrikO beste ikasketetan ma 
tindarra genituzke. Eta ez ditugu on di t n diren arren (nonnalean 

ikasketak oso ondo a eraz e . AxuJarren 
· 1 · guztien ondoan kurtsoa eta . d n matrikula-liburuan 

125 - Beste ikas egru . " . ) dago bat ere garbi zer adierazten ue b 'tetik (unibertsitate 
"ba" "bachiller arusta alegia 'ez __ ,,"i, " " antzeko bat). Beste non ru 

' . . · ak (lauzpabost hi:ll'-"-""'º m . la '"""'l ondoan Jarrttako zemu . rketaren zrun geratzen ze ae.--. ki batera 
batetik ziurrenik) etorri~o ikaslea zela e:::de y chasu eta Sancho de Agorr~ta Ax.ularre n 

126 - Kurtso desberdínetan izan arren, Bemancara ere elkarrekin joan zirela pentsa hteke. 
matrikulatu ziren azaroaren 26an. Salam 
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duatuak, euskaldunen presentzia ezinago handia izan zela adieraziko bailukete zenba 
kiek l27 . 

Jakina, honek guztiak euskal h izkuntzaren errealitate anitza hurbildik ezagu
tzeko beta eskaini bide zion Urdazubikoari, nahiz eta ongitxo dak:igun latina eta gaztelera 
izan zirela ikasketetako hizkuntzak. 

3.5.- ORATORIA SAKRATUAREN BIDEETAN 

Bestelako daturik ez den bitartean, Axularren prestakuntza oratorioaz esan 
daitekeena urte haietan argitaratu eta zabaldu egin ziren tratatuekin lotua j oango litzateke 
nagusiki. Hori dela eta, esku-liburu horien artetik, bereziki bospasei autorerenak ekarri 
nahi genituzke hona Axularren egitekoa hobeto zentratzeko eta ulertu ahal izateko, eta 
zenbaitetan Axularren obrarekin erakusten dituzten antzengatik. 

Alabaina, liburu hauen ustezko eragin praktikoa ez zen ezinbestez pentsa 
zitekeen bezain zuzena eta erabatekoa izaten. Longere-k dioen bezala, "il y a selon nous 
deux écueils a éviter quand on aborde ce sujet [ ... ] Le second consisterait a exagérer 
J 'influence des Artes et a croire que to us les prédicatuers obéissaient a leurs lois" 
(Longere 19 83, 195- 196). Horre gatik, metodologikoki arreta handiz jokatu beharko 
litzateke eraginen hipotesiak eta azaltzean. L.J. B ataillonek eransten duen legez: 

"[ ... ] les manuels proprement dits de prédication, les Artes Praedicandi [ ... ] ils ressortissent 
plus a la formation premiere du prédicateur qu ·a son travail de composition proprement dit On ne conduit 
pas avec son code de la to u te ouvert sur son volant Il y aurait d · ailleurs a étudier de plus pres les rapports 
entre ces regles théoriques et leur awlication réelle" (Bataillon 1982, 2 17; azpimarrak gureak dira). 

Nolanahi ere, badirudi Salamaricako garaietakoak izan ziI-ela Axularrek gazte
leraz e ta latinez ezagutu zituzkeen erretorika sakratuko lehenengo liburuak, apaizen eta 
predikarien anean zebiltzan predikazio liburuskak eta tratatu antzekoak (inprimatuak zein 
inprimatu gabeak) baroel28. Gehienak, ikusiko den bezala, ez urrutiegi elkarrengandik eta 
bai maiz asko elkarren osagarri. 

Sarritan errepikatu izan da Salamancan irakasten zen erretorika erabat 
klasikoa zela, autore klasikoetan oinarritua. Izan ere, Trentoko garaietatik ezarria zegoen 
testu ofiziala Alfonso García Matamoros-ena zen (De Ratione Dicendi, 1548), hirutasun 
klasikoaren planteamenduetatik inolaz ere aldentzen ez zena. Geroago ere, Zizeronen eta 
Kintilianoren erretorikaren ildotik abiatuko da Alcalako unibertsitateko katedradunaren De 
methodo concionandi (1570) erretorika sakratuko liburua. 

Bestalde, Matamorosen erretorikarekin lehian zebilen Feo. Sanchez Bro-

127 - Bestetan graduatutakoen anean, esaterako, zerrendak beterik daude euskal lurraldeetatik joandako 
ikasieekin. Oro har, argigarriak izan daitezke honako datu hauek: Salamancako Derecho Canónico 
Fakultatean bakarrik, 1570-1620 bitartean lruñeako elizbarrutiak bataz beste 50-99 inguru ikasle izan 
zituen etengabe (Kagan 1981, 252-253). 

128 - Normalean liburuei ezer berririk eransten ez zioten apunte modukoak ziren. Bartolome de 
Carranzaren iritziz, baziren "tantos papeles sobre predicación como glosas sobre la bella malmaridada" 
(ik.. Olmedo 1960, cxlv). Sermoiak egiteko aholkuak eta arauak izaten ziren esku artean zerabiltzaten 
dokumentu horien gaia, eta, dena esateko, ez beti onak. 
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zasekoa Erretorika katedraren arduraduna suertatu zen Axularrek Salamancan pasatutako 
urteetan. 1594rako Brozasekoa jubilatu bezala agertzen den arren (AUSA 741, 157), 
horrek ez luke ezeztatuko Axularrek zuzenean -irakasle gisa agian ?- ezagutzeko izan bide 

zuen paradaren hipotesia129. 
Edonola ere, haren eragina Axularrenean zuzena izango ez balitz ere, bistan 

da garai hartan Salamancan erakutsi, ikasi eta, ondorioz, erabili egiten zen erretorikaren 
adierazlea zela. BBaina ba bide dira bestelako "adierazleak" ere erretorika arloan eta, plan
teamendu erlijiosoetatik egiten diren neurrian, guri interesatzen zaigunetik hurbilago 
daudenak. Jakina, guztiek ez zuten agian eragin zuzenik izango saratarraren obran, baina 
hark bizi izan zuen aldi eta gizarte hartako gako erretoriko-aszetikoak argitzen lagun 

lezakete ziurrenik. 
Zinez pentsa liteke, esaterako, Axularrek Diego de Estella eta Luis de 

Granad.aren obrekin130 aztertU eta ikas zuela erretorika eklesiastikoa, izan ere haien trata
tuen argitaratze datak eta arrakastak berak hori pentsatzera eramango baikintuzkete zalan
tza gehiegirik gabe. Granadarenak, gainera, bestelako ziorik ere izango luke hipotesi horri 
tinkoago eusteko: Axularrek, demostratu den bezala -eta hemen ere demostrazio hori area
gotzen saiatuko gara, eurrez erabili zituen Granad.aren obrak, gustukoak zituelako non
bait; beraz, eta zeharka izan bazen ere, hau da, haren Rherorica Ecclesiastica irakurri izan 
ez balu ere, garbi dago obrekin batera estiloa eta idaztankera ere xurgatu zizk:iola hari. 
Honako hau nahiko izango litzateke Granadaren Rhetorica gogoan hartzeko eta urda-

zubiarraren erretorika moduak argitzen hasteko. 
Hortaz, eta labur bada ere, ikus ditzagun aipatu autore bauek eta garai 

hartako erretorikaren, predikazioaren eta idazki aszetikoen nondik norako nagusiak. 

l.- Axular Salamancaratu zenerako, pertsonaia ospetsu eta erakargarri bihur
tua zen Francisco Sanchez Brozasekoa. Haren izaera kritikoaren kariaz, era guztietako 
arazoak jasan behar izan zituen urteetan barrena, ikasleen anean latina erabiltzearen aur-
kako jarrerak sortuak batik bat, baina baita erretorika klaseari zegozkionak erern. 

Unibertsitatean izandako presioak, alabaina, ohiko erretorikaren irakaskun
tzaren bideetatik barneratu zuen Brozasekoa, horrek guztiak erretorika eklesiastikoan izan-

go zuen eraginarekin: 
"Con la confesión y promesa de sumisión del Brocense ante el claustro se decidió el futuro 

129 - Irakaslearen ospearen erakargarritasuna areagoturik aurkituko zen Inkisizioarekin izan zituen 
prozesuak zirela eta. 1593an hain zuzen heriotzaren ondoren jarraituko zuen bigarren prozesua ireki 

zion Inkisizioak Brozasekoari. 130 - Lanean zehar Granadaren Erretorikako liburutik hartlltakO aipamenak XVIII. mendean Jose Climent, 
Barcelonako gotzaiaren aginduz burututako gaztelerazko itzulpenaren argitalpen ezagunenaren arabera 
emango ditugu, hots, Los seis libros de la rhetórica eclesiástica, o de la manera de predicar • Madrid. 

Biblioteca de Autores Españoles, 1945, XL vol., 488-642 or. 
131 - 1571ean, Erretorikako katedra erdietsi baino lehen, esaterako, Unibertsitateko errektorordeak haren 

aurkako salaketa aurkeztu zuen:"El lic(encia)do Sanchez conviene que amoneste en público yaca en 
casa a los colegiales a que hablen latín, y que no murmure de los autores, ni de los otros maestros 
porque tomarán mal exemplo de los de casa y que en lugar de su retórica y toros libros de gramática les 
lea a Cicerón y a Quintiliano muy de propósito y que les tome cuenta de la lection de prima de 
Rhetorica, que no se la toma, y que no ande en opiniones contrarias a los modos de los estudios que 
tiene recibidos y usados de la universidad" (González Urbano de la Calle, Pedro. Vida profesional Y 
académica de Francisco Sánchez de las Brozas, Madrid, 1922, 101 or.; apud Marú 1972, 67-68). 
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de la r~tórica sacra Y forense, un futuro d . . ~eno:1ón. Evidentemente esto iba a repercu~ ~:~1~=1en: con c~i ningún esfuerzo serio para su 
os a gados Y demás oradores, tanto para el resto del s. 1 ca e la predicación Y en las defensas forales de . ig o como para el siglo XVII" (Martí 1972 71 

. O:ganum Dzalecticum et Rh · . . ' ) necessarz~m hburuarekin logika eta erreto~rzcum cunctzs dzsciplinis utilissimum ac 
sekoa, nahiz eta beti arituko zen be zk . a ~l~tan sakontzera etorriko zen Broza

re o izaera kritikoaren ildotikl32 

Brozasekoak ez du ja.kin . . . · n~la ~a erretorikaren parte desberdine~ ~~tetorika berririk_ asmatzen; halere oso pertso-
diru?i, ~ena_ de_n, predikazioaren egokitzape=~d1;1an ~ta ~~zen_dituen adibideetan. Ez 
eragm andiegia ~ zuenik; ez beste batzuena be~~1=~ ~u:J1! ~~-zituztenengan 

. . Guztlarekin ere, badu Axul . izan daitekeen aholku bat es reski arren obrarekin zuzenago uztartzeko balia . 
duela interes eta amura h.;.di~goko:te~nduko baituu Brozasekoak beri penrsaJ:'; 
ekmztea baino133. Badirudi eta h steren obrak umtatzen idaztea nork bere ob 
daketar al h . ' orretaz ere esango da b . ' ra en or on ongitxo jorratu zuela. zer ait aurrerago, Axularrek mol-

. 2.- Garrantzi gehiaaokoa dirudi teknik . ~n a:alegmdu zen Diego de E~ella (Lizarrako ~¡rretoi:il<0~ predikazio arlora zuzen-
1zene <:>ª zen) ~tziskar nafarrak. In ortan . a ze o, ~a ~atez Diego San Cristobal 
erret?~ª e~es1astikoari buruzko lfuuru tz1~en arraz01ak b1~ muga litezke: batetik 
~~di.kan geh1enen eredua izan zena eta :;r t ~tatsu bat argitaratu zuelako orduko 

amanean bertan plazaratu zuelak , L. , se -aurrek<;> atalean tratatuarekÍn lo -
e.ta ohrnarazi beharrekoa da mund~·er!f:::"~ t;;,fus conc1onandi (1576) izenekoa ~:n 
hburu honek izan zuen garrantzia134. J tuan eta Salamancako Unibertsitatean 

. Diego de Estellaren Modus con . . 
hbllf1:1 hau Salamancan 135 agertU zen eta i czonandz, et Explanatio in Psalm. CXXXVI 
prak~o eta salcratuan datza na!!llsiki h . zan zuen arr~asta obrari ematen dion izaera 
eskamtzen baitzuen liburuak. º , am zuzen ere predikariek bebar eta eskatzen zutena 

bideari b ~brak dituen berrogei kapituluetan barrena redik . . ~: Liz~~~~;~,:,,~;'!~ ~~ª~,~~:: ,;:kaint;! dira. ~=~¡~"!!.':;~ ~· 
dizkio predikanari. Liburu praktik . ealitatea eta konponb1de zehatzak eskaini 

oa 1zango da, beraz. Oro har 

. . "Diego quiere establecer afi ' 
smcera simplificación del pesado métol'o ~~~'.11" eall _nu_evo '.11odo de predicar que no era más que una 
132 ion ' sunphficar y hace l . 

- Horren lekuko izango da . . r e contemdo agradable a los 
Erretorikaren ' esate~ako, znventzoa eta dispositioa Dialektikaren 

~~oioiko di1~i!:'tti~~!'i~:= ::~: ;:1'k "'"""" IW<oto !::,~~~;:,,:o~ 
Kinur:~an argi utzia zuen erretorikan bide be . 1 uenean. Ordurako, bere De Arte Dicendi 

nlianorena eta b h · ma urratzeko asmoa zuel d . . 133 - "Mai . este ambat klasikorena alem<> albo a, meto o tradlZlonala, 
ons semper credidi dili . . ~-· ratuz. Art 49 gennae aliena scnpta retex 134 - e_, or., apud Maní 1972, 81) ere quam nova proprio marte componere" (De 

Ltzarrak:oaren ospea I . vanid d d gazte eraz arg1taratu liburuetara ere hedatu 135 - Idaª. el mundo (Salamanca, 1581; bi liburukitan h b ' zen, horren adibide bat El libro de la 
. tz1, gazteleraz idatzi bazuen ere argitar '. ots, i partetan banatua) izan zelarik. 

~= ba1 Nd0<: Voood" 1584; Ko10 tsi.;*"ts:'" "'';,'· Goio ""''°-~"°'" 
n ca-rekin hatera); Salamanca, 1596, etc. , , eta 1 11 (azken bi hauek Granadaren 
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oyentes, únicamente aplicando las reglas más básicas de la retórica" (Martí 1972, 201) 

Oinarri gisa, eta Luis de Granadaren ildotik, Diego Lizarrakoak garbi uzten 
du ezinbestekoa dela predikarien etengabeko prestakuntza: "Quiere Dios que los predica
dores estudien y no lo remitan todo a la oración"l36 (Il. kap.; Cfr. Olmedo 1960, lxxxvi). 

Estellak garbi du, beraz, predikariek ikasi egin behar dutela. Aldi berean, eta 
planteamenduari dagokionez, beharrezko ikusten du, Eliza katolikoak erakutsi eta batik 
bat frantziskarrek egiten zutenaren ildotik, bizio eta bertuteei buruz predikatzea, betiere 

Santo Tomasen gidaritzapean. 
Oro har, liburua oso erabilgarria izan zen orduko predikarientzat denetarik eta 

modu errazean azaltzen zelako: sermoiak prestatzeko teknika (8. kap.), digresioak zer 
ziren eta nola puz zitezkeen (9-10. kap.), Eskrituretako digresioak, konparazioak, auto
ritateak eta adibideak nola bilatu (11-14. kap.), digresioak bukatzeko erreprensioak 
nolakoak eta nola egin behar ziren, hitzak eta zainduz, eta ez edozein modutan (15-16. 
kap.); digresioak edo kontsiderazioak gehitzeko, jarri beharreko kasuek kontutan bar 
dezatela gaitzen erroak soberbia, abarizia eta lujuria direla; bertuteez aritzekotan, kasu 
errealak ekarri behar direla sermoira (17-18. kap), etab. 

Berbaldiaren formari dagokionez, Diego de Estellak argi uzten du gauza onak 
modu onean (estiloa eta konposizioa) esan behar direla jendeak ere atseginez har ditzan, 
baina inolaz ere ez txisteekin. Bide egoki gisara konparazioak, parabolak, alegoriak eta 
kolore erretorikoak aholkatzen dira. Horrekin hatera, predikariak era erretorikoak erabili 
behar omenditu entzulearengana iristeko eta haren bamea hunkitzeko, besteak beste, 
bigarren pertsona batekin mintzatuko balitz bezala monologatuz (bere buruari esango balio 

Era berean, dotorezia eskatzen dio predikariari hizkuntza erabiltzean, hots, 
erromantze ona eta hiztegi aberatsa behar da predikuan. Horretarako ona da "tratar con 
hombres bien hablados y cortesano y hurtarles su buen romance, y leer libros de buen 
estilo y romance. Y nótese que en este juego también se puede perder por carta de más 
como de menos, porque como es defecto ser avizcainado y corto en hablar, así es defecto 

bezala). 

muy grande ser charlatán y parlero" (Olmedo 1960, XCV). 
J akina, liburuak izan zuen arrakasta, predikarientzat suposatu zuen lanen 

erraztean zetzan, teoriarekin batera adibide konkretuak ere agertzen ziren eta. 

Hori zela eta, aurretik izandako beste edizio batzuez aparte, 1594ean Kolo
nian berrargitaratu ziren Estellaren hau eta ondoren ikusiko dugun Granadaren Rethorica, 
Lizarrakoarena Axularrek Salamancatik alde egina zenean berriro argitaratuko zelarik 

bertan, 1596an hain zuzen. 

3.- Nolanahi ere den, Axularrengandik eta haren planteamenduetatik 
hurbilago gertatzen bide da Granadaren Ecclesiasticae Rhetoricae edo Rhetorica 
Ecclesiastica obra, hain zuzen ere frogatuago geratuko dira-eta saratartuak harenganako 
duen mirespena eta, aldi berean, zor testuala. Beraz, zeharka balitz ere, balirudike Luis de 
Granadaren erretorika eklesiastikoak present egon behar duela ezinbestez Axularren 

obran. 

136 - Gazteleraz ematen diren aipamen hauek Olmedok zeukan jatorrizko bertsiotik hartuak omen dirll· 

Eskuizkribuak, alabaina, Modus pra:dicandi ornen du izenburu. 
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Granadakoak hasieratik ber 'k . beharra oratoria sakratuan. "te eu . ut.ziko du agerian erretorikak 
necesario ~n la Iglesia, y ei má~g?l?' cosa mdignísima, que un empleo tan~ anearen 
(De laJ;:torica_ecleruística 494 0~\.J~~~~:\º~' se eierza sin ningún principio ~~~gj~ 
erreto a egoki bat ipintzea izango da. ' i uruaren helburua predikariaren eskuetan 

. , Granadaren obra erretorika kl . k . . 
izan¿o da: ·:Fray Luis de Granada[ ... ) tratar~si oa kris!a.u b1hurtzeko lehenengo saiakera 

~~0~.~~:~tr~J;,s ~~~r;)~ clásicas con lo~~~~~ ~~t~~~~~~ ~:~c:i,~~n~~~=~f ~~~~~ 
. ~orretarako eta predikari . . azplillarratu z1tuen irizpide garrantzt't aren prestakuntza egokia izan zedin modu ber . 

bere esp · · suenak hots egile be ' ezian enentziaz baliatzea, dotorezia natural ! pro . txugarrienen irak:urketa nor ez rmntzatu eta idaztea eta lexikoa auk ' 

. . . . Planteamendu erretorikoari d . eratzea. 
fino: ~tiliano e? San Agustin) dotrinanª;~kio~ez, erretore klasikoen (Zizeron, Korni-
predikaz1ora egokituz eta autore s . d , <;UTitzen da haren ekarpena oro bar h . b . 
aldeko jarrera erakutsiko du lib: uehn adibideak areagotuz. Izan ere Elizak:o G on fil 
dituelarik· Kri an ze ar, ereduak honak . d urasoen 

. . sostomoa, San Basilio, San Gregorio N . o sain u hauenak proposatzen 
pnano eta, batez ere, San Agustín (D l R , . azianceno, San Jeronimo San Zi-e a etonca, 496 or.). ' 

.. 4.- Gauzak horrela ai b . TruJillO fraide dominikarrak ar ? pamen ere:zia merezi du 1579an, Barcelon azalki~uko da ?e:ran predikazi~~t~~~~:s~~~ c~nc1iokrina_torum libri septem lib~J.º.:~ 
e~o tu eta b1zrmodua zuz d ar e a stauek bertuteak ik · h" :1:~~· l~~~~e etaalletr=~~:'.r°:~~~~~~i:,.~ be~ direla di~Bs~zl::: 

eta as durak areagotzea da sarritan 1 o ateratzen, alderantziz ortzen dena. 

. Bestalde, argi uzten da redik . behar dituenez, figurek, historiek (s~rmoi anak _docere, movere, deleitare helburuak lortu 
en~an), pr?feziek (entzulegoa unkitzeko)b~mtzeko bat edo bi, jendea aspertuxe dago 
agmteagatik), sainduek dotrinak, filosofoe~ e~~~entu Berriak, ko?tzilioek (daukate~ 

Ob e , ... osatu behar dituztela sermoiak 

. raren arrakastak bigarre l"buruki . g~o, Axularrek erabilitako hitzak bez~~oak . bat ek~o z~~n 1583an, eta, harri-
tz~a zen Juan Dimas de Loris-i e . . izang? zrren TruJillok Barzelonako o-pns~ a publicarlo porque q , gmd~o eskamtzan 1datzitakoakl37 · "N h g 
cxvri). uena ver como era recibido el prime " ( . do me e dado ro apu Olmedo 1960, 

1589an J S.- Orobat, Axularrengandik hurbil d argitara~~sen L51m~o Juan Bonifaciok kideei ~~~ ~teamendua e~akusten du 
zuen e sapzente fructuoso (Burgos) liburua:. o gutun sorta g¡.sa osatu eta 

b h Haren iritziz serm · do e ar da, ezin b · ? 01ª. cere, movere, deleitare · · · · 
den "deleite" h ~ta odna izan de~e1tatzen ez duen predikua -fi~ntzipioden rn~~ rnugitu 
dadin H . on on o neurtua izan behar da eh' . . . - ere, e ergamekin lortzen 
137 - ,; on dela eta, paralelismoak, similikad~!tzi~~;~l~beko~, ~ntzuleria ase ez 

Hunec (lehen parteak) cer . . d ste o baliab1de erretorikoak 
eman d' rragaiten en cer beguitart · · iar;:adan. Guero avisu haren ara ' . e ir;:aiten duen, eta nor nola mint o den . 
camporatatheratceco edo b uaz, ethorqmr;:unerat govematceco· Eta b' <;: ' aVIsu , arrenean guelditceco eta estaltceco" (Gero, 16) . igarren partearen 
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zuhurki erabili behar dira. Fray Luis de Granadaren antzera burutu behar ornen da 
predikua, annoniaz eta leuntasunez. Haren ustez, metaforak eta konparazioak bezalakorik 

ez dago deleitatu eta kordokatzeko. 
Predikariak aipa ditzakeen autore profanoen artean, Platon, Aristotele, 

Seneka eta Plutarko jartzen ditu Bonifaciok; poetak oso bakanka baino ez ornen <lira 
aipatu behar (3. lib. 4. gutuna). "La historia es cosa más digna, y de ella se pueden sacar 

saludables enseñanzas" (apud Olmedo 1960: cxxxiii) 

6.- Oso adierazgarria da, bestalde, Francisco Terrones del Caño doktore eta 
gotzainak idatzitako Instrucción de predicadores liburua. Kronologikoki 1605erako ida
tzirik bazegoen ere, 1617an argitaratuko zen. Zinez pentsa daiteke, hortaz, Axularrek 
nekez ezagutu zezakeela Granadan izenburu luze honekin argitaratutako hura: Arte o 
Instrucción, y breve tratado, que dize las partes que á de tener el predicador Evangelico: 
como á de componer el Sermon: que cosas á de tratar en él, y en que manera las á de 
dezir. Edonola ere, garai hartako oratoria sakratuaren erreferentzia zen heinean dakargu 

honetara. 
Ez da Granadarena bezalako erretorika, aholku sorta bat baino ez baitirudi: 

"es un término medio entre una retórica y un tratado pastoral de predicación" (Martí 1972, 

210). 
Lau tratatuz osatzen den liburu honetan azpimarragarria da Erretorikari 

eskaintzen zaion garrantzia, espreski adierazten baita hasiera-hasieratik haren beharra: 
"Para decir bien dicho el sermón, es menester saber Retórica" (Terrones del Caño, Inst
rucción .... , 18). Eta, Erretorikaren premia inori oharkabean pasa ez dakion, berriro azpi
marratuko du aurrerago ere: "Solamente de las letras humanas no puedo callar la nece
sidad que el predicador úene de saber Retórica" (Terrones del Caño, Instrucción .. .. , 33). 

Predikariaren prestakuntzaren oinarria, bestalde, honetan letzake: 

"Lo forzoso e inexcusable es saber Dialéctica y Filosofía Natural, Moral y Metafísica, y 

sobre todo Teología escolástica, muy bien sabida, so pena de perderse a cada paso; y Sagrada Escriptura, 
mayormente en sentido literal; lección de Santos y otros autores graves que escriben comentarios sobre la 

Sagrada Escritura, o tratados o sennones" (Terrones del Caño, Instrucción .... , 19) 

Erretorikaren ereduez den bezainbatean, horrelakoetan ohikoak ziren Aris
totele eta Kintilianoren presentziaren ordez, Zizeronen De Oratore, Horazioren Ad 
Pisones agertuko zaizkigu. Horrezaz gain, ikasteko gidaliburu gisa Feo. Sánchez Broza
sekoaren arte laburra eta Horazioren Arte Poética aholkatuko ditu, San Agustinen De 

Doctrina Christiana.-rekin batera. 

3.6.- AXULAR, PREDIKARI 
Panorama erretoriko honen azalpen orokorrak Axularren predikari lanbidea 

irudikatzea eta ulertaraztea zuen helburu konk:retu. Izan ere, jakin badakigu Axularrek 
prediku eta serrnoien munduan eman zituela lehenengo pausuak eta hartan hartu zuela 
"ofizioa", gero idazle moduan agertzean erakutsiko zuen ezagutza erretoriko teorikoaz 
gain, liburuaren moldaketa prakúkoa ahalbidetuko zuena hain zuzen. 
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Predik .. an gisa agertutakoaren lekukotasuna Endrik IV . e .arena berarena 1zango 
da: 

, . "Il .nous a esté remonstré de la art . . -
en Theolog1e, nauf du lieu d 'Urda h d p de notre cher et bien aime Pierre d, Achular b . r 'il '" re,¡ru,n¡ on Franoo '" -~ .re';:.::=:;' t' ¡, lliwlto Nmno, q" 'il y , .,..,:;,,~;;:::; 
I a presche la parolle de Dieu au gré et conten e u~ au bailliage de Labourt, ou durant led tem 
1911, 554) (azpimarrak gureak dira) tement de 1 evesque et gens de bien dud na " (U. .~s · - ys rqutJO 

. Azkueren eskutik ere iritsi z . A eskun~~ Lahetjusan apaizaren idazki hone~ x~:Jredik~a.:en berri ematen duen 
zertze a a_z aparte, sermoilari gisa izandako d~ I . e pred.il<:anaren bizitzaren zenbait 
umoretsurik falta ez delarik· az10az ere mmtzatzen Z";gu p di · "" , asa zo 

"Il prechoit le matin a S lean de L . d: son predecesseur qui avoit été pareillement cur~z :: ~e rzr adSare les Jetes et dimane hes, a l 'exemple 
vepres, a son ordinaire une homilie l b . ean e Luz et de Sare Comme ¡·¡¡. . . · . ' sur e on Pasteur unefi 1 . · azsau apres 
ar9ai.n onac ardiac goyi;:etic alharen tu ' emme uz cria du milieu de )'audito· . " · rre,1auna. 

- Hemendic har t · a ruc ere nereac hala eguinen ditinat. 

Effectivement il renorn¡:a a 1 , 
cornpetiteur" (Azkuel925 61), a cure de S . Jean en faveur du Cadet d ..,. r b. , · urtu 1e son 

. Horrek erakutsitakoaren ild tik . . . pents~ da.J.teke mendebaldean zegoen r~ , ~ta hiI!otes1 historiko gisara bada ere zinez 
katolikoaren aurkako kontrakarra p an e~ok:ien eskasia areagotu egiten zel~ l ... g~me b~rezia izan zen heinean pr~on. zen tokie~an. Ipar Euskal Herria konfron~1po zmrre~ik kasualitatea Axularr~k Sar ~ak e~e mailak?ak behar zuten izan. Ez da b io-
oskubtde gehfago izan. Besteloko "'~~:1"':'ª' nalnz "ª Harostegik erretore ;;_.:::t':; 
paradigma zen neurrian, predikaririk onena . .ªtu.gabe, eta Sara konfrontazio-gunearen 
eta trebee~a be.har zen harako. Axularrek D (j~tuna eta euskalkiagaúk, behinik behin138) 
erakusten Jarra.J.tuko zuen gero Saran. ombanen demostratua zuen dohaia, urte luzez 

Haren hitzak berak ere -a . . horren lekuko garbia lirateke: pa.izetan duten topikotasuna ahaztu gabe- egiteko 

. . "Zeren hark -Ioannes Baptistak, ale . . . 
eta eskiribatzen dugu guk ere" (Cero, 572). gia- predikatzen zuen legea, fedea eta Iainkoa predikatzen 

· Predikari lan horrek · be . idazteari ekitean burutuko zuenae~~~ . stean b1de~atu behar izan zuen geroa oko lan 
kofil;retu. batean txenatzen zelarik a gi.~, eta guzt1a, ~dierazia dugun beza1! tr di ·ª' 
predikaz10 edo sermoiaren esparru;;.azte erazko oratona sakratuaren barnean gara~u ;~~ 

l38 - Ezin b lak · . . este o f1del!a.sun eta zintzotasunei b . . z1orik aurkitu. uruz hitzegm, ez baita susrnatutako ildoko dokumenta-
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_______ IV.- Gero-ren hari nagusiak 

4.1.e LIBURUAREN PROBLEMATIKA 

Liburuaren problematikaz iharduteak duen funtzio nagusia aztertu nahi 
denaren testu-erreferentzia finkatu eta agertzean datza. Honako honetan ezin argiago dago 
zein izan behar zen erabil zitekeen testua. Obraren eskuizkriburik ez egotean, egilea bizirik 
zegoenean argitaratutako hartara bideratu behar da aztertzailea, 1643kora, ondoko edizioa, 
bigarrena hain zuzen, prestatzeko aukerarik ez baitzuen izan I 644an zendutako egilea. 

Baina erabili argitalpenaren dataz gainera, badira zenbait puntu liburu baten 
azterketan eta literaturaren historian oso garrantzitsuak direnak, hala nola testuaren finka
penarena, edizioaren ardurarena, ale-kopuruarena, etab. 

Jakina, luze mintza liteke Gero liburuak erakusten dituen alde ilun eta argitu 
gabeko horiez. Halere, honako honetan bizpahiru puntu baino ez genuke azpimarratu 
nahi, nagusienetarikoa originaltasunari dagokiona delarik. Besteak, aurre-atzetik doaze
nak alegia (hala nola testuaren finkapenarena, edizioaren gora-beherena, ale kopuruarena, 
etab.), aipatu horren inguruan uztartzen eta ulertarazten saiatuko gara. 

Edonola ere, argi gera bedi egun daukagun datu eskasia dela medio, nekez 
mintza daitekeela horretaz guztiaz hipotesien espanu irristakorra ukitu gabe. 

4.1.1.- ARGIT ALPENAZ 

Asko izan dira joan den mendetik hona Ge ro liburuaren edizioez sortutako 
eztabaidak eta buruhausteak, betiere nonnaltzat jo daitekeenaren ildotik alabaina. Alde ba
tetik, lehenengo edizioko ale gutxi kontserbatu zirelako, eta, bestetik, ia lehenengoa beza
lako bigarren edizio bat datarik gabe kaleratu zelako. 

Ezaguna da lehen eta bigarren edizioen datari buruzko errakuntza-nahas
mendu garrantzitsuenek, Vinsonek argitu zuen bezala, Larramendiren hiztegia dutela 
iturri: "Larramendi, que tous les Bibliographes ont suivi, dit qu 'elle est de 1642 «ainsi 
qu'il résulte des approbations et licences» (Dice. prol. t. I, p. XXXV)" (Vinson 1891 
[1983, 88]). 

Badirudi Chahok ere nahikotxo nahasi zuela euskaltzaleen mundua ikusi 
ornen zuen 1640ko edizioaren berria plazaratu zuenean: "M. Chaho, dans un perite notice 
sur Axular (Voyage en Navarre , etc., chap. VIlI, p. 313), dit que le Gueroco guero fut 
publié en 1640; aurait-il vu la premiere édition?" (Michel 1857: 1983, 474, oharra). 
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Baina nahasketa benetan "konfirmatzen" hasi zen, Axularren liburuaren 
bigarren edizioa, izatez datarik gabe kalerama, Francisque Michel euskaltzaleak 1642ko 
datarekin eman zuenean. Gauzak diren bezala aitortzeko, Michelek eskaini zigun fitxa 
bibliografikoari bere baitatik ateratako emaitza kronologikoa erantsi ziola esan behar da, 
liburuan ez zetorrena hain zuzen: " ... Bigarren edicionea corrigetua, eta emendatua, Bor
delen, eguina G. Milanges, Erregueren imprimitc;aillea, baithan 1642 ... " (Michel 1857: 
1983, 474, oharra) (azpimarra gurea da). Ba ornen zen, beraz, 1642koa baino lehena-

gokorik. 
Jakina, edizioaren arrarotasunakl39 ere adituek ziotenaz fidatzera eramaten 

zuen euskaltzaleen mundua. 
Nolanahi ere den, joan zen mendearen bigarren erdialdean euskal letren 

arloko ikerketa hasberrien irristakortasunari bizkarra emanez, Vinson bera izango zen, 
bestetan bezalaxe eta arrazoiketa sinple baten bidez, lehenengo edizioaren argitaratze data 

ongi bezain irmo finkatuko zuena: 
"Larramendi, que tous les Bibliographes ont suivi, dit qu'elle est de 1642 «ainsi qu'il 

résulte des approbations et licences» (Dice . prol. t. 1, p. XXXV). Mais ces approbations sont de décembre 
1642; elles devaient avoir été écrites, suivant rusage, apres la lecture du manuscrit, puisqu'elles étaient 
destinées á amener l'imprimatur; done, le livre n'a pu matériellement étre publié avant 1643. Or c'est 
incontestablement J.a la date de la premiere édition" (Vinson 1891: 1983, 88). 

4.1.2.- ARGITARATZE KONTUEZ 
Interesgarria litzateke edizioaren aurretik eman ohi ziren urratsez bizpahiru 

hitz gogora ekartzea, tramiteak ez baitziren gaur egun iruditzen zaizkigun bezain errazak. 
Eta, hau da azpimarratzekoa, denbora luzea eskatzen zuten. 

Espainian burum behar zen lehenengo pausua, gaiaren arabera esleitzen 
zitzaizkion zentsoreen aprobazioa eta lizentzia lortzea izan ohi zen. Horretaz gain, behin 
testua onartu eta gero, vikario episkopalak ematen zuen lizentzia eklesiastikoa bilatu behar 
zuen egileak. Estatu frantsean berdintsu jokatzen zen: " [ ... ] ces approbations [ ... ) 
devaient avoir été écrites, suivant l'usage, apres la lecture du manuscrit, puisqu'elles 

étaient destinées a amener l'imprimatur" (Vinson 1891: 1984, 87). 

Axularren obraren kasuan zentsoreak Salvat de Dissaneche eta Pedro 
d 'Urthubie Teologian doktorea izan ziren, beti ere Baionako gotzaia zen Franc;ois 
Foucquet-en aginduz. Lizentzia eklesiastikoa Perriquet bikario orokorrak (nagusiak?) 

luzatu zion. 
Horrezaz gain, inprimatzeko behar ziren baimenak eskuan izan arren, 

egileak akordio batera iritsi behar izaten zuen inprirnatzailearekin ere. Normalean, bidea 

honako hau ohi zen: 
"( ... } de no contar con el mecenazgo de algún potentado que, en recompensa de una 

dedicatoria elogiosa, ayude a cubrir los gastos de publicación, lo normal era que un librero acepiase editar 
la obra a su costa a cambio de la cesión de la exclusiva dada por el privilegio. Si consigue el dinero, pasa 
a concertar con el impresor las codiciones de edición de su obra mediante un contrato en el que se 

139 - "Malheureusement on n·en a conservé que quelques rares exemplaires, et l'édition de 1642, la seule 
qui existe, est, comme nous l'avons dit, defectueuse et remplie de fautes"(Michel 1857: 1983, 474· 

475) 
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especifica la calidad del papel, el tamaño de 1 . ~:~:~~r ~~:;~0 had de _encargarse de la correc~i~:~ ~:~:e:~ :;~m·po eas,. e~ tipo de letra con que se ha de 
, e ejemplares de cada tir da , rnax!IIlo que se tardará la 

Alvarez 1994, 239) a y, por último, el precio definitivo de 1 edi . :n.~car a a c10n (Bauza 

. . Ezin da ahaztu, halaber e il . . ~~~~~1:.~~~~:-X:: !aine~ egile~ ~~~~~e~~a~~~~~n~~f ~:en arteko kon~ratu 
a veces al forro oen ezala, al refenrse a los caracter al taren erakusgarn ere 
de establ ato, es!11s convenciones atestiguan el es, papel, a las planchas y, 
64) ecer su autondad sobre el modo de circul ~~nte la voluntad de los autores . ac10n e sus textos" (Chartier 1996, 

b . . . ~ero-ri dagokion bezainbate h e~~:~~n l=tz~akezkugu, pre~ioa, tiradar: ~~~ko~=~ :X~~arenkdatu o~~ektiboak 
ea e taturik geratzen baiti.ra. , ~ atze o erab1li denbora 

Vinsonek besteren arte k . . honako hauek dira140 . an es amtzen dnuen ezaugarririk. garr . · antzltsuenak 

. "In-8Q de 623 p. (chiffrés 621) eta ( ... esta la p. 9, C a la p. 25 D al 41 . vm) p. n. ch.- Signatures de A a Rr: A • com . . , a p. ' etc - D1rnensions· h ' n a que 8 p B !98j.~' fil~ non oompri,M); ju,tifia.tion 70 m;,. ~~te'; d" p•g" 130 mm 5 (titre' '°~" ' . , avec les rnanchettes)" (Vinson 1891: 

(1988koan ~~º· ho_netatik? Euskaltzaindiak berriki faksim· . orria~e di;u onfo~~~.";,~1:,":~~~¡;~h6~ª: Vin,onen ,,;;::::e~J:~~f¡~~Ó~ 
~~~~ak~~~::~~ch~~.::ng~nd~e~:1Íae ;;:fal~~t ~~d~:~~~!o <&i ~~~~ ~~~= 

Nabannentzekoa da leh . . ak01~ak 30 lerroko testu luzera duela. 

~~e~J;delen eta inprimitzaile berare~~~~:i~:~ om3;ffituta agertuko zela bigarrena 

eta huts:~~:~r;:~z~~;~~~b~ moldaketaz gain, d~~:: b~~~~~~Jeu:s:U~e::r~ 
. Bestalde, obraren inprim . ~rr.eferentzien azterketak eskaintzen du~~~~ozesbuan buruz interesgarria da aipamenen 

am zuzen. S. Joan Kri . a, o ra burutzeko mod · 
eskainiko dituena: "Chrysos;~r;:cºªhry egi~~~en izenak berak sortutako ak~taz i:runtzatzen ~ena . . ' s. ' Chrysos.", "Chrysost.". sa izango da p1stak 

( 
Liburuan barrena t tu . . "'. serm?ia, homilía, ... ) laburd, es are~ Jatom~ adierazteko "hom. ", "serm ,, " . " 

tzia geh1enetan Leh ur~ erab11tzen ditu Axularrek Kri . ' conc10. 
guztietan "to ". "t e~,e.ndgo ~9 omaldeetan, aldiz, inprimatzail aks'?hston::?~ei: erreferen
nar k · ' ?m. 1 atzi zuen, erreferentz· e om. JaITI beharrean "C; m konfundituz eta Kri'ostomo . ian gemago zetorren egiazko "tomoa'' . , 

rysos. tom.", "Chrysost. tom.","Cha:;.ºr~:_?.~~~~~o:~~,~iteko lotura baileu~~~: 
Alabaina, S. Joan Kri ~ate~' da 50. orrialdetik aurrera, 1~~~o:ren errefere~tzi_etan erabateko aldaketa antze-

14~m. laburdurak: eta aipamenen erreferentz:~:~ ez baitzI~en konfundituko "hom." eta 

;9~~~~mbek ere lehenengo edizioak "623 + Vlll a es ~berro~e1 .b~~) egokiro emanak baitau-
141 - Behin956, 36~), lehen edizíoa ematen du aditzera: g on chíffrees dituela esatean (ík. Lacombe 

bi bakarrik egmgo dute huts "t" bat "arriz . hurtu dutela dirudien (ík. 420 or.) J (157 or.), nalúz eta beste behín "St" batekín "H" !arria 
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de harrezkero. 
Honek gauza asko adieraz lezake ziurrenik, baina batto da guk hemen azpi-

marratu nahi duguna, hots, Axularren obra erabat burututa ez bazegoen ere, lehenengo 
orriak inprimatzeari ekin zitzaiola. Egilea edo zuzenketen arduraduna inprimatutako aka
tsez ohartU arren, ezin izan zuten aldatu gaizki inprimatuta zegoena -plamak burututa bai
tzeuden ordurako-, baina bai handik aurrerakoa. Horren adibidea Krisostomoaren 
erreferentzietan gertatu aldaketa da. Liburua bukatutakoan eskuz egiteko utz zitzaketen 

zuzenketok, halere ez ziren ezagutzen ditugun edizioetan burutu. 

4.1.3.· ALE KOPURUAZ 
Egun oraindik ezer gutxi dakigu garai hartan euskarazko liburuetan plazaratu 

ohi zen ale kopuruari dagokionez. Egia esan, liburuek berek eskaintzen dutenetik at zail 
da horretaz inolako inf onnaziorik aurkitzen. Eta Axularren Gero liburuaren lehen edizioa 

ez da salbuespena. 
Oro har, beraz, Europan barrena erakutsitako inprimatze jokabideak ditugu 

infonnazio iturri bakarrak. 
Dena den, gurera nekez estrapola daitezkeen datuak badira ere, argigarri 

suerta daiteke Escarpitek mendebaleko Europan argitaratu ohi ziren aleei buruz dioena: 

"La tirada de los primeros incunables fue de unas cuantaS centenas de ejemplares. La tirada 

media de los libros no pasó de 1.000 ejemplares hasta mediados del siglo XVI. En el siglo XVIl oscilaba 
entre 2.000 y 3.000, y a ese nivel siguió hasta fines del siglo XVIIl. Salvo excepciones, con la prensa de 

mano era difícil rebasar esas cifras" (Escarpit 1968, 22) 
Zehatzagoak dira -eta guretzako interesgarriagoak!- Chartierrek Frantziarako 

ematen dituen datuak: 
"[ ... ) se pudo establecer la escasez duradera del número de títulos impresos en el reino de 

Francia: entre 500 y 1.000 para los siglos XVI y XVII, sólo 2.000 al final del Anúguo Régimen" 

(Charúer 1993, 15). 
Eta hori hiztun asko zuten hizkuntzetan gertatzen bazen, ezin espero zitekeen 

gehiago inguru hauetan, non alfabetizazio arazoaz gain liburuen prezioari aurre egiteko 
ahalmenak ere txikiagotu egiten baitzuen irakurleen multzoa. 

Orduko Lapurdiko aberastasun ekonomikoa gorabehera (XVII. mendeko 
loraldi ekonomikoa zela eta, agian hemen beste tokietan baino jende gehiagok eros 
zezakeen argitaratzen zen gutxitxoa), frantsesen artean ornen zegoen alfabetizazio tasal42 

142 - Egia da garai hartako alfabeúzazio datuak aski irristakorrak direla jeneralizatzen hasteko. Burkek 
berak, esaterako, toki batean honako hau esaten badu ere: "El actual departrunento francés de los Altos 
Alpes daba, a finales del siglo XVIl, un 45 por 100 de alfabetizados, el doble del promí\!ili! 
nacional"(Burke 1991, 72; azpimarrak gureak dira), aurrerago zera dio: "[ ... )sólo el 29 por ciento de 
los adultos sabía leer a finales del siglo XVIT' (ídem, 123). Nolanahi ere den, Burkeren hitz hauek 
ontzat hartuz gero, eta derrigorrezko aldeak ahaztu gabe, esan genezake % 22-29 bitartean zegoela 

helduen bataz besteko alfabeúzazio kopurua. 
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eus~~dunontzat ere onartuz gero143, nekez . . legirik, nekez, beraz, ale kopuru handi girik. espe~o zuekeen rrakurleria konpaktu eta b e argitalpenetan. za a-

k . Horri, gorago esan bezala lib · u:;;zen zel_<itenn_ askok eta askok olpo~eur~ar~n prez:oa erantsi beharko litzaioke· ira-
ne ez ordam bazitzaketen, zenbatek ordain zez:Jet~~'6~g~zten ~rri, pape: eta alman~eak H . at omaldeko hburu bat? 

. ortaz, aipatu errealitatea albo . 
egm behar izan zuten edi · b · ratu gabe, eta handik hirur · 
ren lehen argitaraldia eh~a:mgu~~go~ harturik, ez dirudi bidegab~t:: = urtG era oa izan zela pentsatzea. ero-

b . Edonola ere, egia da erretoreare ~a armenki areago zezakeela ohiko argitalp n o~peak e~a salmenten espektatibak berak 
omestratzeko geratzen da. ene1 zegokien ale kopurua. Baina hori ere 

4.1.4.- BESTELAKO ARAZOEZ 

. Ezaguna den bezala testu fink zuen b1garren partea ikertzaile a~kok G i apenaren arazoa, Axularrek berak ira . 
zuenaren harnean sakabanaturik ik: . ero hburuaren lehen partea bakarrik . gari: 
koherentzia eskasak eta ustezko . usah1 zutenean planteatu izan zen Oro har 1'1bzan nahi 
osatze ik: gai-n asmenduak part b'ak · , 1 uruaren 

n ustera eraman zituzten ik:ertzail ak , e 1 elkarrekin eta obra bakarr e . a 

Baina hori arazo a h · . 
es.parrua zabaldu baitzen haren eo~ná~~~~e~ ab1apuntua baino ez zen izan, hi otesien ~l~tza(pme bat, noski) norena zitekeen Pian:!'urrengoa obraren azken ardura (eta 

usna b1garren liburukia egingo zuela . izan zen. Horrela, Axularren agindua 
plazru_-atzeke utzi nahi zuen bi arren ' alegia) eta haren osasun egoeraren aurre 144 ~.:::~n argitara ematea pent~atuko ~:": f :t~:1f' ~at~rialeak ~~telako antolam~nd~ 
antol~:OJ~~e~~a?,~rk~e:uen planteatzera era:.n· zu~~~~~:zi~aren azke~ _uneko 
eskua nabaritu b re . atera, autorea derrigorrez izan beh , izan ere, edizioaren 
funtsezkoenak eai.tehar ba1tzen liburuaren apailatzean eta garte~ zuen penson~ baten e.· ean. , u x1enez, testu JOStura 

Baina Manuel Lekuonak il . . 
ausartu testuaren egiletza izpirik Axularriªk!n:~~ena garb1 ik:usten bazuen ere, ez zen 

143 - Ezin ahaz dai . teke tasak askoz ere urria oak . 
Morb1han-en, esaterako, XVIl. mendeare! buka~ela ~antsesa hizkuntzatzat ez zeukaten lurraldeetan 

~:~~: ~~~1~r)debajo del 10 por ciento y la Ie:~a~~~ ~ ~~~bde alfabetización_en~e los varone~ 
Edo . , . a no era el frances, smo el bretón" 

zem modutan ere F . ' rantziako errealitatea · sk . :~!~~ He~ eu~ hutsez zegoen a:::ti~:~~en bi·d~ :;uen Maten:e harriturik edo gelditu 
XXVII daqmemc' baina ez Euscara baicen bertce hitzc are1?°. ~eren afih1tz baita Euscal-herrian 

)(azplillarrak gureak dira). Esaldiaren . . un9anc aditcen[ ... )" (Materre 1623 XX 
"goen"", b~~) Fnmtzra Lufa xm "'° Nof b•'7.""" 'º"'" "''"' du t639an (G"o ,,gi;,,.tz Vl
aitortzen duen hizkuntz errealitatear~kin· " arrea e ereko Donapaleuko Seneskaliaren sortze- . ear 

';,:e b"que ·~:""e•l de ""'""' "'" ;,, ~;'.!'..:::" """ qu; ne ""'°"' n; entendent q~~= 
144 Harrpretes [ ... ] (Cf. Cierbide 1994 614) estant obliges aller a Pau et se faire as . 

· en "hemengo aldia e in ' . · s1ster 
ote zuen?. gu hurran baitut" (11 or.) perpausak bestelak . . o ezmtasunik ere adieraziko 
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------- . Axular beraren esku-idatziak begi-

. · - argit.altze au egm zuanalc, t _ ote-zan ere 
"Uste bait-degu zm-zmetan. . ill ba ber-bera -ots, Axular gaz ea 

. . Birrar itaratzaillea, egillearen o 
aurrean e~ zt~ala... ,, g ona 1954, xix) · 
susmorik bai bait-degu... (Leku . ten zen eta ustezko apailatze~ 

Honela, Axular idazle perfekt~~ar:er~~zen zen printzipioz koeherentzi 

ah aile moduan. Era berean, ~onpon lanteamenduaren "anabasa". 
n astatz . d liburu bikainaren P 
akatsik gabea behar b1 e zuen ura orrialde zenbait le~z aldatzea 

Baina besteri eg~tzi.tak? nahasmeli:e~Íu berriaren arduraduna izan omen 

baino gehiagokoa da ~~k~~~¡a~aaz~r~;f anteatuko litzateke. . 
zenaren eskuhartze estilis . kumenean ditugun b1deek ez dut~ 

Hipotesi hori on~? bali~ er~ner%:i batean atze1?fil1 ~ait~keei: al~: 
arazoa argitzeko itxaropen gehi~~ e~:m~in~t bestelako zenbait bal1ab~~~~~ gure 

estilisrl:koa ezi~ da em~~~~~~a, ho~elakorik ere ez d~g~;~: i~~openik ek~ 
filologiko ~zam em~telako erreferentzi~ •. ez dokumen~ar da lana. Eta lan hon, 
kasua: ez b1de d~~~ ere) ikerkuntza esnhstiko_r~ :-g: 

1 
irristakorregia eta kontu 

liezagukeen artxi 1 ·boa ~ta dagokion arlo esnlis o ª ' 
ezaguna da, oso er an a ~ izan ere . 
handiz baloratzeko moduko ' . . . [eta gaztelerazko literaturaz an da 

l. · tar con mayor prectSton te constiruyen 
"[ ] todavía hay que de mu . . . cas expresiones ingeniosas, e . . d 

··· . . . ~·rmulas recurrenc1as teman ' di . tivos de un determina o 
egilea) qué asv:c~~ ~:u:~~:·li~ramra 'aurisec_ular y no ~?~J~~:~~~ne!~;arodias ... ) en el Siglo de 
un fondo C01?1un hos estudios sobre la mtertexUl t . da taciones de simac1ones y frases 
poeta; todav1a faltan mue . unto elementos estilisticos, alusiones o a p tilizarlos como signo de 
Oro que revelasen hasta que p . en otros impidiendo, por tanto, u 

' ·tores famosos se reiteran ' de obras y escn 
autoría" (Arellano 1991, 566 or.) 

4.1.5.- ORIGINALTASUNAZ . d obran agertzen diren pasarte 
Bes~lde, obraren "bildum~1~g~~~k'~~ta "bilduek" originaltaSunaren 

"karriatu" anitzek,_ ~ste autore eta f :ta. sara. 
galdera plantearaz1 izan dute arazo gi urrean lehendabizi azpimarratu 

Dena den, "o:iginalta~una"-r~~r~~~~~~ :lertzen' dena da: 1<:ontzept~: eta 
. gm· altasun h1tzaren b1dez 3:di . bili. lZ-an dutenen apnonsmoken . 

behar dena on . . al ·a Eta hitz bon era 
beronen bilakaera historikoa, egi . d k n kontzeptuak ez bide zu~n 

Izan ere, gaur e~n or:iginaltatsuarn~~ :~r:~ekin batera sortutakoa baita 
. b 1 idatz1zko tes u fru' _ 

kirik beste garai atzue an, . . ikuspuntuaren itua. 
to . erromannzismoaren . 
egungo esanahia; areago, tos románticos de «originalidad» Y 

di ·gen a los concep · nes y 
"La cultura del ~xto impres~a i:;~dual aún más de las otraS Y_ per~~ben su;~~{e1987, 

«espíritu creador»,_ los cual~s aisla;e ~~:!cías exteriores, al menos en el caso ideal (Ong 
. u·cados como independientes s1gn 1 · an 

132) . ioaren egokitasuna zalantzazkoa i~u 
Edonol~ ere, ko~~e~:S~~:-:fuela zerikusirik obrare~.~:~~:. 

daitekeen arren, argi dago ongin kin bakarrik, maiz asko planteatu o 1 
orokorrarekin eta ez sortze prozesuare 
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Ez da salbuespen gertatu esku artean dugun Gero liburuarena, izan ere iker
kuntzen eremuan garrantzi ezin handiago eman baitzaio sortze-prozesuan egon zitekeen 
" inspirazio arrotzari", aitortu zaion originaltasun bakarra normalean arlo linguistiko 
hutsera mugatu delarik. 

Historikoki originaltasunaren inguruko kezkak eta arazo bihurtzeak Schu
chardt-enganaino atzera daitezkeen arren (Lacombe 1943; 1956, 367), Urkijok demos
tratu zuen testu-dependentziarek:in (1912) arazoa kezkagarriago edo bihurtu zen hurrengo 
urteetan. Halaber, inventio ataleko erabateko garbitasun gabeziari aurre egiteko modu 
hedatuena ere aski defentsibo bilakatu zen euskaltzaleen artean145. 

Zinez esan daiteke, alabaina, Mitxelena izan zela originaltasun tematikoaren 
arazoa egokiro zentratzen saiatu zen lehena: 

"Con todo, se han emitido algunas dudas sobre su originalidad y se ha apuntado a fray 
Luis de Granada como fuente. Que Axular conocía a Granada es seguro y seguro también que en dos 
pasajes, y probablemente en otros, le siguió de cerca; conviene, sin embargo, no dar un alcance excesivo a 
lo que en esto haya de exacto, al menos hasta que dispongamos de un estudio más detallado. Es evidente 
que, dentro de lo relativo de la originalidad humana en general, no puede esperarse una gran originalidad en 
la doctrina de un libro ascético católico" (Mitxelena 1960, 73). 

Ildo horretatik, beraz, Gero liburua euskaraz pentsatua edo "inspiratua" izan 
zen ala ez planteatzeak ez luke originaltasunaren arazoa erabat konponduko ziurrenik146. 
Izan ere, originaltasunaren arazoa gainditzeko planteamendu orokor gisa Mitxelenaren 
erantzuna errepikatu beharko litzateke, gure ustez: "El Guero, en la medida de lo posible, 
es personal, en el fondo y en la forma" (Mitxelena 1960, 73)(azpimarrak gureak dira). 

Beraz, Gero-n ustezko iturriei hertsiegi jarraituko balitzaie ere -eta mo
mentuz demostratzeke dago hau-, obraren moldaketak eta burutzapenak, hots, idazte
prozesuaren fruitua den testuak berak eskain lezake inspirazio arloan aurkitu ez den 
originaltasun maila goren-garbia. Eta ez litzateke hori gutxi izango eklektizismoa eta 
"karriaketa" etengabe -errukirik: gabe, esango genuke- erabili duen esparru bateko literatur 
obra batean. 

Oro har, bada, originaltasunaren planteamendua, egitekotan, honako koor
denada hauen barnean burutu beharko litzateke: Axularren asmoa aszetika obra bat eus
karaz ematea izan zen; gainera, berak zioen bezala, " liburu deboziozkoetarik [ ... ] bildua" 
zen, hau da, erromantizismoaren eragina iritsi arte inolako balio kontzeptualik izango ez 
zuen "originaltasun" asmorik gabea. 
145 - Villasanteren erantzuna: "[ ... ] si por original se entiende que el autor ha concebido y pensado su 

libro él mismo, lo ha sabido plasmar y realizar teniendo en cuenta los destinatarios a quienes lo dirige, 
aun cuando haya en él materiales de acarreo de la más varia procedencia, en este sentido sí que es 
original el Gero" (Villasante 1974a, 31-32) 
Ez zen hain irmoa izan Villasanteren iritzia euskaraz mintzatu zenean: "Obra hau, beste aldetik, neurri 
batean originala ere bada, gure lurraren fruitu jatorra, nahiz eta bestetatik karriatutako gaiak ere 
badituen" (Villasante 1974a, 37) 

146 - Inventio atalari dagokionez, ezin originalagotzat bide zuten Axularren obra XIX. mendearen bukaera
ranekoek, Lacombek azpimarratzen duenez (data oker egon arren), "Jusqu·a Ja fin du 20 sieclc, on 
croyait gue le chef-d'oeuvre d'Axular avait été pensé directement en basgue" (Lacombe 1943 
[1956,366]). Modu berean, Lacombek hori esan eta hamahiru une pasatu ondoren, haren artikulua 
berrargitaratzen zuen aldizkari berean honelako baiezpen borobilak egiten ziren: "Eskualduna zinez 
Axular, eskribatu dituen guziak eskualdunki pentsam baititu" (Herritarral956, 323) Qerropeko marrak 
guTeak dira). 
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rintzipioz inongo asroo litera-
Ikusten denez, lan pragmakatikoab~~~~Í :~g erretorikako parametro estilis

burutzapener o era 1 
riok bideratu ez zutena, 
tikoetatik at, jakina . d ko aldera hauek planteatzeko: 

Hori argiturik, ez legoke ~~n~o;~o ezgzituen egin? Itzulpen-roolda-

~:=~:¡::.·;;:s=~f=~:"~:',1:::~~ª 
galdera_: Ger_o-n agertzedan b ~intzat!) ez ote da liburuan taxuketan, egi 
literalki kop1atua ez ba e · 'I 

. tratamendu berezia. . . al 
bertan eman zaion . . untza bera litzateke "el indicio Pl"l;nc1p 

Jakina, horien guznen ~ean, h1zk962 21) Baina ez Villasanteren hitzetan 
· · al" (V 1llasante 1 , · be al baloratuko 

de que el Guero es obra ongrn atikal hutsean. Gure ustez, G_ero behar z ~a 
susmatzen uste de~ z:entzu gr~ eno erretoriko orokor gisa ulertu behar . 
bada, Axularren ongmaltasuna enom 

PLANTEAMENDU DOKTRINALAZ 
4 2.- LIBURUAREN . . 

• d sea el de su descifrarruento, en 
"El libro apunta siempre a ~staurar lun dor ednes, eado por la autoridad que lo ha 

rendido sea e or en .. do" el cual debe ser comp , dado eiecutar o que lo ha perrmu . 
man , Chartier 

. inkizuna oihanaren . ail . azaltzen zaion lehenengo eg . . 
Honelako lanetan ikertz ean. nteak alboratzean eta beste g~~ argitzean 

ikustea galerazi dezaketen elero~ntu ~z-dperune,,..;taratu den ruztia ez baita ben arntzakotzat 
. . . esan idatz1 e ota af¡;;• b 

datza nagusiki, izan ere, , 

hartzeko modukoa. k t ez beti behar bezain egokiak 
· b ere gauza as o e a · ·d rik') eta, 

Axularren liburuan uruz rri uztiak ikusi gabe (eta bada adib1 _e . · , 

Zabaldu dira inoiz, saratarraren_o~aren o gi.datzi"takoaren ondorio hanpatuegi gisa. 
, . f tsaturik izan arren-

roaizago, bestek -ongi un Mitxelenaren hitz lako· 

Horregatik, uste eta iri~ien bas~~~~:t~~~~~in gar~i~go eta trinkoag~ 
nik.oak dira urdazubiarraren o~ra ongie~~~~libro ascético, nada roisnco y nada espe 
baita liburuaz esaten duena: Se trata 

culativo" (Mitxelena 1960, 73) . . . . . .. . zona den aldetik, nahiz eta 
Areagotu egingo du Villasantek md tzla ~:t~~~o-~narrizko -erakusten duen 

l .b aren planteamen u , . ' d 
haren hitzetan Gero ~ uru_ .zk be . o diogu aszeetikarena en 

ik al omarn o rnr ' sinpletasunagat ' egia-, , inducir a la conversión. 
, . b tante elemental. Se propone todo 

Un libro ascético, y de asceuca, as , tos eran cristianos y creyentes. Pero en 

Está escrito para los vasc~s de su;:~-~~~:~::,ºs~~~ssea su entre~a .ªDios) c~~~i!~~r~~~~ !~ 
cristiano (claro que en sunto d nfía de Dios que cree más en s1 mismo y en te que posee 

~:~~~: ~ :~:~~~:!:
0

1:~:e ~~~s pr~:~~e;;u~~~~~!~s ~~= ~~r:1 ;:;
1

~0%~:~:0 ro~ ~l 
en su fe la semilla de un hombre nu~v?, pe b tante carnal y mundano, se dirige, pues, . 
otro, que se le sobrepone. A este cnsuano, as 
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discute y entabla diálogo, haciéndole 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 muerte, como hacen los más (Villasante 1974a, 30-31) 

Liburuaren planteamendua, beraz, oinarrizkoa, irakurle arrunt batzuei zuzen
dua eta, ondorioz, erabat pragmatikoa da; ezin bila daiteke bertan teologia arloan 
sakontasunik, 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 herejes, aunque sea para confundirlos, ni otras cosas semejantes, ni cuestiones de 
teología, las cuales ni en los sermones populares consiente Sant Agustin que se traten (Aug. lib.4 de 
Doct. Christ. t. III). Pues ¿cuánto ménos se debe en esta lengua escribir lo que no conviene predicar?" 
("Prólogo galeato", Guía , 6). 

Ezer aurkitzekotan, bada, gnoseologikok:i tomismoan txertaturiko teologia 
eta doktrina kontrarreformista bakuna, "etxetik ibiltzeko" modukoa alegial47, izango 
genituzke liburuaren ezaugarrien artean, eta, behar bada, bizitzaren eskolan "ikasia" den 
apaiz baten zuhurtziaren islada ere bai. Liburuaren eklek:tizismoak berak hori baino ez du 
erakusten: sinpletasuna eta zuhurtzia. 

Gogoratu beharrekoa da, azkenik, Axularren Gero kristauki bizitzeko eta 
hiltzeko liburu aszetikoa dela eta espreski azpimarratzen dela bertan salbatzeko ez dela 
ask:i ongi hiltzearekin. Puntu garrantzitsua deritzogu honi, hain zuzen ere ordurarteko Ars 
Moriendi izeneko liburu gehienen tratamenduarek:in hasi berria zen hausturaren ildokoal48 
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. 

4.2.1.- OHIKO ASZETIKAREN BIDEET ATIK BARNA 

Jakina denez, aszetika izango da XVII. mendearen lehen erdialdean prosan 
idatzirik originaltzat har daitezkeen obra bien esparrua: Axi.Ilarrek jorratuko duen alorra 
aszetikoa da erabat, eta aszetika eremukoa bide zen orobat une batzuk lehenago Argaigna
ratsek Avisu eta Exortatione probetchosac bekharorearent9at liburuan tratatzen zuen gaia. 

Hitza grekerazko askeo-tik dator " aritu, ejerzitatu'', eta esanahi horretan da
tza XVI-XVII. mendeetako kontzeptua: 

"es el período de Ja vida espiritual en que, por medio de ejercicios espirituales, 
mortificaciones y oración, logra el alma purificarse, purgarse o desprenderse del afecto de los placeres 
corporales y a los bienes terrenos" (Sainz Rodríguez 1928, 68). 

Tradizio aszetikoaz den bezainbatean, badirudi egoki samar koka daitekeela 
Axularren obra gazteleraz idatzitako aszetika-mistikak erakusten duen ibilbidearen para
metroen harnean, dakigunagatik, Espainian XVII. mendeko aszetika-mistikaren ezaugarri 

147 ·"[ .. . ] pues no quiere que se prediquen cuestiones, sino doctrina que edifique" (Granada, "Prólogo 
galeato", Guía, 6). 

148 · Savonarola eta Erasmo izango genituzke haustura honen aitzindariak, nahiz eta gero, autore 
horienak eta islada erasmianoa zuten bestelako obrak liburu debekatuen Jndex-era sartu zituztenean 
heriotzerak:o prestakuntzaren planteamendua berriro moldatu zen (ikus More! d'Arleux 1993). 
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bihurmkO den konpilazio dokrrinalean arituko baita Sarako erretorea. Berak liburuaren 
azalean bertan garbiki aitortzen duenez, biltzailea baino ez zen izan, Gero guztia "Escritura 
saindutic, Eli~aco Doctor etaric eta liburu debocinozco etaric ( ... ) vildua" bezala ematen 

baitu. Eta ez da besterik gazteleraz garai hartan egiten dena. 
Gaztelerazko uztartze honek bestelako paralelismorik ere erakutsiko du, 

batez ere hizkuntzaren erabilera rnailan: estilo herritarra, lexiko ez landua, jendearentzako 

ulerterraza, irudiz beteriko hizkuntza, etab. 
Tematikoki ere, eta tradizio aszetiko horren esparruan, literatura mota hau 

oso mugatua aurkituko da. Dárnaso Alonsok idatzi zuen bezala, "literatura es ésta de 
temas muy limitados, que tiene, además, que dar de continuo las mismas vueltas en torno 
a autoridades conocidas, y siempre con refreno en la interpretación" (Alonso 1962, 95). 

Hori dela eta, planteamendu teologiko orokorrari dagokionez, nekez etor 
gintezl« bat inoiz inork Villasantek Axuiarrenaz idatzitako ondoko esaldi hau huts· 
hutsean aldarrikatu izan duenean: " Su doctrina teológica es siempre maciza y densa" 
(Villasante 1974a, 31). Villasantek ongi zehaztu eta azaldu zuen hori. 

Izatez, Axularrek ez du planteamendu teologikorik egin nahi, nahiz eta 

gorputz teologiko aski konpakto baten bamean dabilela atzeroaten denI49. Horregatik, 
liburuan isurtzen zaion teologia 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 dotrin• teologikoa ez bide zelako guztl· 
entzat 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 Axularren liburuaren 

planteamenduari isurtzen zaion kutsu berezi bat, hots, ohiko scala coeli izenekoetako 
lehen mailekin erakusten duen antz -nolabait esateko- difuminatua, marguldua. Beste 
modu batez adierazteko, aszetika liburuek bekataria zerura bidean abiarazteko oinarrizko 
mailak.150 azpimarratzen dituzte, nagusiki konbertsioa (konfesioa barne), bekatuen 
aurkako gorrotoa eta bertUteen praktika direlarik; eta hori da hain zuzen Gero-ri, aszetika 

liburua den aldetik, antzematen zaion kutsu orokorra. 

4.2.2.- OBRAREN IZAERA 
Garbi asko esan daiteke, aszetika liburu bezala planteatzen dela Gero eta 

planteamendu borretan irristakorrak eta ez-ziurrak diren gaiak sabiestu egiten direla mod• 
zuzenean. Batetik, irakurlegoak diskisizio teologikoen beharrik ez zutelako, bai 
baitzekiten kristauak zirela eta horrek zer eska ziezaiekeen bizitza arruntean. Beraz, 
konbertsioa aszetika eta ekinaren bidez eta ez komentzimendu teologikoen bitartez. 

149 · Jokina. B'1entriagak (1990) G"o-n '""°tu u.te duw pJanteamendu 100Jogil<0a " da, "" ""'"' 

ere, aldentzen erlijio katolikoaren topikoetatik. 150 - Maila horien jasotzaileak, lortuta zeukaten prefekzio mailaren arabera, honela banatu ohi ziren: 

inoipi<•"" pmfi"'""' eta P"Í""· Jfuu "eskal•mrile" mola hauek Philon Ale>ondriakº~ 
egokimko b~eiúeta platnffiano' dute oinmi' bide pmg•tiboa. ilumio1'1iboa ela unitibO'· """'°" 
denez, perfekzio eskala batean lehenengo atalari eta incipientes izenekoei legokieke Axu\arrek 

proposatzen duena. 
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. . Bestetik, ez da zalantzarik amskuetatik babesten zuen e!!il.ea , planteamendu pragmatiko horrek . º · gorago aipatu 

· · Ezaguna da bestald · garb1egia eta gordine · ' . . e.. ~e~atikoki esku artean d ª 
sentsibilitate nonahi-~at1zaiktera mts1 izan dela kontrarrefo uºun testu~ batzuetan 
rak ) E . a u- usleentzat (Intx rmaren ondotik sort ak 

o . ta, dirudienez sents'bT ausperentzat !!lll'etzat b . . ut o 
batzuena- debekatzera' . . 1 ~ i~ate-beratasun zenbait libi:uaren ir;nokgehiago, esate-ere mts1 direlal51 . ur eta -edo pasarte 

L
.b ~z da hori, halere, Axul k . . 1 uruak ongrro betetzen zitu arre . hburua idatzi zueneko . . 

den aptum arlokoak hain en testu-egokitasunaren arau klasik ak gizarte-m~nta11tatea. zuzen. o , gorago aipatua izan 

Horretan, arrazoi osoa izango luke D . . k " uvolSlne dakarren lekuko 

. . . . . 'ª"' me "PP"'te' ; mon . tasunak 
repus1ons, J at soumis la difficulté . JU~ement sur la question délicate . . , 
fond l 'oeuvre d, Axular va· . éa un theologien, plein de science et bon , di qm a souleve certaines 
mal entendu. Le repr~he l 1c1 Isa" ponse texruelle: "La dédense de ceue 1 pre cateur, qui avait étudié a 
question de concupiscence e ~aus grave_ q~'on ait fait a Axular, c 'est une :ture ~t un purit.anisme assez 
elle peut blesser quelquefois c:i:ole eta.I~ pro~ablement bienséante au te..:;:ss~o~ trop .crue _quant a la 
moeurs sont plus re!achées»" (Du n.e~ oreilles'. Jamais on n'est plus délicat ou ~vall; aUJOurd' hui, 

v01sm 1876, m Altuna 1987, 77). sur ce pomt que lorsque les 

ahi Obraren ortodoxia doktrinal · n genuke, obraren izaeraren ara-igarri . an b~z, <lena den, pare bat ohar h . o· izango direlakoan. ma arratu 

Apaiz eta elizgizone be bekatua ongi sustraitua baz z . tetako Sara hartan eta inguruk . 
zitekeen Euskal Herrik ~goen ere, ikusi dugunez, Elizaren k nfi o hem txikietanl52 
ortodoxia erlijiosoari da o i:J'arraldeko lurraldeetan 161 Oetik o dantza erabatekoa izan go onean bederen. aurrera praktikatzen zen 

Konfidantza hori L gera~ eta gero, elizaren be ancreko Rostegi jaunaren "lan "- . 
tzak izaten ahale!!indu z' stelako ko~trol mekanismoak beste t ~ rekin erab~t ezarria 
ondorioak hain z;rrotzak ~en, hem~n mteresatzen zaigun prod¿~e~d 0~ bezain zorro-izan ez zrren arren. 10 i atz1aren esparruan 

Trentoko izuak be . Lapurdi bezalak · re eragmak eredugarrikil' heda 
eg?akteak, Iurrald~!eznart;~~~s~n~~makak Elizaren me~pekoe~~k~~!ª· ahankltzi ~abe? 
um eta, edozein modu . r , euskaraz mintzatz . . ia es us1boki 
praktikan bestelak tan, _argitall?en orora.ko gainditu be en zrren hiztunen kopuru 
zuten beste lurrald~e~~~tro}~· (bar~taratu ondokorik best~e~o ko)ntrol e~esiastikoak 
horretan, adieraz . zo I ~o zolikiago "zai~tze ,, este ~z egitera eraman 
lerrorik bete ez . gama da euskal hburu katolikoekin ¡,:J. zegoen Eh~a katolikoa. Ildo izana. ex bezalako hburuetan bat ere 

151 - Horra hor, lekuko ·sa gordeta " · . gt ' Lafittek Olhetako gizon h etxera zi~rgmke~az~o liburu bat" bailitzen eta h~ kontatzen duena, hots, Cero zahar bat zuela 
152 -Villasan on apaizan (Lafitte 1956 341) aurretik horren aitorpena eo-in nah1· iz· an . 1 

teren h'tzak · ' ' o• ZIO a 
23 . I dira honako hauek: "Lafi . . . . ~paiz. Sobera, noski. Eta denak . .ttekJalcinaraz1 didanez, Axularren . . 
begrra ez ote diren . . ez b1de zrren «mutiko onak G ganuan Sarao bazrren 
Baraja 1985. egmik galdetzen du berak" (Villasante 197;>. ero-ko z~nbait irakaspen hoiei , 50). Erreak izan zirenak eta: Caro 
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Egia da liburuen kontrol edo zentsuraz behinik behin, mekanismoak arrun

tak izan ohi zirela, dagokigun liburuaren hasieran ikusten den bezalal53. 

Baina horrekin guztiarekin ere, eta garbi utzirik Axularren liburua kontrarre
forrnaren orduko ortodoxiaren harnean kokatu behar dela, badira zenbait puntu garaiko 
Inkisizioaren pareko zentsura batek, euskarazko testuak kontrolatu ahal izan balitu, onar
tuko 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 pa
sarte baten parekoa den honako hau agertzen zaigu zentsuraturik: 

"Y si Galeno considerara las sendas y caminos de la hormiga y contemplara su prudencia, 

su misericordia, su justicia y gobemación, se le acabara el juicio, viendo un animal tan pequeño con tanta 
sabiduría sin tener preceptor ni maestro que le enseñase. "Vade adfonnicam, o piger et considera viam 
eius, et disce sapientiam; quae, cum non habeat ducem neque praeceptorem. praeparat in aestate cibum sibi 
et congregat in messe quod comedat'' Proverb., cap. VI" (Huarte de San Juan 1575: 1991, 89). 

Inkisizioak, "su prudencia, su misericordia, su justicia" hitzak ezabarazi 

zizkion154, besteren artean. Axularri, ordea, inork ez bide zion oharrik ere egin testu
inguru berean "zuhurtzia" animalien ezaugarri gisalSS jo zuenean (ikus 36-37 or.). 

Nolanahi ere, horrelako zenbait printza kenduta, garbi dago ez dela gai edota 
perpaus susmagarririk aurkitzen liburu guztian barrena. Hortaz, ez genuke oker handirik 
egingo teologi prestakuntza konrrarreformistak eta, aldi berean, zuhurtziak urdazubiarra 
arazo irristakorrak (teologia arlokoak behinik behin) alboratzera erarnan zutela aitortuko 

bagenu. 
lldo horretatik, bada, ozenki aitor daiteke gai problematikorik ez dagoela 

liburu guztian zehar. Bertan azpirnarratzen den aszetikak modu berezian baztertu zituen 
benetan arazoak ekar zitzaketen puntuak. Eta inoiz problematikoren hatera hurbiltzen 
bada, Axularrek garbi asko joko du Granadarenak bezalako iturri -bere ustez- ziurretara, 
tartean Erasmorenik ere ateperatuko zaiolarik. Hortik, besteak beste, liburuaren eklek-

tizismoa eta aiparnen edota iturri piloa. 
Ortodoxia doktrinalaren sustrai ideologikoei dagokienez, ezaguna da pentsa

mendu lcristauaren oinarriak Bibliaren errebelaziotik sonuak izan direla. Autoreek, Eskri
turetan oinarrituz, garatzen zuten bertan idatzitakoa, azken batean Itun Zaharreko zenbait 
autore berantiarrek erabilitako metodoaz baliatuz, handik aurrera midrash -iko izenaz 

ezagutuko zena alegia156. 

153 - Gogoraru Urtubi. Disanetxe eta Perriquet-en onespen edo aprobazioak. 
154 - Ezaguna da Espainiako bost argita1penen ondoren, eta Inki.sizioaren onespenak jasoak zituela, In.dex 

ponugalctarrean sartu zutela dagokigun liburua. 1583an liburu debekatuen Index -ean agertuko da. eta 
hurrengo urtean garbitu edo expurgatu behar direnenean, apitau zuzenketa tartean zegoelarik. 

155 - 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, concediéndoles cierto 
tipo de inteligencia, que no diferiría de la de los hombres más que en grado" (Fresco Otero 1991, 27) 

156 - Metodo arakatzaile edo salmntzaile honen bidez, eta helburo edot.a bitarteko desberdinak izanik, 
konposizio berriak sonzen ziren Eskrituretako pasarte edo datu zenbaitetan oinarrituz. Handik aurrera 
metodoa bera aberastúz joango den arren, etengabe erabiliko da tradizio kristauan. ltun Berriko ictazki 
asko horrela burulll ziren eta Patristika guztia horren adibidea baino ez da. 
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E kri . Errenazimenduko idazkietan oraindik . . . k~ di:~·~f¡° ¡:katzen duen lotura. Beranduago izan~~ f:°tenduko ~ I?et~o honek 

liburmrren oin!º :;~:=~~gn:-~=~ boni (K Spi:xi 1~:U~ º:J.fz.~~ ~~~ 
~urasoe~ eg1ten dil1;1zten iruzkinak baitira 1:f º pasarte~ edo~ pasarte horietaz Elizako 
n~~rys1orak~ go~bnea eta planteamendu t~n:~zaz g~<?ra, hburua laburbiltzen duen 

amo ez dira (ikus "Gero-ren sorreraz" dihardoarenk 3:51era bera pasarte bibliko zuzeuen ap1tulua). 

Aurreko guztiaz gain ez d h . b~tean ~ederen, Luteroren irakurketen ftgu ? . artaraZI gabe utzi nahi Axularrek neurri b1deet~tlk hurbil jo zuela bere lib ~ izan zen Theologia deustch del~ 
::~~~~~~~~'t':;~n:e~:ei'..ic;~~~e~ªbaj°f:~,°~:~~u:~~~~=~ 
beste diana bat- ezer aurkiruko ez den bez~!:'. elizaren Jerarkiaz -protestantismoaren 

b . . Honekin ez genuke esaten du · . ailezake ikus han protestantis gun~ b:uno geh1ago adierazi nah · · k 
sendoena zen fedearen bidezko j~s~~~zi~=~k~~~ ~at ~ularrek hare~'0\~~ 

Guztiarekin G ºarbiki borrokatzen duenean. 
h . . , ero-ren barrenean ki . ge iago b1de. du idazleak ortodoxiaren b a~ . daitekeen perspektiba honek zerikusi 

:~O:~ J:::o~~':,~~:~en ;:;~:e~~ ~=~f;':~i!°fi:1F ::::a" bamo, hori bai, liburuari te~ciI<~\'::;, h&en_ mteresen arabera jokattea) re:e 
~~¿~~~~~·~.1;:,';~:. j~~~ J;,~~;:::s;.º~~~ft:::/::"1~~~~ 
datzala eta faltsuke~dzuna _(ahoz nah1z idatziz) egia katolikoak sek on~o gogoan zuena, esegitean. ustraitu eta sendotzean 

. Edonola ere, Axularren 1 . 
mtenedutikan ez bide dira zalantzak falti ::i;~adamehnd_u teolog~oan eta liburu sainduen her-
zen ena Juramentu "J "nk , :un zuzen Jurame tu · 

'.'.ºrai legi;e berrion" ('bz ';',, )~'{¡::~~':,':ko" baldin bada, ze~tik ~==~~ 
egma da, hala dirudi eta hala da" (252 or.) h~:.ra gure autorearen "badirudi" horiek eta 

d . Baina, edozein gisaz G k . oktn11:aiaren lerro orokorrez zala~ ero-. ez du bltarterik uzten Axularren zuzen 
«lonon eska zekiokeena baino txikia~c.:'8.:.':1kºh ha.-en ortodoxia ez baitzen garai h::::: 
daitezke Granada bera eta haren obral57.. o onetan ere eredu konparagarri garbia izan 

4.2.3.- EGINKIZUN PASTORALA ET A DOKTRINA LERROAK 

. Trentoko erreformaren ond . . . ~~~n~ia eguneroko bizitzan eta ahaleo-~n~!e1s_a, El~zak areagotu nahi izango du bere 
u roa bezalako herrialde erlijiosokÍ konflik:Zlu.ªboe~ngo du Laburdi, Nafarroa Beherea izandakoetan 

· . . f:z da sekretu bat Elizak ia · · . · 
g1zakiaren b1zitza, horren lekukoa bakoft~~~:;i~i:e~ik beretik hasten ze~a "babesten" o uaren une garrantz1tsuenak eliza 

157 B · - en ere ortodox.iaren barman aritu nahi . kontr ¡ ·d 
1 

· izan zuen arren · · o i eo ogikoa zeramatenekin , ez z1tza1on gorabehera latzik falta li .. . er Jioaren 
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· elarik 158 • • uruan liburuetan Jasotzea z · tik Elizak bi hari nagusrren m~ 

Or h esan daiteke Trentokoaz geroz ala· "media"-rik gabeko gizarte
o ar, ginki. zun pastor · ak a17:i-

. . zuela bere eguneroko e . . hi zen bitartean, sakramentu . o-
gau~tul n:t~~ideratzeko elementua predik~o;if akatzen ziren, konfesioarena ideolo-

~: k~~trol pertsonaliza~rako f::z~~~elarikl59. Modu batean zein b~.t::e~l;~;r: 
!!ikoki eraginkorrena eta z1urrenabran· lehena obraren planteamenduan eta i"' 
~u biak agertzen_dira Axularren o . 
ren atal desberdinetan. 

4 2 3 1 . Predikazioa . k·n estu loturik zihoazen 
· • · · . dikaz1oare 1 

Jak
. denez predikaz1oa eta pre ztik H.,;en helburua, oro bar eta 
ma ' . T t koaz gero · ..... ik · alci 

" . . ,, modu berezian areagotu ziren. reno inte retazioaren ikuspuntut ' giz a 
rms1oak . . r katolikoak egiten z~en rp li. . oetan sakondu, betebehar 

betiere EbanJel1oaz e lZ~ honek smesmen er JlOS edikazio mota 
perfekzior~ bider~tzea iz~:::~rrak boba zitzan. ~tz batez ~sªhfi~;J:0 du, hezibide 

erlijioksoeb~ ~~~~~ ~~~ idatzizkoak, he!flal. araken he~~~\~~re~tsiko dutelarik. 
hone , ai . . . f alak eta dotrm ere 
horren ezaugarn literario- orm k diseinatutako eskema izango zen 

al Santo Tomase . · ·roz lau lan 
Horretar~<?· norm t?an re San Pablok erakuts1t~oan o~~ ~urkako 

gizarte kat~likb ~~i~~~~~:~ad:~:~e~e~en egi~ e~~~~~~j~~~¿r~~i:ratu. 
mota egotzi a1 z . . bekatuók atera eta on egite o 
erroreak errefusatu, gizakia . ta egon zitezkeen erroreak e~a 

fed kin egon ziren e · en predi-
Nolanahi ere den, k e:c,~tzilioak bide errazera jo behar.1zan_ z;en bezala 

des~ider~e~h eki!t~~~n~r~~~ e~ zezaten, ezaguna ~~tah~::~~~~~::~, honako. bi 
kane_k e&m art~ handi bat prestatu gabe~<;>aakzel<:-· ak, ~obenak erroók kendu eta haien 
predikanen P . edikarien lanak: b1210 , aJe 
hauetara mugatu z1tuen pr 
toldan bertuteak landatu. . dik . oa" ere hartzen dugu kon-

- edik . .,.,.;oa diogunean "idatzizko pre az1 
Bamapr ~ 

ue los padres o la comadrona 
. o el «agua de socorro» q . . portantes de 

158 -"Ya desde la recept~~ón de~d ba~~s=o -de necesidad- , algunos de los mo~entos ::;;arroquiales. 
administraban a los rec1en nac1 os . er quedaban fielmente regisrrados en os ~c. -o cumplía con el 
la biografía de cada hombre y mu~ robaba que, a partir de los siete afi.~s, e nmal En los libros de 

Mediante la marrícu~~· el c¡r~~~ospdoce orrece afios, con el ~e_ la comudamon p::~s fieles" (Gómez-
precepto de la confes1on, Y e . 

1 
m· onio y la defunc1on de ca uno 

. ban asimismo e roa m 
la parroquia se registra . . . eta konsidera 
Centurión Jiménez 1994, 269) nf . n premia· "Baldin skritura samduaongi ir: edo moJdez 

159 - Axularrek garbi azalduko du ko esio:ño neho; salbatu, eta ez salbatuko ere, ez 
badezagu, edirenen dugu, eztela egun 
kofesam gabe" (Gero, 523 or.) 
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tzeptu horren barruan160. Idatzizko predikazio honek bestelako kristauengana iristeko 
bidea eskaintzen zuen, eta ez bakarrik irakurtzen zekitenengana, izan ere, irakurketa ko
lektiboak 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 idatziak Santo Domingo eta San Franciscoren agin
duetatik 161 hurbilago dirudi, bestetatik baino, agi denez, liburua bizio eta bertuteei buruz
ko predikazio luze bat baita. 

Zehatzago esateko, Diego de Estella frantziskarraren obraren planteamendu 
bezalako bat nabarmentzen da Gero-n. Alde batetik, oraintxe esan dugun bezala, gaia 
beragatik, eta bestetik, arlo horietan ezinbestekoa bihurtu den Santo Tomas-en presen
tziagatik alegia. Izan ere, gorago aipatu den Modus concionandi ... liburuan (23 eta 24. 
kap.) Diego de Estellak garbi baino garbiago uzten du obra onak egitearen beharraz predi
katu behar dela (eta horrela tazitoki luteranoen printzipioa inpugnatzen da), bizio amm
tenen aurka, mihi gaiztoen aurka, diruen kodiziaren aurka, ... novisimoei buruz eta 
Jainkoaren miserikordian oinarriturik mehatxu eta bildurrak aipatu (eta gutxiago bigun
keriak eta miserikord.iak). Predi.kariak birtutean dauden ontasunez hitzegin behar duela 
dio eta bizioek dakartzaten gaizkiez. Finean, Axularrek berak pasarte batean laburbiltzen 
duen bezala, "guztien buruan iccas ahal de\:aquegu [ ... ] erhoqueria hand.ia dela, guc gueu
re buruan daramaguna, eta erraiten duguna, beccatuen utzten eta obra onen eguiten guero 
hasico garela" (117 or.). 

Aitzitik, arazo eskolastikoak, predestinaziozkoak, arimaren hilezkortasunari 
buruzkoak, herejía luteranoak eta bestelakoak ez d.ira, haren ustez, inolaz ere tratatu 
behar, are gutxiago beraien oinarriak eta arrazoiak, etab. Era berean, argi uzten zaio erli
jioa 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 Axularrek beste ildo bat ere jorratu zuela, zehatz-mehatz bete baitzituen Luis 
de Granadak bere Retórica Eclesiástica liburuan predikatzaileentzat beharrezko ikusten 
zituen baldintzak: 

"debe tener bien conocidas, y aun notadas en un papel, las costumbres de los hombres á 
quienes predica, y asimismo los pecados públicos de que mas adolece el pueblo, como tambien sus 
medicamentos y remedios, para que todo su sennon se enderece á esto mismo, y para que á cualquier lado 
que la fuerza del argumento le empujare predicando, se acuerde que debe volver otra vez á lo mismo, 

160 - Granadaren ildotik baino ez gara abiatzen: "Movíme a tomar este poco de trabajo, porque algunos 
predicadores celosos de la honra de nuestro Señor y salud de las panimas, deseaban que hubiese algún 
pequeño volumen 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 flac.a., y la voluntad tan tibia para lo 
bueno, pudiesen todos tener a Ja mano este pequeño despenador, 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 sólo en presencia, 
sino también en ausencia del predicador. tuviesen este peculiar predicador en casa para todas las veces 
gue le quisiesen oir" (Guía de Pecadores, 1556: 1953, 13; azpimarrak gureak dira). 

161 - Ezaguna da bi saindu hauek fraideei predikazio arloan agindutakoa horretara mugatzen zela: bizio eta 
bertuteei buruz bakarrik predikatzea. Ildo beretik abiatuko dira Trento ondoko urteetako predikaziorako 
aholkuak ere; ikus, esaterako, Terrones del Cañoren liburuan (1960) "De la materia o invención del 
sennón" izeneko atala, hirugarren kapitulua batilc bat 
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porque en vano parece que se dice todo cuanto de este fin se desvía" (Granada, Retórica, 637b-638a). 

Arlo honetan, ez genuke azpimarratu gabe utzi nahi predikariek, entzule
irakurleen afektuetan eragiteko zuten funtzioaz gainera, bere-berezko zuten aipatutako 
bigarren hori, hots, errealitatearekiko egokitzapena eta gauza partikularretarako jaistea. 
Honen bidez, predikaria mundu eta ekintza zehatzetara jaitsi behar da, jende xumeak eza
gutzen dituenetara hain zuzen, bai kondenatu behar dituen bekatuetara nola laudatu 

beharreko bertuteetara. 
Axularren liburua, hortaz, erabat tridentinoa, klasikoa eta "predikagarria" 

genuke. Urdazubiarrek euskal gizakiaren egoerara moldatuko du bere predikazio idatzi 
hori, herri mezu-hartzaileak zituen akatsak-eta kontutan harturik eta gehien hausten ziren 
manamenduak eta aginduak modu nabarmenean azpimarratuz. Zenbaitetan, gainera, ego-

kitzapen gordinegiak eginez. 

4.2.3.2.- Sakramentuak 
Ez da harrigarria Trentokoan sakramentuen konplitzea helburu eta 

lehentasunen artean azaltzea. Izan ere, konplitze horrek kristauaren, haren kontzientziaren 
eta, neurri handi batean, bizimodu sozialaren kontrola ziurtatzen zion Elizari. Adieraz
garriak dira, esaterako, jai egun garrantzitsuenetan gizartea kontrolatzeko erabiltzen ziren 
formak (horietariko zenbait oraintsura arte mantendu direnak, bestalde) eta estaroentu 

desberdinen parte hartzea: 
"[ ... ] el cumplimiento pascual constituía una de las obligaciones de los fieles que se 

vigilaba con mayor cuidado: a los que cumplían el precepto se les entregaba una cédula como 
comprobante; se tomaban precauciones minuciosas para evitar las falsificaciones y para que los arrieros, 
los gitanos u otra población transeúnte no puedieran eludir su cumplimiento. Por su parte, los médicos 
tenían asimismo la obligación de avisar a los enfermos graves para que confesaran, y dejar de asistirlos si 

no lo hacían al tercer día" (Gómez-Centurión 1994, 270) 
Doktrinaren communis opinio delako horren partaide gisa, Axularrentzat ere 

konfesioa izango zen azpimarratzeko sakramenturik inportanteena, liburuan erakusten 
duen bezala (ik. 51 eta 52. kap.)- Inportanteena, besteak beste, ikuspuntu doktrinaletik 
Trentoko Kontzilioak Latrangoak162 agintzen zuena baino maizago behar zela konfesatu 
(eta baita komulgatu ere) erabaki zuelakol63_ lldo horretatik ulertu behar da, esaterako, 
Gero-ko 52. kapitulua, "rnaiz konfesatu" behar dela tratatzen denean. 

162 - Aintzinako sakramentua izan arren, Latrango Kontzilioak derrigorrezko bihurtu eta unean behin 
finkam zuen konfesioaren agindua. Axularrek adierazten duen bezala "[ ... ] obligatu gara urthean behin 
cofesatcera. Eta unean behin cofesatce haur, eguiten ohi da comunzqui, bazco gari<;:umacoz" (533-534 
or.) Trentoko disposizioak, ordea. era honetan jasoko ditu saratarrak: "Aitcitic nahi luque guehiagotan 
eguin bacindeci. Eta halatan erraiten du: Saltem semel in anno. Urthean behin bedere. Bedere erraiten 
du: aditcera emaiteagatic, nahi luqueyela, guehiagotan ere eguin baguindeci" (534 or.). 

163 - Ezin da ahaztu Lauangoaz geroztik sennoietan eta liburuetan oro bar konfesioaren sakraIIlentuan 
eman zitzaion garrantzia, etengabe aritu baitziren elizgizonak sakramentu horren garrantzia 

azpimarratzen (ikus Delumeau 1990). 
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Bestelako sakramentuak h -gogoratu beharrik ez da o ze arka bamo ez ditu tratatuko164 -~~~;o~~~ a;n .grkaziJe~ ~~To1:~~o~zª:~i~f:::~:bu) konakfesi? eta. ::~i~~~f~~ n one . amentu dira horrela, zeharka, 

_ Hori dela eta, liburuaren _ ~o~;k, -beraz, aszetika liburuen pragr::~:r!~~a graz1are? lorpen horrekin lotua doa kon~;e~,',;"'zuak orokorra em.aten badu ere ("ko~i!:':; batik,,bat, bbum honena. lid~ 
"konbertitze~h~ridkrigeh1en eg~ten bide ziren bekatuet~~t~~ )'.~o pr~oa da bekatu 

stau ona bihurtzearen enblema b .li agi . orra izateko, orduan 
ai tzateke, egiazko mezua fin ean. 

4.2.3.3.- Bekatuak 

Mezua, hortaz lib moldatua izango d b ' uruan autoreak ezagutzen d - -
bekatua izango del~ e~e~ besktebharagiarena liburuan barre~~nt;1~akihi8!enbbeharretara . xu arre erak emango du horren - ge en eteko duen arrazo1a· 

. Ceurc aithonuco du<;:u, rnundu hune . . . 
guehienac, aldez edo rnoldez, ernaztetaco bec tan Il(lltu ditu~un incontru gaitz guztiac ed b hin catuacganc, i<;:an ditu~ula (Gero, 514-515) , o e ~at 

- Izan ere, Gero liburu -~ama ez, Axularren ustez, larriena:. ~:~~~za1guna~atik, ~katurik hedatuena bide zen 

b~~:i::a;,:~~;=~=;~~::;;~~~.;~gr:e:~,~~~=:;::.: (~~ :.;~ 
tratatzeko, harag1arena tratatzeko mordoxk b a ere, kapltulu bat aski deritzo berori 
terr~ren lekukotasuna ere badu Axul k ~ at behar duen bitartean165 Izan M 
dur 1zateko: arre anmaren etsaien anean batik b - h ~re, a-at aragiaren bil-

"Hetaric handiena da Har · baiña ez Hara · ,, (Ma aguia: ceren Mundua eta De b gma terre, Dotrina ... '33-34) a rua khen dit<;:aquegu gueureganic 

. Gainontzeko bekatuak · -badira ere askoz er ·1 ' garrantzltsuak ("buruza!l:iak"- M 
esaterako,' 408-409 eom~da apalagoan tratatuak izanao ziren ºG 1, daterreren hitzetan) 
teorian XLII - m eetan agertzen da Axul º k . . u az enaz bezanbatean 

rurik begmitr!;:r!::~~: =:.:~·~re Iza~ ka;r::i: :.;:k ~~~f!e~~~~: 
an ematen dio garrantziarik gehiena. 

164 - Gero-ren zati luze bn<~~~ <=.<U•, esaterako hara · be.ka 
zuzen ere eta h da · ' g¡aren maren aurkak l bitartean, b au azpunarragarriena, Elizak ezkontzaren sakram o p anteamendua agertzen da, hain 

. na armendu egm zirelak entuaren balioa aldarrika . 
tndentinoaren ildotík d . o mota horretako bekatuak Aldi b tzen an zen 
uzten haragi-bekatua. ' rno u berez1an ukituko du apaizgoaren sakr- erean, Axularrek, Eliza 

165 - Zi . amentuaren gorentasuna zalantzan 

nez pentsa daiteke Ax ¡ k -tratamend - ~ arre ' Elizaren arau estuei jarr · · . "s u~ ernan z10Ia hburuari. Bestek be al aituz, ikusmrran zuen jendearen arabe ak 
egun la diversidad a de 1 z atsu, ordurako idatzia zuen L . r o 

sermon", eta aurrerag~" 1 as personas, ya de los vicios que se cometen 1 ws Granadakoak ere: 
600b) e sermon se ha de variar segun la .eda en e pueblo, debe variarse el - van d de los oyentes" (Granada R t , -, e onca, 
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4.2.3.4.- Azkenkiak edo Gerorengoak 

Ezaguna da kristautasunak bizitzari adimenaz harantzago zentzu bat eman 
nahi izatean, eta gizakion carpe diem delakoarekiko ahuleziaren aurrean ezer lortuko badu, 
honako hau harako hartan gozatu edo pairatuko ornen denaren arabera bideratu behar izan 
duela. 

Azkenki bezala ezagutuko diren horiek izango dira, bada, sinesten duten 
gizakien izaera eta portaera moldatu bebarko dituztenak. Azken fin nagusi horien 
funtzioa, beraz, etengabe gogoan izatea, haietaz hausnartzea eta, ondorioz, bizitza honetan 
bekaturik ez egitea litzateke. 

Axularren garaikidea den Materreren obran arakatuz gero, bonako 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 i~en den eguitecoa eta herstura. 
Bigarrena, Azquen iudizioa, gueure bici guztian eguin ditugun bekatuez ernan beharko dugun kontua. 
Hirugarrena, iferoua: eta han gaixtoee seculacotz pairani beharco duten pena eta dolorea. 
Laurgarena (sic), Parabisua, onec eta lustuec fin gabe g~o duten loria" (Materre, Dotrina ... , 34-35) 

Axularren obraren helburua "konbertitze" praktikoa izanik, benetan "prak
tikoenak" diren azkenkiak baino ez dira tratatuko, garai hartako tratadista gehientsuenek 
bezala. Izan ere, ditugun erreferentziak medio, garai historiko ilun haietan azkenkiekin 
predikazio zein liburuetan egin ohi zen erabileraren araberakoa dirudi Axularren trata
mendua. 

Saratarraren kasuan ere hirugarren azkenkia izango da nabannenen agertuko 
dena konbertsioa lortzeko bide gisa, Elizaren perspektibatik garbi baitzegoen jazarpenak 
eta erretzeak zekartzaten prozesuak hain hurbildik ezagutu zituen gizatalde batean bukae
rarik gabeko "sekula" hartako penen bildurra zela erarik efektiboena. 

Laugarrena zeharka xarnar tratatuko da liburuan, batik bat ifernuko bideraren 
zailtasuna eta pena damni izenekoak aurkeztean. 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 harri
garriagoa izan daiteke, zeren kristaukuntza prozesuan Elizak heriotza jarri izan baitu beti 
bere diskurtsuaren erdian, azken uneko larrialdiaren hausnarketa argudiorik eraginkorrena 
izan ornen daitekeelako bekatuei uko egiteko. 

Axularren aukera, beraz, aukera bildur-emailea da, infernuko 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 
irudikapena infernuaz esandakoan oinarriruz (ikus, esaterako, nola ez duen zuzenean 
tormenturik aipatzen, ez eta Granadak aipatzen badu ere: su gutxirekin erretzearena, erab., 
hain zuzen ere Axularren asmoetarako 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: 
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"Oéri -gos, teologos y moralistas utili 
de ayudar a la doctrina ofic"al zan el tema de manera calculad . 
de conflictos espirituales"(~ a ~~ntar sólidamente sus bases en a y precisa con el fin 

ore d Arleux 1993, 719) unos momentos graves 

4.2.3.5.- BesteJako J 
e ementu doktrinalak 

· 9?rago adierazi den bezal . 
:e? arren, dis1dentzia erlijiosoare.kin ~ullarre.k zenbaitetan, eta batzuk zeh k 

tu. 1utenasuna, pelagi . . . . o oturik doazen gai atazk ar a xamar 
di~ ez da gehiegi fidatu ~~mo¡~unurusr:z1oa, obra onen behaJ"a salb atsua;: ere _trat~tzen 
fornter, sed crede fonius" 1e1':') ebaren b1dezk:o salbazioa (gogoratu Aatz~ º1' IIllS~;rikor-

a , eta . gnco aren Pecca 
Egia da liburuaren tr 

puntu horiek guztiak k . atamendu orokorraren b . . 
den hipotesiaren ara ' as otan. aip~t~ak baino ez baitira i~ean baino ezm direla ulenu 
dentzia erlijioso horie:-~· ~adirub . _d1 liburuaren planteamenduJI~s~e, gorago ~ormulatu 

n ain. otxo zor diela disi-
Agian egokiago ¡ · k 

revoli!-tUl!Z bat beza.Ía edo ul Itzate e disidentzia erlijioso hori . 
pelagian1smoa bera ("d e;~ea. Iz8:11 ere, heresia bezala V ~\presentz1a totum 
ez~abaida pelagiarraren ~k~ ~ubes, ll1;be q~od vis"; Axul~e~~~ t ekio fe~omenoa ~en 
baida guztietan a enuk e aragamak men horiek) · 0 tan Jasotzen ditu 
disidentzia horien ~zau o ~en XVI. mendean ere. Ho~ª eta Gaskatasunaren ezta-
(J . gam nabannenenak ed ' eraz, ero-n here . 

amkoaren miserikordia ki d ota erreferentziak nahasirik s1a eta 
bakarrik izan· gizaki daas . a salbatzekoI66; sonzezk b k agenzearena 

' . . a ez gai bera bakarrik salbatzeko, eta~.).e atua ez zen Adanena 

d . D1s1dentzia edota heresia be . 
en, aski garbi atzematen da normal ez rdinen tratamendu zehatzari da oki 

tuofso) eta beste askorenI67 aholkuareeanb_dJuantik de_Bonifacioren (1589, De ~api~~~ezfru, dena 
re utarlas como de n I e ab1atzen dela ' c
cxxx-cxxxi). paso, con una sola frase, a poder se saratarra: ~s herejías debe 

r, muy aguda (Olmedo 1960: 

. . Izan ere, modu horretan tra . 
:ango dira pre~entzia gehien (nahiz eta ~~~tu Axularrek orduko heresiak. Luterarrak 
l~~teak, eta ben ere aski kalifi.katuak ed . a eta zeharkakoa den) izanao duten dis· 

or.) ota testumguru kalifikatzail . º I-
eetan (ikus, esaterako 

· Ildo beretik ere h . . ' 
gehiago eliza katolik:oak be urrengo ad1b1dea. Gaurko e 
garaian "gutienean [ ] 1 ~tetzat hartuko duen kalizeti.k edo;;;~e~ bekatutzat baino 
Luterarrak, beraz, zeh~ka ugai~~~~~akhandia, gau~a itsusia" (G:ro 2~~aroen)a,. Axularren 

i . ' r. izango da. 

i66. Horren aurka 
e , Axularrek honako hau dio: .. . . 

Iij~:c. Ordea adiccen dela neurriz, sober!~ ;:~ ~~a:~~al~o du ~dan~iac, indar handia du 
167 G ania guztiac dira gaixt [ ]" 

- ogoratu gorago aipatutak 0 ... (Gero 
oa ere, hots, San Francisco de Borjarena 
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Zeharka izan arren, Erasmismoa ere ukitua aurkitzen da Axularrek infernuko 
suaren garrantzia aipatzen duenean168_ Ezaguna da nola erdi ukatzen duen Erasmokl69 
inf emuko suaren errealitate materiala eta nola zentsuratu izan zitzaion hargatik. Axularrek, 
"aita Domingo Soto, Doctor handi hari iarraiqui" (ik. Gero 583 or.), errealitate materiala 
dela esateaz gainera, azpirnarratu egingo du arimak eta gorputzak jasango duten errealitate 
material bakarra izango dela poena sensus delakoari dagokionez (583-hk). Alabaina, 
badirudi Grana.ciaren teoria (infernuko hotz-beroak defendatzen dituena) dela erantzunaren 
piztaile zuzena. 

Gogoratu, bestalde, eta zeharka bada ere, iluminismoaren beldurraren eragi
nari zor diola Gero-k bere planteamendu orokorra.Izan ere, Gero-ren ardatz edo hari gisa
koa den "alferkeria" etengabe agertuko da XVI eta XVII. mendeetak:o aszetika liburuetan. 
Milhou-Roudié-ren hipotesiaren arabera, 

[ ... ] tal recurrencia a la problemática de la pereza y el trabajo debe mucho a la obsesión de 
esta herejía multiforme, peligrosa para la institución religiosa y la sociedad civil: el iluminismo, con su 
abandono, su «dejamiento» a la gracia de dios y su consiguiente desprecio de las «Obras» (Milhou
Roudiél 993, 687-688) 

Ildo horretatik, bada, teologo kontrarreformistek -eta jesuitek bereziki
modu zehatzean azpirnarratu zuten gizakia, egin zitzakeen obrekin, bere salbazioren parte 
bihur zitekeela. Jakina, honek aurrez aurre jartzen zituen obra horien ukazioa edota erlati
bizazioa aldarrikatzen zuten guztiak, batik bat aipatu "argituak" -alwnbrado izenekoakl70. 
eta protestantismoaren ildotik zihoazen luterararrak eta kalbinistak. 

Axularrek ongi ezagutzen bide zuen arazoaren egoera, eta ez bakarrik 
Nafarroa Behereko lurraldeetan zabaldu zen kalbinismoaren planteamenduagatik. Pentsa
tzekoa da ezin urruti gera zekizkiokeela saratarrari jesuitek "Santo Oficio"-ko domini
koekin izandako eztabaidak eta alumbrado-en jarrerak bultzatzen zituztela esaten zuten 
dominikoen salaketak. Ezaguna da salaketa horien aurrean jesuitak modu berezian ahale
gindu zirela obra o_nen beharra aldarrikatzen111. 

Axularrek penitentzia eta obra onak egitea salbaziorako ezinbestekotzatjoko 
da. Alabaina, doktrinalki ezer berririk esaten ez badu ere (esparru kontrarreformistaren 
bamean zegoen bete-betean), gaiari eskaintzen dizkion i.kuspuntu, luzera eta tratamendu-

168 - Ezin ahaz daiteke Axularren erreferentzia garrantzitsua izango zen Granadaren Guía -k (batez ere 
biganen parteak) Erasmoren Enchiridion obrarekiko dituen loturak, antzak eta, neurri batean, filiazio 
erlazioa (Cfr. D. Alonso 1958: 1964, 218-225). 

169 - Ilcus El Enchiridion o Manual del Caballero cristiano, Madrid, S. Aguirre impresor, 1932, Revista 
de Filología Española. Anejo XVI (Dámaso Alonsoren edizioa; hitzaurrea Marcel Bataillon-ena. 
Libwu berean La paraclésis o exhortación al estudio de las letras divinas. D. Alonsoren edizioa eta 
hitzaunea). Bukaerako eranslcinetan garbik:i agenzen da infernuko suaren ukazioa Erasmoren testuan 
eta gaztelerazko teswra pasatzerakoan egin zitzaion itzulpen "moldatua". 

170 - "Hará algunos años pasados que en España se levantaron unos herejes que se llamaban alumbrados Y 
dejados, porque decían que les alumbraba Dios desde el cielo y daba luz en sus particulares espíritus, de 
lo que debían hacer; y que no habían de hacer sus obras, dejándose del todo en las manos de Dios [ ... ) 
ponían todo su negocio en la oración mental, diciendo mal de la vocal y de hacer buenas obras" 
(Jerónimo Gracian de la Madre de Dios: Diez lamentaciones del miserable estado de los ateístas de 
nuestros tiempos (1611), apud Alvaro Huerga 1978-1986) 

171 - " ... los jesuitas, con su ética de 1 esfuerzo personal, hacían un reproche fundamental a todos los 
heterodoxos que negaban las obras: el hacer la virtud fácil, so pretexto que se consideraban como 
justificados, o sea elegidos y salvados" (Milhou eta Milhou-Roudié 1993, 686) 
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agatik lasai asko pentsa dezak . . . 
gogoan. egu dis1dentzia erlijioso garrantzitsuenak b" . b. . . . 

IZI- tzirik zituela 

4·2-3.6.- Gabeziak 

b . Maiz adierazi den bezal A 

¿::ic~~~%~J';:~:~ li=e~ ~ge~~~e~~~~~~~ ª1zetilco-doktrinalean 
gero, berehala atzemangoaid:a b o bama ~tiegi joan gabe Gran~~~e::t;1 ~tatzen ez 
atalen falta. Eta arruntenak baino aradi~· oto1tz edota meditazioari eskaini ohi~e . e~katuz 

ez tugu ekani. Zttzaizkien 
Erraz uler zitekee be 

horren garran1 · h dile n, raz, Lafitteren kezka 1 1 · 
gu~ aipu duen ~~ar' e~~ zU:en gai ~orien_ falta antzemate~ºd~~~:~ ~sze~a katolilco~ 
Samduarekilako batasuna ~(L~:~ rn komunionea, kasik bate~ e=ª nago ~om 
be~haten zuken G"!ía-ren lehenengo edizio.;.6be, 3n43). Izan ~re, Granadak berak ~!t IzpgarJJUb~ 

1 urtze o ezmbestek . an ezen gizona be tan I 
"declararle cómo alcan~.!/Kien gauzen , ~ean "la más impon:t ona eta b~n.~tetsu 
9), hots erzas Y espmru para vivir esta e Y. necesana zela 

, manera de vida" (1556:1953 

"declarando por q · edi 
frecuencia d ¡ ue m os se alcanza la gra · [ 
. . e os sacramentos· con los cuale . cia ... ], exhortando a la humild d 

uenen Virtud para dar . ' , s se Junta la oración[ l . e Y evota 
demanda" (1556: 1953 lgrl)ac1a, as1 la oración tiene por oficio pecful~ porqu~ as1 como los sacramentos 

, . , Y as1 nos ayuda en esta . misma 
. Baina gabezia doktrinal h . . 
JOan zela Lafitte arrazoiak bilatzera on:en garrantzia gutx.Ietsi gabe badirudi . . 

~~~~ t~l?gia azken batean: "H~etª~~ c::~r:::n ildora ~es~rekatuko ~!e!n 
. e zttakeela bertuterat, eta bertute ho e . oek ~ste b1de zuten gizonak bere 

samdutasuna" (Lafitte 1956, 343). rren ga.merat Jaínkoak gero hupatuk:o zuela 

r Ordea, hurbilago ere :ki 
itzat~ke gutxienekoa ordurako in aur . zezak:een erantzun zuzen eta e ok:i . 

~~~~e~at _pentsatzea. Etxeberri ~ur::f:= ;skaldunek b~tela otoi~era:!~11f b~ 
barrena, ~!a::-:cno ~~~~n hfJe~~ ~aino ez_ zihar~~~:~:~~~~i';!z~:.J3b~~dele_,al~ 627) 

... o1tz guehienac" (azaleko hitzak: dira) bild om etan 

k Beraz, ar~taratuak d . uz. 
umza, argitasuna º . zeu en liburuek (Materre:r; b . 

euskaldunari. Beste~ª z~esnena erlijiosoa eskaintzen ziote~n~us8r1e) obm~zko pres.ta
n oramgoan bebar zuena araz aizik ez zekien 

Bestalde ez dirudi . 
eran barreiatu doktrin~ ra . gutx.Iestekoa denilc indarrean zeuden . . . 
Tratado breve del m dp dgma~oa Ikus, esate baterako San F . predikazio liburu
dakarren aholkua· o o e predzcar el Santo Evangeli i·b kranc1sco de Borjak bere 

. o I urus atxoaren 7. kapituluan 

falsedad co :'No trate de refutar herejías, sino de arrai ar . 
~tu y d n~ por. ~as indirectas. N etenda n auJ _Y fomficar las verdades católicas y deshacer Ja 

e ra orac1on" (apud Olmedo 1960 li . . no ular tra des . 
, ex v, azp1marra1c gureak dira). ecc1 n de 
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Nolanahi ere, aipatu erreferentzia bi hauek liburuan atzematen diren hutsu
neak, eskasiak edota gabeziak172 esplikagarriago bihurtuko dituela iruditzen zaigun arren, 
ekar ditzagun hona aholku doktrinalez haratago doazkeen beste zenbait arrazoi ustez espli
katzaile. 

Bateúk, 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 sakramentuak: 1 73 
nabarmenago eta sakonago tratatuak izatea. Bestetik, dena den, azpimarratu beharrekoa 
liburuaren izaerak berak islada soziala duten elementu garrantzitsuenak agertzera dara
mala. Hori dela eta, esan genezake liburu aszetiko baten aurrean gaudela, baina, kontuz!, 
batik bat kanpora berua dagoen aszetika bat erakusten duena; izan ere, gizarte-oihartzuna 
izan zezakeen eta izan behar zuen aszetika baten aurrean geundeke, hots, XVI. mendearen 
bukaeran eta XVII. mendearen hasieran kontraerreforma katolikoak azaleko manif es
tazioengaúk hain zigortua izan zuen giza-komunitatearen konbertsiorako aszetika -erre
dundanteegia dirudien arren- pragmaúkoago baten aurrean. Eta aszetika liburu honen iza
era pragmatiko hori - Granadaren Guía baino askozaz gehiago- azpimarratu nahi genuke 
hemen. Axularren dotrina elementu gutxierekin osatuko da, erabili beharrekoekin soil
soilik, eguneroko bizimoduaren konbertsioak: eskatzen dituenekin bakarrik. Formalki ere 
hortik joko du Axularrek, "Kristo", gaztelerazko "Padre Eterno" eta horrelakoen erabilera 
minimoetara gutxituz (ikus paralelismoen ataleko "iturrien tratamendua")174, eta gataz
katsuak diren puntuak ahalik arinen eta zuzenen azalduzl75. 

Ikuspuntu horretatik, tratatzen diren puntu garrantzitsuenak konbertitzearen 
eta bertutera iztultzearen ingurukoak badira ere, liburuaren planteamendu orokorra bekaru 
kapital edo buruzagien inguruan burutzen da, bat ere falta ez delarik - sakontasun 
desberdinekin tratatuak, jakina-. Izan ere, bekatu horiek alferkeriaren (7.a) inguruan 
antolatzen dira: haragiarena (3.a), kolerarena (4.a), gula edo sabeldarraiotasuna (5.a) 
haragiarenaren erroetariko bat bezala tratatzen delarik eta inbidiarena ( 6.a) bekaizgo eta 
etsaigoarenarekin nolabait nahasirik. Abariziarena (2.a) nork bere barnekoa duen bizioa 
den neurrian, ikusgarria den erremusinaren beharra eta abantailak tratatzean planteatzen 
da. Urguiluaren bekatua (1.a), zeharka bada ere, sortzen dituen efektuetan, hau da, Jain
koaren aurkako juramenduetan eta etsaigoan antzeman liteke, eta ez, izaerazkoa den 
neurrian, harnean manten daitekeen pekatu gisa. 

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

Edonola ere, bekatu buruzagien aurkako bertuteak zuzen-zuzen emanak 
agenuko dira 48. kapiruluan, kateximatik ateratako pasartea dirudien honetan: "Gerla 
handia dute alkharren anean berthurek eta bizioek. Urguilutasunak gerla handia egiten dio 
humiltasunari; Abariziak, liberaltasunari. Haragiak kastitateari; inbidiak, karitateari; gulak, 
abstinenziari; kolerak, pazientzíari; nagitasunak, dilijentziari" (478 or.). 
172 - Ez dira faltako, arlo teologikokoez gainera, garaiko gizanearen isladaren falca nabarmentzen dutenak: 

erreforma protestamearen edota besteren (sorginak bame) tratamendua alegia (Irigarai, etab.) 
173 - "[ ... ] los tres principales medios con que se alcanza la divina gracia, que son Confesión, Comunión 

y Oración" (Granada, Guía de Pecadores, 1556: 1953, 12 or.) 
174 - "Precursor de Cristo" -ren ordez, " iondone Ioannes Baptista" (Cero, 571), etab. 
175 - XVI. mendearen bukaeratik aurrera De Auxiliis izeneko eztabaida gogorren ondorioz, 161ln Pio 

V .ale debekatu egingo zuen jendaurrean gai horretaz eztabaidatzea. Tartean jokatzen zena, grazia era 
gizakiaren askatasunaz gainera, predestinazioaren arazoa zegoen. Axularren planteamendua XI. 
kapituluan ikus daiteke. 

132 

_______ IV. - Gero-ren hari nagusiak 
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4.3.- LIBURUAREN GENERO ERRETORIKOAZ 

Gero liburua erretorikak bereizten dituen genero moten artean kokatzen saia
tuz gero, berehala ikusten da erretorika klasiko zein eklesiastikoetan deliberatibo bezala 
ezagutzen den genero horretakoa dela. Genero honetan konbentzitu, exhortatu, eskatu, 
aholkatu, ... , egiten da, eta horregatik deitu izan zaio pertsuasiboa, suasorioa edota disua
sorio horretaz dibarduen atalari. 

Gorago aipatutakoaren ildotik, liburu edota sermoi mota bezala ere hauxe 
izango da kontraerreformak nagusiki bultzatu eta bideratuko duen generoa. Granadak 
dioen bezala, 

"Es pues tan propio del predicador esce género, que en codos los sennones, ya sean de 
sancos, ya de los beneficios de nuestra redencion, ó ya se versen en la calaracion de los Evangelios y 
demas libros sagrados, debemos proponernos por blanco de codo el sennon y de cada parte de él, exhonar á 
los hombres á la piedad y justicia, y hacerlos concebir horror á los vicios, que es lo que á este género 
pertenece" (Granada, Retórica ... , 559b) 

Ildo horretatik, bizioei aiher izateko eta bertutearen bidea hartzeko gonbitea 
baino ez da funtsean Axularren liburua, obraren garapenean horretarako konbentzimendu 
bide egokienak erabiliko direlarik. 

Granada bera ekar liteke baieztapen honen lekuko gisa, genero suasorioa 
dela eta, bere obrak aipatzen dituenean: 

"Y para mayor enseñanza propondrémos algunos ejemplos de nuestros escritos. Al final 
del libro que escribimos De la oracion y meditacion, añadimos tres tratados en esce género suasorio, de las 
tres partes de la satisgaccion: ez á saber, oracion, ayuno y limosna, los cuales con mas facilidad que los 
precepcos mismos indicarán lo que requiere este género de argumento. En el otro volúmen que intitulamos 
en español Guia de pecadores, copiosamente tratamos en dos libros esce mismo argumento, en los cuales 
exhortamos al amor de la virtud. Porque primeramente en el exordio nos conciliamos la atencion, 
asegurando que íbamos á hablar de la cosa mas necesaria de cuantas hay en la vida. Despues tratamos las 
parces de lo honesto, explicando la infinita bondad de Dios, y sus incomparables beneficios, que nos 
ejercitan y piden de justicia nuestra obediencia y amor. Luego se explicó cuán útil y deleitable sea el 
camino de la virtud, exponiendo doce insignes privilegios de que gozan los buenos en esta vida. Tras esco 
refutamos y deshicimos con la mayor claridad todas las excusas que los hombres viciosos suelen alegar 
para dar de mano á la virtud, mostrando cuán vanas y frívolas son. Y en el último capítulo de ese libro 
resumimos codos los argumentos, y con todas nuestras fuerzas movimos los afeccos de cemor y amor, para 
encender con ellos los ánimos flojos, al amor de la virtud, y miedo del divino númen. Esto en el primer 
libro. En el segundo tratamos del modo conque debe adquirse (sic) y ejercitarse la virtud" (Granada, 
Retórica ... , 561b) 

Edozein modutan, azpimarratzekoa da Axularren genero suasorio hau ez 
dela erabat inda eta purua, nolabait esateko. Agian antz gehiago izango luke zailagoa bide 
den modu nahastuarekin, eskritura sakratuen azalpenaz baliatu eta sententziak tartekatzen 
ere aberatsa denarekin. 

Horrezaz gainera, azpimarratzekoa da genero guztiek, aptum bertutea dela 
eta, ez dutela elokuzio modu berdina eskatzen, izan ere gaien eta argumentuen arabera 
egokiru behar izaten baitira 

134 

_______ IV.- Gero-ren hari nagusiak 

d fini Oro har, Axularren mintza . 
. e t~en duen maila apalenean edo bax. tze modu hon ez litzateke erretorik:a klasik ak 

~f:~~:~~~:~~ genezake maila gar~~~ 1~~~ (~~ ~gi~:arrikan~ pasane ba~ 
"' · z berak espero 

Edonola ere e rik . (San A!ill · . ' rreto a ekles1astikoak · d . 
tonua edo se~~~~zfoº~~na Cristiana -r~n ildokoener:~ru!~a~rº~~penare~ arabera 
anean legoke: arruntkeri udi:enperatu~ izanik, maiz asko maila a , al arren hb!-1füaren 
neunua eta, asko . a . u~n bruna herritartasunetik h b" p aren eta erdikoaren 
San Agustinen hi~1~:i~~b:eªlamezuaren ulergarritasun~~:~t~::ataOrestilhoan 

ematen du: o ar, 
. "Pero nosotros ordenam · , 

esulo cemplado lo mismo u os este fm a otro fin, de modo ue inte . 
virtudes Y aborrezan los ~ _e deseamos lograr con el sublime· es á sle ntemos conseglllf con el 
jaccancia; no satisfaciéndo~~;os[ ... J Así usarémos del adorno del género :~:u~ los hombres amen las 
esto mismo se mueva á hacer ~n el fin de que se deleite el oyente, sino anees ~·ado con cordura Y sin 
Granada, Retórica 608b) o que deseamos persuadir"(S. Agustin Doct . ;;~procurando que con 

.. . , . nna rzsuana, N lib., apud 

Iz.atez, genero hauek ta b tik b 
tzea eskatzen dute predikaz. , e . a at genero ªaraiak bestee.kin ah 
arazi, ... ) behar be~a bete d~~~~:ailak eta xedeak (~ntzule~irakurleak ~u~tutua.k age~-

. , mugi-
" ... debiéndo este ma 

magníficamente sino s . estro ser predicador de cosas d . 

aplaude. Mas cu~do h=~= ~uando ~go se enseña, y templa:e:~ ~~::;~re debe. decirlas 
aquellas cosas que son andes go,. Y ablamos con los que deben hacerlo g.o se Vl!Upera ó 
Agustin Doctrina CrisJ:na rV ibeben decrrse magníficamente, y á propósico "",.., .Y ª1? qwere?,. entónces 
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________ V.- Gero líburuaren írakurlea _______ _ 

Mitxelenak gogorazten zuen bezala, liburuen maila eta estiloa beraiek "izan 
zitzaketen irakurleek ematen zieten, inork ez baitu bere neurria besterik gabe hautatzen, 
irakurleak ere kontuan eduk:i gabe" (Mitxelena 1981a, 274). 

Autoreak ikusmiran duen irakurle "tipoa" oso garrantzitsua izango da aprum 
edo egokitasunaren bertute elokutiboa definitzen joateko. Nolako irakurlea, halakoa 
izango baita berbaldia eta obraren taxuketa orokorra bera ere: planteamendua, mezua, 
mezua dosifikatzeko modua, argumentazio era, hizkuntza mota, ornatua, irudi-adibideak, 
... , Erretorikaren aipatu hiru atalek arautzen duten taxuketa, azken batean. 

A posteriori bada ere, Gero-ren irakurketatik antzeman daitezkeen espek
tatibak ohiko tipologiaren bidetik doaz oro har. Izan ere, Axularrek " Irakurtzaileari" 
zuzendutako atalean "jakituria"-ren arabera taxutu zuen soslaiak ("letratu handiak" eta 
"deus eztakitenak" direlakoen artean zeudenekin osatuak, alegia) erdibideko irakurlearen 
irudikapena eskainiko luke batik bat. 

5.1.- ERREALIT A TE ERLIJIOSOAREN BALDINTZAPEAN 
Topikoa litzateke gogoratzea Gero liburua testuinguru konkretu batean sortu 

zela eta, horrezaz gainera, problematika zehatza zeukan gizarte baten barruan. Baina 
topikoa izanagatik ere, liburuak egokitu zitzaion errealitate horri eraritzun behar izan zion. 

Gorago adierazi bezala, errealitate horren alderdi erlijiosoak bazuen azpima
rratzeko elementurik. Izan ere, idazle gisa Axularrek elementu desberdin askotako erlijio
sitate bat du begien aurrean, maiz asko kristautasunetik soilik ez datozen elementu 
zenbaitez osatutako erlijiositatea. Osagai erlijiosoa Lapurdin eta batik bat Sara aldean 
nolabaiteko mundu majiko baten eta pentsamendu pagano baten bamean murgiltzen zen, 
ahaztu gabe, jakina, inguru haietako disidentzia erlijioso kalbinistak erlijiositatearen fonna 
konplexu haietara ekar zitzakeen faktoreak. 

Errealitate haren aurrean eta errealitate hari erantzunez sortuko zen Gero 
liburua. Axularrek moldatuko zituen gero gaiak eta liburu atalak, kontutan izan beharko 
zituelarik, lana ondo burutuko bazuen, errealitate hartako protagonista zuzenak ziren 
gizakien ezaugarriak. Azentua fedearen esparruan jarriz, honela isladatu zuen Villasantek 
orduko errealitateari emandako erantzuna: 

"Se propone inducir a la conversión. Está escrito para los vascos de su tiempo. Desde 
luego que éstos eran cristianos y creyentes. Pero en todo cristiano (claro que en distinto grado y 
proporción, según sea su entrega a Dios) coexisten como dos hombres: el hombre mundano que desconfía 
de Dios, que cree más en sí 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 ete hombre queda como ahogado por el otto, que se le sobrepone. A este cristiano, 
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, . tabla diálogo haciéndole ver con 
. . Axular Con el discute Y en . . de 

bastante carnal y mundano, se dinge, pues, . las ventajas del servir a Dios Y converurse, y ,, 
razones bastante positivistas y adaptadas a _sus ale~~;~ para la hora de la muerte, como hacen los más 
hacerlo desde ahora, sin relegar este negocio para u , 
(Villasante 1974a, 30-31). 

E" KONTZEPTUAREN ESPARRUA 
5.2.- "IRAKURL tuz J·oan dela eta, aldi berean, 

k kontzeptua crara arik 'dazki Ezaguna da irakur etaren . . kI sikoan ez zen zalantz : i 
indibidualizatuz. Izan ere, mende?aldeko Amtz1~at~iktozenki irakurtzeko ziren, ent~lea 

arrantzitsuak norberak irakur bazitz~een ere~:ic ~oenez, " en la cultur~ del manuscn~o .Y 
frakurketa prozesuaren parte bat zerd~;impresión, la lectura tendía a ser una acuv1-
por lo tanto, en los albores de la c 1 ~otras en un grupo" (Ong 1987' 129). 
dad social, en la cual una persona e1a urik zabalenean hartu beharko gen~e, 

lrakurlea diogunean, beraz, zentz. . akum.takoaren entzUle huts. Gutx1e-
·1 · · akurle zem ir · h · be · 

hots, liburuaren mezu-hartzai e ~sa, ~ . h ts zitekeen irakurle-entzulena on, gien 
nez XVII. menderarte autoreek Jende k~o di~nez 

bail oen idazten zuten. Onge ' . 
aurrean eg . xvm muchos textos literarios mcluso 

"[ )desde la Antigüedad hasta avanzado el_ siglo l itaci 'n ú lica ori inalmente 
. . . . 1 ene tab desunados a a r eños era 

cuando estuvieran por escnto, or o alta ante la familia y otros grupos pequ 
llevada a cabo por el autor mis~o [ ... ]. El leer en ~~:ltura electrónica reunió a tales grupos alrededor d~. 
comun todavía a principios del siglo XX, haSta que hacía antes en tomo a un miembro del grupo 
los aparatos de radio y televisión, en _lugar de, como se ' 

(Ong 1987, 153) (azpimarrak gureak dira). h kl 77 era crin zuzena eta 
al aktika hedatu orre b-- . 

Geroago ik:usiko den bez . a, pr rretorikoetatik sormtako litera-
til batik bat parametro e 

handia izango zuen literatur es oan, 

turarenean. h behl'n eta berriz esan izan dena, 
. · 0 den ze atza b ·zik" 

Horregatik, ez dakigu ~o~n z ikasteko eta kantatzeko, irakurtzeko ai 
hots, "Axularren liburua, ordea, ez a uru 

(Mitxelena 198la, 273). di d zakeen tarteko kontzep-
ehatza "º a eraz e ak 

Gure ustez, ba~ orduko ia~::z ikast;ko, ez; baina zen~ait pas~e erra~ko 
turik ere. Izatez, Ax.ularren liburua ez bailirudikete; Axularren liburua rrakurtz. 
dira buruz ikasteko, ho:retarako preJta~u~bidualizatuan, nork berea ~ta ber~entzbat rrak 
d ·akina baina ez, ezllbestez, roo u m da Gero: batek rrakum eta . este~ 
k~zeko; 'taldean irakurria izateko ~~e oso ap~~:~n formula erritmikoak eta eJenpli
entzun. Izan ere, Ax.ularren pr<;>san isurt~ettzateke bada, salbuespena Axularren obra, 
fik:azioak hori baino ez dute adierazten. z , 

inolaz ere ez. 

140 

________ V. - Gero liburuaren irakurlea _______ _ 

5.3.- GERO-REN IRAKURLEEN EZAUGARRIAK 

Gero -ren irakurle mota nolakoa izango zen ez jakinagatik ere, Axularrek 
oso garbi definitzen du liburuan barrena litekeen irakurle tipoa. Lehenik eta behin, jakina, 
irakurleak euskalduna izan behar du liburua ulertuko badu. Izan ere, euskaldunek ez 
bestek irakurria izateko jaio zen obra hau. 

Halere, liburua euskaldunek irakurria izateko dela adieraztean pellokeria ez 
den zerbait ulertu beharko litzateke. Alegia, puntu honek erreferentzia gehiago egiten du 
hango (Lapurdiko) eta orduko (XVII. rnendearen lehen erdialdeko) egoera soziolin
guistikoarena pertsona bakoitzarena baino. Izan ere, gaur egun ere euskarazko obra baten 
irakurlea definizioz eta ezinbestez euskalduna behar bada ere, errealitate sozio
linguistikoak erabat desberdinak dira: gaurkoa ez bezala, orduko gizartearen funtziona
mendua monolinguea baitzen nagusiki (Cierbide 1994). Hori baino ez lukete erakutsiko 
garai hartan sorginen aurka burutu prozesuetatik jasotako aztarnek: 

"Veut-on juger des Basques? 11 est indispensable de recourir durant tout le procesa un 
interprete, avec tous les inconvénients que comporte une traduction orale simultanée. Le juge Pierre de 
Lancre note a propos de !'un d'entte eux: qu'encore qu'il entendist merveilleusement bien cette langue, 
néantmois il ne pouvoit nous la rapporter avec la mesme intelligence et fidélite et la nous rendre en 
frani:;ois, veu que la langue basquea son idiome si pressant et significatif, qu'un fort suffisant et bien 
versé en la langue franyoise seroit bien empesché a la toumer en mesmes sens que la basque" (Soulet 
1974, 79; azpimarrak gureak dira). 

Ibarrek "el rector de Sara escribió con el fin didáctico, objetivo, de instruir a 
su público euskaldun en la forma más apropiada" (lbar 1935, 104) idatzi zuenean ez zuen 
arazoa mezu-hartzaile euskaldun konkremaren esparrura mugatu. Areago, Axularren libu
rua euskaldunentzat, euskaraz eta adiskide euskaldunek eginarazia izan zela adieraziko du 
(ik. Urgell 1991, 907-908). Irakurleria bera ere ezin zitekeen bestelakoa izan,jakina. 

Baina horren arabera, beste elementu garrantzitsu bat ere ondoriozta 
zitekeen, hots, liburuaren motibazioa, motorea, tresneria, egilea eta irakurlea, guztiak 
zirela euskal eremukoak, guztiek konformatuko zutela Gero-n agertzen den mundua, 
mezuaren alderdi erlijiosotik hasita azalean distiratzen duten hots eta erritrnoen rnuturrre
raino, eta barneko bestelako elemenUJ.etatik iraganda 

Bigarren ezaugani gisa, euskalduna izateaz gain, irakurleak definizioz behar 
zuen alfabetatua izan (eta bar bedi alfabetatzearen kontzeprua rnodurik zabalenean). Mitxe
lenak gogoratzen zuen moduan, "ikasia edo erdi ikasia izateak gutxienez kondizio bat 
eskatzen zuen, irakurtzen aski ongi jakitea" (Mitxelena 198 la, 272). 

Ez dugu hemen errepi.katuko alfabetatzearen bidean Iparraldeko euskaldunei 
Elizak eskaini zien laguntza-esan beharrik ote dago?- interesatua. Alabaina, ez dago sobe
ran euskal irakurleriaren prestakuntza eta formazioan zenbait zutarri gogoraztea 

Ahozko tradizioa literatura idatziarekin uztartu zutenen lana eta meritua 
inolaz ere gutxiesteke (Etxepare, Etxegarai, Logras,. .. ), ezaguna da eliza erreforrna
tzaileari egokitu zitzaiola, zituen planteamendu erlij iosoen ondorioz, kode idatziaren 
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"derookratizazioa"l78, batik bat Testamentu(ar)en hedapenaren bidez. 
Lapurdi eta Nafarroa Behereko hinterland-en, dena den, eta beti ere garai 

hartako bibliografiaren esparru irristakor bezain ezezagunegian murgilduz, Leizarragaren 
saioa bukatu ondoren bilatu beharko da katolikoen arteko alfabetizazio aski siste
matikoaren (?) hasiera, Materrek idazteko agertzen dituen arrazoien anean honako argi
garri hau baitator: "ikus dadin halaber nola behar den Euscara esquiribatu eta iracurtu" 
(Materre, Dotrina ... , xiii or.). Hortaz, 1617rarte itxaron behar da Lapurdin produkzio 
idatzia (eta, berriro diogu, erlijiosoa) kronologikoki ere modu aski sistematikoan agertzen 
hasi arte (ikus Sarasola 1975): Materre 1617 eta 1623 (2. ed.); Etxeberri Ziburukoa 
1627, 1631 eta 1636; Haranburu 1635 eta 1642 (2. ed.); Argaignaratz 1641; Axular 

1643, ... 
Horrezaz gain, badirudi orduko irakurlegoa -arazo ekonomiko larriegirik ez 

zuen irakurlegoa, alegia- liburu-erosle bihur zitekeela modu aski automatikoan, besteren 
anean elizgizone ziren liburugileen auctoritas ( == derrigortasun morala bilakatzen zena) 
delakoagatik. Marinelei, esaterako, garbi asko uzten zien Materrek liburua eskuratzeko 
"beharra": " [ ... ) ceren estimatcen dut ez-tela i<;anen bat-ere iracurtzen daquien marinelic 
liburu haur ic;anen eztuenic" (Materre, Dotrina ... , 328 or.). 

Bestalde, Gero-ren irakurle tipoaren karakterizazioan luze mintzatu izan da 
Axularrek "Iracurtc;ailleari" eskainitako hitzaurrean idatzitakoez: "Eztut liburutto haur, 
letratu handientc;at eguiten. Eta ez choil, deus eztaquitenentc;at ere" (19 or.). 

Luze mintzatu bai, baina ez beti egokiro. Mitxelenak zioen legez: 

"Batek baino gehiagok esan izan du eta esaten du, ez dakit idatzi ere ez ote den egin, 

Axularrek liburua bere elizgizon kideentzat egin zuela, horiek beren predil<u eta sennoietan gaia ugari izan 
zezaten. Baina antiojorik gabe i.rakurri duenak berehala ikusten du liburu hori ez dela elizgizonentzat egina, 

laikoentzat baizik. munduan bizi den jendearentzat" (Mitxelena 198 la, 272). 

Edonola ere, beti izan ornen da Axularren hitzen interpretatzaileen artean 

nolabaiteko adostasuna lerro horiek esan bide dutenaz: 
"Axularrek, hitzez-hitz hartzen badugu dioena, ez zuen "liburutto haur, letratu handient~t 

eguiten. Eta ez choil deus eztaquitenentr;at ere". Horien arrea, ordea, euscararic baicic (sic]etciaquitenac 
zituen begiz joak. Eta hona ondorioa: Axularrek irakurtzaileentzat idatzi zuen, irakurtzen zekitenentzat 
(holako egia biribilak ergelkeria badirudi ere), beren ahoz ez besterenez irakurtZen. Eta irakurtzaile horien 
artean baziren, bat baino gehiago, erdararik ez zekitenak. Bestalde, eta oro har egingo genuke aski ugari 
aurkitzen zela horrelako jendea XVII. mendeko Lapurdin, batez ere lurrean bizi ziren laikoen arrean. Begien 
bistan dagoela iruditzen baitzait ez zela Axular lehenbizikoz behintzat beretarrekin ari, otsoak eta otsokiak 

duten ezinikusi ezagun hargatik, behar bada" (Mitxelena 198ld: 1988, 121). 

Alabaina, tesi-lan honetan defendatzen ari garen bezala, neurri handi batean 
elementu anitz eta ezberdinen konfluentziatik sortutako planteamenduaren islada baino ez 
dirudite Axularren hitz horiek. Axularri egokitu zitzaion errealitate konkretuarekin bat 
zetozen hitzak dira horiek, zalantzarik gabe, baina, azken finean, topos bihurturik ager-

tzen direnak. 

178 - "En Francia, durante los siglos XVII y XVlll, la separación entre un noreste alfabetizado Y el 
relativamente analfabeto suroeste, seguía una línea diagonal que iba desde Mont-Saint Michel hasta el 
lago de Ginebra. Si tomamos Europa como un todo [ ... ] Los protestantes, con un grado mayor de 
fonnación, contrastaban claramente con los católicos y, todavía más, con los cristianos ortodoxos» 

(Burke 1991, 104). 
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Erretorikan mai . sua zen Z1zeron berdintsu mintzatzen da De O ratore (II, 6) 
liburuan: 

. . . Nam ut C. Lucilius, horno doctus e . ab wdoellss1mis se. neque ab do ( . . l . t perurbanus, dzcere solebat et quce 'b 

q 

· . _c_zrnrrus _egz ve/le· quod z . . . . ' • scrz eret, ~ a . • en Pus ortasse, uam tpse 179 (azpunarrak gureak dir ) · a ten nihil mtelligerent alt - 1 fi 

Ildo beretik joango zen b h ordez euskara-erdarajarriko bacrenu e kie~te au ere, n~hiz eta latina-grekera bikot 
b go ago ulertuko litzatekeen Axul . earen 

"V" d arrena 
. ien o yo, dice Varron segun escrib . . . . 

lengua gr~ega, fuí de parecer, que si al, nos e Tulio, diligentísimamente explicada la filosofí 

1'."gua gnoga, I= ""'" W ob'" .,fe.., ::,1: """"'"" d=aren •p<0odo<Ia. •iwdo porilO•; ';'.: 
c1en~ias de los gnegos, no se cuidarian de lo ue . n~estras. ~ en caso de ser desafectos á las artes 
escnbrr lo que m los indoctos podrian entendeq _s~ ~ega erudic1on no puede entenderse Así no q . Y 
escritos latinos, los que río podrán 1 . r,_m os actos procurarian saber [ ... )Antes b' l • mse 

suyos" (Ciceron: Acad. quaest.. , l. lib~~. :::~~::. ~ue _P?drán leer los griegos, no des;r:c= ~~: , etonca, 517b-518a or.) 

Honako hau, dena den 'd 1 . . ~~~~~~~eey:to~az kanpoko ~~~~ ~I:ef:~~ g~:~ntoThiko kezka bilakatua n aietan. ' a rentokkoaren ondoti 

Axularren g iki'd ezjakin . b . . ara ea zen Terrones d 1 C - k . e1 ezambeste bildur zieten jakintsuei: e ano z10en bezala, predikariek 

"Mira qué buen juicio el del vul o . . ii de topo para ver la excelencias del sermón [g ], ;sp~1~mente que llene ojos de lince para ver las faltas 
;~o ddie sabios; porque no puede ir el sermón ~ lim: ien se suele temer por otro extremo el auditorio 

re cadores, 38-39 or.) o y pernada que no hallen que tachar" (J .• nstrucczon 

· Eta bazuen jakintsuei bildur · h_buruak te~rian izan zezakeen erdi-mailak1z~teko motib?rik gure saratarrak. Izan ere 

~fs:01~~~~~~e~aka-f!laneka ed_oz_ein sasij~~:~;~~~~a ~ort~en eta moldatze~ 
egi isurtzen baitzitzaizkien. mm zltzaketen anakro-

. Horrezaz gainera erdik b. d h~zku~tzarena alegia. Pentsatz~koa daº· i_ ea aukeratzerakoan bada beste arrazoi b ~~~~z~~~~fat~y~t~a iriste~o e~a di~~~~~~·~f;:.~a~~f~ g~zbea sakon et~ teol~~· 
P

e · º orretarik, adierazgarriak dir Gr 
0 

ste zerbaltetarak 
rsonas graves que condenan los l'b d a anadakoaren hitzok "[ ] al para el uso de 1 i ros e buena doctrina . . . . . guna 

de escribir 1 os que no aprendieron latín [ ... ] razon tie , e~cn~tos en lengua vulgar 
Guía 6) en engua vulgar ni cosas altas y escuras[ ]~e(d s1 endne~~e~ que no se han ' · · ·· rana a, Prologo galea to", 

be Gauzak hobeto ulertu ahal · . so~~ek tebs~inguru historiko hartan j~!:ie~~~z~n ah~ genitzak~ Axularrek eta hura 
' zen aitetan barneratuak be izan z1tuzten pres1oak· psik 1 ...:1, 

ziren gutxiestekoak Inki . . eta stetan eragindakoak etab B . o O¡;;ll\.oak, 
arrisku s1z1oarena bezalakoak ed t l'b ' . esteren artean ez arena. o a I urna bera /ndex-era pasatz~ko 

179- "So. . los lía ~ecrr Cayo Lucilio, hombre docto mu . ente~;~ ::~orantes ni ~os rn~y doctos, p~rqu~ :e~~~~· ~~e no queria que leyesen sus escritos ni 
Tulio e· as de lo que el hab1a escrito" (Diálogos del ad entend1an nada, y los otros querían 

zceron, II, M. Menéndez Pelayok latinetik itzuli:; or, 79 or., in Obras completas de Marco 
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. . . fikazioa ere legoke famatua 1?ih~u 
Hortaz, aurreko guzuaren .ª~~ako J':1SU arrantzitsua irudi zekiokeen JUStifi-. 

en esaldi horretan. Axularri Cay? Luc1hon bezam g_ntzatu beharko banu, ez nuke na1:11 
~azio beharra: "Era bere<l?, gure ik~::a ::~::o besteek; nahiago dut nire berbaldia 
pertsona ru:runtek.entz~ hez:~tua izatea baino" iso. 
ulertua ez izatea, Jazarna eta J:-: Errepresioaren eskua ondo-

. alitatea azken J.mean. ak Topos-a zuriketa eta erre ~ A larren obraren burutzapener o 
txo ezagutzen zuen 0an~dak _berak, es~~fa d~'pe~:dores liburuan finko azaldu zuen 
laguntza baino zerbait geh1a~? izan zer; esta escriptura, como en todas las otra~, d~ 

ztiontzat idazteko asmoa: Procurare en ,, Granada, Guía . .. , 13 or.),. ond~mo~ 
icomodanne á toda suerte de l?erso~as zebtenen mailakoak behar zuten izan idatzi
berdintsuak zirelarik, zeren eskuarki gu~~:U mota horien arrakastaren gakoa, Granada
takoek Eta ondorioz, horretan zetza!l I . larik 
renare~ak eta Axularrena salbuespen izan ez zrre . 

IRAKURLE TIPOAREN KONFIGURAZIOA 
5.4.· 

. . l "t" o" horren enparauko ezaugarriak 
Oro har, eraikitzen ar:_ g:e~~~n b~Eutez irudika genitzake: 

testuan barrena aurkitutako honako na ar 

. . . akurle ti horren alfabetatze maila ir~-
* Gorago esandakoaren üdotik, ir sat: ez duen arren, espero dituen rra-

d Axularrek zuzenean ezer e . "d t 181 ez 
keta ar lora mugatzen a. . . aki ,, horiek alegia) ez dakite I az en , 
kurle arruntek ("~uskar~. ~ai~e~oe:eum:~~t. Eta ho~en f'.roga, Granadaren testu bate
behintzat testu arnskutsu 1 J2 ~ pasarte batek eskainiko liguke. 
kiko paralelotasuna erakusten ue . . atzeko ematen duen aholkua garbia da 

Granadak haragiaren be~atu~ be~ d . "Huye también los presentillos_,_ 
. ·1arekin zenkusia u. . 

eta bekatar1en alfabetatz~-ma~, (G 'a 13 la) (azpimarrak gureak dira) 
. . . cartas de mu1eres uz , d 

v1s1tac1ones Y . k rremedioen artean ez u 
b k horretatik begrratze o e 

Axularrek, aldiz, e. atud . lako arriskurik antzematen: 
. . ten ez b1de u-eta mo 

"gutun"-ena aipatu ere egi ' ta elkharrekin solhasean, 
d" kidetuz gero trebatuz gero, e ak ta 

[ 1 behin abiatuz gero , a is b . . tale ,tan hasiz gero peril handia da arim o, e 
.. . tk osalketan eta is1 e - , 

hitzketan, elheketan, presen etan, g imarr'ruc gureak dira). 
exenplo gaixtoa munduko (Gero, 404) (azp 

. . alfabetatze graduaren arabera, kultur mail~ 
* Azpimarratu beharrik ez dago. turik nabarmenena agian Axularre 

1 · da irakurleen artean, pun arik Al · garai hartan 
bera ere oso apa a izango . kulturaletan antzeman daitekeel . . egia, 
erabiltzen ez d1tuen erreferentna 

__ _,,.,.---;::-:--;;-:-::-::--:;:;:::;;Jo;; 79 (azpimarra gurea da). . k; k zituzten 
180 - Ciceron, Diálogos del ora r, or.. . .tuk baikinateke!- irakurle zuen as o uk 

hasiko -h1potes1tan an o . d · · atzera -batz 
l 81 _ Ez gara hemen zehazten . b . . de xehea gehienik ere d01- 01 sm 

. . . rren ezaguna ruta Jen 
trebetasunak noramo msten z , . al 
oinarrizko kontuak jakitera ere bai- bel zitekeela norm ean. 
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predikari eta idazle askok l82 erabiltzen zituzten ereduak Axularren liburuan pertsonaia 
bibliko eta historikoenetara mugatzen dira Izan ere, autoreak begien aurrean duen irakurle 
mota horrek bideratuko du liburuaren erreferentzia mundua, "interesatuki" pobre eta 
bestelako literatur errekurtsorik gabeko bihurtuz. Hori dela eta, nekez aurkituko da Gero
n rnitikoak edota literario hutsak diren pertsonaiak edo erreferentziak. 

Adibide paralelo soil batzuk baino ez jartzeagatik, Herreros-ek Sermonario 
Clásico izeneko libururako hautatu sennoiak ikus genitzakel83. Bertan, eta Gero-n ere 
maiztxo ikusten diren Seneka, Platon, Marcial, Sokrates edota A. Gelio-ren ondoan, 
Penelope, Orestes, Pilades, Circe, Medea, Semeles, Júpiter, Saturno, Ganimedes, Pría
mo, Orfeo, Ceres, Baco, etab. azalduko dira exempla gisa, hots, Axularrek inoiz 
libururatuko ez dituen jainkoak, rnitoak 184 eta pertsonaia literarioak. Gero-ratzen direnak 
besteren aipamenetan tartekatuak ohi dira (Venus, Marte, etab.), eta beti azalpen argitzai
leren batez lagundurik. 

Gabezia horren esplikazioaren atal bat erreferentzia horiek fede eta Elizaren 
egiekiko ekar zezaketen paganizazio-arrisku objektiboan datzan arren -autorearentzako 
ondorio guztiekin, noski 185, ezin ahaz daiteke irakurlegoaren kultur maila eskasak berak 
hutsal bihur zezakeela erreferentzia horien presentzia, hutsal eta anabasarako gertuegi, 
inondik ere. Areago, XVII.ean mendebaldean arrunta zen "piramide" hitzaren beraren 
aurrean, Axularrek elementu ezezaguntzat jotzen du bere liburuan, eta, irakurleek ulertuko 
ez dutelakoan edo, haren deskribapena egin beharrean aurkitzen da (Gero 26 or.). 

* "Giristinotasuna" izango da irakurle tipoaren beste ezaugarri bat, baina ez 
edozein giristinotasun mota, irakurlea "legue Catolica saindua" (6 or.) delakoaren ere
muko giristinotzat hartuko du Axularrek, hots, katolikotzat. Inoiz besterik adierazi izan 
bada ere, egileak gogoan dituen irakurleak ez dira "eli¡;atic campoan" (8 or.) dabiltzan 
jendeak; are gutxiago, Materreren hitzez baliatuz (Dotrina ... , 105 or.), "Paganoec, 
Hereticoec, Supersticiosec, eta guztiz-ere Sorguinec" osatzen duren multzoa, katoliko
engandik hurbilen zeuden heretikoak, hau da, "Fedebat, leguebat, Elir;abat, eta Elir;aren 
182 - Euskal esparruko autoreen urritasuna dela medio, ezinbestekoa dugu erdaraz hitzegiten eta idazten 

zuten autoreen erreferentzia. 
183 - Fr. Diego de la Vega-ren "Semón de San José" (1602) eta Fr. Hernando de Santiagoren "Sermón de 

San Juan Evangelista" (1603), Fr. Diego Murillo-ren "Sermón de San Esteban" (1604), Fr, Miguel 
Pérez de Heredia-ren "Sermón de San Miguel" (1605), Fr. Pedro de Valderrama-ren "Sennón de San 
Agustín" (1612), Fr. Angel Manrique-ren "Sennón de San Benito" (1613), Fr, Hortensio Félix 
Paravicino-ren "Sennón de Santa Teresa" (1625) 

184 - Ez da gure artean Sánchez Romatek dioena ematen: "Los siglos de oro redescubren totalmente la 
mitología y sus usos literarios, y los cuadros y los libros se plagan de referencias, «vulgarizándose» 
además la cultura mitológica gracias a la publicación de manuales mitográficos" (Sánchez Romate 
1993, 456). Lan erlijiosoen izaeraren kariaz nagusiki, euskal autoreek ez dute mitologia klasikoaren 
isladarik erakusten, nahiz eta oso zinez pentsa daitekeen gure idazleek, formazioagatik zein (gutxiago, 
agian) irakurketengatik, ongi ezagutuko zituztela mitologia klasikoaren hari nagusiak. Izan ere, 
mitologia liburuak "figuraron, en los siglos XVI y XVII, en la biblioteca de todo hombre cultivado" 
(Seznec 1983, 260) 

185 - Ezaguna da arrisku horietatik aske geratzeko ohiko fonnulak -formula errepikakorrak, betiere- zertan 
zeutzan. Hona hemen, adibide gisa, haietariko bat: "[ ... ] Pero sucedióle a esta águila (y séame lícito, 
para gloria de Cristo, hacer esta semejanza) lo gue fingieron los poetas haber sucedido a su falso dios 
Ilíniter en ciena ocasión [ ... ] Esto gue fingió la antigüedad pasó verdaderamente en aquella Aguila 
divina de quien agora íbamos hablando" (Fr. Diego Murillo-ren "Sennón de San Esteban", in 
Sermonario Clásico 63 or.) (azpimarrak gureak dira) 
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buru~aguibat baicen eztelaric (cein baita Erromaco Aita saindua) hechura ukhaturic, fedea 
eta leguea bere an~u, bere borondatera eta libertatera behar ezten ~ala" (Materre 1627, 
108-109 or.) deklaratzen dituztenek ez bide dute zerikusirik Axularren obraren 

irakurlegoarekin, ondoko lerroetan ikus daitekeen bezala: 
"Baldin iccus bacen~ ecen guiyon batee, m~ erraiteeo Cali\:a aldaretic harturiC hartan 

nori nahi den, agueri diren arlote, errumes eta bertce iende suerte guztiey emayten derauela cantoin 
guztietan edatera, cer othe cenerraque? Gutienean bacenerraque hura dela.lY.thertasun handia, gauya itsusia 

eta eztaquiyula, cer gaztigu ordena halacoari" (262 or.; azpirnarra gurea da). 
Horiek guztiak "guiristino gaixto Deabruaren parte seguitcen dutenac" (505 

or.) lirateke eta ez bide zuten inolako loturarik inoiz bekatutan eroriak zebiltzan giristino 

konbertigarriekin. 

* Gizonezkoa da nagusiki. Garai hartako hezkuntza eta gizarte-baloreak me
dio, Axularrek, orduko beste idazle askok bezala, baztertu egiten du emakumea bere libu-

ruaren ohiko irakurleen artetikl86. 
Premisa moduko gizarte-planteamendu horrezaz aparte, anekdotikoaren 

mailan geldi daiteke, liburuan barrena zenbait bekatu tratatzean, Axularrek emakumeak 
irakurlegotik esplizitoki baztertzea, besteak beste ez baiteritzo, antza denez, gertagarri 
emakumeak bekatu horietan ekimena erarnateari. Edo, hobeto esanda.. orokorrean ez badu 
kontutan hartzen emakumea ere izan daitekeela liburuaren irakurle, kapitulu konkretu 
horietan gizonari bbakarrik zuzentzen zaio, bere gainean jartzen duelarik bekatu horie 
burutzapenerako ekimena.Ildo horretatik, ez dira gutxi aurki daitezkeen adibideak: 

"Emazte batequin beccatutan yaudenean [ ... )" (371 or.). 

"Ethortcen da Iubilio bat, edo besta-buru bat, edo gariyuma: Eta hetaric batetan, iccussiric 
ecen bertcela galdua yoacilla, eguiten duyu urriquimendu handi batequin cofessione general bat, ceure 
mendean eguin ditutyun falta guztiez, harturic vorondate fin bat, ez guehiago emazte harengana, eta ez 
bertce halacotara bihurtceco. Eta handic harat hala complitcen duyu, etyara guehiago bihurtcen. Haur da 
erremedio ona, eta hartu behar den bidea, itsutua, eta beretacotua yadutyan. emaztearen utzteeo" (371 or.). 

"[ ... ) baiña emazteac bere hitz leunaz, solhas garaciatsuaz, eztiaz eta emeaz, beretacotuco, 

yaitu, cent<;utic atheraco, liluratuco eta bertee aldera ityulico yaitu" (398 or.). 

Eta beheraxeago, gauzak argi ez bazeuden, honako itzulpen edo moldaketa 

"bideratu" hau aurkezroko du Axularrek Jondone Pauloren hitzez baliaroz: 
"Halatan erraiten du Iondone Pauloc. Fugite fornicationem. Ihes eguiyue emaztétariC, 

haraguiaren beccatutic [. . .)" (398 or.). 

* Are gehiago, autoreak "hautatu" duen irakurlea adin konkretu batean 
dagoen gizona bide da oro har, hots, batik bat haragizko bekatuak "egiteko" gai den 
186- Aski izan bitez Burkeren hitzak XVII. mendeko emak.umeen prestakuntza mailaz ohartzeko: "Las 

mujeres tenían un grado de educación menor que el de los hombres. En 1630 en Amsterdam, el 32 par 
100 de las esposas podían escribir su nombre, frente al 57 por 100 de sus maridos y en la totalidad de 
Francia, a finales del siglo XVII, la relación estaba entre un 14 y un 29 por 100, respectivamente. De 
este modo, la al br escrita debe añadir 1 li 1 1 men os ulturales no com artidos r 
mujeres., que comenzaron a suistituir a los hombres como guardianes de la tradición oral" (Burke 

1991, 95; azpimarrak gureak dira). 
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________ V. - Gero liburuaren irakurlea 

gizona. Gainera, haragiaren bekatuar . --------
den aro bat bezala erakusten da liburuekin lonuta, zahartzaroa bekaturik: gabe . . . be an. m~1 bar 

* Lanbidez ere balirudik " eta bestelak ak ' e lehorreko" irakurl 
kondua eta ~e;:~a~;~~ ~titzen diren testuan. Horrezaz ~~ela n~~sitzen <lena, nahiz 
buruan duen irakurle p ~uena e~a maila ekonomik:o al~ ' zen rut momentutan ez-
omen dituen erremusine~otot:ik?~º hon, eta ez bakarrik eman di~amarrak ekoda da Axularrek ga . een e ota eman behar 

"Ceure umea edo cerbi · · · 
ere cerori iartcen yara, cenera beharrean'.;ana, comgitu, .emendatu, eta cent\:aru nahi d . 
ornearen, eta cerbitc;ariaren falta b . go [ ... ) no.n anh1tz amegu, eta iuramen . ~yunean, anhitzetan amo, curea handiago guerthatcen bai [ " tu egwmc, azquenean, c;ure 

Soma · · . ta ... ) (278 or.) 

hamazazp · - izpt batekin, antzeko zerbait adi 
agenzen ~f."';'~•=uleanb b~es izan zitekeen ne:f.:;n z;'~ Mitxelenak (198Ia, 273) 

' eta U1Jesen anean zabaldu zela har'e liub arreng'?l burjes izpiritua 
H . n urua bru.eztatz 

. om, gorago adierazi de be al . ean. 
aren prezioa ordaintzeko ahalme k n . z a, rrakurle izateko beharrezk . n e ononúkoa erantsi behar . E . oa zen liburu-

"[ J 
1 

. . zru.o. scarp1ten hitzetan 
··· e precio del libr E • burguesía acomodada 0 en uropa occidental se man , 22). ' pero no para las clases medias y menos aún ruv~ as1 a w:1 nivel accesible para la para os traba.iadores" (Escarpit 1968, 

*A . paiza edo gizo li · · . . Esate baterako 34 k . n er Jlosoa ere izan zitekeen lib 
balitzazio bezala,id~te~b:luan ~xularrek irakurle tipo dei:U:Uen m~zu-hartzailea1 87 
or.) zuzentzeko188· u ere, izatez zeharkako bidea hartu du ,FEI' on:J. zuz~nduko · i9agm~onan" (361 

. . "Bada eritasun hunez [amodi k g'.112qwago eta galduago. Peril da hal o .onruez ari da) cutsatua guerthatcen den . . 
dituen. Ceren amorantea e . acoac, ahaide probe guti ezconduco d .Eliya gwc;ona are da 
ere harequin gastatcen eta ~~~ guebro'. ~re gogoa eta bihotza, haren bai~: eberremusma~ bakhan eguinen tcen aintu" (361 or.) i ntcen bairu, eta bere onac 

. Hobeto ulertuko d h argnan Izan b · ª ze arkako bidearen · aki 
Hori b.ri, lib~~· t~~m ~o kon?ertitu behar den ir:ie ~ be~erago dat~zen hitzen 
hala ikusiko diru ber _an honberts10 beharrik ez duen elizoi an !k~zek zer eg1ten duten. 

an ze arka zuzendutako hitzak: o--zon rrakurtzen badu, bere-

al "Emaztetan eztabillan a g dutyat" (362 or.) ppec;a, ernayu saindutc;at: eta dabill . ana, hala dabdlaiño emac;u 

Horretan oin . turilc kontutan harturik am , eta mezu-hanzail ak · ' honako hau idatziko du Axularrek e hrru ~ota?koak izan daitezkeela " zuzenean mon zuzendu ª b . 
Beraz hunelatan pnn· c· al . . ~a e. 

1
8 ' 1P qm Ehc;a gu· 7 - Lafittek V ill · . ic;onac • eta pres una ezcond · -ap~;~ S asanten aipatu ornen zizkionak uac, bruna guero beguira 

au.. obera, noski Eta d . . ' esate baterako: "Axul . ez ote diren eginik ~d enak ez b1de zrren «mutiko onak» G k arren g.ar~an Saran baziren 23 
188 - Fray Pablo de gL , etzekn du ~rak" (Villasante 1972 50).. ero- o zenbait rrakaspen hoiei begira 

liz 
. eon-e Guia d ¡ C' ¡ ' e gizonak ere salbues . . e te o (1553) liburuan kritika . todos o 1 pen zrrenik bekatu honetan· "A , tzen zuena ikusirik ez dirudi 

a mayor parte - · penas se vera la Igl · ' no esten amancebados" (apud Sainz Rodri esia catedral o colegial donde guez 1927, 194). 
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________ V.- Gero liburuaren irakurlea _______ _ 

biteci bertce guztiac ere, haraguiaren lohian sancetic, eta hidoiztatcetic" (362 or.). 

Edozein gisaz, mezu-hartzaileak elizgizon ere bazirela dioen hipotesian 
areagotuz, bada Axularrek "Iracurt9ailleari" idatzitakoan interesgani deritzogun pasarte 
bat, irakurle arruntarekin zerikusi gutxi bide duena: 

"Hunetcaz content ez pai;:ara, eguii;:u i;:uc ceure moldera, eta i;:ure herrian usatcen eta 
seguitcen den beyala. [ ... ] haur da nic nahi nuqueyen gaucetaric bat, ene enseiu appur hunec quilica 
cinityan eta guticia, beru:e enseiu hobeago baten eguitera eta ene hemengo falten erre erremediatcera. Ceren 
halatan, ezlii;:ateque euscara hain !abur, escas, eta ez hertsi, nola munduac uste baitu, eta baitaduca, dela" 
(19 or.). 

Honen arabera, bi dira pasartean bereiz daitezkeen puntuak. Lehenengoa, 
zalantzarik gabe, espreski zuzentzen zaio gai "hune~az" dakienari, hots, elizgizonei zuze
nean ("content ez pa9ara") eta ezinbestean (nork horretazjakingo, bestela? nork horretaz 
aritzeko asmoa?). 

Azken zatia, aldiz, modu zabalago batean interpreta liteke, euskararen urrita
sun hori konpontzen hasteko gonbitea idazten (eta zer idatzi ere bai) dakien edonorentzat 
delako hain zuzen. 

Nolanahi ere den, pasarte guztia datorren datorrenean hartuta, gonbiteak 
elizgizonentzat egina dirudi. Ondorioz, pentsatzekoa da "nahi nuqueyen [ ... ] ene enseiu 
appur hunec quilica cinit9an eta guticia, bertce enseiu hobeago baten eguitera eta ene 
hemengo falten ere erremediatcera" esaldiak elizgizonak dituela litekeen irakurle modeloa
ren i.kusmiran. 

Honela, eta gora-behera batzuekin bada ere, Axularrek "Irakurtzaileari" 
atalean irudi.katutako irakurlea izango da nagusiki liburuan isladatuko dena. 

Jakina, testua irakurle arruntarentzat prestatu nahi izate horren ondorioa 
liburuaren planteamendu erretori.ko orokorrean eta erabilitako baliabideetan antzemango 
da: liburua taxutzeko modua, irudi eta exenpluetan oinanitu eta haien bidez garatuko 
dena, oinarrizk:o argumentazio mota, edergarriak eta haien ezaugarri erritmiko-fonetikoak 
-ahozkotasunaren mundutik datorren irakurle landu gabeko batek ongien bereiz ditza
keenak, alegia-, etab. 

Elementu boriek guztiak irakurlearekiko testu-egokitasun mailaz mintzatuko 
dira eta, aldi berean, obraren izaera zeharo erretorikoa utzi.ko dute agerian. 
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11. PARTEA: PROSA ERRETORIKOA GERO-N 



----~------~-

Vl.-GERO-REN 
SORRERAZ 



_________ VI.- Gero-ren sorreraz ___ ____ _ 

"Estudiemos lo común, los «topoi». Con tal de que sea precisamente 
para mirar a lo que no es «topos»: al prodigio creativo, a la unicidad, intacta y 

esquiva, de la criatura de arte" 
D. Alonso 

Ezaguna da Erretorika klasikoaren ohiko bost parte kanonikoetatik lehe
nengo bien eginkizuna dela diskurtsua planifikatzea eta antolatzea. Jakina, horrek ez du 
inolaz ere esan nahi adierazpen maila, hots, elocutio delakoari dagokiona, erabat aparte 
dagoenik, izan ere osotasun baten parteak baitira guztiak eta ezin handiagoa elkarren 
aneko lotura. 

Hortaz, berbaldiaren planifikazioaz ihardungo du inventio-ak. Grekerazko 
tradizio erretorikotik datorren hitz latindar honek Rethorica ad Herennium liburuan aurkitu 
du ezagutzen den definiziorik hedatuena: "Inventio est excogitatio rerum verarum aut veri 
similium quae causam probabilem reddant"189. 

Ildo beretik abiatuko da Kintiliano eta klasiko guztien definizioa. 
Lausbergen hitzak erabiliz, inventio-a "es un proceso productivo-creador; consiste en 
extraer las posibilidades de desarrollo de las ideas contenidas más o menos ocultamente 
en la res (excogitatio)" (Lausberg 1990, 235). 

Erretorika klasikoan inventio izenaren esanahi, bada, gehiago lotzen da 
argudio eta ideia egokien bilatze eta aurkitze lanekin, izenaren latinerazko etimologiak 
esan uste duen " asmatu" ariketarekin baino. Granadak gogoratzen duen moduan: "la 
189 - Menéndez Pelayoren itzulpenean, "invención es el hallazgo de argumentos verdaderos ó verosímiles 

que hagan probable la causa" (Retórica á C. Herennw l. lib., § 2, 3, in Obras completas de Marco 
Tulio Cicerón, 1913, l. t. , 108 or.) 
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VI._ Gero-ren sorreraz --------
-------~ 

. [ ) ocrer principalmente para predicar, 
primera virtud de la invencion es la elecc1on . .. ese_ :" 1 . dad de los oyentes" 
aquello que pide la naturaleza del argumento, la condic1on y a neces1 

(Granada, Retórica, 637a). 
. in daitezkeen arren, normalena da erreto-

Bilatze lan honek modu askotara eg . oan den esparru hatera zuzen-
ak rik klasikoa urteetan barrena sortzen J ed . 

rearen urra:s erre~o . a . di akeen "leku" zehatz barzuetara alegia. Loci o top01 
tzea, argudio~ eta idei_ak eskam tz_ da de investigación y búsqueda que pueden llevar 
horiek "consisten en formula~ apropia,, (L be 1990 236). 
a descubrir las ideas que nos mteresan aus rg ' . 

. . ak bir "lo que importa es que todo discurso 
Curti,u_sen hitz laburbiltzaile era o f ~sunto tratado; para ello debe emplear 

(también el panegm~o/. haga acepta~le_ la fraseal ~orazón del oyente. Ahora bien, hay, t?d 
argumentos que se diri3an al entendinnent? o arlados· son temas ideológicos a proposito_ 
una serie de argumentos para lo~ c~s_o~ mt~ego se 'naman koinoi topoi, en latín loci 
para cualquier desarrollo o vanac1on, e 
communes" (Curtius 1979, 108). . . . 

. . uk "leku" hauek guri bereziki azp1marratzea 
Bestalde, badute mventw. erem o rik klasikoak ahozkotasunarekin izan 

. . k notazio berezi bat erreto a . k O mteresatzen za1gun on . l . M mentuz azaletik baino ez aipatze o, ngen 
duen loturaren erakusgarn dena a egia. 0 

hitzak gogorazi nahi genituzke: . 
. . la anti ua sensibilidad oral para el pensarmento y la 

"La retonca conservaba gran parte de . Eg anifiesta claramente en la enseñanza 
b , . te gonísticos Y formulanos. sto se m • 1 

expresión, como asicamen a . , . 1 aleccionamiento retórico supoma que e 
retórica sobre los «tópicos» [ ... ]. Con su herencia agomsuca,:a alguna opinión contraria. El desarrollo de 
objetivo de casi todo discurso era probar o refu~ un ~o con decir de hallar en los argumentos que otros 

.d d proceso de «mvenc1on», es , 
un tema era cons1 era o como _un . cables en cuestión. Se suponía que estos argumentos se 
habían explotado siempre, aquellos que fuerar: a~li ,, ( . gn"ego loci en latín), Y a menudo se 

, Q . T o) en los «top1cos topoi en , 
encontraban (segun umu ian s pues se creía que proporcionaban argumentos 
designaban como los loci communes o lugares comune , 
comunes para todo tipo de asuntos" (Ong 1987' 110). 
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6.1.- GAIAREN HARILKA TZEA 

Aipatua dugu jadanik Axularrek gaztelerazko iturriak erabili izan zituela 
adierazten zuen hipotesia. Horretarako arrazoirik nagusiena, ikusi denez, ikasketa eta 
prestakuntzarako hizkuntzan letzake batik bat, izan ere, "bere eskolak eta formazio guztia 
Espainia aldean eginik zuen Axularrek" (Villasante 1972, 48). Gainera, ordurako zahar
kitzen hasia zen latinaren esparruko literatura alboraturik, ez dirudi frantses esparru
koarekin lotura gehiegi izan zuenik, besteak beste, Sarako eliza-agiri zenbaitek adierazten 
doten bezala (Urquijo 1912b, 7), gaztelera frantsesa baino aisago bide zerabilelako urda
zubiarrak. 

Edonola ere, horiek guztiak eta, bereziki, iturrien esparruarena konfirmatzen 
hasi ziren Gero-n tartetaku hainbat pasarteren jatorria Luis Granadakoaren gaztelerazko 
testuetan aurkitu zenean. 

Mitxelenak ere egokiro usnatu zuen Axularren iturriak "podrán hallarse, a 
poco que se rebusque, en las literaturas vecinas del siglo XVI, con toda probabilidad, a 
menos que me equivoque mucho, más bien del lado español que del francés" (Mitxelena 
1971, 168; azpimarrak gureak dira) 

Hipotesi horren ildotik: abiatuz, badirudi tematikoki zein formalki ere Gero-n 
alor horretako literaturarekiko "dependentziak" eta kidetasunak aurki daitezkeela erraz. 

Baina originaltasunaren dilema areagotzeko baino gehiago -dagoeneko ez da 
hori literaturari gehien interesa dakiokeen arazoa-, iturri-eragin horien argitzeak saratartu
aren eta garai hartako idazle-predikari euskaldunen tekne erretorikoa hobeto ezagutzeko 
balio lezake. 

6.1.1.- LIBURUAREN ARDATZA ETA KIDETASUN TEMATIKOAK 

Oro har mintzatuz, eta hitz jolas bat zilegizkoa izango balitzaigu, esan 
genezake Horazioren detectare et docere bikote erretorikoari eransten zaion San 
Agustinen movere delakoa (De Doctrina Christiana ) bihurtuko dela Axularren liburuaren 
ardatza: mugitzen ez <lena = alferra da, nagia 

Alferraren inguruan eraikitzen da, beraz, liburua, mugimendu ezaren arra
zoiaren inguruan, alegia. Baina liburuak ez du alferkeriaz huts-hutsean tratatu nahi, kon-
bertsiorako bidea hartzea egozten duen alferkeriaz baizik. Ezaguna den bezala, Cero libu
ruaren hasiera eta bukaerako giltza izango da konbertsiorako gonbitea egiten duen aipa
men biblikoa190: "Ne tardes converti ad Dominum, & ne differas de die in diem" (ik. 
liburuaren azala eta 620 or.). Obra guztia, bada, gonbite honen inguruan ardaztuko da, 
beronen garapena baino ez baita azken finean. 

Bertan, konbertsioaz gainera, "presa", "berehalakotasuna" da hitz gakoa, 
kontzeptualki alferkeriaren ondorioa den "utzikeria"-ren antonimoen sailean koka daite-
keena hain zuzen. 
190 - Aipamen kultu hori ahozkotasunaren kulturan hain maíz entzun ohi direnen kide erlijiosoa genuke. 

Ezin ahaz daiteke, esaterako, gaztelerazko errefraua den "No dejes para mañana lo que puedas hacer 
hoy" delakoa 

155 



________ _ VI.- Gero-ren sorreraz ---------

Honela, ohiko predikazioaren eta aszetika liburuen helburu denal91, aldi 
berean, gai bihurtzen da. Eta hemen legoke planteamenduaren originaltasunetarik bat non
bai t. Hori eta bekatu buruzagien trataera hain zuzen. Izan ere, inoiz adierazi izan da 
Axularren beste alderdi originaletako bat bekatu buruzagiei buelta ematean datzala, eta 
haietako azkena (hots, alferkeria) guztien iturburutzat jartzean ohiko katalogo eta liburuei 
aurrea ateratzen diela. Halere, ez gaude ziur ea benetan Axularrenak, hots, bereak, 

originalak ote diren planteamendu horiek. 
Historikoki planteiaturik, zaharra da alfertasun / alferkeria eta nagitasunaren 

gaia, izatez mendebaldeko literaturan topiko bihurtzera iritsiko baitzen literatura profanoan 
ere (Curtius 1976, 135-136 or.). Bibliaren lekukotasunaren aberastasunak ahaztu gabel92 
, eta Axularrek berak darabiltzan aipamenez baliatuz, honako adibide hauek genituzke 
"jentilen" literaturatik jasotako ospetsuenetariko batzuk: Ovidio 193, Seneka 194, Diogenes 

Laertziol95, etab. 
Egia esan, literatura erlijiosoan maiztxo errepikatzen zen gaia dugu honako 

hau. Ezagunak ziren, esate baterako, San Agustinen De vigilatione et otiositate vitanda, 
Axularrek berak aipatzen duen Ad Fratres in Eremo agustindarra. eta beste hainbeste (Kri-

sostomoaren sermoiak, etab.). 
Alf erkeria moralaren liburuen historiar eraikitzeko betarik ez dugun arren, 

eta XVI. mendera etorriz, alferkeriari atxikitzen zaizkion beste bizio batzuen alegoría 
antzeko bat ere aipa liteke opsetsuenen artean, Luis de Mejía y Ponce de León-ek idatzia, 
gainera Axularrek ezagututako eremuetan eurrez zabaldu zena. Salamancan ikasten ibili 
zen kanonigo honen obra hori Diálogo de la Ociosidad y el Trabajo ó Labricio Portundo 
(1546) izan zen, alferkeria eta lanaren arteko loturei buruzko nobela morala hain zuzen. 

Alferkeria eta lanari buruzko tratamenduak xede desberdinak zituen, baina 
aipatu testuinguru espiritualean lana normalean "como una ascesis, un esfuerzo personal 
penoso que es la herencia del pecado de Adán, siendo el mejor antídoto contra la ocio
sidad, madre de todos los vicios" (Milhou eta Milhou-Roudié 1993, 687) ikusten zen. 

Konbertsiorako premia, presa eta lan egin beharrari buruzko planteamendu 
hori -alferkeriaren ukazioari buruzkoa, azken finean- gaiaren garapen puntu bat baino ez 
zen izan esparru erlijiosoan. Frai Luis de Granadak berak, esate baterako, bere 
idazlanekin oso zabalduta utzi zuen f ede giristinoko eremuan laster communis opinio 
bilakatuko zen zutabe doktrinal hori, hain hedatua non Japonen bertan aurki baitaiteke 

191 - Hori baino ez da predikari edo aszeti.kako idazle baten eginkizuna, "cuyo principal oficio, no tanto 

consiste en instruir. cuanto en mover los ánimos de los oyentes" (Granada, Retórica ... 52la). 

192 - "Multam malitiam docuit otiositas" (Si 33, 29) 
193 - "Qureritur JEgisthus quare sit factus adulter; / causa est in promptu: desidiosus erat" (Ovidio: 

Remedia amoris, 161). Axularrek aldaturik ematen du: "Qua:ritur, Aegistus quare sit factus adulter? / 

in promptu causa est, desidiosus erat" (Gero 381) 
"Otia si tollas, periere Cupidinis arcus" (Ovidio: Remedia amoris , 139) ( Ikus Gero 379 or) .. 

194 - "Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura" (Seneka: Epist. 82, 3)eta "Pigritia est 
nuttix egestatis" (Seneka: De benef.) (biakGero 42 or.). Halere, lehenengoa ere aldaturik ematen du 

Axularrek:" Otium sine litteris, est viví hominis sepultura" . 
195 - "Dwn olio vacant un rem negoúsissimam incidunt" (Diogenes Laercio, Vitae et placita clarorum 

philosophorum , lib. 2.) (Gero 50 or.) 
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horren adierazlerikl96. 

Beraz, Axularen obra dela eta alf k · · 
naltasunaren zalantza areagotu egiten da~~ enaren mguruk<:> planteamendu origi-
nean, liburuan proposatzen denari ez heltz k en~an h~nelako aipamena aurkitzen de

e 0 arrazoi gumen errekapitulazio mcx:lural97· 

Si no, dime: ¿qué es la causa por que 1 h b . 
es otra sino la dificultad que hallan en ella lo b d os om res del mundo huyen tanto de la virtud? No 
nos aparte de la virtud sino sola esta dificulta~~ ~ ~yfi perezosos [ ... ] Pues como no haya otra cosa. que 
reino de las virtudes. Pues ¿quién no tomará ali;~en ortaleza_ con que ~encer' luego es conquistado el 
es ganado el reino de las virtudes con 'l y se ~forzara a conqwstar esta fuerza, la cual ganada 
esforzados?" (Guia, 169a). y e de los cielos, el cual no pueden ganar sino solos los 

Hemen diogunaren baliagarrit . bada Granad.aren liburuaren buk da asuna area~o~ egiten uste da kontutan hartzen 
klusio gisa nahi bada Zehatzag:~::da gGoela alferkenan buruzko aipamen hori 198 kon-

fle 
· 

1 
· , ero-ren sorreran aipatu ¡1·b · b ' 

x10 zuzena p antea genezake lan hipot . . h . uruan uruzko erre
oso ondo uztartzen da Gero-ren hasiera:s1 .. gisa, 1 am zuzen ere Guía-ren azken esaldi hori 
co, eta ez gorputzeco ere nola e it o et9ue a deusec ere hanbat calte eguiten arima
biharrera lu9atceac" (15 ~r.). gu ecoen, gueroco utzteac, egutetic egunera, biharretic 

Lotura estuagorik nahi balitz _ h d 
dependentziaren lehenengo urratsez . eta em~n agoeneko aztergai dugun testuaren 
ustez, falta dena: an gara-, on oko pasarteak finkatuko luke, gure 

"E stos son los más comunes embaimientos - . 
hum.ano de tal manera trastorna los entendimientos de y enganos con que el enemigo del linaje 
capuvos en sus pecados; para que en este miserable estad~~s hombres, que los ue~e cuasi toda la vida 
en las manos. Pues a estos engaños respondere ah os saltee la muerte, tomandolos con el hurteo 
los que dilatan este negocio para adelante mos ~ra ~n la postrera pan.e deste libro, y primero contta 
(azpimarragureada) ' que es e mas general de todos éstos" (Granada, Guía, 91) 

196 ~J. Orfanel dohatsuak Historia Eclesiastica de la Christian , 
hburuan kontatzen duenez (16. kap. 

33 
) 

1614 
dadde~apon(160~-!621), (Madrid, 1633) 

apostasiaren aurrean semeetariko b' at bor. h' 1 an, Kyushu rrlako familia kristauko gurasoen 

kri 
' ere a a aurkeztu ze · · 

stautasuna berretsiz, notifikaziorako . n agmtan paganoen aurrean bere 
G , de presaren arrazrna honela azaldu zuelarik "P 

wa pecadores que el convertirse a Dios no se ha d dil _ : orque leí ayer en el 
me he da~o tanta priesa" (ik.. Delgado García 1993 236~237a;ar para manana (E.celes. 5, 8), y por esto 

197 ." Arrazo1 hau erredundantea izango da Granactar'e b . izen~koan, esaterako, honako pasane hau aurki ~t~kr~,barrena. De la Oración y Consideración 
Escnptura encomendada la diligencia y la ~ rtal e. Por esta causa nos es tantas veces en la 
rai.ces generales de todo nuestro mal y bie~ C eza, y tan c~ndenada la pereza y negligencia, como dos 
que el Espíritu Sancto tiene con el per . osa ~s po~ cierto que me pone admiración ver la guerra 
capítulo en que no le tire una saeta Y lez~~o en os libros de. Saloman, en los cuales apénas hay 
Oración y Consideración lOOa) 'R te .e a entender el peligro en que está ... " (Granada, De la 

dikari . , . e orzca-n bertan ere honelak h 
pre ar1: "Finja pues en su ánimo que ha all' . 

0 
egoera au aurkezten zaio 

camino de la verdad. ó por pereza. por flo·ect!:d d; ~~chas .coms, los cuales, si bien conocen el 
rehusan entrar en él . otros tan s 1. . animo. o espantados con el miedo del trabajo 
h . . ecos, que nmgun Jucro tienen de d . . . 

umarudad Y misericordia: otros ciegos que no te . ºd . evoc1on, nmgun sentimiento de 
letras, andan á obscuras Y á cada paso tr~piezan" ~:a_~i~gu~a. luz del conocimiento de las divinas 
dago ez zuela bere aurrean "itsu" edota "l h " ( tafi . ' ~tonca ... , 524a). Axularren kasuan garbi 
bere mezuaren hartzaile guztiak e or me orikorik susmatu, "erren"-tzat hartu baitzituen 

198 - . . Ez dugu azp1marratu gabe utzi nahi ideia honen in . 
eg¡ten duen oatamendu erredundantea aurre ikusikguruan Granadak eta garaiko aszetika gehienak 

• rago o den bezala 
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Baina, edonola ere, gauza bat da kidetasun tematikoa eta beste bat askotan 
azpimarratu izan den Gero-ren testu-dependentzia. Harako hark communis opinio batean 
amas zitekeen zerbait zen bitartean, testu dependentziaren hipotesiak testu konkretuen 
erkaketaren ondorioak beharko lituzke. Anartean, paralelismoen hipotesiaren egiantzeko
tasuna alderdi tematikora mugatu beharko da 

Halere, ideiaren iturburuaz ohartu arren, egia da Granadak ez diola bere 
lanari gero Axularrek bereari emango diona bezalako taiuketarik ematen, eta horrexegatik 
hain zuzen jo daiteke saratarrarena -bestelako argumenturik aurkitu arte bederen- original 
bezala. 

Edozein modutan ere, ondoko ikerkuntzek adierazi beharko dute Axularren 
iturria Granadarena izan den ala besteren bat egon ote den tartean. Momentuz, aurrerago 
ikusiko den bezala, ezin hipotesirik baino jaulki. 

Adierazi legez, alferkeriaren tematika askotan eta modu desberdinez ikutua 
izan da. Alferkeriaren gaia, izatez, erredundantea da literatura azetikoan (Milhou-Roudié 
1985), eta normalean lana edo aktibitatearen kontzeptuari -"lana" eta "ariketa" zentzu za
balenean ulertuta- kontrajarria Halere, autore askoren obran agertu izanak ez du esan nahi 
beti helburu berdinekin agertu denik. Zentzurik tradizionalenean "ari" -keta hori ahalegin 
izpiritualetan diharduenaren ahuleziaren aurkako erremedio gisa jotzen bada ere, aszeti
karen historian arruntagoa izan da Axularrek berak erakusten duen planteamendua: "el 
trabajo como una ascesis, un esfuerzo personal penoso que es la herencia del pecado de 
Adán, siendo el mejor antídoto contra la ociosidad, madre de todos los vicios" (Milhou 
eta Milhou-Roudié 1993, 687) 

Gure gaiari gagozkiolarik, Axularren "alferkeria" ez da lan falta soila izango, 
beste osagai garrantzitsuago bat ere erakutsiko baitu saratarrarenak: !anean eta aktibitatean 
aritzen den arren, gizakiak konbertsiorako alferkeria du berezko ezaugarri, asko kostatzen 
zaio, ez du aurrerapausurik egiten. 

Beraz, Gero-ko alferkeriaz esan dadin guztia ikuspuntu honetatik ulertu 
beharko litzateke, alferkeria hitzaren barruan bi kontzeptu nagusi daudela ahaztu gabe. Bi
biak nahasian agertuko dira liburuan barrena. 

Mitxelena zenak ohartarazi zuen legez (Mitxelena 1971, 166-168), Alejo de 
V anegas da planteamendu horretan hurbilenetariko bat. Bere Agonía ... liburuaren 2. 
puntuko Vil kapituluan ("De la preparación a la muerte") alferkeriaren garrantziaz arituko 
zen, hain zuzen ere Axularren liburuaren tesia oinarritzen den puntuaz. Ez dugu pasarte 
guztia hona ekarriko, baina Axularrek irakurritako liburua izan zitekeenez, uste dugu 
merezi duela bekatuaren larritasunaz eta inportantziaz bertan egiten den kontsiderazioa 
ikustea: 

"De aquí paresce la gravedad del pecado de la pereza, en la cual se encastilla el diablo para 
hacer guerra ordinaria á los hombres; y aunque entre los pecados mortales se pone á la postre, no fue 
porque sea menor que los otros; mas pónese porque es la retaguarda de todos los vicios, así como la 
sobervia se pone en la delantera, porque {es] la vanguarda del escuadrón, entre los cuales dos discurren 
todos los vicios. Y pienso yo que, aunque en la gravedad es mayor el pecado de la sobervia, en extensión 
abarca más la pereza, porque muchos se libran de la sobervia [ ... ].Mas la pereza es tan corsaria que saltea 
por todas las edades, descuida á los singulares cuasi por todas las horas; y el mayor anzuelo con que la 
pereza pesca las ánimas descuidadas es el color de la recreación, con el escudo de la cual osa poner su brazo 
en las altas vigilias de Jos varones perfectos. Y como hoy entra por poco, cresce mañana, y esotro día hace 
un portillo, hasta que de poco en poco se empodera en la torre del homenaje y pone en descuido las buenas 
costumbres, y sepulta la diligencia en el río Lelheo, que es el olvido de la continuación y perseverancia de 
las virtudes. 
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. . ( ... ] Desta manera la pereza, que es la misma r . 
p~oposu.os, hace parar no solamente á los novi . emora, porque detarda el curso de los buenos 
aun á los anciano de la milicia cristiana hace tocios qu~ no se ensayaron en los ejercicios de la virtud mas 

p , mar atrás de su largo camín ' 
. or esta remora veréis misas orac · . . . 0 · 

conse3os Y otras muchas obras de caridad de ' mnes, v1s1tac1ones, limosnas, ayunos consuelos 
poco en poco dejadas ul das ' ' 

. Por esta rémora veréis apostatar· á 1 . _ ~ sep ta en el olvido. 
estudiantes { ... ]; á los mancebos [ ... ]; á los hombr~s [ º1~ a?1lnoos;. ª.los muchachos crescidos [ ... ]; á los 

.,., é ··· • s VJ.e3os [ J - ror esta r mora veréis apostatar· , l . . .. 
[ ... );a los regidores [ ] · ª os alguaciles [ ... ]; á los alcaldes { ]· a' los · d 

··· · ··· ' Jura os 
- Por esta rémora veréis apostatar· á los b , 

[ ... ]; a los marqueses [ ... ); á los duques [ ]· , 1 . aro~es [ ... ]; a los mariscales { ... ]; á los condes 
.,., , ... ' a os reyes [ ... ]; a los emperador [ 

. ror esta remora veréis apostatar- , 1 , es ... ]. 
las mon3as [ ... ]; á los curas [ ... ]; á los obispos [. ~· ~~casados [ ... ]; a los ~lérigos [ .. . ]; á los frailes [ ... ); á 
[ ... ]. . .. ' os cardenales [ ... ];a los patriarcas [ ]·a' 1 

··· , os papas 
y desta manera se encastilla el diablo en la rémo 

~el mundo; de la cual seremos seguros con la vi ·¡¡ rapara saltar dende allí á todos los estados 
mstan_cia nos amonesta, pues que no sabemos el J; alq~e Nuestro Redemptor Jesucristo con grande 
Agoma ... , 2. p., VII. kap.). Y ª ora en que la muerte nos tomará" (Venegas, 

6.1.2.- BESTELAKO GAI-KIDETASUNAK 

Testüen arteko erkaketa e ·re 
~arrek argitaratu zuen liburuak ez di1gla ~;:~~~nd~o den arren, aurrera dezagun 
n . z eta aldez aurretik jakin ezen "Las m t . o itsu-1tsuan Granadarenari segitzen 
i;nsma: na~a tiene, por lo tanto, de extrañ~ e~~sl trat~das en ambos libros son en parte la; 
esta, parecieran percenecer á aquél" (Urquij¿ 191~~ ~).ulos de algunos de los capítulos de 

d b . Alabaina, badira Axuiarrenean zenb · a · Gr . 
e o erdmtsu planteatzen direnak eta Id. b ait l:>ai: anadarenetik hanuak?- antzera 
dutenak Guía erreferentzia bakartz tl99 h a I erean, hburuaren "desoreka" erakusten 
~~ardi~na.baino modu zabalago bat:an pl=~º· ;san nahl i baita, Granadarena euskal-
1 e zkionak ere, urdazubiarrak ezau . . ª~~ ze a, eta honenak tematikoki zor 

tratatuta egongo direla honek sortaraztgamd gisa erakutsiko duen teknika anplifikatz,,;Ieaz 
ez t ' en uen guztiarekin · . ..., 

' estua areagotu, elkarren arteko Ioturak bilatu 1 gik h . pasarte batzuk bruno aukeratu 
. ' o a utsuneak, etab. 

Tematikoki honelak b · . 
lotura horretan: o zer ru.t aurki genezake Axularrek Granadarekin duen 

199 - Liburuaren · . 
. . '?glluraz mmtzatzean Granadaren beste . . 

bekigu íkertzaile gehienen ikusmiran egon izan den ho~:: b.haatzuk e~o d_ira harira. Oraingoz, balia 
o u erakuts1 nahi dugunerako. 
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Guía-ren200 lehen liburuko hirugarren parteko 24. kapituluak ("Contra la 
primera excusa de los que dilatan la mudanza de la vida y el estudio de la virtud para 
adelante") Axularren 1-9. eta 12. kapituluen moldaketarako gaia eskaintzen bide du. 
Orobat, 25.a ("Contra los que dilatan la penitencia hasta la hora de la muerte") Axularren 

13-15. kapitulu sortarako balio du. 
Granadaren 26.a ("[ ... ] esperanza en la divina misericordia") urdazubi

arraren 10-11. kapituluen azpian bide dago, batez ere bigarrenarenean, lehenengoak 
gehiago baitirudi transiziozkoa edo loturazkoa beste ezer baino. Antzeko zerbait gertatzen 
da Axularren (48)-49-50. kapituluekin, Granadaren Guía-ko 27. kapitulua ("Contra los 
que se excusan diciendo que es áspero y dificultoso el camino de la virtud") erakusten 

baitute erref erentzia tematiko gisa. 
Axularrek Gero-n kapitulu askotan tratatzen dituen erremedio garrantzitsu-

enak201, Granadarenean askoz ere trinkoago ematen dira. Honen bigarren liburuko lehen 
parteko 6. kapituluak ("Remedios contra la lujuria", esaterako, Axularren 35-44. kapitu
luen gaia tratatzen du, eta parte bereko 9. kapituluak ("Remedios contra la ira y contra los 

odios ... ") 21-27. kapituluena. 
Lehen liburuaren bigarren parteko XVI. kapitulua ("[ ... ) la alegría de la 

buena conciencia de que gozan los buenos, y del tormento y remordimiento interior que 
padescen los malos") Axularreneko 45-47. kapituluetan antzemango da oro bar. 

Bestalde, Granadarenean infernuko penak kapitulu batean tratatzen badira 
ere (l. lib., lehen partea, 10. kap), Axularrek 56-60. kapituluen anean tratatuko ditu eta, 

edonola ere, Guía -n planteatzen direnetatik urrun202. 

200 - Behin betiko Guía-z ari gara, jakina, eta ez zentsuratua eta arazoz inguratua ibili zen lehenengoaz 
(1556). Halere, liburuen arteko erkaketak besterik esan izan ez baligu, azaleko begirada batean 
Axularrena zenbaitetan lehenengo Guía-ren taxuketa tematikotik hurbilago zegoela pentsa zitekeen, 
pragmatikoagoa ere baitirudi. 1556-57ko obra horretako (ilcus 1953ko edizioa) lehenengo liburuan 

honela agertzen dira kapituluak: 
l. kap.: "[ ... ] de la conversión ·del pecador[ ... ]" 
2. kap.: "[ ... ]consideración de la muerte" 
3. kap.: "Del Juicio final" 
4. kap.: "[ ... ) de los bienaventurados" 
5. kap.: "De las penas del infierno" 
8. kap. § 2: "Contra los que dilatan la penitencia contra la muerte" 
9. kap.: [ ... ]no debe el hombre dilatar para adelante su conversión[ ... ]" 

10. Kap.: "Conclusión [ ... ]" 
Bigarren liburuko ("en el cual se contienen reglas de bien vivir") lehen parteak "trata de los vicios y 

de sus remedios" eta bigarren partean "se trata del ejercicio y uso de las virtudes". 
201 - Erremedioak garrantzi handia hartzen dute Axularren obran, besteak beste, kapitulu eta pasarte askok 

horretaz dihardutelako. Esan bakarrilc garaiko aszetilca-liburuetan derrigorrezko puntua bihurtu zela 
erremedioei buruzko atal hori. Tematikoki antz handia zeukan bat aipatzeko Antonio Delgado Torre 
Neyra-ren Victoria de sí misrrw (Madrid, 1595) ("en el qual se enseña el conocirnie[n]to de todos los 
vicios capitales, y los remedios que ay contra ellos: con avisos que incitan y mueven el animo al 

amor de las virtudes" [barneko kontrazalaD ekarrilco genuke hona. 
202 - Gogoratu kapitulu horretan bertan esango dela "Y aunque desta materia tratamos en otros lugares" 

(Guía, 4lb), erreferentziak Oración y Meditación liburuko ostiral gauekoa, Memorial-aren lehen partea 

eta Vita C hristi izenekoaren 2. partea direlarilc. 
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. Esan behar da, dena den kideta tik . . 
telak? hb~ aszetikoetan ere. Honek guztiaks-U: t~ma ? honek mai~ ematen zirela bes-
aszetikako liburuen jokabide " bateratua" T abe~~tzi.ko luke bemro ere garai hartako 
beharko du norainokoak izan ziren paral li es~ 0 etuen arteko erkaketak konfinnatu e smo utsak edota dependentzia tematikoak. 

6.2.- TESTU DEPENDENTZIAZ 

"[ ... ] las relaciones directas de de nd . 
. reconocidas [ ... ], están muy mal estudiadas·~ en~1a entre textos vascos, cuando no son abiertamente 
influencias de autores que escribieron en otra leng~ go mas nos hemos ocupado de dependencias externas, de 

a, aunque tampoco esto se haya tratado ni mucho menos, de 
manera suficiente" 

Micxelena 

6.2.1.- AXULARREN ITURRIAK DIRELA ET A 

Esku artean dugun obrar n · g1.1:11.~nek sonutakoetik at, liburuaren ~a~~an s?nu d~n arazo~ handiena, hasierako 
ongmaltasunera eta Axularrenak izan ·r ak gc_>kitll: za10 _nagusiki, sarri askotan haren 
buruzko eztabaida. Zl z een itum-eragmetara mugatu delarik obrari 

Arazoaren genesia zaharra bezain nahasia da gogorazten zuen bezala: gure artean. Mitxelenak 

. . . "El problema, que había interesado a a H bold . 
UrqmJO, siguiendo una indicación de Schuch d . y . uro t, fue suscitado sobre todo por Julio de 
atisbo . 16 . ar t, mgemosa y un tanto irre bl s enmo gicos de éste: baste con remitir a Fr. Luis y- . _sponsa _e como muchos de los 
1961, p. 72 ss. Ahora bien creo que don J 1· , . illasante, Histona de la literatura vasca Bilbao 
· · u 10 tema ideas no d l od · • 
mev1tablemente que desviar su juicio en este , d . e t o JUStas en dos puntos que tenían 
mag_nífíca biblioteca y nudo de una amplia re~e~ero 1 e matenas. En primer lugar, como dueño de una 

b1bhográficos: ?º podía tener mayor conocimien~ ~: ~~:~~~s que le daban fácil acceso a otros fondos 
que han perrmndo a quienes no nos contábamos entre 1 s cursos de fortuna, d~ los trucos si se quiere, 
los nuestros, hacer pequeños alardes d di . , o happy few, desde los uempos de Axular hasta 

d 
e eru c1on a pesar de no dis d . 

en segun o, su concepto de originalidad . poner e materiales de primera mano Y 
cuando se trata de textos en lengua vasc:e:::;:e· :r gecrrlo francamente, un tanto discunl>le, sobre~~ 
sobre la originalidad de esta literatura" CMÍtxelena s~971, ~~~iue nunca me he hecho ilusiones desmedidas 

. . Halere, zaharra izan arren lehen h . 
senoski burutzeke eta zenbaitetan funtsik 'gabek g~ ~n segi.tzen du iturrien arazoak: 

. . . 0 potes1ak zabaltzeko aitzakia bihunuz. 

· . Oro har, mtzl-lerro desberdinak zabald dira irakurke~e1 buruz, maizegi iturriak eta irak u gure artean ~ularren iturri eta 
urdazub1arr~ e~iten dituen aipamenekin =~~~· ~?ºtte:p:1 desberdinak _izan arren, 
areagotu egm ohi da Axularrek ai atu . . en rr~ an . Ildo horretatik, anabasa 
denean edota, guztiak irakurri txf h guzua ea rrakurria eta aztertua zuen planteatzen 
galdetzen denean. Egon zitekeen hiru ~an, ~ ote zuen ze!1bai~ gauza baizik irakurri 
planteatu izan (obraren originaltasun~ u{~ a era,. gogorregia agian, zeharka baino ez da 
beste autore aitonugabeko batzuen liburueta~n hain _zuzen): testua eta aipamen guztiak atera zituen, eta ez erreferentzietan ematen 
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diren horietatik zuzenean. . . . 
. A ul ek liburua osatzeko erab1li matenale 

Gaur egun n~kez m~ten_ l~te~e H~e:;r esan gabe doa, oraitsurarte izan dira 
guztiak lehen eskukoak z1tuel~ dioe~ mt~ad. t nak 'Ddo honetakoa zen, esate baterako, 
Axularren irakurketa errald01etan smets1 u e . 
Duvoisinen ustea: . . 

- ., l '"Ec . e et les Peres de l 'éghse, mais encore les 
"Axular avait etudie, non sule~ent , ntur St Paul et Ovide, Jérémie et Juvénal, 

- · · - fane u citera swvant 1 occurrence, · .. 1 philosophes de l anuqwte pro · _ 'C •
1 

d sacré et du profane fut le défaut de son s1ec e; 
St. Thomas et Séneque, et beaucoup dáutres. e ~e ange u he aux auteur ecclésiastiques de son temps, et 

on ne peut lui e~ faire un grief, sans adresser le ~:~ee ~~~~s nos basiliques; témoin Abbon, cet abbé de 

meme aux prdédicalteurs chartsgésec' n~evam~~~u~yen-Age" (ikus Altuna1987, 78). 
Fleury run es pus savan 

' . tzuk Urkizuk esaterako, honako hau 
Eta irizkide agertzen dira beste ba ere. ' 

idatzi zuen duela ez asko: . 
. k be t artikulu batean argitzen duenez, ez zimela ezagutzen bakarrik 

"[ ... ] eta A. Irigaraye se .al D' Laerzi·o Juvenal Jon Krisostomo, Agustín 
Pl Pl tarko Marz1 wgenes , , . 

Aristoteles eta Seneka, auto, u , ' ·a1c .tz likatu baitziruen lerdenki, Fray Luis de 
Hiponalcoa, Martin Azpilikuetakoa eta beste autoreen zan 1 u 

Granadaz gain" (Urkizu 1989, 21-22). . . . 
. k ak taren errealitatetik hurbilago brudike 

Alabaina, ~xul~en h~w:i- ~npos ~ otesiak. Erretorikaren nondik-nora-
ziurrenik aipamenetako 1nu::nen media_uzazi?ar:hJezko litzateke alderdi hauek ahalik 
koak argitzeko, dena den, mteresgarn be~ai~ daitekeen lan exhaustibo batek Axula

ehien argitzea, batik bat heroen burum ezm uru 
;en tekne delakoaren berri zehatza eman lezakeelako. . 

. ak kiago aztertzeko aukerak b1dera-
Edozelan ere, ondoko omotan gauz ego rik . dagokiona 

tuko du imrrien ikuspegi orokorra eta planteamendu erreto oan . 

6.2.2.- ORIGINAL T ASUNA ET A TESTU-DEPENDENTZIA 
" ... hay un cierto tipo de crítico del cual yo me b~lo con 

, . el fondo no está demasiado seguro de que exista eso 
alguna ironía a veces: el criuco qu~ en d 1 que ha sido escrito está basado en algo 

1 · · alid d Que piensa que to o o . 
que se llama a ongm ª · 1 · diatamente cuando un escritor . . 1 , · ¡· ·ca, en a que mme • 
ya escrito. Es el cnteno de .ª cnuca ~ asi ba a ver ué era lo que había de Ovidio, 

inglés del siglo XVIl pubh~ba un libro, 5~ ldanzSa ~ · 
0 
q~é era lo que venía de Horacio" 

que era lo que verua e ue oru ' Julio Cortázar 

6.2.2.1.- " Axular Sarako erretorak bildua" 

. · · d odo el mundo" 
"Los mayores ingemos son los que han umta o a t_ la 

M. Menendez y Pe yo 

. . . ki b tera barreiaturiko ideia da original-
Erromanti~ismoarei:i 1zpmt?are n t: obraren originaltasunarekin hatera 

tasunaren balioarena hter~t:iran dagok1onez. E_ t rpena Honek, jakina, gaur egun eza-
etorriko da autorearen presngioaren ezagutza eta ai o . 
gutzen dugun autorearekiko beegirunea hedatuko zuen 
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Ez zen horrela gertatzen aurreko mendeetan, are gutxiago edertasun asmoen 
aurretik arlo pragmatiko-morala landu nahi bazen. Axularren obran bertan ikusten denez, 
garaikideak dira gutxien aipatzen diren autoreak, nahiz eta nabaria izan haiekiko zorra. 
Villasantek aspaldisko ohartarazi zuen honetaz: 

"Kidekoak edo mende hartalcoak aipatzea ez zela ohitura esan dugu; hoiek iralcuni eta 
baliatu, bai, egiten zen gogotik. Eta Axularrek ere hala egingo zuela uste izateko da. Gai hauetan nehor 
ere ez da xoil orijinal. Gauza guztialc bere baitatik sortzen eta ateratzen dituena ez da jaio" (Villasante 
1972, 135) 

Jokamolde honek, zer esanik ez, latzago eta ilunago uzten du tesm-original
tasunaren arazoaren konponbidea, batez ere tesma susmagarria denean. Ohi denez, beraz, 
ez dago horrelakoetan zitezkeen imrrien berri izateko erreferentzia zuzenik. 

Metodologikoki geratzen den bide bakarra tesmak erkatzea da, arlo bereko 
testuak banan-banan konparatzea Baina oihan horretan abenturatze hutsak ez du derri
gorrez fruimrik agintzen; are gehiago, zenbaitetan exhaustiboki sakontze eta arakatze
nahiak, horrelakoetan aritzeko asmotan dabilena geldiaraztea baino ez du lortzen. 

Edozein modutan, gurea bezalako lan batean iturri guztiak finkatzea bezain (
> baino) garrantzitsu(ago )a da joera orokorrak antzematea. Hori horrela, eta lan exhaus
tiboa burum bitartean, iturriak somatzeko bide emankorragoa dirudi metodo hipotetiko
deduktiboak eskain dezakeenak (planteamendu orokorretatik obra konkremetara doana), 
induktiboak baino (loci eta silva guztiak banan-banan aztertzeari ekingo liokeena, alegia). 

Hortaz, ez gara gu aszetika liburuen konparazio luze bezain eskergaiztoko 
horretatik barrena abiatuko, ez baita gure asmoa testuaren "originala" aurkitzea. Izan ere, 
Axularrek aitortzen zuenaren ildotik, ez dugu uste aita edo ama bakarra denik. 

Horregatik hain zuzen saiatuko gara, gaur dakigunagatik, Axularrentzat 
ezagunak ziren obretan kidetasunak eta maileguak bilatzen. Asko izan zitezkeen Axularrek 
irakurri eta erabili zituenak, dudarik ez, baina guretzat aski litzateke gutxienez gaur eguo 
ditugun aztarnak, hark iturritzat izandako irakurketenak hain zuzen, fmkamago geratuko 
balira eta haren egiteko erretorikoaren berri izateko argitasunik eskainiko baligute. 

6.2.2.2.- Ohar metodologikoa 

Metodologikoki, imrrien arazo hau planteatzerakoan, maila desberdinak aur
kitzen dira normalean: iturri zuzenak, zeharkakoak, communis opinio delakoari zor zaiz
kionak:, etab. Horregatik, aztertzeko estrategian ere maila desberdinak bereizm bebarko 
liratekeela ematen du. 

Ildo honetatik, eta arazo puntual bati erantzuteko bazen ere, interesgarriak 
izan lekizkiguke Mitxelenak behiala jasotzen zituen hitzak, azterketa hauetan egon izan 
den frankotiradoreen iritzi partzial mordoa gainditzen joan ahal izateko: 

''Parece fuera de toda duda, sin embargo, que las analogías en la descripción y justificación 
de las penas del infierno provienen de la communis opinio reflejada en cualquier texto católico de aquella 
época e incluso de otras muy posteriores. Quedamos bastantes todavía que hemos sido testigos de su 
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pervivencia Y de su reóente cambio" (Mitxelena 1971, 152; azpimarrak gur~ak dira)203 .. 

· · baldin hipotesi frogatua izan bada mgurune haue-
. . Horrexegatik ~~ zuz~n, talco iturri orokorralc, "se encuentran (además 

talco mistiko eta aszeta g~dee~ 1~azla:;e los Padres y de los autores medievales: San 
de la Escritura) en l~s e.s~ntos mi~uco~ e San Buenaventura, Santo Tomás, Gerson 
Agustín, el seudo-D1om~io, los Vic~n:°ost eko zerbait esan beharko litzatekeela esku 
... " (Cilveti 19?4, 133), zi~ez p_enbtsa te e anh t~ iturriak bide horietatik eta iturri horietaz 
artean dugun hburu aszetikoan . uruz ere, ? , 
baliatu direnen obretatik barna bilatu behar direla. 

. . . . ·ekiko aske samarra balitz ere204, ez litzateke 
Barna Axularren JOkabidea 1n:rr1 kari baten) obralc erreferentzia nagusi eta 

harritzekoa Axularrek Granadaren (edo b~~har zen guztietan (edo horrela iruditzen 
o~ok?r gisa izatea ~t~ tarteanlalctestalcua os~iltzea. Inolaz ere, eta besterik demostratu bitar
z1tzaionean) osagarn gisa bes~e o . era 
tean, originala inventio atalan dagokionez. . 

b b · ez du adierazten, hots, edozem 
Konplexutasun honek gauza at amo . . ak ki dir 1 

· k ntziente edo mkontziente aur tzen e a 
obraren sorrerll:11 nolabaiteko s:ze-g~e o triaren bat Eta erretorikaren eginkizuna da 
beú, obra guznek dutela aurr/ e . ? errekere~ eremuan hain zuzen. Alabaina, erretorika 
gune horietaz arduratzea, oci 1zene oe 
klasikoan 

· d Q · t'l' ano los loci communes se interpretaban en dos 
. "[ ... ) des~e los uempos e , w: \~s «fundamentos» de la argumentación, que en la 

sentidos disuntos . En pruner _lugar, _s~ refe~ 'pales» a saber: definición, causa, efecto, oposiciones, 
terminología de ~oy se ~!amana «div1s1o~es p~~~1 variab~ en extensión según el autor). Si se quería una 
semejanzas, y as1 sucesivamente (la clas1=1~ laboración del pensamiento- sobre cualquier tema, 
«demostración» -nosotros sIIDplernente le anamo~ e día encontrarse algo que decir mediante Ja 
corno la lealtad, el mal [ ... ), la guerra 0 10 que fuera, 

1
siernpre ~ es y todo lo demás Estas divisiones 

. . . . , 1 sas los efectos as opos1c1on . 
defimc1on, la atenc1on a as cau , ' ai·u· En segundo lugar los loci communes o 

. . al d 11 arse los «lugares comunes an i cos». , Ja 
pnnc1p es pue en arn . ( ealidad fórmulas) sobre varios tópicos -como 
lugares comunes se referían ~colecciones de refranes en~ inte, arse en el propio discurso o escrito. En 
lealtad, la decadencia, la amistad 0 lo que fuera- que f~s cm~nes acumulativos» Tanto los lugares 
este sentido, los loci communes pueden llamarse «. ugar . viva la antigua sensibilidad oral para el 

anali · los acumulativos claro esta, manteman 
comunes ucos como . ' d materiales formularios 0 bien convencionales, 
pensamiento y la expresión esencialmente compuestos e ' 
heredados del pasado" (Ong 1982:1987, 110-111) . 

Hortaz, metodologikoki ere egiteko e~eto~ko~~:f~~taar~~~ ;i;e~:~ 
hartzea eskatuko luke. Nabarmetzekoa da, zentzu one n, 
ziharduenean azpimarratu zuena: 

" . arnenen artean berezi behar genituzke, noski, erabateko eta nonnahiko to pica e~o loci 
. Aip ak. e . ek hain astiro eta sakonki istudiatu dituenen antzekoak, edonon Jasoak, 

communes direlako , uruus .da .tak ari zen· "Son texte et ses 

203 - Mitxelena
1
, azpke:e:~~~~~~=l~:: G~~~e~~:t~:~e:~es~ue c:X du Se~on de Bourdaloue 

preuves sur es . . l92S 61) 
sur le rnerne sujet" (Humboldten eskU1zkribuak, apud Azku~da . , . . "Par ailleurs l'abbé R.-M. 

. . . ah' - Lacombek honako hau 1 tz1 zuenean. , 
Beste zerbait adieraz1 n i 1zan ~uen G ·n d Humboldt a la Bibliotheque d'Etat de Berlin, Y 
de Azkue étudiant les manuscnts de m aume e t r enfer et ses peines est le merne que celui de 
découvrit l"indication que le texte axulanen con~eman "Ax lar copie Bourdaloue car Je Cuero 

1 • · L Mais on ne saurait avancer qu u ' 
Bourdaloue sur e merne suJe • h . 1659 Resterait l nwthese que les deux 
est de 1643 et Bourdaloue ne cornrnen~a de prec er qu en . . arrak eak dira) 

' . . , - " (L robe 1943 21) (azp1ID gur · 
écrivains auraientpmse a ~e sourc~ cornrnun~ .acod"ailleurs ~es librement de ses sources" (Lafitte 

204 - Ez da besterik Lafittek dioena: BAx~ulflar~sJmn:s~p!!Jrrri:e:JLfil!J&!!l~~.!!!1~!.!S<!.!!-.1.!~"""-'"""'== 

1943, 39; azpirnarrak gureak dira). 
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entzunak. edo ikasiak izan baitaitezke. Eta besteak., egiazko aiparnenak, hitzez-hitz eta letraz-letrazkoak, 
iturburua izkutatu beharrez ez dabiltzanak." (Mitxelena 198lb, 285) 

Are gehiago, Axularren obrarren sorrera prozesua aztertzerakoan Mitxelenak 
proposatu sailkapen bikoitz hori zehatzago egin nahi izan dugu, hots, alde batetik beste 
autoreengandik karriatutako testuak edo maileguak aurkeztu nahi genituzke eta, bestetik, 
inventio liburuetan klasikoagoak diren atalak: auctoritas arloko "egiazko aipamenak", 
exempla eta "topika edo loci communes direlakoak". Ez genituzke konparazioak ahaztu 
nahi, are gutxiago horretarako liburu bereziak zeudela jakinik. Halaz ere, elocutio-a 
planteatzerakoan ikusiko dira konparazioei legokiekeena. 

6.3.- TESTU KIDETASUNAK ETA BESTE 
Axularrek loci gisa hartutako pasarteak eta obrak baliatzeko eta itxural

datzeko zerabilen maisutza bera erakutsi zuen aszetikako testuetan nola euskarazkoetan. 
Batzuetan ideiak eta irudiak jaso zituen jatorrizko testuetatik, bestetan testuinguruak eta 
mezuak, maiztxo hitzalc edota esamoldeak bakarrik, ... Sarri asko, maileguok banan-ba
nan hartuz gero, zalantzazkoak ez ote diren ere pentsa daiteke205, oso ondo menderatzen 
baitzuen Axularrek pasarteak aukeratzeko, "txikitzeko" eta erabiltzeko teknika erretorikoa. 
Alabaina, kidetasun hutsak diruditen guztiak elkarrekin jarriz gero, ezin garbikiago 
mintzatzen zazikigu testuen jatorriaz. 

Testuak erkatzerakoan ikusiko den bezala, badirudi bi motako iturrialc erabili 
zituela segun eta zein atal burutu behar zuen liburuan. Oro har, eta salbuespenak ukatu 
gabe, idazle euskaldunen obrek hasierako testuetan dute islada, bai azalean nola "Gomen~ 
diozko karta"-n eta "Irakurtzaileari" eskainitakoan. Liburuaren osaketarako, aldiz, beste 
batzuk izango dira Axularrek erabiliko dituen erreferentzialc, aszetika klasikoaren ildokoak 
eta, adierazia dugun legez, nagusiki gaztelerazko tradizioaren esparrukoalc hain zuzen. 

6.3.1.- EUSKAL EREMUKO ITURRIAK 

Euskaraz idatzi zutenen artean Axularrek erabili bide zituenak aipatzen hasiz 
gero, Materre litzateke zinez lehenengoetariko bat, haren obra eskuztatzeko aukera onak 
izan baitzituen urdazubiarrak, Axularrek berak 1616an emandako "aprobationea"-k era
kusten duen bezala (euskaraz ere Axularrekin edo ikasi bide zuen). Jakina denez, Materre
ren Dotrina. Christiana. liburuaren lehen edizioa 1617koa da eta bigarrena, gaur egun eza
gutzen duguna alegia, 1623koa. 

205 - Badira esamoldeei eta dagozkien antzak., baino eragin zuzen bati ezin egotz lekizkiokeenak ziurrenik. 
Adibide gisa, Granadaren erretorika liburuan "toda Ja vida juegan este juego" (Retórica 609a) agertzeak 
ez du ezinbestean paralelismorik adierazi behar Axularren "eta han bere iokoa iokatu zutela" (Cero, 
351) perpausarekin. 
Gauza bera esan beharko genuke autore bien obran sarritan agenzen diren aiparnen edota exenplu 
arruntei dagokienez. Bibliatik hartutako adibideak, besteak beste, nork bereak hartuak izan daitezke. 
Ildo horretatik, ez dugu uste Villasantek kidetasunen artean Granadaren batekin ikusten duena inolaz 
ere berak suposatzen duen "kidetasun" -tzat har daitekeenik. Granadakoaren Guía-n honela agenzen da 
erreferentzia bibliko ezagun hau: "Seiscientos mil hombres sacó Dios de Egipto para llevar a la tierra 
de promisión, sin mujeres y niños que no se cuentan" (Guía, 103b). Villasantek Axularren "iragaiten 
baitziren seietan ehun milla presunatan" delak.oaren paralelo gisa eskaintzen du (1972, 150-151), 
testuinguruari eta aiparnenaren arruntasunari begiratu gabe. 
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Autore bien testuen aneko kidetasunak zirela eta, aspaldian eman zuen 
Villasantek Materre eta Axularren hitzaurre gisako gutunen arteko kidetasunen berri (ik. 
Villasante 1952, 264). Hitzaurrekoez gain, badakar Urgellek (1991, 913-914) beste 
pasarte bat ere idazle bien obretatik jasoa eta erkatua. Zehatzago ikusiko ditugu, dena den. 

Bestalde, Leizarragaren obrak 157 lkoak zirela kontutan harturik, Axularrek, 
Materrek bezalatsu, ongi ezagutu zitzakeen harenak, eta testuen arteko konparazioa egite
an azalduko dugunez, badirudi, aurkitu uste dugun kidetasun zenbaiten arabera, zuzen
zuzenetik ezagutu zituela gainera (batez ere T estamentu Berria-ren hitzaurrea206). 

Esaten dugunaren ebidentziarik nabarmenena atariko eskaintza-hitzaurreetan 
genuke. Garaiko literatura aszetiko gehienean bezalatsu, Gero-n ere "Gomendiozco carta" 
eta "lracurt9ailleari" izeneko atalek ematen diote hasiera liburuari. Ohi bezala, sennoietan 
exordio arruntak betetzen zuen funtzioa betetzen dute horiek honako honetan: obraren 
eskaintza, garatuko den mezuaren eta liburuaren aurkezpena, ... hori guztia ohiko elemen
to garrantzitsuenekin lagunduta (ikus "egitura" eta "elocutio" atalak). 

Zitekeen testu originaltasunaz den bezainbatean, bestalde, arazoa gutun 
horien inventio-rako iturri edo eredu desberdinak erabili ote zituen izango litzateke. 

Ez dugu, egia esan, froga gardenagorik (ez lekukotasun zuzenik, ez 
besterik), testuen aneko erkaketak erakusten diguna baino, ez behintzat gauzak behin 
betiko erabat finkatuta uzteko modukorik. lnolaz ere, zitezkeen ereduak horiexek edo 
zirela pentsatzeko bidea eskaintzen du alderaketak. 

Horretan oinarrituta, beraz, liburuaren lehen gutunaren inventio -an Materre 
eta, batez ere, ideologikoki urrunegi eta kontrakarrean zuen Leizarraga zeudela uste dugu, 
zein bere tokian, eta bakoitzak bere funtzioa eskaintzen207. Bigarrenean, aldiz, "Irakur
tzaileari" eskainitakoan alegia, Materreren presentzia beste inorena baino askoz ere nabar
menagoa da. 

Oro har hanurik, eta Gero liburuaren sarreran erabili banaketari gagoz
kiolarik, badirudi Axularrek nahiago izan zuela aipatu autore bien hitzaurre testuen arteko 
bidea hautatzea. Ondorioz, haren aurretik eüskaraz idatzi zuten prosalari biak erreferentzia 
gisa hanu eta gero, honela geratzen zen aukeratutako bidea: Leizarragak eskaintza 
bakarrean adierazten duen problematika guztia gutxietsiz, baina Materrerena bezalako 
sarrera hirukoitza (eskaintza + "Euscaldunei" + "Iracurcailleari") askoetsirik, Axularren 
obraren sarrerako hitzak bi multzotan banatuta plazaratu ziren, "eskaintza" dena liburuaren 
irakurtzaile (euskaldun)ari zor dion informaziotik garbiki bereiztuz, Haranbururen antzera 
Debocino ecumra, mirailla eta oracioneteguia liburuan (Bordele, 1635). 

206 - Nekez asma genezake noraino ezagutzen zuen Axularrek Leizarragaren lana. Edonola ere, 
adierazgarria izan daiteke eliza katolikoak lehenengo latinez argitaratutakoaren (Venezian, 1597an) 
ildoko gaztelerazko lndex izenekoak dakarrena gogoratzea. Bertan oso garbi debekatzen zaie guztiei 
Leizarragarena bezalako Testamentu Berriak izatea edota irakurtzea: 
"REGLA III: Las versiones de la Biblia, assi del Viejo como del Nuevo Testamento, hechas por los 
dichos Autores (Index-ean kondenatuak, kalbinistak edota herejeak), generalmente se prohiben; mas 
con licencia nuestra in scriptis i no de otra manera, podran hombres doctos i píos tener i leer las 
Versiones del Viejo Testamento hechas por los dichos Autores, con que usen dellas como de 
elucidacion de la Edicion Vulgata, para entender la sagrada Escritura, i no como Texto sagrado, ni 
auténtico. Pero no daremos la dicha licencia para tener. o leer las Versiones del Nuevo Testamento 
hecho por los dichos Autores. por el poco provecho. i mucho peligro que de su lección suele resultar 
a los lectores" ( lndex librorum .. ., 1612, 2 or.) (azpimarrak gureak dira). 

207 - Ikus "Liburuaren egituraketa" atala. 
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. G~etik bada ere, merezi du banaketa- od h . 
diren Axularren i.kusmiran egon zitezkeen errefi .akm u orretaz aparte, zemtzu izan 

erentz1 aztertzea. 

6.3.1.1.- Azal-atarikoak 

Oro har esan genezake Materre fi . 
gailentzen dena. hnaginatu baino elementu ;e~. erre ei:~tzia del~ h~sierako testu hauetan 
Idazleon testuen paralelismoa, printzipio h ºeakiago es amtzen dizkio Materrek Axularri. 

z, on o puntu hauetan antzematen da: 
1) Biak Bordelen Millanges famil · 

berdintsuarekin, hala letra mdten banak -en_ I~enean eta fonnalki azaleko egitura 
Edonola ere, egia da honako hau beti egot:~~ dkagolki_one~ no la. testuaren distribuzioari. 

o ee a mpnmatza.Ilearen ardurari. 
2) Hurrenez hurren hiru eta bº d 

bakoitzean azalduko denaren benÍ emat hi~zkunpartetan. aude banatuak obra biak. Parte 
ean, tz eg:itura beretsua darabilte: 

"Lehenbicicoan" 

"Bigarrenean"+ (indikanbozko Orainaldi ezburutua) + X edo y 

Materre: 

::~henbicicoan ibenucen da Guiristinoac iaquin behar duen ... " 
Brgarrenean ( ibenucen da ) Doctrina haen declaracinoa ... " 

Axular: 

"Lehenbicicoan emaiten da, aditcera cenbat calce . d " "B · . • eguiten uen ... 
rgarrenean qurdatcen da, eta aitcinatcen ... " 

Esan gabe doa Etxeberri Ziburuk M . 
tas un bat bi panetan banatua izatean datzal ~arf n anual-arekin Gero-k duen kide-
tan bere9ia" hura Axularren gocrokoa izan~~ta f tu i:~n ondoko azalp~netako "bi pane
emango zue: "bi partetan partitu; eta berecia". ze a, n iz eta gero handitua -anplifikatua-

. Jakina, obra osatzeko materialeak: 'Tb d boc. . ,, 
egma zuen ordurako Haranburuk ere: "Obra deboc ~ wu e . mozcoetarik . ateratzearena 
bere baitharic debotqui aberaxtua eta al . m?zcoetanc tra~atua, eguileac berac ere 

pontu qw egmna"208. 

6.3.1.2.- "Gornendiozko karta" 

Gutun honetan, formalki heder M . 
nabannem;;.en den bat. Agian puntu batzuk k en;u. aten:ere? erref~rent~a ~a hasieran 
edota garaiko jokabideei ecrotzi badakizkie~su Hatean ~amo ~ehiago mpnmatzaileari 
Horrelako eskaintzetan trat:izen diren hik e ere, ez diote k1~etasun izateari uzten. 
bata frantsesez idatzia dela eta bestea eus~ar o phuntu hkomunez ga.m, eta gogoan hanurik 

az, ona emen nabannenenak 
Pensonaiaren aurkezpenean e t ak A 1 

aurkezpenaren antza agenzen du B . M sa er o, xu an:ek Materrek egiten duen 
bakoitzean agenzen diren paraleli~mo~ e:t~rreren~an eta ba1 ~x~larrenean eskaintza 
ondozkatze berdintsura mugatzen ( liz . dira, bruna, pen~~n~a bien karguetara209 eta 
208 D b . e gizon ospetsu, (artza)1p1zpi.ku, Frantziako erremu-

- e ocmo escuarra .. ., 1635 (azalean) 

209de-Nlaabana da hasierako "ENE IAUN'' hori ere "MONSEIGNEUR" d lak 1 . 
e oaren mo daketa bat barno ez 
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. . . . a eskaintzeko arrazoiak ere, nork bereak, ildo 
sinari, Erregearen kontseil~, etab.)? li?cf11 ak diren Axularrenean eta erabat formalak 
berekoak dira bietan (nah1z eta adisk1 etsu 
Materrerenean). di · 

be . aurrean izan zuela Materreren e noa 
Badirudi, beraz, Axularredir~ gilenmentu grafikoek ez dute horretan zalan-

ld k F rmalki aaertzen en e e b .t 
berea mo atze o . o º . dukiari buruzko hausnarketa puntu. zen a_i 
tzarik uzten210. Halere, bameko egit~a eta~ b "tira gure ikuspuntu erretorikotik begi-
ekarri nahi genituzke hona, garrantZJ.tsuago a1 

ratuta. enezake Axularrek "Gomendiozco 
Eaituraz den bezanbatean, hortaz, ~san g · anik bakarrik uler daitekeela, 

o· . . ak ta aurrean Le1zarraga iz 
Carta" atalean darabilen egitur e (h d hizkuntzari eta liburuaren burutzape-
liburuaren "eskaintza': hutsa d~n part~:: ke~~uJk) gure kalbinistaren e~it~a _bera era
nerako izandako lane1 dagozl_deakn zau bºtartekoak ere berdintsuak direlarik Gakina, askoz 
biltzen baitu saratarrak, ~gudio eta 1 

ere asianikoagoa urdazub1arrarenak). beh 
· o-hariak, gora era 

Ll.buru erliJ·iosoetan "Eskain~"-ataletako argumentazi 
ak · hi ZJ.Ten · txiki batzuk kenduta, oso antzeko izan o . . ak 

1) Liburua eskaintzen zaion pertsonaren izen-de1turak eta kargu 

2) Haren laudorioak eta bertuteen aiparnena: 

- gizatasuna 

- erlijiositatea 

kai ta "errezibi ezazu" delakoaren eskaria. 
3) Liburuaren es ntza e . . 

. . . daiteke Leizarragaren presentz1a, batez ere, dis-
Halere, harngarna egm 

kurtso eta argudioen hariari dagokienez211. . h br 
. tzi edo hobe kidetasun au o a-

Zalantzarik gabe Leizarrag_arekik~presen du:U nabarme~en nahiz eta Leiza-
ren eskaintza-justifikazioaren eta laudonoen a 1d~:n hizkuntz aberas~suna (erretorik~) 
rragaren hitzen kotzizioa Ax~:m:enera. pasat~~ ~ ziurrenik, orduko idazleek ez bai~ 
bihurtzen den. "Nabarmenena diot bakama ez durik g hau da eredu erretoriko teorikoak bai 
tzuten euskaraz idazterakoan bestel ~ ere ' , 
baina fruitu konkretuak, idatzizko patr01ak ez. . . ak b . 

rik d be dinak erabiliz bai Le1zarrag eta ai 
Ohi bezala, formula erreto 0 esdi r ben "efilokidetza" (eragina, batean, . . · 1 . leporatzen ete o r º Axularrek ere eskaíntza-Jasotzai ee1 

eta aitatasuna, bestean) 
. -in imatzailearena bazen ere, gogoan hart~ behar da autor~ak 

210 - Edizioaren azken ardura mo~~aile ::nalki libuak izan behar zituen ezaugamak. Ildo horretatik, 
berak aukeram (kontratatu) ohi zitue~ fo erdintsuak direla Axularrenean eta Materrerenean: 
begi bistan da letra motak eta ~ainak ere b kulak: "MONSEIGNEUR" larriak, "NEURE" ere bai 
eskaintzaburua, hasieran letra larriak, gero ~mus "M'; "N" horiek handiak eta estilo berekoak (eta 
(Leizarragaren "ANDREA" bezal~~u); has1erako ~ta) · hurrengoa eskaintza alegia, letrakera etzan 

. "A" familiakoak itzal eta guzuz , , kara 
bi-biak Leizarragaren -ren . ' . zkuntza frantsesa izan eta bestearena eus · . 
berberarekin argitaratua dago, nahiz eta bataren hí b"ltzaten hitz eta esamolde berdin (aldez baliatu, 

211 - Luze joko luke Leizarragak ~ta. A~ularr;k :::1c:en (Axularren Nafarroa Beherea vs Leizarragaren 
arrenkurak kontatu, arrenkuretatik ilki, .. ) e : ºteak Beraz kidetasun orokorrez mintzatuko gara 
Beamo, Nafarroako erresuma, etab.) azter eta eg1 . , . 

hemen. 
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Hori onartu ondoren, gizatasunari buruzko laudorioak hedatuko dira testu
etan barrena: Leizarragaren kasuan bere buruarekiko ikusi eta "valiatu i9an" (249 or.) 
zaion "humanitate" -az; Axularrenean -humanitatea areagotzeko errekurtso erretorikoaz 
baliatuz-, Euskal Herriko biztanlego guztiarengana zabaldu ornen zen Etxauztarrarenaz 
("Nor da euskal-herrian aldez edo moldez, 9ordun eta obligatu et9ait9unic?" [5 or.] eta 
"<;u i9an 9ara, eta i9anen r¡:ara, euscaldunen ohorea, habea, iabea, sostengua eta cantabres 
fina, naturala eta eguiazcoa" [5-6 or.]). 

Paralelismoa aragotu egiten da pertsonaien bertute erlijiosoak aipatzen hasten 
direnean. Testu biak elkarren ondoan jarriz gero, Ioannaren aurkako lehia ematen du Axu
larrek aurkezten duena, ezen baldin Albretarra "Iaincoaren templeco gaur¡:a gaizquituén 
drevatzen" (Leizarraga, 250) aritu bazen, Etxauztarrak ez zitzaizkion atzean gelditu "legue 
Catolica saindua, iduriz flak:atcera, cordocatcera eta erotcera cihoanean", "eguiazco f ede
aren eta leguearen deffendatr¡:aille, eta aicina{\:aille buru9aguiac ere" izan baitziren (Gero, 
6), hori bai, erregina batek izan zuen botere politikoaren ondorioz lortu zuena "Tursco 
Arzipizpicu" batek ezin irits zezakeenez, Axularrek, gauzak behar bezala eta arlo guztietan 
parekatu ahal izateko, familiako "Bizkondeak eta seme guztiac" ( Gero, 6) ekartzen dizkio 
errealitate terrenalean, "ezpata bilucia escuan harturic" (Gero , 6-7), laguntzera. Eta 
Ioannari esker, Jaink:oaren tenploak "bere leheneco edertassun Apostoluén demborán ohi 
r¡:uena"(Leizarraga, 250) berreskuratu bazuen, "Bearno gucian Iaincoaren hitza paisiblequi 
eta edificatione handitan predicatzen [ ... ] baieta disciplina ecclesiasticoa eguiazqui eta bide 
~ala observatzen" (Leizarraga, 250) delarik, Bertrand-en aita Jaunak "bere herria eta in
gurunecoac ere, hetan sartcera cihoan eritasunetic beguiratu [bait]cituen" (Gero, 7). 

Nolanahi ere, Ipizpikuak ere bete zuen botere terrenalekin bete zezakeena 
(Nafarroako hiru estatuak bildurik zeudelarik, Gortera joan zenean), nahiz eta benetan 
aitzinekoen "marra iragan" (Gero, 8) zuen "Echausco etchearen arropa gorriaz vestitceco 
bidetan i9an" (Idem) zenean. 

Atal honen bukatzerakoan, ezin harrigarriagoa bihurtzen da idazle bien arte
ko kidetasuna eta antza.Leizarragak honako hau dioenean: 

"Baina cer? etzait niri eman ~ure laudorioén aippatzez hain aitzina avan~atzea, hetango 
claretatea neure minc;;atzeco insufficientiaz ilhun ezt(:\:adanc;;at Baina hunetan guelditzen naicela-ere, spo~u 
dut ecen, ahal liratequeen ... " (Leizarraga, 250). 

Axularrek aurrekotik gehiegi urruntzen ez den parafrasia darabil: 

"Baiña certaco sartcen naiz ni itsas hondar gabe hunetan? Ecin albera naitequeyen 
oihanean? <;ure laudorioen aippamenean? Berac dira bere buruz asco gora mint\:O: berac dira bere baithan 
asco clar eta ozen. Utz dit~adan beraz nic hec, hutsic eztaguidan. Eta iragaiten naicela aitcina, derradan 
hutsic eguin gabe ... "(Gero, 9). 

Ordurako, dena den, Axularrek hain ongi menderatzen duen anplifikazio 
erretorikoa hemen ere erabilia ikusiko da Etxauzen bertuteak laudatzerakoan: 

Aitzitik badirudi ezen zuk xedea aitzinatu duzula, marra iragan duzula, eta Echausko 
etxearen arropa gorriaz bestitzeko bidetan izan zarela. Zeren ezta eztakienik, ezen erregek hartarakotzat 
hautatu era izendatu zirútuela. Eta kolpea huts egin bada ere, eztela zure faltaz edo zu hartako ez gai iz.anez, 
huts egin, zeren utzirik alde batetara zure merezimendu handiak: eta elizari, erregeri eta komun guztiari, 
anhitz okhasinotan egin derauztetzun zerbitzuak eta endrezuak, naturalezak berak ere anhitz donu, dohain, 
eta abantail suenez dotatu, homitu eta konplitu baitzaitu. Adimendu eder bat, memorio handi bat, eta 
borondate onera, ohorera, eta prestutasunera erori bat, isuri bat, eta eman bat eman baiteratzu (Cero, 8-9). 

169 



_________ VI. - Gero-ren sorreraz ________ _ 

Hurrengo atalean, liburu(ar)en eskaintzaren egok.itasunaz mintzatzen dire
nean, alderdi ezberdinetatik hanuko dute gaia idazle biek. Bata bere burua, obra eta dedi
kazioa zuritzen ahaleginduko da eta bestea, Axular, liburuaren aitapontekoa izan gogo 
duenaren horretarako egokitasunera mugatuko da (ikus testu erkaketa atala) 

Ez du bukaerak elementu berririk eskaintzen kidetasunen aurkezpen hone
tarako, autore bienak, usantzaren ildotik berriro ere, liburuak onartuak ("errezibituak", 
nahi bada) izan daitezen eskatuz borobiltzen baitira (ikus testu erkaketa). Halaz ere, hitz
egitura batzuetan Materrerena dirudi oihartzuna(ikus testu erkaketa atala). 

Axularrek sinatzeko moduak, gorago esan bezala, badu ohiko formulekin 
k.idetasunik, Leizarragak eskaintzaburuan jarritako formulak legez. Garaiko ohiturak 
medio, bukaerako agurrak ere berdinak dira bai forman eta bai esanahian autore gehie
netan: "Vostre tres-humble & tres-obeyssant serviteur. P.E. MATERRE." eta "<;ure 
cerbit\:ari ttipiena, eta obligatuena P. DE AXULAR.". Jakina denez, Materrek hitzaurrean 
frantsesez agurtzeko darabilen formula ere Leizarragarena bera da212 : 

"son tres humble & tres obeissant seruiteur" (Leizarraga, 243 or.) 

"vostre tres-humble & tres-obeyssant seruiteur" (Materre, 8 or.) 

Horregatik, Leizarragak frantseseko agarra "Bere cerbitzari gucizco chipiac 
eta gucizco obedientac, Ioannes ... " (249 or.) formulan213 egok.itu zuen bezala, 
Axularrek ere ildo bereko egok.itzapena burutu zuen: "<;ure cerbit~ari ttipiena, eta obliga
tuena P. DE AXULAR." (11 or.). 

6.3.1.3.- "lrakurtzaileari" 

Eskaintzaren ondoren, "Irakurtzaileari" izeneko atala ezarri zuen Axularrek, 
besteak beste Leizarragaren "Heuscalduney" eta Materreren ''Euscaldunei" atalak gogo
razten dituena. 

Honako honetan, Euskal Literaturaren Historia eraikitzen aritu direnentzat 
gutxienez "Sarako Eskola" antolatzeko balio izan duen ohiko captatio benevolentiae 
delako formula horren ondotik, eta liburuaren gaia behin planteiaturik, Axularren testu
aren eskema oso zehatza da: 

1) Liburuak hartuko duen egituraz: 

"bi partetan partituric" (16 or .) 

212 - Halere, hau azken batean garai hartako aztureo bameko jokabidea baino ez bide da. Kasu franko aipa 
genitzake horretaz ohanzeko. Lehenengoa l604an argitaratutako itzulpen batean aurkitua, hots, Le 
thresor et abregé de toutes les oeuvres spirituelles du R.P.F. Louys de Granate ... mis d'Espagnol, an 
Fran~ois, par Gabriel Chappuis, Tourengeau (Lyonen argitararua Pierre Rigaud-enean. lruñeako B.G.; 
Sig.: 109-4-1/142) izenekoan hooela da: "Vostre rres-humble, & obeissant serviteur". 
Bigarrena, Granadaren Guía-ren itzulpena den La grand Guide des pecheurs, pour les achemines a 
vertu... liburuan (Lyon, Pierre Rigaud, 1603; itzultzailea: Paul du Mont Iruñeako B.G.; Sig.: 109-
4-1/141 ), 1570ean sinatutako "Epistre" delakoaren bukaeran agertuko da: "Tres-humble, & tres
obeyssant serviteur". Honetan, bada, nekez mintza gintezke euskaldunen arteko paralelismoez, idatziz
ko aztura hedatu batez baizik. 

213 - Azken honek Etxeparerenarekin ere badu kidetasunik: "haren cerbitzari chipiac" dio Etxeparek. 
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2) Egileraren ustezko gaitasun faltaz 

3) Hizkuntz arazoez: 

- Hizkuntza mintzatuaren dibertsitatea 
- Hizkuntza idatziaren batasun falta 
- Hizkuntz arazoetatik sor daitekeen ondorio onez· 

- hizkuntza bera aberasll.I · 
- libmu gehiago euskaraz 

4) Norentzat ez den liburua. 
. eskasiaren enudunak, euskaldunak 

5) Itzulpen arazoaz: 
- itzulpenak ez dira literalak izango 
- arrazoialc 

· euskara diferentea da 

. ez da beste hizkuntza.k baino gaixtoago 
. kutsatu gabe dago 

6) Liburua irakurri eta dastatzeko gonbitea. 

· . Gonrgo aipatu bezala, testu honetan b d M 
tzlarik eta dagoeneko ez dugu gehie . d ku . ere a a aterreren liburuaren presen-
hauek hona ekartzean (ik. Villasante~ 9~~: 2~~~g~Yf~ f ~~smo edo kidetasun estu 

a) "badaquit Euskal heman· -hi 
0 J - an tz moldez minr<>tcen direla" fl..<_._ D . . . . . 

f. . ,... vv......,rre, Otnna ... , XlU- XlV 

. a')"Badaquit halaber ecin heda naite u l . 
mm~tcen baitira euscal herrian" (Gero, 17). q eye a [ ... ) Ceren anh1tz moldez eta differentqui 

b) "eta nori bere herrico Euscara .cala h . 
deraut ene e~quiribatceco molde haur et~yela gJz~ei ona~~ru~ eta ederrenic:. Eta handic gogoa emaitan 
arbuyatceco ((Materre, Dotrina .. ., xiv-xv or.) "' untuco ( ... ) ez naizela gaitz erraiteco, eta ez 

b . . b ') "n?ri berea iduritcen bai(\:aica hoberenic e ed . . 
~ala. ez otho1 hargauc arbuya eta ez gaitz erran"(Gero, 18). ta erremc. eta ene haur ez paita curea 

d)"Eta Saraco Euscara hunetcaz content .. 
batez eta hobequiago, ez naiz ni hargatic bekaiztuco eta ez~~~~zq~mba be\;a bence Euscara hobeago 
xv1 or.). , ez lill i os icanen" ((Materre, Dotrina ... , xv-

d') "Hunef\:az content ez pacara . 
seguitcen den heca!a. Ceren ez naiz ni hargatic ~ eg.u1cu cuc ceure moldera, e~ cure herrian usatcen eta 

caiztuco, eta ez mutturtunc gaitzez ianico"(G 19'' 
) "G · ero, 1• 

. e UZtlac dohaci borondate on bate . . . . 
ceurerc [sic) ba-lira errecibi nitcan nahi cenduqueyen ~:~a~glllecu be~tarte, eta.~rrecebi it~cu nic 

rerre, Dotnna ... , xxvu-xxviii or) 
e')"Har · · · 

ce . ecacu, liburutto hunen fruitua, barreneco . . - . 
urea, ceurc eguma baitcendu b~ala"(Gero, 20). maml<l [ ... ]Barna mtencione on batequin, 

d Badira Materrerekin antz eta al li . 
~ b.ezala. Eta, ez aipatuagatik ere honefuar edismo gehiago ere, I. Eranskinean ikusten 

o an bumz "Irakunzaileari" atale~ eta gero ~~uru~~ ah~aldnahi Axularrek Materreren 
n om eetan barrena, erreferentzia 
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[orto] gr afik o ak direla eta, egiten dituen erreferentzia testualak . . 

. . . h k suposatzen zuen guzua ere ~negi 
. Bestalde, ez dirudi Leiz~~~ ~~at:.f zuenean. Eta ez gara, bem:o dio.gu, 

izan zuemk Axularrek sarrer~o testu ld berdinen bila ari214' inguruman berdin-
testuingurutik at leudekee~ hitz ~a ~~~~atu nahian baizik. 
tsuetan dauden testuen arte o pare s d "Ez eta eztitut 

A ul k honako hau esaten uenean, , ,, 
Ildo horretatik, x arre ere hitzez hitz euscarara bihu:t~en 

bethiere, escritura saindua eta doct?rf ~;ro~~~ hit~ari e gin zekizkiokeen tramo_ak 
(Axular 1643, 19), oso ondo .dak1 ) ~ onautek nola konpondu zituzten. Horrexegatik, 
(tradutore traditore horrLee!'l kontziente~tz ;auek zituela gogoan 
hain zuzen ematen du tzarragaren . . 

, . orhoiúc nola Iaincoaren manu expressa den haren tú~ 
"Haur bay erranen dut, ~n bethi . hal dudan fidelquiena eguin ukan dudala deus edequi eztaquion ez eratchequ1: hala egum a 

(Leizarraaa,Testamentu ... , 253). 

º h rredakzioaren aurrean: Inpresio berdintsua gertatzen da !erro auen e - . . 

e demorán-ere anhitz personage iaqwnsunc " ... hala-ere consideratzen nuene~ , nola gurhamb t Laúnez Francesez, nola anhitz berce 
· mplegatu i~an den ª ' · "batu Testarnentu berriaren translauonean e b ' entrepresa handiago, cembatez me sen 

lengoage abratsez eta praticatuz [ ... ] nacussanean_ harn atez ~n.e eta oraino translaúonetan behin~at, usatu 
dudan lengoage mota aita, s er be n·one gucién artean ezgarela hain assa, non . b . t ilenetaric eta diversenetanc. , . b gure 

. . n Heuscaldunac rce na 252) gabea. Alabaina segur 1~anez ece 
1 

. la a[ ] (Leizarraga,Testamentu .. ., · 
· t eta lauda d~gun gure ainco un ··· 

lengoagez ecm ~gu la berea prestatu? 
k L · aren testua aurrean zue . 

Ez ote zuen ~xularre e1zarrag dela esango genuke, eta ez bakarrik hitz Ondoko pasartean horren o~haltZ1;1n_a antzematen 
orta berdinaren orden berdinagatik. . 

s . . arrotz dela, eztela iendartean ausan, enn:egu, b1thore 
"Orai badirudi euskarak ahalke dela, "takite batzuek nola eskiriba, eta ez nola irakur. be Zeren are bere herrikoen artean ere, ezpru , 

eta ez ere . . ola e in baita latinez, franzeses, edo bertze 
Baldin egin baliz euskaraz hanbat hb~: n g euskara ere eta baldin hala ezpada, 

dar ta hl.tzkuntzaz hek bezain aberats eta konphtu izanen zen , 
er az e ' "(G 19) 
euskaldunek berek dute falta eta ez euskarak ero, . d b . a 

ak ustezko kidetasun honen zerren a, am 
Jakina, gehiago ere luz~ genez e - tu testua bitan banatuz gero, banaketa 

nahikoa izan daiteke ho~ako.hau: Leizarr:;:;::n~~~a liteke nonbait215, hots, egile~ burua 
Erreginari egindako dedikazi? a~aren b ''" citatu ukan" dutenetariko batzuk .aipat_~~n 
zuritzen etaTestamentu Bernah1tz_u~~~a;~n zaio hasiera Axularren "Irakurtzaillean . bastean. Hain zuzen ere, puntu one 

Antz gehiegi agian inpresio hutsa izateko. 

"bih tz ~~-:---:-=~::w:::;:::-¡;;:. :;;:;;;;-:;t, una ikusirik, zailago litzateke agian Leizarrag~en o 
214 - Axularren aldaketa hteranoe~ako erraz~ an saratarraren "Irac~ailleari"-n ere bilatz~ 

eman" "spof\:u hanu", etab., zem bere testumguru , da Leizarragarena eta ezin hobeto gam1anzen 
, d ta ta uztartuta dituen testua l erako 215 _ Ideiak oso ondo gra uatu e . . harraren asanea, bere bwuaren defentsarena eta an ditu erreginaren laudonoen eta dedikazio be P 

bultzatzaile izan dituenen aiparnenena. 
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6.3.2.- LIBURUAN BARRENA 

6.3.2.1.- Iturri eta eragin aszetikoak 

Oro har, erratzeko inolako arriskurik gabe esan daiteke Axularren obraren 
iturriak Eskritura Sakratuetan eta Elizako Gurasoen idazkietan aurkitzen direla. Besteak 
beste, urdazubiarrak berak liburuaren azalean benan aitortzen duelako, eta, jakina, horren 
ondorioz egiten dituen funtsezko aipamen guztiak ere esparru horretakoak direlako. 

Halere, ebidentzia bat baino ez dirudien honek badu bestelako konnotaziorik 
ere, iturri orokor horien iragazpena eta aprobetxamendua egin duten liburuen arazoa 
dakartena hain zuzen, berauek bailirateke, egotekotan, filologiak iturritzat jo ohi dituenen eremuk:oak. 

Testuen arteko alderaketak erakusten duen bezala, gaztelerazk:o literatura 
aszetikoaren eremukoak dira Axularrek erabili bide zituen iturri horiek. Asko ziren , bada, 
balia zitzakeenak, eta, liburuan ezarritako aipamenei begiratuz gero, asko izan bide ziren ikuskatuak. 

Nolanahi ere den, aipamenetako ustezk:o iturriak gutxietsi gabe, aspaldixko 
susmatu ziren zuzenagoak ziruditen beste iturri batzuen aztarnak. Urkijori zor zaio, 
esaterako, gaur arte ia eragile bakanzat hanu izan den autorearen froga, Luis de 
Granadaren eraginarena hain zuzen. Alabaina, Mitxelenak nabarmendu legez, atal batzuen 
jatorriari dagokion eragina bakarrik demostratu zuen: 

"Urquijo demostró, y este es un mérito indiscutible, que en unos pocos pasaje:¡ el texto de 
Axular depende directamente de la Guía de pecadores de Fray Luis de Granada"(Mitxelena 1971, 166) (azpirnarra gurea da) 

Dependentzia hau harrigarriegia suertatu ez bazen ere216, "lo que no probó 
[Urkijok, alegia] es que el Cuero, en cuanto obra total, depende de la Guía " (Mitxelena, idem). 

Badirudi, beraz, Axularrek liburu desberdinak erabili zituela berea osatzeko 
eta, hori horrela izanik, nekez aurki daitekeela liburu bakar bat harenaren iturri gisa. 
Ikertzaileek bat egin ohi dute Urkijoren hitzekin: "[ ... )jamás pensé que la obra de Axular 
fuese una mera traducción de un libro francés ó castellano" (Urquijo 1912, 7). 

Horrezaz gain, iturrien arazo irristakor honetan ezin ikusmiratik kendu 
aszetikako liburu askoren artean dagoen "filiazio-lotura". Beste hitz batzuez esateko, 
horrelako obra anitz aurrekoen kalko modura burutu ohi ziren, betiere egile berriek 
tartekatutako berrikuntzekin. Ezin adibide hurbilagorik aurkitu Granadaren obrek haien 
artean duten jaiotze-harremanenak baino. Ildo horretatik, bukaezinak izan daitezke libu
ruen arteko antzak, berdintasunak eta kidetasunak, Axularrenak aurrekoekikoak bezainbat seguru asko. 

Are gehiago, iturrien arazoa zailagotzeko, esan behar da garaiko literatura 
aszetikoak aski sistematizaturik utzi zuela hainbat arlo, hala nola bekatu kapitalen aurkako 
erremedio nagusien atala, infernuko penen kontsiderazioarena, etab. Horren adierazgarri, 
neum handi batean, Granadaren liburuak berak dira berriro ere, bestelako autore zenbaitenak (Alvarado, Cano eta beste) ahaztu gabe. 

2í6 - "[. .. ]cosa nada sorprendente dado lo que sabemos del navarro" (Mitxelena 1971, 166) 
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. honetako literatura aszetikoa ug~a, erre-
Azp1marratu, beraz, esp~ d 1 Sáinz Rodriguez-ek gara1 honetako 

dundantea eta,. askotan, galdu-ah~:~~ iz~~r~:n~~ bosque de nues~s n:es ,~ <?,bras de 
liburuez hitzeg1ten duel.a, honela dio.

1 
En repite y carece de interes histonco ( 1928, 

literatura místico-ascénc~ es mucho ~J~ metodologikoak. 
61). Hortik, beraz, ondonoak, eta ez . hal 

d t teknika erretorikoaz ohartu a 
Guketz, Axularr~n plan_teamen a:: b~tu dugu tesruen arteko erkaketa -eta 

izateko, modu al~atofi:o eta. ez-s1stem~1ra~=en bilatze lan hori eskuartean ~ugun ?onen 
aldez aurretik adierazi nahi dugu e~ e ako fruituak ez dira eskasak izan (ikus l. 
xedea ez eta eginkizuna ere. Nah1 genuener , 
eranskina). 

6.3.2.2.- Iturri-eraginen ildo nagusiak 

6 3 2 2 J _ Jturriak isiltzeko joera 
· · · · · ª zalantzarik Axularrek esku artean obra 

Aipatu kidetasunak aztertuta, ez gaf 0 bat ziurrenik, aipamenetan aitortua, 
desberdinak izan zituela berea ~oldatz:~ e~ ~~zkutatuak", orduan ohi bezala. 
baina nagusiki Gero-n erreferentziatu ga . 

daren obra da guztietan geh1en na~anne.ntzen 
Azken ?auen _artean, Grana Pasarteen kidetasun garbiek, zen?_aitetan itzul

dena, etengabe errepikatua izan den blegezrik pentsatzeko biderik uzten. UrkiJO, esaterako, 
pen edo moldaketa zuzenek ez d~te este k az 
berehala ohartu zen Gero eta Gwa-ren arte o antz . . , 

. enak Granadaren Libro de la oraczon )'. 
Are gehia~o, ~orrekin b~ter;;~:~este kointzidentzia batzuk ~~e adi~ran 

Meditación eta Memona_Z izenekoekin dorioa garbia ateratzen du Urk1Jok; . [ ... ] 
zituen Urkijok. Edoze;n moduta_n, on_al se muchas en no pocos libros religiosos 
coincidencias de este genero podrí~ sen ar 
escritos en todas las lenguas" (UrqutJO, 1912• 8)- . 

7 z zuen bakarrik Guía delako hon21 

Erakutsi d~n be~al~e, Axularrek ~re obra burutzerakoan. A~era guz~en 
erabili, bestelakoak ere izan _b1de z1~J:-e~ Granadaren obrak erreferentz1a. oro.kor gisa 
artean, ez litzateke bada harntzekoa . tan (edo horrela iruditzen z1tza1onean), 
izatea eta tartean, testua osat~ behar zen gozne 

ª . isa bestelakoak erabiltzea. . 
osal:>arn g . . n "Axular possédait les OEuvres de Lms de 

Lafittek ere argi utzl zuen eze 

-
-__,---:---::-:;--;--:;:-:::::::i: . b . tzatzean ezinbestekoa da Mitxelenaren ohar ado rburuan uruz mm . , 

217 - Granadaren Guía de ~ec ~es i arece haberse tenido en cuenta que no puede hablarse sm mas 
metodologikoa gogoan iza.tea: [_. •. ] no P . . tanto a itada" (Mitxelena 1971 , 166). Izan ere, 
del texto de la Guía, libro que uene una h1stona ~n diz~ . fiinkamak ez bezalako bertSioren bat 

d . tarraren hburuen e io . k 
aurrerago ikusiko den moduan, ommgo al . ) ote zuen Axularrek erabili plantea dalte e 
(Granadak berak egina edo bestek apailatua, eg1a ez 

zenbaitetan. 
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Grenade. C' est indéniable" (39), zenbait pasarteren erreferentzia ematen digularik218: Ildo 
beretik ibilia zen Urkijo (1912) eta, beranduago, Villasante bera (1972) Granadaren 
zenbait pasarte identifikatu zutenean Gero-ko orrialdeetan. 

Egia da eraginak ez direla beti zuzenak izaten, badela azpian, edo egon 
daitekeela bederen, etengabe toki guztietara zabaltzen ari den itsaso edo fondo komun bat. 
Eta agian bide honetatik ulertu behar dira zenbait antz eta berdintasun. Ez dirudi 
bestelakoa denik Mitxelenak ohartarazi zuena: 

"Mientras releía por razones de muy otro orden Erasrrw y España de Marce! Bataillon en la 
versión espaftola de A. Alatorre (México-Buenos Aires, 1950), en su estudio de la Agonía del tránsito de 
la muerte (1537) del toledano Alejo de Venegas, he encontrado (II, p. 162) el siguiente pasaje: ''El error de 
los que dejan para más tarde el hacer penitencia se compara curiosamente con el parto del erizo, que 
mientras más se dilata es peor para la madre, a causa de las púas de su hijuelo, que cada día más se le paran 
más duras; y tanto se puede dilatar el pano, que maie a la madre . Sobre este mismo tema se incorpora una 
elocuente digresión sobre la pereza, en el estilo de Guevara" 

Hoy Axular es autor demasiado conocido en una minoría no tan reducida [ ... ) para que las 
palabras que acabo de copiar no traigan a la memoria inmediatamente lo que aquél escribe en la p. 78 s.: 
"Sagarroya, bere eguitez [testu guztia d.akar] eta penaz ago erditcen da" 

Sería temerario rechazar la hipótesis de una dependencia directa en el caso de una 
correspondencia tan precisa. El hecho mismo, no se si real o legendario, podría proceder de una fuente 
común. Esta, en todo caso, no es la Praeparatio ad mortem erasmiana ni el ejemplo debe de ser demasiado 
común en la literatura espiritual castellana de la primera rnicad del siglo XVI, cuando Bataillon emplea el 
adverbio "curiosamente". Lo que a mi entender da fuerza a la coincidencia no es su misma materialidad, 
sino el contexto en que aparece, que es común a Venegas y a Axular, ya que el libro de éste trata 
expresamente, según los calificadores, de non procrastinanda poenitentia o de poenitentia non differenda, la 
materia precisa que en esa parte de su obra expmúa Venegas. Y a la "elocuente disgresión sobre la pereza" 
del toledano corresponden por lo menos, atendiéndonos tan sólo al tenor literal de los títulos que él mismo 
les puso, los capítulos primero y segundo del Guero, además del 28 [sic]219 en que la lucha contra la 
pereza es el cuarto remedio para combatir la lujuria" (Mitxelena 1971, 166-167) 

Bestalde, antz edota kidetasun horiek liburuen egituratze mailan ere eman 
daitezke, eta eman ere ematen dira. Melchor Cano (1509-1560 ospetsuaren Tratado de la 
victoria de sí mismo (Toledo, 1551) liburu itzuli-moldatua dela eta, inork esan lezake 
Axularren idazlanaren egituran eragina izan zuela. Izatez, Axularren liburuaren zati handi 
batean Canoren aurkibidearen oihartzuna nabari daiteke220. 

Horrezaz gain, urdazubiarraren liburuaren auctoritas arloa, geroago ikusiko 
den bezala, haren irakaspenei jarraikiz moldaturik: agertzen zaigu, hots, Cano-ren De locis 
theologicis liburuan (1563) -eskolastikatik urrunduz- garbi azaltzen da argumento 
teologikoen sailkapena, hain zuzen ere Gero -n erabili bezalakoa. Baina hori da dena. 
Gorago esan bezala, aszetiakaren fondo komun horren adarrak baino ez lirateke. 

218 - Luis de Granadaren obraren edizio batez baliatuz (Paris, Vives, 1862), pasarte hauek eskaini zituen: 
Oeuvres Gueroco Cuero 
VIII. T, 3 or 35 or. 
XIV. t. , 66 or 99 or. 
XVII. t, 114 or 87 or. 
III. t., 496 or. 232 or. 
XI. t., 479 eca 501 or. 501 or. 

219 - Ez da 28. kapitulua, 38.a baizik. 
220 - Guztiak dira "Del vicio de la lujuria [eta beste bekatu buruzagiak, banan-banan]" eca horrelako 

kapitulu bakoitzaren gibelean "De los remedios contta la [ ... J[berriro bekatu buruzagiak, banan
banan]". 
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enuke hurbiltasun geografikoaren ildo.tik 
Eta aauza bera esan beharko g_ Al dok argitaratu zuen Arte de bien 

aztertutako obrei dago~en~.rz ~~~an{;~º:fnsi;':~olegio, y Universidad de nuest;,ª) 
vivir y guía de los ca"!irws e ie o . s Mares, Impressor del Reyno de Navarr.a 
Señora la Real de Hirache, por Math1a . edozein liburu aszetikok bezalaxe. Bru.n~, 
liburuak ere bad~ paralelismoren b~t, garaik~tutako obra aszetiko honetan badira zenbait 
bestelako loturarik ez badu ere, lau !1b~z ~s t ak beste haragiaren bekatuaren aur~ako 
pasarte Axularrenak bezalak?akak~e~ ~nge~~ orazioa ~ta bigarrena okasioei lekurik ez 
erremedio lehenak eta nagus1en . e en 

ematea. . ik liburu gehienak, neurri handi 
Edonola ere, gogoratu bam~ ez a~z~Ip~en exenplu, irudi, etab. askori 

batean, erredundanteak dire~a plantea:n al~., e~:~) ' 
dagokionez (bekatu buruzagiak, errem 0 

' · 

6 3 2 2 2 Oharkizun zenbait 
· · · · · • . erabilera dela eta, adierazi beharko 

l.- Granadaren liburu de~berd1~:: liburu batetik bestera. Izan ere, Guía-n 
genuke Granadak berak bid~tzen duela ir~ rburuetara bidaltzen du irakurlea honako 
bertan Granadak infernuaz dihardu<?nean, ste ~ otros lu ares, pero aquí la tra~os ~r 
hau esanez: "Y _aunque desta,?1ate~a tratamo;;os lu are;horiek Oraci~n y Medita~zon 
otros medios diferentes [.:.] (Guia, 41~~) eta VitJ Christi (2. partetik bukaeraraino) 
(ostiral gauekoa), Memo~ial (lehen part ak usina eta miserikordia tratatzean: 
direlarik221 . Berdintsu egiten du obra on , errem . 

. . . é can grande sea la virtud de la limosna ~ 
"Quien, demás de lo dicho, quis1erel sa~r qdulla lea un tratado que desta materia hallara 

. , . . cuántaS las ex ce enc1as e , 
misericordia para con el pro1imo, Y . , M d. · - " (Guía 152b) 
escripto al fin de nuestro libro de la Oracwn y e 1tacwn . . ak eko 

. G , . akurtZen zuenak atal honetan s ontz 
Hortaz, zinez pentsa daitekJuk uz~~ela bere pausuak, hots, liburuak eskura

irrika sen ti zezakeela eta h~ara z:f; . ~ . dazlea bazen. 
rabiltzera are gehiago pr an ° 1 

tzera eta e , XVII ka ituluek agerian uzten dut~n 
Horren berrespena Gero-r~n tVI .. ~tay Co~idlración (== Oración y Med1-

iturritik letorke, hots, Granadare~ De . a raczon 
tación izenekoa) liburuaren isladatik ham zuzen. 

Ohartua zen Urkijo horretaz: 
. f ntes del libro de Axular, encontré igualmente al~nos 

"Continuando el estudio de las ue . . d . . o [ ] Me refiero á su magistral 
b del mismo sabio onumc · ·· · 

untos de contacto entre el Cuero y otra-~ ra 
Lbro de la Oración y Meditación" (UrqUIJO 1912, 9). beh halaz ere 

d Gero-n Ez da ahaztu ar, ' 
Eta horrelako anitz antzematen a . . i , ""tum.,, bihur-

. eda ak222 beste liburu as!'.oren 1 " 
Granadakoaren liburu honek izan zuen h Ax~n obrarainoko ibilaldian bestelako me-
tzeko bidea ireki ziola denbora laburrean, arren . alk. A larrek Granadak egiten ez duen 
=-~--:----:-:-:::-:::::;-.;:;:,~d la dirudien arren doktnn i xu hiru 
221 - Granadarenetan omam~en e tal , Axularrek poena sensus delakoaren bamean 

bereizketa bitxia egiten du mfemW:-o penen a _ean. n tentzienak, gorputzarenak (ik. Cero, 579 or. 
motatako penak bereiztuko ditu: anmarenak, arimare po 
eta hk.). inarriwrik dioen bezala. argitaraldien eta be~en ale 

?22 - Wardropper-ek Whinnom-en datuetan (1980! o . , de fray Luis de Granada [ . .. J deJa muy 
- d tan "el Libro de la oracion . 1 la 

kopuruen araberako arrakasta-zerren e C l . la Diana de Montemayor, el Quijote e me uso a 
atrás en las listas de best-sellers a La e estzna, 1983 25) 
Guía de pecadores del mismo fray Luis" <Y/ ardropper , . 

176 

_________ VI.- Gero-ren sorreraz ________ _ 

diatiza.zioak" ahalbide zitzakeelarik. 

Edozein gisaz, Grandakoaren presentzia eta "eragina" ez bide dira agortzen 
aipatu obra horietan. Oro har, Granadak obretan zehar isunzen duen estilo zehatza dela 
medio -urdazubiarrak etengabe jaso zuena-, Granadaren erretorika sakratua egiteko 
modua ere isladaturik aurki daiteke neurri handi batean Axularrenean ere. Beraz, geroago 
dominigotarrak Rethorica Ecclesiastica liburuan teorizatuko zuen guztiak badu nolabaiteko 
presentzia zuzenik urdazubiarrarenean ere, batik bat obraren taxutze moduetan. 

2.- Guía -ri gagozkiolarik, gogora dezagun lehenengo liburuaren lehen eta 
bigarren parteetati.k azken honetako XVI. kapitulua bakarrik erabili zuela Axularrek berea 
burutzeko. Agian gaiaren izpiritualtasuna eta abstraktzioa gehiegizkoa edo zelako (lzpiritu 
Sainduaren grazia eta kontsolamenduak, barne bakea argi sobrenaturala, bertutearen bos
garren pribiliegioaz bakarrik baliatu zen, hots, "que es la alegria de la buena conciencia de 
que gozan los buenos, y del tormento y remordimiento interior que padescen los malos" 
(Guía ... 62b)223. 

Gehiago erabili bide zuen hirugarren partea eta zertxobait bigarren liburua. 

Halaber, azpimarratzekoa da Axularrek egiten duen erabilpen ez-zehatza. 
Hau da, obraren 13, 14 eta 15. kapituluetan aski garbi ikusten da, esterako, Axularrek 
Guía erabili duena, baina ez bete-betean eta testuaren hariari jarraituz. Pentsa daiteke 
Axularrek beste taxutze modu bat erabili duela Gero-rako, hots, liburuan inspiraturiko 
eskema susmatzen da, baina "testu-amarauna" jatorri desberdinetako pasarteekin osatua, 
askotan aipamenak eta Granadarenak baino zehatzagoak baitira. 

Aurrekoa bezain argigarria izan daiteke XL kapituluko 4. atalekoa. Aski 
garbi ikusten da bertan Axularrek berak asmatua eta garatua dela Granadaren jarraikako 
pasarte batzuk iturri gisa erabili ondoren eta ondorioz sortutako testuen artean (§3. eta §5. 
atalen artean alegia) kokatuz. Inspirazio iturri gisa erabilitako testua, Granadarena esan 
nahi baita, jarraian emanda <lago. · 

Nolanahi ere, testuaren garapen mota hauekin batera "iturriekiko" etengabe 
antzematen diren ezaugarriak testuaren erraztasuna, egunerokotasuna eta pragmatiko
tasuna izango dira. Liburuaren xedeetatik urrun geratuko zaizkio Axularri abstrakzioak, 
zailtasun kontzeptualak eta izpiritualitate arloko faktoreak. 

3.- Jokabide pragmatikoaren ildo horretatik, bai Guía de pecadores-en 
(136a) nola Compendio y Explicación .. . liburuan (130b or.) bada Axularrenean aurkitzen 
dugun pasarte luze baten paralelorik (Gero, 34-36 or.). Kidetasunaren ezaugarri gisa 
ideien gra.dazioa eta hitz eta kontzeptu zenbaiten berdintasuna izango genituzke. 

Granadaren liburu bietan "Remedios contra la pereza" izeneko kapitulu baten 
barruan <laude biak tartekatuta. Alabaina, kidetasuna nabannena bada ere, harrigarria izan 
daiteke kapitulu berdintsu horien lehenengo zatiaren aztarnarik ez agertzea Axularrenean, 
izan ere, alferkeriaren aurkako erremedio gisa Kristo, apostolu eta aita sainduei buruz 
kontsideratzea aholkatzen denean. Ikusten denez, bakar-bakarrik "arrazoi naturalak" edo 

223 - Nabarmentzekoa da apailatzearen oker bategatik Biblioteca de Autores Españoles izenekoaren 
harnean egindako edizio honetan sortutako ondozkapen arazoa, izan ere XVII. kapitulu bezala agenzen 
baita izatez XVI.a dena. Horren ondorioz, Iehen partean dauden gainerako kapitulu guztiak gaizki 
zenbaturik geratu dira. 
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izan daitezkeenak hartzen dita aintzakotzat. 

Edonola ere, Granadaren testu biak oso amzekoak diren arren, badirudi 
hurbilago dagoela Axularrenetik C.y E. delakokoa Guía-koa baino, hitz gakoek adieraz
ten duten bezala: 

Considera tambien cómo ninguna de cuantas cosas Dios crió está ociosa; los ejércitos del 
cielo sin cesar cantan loores a Dios; el sol, y la luna, y las estrellas, y todos los cuerpos celestiales, cada 
dia dan una vuelta al mundo para nuestro servicio; las yerbas y los árboles, de poco van creciendo hasta su 
justa grandeza, y dan cada año sus flores y fructos; las hormigas trabajan y juntan granos en el verano, con 
que se sustentan en el invierno; las abejas hacen sus panales de miel, y con grande diligencia matan los 
zánganos negligentes y perezosos; y hallarás lo mismo en todos los géneros de animales. Pues ¿cómo no 
habrás tu vergüenza, hombre capaz de razón, de tener pereza. la cua1 aborrescen todas las criaturas 
irracionales, por solo instinto de naturaleza? (Granada, Compendio y Explicación, 130b) (azpimarrak 
gureak dira). 

4.- Granadaren testuak erruz erabiltzen diren arreo, zenbaitetan, dena den, 
zalantza bat aurkezten zaio irakurleari: Granadarenetik zuzenean hartu zituen Axularrek 
testu horiek ala beste iturri batetik, hau da, Granadak berak har zezakeen beste iturri 
batetik? Ezaguna da Granadaren eklektizismoa arlo honetan, bere Retorica ikustea nahiko 
izan baitaiteke horretaz ohartzeko. 

Eta aipatu zalantza adibide konkretuetatik dator, zer esanik ez dago. Esate 
baterako, Axularrek 83-85 bitarteko orrialdeetan ematen dituen testuak eta Granadarenak 
berdin-berdinak badira ere (ikus testuen arteko kidetasunak), printzipioz kopia baino izan 
behar ez zuen tartekaturiko aipamen bat erabat desberdina da testu bietan. Granadak "De 
vitis Patrum, p. 2, § 36" erreferentzia ematen duen bitartean, Axularrek "In vita Arsehij 
apud Suri, tom 4 pag. 257." eskaintzen du. Eta ez dira adibide bakarra, berdintsu 
gertatzen baita 298 orrialdean ere; Granadak Plutarkoren ezpainetan jartzen duena 
Axularrek "Aurelius víctor in vita Theod" delakotik hartua dela adierazten du. Eta antzera, 
baita ere, 437. orrialdean: Granadak Senekaren aipamena egiten du Axularrek 
Kintilianorena dela esaten duen esaldi berberarekin. 

Beste honetan Granadak honela dio: 

"También Hugo de Sant Víctor, en el segundo libro de los Sacramentos, [ ... ] dice así: 
"[ ... ]Porque fácil cosa es creer de sí el hombre que no quiere lo que no puede. Por donde la posibilidad 
declara muy bien la voluntad. Y por esto, si no haces penitencia cuando puedes, argumento es que no 
quieres" (Guía, 97a) 

Eta Axularrek honela: 

"Horretan emaiten duzu aditzera, eztuzula nehoiz ere penitenziarik egin nahi. Zeren 
osasunarekin zaudenean, ahala duzunean, ezpaituzu egiten. 

Hala erraiten du doktor batek: Si non facis dum potes, manifeste ostendis qU()d non vis 
(Hugo. De Sacram. par. 4, cap. 5) [ ... ]" (Gero, 202) 

Aipamenen erreferentziak erabat desberdinak, ageri denez. Antzeko zerbait 
gertatzen da 208-209 orrialdeetan Axularrek ematen duen aipamen batekin. Honek san 
Agustinean dela dio eta erreferentzia ere eskainiko du ("Augus de vera & falsa poenitenti, 
Hom. 41 "). Granadak, ordea, san Agustienen egiletza erabat ukatzen ez badu ere, 
zalantzan uzten du eta, edonola ere, san Anbrosiorena bailitzen emango du erreferentzia: 
"Sant Ambrosio también en el libro de la penitencia (aunque otros anibuyen este dicho al 
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mesmo Sant Agustín) trata . 
copiosamente esta materia[ ... ]" (Guía, 96a). 

. Bestetan, testuinguru berbere b d . 
izan arren, auctoritas desberdinak ekartzen diantuz a oª ere, eta aipamenak berdin-berdinak 

te ranadak eta Axularrek 
. . Arrazoiñekin erraiten du San A . . · 

consczentzae, in qua cum non habetur Deus c gus~nek. Nullae poenae graviores quam malae 
konzientzia gaixtoaren egitekoak era penalc b : _ onsolatzo ~on i~venitur (Aug. Sent. 191 , Tom. 3) Ezta 

. amo pena handiagori.k. (Gero, 428-429) . 

64ª) 
Sant Isidoro[ ... ] dice[ ... ]: "Ninguna na ha 

pe Y mayor que la de la mala conciencia" (G , 
Ula, 

Berdin Axularrek aipamen bat San A . 
eta Granadak San Bemardorena (Guía, 129b). gustmena dela dioenean (Gero 340 or.) 

Beste batzuetan Granadak ez d . 1 . . 
ko testuak berekotu egiten baititu: u mo ako erreferent21arik eskaintzen, jatoniz-

Guarda también tu lengua de cual . 
co~ompen con las pláticas malas. La lengua descu~~:~r pala~ra torpe; porque las buenas costumbres se 
planea, tal se descubre el corazón; ca de lo que el co óas afi:10nes del hombre; porque cual se muestra la 

raz n esta lleno, habla la lengua (Guía, 130b-I3 la) 
Axularrek aldi · ·ak . 

bera: ' z, nurn bere1ztuz224 ematen du Granadak d. 
toen gauza 

Zeren Iondone Paulok dioen bezala· 
15). Solhas gaixtoek galtzen dituzte aztura onak .ECorrum(Junt bono~ mores, col/oquia mala (1 Cor 
~o~ceptuum. Mihiak deklaratzen du zer dadukan ~t be~ e;;:::en dute filosofoek ere: Voces sunt sign~ 
aira kanpoan, hala ohi da barrenean. Zer baitaduka. e re gog~an eta bihotzean. Nor nola mintzo 

b1hotzaren mandataria, mihian da ezagun nor den bat b ~ogoan, hw:ª a.tpha nahi du iendartean, mihia da 
zen bezala (Gero, 396) e era, eta bai nongo den ere. Iondone Petri ezagutu 

G . Inoiz gertatzen da Axularrek latin zk . 
. ranadak b1 er:eferentzia egiten dituen tokian b . e o ~ai_nen bakarra ematen duela 
~tzulpenak argi e~akusten du begien aurrean iz ain~ ~ b1arraren bensio bakar horren 
itzulitakoak ez baitu zerikusirik latin zk kin an di~~la haren (edo beste baten?) biak 

e oare eta bru aipatzen ez denarekin: ' 
. Thardesten du errege Davitek: S ifi . . 

(
nGah1 du: Egizue ongi, ahalez obra onetan enp1e;~~~=t~sacrijiczum iustitiae & sperate in Domino. Erran 

ero, 149). z ·eta gero orduan euzue Jauna baithan esperantza 

. . Espera en el Señor dice David h 
sacrijiczo de justicia, Y esperad en eÍ Sñor. Esta~: b az buenas obras. y en otro lugar: sacrificad, dice él 

. . uena manera de esperar[ ... ] (Guía, 105a). , 
A Azken ad1b1de argigarri bat 94 95 . 
d xularrek ematen duen testua Granadare - ~maldeetakoa izan daiteke Benan 
ue~a urdazubiarrak ezin egokiago dator:.1ea:e~ pare oa da. ~alere azken honek adierazten 

geh1ago, esan genezake Granadaren te pam~n a~stmdar batekin uztartzen du· are 
penso?a erabiltzen du: "se dice") Ax lstu~en azp1ru;i, aipatu gabe bada ere (hirua~en 
para bnez bestela: , u arre espreski dakarren aipamena dagoela."'Kon-

224-JuanL. v· 
, u1s tves-ek zehatzago eskainiko du iturria·" . 

el,~p~stol San Pablo consagró con su boca· Corro~ Menandro lo mamfiesta con una expresión que 
. . . ( De las disciplinas". Obras completas .II Ma~e~ la~uenas costumbres los malos coloquios 

' ' , gu -Generalirat Valenciana, 1992 400 ) , or. 
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Granadak: 

. 'l en la sepultura. y la causa desto es porque por 
( ... ] por lo cual se dice que duerm~~cm e ruraleza úenen los apeútos de los vicios tan 

razón de la vieja costumbre, que está ya _conve; e_n _na como ~na calentura lenta de tísicos, que está 
ínúmamente arraigados en los huesos Y médulas e su anun~, edicina (Guía 93b) 
allá metida en las entrañas del hombre, que no espera cura ru m , 

Ax.ularrek: 
. . n e ·ten baita, sukharra denbora luzeaz, eta 

Zeren nola baita hetika dari~ enushunkbat, z~1tu e~emediorik, mirakuilluz edo baizen, eta 
b artzeaz· eta entasun ar ezpai · t aphur bana hezurretan arrena s · b"hotzean barrena sarthurik dagoen az ura 

izaitekotz ere xoil luzaro: hala da denbora luzeaz, gogoan, eta ~en gaitza. Eta halakoagatik erraiten du 
gaixtoa ere. Hura da hetika gaixto sarthua, atheratze~ etadaerrelam· eta gaiñeko harri-estalkia. iaikitera eta hats 

. th ban b ena sarthua eta ehortzta goe . . . d 
San Augusnnek on arr . , d la Moles illa imposita sepulchro , ipsa est vis ur_a 
hartzera, utzten eztuena, usantza gaixtoa . e . permittitur. (Aug. Serm. 44 de verb1s 
consuetudinis, qua premitur anima. nec respirare, nec resurgere 

Domini tom. 10) (Gero, 94-95) 

. . Axularrek erreferentzia mota 
5.- Baina sarn ask?tan aipamen~~anunean ez gara Guía, Memorial eta 

desberdinak eta aberatsagoak es~aintzen ditu~la diezgbakarrik ari. Soil-soilik Granadaren 
horrelakoak bezalako erreferen~a zuzeneko lib1J!U · aldez aurretik aldentzeko, esan 
erreferentziak erabili zituela baiezta :akee~ ~~~~~ean urriagoak direla Axularrek 
dezagun bestelako li~uruetan ~~Gran ar:ai:i dezake egoera Granadak burutu Sylva 
eroaten dituenak bamo. A:dibide ?atek i ~ . atuz ero225. Honek " ( ... ] otiositas,', mater 
locorum eta Collectanea direlakoe1 bere F tzi.ga oisa "Bemar de considerat. ema-

. ,, d lakoaren erre1eren c.- · 
nugarum nouerca vrrtutum e l k " 11" eransten du Eta horrela gerta-
ten duen hitartean (Sylva, 355 odr.). 'i:x~l~~ne~ªfz~nekoetan eta G~ro-n agertzen diren 
tzen ere da Granadaren Sylva e ota o 

aiparnen askotan. turik ( ?) erabili zuela, 
Badirudi Axularrek erreferentzia gisa bestelako tes ere. 

eta ez bakarrik aipamenak bilatzeko edo osatzeko. 

. Ax l ek egindako aitorpenean (" · · · liburu 
6.- Bestelako testuen era?ilpena udarr n horren berrespena beste 

b 
. k tarik bildua") arg1 geratzen en arre ' de ozmoz oe ··· . . 

Paralelismo batznen bitartez erdietsiko da. . . 
d · ios para las ciencias 

Huarte de San Juanek, e.sa~erako, EC~t7e;zp:~:fre:ru nahi genuke lehen 
(Baeza, 1575) liburuaren lehen arg1ta ~ene;n larrek idatzitako beste testu batekin 
bertsioaren d:atu hau 226

) . badu P~~~~ J~sot~o pasarte batean (Esaera Zaharrak 6, 6-
paralelotasunik_ due?a. Egia esanb 'd kid tasunik gutxienez pare bat puntutan. 
8) oinarritzen dira b1ak. Halere a ute e 

ralis hiloso hiae (Olisipone, 1571) delakoari dagokionez 
225 - Berdin esan genezake Collectanea ~ P p n handik urte batzuetara: Loci communes 

(ezaguna denez, beste izen~uru batekm agertuko ze 

phi/osophiae mora/is, Koloma, 1604) - bes "talpen garrantzitsu bat "de la que surgen 
226 - Bertsio hori oinarritzat burutu zen 157~an lruñe: ent~:S~aíses Bajos tras el expurgo (que estas 

las restantes castellanas, entre ellas seis apare1 s 
úlúrnas no tienen en cuenta)" (Fresco Otero 1991, 33) 
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Honela da Donibane-Garaziko Huarterena: 

Y si Galeno considerara las sendas y caminos de la hormiga y contemplara su prudencia, 
su misericordia, su justicia y gobernación, se le acabara el juicio, viendo un animal tan pequeño con tanta 
sabiduría sin tener preceptor ni maestro que le enseñase. Vade ad formicam, o piger, et considera vias eius, 
et disce sapientiam; quae, cum non habeat ducem neque praeceptorem, praeparat in aestate cibum sibi et 
congregat in messe quod comedat.Proverb., cap. VI. (Examen ... , 89) 

Axularrek, aldiz, honela dio: 

Bada xinhaurriaren gobemuaz, zuhurtziaz, trabailluaz, elhorkizuneko egiten duen probisio
neaz, homizoiñaz, eta biltzen duen mantenuaz, nork zer erranen du? Nork eztu miretsiko, eta gogoeta 
eginen? Spiritu Sainduak berak igortzen gaitu aniamalia ttipitto hunengana, zer egin behar dugun 
ikhastera, erraiten duela: Vade adformicam, o piger, et considera vias ejus, et disce sapientiam quae, cum 
non habeat ducem nec praeceptorem, parat in aestate cibum sibi (Prov. 6). Zoaz, riagia, xinhaurriagana, 
eta konsidera itzatzu haren bideak eta bidexkak, ioan-ethorriak eta itzulinguruak, nekeak eta trabailluak, eta 

ikhasiko duzu zuk ere nota behar duzun aitzinerat eta bethiere bizi, ibili eta gobematu. Hark erakuslerik 
eta kidaririk gabe, bera.k bere buruz biltzen du udan, neguaren iragaiteko behar duen mantenua, bazka eta 
bihia. Eta bihi hura gordetzen du lurrean barrena, bera.k eginikako ganbaretan, eta bihi-tegietan. Eta hain 
da zuhur eta goithatu, ezen kanpoan deus ezin izanez, bere bilduetara bildu behar duenean, lehenik hozitu 
behar duen burutik hasten baitzaika bihiari: zeren bertzela sor liteke bihi hura, buztan liteke, belhar bihur 
liteke: eta gero handik harat, alfer-lan gertha lekidikaio bere leheneko zuhunzia guztia. (Gero, 36) 

Bien arteko kidetasuna animalia txikiaren bizimodutik ateratzen den 
ondorioan letzake lehendabizi, hots, pensonei dagozkien ahalmenak egozten zaizkio 
inurriari. Huanek "su prudencia, su misericordia, su justicia y gobernación" aitortzen 
dizkion bitartean, Axularrek "xinhaurriaren gobernuaz, zuhurtziaz, trabailluaz" hitzegingo 
digu, haren izaera "zuhur eta goithatu"-z. 

Baina paralelotasun honen garrantzia areagotu egingo litzateke isuritako 
kontzeptuen balioaz ohartuz gero. Rain zuzen ere, Inkisizioak Huarteren liburua aztertu 
zuenean "su prudencia, su misericordia, su justicia" ezabatzeko agindu zion, eta horrela 
arindurik atera zen handik aurrera, 1594garrenaz geroztik, alegia_ 

Axularrenak ez du horrelakorik. 

Horrezaz gain, bada paralelotasuna formalki nabannentzen duen elementu 
bat. Bai Huartek eta bai Axularrek egiten duten itzulpen-moldaketan, bietan latinezko 
"considera vias eius" esamolde berdinarekin itzultzen da: Huartek "considerara las sendas 
y carrúnos" era Axularrek "konsidera itzatzu haren bideak eta bidexkak", bietan sinonimo
bik:otea erabiliz. 

Gehiegi litzateke kasu honetan kointzindentzia hutsaz mintzatzea. Halaz ere, 
honek guztiak ez luke Huarte eta Axularren arteko dependentzia zuzenik ere adieraziko 
ziurrenik, honelako pasarte bakar baten paralelotasunak ez baitu ezer erakusten. Berriro 
ere, agian beraiek erabilitako iturri komun hatera eramango gintuzke hipotesiak. 

7.- Esan bezala, kapitulu eta pasarte zehatzei buruzko erabilpenak hainbat 
oharkizunen beharra daukate, izan ere Granadaren presentzia nabannena den arren, 
~enbaitetan tarteko obraren baten / batzuen beharra baitago arazoak egokiro esplikatu ahal 
iz.ateko. 

Ildo honetatik esanguratsua izan liteke Urkijok behiala planteatu zuen 
galdera oraingoz erantzungabetik ondorioztatu beharko litzatekeena. Guía de Pecadores 
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_________ VI.- Gero-ren sorreraz ________ _ 

liburuan izandako erredakzio desberdinak zirela medio, honela galdetzen zuen: "¿Cuál de 
las dos Guías de Pecadores utilizaría Ax.ular?" (1912, 9). 

Testuen arteko erkaketaren arabera, badirudi lehena ez zuela erabili, bertan 
zeuden hainbat pasarte ez baitzuen handik jaso. Horren adibide nabarmena da Gero-n 95-
96 orrialdeetako pasartea Granadaren bigarrenGuía-ren parekoa dena (ikus l. eranskina), 
eta lehen Guía-rekin (cf. Granadaren Guía horren edizioa: 1953, 76 or.) inolako zeriku-

sirik ez duena. 
Beste adibide bat urdazubiarraren 600. orrian ikusten dena genuke. Guía-ren 

lehenengo erredakzioak (1556) honela dakar pasarte hori: "Nada desto ha lugar que se 
diga, pues clama en su Evangelio aquella eterna Verdad [ ... ]" (1556: 1953, 55; 

azpimarrak gureak dira). 
Aurrekoaren kidea den testuan honela dio Axularrek: " Fedeak erraiten 

deraku [ ... ]" (Gero, 600) (azpimarrak gureak dira). 
Granadak bazuen testuinguru berean "fede" hitza erabiltzen zuen beste testu 

bat, guk behin-betiko Guía delakoan ez, baina Memorial liburuan aurkitu duguna: " pues 
de todo esto nos desengaña la fe" (Memorial 207) (azpimarrak gureak dira). 

Beraz, lehenengo Guía-ren zuzenketa egina zegoen Axularrek erabilitako 
iturri aszetikoan. Horrezaz gainera, badirudi pasarte zenbait Granadak Memorial-era karri
atuak zituela. Halere, dagokigun arazoa zailtzeko baina irtenbideari argi gehiago emateko, 
erantsi behar da lehenengo Guía-n agertzen den pasarte bat eta Memorial- era eraroana 
izan ez zena Axularrenean agertzen dela, Isaias profetaren hitzak jasotzen eta moldatzen 

dituena hain zuzen: 
¿Qué corazón no se despedazará con la continuación deste tormento? ¿Quién de vosorros, 

dice Dios por su profeta, pdrá morar con aquel fuego tragador, y hacer vida con aquellos ardores eternos?" 

(1556: 1953, 55) 

Axularrek: 
ArrazOinekin galdegiten du Isaias Profetak: Quis habitabit de vobis cum igne devorante? 

Quis habitabit de vobis cum ardoribus sempitemis? (lsai. 33). Halako lekhuan, hain su beroan, gar 

etemalean, nor egonen da? Nor biziko da? Nork iraunen du? (Cero, 599) 

Honenbestez, pentsa daiteke ez dela erabat zuzena Urkijok susmatu zuen 
harako hura: "Si no me engaño, ésta última es la Guía que manejó el párroco de Sara" 
(1912, 9), izan ere, ez bigarren Guía liburuak ez eta Memorial delakoak ere ez baitirudite 

pasarte horien guraso. 
Hortaz, galdera orain beste hau litzateke: lehenengo Guía-ren eta Memorial-

aren artean ba ote zuen Granadak bestelako ediziorik prestatu?227. Testuak ere latinez 
eskaintzen zuen ediziorik bai? Axularren aipamenetara egokitzen den testua (+ latinezko 

bertsioa), alegia? 
Edonola ere, arazoak argitu bitartean, bestelako hipotesirik ere plantea liteke 

nonbait, hau da, Axularren " iturria" Granadaren obrak erabili zituen autoreren bat izan 
daitekeen galdetu beharko litzateke elementu guztiak egokiro kalibratu ahal izateko. 

227 - Ez zuen horrelakorik susmatu Urkijok ondoko !erro hauek idaztean: "A no ser que se demuestre que 
los párrafos copiados del M emDrial están. á su vez tomados de otra obra anterior, resulta evidente que 
Axular imitó á Granada" (Urquijo 1912, 14), horren arabera, Granada ez den beste " iturri" bat 

tartekatuko bailuke hipotesi gisa. 
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H o ne k, jakina, ez luke derrigorrez adieraziko hi . . 
zenik Axularrena228; esan nahi dena h tzez-~tze~? itzulpen-moldaketa bat izan 
Granadaren obra ere zeharka eza u~nako hau da soil-smlik: beste liburu batzuk bezala 
Granadaren <?bren arrakasta, heda:en~ :t~z;:-e~¿a urdazubiar:rak,_ ~ta ez z~zenean. Et~ 
alboratzeko hipotesia litzatekeenik. ª era eskerga ikusiri.k, ez dirudi a priori 

8. - Nolanahi ere den ezin da met d 1 ik . 
ere aurki daitekeela Gero-n, best~ beste lib o o obeg oki ~aztertu i~ antzeko gehiago ' uruan rtan aipatzen direnak: 

. "Otras (kointzidentziak) podrán también hall vec1~as del siglo XVI, con toda probabilidad a menos uarse, a poc.o que se rebusque en las literaturas 
espanol que del francés. Las misma fuentes confesadas q eli me eqwvoque mucho, más bien del lado 
que n_o está del todo completa) en la edición del Cuero d~%~ sta estableció Angel Irigaray (aunque creo 

han sido consideradas en detalle" (Mitxelena 1971, l6S)(azpirn~e= ~~n Manuel de Lecuona, no 

Horietako batzuez baliatuz k . barr~na gehiago zor diela aszetikako testu icfa~z .onp:oba da~teke Axularrek liburuan 
be~o diogu zorrak ez direla ezinbestean ~uz':~ or~ arte aitortu izan dena baino. Eta 
baitaitezke, hots, eremu bereko literaturaren bidez ~i~~n behar, zeharkakoak ere izan 

Adibide argigarria aukitze d S . aztertuz gero. . n ugu an Agustmen aipamen aitortu batzuk 

. Axularrek De Vita Christiana liburutik h . . be~ekoak dira (IV. kap.) eta ia jarraian doazenak . . artutako aipamen b1ak kapitulu 
omaldeetako testuek honako transiziozk ,hikusiko de~ bezala. Gero-n 112 eta 125 

. 0 pasarte au dute haien anean: 

[ ... ] Et quod unusquisque vel celeri 1 . ~xpleverit, judicetur, evidentissirne demonstrat ~s ~e tardrns, prout peccatorum suorum modum 
mcendio, qui sua jam peccata repleverant, a:A~~=~; Sodomorum et_Gomorrhaeorum interitu atque 
GomDrrha_eorum repletus est, et peccata eorum eus loqu1tur, dicens: Clamor Sodomorum et 
Amorrhaeis vero quid dicit, qui sua nond magru: vehementer repleta sunt (Gen XVIII 20' De 
· · um peccata fm1erant, ' 

1

· 
c1V1tates crematae sunt, constat esse deletos? N nd quos post multos annos quarn supra dictae 
XV, 16) Quo exemplo ... " (Miane Patr l .. oXLum repleta suntpeccataAmorrhaeorum usqueadhuc (Id 

"' ' 0 ogw, · tom., 1035-1036 zut.). 

Nabannena denez, transiziozkoa d ·1 d 
125 orrialdeetan du islacla229· ei u ugun pasarte horrek Gero-ko 124-

Prometatu zerauen gure Iaungoikoak Ab . lu~eako erresuma on hura. Ordea etzerauen, prometatu etar:a;~:ata haren ondokoe_i, emanen zerauela 
lainkoak berak: Necdum enim completae sunt i . . eman. Eta zergatik ez? Ihardesten du 
berehala, zeren ezpaitira oraiño bethe eta k linzquztates Amorrhaeorum (Gen. 15). Ezterauet emaiten 

Hek newria betha dezatenean, eta kontua :;:plilu o';;ºrre;:n ~khatuak, zeinek baitadukate herri hura. 
haren ondokoei. ' uan ekiko derauet hei, eta emanen Abrahani eta 

. Etzuen iduriz hala egin Sodomak k. 
gehiago iguriki gabe, zerutik su bat igorririk err . oe m eta Gomorrakoekin: hek erran eta berehala, 
hunen gaiñean erraiten du San Agustinek· Quo e zitue,n. Z(elr2en ia ordukotzat neurria bethe baitzuten. Eta 

· exemp o... 4-125 or.). 

;;~ ~ ~~ri bi~e zen Farinelliren hipotesi kontrastatu gabekoa. 
. eraz1 bezala, honako hau ere ez da Axularr . . lZan behar. ek San Agusam derrigorrez zuzenean hartutako testua 
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Bada bestelakorik ere, eta nahiz eta bakarrik aipamenaren erreferentzia 
eman, Axularrek ia hitzez-hitz ernaten duena gainera: 

[ ... ) cogitantes quod quamdiu David exercitavit se in militia, non insultabit sibi luxuria; 
sed postquam in domo otiosus remansit, lavorabit adulterio, et homicidium commisit. Samson dum cwn 
Philistaeis pugnavit, non potuit capi ab hostibus; sed postquam dormivit in sinu feminae, et otiose curo 
ea remansit, mox capitur, et caecatur ab hostibus. Salomen dum occupatus esset in aedificatione templi, 
non sensit luxuriam; sed recedens ab opere, mox persensit insultum luxuaiae, et deficiens, femina 
instigante ad ídola, adoravit in thalamo virtulum aureum. Vigilate ergo, frattes mei, vigilate, et nolite 
deficere; uia nec sanctiores Davide nec fortiores Sansone, nec sapientiores Salomone vos esse cognovi 
(San Agustín, Adfratres in Ererrw, 17. sermoia; in Migne, XL tom. 1262 zut) 

Axularrek honela ematen du pasanea: 

Errege Davitek, ttabaillatzen zenean, gerlan bere presunaz zebillanean, kontu guti egiten 
zuen emaztez. Baiña astiari, eta aisiari iarririk, mandatariz eta bere ordaiñez egitekoen egiten hasi zenean, 
atzeman zen berehala, eta erori benzeren emaztearekin. Salomen ere tenploaren egiten hari zen bitartean, 
eztugu edireiten enganatu zutela emazrek, baiña tenploa akhabaturik, alferkeriari eman zeikanean, fite 
atrapatu zen. 

Bada Sanson ere gerlan zebillaiño, ezin egundaiño garaitu zuten bere etsaiek, baiña 
egitekoak eta gerlak utzirik, emazte baten altzoan bere plazerera etzan zenean, emazte hark berak enganatu 
zuen, eta gero etsaiek hartz.az nabí zutena egin zuten. 

Vigilate ergo, fraires mei, quia nec sanctiores Davide nec fortiores Sansone, nec 
sapientiores Salomone vos esse video (August. ad frattes in eremo. Sermo 17. T. 10). Zaudete beraz 
iratzarririk, ene anaia maiteak (dio San Agustinek), zeren eztakusat nik, zaretela zuek, David baiño 
sainduago, Sanson baiño balentago, eta ez Salomen baiño iakinsunago (Gero, 380-381). 

Horrelakoetan, badirudi beste testu mota batzuk erabili izan zituela 
urdazubiarrak berea burutzeko eta, daitekeena da hark ezer ez jakitea aipamenaz gainera 
zegoenaren jatorriaz. Ildo horretatik, erraz aurki daitezke antzeko aipamen sortak dituzten 
aszetika liburuak, baita Axularrez geroztikakoetan ere. 
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______ VII.- Líburuaren egituraketa 

Historikoki ez da dispositio delakoa aski berandura arte aztertua izan eta, 
ondorioz, ez dauka erretorika klasikoan beste atalek daukaten teorizazio maila. Horrezaz 
gainera, ez dira beti argiegiak inventio ataletik bereizteko arrazoiak, metodologikoki bate
raturik eman izan baitira gehienetan. Lausberg-ek zioen bezala, 

"Aunque Ja dispositio, como segunda fase del proceso elaborativo, hay que colocarla detrás 
de la inventio, en esa relación temporal de ambas fases del proceso de elaboración no se trata de una 
sucesión esaictamente separable y distinguible. Más bien, inventio y dispositio se hallan vinculadas una a 
otra de manera inseparable" (Lausberg 1990, 371) 

Erretorika klasikoaren arabera, beraz, dispositio operazioa inventio delako
aren ondoren egin ohi zen eta argumentuen eta parteen banaketaz ziharduen. Kintilianoren 
planteamenduan diskurtso edo obra baten antolamenduan honako prozesu hauek burutu 
behar ziren: lehenengo, obraren eta atal bakoitzaren banaketa; ondoren, banaketa horren 
fruitu ziren zati bakoitzaren edukien antolamendua, eta, azkenik, hitzen antolamendua 
ideien azalpenean. 

Lehenengo puntua, hots, dispositio-ari dagokion diskurtsoaren taxuketa 
nventio delakoarekin ere planteiatu ohi zen bitartean, edukien ordenamenduaren arduraz 
ez zegoen zalantzarik. Laburbilduz, "la dispositio es la que impide el caos de las ideas y 
de las palabras" (Lausberg 1990, 372). 

Oro bar, hiru ziren edukiak antolatzeko modu ortodoxoak: goranzkoa 
(hasieran indar gutxien duten argumentuak eta bukaeran sendoenak), beheranzkoa (argu
mentu sendoenak hasieran eta ahulenak bigarren maila batean) eta homerikoa (argumen
tazio sendoenak hasieran eta bukaeran eta ahulenak erdian). Halere, oratoria sakratuaren 
praktikan aipatu kanona ez zen hertsiki betetzen. 

Orobat, ideien azalpenean antzeko hazte prozesu bati ematen zitzaion 
lehentasuna: tamainaz osagai motzena zena luzeena baino lehenago jartzen zen; esanahiari 
zegokion heinean, goranzko hazte bat edota zabaltze semantikoaren araberako hazte bat 
eman ohi zen. Honek, jakina, garrantzi handia izango zuen elocu!io arloko zenbait 
Puntutan, batik bat hitz multzoetan eta sinonimian. 
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------- . . re okion; ordenamen~u <1;11ifi-
Hau guztia, dena den, ordob na:-~~~a~ eJi zitekeen hartan) zilegizkoa 
ak dota bestelako faktore atz 

zialean (eg~r e · d takoa haustea. · · · 
zen disposmo-ak agm u . b da ere230 izatez disposmo-
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bezala hasierako e ernen ak · iturriak kultur 

tradizioaren ~:k~:~~~~finkatzeakk~ ~~~~!~~~c;:feg~:~~ i~:~akeen:tlc (nori 
ak b ) ahaztU gabe testu 

korronte ' e~a · ? · akurle mota, etab.). ,, 
eskaintzen za.ion liburua, rr . b . "Gornendiozko karta dela-

Axularren kasuan nabarrnena da hau gur!.~~o gara zehatzago hauetaz). 

zail 
.,, eskainitakoan (aurrerago 

koan nola "Jrakurt eart u·a ikusiko den bezala, argu-
. ki atala Beste guz ' iku tutik. 

Honaino exordioart dago edon . · ~tuko zaio erretorikaren spun 
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hecho los había examinado 
--~~--::-::::-:;;::;-;;;"fu;~-;rr de la dispositio (como tales, de . , en el ámbito de la 
230 - " [ ... ] aunque sean un feno~eno ·nci ales analizan las partes del discurso 

Aristóteles), los tratados launos pn p 
. . ,, (Mortara Garavelh 1991, 70). 
inventw 
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7.1.- DISPOSITJO-A GERO-N 

7.1.1.- AURRETIKOAK 

Axularren liburua formalki, eta hipotesi gisa, egileak egituratutako obra 
koherentetzat hanu behar bada ere, esan beharrekoa da ez dituela atalak "sermoi orto
doxo" batean bezala betetzen, besteak beste erabat desberdinak direlako liburu baten egi
turaketa eta "sermoi eredugani" batena. 

Sermoietan bezalaxe, predikarien obra gehientsuenetan, "en todos tiempos 
ha sido común que el tema [ ... ] se divida en tres o más puntos principales" (Curtius 
1976, 744: oharra 47), horietako formula errazena honako honetara mugatzen zelarik: 
sarrera, gorputza eta ondorioak. 

Teoria erretorikoan, dena den, zehatzagoa ere izan liteke eskema nagusia: 
exordioa, narratioa, divisioa, confirmatioa, confutatioa eta conclusio delakoa. 

Esku artean dugun liburuan erraz atzematen dira horietariko parte batzuk. 
Exordioa-ren funtzioa, esaterako, liburuaren hasierako hitzaurre biek edo osatuko lukete, 
lehenengoak eskaintzarena beteaz eta "Irakurtzaileari" izenekoak benetako exordioa 
eginez. Haien harnean, esan gabe doa, zati desberdinak bereiz daitezke. Ohiko protasia 
edo argumentuaren azalpena hasiera-hasieran agertuko da, hots, bai obraren eskaintza edo 
inbokazioa delakoan (Etxauzi eskainitako "Gomendiozko karta" -n, alegia) eta bai 
"Irakurtzaileari" delakoan. Eskaintzak, bestalde, dagokion izaerak horrela markatzen 
baitu, osagai panegiriko handia erakutsiko du (kasu honetan Etxauzi zuzendua), eta, 
gainerako eskaintzetan ohi bezala, liburuari eskaintzaren jasotzailearen araberako ospea 
eta prestigioa kutsatu nahi zaio, irakurleek ongi har dezaten eta, finean, arrakastatsua izan 
dadin. 

Zuzenean "Irakurtzaileari" luzatutako testuari egokituko zaio exordioaren 
funtzio nagusia, bertan azalduko obraren gaia edo haría zein den adierazi baino lehen, 
exordioei dagokien captatio benevolentiae delakoa planteatuko baita. Ildo horretatik, eza
guna da oratoria erlijiosoan -baina ez bakarrik hartan- exordioaren xedea entzule-ira
kurleak " benévolos, atentos, dóciles" (Granada, Retórica, 554a) bihurtzea zela. Uler
garria da, bada, Axularrek bi za.tal hauetan jani zuen arreta eta zehaztasuna. 

Jakina, liburuaren gorputzari egokituko zaio erretorika klasikoak narrarlo, 
divisio, confirmatio, confutatio eta conclusio bezala definitzen dituen atalen garapena. 

Liburuan zehar, mezu zehatz baten ( = berehalako konbertsioaren beharra eta 
atzerapenaren ondorio gaitzak) inguruan planteatuko dira kapitulu eta kapitulu multzo des
berdinak eta beraietan agertuko dira -gehiago edo gutxiago- berbaldiaren parteak. Narratio 
delakoa231 baino askoz ere gehiago landuko da, esaterako, konfirmazioaren arloa, nahiz 
eta narrazioaren arlo bat ere (exempla-rekin lotua dagoena, hain zuzen) maíz agertuko 
den. 

231 - Erretorika klasikoaren arabera, narratio edo dihghsiz delakoa ez da garrantzitsua diskunsoan, ez bada 
genero judizialeko arazoetarako bederen, non guztia azaldu behar baita ahalik argien. Garrantzitsuagoak 
dira gorago aipaturako propositio-a eta confirmatio-a, plantearnendua eta demostrazioa, finean. 
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Argumentazioaz diharduen atala izango da liburu honetan gailenduko dena, 
bertan confirmario eta confutado atalek demostrazioa bideratuko dutelarik. Kontsiderazio 
eta argumentuen frogatzeko mekanismoak honako hauek izango dira nagusiki: auctoritas 
delakoaren bidez (Eskriturena, Elizako Guraso eta doktoreena, filosofoena, ... ), exen
pluen bidez eta konparazioen bidez. 

Horrelakoetan, bukaeran ezinbestekoa ohi zen peroratio -ak petitio delako 
bat eramaten zuen normalean, literaturan barrena topos bihurturikoa gainera, hau da, 
entzule-irakurleari tratatutakoaren komenigarritasuna eta erabilgarritasuna azpimarratzen 
zizkiona. 

Hori guztia, adierazi bezala, Gero -n zehar atzeman daitekeena da. Halaz 
ere, egituraren aldetik erakusten bide dituen gorabeherak eta anabasa antzekoa kari, 
azterketa erretorikorako arazo gaitzak ekarri izan ditu zenbaitetan, izan ere, ea liburuak ba 
ote duen liburu bezala kontsistentziarik (koherentziarik, lotura logikorik, ... ) baita 
planteatzen den lehenengo arazoa. Bigarren arazoa, eta latzena nonbait, ea ez ote zen Gero 
hau bi liburutarako prestatu materialaren zitu aldrebestua izango da. 

7.1.2.- EGITURA FINKATU NAHIAN 

Luze eztabaidatu izan da Axularrek bere liburuari emandako dispositio -az. 
Liburuak hutsune nabarmenak erakusten ditu bai tematikoki eta bai formalki, ahaztu gabe 
liburuaren azalean bertan eta irakurtzaileari zuzendutako hitzaurrean agertu planteamendu
arekin sortzen den kontraesana, inondik inora ez baitira iragarritako bi parteak antze
maten. Horreza gain, eta aldarrikatutako printzipioei uko eginez, tematikoki ere kapitulu 
zenbaiten anean etenketa bortitzegiak ematen dira: ez da beti jarraipen zuzenik eskaintzen, 
etab. Oro har, bada, esan beharrekoa da liburuaren planteamendu orokorra ez dagoela 
argi, aurkibidean bertan ohar daitekeenez. 

Era berean, folmalki kapitulu· eta atal zenbaiten arteko konektoreen falta 
nabarmenegia da, nahiz eta ezaguna den tematikoki loturarik ez duten atalen arteko sasiko
nexio formalak ere egin daitezkeela (definizioz konektore gramatikalak232 direnak era
biliz, esaterako); hau guztia, aurreko eta ondoko kapitulu eta atal zenbaitekin konektatzeko 
lokailuen faltan antzematen da. 

Jakina, honek guztiak ikuspegi nahaste-borrastetsua ekartzen dio liburuari. 
Urkijoren hitzetan agertzen den bezala, 

[ ... ] con esta cuestión del orden en que están düpuestas [sic] las diversas materias de la obra 
maestra de la literatura vasca se relaciona otro punto oscuro, cuyo esclarecimiento no deja de ofrecer ciertaS 
dificultades (Urquijo 1912, 11) 

Ez da ahaztu behar itxura horretan oinarritu izan direla Axularren egiletza 
baino, editorearekin liburua apailatzeko azlcen ardura zalantzan jarri diotenen plantea· 
menduak: Axularrek berak izendatutakoren bat izan ote zen?, haren iloba agian?, 
editorea?, ... 

232 - Beste modu batez esanda, "[ ... ] des morphemes qui ont pour fonction de lier deux énoncés" 
(Maingueneau 1987, 117). 
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Baina puntu honetan be · . 
::~bal!l bes te ~atek, da tu berrirÍk e~~~r~f ogu, argit~pena Axularrek pres tatua izan 
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. . . do horretatik, kezka h . an. 

~:::~s~:~~~t~~ena. Ahale~ horie~~~~~~~~::i~e!.~i~an da,,li~uruaren "Iogika" 
asko zor baitio h xau~perena izan da beharbada berand o oago_ bihurtzeko saiorik 

arenan. , uago etorri.ko zen Lafitterenak 

Ezaguna da Inchauspek be · . 
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expurgaturik atera zuela Axularrena R lre ideologia erlijiosoa.k ezinbestean hart 
atasun haren antol d . · a ere, zalantzazkotzat aratua, 

utzi zituen agerian le':~g "zik~ bema prestatzean, liburuaren barn~foegik~aten zluen jatorri~o 
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7.1.3.- INTXAUSPEREN BE 
RRANTOLAMENDUA (1864) 

. Harek prestatu ed.izi"oare "Aí . ntuen bi ar · . n tz1nsolha " · 
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L .b -,- e ecm comprenituz gueldi aur ircen den· 
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Partetan ban Horretarako, Axularrek azalean esandak . . 
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VII._ Liburuaren egituraketa 
------

Leben partea: GEROTIARRAK 
I- Alferra (1, 2 eta 3. kap.) 
II- Gaztea (13. kap.) 
m- Zaharra (14. kap.) 
IV- Hiltzera doana (15. kap.) 
V- Amegaria (19. kap.) 
VI- Haserrekorra eta berratsua (20-30. kap.) 

VII- Atsegalea(31-44. kap.) 

. . GEROTIARREN PIZGARRIAK 
Bigarren partea. ) 

I- Geroa ez da geurea (4 eta 5. kap. 
II-Geroago nekezago (6-8. kap.) 
IIl-Bekatuen neurria (9. kap.) 
IV- Jainkoaren atsekabea (53. kap.) 
V-Aingeruen atsekabea (54. kap.) 
VI- Guzúen atsekabea (55. kap.) 
Vll- Kontzientziaren a1adura (45· kap.) 
vm- Obra onen galtzea (16- 18· kap.) 
IX- Denboraren galtzea (12. kap.) 
X- Jainkoaren miserikordia (10 eta 11. kap.) 
XI- Jainkoaren justízia (56-60. kap.) 
Xll- Benutearen erraztaSUJl3 (48-50. kap.) 
Xill- Bertuteak dakarlceen bakea (46. kap.) 

AZKENTZA ) 
I- Behar dela konfesatu (51eta 52. kap. 

T 

Il- Behar dela oniraun edo perseberatu ( 4 7. kap.) tik 
. be antolamendurako irizpideak t~ma . o-

Berehala so~ ~ait~keen ~z~, itul~en arteko ustezko loturei muzm egiten 
formalak izan ziren nagusikí, moiz zenbait p 

zitzaielarik. . . a erakusten du lntxausperen egitur~eta 
Azpl·marratzeko puntu interesgarn b"l l"buruaren blokeez nolabaiteko 

k anean zera 1 en 1 ' · " · " 
honek· kalonjea ongi ohartU zen es utik esan nahi baita. Oro har, beraz, ongi zantu 

· · raku d ten bloke tema oez ak") autonorma e s!en u (ik 7 3 2 atala: "Egituraren zantzu · 
zuen Intxauspek liburua us . . d ah1·z eta oro har lehenengo 

· otsuagoa a, n • ' k Berrantolamendua, ~emz, ~az z ruten atalak elkartu zituen Intxauspe 

P
artean "bloke" moduan zalantzarik eskaint~en eh.garren partean lortutako antolamendua 

. ,, ·d · ildotik Horrezaz gain, 1 
"gerot1ar b1 e zrrenen . . . b";no hobeagoa gure ustez. . G l hen edizioarena ""' , . 
ere ez zen izan ero -ren e . izan geroago inspirano-

1 ndu bemak ere ez zuen ' . arik e· 
Edozein modutan, anto ame, d Pecadores líburuaren kointzidentn er · 

. 'tzat hartua izan zen Granadaren Gwq e d 1 dición de 1864. Sea de esto lo que 
!~~aquí la nueva disposición de matenlas deenª a~optado por M. Inchauspe tampoco 

d gurar es que e or 
quiera, lo que pueF oLas~ d Granada" (Urquijo 1912, 11) 
coincide con el de r. UlS e . atic" (Intxauspe 

k "ienden dehcatutasunag . n 
Nabarmentzekoa da J:1txauspe ak bera agerian uzten duela kalonJeare 

1864 viii or.) egin zuen taxuketa mteres~tu k:~itako lerro zaporetsuek (32. kap_.~ 
esku~. Adibide gisa, . Axularre~ Nerom e~renean , haren ama, "munduco _emazten 
gozotasunik gabeko b1~urtze~ d.f ª .rn::.~ean sartzeko moduan geratu zelarik. 
prestuena" ez bide zena ia maruro ogio 
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7.1.4.- LAFITTEREN BERRANTOLAMENDUA (1943) 

Anabasak eta logik:a tematik:oaren faltak eraginda, badirudi Zünharreko 
kalonjearena bezalako kezka agertu zitzaiola Lafitteri ere: "Inchauspe zenarekin aitor dugu 
kapituluak guti-aski nahasiak direla. Ez bide ditu Axular-ek berak ordenu hortan ager
arazi" (Lafitte 1943a, 26). 

Liburua irakurri ahala sortzen den inpresio horrek berdintsu jarraituko du 
handik: hamahiru urtetara ere: "Liburua irakurtuz aise ageri ditake nor-nahiri, kapitulu 
guziak ez direla behar luketen lekuan. Nola behar litzaken ondozkatu eta elgarri jarrik
arazi, ez da argi-ere" (Lafitte 1956, 342). 

Baina, hipotesi hori abiapuntutzat, Lafittek lntxauspek baino aurrerago egin 
zuen argitalpenaren arduradunen susmatze-kontuetan, izan ere Axularrek ez zuela argita
ratze Ianen erantzukizunik zabaldu baitzuen, ezta azken aipalaketarerúk ere: 

"( ... ] itchura askoren arabera, Axular-ek ez bide du berak. {chaharregiz ala ni.k dalcit-a?) bere 
liburua argitarat eman: ilobak ala bertze norbaitek hartu dituzke eskuz eginikako gai guziak, lehen 
panekoak eta bigarrenekoak, elgarretarik berechi gabe, eta nolazpait bildurik ager-arazi"(Lafine 1943a, 28-
29) 

Era berean, urdazubiarrak liburuaren azalean agindutako bi parteen arazoari 
zegokionez, Lafittek hona.k:o hipotesi hau erantsi zuen: 

"Beharrirat erraren (sic) dautzugu, gure iduriko, bigarren zathia, parte segurik, ez dugula 
batere galdua [ ... ] lehen panekoak eta bigarrenekoak (gaiak, alegia), elgarretarik berechi gabe eta nolazpait 
bildurik ager-arazi (zituzten). 

Bekatu zailenak eman dauzku eskutan dugun liburu ederrean; bainan ez bide zen lau bekatu 
hoitan gelditzekoa: ohointzaz bederen bazukeen kapitulu-alde on baten gaia. 

Gure aburo osoa emaitekotz, erran ginezake Axular-ek ez zuela bere bigarren partea hasi 
baizik: sail handiari lotua zen [ ... ] Damurik ez baitzuen bururatu!" (Lafitte 1943a, 28-29). 

Edozein modutan, eta esandakoak esan, badirudi Lafittek bukatugabetzat 
zuela liburua: "Itchuren arabera, Axular-ek bere lana bururatu balu, benze jaidura 
gaixtoak ere jorratuko zituen -behirúk behin, gezurra eta ohointza, - eta naski bertuteak ere 
goretsiko" (Lafitte 1956, 343) 

Guztiarek:in ere, ez bide zuen gustoko Intxausperen kapitulu-ordenamendua: 
"Inchauspé zenak bere gisako segida batean ezarri zituen, bainan bertze arrimurik asma 
ditake" (Lafitte 1956, 342). Eta, egia esan, beste bat asmatu zuen. 

Laburturik:, Lafitteren bildumaren berrantolatze hariak honako hauek izan 
ziren: 

" [ ... ] lehen parte batean Axular-ek erakusten dauku zertako ez den luzamendutan ibili 
behar: 

Lehenik, geroko uzten den konbensionea mentura tcharrean delakotz; alabainan geroa ez da 
gure eskuko, geroago eta nekezago da onerat itzultzea; 

Bigarrenekorik, gure bekatuzko estatuak zeru-lurrak histen ditu; 
Hirugarrenekorik, bekatuan egoiteak dohakabe uzten gaitu; alabainan bihotza doluminez 

dauka bekatoreak; bekatuan higatu denbora galdua du; etemitatea galtzen du; ez du ezagutzen bertutearen 
gozorik. 

Zathi honarik jalgi ditaken chedea: kofesatu behar dela eta ongian iraun. 
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Bigarren zathian chehe-chehea ikenzen ditu lau bekatu nausi: alferkeria. zin egiteko usaia, 
haserrea eta lohikeria. Bakotchaz erraiten du nolako ondorioak dituen eta nola ditaken garait" (Lafitte 1956, 
342-343) 

Irizpide horiekin, beraz, Gero liburuan azaltzen diren kapituluak honela 
barreiatuko ziren Lafitteren antolamendu berrian (ik. Lafitte,1943a)234: 

A) Zertako ez den luzamendutan ibili bebar 
1) Geroko uzten den konbensionea mentura txarrean da 

l. - Geroa ez da gure eskuko (IV-V) 
a) bizitzeko segurantzarik ez dugu 
b) menturari ez ditake fida 

2. - Geroago eta nekezago da oneratzea (VI-IX) 
Jainkoaren miserikordian ez othe ditake fida? 

Ihardesten dio Axularr-ek (X-XI) 
II) Gure bekatuzko estatuak zeru-lurrak trixkatzen ditu 

1.- Zeruan (LIII-LIV) 
2.- Lurrean (LV) 

ill) Bekatuan egoteak dohakabetzen gaitu 
l.- Bihotza dolu-minez dago (XL V) 
2.- Bekatutan higatu denbora galdua da (XII-XVI) 

Bidenabar bi hitz justiziazk:o eta miserikordiazko obrez (XVIl-XVIII) 
3.- Etemitatea galtzen du bekatoreak (L VI-L VIIl) 

Anetik zuzen da ifemua betikoa izatea (LIX-LX) 
4.- Bekatoreak ez dazagu bertutearen gozoa (XLVI eta XLVIll-L) 

Xedea: Konfestatu behar da eta ongian iraun 
1.- Penitentzia ontasuna da (Ll) 
2.- Usu kofesatu (Lll) 
lraupena (XL VII) 

B) Bekaturik zailenak 
1) Alferkeria (I-Ill) 
11) Zin egiteko usaia (XIX) 
fil) Hasarrea eta herra (XX-XXX) 
IV) Lizunkeria (XXXI-XLIV) 

lkusten denez, Lafittek estu-estu jarraitzen du Intxausperen "partiketa"; 
ondoko berrantolamendurako, berriz, nolabaiteko egitura-iraulketa eragin zion kalon
jearenari, hau da, azken honek hasieran jarritakoa harek bukaeran ondozkatu eta alde
rantziz. Baina, edozein modutan ere, berdintsu jaso zituzten bi-biek logikoenak eta kohe
renteenak ziruditen "blokeak" eta, ordenatu ondoren, koherentziarik gabe gelditzen ziren 
hutsuneak beste kapituluekin estaltzen saiau ziren. 

Oro har, blokeak edo diren horiek Intxauspek Lafittek baino hobeto zatitu 
zituen arren, Lafittek harako hark kontutan hartu ez zuen elemento berri bat tartekatu zuen 
berrantolamendurako irizpidetzat, hots, bigarren partea lehenengoarekin nahasia bazen -
eta horrela uste zuen berak-, liburuaren azalean Axularrek zioenaren araberako bigarren 
partea-edo izan zitekeenaren bukaeran kokatu behar ornen ziren ezinbestean " bere eguin 
bideari lotu nahi 9aicana" -ri eskaini beharrreko gidak eta erremedioak. Horretan 
oinarriturik, bada, Lafittek, bukaerara (bigarren partea osatzen zuen "B" atalera, hain 
zuzen) pasatu zituen Intxauspek "Guerotiarrac" izenburupean hasiera-hasieran, lehen 

234 - Parentesi artean, zenbaki erromatarrez idatziak, dagokigun liburuaren lehen edizioan kapituluek 
daukaten kapitulu zenbakia jarriko da. 
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panea osatuz, kokatuta zeuzk:an k . . 
20-30 eta 31-44, guztiak berdin-be:Ji~n:;~;~~~ (13, 14 eta 15.a izan ezik): 1_3, 19, 

Lafitteren lehen zatia osatz k . . 
ordena berbera erabiltzen da (ikus d ke o ere, b1zpahrru aldaketa kenduta Intxa 

on o o grafikoa). • usperen 

Gure ustez, dena den Lafi k k . 
burutzean, besteak beste liburu ' .ne o er 1amagoak egin z:ituen bere ond 
mantendu beharrekoak ~eftia) l~en gkaia ze~tr~tz~n duren hasierako kapituluak ºc~~pena 

• /:> uz anpo Jam zituelako. asieran 
. . Eta berriro ere, antolatze-ftid od 

~~~~~ªa~~.a::~~dfc~~~n~ªi;i~ue~ ~~n :~d~~~~~· :s~~~:~%~~u::~:itulu 
begiratu oabe a zen sazatzen da baina beste hainb t fr 1- • otzar 

1:> • a ~taren gehiegi 
INTXAUSPE 

Lehen Danea: Gerotiarrak 

[y 1-3 kap.J -

II) 13 kap 
III) 14 kap . 
IV) 15 kap: 

V) 19 kap. 
VI) 20-30 kap. 
VII) 31-44 1'.ap 

I) 4-5 kap . 
II) 6-8 kap. 
III) 9 kap. 

IV) 53 kao. 
V) 54 kap. 
VI) 55 kap. 

[ VII) 45 kap. J 
VIII) 16-18 kap 
IX) 12 kap. 

[x> 10-11 kapJ 

0I> 56-60 Jt.a0 
&I> 48-so ka~ 
§nn 46 kaD.] 

~~2kentza 

r;;' ~ ~ 51-52 kap) 

II) 47 kap . 
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A) Zertako ez den 11.l.Zamend uian 
ibili behar -

1) Gerozaleen natura t<arra 

1. - ~ 
2.- ~ 

[10-11 kap.J 

I1) B enturak zeru-lunak triskatu 

1.- 53-54 kap. 
2.- 55 kap. 

III) B ekatuak dohaka.betzen gaitu 

1.- Gsx.apJ 
2.-

3. -

4 .-

12-16kau. 
17-18 kap. 
56-58 kap. 
59-60 kap. 

[ 46 kap] 

( 48-sokaU 
Xedea 

1 - ~ 
2.- ~ 

47 kap. 

B) Bekatuzi.k zailenak. 

I) [1 -3kaPJ 

Il) r 

III) 
IV) 

19 kap. 
20-30 kap. 
31-44 1'.ap. 



1 
VII.- Uburuaren egituraketa 

7.2.- GERO-REN ANTOLAMENDUAZ 

en aurrean egon izan direla jakin 
Granadaren obrak maiz a~ko Axu~arrroiektaturiko plan orokorrak urrun 

. d zubiarrak bere hbururak P.. f' ·lmente se echa de ver[ ... ) 
b~dfil?gdun ~~~~:netik. Urkijok zioen_bezala, [h~ d~~1que próximamente un siglo 
drrud1 oming ir Axular, distaba mue 
que el plan que se prop~so ~ada" (Urquijo 1912, 8). . 
antes de él, había escogtdo . iki erakutsi duten kezkarekin bat_egi-

Inchauspek, Lafittek eta Urkíxok bedrez . akerek ziturik eman dezaketenik ez 
du uste berrantolamen u sai 

ten dezakegun al'.'.en, ez . gu arrantzitsu finkatzen. . . 
bada aldez aurretik zenbait puntu g . tik interesgarriago rruditzen 

Guketz erretorikaren eta literatur_aren ~:f:::Oez jabetzea eta diren bezala 
. bran atzernan' daitezkeen elementu pe~::~enadak dagokien lekuan kokatuz eta 

zaigu o . zk antolamenduaren arazoaren 
azaltzea, ba~ 0 hl t tiko hutsetatik aldenduz. 
gainerako saiakera po e 

7.2.1.· AXULARREN ASMOAK . azoak· barne-koherentziarena, lehe-
Oro bar bi dira hemen nahas~n diren ar . at~rrian bide zeuden bi part~en 

ne~goa, eta, hone~i~ es::~~~~~;:~~~~~' ~:~ak~Gbero ht~oBJ~~=~:~~ ~~~~ 
fru1tua ez ote zen izan, º a daiteke bi crarren , este 
tuko garen arren, dagoenek~ ~er º 
izan dezakeela erantzun sen o . . di n lehenengo datuak. Izan ere, 

· n arlokoak dira mgu . da k crun puntu 
Edo~ola ere, b1garrenare . tzen eta bideratzen 1oateko uz ªº 

Axularrek bide zituen asm?en arazoa argi 

zehatzenak honako hauek dira: . b atuko dela esaten zaigu: 
al obra b1 partetan an 

a) liburuaren az ean . da .,;dtzeral ] Bigarrenean 
· ik emaiten ... ·· · . artt'tua eta berezia, lehenb1z oan 

"( ... } b1 partetan P 
kidatzen da eta aitzinatzen [ ... ]. b lde lehenengo parte bat 

. .,, k . nitako atalean, esta ' 
b) "Irakurtzailean es ai · b·garrena: 

. dazubiarrak, eta gero, agian 1 . . . 
benturatuko duela dio ur thera Baiña iccussmc cein 

. 1 arrequin, eta batetan a · . gur 
"Eta nahi nituzqueyen b1 p~eac e ce hartu naiz eta veldurtu, eztiren b1deac aseº se 

. direiten den euscaraz esquiribatunc, gogoanhbe . Eta ha.latan hartu dut gogo, lehenb1c1co parte 
gau~a gun e . b edo behaztopa a.m. · agaiten den, cer 
eta garbi, ba~en bitarte::on~:\~·:rriuiaquitera be~ala ~tcinerat i~rt~~~ H;~:~o c::~u haren arauaz, 
hunen, lehemc. ventur , r nola minwo den, av1su eman a~ ~ barrenean guelditceCO eta 
beguitarte 1~aiten duen, eta no . partearen camporat atheratceco, o 
ethorquiyunerat governatceco: Eta b1garren 

estaltceco" (16 or.) . . hitzaurreen ondoren,_ liblJ!Uª hast~n d~~ 
d) Horiezaz gainera, ex~rdio_gi~~raziko da (adierazten 1arraituko da.) egi 

lekuan bertan honako izenburu nagus1arekin 

gogo duena: 
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"GUERO 
HAS1EN DA GUE
ROTIC GUERORA 

dabillanaz, eguiten den, li· 
buruaren lehen partea" (21 or.) 

Honekin guztiarekín, bada, argi utzi behar da lehenengo kapitulua(k) 
inprentara bidaltzean ere bi partetako asmoak irmo irauten zuela Axularrengan eta libu
ruaren lehenengo zatiaren argitaratzeari ekin ziola 

Halere, hiru lekuotan baieztatutakoa egia balitz ere, zalantzan geratzen zaio 
irak:urleari ea nolak:oa izango zen bigarren parte aitortu baina ezezagun hori, izan ere, 
tematikokí balizko bigarren liburukoa beharko zuena (edo beharko zuenaren zati 
garrantzitsua, bederen), lntxauspek eta Lafittek adierazi bezala, lehenengo honetan emana 
baitirudi. 

Horren ondorioz, eta autorearen asmoak asmo, irakurleari geratzen za.ion 
susmoa gorago aipatu herbera da: ea ez ote zen (Axularrek berak aginduta edo, ziurrago 
izan daitekeena -baldin eta horrelakoetan ziurtasunik bada, bederen-, bestek bultzatuta) bi 
líburutarako prestaturik:o materialea bakar batean argitaratzeko apailatu eta bakar batean 
argitara eman. 

Hipotesia areagotzeko, ez genuke azpimarratu gabe utzi nahi Axularrek bere 
obra adierazteko erabilitako hipokoristiko baten kasua: "Eta hala deliberatu nuen, buru
eragotzkarri bezala, liburutto baten, bi partetan partiturik, gero hunen gaiñean egitera" 
(15-16; azpimarra gurea da). 

Orain arte nabarmendua izan ez den atzizki txikigarri bat darabil, teorian -eta 
gutxienez!- seiehun bat orrialdeko liburua izan behar zuen hura adierazteko. Jakina, 
argitaratutakoa Axularren asmoetan lehen partea baino izan behar ez bazen, nekez uler 
daiteke "libunutto" delakoaren erabilpen erredundante hori235. Atzizki txikigarrien zale ez 
zen autore batentzat (ez behintzat etengabe ikusmiran zuen Granadaren mailan) "liburutto" 
hitzak errealitate objektiboaz gain zebilen humilitas arloko topos hutsa erakutsiko luk:e? 
Ala benetako liburuska erabilgarriaren errealitatea (orrialde gutxiagokoa, alegia), gero 
bestek puztua eta apailatua? 

Remen egonik, eransteko datu adierazgarria izan daiteke lehenengo koader
notxoen plametan sistematikoki agertzen den akatsa, hots, Krisostomoaren erreferentzia 
guztietan "hom." (=homilia) jarri beharrean inprimatzaileak "tom." jartzen du. Horrela 50. 
orrialderaino. Handik aurrera ondo agertuko dira guztiak. 

Zer adieraziko luke honek? 16 plarnako lehenengo koademotxoak zuzendu 
gabe argitaratzen hasi ondoren egin zirela zuzenketok, eta bakarrik handik aurrera
koetarako? Antolamendu berria -egon izan bada besterik!- ez zen lehenago planteatu, 
inondik ere. 

Honek guztiak, dena den, Intxauspe-Lafitteren hipotesiaren bidetik 
sak:ontzen jarraitzeko elementua lirudike ziurrenik. 

235 - Gehiagotan ere agertuko da: "liburutto hunen, kanporat atheratzeko, ausa.rtziaren hartzera" (4 or.), 
"Liburutto haur da emazunza" (4 or.), "Ediren bedi liburutto hunetan (10 or.), "Eztut liburutto haur 
letratu handientzat egiten" (19 or.). 
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7.2.2:- HIPOTESIAK GARATZEN 

Aurreko galderak ez du oraingoz behin-betiko erantzunik izan. Eta, horrezaz 
gain, eman izan diren guztiak hipotesien erresumakoak gertatu dira. 

Gehienik ere, zitekeen jatorrizko egituraren -baldin egon izan bada dugunaz 
besterik!- pista bakarrak obran bertan bilatu beharko lirateke, ez baitago tamalez bestelako 
informazio-iturririk (eskuizkriburik, besteren erreferentziarik, ... ). Aztarnok bame-kohe
rentzian eta gaiaren taxuketan eta garapenean bilatu beharko lirateke nagusiki, hau da, 
inon agertzekotan, horiexetan aurki liteke beharbada azalean iragarritako bi parteen 
arrastoak, azterketa estilistikoak sistema elokutibo koherente bakarra erakusten baitu obra 
guztian barrena236 . 

7.2.3.- GAi TAXUKETAZ 

Tematikoki, goian adierazi den bezala (ik. 6.1 .1 atala), egia da teorian bi 
partetan garbi bereizturik joan behar zuten kapituluak (zenbat kalten egiten duen luza
mendutan ibiltzeak, batetik, eta eginbidean bideratzeko gida, bestetik) nahasian agertzen 
direla (kapitulu bat bestearen atzetik normalean) eta, ondorioz, indarra hartzen duela 
"anabasa" -ren hipotesiak. 

Honetan guztian, alabaina, badu Luis Granadakoaren obrak zerikusirik 
nonbait, haren irizpidearen parekoa baikenuke, iduriz, Axularrek izenburuan marraztu 
zuena. Izan ere, irizkidetasun hau Granadak landutako arlo teorikoan eta praktikoan eman 
zela baiezta daiteke. Arlo teorikoari dagokionez, aszetikaz ihardun zuten beste autore 
askok bezalatsu, garbi utzi zuen eginkizuna: 

"Luego pues que hubiere apartado al pecador de las malas obras, debe tambien exhonarle á 
las buenas, esto es, á todos los ejercicios de las virtudes, pincipalmente habiéndose de vencer los vicios 
con los actos de las virtudes opuestas" (Granada, Retórica, 524b) (azpimarrak gureak d.ira) 

Eta zehatzagoa dirudi aurrerago esandakoak, formalki, sermoietan bezalatsu, 
liburuetan ere bekatuen arbuiatze bakoitzari bertutean jarraitzeko moduaren azalpenak 
segitu behar diola uler baitaiteke: 

' [ ... ] cuando hubiere exhonado al ejercicio de alguna virtud ó apanado de algun vicio, 
perorada la causa, muestre el modo con que deba prácticarse la obra de la virtud, ó huirse la acción torpe" 
(Retórica, 56la). 

1556ko Guía de Pecadores delakoan ere badu planteamendu horren gauzatze 
praktikorik: 

Tres cosas se requieren, cristiano lector, para hacer a un hombre verdaderamente bueno Y 
virtuoso, que es el fin que la doctrina cristiana pretende. La primera es ganarle la voluntad y persuadirle 
que quiera y se determine a bien vivir. La segunda es enseñarle qué es lo que ha de hacer para bien vivir. 
La tercera, declararle cómo alcanzará fuerzas y espíritu para vivir esta manera de vida" (Guía, 1553:1953, 
9) 

236 - Honekin azaleko konstatazio huts bat baino ez dugu egin nahi, azterketa estilistikoak honelakoetan 
eman dezakeena berez erlatibizatzen baita gure charren beharrik gabe. Ez gara, beraz, egiletzaren 
arazoan sartzen. Edonola ere, ez legoke soberan Arellanok esandakoak gogora ekartzea: "muchas 
supuestas marcas de autor son rasgos comunes y generalizados de un fondo mostrenco; y los rasgos 
idiolectales o son poco relevantes o mucho; cuando son poco no son demasiado significativos; cuando 
son mucho resultan fácilmente imitables" (Arellano 1991, 566, oharra). 
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Ez da besterik Axularrek al 
burutu gogo duena: ' az ean benan adierazten duen bezala, bi liburutan 

. "Lehenbicicoan emaiten da, adit 
egu~tei:oen ?uemco utzteac. Bigarrenean quidatceC:da,ra, cenb~t ~alte eguiten duen, lu9amendutan ibiltcea 
egwnb1dean lotu nahi "aicana" eta aitcmatcen, IU9filllenduac u1e· . be e, 

,. me, re hala, bere 

Horrezaz gain, Granada oso h . 
tratatu behar zenaz237: ze atz nuntzatzen zen "gidatze-lan" horretan 

. En Primer lugar deberá estimular , 
tamb~e~ muchísimo á excitar los deseos de las ott a iuellas que, á mas de ser vinudes insignes sirv 
eJerc1c10 de la oracion, la atenta m . . as. n cuya clase señaladamente se coloc , . en 

!~°Jan:i~so de los ~~ramentos, ~:,~~nl::c~::~~:;: ~e~or, Y de los d~mas benefic:s~~::~~ 
igente Y solícita del corazon la afliccion de 1 P a osos, la mortificacion de las pasiones la 

mayorrne~~e de los ojos Y de la lengua'. con todas l : carne, ~ m?deracion de los sentidos exteriores' 
como espmtuales, con que socorremos á nuestros ~j~:~.~(~ m1sendac0Rrdia_ Y. humanidad, tanto COiporale~ 

rana , etonca, 524b). 

b . Planteamenduaren eragin te rik. h · 
d ahtzb ~n geu~dekeen Axularrek pan~ bi~ ?-~ Ge~Jonetan ere horrela gertatu izan 

uen aieztapenetik. I uru ar batean eman zituela esaten 

Baina Granadak al · 
handi.koa bide d h oaren derdi teorik.o hutsetik Id · . 
tzean eragina iz~ onakak:o hau ere, hots, metodologikoki Axul~e egmb ez, egiantzekotasun 
rb zez eela Granadaren asz tik rb . en o raren taxuk:eta zeha-
1 urukintan ~ana~u .baitzuen bere Guía, bigarre e ak: aAx1 ururikl z~balduenak ere, harek bi 

nare zerikus1a izan zezakeelarik. n u arreo b1garrena izan behar zue-

Granadak: bere Retórica lib 
g?mendatzen zuen "que cuando hubier uruxhan, eta a posteriori izan bazen ere aski garb· 
VIrtud ó apartado de al . . e e onado - predikariak: al . . . ' I 
la virtud ó huirse la acg1!D- Vlc10, [ ... ] muestre el modo con que deb~ e)e~c1c10 de alguna 
á la virt~d y no d c~on torpe. Porque dice muy bien Plutarco praclticarse la obra de 

, an avisos para al 1 , «que os que c ·d 
echan aceite para que arda>>" (Gr cdaanRzar ~·.son como los que atizan un candil onv1 anl 

ana , etonca, 56la) , Y no e 
Jak:ina, aldez aurretik h · be . 

obraren hasiera.ko hitzaurrean: onxe ra egina zuen Guia de pecadores delak:oan, 

. "Y según esto se repartir , . 
hburutan alegia- E 1 . ' . a este libro -Guía osoaz ari da 
fructos e bienes : n. a pnmera se declararán las obligaciones !?I'and - en dos panes principales -bi 
avisos y docume:~sumables que se siguen della; Y en la segun~ traia'::r:ue ;e~em?s ª.la vinud, e los 
vin . s que para ella se requieren Por d os e a vida vmuosa y de los 

pri:~r:ºci;ªiasU:~ue qui~r~ de ~erdad serlo, y. la o:~ q~= ::s ;~~necesarias para hacer a ~ hombre 
es servua el pnmer libro y para la Ira 1 " manera que lo ha de ser; para la 

. o e segundo (Granada, Guía' 11) 
p . . Lehen hburuaren aurke e . 
P;~;~~~~b~~), cristiano lector, conti~e ~: ia:r~~~~~=c~ori ar

1 
ea~otuk:o da: "Este 

' · n ª a Virtud" (Guía de 

fü:Hone · n guznaren adibide konkretua haren G , 
Ul.(J de Pecadores obraren bigarren liburu . 

a izango genuke. 
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Berdintsu adieraziko da bigarren liburuaren hasieran238 : 

"Porque no basta persuadir a un hombre que quiera ser virtuoso, si no le enseñamos cómo 
lo haya de ser; por tanto, ya que en el libro pasado alegamos tantas y tan graves razones para mover 
nuesiro corazón al amor de la virtud, será razón que agora descendamos a la prácúca y uso della, dando 
diversos avisos y documentos que sirvan para hacer a un hombre verdaderamente virtuoso" (Granada, Guía, 
121) 

Halaz ere, garrantzitsuena lehenengo panea dela azpimarratuko du Grana
dakoak, hau da, Axularrek ere liburu gisa burutu zuen partea alegia: 

"Mas con ser esta segunda parte tan necesaria, todavía lo es mucho más la primera; porque 
para conocer lo bueno y lo malo la misma lumbre y la ley natural que con nosoiros nace nos ayuda; mas 
para amar lo uno e aborrescer lo otro hay grandes contradicciones y impedimentos, que nacieron del 
pecado, así dentro como fuera del hombre ( ... ) Por lo cual, romper por todas estas coniradicciones e 
dificultades, y a pesar de la carne y de todos sus aliados, desear de veras y de todo corazón la virtud, no se 
puede negar sino que es cosa de grande dificultad y que ha menester socorro" (Granada.Guia , 11 or.) 

Ondorio gisa, eta Luis Granadakoak egiten duen antzeko planteamenduaren 
aurrean, badirudi obraren taxuketan ere nolabaiteko parekotasuna edo antza behar duela 
egon. Are gehiago kontutan hartzen bada pasarte asko haren obretatik hartuak izan bide 
dírela (ik. l. eranskina). 

Jakina, Guía bakarrik ez da aski Axularrena zeharo esplikatzeko, ez egitu
raren aldetik, ez eta, gorago erakutsi den bezala, gaiaren aldetik ere. Urkijok adierazi zuen 
bezala (cfr. Urquijo 1912), Granadaren Guía-n dagoena eta Axularrena ez díra erabat 
parekagarri, baina bai -eta hau geuk diogu- hainbatetan argigarri. 

Egituraren argitze kontu hauetan ezin da ahaztu Gero -ren giltza (azaleko 
aipamena) eta bukaera den aipua ere (Siraken Jakinduria 5) Granadaren Guía-ren lehen 
liburuko hirugarren partearen hasierako atalaren bukaeran agertzen dela han esandakoaren 
laburpen garrantzitsu gisa: 

"Y pues son tantos los que desta manera son castigados, muy mejor acuerdo será 
escarmentar en cabeza ajena y sacar de los peligros de los otros seguridad, tomando aquel tan sano consejo 
que nos da el Eclesiástico, diciendo (Eccli. 5): Hijo, no tardes en convertirte al Señor, y no lo dilates de 
día en día; porque súbitamente suele venir su ira, y destruirte ha en el úempo de la venganza " (Granada, 
Guía, 92). 

Axularrek Granadaren hitzok nagusiki modu literalean hartu zituela pentsa 
liteke -motiborik aski baitzeukan inondik ere harako gizatalde lapurtar osoak-, nahiz eta 
gero berak aipamenaren bigarren panea, bortitza eta mendekuzkoa benetan, isilpean 
gorden zuen. Azken batean, esaldi horren inguruan ardaztuko zuen urdazubiarrak bere 
liburua. 

238 - Bigarren liburu honetan Granadak batetik bizio hedatuenak eta erremedioak azalduko ditu eta, 
bestetik, benuteak. 
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7.3 .• 
LIBURUAREN ANTOLAMENDUAREN 

ERREALIT A TEA 

7.3.I .• LINEAL T ASUN ET A LOGIKA TEM 
. ATIKOA 

be al . Liburuak hirurogei kapirulu di " . 

~i~~t~~~~ ~ª~~aln~ ~~n~::¡r~t~~rtz~~i~~~;~:J~~,,i~~~um~~o~~-t~n 
~~~~~~~g~~1;~~~~~~)P;~1~~~ª~ª~~~.~~~~~E~~~~~!~~~!~ 
zuten kapitulu kopunfa eta~~ aldaketare!dn. Ez zen horrela egin· borob~atu, ~orrek_ ~kar 

a eman argitara. • u egm nahi izan 
Kapitulu horien gara . . 

Iehenengo atal biak lbo pen mailaketan dagokionez e k · 
zerbait aterak:o litzai~ rat~z, eta ~apituluen tituluak konde~r:a:muriktza eta aurkezpeneko 

e. e argitararu liburuan: , oro har horrelako 
I-Il: Alferkeria 

ih~ egiteko trabailatu behar da O) 
II · dagitz.an kalteak- h di · 

1: Desrrkunde utsetan irao<>•en za . d b . an ena gerolik gerora ibiltze(II) 
N· d ,,.... gi en ora . ez ugu geroko segurantzarik 
V-IX: geroan benturatzen gara eta 

galtzen gara (V) 

gaitzago dugu bekatulik ateratzeko (VI) 
usantza gaixtoa hanzen dugu (VII) 

honek ez antsiatzen era go 0 . 

X-XI· J~'-'- . . bekatuen neuma bete daiteke (IX) g rtzen gaitu (VIII) 
. auU1.0aren llUSerikordian 

fidaw behar da (X) 
ez da hargalik · · 

XII-XV: Gerolik gerora ibiltzean pemtentzia geroko utzi behar (XI) 

denbora galtzen da . . . b . penitentzia egiteko (XII) 
ama batzuk z.ahanzarorako uzten dure (XIII) 

h
zahartzean ere ez dute penitentzia egiten {XIV) 

XV enotzeko orduan p · . . 
I-XVIII: Borondatezko ta bli . erutentzia egm gabe (XV) 

e o gaz1ozko obren probetxua 
Borondate~oa den erremusinarena (XVI) 

oram · be 
Obli . egm . ~· ez gero, eta zeuk (XVII) 

XIX-XLIV: Bekatu buru.zagi z::;:;1'oak etaJusnziazkoak, berdin (XVIII) 
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XL V -XL VI: Kontzientzia g~xtoa eta ~na (XLV) 
gautoaren liskarra 
onaren bakea (XL VI) 

XL VII: Perseberatzea orain 
XL vm-L: Zein da bide errazag~a ala infemukoa? (XL VID) 

paradisukoa · 
disukoa errazagoa (XLIX) . 

~mukoak Jan gehiago eta desalSegmagoa (L) 

Ll-LII: Konfesatzea lehen erremedioa (LI) 
maiz egitearen probetxua (LII) 

Lill-L V: Bekatlltan jarraitzeak bi~gabe egiten dio 
Jainkoan (LIII) 
Aingeruei (LIV) · · (LV) 

b · krí" stauei eta gauza guzuei bere uruan, 
,_,, uko penen kontsideratzea . (LVI) 

LVI-LX: ~mero luzamenduak laburtzeko: pena damru 

pena sensus (L VIl) 
ilkitzeko esperantzarik eza (LVIII) 

sekulako gaztigua (LIX) 
baJkamenilc eza (LX) 

. . ª . irudi lekigukeen arren, piZ:ka bat ~akonduz 
Lehenengo begrrad~ hamt:?am l tematiko bati jarra1tzen d1ol~ oh~ 

ero Axularren liburuak nolabatteko h~ea =~ laharrak garbiturik, beraz, aski _garb1 
~ait~zke. Hasierako nahaste-borras~~are~.~:icurtzaileari" zuzendutako hitzetan aitortu 
ikusten da urdazubiarraren norab1 ea, 

gaiarekin: . arimaco eta ez gorputzeco ere, nola eguitecoen, 
''Ez du( .. ) deusec ere hanbat calte eguiten , 

gueroco utzteac" (15 or.). k ak ba bide du norabiderik: 
. h · antolamendu oro orr tuk d 

Izan ere kapnulu onen - berean eta sekula buka o ez en 
' k h ts kreaturen sortzean ' · b d b a honen 

abiaburua Genesisean lego e? 0 'k Edo bestela adierazi nahi ª ª~ 0 r 
infemuaren h~usnar~etarekm bub ~~-ohartarazteko hainbat puntu, azaletik antzematen 
egituraketa aski n~~s1a bada ere, a ten diotenak alegia: 
ez den "koherentzia antzeko bat ~roa . hitzak Genesis liburutik h~utako 

* Lehen kap1tuluan, has~erako ta emakumea egin zituela adierazten 
koak dira kristauen Jainkoak gizona e rretan bertan kokatuko da gero 

pdasartheobrraet~akoak mziliaren kreazioa, iaio~a. Sarazorreroaah~este modu batez esateko, libu-
uen ' :o· alf a/alferkenaren · . .b úan barrena 

gizakia kutsatuko du_en ke:ras:en zaio honako incipit honekin, li uru gutm lotutakoa 
ruari Biblia -ren has1erare me . 'ain alfertasuna kreaturen sorrerare 
azalduko den aaiaren aurkezpena egiteaz gd larik, . 

t'! · be ala bartzen e · 
delako hipotes1a abiapuntu z k 1 gikoan heriotza izango da 

. bukaera es ato o . · " * Modu berean, hburuaren d ª enaren heriotza, "egiazko bizitza 
. b tako heriotza, infernura kondenatuta ª1:.0 

ga1a, ene . . arik . o ez duenarena. 
lortzeko miserikordi izang . . -teolo . o horren bitartean garat~o da 

* Hasiera eta bukaet:ª biologiko · l~arrak (bekataria da) eta Jaink<r 
dir larik crizaláaren ezaugarri . k · n hausnar-

liburua bertan azalduko e :o·. . larik Horrek guztiak be atariare 
' b. d akutsiko za10 · 

arengana bih~zeko i eab~dr aldarazteko balio beharko luke. 
ketarako eta b1Zltzaren nora l ea 
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* Liburuan barrena, beraz, aipatu arazo horrek eta berau gainditzeko 
bideak osatuko dute mamia, baina onbideratze edo konbertsiorako mezu honetan, aldagai 
kronologikoa ("orain" vs "gero") iz.ango da liburuari originaltasun kutsua eskainilco diote
netatik bat. 

Axularren izenpean argitaratutako liburuak, beraz, bere " logikaz" taxutu 
zituen atalak eta kapituluak. Tartean antzeman daitezkeen inkonexio-deskonexioak, logi
kotasun ezak, etab. garai hartako hainbat libururi egotz dakizkiokeen tamainakoak izan 
litezke nonbait. 

Nolanahi ere den, antolamenduaren logika horretan sakontzen hasiz gero, 
eta kapituluetako idazpuruek berek adierazten duten informazioaz baliatuz, linealtasun edo 
logika tematiko-formala izan dezakeen irakurketa berezia egin liteke, inondik ere. Hona 
hemen tituluetan oinarrituz egin ahal izan dugun irakurketarik trinkoena239: 

Munduko saindu, jakíntsu eta gauza guztiek kondenatzen duten alferkeriatik 
ateratzeko trabailatu egin behar da (l. kap.). Eta arrazoia da alferkeriak kalteak baino ez 
dituela berarekin ekartzen (gaixtakeria, pobrezia, ... ), kalteri.k handiena gauza guztietan ( 
baita arimarenetan ere) gerotik gerora ibiltzea delarik (2. kap.). 

Egia da bekatore nagia horretaz ohartzen dela, baina, bere nagikeriaren 
ondorio zuzenez, denbora desirkunde hutsetan iragaiten zaio (3. kap.). Eta ematen du 
gerorako uzte horrekin ez dela benetan konturatzen inork ez duela geroko sewantzarik 
(4. kap.). Areago, pertsona alferra (gu geu, alegia) benturaren benturan benturatzen da, 
fidatu egiten da geroaz eta luzamenduez (5. kap.). 

Eta, jakína, geroago gaitzago da bekatu egoeratik ilkitzea (6. kap.), horrela 
ibiltzearen ondorio gisa usantza gaixtoa hartzen baita (7. kap.). Eta, ez dago zalantzarik, 
usantza gaixtoaren indarrak gogortu, itsutu eta ez antsiatu egiten du bekatorea, hots, 
alferra (8. kap.). 

Baina ez dira horiek gerotik gerora ibiltzearen kalte bakarrak: ezin da ahaztu 
Jainkoak norberari markatutako denboraren iraupena buka daitekeen bezala, bekatuen 
kontua eta neurria ere, bekatu-kopurua alegia, osatu eta bete egin daitekeela horrela (9. 
kap.). 

Egoera honetatik ateratzeko, asko balio du Jainkoaren miseri.kordiak eta 
hartan fidatu behar da (10. kap.), baina beti ere fidatze horretan pasatu gabe240 eta egin 
beharreko penitentzia (eta obra onak241 ) geroko uzten ez d(ir)elarik, ezen miserikordia 
justi.ziarekin orekatzen baitu Jainkoak (11. kap.). 

Hau guztia (konbertitzea, penitentzia, obra onak) lehenbailehen egin behar 
da, "fite presenteon''242, denbora galdu baino ez da egiten gerotik gerora ibiltzeaz (12. 
kap.). Horrela, gazte-denboran ez da penitentzia zahartzeraino luzatu behar (13. kap.). 
Baina luzatu duenak gaizki egingo du zahartzean ere penitentziarik egiten ez badu, " hura 

239 - Oro har, azpimarratutako hirzek kapituluetako tituluetakoak direla adierazten dute. 
240 - Gogoratu protestanteen "fedearen bitart.ez, salbazioa" delako planteamendua. Hemen horren aurka 

egiten da, ikusten denez. 
241 - 149 or. 
242 - 154 or. 
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emac;u galdutc;at"243, berandu baita aztura gaixtoak uzten hasteko (14. kap.). Halere, 
okerragoa da oraindik heriotzeko oreneraino bekatutan egon gogo duenaren egoera, nahiz 
eta itxaropenik ezin den galdu; izan ere, bekatua ezabatzeko aski diren Jainkoaren grazia 
eta bekatariaren borondatea, eta horiek guztiak "eguin ditezque laburzqui, heriotceco 
azquen articuluan ( ... ) heriotceco pontuan ere, azquen orenean ere''244 bertan (15. kap.). 

Halaber, gogoratu behar da penitentziarekin hatera bestelako obra batzuk ere 
egin behar izaten direla arima salbatzeko. Borondatezko eta miserikordiazko obren arrean 
probetxu handienetako bat da erremusina egitea (16. kap.). Hori bai, nork bere eskuz eta 
ondokoetara utzi gabe egin behar dira erremusinak eta beste obra on borondatezko guztiak 
baliagarriago izan daitezen (17. kap.). Era berean, justiziazko obrak, obligaziozkoak, 
kontzientziaz zor direnak alegia, ondokoetara utzi gabe egin behar dira (18. kap.). 

Bekatuen artean badira espreski aipatu beharreko batzuk, zeinetan luzamen
dutan ibiltzeak eta erremedioak geroko uzteak kalte larriagoak egiten baititu. Guztietatik 
lehenbailehen, geroko luzatu gabe, ateratzea aholkatzen du saratarrak. Hona hemen 

bekatuok: 
Jyramentuak egin ohi dituen kalteak eta usantza horretatik ilkitzeko 

erremedioak (19. kap.). 
Kolerak eta etsaigoak egiten dituzten kalteak (20. kap.) eta ez haserretzeko, 

mendekuak bertan behera uzteko eta kolera iraungitzeko erremedioak (21, 22, 23, 24, 25, 
26 eta 27. kap.). Areago, etsaiari barkatu egin behar zaio eta amorio eduki, hots, onetsi 

eta maitatu (28, 29 eta 30. kap.). 
Haragiaren bekatuak egin ohi dimen kalteak eta ematen dimen egitekoak (31, 

32, 33, 34. kap.) eta bekatu horretatik begiratzeko bideak eta erremedioak (35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41 , 42, 43 eta 44. kap.). 
Ongi egitera bultzatu eta gaizki egitetik hastandu egiten gaituen beste bide 

bat ere -arrazoi naturala edo kontzientzia alegia- gaixtatu egiten da luzamendutan eta 
g.erotik gerora ibiliz gero (45. kap.). Areago, kontzientzia onak mundu honetan bertan 
eskaintzen dimen bakea. sosegua eta arraitasuna bera ere galdu egiten dira kontzientziaren 
gaiztatzearekin, gerotik gerora ibiltzearen ondorioarekin hain zuzen (46. kap.) . 

Ildo horretatik, arimaren salbamendua eta parabisua erdiesteko perseberatten 
saiatu behar da geroko begira egon gabe, hau da, bekaturik gabe egoten eta bertutean eta 

ontasuenan irauten (47. kap.). 
Baina zaila ote da ontasun horretatik, hau da, bizitze on batetik hobeagora, 

parabisu honetatik sekulako loriara joatea?245 Infemuko bidea parabisukoa baino 
errazago eta atseginagoa dirudien arren (48. kap.), frogatu egiten da nola parabisuko 
Qidea den erraza (49. kap .) eta, gainera, nola den infernukoa baino errazagoa (SO. kap.). 

Arima salbatzeko ezinbestekoa den konfesatzea ez da geroko luzatu behg 
(Sl. kap.). Gainera, maiz konfesatu behar da, handiak baitira handik heltzen diren 

¡irobetxuak (52. kap.). 
243 - 192 or. 
244 - 199 or. 245 - Aurreko kapituluekiko lotura hau 522. orrialdeko ondorio gisako horretaúk atera bide daiteke, nekez. 

bada ere. Hori bai, 48. kapituluaren idazpurua ez dator bat kapilllluarekin, alderantziz baizik (4 74 or.), 
ez eta "gerotik gerora ibiltzea" delak:oa ere, behin ere ez baita testuan zehar honen erreferentziarik 

egiten, harik eta 522 orrira iritsi arte. 
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Gerotik gerora luzarnend ·b· be3. kap.), Ain~e!'lei (54. kap.), norku~an I ~ltzea .gu~~ei.bidegabe egitea da: Jaink . 
ste gauza guzt1e1 ere (55. kap.). ere uruan, gmstmo lagunari eta bai mund~~ 

Luzamendutan ib'l ak · hots, infernu.ko 1 tze egiten dituen kalteen . r~ri~~~;::§i~f~~~z~~.~~~e~ª~~4~n:;re;;,::'E&~~:;.=
1

;:~ ~~ gain, gogoan hanu be~ea elrar lezake (56. eta 57. kap.). Bfilna "':na igerotik g"'?'a 

J~= e:;::~ (58. ka~~~ ~:s:.ei::.::=~~~aude~~k ez ~J:i:;' ::k 
ematek (59 k an e:n arren, badira arrazoiak hain . atu~ enbora apurrean eta barkatz~ko b~~p.),beJaialnko rniserikordiosak infernua~ª~~g~ h~dida. luzea eta sekulakoa 

en z axe (60. kap.). u ene1 enboraren buruan ez 

d . Ikusten denez, nabarmena da lib k~~~:~~:~ i:S~~~~~~e~!~aera b~rean, horie~~:n~~~e~ ª~=~ ~~n bloke temaúko 

d

ondoren sortzen diren etenk~~ah~~obtda-: ullzan ere, kapitulu eta k!pitu~~~~C:~ h~us
audela dirudite. ' aplt u zenbaitek mzp· • ide logik rik ~ uen o gabe pilatuta 

. Lehenengo begirad be . . rentziaz testu linwstikak ul an, raz, badirudi obra honek ez lu.k 1 º ertzen duena zeharo beteko: ee a testuen kohe-

. "Tendremos un texto coherent . 1 
vmculación de ,posibilidad/probabilidad/nec:~i~~~ ~eferente de ca~ proposición tiene al menos una 
macroestructura (A. Ferrara, 1976; apud Oleza, 1981 ~8clo-oc2urrencia con el hecho denotado por la 

. ' or., . oh.) 

h . Egia da alabaina posibil.t · · b~~:k n~1ko e~emu zabala har dezJ::~~p:~bab1litate-pre~a~o loturaren kontze tu 
tariko":e:1"' grua eta arloa tes tu baten rnakroes=:.:khertS>an interpreta litekeela pez 
tikaren he~~:,;'";:~bo clota p<>CtikO baten kasuan genat~~~gt defini ditzakeen borie
baten inguruko ;,!' e~.:~~~kin ~atera joan dfilteke -horrela ~~r ':;'~~et 1~ ere, asze-. 
dagokeen gai-adarreztaketa bererr undantzJ.a eta, zenbaitetan logikotasune kan, .eren-. gai a ere. ' es1arreúk at 

1 
H~melakoetan, metodolo ik k' · ane~ako azp1marratu ohi dir . . g o .1 .eta geh1en bat edizio kri .k . 

rentzia edota locikotasu enl i~e~en ~anuk abiatu behar dela diruaf hoen apallatze 
bezala, º naren er aub1zaz1oa onetsiz. lgancio A 11 ~ au da, kohe-re anok isladatzen duen 

[ ... )es preciso estar en guardi . 
:::p~~~~g~~nd~l~~~u(e~stallanban regidos ~r~:~l ~~~~~~~~~~~:~ripodos de «cohere~cia» actual a e o 1991, 570) emos destnnr en tanto no 

Berdintsu jokatu beharko "enuke honako h . º onetan ere zmrrenik. 
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7.3.2.- EGITURAREN ZANTZUAK 

Orain arte arakatutakoaren arabera, zinez esan daiteke liburuaren irakurketa 
tematiko-formalak agerian uzten dituela desberdinak diren parteak, elkarren anean lotura 
gehiegirik gabekoak diruditenak, eta, areago <lena, zenbaitetan kapitulu hutsen gaineko 
funtzionamendua dutenak. Izan ere, aipatutako parte horiek elementu aski autonomo 
bezala agertzen dira, besteak beste ez dagoelako bloke "autonomo" horien artean ez lotura 
hitzik ezta tematikoki erlaziona zezakeen esapiderik ere. Gainera, esan bezala, maíz 
kapituluen nortasuna bera ere irensten dutela dirudi, parte bakoitzak bere bukaera propioa 
izatera iritsi baitaiteke. 

Egitate horretan oinarriturik, hipotesi antzeko bat planteatu beharko litzateke 
liburuaren izaera esplikatu ahal izateko. Ildo horretatik, ez dirudi ausartegia litzatekeenik 
pentsatzea -eta horren demostrazioan saiatu beharko dugu orriotan- Axularrek sare, ehun 
edo eskema antzeko bat prestatu zuela inoren obran oinarrituta, eta gero eskema hori 
osatuz joan zela erretorikak eskaintzen zizkion bitartekoak erabiliz. 

7.3.2.1.- Kapitulu rnultzo teorikoak 

Kapitulu multzoak esatean, haien artean lotura estua (ez beti erabatekoa) 
dutenak adierazi nahi dira. Kapitulu-multzo moduan hartu ditugun bloke hauen ezaugarri 
nagusiak honako hiru hauetara laburbil litezke: alde batetik, gai berdintasuna izango da 
horrelakoetan agerian geratuko dena, bai gai bakar baten garapena egiten denean eta bai 
horren inguruko ikuspuntu desberdinen azalpena burutzean. Horrezaz gain, multzoa 
osatzen duten kapituluen arteko loturak nabarmenak dira, hari tematikoak (ideiak, hitzak, 
... ) errepikatu egiten baitira aurrekoen bukaeran edo ondokoen hasieran. Azkenik, 
nabaria da zenbaitetan kapitulu-multzoaren bukaera laburbiltzaile bakarra. 

1. - Oro har, Gero liburua dagoen-dagoenean hartuta, honako hauek lirateke 
bereiztu beharko genituzeen bloke autonomo nagusiak: 

I-XV. kap.: Konbertsioaren (penitentziaren) atzeratzea, denbora galtzea 
faktorearekin loturik agenuko da. (21-218 or.) 

XVI-XVIII. kap.: Konbertsio prozesurako lehen urratsak: borondatezko 
obrak eta obligaziozkoak. Borondatezko obra onak (erremusina, batik bat) eta 
justiziazkoak eta obligaziozkoak behar-beharrezkoak dira eta ez dira ondokoek egin 
ditzaten utzi behar (219-249 or.). 

XIX-XLIV. kap.: Bekatu buruzagi zenbaiten kalteak eta haien aurkako 
erremedioak (kolera, haragia, etab.) tratatzen dira (250-419 or.). Ohiko aszetika 
liburuetan elkarren ondoan joaten ez badira ere (ik. Granadakoaren Guía), honako 
honetan Axularrek jarraian eskaintzen di tu duten lotura temati.koagatik. 

XLV-XLVII. kap.: Konbertsioaren atzeratzea kontzientzia faktorearekin 
loturik: kontzientzia gaixtoa vs ona-> pertseberatzeko beharra (419-473 or.). 

XLVIII-L. kap.: Paradisurajoatea errazago da infemuratzea baino (474-
522 or.). 

LI-LV. kap.: Penitentzia (eta haren praxia: konfesioa) ezinbestekoa da; 
bestela, atzeratzearekin bidegabe egiten zaie guztiei: Jainkoari, aingeruei eta kreatura 
guztiei (523-569 or.). 
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LVI-LX. kap. Azk nki . 
nuaz (569-621 or.). ·· e en konts1derazioa, konbertsiorako b'd . ·-~ 

I ea. Imer-

Esan bezala, multzo bakoitzak b . 

::~sJ~~ad~~a~~~~, ~~3:~~tikg·ik~~hatza, z~~~!~~~:~:i~~~~:~::~~~p~~ko1bbar 
arazoa ere multzo hauen artean 1 k : e a . 

ego e nagusiki. 

. . . 2.- Halere, multzo bezala d be di . 
itum edo rr~urketa desberdinetatik son~!ic r<. nak _1zateaz gain'. badirudi eraginetan ere 
~ago ~at egmez, berehala antzemango baita 1tela, izan e~, kapituluen irakurketa sako 
::z~ ar~o~ ikusitako sonze prozesuare~ ::fe~ dzspositio-ak baduela zerikusufr 

e n am zuzen. , e smoen atalean agertutako zenbait 

Hari honetatik j arraituz · . 
ereduen arabera sortutako materialez ~:a_metan esan da1teke Gero obra desberdinet 
rena bezalako p1anteamendu batetik datorr~:. dagoe1a, eta koherentzia orokorra Grana~~ 
tuk . Begirada tesru kidetasunen atal 

o da eragm eta kidetasunak honela banatzeerdira.zulzenduz ~~ro, irakurlea berehala ohar-
n e a nagusik:i: 

dute iturri. - Leh.enengo kapitulu-multzotzat hartutakoan aurkitutako kidetasunek Guía 

1 r .- Orobat, XVI-XVIII kap·ru1 O . , 
e tsmo guzuen anean biziki b. I uetan racwny Meditación lib d 

dagokienez. na annentzen <lena, batik bat XVI eta XVIIuruak a_ para-_ 
· - ap1tulue1 

- XIX-XLIV. bitarteko kapitul ak 

l~bsun eta paralelismo kontuan Bertan Guz' u , zalantzarik gabe, askeenak dira kide 
I uru aszetik t tik . . a-ren aztarna garrantz· ak -

H . oe ª Jasotako material "to ik · . ,, ltsu agenu arren ohiko 
os~rre~ ga.m, meto~ol?gikoki ere, burutzelo z~ta t1p~o -~en ara?era moldatua duudi. 

gru. garatuak bru.tzrren literatura mota honetan.tasun ºutx1en eskamtzen duena bide da, 

H 1 - Ber~in adierazi beharko litzatek 
(G~~~e,~~:417!1. kap)ituluan Memorial delakoaren ~~~~eb~t Xirik~VI. kapit_ulu.ei buruz. 

, or. . I x ere aurkitu izan dugu 

ki - Gutxi batzuk baino ez dira h . 
~:.U~t~ paralelismoak eta kidetasunak ~e~h~ ~ap~ulu-multzoan (XL VIII-L. kap.) 

o . ' 1 ez axe, denak Guía delakoarenak 

azk - Konf esioaren atalean (LI L v ka . 
en kapituluan nabarmena dirudi S A ·. p.) Iturrien arazoa ez da argia; hal 

an gustmen restuen erabilera zuz . ak az ere, 
lib - Azkenik, LVI.-L VID ka i I . en . 

uruaren presentzia naroa. Ez horreia azkp tu uket~ azpi_marratzekoa da Memorial delak 
en ap1tulu b1etan. o 

li Baina paralelismo edota kid 
teke Granadaren obrak A etasun erabakior hauezaz guzti . . 

gisa suposatu uste duena. xularren kapitulu askoren taxuketarako err~:e~:.tie~r:: 

tz k Orain arte esan dugunaren ild tik . 
d~ o Granadaren aipatutako obrak ar . ~ , e~a Gero liburuaren planteamendua uler-

az ohartzeko ezinbestekoa da Guía fe~ecaJadirade~e, lehen kapitulu-multzoen ehun
ores e akoaren lehen liburuaren 3. parte-
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aren hasieran <lauden hitzak irakurtzea, bertan esaten denarekin esplikatzen bide baita, 
neurri handi batean bederen, Axularren egituraketaren atal garrantzitsu bat. Luze samarra 
den arren, bona hemen pasartea: 

"Ninguna duda hay sino que lo que hasta aquí habemos dicho bastaba y sobraba para el 
principal propósito que aquí pretendemos, que es inclinar los corazones de los hombres, supuesta la divina 
gracia, al amor y seguimiento de la virtud. Mas con ser todo esto verdad, no faltan a la malicia humana 
excusas y aparentes razones con que defenderse o consolarse en sus males, como afirma el Eclesiástico, 
diciendo [Eccli., 32.): El hombre pecador huirá de la co"ección, y nunca le faltará para su mal propósito 
alguna aparente razón. Y Salomón otrosí dice que anda buscando achaques y ocasiones el que se quiere 
apartar de su amigo; y así los buscan los malos para apartarse de Dios, alegando para esto cada uno su 
manera de excusa. Porque unos dilatan este negocio para adelante; otros le reservan para la hora de la 
muerte; otros dicen que recelan esta jornada, por parecerles trabajosa; y otros, que se consuelan con lª 
esperanza de la divina misericordia, pareciéndoles gue con sola la fe y esperanza. sin caridad podrán 
~ y otros, finalmente, presos con el amor del mundo, no quieren dejar la felicidad que en él poseen, 
por la que les promete la palabra de Dios. Estos son los más comunes embaimientos y engaños con que el 
enemigo del linaje humano de tal manera trastorna los entendimientos de los hombres, que los tiene cuasi 
toda la vida captivos en sus pecados; para que en este miserable estado los saltee la muerte, tomándolos 
con el hurteo en las manos. Pues a estos engaños responderemos ahora en la postrera pane deste libro, y 
primero contra los que dilatan este negocio para adelante, que es el más general de todos éstos" (Granada, 
Guía, 91 or.) (azpimarrak gureak dira) 

Garbi ikusten da testu honetan horretaz ihardun duela Axularrek berak ere, 
eskema berdintsua erabiliz: lehenengo, Granadaren hitzetan, "contra los que dilatan este 
negocio para adelante" arituko da (Gero, !-XIV kapituluak), tartean (X-XI kapituluetan, 
hain zuzen) Jainkoaren rniserikordiaren esperantzarekin kontsolatzen direnei zuzentzen 
zaielarik. Hauei "con sola la fe y esperanza, sin caridad, podrán salvarse" iruditzen 
zaienez gero, XVI-XVIII. kapituluak eskaintzen dizkie oker horretatik ateratzeko. Era 
berean, aipatu "negozioa" heriotzeraino atzeratzen dutenentzat ere badago tokirik (XV. 
kap.). Liburuaren zatirik mardulena, dena den, Granadaren esanetan "presos con el amor 
del mundo" daudenei zuzenduko die Axularrek, hain zuzen ere "bekatu buruzagiak" 
izenekoei (Materreren izendapena erabiltzeko) atxikirik bizi direnei (XIX-XLIV kap.). 

Nolanahi ere den, garbi bereiztu nahi genituzke hemen azpi-ehundura teori
koa eta paralelismo zehatzak, izan ere, egitura aldetik antz handia erakuts dezaketen arren, 
kapitulu askok (erreroedioei buruzkoak, besteak beste) tratamendu eta toki desberdina 
ager baitezakete Axularrenean eta Granadarenean. 

Egia aitortuz, Granadaren behin-betiko Guía-ren taXuketa oso ondo pentsa
tua eta mugatua zegoen, esku anean darabilgun Gero delako hau baino gehiago ziurrenik, 
nahasiago eta ez hain orekatuta agertzen baitira Axularrenean gaiak'.246. 

246 - Lehenengo liburuan, esaterako, hiru parte agertuko dira Granadakoarenean: bertutearen beharraz eta 

hartaratzeko arrazoiez arituko dena; azkenkiak ere lehenengo honetan tratatuko dira: heriotza, epaia, 
paradisua eta infemua. Bigarren partean beste arrazoi batzuk aurkeztuko dira: bizitza honetan 
bertutearen bitartez eskuratuko diren pribilegioak hain zuzen. Hirugarrenean "se responde a todas las 
excusas que los hombres viciosos suelen alegar para dar de mano a la virtud" (Granada, Guía, 14 or.). 
Axularrenean gai berdinek, bistan da, beste antolamendu bat izateaz gain, beste pisu eta tratamendu bat 
dute. 
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7·3·2·2.- Azpirnultzoak 

Edonola ere goian . 
autonomia et ·k ' marraztu diren kapitul l 
dirudi G . a mu~ ortasun gehiaaoko bigarr ;fi-mu tzo orokor horiek tematikoki 
barre~e amera, ~1multzo gisa harfuko ditu une~ ~ ~eta b~t ere onanuko Iuketela 

jarrita e:i;~1:r ::t~~a\~~~~~~ns~;~~:~~n b~~e: ~~~~:a ~1!~;~~ ~~~~fic~~: 
1 Azpimuitzo horien adieraz · 
otura fonnala eta garapen bakarra . gai:na. beraz, batasun tematikoa elk 

IZango dira nagusik:i. • arren arteko 
k Konparazio arrunt batek aku 

o gora-behera zenbait ked In er sten duenez, berauek izan . . . . 
bideratzeko unitate garrant ~ta, txauspe eta Lafineren berrantolarn dZiren, mzp1de arlo-

zitsuenak:. en uetan ondozkapena 

Honako hauek <lira nabannenenak247· 

l. eta 2. kapituluak: Alt k . . .· 
bestela handi.k gerotik gerora ibil~a so~ :~!~l~~.egiteko trabailatu egin behar da, 

. . 5, 6. 7 eta 8. kapituluak: G 
bekatutik 1lkitzea usan . · eroko benturan benturaturik . 
egiten du bekator~a tza gru.xtoa hartzen baita. Usantza honek 'geroago gru.tzago da 

. gogonu eta ez-antsiatu 

. 10 eta 11. kapituluak: Prote . 

b
ZI<?aren aurkako planteamendua: .Jainkosartantism?ak: .zabal~utak:o fedearen bidezk:o salb 
ama ez sobera neuni b . . en nusenkordian fid be a-

eginez (11. kap~) z a1zik, hots, aztura gaixtoak utziz eta ~tu bar da (1~. kap.) 
. o ra onak: eta perutentzia 

Unitate gisa hartzeko . 
garapena izatean datza. arrazo1 nabannenena tematika benu;e bº iku 

n I spunturen 

13, 14 eta 15 ka · 1 ale . 
zahartzean ere · · pitu u · Pemtentzia zah · 
erokeriatan ari dl!;t~~ut~ak: eta h~riotzeko orduan ~~~~amo luzatzen dutenak, 

' 0 g tzeko amsku handia dure. an egon gogo dutenak 

16. 17 eta 18. kapitµluak (ikus k . ul 

19 44 b
. apit u-multzoetan esandak:oa) 

- ttaneko k · · ~-:.....:.~~~~ªPRJI!!!tul&uruak~ (Ikus kapitulu-multzoan esandak: 
kalt ak:· 4?. et~ 46. kapituluak. Gerotik . . oa). 
al e . kontzientzia gaixtoa alatu eg·t d gerora ibiltzeak kontzientziari dakarz!ci 

g tzen du. I en a eta kontzientzia onak bak on 
ea eta sosegua 

48. 49 eta 50. kapituluak (ikus k . 1 
apuu u-multzoei buruz esandak: ) 

5 1. eta 52. kapituiuak K nt ºª · 
. o esatzearen premiaz eta h dile . 

an sortzen diren pro-
betxuez. 

kri . ~3. 54 eta 55. kapituiuak: G . . . 
atura guztre1 egiten zaien bidegabeaz.· erottk gerora ib1ltzean jainkoari, aingeruei eta 

56-60 bitaneko kapitµ luak: (ikus k . . 
apnulu-multzoe1 buruz esandak ) ºª. 

247 - Ond k 
. o o zerrendan agenzen ez diren ka itu 

nahi.z eta askotan nolabaiteko Iotura temaJoa :~e~ berezko autonomia izango lukete haiek bakarrik 
an dezaketen aurreko-ondokoekin. , 
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7 .3.2.3.- Konektore tematikoak 
Argumentazioaren garapenerako hain garrantzitsu diren gai konektore edo 

lotura hauek248 (kapituluen artekoek, alegia) testuaren beraren koherentziaz eta taxutze-

logik.az rointzatzen zaizkigu berez. 
Esku artean dugun liburuan, "gerotik gerora" formularen bitartez egiten 

diren lotura tematikoez gain, bi motatako gai konektoreak ediren ditugu nagusiki: 

l.- Obraren egituraketan atal desberdinak uztartzeko erabilitakoak. lnteres

garrienetariko bat honako hau genuke: 
"Bethi ere, lehenbiziúk hartu dugun xedeari, ahal bezanbat, authikitzen dioguela, hari 

iarraikitzen gatzaitzala, hartara destatzen eta enkaratzen garela, edirenen dugu gure gero hunek presuna [ ... ] 

artean ere baduela bere ostatua eta iarlekua, hetan ere kalte handiak egiten dituela" (270 or.) 

Ikusten denez, lokarri honek bekatu buruzagi zehatz batzuetarako jarria bada 

ere, bekatu guztien tx.ertaketajustifikatzeko ere balioko luke oro har. 

2. - Kapituluen arteko lotura dagitenak, nonnalean ondoko gaia bideratzen 
duten aurretiko antzekoak. Kapituluaren izenburuan bertan aurki daitezke edota kapitu
luaren garapenean bertan, ondoren etorriko dena zein izan daitekeen adieraziz. Askotan 
ondoko kapituluan ere horren erreferentzia egin ohi da. Azken finean, gaiaren garapenean 
dagokeen logika areagotzera etorriko lirateke "lokailu" hauek. 

Luze joko luke gai konektore guztiak bona ekartzeak eta, arlo taxonomikoa 
areagotzeaz salbu, zerrendatzeak ez luke bestelako funtziorik. Esan, dena den, konektore 
tematikoen adibide argigarrienak azpimultzo gisa hartU diren horien artekoak ditugula, 

ondokootan ikusten den bezala: 

~ 6. 7 eta 8. kapituluak 

5. kap.-> 6. kap.: 
5. kap.: bentura motak zer diren azaldu ondoren, txarrena baztertu eta 

konbertitzeko gonbitea, "beccatutaric iltqui ~aiteci" (76 or.) mezua. 
6. kap.: " ... gueroago gaitzago, beccatutic ilquitcea" (77 or.) da kapituluaren 

izenburua. 
6. kap. -> 7. kap.: 
6. kap.: bekatutik ilkitzea geroago gaitzago bide da, besteak beste "usanwa 

gaixtoa" (84 or.) ere hartUaz doalako bekataria. 
7. kap.: " guerotic guerora ibiltceaz, coberatcen den usant~a gaixota" da 

kapituluaren haria. 

248 - Maingueneauren konstataZioa abiapuntutzat ("En général, les théories de l'argumentation oscillent.e 
entre une conception «logiciste» et une conception «rhétorique))" [Maingueneau 1987, 116), begi 
bistakoa da konektoreen planteamendu honetan ikuspuntu logiko-erretorikoa uztartzen saiatu garela. 

zeharo grarnatikalak direnen kaltetan. 

212 

~------------------· 
______ VII.- Líburuaren egituraketa 

7. kap. -> 8 . kap,,: 

7 kap · "G · . .. uerouc guerora cobe t d 8 . " . ra cen en usant9a gaixtoa" (86 or.) 

· kap.. usan19a gaixtoac º ºogortcen eta ez ansiatcen d " (96 . 
Horrezaz ga· b d . u or.) bekatana 

pasarte bat vm m, a a kap1tulu biak. te ik ki . .aren bukaera-bukaeran, bien laburpe mat . o ere ongi ~ztartzen dituen 
"B na egiten duena alegia· 

eraz hunelatan, ezta . . . . . 
behar. Ceren egoite hura da ure guerouc guerora, ibil1 behar. Ezta dembo 
ansiatcea: ez an · . g . galgama. handic sorteen da usan . . ra luceaz beccatutan egon 
h~ pr~atc~~:~~z :;:iutc: e~ sentitceúc, itsutcea, gogo~:s:~:c ederestea eder-estetic, ez 

da, hillaren pare eguiten da;' (ll~n ) gailla enztea. Eta handic harat, h~ quenean[ ' ahalqu~ galduric or. guero ... ], gaizqw da hurran 

10. eta l l. kapituluak: 

10 kap · " h' miserikordiaz fida ak.. ~n itz valio du esperant,..ac" (133 ) . 
1 tze , bama kontuz! ~ or. eta Jamkoaren 

fid - 1 l. kap.: "eztugu misericordi 
(\s3f)t.cia hartan penitentcia eguitea, eta :Z:r:s::;-~~:1u~caturic eguin behar, eta ez z ea, gueroco lu9atu behar" 

iku . Kapitulu bi hauek banaezin zk . spuntutik mezu antitetikoak isurtzen b:..:1: o umtate doktrinala osatuko lukete 1 gik awtuzte ere. , o aren 

Lotura tematiko ho . k besteak. beste (halaber ikus XL nen ontraadibide bezala IX ka ºtul . 
"guerotic guerora" iblitze h VII. kap). Kapitulu honek be~e a~~ ua ~ar gen~zake, 
aurreko kapituluarekin ezta mre.ri; sor &mezkeen kalteen artean e,,:'"º':;ta prop1oa du 

~ei.g:,t:.:~~ litzatekee~~~=f.:1~~~~:m~~~o gai-io~ ~,..¡~= ~z . ' zuzen ere alferkenaren beste 

(k . Baina konektore te · k ak . ba:~luen hasiera-bukaerakoak, ~;~~~ak ::aturik dauden lekuaren araberak.oak 

berezi ~~~~~ ~~~~~ ~~nbfun~oaren araberae~r~zs~;~i:~~~n ~utenak, alegia) izan 
gerora" formularen inguru at gai orokorrera itzularazten duten i.c au~n artean, arretaz an eratuta daudenen estilokoak h one toreak, "gerotik 

Azk oro ar. 

at daudenak en ~auen eremukoak dira normalean . 
duten konekt~~~ ~apnulu solteetakoak. Dena den lib~1multzoen koherentzia lerroetatik 
gehienetan (ikus h:ek bukkae~etak:o peroratio dir~lakoe~e~s~~rreko gai~ekin lotzen 

engo ap1tulua: "Jokamolde erretorik otuta aurkitzen dituw o-argumentatzailea"). º 

7.3.3 .• AZKEN OHARKIZUNAK Esan bezal . GERO-REN EGITURAKETA OROKORRAZ 

~at somatzen bada a, hburuan barrena Gero izenburu 
propioa" eta berez~~~·~~-dgendezake tematikoki badirela :~nd~~ed~ako batasun antzeko l e utenak. ~ m , sortze-prozesu 

213 



______ VII.- Liburuaren egituraketa 

Egia da, dena den, Axularrek berak aitortzen duela -azalean bertan baina 
zeharka, dena esateko- liburuak izan dezakeen bataSun falta hori: "Escritura sainduúc, 
Eli\:aco Doctoretaric eta liburu debocinozcoetaric. Axular Saraco errotorac vildua" 

"Bildu" hitzak, berez, ez luke derrigorrez antolamendu zehatzegirik adiera
ziko, eta, gainera, iturri desberdinetako restuei elkarren arteko koherentzia emateko ahale
ginak erakutsiko lituzke. Jakina, ahaleginok ez zuten amaierako testuaren erabateko kohe
rentzia ziurtatzen, ez eta hurrik eman ere. Baina, iturriak iturri, liburuak badu koheren-
tziarik aski bere baitan, garaiko askok zutenaren pare bederen. 

Beraz, demostraturik geratu uste da barne-koherentziarena baino hutsarte 
nabarmenagoa dela teorian bigarren liburu bezala proiektatutako harako hari eman behar 
zitzaiokeen edukiarena: ez ote zen zuen Axularrek balizko hartara honako honetan 

emandakoúk ere eraman behar?. 
Izan ere, "bigarrenean kidatzen da, eta aitzinatzen, luzamenduak utzirik, 

berehala, bere eginbideari, lothu nahi zaikana" delako haren interpretazioa modu hertsi-

egian ez ote den burutu planteatzen zaio ikertzaileari. 

7.4.- KAPITULUEN BARNE EGITURA 

Printzipioz, dispositio delakoaren oinarrian dagoen utilitas irizpidearen 
arabera, liburuaren egituraketa ezezik, kapitulu guztiena ere, autoreak xedetzat dituenak 
lortzeko modurik egokienean atondu behar ditu. Irakurle konkretua ikusmiran duelarik, 
argumentazio mota bezainbeste zaindu behar ditu autoreak argumentatzen duen horren 
garapena eta aurkezpena, horretaúk guztitik, nonnalean eta teorikoki bederen, nolabaiteko 

homogeneotasuna sortzen delarik. 
Dena den, aitortu beharrekoa da Gero-ko kapituluak ez direla espero bezain 

homogeneoak disposizio alorrean, ez baitira denak berdinak oreka eta egituraketari 
dagokionez: batzuk bukatu(ago)ak dirudite, eskema klasikoaren arabera edo raxutuak; 
bestetsuk besterekin loturik doaz eta ez dira hain bukatuak egituraren aldeúk, beste horien 

menpe baitaude249 , etab. 
Aurrekoaren ondorioz, azpimarratu beharrik ez daga, berariaz erabiliko da 

hemen "multzo" hitza, besteak beste orain hemen interesatzen zaizkigun unitate tema- · 
úkoek maiztxo kapituluaren mugak gainditzen dituztelako eta inoiz kapitulu gisa agertzen 
direnak. atal gisa ere joan litezkeelako250. Hortaz, zenbaitetan "kapitulu" erabili beharrean 
"multzo" hitza erabiltzen bada, osotasun ternatiko-funtzionalaren zentzuan hartuko da 

Kapitulu huts edota multzo diren unitate hauek badituzte zenbait ezaugarri 
haien barneko egitura batez rointzatu ahal izateko. Hau da, badute hasierako formularen 
bat sarrera moduan eta gaia zentratzeko, inoiz divisio delakoa ere aplikatuko da arazoa 
argiago uzteko, baina gai-multzo hauen eleroenturik garrantzitsuena argumentazioa izango 
da, bertan confirmatio-ak, tesiaren berretzaile gisa eratuko denak. alegia, protagonismo 

249 - Hau da, esaterako, "erremedio" izena daramaten kapitulu askoren kasua. 
250 - Besteak beste, XXV. kapituluaren kasua: egia esan, hogeitaseigarrenaren barruan ere joan zitekeen, 

bai duen labunasunagatik, bai erremedio motagatik ("ona da kontsideratzea ... "). 
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nagusia hartuko duelarik Era b . . ~~~n elementuak ere a~keztuk~~am~!~onfata: delakmu:en arloko funtzioa beteko 
iatuko den konfirmazioa izango da gailend~~a:;ena~ala, geh1enetan exemplaren bidez 

. Laburturik eta trinkoturik b d . ~t~~ela garaik? teologiaren metodoloªo"i~ ~% esan dait~ke l~hen kapituluan benan 
I e. a eskolastikoa pisua eta indarra e> a ~ta e:agma (ikus IX. atala) Batetik 

prenuaren ~abalkuntzaz diharduten obretJi~l~~~~e:J:. tª )Okabidezko pauta doktrinale¿ 
mentu arrazionalak tradiziozko argudioei eta' . ' _runa au:rekoarekin batera, arguauctorztas direlak:oei uzten die tokia 

. Planteamenduan aurreko . . . 
eg1turan ere, noski, horren oihartzunfa~=~ islada ha.in? ez da izango Axularren obra· 
rhar, Argumentatze mota "positibo" hori :;r0

;• kap1tulu eta unitate tematikoe~ 
eta npikoa. en ei; u agenan utziko du sennoien egitura-

Baina honetan egia e l:"~s~ilari lana eta dero-re::;:;,.":,~~:~nh:-~~: ~~"Czkil 1:-ek1uhonak:, Axu-. .. ax o e endabiziko 

. Eta, esan-da-egin, mai-bufeta- - . . 
jazkera-apur bat eman, eta orra or dana e<riña Zog~ean sermonara]<o p1llaturik daukan gaiari bestelak 

Olax 

= .. nonean bem eta be . , --- o 
e sonu-bide zan gure GERO" (Lek , ~ ere. uona 1954, xvm) (azpimana ITTlrea da) 

[ . Aurrera doalarik honako hau e ik • . 19] Ehz~o se~oi-antxa arkituko dio GE~~ o ~u Lekuc;>nak:: "Irakurtzaille arruntak 
54, XXI) (azpllllarra gurea da). ren iardunan. gaiez eta eraz" (Lekuona 

. Halaz ere, ez zuen zeha tuk ornen z1on "sennoi-antx." hori. z o zertan zetzan, objektiboki, Gero-ri aurkitzen 

7.4.1.- SERMOI EGITURA EREDU 

. Esana dugu dagoeneko Axul lib gen~eela, Jenero deliberatiboaren barnea~~D: urua modu suasorioa edo disuasorioa 
n~1 du ben: horren bitartez gizakiak bek t ambz~zen. M?~u.honek xede zehatza bilatu 

· JUStlZla, p1etate eta bertutera makurtu a ua ar matzera mts1 beharko luke eta . . . 

du ~oi:ixe da hain zuzen Gero-k liburu ed~na. ~rnahi gis_a ere, eta orekak/desorekak gora ~tala planteatzen duena eta bilatzen 
diot ~mtate tematikoek ere oro har sermoietarak e h~a, Axularren liburuaren kapitulu 
ban~~ ~~go genuke. Halere, orokorrean horrelaºpfante~~ ;gituraketari erantzuten 
nahasian uz ger?, erretorika sakratuko liburuetan desbe din agoen arren, kapituluak 
ild usna gemtzake zenbaitetan besteak be . r tzat hartzen ziren moduak 

okoak, hots, Ebanjelioaren azalpe~erako bali stetak, Krisostomoak askotan erabilitakoaren atu oak etab 

Baina salbuespenak alb ' · 
Jarren obran dituen ezau . s uespen, sermoien egituraketa ti ik 
lehendabizi, ez "silogisrJc~~~a~ez~~e':gumen~azio i~duktiboa azpi~;a~~~~k ~J~ =.::, ~=~n~~~~~¡'~~~.:;~~~¿~i~~~ i:~~~~~~~l~t~":i"J:: 
hi~toriag~~ak?i!o~:ioªakzkenikB. uk' auctoritas historiae h:!:::i~~~f ~~:]earen linkterpretazio~ 
egi . ' ··· atzeko argum ak n ar o o exempla-

ngo zaion eskari zehatza, pero ratio , edo ep~~tatu~~en ondorioz irakurle-entzulearl go o batek bernean hartuko duena 
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Ondoko kapituluan ikusiko den bezalaxe, egituraketaren parte batzuk 
(hasierak, peroratio atalekoak, ... )oso garbi atzeman eta azter daitezke eta horrela azaltzen 
saiatuko gara. Hain pertsonala izaten ez den argumentazioaren atalari gagozkiolarik -
exempla besteren zorretan baitago beti-, agertua dugu dagoeneko argumentuen hautaketa 
eta mailakatzeari buruz Axularrek erakusten duen jokabidea (ikus "VII.- Aipamenak eta 
exenpluak" atala). 

7.4.2.· KAPITULUEN BARNE DISTRIBUZIOA: ESKEMA GISAKOA 

Gero aztertu ondoren, berehala antzematen da, egituraketa eta distribuzio 
estilo bat dagoen arren, homogeneotasuna ez dela gehien nabannentzen den ezaugarria. 
Agian horregatik pentsatu izan da sarri askotan zailegia dela Gero-n erabiltzen den barne 
logika eta garapen hariak finkatzea. Oterminek zioenez, "sería muy difícil establecer los 
esquemas que él emplea en su argumentación y en la trabazón lógica de sus capítulos" 
(Otermin 1973, 59). 

Edonola ere, berehala antzematen da konstante antzeko bat liburuan zehar. 
Izan ere, kapitulu ezberdinetako adibideek argi eta garbi adierazten dute sermoiari 
dagokion eskema baten aurrean gaudela, bizioen eta bekatuen aurkako gorrotoa eta 
bertutearen aldeko zaletasuna lortu nahi dituen sermoi tipikoaren aurrean hain zuzen. 

Oro har, aztertzen ari garen liburuaren kapitulu edo unitate guztiak kontutan 
harturik, guztien azpian ordo natura/is delakoaren haria segitzen da, hots, exordioa
argumentazioa-konklusioa. Zinez esan liteke, beraz, ondoko eskema orokorrera laburbil 
daitekeela, beti zebatz-mehatz betetzen ez bada ere: 

l.- Lectio edo gaiaren aurkezpena (ez beti modu zuzenean egina). Aiparnen 
baten bidez egiten da (aipamen biblikoak batik bat) nagusiki. Zenbaitetan beste autore edo 
auctoritates batzuez baliatzen da urdazubiarra. 

2.- Tractatio edo dilatatio. Gaiaren garapena behar diren elementuez baliatuz 
egiten da: argumenta (anplifikazioa bame),·exempla, etab. Inoiz nolabaiteko divisio the
matis ere eskaintzen da tractatio delakoa baino lehenago. 

3.- Peroratio edo konklusioan, ohi bezala, gaia zein izan den oroitaraztea eta 
irakurlearen barnea hunkitzea izango dira xedeak. Elementu desberdinak antzeman 
daitezke bertan, bataren edo bestearen azentua kapituluen arabera azpimarratuko delarik: 
laburbiltze edo recapitulatio delakoa, irakurleari zuzendutako galdetegi hunkigarri modu
koa, bizirnodua edo puntu konkreturen bat aldatzeko eta "konbertitzeko" eskaera, etab. 

Ikusten denez, sermoiaren egituraketak berbaldiaren ohiko parteen251 egoki
tzapena ekarri izan du, predikuak batzuk soberan dituelako, besteak beste. 

Ohiko genero suasorioari dagokion bezala, exordioaren funtzioa bi mailatan 
ematen da: alde batetik, liburuaren exordio orokorra, hitzaurrean doana, eta, bestetik, uni
tate bakoitzeko gaia aurkezteko sarrera edo aurkezpen modukoa 

Narrazioaren desagerpenaren arrazoia, erretorika klasikoak bereizten dituen 
parteekin burutu beharreko egokitzapen horretan datza, narrazioak ez baitu tokirik hone
lako sermoietan. Era berean, konfutazioa deitu duguna, hots, kontrargumentazioa, oso 
modu neurtu eta kontrolatuan baino ez da erabiliko, eta gauzak garbi daudenean bakanik, 
251 - Parte hauek, gogora bedi, honako hauek dira: exordioa, narrazioa, proposizioa, baiezpena, 

konfutazioa eta konklusioa. 
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izan ere irakurle-entzuleengan k rrak 
. o e eta anabasak sor baitaitezke horrelakoetatik 

Elementurik konstant ak . . 
peroratio atalak di h een • azpimarratu beharrik d l . 
hunkiganiak h . tugu, ots, hasierako exordio antzekoak ebz ago, ectzo delakoa eta 

am zuzen. eta ukaera 1aburbi1tzaile eta 

. Hona hemen horien ezau arririk: . 
duaz ikus argumentazioari buruzko kapf tuJu h nagus1enak. (tractatio delakoren tratamen

a urrengoa ham zuzen). 

7.4.3.- KAPITULU HASIERAK 

b .lb. . Zuzen edo zeharka, Gero-k ditue . . 
B~b~:nh= h~stea da. ~san daiteke kapi~~~a:~:o ~t ~apitul~ak auctoritas 

o aipamenekin (aipamenen jerarkizazi ikuuen teralki basten direla 
oaz, s 7.3. atala). 

" . Horretarako erabiliko d fi . 
Errrut~n du [ ... ]-ek" + aipamena L en ormulaz.10 zab~duena honako hau izan . 

horrekm basten dira 3 7 9 10· 1 ehenengo begrradan ikusten den bezala mod goda. 
zuzenak ez diren kapit~Iu 'ha~ier.tlc ;;e 13, ~4, 15, I?., 45? 53 eta 54. kapitulu~. z~~~ 
baten ondoren kokatzen dutenak (49 k badira, hots, erraiten du" delakoa iruzkin l b 

. ap., etab.) a ur 
Normalean "err ·1 " 1 Saindua ohi d p ul at e.a • ekukotasunaren balioak bal . 

S~lomonen ah~tikº~~ d;:~dinez b~iatzen da,¡\xular: "Erraite: d~g~'::f ~::· Izpiritu 
~zo del~[ ... ]" (111 or.), "E~~e[~ .. ~u ~~-~~· ~~aiten du Salomonek, Iai~~~ee:: 
es tura samduak [ ... ]" (184 or.) m sam uak [ .. .]" (170 or.), "Erraiten du 

. Dena den, gaia plantear ak " . 
auctoruas bat ere izan daiteke· " . zer oan errailea" zalantzarik sortze 
S~n Thomas. D<?ktor bandi har~f~~e,? d~4san Thomasek [ ... ]" (~19 or.), "E~~e~u~~ f f~º~tulen nuserikoardiaren beharraz ~ta }id;lt~!'·)h Ildo horreta!1k, sintomatikoa da 

· ap1 uek osatutako azpimultz ) ia orren soberan1az tratatzean (IO 
Thomasek [ ... ]" (127 or) "Eºai:1 ' Axularrek dakartzan lekukoak· "E . d . eta 
K ·li · eta rraiten du s A . · muten u San 

du
0

~~n;~~~ ~~~]~'o(~~~7!r~)~o~~ei~~ e~a s:e~~~~:;;~~t~~·~~J¿;e~:~~~I~~~ft~~ 
batean: Erra1ten du Senekak [ ... ]" (194 or1J!stauak ere badu bere tokia kapitulu atari 

. Zeharkako bidea ere erabili iz . 
~ap1tuluan, esate baterako, Hasiera lib tik:. an da kapitulu hasieretan. Lehenenao 
be~u~zuzenean .euskaraz ematen d:::: s.Jra::;.~o pasaneak252 .-~bar zenerako eg~
ematen :a~t~ªi!t~~~~et? planteatu ahal izateko era~~: ~1~e ~~~ren. Baina, aitortu 
jarraipena dena atpamen zuzena, eskritura sakratuetan h '. zeakren eta berehala 

. as1er o pasanearen 

kon . Antzeko zerbait esan beharko litzat k . . 
ParazJ.o batez basten baita· "Anhºt e ~VI. kap1tuluan dagokionez Bi'bl.ak 

torea ard' b 1 . I zetan ere eskrituura . d ' I o be ' 1 erre e atuarekin [ ... ]" (78-79 ) . sam uan, konparatzen da bekh _ 
nan konparazio bibliko batez ekiten baotzr. "; Ekta b~rdlmt~u XIX. kapituluari buruz ereª 

- ... o ap1tu uan· "N 1 . . • 
252 - Gogora dezagun G lib . o a gure lehenb1ziko aita 

delak hain ero uruaren lehen kapitulu hau di . . 
o, z~en) argumentuen rnailaketari da . ~ara .gma_tikoa izan daitekeela (argigarriena 

Pasarte bat abiapuntutzat tradi . . . gokionez. Haszera izeneko libwu biblik tik h 
delak ale . . ' ZIO eta patnstikaren argitan o anutako 

o ere bere adib1de sorra eskaintzen duelarik. aztenzen da, auctoritas historiae humane 
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hark, gure naturaleza haur, bere bekhatuaz narriatu [ ... ]. Handik gara ( ... ]" (250 or.). 

Nolanahi ere den, serrnoietan bezalaxe, kapituluen hasieran ongi eta irmo 
gordetzen da erretorika eklesiastikoa garatzen saiatu zirenek eman ohi zuten aholkua: 
"nunca se comience con fábula, geroglífico ni poesía, porque esto es contra la gravedad 
de aquel acto sagrado darle tan ruin principio[ ... ]. Sea, pues, el principio una autoridad 
de la Escritura o de un Santo o una buena razón" (Terrones del Caño 109). 

Hasiera motei dagokienez, beste kapituluetan kasuistika anitza aurki 
badaiteke ere, badira batzuk esanguratsu eta aipagarri direnak. 

Zenbaitetan gai-unitatearen dependentzia nabaria agertzen da. Adibidez, II. 
kapituluak (esana dugu jadanik lehenengoarekin nolabaiteko multzo tematikoa osatzen 
duela) lotura forrnala ere adieraziko luke lehenengoarekin, harekiko lotura bigarren honek 
hasieran berran lehenaz egiten duen laburpen edo recapitulado batean253 finkatzen baita: 

"Eskritura Sainduak, Elizako doktorek, lehenagoko ientilek, eta are zeruko, aireko, eta 
lurreko gauza guztiek ere kondenatzen dote alferra, eta emaiten aditzera behar dela trabaillatu, eta nor bere 
alderik bere eginbidearen egitera enseiatu. Zeren nola ardurako trabailluak, lan guztiak aitzinatzen baititu, 
hala alferkeriak gibelatzeintu" (37 or.) 

Aipagarria da, bestalde, Axularrek maiz egiten dituen esplanazio antzekoak. 
Aurrekoen dependentzia tematikoaren pean dauden kapitulu zenbaitek areagotu egiten dute 
azaldu nahi <lena, areagotu eta elementu berriak ekarri ere bai (divisio delakoren 
laguntzaz, esaterako). 16- 18 multzoan, esaterako, hori baino ez da gertatzen. Sailkatze 
eskolastiko horren adibide zehatza 56-57. kapituluetan genuke; halaber, nahiz eta beste 
maila batekoak, 52. kapituluan eta kalte-erremedioez dihardutenetan ere. 

Ez <lira gutxi, azkenik, modu dialogikoan planteaturik, egilearen haus
narketa, laburpen, azalpen edota petitio antzeko batez hasten diren kapituluak, horietako 
zenbait, gero, lekukotasun bibliokoen arlora iristen badira ere. Normalean, gaia ahalik 
zehatzen zentratzea izan ohi da horrelakoen funtzioa (ikus bitez, besteak beste, honako 
kapitulu hauek: 4, 12, 17, 48, 55, etab.). 

Bukatzeko, gogoratu baino ez, kapitulu hasierak gora behera, gai 
bakoitzaren garapenean erabiltzen den sistema induktibo-argumentala garaiko teologiak 
ezarritako ereduetatik abiatuko dela (ikus IX. kapitulua). 

7.4.4.- KAPITULU AMAIERAK 

Ezaguna da genero suasorioko liburuak, sermoiak eta ildo horretako 
diskurtsuak bezalaxe, peroratio batez bukatzen direla. Formalki, barrenean, bukaera 
iristerakoan, peroratio horrek entzule/irakurleari (haien gogorari, hobe) zuzendutako 
petitio edo eskaera bat eraman ohi du. Jakina, aszetikakoetan jainkoaren itzalpean jar 
dadin eskatzen zaio mezu-hartzaileari. Artazak oroitarazten duen bezala, "la petición insta 
al alma a modificar su conducta hacia «lo útil» y «conveniente» -loci obligados en toda 
deliberación" (Artaza 1988, 316) 

Axularren liburuan ere eskaera irakurlea konberti dadin egiten da. Baina ez 
behin bakarri.k eta liburuaren amaieran, etengabeko modu errepikakorrean baizik. 
Liburuaren izaerarekin bat egini.k, kapitulu-multzo, azpimultzo eta kapitulu solteen buka
eran ere errepi.kapenaren mailuak "berehala konbertitzera" gonbidatu.ko du, batzuetan 
253 - Sarrera moduko hau, dena den, erraz ask:o joan zitekeen aurrekoaren bukaera gisara ere. 
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formula desberdinak erabiltzen badira ere . . . 
No:1"°1alean, perorazio direlako hauek sem~~~r?tik gerora ib1l~eari uzteko premia, etab 
tzaileren bat254 eraman ohi d . ak z1a edo sententz1a bezalako esaldi 1 b b.1.). 
(ikus d k . ute Ir urlearen b.,;tak h nk. a ur I -

on o o adibideetan). ""' 0 u ipena areagoturik gera dadin 

. Alabaina, peroratio horien . 
tz10 garr~ntzitsu bat ere betetzen dute effk~n~terk~tak er~usten duen bezala, beste fun-
Par;ruan, izan ere, bukaerok faltan dirud. ean u~n hburuaren koherentziar 
~~:tx(e~ Horrela, p~roratio errepikakor ~~~~~%~zia-emaibo"le gisara erabiltzen ~~i:~ 

gertatzen diren) aldeiñt ak aren en r tematikotik d . 
mezua) delakoaren · to· e txertarazten ditu behin eta be . "G gerra aitez-

mguruan. mro ero" (libuma eta 

. Horrezaz gain egia d 
borobdagoan _bukatzen direla liburua bea ~urearen k_apitulu batzuk askoz ere d 
anabasaren h1potesia areagotu e . n iz:iª azkel_l kapa~luarena, alegia) baino eta hC::. u 

;:;~ :;;:::~1:~~,d~~:~~~~·hkaJ?inJ~~~z~~;~~L~;:!<>;~~~~~~b:~:ti bon~~ 
~itulua e~a, f?rmalki kapitulu ho~~~a~~o, liburua. amaitzeko, tematikoki ~~~ 

angesek mpnmatuak baino: u aera egokiagoak iruditu zitzaizkion, G.· 

"Fineraino eta finean perseb 
autem perseveraveril usque in /inem hic s l eratz~n duena, izanen da salbatua eta ongi zorth Q . 
koroa, alchabatzean kamatzen da loria: a vus ent (Mt. 10). Benze guztiak deos guti dira, rU:~ar:~ 

Beraz fin hari eta akh b k . . 
egun bererik, geroko begira e;on a atze o _lona han begia edukirik, hareraiño eta 
darabiltzagun bekhatuak urrÍJc" ga~, bekh~urik gabe egoitera enseiatu. Hartarako~ han, behar dugu, 
begiratzen arela Ze unen u handi batekin kofesaturilc eta u . . . . at orai eskuen artean 
salbamend g 1,.._,_,~en ~tan erdietsiko dugu orai perseberantz · d tzirik, aitzmerat gehiago egitetik 

ua, se ... =o lona" (474 or.) iaren onua eta gero azken fmean arimen 

Peroratio direlako haue k 
f~~f ~~ .ia salbuespeni~ gabe agert~ ~~~t~~~e bat iz:ngo <lira petitio-ei sarrera 

. 1zango da gehien agertuk d . mentu ionnalak. Oro har "b ,, 
~a~~n;4 sam

38
· askotan "beraz hunela~~~~~~f;!flu gehienen bukaeran haÍn z~~~~

, , , , 42, 45, 50, 53 54 55 eta 60 k .tulopean agertuko da: 8, 10 11 13 15 
' ' · ap1 uetan. ' ' • • 

Baliabideen arrean ik d . 
bezalako pentsamendu 1111· di , us auekeen bezala ez da faltak fr k . -. a. ' o e uentaz10a2:>5 

rpuu atzo delakoaren f . 
freskatzeko re untzioa beteko luketen esaldiak ohi <lli . 
kondetsatzen ~ai~~:~!daketaoaondoren eskatuko zaienarekin lotzeko :~~ue;beirakakurllearb en oroi~ena 

255 _ " [ - a ur eta tmko 
ar ... ] usar de esta figura en el fin del sermon rin . 
torme~tos que propusimos en el discurso del se~o ~1p~ente en los suasorios, cuando todos los 

os e os de un golpe asaltemos los áni n os Juntamos brevemente en uno ara 
~ !!Q solo_ en el fin del sermon será buen~~es!el audiJ ·torio, y en cieno modo los violen~~os que con 
ano !amb1en e uescar a memona de 1 · 
Retórica 588b)n(~eurrsoppeankesak, do quiera que se concluyere alguna disp~~ oóyarengtes con eslarta misma figura, 

' o gureak dira). omento go" (Granada, 
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7 .4.4.1.- Kapitulu-multzoetako bukaerak. 

Lehendabizi kapitulu-multzoen bukaerak azpimarratu nahi genituzke, izan 
ere kapitulu bakoitzak normalean berea duen arren, batzuetan kapitulu-multzoek bukaera 
komuna agertzen baitute, multzoaren osotasuna erakutsiz. Horretaz apane, irakurlea erraz 
ohar daitekeen bezala, hainbat bukaerak etenketa bortitza dakarkio testuaren koherentziari. 
Honako hauek lirateke horietatik adierazgarrienak: 

XLIV. kap. (haragiaren bekatuaren aurkako erremedioen bukaeran) : 

"Hauk dira (eta Iainkoak ailliotsa liren asko) haragiaren bekhatuan ez eronzeko eta eroriz 
gero ere iaikitzeko harw behar diren erremediorik prinzipalenak. Zein baldin egun beretik, geroko luzatu 
gabe hartzen eta konsideratzen baditutzu, iakizu ezen gorputzari aisia handi bat emanen diozula, eta 
arimari, are handiagoa. Eta halatan munduan duzun etsairik handiena eta perilosena, zein baita haragia, 
azpirako, garaituko eta errendatua ibenilco duzula" (419 or.). 

L. kap.: 

"Eta hala arrazoin hauk guztiok ongi konsideraturik bat bedera bere balanzan ibenirik, 
segur da parabisuko bidea errazago dela, ifemukoa baino; eta ifemuratzen denak, pena eta trabaillu gehiago 
iragan behar duela ifemuratzeko, ezen ez parabisuratzen denak, parabisuratzeko. 

Beraz hunelatan parabisutik parabisura, bizitze on batetarik, hobeagora ioaiteagatik ere, 
behar genduke egun beretik, geroko begira egon gabe, Iainkoaren lege saindua, hain uztarri emea eta karga 
arina, geure gogo eta bihotz guztiaz hautatu, besarkatu eta halatan gero urrikirik eztukegun bezala bizitzera 
enseiatu" (522 or.). 

LV. kap.: 

"Beraz hunelatan halako egitekotan ez eronzeagatik: eta hanbat bidegabe, hanbati, 
Iainkoari, geure buruari, Aingiruei, giristino lagunari, eta munduko bertze kreatura guztiei ere, ez 
egiteagatik, behar dugu ematu, abiatu: eta luzamenduak utzirik, gero egin behar denaren, lehen baifio lehen 
egitera, bide onean iartzera, eta hartan egoitera deliberatu" (568-569 or.) 

LX. kap.: 

"Etzarela bada zerori zeuretzat horrein etsai handia, urrikal bekizu zeure burua. Non tardes 
convertí ad Dominum et ne differas de die in diem. Eztezazula berant, eztezazula luzat bihur zaitezi lehen 
baiño lehen zeure Iainkoagana: etzabiltzala gerotik gerora, egunetik biharrera. Eta ez hala ibiltzeko, 
konsidera itzatzu ifemuko pena handi izigarri hek. Eta guztien gaiñetik sekula fingabe hura, behin ere ez 
akhabatze hura: eta akhabatzeko esperantzarik gabe, etsitua eta desesperama egoite hura. Hartan pensa 
ezazu hartzaz egizu pensamendu, has naur eta gogoeta. Eta gogoeta harekin lohatkar zaitezi arratsean, eta 
bai iratzar ere goizean. 

Eta hala egiten duzula, eta hunen aitzineko kapituluetan eman zaizkitzun arrazoinak ere 
konsideratzen ditutzula, esperantza dut Iainkoa baithan, ongi edirenen zarela; egun beretik bide onean 
iarriko, edo iartzera enseiatuko zarela. 

Eta halatan mundu hunetako itsaso hunen tormenta guztiak iraganik, azken finean 
salbamenduko ponura, salborik helduko zarela" (620-621 or.). 
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7.4.4.2.- Azpimultzoetako bukaerak. 

Kapitulu-multzoetan bezal . 
era komunak: agenzen dira ezaugarrien ;::~ ª¡¿'1rt;iu1ltzo hau_etako zenbaitentan ere buka-
mota duen arren, batzuetan azpimultz . ap1tu u bako1tzak nonnalean bere amai 
kete. o osoaren azkenak bukaera laburbiltz ·1 era 

ai ea ager deza-

. Era berean eta go ald 
nah1 genuke azpimul~tako rag? az utakoaren haritik, modu berezian . 
baino nabarmenago ikusten bai~~~:~~ ~~~tzen duten koherentzia fumzio!:'~~t:: 

Hona hemen peroratio arloko bukaera h . tik . 
oneta garrantzitsuenak: 

l. eta 2. kapituluak. 

. "[ ... ] nagitasunetik eta alferke . tik 
eta egundaiñotik gure etsai deabruak gur na sortz~n den gero haur, da gure galgarria gure . . 
eta segurena. e enganatzeko ediren ahal duen biderik eta arterik hobe' tzfiurna, 

rena, mena 
Beraz guk ere, Gero huni eduk:i beh . 

eta etxetik atheratzera: behar dugu geure inclar u:.;:ogu begia. Hune? geureganilc khentzera, urruntzera 
egm behar dugun gauzarik, eta ahal daidik ikg . eta antzeaz enseiatu, petrnatu, deliberatu ta 

egun 'ez biharko luzatu" (45 or.) 'e egun 

5. 6. 7 eta 8. kapituluak. 

"B eraz hunelatan, ezta gerotik . . . 
behar. Zeren egoite hura da gure gal . H ge.rora ibth behar. Ezta denbora luzeaz bekhatutan 
ezansaitzea: ezan · ti.le . gama. andik sonzen da usantza· u ti.le egon 
h s1atze ez senntzea, ez sentitzetik i . santza ederestea, ederestetik 
anz~ prezatzea, loriatzea eta sendagaiJ!a . Etsutzea,_gogonzea, era azkenean, ahalkea galdurik 

konturik gaizki da, h . enztea. ta handik harat h . 
' unan da, hillaren pare egiten da" (I 10 or.) ' artaraz gero, eztag1zula hartzaz 

10 eta 11. kapituluak. 

"B eraz hunelatan ezt . . . 
fidantzia hartan penitentzia e . , ugu m1s~rikord1aren esperantzan bekhaturik . 

:en ~ain on, ~ihotz bera eta~~~~~::~ ~::~~~tzt~, g:ro~o 11174tu behar. Air:~, ~=~~·1~:C~; 
h zkaituen gazngatzen, zeren igurikitzen derakun· era fin mane .,a.ituen: zeren bekhatu egin eta berehala 
h:g~tik beragatik ere, hartarik okhasino hart~ be¡:an' zeren hanbat ongi eta ontasun egiten derakun 
bai~gua~o,khare~ boron_~tearen egitera enseiatu; ~ta ze:r!e::e, are be~ela eginen genduen baiñ; 

, e guznak utzírik prestutas b . e atu, eta gaixtakena oraii!ok . . 
aitzinerat gobematu non ~ke f' un at~ ianzera deliberatu: eta halako moldez thaill oan erabili 
ordenaturi.k ' n mean, Iainkoaren miserikorcli kin , uz, eta suertez 

eta prestaturik dagoen bozkarioa, zein baita ruk 1 _are batean erdiets dezagun guretzat 
ze oona"(15I-152 or.) 
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13. 14 eta 15. kapituluak. 

"Utzazu beraz burutik buruan darabillazun erhokeria hori, egunetik egunera, heriotzeraiño 
luzatuz eta ephe hartuz, orduan erremediatuko zarelako esperantzarekin, ananeraiño bekhatutan egoite hori. 
Zeren badakizu tormenta handiarekin, kostan ioitera dohan untzi kargatua, eztela peri! gabe, aitzitik 
galdutzat dadukazu halako untzia. 

Hala edukazu bada halaber zuk ere galdutzat zeure burua, bekhatuz betherik eta kargaturik, 
heriotzearen kosta ioiten duzunean: bethi ere gero onduko zarela erraiten duzula: eta bekhatu egiteko 
gogoan, eta borondatean zaudela, zeure azlcen eritaSunak edireiten zaituenean. Zeren hartaraz gero, gutiak 
dira ongi libratzen direnak, galdu gabe eskapatzen direnak. 

Beraz hunelatan, orai baituzu osasuna, indar, antze, adimendu eta zeure burua zeure 
eskuko: orai ezpaitzara oraiño eri, eta ez heriotzeko hersturan iarri: orai baitzara libre, eta nahi baduzu 
ongi, eta gaizki ere, daidikezun denboran. Orai bada, orai, men menean iarri gabe, sukharrak nahasi gabe, 
eta eritasuna iaundu gabe, egintzatzu gero egin gogo ditutzun ongiak eta deskarguak. Eta orai diot. Zeren 
nola orai egiten duzun guztia, eritu gabe, heriotzeko hersturan iarri gabe, eta nehork bortxatu gabe, libreki 
eta borondatez egiten baituzu: hura izanen da gauza handia, estimatua, indartsua, botheretsua, bal.iosa, 
lainkoari eder izanen zaikana, eta merezient azken zeruko loriaren erdiesteko" (217-218 or.). 

51. eta 52. kapituluak. 

"Bada nork ere bere arimaz kontu ona ernan nahi baitu, eta bere bekhatu iraganez 
barkhamendu erdietsirik, aitzinerat gehiago egin gabe egoiteko indar hartu, rnaiz kofesa bedi: gerotik 
gerora: egunetik biharrera luzatu gabe, urtheko besta buruetan bedere, Iainkoarekin rnintza bedi: kontuan 
iar bedi: Zeren halatan emanen du orai presenteon kontu ona, eta gero azlcen finean erdietsiko du, bere 
arimaren salbarnendua" (547-548 or.). 

53, 54 eta 55. kapituluak. Axularrek ere multzotzat hartzen ditu, konklusio
an batasun tematiko horren erreferentzia zuzena egiten baita: 

'Beraz hunelatan halako egitekotan ez erortzeagatik: eta hanbat bidegabe, hanbati, 
lainkoari, geure buruari, Aingiruei, giristino lagunari, eta munduko benze kreatura guztiei ere, ez 
egiteagatik, behar dugu ematu, abiatu; eta luzamenduaz utzirik ... " (568 or.). 

7.4.4.3.-Kapitulu solteetako bukaerak 

Gorago azaldu bezala, kapitulu solteetan aurkitzen diren konektore tema
tikoak normalean "gerotik gerora" formularen inguruan eratuta <laude eta liburuaren gai 
orokorrarekin uztartzen dute kapitulua, tituluko Gero-ri baitiote erreferentzia etengabe 
egiten . Konektore hauek, zer esanik ez dago, kapitulu amaieran (ez beti peroralio-an) 
txertatuta aurkitzen <lira gehienetan: · 

3. kap.: 
"Hala dira bada, gerotik gerora dabiltzanak ere, kheinatzen dira, eta eztute aurthikitzen: 

destatzen dira, eta eztute desarratzen. Erraiten dute: eginen dut; eta eztute behin ere egiten. Hala daudela 
denbora guztia iragaiten zaie, eta berak ere iragaiten, finatzen eta akhatzen dira" (54 or.). 
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4. kap.: 
Hala da bada peri! gertha daki . 

~uren, are guk baitugu hek baiñ , ~n gun ere, gerotik gerora gabiltzan . . 
fm gaitz egiteko iduri ar o segurantza gunago; eta aitzinerat hobeki b h o1. Zeren hek zem guti 

, ' au eta molde gehiago (67 or.). e atzen ezpadugu, galtzeko eta 

9. kap.: 
"Konsiderazino haur be b 

ibiltzeko: edo bai behin ror, ertzerik gabe, asko behar li . 
(126 or.). tzat bekhatu baren egilera zohazinean h ~te~e,_ez_ gehiago gerotik gerora 

' aren egttetik ixtitzeko eta gibelarzeko" 

12. kap.: 

du ''.Halatan_ denbora iragana, hain gauza h . . 
guna, erremedia ahal direkeien moldean erremediatuk ankdiabe eta bal.iosa, gerotik gerora ibiltzeaz gald 

, o, o ratulco eta di . u 
47. kap.: er etsiko dugu" (170 or.) 

"Beraz fin hari 
egun beretik . , eta akhabatzeko loria hari be . . . 

, geroko begrra egon gabe, bekhalllrik gabe ego1·tegiara edukirik, hareraiño, eta han, behar dugu 
enseiaru" (473 or.). • 
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___ VIII.- Jokamolde erretoriko-argumentatzailea ____ _ 

Ikusi bezala, gure artean ezagun bezain ospetsu bihurtu da Granadaren 
eragina Axularren obran, inoiz, gorago esan den legez, azken honena harenaren itzul
pemzat hartua ere izan delarik (ik. García del Moral eta Román de La Rosa 1993, 269). 
Alabaina, autore biek erakusten dituzten kidetasunak aztertuta, eta Granadakoaren eragina 
onartuta ere, haien arteko distantziek luze izaten jarraitzen dute, orain arte ikertutakoak 
erakusten digunaren arabera behinik behin. 

Beraz, eta urdazubiarraren planteamendu erretorikoa argitzea helburu dugula 
ahaztu gabe, egiazko arazoak paralelismo bide diren horien konformazio berriaz itaun 
egiterakoan etor litezke bereziki, hau da, horiek guztiak uztartzeko moduaz eta Axularrek 
erabilitako teknikaz galdetzerakoan. Eta edonola ere, ustezko eragin horien argitzeak ez 
gintuzke horrelako arazoak planteatzetik saihestu behar, haietara bideratu baizik. 

Hori dela eta, Axularren egiteko erretorikoan gauzak argiago ikus daitezen, 
gorago azaldu kidetasun eta mailegu garbiez baino gehiago, egilearena dirudien testuaz 
baliatuko gara nagusiki. Horrela, haren prosak sonze-egituratze arloan izan zituen ezau
garri erretoriko orokorrak marraztu ahal izango ditugu eta haren tratamenduaren soslaiak 
(mamiari eta liburuaren fokatzearenari dagozkienak, hain zuzen) atzeman. Halere, teknika 
erretorikoa ulenzeko mota guztietako adibideak baliatuko ditugu, aipamenak eta exen
pluak bame. 

8.1.- PREDIKARIEN OHIKO LAN METODOAZ 

Gorago adierazi den moduan, Axularren testuan nabarmen geratzen den 
ezaugarri bat haren predikari-izaera da, besteak beste une askotan barrena izan bide zuen 
esperientzia praktikoan erdietsi zuena. 

Tratadista gehienen arabera, ezinbestekoa zen predikarientzat filosofia mora
lean eta dotrina kristauan ondo ikasiak izatea, eta, dakigunagatik, zinez pentsa daiteke 
XVII. mendearen hasieran ongi betetzen zirela baldintzok. 

Ikusia dugu gorago Axularren kasuan oinarri horiek Salamancako egonal
dian eskuratu zituela. Honik aurrerakoa, hots, akademikoki behar beste doktrina zein 
teknika ezagutu ondoren, predikarien eskuetan geratu ohi zen prestakuntzaren ardura, 
batik bat prediku konkretuei zegokienarena. 

Egia da, dena den, horretan ziharduten prezeptistek aribide zehatzak 
proposatzen zizkietela predikariei sermoiak edota idazkiak prestatzeko orduan inprobisatu 
beharrik izan ez zezaten eta gaiak behar bezala gara zitzaten. Axularren kasuan, eta hark 
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idatzitako obra ikusi ondoren, haren jokamolde nagusia bide horretatik abiatu zela susma 
daiteke, hark egin eta erakutsitakoan ohiko liburuetan aholkaturi.ko puntuak isladatzen 
baitira ia salbuespenik gabe. 

Funtsezkoenak honako hauetan zeutzan: argumentuak bilatzeko biderik 
garrantzitsuena irakurketa zen, bereziki eskritura sainduen irakurketa eta elizako gurasoen 
obrena. Edozein gisaz, irakurketarako ezinbestekoa zen liburuak ongi hautatzea eta gaiak 
ere ongi aukeratzea (arruntak baino lehenago ez-ohikoak, etab.). 

Jakina, irakurketaz gainera, bestek esandakoak edo norberak hausnartµtako 
gauza interesgarriak: ere jaso behar ziren erabili ahal izateko. Hori guztia osatua izan behar 
zen honako hitz hauetan adierazten denarekin: "estudio, meditacion, continua leccion, 
mucho ejercicio é imitacion" (Granada, Retórica, 513b). 

Zeharkakoa edo zuzenagoa, Axularren irakurketa-hausnarketek ezaugarri 
horiek berek erakusten bide dituzte: eskritura sakratuak eta elizako guraso garrantzi
tsuenen arteko hautaketa, batetik, eta bestelako elemento interesgarriak (klasikoen lekuko
tasunak, errefrauak, etab.). 

Granadak azpimarratutako "imitazio" delakoari dagokionez, eta San 
Agustinen presentzia dagoeneko nabarmendua izan den arren, aurrera dezagun alderdi 
elokutiboa azaltzerakoan ere garbi antzemango dela saindu hark gogogokoen zituen teknik 
ere isladatuko direla urdazubiarrarenean. 

Halaber, Axularren liburuaren atal zenbaiten antolamendu bereziare1cin zeri
kusi handia izan zezakeen elementu teknikoaz ere ohartarazi beharko genuke. Izan ere, 
predikarien lanerako beharrezkoa zen "que prevenido ántes un cuadernillo con los títulos 
de todas las cosas que suelen ser los asuntos de los sermones, ponga en sus lugares lo 
que hubiere hallado" (Granada, Retórica, 513a). Horrek ere esplika lezake256, neurri 
batean bederen, Gero-ko aipamen eta exenpluak sortaka eta ez modu orekatuegian ager
tzea257; predikariak aurkitutakoak gehiago ala gutxiago baziren, horren arabera agertzen 
ziren gero liburuan tartekaturik. 

Oro har, predikariaren prestatze-lana laburtuz, honela mintzatzen da Granada 
eta honen arabera bide dihardu Axularrek: 

" ... porque así queda advertido el predicador, que cuando haya de probar alguna proposicion, 
debe buscar primero las razones de los lugares que mencionamos ántes ( ... ] Averigüe despues las 
confirmaciones de las razones que nacen especialísimamente de los lugares extrínsecos. En tercer lugar, si 
la naturaleza de la cosa lo requiere, añadirá una exornacion, que no pertenece á la confinnacion sola, sino á 
cualquiera otra parte de la argumentacion. En cuarto lugar, bien atendida la naturaleza de las cosas de que 
predica, mire si le dan materia para mezclar Jos afectos, acomodamientos, sentencias y epifonemas" 
(Granada, Retórica • 529 or.) 

Axularren kasuan ez dirudi metodologikoki proposamen honetaúk urrunegi 
ibili zenik. Baina guztiarekin ere, haren jokamoldea zehatzago ikusteko aukera izango 
dugu hurrengo orriotan. 

256 - Gogora bedi gorago adierazitako beste arrazoi garrantzitsu bat, hots, exenpla atala gaiak berak ere 
bideratzen duela 

257 - Ezin ahaz daiteke, bestalde, exenpluen narotasun horrek eman ziezaiokeela liburu bati arrakastatsua 
izateko behar zuen "ukitua", erakargarritasuna alegia. Liburuak atseginak ziren -diren! - neurrian, ira· 
kurriak izateko probabilitateak ere gehiago ziren. Ez da zalantzarik, beraz, exenpluak erakargarritaSun 
hura areagotzeko formula ere bazirela. 
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8.2.- AXULARREN JOKABIDE-LERROAK 
Plameamendu or k . 

enblematzat hartua iz d 0 or gisa, azpimarratu beharrek 
formalki erabat desber: ~de '!ºn procrastinanda poenitentia ~~ da hEuskal. letretan 
(batez ere "irakurtzaileari"e utsiko dituela: ohiko exordioaren funtz!1111 beonek b1 alderdi 
rena betet_zen baitu), bate~~~:~u~ gun;;na, "9omendiozko karta'~~~lak~; dukaine~ atala 
na, bestetik. ' pr atu nahi den tesiaren garapenaz .h des tza-

1 ar ungo due-

d J akina, tratamendu erretorik . 
a eta gogoan izan beharko da azaltzerak oa ere (topika, omatua, etab) desb-din . 

oan. · "''' a 1zango 
ª . Liburuaren mam.iaz dih d . . 

daookionez, dena den, bizpahiru oharki~ uten ~rruroge1. kapituluetan gauzatuko d . 
un gerutuzke eimeko enan 

. Aszetika liburu geh · 
0 

• 

~=:~~~~~zg!';;:~o subeasori~;e~~:~~~~:~a !~eu~se~ddi~ makoduan izan bide 
ara ra eta une hartan lortu nahi d r n eskatzen ditu 

~l . ~~~ , 
rnentuak garatze~ arren liburu~en kasuan ere, nagusiki h. . 
eredu induk ºbo o m?dua: locL-en bidez, anplifikazi rru e~takoa izango da argu
lokoe l ti aren bitartez. Azken honek ahalbide~~ eta, logikaren alderditik ikusita 

n e ementu desberdinekin uztartzea258· o u tratatzen den gaia exempla ar-' 
. . exenpluak, auctoritas etab 

Ohiko I ' · 
eta mezu-hartz il . p anteamendu honek aszetikaren berezk: di . . 
exenpluen bide~ e izan behar ~uen herri xehearenganako h;bil~~smoa islada.rzen du, 

o argumentazioa baita Iehentasuna3'asotz d una areagotu, rrudi eta 
Ild 

en uena259 
. o horretatik Axularr . k . · 
~~~be~!:~~~:f°eta~ ]asotakoa ~e~~%'fc~=::e::· agerian geratuko da iturri 
tatik guztietatik b1 eolobgiko zuzenak eta pragmatik~nak b,,;~ ena d~nez, ;AxuJarrek asze-
alik . , ere o ra eta asm ki . .. .... o ez z1tuen Jaso Iib h . 

~o e~m sor ~ezaketenak alegia. A~tz~ o;gien ~hun ~tezkeenak eta kontraesan~o~-
rren sre egm zuen urdazubiarrak:. sara artua izan Granadaren obrekin ere best~ 

i i . Ort~oxiaren harnean bada ere be . . 
2e~t:1~~~~erazio abstraktuak eta hori~ 1;1:~~ da, ebsate baterako, e1ementu 

egutzat hartutakoetatik !mztietatik: h . era at baztertuta gelditzen 
. ' o am zuzen. 

lehen I"b Adibide konkretu batera jaitsiaz · 

g~~tz~n~a:fan:=~~f!°J'e':~.i~~~- k~;i~~~~~u~~p~~~g~;~u~~~r~~J~z~~~ 
~onbai~°An:ultan bertutera hurbiltzeko ar2"llcfi~~~akt tzgo1andiaipat~takoaren bidetik doaz: 

arren xederako· Jaink kikº . ª en ra bama era i · · al . 
teatuta-, graziaren pribil . ·ak oare o obligazioak, azkenkiak-b . ~mtu. egian 

egio , ... ama teorikoegi plan-

258 "La. - inducción mueve el 
Valiéndose d la . asenso de los oyentes en cosas u . 

259 . Hurrengoe ka se_mt el1anz.a" (Ci~rón, De la Invención retóri~: ~-~7 It)en duda, y aun en lo dudoso, 
l p1 u uetan ikusiko den b , or .. 

p anteamendu estetikoaren garrantzia· ez~Iaxe, lehentasun honek ez du inol 
horren kariaz. , are gehiago, balio estetikoa indarturik az ere ukatzen 

agertuko da didaktismo 
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Hirugarren partea, berriz, askoz ere pragmatikoagoa da eta bertan "se 
responde a todas las excusas que los hombres viciosos suelen alegar para dar la mano á la 
virtud" (Granada, Guía, 14), hain zuzen ere Axularrek proiektatuta zeukan lehen parte
rako gaiaren zati garrantzitsua. Horregatik baliatzen bide da Axular zati honetaz horren
beste. 

Granadaren Guía-ren bigarren liburuaz Axularrek egiten duen erabilerak gai 
eta egitura mailakoa dirudi eta ez pasarte konkretuez hornitzeko. Hain zuzen ere, liburu 
honetako lehenengo hamasei kapituluek Gero-ren hainbat kapitulurekin kidetasun edo 
berdintasun tematikoa erakusten duten arren, tratamendua ez da berdina eta ia ez dago 
Granadarenetik mailegatutako pasarterik. Horretarako bestelako materialea erakusten du 
urdazubiarrak, adibide eta exenplutan beteago gazteleraz idatzi zuenarena baino. Aldi 
berean, eta hau ezaugarri garrantzitsu bat izango da Axularrenean, jokamolde honek grafi
kotasun eta bizitasun handiagoa ekarriko dio testuari. 

Bestalde, ortodoxia doktrinalean hutsarte nabarmenik sor ez dadin, inoiz 
ezinbestekoa zaio idazleari testu moldaketa zenbait burutzea. Garrantzitsuenen artean bada 
jatorrizko testuaren zentzua (ez beti esanahia) desbideratu egiten duenik. 

Edo jatorrizko testuaren zentzua ideologikoki "bideratu" nahi delako edo 
mailegatutako testuak agian gaizki ulertu direlako -besteren bitartez hartu izanaren akatsa 
betiere?-, Axularrek batzuetan ez ditu pasarteak orijinalean diren bezala eskaintzen. 
Jakina, normalean interpretazio interesatuak izan ohi dira horretara bultzatzen dutenak: 
mezu-ideietan inolako zalantzarik sortu nahi ez izatea, anbiguotasunak ezabatu gura izatea, 
etab. 

Ildo horretatik, klasiko eta idazle kristauekin bezala, Axularrek antzeko 
zerbait egiten du printzipioz ukitu ezina den Bibliako pasarte batzuekin ere. Hau da, 
mezuari hitzei baino garrantzi gehiago emanez, saratarrak maiz asko ez du zalantzarik 
izango jatorrizko testuari, interesaren arabera, zatiak moztu, isildu edota ezabatzeko. 
Horrezaz gain, inoiz, testu biblikoaren ordena aldaturik emango du, hau da, aurrekoa 
bukaeran eta bukaerakoa hasieran. Adibiderik ez dugu faltan aipamen eta kidetasunen 
eranskinetan. Baina hori, berriro diogu, Axularrek argumentatzeko eta testuak garatzeko 
moduekin lotua dagoen teknika baino ez da normalean. 

Benetako desbideraketa ideologikoen adibide gisa, Lais emagalduarengana 
doan filosofoaren kasua ekar liteke hona (Gero, 388)260. Gelioren liburuaren arabera, 
Demostenes ezkutuan emagalduaren faboreak galdetzera hurbildu zenean, Laisek eskatu 
dirutzak atzerarazi bide zuen peripatetikoa eta ez bestek. Ondoren esan zituen hitzek, 
beraz, zerikusi gehiago zuten arrazoi krematistikoekin, arimaren osasunarekin baino. 
Kristau tradizioak, dena den, exenpluaz baliatu ahal izateko "moralizatu" eta "kristautu" 
egin behar izan zuen. Axularrek hori baino ez zuen erakutsi Gero-n. 

Jakina, aurrekoa ez bezalakoa da San Agustinen bizitzaren gertaera batekin 
suertatzen dena. Aipamena pertsonak aldaturik ematen ditu Axularrek eta protagonismoa 
sainduarengan pensonalizaturik, hitzak honek esan izan balituen. Aitorpenak liburuan 
agertzen den errealitatea bestelakoa da baina: Pontizianok lagun batekin izandako 
esperientzia eta, gero, S. Agustin bera entzule zela, kontatutakoajasotzen da liburuan, ez 
besterik. 

260 - Ez dugu ikusrniratik alboratzen erlijio-tradizio konkretu batekoak diren desbideraketa hauek beStek 
eginak izan zitezkeelako hipotesia. Remen, jakina, gorago aipatu den iturrien mediazioaren arazoa 
planteatzen da berriro ere. Hala eta guztiz, horrelakoen egiletza zalantzan egon daitekeen arreo, 
bidezkoa litzateke pentsatzea berdintsu jokalllko zuela urdazubiarrak ere. 
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Honelako aldaketen · · 
e~on liteke nonbait. Edozein arrazo~a diskunsoaren baria anabastu . . 
d~ela gurea bezalak:o l"b modutan, ezm ahaz daiteke bestelako arraz ·Jah1 ez iza~ean 
bitartez hartu izanaren Jcautrus m)ota hauetan ( erabilitako testuak gaizki?l l ere egon Izan 

a,... . u enu, besteren 
Bestalde Axularre · k 

razgarriak izan daitezke . . n JO amolde erretoriko-doktrinala d . 
da falta anakronismorik ixoizltartekatuko desajusteak:. Historia do~~ eta, agian adie
Esparru r ·- xu arren testuan baina d en, esaterako ez 
h 

er IJ1osokoren bat aipatzekotan Kn t . , - ena esateko, anakronismo berezÍak: 
ona261. so 3a10 aurreko kristauena k · 

e ar genezake 

. Adierazi bezala anakr . " . 
irakurleentzat arlo d k · ' omsmo didaktikoak" dili 1 
baterako, S. Agustinenº h~:~~~~~ntzi~ d argi.tzagea izateko ~e~b~~~ ~~~~~~e, ~ots, 
~re ag~rtuk? <lira (!) testuan, gainera, ~u~~ ~J:cunela dio san ;Agustinec"), "L~te::;~ 
nzaturiko gizatalde garrantzitsuenekin batera262: oa dela eta, historian zehar estigma-

"Ceren guiristinoric baicen ez -
aldean. Eta hala erraiten den . - ta salbatcen, eta gubac dira . ·stin . . -

~urcoac, Iuduac Luterac, eta :da:c~~::~~uacct:talagu~c hautatua~itce~~~~~=o _::nen 
ac, eta ez bertceric" (Gero 135 ) ac e denuac: Baiña gutiac gum· . - ' ac, 

. or. , st1noac berac hauta-

- Dena den, inoiz aut . 
kromsmoek. Adibidez, Axularr~~ef~~~bru¡,~~naga~ sortuak d.irudite horrelako an 
nean263: n I ez rruntzaraziko du Salbatzailea zu:~ 

"Ezen gure salbatzailea arr: nkuratu 
~~~,~~atu e~ sentikonu baitzen bidega~ hune=:~:· bere :eriotze penatuaz, eta desohorezkoaz 

ero, 6 or.). ' n zue a: Supra dorsum meum [ ... ](Psalm: 

26i -Honela "itzuliko" du 
Giristin - - . Axularrek Testarnendu Zaharreko " 

Il_d? ber~:1~~:~:a;~:Ian dab~an. solda~uak be7.anb=~~t:ira~:: ~~~ lob,,sainduak ere [ ... ] 
ginstino rnaiteak badak bere disz1pulue1 esan ornen zizkíen hitzak . "Edu \G~ro, 476 or.). 
Zah ' usazue nola[ ]" (328 _ ere. ne disz1pul ale 

(402arrek)o pasane baten ondoko az.alpe~~ ere· "aodir.?tz· Anb1gu.otasun_a rnantenduko da Tes':an;e:ntue 
or Ar<>1agoa da al · · era emaiteagatilc · - · 

nah. d ·G-. - ". , diz , Jeremiasen hitzen itzul gmsnno on izanen denak[ " 1 u mstmo herrian arimak . penaren ondoren ematen duen al , · ·· 
262 - Estünnatizaz- be ' - o entasunaren sendatzeko[ ]" (529 ) az pena: 'Erran 

º - ioaren ste semale bat· "Baldi . ... or .. 
al~etik harturik hartan nori nahi d~n ~ ik!1us bazeneza ezen gizon batek meza erraire . 

~~~:u~erauel~ kan toi~ gu~tieran ecfut=~~nz:~~;~~~~ erru~es e~ benze iende sue!º :: 

263 -Jatorrizko~~~a itsusia eta eztakizuJa zer gaztigu or:eÍiaJ~:~~~azenerrake hura dela 
muene u - en testuan honela dio Granadak- "M' . , or.). 
mis esp~:cd~~c(~' pues no q~ejándose della, ~ gue¡Ó dest~ :~0!10 esto al Salvado~ que la mesma 

... ranada, Guia, lOia; azpirnarrakgureak dira). vio oor su Profeta. dicien<!Q: Sobre 
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8.3.- AXULARREN ARIBIDE ERRETORIKOA 
Oro har, eta jokabide teknikoari dagokionez, urdazubiarrak etengabe 

aplikatuko ditu obra guztian zehar erretorikak arguroentuak ateratzeko aholkatzen dituen 

printzipioak. 
Gorago esan den bezala, oratoria sakratuak ez du bereizketarik egiten 

idatzizkoak izango diren obren eta serrnoien arteko tekniketan, berdintzat hartuko baitira 
nonnalean, edo, hobeto esanda, ahozko predikazioaren menpekotzat hartuko idatzitakoak. 

Axularrek teknika horiek erabiltzen zituela ikusteko, aski izan bedi XI. 
kapituluan egiten duenari begirada bat ematea. Haren ezaugarriak urte haietan oratoria 
sakratuaz arduratu ziren tratatuen ildokoak dira, eta, oro har, bat datoz Granadaren erre-

torika liburuan azaltzen direnekin. 

8.3.1.- ARGUMENTUEN SORTZE-ERATZEA 
Curtiusek zioen legez, "en el antiguo sistema didáctico de la retórica, la tópi

ca hacía las veces de almacén de provisiones; en ella se podían encontrar las ideas más 
generales, a propósito para citarse en todos los discursos y en todos los escritos" (Curtius 
1976, 122). Inventio atalean, beraz, loci edo "lekuak" izenekoak264 erabiltzeko printzipio 
teorikoa sistematikoki baliatuko du Axularrek argumentuak eta gaiak erdiesteko. Eta 
printzipio teorikoa diogu zeren eta argumentuak eta ideia orokor horiek, ikusi den bezala, 
bestetatik zuzenean "karriatuak" edota kopiatuak ere izan baitaitezke, eta ez beti 
auctoritas formula argitzaile-berretzailearen pean. Besteak beste, Axularrek libururatzen 
dituen "kidetasunak" eta aiparnenak horren guztiaren adierazle baino ez lirateke izango 

(ikus "Aipamenak eta exenpluak" atala). 
Oro har, argumentuak bilatzeko teknikari buruz, zalantzarik gabe esan 

daiteke urdazubiarrak erretorika klasikoaren bideetatik abiatzen dela etengabe, bai ko
muntzat edo hartzen direnen erabileran (gai zabalak, mugagabeak: bekatuak, bertuteak, ... ) 
nola pertsonen (pertsona konkretuen, alegia) ingurukoak eta haien zirkunstantzietatik 
sortuak direnenean. J akina, ia ez da aszetika liburuetan azken honetako adibiderik, edota 

sarrera-eskaintzatan ez bada behintzat. 
Dagokigun liburuan "Gomendiozko karta"-ko Etxauzen kasua horrelakoa 

litzateke. Peruona haren zirkunstantzietatik ateratako gaiak ohiko eskema klasikoari jarrai
kitzen zaizkio (Quintiliano, Jnst. Orat. , X. kap.; Granada, Retórica, 514). Axularrek 
nagusiki leinua, aberria, izaera eta egind.akoak baliatzen ditu eskaintza horretarako. 

Bete-betean agertuko da urdazubiarrarenean, esate baterako, Kintilianok 

peruonaren leinuaz baliatzeko ematen duen aholkua: 
"La primera circunstancia de persona de donde sacaremos la prueba es el linaje, porque 

comunmente los hijos suelen ser parecidos á quienes los engendraron, y aun de aquí suelen tomar, 
digamos así, las semillas primeras ó para la virtud, ó para el vicio" (lnst. Orat., 256). 

264 - "A estos atributos que sobrevienen á las cosas [ ... ]. A estos atributos pues de todas las cosas 
llamaron lugares, tanto los dialécticos como los retóricos" (Granada, Retórica. 509b). 
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Ax~arrek hiru orrialdetan barrena garatuko du leinuaren fonnula: 

Zu izan zara Echaus m di p · · · begiraille bezal · . . ' en mmoetan, Alduideko he al . . Bizkondeak a, rratz~ir¡¡_<, dagoen iauregi eta gaztelu handi ed g etan, bethiere zentmela, eta 
. eta seme guztiak izatu dira bethiere . , er, noble hartako seme Han 

Je1al frogatuak. Eta bai egiazko fedearen eta 1' egundaifioz gero, e?"egez enplegatuak, estimaruak fin : 
Nafarroa behereko parte hetan, bertze anhitz le:aren defendatzrulle, eta aitzinatzaille buruzagiak e kordokatz~ra eta erortzera zihoanean, badaki mO:d: bezala, l~ge katolika saindua, iduriz flakatze;:· 

:~ ;u tlkin~ginik, io~ zen Donapalaiora, non baitzenn~~=e :afta launa, bere etxeaz, onez eta biziaz er; 
ate , bere bihotz giristino bl . arroako Parlamenta Eta h . 

bat bere denboran bezala errait no l earekin., hasi zen, ezpata biluzia es kuan tianuriJc "han ausartz1a 
m (2 Ma , en zue a: Omrus qui habet 1 1 . ' 01 uz, Matabas 

e ch 2). «Ea giristinoak giristin . . . ze um egis, statuens testamentum e 
U>lcizkidare, i,..,,;Jri ~ <ta,.::.,.~~:"" •=onak. bodze ogiloko guztiak ~~=: 
zaki.zkidate». Eta hanbat egin zuen non bere he! . eta fedearen mantenatzen eta sostengatzen la 
begiratu bai~ituen. Eta gero h~dik hanako :eeta mgurunekoak ere, hetan sartzera zihoan eri~un~ 
Hunelakoak zuen zure aita launa eta bai bertze aitzin~;~remendekuz bere iauregi ederra erre zioten. 

. Bada eztuzu zuk. ere zeure arr . 
berez1 eta ez aldaratu [ ... ] Beraz etzara azaz ~~atu, etzara zeure leiñutik eta ethorkitik h zu ere, zeure rutzmekoen · . . . astandu, 

. Bada ez eta ohorearen iraun .tz ·11 . . . gmsunotaSunaren gibelatzaile izatu 
marra tragan duzula[ ... ] (Gero, 6-8). gi ai e ere. Aitz1tik badirudi ezen zuk xedea aitzinatu.duzula, 

Maila apalagoan agertuk dir b 
pertsonaiaren aberria edo giza-taldea, e~ate~o~ste argumentu iturriak. Laudatu nahi den 

Zu izan zara, eta izanen zara euskald fina, naturala eta egiazkoa (Gero, 5-6) , unen ohorea, habea, iabea, sostengua eta kantabres 

Orobat, izaerari dagokiona: 

·'Zeren ondotik ere, zure prestutasun ohorea . 
Eta zure prestutasunaz ohoreaz a, . . eta fama ona, baliatuk.o baitzaitza. 

' n amatuaz, nork zer erranen du? ' ' eta aitzmeko eta ondoko fama 0 t 

Nor da euskal-herrian aldez ed ~nplegatu etzaituenik? Eta baliatu etzaitzanik? ~ moldez, zordun eta obligatu etzaitzunik? Behan 
izatu da, euskaldunen etxea pausalekh . ure etxea, egon eta ibili zaren lekhu guztietan b thu. eta 
egitekoak k · ' ua eta ponua Guztiek , e 1ere 
ki , orutak, eta ondikoak konta. Eta zuk. nak . . zuregana ¡~~>ter. Zuri bere arrenkurak 

da, gobema eta burutan athera" (Gero, 5) guz arraiki eta alegeraki errezibi. Zuhurki konseilla'. 

" [ ... ) zeren utzirik alde batetara 
guztiari, anhitz okhasinotan egin derauztetzun ze:~~ merezimendu handiak: eta elizari, erregeri eta komun 
dohain, eta abantail suenez dotatu hornitu eta k liuakbe".1 endrezuak, naturalezak berak ere anhitz donu 
~ta) borondate onera, ohorera, eta ;restutasunera o;~ ·~ ru.tzaJ.tu. Adimendu eder bat, memorio handi bat, ero, . n at, isun bat, eta eman bat eman baiteratzu" (G , 

· Pertsonaiek egindakoak z· zrrkunstantzia hori.etako bat dira. Behar di~eronek argumentu~tarako sailkatu hamaika 
" enetan tartekatzen ditu Axularrek: 

eli . Zeren zuk ere Baionako lpizpiku zin . . 

h

zatik kanpoan zebiltzan iende batzuek nah· . enean, eta b1snan zenenbiltzanean ikhusirik ezen 
e ortzr ze b. . , 1 z1tuztela, bere azk fi , . , ure is1ta hautsirik Nafarroak h. en mean, gorputza elizan sarth 
trabaillu ir ik ' o irur estatuak bildurik · . u eta agan , kontrakarra izanik ekh . , 10an zmen Gorthera· eta han h. 
halako desordenuen debelcatzeko orde , : zenduen, gero ere, behar zen erremedioa ~ta handik 3:: itz 

nan eta manamendua" (Cero, 7-8). , arat, 
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"[ ... ] badirudi ezen zuk xedea aitzinatu duzuJa, marra iragan duzuJa, eta Echausko etxearen 
arropa gorriaz bestitzeko bidetan izan zarela. Zeren ezta eztakienik, ezen erregek hartarakotzat hautatu eta 
izendatu zinituela. Eta kolpea huts egin bada ere, eztela zure faltaz edo zu hartako ez gai izanez" (Cero, 8). 

Baina "Gomendiozko karta" honetan pertsonen zirkunstantzien erabilpenak 
distira berezia hartzen du Axularrek egokitutako anplifikazio teknikei eskerrak. Baliabide 
horren bitartez, testuak behar bezalako ehundura izatera iristen dira Axularren eskuetan. 

Nolanahi ere den, testu aszetikoetan askoz ere maizago aurkitzen dira 
komunak diren loci edo argumentu-biltegiak. Esan behar da horietan badirela argu
mentuen iturri desberdinen anean emankorragoak direnak eta Axularrek bere buruari pro
posatu zion proiektuarekin estuago loturik zihoazenak. Axularren joera nagusia, beraz, 
bertute eta bizioei buruz tratatu duten klasiko (kristau, moralista edota jentil) gehienena 
bezala, bide honetatik barrena abiatuko da Gero liburuan: 

"[ ... ) entre estos lugares el mas fértil es el gue se toma de los efectos y de los acjjuntos, 
estén ellos juntos á la cosa necesaria ó innecesariamente[ ... ] Porque, aunque es mejor conocer las cosas 
por sus causas y principios; con mas frecuencia y facilidad argüimos de las causas por sus efectos, 
siéndonos estos mas notorios que aquellas. Con el uso pues de este lugar de los efectos y adjuntos, 
alabamos por una parte las virtudes cuando explicamos sus frutos y efectos, y todo, cuando va unido á 
ellas; y por otra reprehendemos tambien los vicios, cuando acordamos y amplificamos los efectos, y todos 
los males que consigo traen" (Granada, Retórica, 51 la) (azpirnarrak gureak dira). 

Ez dira besterik saratarraren obran bekatuek sonzen dituzten kalteei buruzko 
atalak eta kapituluak. 

Baina argumentuen lehen iturria eta garrantzizkoena subjektu eta predi
katuaren atributuetako hori den arren, Axularrek liburuaren planteamenduan eta erredak
zioan bertan ere ez ditu baztertuk:o gauzen generoari dagozkionak, hots, erakutsi nahi den 
horren arloan <lauden maila edo generoen araberakoak. Horrela, bekatutik atera ("kon
bertitu") nahi izateak genero-mailakatze gisako bat onartuk:o luk:e argumentuetarako, izan 
ere Gero-ren hasierako asmoetan planteatzen zen lehen partearen eskema orokorra bera 
("cenbat calte eguiten duen lu9amendutan ibiltceac, eguitecoen gueroco utzteac" -> bekatu 
buruzagien kalteak) eredu horri baitzegokiokeen nonbait: 

"( ... )podrá declarar primero cuánto peligro hay en permanecer mucho óempo en pecado 
mortal, acordando todos los males que trae consigo el pecado; los que podrán colegirse de todos los 
lugares: esto es, de todas aquellas cosas que al pecado se atribuyen. Descendiendo después al género 
inmediato ó próximo [ ... ) En tercer lugar llegará a tratar de los propios atributos [bekatu horrenak, alegia) 
( ... ) para argüir por las propiedades de la cosa, que es mucho mas oportuno" (Granada, Retórica, 512a ). 

Ezin ahaz daiteke, bestalde, Axularrek bekatu konkretuen tratamendurako 
argumentuak bilatzean darabilen metodo klasikoa, hots, "aurkakoena". Horren arabera, 
gauza bat (bertutea, Axularren kasuan) are erakargarriago bilakatuko da irakurle
emzulearentzat zenbat eta gaitzetsiago izan baita haren aurkakoa, arbuiatu nahi dena 
(bekatua) alegia. Gero liburuaren giltzetariko bat den "kalte" hitzak, adibidez, bekatuen 
arbuiagarritasuna areagotu luk:e eta, ondorioz, aurkako bertuteen aldeko jarrera bizkor
tuko. 

Oro har, beraz, hauexek izango dira Axularrek argumentu eta gaien bilketa 
eta planteamendurako erakutsiko dituen teknika nagusiak eta obraren eredu gisa gauza
tuko duen jokabidea. 
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8.3.2.- TOPIKA 

. . Esan berri dugu naausiki argurn b. . . 
edo topzca iz~nekoak, diskuns~en burutza ~~~e~ ilte~ zrrela erreto:ika klasikoko loci 
formulak eskamtzen zituztenak alegia. p r o ezmbestekoak zrren elementu eta 

. Alabaina, jatorrizko norabidea eta xed ak al 
erre~orik~ lit~ratur genero guztietan barn r e g ~ean (cfr. Curtius 1979, 109), 
bemen omam eta altxor bihunu zirelarik ~ at~ zen, haren sts~ema landua fonna literario 

" . urnusek berak azpunarratzen duen bezala, 
. Este hecho fué el más rico en consecuenc. d . . 

que también los tópicos adguierieran una nueva función ias e t~ ~ hiscona de la antigua retórica; hizo 
a todos los casos y se extendieran por todos 1 . b. , que se c~nvrrt1eran en clichés literarios aplicabl~s 
(Curtius 1979, 109) (azpimar:rak gureak dira). os am Jtos de la vida literariamente concebida Y formada" 

" . . Ondorioz, literatur erabilera b · k . . . 
~nstahzaron en modelos que podía . emare_ m locz honek denboran barrena 

dientes" (Mortara Garavelli 19991 98)n ser :fttroduc1dos en los «patrones» correspon-
' ' exor oa bezalako patroietan alegia. 

. Topo~ kontzeptuaren literaturatze hori - be . . . 
~a, izan ere berea lzan baita topoi horien fonnali e~an ~a, .Curnusi dago.kion meri-
izan da: zaz10 teoriko-literarioa- honela definitu 

. "pensamiento infinito (formulado o no en . 
circulo de cultura, bien por formación escolar y tr di . • li s u forma de expresión infinita) que en un 
análogas h 11 d a c1on teraria o por la ac . , d . , ª. ega o a ser posesión común de ciertas ca . c1on e ms~cias educativas 
por un escntor a su objeto finito de tratami pas de la sociedad y ahora es aplicado finit.amente 
Lausbergl983, 56). ento ya sea de forma prolija, ya sea de forma breve" (ik. 

Ildo horretatik topoi direlak k b . 
~etako elementuak eskaintzen zituzten or~\;. ra erretoriko-literarioetan dauden ohiko 
rrakurlearen captatio benevolentiae delakoa lo~=~:~~eratarako fonnulak, entzule-

b. . Topiko hauetatik interesgarrienak A 1 . 
~ouzean agenzen <lira sakabanaturik "G 'di xu arren kasuan, hburuaren atari 

tzruleari" zuzendutako atalean h . ' ornen ozko kana" izenekoan eta "Irak d · run zuzen Ez dug b · . ur
b waren funt~oa. betetzen duela testu ha~etako ~- emro errep~atuk:o liburuaren exor-
atean, exordioe1 zegokien topoi izenekoak igarr~nak batik bat, eta, neurri handi 

hau da, "Gomendiozko karta" delak ak be ~genzen direla benan. Lehenengo testuak 
ean. Hona hemen nabarmenenak: o te- tean kokatuko litzateke eskaintzaren topos~ 

s.3.z.1.. Gomendiozko karta 

h . Eskaintzaren topikoaren arloan (C · 
onetan badira zenbait elementu topoi desberdin urtmsb,ill976, 1.32-133) sanzen den karta 

en era era argi dezaketenak. 
. " Kasu honetan, idatzi zenerak hild 

zruo Gomendiozko kana" obraren "aitata o ": z~goen _Bertran Etxauzkoari eskaintzen 
tzatuz: ' suna an egotziz eta bizirik balego bezala min-

. . . "Zeren iduritzen zait ezen oraiño bizi zare . . . . 
brutzmnut bezala, mintzatu nahi natzaitzu" (Cero, 4). la, begien aitzmean zaitudala: eta halatan, hala 
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Jalcina, heriotzaren aurrean bilatzen den kontsolamenduaren topos-arekin 

zerikusirik duen argudioa aurkitzen dugu bertan: 

"Bai ordea ioan zara: lekhuz aldaUJ zara: hemengo aldia egin duzu. 
Egia da, hala da. Eta aldez darnu dut, eta aldez atsegin.[ ... ) 
Atsegin. Zeren nola ezpaikara bi mendetako eta zuk zeurea. hain ongi, hain ohorezlci eta 

dohatsuki iragan baitazu, esperantza baitut zeruko lorian, Iainkoaren konpaiñian, kredit handiarekin 
zaudela: eta hortik helduko zatzaizkidala, eskua emanen derautazula: eta arranoak. airean dohanean, bere 
umetara bezala, zuk ere enegana begia edukiko duzula. Eta gero nik ere (hemengo aldia egin hurran bainit), 
Iainkoaren garaziarekin eta zure arartekotaSunarekin batean. zure zorthe ona erdietsiko dudala: eta orduan 

guztiez eskerrak errendauiko derauzkitzudala" (Gero, 10-11) 

Topos mota baten erakusgarri gisa, ez dira faltako karta honetan eskaintza
jasotzailearen aldeko laudorioak. Horretarako, überbietung edo gorentze bidea erabiltzen 
da. Curtius-ek dioen bezala, "para probar la superioridad y unicidad del hombre o del 
objeto elogiados, se les compara con los casos famosos tradicionales" (1976, 235). Ez da 
besterik Axularrek Etxauzekin egiten duena Euskal Herrian arlo erlijiosoan famatua zen 

Etxauzen aitarekin erkatzen duenean (ik. Gero, 6-7). 
Bestalde, "cuando el elogio se refiere a un hombre, se ponderan con el 

mismo procedimiento su fuerza, su valor, su sabiduría y otras virtudes" (Curtius 1976, 
236). Ez da horretan lerrorik falta, panegiriko bilakatzen baita kartaren zatirik handiena. 

Aldi berean, pertsona bat goraipatzeko beste topos bat denek miresten zutela 
esatea zen. "Omnis sexus et aetas" eta ildo berekoa den "toto orbe cantabilis", etab., 
kultur kosmos txiki-hertsia zeukan Axularrenean honako honetan laburbilduko lirateke: 

"nor da Euskal herrian aldez edo moldez zordun eta obligatu etzaitzunik ... " (Gero, 5). 

Guztiarekin ere, laudorioaren topos horren garrantzia areagotuta geratzen da 

Axularrek honako incrementum hau darabilenean: 
"Baiña zertako sanzen naiz ni itsas hondar gabe hunetan? Ezin athera naitekeien oihanean? 

Zure laudorioen aiphamenean? Berak dira bere buruz asko gora mintzo: berak dira bere baithan asko klar 

eta ozen. Utz ditzadan beraz nik hek, hutsik eztagidan" (Gero, 6-7). 

Ludorioen topiko honek, agerian denez, beste bi mota klasiko erakusten 
ditu: batetik, idazlearen "insufizientzia", eta, bestetik, laudorioek berek bere burua goren-

tzen dute. 
Horiezaz gainera, Axularrek liburuaren muinean egongo den "otiositas" 

delakoaren topikoa tartekatuko du, ekidin beharrekoa den alferkeriarena265 hain zuzen: 

"Heldu nintzen. Ezterautazu iguriki. Ordea eneak dira faltak, enea da hobena. Gerotik 

gerora ibili naiz, eta hala dabillanari gerthatzen ohi zaikana egin zait niri ere" (Gero, 3-4). 

265 - Gorago ikusi den bezala, literatura klasikoan barrena agertzen den topiko mota honen adibide 
ezagunenakjasotzen ditu Axularrek bere liburuan: Senekaren Otium sine litteris ... , Ovidioren Qaeritur 

Aegistus ... eta Otia si tollas, etab. 
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S.3.2.2.- lrakurtzaileari 

Exordioetarako bazen err t rik kl . ~efosi zitu~akna: captatio f?enevoleniiae :ef ako:re::~~:. eredu malota bat h~zpalau topoi 
arrazo1 azaltzen znuena, etab. ' earen ap tasuna adieraziz, idaz-

Ildo horretatik ez dira t 1 h ~zala, ;'todo autor debía trat~ de crearª e~ el f:C~~~n horr~ako~ ~alta. Curtiusek zioen 
m, ,se e recomendaba [ ... ] presentarse con té . un es o de ru:11Ill0 favorable; con este 
reb1~ atraer al lector. hacia su tema" (Curtius ~~º~f;)mHod~stta: En seguida, el autor 
arre atal honen hasiera.n. ' ' · on bamo ez du egiten Axu-

k 
1 

Modestia faltsuaren topos-a zela medi 266 ·d 
ur een arreta eta gogoa eskuratu behar zi o ' I ~e eta predikariek entzule-ira-
Horre~ako nork bere ahulezia ai atu be tu~ten berbald1a egokiro burutu ahal izateko 
zerab1~en h.izkuntzaren pobrezia peta ap~~;~~ten ~ue~, bere prestakuntzarik eza edot~ 
sermo1.a egiteko orduan predikariak d . ª· z zrren bakarrak baliabide horiek 
erretorikak i~azkietan lagunek bidalit:-ed~n zegoela e~atea b~zain eraginkortzat zue~ 
menudo se vmcula la fórmula de modestia c! ~stek agi~?uta idazten zela aitortzea: "A 
a coger la pluma porque . afinnacion de que el autor sól 
mandado" (Curtius 1976, ~O~go, protector o superior se lo ha sugerido,º p~~~~v~ 

. Ildo horretatik, Axularrrek "Iraku . .,, 
duta idazten duela "aitortzen" du, honela rnintz~~f~: zuzendutako hitzetan bestek agin-

zuen ." Egun batez, konpaiñia on batean euskaldunik . 
sofüasak, izan zen perpausa, etzuela, deusek ~re baiz~n etzen lekhuan nengoela, ekharri 

h

nola eg1te~oen geroko utzteak, egunetik egunera, biharrhantik?atb~te egiten arimako, eta ez gorputzeko ere 
unetzaz hburu bat . e 1harrera luzatzeak E . • . . en, euskaraz, guzuz ere euskararik b . . . · ta on zateke1ela, gauza 

clioenak bego dioela erakustea. Konpaiñia berean galde . aizen etzlakitenentz~t, egitea: eta hartan, gero 
eg¡teko kargua. Eta bertze guztien artetik, hasi zeizki: .z~n ber~~· ea non emanen zeikan liburuaren 
e~ aieruz, eta gero azkenean, klarki eta a eniz . mn .nerom aditzera emaiten, lehenbizian kheinuz 
zmez eta batetan lothu zeizkidan g . , nik ~ehar mtuela, egiteko hartan eskuak sanh [ ] h . ' non ezetz erraiteko b1de guztiak h rts. b . . u .. . am . e i aitzerauzkidaten" (Gero, 15). 

. Honako baieztapen hau egia izan al 267 · 
zegoen topiko batez baliatu zela Curtiusek a ez ' garb1 dago Axular oso hedatua 
~utores medievales que ase ~ escri . gogoratzen duen bezala, "muchísimos son los 
literatura suele.n considerar liafirmació~t~ por mandato de alguien; las historias de la 
general no es smo un tópico" (Curtius 1976 ºr13ºo)m(on~ contante y sonante, pero por lo • azp1marrak gureak dira). 

266 - Granadak honela zehazten zuen modestiaren azal ena· " . 
ofenderse los oyentes: esto es, que nada digan conp in . [-) que nada digan de que puedan con razon 
nada con desvergu··enza nada m· J. . da solenc1a, nada con arrogancia nada con des 
. . . , unoso, na soez nada h • caro, md~cente Y v1c1osamente; sino que todo el carác~er d ~ ocan:eramente, nada baja, nada licenciosa 
candad, celo de la comun salvacion y un d fi e a orac1on represente modestia humanidad, 
que debe resplandecer en todas las p~s d leseo ervor~so de la verdadera piedad. Mas ~Sta modesu·a' 
debe h · e sennon, senaladame t · . 

267 

n ser umildes y vergonzosos" (Granada, R t . 59 n e conVIene a los exordios, los cuales 
- Gogora bedi ik e orzca, 9b) 
. , top oaren gainetik, autore batzuek Sarako E . 

aipatu pasanean (ik. Urgell 1991 909-910) B da h skolaren errealitatearen froga ikusi dutela 
teke 1 tr • · a orretarako arraz irik · · m. e en e~parruan errefonnistek erakutsi zituzten antol o , J.akina, zinez pentsa baitai-
~= katolik~~ ezinbesteko joko zuela euskal letren :rnendua eta ~tuak ikusita, kontrarrefor-

etsai erli11osoen eraginari behar bezala . sp~ko adituen bame antolamenduaren 
aurre egm ahal izateko. 
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Jakina, exordioaren topikari jarraikiz, Axularrek ohiko bihurtua zen beste 
hau ere baliatuko zuen, hots, idazlea ez dela gai gauzak ganoraz edota egokitasunez esate
ko dioena: 

"Ordea nola ezpainintzen neure buruaz fida[ ... ]" (Gero, 15). 

denik ere: 
Areago, ba ornen da horrelako lanetarako idazlea baino gaiago eta trebeago 

"[ ... ] anhitz izan baita orainokoan, eta baita orai ere, ni ez bezalakorik, ni baiño hunetako 
gaiagorik, eta anzatsuagorik[ ... ]" (Gero, 16) 

Topikoa, bada, hedatuaz joan da besteren gaitasuna handiagoa dela aitortuz, 
baina egin beharrekoak eginkizun jarraitzen duela adieraziz. Topos honek bestelako topoi
ak ekarriko ditu ondorio gisa: inoiz idatzi ez diren materiak tratatuko direla azaldu, 
ezinbesteko izango da egilearen parte hartzea: 

"[ ... ] ezpaitute guztiarekin ere, orainokoan, hunelako rnateriatan, hunela ausartziarik eta 
eskudantziarik hartu. Baitirudi ezen asko behar lizatekeiela arrazoin haur ene gibelatzeko eta geldi 
arazitzeko ere. Baiña ene kontra dela dirudien arrazoin hunek beronek, ni esportzatzen eta aitzinatzen nau, 
hunek bihotz ernaiten deraut, haur edireiten dut nik neure alde eta fabore, zeren enseiukarrean bezala egiten 
diren lehenbiziko obrek eta enseiuek, zenbait huts eta falta izanagatik ere, badirudi ezen, zeren lehenak 
diren, barkhakizun di.rela, eta bat bederak disirnulatzeko, ez ikhusi iduri egiteko, eta are desenkusatzeko 
dituela" (Gero, 16-17) 

Beste topos "modernoago" bat, inprentarekin ugalduko dena hain zuzen: 
obra baten bigarren partea, lehenengoari egingo zaion harreraren arabera argitaratuko dela 
(ala ez dela argitaratuko) dioena268. 

"Eta halatan hartu dut gogo, lehenbiziko parte hunen, lehenik benturatzeko, eta berri 
iakitera bezala aitzinerat igortzeko. Hunek zer iragaiten den, zer begitarte izaiten duen, eta nor nola mintzo 
den, abisu ernan diazadan. Gero abisu haren arauaz ethorkizunerat gobematzeko: eta bigarren partearen 
kanporat atheratzeko, edo barrenean gelditzeko eta estaltzeko" (Gero, 16) 

8.3.2.3.- Bestelakoak 

Oro har, ez da Gero bestelako topikoak erraz onar ditzakeen liburua, haren 
ezaugarri tematikoek eta formalek zail egiten baitute testu narratibo edo poetikoetan 
samurrago ager daitezkeen topoi-en presentzia: locus amoenus bezalakoak, adibidez. Ez 
da gutxiestekoa, gainera, Gero-k besteren hitzekin duen "dependentzia". 

Topos ezagunen artean, bukaera laburbiltzekoa eta entzulefrrakurleen senti
mentuetan eragiteko eta jarrera aldaraztekoa genuke. Batik bat asmo didaktikoa zeukaten 
obretan (eta hori baino ez da gurea bezalako aszetika liburu bat) agertu ohi zen 
bukaeratako topikoa. Horren arabera, honako ezaugarri hauek ohi zituen: " [ ... ]resumir 
los puntos principales y dirigirse después a los sentimientos de oyente, es decir, moverle 
a indignacion o a compasión" (Curtius 1976, 136). 

Horrelako iburuak, beraz, peroratio batez bukatzen dira. Barnean, eta 
bukatzeko, peroratio horrek entzule/irakurleari (haien gogorari, hobe) zuzendutako petitio 
bat daramalarik, borondatea Jainkoaren itzalpean jar dezan: 

268 - Horietariko bat genuke gorago aipatu den Trujilloren pasartea ere (1583): "No me he dado prisa a 
publicarlo porque quería ver cómo era recibido el primero" (apud Olmedo 1960, cxvii) 
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. "La petición insta al alma a rno . -----
obligados en toda deliberación" (Anaza 1988, 3l~~car su conducta hacia «lo útil» y «conveniente» -loci 

Horrezaz . AxuJa:ren libu:uan eskaera hori "konb . ,, . 
menago ~~~~:: ~n~ait kapitu1~ loci direlako h~~~~ ~~~~i~aukmbu~atzen da, 
b . xu arren obratik hona ekar lit zk: . . a amo nabar
k::u~~iuk:aeretatik: hartuak lirateke269: VIII. kap ~ 10een ~dib1deak, nagusiki kapitu1u 

., or., etab. ., or., X V. kap., 218 or.; XVID. 

8.3.3.- ARGUMENT AZIOA 

Tematikoki irak l autoreak ar · • ur e mota no1akoa den h 
gumenta.zioa eta arrazoitzeko modua Gr actar' orr~n arabera aukeratuko du 

" · an en hitzak gogoratuz· 
. ··· es de advertir que ha do • . . · 

~em.pdare prefiere la conveniencia á la h:nes~::~e: obcah~des ~e hombres: uno ignorante y rústico 
gru d. Para con este tienen m . • o ien Instruido y civilizado . ' que 

tornan de lo útil" (Granada R • ~yor nerv10 los argumentos de lo honesto rn , que antepone a todo la 
• etonca, 56Ib)_ , as para con aquel Jos que se 

· . Bi gizaki mota horien art 

~:f~~~~k~~~~~~~:~~el~~e=~o::~ ;:~~~~~ª~u ~!~;:~:~:e e~~t:~oa 
mot~tan ikusiko; liburuan b . . en .. ta aukera hori ez da bakarrÍk no ~
gam gena zitezen- beti arrena.erabilik~ diren irudi eta erreferen . az:gumentaz10 
horiengandik besteengan~nbg~ <lira hurbilago "ignorante y rústico~zal-gu~edikn~zat uler-

amo. a rru atutako 

den ar B~stal~e. ezaguna da edozein disk 
ekarri~~e~~~~ ~~okiodla demostratu nahi de~~n eg~~~~~b(aldi suaso~oren gunea 

en eusestapena. mota guznetako frogak 

Honako liburu h . 
teknikoak ohi dir h onetan, esttlo bereko guztietan be al 
daudenak Esku a, ots, erretorikaren bidez eratuak eta z a~u, frogatze moduak 

. anean dugun Gero h , ez erretorikaren esparrutik 

1
exempla alorreko frogetara murratu.k ~f!etan, fi'.o_g~tzeko modu teknikoak induk . at 
egez, nabarmenki ·1 d ~ o rra nagusiki, beraiek iz b . . . .z10 eta 

tratu beharreko "te~~~n ~o ~en elementuak. Beste modu b:~oadi aitrra, ikusiko den 
daitekeen esperientz1·anano· o~oki frogatu.ko <lira, normalean hurbil kerazteko, d~mos-
ab· turik mamtuta Oro h · e o mundutik ·a 

ia agertuko da Axularren plant~amendua;; garaiko teologiaren ibilbidetik be/et~ 
"Bajo el influio d J h · métOdo· , e umarusmo la teolo • · 

investi 'l'c~ª de los argumentos racionales a lo~ de auto~:i'rra ª. ~~a nueva motivación y a un nuevo 
filosófi~o v~n de fuentes, del procedimiento especulativo J tradi~1on, de la dialéctica escolástica a la 

propios para el:e s~l~;is~::s:i~ª0 <~~~ica; teológica, esto es, la ~:~~~:v~~[d~ ·10~°:~gar del sistema 
(Cwtius 1976 767) ' as uentes de la fe, contenidas en' la R l . . entos generales 

' . eve ac1on Y en la tradición" 

269-Disp · · d 
b . . osuzo elakoan ikusi den bezala liburualc d . 
di~· izaera propioa, autonomoa duten kapituluekezd u ~ui.r:go konklusio orokor borobilik baino. Hori 

uzte. e o p1tulu-sonek konklusio propioak erakutsiko 
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8.3.3.1.- Argumentazio mota 
Honelako lanetan erabili ohi zen arrazonamendu analogikoaren ondorioz, 

beraz, aipamenak eta exenpluak izango dira gaia garatzeko eta argumentatzeko Axularrek 

erabiliko duen formula. 
Ez da lan honetako helburua indukzioaren erabilpen zehatza aztertzea, baina 

argigarria izan daiteke oharkizunen bat egitea argumentazioaren ildoak zeintzuk eta 

nolakoak diren ezagutzeko. 
Oro bar, Aristoleleren erretorika liburutik aurrera erabat definituta geratu 

ziren dialektika eta erretorikaren arteko erlazioa eta haien arteko paralelismoak. Horrela, 
ezaguna da dialektikan indukzioa dena erretorikan exenplua dela. Estagirakoaren hitzak 
parafraseatuz, metodo honek honako hau ahalbidetuko luke: "zerbait modu batekoa dela 
demostratzea antzeko kasu desberdinetan oinarriturik" (Ret., 1, 2). Kasu horietaz homi
tzea exenpluei egokituko litzaieke. Eta horixe da Axularrek nagusiki egiten duena. 

Adibideak exenpluak bezainbeste liratekeenez gero, ekar dezagun hona 
horien guztien erakusgarri den bat, eta, ikurkorrago izan dadin, lehenengo kapitulutik ber-

tatik aterako duguna. 
Axularrek "nola [ ... } alfekeriatik ihes egiteagatik ere behar den trabailatu" 

(21 or.) tesia demostratu ahal izateko -eta behin kontzeptuak argitzeko derrigorrezko 
iruditzen zaizkion interpretazioak jaso edo egin ondoren-, berehala joko du tesia susta-
tzeko ezinbestekoak diren exenplu historikoen baliabidera, gertatutako antzeko kasuetara. 

Gerta liteke, alabaina, horri guztiari ere irakurleak gutxi eriztea, eta 
horrexegatik hain zuzen areagotuko du urdazubiarrak indukzioaren karga filosofo 
"desbideratu" batzuen interpretazioarekin eta, garrantzitsuago dena, namraren lekuko
tasunarekin270: "Munduko gauza guztiek kondenatzen dute alferra ... " (34 or.). Ondoko 
adibideak, Axularrek defendatzen duen tesiaren alde naturak eskaintzen dituen elementuez 
osatuak izango dira: eguzkia, landareak (zuhaitzak) eta anirnaliak (erleak eta xinaurriak). 

Baina demostrazioetarako argumentazio modu orokor horrezaz gainera, 
erantsi behar da Axularren ibiltzeko roodua ere besteren interpretazioen, irudien eta exen-

pluen bitartez ere burutu izan dela. 
Bestalde, eta gai desberdinen garapenerako argumentatzeko mota zehatzetara 

jaitsiaz, eredu klasikoak erakutsiko ditu. Halaz ere, esan genezake argumentatze-garatze 
mota tipikoa dela orain aipatuko duguna. Har dezagun, esaterako, 359-360 orrialdeeta 

agertzen den adibide hau. 
Lehenengo aipatu egiten da garatu nahi den tesia ("arrazoiña", alegia), kasu 

honetan auctoritas bat dela medio (latinez eta euskaraz) 
"Halaber bigarren arrazoiña emaiten du San Jeronimok bereak leldm berean: Quod varietate 

dulce est, assiduitate vilescit. (Prov. 9). Bethierekoak, higuintza emaiten du, alda nahia ekhartzen du" 

(Cero, 359) 
"Nola ... hala(tan) ... " konparatze formulak balioko du tesiaren hedapen 

konkreturako, haragiaren bekatuari egok.itzeko 

270 - Horrelakoetan, ezin ahaz daiteke aldez aurreúk onartutako entimemaerretorikoak (edo silogismo 
dialektikoak) daudela eta horietaz baliatz.en direla predikariak ere, Honako honetan naturaren jainkozko 

prefekzioa eta eredugarritaSUna orum.araztea eraman duena genuke. 
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Nola gizon ezkonduak bethi ere b . be~erenaz eskasia, eta eskas den gauza m . ait~ be~e emaztea bere eskuko bereaz franlc" 
idtmtzen baita hal aicaro eta iarraikiz izaiten d d ' ia, eta 
h dile al ' atan presuna ezkondua berea utzirik be ~na, esiratzenago eta gozoago 
an g tzen da (359-360) ' rtzerenera leh1atzen da alda nahi · • tzen da eta 

f . . . Egoeraren ondorioak "zer " f arrulian "gibela eman" -> agian "enurn;~~~· orrnularen bidez arrazoituak agertuko <lira: 

. Zeren amorantea egiñez gero haren ~=::dile. harat .bere emazteari eta haren~anik ;:1~~:~ntz~:n du_ ix:re gogoa,. harekin gastatzeintu bere 
zpaitu, ezm dateke enumeztu gabe (360). urre1 gibela emaiten deraue. Eta baldin on 

. Konparazio baten b · d · izaera definituk d l i ez, txirotze egoerara eraman d zaizki larik- o a, e ementu konparatuari ek . ak go uen ~morantearen o . amt oaren ezaugarnak egotziko 

Zeren amorantea, eta guztiz amorante miaüa 
Huntzak inguratzen du zuhai eta eskalea, hwitzadarra bezala da. 

Hala bada amoranteak, biphiltzen du, larrutze~ bes'.llkatzen du, edoskitzen du, eta azkenean ihartzen du 
, arunan eta gorputzean ihartzen du (360). . 

. Egoeraren balorazioa eta h kak JOan ez dadin ze ar o exhortatioa ere bekatu h . ' orretara1nor 

.. . Urrikalkizun da halakoa· b . leJIO~o, .nola baita bastart, bort, ezkontz·a:~ aJ. amor~meaganik~o haurra ere. Zeren nola ez ai 
bururik ailtxa dezake: berehala lehenbiziko lis~an egrna, ezm i:nmtza diteke libreki iend'artean pe ta 

. ean, puta seme de1tzen dute (360). ' zm 

Tes1aren berretzailea izan d . . go en auctontas b1blikoa eta anplifik . 
Hargatik erraiten du Sal azio-puntua: 

quaeruntur fili · · omonek edo haren ahotik s · · s · :m"". "":·.',;.";,.7, i:'t:'!;:' ~:=~·•;:m (E~oli .¡f.";:;':.;:::";!::.:~~ 
tarenagatik ekharri behar du burua behera (360-361). . e astartak berak eztu hobenik, baiña bere 

Adibide honen bitartez a ki ª b. · . ~~~~~~a:cr~~en es~ema oroko~:. el:rm~~s !~i~~~~k:ularrek darabilen formula 

~arrean geu';idek~ ~~i;::~J.;'~.'.;:tione 72, 40) ª'gumen~:'iip!'~~u:e~~nez, .arre,~"'·<:k dioen bezala, "es Ja ~struct:;:,,zer~n B" htzateke eskema orokorra. Lá=~ 
vigor (Lazaro Carreter 1988 112) G t 1 maks s:mple del razonamiento la fionra d 1 
tsuak: besteak be t ) A ul ' . az e eraz o idazle askok be al (G, i;.=. e da ha~ lrak 1 s e ' x arrek ere gehien erabilik:o d . z atsu uevara ospe-
nik . ur e arruntari obra bat helarazteko plantea:n ~gitura ar~entatiboa izango . en u erretoriko egokiena ziurre-

horr J\ipatua dugun pararnetro antitetik me en ~sag~ moduan agertuko da betiere b . oa :l: ai:gumentazio bipertita delako 
tue~~id ontrasnboak a_ryimarratzeko ~ta nolabai~~:1era oa mdartzeko, behar denean ele-

ez argumentazioaren garapena lortzeko. gozpena suposa dez.aketen elemen-

arruntaren Planteamendu orokor honekin, Axularrek ik . . 
eskatzen zu~u~:!zº ~~:~~::~~ me~anismo lauak ~~~:ezau1~!~~ed~e~~:~ 

. a ezm aproposago bihurtzen delarik. ' 

loka·1 Beraz, arraz01tzeko oinarri-oin . k . . 
i u honek protagonismorik handiena e arr1z o eg1tura b1pertita honetan "zeren" ramango duen arren, esan daiteke badirela 
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---- kin batera agertuko direnak eta ai:guxnen-

be
stelako elementu batzuk testuaren garaple~~~oari dagokionez, konfigurazio erraza 

tuk d ak Edonola ere, ar o . 
tazioa susta o uten . entazioaren ezaugarri nagus1a. . 
izango da Axularren argum . od arci adierazgarri eta d1dak-

Oro har testuan barrena argumentf"1:a~ur~ dait~ke hedaturik, elementu 
. ' d 1 medio honelako es e 

tikoan egiteko pr~nu~ f ~u ro~ta bat aaramalarik: 
bakoitzak juntagru.lu o o . ·--L-o formula ezberdinalc271. 

. da" eta aiparneneU:U"-" 
a) Baieztapena: "emuten 

· azalpena· "zeren ... " 
b) Baiezpenaren arrazo1a, . ,, tab 272 

. . "baina ,, " ordea... , e . 
ak kontrargumentazioa,.... . .. , 

d) Eragozpen , 
. " ,, "halatan .. ,,, etab. 

e) Konklus1oa: beraz ... , l t guzúen atzean onar daiteke 

ik · den bezala e emen u . . d la. 
Eskema honetan, us1 al " er' en" lokailua erantsirik ute 

. likaz. rile ere, norm ean z 
bigarren mailako esp io tartekatzen diren exenpluen eta ~onta-

Alabaina, azpiroarratzekoa da t~stuan. · 1uak direla areagotuko diren~. 
. . sintaktikoen artean emendiozko JUntar.d ekonomikotik abiatuz, maiz 

kizunen ezaugarn hi kuntzaren erraztasunaren 1 e 
Haien artean, eta ahozk_o z ·ooan "eta" juntagailua. 
agertuko da Axularren hizkera narran 

. ituratze formala 
8.3.3.2.· Argumentaz1oaren eg di d berbaldi edota diskurtsoari 

da lotura han a u · k odu 
Argumentazio~, ezaguna ' n baitu forma erretorearen an~e 0 m . -

ematen zaion ~spos~zid· oar~;al~~~~ ~~~ren atal edo ~apitu~ ~~~~r~::n~~~~ 
ak. Gorago ad1eraZl e!1 aren ~apena eta jokabidea ong1en er u 
izango da argument~ZlO "· g tala) 
"Kapituluen barne egitura · ? .4 ª · 

8.3.4.· ANPLIFIKÁZIOA taúkJ·asotako aipamenen itzUlpe-
úka arloko autoree . knikak 

Arl!llmentuetan eta asze . G -n zehar anplifikazio te 
eªºª den arren273, ohiko b1hurtuko ~a ero ranstea batik bat azpimarratu 

netan nabarmb.lt:~e hots, ideiak garatzeko testu Ggehikketakakeditu Ax'u1arrek mezu-zabaltze 
eurrez era 1 ' . d rpausetan. ogo 0 . · d ak tenetan (ez 
nahi duen mezua b1ltzen uten pe_ akurleen baitara irits1 eta ~unki ez e. bat Ongek 
horiek esaldi adieraz~orretan eta rr ikusiko den bezala). Honetako arraz01 
horrela pasarte narrauboetan, geroago . oin bat .. erraiten duela" (22-23). 
u:::.:;:.:.;...-7=:>::::~· ;;:--;ii;;· ~-¡: ...... ;;,.. .. h,, (25), " ... emaiten du bertce arra<; " .. . Oratioc. alferrez 
-271 - "eta San Ambrosioc dioen ~ d Glosac erraiten duela (40), Dio 

. oc" (23) "Declaratcen u · 
"Contatcen .?u cas;.an ·te~ du San Crisostomoc" (38!, etab. . r daiteke: "lhardesten du 
mintzo dela (38), <:Jal~egw. tzeko honako forrnulazio hau eran'.:'ita ag:. ·ña San Crisostomoc 

272 - Besteren ideia anu~etikoakl~(22) "Ihardesten du doctor bat~ (24),_ Bai 'ten duela" (22· 
San Thomasec, erraiten due a . , . t an· hobequi hurbiltcen i;aicana.. emu 

. bat, ru narraican pon u • 
emaiten du bertce arr~om . . netan: "La adición por 
23), etab. diak anplifikazioaren erabilpena iztulpe . arias y temarias 

273 - Honela zehazten _zuen~:=::talmente en la proliferación d~ ~s~ct~s ?,~tamendia 1981, 
amplificación consiste n ~ a las rimas de las sunilicadenc1as 

d 
-'~· paralelamente en isocolon, con arme or enau.= • 

231). 
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gogora dakarren hartan aurki liteke ziurrenik: 

"Las culturas orales esúmulan la fluidez, el exceso, la verbosidad. Los retóricos llamarían 
a esto copia. Siguieron alentándola, por una especie de inadvertencia, cuando habían modulado la retórica 
de un arte del discurso público a un arte de la escritura. Los primeros textos escritos, a través de la Edad 
Media y el Renacimiento, a menudo son rellenados con la «ampliación», exasperadamente redundantes 
según criterios modernos" (Ong 1987, 47) . 

Baina, dena aitortzeko, jokabide horren azpian oratoria sakratuan hedatua 
zegoen printzipio bat ere aurk.itzen da:"[ ... ] es propio de la amplificación, no solo con
vencer al entendimiento para que crea ser la cosa máxima en su género, sino inducir 
tambien á la voluntad al amor. ó al odio. ó á otro cualquier afecto" (Granada, Retórica, 
530b) (gureak dira azpimarrak) 

Izan ere, "por este medio abrimos camino para mover las pasiones, persua
dir, disuadir, alabar ó vituperar, porque para estas tres cosas principalmente conduce la 
razon de amplificar" (Granada, Retórica, 530a). 

Baina anplifi.kazioaren kontzeptua tin.kotua geratu.k:o da testua, espero den 
iralcurleriaren ezaugarrien arabera moldatzean: 

"Pues así como los oidos eruditos gustan de la brevedad y agudeza de las sentencias, y de 
un estilo sucinto; así los rudos é indoctos se mueven con la co.pia ó abundancia de razones. A esta copia 
pertenece que traingamos á la causa cuanto se puede decir apta y cómodamente, segun el asunto lo pidiere, 
y no pasemos por alto nada de cuanto sea conducente á su defensa" (Granada, Retórica, 61 la ; azpimarrak 
gureak dira). 

Ja.kina, horrek, .kontzeptuen ugaritasunaz gain, hiztegi aberatsa ere eskatzen 
du, hain zuzen ere Axularrek etengabe demostratu.k:o duena, askotan hain kriti.katua izan 
zen asianismoti.k274 hurbil egotera eramaten zuena. 

Genera amplificationis direlakoetati.k Axularrek konparazioen bidez egiten 
direnak275 eta congeries izenekoaren ildoko plurimenbrazioak izango ditu gogo.koenak276 
, besteak beste sinonimo eta hitz multzoen bilketari dagozkionak (ikus 11.4.3 atala). 
Axularren obran azpimarragarria da commoratio una in re bezala ezagutzen den 
anplifi.kazio modua, hots, errepik:apen kontzeptuala, hizkuntz forma desberdinak erabiliz. 
lncrementum delakoaren bidez egindako anplifikazioak ez dira asko. Halere, ongi 
taxutuak eta efektu ederrekoak dira. Honalco honetan, adibidez, nolabaiteko gradazioa 
izan ondoren , goren gradura iristarazten da anplifi.kazio-gaia (==laudorioa), idazleak 
areagotu baino gehiago lardaskatu egin ornen dezakeenera277 hain zuzen: 

"Baiña zertako sartzen naiz ni itsas hondar gabe hunetan? Ezin athera naitekeien oihanean? 
Zure laudoriocn aiphamenean? Berak: dira bere buruz asko gora mintzo: berak dira bere baithan asko klar 
eta ozen. Utz ditzadan beraz nik hek, hutsik eztagidan" (Gero, 6-7). 

Oro har, anplifikazio-modu hauek bai esaldi eta pasarte desberdinak gehi
tzeko erabiltzeaz gain, .kapituluak puzteko ere balio izango dute. Kapitulu asko (gehie-
274 - Granadak dioen legez, "usaban de oraciones muy prolijas é innecesarias, y se dilataban con un vano 

amontonamiento de palabras" (Granada, Retórica, 61 la). 
275 - "Así el que habla de este modo, se vale de ejemplos y símiles, en cuya comparacion la cosa que 

quierre alzar de punto parezca la mas excelsa" (Granada, Retórica ... , 536b). 
276 - "[ ... ] acumulación [ ... ] de sinónimos [ ... ] o de miembros enumerativos [ ... ]" (Lausberg 1983, 54). 
277 - "( ... ] es este un género de aumentar: abultar tanto una cosa, que no pueda crecer más" (Granada, 

Retórica .. ., 536a). 
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nak:!) anplifikazioaren fruitua dira. Horren adibide ikusgarri bat bekatu buruzagiei eta 
zegokien erremedioei eskainitak:o hogeita sei kapituluetan aurkitzen dugu (erka bedi hori 
guztia, garaiko liburuetan mezu bera zabaltzeko idatzi ziren liburuetak:o tratamendu 
laburragoarekin). 

Testuaren jatorriaren arabera, bestalde, bi modukoak: dira nagusiki urdazu
biarrak: burututak:o anplifikazioak:, I. eta TI. eranskinetan ohar daitekeenez: batetik, pasarte 
aitortuetan (hots, aipamen zuzenetan, latinez daudenetan alegia) itzulpen hutsa baino 
gehiago diren anplifikazio erredundante xamarrak egin ohi ditu278. Bestetik, aitortu gabe
ko testuak: darabiltzanean askatasun gehiagorekin jokatzen du Axularrek, moldak:etak: edo 
itzulpen gisak:oak ez ohi dira hain zuzenak eta berdin lotzen ditu pasarte desberdinetako 
atalak: lerro beretsuetan, modemoagoak diren fitxa sistemen antzera hain zuzen, testu 
batetik zati zenbait jaso ondoren, nahi bezala antolatuta eta emanda baitirudite, 
beharrezkoak diren jostura-pasarteak tartekaturik. Edozein modutan, ez leudeke perifra
sietatik zein parafrasi interpretatiboetatik urrunegi, bietakoak erabiltzen baititu urdazu
biarrak normalean esanahia ulertarazteko. 

Ildo horretatik, sermoiak prestatzeko ohiko teknikaren aurrean gaudela esan 
liteke, izan ere, predikariak, argumentuak bilatu ondoren, elementu eta iruzkin propioak 
tartekatu behar izaten baitzituen gaia bideratzeko aukeratutako pasarteen artean. 
Axularrek, esaterako, horrelako zerbait egiten du hamaikagarren kapituluan: 4. atala tarte
katurik dago iruzkin gisa, 3 eta 5. atalaren inspirazio-iturriak Granadaren Guía -n jarraian 
<lauden bitartean (Guía, 105a; Gero 145-146; ikus l. eranskina). Beraz, testu bat "txikitu" 
ondoren, Axularrek beste berri bat osatzeko erabiltzen du, tartean bestelakoak (propioak 
zein besterenak) ezarriko dituelarik. 

Modu berean, XII. kapituluaren 2. ataleko aipamenei jarraiki (Gero, 159-
163 or.), garbi azaltzen da Senekaren lehen epistola aprobetxatzen duela Axularrek, 
diskurtsorik gehiena tartekaturik uzten delarik. 

Horrelako zenbaitetan, digressio moduko irudi baten aurrean aurkitzen gare
la esan liteke. "esta figura ha de ser muy rara"(Terrones del Caño, Instrucción ... , 142 
or.), eta beti ere ondo neurtua. Halere, digresioa luze ateratzen bada, harira itzultzeko 
diskulpatu egin behar da. 

Azpimarratzekoa da Axularrek darabiltzan anplifikazio teknika hauek lotura 
handia dutela liburua taxutzeko aukeratutako generoarekin, suasorioarekin alegia. Genero 
honek bereziki eskatzen du anplifikazioaren etengabeko erabilera, erretorikaz arduratu 
ziren tratadistek aholkatzen zuten bezala: 

" ... en este género parece deberse principalmente aconsejar, que[ ... ] amplifiquemos cuanto 
nos sea posible los bienes y los males, las comodidades é incomodidades que proponemos en este asunto 
para persuadir ó disuadir. Porque cuanto mas las abultáremos, tanto con mayor vehemencia presuadirémos" 
(Granada, Retórica ... , 561b) 

278 - Itzulpen eta moldaketetan antzematen diren gehikuntzek, Mitxelenak dioen bezala, Axularrenak 
dirudite: "La amplificación hay que cargarla en cuenta, sin duda, de Axular. Es bien sabido, en efecto, 
que éste nunca vierte uno de los muchos textos latinos que aduce en ottas tantas palabras: el texto es 
siempre pretexto para una especie de glos o comentario que lo alarga y desmenuza para dejar al 
descubierto todas sus implicaciones. Esto nunca se convierte en una pura exhibición - aunque, por 
libre que estuviese de vanidades mundana, difícilmente pudo Axular dejar de darse cuenta de su hábil 
maestria en este ejercicio retórico-, sino que tiene muy en cuenta la capacidad y necesidades de sus 
posibles lectores. Pero, sea por lo que fuere, el hecho es que parafrasea más bien que traduce" 
(Mitxelena 1971, 167). 
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Bitxikeria gisara, liburuan zeh . 

~~~f etan gero ha?ra itzulteko arazoak so~:~egzen diren tartekat_ze eta digresioetako 
Adie arr;k ~rak auonuko du interesgarria dela horrtuztenak_ ere badira .. Bestetan, aldiz, 

raz¡:,ama da zeharo 56. orrialdean horr Iak b etaz ba11atzea zerbait komentatzeko 
" . - . . e o atean bameratzeko darabilen fonnula· . 

Barna rragaitzaz bezala gure herio . . 
(Cero, 56) (azpimarrak gureak: dira). ' tzera kondenaturik egoiteko ponto haur ukhj dezadan" 

8.3.S.- TESTUEN ITZULPEN-MOLDAKETAK 

. . Ezaguna da Axularren itzul Id . 
~oak geh1enbat, baina laudorio funtsatuJe~-mo :e~e1 buruz esan izan direnak: laudo

utelako. Hona hemen Gero sakon baino s~ aren ns10ak euskararen zaporea galtzen ez 
. onago ezagutzen duen Villasantek dioena· 

. . La doctnna que él debe enseñ h 'd . . 
:snntas del euskara. ¿Cómo verterla a esta len;a~ ~ o vaciada Y expresada en lenguas sabias muy 
esco~onaban y fracasaban muchos. Axular cree h; un pr~blema seno, un obstáculo ame el que se 

de los t~nnmos Y consttucciones de la lengua extrañaber descubierto el camino: no atarse a la materialidad 
categonas Y giros usuales con los que se expresa hab·~oger el meollo o contenido y expresarlo con las 
eso nos ha ofrecido tantas traducciones modélicas po I , ~e~te¡ el eus~dun, el vascoparlante. Así y por 

E . , r as1 ecrr o, en su libro (Villasante 1974a 31» 

(b.bl. . gia esan, obraren oso zati garr: · ' 
I ikoak ze~ bestelakoak) txertatzerakoan antzitsua osatzen duren ituni moduko testuak 

eta burutuko dituen moldaketak: erretorika kl ~ular tra~en~u desberdinez baliatuko da 
. . as oaren ohiko btdeetatik joango dira beti ' 

. Honetan guzttetan ezaug . be al . . 
ba1 mezuaren forma "etxekotze~" saia~ 1 z a aitortu ~bar da saratarra bai mezua eta 
azken fi~ean (aptum delakoaren ildotik) 1fct~ ~~rmal~,Inrrakurleentzat egokiago egiten 
ezaugama testu guztiari zabal lekioke zi~nik: rreta ' txauspek nabarrnentzen zuen 

"H . are euscara euscaraz mintcatu d .. 
toqu)1etan, _Zugarramurdin bere sor lekhuan, eta Saran ~ eta esq~mbatu;_ euscara garbia mintcatcen den 
x or. (azpunarra.k º""'eak dir ) re erretonan erraiten den '-'~'~,, (In ha 

,,~ a. ' ~ c uspel864, 

· Agerian da, baina, "etxekot " I h 
samran hizkuntz kalkoak eta b ze an orretan arrakasta handia izan 
haiekin erkatuz gero. estelako antz asko ere atzematen direla iturri \~~~ ~~~ 

S.3.5.1.- Itzulpenak 

d. Itzulpenei ga~ozkielarik eta h 
V'J!en ataletara )o daiteke-~ Axularrek- hizk orretarako aipamenak eta kidetasunak azaldu 
illas~tek ~~h1a1a zioen bezala, "esta trad u~~zaren, sena gordetzera joko du etengabe 

~a¿¡oxunacio~ al ethos del euskaldun co~~~~~ e~ta ~echa co? tal galanura, genio vas~ 
vary admirar" (Villasante 1974a, 31). q e el conocia, que no puede menos de 

te rik . Halaz ere, jokabide horrek ba . . 
k~tz~rik ere, beste hizk~n~etatik karriatu~~~ ~et?rika-h~llr';Ietan oinarri eta aholku 
tzºari.k ara aholkatzen ba.itzitzaien predik .. H alik egokien Itzul zezaten euren hiz-

1 aproposena: ane1. emen ere Granadarena dugu erreferen-
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"[ ... ) debe tambien mirarse que las sentencias que trajéremos ó de las sagradas letras, ó de 
los santos padres, de tal suerte las interpretemos, que conservando fiel é íntegramente el sentido de las 
sentencias, las virtamos con tan propio y agraciado estilo en nuestra lengua, que no parezcan traducidas de 

la latina sino nacidas en la nuestra" (Granada. Retórica, 566a) (azpimarrak gureak dira). 

Izan ere, hizkuntzaren erabilpen-moduari eman behar zitzaion garrantzia 
handia izan behar zuen predikazioek eta honelako liburuek helburua erdiestea nahi bazen. 

Granadak berak abisatzen du hor egiten diren akatsak handiak izan ohi 

direla: 
"unos vierten los testimonios latinos de modo que guardan la propiedad de la lengua latina, 

y así quitan gran parte de gracia á las sentencias. Porque como cada lengua tenga su propio dialecto y 
modos de hablar, la habilidad y perfeccion de un traductor es convertir las propiedades de la lengua latina 
en las de otra lengua, que tengan igual valor. Otros, por huir de este defecto, gastan una ricícula retórica, y 
deleitándose en un estilo pomposo y redundante, ni conservan la gravedad ni la verdad de la sentencia que 

alegaron" (Granada. Retórica, 566a). 
Oro har, beraz, itrulpentzat har daitezkeen testuetan Axularrek ohiko joka-

bidea erakutsiko du, guztietatik nabannenena agian interpolazioen teknika izango delarik. 

Interpolazio edo tartekatze horiek azalpen funtzioa duen hitz batez edo hitz 
sorta batez eginak izan daitezke. Zenbaitetan, dena den, pasarte luzeagoak ere aurkitzen 
dira bertan, gehienetan esandakoa argitzeko asmoarekin eginak. Edonola ere, Leta
mendiak gogoratzen duen bezala, "su conducta ante la cita latina puede variar desde un 
empleo como mero ornato, en que prácticamente ni la traduce, hasta detenerse en consi
deraciones gramaticales y etimológicas de ciertos términos latinos" (Letamendia 1981, 

231). 
Baina aipamenen itzulpenak alboratuz, garbi dago Axularrek maisutasunez 

darabilela bestelako testuak orokorrean itzultzeko teknika, jatorrizkoa iragazita eta 
moldaturik ematen baitu gehienetan. BatzUetan, alabaina katiximetako itzulpenetako eredu 

bortX.atuaren inpresioa geratzen zaion irakurleari: 

" Nola aditzen da bada haur? Aditzen da, galdualc goazilla, ez zeren ilchusten dugun iguzki hunek egiten duen 

arratsaldean itzala handiago eta Iuzeago, baina zeren gure arratsaldean, zahartZean, adina irauliaz eta 
beheitituaz dohanean eta dihoakunean [ .... }; hargatik erraiten du galduak goazilla" (Gero , 192-193). 

Edonola ere, erdarazko bertsioa euskaratzerakoan euskal eredua gailentzen 
da nabarmenki, "jatortasuna" edo hizkuntzaren sena agerian utzirik. Ondoko adibidean, 

esate baterako, begi bistakoa da hori: 
"Porque con el pecado se oscurece el entendimiento, [ ... ) y se debilita más el libre 

albedrío, y se hace menos señor de sí y de sus obras" (Granada, Guía. 92b) (azpimarrak gureak dira) 

Axularrek badaki euskaraz "menos señor de sf' esateko modurik ez dagoela 
eta erkaketari buelta ematen dio, pertsonaia berri bat sartuz baina esanahia mantenduz eta, 
nahi bada, aurkezten duen irudi pi:aktikoa argiago eta borti.tzago utziz: 

"Hanbatenaz deabrua jaunago eta nabusiagQ" (Gero , 83) (azpimarrak gurealc dira) 

Bestalde, bada azpimarratu nahi genukeen puntu bat ere. Testuetan nolabai
teko maila narratibo-deskriptiboa ageri denean, badirudi Axularrek zuzen eta hitzez-hitz 
itzultzen duela jatorrizko testua, begien aurrean izan bide duena alegia. Aldiz, afektuen 
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hunk~penarekin zerikusia duten as . . -----
fui:i~onatzen. Ez dugu, tamalez kh arteak ba~rra, anphfikazio-teknikak hasten d . 
adib•de askorik Gero-n, are gutxi~go ~~~~=?• honen (tes tu deskriptibo-narrati~) 
netatik279. Halere, ondoko dib'd h . J tomzko testua identifikatuta di -a 1 e onek argiago utz lezake h . tugu S . emen esaten an garena 

e an ~artmen exenplua ematen dene albo . . 
d maten, ez_ e~ Jamkoaren hitzak testualki 1 . an, 3.!1 ez da molako erreferentziarik 
en, nonba.itetik hartua dela: annez transkribatzean ere. Garbi dago, dena 

londone Marthiek bere kap . berean kapa hartzaz . . . aren erdia probeari eman zioenean ab. . 227) , estalirik, erraiten zuela sendagaillaz· M . taru zen Iamkoa gau hartan . . amnus, hac me veste contexit . (Gero , 226-

. Alabaina, eta hauxe da azpim . narra.no zatiak, Axularren sormenak e . arratu nah1 genuena, pasartean agenzen d 
paralelorik literatura erlijiosoan, urdazutf! ze~eenak ~ain z~z~n, badu hitzez-hitze;~ 

. aren Joera ezm garbikiago adierazten di . 

. Cum emm pallium medium ea . . guna. 
veste mductus, dicens: Martín dh ºeno parutus fu1sset, apparuit ei Christus . us a uc catechumenus hac me veste contexit280 m nocte, eadem 

Nabarmentzeko modukoa da Axul . 
lortu izan duen arrakasta itzul ena er " arrek daraman jokabide honek batzuetan 
~forren adibide moduko b;t izan hteke i:~at _etxekotua" bihurtzeraino hain zuzen281 
~zan ~en honako hau: "Dabillan harri . dan~ euskal errefrau edo atsotitz bezala hartu . 
Jatoma Axularrek zehark:a ba· an etzaika.goroldiorik lotzen" (38 or) H a 1 ·b . mo ezagutzen ez b1de zue p bl. S. . . orren 
1 

uruan izango genuke, inondik ere282. n u 
1º iro-ren Sententziak 

8·3·5·2·- Testu-ezabaketak 

. . Iturri izan bide ziren aipatu t h . . ~b1arrak egit~n zituen testu-ezabaketak. ~st~al~mek _direl~ et~, ezin ahaz daiteke urda-
erpaus edo hitzen bat jatorrizko testutik za . eta hitza b1 adieratan hartu nahi enuke 

::;-elakoak ezabatzen dituenean testua f~= ezabatzen denean litzateke leheng adiera · 
o adib1de harrigarri bat "Padre Et ,, neutroenean uzteko izan ohi da Ho · · 

" . emo ezabatzen duenean izan dezakegu: . ne-

Pues ¿que mayor locura que dis 
adelante, como si tuviese en su mano la presidencir:t~r u~ hombre por su autoridad lo que ha de ser 
puestos en su poder?" (Granada, Guia, 92a). e os uempos y momentos que el Padre Eterno tiene 

279 - Ikus bitez eranskinetako tesru-paral li etab e smoak eta goracro emandak . . 280 - : º o ad1bideak ere: Gero, 380-381, 

Hil~ebertus Cenomanensis: Sermones Mi . . 
281 - Jalcina ez genuke hem . laz , gne. Patrologza Latina (PLD) , en mo ere ahaztu nahi behi . . : . 

cosa es que muchos de estos proverbios -lama o , ¿¡¡a Mii:xelenak UrkiJon egindako kritika: "Una 
lenguas vecinas y otra muy distinta que su edito; na si _se quiere- _tengan. correspondencia precisa en 
traductor que, al menos en bastantes casos se r h~a sido, c~mo el [UrkiJO] se inclinaba a pensar un 
es algo que un lingüista iniciado en la his~ria :~ 1 a a fundir materia ajena en moldes propios. Esto 
ve que el traductor -es decir, el supuesto traductor de ~ngua vasca no podrá aceptar, sobre todo cuando 

282 ~~'Pie~ capaz de entender el texto vasco"(Mitxelena 19~;iu;e66rda) a derecha, de vascuence en romance- ya 

edra que rueda no c • ,, ' · gabe . . , na musgo (Sentencias liburuan . . m Aulo Geho-ren Noches áticas, Madrid, 1921 , eranskin gisa eta bestelako erreferentziarik , 326 or.). 
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--- d A ularrek (jatorrizko testuaren inolako errefe-
Pasartea honela eroango u x 

rentziarik gabe, jakina): b bertzeren eskuan eta benturaz 
. h d. rile geroko den oraz, 

Zeren zer da erhokena an iagorde' tzea"~;oo? (Gero 76) 
baillu bezala o na ._ . , 

dagoenaz, bere eskuan eta segurean . nr· en bat espreski baztertzen 
d · tomzko testuan za . k 

Bigarren ezabatze-mo ua Jª ak ago aipatu den adib1dearen asua. 
denean gertatuko litzateke. Ha~ da, esater ~~n~~~emedios contra la p~reza" izen~ko 
Gutxienez Granadaren liburu bitan agertzen 4 37 orrialdeetarako matenala. Ala~ama, 
kapitulu batetik hartua bide du ~ul~~~ ~o~etan dagoen lehenengo errt'.med~o~e~ 
kidetasuna nabarmena bada ere, ap1 hain zuzen ere Kristo, apostolu eta a1ta sam ue1 
aztarnarik ez da agertzen Axularrenean, 

. ah lkatzen duena283 . 
buruz konts1deratzea 0 . . . uk Axularrek liburuari duen 

. . hi eskainiko hg ete . . 
Ezabaketa hauek o~ll!f1 ge. ago . ztatzeko, elementu horiek, liburu guzna 

izaera pragmatikoa areag?~ n~11z~ ~ol~~~nalen edota sinesmen di_bergen~ _baten 
orokorrean hartuta, e~ b~urud~te ga bJ~~lertzeko" atalean esandakoa baieztatu aino ez 
ondorio. Ildo horretatik, gabezia zen 
lukete egingo, beraz. 

k eta testu-eraketak 
8.3.5.3.- Laburpena . b.l 1 burpen-tzat bar daitezkeen pasar-

Aipatu ezabaketa mota ha~etatik hur l~c!iu zabalean adierazitakoa, Axula
teak ere egin ohi ditu Axularrek:· Jatorrizk~ tes~~urleari testua zail eta korapilatsu gerta 
rrek hitz gutxi~ ematen du maiz, gogoan ue 

ez dakion nonbait. . . a duten pasarteetan, esate 
Adibideek garbi adierazten dute esnlo ~~~~~~aila erraztu, espero zuen 

baterako Axularrek estiloa apaldu egiten z~e~~~re ~aburtu egiten zituen mezuak behar 
irakurlerlari egok;ituz. Horre~1;.erpp!~~~a':e~ muina isolatuz gero~ Axularrek ber(::;aÍ 
zituenetara. Hortik aurrera, . m. . k testuari, itxura bem bat emanez 1 . 
mendu anplifikatzailea aphka z1beeza10LeVIlen eta LVIII. kapituluetakoak). 

kid ak besteak ste · 
eransk.ineko etasun , be .ak hots inoren testu bat 

· A 1 k testu eraketa m ' ' ak Erraz burutzen ditu xu arre . hartuta beste autore baten pasarte 

molda tu nahi duenaren erref erentzia orokor g1sa Norm~ean exenpluak tartekatuz e~ 
· · · eta osotasuna emanez. XVII k 239 ornan 

tartekatzea, testuari Jarraip~na ak H en adibide nabarmena Ge ro . . ap., baria 
ohi ditu osaketok urdazub1arr . orr orrialdean garatzen ari den me~uaren la 
gertatzen dena litzateke. Rango ~~· konkretu edo exenplu batez argitu dezak~ 
Granadarena bide da, baina testua ist~na d Santa Luziaren exenplua, esater o, 
ikusten duenean, beste baten o_bra~t JOtzen u. 
Surioren obraren bitartez osatu b1de a. 

8.3.5.4.- Bestelakoak h. kbezalaxe erraz asko atzexnan 
· · dazle ge iene • · 

Axularrek, orduko eta or~go 1 aketarako. Batzuk baino ez aipa-
daitezkeen bestelako erak erabiltze!1 zi:en testuaren os 
tzearren bona hemen ezagunenetariko . . . 

' aúkoa uuditze!l -----::------,-:;:-=:::;:;:· ~ . h . hots izpiritualegia edota ez oso pragm 
283 - Gorago adie~azi da konts1_der~~ ~e~ :~~n ~1anieamenduan. 

zitzaiona beranaz baztertua izan 
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Askotan inon aur.kitutako gai edo ideia batez baliatuko da kapitulua(k) 
garatzen joateko. Esate baterako, "haragiaren bekatutik begiratzeko zazpigarren erreme
dioa" delakoaren hasieran, Grana.dan aurkitzen duen/dugun "ponale" -aren irudiak balioko 
dio hurrengo kapitulu batzuen sarrera ere erredaktatzeko (ik. 41-42-43 kap.). Areago, 
antz gehiago izango dute jatorrizko ereduarekin geroago idatziek eta temati.koki urruntzen 
joan direnek, hau da, urdazubiarrak Granadaren testuan aur.kitutakoa moldatua emango du 
puntu komun hori tratatzean eta askoz ere gehiago imitatuko du Granadakoaren eskema, 
jatorrizko puntutik aldenduz, beste bat tratatzen duenean (ik. eransk:i.na). 

Ildo horretatik, beraz, ohiko bihurtuko da materialeak bildu eta berriro anto
latzearena. lkus, adibidez, "mihiaz" mintzatzen denean (395-hk.), nola bereizten eta, aldi 
berean, nahasten dituen kapitulu berean mintzatzeko arazoa eta gularena (396 or.). 

Berreraketa teknika horiek aski ondo ikus daitezke XI. kapituluan. Sermoiak 
prestatzerakoan bezalatsu, predikariak elementu eta iruzkin propioak tartekatu behar izaten 
zituen gaia bideratzeko aukeratutako pasarteen artean. Axularrek, esaterako, horrelako 
zerbait egiten uste du aipatu kapituluan: 4. atala tartekaturik dago iruzkin gisa, 3. eta 5. 
atalaren inspirazio-iturriak Granadaren Guía -n jarraian dauden bitartean (Granada, Guía, 
105a; Gero 145-146; ik:us I. eranskina). Beraz, testu bat "txi.kitu" ondoren, Axularrek 
beste berri bat osatzeko erabiltzen du, tartean bestelakoak (propioak zein besterenak) 
ezarriko dituelarik. 

Esan, bukatzeko, zenbaitetan beste liburu eta egile batzuen eraginaren 
susmoa hartzen zaiola Axularrenari, baina arazoa ez dela batere gardena, gorago aipatu 
den fondo komun horretatik edos.kitakoa izan baitaiteke gurearen planteamendua, ideia 
edota esaldia. 402. orrialdeko atalaren sarrerak, esaterako, Granadaren Memorial libu
ruaren 216b-217a plametako inpresioa uzten badu ere, ezin gauza gehiegi baiezta daiteke, 
ez bada 403. orrian dagoen "okhasino bekhatu eragiteko" horrek Granadaren "ocasiones 
de pecados" (Granada, Memorial, 217a) delakoaren pareko zuzena dirudiela. 

Oro bar, tek.nika klasiko horiek direla eta, argi esan genezake liburu hone
tako kapitulu askotan agertzen dela beste autoreren baten obra-zaúrik (nahiz eta sarritan 
identifikatugabe egon). Halaz ere, guztietan antzematen da urdazubiarraren jostura edo 
berreraketa tek.nika pertsonala, maíz asko testu " txikitu"-ari antolarnendu kuasi-kiastikoa 
aplikatzen zaiolarik (hasierakoa bukaeran eta alderantziz). 

8.3.6.- ARGUMENT AZIO-BALIABIDEAK 

8.3.6.1.- ExenpJuak 

Doktrinalki "ratiocinatio" -aren bidezko argumentazioak buruhausteak ekar 
zitzakeen neurrian (gaizki ulenuak-eta irakurle-entzuleen eta, askotan, predikarien beraien 
prestakuntza maila eskasagatik, etab.), exenpluak eurrez zerabiltzan formula induktibo
analogikoak -eta honekin ez dugu aipamenen garrantzia inolaz ere gutxietsi nahi, baina 
exenpluena grafikoagoa da hemen adierazi nahi dugunerako- mezua ortodoxia teologiko
doktrinalaren barnean mantentzea ziurtatzen zuen. 

Exenplua egiazkotzat hartutako gertaera baten azalpena da, haren xedea ber
baldian baiezten den proposizioaren egia unibertsala adibide zehatz eta praktiko batera 
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--- . ti tu nabí zen egia hori zalantz~ 
. delarik Exemplum-ak, finean, trank snu bilatzen zuen (Brémond, Le Go biltzea bamo ez . . hurbiletan gauzatua aur eztea gabeko eredu praktiko eta 

eta Schmitt 1982). 
1 

rta handia besteak beste, horren 
Axularren obran agertzen den exenp u so , 

g
uztiaren adibide garbia genuke. . . k rakusten duten izaera horre~? 

g
arri honek guztte e . ,, d lak · a postenorz Halaber exenpluen ezau . o "bipert1ta e oan . 1 

. . k, orago aipatu argumentazi duaren ezaugam beza a, zinez baiezta dane ~ g 1 Axularren argumentatzeko mo . n284 J akina 
izenekoa erants dalooke\~dez burutzen den _argurnentazioa_ h::,n :~"etaiclramoicfu 
gertaeren eta exenhpluen f ntzioa erabat proieknboa da, ber~aldi~ctairucatzen baitu. Ildo 

mentazio mota onen u ed . aren antzera aritzea d h k 
argual <r1sa iracranaren esperient~a er ugarnkin bat eaingo luke planteamen u orre . mor o· , o .b n izenburuare o- . 

horretatik, Axularren li uruare . . zki larik Axularren exemplum~ak eskaintzen 

Erabilpenaren ez":ugarnke1 8ª~~n:fia et~ literararioki oh~garnena. ~e:~ ail 
dana izango litzate e o h dikoak Horrekin batera, e 

duen abant a ~ alean eta egiantzekotasun an · . an erantzun ezinezkoa 
oso laburrak dira norm. lako baten babesa daukan n.eum ' 'bokoak direla esan 
doktrina arloan aucrontas de B talde zentzuari dagokione~, um . akurketa bakarra 
bihurtzen da hartan esaten .dena. eJuten; baino irakurketa geh1ago, rr 
daiteke, hots, ez dutela ad1erazten . 

dutela azken fmean. d arren Axularrek eskamtzen 
Urdazubiarraren esklusibotasb~ekoa aie~ :e~e ahozko izaera da. Behhar badi~a 

arririk handiena, ala aina, ªo- zk arekiko lotura an a dituen exenplu~n ez~tan ohi den bezala, gurean ere ah~lf ~:,etan tartekaturik "<lo 
erretorika klasiko r ntua da hau. Gero bezalako akas~e ko dituen kontakizunak dira, 
markatzen ~uen e e~e xen luak jende xehe J~S?, makurtuz285. 
liburu berez1etan argitar~tb~tlaik, e dir~nak "tradizionalizazio prozesumr~f~~~n materia de dik 

era ahoz aho 1 1 o , 1 sible por conve ,, 
han aurr . "sus autores hacen o po . . . a todo tipo de personas 
Cuevasek. ?ioen legez, r vía oral, lleven su men~Je religi<?~.0 oari interesatzen zaiona 
conversacl19o8n9, p7~~/~u) eh~~ horretatik, predikari edodo ~~;~~~orrenean bideratzea da. 
(Cuevas ' · . antzitsuenak m e· d · go 
alderdi moral eta dogmatiko garr faktorea" bitarteko bat bruno ez a izan . 
Prozesu honetan, "ahozkotasunaren d rretorikoa baloratzeko orduan? bat 

Oro har, beraz, ;\xularren pl~te:~o~unari buruz luzatzen duen ~ez~ 
k edikari eta sermo1en o imón un exemplwn, op egin liteke Cerd<me pr el predicador al intercalar en su se 

1988 6

3)286 Are 
penarekin: "Es evidente que las técnic;. del arte verbal" (Cerda~arren kasuan tierta-
taba plenamente la pos~a Y ,, nbaitekin uztartzen bada, Axu hi bestelako "hem-elementu ze ge ago, . 

281 tzen den bezala . . . en identifikazioa bilatzen zen 
H lako adibide edota ereduekin, Jendear . . 

orre t s y v1v1dos, . l hechos casos concre o --~~~==:;;;;:;-;--;;;;:;;;;:;;· J;. onsiste en tomar eJemp os, ' 
284 - "El argumento a posterion c ' cdotas" (Guitton 1981, 111). baino ez ahozko 

fragmentos de realidad, ~xpenen~~~~~onalizaturiko" elernen~ horie~~g;:: K1ara, erab. 
285 - Aberatsa da Euskal L~t.erat: geratu diren exenplu-errefe~ntziak ~ ~ ale ~trategia linguistikoak, 

tradizioan era baladetan erez knika horien artean ez dira gutx1ene ~ . l ale ( emendiozko 
286 - Beherago i.kusiko den bezala, ~e abiltzen ziren egitura sintaktiko smp e 

h elaleo narraz1oetan er tab ) 
besteale best~ orr . kariak antit.esiale areagorzeko, e . . . alear arritasunaren faktorea 
juntagailuak, JUntagailu ~ur . den bezala, eredugarritasun moralaz gam, er g 287 - Exenpluek, gorag~ oro1~azi 
ere eransten ziot.en liburuan. 
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eta, aldi berean, zabaldu nahi ziren mezuak egoera edo pertsonaia batzuen inguruan 
uztartzea. Horrezaz gain, exenplua abozko kulturetan mintzagai bihurtzen da -errepikatua 
izaten¡ kondenatutako mintzagaia, alegia- era nolabaiteko ira<mkortasuna hartzen du giza
taldean, mezu-zabaltzaileak (pred.ikan edo idazleak) nahi izaten zuen efektua lortuta 
geratzen zelarik. Ikusi den bezala, Axularren planteamenduan nabannena baino nabarmenagoa da hori guztia. 

Ildo honetati.k, ezin ahaz daiteke narrazioek abozko kulturetan izan zuten 
balio handia, hau da, munduaren eta baloreen konfiguratzailea izaten¡ Uitsiko zena, 
pentsamendua batzeko eta koherente egiteko balioa. Exenplu bezala agertuko diren 
narrazio motzak ere izaera horren areagotzera etorriko dira errepikatuak izateko ezaugarriagatik hain zuzen. Chartierren lútzak gogoratuz, 

"La frecuentación intensa de los mismos textos leídos y releídos modela los espíritus 
habituados a las mismas referencias, habitados por las mismas citas" (Chartier 1993, 163). 

8.3.6.2.. Sententziak, atsotitzak eta beste 

Axularrek tartekatzen dituen atsotitzak, aforismoak, sententziak eta antzeko 
formulak exenpluak baino askoz ere motzagoak izango dira baina mezuaren iraun
kortasuna ziurtatuko dute euren errepikatua.k izateko erraztasunagatik eta izaera formulistikoa dela medio. 

Historikoki ez dakigu noraino baiezta daitekeen gure artean eramismoaren 
eta humanismoaren eragina ohik:o sententzien erabilpenean288. Dena den, badirudi kultur 
eta erlijio-tradizio horiei eskerrak antzematen dela euskal letren esparruan erlajazio ñimiño 
bat Trentokoaz geroztik sortutako giro hertsi eta kontrolatzailearen barruan. Egia da, era 
berean, gazteleraren eremuan erasmismoari dagokiola neurri handi batean aldak:eta horren 
arrazoia eta errefrauen erabileraren areagotzea 

Definizioz, sementzia "oracion tomada de la vida, la cual manifiesta breve
mente lo que hay ó lo que conviene haber en la vida" (Granada.Retórica, 525a) litzateke. 
Hitz generiko horrek mota ezberdinetako elementuak adierazten ditu: maximak, aforis
moak, ... eta, no la ez, atsotitz edo errefrau gisakoak, hau da, herri jakituriaren kondentsatzaile moduko "erranak". 

Funtzionalki, ohiko oradoreek:in gertatzen ez zen bezala, oratoria sakratuaren 
esparruan aritu behar zutenek maiz asko erabiltzen zituzten sementziak errealitatearekiko 
egokitzapena egin ahal izateko eta, bereziki, azturak eraberritzeko, horrelako e saldiak 
iltzaturik bezala geratzen baitziien irakurle-entzuJeen oroimenean289. Baina ez zen hori 
"'abilpenaren zio bakarra: bazegoen bestelako airaz.oirik ere, zeren era, zabaldua zenez, 
"las buenas sentencias daban autoridad a la doctrina, ornato al sermón y prestigio al orador" (Herrero Salgado 1993b, 292). 

;¡¡ -E,,,_ dll-a, - · E=nore,, We""""' ""ittui,,.,,,.., "°'""" b<:'1e, gero ~"''°"º den Publio Sirorenak ituli eta erabili baitzituen. 

289 - ''Pero el predi<adoc, <orno no entieode "' deforu1,,. "'"'"'· •no "' <ofonna.- la< ' °"'""ines do lns 
hombres, usa principalmente de estas dos vinudes de la oracion; y esto en tanto grado, que las 
exposiciones de los Santos Evangelios principalmente consisten en esto, para que cuando la ocasion 
lo pida, saquemos sentencias y epifonemas, con las cuales enderecemos las costumbres y la vida de los hombres" (Granada, Retórica, 525a). 
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Halere, erretorika eklesiastikoaren prezeptibaz arduratu zirenek etengabe 
jokatu zuten gehiegizko erabileraren aurka, sententziak ere egoláro eta zuhurtziaz erabil
tzeko beharra azpimarratzen baitzuten. 

Sententziak predikariek asmatuak izan bazitezkeen ere, liburuetan jasota
koetara jotzen zenean, itzulpen egokiaren premia agerian uzten zen berehala, irakurle eta 
entzuleen mailara egokitzearena hain zuzen. Hori antzemango da, adibidez, Axularrek 
Bibliako Esaera Zaharrak liburutik jasotakoetan. 

Baina irakurleei hurbilagotik edo aritzeko beharrak eta garaiko literaturan 
azaleratzen hasia den erlajazio antzekoak gurean joera herritarrago bat ahalbidetzen duela 
dirudi. Ildo horretatik, Axularrek lasai asko erabiltzen ditu tradizio herrikoian txertaturik 
dauden elementuak, hala nola esakerak eta errefrauak. 

Kintilianok gnomas deitutako hauek, bestalde, oso garrantzitsutzat zituzten 
zenbait erretorek. Granadak, adibidez, honela dio: "debe abundar el predicador en su 
lengua" (Granada, Retórica, 525b; azpimarrak gureak dira), hots, behar eta ahal den guz
úetan erabili eta beti bere hizkuntzatik eta mezu-hartzaileen hizkuntzatik zuzenean jasota 

Jakina, herri jakituriaren elementua den heinean (eskupilatuegia edota anfi
bologikoak zenbaitetan), erretoreak -eta zer esanik ez predikariak edo aszetikako idazleak
ongi bereizten eta aukeratzen jakin behar zuen diskurtsoak huts egin ez zezan, sententzia 
guzúak ez baitziren eginkizun horietarako egokiak. 

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

Testuan barrena isuritako esaerak eta atsotitzak (edo behintzat guk horre
lakotzat ditugunak) bi modutara eman ohi ditu Axularrek: batzuetan zuzenean testuan 
tartekatuak eta bestetan "erran komuna da" edo antzeko formularen bat erabiliz. Lehenen
goek herri mentalitatean sustraituagoak dirudite bigarrenek baino, azk:en hauek normalean 
liburuetatik edo inoren auctoritas jasoak bailiren ematen baititu. Edozein mcxiutan, multzo 
bietan atzematen dira beste hizkuntzetakoen eragina. 

"Erran komun" bezala agertzen diren sententzien artean interesgarrienak edo 
aipatzekotan, honako hauek ekar litezk:e: 

"Erran comuna da ifernua desira onez bethea dagoela" (Gero, 49)290 
"Erraiten ohi da: Nagientzat eta alferrentzat egun guztiak dira besta" ( 49)291 
"Eztaqui9u, erran comuna den beyala, eztela heriotcea beyain gauya seguric, eta orena noiz 

i1ranen den beyain guti guerthuric?" (55) 

periletan" (59) 
"Comunzqui ahotan dabillan solhasa da. Eztugu gueroco segurant9aric, belhi gara 

"Fin gaitz eguinen duc choria, baldin gaztedanic azpadaguic cafia" (178 or.) 
" Hura da, hurran hurran erran komuna den bezala: usoak ioan, sareak heda" (236) 
"nola erran komuna den bezala, otsoak ian baitezake ardi kontatuetarik"(242)292 
''Zeren erran komuna den bezala, otharre bat egiten duenak egin ditzake ehun ere" (266)293 

290 - Gazteleraz ere bada horrelakorik: "El infierno está lleno de buenos deseos" (Campos eta Barella 
1995, 194). 

291 - Latinetik hartutako baten itzulpena da bertan ikusten den bezala: Ignavis semper sunt feriae. 
292 · Gaztelerazkoa Santillanako Markesak, Juan V aldesek eta Mateo Alemanek darabilte: "De lo contado 

come el lobo" (ik. Campos eta Barella 1995, 206). 
293 - Gazteleraz: "Quien hace un cesto, hará ciento", Juan de Valdesek erabilia: Diálogo de la Lengua. 

1535 (ik. Campos eta Barella 1995, 95) 
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"Gezur bat emiten du nak ba 

"Ze e ' derrak:e gehiago ere"(266) 
ren erran komuna den bezala ikh 

''Zeren erran komuna da gezu.rrak .~sten eztuen begiak eztu miñik"(290)294 
"Erran komuna da, ezpaW:: e za.tñak !abur dituela" (514)29S 
"Erran komuna da ( ) . ~tasar araz1tzen duela maginan"(570). 

berak bere buruari" (620\ ... ez11azaiola nehork ere nehori hanbat kalt b" . 
1 ' e eta 1degabe egm, nola 

di Bestalde, badira "erran kom ak" dir 
toen sententziak ere. Hona hemen horie:o bat~~ adierazi gabe Axularrek testuratzen 

Ez~ konzientzia gaixtoaren egitekoak eta . - . 
Quid est autem turpius quam sene . penak bamo pena handiagorik (429)296 

13). Zer da gauza itsusiagorik b' . x vivere tncipiens?, dio halaber Senekak (S . 
' mtzen hasten den zaharra baiñ ? ( )29 enec. ep1s. 

I~koa ~zta errenta (68) o. 187 7 

Fm gaitz eginen duk xoria baldin . 
Ezinak eztu Iegerik (243) ' gaztedanik ezpadagik kafia (178) 
Eztu nehork iragan den uretik h 
No zen th . . artzen (156)298 

. o, emaztea gizon, oiloa oilar (343) 
Ga.itz da[ ... ] ~otan irinik ez Iotzea (481) 
Okher hobe, itsu baiño (J4 7) 
Egur hezeak egiten d . u gar, eta eg1ten du nigar (501) 

Paralelismoaz baliaturik h 
Dabillan h · · . ' onelakoak burutuk:o ditu Axularrek
u . . aman, etzaika goroldiori.k lotzen (38)299 . 

r rrakinean eztu uliak pausatzen (38)300 
Ardurako arropan h~a .. _ . 
Zuhaitz be , e"""""' zerrenik e~ten (38) 

thakorra, eztu nehork ebakitzen (38) 

Nahi eztuenak erraizunik 
Nahi . 'eztemala okhasinorik (403) 

ezwenak de1 dezaten otso eztezala . 
Nahi eztuenak illchi dadin kh rÍk . zaumz otso-larruri.k (403) 

e • eztag:rela surik ( 403)301 

294 - Gazteleraz· "o· 
295 - Bada paral~J ;s que no ven corazón que no siente" 
296 o gazteleraz: "La mentira . . " 

- Publio Siro: "Nada hay más miserab1:º tiene pies ' "La mentira presto es vencida", etab. 
mendeko poeta latinea dugu. Sen kak que_ la mala conc1enc1a" (328). Publio Sir K 
idatziak:. Ez da, ber ~ ' Aulo Gehok eta Macrobiok biziki 1 datze . o .a. lehen 
Haler . az'. arraroa, haiek ere harenez baliatzen . . au n ditu.zte haren obra 
arabe~obra guzoetatik sententzia bilduma bat baino ez za1turkf~~ (ik. Senekarena in Gero 187 or.). 
1516) o ondozkapen alfabetikoa du. Badirudi Erasmok ~u mts1: Benso bakoitzaren lehen letraren 

. arg:ttaratu ZJtuela lehendabizik 
297 . Publio Siicok be din oz {Estrasburgo, 

r tsua dauka· "N da -Ha! s · a mas vergonzo . e_r~, enekarena bailitzen es.kaini izanak ºarb. d so que un anciano que comienza a vivir" (329) 

=~:~~;:;,,:::tan ez besteetan ere. Senebren
1 

0~:::~~~~~ularrek .ez z~~l~ Siroren obr~ 
298 - "A · penaz, ikus A1parnenak eta 
299 gua pasada no muele molino" delak 

. Badu Publio Sirok be S . oaren parekoa 
(3 re ententzien arte h 26 or.) an onen parekoa den bat· "Piedra 

300 . G 1 · que rueda no cria musgo" 
azce eraz badag h (C o orren antzekoa den errefra . " . 

30¡ -03:: e~. Barella 1995, 259 or.) ua. A la olla que hierve, ninguna mosca se atreve" 
an Donde fuego se hace humo sale" delak l . 

' oa egoke. 
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VIII.- Jokamotde erretoriko-argumentatzaítea ----
---- . nbait esaldi eta perpausa errefrauen 

Urkijok adierazi zuakenob~~~~~~e kasua: 
. rtuak Hau da esater , . ,, 
mguruan so · ' b harrac anhitz ga~a eraguzn dec;aque 

urn. i· "31·tea ezta hain miresteco, ceren e 
"Probea guer; .., ' 

1 trak ra etzana Urkijorena da)302. ak 
(Cero, 189-190 or.; e e ah kutsua erakutsiko duten , 

Badira beste batzuk atsotitz edo eksabeeraakz e:~~- Epifonema gisara ager 
..:i~~,d· t nak Axularre r 

baina berri samarrak U.U'-' l e ' 
daitezke horrelakoak3o3: 

Dagigun ongi, 
eta eztezagula beha nori (224)304 

Emazuberal 
duzunaren arauaz (229) 

Haserretzea eztago ez hanbat egitekoaren balioan, 
nola presunaren kondizinoan (287) 

. . horrelako sententziak ( ohikoak, he~ 
Azpimarratzeko ezaugarn bat dentzof k ahozko formuletara sartu nah1 

l~~!::~~~~~~~~~~i~~l:~:o~S::~~~~i~:l;:e~e~~~ ~~:~fo~!º~~d~::: 
baliatzen baita urdazub1arra. Horrezaz gam, 

. t . a gehienak taXutzean. 
handia du ru.patu senten Z1 . k edu arrotza edo erakusten 

· b tzuk nolabaite o er urrikid 
Alabaina, badira sent~ntzi~ a edu horietara (homofonia eta ne eta-

bide dutenak eta ahozko_formulaZl;o e º. er 
sunera, batik bat) erabat biltzen ez direnak. 

Halak.o ezteietan halako zopak <372)305 

. du ezkoa, eta gogoitzen lurra (109)306 
Iguzkiac beroizen . . ultzo honetan beste hizkuntza batean 
Ildo beretik, ezm falt_a z~tekeen ~ l . k rik. Hau da, esaterako, ondoko 

korik izango duen bal1ab1de paremto ogt o 
bederen pare 
esaldi honen kasua: 

uiten du" (Urquijo 1919, 600). Duvoisinek ~: 
302 - Garibayren 63 errefraua: "Bearrac _b~~(R :raiuskara 1878, 296 or., apud Urquijo 1919, 600) 

. tako "Beharrak eginarazten du aurntz e . ' 
1aso · " (Granada 
ildo berekoa dela dirudi. , as hiere agudamente al oído, es epifo~ema " rtar~ 

303 - Definizioz, "todo lo que e~. las clausul . a situada en la conclusión de un discurso (Mo 

R , . 527b) edo, bestela, es una sentenc1 . , 
etonca, . El Crú' icon 

BaltaSar Grac¡an-en • 1991, 285). . . . 'n" Honako hau, esaterako, 
304 - Gazteleraz: "Haz bien y no mues a qme . Barella 1995, 45). . un 

3 liburukian (1657) agertzen da (cfr. <:~pos eta d n arren oinarrian gaztelerazko hoskídetaS 
· . k adarik 1zan ez ugu ' ten dela pentsa 

305 - Paralelismorik aurkitz_e o par "boda(s)" eta "sopa(s)" hitzen oihartzuna antzema 
asonantea eta neurri berdina duten 

liteke. " a" eta "ti.erra" hiizen oihartzuna genuke? 
306 - Aurrekoan bezalatsu, hemen ere cer 
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gizona eta emaztea, sua eta istupa bezala baitira (400or.)307 

Gogoratu, bukatzeko, hauen guztien funtzioa ez dela Axularren argumen
tazioaren euskarri soila izatera mugatuko. Adibide desberdinetan ikusten den bezala, 
ahozko teknikei lotuta dauden elementu hauek izaera, kolorea, tonalitatea eta grafikotasun
plastikotasuna eskainiko dizkiote lanari neurri handi batean. 

8.3.6.3.- Konparazioak eta similak 

Granadak zioen bezalaxe, konparazioak erabiltzea margolariek darabilten 
teknika imitatzea baino ez da: "cuando quieren que un color insigne resalte entre los 
demas, le ponen otro debajo que haga á aquel mas divisado" (Granada, Retórica, 536b). 
Horretarako idazlea " se vale de ejemplos y símiles, en cuya comparación la cosa que 
quiere alzar de punto parezca la mas excelsa" (ldem, 536b). 

Axularrek eurrez darabilen bidea da konparazioarena308. Izan ere, baliabide 
estilistiko bezala, metafora baino askoz ere arrakastatsuagoa dirudi konparazioak, eta 
batez ere aszetika liburu batean. Entzule-irakurle izan daitekeenak ez du inolaz ere diskur
tsoaren haría galduko, hobeto ulertuko du esango zaiona eta, j akina, hurbilago nabarituko 
du testua bera 

Konparazioa, jakina denez, pentsamenduzko irudien esparruko baliabidea 
da, eta oso xede pragmati.koa du, irakurle-entzuleari puntu desberdinak argitzea eta mezua 
errazago helaraztea, ahaztu gabe metaforak eta konparazioak bezalakorik ez zegoela 
irakurle-entzulea deleitatu eta kordokatu ahal izateko. Irudi argumentatiboa izateaz gain309 
, amplijicatio izenekorako bitarteko tekniko gisa erabilia izateko ere ezin aproposagoa da 
Aldi berean, prosa narratibo-deskriptiboari ere malgutasun plastikoa eskaintzen dio. 

Bestalde, konparazioek mezua edo azaldu nahi zena hobeto ulertarazten 
bazuten ere, adierazitakoa errazago gogoratzen laguntzen zien mezu-hartzaileei, irakurle 
edota entzuleei hain zuzen. ildo horretatik zihoan Ebanjelioaren jokabide orokorra eta 
horuce zen, azken finean, oratoria sakratuan arituek konparazioak baloratzeko arrazoia 

Oro har, konparazioetan bi elementu desberdinen arteko antza310 azpi
marratzea da bilatzen dena. Harreman edo erkaketa horren bidez elementu haietako baten 
ideia edo irudia adierazgarriago eta eragingarriago bihurtzea da helburua. Rain zuen ere, 
oratoria eklesiastikoan faktore bi horiek derrigorrezkoak izango ziren bilatzen zen "kon
bertsioa" gena zedin. 

307 - Haragiaren bekatutik begiratzeko ihes egitearen lehenengo arrazoia jakituria gnomikoan oinarritzen 
du Axularrek, gaztelerazko sententzietan aurkitutako esaera paralelo honek erakusten duen bezala : "El 
hombres es fuego; la mujer, estopa; llega el diablo y sopla" (Junceda 1995, 258 ). 

308 - Aitzitik, ez dirudi Terrones del Cañoren ildokoek joritasun hau hain gogokoegi zutenik: "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 comparaciones en un sennón, si son buenas y vivas; que, 
si son frías, mejor es dexarlas" (Terrones del Caño, Instrucción ... , 87-88). 

309 - "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 1991, 107). 

310 - "Pero no es necesario que toda una cosa sea en todo semejante á otra, sino que debe tener semejanza 
en aquello mismo en que se compara" (Granada, Retórica. 594b). 
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Teorikoki konparazioetarako, Granadak gogorazten duen bezala, "no es ne
cesario que toda una cosa sea en todo semejante á otra, sino que debe tener semejanza en 
aquello mismo en que se compara" (Granada, Retórica, 594b ). Halere, konparazio dese
gokirik egiteko arriskua ez zen inoiz erabat gaindituko. 

Konparazioaren eraginkortasuna medio, oso erabilia izan zen liburu asze
tiko-mistikoetan baliabide erretoriko gisara, batik bat kristauen bihotza eta borondatea on
gien mugiarazten zituzten anplifikazioak burutzeko bide bezala. 

Konparazioak, oro har, predikariek eta idazleek berek asmatuak izan dai
tezke errealitatetik, baina betiere eguneroko bizimodutik jasotako erreferentzien bitartez 
eratuak. Eta horrela gertatzen bide zen neurri handi batean prediku arruntetan. 

Halere, badirudi bestelako iturririk ere erabiltzen zela horretara dedikatzen 
zen eliz jendearen artean. Cerdanek dioenez, "todos los predicadores del siglo XVIT 
tenían a su disposición el conocidísimo libro de Juan Pérez de Moya, Comparaciones o 
símiles para los vicios y virtudes (Alcalá, 1584), que ofrecía frases para todas las 
ocasiones" (Cerdan 1988, 64). 

Axularren prosa, oroitarazi beharrik ez dago, erretorika eklesiastikoaren 
ildotik abiatuko da bete-betean. Alabaina, honek ez du erretorika klasikoko edergarri, 
irudi eta baliabide estilistikoez den bezainbatean, inolako bereizketarik suposatzen. Era 
berean, azpimarratzekoa da Axularren konparazioek errealitate hurbilarekin duten lotura 
irmoa, irakurleen eguneroko bizimodua, lanbidea, natura, pensonak, etab. baitira beti 
eredu argumentatiboaren ardatza. 

Bestalde, erkaketen erabilpenean bada nabarmendu beharreko puntu garran
tzitsu bat, hots, Eskrituretako zentzu morala gorde behar denez gero, predikaria edo idazle 
erlijiosoa ezin has daiteke nahi duena egiten, beste askok egin izan duten bezala 
(sermonario zaharretan, etab.). Errakuntza hori gainditzeko Axularrek Diego de Estella 
fantziskarrak aholkatutakoari (lk. Modus concionandi, VII. kap.) segitzen dio, alegia 
irudiak konparazio bihunzen, batez ere Testamentu Zaharretik eta historia liburuetatik sor 
daitezkeen zentzu moral okerrekoak antzematen direnean. Eragozpen horiek per modum 
similitudinis delakoaren bidez gaindi ditzake predikariak edo, gure kasuan, idazleak. 
Horretarako eredu praktikoa "así como" formularekin (eta haren aldakiekin: "como ... 
así ... ", etab.) burutuko da gazteleraz. Euskarazkoa honako honetara bildu daiteke nagu
siki: "Nola .... hala ... ". Esan gabe doa eredu honi jarraikitzen zaizkion konparazioak 
agonezinak direla liburuan zehar geroago ikusiko den bezala311. Hona hemen horietako 
batzuk: 

Nola hegaztinari emaiten baitz.aitza hegalak, airatzeko, eta hegaldatzeko: hala gizonari ere 
emaiten zaitza eskuak trabaillatzeko (34 ). 

Ordea nola Herkules hura, harriz, zurez edo kobrez egina baita, edo pintura bat baizen 
ezpaita, gelcli dago, kheinatzea egiten du eta ez bertzerik. Hala clira bada, gerotik gerora dabiltzanak ere, 
kheinatzen dira, eta eztute aurthikitzen: destatzen clira, eta eztute desarratzen. Erraiten dute: eginen dut; eta 
eztute behin ere egiten (54). 

Beraz nola, baldin bazendu anaia bat erhoa, eca adimendutik iauzia, eca hark anhitz gaizki 
egin, eta erran baliazazu, eca bere buruari ere zenbait kolpe gaixto eman baliazo, damuago baitzenduke 

311 - Konparazioak, gogoratu beharrik ez dago, ez dira beti konparaziozko egitura sintaktiko horien bidez 
burutzen. Aski da konparagarri iritzi den elementua azaltzea eta gero "hala" edo "halatan" sarrera· 
formula baten bidez aurkeztea elemento konparatua 
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zeure anaia haren kalteaz, eca haren h . . . -----
hala halaber behar d . ala IZ.alteaz, eg1ten eta erraiten de ki . 

kaltez, zuri egiten d:==u~:~~~~~\~~'.erak erauzirik dagoe:~: ~::~::~7::= 

. . . Zenbaitetan elkarren d . . . 
Ide1ak garb1ago utzi nahian eta anplifikaon ?ªºbeJoan oh1 drra konparazioak argum ta . 

z1oa ra ere nabannenki • en z10 
Amak ha . . . areagotuz. 

emaiteaz urran dithiaren emaitea bezala da b · . 
esnatzen da, ez emaiteaz anzutzen da u-1-L- . pro ean emaitea ere. Ama haurrari dithi 

•.l.Q.ICW(;;r ere1tea bezala da beari aren 
G . k pro emaitea (232) 

izon oleratua, sukh · 
ilhuna bezala da (283). arra duenaren polsua bezala da, kexo da, e t . 

z u sosegurík. Halaber gau 

. Batzuetan, estiloa eta erri . . 
dinetan ematen ditu Axularrek adibideak~oa annagoa bihunzeko, konparazio era desber-

Presuna haserrekorralc uh . 
balitza zaunze d Harri ' z aitz aranzetsuak be7,aJ¡¡ dira . 

eak 
. n ure. mugerraren pare dira b ' eznra ferekatzeko on; nehork uki 

gur; dira). ' arrenean dute sua, asko dute ukitzea (290· . 
· , azp1marra.k 

Nolanahi ere den, anplifikazioetar .. 
Granadak aholkatzen duena312 baliatzeko olútur~ erab~li _konparazioetan Axularrek badu 

. · Adib1de bat dugu honako bon . 
Gezurrez iuramemu baten e . etan. 

lagunaren onaren ebastea baiño eca bai edo ~Itea, munduak hala ezbadaduka ere bekhatu h di 
• zem emazterekin pane izaitea b . _ ' an agoa da, 

amo ere (Gero, 254). 

3J2 _ "D · e este mismo mod d . 
Virtudes 1 . . o e amplificar solemos tambien 

'y os vicios con los vicios por todas las . -~·comparando las virtudes con las 
circunstancias (Granada, Retórica, 537a). 
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IX.- Aipamenak eta exenpluak 

Atal honek funtzio garrantzitsua betezen du orain arte agerru izan den argu
mentazio arloan, izan ere, frogatze eskemek etengabe eskatzen duten baliabidea baita. 

Oro har, autoritate argumentua bideratzeko tresnatzat hartu izan dita hauek 
guztiak erretorika klasikoan. Berauen bidez, inori gai batean aitortzen zaizkion jakituriak 
eta iritziek froga-balioa hartzen dute garatzen ari den diskurtsoan. 

9.1.- AIP AMENEN PLANTEAMENDU OROKORRA 
Argumentatzeko modu erretorikoa -dialektikoa ez bezala- edukiaz gain dau

den elementuez ere arduratu izan da beti. Hain zuzen ere, argumentu rnotarik erabiliena 
eta, ziurrenik, osoena den bilduma edo kolekzio izenekoa horren adibide garbia da. 
Dituen bost partetatik (proposizioa, arrazoia, baieztapena, apaingarria eta ondorioa), lehe
nengo biak eta azkena dialektikak eskuarki jorratu ohi dituenak badira, erretorikak eta, 
batik bat, oratoria sakratuak oso kontutan hartzen dituzte onespen eta apaingarrien arloak 

Demostratu nahi den arrazoiaren aldeko argumentuak areagotzeko baieztapen 
edo konfinnazio izeneko bidea erabiltzen da oratorian, hartako formarik: ezagunenak exen
pluak eta idazleen lekukotasunak direlarik. Elementu hauek diskurstoan zehar aipatzen 
den argumentu edota puntu bakoitza "frogatzeko" ekarriko <lira. Sustatzeko frogak, 
honaz, auctoritas arlokoak (Eskrituretakoak, Elizako guraso eta doktoreak, filosofoak, ... ) 
ohi dira nagusiki, bestelako arrazoiak, exenpluak eta konparazioak ahaztu gabe. 

Bestalde, baieztapen horiek izango dira sermoiari edota obra bati dagozkien 
entzule-irakurlearekiko hurbiltasuna, errealitatearen zentzUa, praktikotasuna eta, nola, ez, 
erudizio-kategoria ere emango dizkiotenak. Granadak dicen bezala, 

"Señaladamente se diferencian los sermones eruditos de los gue no lo son, en que estos 
solo están proveidos de proposiciones y razones, que cualquiera fácilmente halla; mas aquellos están 
ilustrados con esco!tictas máximas y testimonios de las divinas escrituras v santos vadres" (Granada, 
Retórica , 519a) (azpirnarrak gureak dira). 

Aurrerago ere honako hau erantsiko du elocutio atalaz ari delarik: 

"Primeramente pues debe juntarse mucho y vario caudal de cosas, que sugerirá la varia 
leccion, así de nuestros autores, como tambien de los gentiles. A lo cual ayudan maravillosamente, no 
solo las sentencias, sino tambien los ejemplos, los símiles, los apotegmas" (Granada Retórica, 6lla). 

Hauxe izango da, beraz, oratoria sakratuan ihardungo dutenek eramango 
duten jokabidea: aberastasuna aipamentean eta erreferentzietan luzatu nahi den mezua 
errazago finkatzeko eta xedeak hobeto erdiesteko. 

Axularrek eurrez darabilen formula da aipamenena, bai gaiak ekartzeko (ba
tik bat aipamen biblikoak eta kapitulu hasieran, ikusiko den bezala), bai garatzen ari den 
doktrinaren berresgarri moduan. 
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9.2.- AIPAMENAK GERO-N 

"Aipamenen ehiztaritza ere ez da egiteko alferra, inork ez baitu deus 
ezerezetik ateratzen, beti behar izaten baitira gidariak eta sostenguak" 

(Mitxelena 198lb, 285) 

Gero-ko aipamenen arlora hurbilduz gero, luze mintza gintezke Axularrek 
erabilitakoez edota aipatutakoez, izan ere, liburuaren zati zabal bat aipamen-exenpluen 
"menpe" baitago. Halere, ezinbestekoa da aipatzea honetan ere Axular bere garaiaren se
mea dela, berak ezagututako eta ikasitako jokabidea antzematen dela bere obran bere 
garaikide adierazgarri gehienenean bezalatsu. 

Aipamenen garrantziaz asko hitzegin den arreo, betetzen duten funtzioa eta 
haietatik ondoriozta daitekeen jokabide erretorikoa dira guri gehien interesatzen zaizkigun 
arloak. Ezin ahaztu, bestalde, aztertu nahi den autorearen maila intelektuala eta prestakun
tza erretorikoa (eta, bide batez, garaikideena) ezagutzeko bidea ere izan daitekeela. Ala
baina, bada honetan ere arazorik. Martine De Reu-ren hitzek azpimarratzen duten bezala: 

"Les citations ou paraphrases méritent également d'étre étndiées, car elles nous fournissent 
des indices concemant l'llorizon intellectuel du prédicateur. Or, les citations et paraphrases ne suffisent pas 
a cene fin; il reste notamment le probleme des sources interrnédiaires" (Reu 1993, 334) 

Orobat, ildo horretatik doaz behiala Julio Urkijok honako aipamenen egoera 
honetarako gogorarazi nahi izan zuen pasartea, non Farinelliren hitzekin batera 
Bossuetenak ere agertzen baitira: 

"S crittori sacri e scrittori profani farmo a chi piU cita nomi di illustri antichi. «Il y a bien 
des Auteurs qui apportent dans leurs Ouvrages des passages d1fomere, dePindare, d'Aristote, de Ciceron, 
de Demosthenes, de Tite Live, quoiqu'ils ne les ayent jamais lús; rien n'est plus ordinaire que cette 
conduite dans la République des Lettres))- La Coterie des Anti-Fa1;onnier, Amsterdarn, 1716, p. 143" 
(Farinelli 1908, 107-108). 

Teknikoki, aipamen huts direnak313 latinez ematen direnez gero, itzulpen 
batez lagundurik agertzen dira, itzulpen gehitu batez hain zuzen. Gehitze hori anplifi
kazioaren bidez egin ohi du urdazubiarrak. Tratamendu hori dela eta, zinez esan daiteke 
zortzi ehun aipamenetik gora dituen liburu honen erdia inguru aipamenen menpe dagoela, 
izan ere, kapitulu batzuk aipamen eta exenpluen arteko jostura baten fruitu egokitua baino 
ez baitira (ikus lehenengo kapitulu biak, esaterako ). 

313 - Aipamenen atalean sor zitekeen kasuistikak (aipamena: +, - ; erreferentzia: +, -) planteamendu 
erretorikoari dagokionez ezer gutxi argi zez.akeenez, lan honetan ere erdiko bidetikjotzea erabaki dugu. 
Argi dezagun, beraz, "aipamen" kontzeptuaren barnean bi eratako elementuak sartu ditugula, arrazoi 
praktiko-didaktikoak zirela medio: batetik, identifikaru-erreferentziatu gabe agertu arren, "aipu"-tzat 
hartu beharrekoak ziren guztiak, tesruan latinez emandakoak, hain zuzen (aipamena +; erreferentzia + 
eta erreferentzia -), eta, bestetik, zalantzazkoagoak seguruenik, "aipamen zuzena" izan gabe, alboan 
erreferentziaren bat zerarnatenak (aipamena -; erreferentzia +). Ez da aiputzat hartu, jakina, ez 
aipamenik ez erreferentziarik ez zutenak, ez eta testuan egokiro tartekatuak ziren "erran komunak" 
edota sententzia bezalakoak ere, nahiz eta kasu bietan maiz haien literatur jatorria ere garbi atzeman 
ahaJ izan dugun. "Aipamen" hauetan, hortaz, exempla arlokoak diren bestelako "erreferentziak" ere 
aurkitu ahal izango dira inoiz (exenpluenak, batik bat). 
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9.3.- ESKRITURETATIK KLASIKOENGANAINO 

. Mitxelenak zioen bez.a.1 " · . 
tturburuak) giro baten fruitu <lira ino~~~amÜ: ~ta atpamenen bidez seinalatzen diren 
ez, ordea, arrotzak" (Mitxelena l98Ib 287)e.E ~ ?rren ?arruan ~izi denak adi ditzake· 

A ki arb. . , . ta onxe batno ez <lira Axularrenak ere. , 
s g tesan daiteke bai t J gik ki 

eta, ondorioz, aipamenen sist eo o o nola kronologikoki Axularren l . 
~~~~~Ion 1979,.724-725) jaso z~~:ar~~r~n~~~~~~no~n berrikuntza teolo~~! 
Ax 1 aurrera bterarura erlijiosoan erabilik d . e !1· ar~n arabera markatuko <lira 

u arrek berak baliatuko duena. o en Itum eta atpamen jerarkia orokorra, 

k Canoren liburuak Errebelazioan . . 
atalogo moduko bat agertzen du hamar loci m~ttaa trbeadi~oan ~urki daitezkeen fede-iturrien 

re1zten dituelarik: i· Es~tura sainduen autoritateari dagozkionak 

3: ~~::ro::~~:n tradizioarenak (ahoz aho etorriak) 

4. Kontzilio orokorrenak 
~- !!;za erromatar eta apostolikoarenak 

. antorum veterum" direlakoenak 
7. Teologo eskolastikoenak 
8.Arrazoinaturalarenak 
9. Filosofoenak (" · 
10. Giza-hi . qm n~turam ducem sequuntur") 

stonarenak ( humanae actoritas historiae") 
Ikusten denez lehen bo t · · k . 

hobesten dituzte s Iturrie Eskritura, tradizioa eta Eliz., .. en · . 
· ... magistenoa 

Planteamendu honek garrantzizk 
e~kema orokorrera, besteak beste eskol tik: o ald~ntzak ekarri zituen ordurarteko 
~rre~ autoreen erabilera. Horren arraz~ak ~ fl:Olabrutek? alboratze bat eta kristauak ez 
an batean. ' mro ere, grroaren zitua izan ziren neurri 

. . Alde batetik:, garaiko hu . . . . 
~=n· azihterk~tara bultzatuko du C=n~~~fa~~Jc7~tuak _estilo landua erabiltzera eta 

e1 a er tzango dielarik Era b ' C . erannarraren sofisma eta arau-
zeren eta, Curtiusek dioen be. "erean, anok Ebzako Gurasoez baliatzera . i:> 

cusiones del concilio de Trem;ª;~· e/~;~ctura. ~e !ª literatura de la Reforma y J1~ºC:s~' 
~· áº f evaron a la conclusión de que el mét~~~ol ~o en 1551 por encargo de Carlos 

e as verdades del dogma católíc -º asnco no era adecuado para la defen-
tores de la Iglesia" (Curtius 1976, 76~) y que hab1a que volver a los más antiguos escri-

. Bestalde, Canoren plante d . 
~~ko historia eta literatura profanoak :gen uei arabera, kristautasuna eta dogma indar-

tura errenazentistaren . anoa ame) aztertzera bultzatuk d I 
~zagutzeko beharra. Jrua!~ª~~~k ~~~tb~dua zegoenjakintza arlo guzti~ (gefu~n:) r=ª J'1anteatzera eramate~ zuen berezilci !dJ;:gªf? eta profanoen erabileraren zilegi-

n uen hez.ala: er IJtOsoa zeukana García Berriok adíe-
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, . una de sus más importantes secuelas, se abría p~o en 
"Conectado con este top1co, como . . d la licitud de enriquecer la orano con 

. . centistas la cuesuon e d 6 . y 
la preocupación de nuestros retoncos ren~ d sentir su entrada en los tratados e ret nea 

. . d de poetas, mcluso e con 
testimomos, citas Y a omos 
predicación" (García Berrio 1980, 38-39) . A 1 ek aipatzen dituen San Agustinek, 

Areago, ezin da ahaztu mai~ asko ~u arr. staua tradizio paganoarekin hobe-

s J roru·mok Bedak314 eta beste zenb~tek dotnna kri ru"bertalismo bokazioa garatzeko 
an e . , . . baitzen k:ristautasunaren u . 

tzen saiatu zrrela, izan ere, ~n k <Tisal<0 bat bihurtzeko b1de bakarra. 
eta edonorentzako mundu- s era .,,.. lak . . amalgamarik xurgatu 

be Axularrek horre o iturn . 
Salamancako giroan, _raz, . . (Salamanca 1563) esparru hartan izan 

zuen besteak. beste Canoren De ~oczs theologzci:u behar XVI. mendean Salam~cak edo, 
zuel~o lehen oihartrun~ eta ~ragma. Ez da_ah~oan Europan zeuzkan protagom~moa eta 
hobe esateko, hango umbertsitateak teologia 31: ra eta anekdota esanguratsu gisa, eza
berrikuntzen irradiazio-ahalmena. Horrezaz ~ai~e r{eko katedraren jabe izandako Broza: 

da bertan grekerazko irakasle eta Rectonca ize b. en misterioetan barneratzea Grez1a 
~~ak baieztatua zuela ezinezkoa ze~a T~~~~~za~tu gabe (cfr. Asensio 1981, 51). 

E ak poetak oradoreak eta histon an 
eta rrom o , . ikoa kristaukuntzaren osagarri gisako 

lkusten den moduan, literatur3: kla\ rikoa zein morala edonola ere. Beraz, 
elementu bat bezala planteatzt:n .zen, osag~~rr~~tsez gainera, humanismoak berak i:e 
garbi esan daiteke kristau tradiztoan eman . ak eta latinoak Eskrituren zentzua ego o 
ezinbesteko ikusten dituela erreferente grez1arr 

ulertu ahal izateko. takuntza erlijioso-literarioa eta 
Ildo horretatik abiatu bide ze~ Axularren prt~srum theologicorum ere horren 

haren obran isuriko ziren domicilia omnzum argumen 

islada baino ez ziren izango. . . tikoki· aplikatuko diren arren, 
· · · d honek sistema 

Gero liburuan barrena mzp~ e daitezkeen esaldi esanguratsu bi, argumentu 

badira horren ruztiaren lekuko _mod.~an ar . teorikoki ere erakusten dutenak.. Hona 
0 . · raktikan Jartzeaz gain, 

teologikoen jerarkizaz1oa p dena· 
hemen lehena, azalean bertan agertzen . . . zkoetarik· 

. S . d tik, Elizako Doktoretarik eta liburu debozmo "Eskritura ain u 
. d domicilia delakoaren espai:rua._ argumen-

Bigarrenak geh1agotxo zehazten u . delakoaren jerarkizazioari kreaturen 
be azalduko den auctontas 

tazio-prozeduran etei:iga . tsiko zaiolarik 
lekukotasunaren erabilgarritasuna ere eran aireko eta 

. . ktorek lehenagoko Ientilek, eta are zeruko, ' 
"Eskritura Samduak, Elizako Do ~aiten aditzera [ ... ]" (Gero, 37). 

lurreko gauza guztiek ere kondenatzen dute alferra, eta e 

----,,~--:-r:-::=-:-l:::;h;-;;"'j:;;;b . . d Beda hau (48 or.) ez dela Urlcixok pentsatzen zuen 
G b hin bakarrik aipatzen en 

314 - Gogoratu ero-n e arria baizik (672-735). 
Natalio Beda teologoa ( + 1536), Beda Agurg 
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9.4.- BIBLIATIK JASOTAKO AIPAMENAK 
Erlijio katolikoaren iturria Eskritura Sainduak -Ebanjelioak batik bat- diren 

heinean, badirudi ez dela gehiegi luzatu behar prediku eta idazki aszetiko-moraletan hauek 
duten garrantziaren diskurtsoa. Halere, oinarria eta doktrinaren gailurra izateaz gain, 
Eskriturak biderik eraginkorren bezala hartu izan dira kristauaren edimendua aldarazteko 
eta haren borondatea bertutera mugiarazteko. Bertan Jainkoaren eta Jainkoak hautatuen 
hitza azaltzen denez gero, doktrinalki mezu-argitasunaren eredutzat joko da liburua, eta, 
aldi berean, predikazioaren iturri eta eredu fonnaltzat ere bertako exenplu eta konp~a
zioak. 

Horretan oinarrituz, Eskritura Sainduetako aipamena.k315 ezinbesteko bihur
tu ziren Eliza.ko lehenengo Gurasoen garaietatik aurrera, sermoietan bezala gainera.ko 
liburu erlijiosoetan otoitzen azalpenerako eta jaurti.kitako iritzien berma gisa erabiltzen 
zirelari.k. Horrela, "en momentos de crisis doctrinal, el recurso a los lugares se hizo más 
frecuente por temor a desviaciones punibles y como defensa de la palabra personal" 
(Herrero Salgado 1993a, 507). 

Zenbaitetan, halere, Eskritura Sakratua.k ahozko nahiz idatzizko berbaldien 
benetako bizkarrezurra izan ohi ziren. Eta ez bakarrik bizkarrezur idelologiko-erlijiosoa, 
ez; maíz asko azaldu nahi zenaren hari bideratzailea ere izaten zen, elemento desberdinak 
uztartu eta interpretatzeko eredu formala alegia. 

Betiere, eta hau gogoratu beharreko puntua da, predikazioetako argumen
tazio teologikoetan pasarte biblikoen interpretazioa San Tomas Akinokoak: markatu irizpi-
deen barnean (haren "I, q.1 , a. 10, ad l " erreferentzia klasikoan daudenak hain zuzen) 
e gin ohi zen, hots, zentzu literalean. Diego de Estellak garbi eta umorez j asotzen du pre
dikazioan gorde behar den zentzu literalaren premia hori: 

"De los cuatro senúdos de la Sagrada Escritura, que son literal y moral, alegórico y 
anagógico, de los dos ha de usar el predicador, que son literal y moral ... Ahora que la Iglesia está fundada, 
y predicamos no a gentiles sino a cristianos, que aunque tienen fe son viciosos pecadores, piérdese el 
tiempo en alegorías y anagogías, y por eso es necesario doctrina moral, donde se reprendan los vicios y 
enseñan las virtudes ... Dirne, ¿qué provecho se saca estar una hora haciendo a nuestra Señora castillo, y que 
la tone del homenaje es la fe, y cómo la fe es el marfil? ... ¿Qué doctrina y qué reformación de costumbres 
se saca de todo esto? Si de esta manera has de predicar, no gastes dineros en comprar Cisóstomo, ni 
Agustín, sino compra a Amadis y a F/orambel y entre todos es muy lindo Cristalián de España, porque 
tiene más encan1.amientos que los otros; y harás más presto tonto a ti y al auditorio" 316. 

315 - Herri-hizkuntzak direla eta, aipatua dugu jadanik eliza katolikoak zeraman politika estua. Bibliatik 
jasotako aipamenei dagokienez, erabilera ere zehaztuta zegoen: "Como la experiencia aya enseñao, que 
de permitirse la sagrada Biblia en lengua vulgar, se sigue, por la temeridad de los hombres, más daño 
que provecho, se prohibe la Biblia con todas sus parres impressa. o de mano. en gualguier lengua 
vulgar; i assi mismo los Sumarios, i compendios, aunque sean historiales, de la misma Biblia, o 
libros de la Sagrada Escritura, escritos en qualquier idioma, o lengua vulgar: pero no las clausulas. 
sentencias. o capitulo. que della anduvieen insenos en los libros de catolicos. gue los explican i 
~: ni menos las Epistolas i Evangelios, que se cantan en la Missa por el discurso del año, no 
estando solos, sino juntamente el sennon, o declaracion, que para edificacion de los fieles sobre cada 
uno dellos se ha compuesto, o compusiere". (Index librorum prohibitorum ... , 3 or.). 

316 - Diego de Estella, Modus concionandi, Salamanca, 1576,18-36 or. (apud Herrero Salgado 1993b, 
280). 
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bera moldatuko du Gero guztia. Bibliatik 
Ax.ularrek ere parametro horren ara be lakoek liburu sakratuaren menpe 

· · exenplu eta ste · ald tan at jasotako aipamen, mterp~etaz10, . rako txertatuak. Areago, lehenengo om ee 
egongo dira etengabe, haren mterpretaz;.~likoarekin hasi eta azken orri~d~etako konbe~Í 
alferkeriaren inguru~ pl~t~~u _arazo 1 ekatutako pasarte guztiek funtzio mterpretatzai e 
tsio premiaren ondonoramo mts1 ~e tart 

· rnaile hori baino ez dute 1zango. . 
eta argi-e . n erabilera -betiere zentzu hterala 

U aria da Axularrek Bi?liaz egm zu~ ontraesanean erortzeko ru;ri~k~a 
gordeaz edota,ggehienik ere, zentzu literal h~~~~:amen guztietatik ia erdia Bibliatik 
saihestuz, jakina-, izan ere o~ zehar emate~etua Ax.ularrek berak libm:uaren azale~ 
jasoa da eta. Baina hau ez da inoren~t ~ Eli~~co Doctoretaric eta hburu deboc1-
bertan aitortzen baitu "?scritura sai; ~ rutlc aipamenak eta bestelakoak hain zuzen. 
nozcoetaric ... vilduac" direla Gero-n au e , . e zituen Axularren obran: "350 

Lafittek 350 bat aipame1\testu ª:!: ;:~ureusement, au lieu d'en donner 
textes scripturaires, que généralement 1 parap 
une traduction littérale" (1943, 38). H h 

. atu du u denetara 317. ona emen, 
Guk hogeita hamar bat gehiago_zenb ki~tuditugun aipamen guztien318 

· · zturik Gero liburuan aur . "l 
ltun Zaharra eta itun Bema bere1 . akina. Biblia-n dagokien erreferentzia zuzena b1 atzen 
erreferentzia eta zerrenda. Hauetan, J 

saiatu gara319-

9.4.1.- AIPAMENAK 

9.4.1.l.- Testamentu Zaharra . 
. . . en Ax.ularrek aipamenetarako32~ gehien era-

Adierazgarna da oso zem:Uh dir dia baitago nolabait esateko, liburuen arte-
biltzen dituen liburuak ikustea, desore a aun , 

ko erabileran. 

. . "Bibliako irakurgaiak dira geien 
--"""'.'"""-:-----::-==::--;-:;-:;;--;;, E b rrik aurkítu uste zuena. . . iarik 
317 - Askoz ere urriago izan zen ~e e \ K desberdintasun hauen arrazoi.a erreferentz 

darabilzkianak: 286 aldiz" (Etxebema 19~3, 7~,. opurutza besteak beste. . . . 
gabeko aipamenetan eta gaizki erreferen~~:~ !amen guztiez gain, liburuan barrena Biblia-tik 

318 - lturrien arazoa dela eta, Axularrek egi . 
jasoak diren pasarteak ere identifikatzen saiatu g~ bertSikulu zenbakiak erabiliko ditugu, huraxe 

319 - Erreferentzietarako Vulgata _i~enekoaren kap:~ ~:=rra: "Sólo el Concilio de trento declarará s~ 
izan baitzen Tr~ntoko Ko~tzilioak ?nartu ~~ [uul ata], como la única aténtica (decreto del 8 ~e a~~ 
traducción, «anllgua y ampliamen~ divulga g. etarako 1592an argitaratutako testua -beu~ik 
d 1546)" (Cwtius 1976, 113). Barna hemen, zenbakí . , . ak eta laburdurak emateko Elzzen 
e . . Biblia osatzen duten liburuen izen 

Vulgata - erabiliko den arren, direnez baliatu gara . ,, · _ 
arceko Biblia burutu berrian (1994) ~oposatzen daramatenak edota alboan -"in margine alegia 

320 - Aiparnentzat hartuko ditugu launez: t~tu~ 4 1 3 atala-
erreferentzia daramatenak. Bestelakoetar o us . . -
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Erabilienen artean honako hauek aurki daitezke321: Salmoak (39 aldiz)322, 
Esaera Zaharrak (37) eta Siraken laki.nduria edo Eklesiastikoa (34). 

Beste maila apalago batean honako hauek ditugu: Hasiera edo Genesia (19 
aldiz), Job (13), lsaisasen Profezia (9), Jeremias-ena (9), Erregeak (9) (hots, 1 Samuel 3 
aldiz eta 2 Samuel 6 aldiz), lrteera edo Exodoa (7), Kohelet edo Eklesiastesa (6) eta Deu
teronomioa (5). 

Erabilera apalagoa da honako liburu hauena egiten dena: Jakinduria (4), 
Daniel-en Profezia (4), Makabearrak (4) (J Makabearrak eta 2 Makabearrak bina 
aipamen), Negar Kantak edo Jeremiasen Deitoreak (3), Ezeki.elen Profezia (3), Oseas-ena 
(3) eta Salomonen Kantarik Ederrena (3) 

Bestalde, ia erabat testimoniala da beste liburu hauen presentzia: fono.sen 
Profezia (2), Malakias-ena (2), Mikeas-ena (2), Lebitarrena (2), Zenbakiak (1), Haba
kuken Profezia (1), Sofoniasen Profezia (1). 

Vulgatan Biblia-tik at dauden Esdras-en 3. eta 4. liburuetatik Axularrek 
laugarrena baino ez du erabiltzen, eta behin bakarrik gainera. 

Ez dira behin ere aipatzen: losue, Epaileak, Rut, Erregeak lll eta IV (hots, 
gaurko Bibliako l Erregeak eta ll Erregeak hain zuzen), Kronikak edo Paralipomenak 1 
eta ll, Nehemias, Tobias, Judit eta Ester. Profeten artean baztertuta daude Baruken 
Profezia, Joel-ena, Amos-ena, Abdias-ena, Nahumen-ena, Ageo-rena eta Zakarias-ena. 

Ikusten denez, nabarmena da liburu poetiko-jakinduriazkoen presentzia, 
batik bat Salmoak, Esaera Zaharrak, Job, Kohelet, Jakinduria, Ben Sirak eta Kantarik 
Ederrena izeneko liburuena. Denetara, Itun Zaharrari dagozkion 235 pasarte, erreferentzia 
edota aipamenen artean, 136 aipamen zuzen zenbatu ditugujakinduriazkoen arlokoak323. 
Biziki atzerago geratzen dira liburu prof etikoak eta Pentateukokoak (hogeita hamabosna 
aipamen inguru) eta liburu historikoak (14 aipamen). 

Horren esplikagarri oratoria sakratuan aholkatzen dena izan daiteke neurri 
batean behintzat: "De la licion de las santas escrituras procuremos escoger los lugares más 
recónditos, que con su novedad y dignidad exciten á los oyentes: muchos de los cuales 
pueden recogerse de los libros de los profetas y de la Sabiduria" (Granada, Retórica, 513). 
Esan gabe doa: "Sabiduría" hitzak kasu honetan jakinduriazko liburuak adieraziko lituzke. 
321 - Gorago esan bezala, hemen emango direnak baino nabarmen gutxiago aurkítu bide zituen 

Etxeberriak::"Ecc/esiastes-Ecclesiasticus 36 aldiz (Gogoetak-Ikastuna); Proverbia 35 aldiz (Itzurrak); 
Liber Psalmorum 32 aldiz (Eresiak); Matheus 31 aldiz (Matai); Epistolae Pau/inae 29 alcliz 
(Erromarrei, Korintoarrei, Galatiarrei ... eta abar); Luca 15 aldiz (Luka); Genesis 13 aldiz (Asiera); 
Johannis 12 aldiz (Yon); Iob 12 aldiz (Yob); Hieremia 9 aldiz (Yeremi); Liber Regnum 8 aldiz 
(Samuel-Baka1dunena); Exodus 6 aldiz (Irtenera); Sapientia 5 aldiz (Y akintza); Deuteronomium 5 aldiz 
(ltaldiak); eta beste gañerako liburuak bein edo beste" (Etxeberria 1973, 76). 

322 - Salmoei dagokienez, Vu/gata-ko kapitulu eta bertsikulu zenbakiak ezin daitezke bat etorri Biblia 
modemokoarek:in, ezaguna baita Vulgata-k ez duela bertsio hebraitarraren ondozkapenajarraitzen, hots, 
zenbaki bat atzeratuta doala 10. salrnotik 147.era bitartean. Guk hemen Axularrek eta autore zaharrek 
erabilitako ondozkapenari segituko diogu, Vulgaca-k daramanari alegia. Okerrik gerta ez dadín, 
berdintsu beste puntu honi buruz ere: Vulgata-n oinarritutako eclizioetan I Erregeak eta JI Erregeak 
liburuak gaur eguneko Biblia-n I Samuel eta JI Samuel dira. 

323 - "Zuzen" diogu 136 aipamen horietan ez direlako kontutan hartu beherago aipatuko diren zeharkako 
aipamen "izkutuak", ez eta, beste liburuetakoak izan arren, hurbileko ideiak ukitzen dituztenak ere. 
Itun Zaharreko berrehun eta hogeita hamabost erreferentzietan, ordea, bai, sartuta daude horiek guztiak. 
Ponzentaiak, honaz, jakinduriazko liburuen erabilpen kopurua areagotuko luke eta esandakoa berretsi. 
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Baina, horrezaz gainera, badirudi liburuaren mezu-hartzaile izan behar zuen 
herriko jendeak ongien uler zitzakeen liburuak zirela horiek, mamian eta mamitzat duten 
planteamendu gnomikoagatik hain zuzen. Izan ere, liburu grafikoenak dira gehien erabili 
diren horiek. Grafikotasun hori esaldi motzetan (atsotzitzen parekoak) eta irudi arinetan 
letzake nagusiki; horrelakoak dira Salmoak, Esaera Zaharrak eta Siraken lakinduria. 
Areago, jakina denez topiko bihurtu da dagoeneko Esaera Zaharrak liburuak jakituria 
gnomikoa jasotzen duela, herri jakituriaren lehenengo maila dela nolabait esateko. 
Baieztapen honek badu oinarririk, izan ere jakinduriazko eremu bibliko hau, herri 
xehearengandik hurbilen dagoena hain zuzen, eguneroko giza-esperientzietatik aterea 
baitzen, naturarekiko harremanetatik jasoa. 

Liburu mota horrek zuen helburua, hots, errealitatetik jokabide zuzen eta 
egoki baterako ikasgai praktikoak ateratzea, helburu hori bera izango da testu horietan 
oinarrituz Axularrek bilatuko duena bere lan aszetiko honetan. Didaktismoa, beraz, nagu
si. 

9.4.1.2.- Testamentu Berria 

Denetara, ltun Berriari dagozkion aipamenak ehun eta berrogeita sei dira, 
Itun Zaharrekoak baino biziki gutxiago, laurogeita hamar bat gutxiago. 

Aurrekoan bezalaxe, honetan ere haundiak dira «desorekak». Batipat eban
jelioen anean nabarituko da desorekarik handiena: Mateo-rena gehien aipatua da (46 aldiz) 
eta Markos-ena guxien erabiltzen dena (behin bakarrik), tartean Lukas-ena (19) eta loan
ena (13) daudelarik. 

Lukasena ornen den Apostoluen Eginak liburua 4 aldiz erabiltzen da. 

Era berean Gutunen artean Erromatarrei zuzendua da erlatiboki gailentzen 
dena (13 aldiz), atzetik Korintoarrei zuzendua (10 aldiz, hots, lehena 7 aldiz eta bigarrena 
3 aldiz), Galaziarrei (4) Efesoarrei (4), Filipoarrei (1), Kolosarrei (1), l Timoteori (2), II 
Timoteori (3), Hebertarrei (2), Santiago (4), // Pedro (2) eta l loan (2) aurkitzen 
direlarik. Apokalipsia liburutik 7 aipamen jasotzen dira. 

Beste modu batez esateko, Mateo-ren gailentasunaz aparte, San Pauloren 
protagonismoa nabarmena da, haren gutunetatik 40 bat aipamen egiten dira. Ondoko 
hauek, aldiz, aipatzeke geratzen dira Gero guztian: Tesalonikarrei, Titori eta Filemoni 
zuzendutako gutunak eta ludas, I Pedro eta JI loan eta /l/ loan. 

Edozein modutan, eta planteamendua gehiegi sinplifikatu nah gabe, garbi 
esan liteke hemen ere eredu didaktikoaren menpe dagoela Axularren aukera (aszetikak 
berez eskatzen duenaz gain, jakina), esparru horietakotzat hartu izan dira betidanik 
Epístola novotestamentarioak (hemen, berrogeita bost bat denetara) 

9.4.1.3.- Aipatu edota erreferentziatu gabekoak 

Aurrekoez gain, badira zenbait pasarte, nonnalean zati narratibo-esplika
tiboak aberasteko testuan tartekatuak, Bibliaren erabilera aski zuzena (nahiz eta zehar
kakoa ere egiten den) adierazten dutenak. Agi denez, ez dute inolako erreferentziarik 
alboan, narrazioan txertaturik bezala baitaude. Besteak beste, eta exhaustibotasun asmorik 
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gabe, bona hemen erabilienetariko batzuk· T 
/rteera325, Erregeak326 Zenbakiak327 L b . . estamentu Zaharreko Hasiera liburua324 
Berriari d ki ' ' e ltarrena328 Kohel t 329 ' 

a~o onez, honako hauek dira aurkitu ditu ' . e . ' etab. Testamentu 
Lu/cas331, Tlmoteori 332, Erromatarrei333 etab. gun argienetariko zenbait: Mateo330, 

. Hauek guztiak, adíerazi be al . 
diren gertaerak edota irudi d . z a, tanekatuak izan <lira liburuan be . 

~f ~mplum modura. Normal:!'~~~s~~t~~~o, eta, s~ as~otan, geroago r:;;~~2;~ 
e dute, _berez, erreferentzien beharrik 0rfu:ak ~a kristau ~ntarrentzat eta ez 

pasarteak zrren334. · 0 smestunen ohiko irudi multzoko 

9.4.2.- AIPA~~N ET A ERREFERENTZIEN ZUZENT ASUNAZ 
. . B_1bliako aipamenen artean ez da . . 

kion akats txiki batzuk izan ezik (ik . go oker handirik normalean grafi . da us eranskina). ' 1an goz-

Bestalde, argi da Biblia-tik . . 
eta z~en ~audela, 1. eta 2. tauletan ikus ~~~~~o ru~amenen e:r:referentzia gehienak ondo 
matzallean testua konposatzerakoan i . een zala. Badira, dena den agian in . 
erakusten dituzte eskuarki: bi zifratako !:~ako ~atsak. P.J<ats hauek kon;tante bafz: 
zuzenak ohi dira335; hauxe da, zalantz~erentz:t zenb~etan edo lehena edo bigarrena 
okerrak ere ez <lira falta: 2 eta 7 zenbaki gabe, akatsik ~edatuena. Bestalde, betiko 

:~k:~~~~~~nek, printzipioz, eskuz ida~~t~~~~s~~°!~~k eta ~· eta 3 eta S~en 
e et gaiztoaren ondonoa 

Hipotesi bezala be · 
hanutakoak direla oro har Edo raz, zm_ez pentsa liteke Biblia-koak dire . 
larrek zuzenean konproba~eko ~::~· mo1z lbeste tes tu batetik hanua izan n~d~~ank 

izan zue a, eta horrela egingo zuela agian. , xu-

324 - Hona hemen erreferentziak eta Gero-n aurkitzek . 
325 (Girerlo2466 or.), Has 27, 42-45 (Gero , 290 or) etabo Omaldea: Has 1, 26-27 (Cero, 21or.), Has 19 26 

- , 37 (Gero 26 o )· Ir 28 · ' · ' 
326 - 1Erg17,50 (G~ro, 8~ ~r ) 1 p_;¡;~

4 ~~e';, 458 or.), etab. · 
327 - Zen 21, 5 (Gero, 519 eta.601 or ) , ( ero, 90or.), 2Erg13, 1-15 (Cero, 388-389 or) tab 
328 - Lb 1 14 ( · ,... · • e · 

' Gero. 171 or) 
329 - Koh 12 (Cero, 182 or ) . , ... 
330 - Mt 11, 30 (Cero 483 ·0~ ·)· · 331 Lk ' . , ... 

- 2, 42-46 (Cero , 82 or.); 15, 4-5 (Cero . 
554 or.); 16, 24 (Cero , 597 or) , 554 or.), 15, 8-10 (Cero, 549-550 or ) · 15 11-32 (G 

332- 1 T 1 9 · •··· · · ' ero, 
333 

m ' l (Gero, 450 or.), ... 
- Enn 2, 5-11 (Cero, 574 or) 

334 · Hona hem · , ... 
h . en, esaterako, ezagunenetako bat· "( ] eta dan . 
enotcea ath d " · ··· tzanc (Herod b ·!han 

335 - Erreferentz~::tcge~z~ :11 orio desordenat~* (Gero, 356 or.) (Mk 6 ~~-~) eguin ~uen becaJa) 
lib . uztenen anean adieraz aniak . ' . 
55~)e~ ai.pamenak (Cero , 336, 360 era 415 or) !ra E diria esaterako, Ben Siraken Jakinduria 

or. . odu berean, ikus Salmoak (Gero 5 . saera harrak izenekoarenak (Cero 49 eta 

~~~::· ~a;iel (Cero, 449 ?r.), Ezekiel (G;ro~~~-~taE;;ge:)(~e7;('G61eta312 or.), Isaias,(Gero , 
n estamento Berrikoetan· Mateo ( G r. ' o ero, 94 or.), etab Berdintsu 

(Gero, 247, .310 eta 548-549 or.), A;ostoluen Ee~o, 97, 103, 200, 231, 260, 494 eta 506 ~r.), Lulcas 
or.), Apokalzpsia (Cero. 581 or.), etab. g nak ( Gero, 23 eta 128 or.), Erromatarrei (Gero, 294 
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Azpimarratu behar da, halaber, zenbait pasartetan egileak zatiak moztu edota 
ezabatu egiten dituela, testuinguruak edo argumentazioak hala eskatzen dionean. Beste 
zenbaitetan, interes berdinek eramanda, jatorrizko aipamenaren hasiera bukaera jarrita 
agertuko da eta bukaerako pasartea hasieran. Edonola ere, erreferentziekin ongi lotuak 
egon ohi dira. 

9.4.3.- BIBLIAKO AIPAMENEN ARAZOA 

Eskuen artean dugun Gero liburua dela eta, zalantza sorta handitxoa plante
atzen zaio ikertzaileari haren inventio prozesua aztertzen basten denean. Izan ere, erabat 
kontrastatu eta konfirmatzeke geratzen zaigu aipamen horien iturri zuzenaren arazoa: 
Axularrek pasarte batzuk zuzenean jasoko zituen Biblia-tik, jakina, baina guztiak ote ziren 
bertatik zuzenean jasoak? Ezezkotan, zeintzuk bai eta zeintzuk ez? Biblia-ti.le jaso ez 
zituenak nondik jaso zituen: glosarioetatik?, konkordantzia biblikoak izenekoetatik? "Dis
tinctiones" izeneko bildumetatik? Beste autore batzuk irakurtzean? ... 

Baina erantzuteke geratzen diren galderen esparru horren harnean, gogoan 
hartu behar da Biblia izango zela ziurrenik Axular bezalako elizgizon batek errazen erabil 
zezakeen liburua (Vulgata izeneko bertsioan, jakina), nahiz eta, gorago aipatu den bezala, 
zenbait urtetan erabilera arautua izan zen. 

Hortaz, Eskritura Sainduko aipamenekin saratarrak egiten duena ikusirik, 
bidearen iluntasunak argitzen hasteko elementurik ere badagoela baiezta genezake. 

Horren ildotik, esate baterako, autoreak aipamenenjatorrizko testua bazter
tuz, tarteko iturririk erabili izan duenentz antzemateko, Fr. Dolbeau-k jorratutako hipo
tesietatik abia daiteke (Dolbeau 1986, 155). Haien arabera, tarteko iturria nabannen gera
tuko litzateke baldintza hauek emango balira: 

"a) la présence d'un commentaire un peu développé; b) des écarts importants enrre la 
Vulgate et la version citée; e) l'association en chaíne de versets scripturaires empruntés a des livres 
différents" (apud Reu 1993, 334) 

Edozein orrialdetan zabalduta ere, badirudi horko baldintza horiek, noiz 
gehiago, noiz gutxiago, eurrez ematen direla Gero-n: 55-56 or.; 111-113; 187-188; 211-
213; 482; 499-502; 508-509; 568 or.; etab. Agian adibiderik adierazgarriena XLVII. 
kapituluaren lehen atalekoa genuke, dozena bat aipamen bibliko eskaintzen da elkarren 
segidan (Gero, 474-478). Hori bai, ez dago testuan akats edota alderikjatorrizko bertsi
oarekin, Vulgata-rekin alegia, konparatuta 

Bestalde, aipamenak erreferentziatzeko moduari dagokionez, aipatu beharko 
genuke Axularren jokabidea, garai hartako horrelako beste liburu askoren antzera, ez dela 
salbuespena. Zenbaitetan, adibidez, ez du testuaren erreferentziarik ematen. Horrezaz 
gain, maiztxo, erreferentziak ere, alboan agertu arren, gaizki emanda daude. 

Eta hemen planteatzen zaigu akats, hutsune eta oker horien arrazoia zertan 
datzan argitzeko arazoa: egilearen akatsak ate dira? tarteko beste iturri batzurenak ate? 
editorearenak agian? inprimatzailerarenak? autoreak arreta gutxirekin jasotzeagatik sor
tuak?. 

Konklusioak ez dira, ikusten denez, "bere buruaz asko gora mintzo", ez 
"dira bere baitan asko klar eta ozen". 
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IX.- Aípamenak eta exenp/uak 

9.5.- AIPAMEN EZ-BIBLIKOAK GERO-N 
Esana dugu jadanik Axularren obran aipamenak etengabe agertzen direla 

orrialdeetan bama. Horietatik, egile k:ristauen esparrukoak iz.ango dira gehienak, nahiz eta 
bestelakorik ere aurkitzen den. 

Oro har, Bibliari dagozkion aipuak apaneko multzo batean utziko bagenitu, 
Axularrek libururatzen dituen guztiak beste bi multzo orokorretan bereiz genitzake: autore 
kristauena, batetik, eta "jentilena" (hau da, kristauak ez diren klasikoenak), bestetik336. 

Elizako Gurasoen eta Patristikaren eremuan Axularrek sainduaren izena 
tanekatu ohi du testuan, "erraiten du", "dio" edo antzekoez lagunduta. Inoiz gertatzen da 
testuan izenik ez tanekatzea, San Anbrosioren hiruzpalau aipamen egiten dituenean, 
adibidez (425 eta 429 or.; 472 or .. ); berdin San Agustinen aipamen batekin (428 or.) eta 
San Isidororenarekin (440 or.) Baina hori ez da normalena, gehienetan izena testuratzen 
baitu. Patristikaren arlo horretan Joan Klimako birritan aipatua izango da obra guztian 
zehar (182 eta 411 or.) eta bietan "Climaco sainduac" formularekin, "san" aurretik 
ipintzea eskatuko zukeen sainduaren izena ezagutu ez bailuen. 

Zenbait teologo bestelako erreferentziarik gabe ematen ditu Axularrek. Hau 
da, esaterako, Juan Casianoren kasua; beú agertuko daContatcen du Casianoc ... " (23 
or.), " ... badio Casianoc ere ... " (369), " ... erraiten du Casianoc ... " (380 or.). 

Teologoen anean aipatutako garrantzitsu bat Zumel izango zen. Axularrek 
"Hala erraiten du ene escola nabusi batee" (103 or.) deskriptiboarekin adierazten du gero 
alboan egilearen izenarekin soilik: identifikatuko duen erreferentzia bat. 

Ezagunago bide zen Navarro doktorea: "Hala emaiten du aditcera doctor 
Navarroc ... " (243 or.), eta "Guehiago dio Doctor Navarroc leccu berean" (244 or.). 

Inoiz, ospetsua edota irakurleen anean ezezaguna suertatzen denean, aski du 
Axularrek alboan erreferentzia eta egilearen izena jartzearekin, testuan formula generikoa 
erabiliz: "Hala erraiten du doctor batee" (202 or.) eta alboan "Hugo ... " edo " ... ecen 
erraiten baitu Doctor batee ... " eta alboan "Petrus Lomb" (567 or.). Batzuetan, dena den, 
azalpen orokorrik ere erabiltzen du: "Ezta pontu hunetara gaizqui heldu Pierres Damiano 
darit~an Doctor batee contatcen duena. Dio doctor hunec ecen ... " (246 or.) 

Inoiz, horrelako usadiorik ez duen arreo, epitetoa aipamenari sendotasuna 
emateko erabiliko du Axularrek: "Pontu hunen gaiñean erraiten du Soto doctor handi 
harc ... " (207 or.). Baina ez bakarrik sendotasuna, autorearekiko begirunea ere adierazte 
du urdazubiarrak, bigarren adibidean ikusten den bezala: "Baiña eguiteco huni 
ihardesteco, aita Domingo Soto, Doctor handi hari iarraiqui nahi nat~aica. Eta haren 
erranaren eta iduriaren arauaz, diot ecen ... " (583-584 or.) 

Horazio, Seneka eta Ovidio bezalako autoreak agertzen direnean, esaterako, 
gehienez ere izena baino ez du janzen Axularrek: "dio Oratioc" (38 or.), "dio Ovidioc" 
(41 , 86, 379 or.), "dio Senecac" (42, 50, 66, 162, etab.), "erraiten du Aristotelec" (118 
or., 354 or., 377 or.), "contatcen du Plutarcoc" (288 or.), ... 

Sarri askotan alboko erreferentzia izaten da lekukotasunaren identifikazio 
bakarra: "Ovid." (62, 350, 381 or.), "Orat" (87 or.), "Plaut." (97 or.), "Auson." (153 

336 - Katoliko "onetsia"-k edota klasik:oak ez diren autoreak ez ditu Axularrek aipatzen: ez Granadarenean 
hain garrantzitsua zen Erasmo bera ere; are gutxiago protestanteak eta atooak. 
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. eta ularrek Ovidioz zeukan . d . 
harnduraren harrid ' I e1az aurrerago ere mintzatuk . 
baino ura. - Axularrek garbiegi zeu.kanik O . di o gara, izan ere ez baitirudi 
Anb. ez zuela ezagutzen haren obra adieraz Jezake h v1 oren e~en literarioaren. Horrek zehar~ 

iguotasun horren sustatzaile izango da '. ots, autore kristauek iragazia eta atalka b . ik" 

erreferentzia hiru aldiz gero aszetika obra baten . b aiz . 
ai . . ematen duenean: De remedia . uen uruaren antza duen Iiburuaren 

pamenak berak 1de1a hori baino ez luke berretsiko (;oGns. Bestalde, Platonen obran kokatzen duen 
· ero, 352 or.). 
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Anekdota gisa bada ere, azpimarratu erreferentzia hauek liburuan zehar 
agertzerakoan erakusten duten erregulartasuna, normalean hogei-hogeita hamar orrialdeko 
tarteak baitaude haien artean. Salbuespen modura, ia-ia jarraian daudenvide horietako bi: 
"Vide Basil. de constit. monast. cap. 4." (397 or.) eta "Vide Aug. de honestate mulie. 
cap. l" (398 or.), hirugarren bat ere kapitulu berean agertuko delarik, XLII.ean alegia: 
"Vide Chry. serm. contra concubi. Tom. 5." (403 or.). 

Eskritura Sakratuetako exegesian erabilitako glosak Nikolas Lirakoarenak 
dira. Honek, jakina denez, zentzu literalari emango dio lehentasuna interpretazioan, 
Axular jarraitzaile duelarik. 

Aipamen anonimoak ere agertuko zaizkigu, jakina, zenbaitetan oratoria 
sakratuko arauek agindu bezalaxe, hots, labur eta bestelako pistarik eman gabe: 
"Theologoec" (369 or.) "lehenagoco Philosopho bat9uec" (33 or.), antonomasiaz "Poeta" 
ornen dena (289 or.), etab. Behin edo behin, hauen artean kalifikatibo eta gradatzaileak 
ere egongo dira: filosofo jentila, filosofo, etab. 

9.5.1.- ELIZAKO GURASO-DOKTOREAK ETA IDAZLE KRISTAUAK 

Ezaguna da Bibliaren iturria ez dela inoiz nahi bezain gardena izan. Are 
gehiago, iluntasun eta zalantzek alor exegetikoa urratzera bulkatu zuten neurrian, badirudi 
erlijio edota dibergentzia erlijioso batzuen jaiotza testu eta pasarte zenbaiten interpretazio 
desberdinetan zetzala. 

Jakina, erlijio katolikoak tinko eta estu bideratua zuen interpretazioen kanona 
(zer esanik ez Trentokoaz geroztik!), Eskritura Sainduen ondoren, Elizako Gurasoen 
multzoa osatzen zuten saindu -Jainkoaren inspirazioagatik- jakitunak zirelarik liburu 
sainduen interpretatzaileak eta argi-emaileak. 

Oro bar, Axularrek aipatzen dituen "Eli9aco Doctor" horien kontzpetuak 
Elizako Guraso direnak338 eta benetan "Elizako Doktore" zirenak339 barneratzen ditu 
zaku berean -inolako bereizketarik egin gabe, jakina-. Egia esan, eskolastika kanon pa
tristikoa aberastera aspalditxo etorria zen. 

"Con el Concilio de Trento empieza una nueva consolidación y una extensión del poderío 
de la Iglesia; se inicia entonces la costumbre de elevar a la dignidad de Doctores de la Iglesia a los grandes 
maestros cristianos de la modernidad, como Santo Tomás, San Anselmo, San Bernardo de Claravalle, San 
Alfonso de Ligorio, San Francisco de Sales[ ... ] Los Doctores Ecclesiae forman una corporación santa en 
la que conviven amigablemente lso antiqui con los modernt' (Curtius 1976, 366). 

Horren ondotik etorritako kanonak idazleen araberakoak ohi ziren. XVI. 
mendeko erretorika eklesiastikoaz ziharduten liburuetan, esate baterako, oso zehatz 
aholkatzen zitzaien predikariei zeintzuk ziren kanon horretatik gehien erabili behar ziren 
autoreak. Honela zioen Fray Diego V alades-ek berean (Rhetorica Christiana, Perusa, 
1579): "Aquel par sin par de verdaderos amigos, Gregorio y Basilio [ ... ]. Y los santos 
Ambrosio, Crisóstomo, Agustino, Jerónimo, Cipriano [ .. ].Estos son los maestros que ha 
338 - Ezaguna da Eliza kristauak kanon biblikoa osatzeko beharra nanbaritu zuenean ekin ziola idazle 

kristau zahar-klasikoen arteko hautaketa (=kanon teologiko berria) egiteari. Horietatik sortuko zen 
"Elizako Guraso" delako kontzeptua. Oro har, ekialdeko Elizak ezarritako San Basilio Magno, San 
Gregario Naziantzokoa eta San Joan Krisostomoa eta mendebaldekoak aukeratutako S. Atanasio, S. 
Agusún, S. Anbrosio, S. Jeronimo, S. Gregario Magno izan ziren hasierako "maisuak" (cfr. Curtius, 
1976, 366) 

339 - "Elizako Doktoreak" ez dira "Guraso" ezinbestean. 
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d~ seguir y los modelos que ha de i . . 
c1v). rrutar el predicador evancrélico" ( d Olm 

e apu edo I 960 

Esan bezala, beraz, crenu ' 
beharreko autoreen zerrendaren ba~ ed ~ta prest zuten prezeptista guztiek . ak . 
~~=o zaio T~rrones del Caño hasibe~~~¿o l~e~oa edo mot~agoa. Bide ho~et~~ 

aren garb1tasuna mantendu ahal izateko , o atutako honetara jo behar baitzen 

. . Garaiko aszetika-autore gehienek b 

i:!'::::~~~~~:e~~~olku nagusia, T:eZ::~k:u~~~~=u~~~ ~~~tik?idbee zuen 
· stera 

G Erabilpenaren maiztasunari · . 

al~~)~ºs~~e~~: ~~~t~n patristika <i!lo~~~~~~~l=an~~~~~n:~ek <lira, or? har, 

~3~r~: J~l:d·c~!il1 Basili:oª1{5~a~l~~~~J:i~ w~or~~5~, San¿o ·T~:a~~~~~'ns(:: 
, unaco (2), San Zipriano (behin), san' Pedro ~=~o.(4), San Gregorio 

Prestakuntza unibensitari l 
f:~~~~ ~~~z:en autorea Santo T~~!~ ~~~': 8~~~~~d'Je:ul~ek ongien eta sakonen 
Axularrek Aki zuten orduko teologogaiek eskolasJa ik t az1Hden bezala, etengabe 
Sal natea testuratzen dueneta aku . as en. orren ondorioz a . 

amancako unibertsitateko estatutuen ara~~~ kl sten duen ~ztertze prozedura berf: 
" aseetan erabiltzen zena bezalakoa da: 

. Los ( ... ]dos Cathedraticos de Prim v· 
:::::e;e~ dker la le~a del mae~tro [Santo Tom::en :::tz7aru:i~blig~d~s en los_ principios de las 
materia Y en o a e n lus1on auct ri des el Ma tr urue1 uruz an da] que a ellas 
gureak dua) Que es comynmente aprouado. o no" <Mitx 1 Mz d l s Doc res ue traran a uel!a 

. e ena . de Ilarduya 1977, 62) (azpimarrak 

f . Ildo horretakoa izango da hile 
. untzioa. Nabarmendu beharrik ez <lago ~rdi ~losak ere. (gl?ssa ordinaria) beteko duen 
1~an z_uen arrakasta. Horrezaz ainer oan_ predi.kan eta elizako idazleen 
b1dea izan zen glosarena. Longe~ek di~;~~~bedi, komentario p~tristikoetara iri~=~ 

, "La glossa ordinaria eut a . d • 
peu a peu d'une autorité . upres es maitres et des prédicateur , 
Lombard" (Longere 1983 i~6)on a pu comparer a celle du décret de Graúen ~ u:; suscces durable et ~ouit 

• · u es entences de Pierre 

b . Arrakasta, <lena den apald · 
at, ~_(>rentaren bidez lonu ze~ lib uaz JOan ze~ XVI. mendearen hasieran e · 

~~~:rikako~ be.steak beste) areag~~!e~~~~~az.ioagati!c, _bestelako test~1ª! 
minatua:j~~ ze1~ eta lan idatzietan glosak izandak~ 1~~e~lizgi.zlakonen lan-~aie.tan, 

· mai o garrantz1a difu-

34(} "P 
- ara comenzar a estudiar la Sagrada Ese . 

de los modernos las H nptura, en general son libros a . . 
Scripturt:e del Obispo d:Poºs'mYPa;~sAnes del ~antapretense; Bibliotheca Sanr:r~poSz~x1~ paras princiRpiantes: 
d V"Ila - notanones · s . .. enenszs· egul 
;o'eltasv¡Mcencio; Aparato Sacro de Arias Mon::Oo acy~sam Spcnpl tu~am de Pedro Antón Benter~ Plvas; 

" enores· Can D Lo . • us ro egomenos d l p _,_ . 
los l"b ' o, e czs Theologicis 12 C . ' Y e awc Ribera sobre los 
prop~~~s Y re~l;s de la _S~grada Escriptura; p~ro e~ P':o~t~s libros Y otros as_í se sabe lo general de 
es ec· o son. an Jeronimo en todo Jo que coment ·. u ar, cuanto al sentido literal, Jos libros a 
32~ ialmente ponugueses y otros extranjeros" (T o, ( ... ] ~ otros que van saliendo cada día 

. errones del Cano, Instrucción de Predicadores' 31 ~ 

275 



IX.- Aipamenak eta exenpluak 

Arrakasta apalduaz joan zen, era berean, Pedro Lombardoaren Liber 
Sententiarum izeneko obra garrantzitsuari dagokionez, XVI. mendearen erdi aldean Santo 
Tomasen Summa delakoak kendua baitzion Teología fakultateetan ordurarte Lombardo
arenak ikasketa eta prestakuntza erlijiosoan bete zuen leku pribilegiatua. 

Bien adierazgarri izan daitezke Axularrenean ikusten diren aztamak, 
Lombardoarenak aipamen bakarra jasotzen baitu. 

Bestalde, glosaren eragina norainokoa izan den atzematea zail xamarra 
litzatekeen arren, zenbaitetan Axularrek klarki adieraziko du glosa erabili izana. 
Aipatzean, dena den, hiru modutako glosak aipatzen ditu: glosa ordinaria moduan (40 eta 
384 or.), glosa lirana bezala (119, 220, 384, 475, 526 eta 529 or.) eta, hirugarrenik, 
glosa interlineal moduan (271 or.). 

Bestelako autore erlijiosoez bezainbatean, Axularrek garaikideen ohiko 
joera erakusten du. Aurreko mendeetakoak direnean normalean aipatuak eta errefe
rentziatuak izango dira. Ezinbestekoa zuen, esaterako, P. Lonbardiarraren Libri quattuor 
sententiarum liburua aipatzea, besteak beste honako hau zelako, hots, "sistema teológico 
en que se engloban las «decisiones» (sentencias) de los Padres de la Iglesia y de los 
autores más recientes, y que quedaría muy pronto constituído en texto escolar [ ... ]" 
(Curtius 1989, 87). Halaz ere, hain ezaguna bide zen obra hari aipamen bat baino ez dio 
Axularrek aitortzen. 

9.5.2.- AUTORE GARAIKIDEEZ 

Axularren garaikide izandakoekin edo, bera bizirik zegoela, oraindik ere 
garaikide zituenen obrekin erakutsitako jokabidea ez da aurrekoekin izandakoa bezain 
"gardena". Frai Luis Granadakoari, ikusi den bezala, ez dio inolako aipamenik 
eskaintzen. Noski, zorra handiegia gerta zitekeelako, inondik ere. 

Beste garaikide batzurekin, aldiz, zorrak -txikiagoak ziurrenik- kitatu egiten 
bide dira arazorik gabe. Hau da, esaterako, Zumelen kasua: 

"Bere garaiko autoreetarik Zumel da Axularrek aipatzen dituenetako bat, bere eskola 
nabusitzat aitortuaz, gainera (n2 69). Bekatari ostinatu, gogortu eta itsutuen kontua esplikatzen du hemen 
Axularrek, bere eskola-nabusia gidaritzat hartuz. Seguro asko honen liburuak izango zituen bai Axularrek. 
Hemen, Arantzazuko liburutegian, badira Zumelen bi liburu: De Deo ejusque operibus, Salamanca[sic] 
1590. Eta beste bat, aurreko orriak falta dituena, Salamancan 1585. urtean agertua. Biotan azaltzen da 
Axularren pundu hau: lehenbizikoan 659. orrialdean; bigarrenean 616. orrialdean. Eta Axularrek pundu 
honi buruz dakarzkien zitak (Bibliatik edo Eliz Gurasoetarik hartuak), ia denak Zumelen obretan datozen 
berberak dira. Zumelen beraren pasartea hitzez hitz Axularrek dakarren bezala ez dut aurkitu, baina bai 
antzera xamar" (Villasante 1972, 134-135) · 

Zumeli dagokionez, jakina da ospe handiko gizon hau Molinaren etsairik 
handiena izan zela XVI. mendearen azk:en urteetako eztabaida teologik:oetan. Horrezaz 
gain, kontutan hartu behar da Salamancako unibertsitateko kantzelariordekoa eta Teologia 
Fakultateko dekanoa izandakoa Zumel aipatze hutsak berak, eta batez ere irakasle izan 
zuela esateak, prestigioa baino ez ziola ematen Axularri. Pérez Goyenak adierazten duen 
legez, XVII. mendeko teologoek "le alegaban bastante, ora en apoyo de sus opiniones, 
ora para impugnarle" (Pérez Goyena 1919, 37). 

Berdintsu esan liteke "doktor Navarro" deitzen zuten Martín Azpilkuetari 
buruz (Gero, 243-244). 
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Donúngo de Sotoren err fi · . 
corrzr:ie_ntaria liburutik hanuak direla ~oe:.ntzia ~Iak direla eta, In Quartum Sentential". 
espairuar askoren obretan ere aurki . dazub1arr~1. Sotoren testuak eta do . ~ 
!f.~~era, Suarez eta beste hainbatengandf~~~ Ma1z?'o aipatu izan da Luis r:J:t~~e 

Tx~;~-h~~~~~~~~~~~~~:f:~n~l~~~~~~~~~~ h~~~~ob~~~~e= [~~~~~f 
. Granadako Luisek b · iki 1 . 

bamo ez du aipatzen A. iz. audatua izan zen Ribaden . . 
rentzia berezirik. gabe· be1~amdena, g~era, exenplu gisara ekarria d~rrat ~xullarrek behm 

' s.e e onondik hartua izan bailº e amo ako errefe-1tzen. 
ª . Garaikideen arteko gehienak be . 

ªºenuk.o dira Gero-n. Aurrekoenez . , . raz, o~o gutxuan eta ia erreferentziari.k 
bak~a ere (G~;o, 33 or.). Benan e!i~~:m~omatikoa da O~orio dela.ka baten aipa~: 
hem batzuetan -, agian Mexikok . . drren aztarnak direla medio342 "I di tak o · o rrus1oen be · ·ak· - n e o 
dsom;i de San Rom~ izeneko agustindarrari b m ]4 lt~ko ezinbestekoa den Antonio 
~ º%.m modutan, aipamen bakar horrek tart r~ 3 . dih~duela pentsa daiteke; baina 

ru . e o Humen b1dea edo planteiatzen duel; 

. Era berean, aipamen harri . . 
bakanik- baina izenburua · be gamenetariko bat Axularrek · b · 
humanae vitae liburuari d z .ga.m stelako erreferentziari.k' eskaintz ai~atu ai -behin 

~f~~~=~¿n l!ii ~zp=~nnb!~~~~~:'f~~ z;:~; ~~~~~~e~~e~=~nu~~b~~::n: 
..... ~a · = a emro ere 

9.5.3.· LITERA TURA ERLIJIOSOAREN ARLOKO 
AIPAMENEN ARAZOAZ 

Nekez pentsa liteke d d 
~;:-;/~~ blbliogra?-a luze~zabala ~Z:;tz~~~ziri~.ul'.11":: be~te predikari arruntak ere 

. o orretatik:, garb1 eta apalki planteiatun I ZILte eenik, modu zuzenean behinik 
.. , zuen acombek arazoa: 

. . On ne s était pas demandé com • . 

A
gruangde. b1bli?theque, pouvait citer tour-a-tour emt eabont undameccles1astique rural, travaillant loin de tome 

ustm, samt Jean Chr n ment Aristote s , , 
366]) ysostome, saint Ambroise, saint Thoma , ~neque, Plutarque, saint 

s, etc. , etc... (Lacombe 1943 [1956, 

b Horren adibide !cisara A 1 . . . 
ct!~~ge;~-n zehar zenbait pfsta Iibu.:i~na:~f~~~~!~e zituen Eskritura Sainduez gain 
autore saind~~~i~~ago~ekin aztertuak izatea eskatuk~~~:~h~ b~zal~ aztenu e~ 
arabera, Axularrek ehun~~ 1~~1:º1:u~~~~n1. esate~ digutenak dir~. ~~~= ~~~ 

zan zituen. 

341 - Liburu h . orren argnarapenerako b . 
1562an eta Tellecheak dioenez "res i;:ena- bitxikeria baino gehiago- Trenton bertan 
Sentenliarum (Salamanca 1557),de frau Doun ~to misterioso el iter de la aprobación del lonanu zen 
1560 ·A f . , Y mmgo de Soto fall ·d . n quanum 
D : l caso ue acc10n cautelar de la Orden por .ed ' . ec1_ o hacia unos años, en noviembre de 

º':11mgo de Soto, al plegarse éste menos m1 o al mqms1dor general V aldés, poco favo 

~~~~a «Licentia pro commentariis Dom~:~s s~:o~~e .Melcho'. Cano? El texto de la apro:~~~: 
342- Eskase :teger una posible nueva edición en Ven~ia" (T~ ~edicatorum, imprimendis». Se trata 
343 - lnkis;i alb_oan ~zarritako erreferentzia: "Osor. lib. I I "e ec ea 1993, 310). , 

Mesajra oko kide -~zen autore honen liburu ospetsue~~n 
nea de espmtuales manjares (1585) aurkitzen dira. anean Consuelo de penitentes (1583) eta 
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Izan ere, S. Agustinen obren erreferentziak egítean 10. tomo baten aipamena 
lau bat aldiz egíten du, tomo horretan obra hau edo bestea dagoela adierazteko. Hipo
nakoaren obrak, beraz, gutxienez 10 tomotako bilduma batean zeuden. J. Krisos
tomorenak 7 tomotan gutxienez. S. Gregoriorenak 7 tomotan; Suriorenak 10 tomotan 
(10.a aipatzen baita). S. Basiliorenak ordea 25 tomotan. S. Anbrosiorenak 5 bat tomotan. 

Ikusten denez, aiparu sei autore hauen lanak bakarrik batuko bagenitu, tomo 
gehiegi aterako litzaiguke garai hartan pertsona bakar baten etxean izateko: 64 tomo. Eta 
aipatzeke dirugu oraindik beste askoren obrak. 

Horrezaz gainera, bada bestelako arazorik ere: obren eskuragarritasunarena 
hain zuzen. Krisostomoaren adibideari (55 aldiz aipatua Gero guztian344) begirada bat 
emanez honako hau i.kusten da, hots, Axularrek aipatutako obra (8 tomotakoa) Eton-en 
argítaratutakoa izan zitekeela. Halere, XVII. mendean Ingalaterrak Euskal Herriarek:in 
zeukan harreman ekonomikoa gora-behera, badirudi eskuragarriago izan behar zuela 
1609-1624 bitartean Fronton du Duc-ek argitaratutako 6 tomotakoak345 . Axularren 55 
erreferentziei jarraikiz, bakarrik Krisostomoaren obraren lehenengo 5 tomoak erabili 
zituen Ge ro idazterakoan (behin baino ez du aipatzen 7. tomoa346 ). 

Beraz, predikarien eginkizuna egokiro betetzeko prestakuntza sendoa behar
beharrezkoa bazen ere, normalean bestelako bidezidor bibliografikoak erabil zitzakeen 
sermoia genatu behar zuenak. Honaz, gauza bat zen garrantzitsutzat jotzen zen presta
kuntza teorikoa eta beste bat, errealitatetik hurbilago zegoena eskuarki, elizgizonek zegí
tena. Izan ere, haien eginkizunetarako baziren sermoi prestatuak, ereduak, antologia 
modukoak, tematikoki antzekoak izan zitezkeen liburuak eta, guztien gainetik, loci, sylva 
eta bestelako collectanea izenekoak, erabilgarrienak eta hedatuenak, inondik ere. 

Edozelan, oso esanguratsu deritzogu Tomas Trujillo dominikarrak ahol
katzen duenari, izan ere ezinbesteko jotzen du predikariak liburu asko izatea eta asko 
irakunzea eta oso zerrenda interesgarria eskaintzen dio347, hain zuzen ere Axularren 
iturri-aipamenetatik aurkitu dugun hurbilena. Zer esanik ez dago, Axularrek darabiltzan 
iturri eta aipamen sarta handi batek badu hoi::retan bere tokia 

Aipamenen artean, eta Sarako erretoreak liburuan adierazten duenari jarraitu 
nahirik edo (testuok "Escritura saindutik, Eli\:aco Doctoretaric eta liburu debo
cinozcoetaric" atereak direna alegía), Lafittek sailkapen moduko bat argítaratu zuen, nahiz 
eta ez beti ongi neurtua aipamenen maiztasun eta kopuruari dagokionez348. 

344 - Eta Elizako Gurasoen anean aholkatuenetarikoa, ezbairik gabe: "De entre los padres de la Iglesia, 
quien mas debe leerse es San Crisóstomo, por ser elocuentísimo, y tan acomodado á los oídos del 
pueblos" (Granada, Retórica, 513 b). 

345 - Handik urte batzuetara, 1636an hain zuzen, obra osatzeko falta zireri azken 6 tomoak argitaratuko 
zituzten Morel eta Crarnoisy-k. 

346 - Bestalde, erreferentzia hori zuzena dela ziurtatu beharko litz.ateke, bestetan ikusi den bezala, zitekeena 
baitzen 7 zenbakia akatsa izatea 

347 - Trujillo, Thesauri concionatorum libri septem, Barcelona 1579 (Cfr. Olmedo 1960, cxii-cxii). 
348 - Lafittek Elizako Doktoreen anean hamar aurkitu zituen liburuan barrena. Haren ustez, 

erabilienak honako hauek izan ziren hurrenez hurren: San Juan Crisostomo, San Agustin ("en ses 
Confessions") eta San Thomas Akinokoa. Horiezaz gain, gutxiagotan erabiliak honako hauek: San 
Jeronimo, San Gregorio, San Ambrosio, San Basilio, San Isidoro, San Bernardo, San Pedro Damiens. 
ldazle eklesiastiko direlakoen artean hauek aurkitu ornen zituen: sainduak (San Zipriano eta San 
Klimaco) , teologoak [Hugo de San Victor, Soto eta "Navarrus, oncle de saint Franc;:ois-Xavier"]; 
bestelakoak (Suri hagiografoa Casiano diakonoa eta Ludolphe le Saxon) (ik. Lafitte 1943, 38). 
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h Aipamen biblikoen atale be 1 " 
z~~=n~~=~':.rrizkoak edota be~elak~i~~:i~~riite:,t~o"-tzat edo hartu ditugun 

a zeharo, ez baita hori J. akiteko ara ed i 1zan zuen ~mkatzen hasteko 
u o era zehatzik. 

be Horrezaz gainera, metodologik ki . 
:ala, testua bakarra denean· "A o zailtasunak areaaotu ecrin ohi dir 

presumer r til. . . vec pour base un seul t ·º1 o • a, gurean 
u isanon d'une source intennédi . "(R exte, I est quasi impossible de 

atre eu 1993 334) 
Edozein modutan, geroa o klasik , . . 

atalean trat~tuko ~en bezalaxe (ik. 9.l3 at oen errezepz10 mediatizatuari buruzko 
tartekoren h1potesia argitzeko fakt rik B ala), honako honetan ere bada hai b . . 

. ore . esteak beste, kontutan hartzekoak dir~· at ltUni 
· . a) liburuaren hasieran egileak be . · 

~amdutikH, Elizako Doktoretarik: eta liburu debo r~ zkegmd~o aitorpena, hots, "Escritura 
~ena. orretan ez dago egil hi zmo oetatik [ ... ] bildua" d 1 di 

~~ ~~~~~~:~~bg:0n b:t%~~x~1!:~:!z~~~~~a ~~1~~rru· begr~ ªe~anef:~~ . º arreo esparru-

b) Egileak espreski ad· · 
dependentzia, zenbait pasanetan Grana:;;;.,az1 ~ arren, argia da gorago zehaztu de 

G b. d en o aren dependentzia alegia. n 
D R ar 1 ago aipamen asko eta k b · . . f ak e~k proposatzen. duen irizpidea erab~z o no~. ~tetik (silva. batetik?) hartuak direla 
p1 e ere ematen direla Axularren obran (Ggar ~5~go zenbattetan ez-ohiko aipamen 

B . ero, -354, 406, 474-477 or. etab ) 
. . ama, edonola ere pilak 1 h . . ' · 

zituela Jatonizko liburuak erabiI{ izan e a o~etan g~b1 asko ikusten da Axularrek 
antzematen esaten dena nork esan' edota e~~ ~rrde erkie~tziez a.pane ez baita inolako arret~ 

n ago on bere1zteko. 
di . Kasu bat baino ez aipatz ik 
. zkigun~ ditugu: Mulierem ignoro e~ag~t , Juan Casi~noren hitz bezala aurkezten 
~~~~\hitzok, izatez, S. Basiliorenak baJ::!~r:º~ sun: (ik. Gero, 369 or.). Casianok 
b I as o susma daiteke Axularrek bostak ' st. aJ.pamen elkarren ondoan ematean 

~~~~:?~~~~~~~~ªg~~ºt~~~i~~~fª) z~ard~:U ~~g~~~º~::e~~~:~~z=~:n 
ongmaletik. argi eta garb1 erakusten duen ca;ianoren obr~ 

F . Jakina, San Basiiiorenak iz da ( · 
rantz1skoo Sales~oaren Pilotea bera -~~ -eta ha1n eza~unak gainera; ikus bestela S 

~~:id~r~ua~~a~~:i:i1!)ulil~~:~:ik n~~~~f~~o~nª~~r~e:~~~nai~~!~: 
Area irakurriak izango ote zuuen pentsatzeak. 

zeh t f, ~o, Axularrek Gero-n egiten di C . 
8" a z erre_ erentziatuta egon arren ("lib 6 ~~~ •. as1anoren hiru aipamenak hain 
C ),. ez da ikusten obraren erabil en . , cap. !? '.lib. 18 cap. 14." eta "lib 10 c 

as1an?:en obra XVI eta XVII m~nde~tarna arg~, izan ere oso erabilia izan. baitzap. 
S. Bas1horen aipatu hitzez ga: Atako aszetikako autoreen artean Adib.d . en 
pareko bat Granad mera, xularrek 23 orrialdean dak: . I e gisa, eta 
desberdinarekin (101%eº2.f1keampo)~ial-ean ere agenzen da, nah~~~aexeerrmepjum-ar~n 

., · . . 1eremzia 

"Casiano escribe de a n 
(alferkeriatan ez e que os padres del yenno que te . . 
vivia gotea), para perseverar en la observancia d ' . ruan por tan importante cosa esta 
dejab~ :~o de la compañía de los hombres que no le~ vrrtud y religion, que cuando algun monje 
d a3ar, Y al cabo del año pegab fu . a prestar para nada su trabajo n 
e nuevo a trabajar" (Memoria/ 273 o ) a ego a sus trabajos, para desembarazar la celda, ' o por esto 

' r. Y comenzaba 
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Erabilera handikoa da baita ere hirugarren aipamena, hots, Mens otiosa nihil 
a/iud novit nisi de escis atque ventre 

Granadak: bere Silva delak:oan honela eskainiko dio jaso nahi duenari349 

Mens otiosa nihil aliud cogitare novit, quam de escis, atque ventre (355 or.; azpimarra 
gureada). 

Garbi dago Axularren bertsioan galdutak:o cogitare hura egilearen buruan eta 
euskarazko bertsioan ez dela inolaz ere galdu: 

"Alferraren gogoetac, eta solhasac, ian-edanaz, eta sabelaz el.ira, eztu bertcetan pentsatcen 
ere" (380 or.) 

Aipatu berri dugun tarteko iturrien hipotesia areagoturik agertzen da beste 
faktore batzuk gogoan izanez gero. Garrantzitsuenak baino ez ekartzearren, liburuan 
barrena gehien agertzen diren sainduen aipamenen lekukotasunaz, hots, San Agustinen 
eta Krisostomoarenenaz baliatuz azalduko ditugu. 

Ez San Agustin bezainbeste, baina bai berrogeita hamabost aldiz aipatua den 
San Joan Krisostomoaren lekukotasunari interesgarri deritzogu arazoak argitzen hasteko. 
Eta Krisostomoaren aipamenak: ekarri nahi ditugu hona erregulartasun falta agertzen 
dutelak:o. Izan ere, liburu beretatik edoski duen autore baten aldetik espero dena, jasotzen 
duen guztia modu ahalik erregularren ematea bide da, hau da, formula tinkoen bitartez. 
Axularrek, aldiz, "urrezko ahoduna" delak:oaren homiliak: aipatzean era desberdinetan 
egiten du350. Besteak: beste, maizen agertzen direnak: "homil." (272 or.), "hom." (50 or.; 
90 or., etab.), "ho." (296 or.) bezalak:oak: ditugun arren, zenbaitetan honelak:o formulak 
ere erabiltzen dira liburuan: "serm."(319 or.; 403 or.), "episto." (296 or.) "conc."(440 
or.) t'concio"(424 or.; 437 or.). Azken hauek (Conc., concio) obra baten (Krisos
tomoaren obra guztiak: jasotzen dituena, agian?) 2. tomoan bide dagoen "De Lazaro" 
izenekotik ateratakoetan bakarrik agertzen dira, eta ia jarraian emanak:; bestalde, tomo 
beretik ateratak:o gainerakoak "hom." bezala azalduko dira. 

Guztiarekin ere, aipamenen tratamenduan askoz adierazgarriagoa da San 
Agustinen testuekin egindak:oan ikusten dena. San Agustin Axularrek gehien aipatzen 
duen autorea da (84 aldiz erreferentziaturik agertzen baita), eta horrexegatik izan daiteke, 
hain zuzen, Axularren jokabide orokorraren erak:usgarri. 

Egia esan, aipamenen erkak:etak: ez digu garbi utzi Axularrek haren testuak 
zuzenean erabili zituenentz. Areago, sarri asko susmoak: ditugu aipamenak: ez ote diren 
beste obratatik jasoak: izan, gehiegi baitira ak:atsak: eta hutsuneak:, eta ez bak:arrik testuen 
alboan jarritak:o erreferentziei dagokienez; aipamenetako testuetan ematen diren aldak:etek 
berek (lexikoa, hiperbatonak:, etab.) bestelak:o susmoak: sortarazten dituzte. Eta ez da 
bakarra San Agustinen De Disciplina Christiana latinezko liburua aipatzen duenean honela 
e matea: 

"Augusl de disciplina Christiana libro unico" (Gero, 2 16) (azpimarra gurea da). 

349 - Granadak ematen duen erreferenlZia hau da: "Cassia lib. 10. de Spirilu accidiae'', Axularrek, aldiz. 
"lib. 10 cap. 8". Horrelako erreferenlZia diferemeak eta lestuan anlZematen diren aldaketak direla 
medio, badirudi baztertu egin daitekeela Granadaren Silva hau Axularrek erabilitako liburuen artetik. 

350 - Ez ditugu aipatuko "hom."-en akalS diren hasierako 40 orrialdeetako "tom." guztiak. 
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Latinez idatzitako lib b 
~arr~nean gaztelerazk:o eranskin ba~in a~n e~eferemzia euskarazko liburu bate 

~=J:s~: ~:n Agustinen jatorrizko obr~ i~~~ ;:;:::~azga~a;:~~az· ~dabe? ak:Axularre~ 
· 1 atzn 0 liburu 

Gainerakoan hona h . 
desberdintasunen adibide ~nbait: emen atpamenetan ematen diren bestelako alde eta 

"fratres charissimi" " 
"fra ' sed tanlum conscienti · ,, 

tres dilectissimi" "sed · . . ae puntas (Gero, 439-440) "N . , consc1ennae puntas" (Mi XL 
" ec ~ consilii est repletus capax" (Gero 302 gne , 1252 zut). 
"Nec rra repletus, consilii potest esse e ' " ) . 
.. vos esse video" (Gero, 381) apax (Migne XL. tom., 1251 zut). 
vos ~se cognovi" (Migne XL. tom 1264 

"marufie t " " ., zut). 
" . se , consumatum" (Gero, 125) 
mamfeslissime" 0 (Mi!me XL 

"compleverit" "e~ 1 ~ · rom., 1036 zut.). 
" . ,, , ' mp ero 'elab. (Gero , 112) 
replevem , 'consummaro" elab (M. XL 

' · igne · rom., 1035 zut). 

Batzuetan itzuli (edo Ida ) . 
egon arren berak. Iatinez ematen ez ~ena~ eguen du urdazubiarra.k jatorrizko aipamenean 

- "sicut venantium . . 
ondoren datorren "vindernianti ' aucup~ntmm, p1scantium" ekanzen du (G 
?CL· tom., 448 zut.) (azpim;~ ne;r~uanti~m, !~do aliquo sese oblectantiur':i~o~88), 
1~~p(en-i:rioldak.etan honela dio: "ihf ztari~ dira) a1patu ga~e u~ten duelarik; ho~ ~e 

azp1marrak. gureak: dira). , arranzaleak:, pllotanak, dantzariak" ( Gero'. 

"Q ak S - ~o exemplo manif este instru · " ( G 
~e~ , an ;,'-gus~en testuak. honela dioenean· ~~ ero, 125) _dio Axularren aipa
"d ocem~r (M1gne XL. tom., 1036 zut ). A olexemp~o rnanifestissime instruimur 

ocemur delakoa · "Ex l h · · xu arren ttzulpenak d 
(Gero 125) . emp o unetzaz emaiten zaiku adit ez u ahaztuko 

' . zera , eta erakusten klarki ... " 

. . ~estalde , anabasa handia d . 
ad1eraz~am gisa, Iiburu bereko adibideak. ek ag~ erreferentziak ematerakoan Horren 
~enbakia eta guzti eskaintzen da. "ad fratr ar . tezke hona. Horietatik, batzuet~ sennoi 
. s;,nn 1 ~ ad fratres in eremo t~m 1 O" (~bt er)emo. senn. 17. T . 10" (Ge ro 381) -
1.~doraz10~l<: "ad fratres in Er;rno" (Gero 302 or ); J:stetan lakoniko samarrak dir~ 
senn~~r;;e:s m ~rehmok. senn. T. 10" dio (439-44gr~~) ~r.em~da daudenak: ere badira: 

an e ar o luke. . , aina izatez erreferentziak "10. 

liburu . Gogoraru behar da bost baino ez di 
espen ~ h~takoak: (~o erreferentziatuak, nahir~~~f~l~~k Ad Fra_tr~s in Eremo 

aswstika zabaleg1a lirudike zalantzarik gabe35I. . atn opuru txikrrak.o salbu-

er b·1 Besralde, erreferentzietarak S A . 
a;J~~~~~~ikrna~ara; alabai~a, ez du ~m~teng~~~~~j?ee verah et falsa poe'!itentia 
35 . 'n zeta zenbaitetan azken honen te . nean _orrenbeste aipamen 

I - ~oni guzliari eranr.si beharko lilZaioke ond . stutik atereak diruditen aurre-atzeko 
~: zuzen) tesluak ha.duela alderik Migne-k ~r:;:!e~:nlZ1atutako aipamen batean (381 orrialdekoan 

ªdi 
zut.). San Aguslrnen testuan "vigilate et nol·c d efinarekin erkaluz gero (Patrología XL tom 

tza ez da " ·d " ' 1 e e cere" tarteka · ' · ·• 
VI eo ' Axularrenean bezala, "cognovi" baizik. tua J.Zateaz gainera, bukaerako 
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pasarte askok (ik. Gero, 183 or.). Aurrekoetan bezalatsu, hemen ere urdazubiarrak beste 
iturriren bat(zuk) erabili bide z(it)uen horretarako, aszetika agustindarrean garatutako 
iturriak edonola ere352 (inoiz S. Agustinen liburua bera?). 

9.6.- AUTORE KLASIKOAK 

9.6.1.- AUTORE "JENTIL"-EN ERABILERA ORATORIA SAKRATUAN 

Esana dugu jadanik Trentokoaz geroztik eliza katolikoak bultzatu zuen 
erreformak predikari eta elizgizonen prestakuntzan jarri zuela azentua, prestakuntza 
erlijiosoan eta erretorikoan hain zuzen. Horrek, besteak beste, erretorika klasikoaren 
arloko autore garrantzitsuenak ezagutarazi zituen eta, haiekin batera, hizkuntzaren ere
muan eredu izan zitezk:een filosofoak eta poetak. Klasikoak, beraz, ezagunak eta ira
kurriak izan ziren, askotan erlijiokide ez izan arreo. 

Hori zela eta, oratoria sakratuaz edota erretorika eklesiastikoari buruz 
ziharduten liburuetan ez zen beti aholkatzen haien irakurketa eta erabilera. Hori bai, horre
lakoen aipamenik sermoietara ekartzekotan, espreski aipatzen zen "jentil" horien leku
kotasunaz egokiro baliatzeko premia, zuhurtziaz eta betiere egiaren berretzaile eta omatu 
edo aberasgarri gisara alegia. Oso arrakastasua izan zen Fray Diego V aladesen Rhetorica 
Christiana (Perusa, 1579) liburuan esaterako, honako aholku hauek aurki daitezke: 
"aprovéchese de la licencia que le dan San Jerónimo, San Agustín y San Basilio para leer 
los libros gentiles (1 ª, VI), pero no tome de ellos sino lo que se acomoda a nuestra 
religión, y no se familiarice mucho con ellos, porque no pase de las palabras a las obras 
(P, VII)" (apud Olmedo 1960, cii-ciii). 

Aipamen hauetarako aholku orokorra, beraz, "parce et raro" (Herrero 
Salgado 1993b, 283) izan ohi zen, autore jentilekiko inolako atxikimendurik erakus ez 
zedin. V aladesek berak dioen bezala, "a los poetas no conviene citarlos, si no es que se 
trata de una sentencia breve y muy notable. De los filósofos gentiles se puede citar lo que 
venga muy a cuento, teniendo cuidado de no parecer que se interpreta la Escritura al modo 
racionlaista, sino conforme a la fe y tradiciones de la Iglesia, sin traspasar nunca, como 
dice el Sínodo Trulano, las fronteras de la fe ni las santas tradiciones de los Padres" (apud 
Olmedo 1960, cv-cvi) 

Axularren garaikide gisa azaltzen den Terrones del Cañoren iritziz (eta 
planteamenduetan ere ildo beretsutik doaz bi-biak), egile profano zenbaitek idatzitakoaz 
balia daiteke bakarrik egiazko gauzak direnean (historia naturala, politikoa, etab.), eta ez 
asmatuak edo ustezkoak hain zuzen. Filosofoen anean aukera ere murritza da: 

"y lo mesmo digo de dichos de filósofos, como Aristóteles, Plutarco, Sócrates, Diógenes 
y Séneca; aunque de Séneca nunca sobra nada, ni he leído autor que con menos palabras dixese mayores 
sentencias, y que más aprieten y tapen la boca a un entendimiento" (Terrones del Caño 1960, 85-86) 

352 - Hori baino ez lukete adieraziko Eranslcineko testu lddetasun zenbaitek, hala nola Axularrek 208-209 
orrialdeetan San Agustinena bailitzen ematen duen testukoak. Granadaren testu kideak objektiboago 
edo utziko luke testuratzen diren hitzen egiletzaren arazoa: "Sant Ambrosio también en el libro de la 
penitencia (aunque otros atribuyen este dicho al mesmo Sant Agustín) trata copiosamente esta 
materia ... " (Granada, Guía, 96a). 
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Besterik da errealita . 
tea nolabait mozorratzen edo d . 

"P . enean. 
ero, s1 la humanidad es fm 'da . 

Lo de los jeroglíficos ha cundido de m gi con Jeroglíficos Y fábulas, habemos de an , . 
jerogllífico o dos cuando m - anera que hay predicadores que los compone d dar parc1sunos. 
· bó . ' as, en un sermón · d n e su cabez.a [ J U s1m licos, pueden pasar" (T - , s1 son e Alciato o Pierio V al . . .. n 

errones del Cano 1960, 86). enano u otros autores 

Ildo beretik doaz alegiak: 

. "Una fabulilla de cuando en d 
paru~ularmente si tocan en amores, hanse d~u: .º e~ una ~erla; pero cuando se traigan estas e 
desden, y corno quien las arroja Y menosprec· ,, (T~Ir sm preambulo ni encarecimiento sino ant osas, 

. . ia errones del Caño 1960, 86). ' es con 
Poes1an dagoki · · · onez, mzp1dea ere oso zehatza da: 

. "se han de traer pocas veces versos de 
: pr~=to, po~qu.e el exceso en esto enfría el audit~~~tas en el sermón, si no fuere algún versico mu 

e:que f-~~~e!~ ~~ec:ka cosa de romance, que des¡/ :~g:~u~': 1~: ;~s~os del predicado;, 
desleírlas casi en prosa pero d:unque vengan a propósito, no se han de decir ~sí trobad:se tan grave ~ue 
Caño 1960, 87). , manera que en alguna palabra se entienda fu, .~orno son, smo 

que e verso (Terrones del 

Areago: 

Mar . "Sobre todo advieno que nunca se ha . 
H c1~ [ ... ] u_ otros así que trataron materias vanas 1 de. citar el autor del verso, a lo menos Ovidio 

orac10, podríanse nombrar con algún ene . . y asc1vas [ ... ]; aunque, si fuesen Virgilio H , 

ellos, como si citáramos a San Jerónimo" efe1:~~~od~l~~~~~~~~~n; Y no enjaguándose fu bo~::i~ 
. Axularrek ere horrelaxe · k tuk 

e~a ~anzialen kasuetan -ausardia JO a o du oro bar bere liburuan, nahiz eta Ovi . 
dirucliten kalifikatiboak ere ded.ikarz!!iª~~utza falta?- _err~ferentziak eta egokiegiak dio 

en, geroago ikusiko den bezala. ez 

9.6.2.- AIPAMEN KLASIKOAK GERO-N 

9·6·2·1·- Aipamen klasikoen ar azoa 
h Nabannenena da autore kl ik 
tz~~tan, k~rronte errenazentistak sonut~o ~n pr~en_tzia Ger~ liburuan barrena. Eta 
baizJ~~~~~~agn ~re dezakin ahaz_ baitaiteke err~~~~'tne~~~~a~~anikdagokio horren eran-º izan o eragma3s3. as oen hedapenean Urte 

353 - "La . 
así comente renacenústa se inaugura con la difusión en 
O .P~ganos como cristianos; las obras de Cice , S , gran escala de los textos clásicos latinos 

S
.v1dio, de Lactancia Y San Jerónimo corren de mroann y eneca, de Salusúo y Tito Livio, de Virgilio y' 
1gue a esta prim f o en mano y son - ·dam -

tr é . era ase del movimiento la difu i , d av1 ente leidas y comentadas. 
_av s de versiones latinas realizadas al til , s.on e las obras de los autores griegos antigu 

vienen en latín pulcro las epopeyas de H~~ o clas1co; _una selección de helenistas de gusto refin~~~ 1: t~xtos ~losóficos de Aristóteles, las e;:/ d~ssdiálogo~ ?e Platón, las historias de Jenofonte y 
~ c1pal Objeto de hacer accesibles sus bellezas r te ~ Basilio Y los tratados de orígenes, con el 

arreras y Artau 1943 612) i ranas a todo el mundo culto" lC · . ' arreras y Artau _ 
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Ikusi bezala, klasiko zenbaiten (askotxoren!) aipuz zipriztindurik dago Gero 
guztia. Horrezaz gain, Axularrek sarri askotan aipatzen dituen pasarte batzuk beste 
aurtoreren obratan ere agertzen dira autoritate argumentu gisa. Seneka eta Plutarko, 
esaterako, elkarrekin aipatuak agertzen dira Erasmo, Vives edota Montaigneren obretan. 

Hortaz, klasikoak eurrez eta garaikideen obretan bezalatsu agertzen dira 
Axularrenean ere. 

Alabaina, aipamenen agerpen hori ikusita, horren konklusio gisara edo, 
badirudi ohikoa bihurtu zaigula Axularren aipuak elkarrizketa-gai bezala aurkezterakoan, 
behiala Mitxelenak esandakoa: 

"Axularren garaikoek - Pizkunde arokoek alegia, bera ere, berandu xamar jaioagatik, 
horietakoa baitzen- antzinako Greko eta Erromarrak hautu zituzten maisutzat, eta ez hizkuntza gaietan 
bakarrik. Aucore zahar haiek norknahi bezain ongi ezagutzen zituen Axularrek, eta haiengandik hamaika 
gai, esaera, ipui eta gertakari hartu zituen eta euskaraz eman" (Mitxelena 1954: 1988, 40). 

Edota Narbaitzek jaurtikitakoa: "Gain gainetik eskolatua, [Axularrek] 
aintzineko idazlen lanakjakituz irakurtuak zituen eta beretuak" (Narbaitz 1956, 326) 

Ildo beretik doaz berrikiago P. Urkizuk Juaristiren Literatura Vasca liburua 
zela eta, argitaratu zituen kritika hitzak: 

"( ... ] garbi aski agertzen baita ( ... ] ez zituela ezagutzen bakarrik Aristoteles eta Seneka, 
Plauto, Plutarko, Marzial, Diogenes Laerzio, Juvenal, Jon Krisostomo, Agustin Hiponakoa, Martin 
Azpilikuetakoa eta beste autoreen zatiak itzulikatu baitzituen lerdenki, Fray Luis de Granadaz gain" 
(Urkizu 1989, 21-22). 

Edonola ere, Mitxelenak berak zuhurrago eta zehatzago jokatu zuen arazoa 
berriro planteatu zitzaionean: 

"Tampoco puede esperarse, como es natural, que las abundantes citas de las Sagradas 
Escrituras, de los Santos Padres y de autores clásicos que contiene el libro de Axular sean todas de primera 
mano" (Mitxelena 1960, 73) 

Gure ustez ere, zalantzan jarri beharko litzateke lehenengo baieztapenaren 
ildotik ibili direnen iritzia, ez baitago bat ere garbi, Axularrek egile zahar / klasiko horiek 
ezagutzen zituenik. Edo hobeto esanda, zerbait garbi egotekotan, zeharkako ezagutza 
litzateke, hau da, Axularren kasuan aipamenak beste autore batzuren obretatik jasoak 
izango ziren. Eta horixe baino ez dirudi saratarrak berak baieztatu zuen harako hark, hots, 
testuok "Escritura saindutik, Eli9aco Doctoretaric eta liburu debocinozcoetaric" atereak 
direna zioenak alegia. 

Luze joko luke liburuan agertzen diren autore klasiko guztiak aztertzeak 
edota Axularrek izan zuen errezeptibitatea finkatzeak354. Edozein modutan, hasteko eta 
arazoa dagozkion parametroen harnean kokatzeko aski izan liteke Gero-n gehien aipatuak 

354 - Aipamenen artean, Lafittek sailkapen moduko bat argitaratu zuen, antzinate klasikoko idazleei 
dagokienez honako hauek ematen dituelarik: Poeta kristau bakarra: Ausonio "dont i1 ne cite d'ailleurs 
qu' un vers". Eskribau paganoen artean: poetak (aipatuenak: Ovidio eta Juvenal; gutxiago aiparuak: 
Horazio, Martzial eta Lukano. Haiein hatera, Plauto eta Terencio). Anekdotak eta ateratzeko: Plutarco 
eta Herodoto batez ere. Eta bigarren maila batean honako hauek: Salustio, Eliano, Aurelio, Aulo Gelio 
eta Josefo. Historia naturaleko datuak Plinio Zaharraren liburuetatik. Filosofoak edo moralistak: 
Seneka batik bat. Ondoren Zizeron, Diogenes Laertzio eta Aristotele letozke. 
Zerrenda honi, dena den, izen batzuk falta zaizkio (Estazio, etab.). 
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diren bizpahiru autore klasik: . 0 garrantzitsuren kasua hona ekartzea355 
Guketz, eta autore kla ik . · 

~~kuragf11enak edo bide zirenak (e~ mºa~~~~e~rentzren adi_bide gisa, Axularrentzat 
itugll: ona ekarri nahi, hots, Plutarko O . <: zuzena~o arpatuak direnak) baino ez 

gametik Se_neka genuke, eta ez bakarrik • Ax~rro, Horaz10, etab. Inolaz ere, guztien 
kop~agank. Hark garatu zuen filosofiak eta :e~ haren tik<;>braz egiten duen aipamen 
eragi onasunak lehen eskuko lekuko bihurtze s au as_ze aren esparruan izan zuen 
arazoa argitzen hasteko356. n dute estoikoa hemen planteatzen zaigun 

9.6.2.2.- Senekaren lekukotasuna 

. . l.- Senekaren aipamenak dir A 
egrte~ d1tuenak. Horrez gain, beste z . a xularrek autore klasikoen artean maizen 
rentz1ak ere ematen dira, nahiz eta a~ ~etan ez b~zala, honako egile honekin errefe-
tasunez. onetan nuntzatu beharko dugun h.,;e ... n zuzen-

. Edonola ere, atal honetan Senek ª . 
~utor~rik ~go~ena? izan ere bereak baitira fida a a ~enuke aipamenen ildoak aztenzeko 
Jatomzk:o rtumetatik hartutakoak iz dir l:>~enak, ~aten bat egotekotan, aipamenak 

an enentz Jakin ahal rzateko. 
h' . Gauza jakina da gure artean or · dik b 
h rston~ ezinbest~ko duela idazle eta pem~fari kl ~tzeke dag~n pentsamenduaren 
orre~a ' Axular rzango genuke, ezpairik abe k as oen ~raginaren azterketa. Ildo 

paradigma, b~ra baita ituni horiek es li _g . ' . anpoko ~ragm kulturaI eta filosofikoen 
hortaz, garanaa minimoenekin aztertu daip .tziktoki laihpatzen dituen lehenbiziko idazlea eta 

e een e ena. • 

b . Ezaguna da Axularren prestakunt akad · 
urut~a izan zela, Salamancan bereziki .za emiko-kulturala estatu espainolean 

1agoro~ez, nolako paralelismoak daud~n~; ~e~a e~a, lan honetan, Senekaren obrari 
arre. egmdakoaren artean aztenuko d B. parman _1zand~o errezepzioaren eta Axu
~al rzateko ea Axularrek zuzenean . a. zde batez, hipotesrren bat planteiatuk:o da jakin 
hburua egiteko. Jaso zuen edota zeharkako irakurketaz baliatu zen bere 

. 2.- Seneka autore ez-krista . 
h~~Ita hamar bat aldiz denetara. Nola;:~. arte~ gehien aipatua da Axularren obran, 
es amtzen ~z bad~ ere, obran zehar erakusten1 J~e, . xularr~k ~enekaren irudi orokorrik 
moduan baino gehiago haren ustezko "kri en ~~ragatik ZI~ez pentsa daiteke ' 'jentil" 

stautasuna onanuz baliatzen dela hartaz. 
. Senekaren obrez egiten den . 

era!ruts1 beharko lukeela, ez baitira berdin:f t:1~n kopuru hone~, berez, badirudi zerbait 
:1~ agen~en d~narena. Izan ere presentzia ºJ·~ ~~ertutakk o egile baten presentzia edota 

a ratsen IZan zrren egileak adidaziico liguke. n orre Axularrentzako interesgarrien 

r Bi mailatan azter liteke honako ar 
Itzateke nola antzematen den Senekaren eraª~º hau, ber~z. Batetik, interesgarria 

355 . Axularrek aipatzen ditu . gma Ge ro hburuaren planteamendu 
arr en autore klasikoak grekerazko eta l . . 

en, nabarmena da Virgilio bezalak b annezko l1teraturako ospetsuenak dir 
356 - Adibide bat b . d o poeta aten falta Cero liburuan. en 

G . . amo ez en arren, esangurarsua da arras Axularre . . 
deurearen garaikide kulru gehienak bezalaxe, Baltasar Gracián 2 garaikid.e batek Senekaz zuen iritzia. 

Homero, Esopo, Luciano Apuleyo Hel'od . -ek [ ... ] consideraba a Séneca [ J al lado 
filosófico al di ' • 1 oro, Ariosto Boccalini y B ¡ ... 

-mor gna de mención, fuera de Plutarco" (Blüher 1983, 520)~c ay, como única autoridad 
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tik informazio erabakiorra 
iki al konkretu batzuetan. Bes~e ' · · nen bidez 

orokorreaakn aztAertze1arrª' be~r:rakª~enekaren hitzak ~karriz egitensmd1at~~~k~p:~ak jaso 
eman lez e, xu . koa i zan zen su . h . 
aztertzeak, klasiko~n erabilpena ~~:~~~ventio atalak horrela eskaturik, b1garren oro 
baikenitzake horretatik. Guk, erreto 
helduko diogu hemen. 

A larrek Gero burutzeko_ autore 
3.- Probabilitate k~~~uen arab~:drru&u gehien aipatze~ ~en egil~enak 

zaharren libururik irakurri eta erabili 1Zll!1 ~~oak (hauek beste edozem hburutatik bar 
izan beharko zuket~la, eta ez bakanka aip 
baitzitezkeen, inondik ere). S ka 1·zanao genuke adibiderik 

. bera beraz ene eo 
Probabilitate kalkulu_ honenak~~patz~n bairltu Axularrek: 

. lib garrantz1tsuen ""' 
fidagarnena, haren uru . . 13 18.a (bitan), 23.a, 24.a, 27.a, 43.a, 

Epistolak: l .a (hrrutan a1patua), .a, 

58.a (bitan), 61.a eta 8~.a. 
De ira: 7 aipamen . 
De brevitare vitae : 3 ruparnen 
De benefic. : bi ~pam~n. n bakarra 
Naturalis quaesuo~s. rup~e bakarra 
De moribus: (apokrifoa) rupam~ 
Proverb.: (apokrifoa) ruparnen 1 

a) De ira . kako liburu honetatik jasotako 
al Kahgularen aur · aren Espero zitekeen bez axe, ) Gero liburuan kolera eta etsaigo 

aipamen guztiak ~7 gehi zalantza~~t~~\~~ft~~:tara mugatzen dira, zehatzago esateko 
kalte eta en:emedioak tra:atoe(b~ai u), 21, 23 (hiru aipu), 26, 27 eta 29. 
honako kap1tulu hauetara. 2 p b d" batzuk oso esanguratsuak eta 

. enen artean a ira 
Gero-n dauden rupam . di azten digutenak357. 

. ez ntuela atera a er 
Axularrek Senekarenetik zuzenean . . Axularrek Senekarena b~litz bezala 

Gero, 281 or. _(De IrQ ~- h~~~~~~rena dela agertzen den a1parn~J- ~~ 
ematen digu De ira-n garb1. a~ora::~~u hori. Tesru erkaketan ere bada guk era it 
Gainera, Senekak berak garb1 a e 
edizioarekin aldaketaren bat: . . 

. . e s eculum perturbavit eos tanta mutano sui 
Quibusdam profutt aspexiss p . . l Perturbavit illos tanta 

. . . ro'uit aspe::asse specu um. 
Quibusdam. ut ait Sexuus. irans p ~, 

·a 1 Lipsiae, 1832) l 
mutatio sui. (Seneca,Opera omm , , . . hiru liburu baino ez due_n De ira _de .ª 

Horretaz aparte, ez~n ahaz ~efll=~~ hankasartzeak. Maizegi eta geh1egi, 
ta Axularrek zazpi erreferentz1etan egiten_ 

e .' l"burua eskuartean izan duen batentzat. agian, l 

()rrialdea 

299 
313 

AxuJarrek Jatorrizkoa 
lib. 2, cap. 34 2.lib. , 29. kap. 
lib. 2 3. lib. 

316 lib. 
2. lib. , 28. kap. 

alía tu atik Finniano Laktantziorenaz b 
--~-"'!"'.""";-::::A:::7:l:;~;bkarenaz ez gogoratzea eta, horreg , 
357 - Gerta zitekeen Axular Sene k ' 

behar izatea. Baina bitxikeria eskerga zate een. 
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316 or.: Aelianus-en testu ezezagun batetik jasotzen omen du Axularrek 
koleraren kontrako erremedio musikala zerabilen Climas delako baten adibidea. Hurrengo 
aipamena Senekaren De Ira izanik, hobe eta egokiago zukeen aurrekoa ere liburu 
honetatik ateratzea. Hain zuzen ere, a) erremedio musikalaz baliatzen zen pertsonaia baten 
adibide bat ere badagoelako; b) Senekaren lekukotasuna Aelianusena baino garran
tzitsuagoa zelako (nahiz azken hau "berriagoa" izan); d) aipamena zehatzago eman zeza
keelako (De Ira--tik jasotako beste guztiak bezainbeste bederen), eta, bukatzeko defi
nitiboagoa deritzogun argudioa, e) Senekaren aipameneko pertsonaia, inork ezagutzen ez 
bide zuen "Climas ceriwan" hori baino garrantzitsuago, hurbilago eta adierazkorragoa 
zelako: Pitagoras, alegia 

Testuak erkatuz gero, bada alderik ere: 

Poterit non irasci, staiim utique [ ... ] 
Poterit non statim irasci: utique [. .. ] (Seneca, Opera omnia, I, Lipsiae, 1832) 

Eta beste pasarteetan ere aldeak ez dira gutxi guk erabilitako edizioarekin 
konparaturik: 

Magnum remedium ira: est mora (Cero, 299) 
Maximum remedium estira:, mora (De Ira 2, 28) 
Ergo ab ira abstinendum est, sive par est qui lacessendus est sive superior , sive inferior. 

Nam cum parí contendere anceps, cum superiorifuriosum et cum inferiori sordidum.(Gero, 332) 
Ergo ira abstinendum est, sive par est qui lacessendus est, sive superior, sive inferior. 

Cum pare contendere, anceps est: cum superiore,furiosum; cum inferiore, sordidum. (De Ira 2, 34) 

Etc, etc. 

Kontrasteak areagotzeko, azpimarratzekoa da 301 orrialdean dagoen 
aipamenaren kasua. Axularrek Laktantzioren erreferentzia eginez ("Lact. de ira cap. 18"), 
Senekak berak ere dakarren adibidea ematen digu, baina desberdintasun batekin: Senekak 
Sokratesen ezpainetan jartzen duena, honako honetan Axularrek Platonen laguna zen 
Arldta (Arquitas) Tarentoko filosofo pitagorikoaren ahoan uzten du, Zizeronek (Tusc. IV, 
78) eta Valerio Max.imok (IV 1, Ext. 1) jasotakoaren ildotik. 

Planteiatzen diren galderak, hortaz: Senekaren obra irakurri eta gero, 
materiale hori guzúa kontrastatu egin ote zuen Axularrek eta datuak autore gehienen 
ikuspuntutik eman?, honelako txikikerien (azetik:a liburu batetarako ez-perúnentea baita 
datu hori) jakitun zen Axular? Aipamen horretarako bakarrik jo zuen Laktantzioren 
obrara? Ala, logikoagoa dena, Senekaren De ira eta Laktantziorena bera ere beste autorek 
esandakotik ezagutzen zituen soil soilik? Noski, badira honetaz pentsatzeko arrazoirik, 
ezen Arkita filosofoaren aipamenaren ondo-ondotik Senekakjasotzen duen (De ira III, 12 
kap.) Platonen adibidea papereratzen batigu Axularrek, nondik hartu duen adierazi gabe. 
Ez dirudi normala denik liburu bakar batean jarraian datorrena bi liburutatik hartzen 
ibiltzea. 

b) Epistolak: (=Epístola moralak Luziliori) 

Salbuespenak salbuespen, Epistolak orohar aski ongi erreferentziaturik 
agenzen direla esan genezake, hau da, epistolari dagokion zenbakia ondo ematen du 
Sarako erretorak. 

Azpimarragaria da epistolen erabilera nagusiki liburuaren lehen herenera 
mugatu izana. Egia esan, 45. kapituluan txertatutako aipamena kenduta, beste guztiak 
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honako kapitulu hauetan biltzen dira: 2, 4 (3 aipamen), 12 (bi aipu), 13, 14 (3 aipamen), 
15, 20 eta 21. kapituluetan358. 

Nolanahi ere den, aipamenak liburu erlijiosoetan usuen (topiko gisara, 
alegia) agertzen diren horietarikoak dira. Ilrus ditzagun banan-banan: 

Lehen Epistolaren 2. ahapalditik359 jasoa den aipamen honek (Gero, 159-
160 or.), Senekaren izenaz landa ez dakar inolako erreferentziarik. 

Epístola beretik (Ep. 1, 3) jasoko da gutunak duen pasarterik garrantzitsuena 
eta, horregatik hain zuzen, ezagunena (Gero , 162 or.). Scarpat-en eritziz (1961, 27), 
esaldi honetara bilduko litzateke gutunaren mamía. 

Denboraren balioaz eta aprobetxamenduaz diharduen epístola honetako 
lehenengo aipamen bí hauek 12. kapituluan ematen ditu Axularrek bere liburuan, hots, 
"Nola guerotic guerora ibiltceaz, galtcen dugun dembora" izeneko kapítuluan. 

Axularrek gaizki erreferentziatzen duen lehenengo epístola honen azken 
esaldía360 (1, 5, alegia), berriz, XIll. kapituluan txertatuko du, "Gaztetic 9ahartcera 
penitentcia lu9atcen duenaz" delakoan. 

Gutunaren muína edota azken erreflexíoa (ez derrigorrez azken lerroak!) 
jasotzeari ateratzen dion gustoa 13.eta 18. epistoletan ere antzeman daiteke, hots, 13, 
17an eta 18,15ean. Modu berean jokatzen du Axularrek 23, 11 eta 43, 4-5 epistoletan 
ere. 

Nabarmentzekoa da 58, 23 epístola zatian Axularrek egin duena, gorago 
ikusitako beste baten antzekoa (ik. De Ira 2. lib., 36) baita egiletza kontuan burutzen 
duen mutazioa. Izan ere, urdazubiarrak Senekarenak bailiren ematen ditu Senekak berak 
Heraklitoren ezpainetan ipintzen dituen hitzak: " In ídem flumen bis non descendimus" 
delakoa. Egia da, dena den, ondoko esaldia Senekarena dela baina ez mezuaren muina 
laburbiltzen duena. Horrela agertzen da jatorrizkoan: 

Hoc est quod ait Heraclitus: "In idemflumen bis non descendimus" Manet idemfluminis 
nomen, aqua transmissa est (Seneca, Opera omnia, m, Lipsiae, 1832) 

Bestalde, ez dirudi jatorrizko testutik hartua denik Axularrek ematen duen 
"Otium sine litteris, est viví hominis sepultura"= "Letra gabeco aisía, deus eztaquienaren 
alferqueria, gui9on biciaren hobia da, eta sepultura" (42 or.). 

Senekaren obretan horrela agertzen zaigu: Otium sine literis mors est, et 
hominis vivi sepultura (Opera omnia, m, Lipsiae, 1832)361. 

Horretaz aparte, erreferentzia ere gaizki ematen da 28. epístola dela esaten 
denean, zenbakiak aldaturik hain zuzen. Izan ere, 82. epistolaren 3. pasartea da 

Ep. 24, 20 delakoak interes berezia du inguruko elizdorre zenbaitetan 
agertzen zen "vulnerant ornnes, ultima necat" esaera famatua pasarte honen bukaerako 

358 - Erabilera honek, aipatu kapituluen arteko erlazio tematikoa adierazteaz gain, nolabaiteko fi!iazio 
lotura ere erakuts lezake eta aski lotua bide doa Gero-ren egituraz esango denarekin. 

359 - Ohi bezala, hemendik aurrera Epistola eta ahapaldien idenúfikaziorako zenbakiak honela emango 
dira: 1, 2 (lehen zenbakia epistolarenari dagokion bitartean, bigarrena ahapaldiarenari). 

360 - Gero -n 2. Epistolatik hanua dela esaten da. 
361 - "Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura. Epist. 83" (Granada, Collectanea ... 168 

or.). 
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~tzekin zerikusirik duelako E · da . 
Jartzeko ohitura hedatu honek e~~uelab~ Tren!oz geroztik erloju publikoetan lelo h . 

arren rrakurketen berririk ematen on 
Ezer gutxi erants ge zak · 
N . ne e ondoko pasarte hauei buruz: 27, 2; 58 22· 61 2 

olanah1 ere den, badirudi beh . ' ' • · 
zunen bat pasarte hauetan guztieran gertatzen ~~~~~~:daitekeela gutxienez oharki-

Quem mihi dabis qui aliquod prcetium te . . . 
Quem mihi dabis, qui aliquod retium mpor'. ponat qui tfiem ~stimet? (Cero, 159-160) 
Omma mi Lucile aliena sunt ~ tempon ponat? qui aestlmat? (Ep. , 1, 2) 
Omnia, mi Lucili, aliena su~t. r":us autem nostrum esr (Cero, 162) 
Vitanda estira, non solum moder, du~ tantum nostrum est (Ep., 1, 3) 
et ideo ira vitanda est non mode a ~n1! causa, sed sanitatis (Gero 279) 
., . ' rauoms causa s d . . , 
"ºn emm tantum minimun in fu .' e sarutaru (Ep. 18, 15) 
Non ~nim tantum mínimum in i:::::· sed pessimum (Gero, 181-182) 
Non znterest hic ,,.. • sed pesszmum remanet (Ep. l 5) 

an. s · ' a¡¡ectus ex quam mag ' 
imum. zcut ignis non reffert ua ' na causa nascatur, sed in uale . 

receperunt, rursum a:7da et corripiJac/:!a.~~~~~:i,:e~q:)ncidat: na"! ~tiam maxi~um,~:Z;';:/'::o~ 
Nec znterest, ex quam magna q q ovent usque znzncendium (Gero 286-287) 

non :e!ert ~1:"1m ~gnus, sed quo incidat. N;us~ nascat~r, sed in .qualem perveniat animi:m. Sic i n . 
compzfaczlza, sczn!illam quoquefovem usque in :~:~"':::c"'r:um:8oli.da non receperunt: rursus arid! .:~ 

Quzdam vivere tune inci . p. ' 15) 
quod magis admireris. quida . pzunt .quum desinendum est: si hoc iud. . .. . 

· m ante vzvere defecerunt quam . . teas mzrum, adzzczam 
. Quidam tune vivere incipiunt cum d , . ndznczperent (Gero, 185) 

magzs admir,en· · 'd eszne um est · si· ho · .. ,1: • s. qui amante vivere de · . . · e z....,cas mirum ad" · 
Quid d szerunt quam znctperent (Ep 23 11) . llczam quod 

d pro est recondere se et oculo ho · · ' 

:::~~~:~~==~~o:::litud~ne anx~a est, atqu: so/Z7:~s~1:~~:av:~:ie;:::;a :onscientia turbam 

Q .d ' nerrunem scire, cum tu scias? (Gero 435-436) aczs, omnes Sclant, si 
uz autem prodest recondere s . 

;-;::.,~,:::;:::::~;;~":.::::::::::: :::J,;~::5~7-:;{~ ;::,,;,:-:..~::.' ::a"'í:z-:~~ 
nte senectutem curavi ut bene viverem in. s p. , 

Ante senectutem curavi ,ut bene viv .. enectute ut bene morerer (Cero, 186) 
G erem. lTI senectute,ut bene moriar (Ep. 61 2) 

h . ogoratu, bestalde bat . ' 
. obeki esateko, Axularrek ' .zuetai:i a1pamenak ez direla osorik 
Jat.orrizko testu zatiak ere itz~:;~n ~tuen itzulpen-moldaketetan latinez ~1:1~t~, edo, 
eguen duena(Episto/a 24, 30): dituela. Hau da, adibidez, Senekaren aipamen b:~a:: 

. Hala erraiten du Senekak· Q .d. . 
(Sen~c. ep1st. 24). Egunoro hiltzen gara, z~ uoti ze monmur, quotidie enim demitur aliqua p . 
edek:itzen baitzaika E ren egun oro gure bizitzeari b . . ars vuae 
63 or )362 . ta are hazten eta handitzen garenean ere gure bi ~e1!}1:t poxm eta parte gutitzen eta 

. . ' Zlll •upllzen eta laburtzen da (G ero, 

k . d) De brevitate vitae I"b tik · 
ct!~~~luet~ tartekatu dira Gero -n. Hlu ~rie~~ot~o. 3 ~ipamen hauek 3., 4. eta 12 
- ' ong1 dagoen bakarra 9. kapitulukoa delJ1 ~~zki edo desegoki erreferentziatut~ 
362 - Laúnezko ai izatez, azken honen erreferentzia 

en efi pamenean agenu ez arreo, azken esaldia ere S 
.da ecto, se nos arrebata una pane de la vida enekarena da: "Morimos cada día; cada día 

v1 ". Ik Is l R ., Y aun en sus mismop 'od d . . , 
1986 20. mae oca Melia-ren itzulpenetik jasoa· E , l en o e crecmuento decrece la 

, 1-202 or. · .ptsto as morales a Lucilio Madrid G d 
• , re os, 
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9 k § 1) (ik II eranskina). 
zuzena hau litzateke: · ap., · · . ald dagoen aipamenari 13. kap., 

Gaizki daudenen arte~, Ge~o -n 5o 01~ :113. kapitulutik bartua dela 
. b bar za1on bitartean, 1 uru 5 

§ 1 erreferentzia .erants1 he 1 uzendu bebar da: 15. kap., § . 
adierazten duen ru.pamena one a z 

. . 45. kapituluetan agertz~n dira Gero -.n. 
e) De benefi.c. : aipamen. biak 2. etaza na da Abelardok, V~cente Beauvais-

. bau oso irakurria izan zen Er~ Ar?an. E ~katu zituzten zenbait pas~e. Santo 
Liburu D k berak ere líteratur flonlegioetan tart" ima" asko karriatu zituela bere 
ek eta ante be t lde ezaguna da Senekaren max 
Tomasen kasuan, . s a ' 
teología moraleko liburuetara. . d okionez erreferentzia ondo 

1 den aipamenari ag ' · b t en du 45 kapituluan aza tzen d. ak kapitulu guzua ete z · 
emanda dago (~e Benef. 7. lib.~ 2; ·z~:6Jte~~i~:o i:, hots, Senekak "exenplu"-tzat 
Edonola ere, aipamen hutsa bam 
ematen du istorioa. 

. n bakarra Gero liburuan 45. 

D 
·bus· liburutik jasotzen den aipame 

f) e mon . . karena liburu hau 363. 
kapituluan kokatzen da. Ez b1de da Sene 

G 11.buruan 12. kapituluan 
. . en bakarra ero iku 

g) Naturalis quaestzo: a1p~ "zko bertsioarekin alderik, hemen sten 
tartekatu da. Badu gaur egun zabaldu den Jatom 

den bezala: que quodfuit . l'b § 32 10 
Neque quodfuturum est mewn. ne uod fuit (Naturalis quaestio. VI. i ., , 

Nec quod fu turum est meum est, nec q161 . berdin Codoñer Merino [ed.] 1979) 
. . Lipsiae 1832, V. vol., or., 

Opera omnia, ediuo stereotype, . l rodio fisikoetan barrena 
irik d goenik Axu ar es b 

Bestalde ez dirudi arrazo a k Aipamen bakar bau, hortaz, este 
' - k 1 pentsatze o. 

abiatzeko interesa~ta egon zne ee a 
nonbaitetik hartua litzateke. 

. 1 txertatu dira Gero -n. Senekari 
· b. ak 23 kap1tu uan ak · l arekin· h) Proverb.: aipamen 1 · XV mendean bon o titu u · 

otzi zitzaion liburu hau gaztel_e~az ag~rtuko z~oze~ modutan ere, b~di obr~ hau 

~~overbios de Séneca ~~.~~j~~f a~~fzt:~~ nombre (Senekarenf 9tje~f6 ~~.~o;}:, 
ez dela Senekare~a, ~ 12 ,~ ,, (Carreras y Artau - Carreras Y Artau ' 
sazón de extraordinano ere to 
halaber, Bataillon 1979, 50 or. ). 

klasiko zenbait 
9.6.2.3.· Beste autore. a klasikoko autore ospetsuenak_zu_zen~a~ 

Horrezaz gainera, _Ger~, ~~l~%zi dugun hipotesi hau areagoturik ~1~e 
erabili eta eskuztatu ga~e idatzi.b z?~ :e girada bat emango bagenie. Denak azaltze 
genuke beste. autore klasiko ze~ ::Oa hemen borietariko batzuk: 
bezain antzu JOko lukeenez ger , Martín Bracarense, Y que 
--=--:--~-;::;-:-::;::-;;;;;-;;, . , nos a Séneca Y por otros a ) 
363 - "[ ... ] tratado De moribus atnbu1do yor u eras Artau - Carreras y Artau 1943, 635 or. . 

tampoco pertenece a ninguno de los dos (Carr y 
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1.-0VIDIO 

Ovidioren aipu aitortuak sei baino ez dira obran zehar, guztiak honela bana 
daitezkeelarik: De remedia amoris, De tristes, Fasto, El. 

De remedia amoris liburutik hartutako hiru aipuak Erdi Aroko bibliografian 
ohiko bihurtuko diren topikoak dira. Are gehiago, horietariko bi bederen Curtius-ek 
(1976) tradizio latindarraren jarraipenaren ezaugarritzat hartzen ditu, literaturan etengabe 
errepikatuak izan direla adieraziz: 

a) "Otia si tollas, periere cupidinis arcus" = "Baldin quen bait9at9u 
alferqueriac galdu dirateque Cupidoren arcuac, eztu nehor bere tragacéz 9aurtuco?" (379 
or.) 

b) "Qreritur, &gistus quare sit factus adulter? in promptu causa est, 
desidiosus erat" = "Galdeguiten da, cergatic cen Egisto adulterioan? Prest da arra9oiña; 
ceren alferra baitcen" (381 or.) 

Azken aipamen honek, dena den, badu eragozpenik, zeren bigarren partea 
beste modu batean idatzi bide zuen Ovidiok: "causa est in promtu: desidiosus erat" 
(Curtius 1976, 135). 

Bestalde, ezagun da De remedia amoris liburutikjasotako hirugarren aipua 
("Qui non est hodie, eras minus aptus erit"="Egun gai eztena, biliar gutiago i9anen da") 
aski zabaldua izango zela ondoko mendeetan. Adibide gisa, behin baino gehiagotan 
Axularren lanarekin erkatzeko aipatua izan den Venegas-en Agonia izeneko liburuan ere 
gazteleraz aurki daiteke Ovidiorena: 

''El que hoy no se apareja, más pereza tendrá mañana que hoy", erreferentzia 
gisa Venegasek honako hau dakarrelarik: "Ovid., Il de Séneca"(Agonia ... edizioa?, 125b) 

Baina agian harrigarriegia da aszetika liburu batean Ovidioren obra hain 
"ax.olagabeki" erabili izana. Axularrek Ovidioren liburuen mamía eta mezua ezagutu izan 
balu, askoz ere ezkutuago utzik.o zukeen aipamena Axularrek. Hark erreferentzia gisa 
ematen duen tituluaren (De remedia amoris) atzean dagoen liburua irakurri duenak badaki 
ez dela hain zuzen Axularren "erremedio"-en ildoko tratamendu aszetikoa. 

Antzeko zerbai esan beharko genuke "E I.2" delakoaz (Gero , 350): 
Epistolae izenekoetan emakumezkoen psikologia azterketa azaltzen da, idazki erotiko 
samarrak nonbait aszetika liburu baterako. 

Horiez guztiez gainera, bada erreferentziatugabeko aipamenik ere, 
hanigarriena Platoni eragotzitako bat delarik.: haren de amare liburutik hartutakoa ornen 
den bat ( Gero 352 or.). Guk dakigularik, Platonek ez du izen horretako libururik (ik. 
Rodriguez de Yurre 1954). Aipamen horrek, bedi bistan dago, Ovidioren obratik jasoa 
da: Amores 3. lib., 3. kap. 

"Ezkutatze" horren arrazoia ez dakigun arren, esplikaziorik inoxoena 
Axularrek aipua, erreferentzia akats eta guzti, bes te nonbaitetik jasoa zuela genuke, eta ez 
modu zuzenean. Bihurriagoa litzateke pentsatzea Axularrek -Ovidioren obra irakurri ala 
ez, berdin dio!- nahita ezkutatu zuela informazioa, izan ere bazuen motiborik 
urdazubiarralc haren obra batzuk -Ars amandi liburua, esaterako- zeharo debekatuta 
zeudela jakiteko. Edozein modutan, beti izan genezake errua editorearen edota zentsore 
lagunen bizkarrera eragozteko aukera -De remedia amoris delakoarekin ez bezala, honako 
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. ,, ahale....;...,1\.- eskatzen!. 
b · en burua zuntzef-o ~ · uzten 

honen tituluak ez aitzU " . •"'""'" hitza darabilgunean beranaz lak . guro honetan ali.u•..... . arik e be datozen beste o 
Edonola ere, tes~ zk ak baina erreferentzl ºª 

be ak izan daite een 
dira aparte agian re 
aipuak. 

2.- HORAZIO . Axularrek eta biak oso 
· en baino ez du egiten . tak h rietarikoak. 

Hor~Z;ioren p~e bat :Z~ako literaturan topiko bihurtu o o . " " 
ezagunak eta erabiliak, k:lasikoaz g . fru ere consumere nan = Gu 

Bata honako hau da: ''.Nos ~u~e; g=~~~oan: ezcara deusetaco, lurreco 
uin contuz gueh1ago, am 

contu gara, gureq · " (38 or) " 
fruí. tuen eta onen iateco baicen . lak (edizioa? 17 4 or.) nos 

, · de oan ' , d ara 
Alejo Venegasek ber~ Agonza d~·. "no somos más los baldíos e p 

" di t honela itzultzen . ald ,, 
numerus sumu,s od, el ªs hombres y comer pan de b e . 
augmentar el numero e o 

rabilia zena. 
Bistan da ezaguna eta e " 1 est imbuta recens, servabit od~rem 

B
. arrena ezagunagoa da: Quo se~e harteen duen usaiña eta cutsua (87 
ig ed · tecen du, berriaD 

di " - "Eltceac lu~aro uqui testa u -
) adi -~ or. dik hartua izan den erazi g . 

Kintilianok berak dakar non . 1 pnm· eros años, como las 
lo que aprendimos en os 

"Porque naturalmente conser:--~os " t·Quintiliano, Instituciones, 12). 
d l li r que rec1b1eron \ 

vasijas nuevas el primer olor e co G n· 2 epístola. Lehen liburukoa 
. d manda dago ero - . . 

Erreferentzia ere on o e oak izateko. 

hi beharko litzateke, zehatzag 
dela ge ro 

3.- PLUTARKO . 27 orrialdetik 32.eraino 
. Plutarkoren presentz1a . 

Oro har, esan _daiteke tik 8 aipamen aitortuak). 
mugatzen dela nagusiki (13 aipamene~ ' . den probetchuaz" (27 or.) izeneko 

. . di "Etsaietanc atheratcen 
Alabama, b~ erreferentzia asko eta asko. 

liburutik atereak direla honetako . ºak ez daude beti ondo, hala n?la 3dik~· 
· ferentz1a guztl da Pl tarkorenean mon 

Horrezaz gam, '~~~akotik bartua omen dena ez . u ditza aldaturik eman 
. aldean "vita Cato Censor e aldikoa, nahiz eta garrantzizko a 

~~ agertzen. baina bai ~urrengo ah~~guiratu cela" esaten du Axularrek). . 

("daroutu zela" adieran beharrean, alku d a handi izan da literatura 
· sarteen zab n e · h dapen 

Axularrek kontatzen ~1tuen pa txakurren kasua. Nolanah1 erakre, _e rtzen 
ak beste, Likurgoren . -Plutarkok be aito . 

guztian barrena, b~ste . ere izan zezakeen, ezaguna .ba1ta erabili iturri mordoa (~s
horrek bestelako b1de~arafi a hasieran- bere obrak egi~eko . d s Aristokrates, Kriuas, 
duelako Likurgoren ~1~º Xenofanes, Erastotenes, Simom e , 
totele, Apolodoro,. Tizmo, 
Teofrasto, Dioskondes, etab.). 
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Bestalde, ezin ahaz daiteke Axularrek behin bak.arrik -eta oker, gainera!
aipatzen duen Zonaras autoreak (Gero, 318 or.) eurrez erabili zituela Plutarkoren obrak. 
eta beste hainbat klasikorenak, eta Plutarkoren adibideak horrelakoetatik ere etor 
zekizkiokeela urdazubiarrari. 

4.- AULO GELIO 

Aulo Gelio behin bak.arrik aipatua da Gero guztian. Horrezaz gainera, haren 
liburutik hartutak.o pasartearen erdian latinez agertzen den zatia Plutarkoren obratik jasoa 
da, alboan dagoen glosari kasu eginez gero (ik. Gero, 388 or.). 

Egia esan, lehenengo begiradan, A. Gelioren erreferentzia egin ondoren ez 
dirudi Axularri beharrezkoa zitzaionik Plutarkorena ekartzea, A. Geliok badak.arrelak.o 
latinezko esaldia eta, areago, grekerazko bertsioa lagun, zorrotzago baiteritzo kontalariak 
jatorrizko hizkuntzan esandak.oari itzulpenari baino. 

Geliok bere obra burutzeko Plutarkorenak ere erabiltzen dituela kontutan 
hartuz gero (ikus, esaterak.o, 20. lib. 8. kap.), aski garbi pentsa daiteke Axularrek (ala 
editoreak.?) orrialde horretan erantsi zuen "Plutarc. in Aphohothe." hori soberan dagoela, 
hurrengo aipamenaren errepikapen hutsa baino ez dela. Hori, gainera, ahaztu gabe 
orrialde berean Bibliatik jasotak.o aipamen baten erreferentziaren falta nabari dela. 

Bestalde, A. Geliok obra horretan bertan azaltzen duenez, pasadizo hau 
Sozion izeneko filosofo peripatetikoaren Ama/rearen adarra liburutik hartua da. 

Pasarte honen garrantzia eskaintzen dituen elementu bietan datza: latinezko 
aipu zuzena emateaz gain, egoeraren testuinguru guztia ere prestatzen da 

Agian interesgarriena, Axularrenera iristean aipuak. jaso duen moldak.eta
aldaketa da. Axularren erreferentzia gisa jartzen den Gelioren liburuaren arabera, 
Demostenes ezkutuan joan zen Lais-engana honen faboreak. eskatzera. Soilik Greziak.o 
aberatsik aberatsenek besarka zezaketen emazte eder honek eskatu zion dirutzak. (talentu 
bat, hamar rnila drak.ma) izutu eta konfunditu zuen peripatetikoa eta ez bestek. Ondoren 
esan zituen hitzek zerikusi gehiago zuten xahu zezak.eenarekin, ondoko ruinarekin, alegia, 
arimaren osasunarekin baino. Jakina, tradizio kristauak, Axular barne, etsenplua 
deskontestualizatu ("Demostenes Philosopho handi hura emazte haren aldetic iragaiten 
cela") eta Geliok emandak.o itzulpen anbiguoa erabiltzen du, zeinek, bide batez esateko, ez 
baitu grekerazko esaldi pragmati.koarekin lotura handirik: Ouk ououmai murion drachmon 
metameleian. 

Ezin garbi jakin Axularrek irak.urria zuenentz, ezta beste nonbaitetik hartua 
ote zuen ere. Badirudi, dena den, bere idazlanerak.o aipamen bak.ar bat baino askoz ere 
gehiago erabil zezakeela anekdota-baso honetan sartu izan balitz. 

Edozein modutan ere, aipuaren erreferentzia gaizki emanda dago, ez baita l. 
liburuko 3. kapitulutik jasoa, 8. kapitulutik baizik. Horrelakoetan, beraz, beti pentsa 
daiteke autoreak. jasotzean izandak.o konfusioa edo gaizki transkribatutak.o zenbakia edo 
editorearen irak.urketa gaiztoa edo ... beste rnila arrazoi dagoela anabasarako. Baina, 
honelakoetan, aiparnena bak.ar bat baino ez denean eta honenbeste arazo dagoenean, zinez 
pentsa daiteke erreferentzia ematen duenak ez duela obraren erabilera zuzena egitean jaso, 
zeharkako obrak. erabili dituela nonbait klasiko haren berri izateko eta haren aipamenez 
baliatzeko. 
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5.- JUVENAL 
Juvenalen aipuak bi baino ez dira. Bata Satira izenekoetatik hartua eta 

bestea, orrialde bereko hurrengo lerroan dagoena, identifikatu gabe. 
Satirak obratik jasoa ondo erreferentziaturik dago, hots, 6. liburutik jasoa 

baita aipamena eta Axularrek izen propiorik aipatzen ez duen arren, "Erromaco andre" 
hura Mesalina da. Klaudioren emaztea (ik. Gero, 385 or.). 

Harrigarri gerta dakioke gaurko irakurleari erref erentzia hau osorik emanda 
aurkitzea eta ez, esaterako, " isildua". Kontutan hartzen bada seigarren satira honetan 
emakume biziotsuen irudikapenak (moralki edifikagarriak ziumenik, baina irudietan 
gordinegiak) egiten direla hasieratik bukaeraraino, irakurketarako gonbidapen zuzen eta 
ausartegia zitekeen "konbertiarazi" nahi zen irakurlearentzat. Eta zer esanik ez 
Kontrarrefonnaren giroan murgildurik zegoen apaiz baten irakurgaia izan zela adierazten 

zuenagatik. 
Beti pentsa liteke -eta ez gara errepikatzeaz aspertuko- horrelako obrak 

zeharka baino ez zituela ezagutzen Axularrek; edota -zergatik ez?- bestek egindako aipa-

men hutsen bitartez. 
Jakina, mediaúzazioaren hipotesi honen bidetik abiatzeak suposatuko luke 

Axularren irakurketa eta aipamenen mediaúzazailea(k) bilatzen hastea, iturritzat hartutako 
Grana.dak, esate baterako, ez du hauen guzúen esplikazioa ematen. 

9.6.3.- KLASIKOEN ERREZEPZIO MEDIATIZATUAREN HIPOTESIA 
Ikusten denez, askotxo dira okerrak aipamen-erreferentzietan, gehiegi 

beharbada Axularrek berak zuzenean jasoak izateko. 

Euskaltzale zenbaitek diotena diotela 364, honetatik guzútik ateratzen den 
ondorioz badirudi Axularrek bere liburua egitean ez zituela Senekaren obrak eta ez beste 
autore klasikoenak ere erabili. Zail da hori kasu guzúetan demostratzen, baina liburu 
batzuetan oso ondo ikusten da bestelako iturriak -kultura klasikoa mediatizatua, beraz-

erabili zituela Urdazubikoak. 
Horrezaz gain, ez genuke aipatu gabe utzi nahi Axularrek berak liburuaren 

azalean egin zuen aitorpena, "topoi" bat baino gehiago dena. Gure ustez -eta orain arte 
adierazitakoak horixe bera demosttatzen duelakoan gaude-, Axularrek bere liburua 
"Eskritura saindutik, Elizako Doktoretarik eta liburu debozinozkoetarik [ ... ] bildua" zela 

zioenean, egia baino ez zuen esan. 
Edonola ere, honek ez luke ukatuko urdazubiarrak izan zezakeen -eta izango 

zuen ziurrenikl- kultura klasikoaren ezagutza. Arteetako batxilergoa lortzeko beharrezkoa 
izan bazuen ere, liburua idaztean beste batzuren bitartekaritzaz baliatu izan zela baieztatuko 

genuke. 
Oro bar, eta laburtzeko, Senekaren eta beste autore klasikoen aipamenek ho

nako ezaugarri hauek erakusten dituzte: 

364 - Baliagarri izan bedi Sarako Egunean P. Narbaitzek euskaltzale eta Gero-ren ikerlariei egindakO 
sermoian esandakoa: "Gain gainetik eskolaru~ [Axularrek) aintzineko iclazlen lanakjakituz irakurtuak 

zituen eta beretuak" (Narbaitz 1956, 326). 
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h . - oro har, literatura unibertsaleko ik . 
ortaz, aski ezagunak eta loci gehienetan aurki~~ko e:i:1J.~~~en duten aipamenak dira; 

- bestelakoak testuetan aza1 d fi dira. tzen en ilosofia-mezuaren kondentsatzaileak ohi 

Hori dela eta, aipatzeko aukeratu bukaeretakoak eta dira365. Beste mod b pasarte~, Senekaren kasuan, Epistolen 
tzeko modukoak izateaz gain, Senek~u at~z, esateko, silva e_do loci izenekoetan a er
soek, teologoek eta tratadistek ber bren krista~tasun~rako ba11oa aitzaki, Elizak:o Gg -en o etan maiztxo aipatuak izan ohi ziren. ura 

" " " Beste autore klasiko crehiene ka " . . erranak: ' debozinozko" edoe· lib n suan ere, fosihzatuegiak" dirudite h . m urutan agertzeko modukoak normal ruen 

H 

ean. 

. . orren arabera beraz badi d . G guznak: rrekita izan zituzk~la kla;ik ru b1 ero erredaktatu bitartean Axularrek b. d 
beharrik ez i t k Hi oen o rak zuzenean irakurri ed I e Id ik bza e ~- . potesi honek, jakina, ez luke b t rtuk ota kontsultatzeko 
~. oen o rarekin 1zandak:o kontakturik . az ~ o ~enekaren eta beste autore 

b~1z:. Izan ere, Axularrek antologietati(=:~a s1sematikoa e~ erabilpen zuzena 
z~tu een zuzenean ezagutu. Eza h . o pasarte eta aipamenez ain 
b1tartez egina izango zen. gutza on gaztetako klaseetan edota bestelakog egile~~ 

Hipotesi horren egiantzekota . . ~:r~e: agedartz~an l~tzake, Seneka eta beste :~t~%e·)e~~~ ~gusiena "t?pikoetako" 
rau Jarrrupen honetarako eg"l rik . J a. Senekan dacrokionez 

ruagatik, baizik eta kristauek sistema~oe . mteresgarriena, ez bakarrik aipam:n ko u:~zatzen duelako-, Ge ro guztian eskain~rz'.betxa'il:'n zut~n filosofía koherente b/ere 
1 uruetakoa, esaldi eta ideia batzuetara m igun uspegi estoikoa arrunta da esku-
bestelako autoreen ikuspuntu " ·tal· ,, ug~tzen dena; zer esanik ez dago o ·di' · vi ista -z eskaintzen zaigun v1 o eta az. 

T . . Ikusten den bezala aipame k h h ~pikoegia da klasikoetatik dat¿rkigun :ue ti ere orrel~o zerbait erakutsiko lukete 
ai.engana hurbildu beharrik haien berri izate~o~ eta, ondonoz, ezagunegia. Ez bide ze~ 

9.7.- EXENPLUAK 

9.7.1.- DEFINIZIOAZ ETA ERABILPENAZ 

d . Erretorika klasikoan exe ¡ b al . efmitzen du : "est autem id rei gest::! a: utez a ezag~t~en dena, Kintilianok honela 
mtend~ris conmemoratio" (lnst. Or. 5 , 11 3!estae, unhs ad persuadendum id quod 
~r .. Lms de Granadak ematen due~ defir{i;{ . · .. Il~o berekoa, baina lakonikoagoa da 
insignes" (Granada, Retórica ... , 510a). oa. E1emplos, esto es, dichos o hechos 

365 - Berdintsu ·0 1ca . nat . J tzen du Natura/is Quaestiones liburuaren . . . uraletati.k atera daitezkeen ondorio filosofi.k ai~arne_na egiten duenean, hots, elementu 
Jasotzen du pasartea. o-moraletauk -hburuaren bukaera aJd tik be 

366 "U e , raz-

- n hecho sucedido, o como sucedió ' til 
bonako edizio honen bitartez: Madrid f>~:rad paraP' probC3; lo que queremos". Aipamena eta itzulpena 

, o aez Y -, 1916, I. tom., 272 or.). 
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Le Goff-en hitzetan aurkitzen dugu gure liburuaren testuinguruan ongien 
txertatzen den definizioa: "un récit bref donné comme véridique et destiné a etre inséré 
dans un discours (en général un sermon) pour convaincre un auditoire par une le9on 
salutaire" (Bremond, Le Goff, Schmitt 1982, 37-38 or.) 

Izan ere, definizio honek exemplum izenekoaren ezaugarri garrantzitsuena 
uzten du agerian, hots , haren izaera narratiboa, betiere gizakiaren konbertsioaren 
lorpenera iritsi nabí duen pertsuasioaren erretorikaren harnean kokaturik. 

Cuevas-ek, exemplum-ak Barrokoan hartzen dituen ezaugarri formal, 
tematiko eta funtzionalak kontutan harturik, honako definizio hau proposatzen du: " un 
dicho o relato breve en prosa, que puede servir de prueba o ilustración a una doctrina 
religiosa, o de paréntesis a una conducta moral" (Cuevas 1989, 60). 

Beraz, esan genezake exemplum bezala ezagutzen dena sermoi edota 
idazkietako ataletan tartekaturik azaldu ohi dela, helburu desberdinak izan ditzakeelarik. 
Halere, normalean, autoreak -idazleak zein predikariak- azaldu nahi duena arintzeko, 
frogatzeko edota argitzeko erabiltzen duen ipuin motz antzeko bat izaten da 

Historikoki exemplum-a erretorika klasikoaren jatorrian bertan zegoen; 
jakina, autore kristauek ere berehala jakin zuten hartaz baliatzen. San Anbrosio eta San 
Gregario Handiaren eskutik hasiko zen exemplum-aren erabilera erlijioso arrakastatsua. 
Halere, predikazioetan ez da finkatuko haren erabilera sistemati.koa XIII. menderarte. 

Hurrengo mendeetan, eta batik bat XVI eta XVII. mendeetan, hau da, 
Trentokoaz geroztik sortutako giro ilunen ondorioz, exenpluek arrakasta handiagoa 
izango dute eta haien erabilpena askoz ere maizago gertatuko da idatzizko zein ahozko 
predikazioetan. Izan ere, denbora luzez zilegizko eta fede-zalantzarik gabe aurki zitekeen 
literatura bakarra bihurtu baitzen honako "eredugarri" hau. 

9.7.2.- HEDAPEN MODUAK 

Dagozkigun mende hauetan hiruzpalau izan dira exemplum-ak zabaltzeko 
baliatutako bideak. Alfabetatze maila sektore zabal batean oraindik apalegia zenean, 
sermoiak izan ziren entzule arruntengana iristeko lehenengo bidea eta garrantzitsuena. 
Horrekin hatera, tratatu izpiritualak, exenpluak irakurtzen zekitenengana helarazteko balio 
izateaz gain, tresna egokiak izan ziren "bigarren mailako" predikazioan ere: ozenki eta 
jendaurrean (familiartean batik bat) egindako irakurketaren bidezkoetan hain zuzen. 

Horiezaz gain, etxe eta komentuetatik barrena eurrez irakurtzen ziren Flos 
sanctorum edo bilduma hagiografiko ospetsuek ere protagonismo nabarmena hartuko 
zuten exemplum-aren zabalk:unde hartan. Eremu biotan, Cuevasek gogoratzen duen 
bezala, "el «ejemplo» aparece integrado orgánicamente en un contexto de prosa doctrinal 
o de relato biográfico" (Cuevas 1989, 62). 

Ezin dira ahaztu, bestalde, predikari eta idazle erlijiosoen eskuetan egon ohi 
ziren exenplu-bildumak. Horretara dedikatzen zirenentzako espreski prestatu liburuak 
ziren haiek, gaika ondozkatuak eta erabiltzeko gertu. Axularrek ezagutu zuen kultura 
espainiolean, esaterako, "prados espirituales" bezala azaltzen ziren bilduma horiek, 
izpirituek berran bazka zezaten burutua.k: bitziren. 

Edonola ere, exemplum delakoaren garrantzia.k: normalean ezein libururen 
mugak gainditzen ditu nasaiki, obra jasotzen duen herriarengan izan dezakeen 
eraginagatik hain zuzen. Cuevasek dioen bezala, "su papel divulgador es decisivo. No se 
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tra~ ya d~ ~uminar la inteligencia de un , 
la VIda religiosa de todo un pueblo" (Cu~~fs°f~~~~~~os profesionales, sino de cimentar 

9.7.3.- EXENPLUAK GERO-N 

Leheni.k eta behin esan b h d 
rr;ultzoa ez dela orekatua, hau da, ez d:ia ~ai~tGero-n ~arrena agertzen den exenplu 

gp e:~ms~alrtand (24_-34 orrialdeen artean) mordoxka ~~nesokrame· ~tu bdatez ema~en, lehenengo 
. . e an1tzetan zehar T h . i on oren, urntu egit b . 

~1bh_koak nagusituko dira, g~a=n J~e~~ auctt?ntas arlo~o aipamenak eta ~~ib%~ 
e~~~d;~~u;~taZ::~r~~~:~~~rabil~ra ~iste!:á1ic~z~~~ ~k~~~z:il~n ~8:it~ginez. 
Kap1tulu horiek bukatzean, exenpl~~~~r~86J1anoddu las'.llago ba~ean eta hobeto dosifü~c~~a 

uaz Joango dira. · 
Nolanahi ere den 1ibu 

ezaguna da sailkapena irizpide d~sber~an antzemat~n diren exenplu horien aurrea 
~993, 279): izan duten jatorriagatik eta i:~=rab~fn dai_tekeela (cfr. Polo de Beaulie~ 

artzen duten pensonaien arabera ( . zaki . o- .1 eagatik, exempla direlakoetan 
duren egitura fonnal eta logikoaren !:aberaak(~~1m~aked, etab.) ~~ta exenpluek erruafs':: 

ogia o metomnua) 
. Sailkapenaren problemati.k d · 

daitezkeen faktore guztiak G t . a , or ea, areagotu eaiten da iri .d . 
sai~atu beharko balira, beraz,ª;:~·e~~a~.) argiturik e~ daude~ean. Gero-:~a:d~~~ 
bera.ietan parte hartzen duten protagoniste~araoberren~an s~lkatuak izatea eskatuko lukete 

ra mondik ere. ' 
. Dena den, tesi Jan honi da ki . 

~f;!~rren planteamendu teoriko-erret;~o~n:;~ s~apef baten pertine~tzia aztergai den 
e e. nan utz ezakeen neuman jusrifikatuko 

Hori horrela, eta zaletasun . 
e~~~plua.k: ~ª:Protagonisten inguruan crara~~~~miko ~~tsak alboratuz, Axularren 
er IJIO~oen b1zitzen pasarteak taneka~e . nagusiki, eta pertsonaia sainduen eta 
Agu~tm, Paulo abadea, frai Gil "H n ~a~ra e~e (Santa Luzia, San Marti ---s~ 
handiagoa izango dute Bibliatik . , ·~~-go IJ?1zp1cu sa.indu" hura [393] etab) g~ ~ 

3asol4.l\.o ohiko exenpluek (Sanso Sal' . ' antz1 
Hal n, omon, etab ) 

l kuk az ere, gorago aipatu ka it l " . . . 
b~tik ~tas~na ~ta egiantzekotasuna izango llra UAU rragkm:ti!<o" horietan Historiaren 

at amtzmatasun klasikotik hartutaJco ex xu ~e al1atuko dituenak. Horretan 
faltaJco Gre~ia eta Erromako herri eta e ~npluek izango dute protagonismoa. Ez dir~ 
t~ak, konntiarrak (31 406) E p rtsonaiak:367 : Lazedemoniakoak (29 87) 
kideago b"d d ' ' rromatarra.k: "Lukan " · k ' , espar-

a I e en lekukotasunik: ere bada Indi, tale ? izene oak (33), etab. Garai-
. e o hem batuk (33) aipatzen direnean. 

go · . ~ama, oro har, pertsonaia historik · · . 
msmoa. Egiptoko faraoia (25-26) "Pisi tr A oe1 ego~nuko zaie exenpluen prota-

~leo:n.~nes (29), Erromako Publi~ Nas~a~~~ tenas~.º trr!111o gaixtoa" (27), Espartako 
T ndi~ (32, 405), "Catan Censorino" (32 " (30), P~rikles famatua" (31), "Solon 
_hrac1aco Erreguea" (408), Herodes " ), Co!y_s Traciaco erregue" (288), "Licur o 
367 - Erreferentziei kas . ( lehenb1c1co Erregue Ientil" h 300 g 
368 - Gogoratu behar :fa e¡:;~z :aetzrouk, Pbelutarh koren.?bi:e~tik jasoak dira gehienak. ura, or.), 

N ika erago Sc1p1on C · · 
as bera dela. Axu~ek jakingo zuen (??) pertson;p1btam famat~" bezala _agenzen dena Publio 

arruntek bakartzat har z1tzaketenik Ar a erberaz an zela, bruna ez dirudi . ak 1 
z ¡ b · · eago zalantza h diak · rr ur e 
he a ~eztatzeko orduan, izan ere, Pasarte biak .arrai an iz~go genituzke Axular horretaz ohanu 

artu z1tuela baitirud.i. J an eman z1tuen arren, protagonista desberdintzat 
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Vespasiano enperadorea (313), Antigono erregea (313), Semiramis (344), katilina (354), 
"Lenilla cerit9an andre handi" hura (354), Lais eta Demostenes (388), "Erregue 
Lysimaco" (389), "Erregue Cyro" (393-394), "Alexandro handia" (394), Neron gaixto" 
hura (349-351). 

Historikoki modernoagoak direnak ere badira: "Henrico [ ... ] 9ortcigarren, 
Ingalaterraco Erreguea" (351), Federiko III.a, Alemaniako enperadoream (406-407), 
etab. 

Bestalde, filosofoak ere izango dira bizitzaren nondik-norakoak markatzen: 
"gimnosophista" izenekoak (32), filosofoak (33-34), Dionisio filosofoa (296), Livio 
filosofoa (298), Zenon filosofoa (414), Antistenes filosofoa (446), Bias filosofoa (448), 
Diogenes filosofoa (458), filosofoaren eta zapatagilearen exenplua (430 or.), etab. 

Luzeen eta narratiboki borobilenen arrean honako hauek azpimarratu behar
ko genituzke: "Sesostris Egiptoco erreguea" delakoarena (409-411) Zaleuko "Greciaco 
parte bat9uetaco Erregue" haren exenplua, hiru orrialdetako ipuin gisa emana baitago 
(346-348) 

Aparteko erreferentzia mereziko lukete Historia Naturaletik hartutako exen
pluek, hots, animalia eta landareen exenpluek, gatazkatsuak eta, zenbaitetan, gaitzetsiak 
izan baitziren doktrinan egin zezaketen kalteagatik. 

Edonola ere, ez bide ditu AxularrekHistoria Naturalaren aurka zeuden 
aurriritzi horiek kontutan hartzen. Areago, burutu nahi izan zuen lan aszetikorako 
interesgarriak bezain praktikoak iruditu bide zitzaizkion hango adibideak. Ildo horretatik, 
ikusmiran zeukan irakurlego/entzulegoaren izaera herritarra eta "landu"-gabea, eta horren 
arabera erabiliko zituen gure autoreak. Esate baterako, korronte "ortodoxo"-enari 
jarraikiz, Juan de Bonifaciok 1589an De sapientefructu.oso obran garbi kondenatzen du: 
"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 instintos y propiedades que 
no les dió el autor de la naturaleza" [ 3. lib. 3. gutuna; apud Olmedo 1960, cxxxi] 

Axularrek, berriz, ez du inolako arazorik izango historia naturala ere 
baliatzeko, doktrinalki ondorio irristakorrenetarikoak baino ez aipatzearren erle eta 
txinaurrien adibideetatik sortuak genituzkeelarik (Gero, 34-37) -gogora bedi Inkisizioak 
espreski agindu ziola Donibane-Garaziko Huarteri atal hau berau ezabatzeko. Ezin ahaztu, 
bestalde, sagarroiarena bera ere. 

9.7.4.- EXENPLUAK ERKATZEN 

Gero-n bildutako aipamen horietatik askok (erreferentziatu gabekoak barne) 
Plutarkoren Apotegma -tik jasoak diruditen arren (ik. IT. eranskina), garaiko liburu 
aszetikoetan barreiatuak aurkitzen ziren gehienak eta ez bide zen jatorrizko liburuetara joan 
beharrik erreferentzia zuzenak izateko. Aipamenekin adierazi bezala, fondo amankomun 
ezagun batekoak bailiran agertzen dira nonnalean. Adibide bezala, hona hemen garaiko 
literatura hartatik jasotako paralelo antzeko batzuk. 

Remen J. B. Sanctoro-ren Prado espiritual izeneko liburutik hartu dirugun 
lehenengo bi hauek, esaterako, oso zabalduta zeuden gaztelerazko literatura aszetikoan. 

Lehenbizikoa Gero-n aurkitzen da 378-379 orrialdeetan, S. Jeronimoren 
erref erentzia -jatorrizkoa, beraz- alboan duelarik: 
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De cofTIJ) un Abad , 
curo a un monge que andava encendido 

enamores 
Estava en un monasterio un m . 

tan tentado de amores que en . onge de naczon Griego mancebo d 
apagar las llamadas de la carn:m~ma manera con todos sus exercici~s espiritwtl~s ; ;uenas panes Y fue 
sanar con una ane maravillosa . Y ~mo alguno monges lo sintieron, lo dixeron al Aba; rn;mos, no Podía 
injuriasse con Palabras de much~ d u~ que mando a un monge de los mas antiguos , e qual le quiso 

el se viniesse a quexar como si hu:~e~a~d~ :~:~· ~ ~espues que lo huviesse m:~v~~ :':i~~ue 
monges por testigos, los quales T o e monge. El anciano hizo ass· 11 , ra, 

de~er~oncado. El Abad entonces re~:e~:~~;~ ~~~) el mo~ge G_rieg~ avía sido el 
1

ct:sc~~~~i~:os 
ca día, y v1endose el monoe maltratad ge Y le dio perutencia como a culpado Es Y 
momento derramava much;; lagry o Y contanto falso testimonio acuestas Uorava y soÚ to passava 
desamparado de todo favor se echr:v~· y¡ se e~rava tristissimo en su celda Ue~o de amargura <>cava: y cada 
hazia mal recado en !Oda la , a os pies de Iesu Christo Y le pedía bol . , y viendose 

· casa que no dezian que I ! hazia ' que viesse por el No 
~s~:ol~~vantenitencia Y reprehensiones como: cu~pado ~:go lo testificavan dos ó mas mo~ges::. 
a esto el m~~;e etn::~~~~°!~º;.º le yva d_e '.1IDores, y ;i insisti::e;~p===~ el q~ acab~o 
amores? De esta man . zos, aun vzvu no puedo como ten o d s antiguos. Dl.Xo 
salvo" (Sanctoro Prcu:;ra 1~7c)uo su padre espiritual, Y el monge venc~o s~s ~:~on pens~ientos de 

' ···· · pensamientos, y se 

Ildo berekoa den bi arren 

é:s~=~ke:::~~ ==erentzk~a eta s::~~~~~e~~e b~e~~~~ ~~~~ i3 onialdean. 
' na as oz ere zehatzagoa delarik: z o testua Juan 

Del Abad Pablo que ada -
e ano quemava quanro avia trabajado 

El Abad Pablo aprobad.issimo mon . . 
s~stentava con datiles Y las honalizas d h ge, vzvia en el yenno mayor llamado Porfiri d 
m aun de trabajar con sus manos lo e un ueno _q(ue) alli tenia Y no tenia necesidad d o, onde se 

~~~~d~azyia~. ~lo otro porque s~ ce;1¿º !°~~~e ~~ºe~u=I :~:enester sin ~a ~trap:::~ !i~:~11~ 
• 1 evara a vender lo que hazi 1 apartada siete jornadas y m d 1 

=~~~~-~~:t~~ue~to p~r no estar ~~:.s:a ~~j~ !:;~~!~:~::~:!os ~ercano~qu: 1~ 
Y las quema va tOdas, por ~~:en~e~~':~~:l t recio dellas. y al cabo de 'cada año :-n:~~a :nosas della, y 
aunque no tuviessen necesidad de 1 os monges Y ennitaños que no avían de gran fue~o, 
la perfeccion" (Sane p o q(ue) obravan, Y q(ue) sin este traba. . dexar de traba1ar, 

toro, rado ... ,106 or.) ~o no Pod.ian llegar a la cumbre de 

. . Bestalde, exenpluen antzak . 
I~~~.:~g~~d~e~erekoa den beste ha~~~~;:':.ic~~ :al izateko, interesgarria 
honako "informazio" ra~adak, esterako, Casianoren 10 lib 24 kedaktatik~an Axularren 

au. ., · ap.-e ateratzen du 

( "Casiano escribe de aquel! dr 
alferkeriatan ez egotea ale . ) os pa es del yenno, que tenían or tan . 

monje vi via tan d gia , para perseverar en la observancia de la . : . . zmponante cosa esca 
por esto dejaba ::'::aºJ.:e Jaalcombopañía de los hombres que no le ~::ca:elzg1on,adaque cuando_algWJ 
com b ' Y ca del año pegaba fu á para n su trabajo no 

enza a de nuevo a trabajar" (Granada, Me,.,.,n . l 27e3go sus trabajos, para desembarazar la celda' 
,,..,,na , or.). , y 

h Beste edozein hartu beharre . 
anuz gero, argi antzematen da bertsioa h;:;il~og~~o aihpa~a iz'!-11 den Alvaradoren testua 

B" . en asiko zaiola Axularrenari. 
desierto todo lo zen entt:ndia e~to aquel gran Pablo primer Ennitaño el . 
provecho espmruaiue ;;11. ttab<l)ava, puestos los ojos, no en la g~ q~ aunque no~ vender en el 
~va al bo , tr - :!ava muy de ordinario, Y hinchía toda anc1a te~poral, smo en el fruto, Y 

ca del ano (Al varado, Arte de bien vivir ... 1031 su )cu(eva.de cestillas y esouenas las quales 
' or. azpunarraJc gureak dira) 
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Axularrek honela ematen du testua: 

saski eta otharre egiten haritzen zela eta gero azkenean, egin ondoan, astearen buruan, 
guztiak erratzen eta desegiten ziruela (Gero, 23) (azpimarrak gureak dira) 

Honako honetan azpimarratzekoa da nola aldatzen duen Axularrek 
denborazko kontzeptua: "urtearen buruan" jarri beharrean -Casianok esaten ornen zuen 
bezala-, abade zaharrak "astearen buruan" erretzen eta desegiten zituela egindakoak dio 
Axularrek. Baina, edozein modutan ere, garbi dago bertsioak asko eta anitzak zirela 
aszetika obretan. 

Sagarroiaren adibidea bera Axularrek eman bezala agertzen da V anegas
enean. Granadak ere badu horren erreferentzia zenbait (nahiz eta berdinak ez), haietako 
bat Guía-ren 63 orrialdean dagoelarik. Jakina, Granadak berak gogoraziko du Isaiasen 
liburutik (Is. 14) jasotako irudia dela sagarroiaren eztenena. 

Jondone Martinen exenplua ( Gero, 226-227) oso interesgarria da Axularrek 
erabili duen erreferentzia zuzen-zuzenean itzulita ematen duelako. Baina exenpluen 
barreiatzea dela eta, adierazi behar da patristikako liburuetan aurkitu izan dugula ohiko 
bihurtu ziren testu haietariko bat, Axularrenarekin ezin lotura handiago duena. Asko dira 
antzeko aipamena egiten dutenak: Martinus adhuc catechumenus hac me veste contexit 
(Rabanus Maurus: Homiliae; Sulpicius Severos: De vita beati Martini, etab.). Edonola 
ere Axularren testuingurutik hurbilago geratzen da Hildebertus Cenomanensis-ek bere 
Sermones obran dakarrena: 

Curn enim palliurn mediurn egeno partitus fuisset, apparuit ei Christus in nocte, eadem 
veste inducrus, dicens: Martinus adhuc catechumenus hac me veste contexit 

Axularren bertsioa ia hitzez-hitzezkoa da: 

Iondone Manhiek bere kaparen erdia probeari eman zioenean abiatu zen Iainkoa gau hartan 
berean, kapa hartzaz estalirik, erraiten zuela sendagaillaz: Martinus, hac me veste contexit. Ikhusazue, 
ikhusazue zer balentia egin duen Martinek, nola kapa hunez estali nauen, zer eman derautan (Gero, 226-
227). 

Honen aurrean, beraz, badirudi Axularrek erabilitako exenpluak -beste auto
re gehienenak bezalatsu- irakurketa aszetikoko liburuetan barreiaturik egon ohi zirela. 
Autoreek gero, funtsezko narrazioak mantenduz, irakurle-entzuleen egoeraren arabera 
egokitzen eta moldatzen zituzten exenpluok. 

9.7.5.- BITARTEKARITZAREN HIPOTESIA 

Orain arte adierazi den guztiarekin batera, eta aipamenei buruz esandakoan 
txertatuz, badira exenpluen erabilpenari buruz nabarmen utzi beharreko zenbait ezaugarri 
garrantzitsu Axularren obran zehar. Erabilpen praktikoaz ari gara, baliatzeko moduaz hain 
zuzen. Ezaugarri horietako askok, gorago esandakoaren ildotik, autore klasikoen 
errezepzioan erakutsi uste dugun mediatizazio bera adieraziko lukete autore kristauen obra 
zenbaitetan ere. Azal ditzagun adierazgarrienak. 

L - Ikusia duguna ikusita, badirudi Axularrenean ohikoa bihurtu zela 
aipamenak edota exenpluak multzoka hartzearena. Axularrek ez ditu derrigorrez hartzen 
banan-banan eta gero testuan uztartu. Haren lan egiteko moduak eramaten zuen pasarte 
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luzeak transkribatzera eta ord . -------
multzoka erabiltzen bide g_ eta iz~te:a. Gero sermoian edo liburu . 
patristika arloan ere aurki ~~aken. Ad1b1deak aipamen biblíkoekin a~~r:bkl1ltzík~rako~ ere 

egu erraz. • as oelcin eta 

. . Horietariko nabarmen b 48 . 
hburutik hartutako aipamen bat e gin o~~ore.n º:;:ean dkugu: Axul~e~ Esaera Zaharra1c 

. . ena e arriko du Jarrru.an 
Patnstíkako testuetan k . . 

~~r:~~~i~~I~~:~ ~ek b~ak elk;~~~~~b~~~ ~;~~~~~e:.in b~.n~ gehiagotan 
egmgo dute (nahi · kapttuluan Jamuan emango ditu · Xf?osmo m Proverbia 

r;:r=~aria in ~!;~{a1~~~~iz;:ec;2~~~ ~g): ~an)ks~~:;~s b~~~i~~~~e~e~~t 
omentanus hburuan n op1a dagien Martene Edm d · un us-

Horrelako jokab · d ak . 
horretan iritsi i · 1 e ohikoak ziren Elizak G 
berri aportatu ~~ ~~ez~~~d~~~tikak~endeetan idatzi liburuetar~, b~~s~:~ d~ktrie~n ~ 1~~"ª era 

oetara. na.uu ezer 

Axularrena ez bide zen salb . 
uespena izan jokatzeko modu horretan. 

2.- Ildo bereko jok b'd li 
antzematen dena. Multz a I ea tzateke autore klasikoen . 
lehenengo kapituluaren oka hartutakoak ere eurrez aurkitu uste i ru.p~en-exenpluetan 
Loci izeneko libururen ba~ e;a~~akzu, el satekurako, garbi adierazten du z:x_:;t:::r.~uk. S~/ero-ren 

e a es en artean. z va edo 
Hipotesi honen in 

oro har: Adibideak cr · be . guruan areagotzeko ezaugarriak h 
~en ~zala, bata ~~tear1: ~~oak cfu:a, denak jarraian eman:.~o a~~e; genituzk~ \ 

b~~=~tzkuntzan, h?ts, lafne~ h:~~ ;~rpra desberdin~tatik jaf oak b::S:er::: ~~ 
, sten denez, sllva eta loci direlak ak aus g~tz1tsuenak bakarrik azald 

. oet o ezaugamak. uz. 
h . Agian asko arriskatuz b · hi . . 
li~e~en ¡;iztie~ atzean Luis de Gr;u;ad3:r~~a ~::J.~s~ h~lere, adibide edo exenplu sona 

zuel;· be~~~~~~g~~u inolaz ere baieztatu nahi Axul:rr:~t~r;:i~-ren bat dag?ela pentsa 
zezaketelako h . anean ~xularren eskuetatik ib.litak ectanea hon369 erabili 
batean bildurik ~~:::~n. ~libru.na, ezaguna da Luis Je Gr~=~~~k ere erabilia izan 
aipatzen direnak (Ger:l~~hka )e~e .Collectanea mora/is hartan eta hai utarkorenak tomo 

, - . ia-ia elkarren segidan <laude b~rtan n zuzen ere hemen 
· Axularrek darabile d . . · 

Luis Granadakoarenean· n on ozkapenan Jarraituz, honako hau aurki d ak 
· ez egu 

"Cum Lacedaemoniorum rex lli 
saepenumero Lacedemonijs ne otium .po ceretur se funclitus eversurum civitatem 
abolebis iuvenum cotem U beg . exb1buerat, non permiserunt Ephori di quandam, quae 
praesenlibus, ipsa iuven~ ac r m mfestam a~pellabanr cotem iuvemutis ~ c:es, ~equamquam 

ueretur ad bellanc!i peritiam. Plut in Lac " ' qu hostibus semper 
"S . . . on (Collectanea, 877 or ) 

c1p10 Nas1ca q ·b d . . · 
Canbaginiensibus & G . ~ u1 us am d1cenubus res Rom . . 
sumus postea ' . raec1s m servitutem redactis· Imo . . anas iam m tuto esse, extinctis 
Utiles 'esse n~~ ;ullt supersunt, q_uos vel timeamus: ve! r~v~=;~c de~~ ~ummo in periculo 

. er quos non hcet impune securé . r . ensit, irum1cos per occasionem 
369 . H . q, neg igentes esse. Erasm. lib.8. Apoph" 

. on ~o Collectanea delakoaren hiru . . . 
phzlosophiae mor alis (Ko!onia 1604) lib garralen . ed1z10 hutsa izan behar zuen Loci e 

' urua, egia ommunes 
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(Collectanea, 890-891 or.) 

Cato Sensor semper se harum rerum poenituisse dixit, Si mulieri arcana detexistet: aut si 
mari profectus esset, quo terrestri itinere eundi facultatem habebat: aut si per negligentiam dien frustra 
elabi permisisset. Plutarc. & Ful. lib. 7. cap.2" (Collectanea, 891 or.)370 

Solonis !ex praecipue laudatur, quae quidem sancivit, filium nequaquam parenti necessaria 
vitae subsidia debere, a quo nullam artem accepisset. Ubi sup." (Collectanea, 893 or.) 

Azterketa exhaustiboa egiteko ez beta ez asmorik izan ez dugun arren, 
aipatutako adibideekin garbi dago kointzidentzia hutsa baino gehiago dagoela pasarte 
hauetan. Izan ere, Axularrek erabili zuen ordenamenduak erabateko paralelotasuna 
erakusten du Granadarenarekin: 

29. orrialdean: Lazedemonioen exenpluak 
30. orrialdean: Publio Nasicarena371 
32. orrialdean: 

Solonena 
Cato Cesorinorena 

Ezin bazter daiteke Granadak ere bere iturriak izan zituela eta aipamenak, 
agian, horrela ondozkatuak aurkitu zituela baiezta lezakeen hipotesia. Inolaz ere, 
aipamenak multzoka hartu ohi zirela adierazten duen adibide nabannena 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 lengua descubre las aficiones del hombre; porque cual se muestra Ja 
plática, tal se descubre el corazón; ca de lo que el corazón está lleno, habla la lengua (Guía, 510) 

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

Zeren Iondone Paulok dioen bezala: Corrumpunt bonos mores, colloquia mala (1 Cor. 
15). Solhas gaixtoek galtzen dituzte aztura onak. Eta erraiten dute filosofoek ere: Voces sunt signa 
conceptuum. Mihiak deklaratzen du zer dadulcan bat bederak bere gogoan eta bihotzean. Nor nola mintzo 
baita kanpoan, hala ohi da barrenean. Zer baitaduka gogoan, hura aipha nahi du iendartean, mihia da 
bihotzaren mandataria, mihian da ezagun nor den bat bedera, eta bai nongo den ere. londone Petri ezagutu 
zen bezala (Gero, 396) 

Horrelako amalgama eta iturri bereizketa gehiago izango genituzke honako 
hauetan ere (ikus testuen erkaketaz diharduen eranskina): Es 26, 11 eta 2 P 2, 22 (470-
471 or.) 

Garbi dago, beraz, horrelakoetan, aipamenak sortatan hartzeaz gainera, 
autore biek jo dutela erreferentzia horiek biak elkarrekin agertzen ziren toki hatera, toki 
berera agian. 

De Reuk oroitarazten duen bezala, ez bide da zalantzarik aipatu autoreen 
iturri zenbaiten amankomuntasunean: 

370 - Plutarkoren bertsioak aldea du Axularrek bere obran 32-33 orrialdeetako exenpluan egiten duen 
moldaketarekin. Adibide gisa, ikus gaztelerazko bertsioa: "Decia[ ... ) que en toda su vida de tres cosas 
solamente habia tenido gue arrepentirse: primera, de haber confiado Wl secreto a su mujer; segWlda, de 
haberse embarcado para un viaje que pudiera haber hecho por tierra, y tercera, de haber pasado un día 
sin hacer nada" ("Marco Caton", Vidas Paralelas, II, 312). 

3 71 - Kontutan hartu Granadak dakarren adibidea Erasmoren obratik jasoa dela. 
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"L . . e chercheur qui étudie deus textes in , 
pa1nst.1ques peut condure a J'existence d' . ~pendants ayant un choix commun de fra 
textes d' dan une source mtennedi · s· 1 gments 

epen ts, les conclusions s'avéreront d'autant 1 " ilair~; I e chercheur se trouve devant deux 
p us iac es (Reu 1993, 334) 

k . 3.- Aipamen eta exenpluen k · tik 
. asu htpotesi horren sustatzaile izan daitezk asuak1s Ba za~alean, dena den, badira zenb . 
izan da beste batzuena.k balira be een . . atetik, behin baino gehia au 
bar, esaterako, "Eta badio Casian~:1:r~~tef ditue~a Axularrek aipamenak.g~:;:tu 
denez -eta Axularrek ere ondo .aki· u zerem ignoro, & virgo non sum,, da J . o 
Sal~s~koaren Filorea (1609) liburu c!s en behar zuen hori, besteak beste Fra~t:f°:ª 
Basilio Magno zen, eta ez bera.k zioen~. tsuan bertan agertzen baita-, esaldiaren "aita" ~~ 

. Horrek aipamena beste b · tik 
ez Kas1anoren obratik zuzenean non aite hartua zela adieraz Ieza.ke inondik 

· ere, eta 

Bestalde, ikusia du!!ll Axularr k 
~ere bobhraren izaerara moldatzekotoeta zenbai~er: duela zalantzarik beste autoreren hitzak 

a, . e arrezko du esplikazioa ed, · ' z~ntzua ere aldarazteko. Batzue · 
testumguruan erraz, zuzen edo egoki ºstaartzeanphfidkalz10a baliatzea, besteak beste~;pegia 

n ez e a.ko. , .., ua 

kri Jakina, jokabide hau batik b t . . 
staua garbi eta zalantza i . . a aurore Jentilekin genatuk:o da eta . 

Axularrek .doktrina kristauera ~~~it~=~ uz.ten dut~n e~ile. laistauekin.' Ho~z d~~~~a 
exenplu-a1pamenetan. Adierazcrarna d ~tu~ egm ohi ditu paganotzat dituen egile ' 
emagalduarekin duen harremanar~n "kristaªuku' ikus1 bezala, Demostenes filosofoa.k L,,~n 

ntza-prozesua". ......s 
Egia aitortuz saratarraren . . . 

beret.sua era.kutsi zuen: "Luis de Gr Itui_n izandak:o Luis Granada.koak . 
conciencia" (Blüher 1983 350) anada llevo a cabo esa adaptación sin duda ae~e J~ra , . • c1enc1a y 

k ki Baina planteatzen den arazoa da E': ba~&'ara!Uta ag~nzen diren egokitzape~!ne~~1%_Iuet~ (eta aipamenetan) jatorriz
oram arte izandako aztarnek bigarren auker:~~rr rea den ala beste batzuena. 

. Ildo horretatik onar . cr - etara garamatzatela zuzenki. 
bid~ zegoen Granadari bur'uz esa~~~~ª hone"%n bukatzeko Axularren iturrien anean 
go~ eaz-Axularren beraren planteamenduari~;~e~eatzea eta -behar diren distantziak 

. "[ ... ] presenta su doctrina en el l 
flwda de autores de la «devotio moderna>>, medie:e~e :~un ~urnanism.o ecléctico, de síntesis amplia y 

U d b
. , a es e la Iglesia y clásicos" (Cilveti 1974 184) 

" ~ azu iarraren plant d , . 
Iaburbiltzailea", baina batez ere "d e~en ua ere zabala izango litzateke eta aldi b 

evotto moderna" delako horren Iaburbiltzail: erean, 
ea. 
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________ X.- Tratamendu e/okutiboa _______ _ 

"Axular s'inspire d'ailleurs tres librement de ses sources et son 
oeuvre reste personnelle par la composition, le mouvement et le style" 

(Lafitte 1943, 39). 

Gero liburuan daudekeen osagai edota faktore originalak biziki nabannenak 
dira esparru elokutiboan. Izan ere, arlo horretakoa da liburuak duen elementurik 
originalena, hots, beste hizkuntzetako ereduak izan arren, euskararen barne-baliabide 
propioen erabilpen bikaina erakusten duena eta euskal prosaren historian lehendabiziko 
hikuntz egokitzap~n ahalegin interesgarria izatera iritsiko zena. Metodologikoki ikuspuntu 
erretorikotik egina bada ere. 

10.1.- GERO-REN ELOKUZIO-BIDERATZAILEAK. 
HIPOTESI ESPLIKA TZAILE BAT EHUNTZEN 

"Es probable que la mayoría de los escritores medievales a través de 
Europa continuara la práctica clásica de escribir sus obras literarias para ser leídas en 
voz alta[ ... ] Esto ayuda a determinar el estilo siempre retórico así como la índole de 

la trama y la caracterización" 

(Ong 1987, 153) 

Planteamendu elokutiboak, berez, baditu betiere modu batekoa zein bestekoa 
izateko arrazoi konkretuak eta, aldi berean, baldintza gisakoak direnak ere. Horiek guztiak 
bereizteko funtzionalitate ezaren gainetik iraganez, guk "bideratzaile" moduan azaldu nahi 
genituzke, irudiz -eta honetan datza hipotesi esplikatzailearen muina-, testuaren moldaketa 
forrnala ematen arituko diren faktorerik garrantzitsuenak. 

Honako honetan, aszetikako lana den heinean, berezko diruditen bidera
tzaileak, batetik, eta "pragma"-tikoak edo direnak bereiztu beharko lirateke ziurrenik. 

Edozein predikarik berbaldia ederragotzeko izan ohi zituen asmo arruntez 
gainera, Axularren prosaren alderdi elokutiboak badu bat, berezko deitu duguna, 
aszetikaz diharduelako ezinbestean isladatu behar dena eta, neurri handi batean, testuaren 
bideratzaile bihurtuko dena: irakurlearen baita hunkitzeko premia. Bestalde, testuaren 
eraketak berak erakusten duenez, eta, neurri handi batean, ohiko predikarien "ofizio"-aren 
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ondorioz, bada Axularren elokuzioan ahozkotasunaren fenomenoarekin hensiki lotua 
dagoen bigarren bideratzaile berezi bat ere, ahaztu gabe, jakina, hizkuntzari berari zor bide 
dakiokeena. Horiezaz mintzatuko gara ondoren. 

10.1.1.- HUNKIGARRIT ASUNA 

Kontzeptua adierazteko hitz egokiago baten faltan, aszetikako testuei dago
kienez, "hunkigarritasuna" irakurleen barnean eta afektuetan eragiteko premiarekin loturik 
legoke. 

Docere eta deleitare edozein sermoiren helburuen anean bazegoen ere, azpi
rnarratua dugu movere izango dela benetan predikariak bilatu behar duena, entzule-irakur
leen "konbensioa" azken finean. Jakina, helburu hori areagoturik azalduko da bereziki 
aszetikaz diharduen liburu batean. 

Ezaguna denez, helburu horiek erdiesteko erretorika eklesiastikoak oso 
rnodu zehatzean zituen garatuak hainbat baliabide. Horiek guztiek, zer esanik ez dago, 
izaera zenbaitetan bortitza, zenbaitetan leunagoa, baina betiere "hunkigarria" eransten 
zioten testuari. 

Formalki ere elementu nabarmenak dira eta garapen modu bereziak ekartzen 
diziote obrari. Izan ere, argumentazioaren garapenean anplifikazioari eskaintzen zaion 
funtzioa areagotuta geratzen da hunkipenaren atal honetan hartzen duen egiteko berria
rekin. Granadakoak zioen bezala, "es propio de la amplificación, no solo convencer al 
entendimiento para que crea ser la cosa máxima en su género, sino inducir tambien á la 
voluntad al amor, ó al odio, ó á otro cualquier afecto" (Retórica, 530a; azpimarrak gureak 
dira). 

Baina, orokorrean mintzatuz, afektuetan hunkitzeko ohiko bidea anplifi
kazioarena den arren, bada zehatzago denik ere. Erretorika klasikoan figura edo irudi 
bezala agertzen ziren horien anean gomendatuenak honako hauek ohi ziren: errepikape
nak, jarraiango galderak, harridura perpausak, apostrofeak, hiperboleak, etab. 

Axularren liburuak, ikusi den bezala, faktore honi zor dio elementu "drama
tiko" -aren lantzea, eta ez bakarrik testuari hainbat pasanetan isurtzen zaion hunkigarri
tasunagatik, tesruaren balizko predikazio baten "antzezpen"-ak inposatuko lukeen mime
tismoagatik baizik. Are gehiago, egituraketa dialogikoak berak obraren barne-indarrak 
erakutsiko lituzke nabarmenkiro, irakurle-entzuleak tentsioan mantendu nahi dituen an
tzerki-formula bat iragarriz. 

10.1.2.- PROSAREN BARNE-ESKAKIZUNAK 

Ezaguna da edozein hizkuntzatako literatur prosaren ereduaren eraketak 
dituen zailtasunak bertso edo neurtitzaren inguruko munduak dituenak baino biziki 
handiagoak direla. Azken honen ohiko egitura neurtuak (gehiago-gutxiago neunuak, esan 
nahi baita) eskatzen dituen erritmoa eta musikaltasuna, esaterako, elementu erraztaile dira 
literatur hizkuntza sortzerakoan. Prosak, aldiz, antzeko ezaugarriak (oreka, erritmoa, 
etab.) behar dituen arren, ezaugarri horien tratamenduan bensoaren eremutik aldendu 
beharra du, harekin konfunditua izateko arriskurik gerta ez dadin. 

Erretorika klasikoa ohanua zen horretaz eta bideak ere jarriak zituen 
prosaren hizkuntza, neurtu gabea izanik ere, erritmikoa suena zedin. Eta gogoratu 
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beharrik ------
. ez <lago, erritmoaren oin · zk · 

azp1an etengabe "jotzen" d ~ .º osaga.ia elemenru errepikakorra da be. 
errepikapena uena ama garbiegi antzeman ezinezk bihtr, testuaren 

o urtzen den 

Hori 1ortzeko err t rik kl . 
mentu erre ikak · e 0 ª asikoak aurrikusi z · b · · 
azken fine~. orretan omarritu ziren nagusiki. Geroago ¡~~~~:"k ab~deak, beraz, ele

egmgo zuen bezala 

Nabannena da hori · G ' 
multzoak, askotan neurri be guztra ero-n lexikoaren erabileran ( . . . . 
suna), baliabide homofonik~~:oak), perpausen egituraketan (paralelis~~':tr~ª eta ~tz 
mentatzaile emepikakorre be eta, pentsamenduaren eremuari dagoki ~ nagus1ta
anplifikatzaile gogokoenet~o 1~)( cBo"!moratio delakoa izango da Ax~n:~~oera argu-. 
zehatzago. · ama honetaz guztiaz XI kap ·tul ih ezaugam 

. t uan ardungo da 

10.1.3.- AHOZKOTASUNA 

"La escritura nWica pue.de prescindir de la oralidad" 

Ong 

. E san izan da guri da ªok:i . 
htzk!-Jntze~ ezagutu zuten Erdi Ar;Err~n ?ara.i honetan, eta modu berezian inguruk 
guzttetan izan duela eragina (cfr. Deyermo:~8s~~an, ahozkotasunak ia literatur jener~ 

Baina ez hori bakarrik:· . 
planteamendu err t rik ak . ' ezaguna ba.ino ezagunagoa da h . 
konfigurazioa ah eJ o has1era-hasieratik zor diola ahozk gu º!1ª btldu_gaituen 

~;~~~~¡j~d~rr~i~~b~~~~~~~e~~~:::!~u~~~:~:~~r~ºi~~~~ob~=s~::e~~~ ª tapuntu duren artean. or · on agertuko dute, 

b . Gurean ere ahozkotas . 

A~~f!e~~:~ ~~tn~~~ be~~~;~1~~~~~r1~~tb·l~uruk~e~°E~~~~e~b~~%~:U~ e~~~!ª 
. ' m 1 oaren obraren ah zk · ' 

Egia da demostratzeke du!mla . . o o izaera. 
~a1e<ll?372 nolako eragina izan duen "ahozk oram~ prosaz ezagutzen den lehen lan origi-
at egmgo genuke Ongen hitzek:in: otasun delako horrek. Halere, hipotesi gisa, 

"[ ... ] en todos los maravillo 
Y en ellos vive la palabra hablada ~ d slos mundos que descubre la escritura todavía les .nh 
manera dir . . · o os os texcos escritos ti ' es 1 erente 
Ir . ' . ecca o indirectamente, con el mund . enen que esrar relacionados de al una 

ansm1nr sus significados" (Ong 1987 17) o del sonido, el ambiente natural del Ieng . g , . uaJe, para 

fü -OricrinaJa di . º ogunean, ezin dira ahaztu . . 
eg1leak erretorikoki ... be aurreko ala.letan egm diren oharkiz . 
mintzatu gara lib m ?tal.ua" eta ancolatua dela adierazi nah. b . unak, izan ere ez itzulia eta 

lllllan aurki daitekeen testu-dependentziaz. 1 aitugu, ez besterik. Goago ere 
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Izan ere, horren guztiaren arrazoia honako konstatazio hauetan bailetzake: 

"Rhetorike, o retórica, significaba básicamente el discurso público o la oratoria que, aun 
en las culturas tipográficas y con escritura, durante siglos siguió siendo irreflexivamente, en la mayoría de 
los casos, el paradigma de todo discurso, incluso el de la escritura [ ... ) Así pues, desde el principio la 
escritura no redujo la oralidad sino que Ja intensificó, posibilitando la organización de los «principios» o 
componentes de la oratoria en un «arte» científico, un cuerpo de explicación ordenado en fonna 
consecutiva que mostraba cómo y por qué la oratoria lograba y podía ser dirigida a obtener sus diversos 
efectos específicos" (Ong 1987, 19) (azpimarrak gureak dira) 

Euskal gizartean etenik gabeko eragina izan duen ahozkotasunaren kontzeptu 
zabal horrek, dena den, baditu bi alderdi Gero-n beste hainbat faktorek baino zuzenago 
eragingo dutenak. Alde batetik, Axularren prosaren izaera alde guztietatik predikagarria 
genuke eta, bestetik, komunikazio-sistemaren hariaren beste muturrean dagoen mezu
hartzailea. Azken honen irakurketa moduak ezagutzeak prosaren eraketa biziki marka 
badezake ere, mezu-igorlearen predikatze-azturak erabateko konfigurazioa emango lioke 
prosari. 

10.1.3.1.- Predikagarritasuna 

Gero-ren egituraketaz mintzatzean adierazia dugu Axularren obran etengabe 
agertzen dela " predikagarritasuna" ezaugarri bezala, bati.k bat gaiaren garapenean, 
argumentazioa eratzeko orduan eta argumenruak emateko jerarkizazioan. J akina, ez dira 
horiek predikagarritasunaren adierazle bakarrak, baina, edonola ere, bai orain arte ongien 
erakutsi dutenak Axularrek nolako eredua zeukan obra taxutzean. 

Predikagarritasunaren kontzeptua, dena den, areagoturik azalduko da atal 
elokutiboari be girada bat ematean, bertan aurkiruko baitira pronuntiario delakoaren bidez 
ebaki zitezkeen elementu garrantzitsu gehienak. Izan ere, Burkek oroitarazten duen 
bezala, 

"Los frailes se inspiraban en la cultura oral de su tiempo. Predicaban en estilo coloquial 
haciendo uso de juegos de palabras, rimas y aliteraciones, gritando y gesticulando, utilizando los cuentos 
populares para ilustrar su mensaje o componiendo canciones para que las cantasen sus feligreses" (Burke 
1991, 120). 

Idazle bihurtu predikariek ere sermoien prestakuntzan eta predikazio unean 
berean hartutako esperientziak: erabat markarurik utz zezakeen (uzten zuen!) idatzitakoa. 
Eta Axularren kasuan ere predikari-esperientziak: "markaturik" utzi zuen liburuan isuritako 
prosa; idatzi izan ohi zituzten sermoi guztiak: bezalatsu, beraz. Hori bera baino ez litzateke 
behiala Altunak aitorturikoa: 

"( ... ) la docencia ejercida durante más de quince afios, la práctica semanal de la predicación 
y los llamados «ejercicios de tonos» y lecturas públicas a lo largo de la fonnación religiosa, factores 
todos ellos que crean[ ... ] un hábito de elocución y pronunciación [izango lirateke)" (Altuna 1979, 146). 

Honekin, esan beharrik ez dago, erretorika klasikoak oro bar eta errerorika 
sakraruak bereziki erakusten zuten atalik "entzungarriena" baino ez da azaldu nahi, ahoz
kotasunarekin hautsi ezinezko lotura duena hain zuzen. Besteak beste, bada, predikagarri
tasunak: elemenru dokoratibo fonetiko-erritmikoak: eransten zizkion kontatzen zen hari. 

Baldin jeneralizatzea zilegi balitzaigu, zalantzarik gabe esango genuke 
honako honen antzekoa litzatekeela Axular bezalako predikarien planteamendua: 
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"los predicadores barrocos 0 - . 

para facilitar la transmisión del . P ruan especial atención en usar las figuras d . 
d 1 mensa1e, o sea las q - · e mayor eficacia 

e proceso de comunicación como ' u_e mas mtegran al oyente, haciédole ·c· . 
colloquium[ ... ); la addubitatio y ~ttas admiras~n, . por e3em~lo, la apóstrofe [ ... ); la co=nz~cpaet~[Ivol 
o sea la . ciones en estilo dir t . zo ve 

, que oralidad desempeña aquí un papel muy un· portan "ec(cº o exclamaciones; la prosopopeya etc 
te erdan 1988, 65). · 

IO.l.3.2.- lrakurketa moduak 

lrakurketa modua deituko du · 
marka zitzak:een -eta markatu ohi zitue ~ IZa::go da elocutio delak:oaren ezaugarriak 
d~en ~zala, " «leer>> un texto quiere dec~-co en . aktorea, i_zan ere, Ongek oroitarazten 
gmac1on, sílaba por st1aba en la lectura 1 nvernrlo en somdos, en voz alta o en la ima-

brada en las culturas altamente tecnológic:;~~~ ~;e: ~asgos en la rápida, acostum-

. Oro har, Axularren aarai . d ª . . 
ez?erdinak: az:pimarratu nahi genit~zke ~n:~ok10~ het?ean: honako irak:urketa rnodu 
gamera: batetik, apaiz eta erlúo- 'zo~ k o~arekin ohiko b1hunu den irak:urketa isil 
ahoskatuz alegia; bestetik jende gi e z~gitena -horrela baitzuten aginduta- t az 
tzago, testura iristeko mod~ak. arrumaren trak:urketa motak edo, agian hobe et<{ z~~t:_ª 

,, Azken hauen artean ere jakin irakur . 
keta era ezberdinak bereiz litezke ~ti ~·ak: lenai:en edo mezu-hartzaileen "irakur 
autoreek, hala nahi izanez gero ko~tutanereharrr .urakleen gaitasunarekin lotuta zihoazenak eta-

, zttz etenak:. 
Lehendabizi, bada, nolabait k 1 

tzen zuen irak:urketa mota hedatua373 e e o P_ anteamendu komunitario-kolektiboa eska-
~zen zuena eta nolabaiteko gizane-fu;tz:~· Jendaurrean ~~aideren batek ozenki buru
~ak:urle ~ntll!en irakurketa modua indib'd~e~era ere msten zena374; eta, bigarrenik 

ota ozenki eguen zena , 1 u a izan arren, ahoskatuz eta hitzak: ebaki; 

. Ildo honetatik, eta bestela 1 
~re hiru multzo "tipo" nagusi -bak:oitzarf antekia~z _bada ere, García de Enterríak: (1993) 
zrakurleen anean· zego on rrak:urketa moduarekin be,.,e · t di · - •' 1z en tu 

. "[ ... ] había un grupo que era ca d . 
h~milde [ ... )es decir, lectores que tenían capaci¿: ar: leer ~esde_ el Itbro más refinado al pliego más 
a amco de lecturas que se les ofrecía. Otro grupo p ás transitar comodamente de un extremo al otro del 
men?r. ~e lecturas, aquellas que afectaban de una ~ m numer?so, no sería capaz más que de leer un tipo 
sens1b1bdad Y a su mentalidad O , anera más directa a sus intereses Y preoc . 
(García de Enterria 1993, 126).. tro grupo aun tendría que recunir al apoyo de la lectura :~~otin::·t.~~. 

zi ak Lehen eta bigarren multzokoen . . 
tz een arren -ez ezinbestean jakina t edgaitasunak irakurketa isilera eraman 

anean-, beti zeukaten irak:urke,ta oze~; a, ~nola er~, nekez bigarren multzokoen 
373 - Irakurk en au era, emtmoaz eta maila fonetikoaz 

eta mota honen maiztasuna nolakoa zen .aki . 
Salo~~nek idazten zuenarekin: "por lo ue h J teko arazo latzak dauden arren, bat egingo genuke 
I>rac11co mucho más de lo que Paree¡;_" (S~ ace a la lecrur~ colectiva, creo yo, en efecto, que se 
Erabateko~~~alc dira Margit Frenk-en hitzak~~on eta_ Cheval1~r 1983, 81; azpimarralc gurealc dira). 

374 co~ la audic1on" (Frenk 1982, 110). . Todav1a en el siglo XVIT la lectura solía identificarse 
- [ ... J la lectura en voz alta para 1 . . 
cimientos de la sociabilidad de la é~~eº~!' ~gue siendo durante u~ tiempo considerable uno de los 
mismo de las intimidades populares" (C~er l~~~~;). la penetración de lo impreso en el corazón 
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ohartzeko irakurketa isilak baino parada gehiago eskaintzen zuena alegia. Bigarren 
multzokoen ezaugarria ohi da, dena den, ezpainen bidezko irakurketa, irakurketa ahos
katua hain zuzen, trebetasun ezak errazen eta gogokoen bihurtzen baitzuen era hori. Char
tier-ek gogorazten duen bezala, 

"Para [ ... ] aquellos que proceden de medios que acceden con lentitud al dominio de la 
lectura y para quienes el libro sigue siendo un objeto inusitado, extraño, raramente utilizado, la antigua 
manera de obrar continúa siendo, sin duda alguna, una necesidad; y, hasta el siglo XIX, los lectores 
neófitos y torpes se distinguirán de los demás por su incapacidad para leer en silencio" (Chartier 1991, 
126). 

Irakurketa komunitarioak -besteren aurrean eta ozenki egin ohi zen ira
kurketa mota, alegia- familia eta multzo integratuen bidez burutzen ziren, horrela jende 
alfabetatugabea ere "irakurle" izan zitekeelarik375. Edozein modutan, bistan da irakurle 
" trebatuago" bat behar zela hartarako. Dakigunagatik, ahozkoaren nagusitasuna zuen 
mundu hartan, normalean bella eta neguko arratsalde luzeetako "aisialdi" antzekoak 
zirenak (rnintzatzeko eragozpena zuten lanak barne) baliatzen ziren horretarako. Horiek 
bezain aproposak, dena den, mahai ondokoak, bidaiak, etab.: 

"Miguel Giginta, basado en esta práctica de la lectura grupal, indica que en las casas de 
trabajo deberá haber personas que «les lean durante el trabajo cada mañana historias verdaderas [ ... ] y 
después de comer libros de sentencias, dichos y preguntas y respuestas, comenzando en lo de las historias 
por las más antiguas que se hallaren en romance: y las postreras sean de las propias provincias». Continúa 
señalando que a la hora de la comida deberán leerles vidas de santos y en invierno o verano fábulas 
morales" (Tratado de remedio de pobres. Coimbra, 1579, 15 or. itz., apud Carnpbell 1993, 212). 

Bada garai hartako euskal testuen artean honetaz argibiderik eman dezakeen 
lekukotasunik ere. Materrek marinelei aholkatzen dienagatik, zinez pentsa daiteke gai 
erlijiosoen irakurketa publikoak itsasoan ere egin ohi zirela goizez eta arratsaldez, hori 
bai, lehorrean ez bezala, apaizaren bideratze-eginkizuna haietako batek hartzen zuelarik: 

"Goicean demborac hala emaiten duenean, ~uec itsasoan ~biltzaten Marineloc bil ~aitezte 
elkar gana, iar ~tezte belhaurico, eta ceuen gogoac Iaincoa gana ailtchaturic, eta ceiñaturic, erran ~~ue: 
Pater noster: Ave Maria: eta Credo, latinez edo euskaraz. 

Eta hauquen ondean erran beca cuetaric batee appur bat gora eta haguitz orai hemen 
ibenico dudan othoiiza: Eta bitartean edugui begite bertcec ere hartan gogoa.. encun begite, edo norc bere 
liburuetan ixilic iracur ~te" (Materre, Dotrina ... , 327-328 or.; lerropekoak gweak dira). 

Etxeberri Ziburukoaren liburuek ere -bertan erabilitako eskema metrikoak 
batik bat- hipotesi honen berma lirudikete. 

Ildo horretatik, topos-aren kutsua ukatu gabe, Axularrek "Eztut liburutto 
haur letratu handientzat egiten. Eta ez xoil, deus eztakitenentzat ere" (Gero, 19 or.) idaz
ten duenean badirudi aldez aurretik fokatzen duela kulturalki nekez zebilen eremura, eta, 
praktikan, doi-doi irakurtzen zekitenen gizarte-geruzara. 

Zinez pentsa daiteke, beraz, -baina ez horregatik bakarrik, noski-, Axular 
predikariak liburua idatzi bitartean gogoan hartutako errealitatea izan zela "ahozko ira
kurketa"-rena. 

Nelsonek erakutsi bezala, XVI-XVII. mendeetako autoreek jendea, hots, 
litekeen irakurle-entzuleria, begien aurrean bailegoen idazten zuten: " la práctica de la 
lectura oral hace a los autores expresarse «como si en realidad hubiera gente ... 
375 - " [ ... ) muchos «lectores» no aprehenden los textos más que gracias a la mediación de una voz que se 

los lee" (Chartier 1996, 38; azpimarrak gureak dira). 
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escuchando» Y no sólo «hipótesis» a las 
actuales" (apud Ong 1982: 1987, 153) cuales normalmente se dirigen los autores 

. . Bestalde, -eta honako punt h . 
~entz1ari ~uzenean doakiolako- ezagun~ d!u g~ant~1 handikoa da egilearen espe
z:tzaketen rrakurketetatik portzentaia altu b apa1zen rrak_urke!a mota. Egunero ecin 
(j~ndaurr~ko ~Itu erlijiosoko ohiko irakur:~~:f ahosk~turik e~n behar izaten zituzfen 
~ oskaturik egm behar izaten zituztenak) O e~a. no a ez, hru.ek bakarka egin arren 
rrakurtzen zutena belarrien bidez ere dastatz~n ~~nozul, esan_ ge_nezake ohituegi zeudel~ 

. e orm a emtmikoak baloratzen. 
. Honek guzuak ezinbestean bid 

alegia) idatziz prestatzen zuten oro ahozk eratzen zuen _gero predikatzeko (ahoskatzeko 
. o parametroen b1dez buru zezaten. , 

. Berbaldiaren edergailuen b "l . 
izan zenik Axularrek egin zuena. era I eran ikusten den bezala, ez dirudi bestelakoa 

10.2.- ELOKUZIO-EZAUGARRIAK 

. Argi dezagun, aurrera baino leh hi 
~rretorik~en ikuspuntua azpimarratu nabi d l e~ago, ~ntz planteamendua aipatzean 
riko den hizkuntz jaricaren "bertuteena" l e a. emen, ham ~zen ere Gero liburuan isu

' e ocu110 atalekoak direnena alegia 
· Axularrek ongi barneratua bid . 

hburuan barrena ikusten denagatik baieztatzen ~u~e~e~~~~orikaren prezeptiba, eta hau 

. Saratanuaren lana bada bertu . . 
herriko e!-lskarararen harnean tx~rtatz~a izan te erretorik<?~· ida~teko ia usatu gabea zen 
razten baitzuten nolakoa izan behar zu hizkugo da nagusiki, klasikoen arauek garbi adie-

en ntzak, testuak xedea lonuko bazuen 
. Esana dugu jadanik aarai ho . . · . . 

zrr~nek etengabe jo zutela "hirutas~ saind n~~- erretorika ekl~s1asnkoa garatzen saiatu 
ba~ bat elocutio-an ikusiko delarik H . ua osatzen zuten haien obretara, hurbiltze hau 
haie~ obretatik jasoa izancro da. Ho~ /1m zuz~n ere, horretaz teorizatuko den gehiena 
medi<_>s de la retórica antigu~ entran aq~ ~ Cu~1;1sek gogorarazten duen bezalaxe, "los 
(Curt:J.us 1976, 115). serv1c10 del nuevo mundo espiritual cristiano" 

· . Ohikoa da erretorika klasikoan · · 
erretorik:a hburu guztietan errepikatuta aurki aipatzen ~rren lau espresio-e zaugarriak 
ere. Honako hauek izango aenituzke la k- tzea,_ zenb~tetan beste izendapenek:in bada 
suna), perspicuitas (argitasu~a) ornatus ur(::i . punta)s (hizkuntz garbitasuna edo zuzenta-

' ertasuna eta aptum (egokitasuna). 
k Elementu hauek guztiak izan d · 
~zaren e~ mezuaren egiazko egituratzaile~ rf 1Jbran barr~na erabiliko den hiz

aruka erakoa izango da liburua bera eta aldez a . ~ º1ª den hai_en tratamendua, horren 
a era. urre P anteaturiko helburuak Ionzeko 

Halere, espresioaren ezau . h 
etengabe ibili beharko dugula ar g~ au<?k tratatzean ez genuke ahaztu nahi 
Manara G llik gumentaz10 atalan eta estilo · & 

. . arave azpimarratzen duen bezal " ar~nan erre1erentzia egiten. 
remitrrse, continuamente, a la eficacia a el te~a de las vinutes elocutionis obliga a 

argumentattva, por un lado, y, por otro, a la 
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función ornamental de los medios por los que el discurso se construye de modo correcto, 
claro y elegante" (Mortara Garavelli 1991, 132). 

10.2.1.- AXULARREN HIZKERAZ 

Mitxelenak behiala baieztu bezala ("Axularren azalaz, hizkeraz, nahik:oa eta 
gehiago esan da", Mitxelena 1954: 1988, 41), askotxo izan dira gure anean Axularren 
hizkeraz iharduten aritu direnak, betiere, Urgellek (1991, 910-hk.) ohanarazi zuen legez, 
arazoa modu batean (hizkuntza jasoa erabili zuenekoa) zein bestean (herri hizkuntza 
zerabilenekoa) mitifikatuz. 

Arazoa planteatu den bakoitzean, mutur batetik bestera ibili izan dira 
autoreak, a priori gisako erabakien ondorioak bilatu nahian gehienetan. Herri hizkun
tzarena bazen a priori-smoa, argudio guztiak horretara, hori demostratzera bideratzen 
ziren. Beste aldetik hizkuntza landua zerabilela agertuko ziren, normalean erdibiderik 
onartu ere gabe. 

Baina Axularren hizkuntzaren inguruko mintzagaia ez da beti laudorioen 
ildotik abiatu. Zenbaitetan, Axularren hizkera dastatu baino gehiago, kritikatu eta gaitzetsi 
egin izan da. 

Ezagunak dira idazle zaharrak arbuiatu dituzten askoren iritziak. Zerrenda 
exhaustiboa edota luzeegia egiteko asmorik gabe, argumentu garrantzitsuena baino ez 
dugu hona ekarriko. 

Arazoa gehiegi pertsonalizatu nahi ez bada ere, kritikoen anean kokatu 
beharko genituzke hogei urtez Euskaltzaindiko idazkaria izandako Nazario Oleaga 
bezalakoak. Honek, Villasantek dioenez, honela ikusten zuen Axularren idazkera (eta 
hizkera): 

Bein, Axular goraipatzen genduela entzunez, auxe esan zigun: Zer ari zerate Axular 
goraipatzen! Ara, emen danok idazten degu arek baiño askoz obeto. Zuk, eta nilc, eta arle, eta danak ... " 
(Villasante 1967, 29) 

Horrelakoen arrazoiak batik bat harako bark eta hura bezalÍi.koek erakusten 
bide zuten erdal kutsuan zeutzan. Axularren hizkerarekin kritikoa izan zen Plazido 
Mujikak bonela aitortzen zion arrazoia Mitxelenari: 

"Axularren ugaritasuna eta bizitasuna, esate baterako, arrigarriak dira. Alare ordea pitxi 
eder askoren artean, erdel kutsua dariotenjoskera nabannenak geiegi ageri dira Axular'en liburuetan (sic)" 
(Mitxelena 1957, 133). 

Oro har, puritas edo zuzentasunaren alderditik, hots, alderdi grarnatikaletik 
(morfosintaktikotik eta lexikotik, zehatzago nahi bada) ikusi izan da normalean Axularrek 
darabilen hizkuntzaren balioa, eta horrela baloratu izan da gehienetan376. 

Alabaina, Axularren hizkuntza eta haren inguruko planteamendua ezin balora 
daiteke "bertute" gramatikalaren ikuspuntu hutsetik, puritas delakoarenetik alegia. 
Honako honetan, balorazioak -egokia izango bada behinik behin- ikuskera erretoriko 
zabalaren laguntza beharko du, hiru "bertute erretorikoen" laguntza hain zuzen. 

376 - Betiere honelakoak izan clira argumentuak: "Su lenguaje es rico en modismos, giros, idiotismos; en 
fin, una cantera inagotable" (Villasante 1974a, 32), ''Prosa aberats-jori eta ongi trenpatua" (ldem, 37), 
etab. 
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10.2.2.- HIZKUNTZ ADIERAZPENAREN T ASUNAK 

10.2.2.1.- Zuzentasuna 

. 1.- Gorago esan legez "bertu ,, 1 . 
eta h1zkunt~aren sena gordetzean '1etzaket~;eokunbo ho~e_n oinarria grarnati.ka bera da 
;.:::~~ hi~unt~ planteamendurako kriterio ~bJ~~~-k~ garrantzitsuena. Edozein 

etatik egm beharko litzateke azterketa..., I a itzateke. Hortaz, parametro .... e. 
. Gero-ri dagokionez gogorat beh . 

g~hienak atal honetan burutu izan dtra nonn~ ~ ez <lago,. i.kerkuntza eta balorazio 
a en ~endean Axularri leporatu eta t al e~. . orren ondono zuzenez asko izan dira 
eta lexikoan. x otu zaizkionak, bereziki arlo motlosintaktikoan 

Edonola ere, azterketa lin istik . 
on~ze~ eta baloratzen esku zabal 'okfr:.i d o e~ dialektol_ogikoek Axularren ekarpenak 
tatik egmc:J.ako balorazioek, ikusi d~n be uten bitartean, . ikuspuntu ideologiko batzue
e~a, ondonoz, haren obra bera ere E i zala, zehar? arbu1atu dute Axularren hizkuntz 
~1s~n arloko~ ziren zenbait· "a1e~,e~~d~7rog:adin!clas~oare1?tzat barbarismo-sole~ 
an earen posmonamendu ideologiko edo . tifi~sik r ez Jaso izan dira gure anean 

Zien oaren arabera. 
. Mitxelenaren hitzek ordea ki . 

hizke~~n g~tzespenak, Gero-red laug~e~e~ -:~o~ian _utzi zituzten Urdazubikoaren 
ketene1 garb1tasuna antzua da" idatzi . gi. diaz ziharduela, obra gutxietsi zeza

nenean (Mitxelena 1954: 1988, 40)377. 

2 - Kritik h · · a garratzenak dena d ¡ · . 
ge ienetan .. Batzuen ustez (besteak be e a, smtax1aren esp~tik etorri izan <lira 
~xularren hizkeran erromantzearen era _ste, Lekuona 1954, xxu-xxvi), handie ia da 
nola ... hala ... " eta horrelakoak beza1Jma, et~ngabe_agenzen diren "zeren ... " e!n " 

duten bezala378. 0 partikulekin sorturiko perpausek ~rtlu;t~~ 

h . Alabaina, ez dakigu noraino h . . . 
orren. azp~an dagoen arazoaz. Eza na da o artu izan den kritika_ hori hizkun tza estilo 

h~bets1 e~n zutela eta prosa idatzr;iako ze ~- merd~ko humamstek Zizeronen esiloa 
sa.iatzen. zrrela. Guztiarekin, ez zen horretan ra ten_ a_nn~ ere haren arabera moldatzen 
aurr~ra JOan abala, "este tipo de ex res·, geratu mntaz:io ahalegina, izan ere denbora 
vemaculas de Europa" (Wardropper )_98~0~{-·1 se _adapt? asimismo a todas la~ lenguas 
zen gaztelera mota bera (Luis Granadak ' , neum handi batean Axularren eredu izan o 
~e.na. de_n, artifizialtzat hartua izan ze~ar~~~· bes~e~ bes.te) b~e. Egokitzapen ho~ 
aitzitzaion. Era berean, pentsatzekoa da A ~1erak- as1erank, g1zarteari arrotz egite~ 

mota hau ere artifizial x arre moldatu zuen estilo ed di 
kolokialera ohitua zegoe~a;J:::.r~~natuko zitzaiola kulturalki landu gabe~o \¡~~~~~~ 

Bestalde, arlo praktikotik b . 
argumentazio motak ere baluke zerikusi~gJ.;tt~tah Ge.ro liburuan garatu nahi zen 
377 - Hemen ik . . em and1 batean, aipamen eta testuen 

. , uspumu erretorikoa proposatzen du un ne . 
378 da~ozki~n "balorazioetan, zuzentasunarena elokuzi~ak di uman, ez g~ sartuko berez gramatiJcalariei 

- Eragm horren adibide gisa ilc tuen benuteetatik bat baino ez baita 
maiztasunaz esandakoa. ' us gorago, argumentazioari buruzko atalean, "zeren" iokailuaren 
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azalpen-beharrak eskatutako formulazioa bera izango zen egilea hartaratu zuena, autoreak 
rnezua graduaturik eta inolako iluntasunik gabe azaltzeko zeukan premiaren garrantzia 
ahaztu gabe. Gorago azterturiko argumentazio moduek erakutsi legez, eraketa 
hipotaktikoa duten azalpenen egituraketak berez dakarren konposizio mota da Axularrek 
sarri askotan erabiltzen duen hori, bai konparazioetan nola perpaus esplikatiboetan eta 
bestelakoetan379 _ 

Eta horren baiezpenerako kontradibideak ere ez dira falta. Izan ere, latinezko 
aiparnenen itzulpenetan Axular euskararen egitura sintaktik:oa -"jatorra", ez kutsatua, eran
tsiko genuke guk380- modu nabarmenean gordetzen saiatu izan da beti. Eta horretarako 
arrazoia haren hitzetan bertan aurkituko genuke: 

"Ez eta, eztitut bethiere, eskritura saindua eta doktoren erranak ere, hitzez hitz euskarara 
bihurtzen. Zeren euskara eta bertze hitzkuntzak diferent baitira" (Gero, 19-20) 

Hizkuntz kezkak ildo beretik erarnan eta esanarazi zion Luis Granadakoari 
ere prezeptibaren arlo honetan: 

" ... es de advertir, que cuando citarnos algun testimonio de la Escritura, de ninwna suene 
nos contentemos con la mera intemretacion que se hace en lengua vulgar. como lo hacen aquellos que 
traducen palabra por palabra el latinen lengua materna, sino que se ha de procurar. que en el testimonio 
alegado ponderemos algo di!mo de reparo. [ ... ] A veces dilatamos ó amplificamos tambien una sentencia 
abreviada" (Granada, Retórica, 566a) (azpimarrak gureak dira). 

Halaber, itzulpen hutsetan ezezik, antzeko zerbait esan beharko litzateke 
gorago aurkeztu diren testu kidetasunei dagokienetan ere: jatorrizko testuak euskarara 
iragaziak izan direla erakusten du beti, gehiago baitira rnoldaketak edo " bertsioak" 
(anplifikazioak bame) hitzez hitzezko itzulpenak baino. 

Prosa klasikoaren araberako moldaketa kritikatu horiek, beraz, testuak 
ahalik ongien eta argien azaltzeko prerniak bideratu izan ditu nagusiki. Ezin ahaztu, 
bestalde, gero hortik idazleari sonu bide zitzaion eta egiatan hedatu zuen aztura "gaixtoa", 
izan ere aurre-ondoko berbaldi edo diskurt~o "jatorrizkoetan" ere jokamolde berdintsua 
mantentzen baitu urdazubiarrak. 

Dena den, eta sakoneko eragin sintaktiko horrezaz gainera, erabiltzen duen 
prosa bere euskalkiaren barrenean eraikitzen da, kanpoko hitz edo esapide gehiegirik 
gabe. Hizkuntz kalko hutsak beharrean, zinezko egokitzapenak dira Gero-n atzematen 
direnak, herri jakituria edo isladatzen duten puntu zenbaitetan batik bat. Hor ditugu, 
esaterako, errefrau batzuen moldaketa egokia -beste egile batena edo herriak berak egina 
izan zitekeena, bestalde. Aski izan bedi pare bat adibide horretaz ohartzeko: 

Dabillan harriari, etfaica goroldioric loteen (38 or.) delakoa Publio Siroren 
gaztelerazko bertsioan honela azalduko da: "Piedra que rueda no cría musgo". 

Ur iraquinean eztu uliac pausatcen (38 or.). Gaztelerazko errefraua: "A la 
olla que hierve, nunguna mosca se atreve". 

379 - "Zeren" lokailuarekin sortutako perpausak bederatziehun inguru direla kontutan hartuta, berehala 
ohar daiteke exempla arloko aipamen eta exenpluekin duren paralelismoaz -proportzio estadistikoan 
behinik behin-, honako hauek ere zortziehun baino gehiago baitira Gero guztian barrena 

380 - Manuel Lekuonak zioen moduan, "Beste askoren artean, atsegiña da benetan, Sara 1co gure 
Erretoreak tarteka bere líburuan sartzen dituan latiñezko textoak euskeraldu eta kornentatzekoan, aren 
luma zorrotzak darion grazi errikoi jatorra .. . " (Lekuona 1954, xxvii, oharra). 
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. Dena dela, hizkuntz senaren ald tik . 
esanahia, forma eta hosk:idetasuna mantentzen ~tuen ª;:,rr:J.~oak baino lonuago deritzogu 

Daguigun ongui, 
era eztefagula beha nori (224 or.) 

"H . Axularren garaikidea zen Balta G . , 
az bien y no mires a quién" sar rac1an-ek honela ematen du (16S7): 

3.- Berdintsu esan beh k li . 
aholkatu legez, hitzak ohikoak behar ~u~ . tzateke h1ztegiari dagokionez38I. Erretorikak 
b~eren, eta horretan saiatuko da Sarako e::an' eguner?koak edo "ahalik egunerokoenak" 
gaiak lexikoa aukeratua era ohi bain h etore_a, nah1z eta zenbaitetan tratatu behar d 

o ze atzagoa izatea es.ka dezak en H een. 
o aren asmoa mezu zehatza irakurle k nkr 
h z topa zezakeena ia-ia automatikoki alb -k o etu batzuei igonzea zen. Hori 
orre~oren bat erabilitzen dela susmatzen ~:~!u~ali g~~tzen ze~ liburuan, eta inoiz 

~onn. ean, bestelako arrazoiek aholkaturi.k al , - a I e erre~oriko _bezala agertuko da 
smorumoak azken eremu honetakoak b . ~gxa. ~zaltzen diren hitz multzoak edota 

amo ez lrrateke izango382_ 
Bestalde, lexikoak ohikoa beh 

arruntak ulertzeko modukoa adierazi ahi d ar duela esaten denean, jendeak irakurl 
~untz eredua ere ildo berekoa izango nda in~l:ta, horre_n bitartez, proposatzen' den hiz: 

smoz edota neologismoz betea. ' z ere ez Jendeak ulertuko ez dituen kul-

. Erdarakaden 383 alorrean 
hitzak erabiltzen baditu ere (synderesi; es)te~:º· ~u~~e~. inoiz latinetik hartutako 
Iak?ak gehienetan atalen gaia adieraztek~ ·:· '.ª ~ n Jam izan du itzulpena. Horre
g~r 417ra ~itartean, non visus, gusrus a~~ak ~en arren (ikus, esaterako, 391 orrial-

-589 omaldeetako auditus, odorar~, gus~ ~:~atus eta ractus a~ertzen baitira edota 
~Iert~azteko zuzendutakorik ere384· "uli . ,, actus ), bada latmez dakienari testua 
~datakzita <lago (390 or.). Edonola er~ hit~f:~1:r agertbz~ln den lerroaren parean papillio 

on o hau. ' en era i era neurtua baino ez litzateke 

h Modu berean, balegoke zer · . . 
ze ar agen~en diratekeen neo1ogismoe. ;nmzatunk lex~ografiaren esparruan obran 
eguneroko hizkuntzak aszetika arloan - I uruz, zeren logikoa bailirudike Axularrek 
bezala azaltzeko herri hizkuntzak esk~~ bete ze~~en z~nbait kontzeptu eta ideia beha: 

n en ez zizkion b1deetara jo behar izateak: berak 

381 .- Ez ditugu hona ekarrik:o lexikoarekin loturik 

~~e2n~~~;har-emetasuna"-ri dagozkionak. Mitxe1!~~e~~:1:º arazo. interesgarriak, besceren anean 
382 - 'nabannena da honelakoetan ere Axularre . kam 1 artaraz1 zuen bezala (Mitxelena 1964 

-. Axularri aberastasun linguistiko huts bezala n JO . o de ~r~~- , 
smommian era hitz multzoetan agenu ohi den ~~~r;:u iz~o baliab1de perisologikoa. Perisologia 
atz_em~ten den baliabidea da. Esan beharrekoa eta, J na denez, esan daiteke Gero-n etengabe 
esnhstiko-semantiko gisara hartu behar d la da,. den~ den, Ax ularren prosaren kasuan anplifikaz. 

383 - Har bedi kontzeptu hau zentzurik zabal:n nagusilci (ikus_sinonimiari eskaini atala). io 
384 - Axularre~ baditu jakintsuei zuzendutako ea:;h~ots, atzemtik etorritako edozein hitz bezala. 

erreferentzi.atan vide hitza erabiliko du .irak gl ~o ere. Esaterako, testuaren ondoko hogei eta hiru 
(566 or.), "Vide S. Th." (617 or.), etab. Ho:1:C~:i konkretuetara igonzeko: "Vide Nico. de Lyra" 
hau da, ez da latinezko esaldirik tanekatz B normaie~ ez da ai.pamen zuzenik eskaintzen 
emandako latinezko esaldia d . en. este behm adagium hitza agenuko da albo ' 

zer en adierazteko (49 or.). an, testuan 
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385 besteren liburuetara386• etab. 
asmatu-moldatuetara ' . · bºtartean orain arte 

gik k 0 hau aehiago argitu i ' 
Halere, ikerketa filolo oe ara~ ..:i, "' arauak arbuiatzen387 . Izan ere, 

. . rika ekles1asUA.oaren . . 
burututako lanek ez b1de dituzte.e~~~o lertu gabe gera ez zitezen edo, lamag~a izan 
entzuleak eta irakurleak serm01a- i urua u -oren aholkuak garbi uzten zuen .que n~ 
zitekeena, gaizki uler ez zezaten, TF:?;e~!;b~:S nuevos, ni usar de los muy recientes 
se ha de tomar libertad [ ... ] P!il'~e p°D,edicadores 132). 
(Terrones del Caño, Instruccwn ' . . 

. di Axularrek inoiz hitz bemren bat (bere rra-
Printzipioz, dena den, b~~ . . . bazuen388, sinonimo edota azal-

kurleen ikuspuntutik berria, esan nahi brota) er~~~~e~adakim lexikoari buruzko ~ter-
pen egokien laguntzaz erabili zue~a. Etakha:U ~aib.,;na Áxularre~ joera erretoriko-erliJioso 

· azken h1tza es aim, ..... 
ketak ez duela oramgoz . d bestelako aukeratan pentsatzea. · irik. • zk.o egiten a 
orokorra ikus , ezme . b . eta zuzenki urratua bada ere, 

. Le. aaak ODªl eranaz . ik: 
Mailebuen bidea. izarr "' hots "'e~ du mailebuak erabiltzeko eragozpen 

Axularren aukera zeharkakoa i_zangobd.ali,ak ta, aski sustraituak badira389. 
a1din durako herriak era 1 e 

izango b eta or . . iruz, Gero-ren irakurleentzat berriak -
Halaber, barbansmoen eremuan ~arra ak ed ta arruntak.390- izan zitezkeen 

ez premiazko o aki · aki 
eta hizkera aszetikoare~ g~p~~ko joera izan zuela Axularrek. Eta bad gu, J n, 
hitzak badirudi automatikoki e hi ·zk.o ausardia erakuts dezakeela. 

dir mintzatzeak ge egi 
agertzen ez enez . . d e hitzok berritzat hartu eta 

Era berean beste euskalkietakoak be1zanhala e;.e'zagun" bihur zitezen. Erre-
. · ' A u1 k liburuan, re a 

horrela tratatzen b1de zituen x arre 
rikak agm· du bezala k.i · to . . kalkiak ezagutzeko aukera ego. a izan 

Axularrek, ikusi den bezal~, beste ~~ste Hortaz bazekien nola adierazten 
zuen Salamanca garaiko ikaskideengatik besteh rtik uiertze-~azoak sor zekizkiokeela 

' · d k lurraldeetan eta 0 · b.lik du horre-zen zenbait gauza on o o " ·1eari"). Halaz ere, guootan er~ i_ o 
euskaldunari (ikus Axularrenb_llr~urt: betiere hurbileko euskalkietatik:Jasoak eta esa
lakorik testuan zehar, eta, era i tze o , 

. . k. etab ) horrelakoen anean sartu beharko 
385 - Irizpide eúmologikoa isladatzen zuten.ak ~~~;;:~~~en~ekiko erlazioa erakuts~o lukeela. 

!irateke? Honek, ezer erakuSteko~, ~a~tak tatik Ax.ularrek jaso zuena, lexikografiaz dihardutenek 
. . aurretik idatz1 oe 

386 - Zenbateramokoa izan zen 
oraindik argitu ez duten beste puntu bat da. . . beStez berriak izan behar Ax.ularren 

· hitzak ez zrren ezm 
387- La}carrak (1985, 22) berritzat edo eman z1men .. oz aoertzen badira ere. . . 

g--•~deentzat. saratartUaren teStuetan lehendabJZik "' b·de lirateke pare bat dozena blllnO geh1ago 
41""" k aketaren arabera, ez l 

388 - Ordurarteko testuen arteko onpar 

(Urgell 1991, 913). . . a ingente canúdad de voces románicas, pero no 
389 - Villasantek zioen bezala, "su vocabulano uene ~ía originaria al modo como lo hace Leizarraga:. 

introducidas por vía culta y conserva: c::: de voces usuales o asimiladas por el habla real 
sino popularizadas. y por lo gener se . . o 
(Villasante 1979, 80). beharrezko lirudikete orrialde beretsuetatik 1asotak 

l... h . kuntzan arrunt eta · · ,, (526 527) "deklaratu 
390 - Esate baterako, er lJlO IZ . ,, (500) "oferenda eta sakrifmo , , 

hauek bezalakoek: "orazinotan eta othmtzetan ,, 7 528) "debot eta saindu" (536), "sinhestea ~~ 
eta eman aditzera" (525), "gar.azia .~ta~) ~~ld~~~ irau~gi" (541), "konsideratu, gogoan erabib 
fidantzia" (538), "finak eta le1alak (5 • 

(570), etab. 
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nahia argi zezaketen sinonimoez lagunduta391. Esan liteke espreski392 alboratu zituela 
horrelakoak. Konstatazio huts bat egitearren, Axularrek lexiko aniztasunaz egiten duen 
oharrean transkribatutako bederatzi hitz "arrotzetatik"393 (Gero, 17 or.), 'Za/duna izango 
da obran zehar berriro erabiliko duen bakarra (behin bakarrik) eta sarreran adierazitako 
sinonirnoarekin hatera, aipatu hitzaren esanguraz inolako zalantzarik sor ez zedin: "Bi 
aitonen semek edo zaldunek elkharren anean ... " (Gero, 205). 

Aurreko guztia kontutan harturik., nekez mintza liteke, erretorika klasikoak 
ulertzen duen esanahiare.kin bederen, barbarolexia hedatu batez Gero liburuaren lexikoan. 

Arrazoi desberdinak kari (euskal literaturaren urriak sortarazten duen 
ezintasunagatik, besteak beste), egia da ezin balera daitekeela objektiboki orduan ohikoak 
ez ziren arkaismoekin Axularrek zeraman jokamoldea. Badirudi, alabaina, mezua garbi 
ulertarazteko premiak berak agerian uzten duela urdazubiarraren aribide orokorra. 

10.2.2.2.- Argitasuna 

Diskurtsoaren ezaugarri erretoriko garrantzitsuenetako bat den argitasuna 
edo perspicuitas delakoari gagozkiolarik, aurrera dezagun mezu-hartzailearen ikuspuntutik 
baino ezin balora daitekeen elementua dela: testu bat argia izango da entzulea edo, kasu 
honetan bezala, irakurlea ulertzeko gai denean. Aurrekoan ez bezala, honako honetan 
irizpide sujekúbo baten aurrean geundeke, beraz. Perelman-ek eta Olbrechts-Tyteca-k 
diotenez, 

"La claridad de un texto, o de una noción, mmca puede garantizarse de modo absoluto, a no 
ser de fonna convencional, limitando voluntariamente el contexto en el que se tienen moúvos para 
interpretarlo" (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1989, 206) 

Horretaz oharturik, erretorika klasikoak "argitasun" delako horren harnean 
gradazio antzeko bat egitea proposatu izan du, testu edo diskurtsoaren erabateko ilun
tasuneti.k benetako argitasunera zihoana hain zuzen. 

Egia da, alabaina, Axularren testuari dagokionez -eta garai hartako edozein 
idazleren testuei dagokielarik ere-, nekez finka dezakegula orduko irakurleentzat egokia 

391 - Egia da tesman barrena azaldutako hitz batzuk beste euskalkietakoak - eta ez Sarako 
azpieuskalkikoak - bailiren eman izan direla hiztegietan. Hauxe genuke, esaterako, harri-muger 
hitzaren kasua. Bitan agertzen da Gero-n: "Harri mugerraren pare dira., barrenean dute sua, asko dute 
ukitzea" (290 or.) eta "lainkoak heken premia ikhusirik, eman baitzerauen, harri-muger batetarik 
atherarik, ithur-ur fresko bat" (51 l or.). Azkuek hiztegian gipuzkerarena dela dioen bitartean, 
Barandiaranek "Sarao ez da[ ... ) esaten" (1974, 91) idazten du. Esaten ari garenaren ildotik, printzipioz 
badirudi nekez onar litekeela hipotesi hori, batik bat testuan beste inolako erreferentzia argi-emailerik 
ematen ez denetan. Edo kasurik txarrenean, irakurleak horrelako hitzak ezagunak izan behar zituela 
pentsaru behar zuen idazleak. Arraroegia izango zen berrogei bat urte leku berean pasatutako autore bat 
horretaz ez ohanzea eta sistematikoki huts egitea. Edozein modutan Sara inguruko hizkeran hitz 
arrotza izan bazen ere, beti zegoen hiztunen artean "ohiko" bihurtzeko bide eklesiastikoa, 
predikazioaren bitartez ehundaka aldiz entzundako hitzak izan baitzitezkeen horrelakoak. Horrezaz gain, 
ezin da ahaztu aUITetik argitaratutako obra erlijiosoei esker "ohiko" bilakatzen joan zirenak (ikus 
Urgell 1991). 

392 - Zer besterik pentsa daiteke "Irakunzaileari" eskainitako atalean beste euskalkietako hitzak direla eta, 
gero testuan zehar berriro aipatzen ez dituenean? 

393 - Hitzak, jakina denez, honako hauek <lira: bortha, ialgitea, so egitea, samurtzea, esatea, zalduna, 
leitzea, ahak.artzea eta barridea. 
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ote zen testua ala ez, hots, benetan ulergarria eta irakurlegoari egokitua zenentz azken 
finean. 

Nolanahi ere den, gaurko perspektibatik aztertzen dugula ahaztu gabe, virtus 
edo tasun hau zuzen eta egoki betetzen dela esan genezake. Hau da, mezua tematikoki 
garbia da, zehatza, abstrakzio eta anbiguotasunik gabea eta irakurlearengan inolako kezka 
edo dibergentziarik sortuko ez duena Argumentazi.o moduaren aldetik ere didaktikoa dela 
esan liteke eta ikuspuntu erlijiosoarenetik pragmatikoa arras; finean, liburua idazleak pro
posatzen duenaren ildokoa eta tematikak berak eskatu bezalakoa. 

Halere, teorikoki beti kontrajar lekioke argitasunaren kontzeptuari Perelman 
eta Olbrechts-Tyteca bikoteak nabarmendutakoa: "La mayoría de la veces, la impresion de 
claridad [ ... ) procede de la ignorancia o de la falta de imaginación" (Perelman & 
Olbrechts-Tyteca 1989, 205). Halere, testu artistiko eta narratibo-poetikoetan gogoan 
hartzeko iradokizuna den arren, zinez pentsa daiteke aszetika alor pragmatikoari lotua dela 
zeharo eta ezin garbiagoa izan behar duela beti bertan esaten den guztiak, are gehiago 
Trentokoaz geroztik. Gero bezalako liburu batean mezu aszetikoaren beste irakurketa bat 
baino gehiago, egitekotan, bertan dagoenaz eta esaten denaz, ez dagoenaz eta isiltzen 
denaz, horretarako arrazoiez eta guztia adierazteko moduez burutu beharko litzateke; 
inolaz ere ez mezuaren iluntasunaz, berau baita helburu eta bitarteko aldi berean: helburu, 
doktrinaren oinarri zenbait garbi azaldu nahi -eta behar- duelako, e ta bitarteko, 
konbertsiorako gonbite eta gida modukoa delako. 

Argitasun premiak 394, jakina denez, bi mailatako alorra zaindu beharra 
dakar eremu elokuúboan: pentsamenduena eta hizkuntz kodetzearena. Helburu gisa 
jarritakoa lortuko bada, ezinbestekoa du autoreak pentsamendu eta hizkuntz formula
zioaren gardentasuna berezi.ki begiratzea, batik bat elementu biak irakurle edo entzule 
izango dituenen mailakoak izan daitezen. 

Gero-n begi bistakoa da pentsamenduen atalean Axularrek ez duela aparteko 
irudirik erabiltzen, ezohikoek mezuaren iluntzea ekar baitzezaketen inondik ere. Areago, 
pentsamenduen argitasuna nabarmenagoa izan zedin, hizkuntza metaforikoa bera espresio 
minimoetara mugaturik dago, normalean entzule-irakurleak ohi zuen metafora mailatik 
aurrera egin gabe, izan ere, metaforen gaizki ulertzeak, doktrinalki lortu nahi ziren xedeak 
erabat zapuz baitzitzakeen. Aszetikako liburu batean, jakina, maila hori esparru erlijiosoak 
ezarria da. Horrela, metaforak ere, daudenean, entzuleek predikazioetan igandero entzuten 
zituztenen ildokoak izango dira (biblikoak, gehienbat). Metaforen ordez, similitudo edo 
konparazioen bidea beú zen teologikoki ziurragoa eta, gainera, erakutsi nahi ziren joka
moldeetan ere "eredugarriago". 

Honetatik erraz ondoriozta daitekeenez, pentsamenduen argitasunak zerikusi 
handia zuen disposizioan bertan eta argumentuen garapenean, pentsamendu "argi eta 
zuzen"-en anabasa batek erabat ilun edo aldrebes zezakeelako mezua 

Axularren jokabidea, oro har, argitasunarena izango da beti, perspicuitas 
zaintzearena, baita besteren testuez baliatzen denean ere. Horrelakoetan, gorago ikusi 
bezala, Axularrek modu berezian baztertuko ditu abstrakzioak, intelektualismoak, uler
tzeko zailtasunik ñimiñoena ekar zezaketen ereduak. Beraz, besterenekin hori egiten badu, 
are gehiago testua berak osatzen duenean. 
394 - Ezagunak dira garaiko kulteranismoaren ildotik doazen predikariekjasan behar izan zituzten kritilca 

sakonak, ilun bezain ulertezinak bihurtzen baitzitzaizkion herri arruntari apaizek sennoietan 
zerabiltzaten hizkuntza eta estiloa. Baina gizakien kritikaz gain, Jainkoaren zigorra ere egokitu ornen 
zitzaien horrelako prediku motatan zihardutenei: minbizia ezpainetan, deabrua azaldu, purgatorioan 
egon beharra, etab. (cfr. Herrero Salgado 1993, 505). 
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h · zk . Argi dago, beraz, urdazubiarrar l f ntzatik kanpo dagoen arlo tematikoan ;~stu~ ez. duela . inolako iluntasunik 
x:tc arrki~kbed~~b1ltzan gaiak eta arazoak e~azak d _eta beer_nkro ~1m~atu den bezaia, 

teo 0 hinik behin ezin zute · lak rra tI, orap1lorik gabekoak 
goitik behera uler zezat~n. n mo o eragozpenik suposatu irakurle "tipoek" libu%~ 

. Testuaren iluntasuna <lena dela h. 
~ta diskurtsuaren garapenean hitzetan eta m ' ge iag:o antzez:ian~~ litzateke testuinguruan 
hbm:ietako aholkua: "que ni sea tan lar ezuan bruno. ~:Ion ekiditera zetorren erretorika 
seguirle, ni en la transposicion tan tardo g~ el~afionam1en~o, que no pueda la atencion 
nada, Retórica, 570b). ' ue in venga a parar en hipérbaton" (Gra-

Alderdi gramaúkaletik be . aturik . 
t~stuaz:en argitasunaren eta iluntasunare~ arteko' h1~ ei:a perpausen g~nean eroriko da 
smtaktiko zuzen eta zehatzen eta ohiko lexiko395 gra ~zioa finkatzeko Irizpidea, egitura 
tasuna. Esparru honetan Axularrek erakutsiko d egokiaren araberakoa izango baita argi
bere obran defendatzen duenareldn bat dat l uen J?lanteamendua Terrones del Cañok 

orre a esan liteke: 
" ... el lenguaje no ha de ser curioso , . 

numeroso, sino, de los vocablos del vul o lo . ' poeu:o, pro!ano, afectado, muy compuesto 
ha de entender el vulg~" (Terrones del ea:o ·13;) mejores Y mas propios; pero, al fin, del vulgo, pues l~ 

Sinonimia eta hitz multzoe . . 
~aldu.k:o l~ete, _nahiz eta haien funtzioa ~~:;!:s~~ak argitasunaren kezka ere 

aztu anplifik:a.zioaren teknikei dagokiena). ª mugatzen ez den (ezin baita 

. . Si!ltaxiaz den bezainbatean Ax l k 
smtaktiko garb1ak eta gardenak erabili ohi di~ arre ¡¡esana dugu dagoeneko- egitura 
perpaus bakunetan nola konposatuetan Mitx l n~rm. ean, eragozpenik gabekoak bai 
mucho la gramática y no solamente el estllo" chlf~ele~°f97~~~13). "Axular [ ... ] cuidaba 

Horrezaz gainera, ezin da ah . . 
pentsamenduen garapena baiezko pe aztu, ai:gu~entaz10 b1pertitoaren ondorioz 
burutuko dela nagusiki. rpausetan eta Jarrmango kausal-esplikatibozkoetru{ 

b . . . Izan ere, inoiz anastroferik eta hi b · . 
adirudi erab1lpena estilo kontua atik dela I?er at<;>nik ~tzeman da1tekeen arren396, 

nabarrnentzeag~tik), eta inolaz e!e ez sinki (~sal:tf: emtmoa, I~okolona edota bestelakoak 
esaterako, esaldiaren erritmo beharrari eta s1 ~ li o akatsag~tik. Honelako hiperbatonak 

par e smo ereduan egotz lekizkieke: ' 

395 - Ohiko Iexikoa diogunean ez genuke ahaztu nah. . . 
aurreratu duten bezala (ikas Lakarra 1985) Ha! I lexiko be~a ere izan zitekeena, hipotesi batzuk 
multzotan bilduta agerzeak nolabaiteko "famlli az er~, test~mguru argiak, sinonimiak edota hitz 
eta, edozein modutan ere, erabateko nonnaI ~suna . eskain_tz_en zioten ustezko lexiko berri horri 

396 - Erretorika klasik . tasun itxura hitz guzue1. 
. . oan anasrrofe b1 edo hitz geh · . . 

eraketan de1tzen zaio, "ohikotasun" delako hori usaiJoren ~hiko eg1turatze ordenaren aurka egindako 
Jakina, erabilpena ezberdina izan daitek skalki oak, hí.zkuntz erabilpenak berak ematen duelarik 
an ~ e eu en anean edota diakronik . . 

astro ~tzat har dezakeguna ez zen ezinbestean h la . oki ere. Hori dela eta, egun 
SOV egnura "beharko" luk t orre tzan behar han eta orduan. Bestalde o· . 
hi . e en perpausen erreferentzi ki . " . ' maman 

:perbaton-tzat konts1derazio hauetan. are n egmdako transgres1oa" hartu da 
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"dezadan atsegin har, 
dezadan mundua zexbitz.a: 
nakion goza: 
nakion betún, berriz bihurtzeko desirarik eztukedan bezala, ase, eta 

asper" (174 or.) 

Badira inoiz, dena den, itzulpen edo moldaketei egotz bide dakizkiekeen 
arrazoiengatik sortutako mixtura-k. Halere, horrelakoek ere ez dute testuaren argitasuna 
iluntzen. Hona hemen, adibide gisa, itzulpen-moldaketaren zitua dirudien bat: 

"Ez dio bat ere gertha dakion egitekok kalterik eginen bat ere bekharurik eztuenari" ( Gero, 

442 or.) (azpimarrak gureak dira)397 
Halaber, tematika eta egileak aurrikusten duen irakurlegoa bera direla eta, 

ezin esan daiteke inolaz ere testu anfibologiko baten aurrean gaudenik, izan ere, 
anbiguotasuna baita Gero-ri gutxien leporatu dakiokeen ezaugarria. 

Esan beharrik ez dago: puntu hau ere oso zehatz arautua dute erretorika 
klasikoak eta haren ildokoa zen eklesiastikoak ere: "también ha de evitarse la ambigüedad, 
no solo la que hace un sentido incierto[ ... ] sino tambien aquella, que aunque no pueda 
turbar el sentido, incurre sin embargo en el propio vicio de palabras" (Granada, Retórica, 

570b) 
Gero-n nolabaiteko anbiguotasunik egotekotan, esaten ez direnetan legoke, 

testuan faltan dauden pasarte, ideia edo hitzetan. Gogoratu, esate baterako, poena sensus 
tratatzean, visus delakoari egokituko zaion zigorra, Axularren hitzetan, ezer ez ikustea 
izango dela, garai hartako horrelako testu gehienetan zentzu horrek izango duen egiazko 

zigorra "deabrua ikustea" izango denean. 
Oro har, perspicuitas-en aurkako ajerik antzematekotan, larregiko 

esplizitazioetan bilatu beharko litzateke nonbait. Baina hau, jakina, tematika eta ira
kurleriaren faktoreekin lotuta doa. Bekatuak, bertuteak eta erremedioak garbi utzi nahi 
izan zituen Axularrek, konbertitzeko premia bide zuen irakurle bekataria inolako zalan
tzarik izan ez zezan. Hori zela eta, ez zuen eragozpenik agertu testua garbiegi uzteko. 
"Zerbai t dakienarentzat", aldiz, erredundantea eta sinonimiaz gehiegi kutsatua gerta 
lekioke Gero liburua, Duvoisini iruditu zitzaion bezala: "La parole d ' Axular est abondant 
jusqu'a l 'exces; elle n'est pas toujours d 'un tres bon goíit" (Duvoisin 1876, in Altuna 

1987, 77). 

10.2.2.3.- Diskurtsoaren egokitasuna 
Egokitasuna edo aptum delakoa funtsezkoa da diskurtsorako, " es la parte 

mas principal de la locucion adornada" (Granada, Retórica, 599a) 

Virtus dispositionis den heinean, aptum delakoak diskurtsoaren 
egokitasunaz ihardungo du funtsean, gai, entzule, denbora eta beste faktore zenbaiten 
arabera ezberdinak izango baióra idazteko eta hitzegiteko moduak ere. Berbaldia elementu 

397 - Ez dirudi Axularrek latinetik egindako itzulpena denik: "Hunen arauaz erraiten du Elizak ere. Nulla 
nocebil ei cuiversitas, si nulla dominetur ei iniquitas. Eztio bat ere gertha dakion egitekok kalterik 
eginen ... " . Ez ote da gaztelerazko testu identifikatugabekoren batetik egindako itzulpena? "A aquel que 
no tenga ningún pecado nada que Je ocurra le producirá ningún perjuicio" bezalako baten itzulpena 

adibidez? 
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h?riei guztiei egokitzean datza aptum -aren e . 
d1tu testuaren elemento guztiak (hots e . giteko_a. Hor_retarako, gogoan hartu behar 
multz<;>etaraino) eta entzule-irakurleei (~a s~a.bet~tik has1ta pentsamendu eta perpaus 
datorkien moduan antolatu, bilatzen den helbu:;~~1:~1 eta u~teres~i, jakina) egokien orgarnen" b1hur dadin 

Egokitasunaren tratamend ak . be . ezaug~ak ~ontutan hartzea. Halaber f¡b~zm steko eg!t~n du, beraz, irakurlearen 
ezaugamek (ikus liburuaren lante ' an g;aratu nah1 izango den gaiak eta har 
bestea!1 bideratuko dute diskurtso~:~du tledmakatikoaz adie~azitakoa) modu batean ~on 
bakarrik garr t · · mo eta eta eaiturak t B · , an zi ezm handiagoa izan oh. d . o· e a. ama ez horrek 
kasuan, lehen adierazi den bezala., i . u grua garatzeko moduak ere Axul argumentazio era laua eta indartsua delarik. ' arren 

Ildo horretatik predikariei uki ah sakon ezagutzea, eta aurkitze~ zituzt sutds olkatze~ zitzaien zegokien oizart en zuzen u-beharreko ohiturak . o· ea .. . apuntatzen JOatea: 

... el predicador[ ... ] debe tener conocidas 
los h?mbres á quienes predica, y asimismo Jos pecados ' ?'b~·un notadas en un papel, las costumbres de 
tamb1en sus medicarnenteos y remedios para q d pu icos de que mas adolece el pueblo como 

. . , ue to o su sennon se enderece á esto mismo [ ... ] , 

.Y el conocumento de esta opiniones ó vi . . 
tengamos tamb1en mas atentos á los oyentes, siendo cie:s hace que prediquemos ap~simameme, y que 
que llegan á entender que mas les importa" (Gran da R . . que oyen con mayor atenc1on los hombres lo a , etonca. 637b-638a). ' 

. Bestalde, esana da jadanik oratori akr . Eskritur~ Sainduak agertzen direla eredu . as . atuan,.h1zkuntzaren tratamenduan ere 
berean smesleengana iristeko duten hunki gisa.' baúk bat Jamko~en hitza direlako eta aldi garntasun bertuteagaúk. 

Horretan oinarriturik, beraz hizk . . 
eta eskatu.ko da, gaiari egokitua eta inol' untza !amaren erabilpen orokorra aholkatu 
· · ' az ere ez umoretsua poetik ed ~npres10a uzten duena, nahiz eta inoiz li . b ' . oa o landuegiaren 
i~an ~har da hizkuntza, landua, pentsa~ent~aren a: egon dai.te~een398 . Jakina landua 
omarntua, ?ai_n~ betiere hori guztia natural~ e a erretorikak e~kairu laguntza estilistikoetan 
lanketa hon dislillulatuz azken finean. asunez tratatua, hizkuntzaren artifizialtasun eta 

. . Ildo berean, eta hizkuntz egokit . . 
!;xi:1<oa zamtzeari ere garrantzi handia asu!lar7km n~o lotua, gogora deza un 

evitar las palabras obscenas sórdida y ~m~t~?(~tzaiola bet1, erretorika eklesiastik~an 
gertatuko delarik. ' a]as ranada, Retórica, 570b) ezinbestekoa 

. Zalantzarik gabe, Axularr k b . . 
erretoriko orokorra egokitasun horren e ere prosan aplikatzen dion tratarnendu 
~lementu ezberdinek erakusten duten be~af ~P~ egon~ da nagu.siki, aztertzen ari garen 

ago, argumentuen erabileran eta eraket~n orren ik erazgarriak, gogoratu beharrik ez ezez , ornatuaren eta egitura beraren 

398 - Gehienik ere bizioak eta enidikuluan uzt k e o. 
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planteamenduan ere aurkitzen dira399. 

10.3.- ESTILOAREN EZAUGARRIAK 

Esti.loa eta haren kontzeptualizazioari buruzko arazoa idazleak eta oradoreak 
beti.danik kezkatU dituen elementu garrantzitsu bezala azaltzen da literaruraren historian. 

Era berean, kezkarekin hatera planteatu galderek galdera izaten jarraitu ohi 
dute zenbaitetan: zer da estiloa?, zertan dautza haren ezaugarriak?, lexikoan, agian?, sinta-

xiaren erabileran?, ... , zertan?. 
Garbi dago estiloa ez dela arlo horietako bakar batera mugatzen, izan ere 

gerta daitekeena da lexiko aberatsa duen idazle batek estilo korapilotsua izatea ("hiztegi" 
bat izatea, fmean), edo, alderantziz, sintaxi gardena eta zehatza dutenak ezin estilo dei 

dakiokeen zerbaiten jabe izatea. 
Definitzen saiatu direnen artean, esanguratsu deritzegu gaztelerazko 

literaturaren esparruan antonomasiaz estilista den autorearen hitzei: 
"El esúlo no es nada. El esúlo es escribir de tal modo que quien lee piense: «Esto no es 

nada». Que piense: «Esto lo hago yo». Y que, sin embargo, no pueda hacer eso tan sencillo; y que eso que 
no es nada, sea lo más dificil, lo más trabajado, lo más complicado" (Azorin 1939, 52). 

Gaur egungo estilistikak, alabaina, interes berezia du estiloaren azterketan, 
nahiz eta askotan nekez sistematiza daitezkeen intuizioaren esparruko elementuekin ere 
jokatu behar duen. Baina horren guzti.aren aurrean, ikerkuntza estilistikoak "estudia y 
procura descubrir( ... ) el funcionamiento de los medios lingüísticos como expresión de 

una actitud" (Kayser 1992, 399). 
Historikoki Erretorika izan da estiloaren finkapenaz ihardun duena, "estiloa" 

kontzeptualizatzeko ahaleginak beti koherenteak izan ez badira ere. Dena den, estiloaren 
defmitzaile garrantzizkoenak egitura periodiko orekatu eta erritmikoetan kokatu izan dira 
normalean, haren "borobiltasuna" tropo eta irudien baliabideekin osatzen zelarik. 

399 - Tesmaren egokitzapenaren seinale baino ez lirateke izango Villasantek aspaldian idatzitako artiklllu 
batean (1962) originaliasunaren oinarri kontsideratzen zituenak. Hark zioenez, euskal ingurugiroan eta 
ingurugirorako moldatua da liburu guztia, nekazariak eta iisas-mundua lekuko direlarik. Era berean, 
adibideak garaiko eta bertako errealitatearekin lotuta datoz liburuan: usoak eta aztorea (Etxalarreko 
ehiza mota kontutan hartuz). erleak. txindurriak, euskaraz bakarrik egin daitezkeen hitz jolasak. 
errefrauak, aipamen batzuen "euskaratzean" (San Agusúnen aipu batean pilotariak eta dantzariak 
sartzen ditu Axularrek), ... Bestalde, liburua ez da gaiak dirudien bezain hits eta ttistea, umore ona 
agertzen baita maiz asko. Edonola ere, ez da ahaztu behar egokitzapen horretan zenbait elementu itsaS 
eta nekazal girokoak direla oro har (erleak, txinduniak, ... ) eta, planteatzen den "originaltasunari" 

dagokionez, hurbilegi egon daitezkeela -eta badaudela!- iturrietatik. 
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10.3.1.- EGITURA PERIODIKOAZ 

J akina denez berbaldiaren d ki ma!ikalen e~parrua gaindit~ dezaketen uni e u argumentalaren banaketa perpaus a-U~utate honek periodo izena hartu ohi du~teen ai:abera burutzen da e;rretorika klasik~an. 
ts1oaren sorrera) eta apodosian (pentsam ~eta b1. unetan garatzen drra: protasian (ten
tasuna z~karrena hain zuzen). Ideia nag~~iauf~º rxte~ perpausaren lasaitasuna eta oso
ranzkozka iz~ten zen.; alderantziz, hau da, ideia t:n~::sª~Jertbatuukz gero, peri.odoa behe-
goran oa izan ohi zen. o ea aeran egonik, periodoa 

Egitura mota hauek lu e b d. gogoratu behanik ez da o ohiko ~ ra ez er metakoak izan ohi dira eta osa . 
formatzen dira (kolon ;ta '1comn$ diren pentsamendu-elementu txikiago batzueJn~~· 

. Periodoaren elementu erritmikoa hura armo ik . n~ alegia400, kadentzia izenekoaren bidez b ~ n oki b~atzeko prestatzen ze-
ometako sekuentzia ohi zen amaierako klau~a ~~rf.en401. Erretorika klasikoan bizpahiru 

Alabaina, kadentziak bilakaera berezi . . . . 
eta erromatarren kadentzia mota silaben 1 - a izan zuen. histo~ok:i. Oradore greziar 
tatearen ezaugarria galdu ahala . u~ laburtasunaren b1dez egiten bazen ere kanti-
~::J:::::• kuantitatiboak, ?ndorii;.':%entzf."t:~:= ".°unia hartzen hasi '.zen eta 

o zen cursus emtmikoaren kontzeptua zabalduko zel~.zrren, harrezkero zeharo 

Nahi izan balu ere, euskararen eza ·ak . 
zakeen modu zuzenean latinezko testuetan (bo~gar l medio, A~ularrek ezin aplika ze
zen kadentzia eta inguruko erdar t . e uze-. aburren s1stemagatik) antzematen 

e an azentuagatik402 egm ohi zen cursus -a 

. . Beraz, euskararen bokaleen k . re1zterik) eta hitzen azentu trinko ezak . ~ntate-batasunak (ez dago luze-laburrik be-
prestakuntza erretorikoaz baliatu nahi du~:1i~be~tean bult~atzen dute idazlea, izandako 
eta, konpentsazioaren legeagatik, ordurarteak ::_ ea beste b1de batzuk bilatzera, urratzera 

. . o ere beste modu batez planteatzera. 

. . Badirudi Axular izanao dela b'd h · k . dit~en lehen idazlea, idazle ezagu~a beh~ b o~e (espreski ~ta kontzienteki aztertuko 
tzailea ere bai403). ' e m eta neurn horretan, prosaren sor-

400 "[ ] L · - ... , o~ mdos esperan siempre el final y en él de . armoma, difundiéndose desde la cabeza has~ las ~ansan, pero desde el principio debe reinar la 
401 - "Y no sólo ha de atenderse á la compos· . edxtrel nudades" (Cicerón, El Orador, 378). 

. d LCIOn e as palab . . 
peno os, ya por la composicion misma y como , ras, smo tamb1en al modo de terminar los 
corresponderse palabras iguales 6 contrarias tod e~pontaneamente, ya por casos semejantes, ya por 
armonía no se busque de propósito" (Cicerón' El~ ~cual produce una cláusula numerosa, aunque la 

402 - Jakina da kadentzia edo klasul . i.k '. r or, 369). . . a emtm oa izango d l . od 
itxi.ko dutenak, eta nonnalean gutxienez bi hitz hartz e ~ pen oak eta periodoen atalak armonikoki 
zuzen. Azken unitate lexi.koak beraz h. al . en ~tuena barnean, berezko azentua dutenak hain 

P
I ( , , • • uuzp au silaba izan behar di E anus oo I ooo), velox (óoo ¡ oóo) tardus d 1 . . tu. reduak honako hauek ziren-

ooóo). ' e o ecc es1asucus (óo / oóoo) eta trispondaicus (oóo i 
403 . Argaignaratze . z ezm ezer esan, ez baita haren hitz lauzko Ab. zsu-aren aztamarik 
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Bideak, oro har, erretorikak eskaintzen dituenak izango díra, baina garaiko 
kulturaren ezaugarrí zenbait404, baldíntza eta eragozpen baíno gehiago, cursus delakoaren 
arazoa gaínditzeko laguntza suertatu zíren planteamendu erretorikoko testua gauza
tzerakoan, eta, aldí berean, bide konkretu batzuetara eraman zuten idazle erretorikoa: tes
tuaren ezaugarri fono-erritmikoak405 areagotzera eta nabarmentzera, eta erretorikak es
kaíni "ahozko" baliabideak406 hobestera. Horietako zenbaitzuk (isokolonak, homofoniak, 
... ) egitura erritmíko berezia eskainiko diote Axularren berbaldíari, luzeraneurtua 
eta doinuduna hein handi batean. 

10.3.2.· PROSAREN ERRITMOA 

Maíz aitorturiko egia da prosak erakusten duen erritmoa haren egitura
ketarako dituen baliabideei esker lortzen duela (Kayser 1992, 346). Poesian ez bezala, 
prosan nekez gertatu ohi da aurretik prestaturiko ereduen bamean idaztea, bau da, hitzak, 
autoreak aldez aurretik buru-ezpainetan darabilen musika edo erritmo mota zebatz bati 
egokitzea. Horrexegatik., baliabideak ere bestelakoak ohi dira, batzuei besteei baino 
garrantzi gehiago emango zaielarik, autorearen aukeraren eta hizkuntza bakoitzaren se
naren arabera. 

Axularren kasuan, obraren erritmo nagusia gaiak, argumentazio motak eta 
prediku-egituraketak eskainiko dute bereziki. Jakina, horretan ezin bazter daiteke autoreak 
egiten duen "hautaketa" erretorikoa, aurreko faktoreekín bat dagiena, eta obiko baliabide 
fono-erritmikoak. 

Oro bar, bi izango díra Axularren prosak erakutsiko dítuen erritmo motak: 
batetik, Gero-n garatzen den argumentazioaren eredu induktiboarekin bat datorren errit
moa eta, bestetik, predikazioaren helburua den movere delakoarekín lotua dagoen erritmo 
hunkikorra. 

Orri kopuru eskergagatik bakarrik ez bada ere, Axularren prosan antzematen 
den erritmo nagusia argumentatzaile deiturikoa izango da. Argumentazioaz rnintzatu gare
nean adierazi bezala, eredu índuktiboak arrazonamendu logikoaren bidez baino gehiago 
konparazioaren bidezkoa eskatuko du ideien garapena. 

Horrelakoetan, jakina, periodoen egituraketa da formalki isladatzen dena, 
protasi eta apodosiaren oínarrizko eskemaren gainean eratua. Honetan oínarriturik idatzi 
zuen Villasantek ezen "el período a base de oración principal y subordinadas, procedi
miento típicamente indoeuropeo, está plenamente logrado en Axular" (Villasante 1979, 
80). 

Oro bar, atal edo menbru kopuru desberdina egon daiteke batean zeín bes-

404 - Besteren artean, gizarte alfabetatugabekoetan burutzen ziren irakurketa kolektiboak (batek irakurri, 
besteek entzun). Horrezaz gain, idatzizko kulturaren bamean gehiegi garatu gabeko irakurleen 
irakurketa era, nahiz eta pertsonala izan, ahoskatua izan ohi zen, beste arrazoi batzuengatik Eliza 
katolikoak apaizen artean duela gutxirarte iraunarazi duena bezalakoa, hots, ezpainak erabiliz eta ebaki 
ahala entzun ere egiten zena (ikus "Elokuzioaren faktore bideratzaileak") 

405 - "Dos son la cosas que halagan los oídos: el sonido y el número (edo, greziarren hitzetan, rhitmo 
delakoa) [ ... ] Han de elegirse palabras bien sonantes, pero no buscadas con exquisito esmero como los 
poetas, sino tomadas del habla comun" (Ciceron, El Orador, 369 or.) 

406 -" Ahozko" diogunean ez genuke ahaztu nahi "ahozkotasunak" "herri-kultura"-tzat hartu izan den 
fenomenoarekin mende haietan oraindik zuen lotura hautsi ezina (ik. Burke 1991). Ildo honetatik, 
"herri izaera" horrek ere erakutsiko du zenbait baliabideren aukeraketan eragina. 
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tean, eta, gainera, barneko adarreztaketarik ere gerta daiteke (plurimenbrazioak son ) 

Nolanahi ere, elementuak ez díra bi ahiru . uz · 
normalean konparazio, baldíntza edota de borazk zp atal e~o kola 1zatetik iaarotzen 

n o perpausen egnura bikoitzaren ~be . ' 
" Ikh d ra. 

. usten uzunean bere mende guztian . . . 
ets1tu duenean, hasten dela batari eta bertzeari b kh gaixto IZatu den bat entu denean, eta ia hiltzera 
eta hats-beherapen handi batzuekin begiak ar . am~~du eskatzen, beharrei bere haziendaren partitze 

• zerura uaulirik Iainko · da n, 
pensa, segur duela halakoak bere salbamendua" (207 or.) ' an gomen tzen, eztezazula ez hargatik 

. . "Nola harri batí, edo sentimendurik eztuen b . 
baiuo bere buruari kalte gehiago eta hartan ertze gauza bati, kolpeka darauntsanak, egiten 
eztuen batí edo konturi.k egiten e;tuenari b pro~txu gabe unhatzen eta zathitzen baita: hala antsiarik 
gehiago" (297) ere m IZlaz darauntsanak ere, emaiten dio bere buruari gaitz 

"Baldin enzuten ezpanauzue et.a ene manam d . . 
ezen, nehoren peri! gabe eta nehor iarraiki, b ~n u guz.11ak konplitzen ezpaitutzue, iakizue 
zaitzuela" (433-434 or.) ga e, emanen diozuela ihesari, et.a ikhara handi bat eginen 

"Eta baldin oraiño, pena heken nehoiz akhab . 
esperantzarik baiiz ere: badirudi balizatekeiela zenb . k lamatzeko, anntzeko, labunzeko edo gutitzeko 

ait onso endu" (596 or.). 

. Halaz ere, ez dira faltako barneko ad ztak 
plunmenbrazioak sortuz eta, ondorioz eaitura sintakarrtik~ akebta makodukoa garatuko dutenak, 

' t>· o er aberastuz: 
. . "Zeren nola baitira eritasun batzuk hain handi . 

ezmdua ibentzen dutenak eta eriari hai . , . ak, gorputz guzua flakatua benzutua eta 
e di rik , n iauntzen zaitzanak non be . , , 
rre~e o , ezpaitira send.akizun; hala ostinatuaren , . re izanez, eta egitez ezpaitute 

eta entasuna ere hain da handia non berenez e . , gogonuaren, itsutuaren, eta ezansiatuaren bekhatua 
" . , zpaita sendakizun, eta ez barkhakizun" (99 or.) , 

. Baldin obra miserikordiazkoak nola baitir . 
e~ egam de~ari, iatera, eta edatera emaitea, b~t bed ak : probeen faboratze~, ~iluzen beztitzea, gose, 
eguekotz, egm behar baditu: zenbatenaz be ak be e~ erak bere eskuz, bm dela, irabazi handirik 
obligazinozkoak, iustiziazkoak eta konzientz~ redies uz ondokoetara utzi gabe, egin beharkoitu obra 

' zor tuenak?" (241-242 or.) 

. -~ da gauza hatsa, likitsa, higuiña eta narda . . 
egotz1aren bemz rretsten ikhustea non baldin S . . S . gama, or baten bere okha egmaren et.a ahotik 

· · . . ' pmtu amduak be ak 
ezpairuntzen ru aiphatzera ere ausartuko (471 or.) r usatu ezpalu konparazino hunez, 

. Bada nola bere nabusiari kontuak et" . 
b~aiño, kontuak ikhusi gabe, eta bere nabusiar º~º1 ~man nahi derau~ muthila, ezpaita urthearen 
anmako kontuak eman nahi baditugu ongi, eta :~~mtzatu gabe ego1ten; hala ~ ere, baldin geure 
kofesatu gabe egon behar. (545-546 or.) pagatu, eztugu urthe guzuan, garizumaraiño, 

. Sarri askotan nabannenki bºlik . 
mugimendu erritmikoa biziki areagotuz r~ era I o da paralelismoa periodoen barnean 
paralelismoaren formulen artean gehien .eraurrbilteragodirazald~o den legez, anafora izango d~ 

zen enetariko bat: 
. "Begirautzue orduan 7.abartzetik, nagitzetik eta e· . . 

da mma, orduan da azken adina eta peri! guzti . - k . ,,zantSJatzetik, zeren orduan da mena, orduan 
en gaine o perila (188 or.) (letrakera etzana gurea da). 

Elementu anaforiko berberar ki . . .. 
naturalen mugak gainditurik gera daitezkeela z~n~i=:Ituz, garb1 ikusten da periodo 
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"Herioa hurbiltzen zaitzunean, nola athaka hertsian, eta pausu gaitzean iragan behar 
baituzu: eta bitarteko doloreak ere handiak baitira, orduan zeure onez kontu guti egiten duzu: zeren 
handiagoak ahantzarazitzen baiterauzkitzu. Orduan zeure ondokoei, eta han presentean edireiten direnei, zer 
ere nahi baitute, eta nola behar dela ikhusiko baitute, hala dagitela utzten derauezu. Hain nekez eta penaz 
bildu zinituen onak eta onhasunak, eta hain zuhurtki eta rnaiteki begiratzen zinituenak gero, hain laxoki 
eta antsikabeki largatzeintuzu: lehen zein hertsi eta itxekin baitzinen, gero hain franko eta liberal egiten 
zara. Orduan norlc zer erraiten baiteratzu, hura laudatzen duzu: eta anhitzetan ere, zer erraiten duzun 

eztakizula, baietz erraiten duzu" (238 or.; letrakera etzana gurea da). 

Hone.lcin guztiarekin hatera, azpimarratzekoa da honelako periodoa.k: 
eratzeko orduan Axularrek erakusten duen orekaren zentzu klasiko bezain berezia euskal 
literaturan, ondoko adibide honetan ikus daitekeen bezala. Izan ere, konparazio suertatuko 
denaren lehen partearen hiru atala.k: hedatuz joango dira motzenetik luzenera, tentsio 
erritmikoa sortzen joango bailiren: 

eta bai 

"Arraiña alha denean, 
ba7.kari datxekanean, 

eta 
bere usrez hobekienik dagoenean auapatzen du arrantzaleak, 

hegaztina ere ihiztariak" (60 or.; azpirnarrak gureak). 

Atal paraleloen luzerak berak markatzen du konparazioaren bidezk:o tentsioa. 
Gero, bigarren partean, konparatua izan denaren egoera egitura sintaktiko paraleloetan ere 
burutuko da, baina atalen luzera, aurrekoetan ez bezala, luzenetik motzenera joango 
delarik, periodoa poliki-poliki ahulduz eta erremediorik gabe garatuko bailitzen: 

"Hala atrapatzen du bada bekhatorea ere heriotzeak 
bere bekhatuei bere gogarenik datxetenean, 
gozokienik alha zaienean, 
eta 
gutien u¿re duenean" (60 or; azpimarrak gureak) 

Formula erritmiko horrezaz gainera, ecclesiastica consuetudo delakoak ohi
ko zuen mugimendu "latza" deitutakoa izango da Axularren prosan atzemango den dina
mika mota, arritmiko sarnarra baino benetan sarkorra, hunkikorra eta pertsuasiboa. 

Predikazio kristauaren bitartez eratuta.k:o estilo solte honek Axularren obran 
zehar presentzia nabarmena izango du kapituluetako une konkretuetan, hala nola exhor
tazioetan eta irakurleari zuzendutako pasarteetan. Ezaugarri gisa enumerazioak, pilaketak, 
paralelismoa.k: eta antitesiak agenuko ditu. Ez dira falta.k:o irakurlea inplikatzeko galdera 
eta harridurazko formulak ere (ikus "Afektuak lantzeko baliabideak" atala). Erritmo 
bortitza izatera iristen den mugimendu honetan, gehiago azpimarratuko da ideien indarra, 
prosaren oreka baino, ondorio gisa dinamika bizia agertuko delarik. 

Hona hemen horietako adibide batzuk407: 

''Zer da haur? 
Non da zentzua? 
Non da akhordua? 
Zer egin da adirnendua? 

407 - Egitura garbiago ikus dadin, jatorrizko testuan ez bezala emango dugu puntuaketa mota. 
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Zeure salbamendua, nahbat dihoatzun 
dezazuia ben"--? gauza, sekulakotzat ongi edo gaizki . . . 

""""''· IZa.tte, 1ben 
Eztuzu pensatzen bentura horrek benturaz . 
Eta nork bere duen guztiaren be ' ' ben~ gaixtoa emenen deratzula? 

nturatzea, erhokena handia dela?" (73 or.) 

"Zertan pensatzen othe duzu zuk 0 · . 
egin dUZWlOrrek? , ramokoan ere, buruan ille duzun baiño bekhatu hia 

. . ~ ~ 

Zer dakizu hurran lehenbiziko eginen duzunaz . 
Kontua konplitzen duzunz? ' zuk zeure neuma bethatzen duzunz? 

Zer dakizu lehenbiziko eginen duzun bekhaturen be . da . 
akhabatzeko, eta rnundutik atheratzeko?" (125 ) gua goenz Iamkoa, zure egunen 

"Gogortasunaren handia! 
Iustiziaren bortitza! 

or . . 

i~ diozu miserik?rdi?S dela Iainkoa. 
ama hunetan badirudi, isutiziatiago dela· e . . . . 

Eta arrazoinekin dirudi hala Ze , ta tusllzíak garru.tzen duela miseerikordia. 
miserikordiarik" (141 or.). . ren ezpa1ta benze rnunduan izanen gaixtoemzat 

"Zer egin gogo duzu bada? 
Zertan pensatzen duzu? 
Zeren begira zaude? 
Zaharttearen? 
Han zara? 
Ephearen? 
Konplitu da. 

Konpli ezazu bada zuk ere, zeure hitza eta ro . . 
eman zenduena" (193 or.). P mesa, zahar zmdezmeko 

d Dena den, Axularrek erritmo oduk " . 
uen pasanerik luzeena Luis Granada.k:oare m b .0 m~gun~nd~ latz" honetan burutzen 

" . n o ran zor b1de dio (ikus Eranskina): 
Bada baldin hemengo eriari, hemen o a . . . 

Zer idurituko zaika ifemuan da:o: w_i, ~n fite zrag&ten dena, hain luze iduritzen bazaika· 
Ha gau luzea, gau beltz ilhun . . . nan, ango gau luze eterno, fin gabeko hura? . 

. , • mgama, an-urratze gabea o 'llari rik . 
arg:¡tuko eztena, eta ez akhabatuko! • 1 te izanen eztuena, sekulan 

Zer pena, zer dolore, eta ondiko izanen da 'tuk 
h b , arg1 o ezten gau h""~- h 0 e ero onean, baiña Iabe gori b . "' '""• ez emengo eriak bezala 

e_goi~? eroan, sug:¡na gogorrean sekulakotzat, etzatea, era' 

Arrazomekin galdegiten du Isaias Profetak· [ J 
Halako Iekhuan hain su beroan · ··· · 
Nor biziko da? ' 'gar etemalean, nor egonen da? 

Norlc iraunen du? 

Nork izanen du sorbaldarik sostengatzeko? indarrik . . ? . . 
sofritzeko? iasru.teko. Eta pairurik, eta pazientziarik 

Orai hemen den p narik · · , e tllp1ena, su ihar batek, kilikatzen . . 
bada, suz eta kharrez, kanpoan eta barren . za.1tu, asaldatzen zaitu, zer izanen da 
burdin goritua bezala, goritua, eta sutua ~· arm~an eta gorputzean hartua, ingurarua, eta 

Eta sekulakotzat hala egon beharko duzunean? enean . 
Othe dugu zentzurik? · 
Othe dugu adimendurik? 

~d elheak .. am~tsak, edo gezurrak, othe dira hauk? 
0 gurekin rnmtzo othe dira? · 
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Guri othe dagozkigu, ala benzeri? 
Fedeak erraiten deraku guri dagozkigula, gurekin mintzo direla, gureak, eta guretzat direla. 
Eta eztirela ez elheak, ez ametsak, eta ez gezurrak: baiña egiak, eta egiazki (baldin hobeki 

gobematzen ezpagara) iiagan beharko ditugunak direla. 
Edo hobeki minzatzera: behin ere iragan gabe, bethiere egoitzaz, gurekin egonen direnak direla" 

(599-600 or.). 

Axularren prosa, laburbilduz, erretorika klasikoaren elementu periodikoa 
erabat galdu gabe duen estiloa eta predikazio kristauaren ezaugarri den eredu arritmiko
emotiboa uztartze ahaleginaren fruitua dela esan genezake, nahiz eta, egia da, bide erre
toriko klasikoetaúk etenik gabe aldentzen eta, aldi berean, fi.nkatzen doan saio bezala ere 
plantea daitekeen, prosak erakusten dituen baliabide estilistiko "herritarrak" (para
lelismoak, antitesiak, hoskidetasunak, aliterazioak, etab.) horren lek:uko hobezina dire
larik. Eta hori guztia, alabaina, ia idatzizko tradiziorik ez duen hizkuntza batean. 

10.3.3.- EGITURA SINTAKTIKOAK 

Oro bar, egitura sintaktikoak prosan atzematen den erritmoarekin tinko 
lotuta joan ohi <lira, erritmoaren erantzukizunaren alderdi garrantzitsua, frnean, egitura 
sintaktikoek berek baitaramate berekin 408 ; eta normalean -ezin baitzen beste modu batean 
izan- Axularrek lortu nahi dimen xede eta efektuen menpe azalduko <lira. 

Hori dela eta, obraren planteamendu argumentatzaileak forma periodikoen 
erabilera ziurtatuko du, oinarrizko eskema -protasia edo osagai tentsio sortzaileak eta apo
dosia edo tentsioaren bukaera- modu desberdinetan emango delarik. Egitura sintaktiko 
erabilienak kausazkoak eta konparatiboak409 diren arreo, bestelakoak ere agertuko <lira 
ideien eta argumentuen garapenean barrena. 

Baina, edozein modutan, testuan zehar juntaduren eta mendeko perpausen 
nagusitasuna ia erabatekoa bada ere, testuaren erritmoa dela eta, ohargarri deritzogu lotura 
asindetikoaz baliatzen den alborakuntza edo justaposizio egituraren presentziari, para
lelismoak areagotuko duen egiturarenari hain zuzen. Ondokoen estilo hautsi modukoak 
izango <lira horietako gehienak: 

"Ordea eneak dira faltak, enea da hobena" (3-4 or.) 

"Maingu da, oiñak ditu eri, gogoa erbal eta flako" (48 or.) 

"Garzelean sarzen zaituztenean, sarthu berri hartan, usna on duzu, kiratsa aditzen duzu, erraiak 
nahasten zaizkizu, sentikor zara" (91-92 or.) 

"Bek.hatu bat zaizen eztuena minbera da, sentikor da, beldur da, ezin sosega daiteke" [ ... ]" (106 
or.) 

"Itsasoko untziak, barkha handiak, anhitz daduka, karga handia iasaiten du" (115 or.) . 

"[ ... ] sendoenak edo anzatsuenak garaitzen du bertzea, bere meneratzen du, azpiiatzen du, hxrrera 
408 - Ildo horretatik zihoazen Zizeronen lútzak ere: "Hay ciertas formas de estilo que inevitablemente traen 

el riono consigo. Así las comparaciones y las antítesis. Todo esto ofrece varidead de recursos, para no 
tenninar siempre del mismo modo" (Ciceron, El Orador, 383). 

409 - Granadako Luisek zioen bezala, "sirven corrientemente para semejantes períodos las conjunciones 
[ ... ] comparativas: "así, así como, al modo que, etc.;" porque donde median estas partículas no se 
perficiona el sentido de la oracion, hasta el fin de ella, lo cual es propio de este período en que 
hablamos redondamente" (Granada, Retórica, 598b). 
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egotzten du, ezpataz iragaitera darama" (205 or.) 

"Egia da, hala izanen da[ ... ]" (610 or.) 

-------

Mo.t~ ho~etakoak izango <lira halab 
areagotzeko erabiliko diren sententzia modukoak ere: er, testuaren kutsu antitetikoa 

"Gaiñak · · 
' pikaiñak eta hautuak bertzeren, hondarrak eta arbuioak Iainkoaren" (181 ) 

. Esan beharrik ez <lago: lotura hi ak . . or. 
~estuan maiz~n baliatuk:o direnak, lehenengoJº~obtik~ eta parataktik~ak izango <lira 
orren arrazo1a testuaren izaeran bertan letzake: ets genatuk:o badira ere. J akina, 

. . "La construcción hipmáctica es la construcción . 
h1potax1s establece unos límites significa ad . . . argumentauva por excelencia [ ] La 
~el~c.ione~, reduce las inteipreta~iones que= una pos1c1on._ Orde~~ al l~tor, le obliga a ver·~·i~rtas 
Jundico bien construido" (Perelman eta Olbrechts-T~n:ae~9~~ns215d4erac10n, se mspira en el razonamiento 

, or). 

. . Be~telakoa da lotura parataktik k . . 
parataxis deJa mas libertad, no parece ue ui oe . eskamtz~n ~uten tzaera, izan ere "la 
man eta Olbrechts-Tyteca 1989, 254 o~. q era unponer mngun punto de vista" (Perel-

I0.3.3.1.. Egitura parataktikoak 

. Lotura parataktikoen bidez buruturiko · d 
narranboetan, hau d~, exenplu eta adibideenetan b . JUnta ur~n artean bada bat pasarte 
duena. Aho;Zko teknika narratiboetatilc hurbil " ~?J< bat, ~rabile:a oso nabannena izango 
natutako egiturak izango <lira hedatuenak: , eta emendiozko Juntagailuarekin koordi-

"Eta hetan trabaill · · ª arazitzen zuuen faraonek bere ik · . 
bere eguneko lana eta sailla azp o iende hek, se1ñalaturik bat bederari, 

Eta eskuaren ibentzea bera asko bazulcet d 
. . en ere, or ea lanhabesak tr ak 

ga.i guztiak ere, berek bilhatu eta homitu behar '. ' esn , eta obraren egiteko 
Eta halarik e · . ZJtuzten. 

re, ezm ausan zitezkeien arrenkuratz halak 
Eta halatan aitzinerat kargatuago zituen lana be era, o moldez ezen [ ... ] 
Et h · . , rretu zerauen ª ura guzua egiten zuen baldi b . . · · 

th ' n at ere astirik bazuten edo alti b 
e or zekion gogan beharrez eta beldurrez" (26-27 . , er azeuden, handik zerbait 

" or., letrak.era etzana gurea da). 

~ zuen aingiru hark gizon baten iduria 
eta IOan zen mendietako saindu hetarik b 

k . atengana 
eta es utik han.urik. eraman zuen oihanean barre~, 
eta han erakuts1 zerauk.an gizon bat, hari zela e . 
Eta zama bat eginik, lothu zuenean hasi ze~negi.ten. . 

leuakera etzana gurea da). ' seiatzen ea iasan ahal zezakeienz" (84 or.; 

"Eta orduan hek guztiak infemura zire 
Et · n. 

a orai ere infernuratzen dira giristino eztirenak. 
Eta beldur muz gmsunoetarik ere, gehienek bide h 
Eta erraiten denean anhitz dir la d .tuak ' . ura hartzen duten. . 

e ei ' eta gulíak hautatuka, · · · . 
(141 or.; letrakera etzana gurea da). gmsunoez ere orobat aditzen den" 

d . Egi~ura polisindetiko hauek berbaldi · · . 
agokionez, agenan <lago konfigurazio anat; rile an eskai.ntzen dioten erritmo motari 

o oaren kasu kon.kretuak baino ez direla. 
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mentazio mota antitetikoa biziki areagoturik g~ratuko 
Bestalde, testuaren ar~ d 410 Horietako batzuk baioo ez ai.patze-

da juotagailu aurkariekio eratutako JUOta uretao . 
arreo (letrakera etzana gurea da): . . ,, 

. . .zkit lUIICtik baiña ez gogotik, eta ez bihotzetik (3 or.) 
"Neure iaun maitea, 10an zatzai , . - . . 

. exen lo ediren ahal diteke, bazna nik orai 
"Hunetakotzat, egia hunen frogatzeko, anh1tz p 

b · kharriko" (221 or ) 
presentoon eztut bat aizen e . . . bezal bai baiña 

ul k billala behin ere mste, mste a , 
"Hargatik erraiten zuen Iondone Pa o ' etze 

bethi alegera" (440b or.) n i e . a duenak, eztu kanpoko edergarrir~n 
"Presuna ederrak, gorputza bere esk~o .eta ºJ =ketsak behar du anhitz estalki, anh1tz 

. b baithan eder asko Bazna itsus ' ' 
beharrik, zeren bera baíta ere . . kin . etxean legoke ederkienik" (513 or.) 
bemizadura eta aphaindura, eta hekin guzne ere, 

10 3 3 2 _ Egitura bipotaktikoak . il 
· · • · . . Axularrek era guztietako eg1turak darab ~ª· 

Meoderakuotzan dagokiooe~, ·1dotikJ·arraituz kausazko egitu-
. .tak eotazio garapenareo 1 ' . E 

Alabaina, gorago adierazi . o argum. ak barmeodu beharko lirateke batik bat. ta 
rak eta kooparazioak ahalb1de~eo dituzteorik ºanª ere aarraotzi handia duten arreo, argu-

. k n emtmo erreto o ~ 
bestel~o egit~e prosartike dira oodoko hauek bezain emankorrak. 
meotaz1oaren ikuspuntu ez 

10 3 3 2 J • Kausazkoak . 
· · · · · . ka alak dira maizenik agertzen 

"Zereo" lokailuaren bidez osatutako egi;;ira ,~s artikularen erabilera eten-
f b an zehar. Izan ere, zeren p . 

direnak esku artean du~o. 1 ~ 45 aldiz azaltzera iristeo delarik (X~· kap.). 
gabekoa da Gero-0411, mo1z kap1tulu bderean fluktuazioa ez beú kapitulueo om kopu-
Deoa den harrigarria da atal hooetan agoen ' 
ruarekin lotua. 

. ahalbidetzen du ezabaketa edo elipsi fenomenorik bigarren 
41 O - Ezaguna denez, juntagailu honek maizkara 

perpausaren osagaien artean. . " n" lokailuak erakusten duen maiztaSunaren taula: 
411 - Hona hemen kapituluz kap1tul~ zere diz 31. kap.: 11 aldiz 46. kap.: 21 aldiz 

1. kap.: 24 aldiz ~~· :P·_·: ~l al 32. kap.: 4 47. kap.: 23 
2. kap.: 13 . p 33 kap . 4 48. kap.. 12 
3. kap.: 8 18. kap.: 11 34. kap·; 13 49. kap.: 31 
4. kap.: 22 l9. kap.: ~i 3s: kap:: 4 SO. kap.: 38 
5. kap.: 15 2º· kap.. 6 ka . 4 51. kap.: 17 
6. kap.: 11 21. kap.: 5 ~7· ka~·; 9 52. kap.: 37 
7. kap.: 17 22. kap.: 12 8. ka .. 7 53. kap.: 12 
8. kap.: 21 23. kap.: 15 3 . kaP·: 9 54. kap.: 10 
9. kap.: 18 24. kap.: 16 ¡~· ka~·; 3 55. kap.: 14 
10. kap.: 10 25 · kap.: 3 41. kap .. 8 56. kap.: 9 
11. kap.: 28 26. kap.: ~2 42: kap:; 13 57. kap.: 31 
12. kap.: 25 27. kap.: 17 43. kap.: 17 58. kap.: 16 
13 . kap.: 21 28· kap.. 44 kap. 17 59. kap.: 13 

14. kap.: 21 29· kap.: 1~ 45: kap:; 30 60. kap. : 7 
15. kap.: 45 3o. kap .. 
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Esan beharrik ez dago, kausazko perpausen maiztasun hooek testuaren 
izaera erakusteo du modu nabarmenean, hots, zerbait baieztatu edo adierazi oodoren, azal
pena edo arrazoia izango da Axularrek testuratuko dueoa. Adibide argigarriak izan daitez
ke honako hauek: 

"Bat bederak behar du konbertim eta egin laster Iainkoagana, abala duenean. Zeren ahala 
duenean, nahia eztuenak, benturaz gero, nahia duenean, eztu abala izanen: behintzat iartzen bedere bada, ez 
izaiteko peri.lean. 

Beraz hunelatan lehen behar da prestatu. Zeren gaitz izanen da, heriotzeko orenean, 
eritasunez eta oiñhazez kargatua zaudenean, penitenzia egitea, behar den fintasunarekin eta berotasunarekin 
Iainkoari gomendatzea. Zeren orduan, benzeak benze direla, eritasunak berak, emanen baiteratzu egitekorik 
asko" (202 or.; letrakera etzana gurea da). 

"Hurbil dagote Iainkoa zinez eta egiaz gomendatzen eta fabore eskatzen zaizkon guztiei. 
Eta nahi du eska gakitzan [ ... ]. Eta orobat da noiznahi den, gauaren erdian ere, eskatzea. Zeren Iainkoa 
baithan ezta ez oreni.k, eta ez alelarte gaitzik, munduko iendetan ohi den bezala. Haren baithan muga 
guztiak eta oren guztiak dira bat, bethi da nehor ongi ethorria. Beraz hunelatan zintki eta fmtki, maiz eta 
lehiatuki, behar gatzaitza azken fineko iraupenaren eta perseberatzeko donuaren eskatu: eta hunetan geure 
abal guztiaz permatu eta bulharka iarri. aren azken fineko perseberantzia da gakhoa, hura da gora behera 
guztia, hartan dago garaita eta biktoria Hura gabe leheneko obra onek deus guti balio dute. Zeren iraganak 
iragan, azken finean nolako garen behatzen du Iainkoak: eta orduan edireiten gaituen arauaz, emaiten 
deraku sekulako zorthea, ona edo gaixtoa. 

Eta ontasunean iraute haur, perseberatzea, oraidanik behar da hartu eta eduki, eta ez geroko 
esperantzan utzi eta largatu. Zeren azken fineko aitzin hartan irauten eta perseberatzen duenak, 
perseberatzen ohi du komunzk:i azken finean berean ere" (459-460 or.; letrakera etzana gurea da). 

Egitura kausal hauetan periodoak ez dira beti multzo autonomo gisa atze
mateo, zeobaitetan erabat itxita ez baileudeo ager baitaitezke, ondokoekin lotura egiteko 
gertu, fmean. Esan beharrik ez dago, arrazoiak argumentazioan bilatu behar dira, azal
penak etengabe emateko beharrean hain zuzen: 

"Ezta gaitz ihardesten. Zeren bataz, lehen erran den bezala, orduan eritasunak berak, bere 
gorputzeko gaitzak, emaiten baitio bat bederari egitekorik asko: eta berriz benzea zeren peril baita orduko 
orhoitzea, orhoitzen bada ere, ez orhoitzea bezala, beldurrezkoa, edo borxazkoa izanen den, eta ez behar 
bezalakoa. Zeren San Agustinek dioen bezala: [ ... ] Bizi deiño Iainkoaz abantzirik egon denak, merezi du, 
berari ere hiltzerakoan, ahantz dakion bere burua, eta orhoitzen bada ere, orhoitze hura, eztakion deus balia. 
Eta iduri ere badu etzaikala deus baliatzen. aren komunzki halakoa, eritasunetik eskapatzen denean, 
leheneko bekhatuetara bihurtzen ohi da" (204 or.) (gurea da letrakera etzana). 

Kausazko egituren erabilera hau, beraz, argumentatze moduak bideratua da: 
zerbait baieztatu ondoreo, baieztatze haren arrazoia eman beharra zegoeo, eta, horrela, 
autoreak askiesteo zueo arte. 

10.3.3.2 .2.- Konparaziozkoak 

Argumentatzeko bezainbeste, formula sintaktiko honek anplifikatzeko 
funtzio nabarmena hartzeo du Axularren Gero-n. Baina horrezaz gainera, konparazioak 
elementu praktiko eta argigarria eskaintzeo dio argumentazioari, hareo bidez irakurleak 
ulerterrazago duen mundu errealean uztar dezake planteamendu erlijiosoaren mezua 
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lak k izan badaitezke ere412, Axu
Formalki konparazioetarako form~ 1 :e'kia gertatuko da, batik bat "Nola 

larrek gehien erabilikc;> duen eredHua konfi~~~ ~ada bestelakorik ere. 
hala " fonnularekin osatua. orrezaz i:o ' 

· ··· ·· · " al "413 "pare" "pare k k parazioen anean, bez a ' ' 
Formulario !aburre o on N 1 bestelako garapenik ere eraman 

tsu"414, ... ereduekin osatutakoak leudeke. onna ean, 

ohi dute ondoren. . "Hal 1 " bezalakoak: 
Konfigurazio laburrekoak gertatuko dira baita ere a. .. no a 

. a bata nola bertzea (49), hala anean nola 
hala eslciribatzea, nola mmzatzea (18), h~ 1' S anak (146) hala zahartzean nola 

. 1 . to kin (l20) hala Dav1tek no a us ' . . 
gaixtoan (90), hala onekin no a gaix e , . ínozkoak berak (247), hala mih1az eta mmzatzeaz, 
gaztean (166), Hala borondatezko obrak nola obligaz 

nola ianaz eta edanaz (396),... " Z 
. . rik ehia a-o eskaintzen dutenak ere: eren 

Inoiz agenuko dira 1oku err~~arr~ gukit:en, krozkan erauz~en, e~ e~ ber~ 
emazte ezkondua eztu deusek ere hala f b harra bertzerekin diab11kola iakiteak 
tentutik eta pazientziatik atheratzen, no a ere sen 

(358-359). · · aik' aizkion 
. . " h 1 " oduko eredu luzean JaIT itzen z 

Edozem gisaz, Nola... . ª ª m . diruditenak (adibide motzena, dena 
. zk ak dira liburuan zehar zmez agortezm 

konparaz10 o b. · hal hil")· 
den 214 orrialdean dago: "nola iz1 a . . 

, . . . . h"tz uztietan nehor kontra balekio, eta en:an 
"Nola baldin gizon baU, errru~en khdítukuen ides~hore eman bailliazaoite. Hala hitz guzuaz_ 

· h ekhartzu zenbait le o», dí. b re buruan baliazote; «etzaitugu sm esten, ak fr t nahi dítuenak ere, emaiten o e 
. . d enak· eta iuramentuez bere erran oga u 
rnrarnentu egiten u · 
desohore. Zeren ikhusirik[ ... )" (264-265) . . 

. . midizina eta erremedio bilhatu brutute eta eduen, 
Nola gorputzeko medikuek, anh1tz . . k den kolera eta koleraren ondorea 

- da k . hala arimako m1dikue ere, zer , di . ak 
gorputzeko eritaSunen sen tze o. ta man anhitz abisu eta erreme o, anm o 
dakitenek, zein baita arimako eritas~a, bi!h:~ s::~ ehil~eko, eta bai pitzt~tik, eta iratxekitzetik ere 
eritaSun hunen sendatzeko, kolerak p1tzten u 

begiratzeko (285-286) . . . harlc anhitz gaizki 
. b h a eta adimendutik iaUZia, eta 

Beraz nola, baldín bazend~ anaia at ~r o 1, e aixto eman baliazo, damuago baitzenduke 

e gin, eta erran baliazazu, eta bere buru~ ~re ze:b~:~~ e!aiten derauzkitzun bide gabe ~tiez baiño; 
zeure anaia haren kalteaz, eta haren hala izai~k lg ak erauzirik daaoen harl< bere buruari egiten derautzan 
hala halaber behar duzu izan damuago zure etsal o er º 

. . derauzkitzunez baiño (309-310) 
kaltez, zun egiten tatzailearekin ongien ezkontzen diren 

Gorago adierazi bezala, eredu ll!gum~ aren lehorra irakurlearen egunero~o 
konparazioak izango dira hauek. Horrela, gaib~~ze ~tasunak eta argitzeko erabiliko dira 
errealitate biziarekin uztartzeko eta, beronen i ez, 
a-ehienetan: 
i:o b de ere Erretorika klasikoan erabili kontz~ptuak 
412 - Egungo gramatikekin dagokeen ~deaz .º~uta a~u autl honetako zenbait elementu Lafltteren 

eta terminologia direla eta, egokiago m~1 ~ ~g~'Propositions comparatives" bezala agertzen 
Grammaire Basque izenekoaren arabera izen ean. 

direnak dirugu horietako batzuk. . . ,, (20) "usatu behar da iuramentuaz, purgaz bezala" (255), 
413 - "zeren hek aza1a eta torea bezala baíura • 

"erho batek bezala" (280), ··· ,, (6 l) "deabruaren paretsu egiten da" (98), "hillaren 
414 - "beirakiaren pare gara" (60), "uraren pare ~.ara ,; m tako bekhatua izurriaren pare da" (398), 

. da" (110) "suaren pare da kolera '(285), e azte pare egtten , 
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Nola ardía otsoaren ikhusteaz latzten, larritzen, asaldatzen, izitzen eta ikharatzen baita: hala 
egiten gara gu ere etsaiarekin batzeaz eta inkontratzeaz (271) 

Nola ikhatz biziek elkarganatzen ditutzunean, sua pitzten eta egiten baitute: hala etsaia 
baithan ere, egiten derautzatzun ongiek eta zerbitzuek pitzten dute eta egiten amorioaren sua, bakea, 
adiskidetasuna (294) 

Eta nola anhitzetan ere, aita batek bere semea zehatu duenean, zathitzen baitu zigorra eta 
egotzten sura: hala zure etsaia, zure zehatzaillea, eta penatzaillea ere zathituko du Iainkoak, eta azkenean 
egotziko ifemuko sura (333) 

Eredu honen emankortasuna forma desberdinetan antzeman daiteke testuan 
zehar: "nola ... halatan", "nola ... orduan", "nola ... handik", etab. (ondoko adibideotako 
azpimarrak gureak dira): 

Nola bekhatuaren arimatik kentzeko eta atheratzeko, bi gauza behar baitira: bata Iainkoaren 
aldetik, haren garazia eta faborea, eta bertz.ea guretik, gure nahia eta borondatea, eta gauza hauk guztiok, 
are gure aldetik behar direnak ere, prinzipalki Iainkoak egiten baititu: halatan Iainkoak bere garaziaren 
emaitea eta gure garazia haren errezibitzeko, eta harekin batean bekhatuaren kentzeko prestatzea ere, egin 
ditezke laburzki, heriotzeko azken artikuluan (198-199) 

Herioa hurbiltzen zaitzunean, nola athaka hertsian, eta pausu gaitzean iragan behar 
baituzu: eta bitarteko doloreak ere handiak baitira, orduan zeure onez kontu guti egiten duzu: zeren 
handiagoak ahantzarazitzen baiterauzkitzu. Orduan zeure ondokoei, eta han presentean edireiten direnei, zer 
ere nahi baitute, eta nola behar dela ikhusiko baitute, hala dagitela utzten derauezu. Rain nekez eta penaz 
bildu zinituen onak eta onhasunak, eta hain zuhurtki eta maiteki begiratzen zinituenak. gero, hain laxoki 
eta antsikabeki largatzeintuzu: lehen zein hertsi eta itxekin baitzinen, gero hain franko eta liberal egiten 
zara. Orduan nork zer erraiten baiteratzu, hura laudatzen duzu: eta anhitzetan ere, zer erraiten duzun 
eztakizula, baietz erraiten duzu. (238) 

Nola gure lehenbiziko aita hark, gure naturaleza haur, bere bekhatuaz narriatu, arrazatu, eta 
eritokitu baitzuen, ~ gara hain arrenkuratsu, inzirinatsu, eta on behar. Handik gara, ontasunera baiño 
gaixtatasunera eroriagoak, isuriagoak eta emanagoak. Handik dugu adirnenduan itsutaSuna, borondatean 
malizia eta memorian tlakotasuna. Handik heldu da halaber, gezur erraitea, elkharren ez sinhestea, eta 
fidamzia gabe, bethi gogan behartsu ibiltzea (250) 

Funtzionalki, konparazio mota hauetako asko gorago aipatu argumentazio 
"bipertita" izenekoaren osagaia den "zeren" esplikatibo-kausalaren ondoren joan ohi da: 

Zeren nola baitira eritasun batzuk, hain handiak, gorputz guztia flakatua, benzutua, eta 
ezindua ibentzen dutenak, eta eriari hain iauntzen zaitzanak, non bere izanez, eta egitez ezpaitute 
erremediorik, ezpaitira sendakizun; hala ostínatuaren, gogortuaren, itsutuaren, eta ezansiatuaren bekhatua, 
eta eritasuna ere hain da handia, non berenez ezpaita sendakizun, eta ez barkhakizun (99) 

Zeren nola ohoiñak desiratzen baitu gau ilhuna eta haizetsua ebasteko. Otsoak denbora 
gaitza, uritsua, eta igorziritsua, artaldeari oldartzeko: eta arranzaleak ur uherra arraiñaren atzemaiteko: hala 
deabruak ere, ohoin finak, otso goseak, eta arrantzale iakinsunak bezala, bilhatzeintu eta bere gaixtakerien 
egiteko, zelataturik edukitzeintu, koleraren, haserreduraren eta diferentzien ilhunbeak, tormentak, 
uherdurak., eta okhasinoak.(283-284) 

Zeren nola mindegian bir landatzeko landareak sortzen, eta hazten baitira, hala ian edanean 
ere, haragiaren plazer hanzeko gutiziak, orhoitzapenak, eta kilikadurak pitzten eta egiten díra(409) 
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10.3.4.- KADENTZIAK 

Lehenago ere adierazia dugu fenomeno erritmikoa ezin dela alderdi seman
tikotik bereiztu, honek bideratzen baitu neurri handi batean testu guztiaren dinamika. 

Axularren prosaren kasuan planteamendu erritmikoak lotura hautsiezina du 
kontatzen denarekin. Mezua, oro har, era askotara errepikatzen da, eta pasarte gehienetan 
mailuaren funtzioa betetzen du irakurle-entzuleen bihotzen gogortasuna apur dadin, bigun 
dadin. Mezu errepikakortasun hori bera areagoturik edota apaldurik -eta ez da hau gure 
kasua415- agertuko da prosari eskaintzen zaion erritmoaren arabera. 

Fa.k:tore erritmiko horretan, dena den, garrantzi erabakiorra izango du 
periodo eta esaldien bukaera motak. Nola bukatzen den testu segmentua, horren ara
berakoa izango da irakurleak (edota entzuleak) kate mintzatuaren linealtasun horretatik 
jasoko duen azken inpresioa, besterik ez dagoenean ere, adimenean ongien iltzaturik gera
tzen dena hain zuzen. 

Esaldi edo periodo bukaera horiek, klasula izeneko horiek alegia, Kayser-ek 
idazten zuen bezala, "no las inventaron los antiguos, ni se enseñaron y usaron a través de 
los siglos simplemente en atención a ellos. Por el contrario, son soluciones óptimas -sólo 
"a posteriori" aceptadas dogmáticamente- para determinadas empresas oratorias. y 
siempre pueden surgir de nuevo con espontaneidad. sin imitación consciente" (Kayser 
1992, 348; azpimarrak gureak dira). 

Garbi dago, beraz, idazle predikariaren eginkizunean haren prestakuntzak, 
erabilitako hizkuntzak, berau bizitzeko moduak eta, finean, sena estilistikoak berak mol
datzen dutela prosaren erritmoa oro har, eta, klausulei dagokienez, "soluzio hobezin" 
konkretuen bidea. 

Axularren soluzioa paralelismoan, luzapen kuantitatiboan (unitate lexikoena 
edota silabena) eta similikadentzian datza nagusiki, beroriek izango baititu ezaugarri 
nagusi416. 

Bukaeretako luzapenaren soluzioa oso lotuta dago Axularrek predikari 
bezala bukaeratzat ulertzen duenarekin. Horrela, etenketa baten aurrean, predikazioan 
erraz asko berbaldiak eskatuko duen edozein etenketaren aurrean alegia (periodo, perpaus 
edota esaldien bukaeran), urdazubiarrak erritmoa pausatzeko joera erakutsiko du, pentsa
mendua lasaituaz joango bailitzen. 

415 - Jakina, hemendik ezin ondoriozta liteke erritmo horren premia genero guztietarako, are gutxiago 
nanazioan oinarritzen direnetarako, baina prosa erlijiosoaren esparruko genero suasorioan egoki baino 
egokiagoa da. Batetik, mailuaren etengabeko danbadak dakartzalako barnera, baina bestetik, eta hau ere 
ahaztu ezinezko elernentua da, prosa erritrniko horrek rnezuen oroitzapen errazerako bideak eskain 
ditzakeelako. 

416 - Ez ditugu hona ekarriko erretorika klasikoan zeharo arauruta zeuden bestelako faktoreak. Horietako 
bat, esaterako, .Kintilianok dakarrena dugu: "Cosa bellísima es cerrar el sentido de la oración con el 
verbo si lo permite la composición, porque en los verbos está la fuerza del razonamiento" 
(Quintiliano, 9, m, 121 or.). Euskararen senak, zer esanik ez dago, errazki onartuko duen formulazioa 
da honako hau. Adibideak ere eurrez aurlci daitezke Gero-n. 
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. Teknikoki pausatze hori paral 1 · . 
~~re paralelisi:z1oaren azken osagaia silabik~~sf1oen b~arte~ burut.uko du gehienetan 

b 
. tukako duelarik (aditz laguntzaileak ere badu luuzeena h en hitzareJ<:i~ edota kolonare~ 

a.Itez e). Areago grafikoki · · . zapen orretan tokirik bukaerarak 
ikusiko genuke (lehenengo hi{=¿;~o¡;~~bakaiteko aurreratze kuantitatÍboa ematen ~~~ 

I e motzagoa.k: bukaerakoak baino): 

Paga bezate beraz iragan duten aisia, 
eta 

Nolatan 

leheneko 

zahartzean 
hain denbora laburrean eta 
adin flakoan 

eta 

alferkeria, presenteko 

asea 
eta 

soberanía, oraiko 

erbalean, pagatuko 
eta 

satisfatuko du • 

penaz 
eta 
trabailluaz, 

goseaz 
eta 

eskasiaz (44 or.) 

hanbat bekhaturen zorra 
eta 

obligazinoa? (183) 

k . Jakina, gena daiteke elementu ku · ·00 oarekin bat ez etortzea (zahartzaroa az anntan .ª gradazio logiko ooota denboraz-
halabeharrez erabakitzen du Axularre!el taroarenl ogik~dotik dator, esatera.k:o). Horrelakoetan 

ementu o oaren alde: 
Ezr.ezazula pentsa, 
eztakizuJa iduri, baldin bizi zareiño 

sen do 
eta 

osasunarekin zabiltzaiño, ezkerrerat 

eritasunean 
eta 

heriotzean eskuinerat iarriko 

eta 

makhunua 
eta 

alderditna bazaude, 

xutxenduko zarela (214 or.) . 
Pasarte narratiboetan ere . 

zuzen, berehala nabarituko di tu irakurl 'alasartearen erdian. etenketa beharra denean hain 
e pausatze desberdinen "abisuak": 
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Eta gero handitu zirenean eraman zituen biak treilla batetan Lazedemoniako iende heken aitzinera eta 
han laxa tu 

eta 
largatu zituen, eta largatzearekin batean, egotzi zerauzten bere aitzinera, erbi bat 

eta 
haragi puska bat(87) 

Berdintsu jokatuko du bestelako pasarteetan ere, ondoko orritik jasotako 
adibide honetan ikusten denez: 

Denbora luzeaz bekhatutan egoiteaz 
eta 
usatzeaz, bertze kalterik ethor ezpaledi ere, pleguaren 

eta 

ere, hura bera behar lizateke asko, bekhatutan pausatzetik begiratzeko, 
eta 

aztura gaixtoaren hartzea baizen 

lehen baiño lehen bide onean iben arazitzeko (88 or.). 

Edozein modutan, Axularren jokamolde orokor horrek badu salbuespen 
baino gehiago, erritmo orekatzaileak izan daitezkeen aldakiak. Horietako bat da ondoko 
adibidean ikusten dena: 

eta bai 

alha denean, 
bazkari datxekanean 
eta 
bere ustez hobekienik dagoenean, 

hegaztina ere ihiztariak 
Hala atrapatzen du bada bekhatorea ere heriotzeak 

attapatzen du arrantzaleak, 

bere gogarenik datxetenean, 
gozokienik alba zaienean, 
eta 
gutien uste duenean (60 or.). 

Ispilu moduko paralelismo hirukoitza erakusten duen adibide honetanrn 
azpimarragarria da idazleak gogoan izan duen faktore orekatzailea. Horrela, hasiera 
emateko, perpaus zirkustantzialei dagozkien elementu motzenetatik luzeenetara abiatzen da 
lehendabizi, gero, konparazioaren bigarren unean alderantzizko prozesuari ekingo dio
larik, hots, perpaus luzeenetik motzenera, pentsamendua bukatuaz joango bailitzen. 

Nolanahi ere, ez dira horretan geratzen Axularrek bukaeretako kadentziak 
lortzeko darabiltzan konfigurazio nagusien ezaugarriak. Irakurleak berehala somatzen 
duen bezala, urdazubiarrak klausulen bukaera kuantitatibo hori bestelako edergarriz homi
tuko du beti, horietan paralelismoek eta elementu homofonikoek garrantzi ezin handiagoa 
dutelarik. 

Orain arte ikusitako adibideek besterik erakusten ez badute ere, ondoko 
orriotan zehatzago azalduko da elementu horien funtzioa, garrantzia eta erabilpena. 

417 - Hiru elementu dira hemengo egitura honetako osagaiak: arraina-hegaztina-bekatorea; arrantzalea
ihiztaria-heriotza; eta zirkunstantzialak ere hiru izango dira 
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Aski litzateke erretorikako edozein eskulibururi begirada bat ematea Gero-n 
azaltzen diren berbaldiaren edergarriak bide klasikoetatik doazela ohartzen hasi ahal 
izateko. Erretorika eklesiastikoaren bide klasikoetatik, zehatzago nahi bada, baina osagai 
zenbait ohi baino areagotuta erakusten ditu Axularren prosak, ondoko orrietan ikusiko den 
bezala. 

11.1.- ORNATUA ERRETORIKA SAKRATUAN 

Berbaldiaren edergarri den "omatu" delakoa, sarritan gogoratzen den legez, 
"es uno de los conceptos de mayor valor y trascendencia en la doctrina retórica y poética 
heredada del pensamiento clásico" (Mayoral 1994, 23). Haren bidez eman ohi zitzaion 
berbaldiari zegokion ("egokia" zen, esan nahi baita) forma, bai prosa artistikoan nola 
bestelakoan. Jakina, "bestelako" prosa horren barman helburu gisa irakurlearen baita, 
irakurlearen sentimentuak hunkitu eta jokamoldeak aldaraztea zuenak bereziki jakin behar 
zuen tekne erretorikoak eskainitako baliabideak erabiltzen. 

Hori zela eta, Axularren garaian erretorika eklesiastikoaz zibarduten liburu 
guztietan etengabe adieraziko zen predikariek baliabide estilistikoak ezagutzeko zuten 
premia. Baliabide horien erabilpen zuzenaren bitartez, sermoiak -eta, jakina, idatz zitez
keen liburuak ere- egokiago moldatu ahal izango ziren, haien iturri ziren testu sakratuak 
hobeto interpretatu ahal izango zituzten eta, horren guztiaren ondorioz, "prediku"-an 
planteatutako helburuak errazago lortuko. 

Oro har, Terrones del Cañok gogoratu legez, "no se han de echar a mal 
algunos tropos y figuras que adornan y ilustran mucho el razonar", baina garbi izanik 
ezen "estas figuras se han de hacer casi naturalmente" (Terrones del Caño, Instrucción ... , 
138), hots, modu naturalean, baliabideei zuten garrantzia baino gehiago eman gabe eta 
edertasun bide horiek larregi planifikatu gabe. 

Baliabideen anean ezaguna da nolabaiteko mailakatze edo jerarkizazioak egin 
ohi zirela, betiere aptum delakoa begiratuz. Oro har, baliabide gomendagarrienen artean 
aurkakotasunaz baliatzen zen hizkuntza azaltzen zen eta, gaiaren eta entzule-irakurle 
motaren arabera, elementu metaforikoaren erabilpen neurtua. Bestalde, erretorikaren eder
gailu klasikoenak aholkatuko dira beti, baliagarri guztien erreferentzia egokienak Eskritura 
Sainduetan eta Elizako Gurasoen obretan zeudela ahaztu gabe. Horiekin hatera, aszetika 
arloan biziki gomendatzen zen irudien esparrua egokiro lantzea, exenpluak eta konpa
razioak ere berbaldiaren edergarritzat hartzen zirelarik. 
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11.2.- ORNATUAREN ERABILERA GERO-N 

Oro har, liburuaren izaera aszetikoak berak bideratuko dituela obraren eder
garriak esan daiteke. Jakina, aszetikako ohiko liburuen omatua honako honetan "ego
kitua" azalduko da, gorago aipatu den aptum delakoaren arabera. 

Bestalde, estilo bakoitzak ornatu mota berezia erakusten badu ere, Axu
larrenean badirudi ornatus facilis delakoa nabarmentzen dela eta ez dificilis arlokoa418. 
Honako honek tropoen erabilera landua egiten duen bitartean,facilis delakoa koloreetan 
oinarritzen da nagusiki, hots, irudietan, bai hitzezkoetan nola pentsamenduzkoetan. 

Ildo horretatik, esate baterako, argi dago Axularrek espero duen irakurle 
motak eta egilearen xede pastoral-pragmatiko zuzenak ahalbidetutako ezaugarriak ez direla 
inolaz ere metafora landuaren arlokoak izango. Gero -n aurki daitezkeen metaforak -ezen 
ez hizkuntza metaforikoa, ez baita horren aztamarik- Eskritura sakratukoak, aipame
netakoak edota, gehienik ere, berauen eraginagatik sortuak izango dira, ez urdazubiarrak 
besterik gabe asmatuak419. Eta edozein modutan ere, elipsiak gora-behera, konparazio
etatik eta haien eskemetatik oso hurbil <laude beti horrelako tropoak: 

"Ihiztari handiak dira begiak" (392) 

"Eta tentatzailea ere eztatza behin ere lo: hark erakitzen du erbia, pitzten du sua, gogortzen 
du bekhatua, iratzartzen du haragia" (403) 

"Nigar hek, arrosak dira elhorrien artean" (501) 

Izan ere, Axularrenak izan daitezkeen testu eta testuen arteko transizio
pasarteak oso hizkuntza pragmatiko eta arruntean idatzirik daude, ikusmiran zuen irakur
leak inolako ahalegin berezirik egin beharrik izan ez zezan. 

Jakina, hizkuntza metaforikoaren falta hori konparazioen bidezko hizkun
tzarekin asetzen da. Konparazioa izango da Axularrek etengabe erabiliko duen baliabidea. 

Oro har, erretorikak eskaintzen dizkion baliabide askotatik hartuko du 
Axularrek. Halere, testuaren xede-izaerak behartuta, badira batzuk rnodu nabarmenagoan 
agertuko direnak beste batzuk baino, guztien konfluentziatik nolabaiteko egitura erretorilw 
bereziak sortuko direlarik420. 

Gero-ren prosaren lerro elokutiboak definitzeko baliabide azpimarragarriena 
aipatzekotan, "errepikapenaren printzipioa" nabarmenduko genuke ezaugarri gisa, haren 
aldaki guztiekin: paralelismoa, similikadentzia, etab. Era berean, elementu guztiak inte-

418 - Axularrek ez bezala, eta hau isuri diren iritzi zenbaiten aurkako kontradibide bat baino ez litzateke, 
kulteranoek erakutiko duten eredu barrokoa neurri handi batean delectare hitzaren inguruan garatu 
diskurtsoaren baliabideen gainean eratuta aurkitzen da: metaforak, alegoriak, ... 

419 - Eta metaforei buruz dioguna beste tropoei (metonimia, sinekdokea, etab.) ere aplika lekieke, 
normalean hizkuntza arruntekoak, aipamenetatik zuzenean itzuliak edo, bestela, arlo izpiritualetik 
isuritakoak baitira. Dena den, badu Axularrek tropo propiorik ere; esate baterako, horietako bat dirudi 
ironía kutsua isurtzen duen fonnulazio sinestesiko honek: "Zeren hala ibiltzeak eztu usain ona" (412 
or.). 

420 - "Sólo podremos hablar de estructuras epeciales [ ... ] cuando se da una cierta regularidad 
convencionalmente determinada y, por lo tanto, no casual" (DiJK 1983, 130). 
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~ratzen saiatuko bagina, ondorio isa ah . . . 
hrateke nagusi, Iiburuaren konfo~azio ruºfk;:sunarekm zerikus1a duren elementuak 
bederen, ~erm?cinatio luze baten parekoa ~di z!ame. Iz~ ere, ne~ handi batean 
tzatzen za.ion hburua, irakurlearen bait . .arren~, rrakurlean zuzenean min-

an eragm erabakiorra izan nahi baitu lib ak 
Beraz, elkarrizketa luze moduk: h . . uru . 

kakorrak izango dira oailenduk: dir 1 o orretan bahab1de fono-erritmiko err . 
osatzera agertuko dir;. 0 en e ementuak. Bestelako baliabideak irudi marko ?~ri 

Ikusten denez erretorika kl ik . 
eklesiastikokoa den obra baten aurrean as º~e: ildoan z~haro txertaturiko erretorika 
Agustinen eskemetatik xurgatu42I ta L . geun e e. Alderd1 askotatik begiraturik, San 
ezkutuarekin ehundutako estiloa ~dike ~~~~~a:oarenganaino iristen den hari leun-

11.3.- AFEKTUAK LANTZEKO BALIABIDEAK 

. Esana dugu jadanik predikariaren e . nki . 
entzule-rrakurleen mugiaraztea bai .k h d gi zu~ nagus1a ez dela erakuste hutsa 
tuterantz abiaraztea hain zuzen. Izanz~r~ e~~~' .b~!<:~anaren bamean hunk:itu eta her-' 
gabe eta nabannenkiro agertuko d "P' .gi ist .ºª denez, Barrokoan zehar eten
areagoturi.k azaldu behar zen ezinbe~~ez e~rtparrusuas1oali~i;nugiaraztea" bikote ezaugarri hau422 

er ~iosoan. 
Horretarako, afektuak piztek h lb · . 

~katu ohi zen oratoria sakratuaren espa:: e b ~arb.edkin alegia, teknika bezala plani
zltezk:eelarik. ua, ª ª I eak mota ezberdinetakoak izan 

Batzuetan besterenetik zuzene . ak . 
besteetan bere-bereak: izanik Ax 1 k an Jaso edo haien eredu gisara burutuak eta 
den atal hau eta etengabe isl~da~;rrde her~ berez du alboratuko aszetikan hain garrantzitsua 

u on e prosan. 

b . Axularren obran lantzen diren af k ak . . . 
ezala, ~ildurr~en arlokoak izango dira nagus~· ~u ·nic tema~oki garaiko aszetikan ohi 

p~nen blldurra Izateko eta bekatuen . ai . oaren bildurra sortzeko, infemuk:o 
btde erretorikoak agertuko dira Ge ~urkGrako gorroto.a p1zteko, alegia Teknikoki ere ohiko 

ro n. anadak dioen moduan 
. "Pues á este modo nosotros, lue o h b.. . , 

mortal, o la atrocidad y eternidad de las g que u ieremos amplificado la gravedad del pecado 
enardec.ern~s poderosamente contra aqueu::: :: =de~en. !os cond.enados en el infierno, podremos 
de conc1enc1a cometen tantos pecados mortal ta acilldad, y sm rungun temor ni remordimiento 

es por cosas de nonada" (Granada, Retórica ... 522). 

Bestalde, af ektu positiboak ed · d · 
tasuna e~aterak:o, ia ez dira planteatu ere e~ izan i:itezkeenak, !ainkoarenganako mai-
bezala, hburuaren izaera aszetikoaren pragmgi:n. Bamki~ hau guzt1au, gorago esan dugun 

a smoare n lotua dago, bizioak errotik atera 
421 - "San A!ru tfu I . . 

"' s emp ea pnnc1palmente tres de los rec 
.173-198; Orator, 164-236): el isocolon (enlace de ~;~s qu~ recomendaba Cicerón (De oratore, m, 
igual), el antitheton (unión de dos mie b . o mas miembros de la oración de longitud 
Cs 1 . rn ros que conuenen ideas tr · ) 
I oco on con nma en el final del colon)" (Cuni 1976 con anas , y el hol'rUJioteleuton 

422 - "La eficacia en afectar us , I 15). 
n."~- , esto es, en despertar y rnov 1 :ID 
v•uuavall 1973: 1983, 171). er os ectos, es la gran razón del Barroco" 
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eta, haien ordez, bertuteak lantzeko planteamenduarekin lotua hain zuzen. 

11.3.1.- HUNKIPENERAKO BALIABIDE ERRETORIKO NAGUSIAK 

Anplifikazioa izango da erretore eta predikari katolikoek gizakien baitara 
iristeko eta hunkitzeko erabilitako teknika garrantzitsuenetariko bat. Erretorika klasikoa 
horretaz ongi jabetua bazegoen ere, oratoria sakratuan ihardungo dutenek modu berezian 
azpimarratuko dute errekurtso honen balioa afektuetan eragiteko eta bekataria bekatutik 
ilkiarazi eta bertutera hurbilarazteko423 (ikus gorago esandako ). 

Horrezaz gain, ohiko baliabideak erabiliko ditu Axularrek honako honetan 
ere. Horietatik guztietatik, alabaina, badira batzuk erraztasun eta maiztasun gehiagorekin 
erabiltzen direnak eta Gero-ri ere izaera berezia edo ematen diotenak. Xede taxonomikorik 
ez dugularik, hona hemen obran zehar garrantzitsuen bilakatu direnak. 

11.3.1.1.- Taxuketa dialogikoaz 

Pseudodiskurtso zuzen bezala (Perelman eta Olbrechts-Tyteca 1989, 285) 
hartua izan den forma honek garrantzi handia du Axularren obran. Honen bitartez, 
liburuan azaltzen diren arazo, kezka eta mezuaren presentzia areagotzen da eta hurbilago 
egiten zaio hartzaileari (irakurle zein entzule). 

Baliabide estilistikotzat hartu behar da honelako obretan maíz asko agertzen 
den elkarrizketa antzeko taxuketa hau. Horren bitartez, ezaguna da, testuak irakur
learekiko hurbiltasuna bilatzen da, liburua edo berbaldia eguneroko bizitza arruntean zu
zenean ukitzen dituen zerbait bezala sentitzea, irakurlearen inplikazioa, azken finean, 
haren "testuraketa"424. 

Jakina, horren atzean oso asmo pragmatiko zehatza ereinda dute predikari
idazle (edo, nahi bada, idazle predikari) guztiek, irakurlearen "konbertsioa". Hori dela eta, 
testuaren taxuketa dialogikoa irakurlearengana iristeko bide zuzenenetariko bat suertatuko 
da eta, ondorioz, afektuen esparrua hunkitzeko eta mugiarazteko biderik egokiena. 

Gero-ri gagozkiolarik, elkarrizketa moduko tratamendu hau era nahiko 
sistematikoan planteatzen da kapitulu gehienetan, batik bat estiloa bortitzago bilakatzen 
denean, galdetegiaren forma hartzen denean, irakurlearenganako eraso izpirituala lortu 
nahi denean. Horrelakoetan, hausnarketa metodo bat da autoreak planteatu galdetegi 
zuzenarena, ordurarte tratatutakoaz irakurleari zuzen-zuzen galdetzearena. Azpimarratu 
beharrik ez dago: oratoria sakratuak sistematikoki erabiltzen duen baliabide erretorikoa 
baino ez da hau. 

Ildo horretatik, ezaguna da erretorika klasikoak eta oratoria sakratuak ere 
errekurtso honetaz baliatzeko aholku zenbait ematen dutela. Ez ditugu, dena den, hona 
aldatuko. Azpimarratu bakarrik baliabide horrek erakusten duen balio didaktikoa. 

423 - "( ... ] es propio de la amplificación [ ... ] inducir tambien á la voluntad al amor. ó al odio. ó á otro 
cualquier afecto" (Granada, Retórica, 530b) (gureak dira azpimarrak). 

424 - Komenigarria litzateke teknika honen erabilpenak Barrokoaren kulturan duen funtzio garrantzitsua 
perspektiba orokorretik ez galtzea. Maravallek zioen bezala, ( ... ] frente a su destinatario, la cultura 
barroca se propone moverlo [ ... ] Uno de los recursos de los que se vale [ ... ] coinsiste en introducir o 
implicar y, en cierto modo, hacer partícipe de la obra al mismo espectador. Con ello se consigue algo 
así como hacerle cómplice de la misma" (Maravall 1975: 1983, 169). 
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Ge ro bezalako liburu erlijioso a tik ak · 
Platon eta Zizeron bezalako idazle klasik - s~led .ºk elkan:izketa moduan taxututzea 

l . · · oen i ott erretorik b ¡ · · , 
er lJtoso askok zegitena zen425 Bal. b"d . . '. . az a iatzen zrren idazle 
sermocinatio arloko aldak:iak iz~n o~~ ~ era~1l!ena _rrudim~nezk~ arrazonamendu edo 
dena, hots, elkarrizketa baten fikzi~a s n agus~, batik ba~ dialogismo bezala ezagutzen 
taxu daitekeen. Irudi hau, Granadak ~oe~azten u~na, n~1z e.ta bakarrizketa antzera ere 
nezca al oficio del predicador que esta" (Gr bezadala,R n~ s.e yo s1 hay cosa que mas pene-

' an a, etonca, 544a). 
Honako baliabide hauek b · . 

berbaldia errealitatera egokitzeko mod~ a';~z, m~z ~~~1ltzen dira Axularren Gero-n ere 
b~har. da ez garela eredu dialo iko h pos at aittra be~teak b:este. Alabaina, erantsi 
omarntutako formulazio zabal b:tea bu~s,_furu eta. garb1a~ mmtzatzen ari, hartan 
ts~en dionaz hain zuzen. Eredu h01.:en a1~1 ' test_uan zenbattetan elkarrizketa kutsua 
ahtate~a hurbiltzeko ahalegina erakusten :~~·~zJ1b~an esandakoa .irakurlearen erre
hartza1lea gaiaren harían sanzea eta gJ. e : obat, xedetzat izan ohi du mezu
ahalegin idatzi huts gísara elkarrizke~~~e:anamik~nphk~tze~. Eta ~~ri guztia, alabaina ez 

' an omamtua bailitzen baizik: ' 
Baliabidea, beraz igorle hart -1 b.k 

galdetegi moduan planteatutako pasan~tan ~ai e 1 otea be~ar duen elkarrizketa edota 
b.atean egokiturik agertuko delarik h. a zemango da, ~tzaren erabilera bera ere bat
smgularreko lehen edo bigarrenera. ' rrugarren pertsonatik pluraleko lehenera edota 

Oro har, esan genezake Axularren lib . . 
daudenak, lehenengo begiradan emate d b ~aren zatl asko direla horrela taxututa 
luketenak al~gia Betiere, pasarte hauek :a i~~~ amo askoz~z pasarte lu~eago osatuko 
argumentaz1oan, baina bereziki eror P. tan tartekaturi_k agertuko dira: zenbaitetan 
(konbertsioa, benuteak landu bekat Jz~an. Axularren hburuak dituen helburuak 
nekez . bereiz liteke multzo n~gusirik~ alde b~ratll:, ... ) eta atalak kontu!an hartu arren, 
dagoki~na eta, bestetik, eredu dialogikoa T a~tik,. eredu arg~entatibo-narratiboari 
ke~a, b~a, edozein modutan ere, pasarte bak ~~t~rik egotean ~l~u egiten da bereiz
aditzan eta elementu sintaktikoe1· daaoki OI re ezaugamak izango ditu, bati.k bat º enez. 

. Liburuan barrena tanekaturik d . . 
guzt1ek baino garrantzi gehiago iango du ~gertzen e~ dialogis~oaren irudi honek beste 
duel~o, eta ez delako irudi huts solte bat b uruaren eraren egituraketan parte hartzen 
dialo~smoaren garrantzia pentsamenduzk .ez~a geratzen .. Go~oan hartu beharrekoa da 
elkarnzk~ta ~aten fikzioa sonzen baitu o !f° ben arte~, rrudi horretaz baliatuz egileak 
entzulea) mplikatuago sentituko d · akurtt ra erean, trak~lea (edota, dagokionean 

. a rr en (edo entzuten) anden obra horretan. ' 
. . Asko lirateke liburuko adibideak Guk hal . 

baino ez ditugu orrialde hauetara ekarrik ·. az er~ garrantzttsuenetariko batzuk 
o eta aipatu ezaugam batzuen inguruan paraturik. 

11.3.1.2- Konfigurazio dialogikoaren erabilera 

Obraren atari edo exordio mod h . 
larrek Iiburuan barrena egingo duena prefigur~tukan artd uh~tuhgun ~ehenengo ataletan Axu-

0 u em andi batean. 
k f Etxauzi egindako eskaintzan esaterak od · · {kn i15uratuko duena. Etxauzi bizirik b~leg b ºi m u dialogikoa da atal guztia 

:___ amzketa gisa (bakarrizk:eta, praktikan) eratukº eza a. zuzendu~o zaio eta harekiko 
425 - "Y por el mismo f . . o du eskaintza guztia, Iehenengo hitzetatik: 

. m qmse escrevrr en diálogo siguie d 11 anoguos, assí sagrados como profanos que - , n .º en e o el exemplo de los escriptores 
León L " b ' mas grave Y mas elocuenteme te · · " · , os ivom res de Cristo, apud Dill Goode 1969, 28). n escnv1eron (Lws de 
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beretik ("Neure Iaun maitea, joan zatzaizkit lurretik, baiña ez gogotik, eta ez bihotzetik. 
Heldu nintzen. Ezterautazu iguriki ... " [3 or.]) azkenetaraino ("[ ... ] eta orduan guztiez 
eskerrak errendatuko derauzkitzudala. Iainkoak hala nahi duela" [11 or.]). 

Baina sermocinatio baliabideaz gainera, testu honetan irakurlearengana 
iristeko evidentia arloko baliabideak agertuko dira, horrela testuaren hunkigarritasuna 
Gero guztian ematen den handiena gertatuko delarik. 

Ezaguna da ebidentzia izeneko baliabidea oso eraginkorra izan ohi dela beti 
pertsonen deskribapenerako eta haien jokamoldeenetarako (karakterizazioa). Eskaintza 
honetan, laudorioak agertu nahi diren neurrian, Etxauzen karakterizazioak alde onak baino 
ez ditu erakutsiko, betiere eredugarri izan diren besteren jokamolde eta bertuteen itzalpean. 

Hizkuntzaren ikuspuntutik, irakurlearekiko gertutasun afektiboa nagusiki 
orainaldiaren erabilerak bideratuko du hemen. Orainaldia izango da autorearen berbaaldi 
enmarkatuko duena eta heriotzak era.mana izan den pertsonaia joan berria bailitzen 
kontsideraraziko duena, translatio temporum delakoa ahalbidetuz. Elementu dialogikoak 
erantsiko dio gero honako honi falta dakiokeena. 

Guztiarekin ere, ezin ahaz daiteke elementu topografikoak berak duen 
garrantzia, izan ere afektiboki irakurleari hurbiltasun geografikoa erakusten dion elementu 
horren erabilpena ere ez baita faltako testu honetan426. 

Afektiboki askoz ere neutroagoa den "Irakurtzaileari" atala gertatutak:oaren 
narrazio moduan planteatuta dago, autorearen kontsiderazioak (neurri batean, bederen, 
bakarrizketaren parekoak edota irakurleari egindako aitorpen gisakoak) tartekatzen 
direlarik: "nabí nituzkeien ... " (16 or.) , "hartu dut gogo ... " (16 or.), "badakit ... " (16 or., 
17 or.), "eztut [ ... ] egiten" (19 or.), etab. Irakurlearekiko fikziozko e lkarrizketa 
modukoak lirateke hari zuzenean zuzendutak:oak, batik bat 18. orrialdetik aurrera: "eta ene 
haur ezpaita zurea bezala, ez othoi hargatik arguya[ ... ] Hunetzaz kontent ezpazara, egizu 
zuk zeure moldera[ ... ]" esaldietatik azken erreguetaraino ("hari eskerrak errenda iatzotzu, 
eta nitzaz ere othoitz egiteaz, arren othoi, orhoit zaitezi" [20 or.]). 

Liburuan barrena, baliabide dialogikoak bere une zehatzak izango ditu 
agertzeko eta eman nahi zaion funtzioa betetzeko. Jakina, argumentazioan baino 
intentsitate handiagorekin agertuko da perorazio zatietan; argumentazioan zehar azaltzen 
direnak gehiago izan daitezke exenpluetak:oak (hots, exenpluetan erakusten diren pasanen 
bameko elkarrizketak) eta prosopopeiaren eremukoak427 . 

Edozein modutan, fenomeno dialogiko konkretuak aurkitu ahal izango dira 
liburuaren corpus delakoan ere, hain zuzen pertSona gramatikalen agerpenarekin lotura 
ezin estuago duena. Ezaugarri bezala, egituratze dialogiko horrek etengabe erabiliko ditu 
ni-gu-zu izenordainak irakurlearen inplikazioa areagotzeko. 

426 - Oso zehatzak eta genuak egiten dira, esate baterako, "mendi Pirinioetan, Alduideko hegaletan" (6 
or.), "Nafarroa behereko parte hetan [ ... ]" (6 or.), "ioan zen Donapalaiora, non baitzen orduan 
Nafarroako Parlamenta [ .. .]" (6 or.), "Baionako Ipizpiku zinenean[ ... ]" (7 or.) , "Nafarroako hirur 
estatuak bildurik, ioan zinen Gorthera[ .. .]" (8 or.), etab. 

427 - Bizitzarik ez duten elementueei ematen zaien pertsonifikazioa maiztxo agertzen da Gero-n. Estilo 
zuzeneko hizketa motza bezain polita da, esate baterako, eguzki-zuhaitzek alferrari hitz egiten 
diotenekoa (34-35 or.). 
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11.3.1.3.- Pertsona gramatikalen agerpena 

. . Elementu dialogi.koaren pres rz· b 
tikal~kin egiten den erabileraren aurrean e~~ ia : ~Aen honetan pertsona grama
hurbil <lauden pensona trukaketak burutz' di Iaz te . e xularrek enalagearen iruditik 

en tue a zenbaitetan. 

Lehen pertsona 

. Obra guztian barrena Axularrek I al k 1 h . 
erab1lerak zerikusi handia du dokt . lk.P ~ e o e en pensonarekm egiten duen 
kontzientziare:10n. Kontzientzia honen :a~~ral crud~~!~tk S<;>r tzen due_n bekatari 
dute konbens1oaren premia. Multzo bak b e atart eta, ondonoz, guztiek 
beharrik ez duen idazlerik Agian Axula: k ~ o~tzen dute; ez dago kontatzen denaren 
ongien pensona eta mezuar"en arteko lotura ~ori~r: dakarren pasarte batek adierazten du 

"Gure lehenbiziko aitaren bekhatua dela k h . . 
preso, guztiok gaude mundu hunelako garzele hunetan h . asua, karengatik, haren kariaz, guztiok gaude 

, en otzera ondenatuak" (56 or.) 

Horrezaz gain Axularrek behin b · hi 
mentazioan bertan pluraleko iehen pensona (gu) -a:º_irakurge algotan tartekatuko du argu-

1 e ea multzo berekoak eginez: 
. "Adiskiden anean garenean laxo gara duk . 

mmtzatuagatik, eta mila erokeria eginagatik ere ts.~z~ agu _deu.s ez ere konturik; eztugu gaizki 
[ ... ]" (28 or.) an i . ren baitalcigu, ezen adizkide direnaz geroz, 

Jakin b . . 
hutsetik sonutako ~~~~:t~~a:oai~a:~~~~ itzulpenlzuzenak eskatutako kontestualizatze 
bilera. izango p uraleko lehen pertsona horren era-

. Pluraleko lehen pertsonaren erabil ak h 
mezu-1gorlea eta mezu-hartzailea mezuari d ~ ' c:irtaz, mul~zo ~rean hartzen ditu 
urrundu. Izan ere, perorazio atale~ . ago onez igorlea ezm ~ruta _haren muinetik 
gauden eme" (59 or ) "behar d ' maiz[ a]gen~o da formula orob1ltza1le hori: "beraz 

· ' ugu egun ... enseiatu [ ... ]" (440 or.), ' 

learekiko elk!~~t~~f~~!:t!et~~~~~~rretori.koki elemen_tu hau i:a:i daiteke irakur
::gu-gure" bikotea erabiltzean, icrorlea e~~a.~ts egokiena e~bairik gabe. Axularrek 
zu-zure" eta "ni-nire" elementuak deskonposar:ekoea .ar~makei:itaz10an. sartzean, formalki 

ornam Jartzen ditu berbaldian. 
Handik aWTera, komunikazio b. 1 ditu, normalean irakurlea mezura hurbil aren ¡ po o hauek behar bezainbeste erabiliko 

h~nki~zeko. Beste petsona gramatikal~~te~{~o~ez, haren baitan ah~ik sak:onen 
d1alogikoa baino ez diote emango testuari. ra I er ' en finean, nolabaiteko forma 

Edonola ere, pasarte eta kapitul buk . 
moduan erabiliko da nagusiki pluraleko fi u l ~eretan ~rrekap1tulazio edota perorazio 
genatuko: iharduera, bekatu edota aka ormu a au. Barna, kontuz, ez da beti horrela 
autorea besteetan baino gehiago Horrel!s Xªtz1ueta~ barneago et~ ~rosoago senti daiteke 
Gero huni eguki behar diogu be. ia[ )" ( 4 xu ar:~ ez. du ar3:Zorik izanen "Beraz guk ere, 
~ara, benturaz biliar[ .. . ]" (64 or ~ "Etlc ºt 

5 ~~·\ Erraiten ohi dugu: benturaz egun hillen 
Beraz, dagiogun Iainkoari othoi~ et ai ~z1 a e~az gu_ ere gerokoan fida" (77 or.), edo 

(366 ) k a oraz:mo, emaiten diogula araneko ber Bº .. ,, 
or. esate o, baina kontu handiz ibilik d h . e ama IIJma 

428 - Iku . o a arag1aren bekatua bezalakoetan: 
s, esaterako, 28. omaldeko Krisostomoaren hitze uskara 

Iaungoikoak". n e tzea eta az.alpena eta beheragoko "gure 
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z pensatze hanarik ethorriko zaitzu 
"Beg~autzu, etzaud,~la emazte)télf.1zfr~~a~~~~n e~~~re buruari sosegamen~u han_di bat 
atsegm h~zea [ ... ] q10 orbe'kh tik begiratzeko ere birzgarren erremedioa ~ene11: 
emanen diozu eta harag1aren hi atuarik. behar duzu eskusatu zeure mihia, baldin nahi 
duzu" (387 or.), eta "Ha~ako tzet ,, 
baduzu begiratu emaztetarik zeure burua (396 or.). 

bºl ale bestalde inoiz adierazi denaren 
Sin~larreko lehen pertsonaren _er~u~~~a ~rakusten'. Edo beste modu batez 

aurka, ez du demgorrez ~x_:i~~enlresef:~~ren bat egoteak ez dio ezinbestez subjek-
esateko, "ni" delakoaren m~w ~o io~u . 429 
tibitaterik eta orijinaltasun-kutsurik eskamtzen testuari . . 

· na aramatikal hori testuaren hurb1ltasuna 
Dena den, eg1a da l~hen pertso . eo. ·~1, · an d";t'ezkeen eremuetan nola-
. . . · d ktrina arazoetan ims~or 1z = . 

lortzeko era~ili~ 1~teaz gam, 0 
. d tik.arik eza markatzeko erabili izan dela hburu 

baiteko subjektib1tatea eta, ondonoz, ogma ' 
erlijioso-aszetikoetan. 

· "U ste" "ikusi" "sinhetsi" 

eta horrelako A:~~~;~l~~~~l~~~j~t~~~~=sfu~~~z:~~~zle g~~uke. H~na hemen, 
esaterako, subiectio arloko galdera batzuen ondoren haren erantrona. 

. . 1 n esperantza luenil::? Edo zeren 
"Othe lizateke nehor ere, heken anean, blZltze uzeare . 

1 h theratzen askena izanen dela segur lizenil::? Eztut uzte" (59 or.) 
eztuten e ena a , 

Oro har, lehen pertso?.~e!1,~~~bil~~naren k~ts~r:~i~~~~ a~:~~ 
ezberdinekin gauzatzen da, batez ere Jakin , uste eta, gutx1ag ' 

osatuak: 
"uste dut ezen ... " (294 or., 358, 390, 561, etab.) 
"eztut uste ... " (339, 390, 519, ... ) 
"eztakit . .. " (324 , 563, 614, . .. ) ,, (474 ) 
"Haur nahi nuke iakin, hunen nago galdez, haur da ene gogoeta 

"iduritzen zaitezen ... " (474 ) 

Bigarren pertsona . 

b.d ª tu egiten da mezu-hartzatlearen 
Bigarren pertsona honen i ~z,. areaeoo N barmena da nola ez 

. · be · tzen baitzaJ.O zuzenean mezua ª 
inplikazioa testuarekiko, . rari _zuzen "zuek" formulazioa. Fikziozko elkarrizketa 
den agertzen taxuketa. dialog~? ~?netan ifik tu batekin burutzen da eta ez askorekin. 
singularrekotzat hartua izan den zu pertson a . 

Sematikoki singularreko bigarren pertsona den horre~r~~i~:~~~ 
dago, solaskide fiktizio baten úpologia hartz~n du, ~o,~?~ esan, au 
tzerakoan aurrikusi duen irakurle/entzule teorikoaren rru 1 upoa. 

No~ean ?igarren pertsedona ~31?=::;_egn e:~~~~e:~t~~~n'f:~~e~ 
eta ustezko irakule upoari zuzentzean ozem ir 
da "zu" horretan: __ 

. . . di tk erhiak lothuak bezala daude [ . .. ] Barna 
"Eskiribatzen basten zarenean, ezm h1g1 tza ezu : . . b .. Hala 

beh udela ere hitzen erdiak eskiribatzen aiututzu. 
gero eta gero [ ... ) ~en~ bertze alderat .; : ~ zenbait zuzenean itzuliak izan ziren beste 
429 - Eranskinetan ikus daítekeenez, horrel~o. tuzten p o hori zalantza nabannenean geratzen delarik. 

testu batzueta~, ~otan Axularre~ ,~ubJelli::= !~1:at, ifernura ioaiten diren gehienak [ .. .]" ( Gero, 
Horietako bat dirudi honako honek. ~eukgur d . "Creo verdaderamente que son innumerables las 
75 or.). Granadarenean honela aurkit o ugu. 

ánimas[ ... ]" (Ikus eranskina). 
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il::husiko duzu dendari baten etxean ere [ ... ). Garzelean sartzen zaituztenean, sarthu berri hartan, usna on 
duzu, kiratsa aditzen duzu, erraiak nahasten zaizkitzu, sentikor zara [ .. . ]" (91 or.) . 

Bigarren pertsonaren erabilera horretan gailentzen den aditz forma eta den
borarik ez dagoen arren (testuak eskatu ahala agertuko dira orain-geroak), esan beharrik 
ez dago perorazioetan, atal bukaeretan alegia, nabannenena eta irakurlearen baitara iristeko 
zuzenena agintera dela, exhortaziorako ohikoena alegia: "kontsidera ezazu", etab. 

Alabaina ez da faltako testuan zehar bat-batean argumentazioan darabilen 
pertsonaren hausketa eta irakurlea inplikatzeko bigarrena agertzea. Hori baino ez du 
egiten, esaterako, aztorearen adibide hurbila testura dakarrenean: "Aztorea eskuan dadu
kazunean, higitzen da, iharrosten da, hegaldatzera apoderatzen eta oldartzen da[ ... ]" (46 
or.). Handik aurrera testuak hirugarren pertsonan jarraituko du berriro ere pertsona 
aldaketa egin arte, oraingoan pluraleko lehena delarik: ''Hartzen dugu gogo, hartzen dugu 
borondate, obra onak egin behar ditugula [ .. .]" (47 or.). 

Axularrek edozein une baliatuko du (bai argumentazioan bertan nola 
peroratio delakoan) irakurlearengana iristen saiatzeko. Batetik, haren arreta jasotzea 
izango da bilatuko duena, baina, gainera, horrek etengabe ahalbidetuko dio exenplu
aipamenenn erreferentziak irakurleari bizkarreratzea, handik honek bere ondorio 
praktikoak atera ditzan. Hori baino ez da egiten hona.ko honetan ere: 

"Alferrak xoil dira hitztun eder, solhasturi handi, heken konpaiñian zarenean, ezta zure 
aldirik, zu bai.ño hek hobeki enzunak dira, hekentzat da audientzia guztia [ ... ]. Ordea gero azkenean hek 
eskale, eta zu emaile" (44 or.) 

Pertsona alda.keta hori ondo baino hobeto antzematen da San Agustinena den 
aipamen bat itzultzean hirugarren pertsonan ematen duenean: "Zahar gaixtoak, 
zahartuagatik, badu gogoa, indarra zaika falta" (93 or.). Eta, ohiko anplifikazioari ekinez, 
honelajarraitzen du: "Ahoa doi idekitzen du [ ... ]'', berehala irakurlearen inplikazioa bilatu 
eta lortuko duelarik: "Ahoa doi ide.kitzen du eta idekitzen duzu" (93-94 or.) (lerropetuak 
gureak dira). Harez gero, testua bigarren pertsona "hurbilean" mantenduko da: " [ ... ] eta 
guztiarekin ere arnegu eta iuramentu egiten hari zara, gorputza ezi.Q jasan dezakezu, eta 
alabaiña amurusiaz mintzo zara[ .. ]" (94 or.). 

Berdintsu jokatuko da liburu guztian zehar. Zertxobait aurrerago ere (50-51 
or.) honelako formulazioa dugu: lehenengo egiazko fedearen deklarazioa (3. perts.). 
Baieztapenaren ondoan autore-irakurleen inplikazioa: "haur da egia, eta egia haur giristino 
garen guztiok sinhesten dugu" (50 or.). Esaera Zaharrak liburuko aipamenak egin 
ondoren, hirugarren pertsonarekin jarraituko da: "hala edireiten ditugu bada guc ere[ ... ]" 
(51 or.). Baina bar-batean, !erro alda.ketarekin batera pertsona aldaketa planteatuko du 
idazleak atalari bukaera ematen hasteko: "Nehorc ontasunera hersten zaituenean, eta gibela 
zaudenean, ihardesten diozu hala hersten zaituenari [ ... ]" (51 or.). 

Pertsona txandakatze honek etangabeko harremana eta hurbiltasuna 
sortaraziko du autore eta irakurlearen anean, liburuan tratatzen dena "guztiona" bailitzen, 
ezinbestean sartuta bageunde bezala, finean: 

"Baiña guk eztugu hala egiten, egunetik egunera gabiltza [ ... ]" (53 or.) 

eta aurre_rago, baina jarraian, berriro gezi zuzena irakurleari: 

"Ikusik:o duzu iende handi batzuen etxetan [ ... ]" (54 or.) 

J akina, horrekin lortzen de na erritmo bizia baino ez da izango, ira.kurlea 
etengabe pentsatzera gonbidatzen duen erritmo arina 
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imarratzekoa da singularreko bigarren 
Ohar moduan ?ad~ ere, u~~~ harnean Horietako bat aipatzekotan, 560. 

pertsonaren erabilera sermocinatw fo~ak tamenduaren ondoren hitanoa agertuko da 
orrialdekoa aipatuko genuke. ~ertan z gunºer: nori zuzentzen zaion, Jainkoari ala arima 
aingeru begiratzailearen ezpametan, se 
galduari: . d ·te 

. ka du Iainkoaren aitzinera eramaiten u,errai n 
"Eta gero hartzen du anma hura, besar tzen , tan arima· manatu nenduzun begira 

d zuk gomendiotan eman zenerau , . 
dioela lainkoari: launa huna non en . . d tzut Errezibi ezazu bada, eta emozu hum zeure 
nezala; begiratu dut, sendorik, eta salborik b1hurtzen erand~ 
loria, eta niri ere, neure trabailluaren golardoa, eta pagame . . 

. . da bekhatutan dagoela, gorputzetik, baldm 
Ordea baldin arima hura,. il~1tzen ~a '-u ak apartatzen zaika, eta apartatze hartan, 

kondenatzen bada, orduan, usten du bere Ai~~~gua~;a~ b~tut hirekiko denbora. Amaren sabeletik 
erraite dio: Ha gaiztoa, ene nekhagarria, ala nik gai . eaiki~p ·enatzain ez natzain behin ere apartatu. Anhitz 

. h taraiño beth1 ere 1arr , · k B · -
iltki intzen pontutik, pontu ~e . , orai daramanan bide gaixtoaren huts eragite o. aina 
enseiu egin dinat, hire horretarik be.giratzeko, etaeure burua heure eskuko, hala egin dun heure p~era eta 
alferrik guztiak. Zeren nola baltuen libertatea eta_ h . . nitzaz gobematu Galdu dinat nik neure 

. nitzaZ konturik egm; ez aiz • 
borondatea; garaitu naun, eztun h burua" (560-561). 
trabaillua, eta bai hik ere, sekula fm gabekotzat eure 

Hirugarren pertsona . . 
zioan eta nolabaiteko egitura narrauboetan 

Testu neutroan, hots, argumef E ·rora narratiboa diogunean, zentzu 
hirugarren pertsona ~zango ~a agertt~o ~~~-ruak ez baitu inolaz ere klasikoki narra
zabalenean hartu nahi dugu, izan ere e E . tura "narratibo" horietan, ezer sartze~otan, 
ziotzat hartu izan de~ paramatroa ~tetz::· ah~tu abe horiek guztiak argumentaz1oaren 
exenpluetako narraz1oak sartuko brat~ , armto lukete gero haien barnean pertsona 
parte garrantzítsu direla. ~ale~e, h~ue ere on 
aldaketarik eta elementu dialogikorik. . . 

b ri baliatuz osatzen diren sermocinatzo 
Il.do horretatik, hirugarren pertsona k ~ tzen dituzte Ax.ularrek testuratutako 

edo ustezko elkarrizketek oso adibi?~ ederrak eks ~nntzen b"';tio berez buztintusegi izan 
lk · k tak b1z1tasuna es ai ..... · · exenpluetan, non e amz e . . -85 . aldeetakoan dugu. Bertan sermocznatzo 

zitekeenari. Bizitasun horren adib1de bat 84 uzk~:1lkarrizketa gisa hain zuzen. Exenplua, 
delakoa egokiro gauzatua age;.ize~d1, .~~atekin erka daiteke. Halere, azken hon~nak, 
gainera, Granadare_n pa~~e par e 0 du inolaz ere lortzen Axularrenak duen annta
zeharkako estiloan 1datzirik dag~nez, ez . 
suna eta bizitasuna (erkaketarako ikus eranskina). d. 

. . ak ezaugarririk nabannenena a itz 
, Ed~nola ere, pasarte _hone~~~:~~ p~rtsonaren erabilera genuk~. Estilo 

"nagusiaren'. (ekintzaren margil ~tzailear~jtazio!-en tonua eta exenplue!l er~~gamtas~n~, 
"neutroa" bilatuko luk~ e . e . , ~~urtuko lituzkeena, zalantza dokmnale1 molako zrrn
neurri batean bederen, obJekubo 
kiturik uzteke. 

352 

________ XI.- Berbaldiaren edergarriak ______ _ 

11.3.2.- BESTELAKO BALIABIDE ERRETORIKO HUNKIGARRIAK 

Elementu dialogikoarekin hatera, garrantzi handia hartuko du argwnentazio 
aszetiko-erlijiosoan exenpluekin lotura estua duten irudien atalak. Besteak beste, proso
popeiari dagozkion baliabideak ditugu ikusmiran. 

Prosopopeiaren arabera430, "no hablamos á cosas mudas é inanimadas, sino 
que á ellas mismas les atribuímos palabras y afectos humanos" (Granada, Retórica, 
551b). Horretan oinarriturik, maíz asko idazle eta predikariek munduko kreaturei 
eskaintzen zieten hitza, berriro ere elkarrizketaren egituran sanzen zirelarik. Axular 
horietariko bat izango da. 

Erabilpenari dagokionez, honela mintzatzen ziren erretoreak: "adviértase 
mucho que el usar esta figura sea pocas veces, y mírese muy mirado la persona que se 
induce, para que se le den sus palabras a su modo; que, si no se acierta en la propiedad, 
mejor es dejarlo" (Terrones del Caño, Instrucción ... , 140). Izan ere, testuiguru 
teologiko-doktrinaletan arrisku egoerak sor zitezkeen oharkabean eta, lekuk.oen araberak, 
sortu egiten ziren maiztxo, besteren artean, predikaria Kristoren hitzak asmatzen basten 
denean: amarekin dagoenean mintzatzen dena, etab. Horrelakoetan, prosopopeia 
erabiltzeko aholkua garbia zen: "en pocas palabra, muy propias, muy medidas, devotas y 
graves, y que salgan de corazón caliente; o callar" (Terrones del Caño, Instrucción ... , 
141). 

Ez da Gero-n maizegi agertzen baliabide hau, eta agertzen denean ere ezin 
har daiteke guztietan Axularrenak bereak bailiren, irudiok modu beretsuan agertuak 
direlako beste idazle zenbaiten testuetan, eta ez bak:arrik aipamen zuzenetatik jasoak 
direnetan. 

Alabaina, interesgarria da Axularrek dagiena gogoratzea. Ildo horretatik, 
interesgarrienetako da seigarren kapituluan eraikitzen duen prosopopeia anitza "munduko 
gauza guztiek kondenatzen dute alferra" (34 or.) dioenean. Baiezpenaren ondoren, 
elementu desberdinen pertsonifi.k:azioa agertuko zaigu, eredu gisa edo izandako Grana
dakoaren testutik modu ederrean aldentzen delarik. Izan ere, azpimarragarria da proso
popeia horietan gauzatzen diren mintzaldietako hizkuntz sena (besteak beste, hikako for
marekin lotua dena). Hona hemen prosopopeia horietako bi: 

"lguzkiak arrazoiñek.in erran ahal diazaio beranduraiño ohean datzanari: <<Zerk aratza hor 
alfer-naghia? Nik atzo, hik baiño bide gehiago iragan nian, inguratu bainuen mundu guztia, eta orai ere, hi 
baiño goizago iaiki naulo>" (34 or.) 

"Zuhaitzek ere erral ahal dezakete: «Eztakusazue nola gu ezkauden behin ere geldirik eta ez 
alferri? Nola hazten, handitzen, loratzen eta geure demboretan eta sasoiñetan fruituz bethatzen garen?»" 
(34-35 or.). 

Apostrofe bezala ezagutzen den baliabidea.k: entzuleria berbaldian sartzeko 
elementu gramatikalak erabiltzen ditu, agintera eta bokatiboa batik bat. Alabaina bokatiboa 
ez da izango Axularrek erabiliko duen forma; aginterak: bideratzen du nonnalean testua eta 
bokatiboa edo behar zen tokian, aginterak betetzen du bokatiboaren hutsunea. 

Edonola ere, apostrofea kontu handiz eta oso neurtuta erabiltzea aholkatzen 
da erretorika eklesiastikoan: "es menester no usar della, sino cuando el mismo sentimiento 
del coras:on la arroja por los labios" (Terrones del Caño, Instrucción ... , 139). 

430 - Inoiz, erretoreen arabera, "prosopopeya es cuando se inducen otras personas como que ellas hablan en 
el sermón" (Terrones del Caño, Instrucción ... , 140). Ez da ohikoena zentzu hau. 
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Ildo horretatik, bakanka baino ez da azalduko apostrofea alokuzio forma
pean, eta agertzen denean, testuari nolabaiteko aktualizazioa edo eskaintzeko erabilik.o da. 
Alokuzioaren eremukoak genituzke "Zu izan zara, Etxauz, mendi Pirinioetan [ ... ] (6 or.), 
etab. 

Testuaren barne logik.agatik beragatik esan daiteke ez dagoela hemen 
apostrofearen arloko zinegiterik (arrazoírik gabe zin egitearen aurka agertu baita Axular 
XIX. kapituluan). Bestalde, testuaren izaerak berak eramango du inbokaziorik eta 
exekraziorik ez erabiltzera. 

Obsekrazio delakoa, berriz, oso egokia zen predikuetan: "despues de 
probado y amplificado el asunto cae muy bien la obsecracion, por la cual p~di~os algo 
con ahinco á los oyentes" (Granada, Retórica ... , 552a). Ez zen horrenbeste, rrudiz, testu 
idatzietan, gutxiago agertuko baita XVII. mendeko literaturan, batik bat literatura kutsu 
eskatologiko-dramatikoa galtzen basten denean. Axularrek ere gutxi du obsekrazio 
mailan, agian ezagunena "irakurtzaileari" zuzendutako atalaren bukaerakoa delarik: "[ ... ] 
nitzaz ere othoitz egiteaz, arren othoi, orhoit zaitezi" (20 or.). 

Orobat, aginduen arloko adibidez beteta <laude berbaldiaren perorazio 
gehienak, gorago kapituluen barne egitura azaltzean ikusi den bezala. Adibideak norma
lean perpaus laburrez osatuak agertzen clira, mezua ezin sarkorrago bihurtzen delarik. 
Esan beharrik ez da, aditzak agintera forma hartu ohi du: 

Zaren prestu, euzu konzientzia ona. Zaren konzientzia onarekin, ez etsairen, ez 
inkontruren, ez fortunaren, eta ez munduan den benze perilen ere, etzara beldur izanen.(449) 

Nolanahi ere den, afektuen mugiarazteko irudirik egokienak eta eredu 
dialogikoarekin ongien ezkontzen direnak esklamazioak eta galderak direla esan daiteke. 
Hauek biak izan dira literatura aszetiko-erlijiosoak maizen erabili dituenak eta irakurleak 
hunkitzera iristeko dramatismoa lortzen hobekien laguntzen dutenak. Horrexegatik, hain 
zuzen, erabili izan dira bi-biak berbaldi guztien bukaera aldean, "konbertsioa" erdiesteko 
azken hitzak jaurtikitzen direnean. 

Esklarnazioa, oro bar, sutsua bada ere, kutsu bortitz hori areagotu egiten da 
jarraian bat baino gehiago eransten direnean: "es vehementísima aquella que consta de 
muchas exclamaciones" (Granada, Retórica, 551a). 

Axularrek baditu horrelako zenbait. Hona hemen horietariko bizpahiru 
adibide: 

" Itsutasunaren itsua! erhokeriaren erhoa! uste baituzu ezen gero, hemendik urthe baten edo biaren 
buruan, orai baiño bekhatu gehiago duzunean, hosinean barrenago zaudenean, eta orai baiño flakoago 
zarenean, aisekiago, eta errazkiago ilkitko zarela Iltki bekizu erhokeria hori burutik! egotz ezazu zeure 
gogotik! eta sinhets ezazu geroago gaitzago izanen dela" (86 or.). 

"Pontuaren latza! Pausuaren gaitza! Egitekoaren handia! Hersturaren hertsia eta izigarria!" (559). 

"Ha gau luzea, gau beltz, ilhun, izigarria, an-urratze gabea, oillariterik izanen eztuena, sekulan 
argituko eztena, eta ez akhabatuko!" (599). 

Figurae sententiae direlakoen artean, maizago darabil Axularrek repetitio 
inrerrogationum edo galderak bata bestearen ondoan jarririk. Galderak, Granadakoak 
zioen bezala, "tiene tambien fuerza y acrimonia, y es muy poderosa, no solo para mover 
los afectos, sino tarnbien para variar la oracion. Y es mas vehemente y elegante, cuando 
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en una misma serie de oracion fluyen muchos interrogantes distinguidos con ciertos 
incisos ó miembros" (Granada, Retórica, 552a). 

Bestetan baino gehiago, horretan emango du Axularrek pasarte luze asko. 
Hona hemen, Gero-n garrantzi handia duen irudi honen zenbait adibide adierazgarri: 

Kanpoan etsaiak, perilak eta asalduak dituenak, !aster egiten du etxera, pausatzera eta bere 
buruaren seguratzera, ordea etxean ere etsaiak, atsekabeak, ithaizura, khea eta emazte gaixtoa dituenak zer 
eginen du? Non pausatuko du? Zer konsolamendu izanen du? Kanpoan etsaiak, etxean gerla, non edirenen 
du bakea? Non? Bere barreneko ganbaran, bere konzientzian, han behar du pausatu, han behar du konsolatu 
eta bere burua arindu eta alegeratu. Ordea baldío bere barreneko ganbara hartan ere, bere konzientzian ere 
edireiten badu etsaia, bekhatuaren ithaizura, khea eta eranzutea, zer eginen du orduan? Norako da? (428 or.) 

Batek egin eta batek desegin, zer probetxu, trabaillua baizen? Bada halaber zer probetxu 
da, behin iaikitzeaz, baldin berriz erortzen bada, eta eroririk dagoela eta datzala, gelditzen bada? Zer 
probetxu da bide luzeari lotzeaz, gogo duen lekhura heltzen ezpada? Zer probetxu, untziak betheri.k eta 
kargaturik bela ongi egiteaz, baldin porwra baiño lehen edo ponuan galtzen bada? Zer probetxu etxearen 
hasteaz, akhabatzen ezpada? (466 or.) 

Nolatan ahal daidiket nik hori? Garbituitut neure oiñak, nola bada lik.itstukoitut? Erauntzi 
dut behin alhorra lohia, nota bada berriz iaunr.ziko dut? Biluzi naiz behin aztura gaixto guztietarik, nola 
bada berriz beztituko naiz? Utzi ditut behin, nola bada berriz hartukoitut? Edo berriz hartzekotz, zertako 
utzi behar nituen? (471-472 or.) 

Zer erranen dugu bada, emazte baten ondoan dabillanaz? Harekin hartzen den atsegin hura, 
guztiak ongi kontatzera, atsegin othe da, ala atsekabe? Ikhusiko duzu gizon gazte bat; eia batzutan, are 
gaixtoago baita, zenbait zahar ere bai, gauak galdurik, onak gastaturik, gorputza deseginik, bere ohorea eta 
eginbidea gibelat utzirik, emazte bati darraikala. Eta berriz ikhusiko duzu halaber benze bat, emaztez kontu 
guti eginik, dabillan bat. Orai bada hetarik bietarik, zein othe da aiseago, eta bere gogarago? Zeinek 
iragaiten othe ditu gau egunak geldiago eta malenkonia gutirekinago? (514 or.) 

Ordea zer da haur? Nolatan galdu da arima haur? Etzuen Iainkoak hunen salbatzeagatik odol 
isuri, eta heriotze errezibitu? Eia etziluen halaber eritzen zeneko medizinak, eta erremedioak, Sakramendu 
sainduak ordenatu? Eta etzeratzun zuri ere, Aingiru saindua, begiratzeko kargua eman? Nolatan bada galdu 
da? Nolatan kondenatu da? (561-562 or.) 

Galderen errepikapenak, ikus daitekeenez, mezua dramatismoaren azken 
punturaino eramatea izango du helburu zenbait pasartetan. Infemukoa, esaterako, horie
tako bat izango da Axularren liburuan: 

Bada baldin hemengo eriari, hemengo gaua, hain fite iragaiten dena, hain luze iduritzen 
bazaika: Zer idurituko zaika ifemuan dagoenari, hango gau luze eterno, fin gabeko hura? Ha gau luzea, gau 
beltz, ilhun, izigarria, an-urratze gabea, oillariterik izanen eztuena, sekulan argituko eztena, eta ez 
akhabaruko! Zer pena, zer dolare, eta ondiko izanen da, argituko ezten gau hartan, ez hemengo eriak 
bezala, ohe bero onean, baiña !abe gori beroan, sugina gogorrean sekulakotzat, etzatea, eta egoitea? 
Arrazoinekin galdegiten du Isaias Profetak: Quis habitabit de vobis cwn igne devoranJe? Quis habitabit de 
vobis cum ardoribus sempiternis? (la 33). Halako lekhuan, hain su beroan, gar etemalean, nor egonen da? 
Nor biziko da? Nork iraunen du? Nork izanen du sorbaldarik sostengatzeko? indarrik iasaiteko? Eta 
pairurik, eta pazientziarik sofritzeko? Orai hemen, den penarik ttipiena, su ihar batek, kilikatzen zairu, 
asaldatzen zaitu, zer izanen da bada, suz eta kharrez, kanpoan eta barrenean, ariman ela gorputzean hartua, 
inguratua, eta burdin goritua bezala, goritua, eta sutua zaudenean? eta sekulakotzal hala egon beharko 
duzunean? Othe dugu zentzurik? Othe dugu adimendurik? Ala elheak, ametsak, edo gezurrak, othe dira 
hauk? Edo gurelcin mintzo othe dira? Guri othe dagozkigu, ala benzeri? (599-600 or.)431. 

431 - Hain zuzen dramatismo ikaragarria lortzen duten !erro hauek Granadaren obran dute iturria (ikus 
eranskina) 
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Zenbaitetan diskurtsoaren bortiztasuna galderak eta esklamazio edo 
harridurazko esaldiak tanekatzen lonuko da: 

Pontu hartan ethortzen zaitza arima tristeari gogora egundaiño egin dituen falta guztiak: eta 
hanbat eta hain handiak direla ikhusirik, bihotza hersten zaika, hiltzen zaika: eta iartzen da bere buruarekin 
gogoetan, erraiten duela: Zer izanen da orai nitzaz? Zer bide hartuko othe dut? Salbatuko othe naiz? 
Pontuaren latza. Pausuaren gaitza; egitekoaren handia: hersturaren hertsia, eta izigarria. Zer eginen du 
orduan arima izi hark? Nor deituko du bere faboretan? Nork eskua emanen dio? Nor helduko? Nor 
lagunduko zaika? Nor bada? (558-559 or.) 

Zabaldu nahi zuten mezuaren arrakasta lortzeko bestelako irudiak ere 
erabiltzen ziren oratoria sakratuan, hala nola galderak eta erantzunak jarraian barnehartzen 
dituen subjectio arlokoak: 

Zer diozu Kain? Noren zara beldur? Nork hillen zaitu? Ez Adanek, ez Ebak. Zeren horiek 
zure aita-amak dira, eta oraiño ezta munduan bertzerik. Noren zara bada beldur? 

Adanek bekhatu egin zuenean, eta sentitu Iainkoak deitu nahi zuela, ihes egin zuen, gorde 
zen. Eta zergatik gorde zen? Othe ziakien zer nahi zioen lainkoak? Bai baziakien (dio San Agustinek). Eta 
nondik ziakien? (434 or.) 

Ohoiña zerk gibelatzen du, gibelatzen denean, ebastetik? Ez ahalkeak, ez nehorengana 
dadukan amorioak. Zerk bada? Beldurrak (570-571). 

Deskribapenei dagokienez, Axularrek aurkezten dituenak situazionalak 
izango dira gehienbat (objektu konkretuenak nekez aurkitzen dira bertan, ohikoak baitira 
testuratzen direnak432) eta zerikusi handia erakutsiko dute lortu nahi den efektu 
hunkigarriarekin. lnfernuarekin lotutakoak (besteak beste, sufrimenduen zehaztasunen 
argazkia, infernuko hotza ala beroa arazoari buruzko dilema, etab.) izango dira irudi 
orokor eraginkorrenak:. Edonola ere, irudi hauek exenpluen arloan gertatuko dira maizen. 

11.4.- BALIABIDE FONIKO-ERRITMIKOAK 
Berbaldi suasorioak dituen berezko baliabide hunkigarriekin hatera, prosaren 

eraketa formala bestelako baliabideekin ere osatzen dela azpimarratu behar da, prosari eta 
prosa mota horren xedeei beste modu batez izango ez luketen ezaugarriak eskainiko 
dizkien baliabideekin hain zuzen. 

Baliabide guztien artean, lehenik eta belún -obraren izaerak aginduta- testuari 
nabarrnenki isurtzen zaion hunkigarritasun-premiaren areagotzaileak agertzen badira ere, 
erritmikoki eta fonetikoki ere funtzionamendu berezia ekarriko diote prosa guztiari, eta, 
jakina, horrek izaera propioa obrari. 

Mintzatu gara dagoeneko Gero-k berezko duen afektuen arloa 
nabannentzeko Axularrek erabili bitartekoei buruz eta hauek prosari eskaintzen dizkioten 
ezaugarriez. Azal ditzagun orain alderdi fono-erritmikoari legozkiokeenak. 

432 - Horietako elememu konkretuak bilatu nahi izanez gero, orduko euskaldunentzat erabat ezezagunak 
ziren piramideen deskribapena (ikus 26 or.) bezalakoak izango genituzke nagusienak. Dena den, 
normalean ez da horrela gertatzen. Elefanteak ere ezezagunak bide ziren eta egiten den deskribapen 
parentetikoa funtzional hutsa da, hots, testuaren beharrei begiratuz: "Elefantak (animalia handi bat 
baita)" (180 or.). 
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Metodologikok:i urdazubiarrak bil . 
fono-e.rritmikoen anean sailk~pen frank . e~a ~en d1tuen b~iabide edo edergarr¡ 
"e:repikap~n" printzipioan oinarritutako~ ~fuate~dai~ezke eikre, honetako interesgarriena 
egitura gemtzake prosan azaltzen diren fienome ebzmrren . Haren arabera, erraz asko 

no na armenenak. 
. . . Alabaina, argitasunaren irizpidea t 

analitiko-mtegratzailea hobetsiz (ik. Mayoral 19~~ P{~~~)a~en den er~duaren ahalmen 
azalpenerako erabiliko dugun sailkapena Izan :,l - ' estelakoa Izango da hemen 
e~ estructuras gramaticales por lo · ere, as ~structuras retóricas se basan [ ] 
dife~en~es niveles habituales' como la~~~ rf su!ta tpropiado ~asar ~u. sistemática en i~s 
semannca" (Dijk 1983, 128). Hori dela et~~~ a m01·.~hlog1a, el_ lex1co, la sintaxis y la 
eredu hau, betiere ardatz gisa aipatu en; ik ntz ~ail~ e_zberdinen arabera eratuko da 

ep apenaren pnntzip1oa erakutsiko badu 
H Ax ~ ortaz, ularrek darabiltzan bal · b ·d d 

ll:ud1433 multzo hauen inguruan sailkatuko dir . ia ~ e. e ~ e_derg~ fono-erritmikoak 
di morfo-fonologikoak eta, azkenik esparru a. bateiktik,k~di s~taktikoak, bigarrenik iru-

, semant o o rrudiak. 

11.4.1.- PARALELISMOAK 

. . Maiz asko ulertze arazoak sortu izan di hi 
espez1alizatua erretorika klasikoan ez bezalak d tufi . ~ honek, besteak beste literatura 
urt ta N 1 . o e mz10ak hartuz 1· oan d lak eo n. o analú ere gaur eguo irudi · tak . e o azken 
nologia arazoak ahalfr gehien ek:idin Jiso . tikoen anean ~okatzen den arren434, temú
arabera erabiliko da hemen- "es la col al i_z.ateko, paralellsmoa ondoko definizio honen 
forma . l . ocac1on «en paralelo» de sonid d 

s gramat1ca es, de estructuras sintácticas d d . , _os, e palabras, de 
pon~ntes, en suma, de todos los niveles de la o ' . e c_a_ encias_ ntrmcas: de los com-
velli 1991, 233). rgan1zac1on del discurso" (Mortara Gara-

Ondorioz, paralelismoen konfi · ak · 
ko irudiak hartuko ditu harnean ezau ~o . I~okolon eta homoioteleuton izene-
anaforak, epiforak eta bestek eskema par~~ ~a~us1 f:~~· Edonola ere, ezin da ahaztu 
hortaz, paralelismoen esparruaren barnean k k onetazbeh i~tuz b~tet~n dute~ funtzioa eta, 
tean. 0 atu ar direla irudi erretorikoez ihardu-

Fonnalki, paralelismo egiturek h d k . 
tasuna dutenek ("berdintasun" k ' _au ~es ema berdintasuna edota antzeko-

. ed . ontzeptuaren ornamzko pre · al · ) . 
g~ . o atal d1tuzte, osagai horien aneko lotu 1 k .brrnsa, eg~a gutx1enez bi osa-
omamtzen delarik. ra e 0 un oa errepikapen printzipioan 

. . Ildo horretatik, eta funtzionalki al Ii . 
t~ifikaz10a lonzea bilatzen badu ere iku par ~ . s~o~en erab1lerak mezuaren inten
tmdatzen du prosa. ' spuntu estJ.hstikotik parametro erritmiko bereziz 

r Hau guztia Gero-n atzematen da al arik 
1smoa dela Axularren prosak estiloaren aldeuk ~ antz ga_b~ esan baitaiteke parale
barrena ikus daitekeenez eurrez baino . uen ezaugarririk nabannenena. Testuan 
lelismoen hau eta normal~an an11·t . ~eh1ago, etengabe darabilen formula da para-

' , es1aren mguruan eratua. 

4;¡:3~3:-.(G:;::o::g:::-oan~h;-art-u-:/r-ud-,.,...i h,...i_tzak_,-gaurko analisi erretorikoen . . . 
h~uko dituela. bamean, ohiko tropo eta irudi kl ik Ildotik, ~dergamen º?iko fenomeno guztiak 
egm gabe. as oen artean molako berexzketa metodologikorik 

434 . Batzuetan isokolonarekin identifikatuz bestetan isok 1 . . . 
eman den parisosiaren sinonimo gisa, etab. o onetik bere12tuz bruna honen sinonimotzat 
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Erabilpenaz den bezainbatean, halere, Erdi Aroko "ecclesiastica consuetudo" 
delakoaren bidez ihardutea du gogoko Axularrek. Horrela, inoiz erritmo argumentatiboa 
bidera zezaketen ereduen aurrean, berak erabateko egokitzapena egiten du, testuaren izaera 
zeharo aldatuz. Adibide bat genuke honako honetan: 

"Y así como el que se está ahogando en la mar, swnido ya debajo las aguas, sin hallar 
sobre qué hacer pié, tiende muchas veces las manos á todas partes en vano, porque todo lo que aprieta es 
agua líquida y deleznable que le burla y engaña, / así acaescerá allí á los malavenwrados cuando estén 
ahogándose en aquel piélago de tantas miserias, agonizando y batallando siempre con la muene, sin tener 
arrimo ni consuelo sobre que puedan estribar" (Granada, Memorial ... , 206b). 

Axularrek honela eskainiko du pasartea: 

"Itsas zabalean erortzen denak, badarabiltza zerbaiti lothu nahiz eskuak, hersteintu: baiña 
alferrik. Zeren eztu linbunzen, eta itzmtzen zaikan ur enganagarririk baizen edireiten.// Hala genhatzen zaie 
bada, ifemu zabal, hondar gabean, eronzen direnei ere. Eztute edireiten non oiña fintka; eztute edireiten zeri 
lot; eztute edireilen ginhaiñik, esk:u-tokirik, sostengurik eta ez konsolatzeko biderik eta ez esperantzarik" 
(Gero, 598) 

Granadarena inolaz ere gutxietsi gabe, Gero liburuan zehar Axularrek 
erakutsiko duen ereduak honako honetan nagusitu den paralelismoaren teknikaren ildo 
beretik jarraituko duela baiezta daiteke. 

11.4.2.- ARLO SINT AKTIKOA 

11.4.2.1.- Isokolona 

Isokolonaren definizioaren arabera, bi edo testu segmentu gehiagoren artean 
luzera eta egitura sintaktiko berdintasuna ulertu ohi da. Ikusten denez, bada, arlo sintak
tikoko irudi baten aurrean gaude. 

Erabilera handiko irudia da hau bai literatura idatzian zein ahozko tradizioan, 
baina batik bat esparru erretorikoan. eta, honen barman, oratoria erlíjiosoan bereziki. Zer 
esanik ez dago, beraz, Axularren kasuari dagokionez. 

Honelako irudi batek ezinbesteko duen plurimenbrazio egituraz mintzatzean, 
eredu bi dira Gero-n beste guztiei nagusitzen zaizkienak: bi eta hiru atalekoak hain zuzen. 
Hortaz, bimenbrazioak eta trimenbrazioak izango dira Axularrek gehien erabiliko 
dituenak. Kortazarrek argitaratzear duen obra batean dioenez, "el estilo de Axular se basa 
en la importancia concedida a dos rasgos básicos de la prosa barroca, que provienen del 
renacimiento: el uso de las bimembraciones y, sobre todo, de las trimembraciones" 
(Kortazar, prentsan). 

Atalbikoak, esaterako, formulazio ezberdinak hartuko dituzte, maiz asko 
eredu parataktikoetan zein asindetikoetan oinarriturik agertuko direlarik (ikus egitura 
sintaktiko erabilienei gorago eskainitako atala): 

" Hala bada Iainkoaren zerbitzuan ibili nahi dena ere lehenbizian 
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horzki da, 
zurrun da, 
hotz 
eta 
nagi da" (490 or.) 

_ _______ XI.- Berbaldiaren edergarriak 
-------

. Formulazio epiforikoa hartzen d 
~1marratu nahi genuke egitura asindetikoetan ~~~n e~edu. ha~ez!iz gain, bereziki 

oak, horrelakoak sarritan agertzen baitir b b arre egi.!1 oh1 dituen lotura anafo-
gotuz: a o ran arrena emtmoaren zentzazioa area-

"Ordea eneak dira faltak, enea da hobena" (3 or.) 

"Orai harn 
Orai urthe ~::e~::ki~ dihardukazu, g~ro ehunekin iharduko beharko duzu. 

duzu" (84 or.). b1aren usantza gautoa duzu, gero hobeiena edo berrogeiena izan 
" en 
Onek, on .guztiak, gaixtoek gaitz guztiak. 

Onak beth1 ongui, gaixtoak bethi gaizki" (574 or.) 

Bi ataleko isokolona erakust d . 
gogoko ditu Axularrrek antitesiak burutzeko~n uten eg¡tura ez-narratibo parataktikoak 

"Iustizia min da eta &arratz ta . . 
, , e miserikordiagozo eta ezti" (137 or.) 

Bestalde, aorago aipatu k . . 
isokolonak sarritan age~o <lira obran z~~t~az1ozko eg1tura sincaktikoaren araberako 

"Eta nola benze harrietarik baita preziaturik baiño frankoa 
hala dela halaber kondenatu tarik' . . go, 

e ere salbaruetarik bruño gehiago" (142) 

"Nolako baita ehaiten den ehuna eta oihala 
halak . ' ' 

o tzanen da oihalaren albenia, eta bazterra ere" (215) 

Bimenbrazioetan luzera guzf tak 
Edonola ere, egitura berdintasuna erabat k ie . o perpausak aurki daitezke oro har 
gena daiteke betiere konplexutasunaren ar eb oa I~an arren, atal bat bestea baino luzeag~ 
elementu barnebar ditzakeelako hain zu a(eral, .boots, atal luzeak besteak ez dituen hainbat 

zen eran zkoak, etab.): 
. "Zu izan zara, eta izanen zara eusk:ald h . 

fma, naturala eta egiazkoa. ' unen ° orea, habea, tabea, sostengua eta kantabres 

. . Zu izan zara Echaus, mendi Pirinioe . 
beg1raille bezala, iratzarririk, dagoen iauregi eta gaztel ~:dwdeko hegaletan, bethiere zentinela, eta 

. u ' eder, noble hartako seme" (5-6 or.) 
Edonola ere, b1menbrazioez a · 

ere faltako, Granadakoak zioen bezala " tieam, testuan ez. da bestelako plurimenbraziorik 
de cuatro miembros" (Granada R , t, . nen mas gracia cuando son de tres ó tambien 
(zeugma-z, alegia) baliatzen dira mitiz :.S,{.ncdia.' 59Ba). Horrela.koak elipsi kontestualez 

o, a tzaren ezabaketaz batik bat: 
'~en ederrena, egin zen itsusienik / bere . . . . 

etagorena beherenik:" (140 or.) gogarena ga.izkiení.k / Onhets1ena, gaitzetsienik / 

. "Zaharra ezin barur ditekej belhaunik . . 
Fmean zaharrak, bere zaharrasuneko eritasunekin o orazmotan _ezm dagokej erromerian ezin dabilke./ 
(180 or.) eta arrazadurekin, penitenziazko obrarik ezin daidike" 

"Zahartzean begietako bista laburtz daj b . 
h~zueria iartzen da, I indarra gutitzen da, /apbetitua ~n ehame~ gorre?a egiten da; /belhaunetan 
zununzen da,/ illea urctintze daj b kar . g tzen da, /loa ioaiten da, /ikhara ethonzen da /!arrua 

urua sorltzen da,/ hatsa khirasten da" (182 or.) ' 

. Era berean, honelako pl · b . . 
anaforikoak garrantzi handia izan ohi duunmtalen razk1oetan be~erago ikusiko den eaitura 

a en ane o Iotura g1sara: º 
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"Ezta gutzitzerik eta ez berretz:e~. 
ezta soberainiarik eta ez eskastarik, 

. ·arik eta ez ez nuen usterik" (111 or.) ezta morantzt 

"Nahi baduzu geldi dadin etsai.a, g~ldi zaitezi; 

nahi baduzu ixil dadin, ixil zai.tez1. ki . tzU" (293 or ) 
. · dadin egurrak ede iatzo · Nahi baduzu sua iraungi • 

. ª ohikoegia ez bada ere, badu Axu-
Guztiarekin, erabateko paralehsmoa bauza. aipatua izanagatik testu antolo-

larrek horren adibide gehiagorik, besteren artean sarn 
gietakoa dirudien trikolon hau: 

"Zamaria, gazte deino hezten da. 
Haragia berri deino gazitzen da. .. 
Zuhaitza ttipi deino birlandatzen da (87 or.) . 

. . al 1 tasun sintakúko hauetan par~ehsmo 
Oro har begi b1stakoa. da, par ebodi una ere eman daitekeelarik (ele-
. , h. d maila bereko er ntas 

lexiko-sem~tikoa ge~ 0 ~e~'bidez: aditza bera. etab.). 
mentu zenbaiten errep. pen . a berdintasunak berezko b~liabi~eak 

Adieraz1a dugu dagoeneko eg1tur ikakorrak izango dira gailen-
Orotara elementu errep . · be 1 

erakusten dituela horrelakoe~ e~ anaf~rak eta epiforak eta, ezaugarn nagus1 za a, 
duko direnak: batz~etan ~ex ~a of ~ptotona eta homoioteleutona. 
elementu homofonikoa, ots, om · eramaten dira 

. . tik hauek azken muturreramo . 
Inoiz, parale~smo lexiko-serrui: b~iabide erretoriko hau k~pi~ulu has1er~ 

eta ia errepikapen huts bilakatzen. Horrel ' . akurlearen gogoan iltzaturik ixteko erabili 
esandakoa berriro ere gogoraztehko ~1::e~~ta (apitulu hasierako testuinguruan kokatua: 
hi du Axularrek. Hona hemen one o . 

o ans;"tcea· eta ahalquea ( ... ) galduric, doillorquenaz pr~tcea 
"itsutcea, gogortcea, ez .... . 

loriatcea eta sendagailla eguitea" <96) 

eta kapituluaren amaieran: . 
alduric h~az pr~tcea, lonatcea, eta 

"itsutcea, gogortcea, eta azquenean, ahalquea g 

sendagailla eriztea" (110) . ezer kendu gabe, begi bistak<;>a da 
Erretorikak. a~olkatzen dueni~ada kate mintzatuaren (:berba~~1aren) 

horrelakoak ahozko trad1z1oa:en edo, nah ~ela Axularren lanbidean erab1li behar 
errekurtso laburbiltzaile eta or01tarazle nabarmena . 
ziren horietakoak, hain zuzen ere. 

11.4.3.· ARLO SEMANTIKOA 

edi ba 
. bre todo de la palabra Y del grupo de palabras Y d ca " 

"La retórica clásica se ocupaba .so . 1 mántica de oraciones Y secuencias enteras 
una atención mucho menor a la smrax1s y a a se 

(Dijk 1983, 128) 

. . turik arlo semantikoko irudiak genituz~e ~pagru;ri: 
Aurrekoarekin estuki lo . • 1 . okorrean eta sinonimian bereziki 

batik bat planteamendu antitetikoei eta hitz mu tzoe1 or 

dagozkienak. 

360 

________ XI.- Berbaldíaren edergarríak ______ _ 

Egia esan, asko mintzatu izan da Axularren hizkuntz joritasunaz, nahlz eta ez 
horrenbeste aberastasun horrek zuen funtzioaz. Sinonimoen erabilera oparoak, esaterak:o 
hizkuntza nonnalizatuetako idazlanetan ez bezalako garrantzia hartu bide du Axularre~ 
obran, baina zenbaitetan erraz pentsa daiteke autore ezberdinek egotzitako asmoak baino 
ez direla urdazubiarraren liburuan ikusten bide dituzten funtzioak. 

Hizkuntz normalduetan helburu erretorikoa eta aberastasun eta zehaztasun 
asrnoak badaude ere, Axularrenean ez ornen da horrela suertatzen, beste ezer baino 
gehiago euskalkietatik barna zabaldu nahia edo agertzen delako haien ustez; muga dialek
talen gainetik ulertua izateko gogo hutsa ornen. 

Inolaz ere, analisi zehatz batek beste zerbait adieraziko liguke. Izatez, ez 
dirudi funtzio bakar batez hitz egin litekeenik, anitzez baizik. Edonola ere, zinez pentsa 
daiteke aniztasun horretan badela nolabaiteko lehentasunik eta, era berean, funtzio batzuk 
beste batzuen aurretik agertzen direla, betiere balorazioen arabera. 

Oro har, funtzio nagusi horiek hirutara muga uste litezke. Batetik, testua 
behar bezala ulertarazteak eskatzen zuen argitasuna eskaintzea genuke. Irakurle xeheari 
mezua inolako zalantza edo anabasarik gabe hel zekion, idazleak testua ahalik argien utzi 
beharra zuen. Funtzio honek bar egi.ten zuen erretorikaren ohiko baliabide klasiko batekin, 
anplifikazioarekin hain zuzen. Testuari argitasuna emateko ezezik, perpaus puztutze 
errepikakor horrek irakurlearengana xede desberdinekin iristeko ere balio zuen. Liburu 
aszetiko batean mezua buruan "iltzatzea" ezinbestekoa bada, zer esanik ez dago irakur
learen bihotza hunkitzeko eta mugiarazteko (movere) premiaz. 

Pentsamenduen eta perpausen aberastasun erredundanteak eta, zenbaitettan 
antitetikoak ere funtzio nagusi horiek lituzke. 

Alabaina, pentsamenduena alboraturik, letra hutsaren esparrura jaistean, 
funtzio horiek aberastuta agertzen dira benetan xvn. menderaino iritsia zen planteamendu 
klasiko orekatzailearekin. 

Iadanik. adierazia dugun bezala, baliabide metriko zehatzik ezean -ez baikara 
bertsogintzan edo poesian ari-, prosak: bestelako elemenruen beharra du erritmoa lortzeko, 
nolabaiteko zentzazio erritmikoa eman dezaketen egituren premia hain zuzen: egitura 
errepikakorrena. 

Aurreko atalean ikusi legez, eredu sintaktiko paraleloak dira horretarako 
elementu erabiliena. Baina, era berean, aitortu beharrekoa da ohiko bihurtuko dela 
prosaren historian zehar kategoria bereko hitz multzoek (sinonimo zein antonimo, nor
malean; sintagma osoak zenbaitetan) ahalbidetzen dituzten barne-paralelismoen esparrura 
jotzea. 

Planteamendu horren arabera, beraz, berbaldiaren erritmoa bera izango da 
hizkuntz joritasuna eskatuko duena. Horrela, paralelismoak berbaldiaren erregulatzaile 
erritmiko nagusi gisa agertuko dira eta hitz multzoak (sinonimoak edota arlo semantiko 
bereko hitz mulzoak, batik bat) perpausen erritmoaren orekatzaile modura. 

11.4.3.1.- Sinonimiaz 

Semantikak sinonimiaren inguruan daraman eztabaida teorikoari -ba ote da 
egiazko sinonimiarik?- erantzun praktikoa ernanez, erretorikak esanahien "kidetasunez" 
eta hurbiltasunez rnintzatzea nahiago du erabateko egokitzapenaz eta identitateaz baino. 
Beraz, argi da modu zabal eta ez-mugatuan ere rnintza daitekeela sinonimiaz ihardutean. 
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. . ki h etan ulertu eta tratatuko da sinonimiaren irudia. Remen erretorikaren zentzu rre orr . . 

. . na da ezen "es quizá uno de los artificios de Erabil~<:nan ~ag~~onez, ezagu de manifestaciones textuales y a l<? largo 
más arraigada tradic1on y ~usion ~n to~a ~~en~ oral 1994, 257). Areago, "el fenor_neno 
de todas las épocas y tradiciones hteranas (M l 1os artificios de mayor generalidad, 
en cu~stión -~arr~~o- se presetta c~rr::'es~~on~s textuales del pe~odo .áll!eo, tanto.en 
intensidad y difus1on de todas as m ik hain zuzen ez zen smomrrua erretorika 
prosa como en verso". ~gian horr~~::~aileek _ Trentokoaz geroztikakoek, batik bat
eklesiastikoaz arduratu zrre~ prezep b . h. go balaztarazi beharreko fenomenoa 

o okoegi zuten irudia, akmlatzek?a amo ge ia 

g e~atzen baitzen haren bidez sortu hizkuntza puztua. . . 

g biki mintzo zen sinonimoen geh1egizko 
Luis Granadakoa, esateraI<;o, glar d"cador que no cargue á una misma 

k " ·ene advertir a pre 1 ' , l' erabilpenaren aur a: conv~ , . . que haya de ponderar una cosa, o exp icar 
sentencia de m~chas voces smommasd~I~~s~!ntemente expresarse sino de esta manera" alguna sentencia obscura, q1:e no pue 
(Granada, Retórica, 584-58) ). . 

b'ltzatenek euren kalterako egiten ornen 
Areago, sinonimoak ~urrez zera 1 s ue ·untan temerariamente muchos 

zuten: "Lo que con poca advertencia hlac~n alg~ne~~idoj se desacredita, dando muestras 
voc~blos dedigual ".daalodr:yc~eªc~~c~o~~~ (~;:~:: R~tórica, 585a). manifiestas e vam . 

. crehiago bekatu larria izan zltekeen, 
Maíz asko, beraz, bertute bat_ ?.~~o :Can ménos los que, deseando lograr 

Granadak berak gogorazten duen. be1alaxe .. , nfuchísimos vocablos, que significan lo 
fama de elocuentes, amo~tonan 1 s.m ~~;~1~~0 y necio auditorio, con esta facilidad. d~ 
mismo; para hacerse admir~ de unpe daº ede haber mas contrario á la elocuencia hablar y lijereza de lengua, siendo as1 que na pu 
(Granada, Retórica, 600). . beh 

hi ak Izan ere haren ustez neurtu egin ar 
Bide beretik doaz Terro~s-e~ ~h~ den argÍtasunaz eskaini behar dira, ~z 

da hiztegia; gau~ak, argu~en~ak, az P~~ auzak argitu gabe uztea bezain kalteg~a 
gutxiago ez gehiago; gutx1 mmtzatzea3 1 e g_ ok zioen bezala "que no se han de decrr 
litzateke gehiegikeria bera. Terronesbl e :s para una co~a" (Terrones del Caño, muchos sinónimos; basta un voca o o 
Instrucción, 130 or.). · 

Oro har, e~~ ahal zen neurrian bedere~~ ;~~~i~!~::~~~Í~~ =:s~~=~ 
biunibokoa bulkatu nah1 ~zango zuten erretore~ obaduraAic ez gehiegikeriarik ere sor ez 
fedezkorik, behinik behm- eta behar ez zen anp 
zedin. 

. . . dazubiarra ohiko bide klasikoetatik abiatu zela bere 
Badirudi, halaz guzuz: ur aleloen errepikapena suposatzen zuen eredua rosa taxutzean. Oro har, bada, egitur~ par l zan zen Axularrek oraingoan ere onets1takoa. 

11.4.3.2. - Sinonimiaren erabilera . . 

d G -n· erabateko -erlatiboki hanuta, g~)lan Joer~ za~al~ atz~maten a bi:~t~et~tik hasita intentsifikazio seman~oa 
adierazi bezala- smomrma egnen ~ute~ · taraino betiere tartean geratzen diren 
dagiten egitura p~uri~e~bre ~esber~et. o º;::oe sinon~o estuagoetatik iraganik. bimenbrazio ez-smonimikoegiak eta P unmen 
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Egia esan, Axularren sinonimia-zaletasuna liburuaren ízenburu luzean benan 
antzematen da. Ez bíde zuen askietsi, esaterako, Etxeberri Ziburukoak liburuaren 
banaketarako erabili formula motza ("[ ... ] guztia bi partetan ber~ia"). Horretan Axularrek 
beharrezko nabaritu zuen hitz bikotearen beharra: "bi panetan partitua eta berecia", 
aurrerago ere antzeko zerbait genatu zelarik: "Bigarrenean quidatcen da, eta aitcinatcen [ .. .]", etab. 

Zenbaitek mantendu izan du Axularrek liburuaren xede transdialektalak: -
"badakit [ ... ] ezin heda naitekeiela euskarako mintzatze molde guztietara" delak:oan 
oínarrituz- areagotzeko hartu zuela sinonimiaren aldeko jokamolde "adierazgarri" hori. 
Haren praktika erretorikoak, aldiz, garbi asko erakusten du gakoa ez datzala horretan, ez 
baitzen hori, itxuraz, Axularrek bilatzen zuena. Izan ere, euskalki aniztasunaz ohanuta 
egoteak: ez zekarren berez eta ezinbestez, ondorio gisa, ahalik gehíenen irakurketarak:o 
baliagani izan zitekeen hizkuntz planteamendu oro-hartzailerik, nahiz eta arlo horretan ere 
lagun zezakeen. Adibideetako interesgarrienak "lrak:unzaileari" zuzendutako hitzaurrean 
aipatzen dituen sinonimia kasuak lirateke: "mintzatze molde" desberdin haietatik 
guztietatik bikote bat bakarrik erabiliko du gero obran zehar: aitonen semea - zalduna (ik. 10.2.2.1 atala). 

Badirudi, beraz, Axularrek ez duela sinonimia aholku, arau eta bide 
erretorikoetatik at planteiatzen eta, Gero- ko fenomeno sínonímikoaren aurrean, agian 
aplikagarri gerta litzatekeela Mitxelenak: Mendibururenean ikusi zuena: 

"Euskalkiei dagokienez, ez dakit noraino Mendibururen bikoteek bazter batzuetako eta 
besteetako euskararen arteko osina gainditu nahi luketen edo, horren premia lehen bezain nabannena izanik 
orain, zenbailek ahaztua daukan arren. erretorikari zor diogun hitzen parekatzea ... "(Mitxelena 1982, 
LXXXII) (azpimarrak gureak dira). 

Honaz, sinonimia erretorikaren baliabide hedatu bat baino ez; nonnalean 
mezua hobeto ulenaraz zezakeena, baina nagusiki anplifikaziorako tresna. Horrezaz 
gainera, jakina, orekagarri ezin egokiagoa erritmoaren finkapenean. 

Horrela, eskura zuen lexikoaren aberastasuna erak:utsiz, serie sinonimiko 
bitarrak: eta hirutarrak -hauek maizago, ohi bezala- nagusituko dira haren obran. Ondo
rioz, hiru elementu semantikoki berdintsuz (izen; adjektibo, aditz,. .. ) osatutako multzoek 
markatuko dute prosaren oinanizko erritmoa. Paralelismo sintaktikoetan agenzen duen 
joera bezalakoa hain zuzen, baina hemengo hauetan, azken osagai bien anean eta emen
diozko juntagailuaren presentzia konstateago edo izanik. 

Jakina, honekin Axularrek ez zuen ezer berririk asmatzen; errekurtso klasi
koa erabili baino ez zuen egin, erretorika latindarrak gogoko zuen eredua eta XVI. men-
deko inguruk:o hizkuntzetako prosa nabannenkiro karak:terizatzen zuen baliabidea435 hain zuzen. 

Adibideen kasuistikan murgilduz gero, urdazubiarraren prosan nekez aurkitu 
ahal izango dira elementu erritmikoki esanguratsuak: bakanka, plurimenbrazioak: osatzen 
baizik. Eta horien anean, esan bezala, hirukoek lirudikete Axularrentzat orekatuenak:, 
mezua azpimarratzeko eta esaldia erritmikoki ongien ehuntzeko balio dutenak:, batik bat bukaeretan: 

435 -"Este curso lento de la palabra, este deleite moroso que se entretiene a cada paso en la yuxtaposición 
de sinónimos, es sin duda, el carácter más saliente de la lengua de casi todo el siglo XVI. Tiene de 
humanismo el apoyarse en el estilo de Cicerón y de otros oradores latinos, que también gustaron de 
esta repetición de sinónimos y otras tautologías; y tiene de hispanismo el responder a la natural 
facundia española" (Menéndez Pida! 1947, 67). 
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"Zeren nola bat bedera bakearekin lohakanzen, 
ez-ansiatzen 
eta . 
gorputzaren plazeretara emaiten bruta, 

hala gerlekin, 
etsaiekin 
eta 
konrrastekin ematzen, 

iratzartZefl 
eta 
axolduritzen da" (27) 

"Eta halatan da gure Iainkoa ere hetarik gutiziosago, 
desirosago 
eta 
zaieago" (171) 

. . . loko elementu asko elkartzen dire-
Zentzu zabalean ul~rtu~o ~~~~~~oa perpausaren orekaren faboretan 

netan ere, Axularrek bortxatu egm ? u . 
eta errinno hirutarra mantendu ahal izateko. 

"Gaiñerako guztia, Iainkoak 

gaixtoen alderakotzat usatuko duela 

bertze munduan, 
denboraren buruan, 
bere miserikordiaz, 

erraitea, 
gogoratzea 
eta 
uste izaitea da erhokeria, 

enganamendua 
eta 
iende galduen desirkundea, 

kontua 
eta 
pensua" (619) 

1 · brazioen nagusitasunak ez du ken-
Alabaina, hir? atalez o:.tu1a;~~=~~ntzia, oso gogoko baititu horiek ere 

tzen tesruan z~har arrunt \;>llakatze_nztas:ak adierazten duen bezala: 
Ax.ularrek, haien presentz1aren maJ. 

"[ ... ) baiña gainerakoan, ezlcara deusetako, lurreko 

"Beraz [ ... ] arrazoiñekin edukiko dugu guk ere 

fruituen 
eta 
onen iateko baizen" (39) 

fidantzia handia 
eta 
esperantza beroa, geure Iainkoa baithan 

eta 
haren miserikordian" (127) 
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"Zeren orduan da Iainkoaren faborearen 
eta 
laguntzaren sasoiña 

eta 
puntada" (129) 

Bikoteka eratzearen arrazoia, dena den, sinonimia estuan 436 letzake 
nagusiki, izan ere aurkitu ditugun adibiderik gehienak erabateko -"erabatekotasun" hori 
erlatiboki hartuta bada ere- sinonimiaren alorrekoak dira ehuneko handi batean. XII. kapi
tulua erakusgarri gisara harturik, esate baterako, honelakoak izango genituzke etengabe, ia 
bestelakoren tartekatzerik gabe: "onduko eta prestatuko", "irabazia eta aitzinamendua", 
"obra on [ ... ] eta [ ... ] meritu", "bekhatu eta gaixtakeria", "ezta bihurtzerik eta ez 
erdiesterik", "illetsu [ ... ] eta xerlotsu", "eztu esku-tokirik eta ez lotzeko girthainik", 
"higatzea eta akhabatzea", "iuntatzen eta iosten", "lothurik eta bat eginik", "orhoitzapenik 
eta pensatzerik", "preziatua eta baliosa", "estimatzekoa eta ezertan edukitzekoa", etab. 

Nolanahi ere den, badira Gero-n barrena lau osagaiz eratutakoak ere, nahiz 
eta bakanka baino ez agertu. Inoiz -ez, beraz, ohiko- elementu gehiagokorik ere ediren 
ahal izango da, sei elementuz osatutako esaldi hau bezala: 

"Ordea gelditzen den seiñalea, 
mar ka, 
notha, 
kulpa, 
zorra 
eta 

obligazinoa sekulakotz gelditzen da" (613). 

Halere, testu-segmentu edo esaldi berean plurimenbrazioen arteko konbina
ketak ematen direnean, normalean hiru elementukoa izan ohi da besteei gailentzen zaiena, 
honako adibide honetan ikusten den bezala: 

"Eta nola zuhaitzak bere <lauden lekhuetarik higitu gabe 

beregana, bere erroez 

eta 
trabaillatu ere gabe, bere azpiko lurraren 

thiratuz 
eta 
edoskiz, haz ten, 

handitzen 
eta 

gozoa 
eta 
gizentasuna., 

mantentzen baitira" (24) 

"Guztietan zabiltza 
eta 

gabiltza nahasiak, 
errebelaruak 
eta 
huts eginak" (149). 

436 - Batik bat bi osagaik osatutako multzoetan genatu ohi da erabateko sinonimia hau. Printzipioz eta 
praktikan, zeharo berdina dirudi hitzek eskaintzen duten informazioak, ez baita ezer berririk eransten: 
"erhoturik eta zoraturik" (537), "nekhatu eta unhatu" (553), "izitu eta ikaratu" (572, 573), "kulpan eta 
hobenean" (592), "etsitua eta desesperatua" (620), etab. 
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"Eta geldituko dira alde guztiz 

nehondikan ere 

dolutuak, 
etsituak, 
deskonsolatuak 
eta 
desesperawak, 
erremediorik, 
konsolamendurik 

::erantzarik eztuen bat gelditzen den bezala" (flJ7) 

kin osatuko dira gero urdazubiarraren 
Orobat hiru elei:nen?,!etako mul!o~dib. de bezala honako hau genuke hitz 

prosa nabarmenduko ~uten '_'Jauz1 . ezagunen . 1 

J·auzien artean argigamenetariko bat. 
anhi don u, "[ ] naturalezak berak ere tz . 

··· dohain, 
eta 
abantail suertez dotatu, 

homitu 
eta 

adimendu eder bat, 
memorio handi bat, 

eta 
borondate onera, 

ohorera, 
eta 
prestutasunera erori bat, 

isuri bat, 

konplitu baitzaitu, 

eta . ,, 437 
eman bat eman baiteratzu (9 or.) 

. . . kin hatera, eta testu-segmentuaren errit-
Azpim~ag;arna da hots.en JOla:~:netan, hitzen luzerari, hots, silaba kopu-

moaren harnean isosilab1smoa nagus1tzen e hi tzenak hasieran eta luzeagoak ondoren 
ruari Axularrekjartzen dion arreta, katearen tz roo 

doazelarik: 

"Errespuesta haur hunein hotza, 
motza 

eta ,, (606) 
gogorra entzun dezatenean [ ... ] 

"[ ... ] gu gara Iainkoaren lur landua, 
aphaindua 
eta 
trabaillatua" (172) 

. r delakorako arautzen duen "ley de lo~ 
Jakina denez, erretorikak ordo natu~a ~s besterik gabe (i.k. Mortara Garavelli 

miembros crecientes" izenekoaren aurreanlukgeunalebuee,speni.k ez bada noski, arlo seman-
) E k ki leae honek ez es ' ' 

1991, 122-hk · S uar c. . ,, koaren esplizitaziotzat eta menpekotzat 
437 - Gramatikalki, bigarrena ("aclimendu.:.baite~u ) ~~g~ena aurrekoaren mailakotzat Dena den 

hartzen da. Beste modu batez ere har z1tekeen, ots, 
"jauzia" hobe ikusten da modu honetan. 
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ti.koarekin loturik doan irizpideren batengati.k, hau da, osagaien esanahiaren intentsita
teagati.k. Horrelakoetan, konkretuti.k abstraktura, parti.kularretik generalizaziora, ... (edota 
alderantziz) doazen hitz serietan esanahiak izan dezake lehentasuna eta ez hitzaren luzerak. 

Era berean, interesgarria da aurreratzea egiturotako kidetasun morfosin
taktikoak direla medio, Axularrek eurrez darabilela hitz bukaeretako homofonía. Horrela, 
homoioptotonaren errepikakortasun fonikoaz baliatu ahal izateko, multzokideei, guztiei, 
kasu atzizkia edota dagokien modifikatzailea erantsi ohi die: "elhorriz, arantzez eta belhar 
gaixtoz" (568), etab. (ikus 11.4.4 atala). 

11.4.3.3.- Ditologia sinonirnikoa 

Gorago aurreratu bezala, hitz bikoteek garrantzi berezia izango dute 
bimenbrazioetako elementurik oinarrizkoena diren heinean. Ezaugarri gisa, azpimarratu 
behar da oso loturik doazela perpausen egitura bimenbreekin, hauen menpe baleude 
bezalaxe. Bestalde, morfologiari dagokion bezanbatean, atalbiko egitura hauek izenez, 
adjektiboz eta aditzez osatuak daude nagusiki. 

Baina guri hemen interesatzen zaigunerako, benetan ohargarria da hitz bikote 
horien bitartez antzeman eta ondoriozta uste daitekeena, izan ere zenbait bikote fosildurik 
bezala edo agertzen baitira testuinguru eta orrialde desberdinetan, sinonimia estatikoaren 
ezaugarri gisa. Aldi berean, kideek elkarren osatzaile edo dirudien adiera erakutsiko 
lukete. 

Ondorioz, Erretorika klasikoak bere kanonean identifikatu ez zuen <litología 
sinonirniko hau ezin garbikiago mintzatuko litzaiguke Axularrek horien bidez bilatzen 
duen efektuaz, hots, anplifikazio erredundanteaz. Jakina, horrek beste ezer baino lehe
nago eta gehiago ( ez hizkuntz batasunik, asmo transdialektali.k edota bestelako xede ideo
logikorik) testuaren tratamendu erretorikoa erakutsiko liguke nabarmenkiro. Liburuaren 
hasierako "bere imaginara eta idurira" ditologia bibli.ko klasi.koa (Gero, 21 or.) baliagarria 
izan liteke ondoko beste gehienen (guztien ?) argitasunerako ere: 

urliak et.a sancliak (312) 
fenno eta fintko (453) 
berretgarri eta fintkagarri (554-555) 
sendatzeko eta erremediatzeko (570) 
konpaiñiatik eta adiskidetasunetik (578) 
argi [ ... ] eta kJar (568, ... ) 

irautez eta iraupez (flJ5 eta 608) 
sainduki eta prestuki (477-478), justuki eta zuzentki (608) 
erhoturik eta zoraturik (537), gorderik eta estalirik (537), sendorik eta salborik (560) 

Horrelakoetan hitzak berak eskatzen bide dio idazleari bigarren sinonimo 
baten laguntza, biek esapide finkoa osatuko bailuten. " Ixtitu" hitza, esaterak:o, birritan 
baino ez da azalduko obra guztiao zehar, bietan "gibelatu" aditzak lagunduta: "ordea han 
ixtitcen eta guibelatcen gara" (47) eta "haren eguitetic ixtitceco eta guibelatceco" (126). 

Gehien errepikatzen diren fosilizatu horietakoen artean, "atseginak eta 
plazerak" bikotea legoke, besteak beste honako orrialde hauetan: 470, 500, 502, 503, 
504, 505 (birritan), 507, 508 (hirutan), 509, 510, 512 (birritan), 520 (hirutan), 554, 560, 
581, etab. 438. Berdintsu geundeke horrelako askoren aurrean ziurrenik: "pena eta 

438 - Ez dira kontutan hartu singularrean edota alderantzi emanda, hots, "plazent eta atsegin" in 498, 509, 
574 or., etab. 
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gaztigua" edota, alderantziz, "gaztigua eta pena" (574, 575, 578, 579, 581, 611, 612, 
etab.), kasu desberdinetan jarritako "pena eta atsekabe" (574, 577, 578, etab.), "kalte eta 
atsekabe (561, ... ), "damu eta atsekabe" (562, ... ), "falta [ ... ], hobena" (3-4, 485, 583, 
etab.), etab. Ondoko honek ere erraz labur bilduko luke orain artekoa: "damu eta 
atsekabe, pena eta dolore, min eta oiñhaze" (589). 

Egia da, dena den, sinonimia hori ez dela beti erabatekoa edo egonkorra439, 
askotan nolabaiteko dinamikotasun semantikoa edo aurrerapena antzematen baita hitzen 
esanahian; badirudi maiz asko bigarren elementuak440 areagotu eta zehaztu egiten duela 
esanahia, bertan dagoela kutsu semantiko handiena: "ustelduak eta khirastuak" (529), 
"justuago eta sainduago" (551, 552), "gaixto eta bekhatore" (552)," medizinak eta 
erremedioak" (561), "goibeldu [ ... ]eta ilhundu" (567-568), etab. 

Oro har, azken elementua, aurrekoaren argitzaile modukoa edo izango 
litzateke, lehen atalak dioenaren berretzaile, finkatzaile edo azpimarrratzaile, nahi bada. 
Baina, edonola ere, nagusiki anplifikaziorako zein prosaren erritmoaren erregulatzeko 
funtzioa duen teknika erretoriko baten aurrean geundeke. Funtzio erretoriko hori ezin 
nabarmenago genuke liburuaren azken orrialdeetako esaldi honetan: 

"Hartan pensa ezazu, hartzaz egizu pensamendu, hasnaur eta gogoeta" (620-621). 

11.4.3.4.- Antitesiaz 

Zinez baiezta daiteke Axularren liburua planteamendu antitetiko baten 
inguruan ardazten dela oro bar, horietako elementu garrantzitsuena izenburuan bertan 
azaltzen delarik: GERO. Horrek berak eta antonimo gisako funtzionamendua duen 
ORAIN hitzak osatuko dute liburuaren izaera antitetiko hori. Hau da, ORAIN bereon 
egiten ez dena, probabilitate askorekin ez da GERO egingo: "[ ... ] gero dioenak bego 
dio[ ... ]" (Gero, 15) 441. 

Alabaina, nolabaiteko aurkakotasun semantikoan oinarritzen den irudi honek 
irudi izateko, Mortarak dioen bezala, "requiere la construcción simétrica de los miembrso 
contrapuestos" (Mortara Garavelli 1991, 277). 

Liburuan zehar, ideien kontrajartze hauek nabarmenki azalduko dira anto
nimoen erabileraren alorrean, unitate lexiko hauek izango baitira ideien arteko gatazka 
kontrajarria garbienik azalduko dutenak eta antitesiak moldatuko dituztenak. 

439 - Gorago adierazi legez, "erabateko sinonimia" eta "estatiko-egonkor" hitzak urruntasun dialektalak eta 
kronologikoak aholkatzen duten zuhurtasunaz hartu beharreko hitzak dira. Semantikoki osagaien 
artean alderik balego ere, aitortu behar da zenbaitetan nekez mintza gaitezkeela erabateko sinonimiaz ez 
eta desberdintasun semantikoaz ere, izan ere aipatu urruntasunak eta konparazio egokirako elementu 
sendoagoen urritasunak eragotzi egiten baitute alor semantikoan nahi bezainbat tinko irutea. 

440 - Hitz bikoteetarako baieztatzen dugun hau osagai gehiago duten hitz multzoei ere zabal lekieke 
normalean, bigarren edota hirugarren hitzen esanahian nolabaiteko intentsifikazioa sortzen baita 
semantikoki egonkorrak ez direnean, orrialde beretik hartutako hiru bauek agertzen duten bezala: 
"sentimendu, darnu eta urriki", "itsutuak, ostinatuak, gogortuak", "gogortuak, hai-rituak eta finkatuak" 
(616). 

441 - Oro har, planteamendu hori antitetiko moduan ulertzen den neurrian bakarrik erdietsiko da idazlearen 
xedea, hau da, egungo bekataria oraingo egoera berean tematzen bada, "konbertsioa" gerorako uzten 
segitzen badu (egoera antitetikorik suertatzen ez bada, alegia), liburuak ez du nahi zuena lortuko. 
egoera kontrajarri horietaz ohartu behar duen irakurleari zuzentzen baitzaio obra, finean. 
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. . . Azpimarratu beharrik ez dago · - d. h . . 
aszetikotik Jasoa da. Orobat, antitesiek ohiko. f~~~ ~u espa.z-r:u b1bliko eta erlijioso
kontraste nabannenenak antonimo klasikoen bidez d artze!1 dit~zte ~ul~en prosan, 
tzearren, bona .hemen errepikatuenetariko batz . . atozelarik. ~1zpahIIU baino ez aipa
bekatua, eder-1tsusi, triste-alegera 442 pobre abuk. gaiztoakb -onak, mfemua-zerua, benutea , - erats, eta . -

. "Presuna ederrak, gorputza bere eskuko eta . . 
beharrik, zeren bera baita bere baithan eder asko B ·- . ~ngi egma duenak, eztu kanpoko edergarriren 
bemizadura eta aphaindura, eta hekin gu ti kin . ama itsusiak, marketsak, behar du anhitz estalkj anh·tz 

z e ere, etxean legoke ederkienik" (513 or.) ' 1 

"Hargatik erraiten zuen Iondone Pa ¡ k b · . 
bethi alegera" (440b or.). u o 'etze illala behm ere triste, triste bezala bai, baiña 

"Eztute konsideratzen probeari e · teak 
berretzen duela" (231 or.) ' mai 'ez probetzen baiña aberatsten, ez gutitzen baiña 

Interesgarrienak dena den . 
loturik doazenak dira. Haueta'n ar . ' gorago ~patut~o sinonimiaren esparrukoekin 
edo bilatzen dela ikusten da: ' p alehsmoaz baliatuz, oihartzunaren efektu anti tetikoa 

"Bekhatu egiten duenarentzat dadukazu Iainkoa handi, 

eta 

zabal, 
franko, 
liberal; 

bekhaturik eo-in gabe tuki b. · 
"' ' pres iz1tzen denarentzat, estimatzen duzu dela 

hertsi, 
mehar, 
eskas 
eta 

. _ . abarizios" (149). 
. . Egitura kiasmikoa ere loturik do 

antitetikoarekin, izatez testu se ment . ~ testuan nabannentzen den planteamendu 
(Mortara Garavelli 1991, 282; M~yoraluf39~,p~~u3).raketa erakutsi ohi baitu irudi honek 

"Zahar gaixtoak, zahartuagatik, badu gogoa, 

indarra zaika falta" (93 or.) 

442 - "Triste" vs "alegera" bezalako antonimoek ahal . . . . 
dute Cero guztian, izan ere bekatuar . b~detuko dituzten antites1ek presentzia handia izango 
"B en egoera anunikoaren aurkak b . k 

eraz bere konzíentziaren arauaz har b . oa a.ita onbertsoarena: 
al • en uruz eta konse1lluz o-ob · 

egera da, komem eta pao-u da B~;n-a bertz l b " ematzen eta kidatzen dena ono; da 
· · =- · °"' e a, ere kon · tz. . 0 • ' 
ilhun, g01bel eta triste da" (422 ) z1en iaren kontra dabillana gaizki da. beltz 
"Ikh or. . 

usten duzunean presunba bat bere bekhatuen d l . 
presuna hura triste dela baiña eno-anatzen zar . a1º ore hutsez, mgarrez dagoela, uste duzu ezen 

) ' " a. zeren egera da eta al · or. . ' egeraz rugar hek egiteintu" (501 

"H~a hacen zerbitzariek ere bere iaunari iarraikitz . . . 
bruna barrenean dira alegera eta konsolamenduz be;;::.~(tzal509a, drrudite kanpoan deus guti, eta triste, 

or.). 
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11.4.4.- ARLO MORFOLOGIKOA 

Arlo morrologikoko irudiak, ondoren ikusiko diren fonologikoak bezalatsu, 
testuaren garapenean elementu ezberdinen errepikapenaren bidez sortuak izango dira eta 
mezuaren efektuen gehiketa bilatzeaz gain, erritmoren mantentzea eta, aldi berean, hotsen 
areagotzea ekarriko dizkiote berbaldiari 443. 

Jakina denez, eta testu linguistikak agerian utzi legez, irudi hauen garrantzia 
berebizikoa da berbaldiaren gauzatzean, maíz adierazi den moduan, beraiek duten izaera 
errepikakorrean baitatza "una de las relaciones sintácticas en las que reside la cohesión del 
discurso" (Mortara Garavelli 1991, 212). Are gehiago, zinez baiezta daiteke 
errepikakortasuna berbaldi poetikoaren berezko ezaugarria dela izatez. 

Axularren obran ere errepikakortasun hedatu hori izango da prosa barne 
muineraino tindatuko duena, egitura anaforikoen esparruko irudiez gain, nagusiki 
hoskidetasuna eta kadentzia errinnikoak izango baitira berbaldia nortuko dutenak, nor 
bihurtuko dutenak. 

Formal eta funtzionalki bereizten hasiz gero, batetik elementu morrologikoan 
oinarritutako irudiak genituzke eta, bestetik, osagai fonologikoetakoak. Horietako zenbait 
garrantzitsu, alabaina, kategorizazio bietan sar litezke, hau da, bietatik edoskitzen dutela 
esan genezake (similikadentzia sortzeko morrema flexiboak, esaterako). 

11.4.4.1.- Anafora 

Jakina denez, jarraikako esapideen hasierako hitzaren edo hitz multzoen 
errepikapenean datza anafora edo, hobeki, egitura anaforikoa. 

Alabaina, erretorika klasikoaren sailkapen eta definizio estuetan onartzen ez 
zaion literatur ezaugarri gisa, nabarmentzekoa da berbaldiaren irudien artean anaforak 
hartzen duen funtzioa, izan ere "asume la condición de estructura-modelo de la repetición" 
(Mortara Garavelli 1991, 234). Ondorioz, zinetan baiezta daiteke egitura anaforikoak 
direla prosa erretorikoaren baliabide ohikoenak. 

Erriunoaren zentzazioa areagorurik agertzen da irudi hauen bitartez, izan ere 
anaforaren eredu errepikagarriak erritmiko bihurtzen baitu berbaldia. 

Bestalde, eta honetan ohartarazi beharrik ez dago, konfigurazio anaforikoak 
lotura estua izango du idazleak azpimarratu nahi duenaren garrantziarekin. Ideia edo mezu 
bat irakurle-entzulearen barnean tinko atxikirik gera dadila nahi denean, anaforak sarrera 
funtzioa edota eginkizun azpimarratzailea beteko du berbaldian: 

443 - Irudi hauen erabilpen naturala aholkatu ohi zen erretori.ka erlijiosoan, oharkabean eta afektaziorik 
gabe: "Todas las demás figuras , que consisten [ . .. ] en jugar de las palabras o trovallas de manera que 
cada coma de la cláusula se comience en la misma palabra, o demedie, o acabe, y así otras maneras de 
correspondencias de palabras, ellas se hacen sin pensar. No hay que advertir en ello, sino saber todas 
las figuras y tropos de la retórica y usarlas pocas veces, cuando se vinieren nacidas, y sin afectación, 
guardándonos siempre de decir consonantes, sino en caso muy a pelo y muy gravemente" (Terrones del 
Caño, Instrucción ... , 144). 
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"Orai bada, 
orai behar dugu permatu. 
orai behar derauegu esk;ei eragin 
Orai nori berea errenda · 
orai etsaigoatik: iltki. ' 
Orai ethorkizunean pensa 

Orai zin zinez, [ ... ] osoki, eta egiazki kofesa" (169 or.) 

. . Erabilpenaz den bezanbatean A 1 k . . 
iru?J.~ da hau, sarritan bestelak:o osaaai , ~u arre maiz b~1.atzen duen errepik:a en 
Adib1de guztien zerrenda egiteko asm;rik err~p1kak:orrez erants1rik testuratzen bada ~re 

" ez ugun arren, hona hemen horietako batzuk: . 
E~~ ezta ar:raz~in dagoen lucias nehoiz ere zeruko Iorian [ . .. ] 
E arrazo~n ~en gwxtoak ha.m ongi zortheatuak nola onak 

zta arrazom Iamkoaren kontra ·bili dir · 
diren berdin" (614 or.) 

1 
enak, eta haren zerbitzuan enplegatu direnak [ ... ] 

=dik, hala egoitet?', itsutzen eta gogonzen da bekhatorea· 
dik ontasunera bruño gaixtatasunera ero . . . · 

Handik erroak egiteintu. nagoa, isunagoa, eta emanagoa gelditzen da 

Finean handik bekhatua beretak tz 
. . , o en, eta natural bezala errendatzen du [ . .. ]" (106 or.) 

Ad1b1deen artean oso ez d E . 
bigarren pertsonaren errepikape~ anafi rikagunkina. a . txauz1 ~skainitako sarrera-atalean 

o oare eg1ten duen JOlas luzea: 
"Eta zure prestutasunaz [ .. . ] 
Zure etxea, egon [ . . . ] 
Zuri bere [ ... ] 

Eta zuk guztiak arraiki [ .. . ] 
Zu izan zara, eta izanen zara[ ... ) 
Zu izan zara Echaus [ .. . ]" (5-6 or.) 

Anaforaren errepikapen form 1 . ki 
aren garanpenean, batik: bat idazlea arrazoi~ a e~~ ~gbeoh ago bihurt~en da argumentazio-

" es ami arrean aurkitzen denean: 

Ze
[ ... ] zeren Iainkoa ~en hain on, bihotz bera eta miserikordios. 
ren ham mrute grutuen; 

zeren bekhatu egin eta berehala ezkaitu . . . . en gaz11gatzen-
zeren igurikitzen derakun, eta finean, , 

zeren hanbat ongi eta ontasun egiten derakun [ . . . ]" (151-152 or.) 

k . Jakina, argumentazioaren linealtasune · · · 
ate ~aforikoak osatzen ditu hots serie e b din an omamturik, Axularrek zenbaitetan 

nolabaiteko jarraipen argume~tala ~skaini zNerb ez osatutak~ak eta aurretik aipatutakoei 
. z. ª armena da hon honako adibide honetan: 

Iakin dezazun, benze erremedio guztiak: ahitu dir h 
Iakin dezazun benze guztiek deus ezin . enean, arenak basten direla. 
Ha.la faboratu I egmez [. · .] orduan faboratzen zaituela. 

zuen onas profeta[ ... ] 
Hala faboratu eta begiratu zituen Israeleko semeak . 
~ faboratu zuen Susana[ . . . ] ere itsasbazterrean [ . .. ] 

Fmean hala faboratu zuen Daniel profeta[ ... ] 
Nork erran zuke· · b . . ien, g¡zon at hirur egunez eta gauez bal . . . 
Nork smhets1 zukeien Israeleko semeak .tsa b earen sabelean ibiliz gero ( ... ] 
N k • 1 s- azterrean [ l 
F~r pensatu zukeien Su~a [ ... ] ·· · 

ean, non gogora znzaikaion Daniel bezalakoa [ . . . ] (130-131 or.) 

371 



________ XI.- Berbaldiaren edergarriak ______ _ 

Egitura anaforiko baten barnean, eta berez dagokion paralelismoa gutxi 
bailitzen, beste elementu batzuen errepikapena ere tartekatu ohi du maiz asko urda
zubiarrak (egitura polisindetikoa, besteak beste444): 

Egiten ditutzu hogoi bekhatu mortal, eta oraiño bizi zara, igurikitzen deratzu laink:oak. 
Egiten ditutzu berrogoi, eta oraiño ere utzten zaitu. 
Egiten ditutzu hirurogoi, eta guztiarekin ere badu pazientzia, pairatzen derauzkitzu. 
Egiten ditutzu lauretan hogoi, eta orduan bethatzen da neurria, 

orduan mukurutzen da, 
orduan gainez eginik [ ... ] zu ere infemuko zolara erortzen zara 

(115-116) 

Egitura anaforikoak direla eta, ez <lira faltako esapidearen barman nola-
baiteko gradazio edo mailakatzea sortuko duten ereduak ere: 

Orduan bai, 
orduan onduko naiz: 
orduan munduari gibela emanen diot, eta[ ... ]. Baiña anarteraiñokoan 

dezadan atsegin har, 
dezadan mundua zerbitza: 

nakion goza: 
nakion behin [ ... ]ase, eta asper. 

Haur da oraiko presuna gazten dehberarnendua, 
haur da hekhen gogoa: eta 
haur da adinean bezala, gaiñerakoan ere[ . .. ] (173-174 or.) 

Era berean, ohargarria da nola Axularrek darabiltzan elementu anaforikoa eta 
paralelismoa pentsamenduen antitesiak markatzeko.Jakina, honek areagotu egingo du pro
saren izaera antitetikoa. Adibideak anitz badira ere, Axularrek idatzitako luzeen eta ederre
netariko bat ekarri nahi genuke hona adierazi dugunaren erakusgarri gisara: 

Plazer da mihiaren anhitz amegu eta iuramentu egiten duela, nahi duen bezala minzatzera utztea. 
Plazer da igandetan eta bertze bestetan, solhasean, ian edanean, iokoan eta atsegin hartzen, mezaz, 

bezperaz eta orazinoz konturik egin gabe, denboraren iragaitea 
Plazer da haragiak kilikatzen zaituenean, berehala zeure desiraren konplitzea. 
Plazer da bidegabe bat egiten deratzutenean, mendekatzea, ordaiñez ordain, moneda berean pagatzea. 
Pla2.er da, bere edo bertzeren eskuen artean, zerbait erabiltzea, eta alfer eta aise, ebatsiz izanen bada ere 

egoitea. 
Plazer da ohe onean eta garbian etzatea. 
Plazer da ez barurtzea, ongi iatea, hobeki edatea, eta barazkari onagatik, afari hobearen ez utztea. 
Finean plazer. plazent eta atsegin da, bere gogoak eta aphetituak diotsan bezala, bide zabalaz ibiltzea. 
Ez ordea ezta plazer eta ez atsegin, baiña gaitz eta penos da, parabisuko bide meharraren edukitzea; 

manamendurik hautsi gabe, bethi artez ibiltzea eta bizitzea. 
Gaitz da mihiaren ongi gobematzea, linburtzetik begiratzea, eta bertzeak zutzaz mintza litezin, nahi 

zendukeien bezala, zu ere hetzaz minzatzea. 
Gaitz da bidegabe bat egiten deratzutenean, barkhatzea: gaizki erraiten deratzunari ez ihardestea, zeure 

eskuan duzularik, ez mendekatzea 
Gaitz da, haragiak tentatzen zaituenean, gaietan eta okhasinoetan zarelarik, zeure buruaren bortxatzea, 

desiraren ez konplitzea. 
Gaitz da tratuetan eta salerosietan, bethi egiaz ibiltzea; bertzerena eskuan darabillazularik, ez kutsatzea, 

errotan irinik ez lotzea. 
Gaitz da zur baten gaiñean, zeure ohe ona utzirik, eta larru arras zilizio bat, zerdazko gerriko bat harturik 

444 - Ez ditugu hona ekarriko konfigurazio anaforikoaren aldaki bat baino ez den egitura polisindetikoa-ren 
adibide ezberdinak, dagoeneko gorago azaldu baitira egitura sintaktikoak tratatzean. 
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etzatea eta ibiltzea. 
Gaitz da barunzea ianhari . 

. . ' ona, edari bobea, eta aphetitu ere duzularik . . 
Fmean ga.itz da eta penos da munduan garelarik d . . , guztzen Iainkoagatik utztea. 

be Iaink mun uan ezpaikina bezal d 
ga , oaren borondateari errendaturik ego·t . h a, mun uaz konturik egin 
bezala, bethi spiritualki bizitzea" (480-481 or) (1Azpea, ·¡aren manamenduen arauaz, haragiz ezpaikina 

· 
1 errotuak eta ietrakera etzana gureak dira). 

11.4.4.2.- Bestelako errepikapen-irudiak 

. Anaforaren alderantzizko egitur ( X ¡ 
rikoak _ere bad~ bere tokia Axularren prosan n~hi~ .. .X! erakust~n due~ irudi epif o
anaforikoa bamo gutxiagotan Hala ere a'd- ~ta, maiztasunan dagokionez eo-itura 
1 tzail . . , ieraz1 behar da eg'tu 'f . , o• 
agun earen errepikapenagatik burutzen del rmal 1 ~a epi orikoa aditz 

a no ean, ez bestegati.k: 

Ea giristinoak, [ .. . ] bertze egiteko guztiak utzirik 

[ . . . ]hura berehala harrapatzen dute, 

hurbil zakizkidate 
iarraiki zakizkidat; 
eta 

[ ... ] lagun zakizkidate (7 or.) 

eta are batzutan b urik · 
erret ' arratzen eta kanpatzen dute (28 or.) 

.zahartzean begietako bista laburtzen da 
beharrietan gorrería egiten ~ 
belhaunetan hezueria iartzen da 
indarra gutitzen da, ' 
aphetitua galtzen da, 
loa ioaiten da, 
ikhara ethonzen da, 
!anua zimurtzen da, 
illea urdintze da, 

burua karsoiltzen da 
hatsa khirasten da cl82 or.) 

. . Anafora eta epiforaren arteko uztartz tik . 
irudia, zer esanik ez dago, aurreko paralelis i sakortzbei:i den smploke edo complexio 
Axularren prosan. mo orm amo gutxiagotan agertzen da 

Behar ez denean fidatzen zara eta ez behar denean. 
Behar ez denean iduritzen zaitzu Iaink . . . 

. oaren mISerikordia handi, eta ez behar denean,, (148 or.) 

. Berdintsu esan beharko litzateke t t 
hitz ~do hitz multzo baten errepikapena (X .;_)s ~egmentu baten hasier~ et~ bukaeran 
errepikapenean oinarritu arren ez baita m . ta... h edikr~zten duen epanadiplos1ari buruz 

, ~ S® an o~dia. ' 

"Aditzen da, galduak goazilla ez z ikh . . 
arratsaldean, itzala handiago eta luzeago b . ' eren usten dugun iguzk1 hunek egiten duen 
beheitituaz dohanean eta dihoakunean m~nd~:tzz~en gure arratsaldean, zahartzean, adina irauliaz e ~ 
berretzenago eta luz~tzenago zaik . , zah e o, enganatzeko, eta are bizitzeko nahia, eta desira' ere 
ald un, zeren arrago eta gaixtoago . , 

ga uak goazilla" (192-193 or.) (azpimarrak gureak dira). egiten garen: hargatik erraiten du 
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delakoak, aldiz, interes berezia eskaintzen du Axu
Gradatio edo klimax 

larren prosan. . . · 
· ikak nadiplos1a bruno ez da, hots, umtate 

Izatez, gradazio izene~oa 3arra n ~:O unitatearen hasieran ( .. .X/ ~ ... Y/ 
sintaktiko bateko bukaeraren errepikapenabo d t a da berbaldia maila bak01tzean 

O har mailakako eskemaren ara era era ':1 . ' 
~~~~~~~ baílitzen. Ik:usten denez, errepikapena da omama. 

Leherúk hiltzen da haurtasuna; . a· 
haurtasunaren ondoan hiltzen da morromtaSun , . 
morrointaSunaren ondoan hiltzen da gaztetaS~na; 

aztetaSunaren ondoan hiltzen da zahartaSuna; 
~artasunaren ondoan hiltzen da sentontaSuna (63 or.) 

Handik sortzen da usantza: 
usantzarik ederestea, 
ederestetik ezansiatzea: 
ezansiatzetik ez sentitzea, ahalkea galdurik hartzaZ prezatzea. loriatzea 
ez sentitzetik itsutzea, gogortzea. eta azkenean, 

eta sendagailla eriztea (110 or.) . . 
"bo- !!Umentatzailean rrudi honek estra

Axularrek darabilen eredu ko~f~~u lan~~endu logiko-.silo~stikoa supo
tegia aldaketa suposatzen duAl, hobts? nolab da crehi~aitan baliatuko duen rrudia. 
satzen baitu irakurlearentzat. a ama, ez º º 1 

. . h. dir artean ez dira faltako Axu arren 
IJ:udi mo~ologiko ~1sa_sailkatu 0 z~ u~~~nzirenak (erro beretik dat?zen hitz 

prosan erretorika klasikoan den~atw behzala ~ak~ak oso gogoko baititu urdazub1arrak: 
desberdinak), XVII. mendean oh1 legez, orre 

"Zeren hain da gauza galdua eta galgarria alferkeria" (34 ar.) 

. . datz ko eta erremediatzeko" (570) 
"Gero hunen Q!fil, orarratzeko, sen e 

. ak b.h dira "bentura" hitzaren inguruan eraturiko ho-
Era berean, klasiko i urtu 

nako hauek: 
b turik galtzen garen" (68 or.) 

"Nola geroko benruraren benturan en~ " 
bent gaixtoa emanen deratzula? (73 or.) 

"Eztuzu pensatzen ~ horrek, tx;nruraz, .llfil!™ 

d d honako hau litzateke 
Derivatio guztietatik esanguratsuena, ena en, 

ziurrenik: . b ·-
. . . . k erseberantziaz eta rrauteaz, finera amo 

"San Agustinek eztu konturik egiten, aizme o p 
lehen, edo finean berean, fina finatu gabe finatzen denaz" (457 or.) . b . k 

. . . k aogora ditzagun badirela zen a.;,tz':1 
Errepikapen irud1ekin bukatzbe ºdin~ º n formala erakusten dutenak. Hitz 

· olabaiteko des er tasu 
errepikatutako h1tzen artean n . ukc dira Axularren testuan barrena. 
J. 
olasak" deitu izan diren hauek maiztXo agert o . . 

. . ko homonimia edota poliseona 
Oro har, es~n dai~eke_ umtate lexikoe~:~ paronomasia arlokoak; direla 

erlazioetan oinarritzen ru:ela irudi ha~ek, etat~:klasia izeneko aldaki homofonikoetan 
nagusi. Era berean, ez dira faltako o ran an 
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(baina ez homografikoetan) oinarrituako irudiak ere. Ondoren, eta taxonomía hutsetan 
galtzeko arriskua ekidin ahal izateko445, erretorika liburuetan hitz jolas bezala sailkaturik 
agertzen diren horietako adibide batzuk baino ez ditugu emango: 

"izenarekin, izana duzuenak" (7 or.), "arren othoi, orhoit zaitezi" (20), "hitz mitzti" (538), 
"fits-mits" (540), "zinak eta minal<" (426, 427, 558), "erran-merranak" (312, 358, 372, 443,. .. ) , "zintki 
eta fintki"446 (460, 552), "gor eta sor" (555),"Herra errabiatu" (586), "iarriko dira harrituak" (588), "sorthu 
eta berehala hurtu" (593), "hotza, motza" (606), " irautez era iraupez" (608), "onhest, modest" (177), 
"zinez zinateke" (590 ). 

Ezaugarri bezala, ikusten denez, hitzen eta hotsen arteko paralelismo efektu
sonzailea azpimarratuko genuke. Halaber, nabannena da jo las horietako askoren oinarrian 
bi silabako hítzak aurkitzea, estilistikaren ikuspuntutik malgutasun eta plastikotasun 
gehien erakusten duten multzoak ziurrenik. 

11.4.5.- ARLO FONOLOGIKOA 

Aurrekoetan bezalatsu, arlo honetako irudiek ere errepikapenaren printzi
pioan dute haien funtsa, zein bere modura eta gisara. Axularren prosan, alabaina, simili
kadentziarena izango da osagai fonologikoaren inguruan ardaztutako baliabide garran-
tzitsuena. Edonola ere, ezin ahaz liteke aliterazioa bezalako irudien presentzia afektu eta 
efektu-sortzaílea. 

11.4.5.1.- Aliterazioa 

Ezaguna denez, aliterazio hitzaren egungo erabilpenak nasaiki gainditzen du 
erretorika klasikoaren kategorizazio hensia (ik. Lázaro Carreter 1990, 232-hk.). Halere, 
esan beharrekoa da irudi hori elkarren ondoko hitzen hasierako kontsonantearen edo 
silaben errepikapenera mugatzen zela zioen kontzepzioa bera lasaitasunez hartua izan ohi 
zela idazte orduko praktika konkretuan, aliterazioa eskuarki kategorizazio bezala baino 
gehiago baliabide gisa hartzen baitzen idazleen anean. Horrela, testuan isuritako mezuaren 
izaerarekin estuki lotuta agertzen zen baliabide hau, efektu afektibo-psikologikoak 
lonzeko asmoarekin hain zuzen. 

Ildo horretatik, eta kasuistika luze-zabalaren harnean, nabannentzekoa da, 
esaterako, honako pasarte honetan erakusten den aliterazio jolasa, egileak irakurle
entzuleen inplikazio zuzena ("z-uek") eta larria (infemuaz ari da) gogorazi nahi duela 
ematen baitu: 

"Galdez zaudete zer izanen den zuetzaz, noiz ilkitko zareten honik [ ... )" (606). 

Edota, koleraren unerik latzenak adieraztean kontsonante dardarkariaz urda
zubiarrak egiten duen erabilera "izugarria", isladatu baino gehiago "rr"-aren aliterazioak 
areagotu egiten baitu egoeraren dramatismoa: 

"Orduan erreko da bere baithan barrena, despitatuko da, tristetuko da, malenkoniatuko da. 
Era guztiz ere, baldin bere haserre hartan kolperik egin badu, barber beharrean nehor ezarri badu, edo bere 
hitzetan, nehork bahirik hartu badio" (282) 
445 - Ezaguna da horietako irudi gehienak morfologi arlokotzat hartu ahal badira ere, ezin dutela osagai 

fonologikoa galdu, ez eta, ondorioz, arlo fonologikoko irudien anean kokaruak izateko "eskubidea" 
ere. 

446 - Eta hauetatik sonuak: "zintkienic eta fintkienic" (175 or.), "zintkiago eta fintkiago" (333, 477 or.). 
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Ez da faltako bestelakorik ere: "zeren hain da gauza galdua eta galgarria" 
(34), "ernatuko eta erdutuko" (35), "hortz karrask hots hura, hotzetik [ ... ]" (585), etab. 
Dena den, arlo honetan pasarte ezagunenetari.koa genuke liburuaren hasierakoa, eta ez 
bakarrik "do-" silabaren aliterazio klasikoagatik: 

"Gure Iaungoikoak, munduko bertze gauza guztien ondoan, gizona bera, bere gainki, bere 
imajinara eta idurira, bat ere bekhaturik eta bekhaturen kutsurik ere gabe, anhitz donu, dohain, eta abantail 
suertez dotaturik, egin zuenean, ibeni zuen berehala, lurrak zuen parterik, eta aurkientzarik hoberenean, 
lurreko parabisuan, lekhu plazerez bethean. Eta manatu zuen lant zezala, labora zezala, eta begira ongi 
parabisu hura" (21-22) 

11.4.5.2.- Similikadentzia 

Axularren prosak, lehen irakurraldian somatzen den legez, errepikapen 
fonologikoa du etengabeko ezaugarri. Beherago ustezko poesi hoskidetasunaz edo 
errimaz ihardungo denez gero, har dezagun oraingoan similikadentzia bezala ulertzen den 
hitz edota sintagma paraleloen bukaeretako fenomeno homofoniko zabala 

Definizioz "[ ... ] recurrencias fónicas localizadas en las sílabas o fonemas 
finales de dos o más palabras situadas en posiciones comparables en la cadena del 
discurso" (Mayoral 1994, 63) diren fenomeno hauek homoioteleuton eta homoioptoton 
irudietan oinarritzen dira, bataren zein bestearen erabilpena hizkuntzen kasu-sistemak 
markatu duelarik. 

Inguruko hizkuntzetan ez bezala, euskararen deklinabideak, latinaren 
antzera, homoioptotona baliatzeko aukera ezin hobea eskaini zion urdazubiarrari. Horre
gatik, elementu errepikakor legez, testuinguru guztietan azalduko den fenomenoa izango 
da bukaera flexiboen hau. Jakina, honek ez du inolaz ere ukatzen homoioteleutonaren 
erabilera naroa. 

Adibideak, zer esanik ez dago, jarraian eta etengabe agertzen dira Gero guz
tian, ez baitago bertan orrialderik sorta bat kasu adierazgarri ez duenik. Kasuistika, beraz, 
zabala da eta deklinabidearen kasuetara eta aditz flexio guztietara iristen da. Horrexegatik 
hain zuzen ez da hemen sailkapenik aurkeztuko. Aski bedi liburua zabaltzea. 

Maiztasunean biziki apalagoa izan arren, berdintsu esan genezake homoio
teleuton irudiaren erabilpenari dagokionez, Axular prosaren kolorea nabarmenaraz deza
keten hitz bukaerakideen hila dabilela susmatzen baita berehala. "Habea, iabea" (5), "bethi 
nahi, bethi nagi" (54) eta "onhest, modest" (177) paronomasikoak, "pairamendua, begi
ramendua" (177), "hatsa, likitsa, kiratsa" (471), "Iainkoaren laguntza, ethorkizuneko 
esperantza, pagamenduaren segurantza" (484), "egiten du gar, eta egiten du nigar" (501), 
etab. bona testura genitzakeen adibide guztietatik batzuk baino ez dira. 

Homofoniak areagotu nahirik nonbait, Axularren prosan ez da faltatuko 
homoioptoton eta homoioteleutonaren bil.ketarik ere: "ausartziari.k eta eskudantziari.k" 
(16), "itsutasun haren eta gogortasunaren" (105), "gaiñak, pi.k.aiñak" (182), etab. 

Edonola ere, eta homoioptotonarena gehien eta modu sistematikoen erabil
tzen den baliabide fonologikoa dela esan baliteke ere, paralelismoak eta errepikapenak 
daude beti urdazubiarraren prosaren oinarrian erritmo berezia markatuz. Honako honetan, 
ikus daitekeenez, ez da aliterazio klasikorik ere falta: 
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esker uste duzu izanen duela 
edo , 

irabazi eginen duela 

-------

zahar ezinduak etsaiari bidera harmaturik ez ilkitzeaz? 
Arratsean etxerat goiz biltzeaz · 

eta 
bihwtzeaz? 

Amorant:iara gaztean bezala ez ioaiteaz? 
Dantzan . 
eta 

iauzian ez ibiltzeaz? (177) 

Guztiarekin ere, zenbaitetan bad. di 
eretako fenomeno homofonikoa bikoteka ed ~ Axul~ek gog_ok?a .duela hitz buka-
balego bezala eta nolabaiteko jauzi homof.onikº ak ~teka Jartzea, h1tz Janoarekin jolasean 

o egmez. 
. Ildo horretatik, ohargarri deritz o-

daite~e~na azaltzen duten pasarte luzeetan A ºfº p~osaren mugimendu latza edo izan 
premian. Badirudi baliabide morfolo!tiko t xu arre erakusten duen similikadentziaren 
be~te zerbajt eskatzen diola urdazub~ - estualen_ faltaren aurrean, testuaren dinamik:ak 
baliatuko ditu sarri askotan, bertsoera.t:~~~~dseetanan. HI_borrelakoetan, irudi homofonikoak 

sun i rearen antzo: 
Nork edirenen du ene baithan faltanºk? 
Nork erranen du nik badudala bekha~1k? 
Galdez nagotzue. · 
Deus badakizue, errazue. 
-Zer diozu, Iaungoikoa? 
Zer hari ZMa? 
Nolatan · egiten derauezu galde hori zeure etsaI· . ? 
Zutzaz "zki . . e1. 

gai erraiteko okhasmo bilha dabiltzanei? (448-449) 

Similikadentzia hertsiaren sailetik Id . 
bezala ezagutzen diren homofonía bokaliko h t aka enbdiluz, zenbaitetan Axular asonantzia 

Ordea guzriarekin ere ur hetarik 
u s era tzera makurtzen da: 

batzuk dira gazi, 
eta 

bertzeak: geza; 
batzuk. gogor, 
bertzeak: bera (215) 

Horrelakoetan hots m b . 
~ºai:~on~a ddesberdinen be~arra ~en~~e~t~u:t~~t~~~~e~rikoetan, argi_ <lago auroreak 

. o .ª u, _nabarmenki premiazk:oa du e . º. testua ego~a eta orekatua 
gamera, aliteraz1oa eta bestelako homofoniak bJ:~~~- paralehsmoaz eta isosilabismoaz 
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11.4.5.3 .- Hoskidetasuna 

Harrigarria bada ere, prosazko obra honetan teorian bertsoei -neurkera 
erakusten dutenei, jakina- legokiekeen nolabaiteko errima edo hoskidetasuna ere atzeman 
uste daiteke zenbait pasarteetan. Poesiaren esparrutik zipriztindutako aztarnez eta ereduz 
ari gara. 

Taxonomikoki fenomeno hau gorago aipatutako similikadentzia irudien 
barnean sartzeak arazorik ekarriko ez balu ere, guk beste zerbait gehiago ikusi nahi genu
ke horrelakoetan. Hots, Axularrek gogoan zeuzkan neurri eta musika eredu konkretuen 
arabera moldatu eta egokitu bide zituen pasarte horiek, kadentzia erritmiko jakin batzuen 
arabera eratu hain zuzen. 

Remen tratatzen diren hoskidetasunak, bada, nolabaiteko poesi ereduari 
jarraitzen dioten sekuentzien bukaeretako fenomeno homofonikoak lirateke. Hortaz, 
honela uler liteke hoskidetasuna: "[ ... ] regulación estricta en el discurso en verso de los 
fenómenos de Similicadencia (Homeotéleuton y Homeóptoton), cuya realización queda 
restringida a unos lugares precisos de las secuencias versales: las correspondientes a la o 
las sílabas finales de verso o hemistiquio" (Mayoral 1994, 68). 

Edergailu poetiko honen prosaratzea, izatez, ez da harritzekoa, ezaguna baita 
edozein garaitako hiztunen artean sistema formulistiko bezala edo defini daitezkeen hauek 
izan ohi duten arrakasta eta nola lortu duten berbaldi arruntenean ere urtzea447, besteak 
beste -eta gure autorearen erabilpen erlijiosoaren arrazoien artean ez litzateke hau 
meheena- mezuaren memorizazioa eta errepentizazio automatikoak errazten zituztelako. 

Arrazoiak arrazoi, garbi <lago Axularrek nagusiki -baina ez esklusiboki
ahozkotasunaren munduko erreferentzia poetikoen esparrukoak ohi diren ereduak 
baliatzen dituela Gero-n barrena, normalean formula sistemari atxikirik eta mezua tinko, 
labur eta "poetikoki" neurtu-errimatua aurkeztuz. 

Horrela bakarrik uler daiteke-ahozkotasunaren fenomenotik ezin hurbilago 
diruditen tankera hauetakoen ekoizpena: 

Pennititzen du Iainkoak, 5 + 3 
munduan diren probeak, 5 + 3 
hey ongi eguinez, 6 
salba ditezin aberatsak:448 (225) 5 + 3 

Erregulartasun metrikoa, esan gabe doa, ez da beti estuki betetzen den 
ezaugarria, batik bat formula antza hartzen dutenen artean. Horregatik, horrelakoetan 
neurkeraz baino gehiago pautaz mintzatu beharko genuke, "erregulartasuna" autoreak 
berbaldiarekiko duen izpiritu edo zentzu musikalak bideratuko bailuke hein handi batean, 
eta ez silaba kopuru zehatzak. 

Honelako ereduek erakusten dituzten hoskidetasunak aski arruntak dira 
eskuarki, batez ere buruz edota ongi ikasteko mezua daramatenak: 

447 - Oinarrian poesi ereduetako elementu funtsezkoenak agertzen dituzten behialako errefrauetatik egungo 
eslogan gisakoetarainoko saila, ink:ontziemeki bederen, "prosaraturik" dugun bezalaxe. 

448 - Ez dirudi ahozko tradiziotik at litzatekeenik "aberatsac" hiru silabatan ebakitzea: a-b(e)ra-tsac. 
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Probeari 
emanen diozuna, 
guti edo anhitz, 
emozu berehala (229) 

3+4 

3+4 

-------

. . Garrantzitsuena, ikus daitek . 
emtmiko eta homofonikoa litzateke. eenez, mezuan egokiro eusten dion parametro 

. Ohargarria da nola egileak · 
rr~tmik!earen_ gogoan ~abeto iltzatu nahian no~6~~~~ealn dduen z~nbaitetan mezua -
em oak rraunara.ziz: ª atuz bruna elementu foniko-

~tz balio du esperantzak, 
mdar handia du fidantziak (133) 

6+4 
6 +4 

eta, orrialde berean, lerro batzuk beheraxeago: 

anhitz balio du fidantziak 
indar handia du esperantzak 

Era berean, arestian aipatu !rnomik kin . 
edo ~saera zaharren kutsua erakusten du~n er are lotu~, srul honetan badira atsotitz 
metrikoa bezalako konstanteak mantentzen ditu~e~~:re, betiere hoskidetasuna eta pauta 

Dagigun ongi, 
eta eztezagula beha nori (224) 

3+2 

Emazu beraz 
duzunaren arauaz (229) 

3+2 

Isosilabismoaz gainera h fi . . 
koetan, hitz eta hots jolasa azken munrrr oro? oma ere ta erabat~koa izan daiteke horre1a

eraino eramana gena daitekeelarik: 
Pontuaren latza· , 4+2 
Pausuaren gaitza (559) 4 + 

2 

Neurri handi batean beh · t 1 gaude1a lirudike, haietan bezalatsu h m zat, es ogan mo~ernoen teknikaren aurrean 
-eu~karaz homoioptotonaren irudi ' a':iu~~:;;e.etengabe ~rab11tze~ baita hoskidetasunaren 
raz10arenean ere- eta kadentzia e~tmik ki, b~a baua homo1oteleutonaren eta alite-
1991, 267). oen paralelismo errepikakorra (Mortara Garavelli 

. Edozein modutan ez du e di 

b
rzango ginatekeenik, ez eta orduko poes%aten e{ ~koko errefrau ereduetatik urrunegi 
ezala. neur erau ere, ondoko atalean ikusiko den 

11.4.6.- ERRITMOAREN AREAGOTZAILEAK 

. Ohi bezala, eta erretorikak a ind 
d1ra Axularr~n obran zehar, desberdinJ b ~ ~oduan, ~empus diferenteak atzematen 
azalpe~ak, sailkapenak eta narrazioak etab a1~1ra exordioak eta exhonazioak, edota 
~~arrtikazb10)eta argumemazio arlokoak) ~ta ~s~~t~ ~~ztzala, bakat~uk(ahlauagoak edo lirateke 

at . ago olkuen esparrukoak, 
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Edonola ere, Axularren obran lehenengo lerroak irakurtzen hasi orduko, 
balirudike idazleak nolabaiteko eskema metrikoa izan duela eredu. Edo, bestela nahí bada, 
idatzitako lerrook belarrian zerabilkion konpas edo musika akonpasatu antzeko batek 
bideratu zizkiola, agian hitzegiteko ohitura batek edo sermoiak egiteko moduak, ... ; 
edonola ere, ahozkotasunaren fenomenoarekin eta kulturarekin lotutako zerbaitek dirudi 
Axularren prosan antzematen den "metro"-aren arduraduna, ez behintzat idatzizkoaren 
planteamendu hutsak. 

Zenbaitetan, beraz, perpaus neurtuen inpresioa ematen du Axularren prosak. 
Eta ez gara homosilabismo estu-estuaz mintzatzen ari, aski garbi utzia baitzuen erretorika 
eklesiastikoak silaba-kontaketaren infantilismoa449, ohiturak eta beste hainbat faktorek 
(ikus elokuzioaren ezaugarriei buruz esandakoa) sortutako neurkera mekanismoaz baizik, 
nolabaiteko isosilabismoa ahalbidetzen zuenaz hain zuzen. 

Arrazoi du Kayser-ek honako hau dioenean: "En una palabra, el que 
proclama en vez de narrar, tiene pleno derecho a utilizar en su prosa estructuras 
métricamente reguladas" (Kayser 1992, 351). Baina, egia esan, ez da soil-soilik egilearen 
eskubide hutsen arazoa; transmititu nahi den pentsamenduak eta mezuak ere badute 
horretan zer esanik, batik bat ahozkotasunaren kulturarekin tinko lótuta daudenean, 
honako liburu honetakoak bezala. Ildo horretatik, ezaguna da bertsoaren eta eskema 
metrikoen egokitasuna elementuak gogoratzeko eta euskal literaturan egin izan den 
erabilpena. 

Horretan eta ahozkotasunean murgildutako gizarteak zituen erreferentzietan 
bilatu beharko genituzke, hortaz, prosaren erritmo beharra azaltzeko beste elementuak, 
izan ere Ongek berak oroitarazten duen moduan, "el pensamiento extenso de bases orales, 
aunque no en verso formal, tiende a ser sumamente rítmico, pues el ritmo ayuda a la 
memoria, incluso fisiológicamente" (Ong 1987, 41). 

Atal honetan Etxepareren, Ziburuko Etxeberriren eta garai hartako ahozko 
poesiaren ezaugarria edo den neurkera ereduaren oihartzuna oso nabarmena da Axularren 
prosan ere. Eta "neurkera" hitza bortitzegia balitz prosaren esparruko erritmoa definitzeko, 
agian Terrones del Cañok darabilen "musika proportzioa" adiera450 erabil genezake guk 
ere oihartzun eta zentzazio proportzionatu hori adierazteko. 

Oro har, lau silabako multzoak izango dira obran zehar antzemango diren 
oinarrizko "neurri-unitate" edo proportzioak, Zizeronek bestetarako ohi zuen bezalatsu: 

" ... para que también la acentuación y el riuno contribuyan a realzar el tono annónico del 
pensamiento vertido en la sintaxis, Cicerón se vale de elementos métricos que concluyan y cierren el final 
de la cláusula. Así evitará ordinariamente terminar sus frases con palabras muy largas o demasiado cortas. 
Sus preferencias se inclinan por las palabras de tres o cuatro sílabas" (ferrones del Caño, Instrucción, 240) 

Horrela, Axularren liburuaren izenburu ondoko lerro deskribatzaileetan 
beretan neurkera edo musik:altasun horren oihartzuna aurki daiteke: 

Bi par-te-tan/ par-ti-tu-a/ (eta) be-re-zi-a 
[ ... ] e-mai-ten da/ a-di-tze-ra / zen-bat kal-te [ ... ] 

449 - "[ ... ] no se ha de hacer con la enumeración de las sílabas, que sería cosa pueril, sino con el uso y el 
ejercicio que facilitan, que por cierto sentimiento y gusto del entendimiento, percibido por el oído, se 
haga un miembro igual al antecedente" (Granada, Retórica, 596b ). 

450 - "[ .. . ] se procura que todas las palabras [ ... ] estén distribuidas con cierta proporcion musical" 
(Terrones del Caño, Instrucción, 245). 
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Ikusten den bezala Axularr k · h . 
hitzetarako451 joera du: , e umtate onen luzerara erraz egokitzen diren 

"ki-da-tzen da/ (eta) ai-tzi-na-tzen [ .. . ]" 

Ildo beretik abiatuko d · 
orrialdean puntu artean -ezin nab rra pasarte landuenetako ereduak452 betiere 3 
haren neurriaren arabera taxutuakannenago, b~raz- dagoen. "Hel-du nin-t~en" haraka" 
Etxauzj egindako laudorioen atale~ots, lau_ s1l~batak<? umtate horiek nagusi izanik. 
(anaforikoa eta neurtua) aurkeztean eredn,uguztb1en aburb11tze prosopopeiko erritmikoa 

, • a na armena da: 

Be-rak ~-ra /be-re bu-ruz / as-ko go-ra / min-tzo: 
be-rak di-ra /be-re bai-than / as-ko k1ar /e-ta o-zen. 
Utz di-tza-dan /be-raz nik hekj hu-tsik / ez-ta-gi-dan (9 or.) 

Berdintsu esan liteke "Irakurtz ·1 .,, . 
ne~go lerroei buruz (15 or.), lau silabakoak ~ ~~ I~ene~o gutu~aren hasierako lehe
umtateak: aitrra omarnzko emtmoan agertzen diren 

"E~gun ba-tezj kon-pa-iñi-a / on ba-te-anj eus-kal-du-nik / 
bai-zen e-tzen ¡ Jekhuan ¡ nen-go-e-la [ ... ]" 

"e-tzu-e-la, / deu-sek e-re/ han-bat kal-te / egiten" 

"e-gu-ne-tilc / e-gu-ne-ra, / bi-ha-rre-tilc / bi-ha-rre-ra / Ju-za-tze-ak" 

Halaber, eta neurriari dagok· · . . 
kerak, parametro horietaz baliatzen baita ~':Iez, a1pba~am'!1c drra zazpi silabatako neur

ar zen ait tokitan, batik bat exhonazioetan. 
Erraz asko identifika litezke testu se ak . . 

bortxatuz edota anacrusia delakoaren b"d ik gmentu -geh1ago ala gutxiaao 
nabannen gelditzen delarik): 1 ez- zazp otan banaturik (maíz aski 4 + 3 egi~a 

"ioan za-tzaiz-k:it / lu-rre-tik" (3 or.) 

Al b. 
a runa, ez da faltako Etxepareren neurkeraren eredukorik ere: 

"e-tzu-e-la, / deu-sek e-re/ han-bat kal-te / e-gi-ten" (15) . 

Orobat, formulen kasuan oso konstantea izango da erregulartasun metrikoa: 

No-la bi-ci /ha-la hil (214) 

Ongui bici, ongui hil, 
gaizq ui bici, gaizqui hil (215) 

Formula batzuk bereziki e bTak · . . 
ent~ule'.ll"en nolabaiteko inplikazioa bila~~e~ Id izango d1~a exhord10etan, . irakurle-
1sosllab1smoa nabannena izango da, ond k h utenikuak. Honetan ere paralehsmoa eta 

o o auetan sten den bezala: 

451 - Honako adibide hauetara ez dugu azentu ed . 
nahiz .eta sarritan horietako zenbait (silaba b~~l~~=e~:;:~r: sor lezakeen hitz multzorik ekarriko, 
~dizmarekin bat eginez- sar litezkeela dirudien Adi~·d be b:tzuk, besteak beste) samurkiro -eta 
Jar hteke. · 1 e zala, Ez-t[e]rau-ta-zu / i-gu-ri-ki" (3 or.) 

452 - Pasarte hauek ageriago suertatuko dira e<>ileak n . 
(lehenengo gutunetan, exhordioetan, .. . ). "" olabaiteko afektuak agertzen dituen ataletan 
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ez-te~~u-la pen-sa, 
ez-ta-qui~u-la i-du-ri453 (214 eta 248 or.) 

ez-te~~-la be-rant, 
ez-te-<;a~u-la lu~t (620) 

Azlcen adibide honetako aditzek, ordea, ba bide dute beste neurri eta erregu-
lartasunik ondoren datozen aditzekin konparatzen baditugu: 

ez~a<;ula .. . 
ez~a<;ula .. . 
bihur<;aiteci .... 
et<;abilt<;ala .. (620) 

Gorago esan den bezala, hitz kopuruaren berdintasuna da erabateko para
lelismoaren oinarria. Isosilabismoak areagotu baino ez du egiten printzipioz egituraren 
aldetik berdinak diren atalen erritmoaren indarra. Zenbaitetan elementu anaforikoak ere 
laguntzen du egiteko horretan: 

(Ordea) eneak dira faltak, 
enea da hobena (3 or.) 

Zen ederrena., (egin zen) itsusienik 
bere gogarena / gaizkienik 
Onhetsiena / gaitzetsienik 

eta gorena / beherenik (140 or.) 

7 
4+3 

5 + 5 
6 + 4 
5 + 5 
5 + 5 

Azlcen adibide honetan, esan gabe doa hoskidetasun bikoitza burutzen dela, 
hots, segmentu bakoitzaren bukaerakoaz gainera (-enik), barneko hoskidetasuna dago (
ena). 

Baina barneko hoskidetasunak eta similikadentziak alboratu gabe, azpi
marragarria da Axularrek daraman jokamolde luzagarria, hau da, esaldiaren luzagarria, 
silabikoki hitzik luzeenak azkenerako utziz: 

Zamaria, gazte deino hezten da 
Haragia berri deino gazitzen da. 
Zuhaitza ttipi deino birlandatzen da (87 or.) 

4+4 +3 
4+4+4 
4+4+5 

Neurkera edo proportzioaren jokamolde klasiko hau, ikusten denez, pro
saren erritmoaren ezaugarri garrantzitsu bihurtuko da Axularrenean ere. 

453 - Esangabe doa sinalefa egin behar dela zazpikoa lortzeko. 
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Ikerlan honen emaitza ahalik tinkoen nabarmendurik gera dadin -eta ahaztu 
gabe horrelakoetan gerta daitekeen sinplifikazio-arriskua handia dela berez-, interesgarri 
bezain garrantzitsu deritzogu lanean barrena aztertutakoa ondorio gisako bospasei pun
turen inguruan laburbiltzeari. 

1.- Konstatatu behar da, lehenik eta behin, lanaren hasieran planteatzen zen 
hipotesia bete-betean atzematen dela Axularren Gero guztian, izan ere formalki plan
teamendu eta tratamendu erretorikoa baita urdazubiarraren prosan gailentzen den faktore 
nagusia. 

Ildo horretatik:, garbi geratu uste da saratartuak darabilen formulazio 
erretorikoa, XVI. mendearen bigarren erdialdean eta XVII. mendearen lehen urteetan gaz
teleraren esparruko oratoria eklesiastikoan teorizatzen denarekin tinko lotua dagoela eredu 
nagusietan. 

Era berean, erretorika eklesiastikoak indarrean zituen baliabideak jasotzen 
jalcin izan zuen Axularrek eta behar zuenerako iragazten, egokitzen eta erabiltzen. 

Azpimarratu beharrik ez dago ez dela tropo eta irudi hutsen esparruan 
agortzen Aintzinatetik datorren kultur tradizio erretorikoa Axularren Gero-n. Aitzitik, eta 
zeharka bada ere, Erretorika Klasikoa deritzonetik: eurrez jasotzen du gure idazleak eta 
maila guztietan. Salamancan egindako ikasketak (ikasketa erretorikoak barne), kultur 
mailan izandako eragin intelektual-estilistikoak eta bere obraren burutzapenerako izan 
zituen "inspirazio" testualak aski iruditzen zaizkigu obraren garapena nondik norakoa eta 
nolakoa izango den ulertzen hasteko. Remen aurkeztu dugun analisiak demostratu nahi 
izan du Axularren prosa erretorikaren kanon klasiko ortodoxoenen harnean garatu zela, 
gure hizkuntza ez-latindar honek estiloan eta erritrno mailan "permititzen" zuen heinean 
bederen. 

orokorrak: 
Hortaz, eta laburtuz, hona hemen nabarmenki bereiz daitezkeen puntu 

a) Erretorika klasikoaren planteamenduak agertzen dira Gero-n, baina batik 
bat erretorika eklesiastikoaren iragazkitik: iragandako elementu erretorikoez osatuak. 

b) Aldi, berean, oinarrizkoak eta intelektualki ez landuegiak izango dira 
erabilitako baliabide erretorikoak, beti.ere espero diren irakurleen arabera hautatuak eta 
egokituak. 
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d) Guztietatik, ahozkotasunaren fenomenotik hurbil dauden baliabideak 
izango dira Gero-n nabannenenak: parisosia edo isokolona, homofoniak, etab. Elementu 
erritmiko-musikal horiek ezin aproposago bihurtzen dira honelako testu aszetiko batean, 
batik bat irakurlea ahozkotasunaren parametroetara ohitua denean. 

2.- Esan bezala, ezin garbikiago azaltzen da planteamendu eta baliabide erre
toriko nagusien presentzia obra guztian barrena. 

Eta logikoa egiten da presentzia hori euskal prosaren hasieretan, hain zuzen 
ahozkotasuna fenomeno sozio-literario bezala nagusia zen esparruan ere latindar eta 
erromantzearen mundu landutik datozelako garai horretan erabiltzen diren errekurtso 
estilistiko gehienak. Fenomeno normala, bestalde, kontutan hartzen bada herri xehearen 
kultura landuaren bide bakarrek Elizan eta beronen parafernalia guztian dutela erroa (gurea 
bezalako herri txiki eta itxietan eredu bezala hartuko eta agertuko direnak, alegia). Hori 
dela eta, Biblia (eta, beronen harnean, Testamentu Berria modu berezian) izango da 
erreferentzia kultural ia bakarra: bizitza guztian barrena igande eta jai egunetako 
irakurgaiak eta haien esplanazioak eta sermoiak izango baitira beste errealitate hatera, hau 
da, "fikziozko" mundura igarotzeko tresna garrantzitsuenetariko bat, are garrantzitsuagoa, 
eliza gizakien "orduak" ere kontrolatzen hasten denean. Jakina, bertan isurtzen diren 
baloreak (ez ahaztu garai haietako larritasuna, estutasuna eta arriskua pentsamenduaren eta 
kreentzien arloan!), mezuak eta, noski, bitartekoak (kulturalak, estilistiko-literarioak zein 
irudimenezkoak) sorkuntzarako baliabide eta bide ziur bakar bilakatuko dira ezinbestez. 
Etengabe agertuko diren erreferentzia "ez-susmagarriak" (herri mentalitatean elementu 
"fosilduak" ez badira bederen) erlijio mundukoak izango dira454 eta, horrexegatik hain 
zuzen, ohiko bihurtzen joango dira. Mentalitate horretako irakurlearengana iritsi ahal 
izateko ere bitarteko horietaz baliatu beharko du idazleak. 

Baina bereziki beste puntu batean bilatu behar da plantearnendu eta baliabide 
erretorikoen presentziaren arrazoia. Izan ere, Gero obra garai bateko ekoizpen interesatua 
da, garai traszendente batean egina, Elizaren plangintza erli jioso orokorraren bamean xede 
konkretu batekin burutua, hizkuntza konkretu batean idatzia eta irakurle-entzule zehatz 
batzuei zuzendua. Eta horrezaz gainera, autorearen aldetik zuzenean tradizio ideologiko
kultural konkretu batetik datorkigu, hots, esparru erlijiosotik eta erromantzea eta latina 
bakarrik garatzen dituen medio batetik hartzen ditu planteamenduak, eta ingurune hori 
bera hartzen du erref erente bezala. 

Baldin eta erreferente horretatik aldentzen diren, edo, hobe, erreferente 
horretakoak ez diren elementuak455 badira (eta gogoan izan ditzakegu pilotarien 
erreferentzia eta ildo horretakoak), inolaz ere ez dira obra taxutzeko edo bideratzeko 
modukoak ez eta adinakoak ere izango: normalean anekdota mailan geratuko dira, obrari 
aptum -ak eskatu "herri kutsu" delako hori emateko edo. 

3.- Literario bihurtuaz joango den prosaren finkapen prozesua poesi 
hizkuntzarena baino latzago eta zailago gertatuko da, zalantzarik gabe. Ikuspuntu klasiko
tradizionaletik, poesiak baditu berezko jo daitezkeen elementuak (neurria, hoskidetasuna, 
454 - Ezin ahaztu, esaterako, ahozko literatur rnunduan azaltzen diren errekurtso eta irudi biblikoak: edota 

erlijioagatik zabaldutako sinbologiak:: "hiru" zenbak::iarena, erlijioaren zutabe nagusien presentzia 
(gurutzea,"bazko gaierdi-ondua", ... ), etab. 

455 - Garai hartako euskal rnundukotzat har daitezkeelak:o edota orduko euskal tradiziokotzat jo daitez
keelak:o hain zuzen. 
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~rritrnoa_, etab.), errazkiro hartaratzen dut ak Pr . 
rzango ditu, bene~o irizpideak, horretan ~~u~ :::ak, 1?emz, beste ezaugarri batzuk 
beharrak sortaraziko dituztelari.k. o ste hizkuntzetako ereduek eta oreka 

Ildo horretatik Axularrek d b'l 
prosaren ohiko planteamend' u"~en baro ez u l atuko ~zkuntza "poetiko" -rik· areago 
bil ahi · e.u.• ean ere ez du "l t ,, h · ' , 

atu n izango, besteak beste haren asmoak didaktik l eratura. nzaz ezagutzen dena 
. o-pragmatiko hutsak izan zirelako. 

Beraz, Axularn dagozkion k . 
nagu~iki: euskaraz burutu zuen prosa-saioa ~~n a et~ balroa on~o~o honetan dautza 
egokitzean hain zuzen horrekin crara_i h -bete~ rrakurle garaikideen ezauaanietara 
e_giten zen pro~ru:ekik~ parekot~s~a 10:~~1.:kh1~u~t~etan (=hizkuntza k~ltuetan) 
frnkapenean artzmdarien anean ezartzean . b . a ama, Axular euskal prosaren 
~k!11JJena pro~a erretorikoaren gauzatzean d~t~~~ ~~~= da erans~ea haren benetako 
arta urdazubrarra hizk:untz egokitzaile m ldatzail , egun _dagikunagatik horretan 

' 0 e eta, finean, egiazko sortzaile. 
. _Parametro erretoriko horien bame dih d 

zehatzak 1suriko zaizkio liburuari . . an .CU: uela, Axularren obrari ezauaarri 
' rzaera prop10a eskamiko diotenak hain zuzen. i:. 

Batetik, Axularren obrak dakarre tik . 
b~steren predikuetan ez bide zen besterik azal~~ma a bema ez J:>ada ere (Axularren eta 
g1zane haren harnean, idatziz "usatu gabea" z l o, es~ter~o), e~a da euskaraz bizi zen 
planteru;?~ntu hau. Euskal literaturan agenutak~ a ~zuktetika tndenunar garbiaren prosazko 
mezua itxura berrian dakar. pr uen aurrean, beraz, Gero liburuak 

. Horrela, mundu-ikuskera "egokiacro" b . . 
~artzarleen balore-sistema aldarazteko asmoa :dier at~abaldu n~.lnak rrakurle eta mezu
iku~kera aldarazi nahi izatearekin batera ald a~ o du. Barna, era berean, mundu
bahatu behar da idazlea. Horrek mez ' ki atu nahi den munduak darabiltzan tresnez 
aptum arloko eginkizun erretorikoa zin: ego. tuaren p~es_taketara bulkatuko du autorea 

z azpnnarragarn b1hurtuko delari.k. ' 
Ondorioz, eta bitarteko erretorik kiak . . 

~eta etorriko da Axularren eskutik B . ~ego_ e~ab1liz, prosa "berezi" baten sor
. arruntasunetik" hurbila sintaktik ~ezra, arab1len h~zkuntza laua, arazorik aabekoa 
polisemikoa delako. Ede~garriei ªª ºozki zyze:na eta lexikoaren al?etik ere argfa eta e¡ 
~e~a, ~~~ua ongi ulertaraztea ahalbi~etuk~ ~ ere, m:natu err~za i~ango da gailenduko 
Jakituna azpimarraturik ªeratuko d uena, n'.3111z eta benere idazlearen " ez-ohiko 
jarrera aldaketa bilatuko <lf tuen prosae~!;~tadledle,Gezm ahalztu irakurlearen hunkipena eta 

i:. a ero-n p azaratua. 

4.- Arlo zehatzagoetara jaitsiz 1 . 
pozesuan bereizten dituen mailen arabera, b cth-e a erretonk~ obra baten sonze-eratze 
zenbati puntu zehatz. a a aztertutako liburuan oroitarazi beharreko 

b . Liburuaren sorreraz den bezainbatean l 
ertan artortzen duenaren ildotik (" etarik bildua"' ~ ante°:ffiendu~ Axularrek azalean 
G~ro ?braren aniztasun tematiko-~g~mental h . dakmenetik, _alegia) doa bete-betean, 
barno rzango ez delarik. a as1er o premrsa horren ondorio hutsa 

. Aipatu aniztasun eklektiko h · d 
kienean, nahiz eta horretan ere orain arte i~· ~:1ª den, ez da agonuko iturriei dago-
zi~éi!duen aszetikarekiko dependentzia Gr~~a~ demostratuago" geratu den gazteleraz 
ongmaltasun tematikoari dacrokionez ilc ·1 arena _beste~ beste. Ildo horretan, eta 
Axularrek, Granadaren obra e~amitzea~ gJ~tzhar earenbrmpres1oa gero eta handiagoa da 

i:. , aren o a sakon ezagutzen zuen autoreren 
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. . . Ze b . tan Granadaren obra zuzenean erabili zuela 
baten liburua(k) ere erab11i z~1t)uela. n baitdie tasun eta zehaztasunek (sarritan Granada 

d arren iturri-aipamenen ez er n (. ) 
atzematen en , da b' ) b"tartekari bat(zuk) egon ez ote z rr en pentsa-baino askoz zehatzago da ur zu 1arra 1 
razten diote irakurleari. . . 

Honek ez du besterik esan nahi, ez bada Axularrek ~sterenetatik ere Jaso-
. b kiko aralelismoek erakuts1 bezala456. Bestalde, 

tzen zuela zenbait pasarte, be~te o re b p da bitarteko testuen erabilpena autore 
zuzeneko ezagutza baino gehi~~o, na a:mena akin uk ez dugu pasarte guztiak 
klasikoen kasuan eta idazle erhJ~oso gehiene~an. J ~d~takoak irakurketaren harian 
identifikatzerik lortu, ez eta hurrik eman er~li ~m~ ~atzeko asmorik izan. 
aurkituak baino ez dira eta ez dute testuaren 1 azio 

. k da sortze puntu honetan ikuspuntu 
Era berean, azpu:narr~tze oa arrantzitsua izango den jokamolde nabar-

ideologikotik ~ta aptum del~oan kbe~ª ~~o ;erri-jakituriaren aldeko jokamoldea hain 
mena er~~ts1ko duela Axu al!edak e h~ut~etak esaterako, agerian uzten du liburuaren 
zuzen. Bibliako obr~n artean egkin~n b 0 

. ah. dden planteamendu gnomikoa 
irakurlearen mundu-ikuskerare at egm n i . . 

talean ikusitako "eklektms-
. Liburuar~n egit~raket'.ll'en esp~:t~=:n~uari dagokionez. Zinez esan 

moak" ere 1z<l!lgo d:U isladarik, ba?Jc bat gaie nitate erabat independienteak osatzen 
daiteke zenba1t kap1tuluk e~o kapi~1:1-mu~tz?,~:icera" -ezin baikenuke egungo "kohe
dituztela eta aurre-atz~~~kin lotu 1~ate 0 baltasunak berak emana dela ("gero"-ren 
rentzia" irizpide~ erabih- hburuarken ~aiar~n ~~ealak edozein gauza eginda ere, hartara ingurukoak, alegia: denborazko oor ena a ' 
abokaturik ezinbestean egoteak, etab.). 

" b " horren . . SJogorat~, besta~de, _Axularren t:~~~~:~~~~~~%~ko~~t:;: ~udela 
omarnan, kap1tuluen bideratzaile gisa ag_ertz~n ~- . d behinik behin kap1tuluen 
Antolamenduak nolabaiteko koherentzia bilatu na l izan u, 
arrean. 

ak b urik antzematen diren iturri desberdinetako 
Era berean, testuan .s a anat direla eta zenbaitetan areagotu egiten da 

pasarteak eta testu~en tonu err~pik~orra~e~ . a gabe~ia hori egituran baino lehenago 
irakurlearengan logika faltaren mpres1oa: a am ' litzateke na usiki. Ziurrenik, ma-
soi:men-lan'.ll'en _lin_ealta~un'.ll"e: falt~ ~~o~~!~~na egin bait!en urdazubi~, _eta 
tenale ugan honekin egm z1dte eenlo rd honetan egin diren antolamendu bernak baino zalantzarik gabe azken men e eta aur en 
koherenteagoa. 

Airean geratzen _da, dena dela, ob~~~;&:e::~~ai;t~~)i !~ª~!e~=:: 
Izan ere, bestelako el~me?turik1(lel~bukotasuge~~n arazo 'horren ~gitzaile izan litekeen badirudi nekez aurkl da1tekee a 1 uruan 
aztarnarik. 

· . . k. 1 ·k klarki geratu da Axularrek 
Kapituluen barne egituran gagoz 10 an -' d berdinak atalek "tesia-. hik . az tindatu zituela obraren umtate es ' 

predikanen o o egituratze . . . . tuko diotelarik Esan gabe doa exempla-ren o-arapena-amaiera" eskema sermonanoan Jarrai . · ak 
~talak berebiziko garrantzia hartzen duela argumentaz1oaren garapener o. 

. b . taratu aurretik agertuak izan zirela adierazi 
456 - Besterenak direla diogunean, Axularrek ~re 11 urube~gi rturikoa idenúfikatu gabeko iturri beretik 

nahi dugu. Daitekeena da Axularrena eta k.idetasun a age 
edoski izanak gertatzea. 
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Oro har, beraz, ohiko sermoien pareko garapena erakusten dutela esan 
daiteke, hots, tesia oinarritzeko aipamena (biblikoa maiz asko), inoiz divisio -a, eta batik 
bat, exemplaren bidezko argurnentazio, eskuarki, baieztatzailea edo konfinnatiboa. 

Egituratze honetan garrantzi handia izango du peroratio delakoak. Azken 
orduko hitzen balioa irakurlea hunkitzeko eta haren jokamoldea aldarazteko baliabideen 
arabera neurru ohi baita. Esan bezala, bukaerak perorazio arlokoak dira eta askotan, ohi 
bezala, petitio zehatza daramate txertaturik, irakurleari konbertitzeko edota bide onean 
jartzeko dauden modalitate desberdinetako eskaera eginez. 

Alderdi elokutiboari dagokionez, ohargarria da urdazubiarraren obrak 
erakutsiko duen prosa-erritmo bikoitza: batetik, formula argumentatzailea, luzea eta 
pausatuagoa, erretorika klasikoko eredukoa, konparazio egituren bidez garatua, eta, 
bestetik, ecclesiastica consuetudo delakoaren ildotik abiatuko den prosa latza baina bizia, 
perpaus motz eta itaunketa modukoekin osatua, irkaurlearen baitako sentimentuetaraino 
iritsi nahi duena. Bien arteko uztartze eta konbinaketaren fruitu izango den Gero liburua, 
alabaina, erritmoaren areagotzaile bihurtuko diren baliabide errepikakorren erabilpenaz homituko da. 

Horrela, edergarrien esparruan sarturik, Axularrek erretorika eklesiastikoak 
aholkaturiko baliabide garrantzitsuenak erabiliko ditu sistematikoki, horietako nabar
menenak paralelismoaren formetara biltzen direlarik, hau da, hitzen, hotsen, forma eta 
egitura sintaktikoen, kadentzia erritmikoen, eta abarren ezarpen paralelora. Hori dela eta, 
ez da kasualitatea izango berbaldiaren osagai nabannenenak isokolona, sinonimia eta 
fenomeno homofonikoak (homoioptotona, homoioteleutona, etab.) izatea. Ahaztu ezinez
koa da, halaber, fenomeno sinonimikoaren erabilera erretoriko anplifikatzailea eta erritmo
erregulatzailea. 

Era berean, ohargarria da paralelismo eskema ezberdinetan bi eta hiru ata
leko plurimenbrazioek hartzen duten nagusigoa, bai lexikoaren arloan nola egitura sin
taktikoenean. 

5.- Horrekin batera, zinez pentsa daiteke idatzizko literaturaren historian 
Axularren ekarpena ez dela esparru erretoriko hutsera mugatu, nahiz eta erretorika 
baliabide garrantzitsua izan zen euskal literaturak prosarako egin ibilaldian. 

Lanean demostratu den bezala, Axularrek oralitatearekiko lotura estua duen 
testua utzi zuen idatzirik. Batetik, haren prosaren ezaugarriak "predikagarritasun" 
kontzeptuari atxikiak sortu ziren. Horrezaz gain, eta baldin igorlearen planteamenduan 
"predikagarritasuna" bazegoen testuaren garrantzizko bideratzaile eta faktore bezala, 
mezu-hartzailearen konfigurazio kulturalaren ikuspuntutik ahozkotasunaren fenomenoak 
ere berebiziko garrantzia hartuko zuen, finean irakurleari ozenki irakurria izateko testu 
aldez aurretik berbalizatua eskaintzen zitzaiolarik. 

Oro har, esan liteke abiapuntua eta baliabide-biltegia baino ez dela erretorika 
urdazubiarrarenean, eta oralitatea, ahozkotasuna diskurtsoaren egokitzapenerako egiazko 
irizpide praktikoa. Izan ere, erretorikak eskain zezakeen prosaren formazio-bideak huts 
egiten zuen euskarazko berbaldiaren hainbat arlotan, eta, bestalde, gaztelerarekin konpa
ratuz gero, euskara hizkuntza flexibo-deklinagarria den neurrian perspektiba foniko berri
ak zabaltzen zizkion autoreari . 
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Horrela, erretorikak ahalbidetzen dituen "ahozko" ezaugarriak areagoturik 
eta azkeneraino aprobetxaturik agertuko dira Axularrenean, nahiz eta, aldi berean eta 
elementu antitetiko eta kontraesankor bezala, ahozkotasunak berezko duen jarioa eta 
"naturaltasuna" erretorikaren artifizioak irentsirik dituen. Oratoria eklesiastikoak eskaini 
baliabideetatik gogokoen eta erabilien izango zituenak, <lena den, irakurlearen ikus
puntutik testuaren egokitzapen naturalena eman ziezaioketenak izan ziren. 

Hortaz, testuaren egokitzapen ahalegin horretan nabarmentzekoa izango da 
liburuak ahozkotasunarekin edo, nahi bada, ahozko kulturarekin duen lotura estua, izan 
ere giro soziokultural agrafoak eta idazlearen aukerak berak "herri-baliabideek" presentzia 
gehiago izan zezaten bultzatu baitzuten autorea. Ongek ahozkotasunaren definizioa egitean 
aipatzen dituen ezaugarri formaletan (Ong 1987, 43-hk) oinarrituz gero457, garbi esan 
dai teke Axularren prosak guztietatik duela 

Ildo horretatik, batasun handia atzemango da liburuaren taxuketan: argu
mentazio modutik hasita, exemplaren adibideen bitartekotasunaz baliatuz eta ornatu edo 
prosaren edergarrietaraino iritsi arte, ahozkotasunaren inguruan murgiltzen den gizatalde 
baten islada agertzen da obran, ahozkotasunarekin ezin lotura irmoagoak dituen liburu 
idatzia eskaintzen zaigularik. 

Hein handi batean, beraz, Axularrena ahozkotasuna ezin albora dezakeen 
prosatzat jo daiteke, eta neurri beretsuan, idatziaren eta ahozkoaren arteko zubitzat: 
liburuaren planteamendua erabat pragmatikoa eta ez-erreflexiboa da (ez da arazo erlijioso
teologikorik planteatzen), katolikoki bizitzeko pautak baino ez baitira; baliabide 
estilistikoetan: erritmoa (bertso antzeko pasarte neurtuak, etab.), homofoniak, simili
kadentziak, etab.; mezua zabaltzeko errekurtsoak: irudi grafikoak, errazak (herri kultu
rarekin bat dagitenak), historiak, pasadizoak, erreferentzia gnomikoak (errefrauak, etab.); 
Bibliaren erabileran ere ildo gnomikotik abiatuko da: proberbioak, salmoak, etab. Beraz, 
ahozkotasunaren presentzia nabarrnena da bai tematikoki (gatazkarik gabeko formu
laziopeko gai errazak), bai forma aldetik (argumentazio mota, hizkuntza laua, erritmoa, 
irudiak, fenomeno fonetikoak, etab.). 

Edonola ere, prosa liburu honetatik isurtzen den abozkotasun zentzazioa ez 
litzateke inondik ere ez oralitate primarioaren mailakoa, nahiz eta antzeko elementu eta 
baliabideak erakus ditzakeen. Ongek idatzi zuen bezalaxe, "en esencia se trata de una 
oralidad más deliberada y formal, basada permanentemente en el uso de la escritura y del 
material impreso, los cuales resultan imprescindibles tanto para la fabricación y operación 
del equipo como para su uso" (Ong 1987, 134). 

457 - Ahozkotasunaren atalean Ongek aipatzen dituen pentsamendu eta adierazpen arloko ezaugarri 
garrantzitsuenen artean honako hauek nabannendu nahi genituzke: Pentsarnendu mota ez da inolaz ere 
abstraktua; betiere indukzioaren bidez ibiliko da erosoen eta eguneroko errealitate eta bizimodutik 
hurbil, berbaldia irudien bidez uztanuko delarik (exenpluen mailakoak zenbaitetan, eta erreferentzia 
erreal konkretuak besteetan). Gaiak eta baliabideak ere ez dira inolaz ere aldenduko betikotzat duten 
erreferemzia mundutik. Era berean, adibideak-eta egunerokotasun horren esparrukoak dira beti eta 
dinamika mnemoteknikoari laguntzen dion konfigurazio pilatzailea izango da gailen agertuko dena. 
Sintaktikoki ere, egitura akumulatibo-pilatzaileak eta ez menpekoak azalduko dira batik bat. Estiloari 
dagokionez, erredundantea edo "copiosoa" da nagusi, besteak beste errepikatzeak hiztuna eta entzulea 
simonian mantentzen dituelako (fenomeno enpatikoa). Idatzizko adierazpenarekin erkatuz gero, 
nabarmena da aldea: " [ ... ) la expresión oral lleva una carga de epítetos y otro bagaje formulario que la 
alta escritura rechaza por pesada y tediosamente redundante, debido a su peso acumulativo" (Ong 1987, 
45). 
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XII. - Ondorioak 

6.- Honen guztiaren aurrean obrare · · I · 
orokor bat egin beharko balitz, ez dirudi zalantz~ ~ngi~a taiksunAan lburuzko bal?razio 
ezauaarri nagusiak (a . . . ego een xu arren erretorikaren 
etab.) normalean ohik'o~' i~~i.:.~~!az!o mota, egitur~tze eredua, e_xenpluak, irudiak, 

f!i~~tr::i~~ a~~~t:i~e:°be~~~~t~~~e~~~~~~a~~d~n~~:i~ ~;~i:~~~~J~ 
keratik hurbilen zeuden baliabide morfoa_i:~n e!a orduko eu~kal hemaren mundu-ikus
baliatzen. Estilistikoki prosaren formareki~~akilc ~~mantikoak eta kul_turalak egokiro 
homofonikoak eta erritmikoak h · l da s . 1 o~uta agenzen diren fenomeno 

orren is a eta ondono barno ez lirateke. 

nalena. Eta h~~g~:~~~~ !~e~~l~I~:l~~~l~~~=e~~~~;~~agoen origi-
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ENEIAUN 
BERTRAND DE ECHAUS, Tursko 
Arzipizpiku, Frantziako lehenbiziko 

erremusinari: Ordenako aitonen seme, eta 
erregeren Konseillari famatuari. (Axular, 

iii) 

Eta zure prestutasunaz, ohoreaz, eta 
aitzineko eta ondoko, fama on famatuaz, 
nork zer erranen du? (Axular, 5) 

Nor da euskal-herrian aldez edo moldez, 
zordun eta obligatu etzaitzunik? Behartu 
eta enplegatu etzaituenik? Eta baliatu 
etzaitzanik? Zure etxea, egon eta ibili 
zaren lekhu guztietan, bethiere izatu da, 
euskaldunen etxea, pausalekhua eta 
ponua. Guztiek zuregana Iaster. Zuri 
bere arrenkurak, egitekoak, koaitak, eta 
ondikoak konta. Eta zuk guztiak arraiki 
eta alegeraki errezibi . Zuhurki konseilla, 
kida, gobema eta burutan athera. 
(Axular, 5) 

Zu izan zara, eta izanen zara, 
euskaldunen ohorea, babea, iabea, 
sostengua eta kantabres fina, naturala eta 
egiazkoa. 
Zu izan zara Echaus, mendi Pirinioetan, 
Alduideko hegaletan, bethiere zentinela, 
eta begiraille bezala, iratzarririk, dagoen 
iauregi eta gaztelu handi , eder, noble 
hanako seme. Hango Bizkondeak eta 
seme guztiak izatu dira bethiere, 
egundaiñoz gero, erregez enplegatuak, 
estimatuak, fin eta leial frogatuak. Eta bai 
egiazko fedearen eta legearen 
defendatzaille, eta aitzinatzaille buru
zagiak ere. Nafarroa behereko parte 
hetan, benze anhitz lekhutan bezala, lege 
katolika saindua, iduriz tlakatzera, 
kordokatzera eta erortzera zihoanean, 
badaki mwiduak nola zure aita launa, 
bere etxeaz, onez eta biziaz ere kontu guti 
eginik, ioan zen Donapalaiora, non 
baitzen orduan Nafarroako Parlamenta. 
Eta han [ ... ] (Axular, 5-6). 

Eta hanbat egin zuen, non bere herria eta 
ingurunekoak ere, hetan sartzera zihoan 
eritasunetik begiratu baitzituen (Axular, 
7) 

MONSEIGNEUR 
Le Reverendissirne CLAUDE DE 

REUIL Evesque de Bayonne, Conseiller 
du Roy en Ses Conseils d 'Estat & Privé, 
Ausmonier & Perdicateur ordinaire de sa 

Majesté, &c. (Materre, iii) 

c;tire humanitateaz den becembatean 
(Leizarraga, 249) 
Eta C<Ufe zelo Iaincoz.coaz den becen
batean, harc du engendratu f<U baithara 
gende prestuén bihotzetan halaco reve
rentia-bat... (Leizarraga, 250) 

<;ure humanitateaz den becembatean, ene 
manerá halaco hacen-ere, non ezpaitzuen 
irudiric-ere f<ure humanitatea seculan 
enegana hel ahal leitela, guciagatic-ere 
anhitz aldez hura valiatu i\¡an !;ait, eta 
principalqui, c;ure maiestatearen placera 
hala i1<anic gage ordena lequida[n], ~ 
Bearnoco herrian entretenitu i!;afnl 
naicen becembatean: ecen halaz eman 
if<an f<aÍl, ithoa })e(;ala azpitic nenducaten 
gogo-arrenguretaric. eta orhoitzeac-ere 
buruco biloa latz eraciten drauta[n] capti
vitatez.co suiectionetic ilkiteco occasione 
eta moien (Leizarraga, 249-250; azpi
marrak gureak dira) 

Eta f<ure zelo Iaincozcoaz den becen
batean, harc du engendratu c;u baithara 
gende prestuén bihotzetan halaco reve
rentia-bat, non are f<ure CC<agutzea 
eztutenec-ere ecin asco mirets baitCC<a
quete c;ure venhutea, C<uri cucen onez 
emaite[n) cai:zquicun laudoriocacgatic 
ceren hain affectionatu eracusten c;¡aren 
Iaincoaren templeco gau\¡a gaii;guituén 
dr~arzen, eta ceren harc, quasi deseguin 
eta arrasatu i1<anic, orain f<ure moienez 
reedificate[n] delaric, recrubatu baitarama 
bere leheneco edertassun Apostoluén 
demborán ohi f<uena. Hunetatcotzat 
exemplutan frangoqui allega ahal 
dCC<aquet f<ure Bearnoco herria: hura 
behin berce erran ahal daitenic batre 
bCC<ain Iaincoaren hitzaren recebitzera 
behatu gaitzetaco eta rebeleracutsi ic;anic, 
guciagatic-ere, Iaincoa f<ure zeloaz, 
c;uhurtziaz eta gogo-handitassunaz cerbi
tzatu i1<anic halacara mansotu eta ematu 
ican da. nofnl egungo egunean Bearno 
gucian Iaincoaren hitza paisiblequi eta 
edificatione handitan predicatzen baita, 
baieta disciplina ecclesiasticoa eguiazqui 
eta bide beC<ala observatzen (Leizarraga, 
250) 
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Baiña certaco saneen naiz ni itsas hondar 
g~ hwietan? Ecin athera naitequeyen 
oihan~? c;tire laudorioen aippamenean? 
Berac '!ll"a bere buruz asco gora rnin(\:o: 
berac <o/a bere baithan asco ciar eta ozen. 
Utz ~t1<adan ~eraz nic hec, hutsic 
eztagwdan. Eta uagaiten naicela aitcina 
ct
9

erradan hutsic eguin gabe ( ... ) (Axular: 
). 

Baina cer? etzait run eman '<Ufe 
laudorioén aippatzez hain aitzina avan
C<atzea ~ hetango claretatea neure rnin1<a
~o msufficientiaz ilhun ezte1<adanc;at. 
Barna hunetan guelditzen naicela-ere 
spo~c;u dut ecen, ahal liratequeen [ ... j 
(Le1zarraga , 250). 

Eta iragaiten naicela aitcina derradan 
hu.tsic eguin gabe. Cer ere ~uiribatuco 
bruta eu~araz, hura guztia, euscaldunen 
bll:fU1<agu1 bCC<ala, '<~ dagotf<~la, C<uri C<Qr 
f<ailf<ula, eta arr<19~mez orai ere, C<uri 
presentatu behar f<ailf<ula. Eta !!l!Ztiz ere 
f<ure cerbi(\:ari .ttipi hunen trabail.Iu appur 
haur, guerouc guerora eguitecoen 
lu~atceac, ~enbat ~alte daccarqueyen, f<UC 
ham ongw . daqUif<un pontu haur, nori 
eg~men, f<aICa, C<uri ezpadagot1<u? Nor 
qmdatuco, norc ostatuco du, f<UC 
ezpadCC<a1<u? (Axular, 9-10). 

Cure gerif<an doha: 1<ure it1<alaren azpian 
venturatcen da. Errecibi C'<<l9U bada, 
deffe!lda ef<af<u, alde 1<aquit1<a, eguiQC<u 
begwtane (Axular, 10). 

Baina hunetan guelditzen naicela-ere, 
sportc;u dut ecen, ahal liratequeen 
vo~on~ateri~ f<ucenenez eta hobenez-ere 
gai".Qw mm1<atzeaz berce officioric 
egunen eztuten batzuetaric, ia erran if<an 
denac-ere defenda ahal nCC<aquela. Ecen 
ahal d~tequea ene conditionezco bacho
tassuruc. e~a hunelaco berce gau1<aric 
batre, ru ham obra saindu baten bere 
zel~ eta effectione sainduagatic ~undu 
guc1e~ hrul:bat laudorio emaiten f<ayon 
Re~a ?.ªº dedicatzetic guibeleratzeco 
nuemc? ... (Leizarraga, 250-251). 

Hune!1 gainean 1<ure maiestateari 
supp.hcamenduz nagoca, dena onetacotz 
0~01 recebitu nahi duc;un, obraren han
ditas~era eta dignitatera behatzenago 
~Uf<ulanc. ecen ez Translataf<alearen 
llllperfecuonetara eta chipitassunera (Lei
zarraga, 253). 
EguiCC<u beguitarte, eta errecebi i(\:ai;u 
(Materre, xxvii) 

[ · · · J eta nehoren guti veldurric, [ ... ] eta iendanera atheratceco (Materre, 
Iendartera, bere beguitartea, ausanqui xiii) 
atheraco du (Axular, 10) 

Zure zerbitzari ttipiena, eta obligatuena 
(Axular, 11) 
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Ber~ cerbitz~ gucizco chipiac eta 
guc1zco obedientac (Leizarraga 249) 



IRAKURTZAILLEARI 

Eta halatan hartu dut gogo, lehenbiziko hartu dut gogo liburutto hunen eguiteco, 
parte hunen, lehenik benturatzeko, eta eta iendartera atheratceco (Materre, xiii) 
berri iakitera bezala aitzinerat igortzeko. 
Hunek zer iragaiten den, zer begitarte 
izaiten duen, eta nor nola mintzo den, 
abisu eman diazadan. Gero abisu haren 
arauaz ethorkizunerat gobernatzeko: eta 
bigarren partearen kanporat atheratzeko, 
edo barrenean gelditzeko eta estaltzeko 
(Gero, 16) 

Badakit anhitzek miretsiko duela eta 
edirenen arrotz eta estraiñio, ni lan huni 
lotzea[ ... ] Baiña ene kontra dela dirudien 
arrazoin hunek beronek [ ... ](Gero, 16) 

Zeren anhitz izan baita orainokoan, eta 
baita orai ere, ni ez bezalakorik, ni baiño 
hunetako gaiagorik, eta anzatsuagorik, 
ezpaitute guztiarekin ere, orainokoan, 
hunelako materiatan, hunela ausartziarik 
eta eskudantziarik hartu[ ... ] Baiña [ ... ] 
(Gero, 16) 

[ ... ] ni esportzatzen eta aitzinatzen nau, 
hunek bihotz emaiten deraut, haur 
edireiten dut nik neure alde eta fabore, 
zeren[ ... J(Gero, 16-17) 

Badakit halaber ezin heda naitekeiela 
euskarako minzatze molde guztietara 
Zeren anhitz moldez eta diferentki minza
tzen baitira euskal herrian (Gero, 17) 

[ ... ] nori berea iduritcen bai~ca 
hoberenic eta ederrenic: eta ene haur ez 
paica i;:urea bei;ala: ez othoi hargatic 
arbuya eta ez gaitz erran (Gero, 18-19) 

Huneti;:az content ez pai;:ara, eguii;:u i;:uc 
ceure moldera, eta i;:ure herrian usatcen 
eta seguitcen den bei;:ala. Ceren ez naiz ni 
hargatic beccaiztuco, eta ez mutturturic 
gaitzez iarrico (Gero, 19) 

Miretsico dui;:ue aguian nic (Euscal
herrico ez naizelaric) Euscaraz esquiri
batceco ausanciaren hartcea. Baiña bal
din considera ba-dadi edirenen dui;:ue 
eztela gaw;:a hunetan ausartciaric, eta ez 
cer miretsiric (Materre, ix) 

[ ... ] nic baino hobequi berce batee eguin 
ukan Iuqueela [ ... ] ikussiric ecen halaco
equin comparatzera ez-deus baino ezdeu
sago nincela, eta neure buruari quasi 
gogo nahiaz eta probetchu eguiteco desi
raz berceric eznacussolaric[ ... ] Alabai
na[ ... ] (Leizarraga, 251-252) 

[ ... ] spon;:u harturic [ ... ] bihotz errlan 
ukan cerautana [ ... ] (Leizarraga, 253) 

Gainerac badaquit Euscal-herrian 
añhitz moldez mim;:atcen direla, eta nori 
bere herrico Euscara i;:aicala hoberenic eta 
ederrenic (Mateme, xiii-xiv) 

[ ... ] eta nori bere herrico Euscara i;:aicala 
hoberenic eta ederrenic: Eta handic gogoa 
emaitan deraut ene esquiribatceco molde 
haur e~ayela guztiei ongui idurituco [ ... ] 
ez naizela gaitz erraiteco, eta ez arbuya
tceco (Materre, xiv-xv) 

Eta Saraco Euscara hunetcaz content 
eztenac ezquiriba bei;:a bertce Euscara 
hobeago batez eta hobequiago, ez naiz ni 
hargatic bekaiztuco, eta ez imbidios 
ii;:anen (Materre, xv-xvi) 
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Har ei;:ai;:u, li.burutto hunen fruitua, 
barreneco n;iarma [ ... ] Baiña intencione 
ºº. bateqwn, ceurea, ceurc e · 
ba.itcendu bei;:ala (Gero, 20) gwna 

eta n!ti;:az e'.e othoitz eguiteaz, arren 
oth01, orhmt i;:aiteci (Gero, 20) 
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G~tiac do~aci borondate on bate 
~gwnac: . egwei;:u beguitarte, eta erreceb~ 
119a¡;:u me . ceurerc [sic l ba-lira errecibi 
rut~ ~_cenduqueyen bei;:ala (Materre 
xxvu-xxvm) ' 

Hal~ beraz errecibi ei;:ai;:ue, eta i;:uen 
oracmoetan eguin nai;:ai;:ue panale 
(Materre, xvi) 



GER01 

Zeren hain da gauza galdua eta galgarria 
alferkeria, non naturalez~en beraren ere 
kontra baita. Hamo nascitur ad laborem 
et avis ad volatum (dio Iobek) (Job. 5). 
Gizona sortzen da trabailluko ,_ et~ 
hegaztina _air~ko. Nola heg;aztman 
emaiten ba1tzaitza hegalak_, aira~eko, 
eta hegaldatzeko: hala g1zo!1ar1 ere 
emaiten zaitza eskuak trabaillatzeko 
(Gero, 34) 

y no sin causa dixo el Santo lob (lo~. 5. 
Horno ad laborem nascitur, & avis ad 
volatum ) que el hombre nace para el 
trabajo, como las aves p~a el bu_elo, 
para enseñarle que el mismo peligro 
corre el hombre quando esta ocioso, que 
las aves estando paradas [ ... ] (Alvarado, 
Ane de bien vivir .. ., 1030) 

..... 

. d k testuen artean badira zenbait pasarte gure 
L Autore batzuk paralelo gisa eman a o k Hori da esaterako honako honen 
ustez ínolako paralel~sn:iorik e~akuste~ ez du_W~ªp~esunata~" ( Gero, l6), Víllasantek 
kasua: "iragaiten ba1tziren se1etan e un rm h ko du (1972 150-151), hots, 

" rte paralelu"-tzat artu ' . . . · Granadaren o_braren pasa , . i to ara llevar a la tierra de prom1~1on, s~n 
"Seiscientos m~l hombres saco Dios ~e J:i.!'koa~ena, hain zuzen ereJrreera _hburun~ 
mujeres y mnos, que no cuentan , u .akin edota beste edozeín tokitan aur~ 
hartutako pasartea denean eta Axulai:ek bu:;_¡~ J ez ditugu aintzat hartuko, urruneg~ 
zezakeenean. Horrelakoak -eta ez dira ~u di. biblikoen paralelotasunaren jatorn 
eramango baikintuzke exenpl u . eta iru 
deskontestualizatua Granadarer.iean 1artzeak.du u aukerarik izan Lafittek aipatzen duen 
Bestalde, Granadar~~- ~b.rak $-ir~la ;ta_, e~862~). Paralelismo zenbait aurkitu bide zuen 
edizioa aztertzeko ( ed1t1on ives, ~~1s66 du tome XIV, 114 du tome XVII, 496 :iu tom; 
orriotan: "[ ... ] les pages 3 du to~; . . ' . . r 99 87 232 et 501 d Axular 
m, 479 eta 501 du tome XI ~nt e~e ª ~korl~~~~s:e~~~! ~¿rie~ak~ batzuk identifikatuta 
(Lafitte 1943, 39). Halere, 1arra1an i us1 ' 
daude. 
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Munduko gauza guztiek kondenatzen 
dute alferra. Zeren hartzaz bertze 
guztiek enplegatzen baitute bere 
denbora, zertako eginak baitira hartan. 
lguzkiak arrazoiñekin erran ahal diazaio 
beranduraiño ohean datzanari: zerk 
aratza hor alfer-nagia? Nik atzo, hik 
baiño bide gehiago iragan nian, inguratu 
bainuen mundu guztia, eta orai ere, hi 
baiño goizago iaiki nauk. Zuhaitzek ere 
erran ahal dezakete: eztakusazue nola 
gu ezkauden behin ere geldirik eta ez 
alferrik? Nola hazten, handitzen, 
loratzen eta geure denboretan eta 
sasoiñetan fruituz bethatzen garen? 

Bada aniamalia adimendurik 
eztutenek ere, behintzat erleek eta 
xinhaurriek, arrazoiñekin erranen 
derakute, beha diazegula, heken nekeak, 
trabailluak eta ioan-ethorriak konsidera 
ditzagula eta, halatan agian, ahalketurik 
bedere, geure eginbidearen egitera, eta 
trabaillatzera, ematuko eta erdutuko 
garela. 

Erleak, hain gauza ttipiak, eta 
flakoak, bethatzen du mundua eztiz 
eztitzeko, eta.ezkoz argitzeko. Eta gaitz 
lizateke kontatzea nola gobematzen 
diren erleak el.kharren anean; nola duten 
bere erregea, eta obeditzen duten; nola 
zaharrak kofauean barrena, etxeko lanen 
egiten, egoiten diren; eta gazteak, bere 
mantenuaren eta bizikaien garraion, 
kanpotik hari diren; nola duten bere 
athal-zaiña, eta behar ere bai. Zeren 
eztiari, nola baita gozo, eta izena duen 
bezala, ezti, anhitz, baitarraika, eta 
baitzaika aiher. Nola trabaillatzen 
direnek, trabailatzen eztiren alferrak eta 
nagiak, ezten kolpez egotzten dituzten 
bere konpaiñiatik. Expellunt ab 
alvearibus pigras (Plin.). Eta nola 
bertzerik ere anhitz gauza egiten duten, 
eta guztiak hain ordenantza handiarekin, 
non baitirudi ezen eztela erregerik, bere 
erreswna hain ongi gobematzen duenik, 
nola erleek bere erregearekin batean 
trabaillatuz, gobematzen baitute berea 
(Gero, 34-36) 

Considera, junto con esto, cómo 
ninguna de todas las cosas criadas está 
ociosa; porque los ejércitos del cielo sin 
cesar cantan loores a Dios; ~ y la 
luna y las estrellas, y todos los cuerpos 
celestiales, cada día dan una vuelta al 
mundo para nuestro servicio; las 
hierbas, los árboles, de una pequeña 
planta van creciendo hasta su justa 
grandeza; las honnigas juntan granos en 
sus cilleros en el verano, con que se 
sustentan en el invierno; las abejas 
hacen sus panales de miel, y con gran 
diligencia matan los zánganos 
negligentes y perezosos; y los mesmo 
hallarás en todos los otros géneros de 
animales. Pues ¿cómo no habrás tu 
vergüenza, hombre capaz de razón, de 
tener pereza, la cual aborrescen todas 
las criaturas irracionales por instinto de 
naturaleza? (Granada,Guía .. , 136a; 
azpimarrak gureak dira) 

Considera tambien cómo ninguna de 
cuantas cosas Dios crió está ociosa; los 
ejércitos del cielo sin cesar cantan 
loores a Dios; d.filll.. y la luna, y las 
estrellas, y todos los cuerpos celestiales, 
cada día dan una vuelta al mundo para 
nuestro servicio; las yerbas y l~ 
árboles, de poco van creciendo hasta su 
justa grandeza, y dan cada año sus 
flores y fructos; las hormigas trabajan y 
juntan granos en el verano, con que se 
sustentan en el invierno; las abejas 
hacen sus panales de miel, y con grande 
diligencia matan los zánganos negli
gentes y perezosos; y hallarás lo mismo 
en todos los géneros de animales. Pues 
¿cómo no habrás tu vergüenza, hombre 
capaz de razón, de tener pereza, 1ª...9!fil 
aborrescen todas las criaturas irracio
nales, por solo instinto de naturaleza? 
(Granada, C.y E. , 130b; azpimarrak 
gureak dira)2 

2_ Ez Axularrek ez e ta Granadak berak ere ez dute aitortzen -ez zekitelako agian?
pasarte luze honen jatorria. Izatez, san Agustinen De vigiladone et oriositate vitanda 
liburutikjasoa da garrantzitsuena (ikus Migne, Patrología,, XL tom., 1263). 
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Bada xinhaurriaren gobernuaz , 
zuhurtziaz, trabailluaz, ethorkizuneko 
egiten duen probisioneaz, hornizoiñaz, 
eta biltzen duen mantenuaz, nork zer 
erranen du? Nork eztu miretsiko, eta 
gogoeta eginen? Spiritu Sainduak berak 
igortzen gaitu aniamalia ttipitto 
hunengana, zer egin behar dugun 
ikhastera, erraiten duela: Vade ad 
formicam, o piger, et considera vias 
ejus, et disce sapientiam quae, cwn non 
habeat ducem nec praeceptorem, parat 
in aestate cibum sibi (Prov. 6). Zoaz, 
nagia, xinhaurriagana, eta konsidera 
itzatzu haren bideak eta bidexkak, ioan
ethorriak eta itzulinguruak, nekeak eta 
trabailluak, eta ikhasiko duzu zuk ere 
nola behar duzun aitzinerat eta bethiere 
bizi, ibili eta gobernatu. Hark 
erakuslerik eta kidaririk gabe, berak 
bere buruz biltzen du udan, neguaren 
iragaiteko behar duen mantenua, bazka 
eta bihia (Gero, 36) 

Y si Galeno considerara las sendas y 
caminos de la hormiga y contemplara su 
prudencia, su misericordia, su justicia y 
gobernación, se le acabara el juicio, 
viendo un animal tan pequeño con tanta 
sabiduría sin tener preceptor ni maestro 
que le enseñase. Vade ad f ormicam, o 
piger, et considera vías eius, et disce 
sapientiam; quae, cum non habeat 
ducem neque praeceptorem, praeparat 
in aestate cibum sibi et congregar in 
messe quod comedat. Proverb. , cap. VI. 
(Huarte de San Juan, Examen. d e 
ingenios ... , 89) 

Erran komuna da infemua desira onez 
bethea dagoela (Gero, 49) 
( ... ] zeruko lorian sartzeko, eztirela 
desira onak berak asko. Baiña behar 
direla Iainkoaren manamendu sainduak, 
desiraz bezala obraz ere konplitu (Gero , 

[ ... ] el infiemo está lleno destos buenos 
deseos, mas el paraíso de buenas obras 
(Introducción al Símbolo de la fe , 266) 

50) 

Modo, ecce modo, sine paululum (8 
Confess. cap. 6). Ha, launa, utztazu 
aphur bat, igurikazu bertze aphur bat, ez 
lehia, ez khexa, ez berantets, sarri naiz 
zurekin (Gero , 53) 

Ordea pontua da, ea noiz utziko dugun. 
Eta zuk diozu, gero. Baiña nik diot ezen 
ez gero. Baiña nik diot ezen ez gero, 
baiña orai. Dakusagun ea zeiñek dioen 
hobeki, zeiñek duen arrazoiña (Gero, 
55) 

Espera, Señor un poco; aguarda otro 
poco; agora dejaré el mundo; agora 
saldré de pecado (Guía, 9lb)3 

Tú dices que adelante; yo digo que 
luego; tú dices que adelante te será esto 
más fácil de hacer; yo digo que luego lo 
será: veamos quién tiene razón (Guía, 

92b)4 

3- Villasantek emandako kidetasuna (1972, 140-141) 
4- Villasantek emandako kidetasuna (1972, 140-141) 
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Bada hemen bentura franko eta ez 
esperantza eskasik. Zer da haur? Non da 
zei:itzua? Non da akhordua? Zer egin da 
a~imendua? Zeure salbamendua, hanbat 
dt~oa~.un gauza, sekulakotzat ongi edo 
gatzki izaitea, iben dezazula benturan? 
(Gero , 73) · 

~~gur bez~a dadukat, ifemura ioaiten 
. rre_n_ geh1enak, gero baten benturan 
ia~mk, ~art_an . fidaturik eta hartan 
en.,~atur1k 10a11en direla. Behintzat 
hala ioan zen Ebanjelioko aberats hura 
Zer<?n nola San Lukas ebanjelistak 
erratten duen bezala, aberats hari urthe 
on~ gerthatu ~aitz~ikan, eta bildu 
ballzuen_ anhllz, iarri zen bere 
bQu~arekn~ gogoetan, erraiten zuela· 

uzd faczam quia non habeo qu; 
congregem fructus meos? (Le. 12) 
(Gero, 75) 

Ze: eginen dut? Norako dut hunenbat 
ogt, ~o, bihi, fruitu eta onhasun? Eztut 
eduki~eko lekhurik ere. Baiña badakit 
zer egmen dudan, erraiten dio berriz 
bere buruari. Leheneko bihite<>iak 
ard~degi~, sotoak, salak eta ganbarak 
h~d1tuko11ut, edukitzeko lekhua franko 
egtnen dut. ~ta gero sosegatuko naiz 
ardura gu~!1ak _utzirik, pausatuki: 
hatsaren gamean iarriko naiz erraiten 
dudala ne':ll"e baithan: Orai at~egin har 
dezadan, ~an dezadan, edan dezadan 
zeren berdm eztut deusen eskasik eztut 
gerok?ren perilik, badut 
etho~k1zunekotzat behar den 
konphmendu guztia. Bada kontu hautan 
kontuak o~gi egin gabe, zebillala, adiru 
zuen zerut~ mintzoa: Stulte, hac nocte 
repete'!t ar:imam tuam a te, quae autem 
parastz cuzus erunt? (Le. 12). Ha erhoa 
zentzu gabea, zer mintzo aiz? ze; 
gogoeta darabillak? Egin dik hireak 
gaur eskatuko zaizkik heure arimaren ' 
gaur gorputzetik atherarik eramane~ 
deraue. Eta gero orduan bildurik 

Pues ¿cual es el desatinado que osa 
poner el mayor de los tesoros en el 
mayor de los peligros? ¿Hay cosa 
mayo: en el mundo que tu 
salvación? ¿Pues en qué seso cabe poner 
un~ cosa tan preciosa en tan grande 
peligro? (Guía, 97a)S 

~reo verdaderamente que son 
mnll:Illerables las ánimas que por este 
cammo. ~e han perdido; a lo menos así 
se _perdio aquel rico del Evangelio de 
qw~n escribe_ Sant Lucas que com~ le 
hobiese sucedido ... (Guía, 92a) 

Que como le hubiese sucedido muy bien 
la C<?secha de un año, púsose a hacer 
con~1go esta cuenta: ¿Qué haré de tanta 
hacienda? Quiero derribar mis graneros 
y hacerlos mayores, para guardad estos 
~~ctos; Y h~ho esto hablaré con mi 
~~ma, y decule he: Aquí tienes mi 
a~1ma, muchos bienes para mu~hos 
anos. Pues que así es, come, bebe y 
h~elga, y date buena vida. y estando el 
miserable hac~~ndo esta cuenta, oyó una 
voz. q~e le dijo: Loco, esta noche te 
ped1ran tu ánima; eso que tienes 
guardado ¿para quién será? (Guía, 92a)6 

dd~d~tz(Gan on horiek noren~at izanen 
rra. ero, 75-76) Pues ¿qué mayor locura que disponer un 

Erhoa. _?ei~zen du aberats hura, eta hombre por su autoridad lo que ha de 
arraz_ome~n. Zeren zer da erhokeria ser adelante,. com? si tuviese en su 
hand1agorik, geroko denboraz, bertzeren mano la presidencia de los timepos y 
eskuan eta benturaz dagoenaz, bere momentos que el Padre Eterno tiene 
eskuan eta segurean baillu bezala puestos en su poder? (Guía, 92a) 
ordenatzea baiño? (Gero , 76) 

: - V~llasantek emandakoa (1972, 146_147) 
- V1llasantek emandakoa (1972, 140-141) 
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Gaitezin beraz bertzeren gaiñean zentza; 
dezagun bertzeren peiletik at~e:ra 
segurantza, hartzen dugula, Esi:imt~ 
Sainduak emaiten derakun ~onse1llua. 
Non iardes converti ad Dorrun"!", et ':e 
difieras de die in. diem, subtt.o ~nim 
veniet ira illius, et in tempore ~ind~cta~ 
disperdet te (Eccli. 5_). ~onbert1 zaitez1, 
bekhatutarik iltki zaitez1; eta ztezazula 
berant eztezazula egunetik egunera 
luzat. Zeren gutien uste d~zunean, 
ahantzienik zaudenean, neuma betheo 
da Iainkoa haserretuko da: eta gero 
m~ndekuzko egunean, h~riotze~o 
denboran, galduko, eta desegmen zaitu 

y pues son tantos los que desta maner~ 
son castigados, muy mejc;ir acuerdo sera 
escarmentar en cabeza a1ena Y sac_ar de 
los peligros de los otros s~gundad, 
tomando aquel tan s~o .consejo q~e nos 
da el Eclesiástico, d1c1end?: Hz10, no 
tardes en convertirte al Se;ior. Y no lo 
dilates de día en dza, P?rque 
súbitamente suele ven~r su ira, y 
destruirte ha en el tiempo de la 
venganza (Guía, 92a) 

(Gero, 76) 

Sagarroia, bere egitez ere nekez erditzen 
da, baina are, bere falt~ nekezago. 
Zeren nola larruan ba1ta latz, eta 
aaztaina karloa bezala, puntaz eta 
~antzez bethea, eta umeak ere !J~r~ 
bezala latzak, eta arantzetsuak baiutu, 
ume hek erdi behar ~uen_ean ~ere 
arantzeez, eta karloez mm egiten d1o_te, 
e ta halatan minari errendatunk, 
erditzeko meneratzen denean, barrenat 
sartzeintu eta han ahal bezanbat 
edukitzeintu. Eta nola bala dadutzan 
bitartean ere, handitzen ~ta go~ortzen 
baitira ume hek; eta alabaiña er~ behar, 
edo hil: handik azkenean, h~ baten 
kontra permaturik lehen egmen. zen 
baino nekezago, eta penazago erditzen 
da (Gero, 78-79) 

[ ... ] mientras más se dilata es P~~ a la 
madre, a causa de las púas de su,hi1uelo'. 
que cada día más se le paran mas duras, 
y tanto se puede dilatar el parto, _que 
mate a la madre (Venegas, Agonza ... , 

125b)7 

Bekhatuak ilhuntzen du adi~endua, 
flakatzen du memorioa, eta gaixtatzen 
du borondatea; zenbatenaz bekhatu 
gehiago, eta bekhatutan eg~mago, 
hanbatenaz adimendua, memonoa eta 
borondatea, eztheusago (Gero, 83) 

Hanbatenaz deabrua iau~ago, e~a 
nabusiago. Hanbatenaz Ianmkoaganik 
urrunago, eta apartago(Gero, 83) 

Porque con el pecado se oscurece el 
entendimiento Y se enflaq~ece la 
voluntad, y se desordena el _apeuto, y se 
debilita más el libre albedrío, Y se ha~e 
menos señor de sí y de sus obras (Guza, 

92b)8 

y adelante estará también el demoni_o 
más apoderado de ti, Y Dios mucho mas 
alejado (Guía, 92b) 

7_ Mitxelenakobartarazia (1971, 166-167) 
s_ Villasantek eman testu kidetasuna (1972, 140-141) 
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.. 
Bada gauza hauk hunela direnaz 
geroztik, nolatan duzu zuk uste, gero 
hobeki onduko zarela eta bekhatutik 
iltkiko zarela orai baiño? Ura ttipi deiño 
ezin iragan dezakezu, zer eginen duzu 
bada handi dadinean? Zuhaitz ttipiak, 
oraiño errorik eztutenak, ezin athera 
ditzakezu, zer eginen duzu bada errozta, 
eta handi ditezinean? Erran nahi dut, 
orai bekhatu guti duzunean, eta guti 
horiek ere berri direnean, ezin delibera 
dezakezu halarik ere, horietarik 
ilkitzera, zer izanen da bada gero, 
bekhatuz beterik eta hetan denbora 
luzeaz gogorturik zaudenean?(Gero, 83-
84) 

Orai hamar bekhaturekin dihardukazu, 
gero ehunekin iharduki beharko duzu. 
Orai urthe baten edo biaren usantza 
gaixtoa duzu, gero hogoiena edo 
berrogoiena izanen duzu. Bekhatu 
egiteaz koropilloak doblatzeintuzu, 
gatheak berretzeintuzu, karga handitzen 
duzu. Zer erhokeria da bada haur, uste 
baituzu ezen gero karga handiarekin 
hobeki manaiatuko zarela, orai 
ttipiarekin baiño? (Gero, 84) 

Pues siendo esto así, ¿en qué seso cabe 
creer que adelante te será la conversión 
y mudanza de vida más fácil, [ ... ] Pues 
siendo esto así, ¿cómo puedes tú creer 
que adelante te será este negocio más 
fácil? Si dices que no puedes agora 
pasar este vado, aun antes que el río 
haya crecido mucho, ¿cómo lo pasarás 
mejor cuando vaya de mar a mar? Si tan 
trabajoso se te hace arrancar agora las 
plantas de los vicios que están en tl1 
ánima, recién plantadas, ¿cuánto más lo 
será adelante, cuando hayan echado más 
ondas raíces? Quiero decir: si agora que 
están los vicios más flacos, dices que no 
puedes prevalescer contra ellos, ¿cómo 
podrás adelante, cuando estén más 
arraigados y fortificados? (Guía, 92b eta 
93a) 

Agora por ventura peleas con cien 
pecados, adelante pelearás con mil; 
agora con un año o dos de mala 
costumbre, adelante quizá con diez. 
Pues ¿quién te dijo que adelante podrás 
más fácilmente con la carga que agora 
no puedes, haciéndose ella por todas 
partes más pesada? (Guía, 93a)9 

Uste baituzu gero, eritasuna handi En qué seso cabe creer que, 
dadinean, erraxago izanen dela multiplicándose las culpas, será más 
sendatzen eta erremediatzen, ttipi ligero el perdón, y, creciendo la 
denean baiño?Eztakizu nola emaiten dolencia, será más fácil la medicina? No 
duen Spiritu Sainduak: Languor has leído lo que el Eclesiástico dice[ ... ] 
prolixior gravat medicum, brevem (Guía, 93a) 
languorem praecidit medicus? (Eccli. 
10) (Gero , 84) 

Eritasun luzeak eta zaharrak nekhatzen 
du midikua, baiña laburrak eta berriak, 
egiteko guti emaiten dio, hura laburzki 
sendatzen du (Gero, 84) 

9_ Villasante 1972, 142-143. 
10_ Villasante 1972, 142-143. 

No has leído Jo que el Eclesiástico dice, 
que la enfermedad antigua y de muchos 
años pone en trabajo al médico, y que la 
de pocos días es la que más presto se 
cura?( Guía, 93a)lO 
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Esta manera de engaño declaró muy al 
propio un ángel a uno de, aquellos 
sanctos padres del ye~o, segun leemos 
en sus vidas (De v1us Patrum, p. 2, 
§36). Porque tomándole por la mano, 
sacóle al 
que estaba haciendo leña; el cual 
después de hecho un grande hace, como 
probase a ll~~arlo a cuest,as, ~ no 
pudiese, volv10 a cortar mas lena Y 
juntarla con la otra; y como men~s 
pudiese con ésta por ser mayor, todav1a 
porfiaba a hacer aun m_ayor .la carga, 
creyendo que así la podría meJOr ~levar. 
Pues como el sancto monJe se 
maravillase desto, diole el ángel que tal 
era la locura de los hombres, que no 
pudiendo levantarse de lo~ pecados, ~r 
el peso grande que teman sobre s1, 
añadían cada día pecados a pecados Y 
cargas a cargas, creyendo q_ue adelante 
podrían con lo más, no pudiendo agora 

Egia haur ernan zeraukan .aditzera 
aingiru batek lehen~go rn~nd1etan e_ta 
ermitetan bizitzen zuen samd~ hetank 
bati (In vita Arsenii apud Sun toro. 4 
pag. 257). Hartu zuen ain~ru hark 
gizon baten iduria e~a 10an zen 
mendietako saindu hetar1k batengana, 
eta eskutik harturik, eraman zue~ 
oihanean barrena, eta han erakuts1 
zeraukan gizon bat, hari. z:ela egur 
egiten. Eta zama bat. egm1k, ~othu 
zuenean hasi zen ense1atzen ea 1asan 
ahal zez~eienz. Baiña hain. e~ zuen 
handi, ezen ezin iasanez utz1 baitzue~. 
Utzi zuenean, hasi zen bernz 
bigarrenean egur egiten, eta b~re 
leheneko zamaren handitzen. Hand1tu 
zuenean, hartu zuen, eta hasi zen lehen 
bezala enseiatzen ea iasan .ahal 
zezakeienz. Baiña are orduan ~uago, 
zeren lehendanik handituago ba1.tzuen. 
Ordea guztiarekin ere, has1 ~en 
hirurgarrenean ere lehiatzen, egur eguen 
eta bere leheneko zamaren, lehen. bezala 
handitzen ustez ezen halatan annduko 
zeikan, ~ta erraxkiago iasane? et~ 
eramanen zuen. Sainduonek haur ikhus1 
zuenean, galdegin zioen ain~ari:. Zer 
erhokeria da haur, uste ba1tu g1zo~ 
hunek berretuz karga arinduko zeikala. 
Eta h~dituz, erraxkiago iasan~n. eta 
eramanen duela? Orduan ihardets1 z1oen 
aingiruak: horrela duk. bada munduko 
erhokeria ere, uste baitute b~khator~k 
bekhatu anhitzekin, karga p1~uare~n 
hobeki iaikiko direla arinarekin baino 
(Gero, 84-85) 

Zeren nota eritasun handiak, senda~z 
gero ere, utzten ohi baitu bere. ondouk, 
zenbait herru gaixto, zenbalt kutsu, 
narrio etza arrazadura, hala utzten du 
denbora luzeaz bekhatutan egoiteak. ere 
bere ondotik, zenbait ondore ga1xto 
(Gero, 93) 

con lo menos (Guía, 93a)11 

Porque así como el que ha tenido una 
larga o recia enfermedad pocas veces, 
sale della sin reliquias para adelante, as1 
lo hace también el largo uso de l_os 
pecados y la grandeza dellos (Guia, 
94a)12 

11- Villasantek emandakoa (1972, 142-143) 
12_ Villasantek emandakoa (1972, 144-145) 
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Halatan ikhusiko duzu, gazte denboran 
bekhatu batetan usatu duenari 
zahartzean ere , eta deus ezin 
daidekeienean ere, gogoa bedere, eta 
bekhatu hartzaz mintzatzeaz, atsegin 
hartzea bedere, badatxekala [ ... ) Finean 
lehen zertan segitu baituzu, hartan gero 
ere, ametsetan, eta eldamioetan ere 
edireiten zara. Eta zerk egiten du haur? 

hetan segitu, eta usatu baituzu, eta 
usantza hura hezurretan barrena sarthu 
baitzaitzu. Eta nola zahartuagati, 
hezurrak gelditu baitzaizkitzu. Hala 
gelditu zaizkitzu usantza, aztura, eta 
handik sortzen diren mugidak, 
abiadurak, eta inklinazino gaixto 
guztiak ere. Halatan erraiten du Iob 
gizon gaindu hark: [ ... ] Gaixtoaren 
hezurrak betheko dira gazte denborako 
bekhatuez, eta harekin batean lurrean 
ere lohakartuko dira, eztute behien ere 
utziko. Zeren San Gregoriok dioen 
bezala [ ... ) Usantzazko bekhatuak 
iarraikitzen ohi zaitza nehori 
heriotzeraiño, eta lurrean barrena sar 
arteiño, eztute hareraiño utzten, eta ez 
kornunzki han ere (Gero, 93-94) 

Zeren nola baita hetika daritzan eritasun 
bat, zein egiten baita, sukharra denbora 
luzeaz, eta aphur bana hezurretan 
barrena sartzeaz: eta eritasun hark 
ezpaitu erremediorik, mirakuilluz edo 
baizen, eta izaitekotz ere xoil luzaro: 
hala ... (Gero, 94-95) 

[ ... ) eta izaitekotz ere xoil luzaro: hala 
da denbora luzeaz, gogoan, eta 
bihotzean barrena sarthurik dagoen 
aztura gaixtoa ere. Hura da hetika gaixto 
sarthua, atheratzen eta erremediatzen 
gaitza. Eta halakoagatik erraiten du San 
Augustinek thonban barrena sarthua, eta 
ehortzia dagoela: eta gaiñeko harri
estalkia, iaikitera eta hats hartzera, 
utzten eztuena, usantza gaixtoa dela. 
Moles illa imposila sepulchro, ipsa est 
vis dura consuetudinis, qua premitur 
anima, nec respirare, nec resurgere 
permittitur. (Aug. Serm. 44 de verbis 
Domini toro. 10) (Gero, 95) 

Por donde vemos que la vejez de 
ag.u_ellos que gastaron la mocedad en 
v1c1os, suele ser muchas veces 
amancillada con las disoluciones de 
aquella edad pasada, aunque la presente 
las rehuse, y la mesma naturaleza las 
sacuda de sí. Y estando ya la naturaleza 
cansada del vicio, sola la costumbre que 
queda en pie corre al campo y les hace 
buscar deleites imposibles: tanto puede 
la tiranía y fuerza de la mala costumbre. 
Por lo cual se escribe en el libro de Job 
que los huesos del malo serán llenos de 
los vicios de su mocedad, y con él 
dormirán en la sepultura. De manera 
que los tales vicios no tienen otro 
término sino el común término de todas 
las cosas que es la muerte, en la cual 
vienen a acabar; aunque en la verdad ni 
aun aquí acaban sino continúanse en 
peIIJetua eternidad; por lo cual se dice 
que duermen con él en la sepultura 
(Guía, 93a eta b). 

[ ... ] los apetitos de los vicios tan 
íntimamente arraigados en los huesos y 
medulas de su ánima como una 
calentura lenta de tísicos, que está allá 
metida en las entrañas del hombre, que 
no espera cura ni medicina (Guía, 
93b)l3 

[ ... )por Jo cual se dice que duennen con 
él en la sepultura. Y la causa desto es 
porque por razón de la vieja costumbre, 
que está ya convertida en naturaleza, 
tienen los apetitos de los vicios tan 
íntimamente arraigados en los huesos y 
médulas de su ánima, como una 
calentura lenta ... [ik. aurreko testua) 
(Guía, 93b) 

13_ Villasantek emandakoa (1972, 144-145) 
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Haur beror eman zuen aditzera gure 
Salbatzailleak berak, Lazaro laur 
egunetako hil kiratsua, an.h~tz 
hatsbeherapen, eta sentime~du eginik~ 
pitztu zuenean. Bertze ~uak err~~1 
eta aise zegoela pitztu z1tuen, . bama 
Lazaro, iduriz, nekez. Ad1tzera 
emaiteagatik, zein gaitz den, denbora 
luzeaz, bekhatutan usatua, usteldua, eta 
kirastua dagoen bekhatorearen 
sendatzea, eta erremediatzea (Gero, 95) 

Halakoa, hartara heltzen dena, Lazara 
kirastua bezala da, lainkoaren bothere 
handiaz baizen, ezin erremedia 
ditekeiena (Gero, 95) 

Esto mesmo nos mostró también el 
Salvador en la resurrección de Lázaro, 
de cuatro días muerto; al cual resucitó 
con tan grandes clamores y 
sentimientos, como quiera que los otros 
muertos resuscitase con tanta muestra 
de facilidad, para dar a entender cuán 
gran maravilla sea resuscitar Dios al que 
está ya de cuatro días muerto y 
hediondo; esto es, de muchos día y de 
mucho tiempo acostumbrado a pecar 
(Guía, 93b)14 

[ ... ] y el que a este punto llega, ya es 
Lázaro de cuatro días muerto, que no 
resucita sino a fuerza de bramidos y 
lágrimas del Salvador (Guía, 93b) 

Arrazoin hautzaz guztioz emaiten da Todo esto evidentíssimamente nos 
aditzera, nola luzamendutan, gerotik declara la difficultad grande que se 
gerora ibiltzeaz, hartzen ~en ~santza añade a este negocio con la dilación del 
gaixtoa: eta usantza hura, olioa oibalean tiempo; y cómo mientras más ~e ~ilata, 
bezala, sartzen den gogoan , eta más se difficulta, y, por consiguiente, 
bihotzean barrena. Eta nola den cuán manifiesta sea la mentira de los 
enganamendu handia, eta ~e galgai:ia, que adelante dicen que será más fácil la 
erraitea: «gero onduko na1z, gero b1de enmienda de la vida (Guía, 93b) 
anean iarriko naiz» (Gero, 95-96) 

Haur da deabruaren hitzkuntza, haren Dices que es grande la misericordia de 
eskolan irakurtua, han ereiña, eta handik dios, pues por los pecadores se puso en 
banatua. Iainkoaren miserikordiatik, la cruz. Yo te confieso que es muy 
ontasunetik, eta Pasione sainduaren grande, pues te consiente tan grande 
meritutik, eta baliostasunetik, nabí duzu blasfemia como es hacer tú su bondad 
hartu okhasino eta ausartzia bekhatu fautora de tu maldad, y que la cruz que 
egiteko, eta bekha~tan egoiteko .. Hain El tomó por medio para destruir el reino 
da itsustasun eta itsutasun hand1a eta del pecado tomes tú por medio para 
iende galduen kontua haur, ezen gure fortalecerlo; y donde le habías de 
Salbatzaillea arrenkuratu ezpazen ere ofrecer mil vidas que tuvieras por haber 
bere heriotze penatuaz eta puesto la suya por ti. tomes de ahí 
desohorezkoaz, arrenkuratu, eta ocasión para negarle esa sola que El te 
sentikortu baitzen bidegabe hunetzaz, dió. Más le dolió esto al Salvador que la 
erraiten zuela: Supra dorsum meum mesma muerte que padescía, pues no 
fabrica ver u nt pe e e atores, quejándose della, s~ ~uejó deste agravi? 
prolongaverunt iniquitq.~em s~m (Ps. por su Profeta, d1c1endo: Sobre mis 
128). Ene sorbalden gamean egm zuten espaldas fabricaron los pec_adores, Y 
egur bekhatoreek, han bere gaixtakeria extendieron su maldad (Guia, 1 OOb
hedatu, luzatu eta zabaldu zuten (Gero, 101a)15 
136) 

14_ Villasantek emandakoa (1972 , 144-145) 
15_ Villasantek emandakoa (1962, 7 eta 1972, 148-151) 
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Erran nahi du : gaixtoek bere 
gaixtakerien egiteko, eta hetan luzaro 
egoiteko, hartzen dituzte zimendutzat 
eta okhasinotzat, nik neure sorbalden 
gaiñean errezibitu nituen azoteak, 
kolpeak, penak eta oiñhazeak. Eta hetan 
fidaturik, hetan esperantzaturik eta 
kontu eginik, berdin nik hekengatik 
pagatu nuela, ausartzen dira bekhatu 
egitera, eta bekhatutan egoitera, erraiten 

gaitu, on derizku, bereak, bere odolaz 
erosiak gaitu, men menera gaitezinean 
eztiazaigu falta: beraz har dezakegu 
esku eta Iizentzia zenbait bekhaturen 
egiteko. Erran behar da miserikordios 
dela Iainkoa, hunelako ahapaldiak , 
hunein itsusiak pairatzen dituenean 
(Gero, 136-137) 

Miserikordiaz soilki, eta bakharrik, 
iustiziaz konturik egin gabe, mintzo 
denak, eztaki zer mintzo den, eztu 
halakoak iustiziaren handi tasuna 
ikhusten. Eta ikhusazu nola eztuen 
ikhusten. Zuk diozu miserikordios dela 
Iainkoa, .eta ongi diozu. Baiña zuk, 
Iainkoa miserikordios dela diozunorrek, 
aditu behar ditutzu aphur bat iustiziaren 
tomuak eta kolpeak ere, hek aditurik, 
fidantzia erhoak utz ditzatzun 
amoreakgatik (Gero , 139) 

Dices que es grande la misericordia de 
Dios, pues por los pecadores se puso en 
la cruz. Y o te confieso que es muy 
grande pues te consiente tan gran 
blasfemia como es hacer tú su bondad 
fautora de tu maldad (Guía, 100b-
10la)l6 

Pues para que salgas dese engaño tan 
peligroso, ruégote que nos pongamos 
agora en razón. Ni tu ni yo habemos 
visto la justicia divina en sí mesma, para 
que por esta vía podamos conocer su 
medida (Guía, lOla) 

Iustiziaren Iehenbiziko kolpea eta La primera obra de la divina 
desarra ... (Gero, 139) justicia ... (Guía, 101b)l7 

16_ Villasantek ohartarazia (1962, 7) 
17- Vill~santek emandakoa (1 972, 148-151). Halere, kidetasunaren jarraipenaz 
aspald1an zegoen ohartua (ik. Villasante 1962, 7) 
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Iustiziaren lehenbiziko kolpea eta La primera obra de la divina justi~ia de 
desarra izan zen goitian, zeruko que se hace mención en l~ _Escnptura 
Aingiruetan, Luziferren eta haren divina fué la condenacion de los 
lagunen gaiñean. Zeruko aingirurik ángele~ [ ... ) verás una .de las más ricas 
ederrena, abantaillatuena, eta Iainkoaren jo~as. de la casa de dios, un. a de las 
adiskiderik handiena, egotzi zuen pnncipales herm?suras del cielo, una 
iustiziak, urguillutasuneko bekhatu imagen el!- quien tan ~l~amente 
batengatik, sekula fingabekotz~t , respl~descia la hermosura divma, caer 
ifemuko peneetara. Eta Aingiru guzuen del cze~o como un. rayo P?r .un solo 
lehena, aitzindaria eta agintaria, egin pensanuento sober~io. De_p~cipe entre 
zen deabru, eta deabru guztien buruzagi, los án~eles se hizo, pnncipe ~e lo~ 
kidoin eta kapitain. Zen ederrena, egin demomos; de hermosisimo, el mas feo, 
zen 'itsusienik; bere gogarena de g~ori_o~ísimo, el más atom;ientado; de 
gaizkienik. Onhetsiena, gaitzetsienik; grac1osis~o, ~l mayor en~n_iigo_de ~od~ 
eta gorena, beherenik. Halako suertez cuanto Dios uene Y ten~apmas. iQue 
non Esaias profetak hain iautsapen cosa de tan grande a~~ración de~e ser 
handiaz miretsirik, galdegiten baitio ésta para aquel.los spmtus celes,uales, 
Luzifer berari: Quomodo cecidisti los, cuales t~ bien conocen de d~nde ~ 
Lucifer qui mane oriebaris? (Is. 14). adonde c~yo una tan.e~celente cnatura. 
No la erori zinen, Luzifer? Nola erori ¿Con que espant,o du~ todas ~quellas 
zinen artizarra, goizean .go~, oillaritean p~labras de Isaias: <;orno cazsi_e de~ 
sortzen eta ilkitzen ohi zmena?(Gero, czelo, lucero que salias a la manana . 
139-140) (Guia, lOlb) 

Baiña egin zuen lurrean ere bertze b~t, 
ez bere arauaz atseginagoa, baldm 
erremediorik ordenatu ezpalitzaika 
(Cero, 140) 

Desciende luego más abajo al Paraíso 
terrenal, y verás otra caída no men?s 
espantosa, si no fuera reparada (Guza, 
101b)18 

Porque si los ángeles cayeron, cada uno 
Zeruan Luziferrek berak bedere egin hizo su pecado actual por do cay~~e. 
zuen bekhatu; eta ezta miretsteko J_lOr Mas ¿qué pecado actual .. hace. el ?runo 
bere bekhatuagatik, penatzea. Bai.ña que nace, por do nazca hiJO de Ira. [ ... ] 
lurrean bertzeren bekhatuagauk, Cata aquí, pues, el pnmer hombre 
Adanenagatik, haren ondoko guztiak., desterrado del Paraíso po~ un boca~.º 
are sorthu baiño lehen, bere amaren [ ... ) Y al cabo de tantos siglos el hiJO 
sabelean pitzten diren pontuan, diren - que nasce saca la lanzada del padre; Y 
bekhatore, eta hobenduri: eta hanbat no sólo antes que.~pa I?ecar, smo antes 
urtheren buruan eztakion ahantz que nazca, nace hijo de Ira: y esto ~cabo 
Iainkoari bekhatu hura, nork eztu de tantos siglos. En tan largo. e~pa.cio no 
miretsiko? (Gero, 140) está aún olvidada aquella mJuna [ ... ) 

(Guia, 10lb-102a) 

18_ Villasante 1972, 150-151. 
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Miserikordios da Iainkoa, eta bere ¡Qué cosa tan espantosa como ver de la 
miserikordia guztiarekin, beha dagoka manera que estará aquel sumo Dios 
ifemuan dagoen batí; ikhusten du, eta mirando desde el trono de su gloria un 
ikhusiko du, nola milla urthez, eta ánima que habrá estado penando 
hamar millaz penatzen den. Eta millones de años en tan terribles 
guztiarekin ere, hala ikhusiagatik ere, tormentos, y que no por eso se inclinará 
han bere lekhuan utzten du. Etzaika bat jamás a compasión della, sino antes 
ere bihotzik hautsten: etzaika bat ere holgará que pene, y que esta pena sea 
hala dagoen on-beharra urrikaltzen. sin cabo, y sin término, y sin esperanza 
Aitzirik atsegin hartzen du, zeren hala de remedio! ¡Oh alteza de la justicia 
penatzen den, eta nahi du pena dadin, divina! (Guía, 102b)19 
eta are handik ilkitzeko esperantzarik 
gabe pena dadin. Gogortasunaren 
handia. Iustiziaren bortitza (Gero , 140-
141) 

Baiña hunetan badirudi, iustiziatiago Con esa tan grande misericordia que 
dela; eta iustiziak garaitzen duela alabas, se compadece esta tan espan-
miserikordia (Cero, 141) table justicia que vees (Guía, 102b) 

Miserikordios da lainkoa, baiña erran Mas sobre todo esto, ¿qué mayor 
behar da Iusliziati ere badela. Zeren muestra de justicia que no contentarse 
munduari barkhatzera, ezin deusek ere dios con otra menos satisfacción que la 
balakatu zuen eta amoratu, bere muerte de su unigénito Hijo para haber 
semearen heriotzeak baizen (Cero, 141) de perdonar al mundo? (Guía, 102a)20 

Miserikordios da Iainkoa, eta Todo el mundo peresció con las aguas 
guztiarekin ere Noeren denboran, zortzi del diluvio, y solas ocho ánimas se 
presunaz bertze guztiak, uholde batez escaparon en el Arca de Noé (Guía, 
hondatu, eta akhabatu zituen (Cero, 103b)21 
141) 

Halaber Sodoma eta Gomarra, ingu- Sobre aquellas cinco deshonestas ciu
runeko bertze hiri batzuekin, su bat dades llovió Dios fuego y piedra azufre 
zerutik igorririk, erre zituen. Halaber del cielo. A Datán y Abirón [ ... ] tragó la 
Datan, eta Abiron, lurrak. bere lagunekin tierra vivos (Guía, 102a) 
iretsi zituen (Gero, 141) 

Eta orai ere ifernuratzen dira giristino ... y que si de los infieles se pierden 
eztirenak. Eta beldur naiz giristinoetarik todos y de los cristianos tantos ... (Guía, 
ere, gehienek, bide hura hartzen duten 104b)22 
(Cero, 141) 

19_ Villasante 1972, 150-151. 
20_ Villasante 1972, 150-151. 
2L Villasante 1972, 150-151. 
22- Villasante 1972, 152-153. 
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Eta halatan Eskritura Sainduan 
konparatzen dira giristino o~ak, h~ 
preziatuekin, adit~era ema1teagat~k 
giristino on ere ~u del_a; _batak bezam 
bertzeak, direla gaitz edrrenen: Eta no.la 
bertze harrietarik baita, prez1atuetank 
baiño frankoago, hala dela _hala?:r 
kondenatuetarik ere salbatuetank bamo 
gehiago. Salomonek dioen bezala, 
Stultorum infinitus est num~rus: Erho~n 
kontua infinitu da, infimtuk1 anh1tz 
kondenatzen da (Gero, 142) 

Por donde no sin causa se llaman los 
justos muchas vece~ en la Escriptura 
divina piedras preciosas; para dar a 
entender que son tan raros en el mundo 
como ellas, y que la ventaja que hace el 
número de las otra piedras toscas a 
éstas, ésa hace el número de los n:alo~ 
al de los buenos, como lo tesufico 
Salomón, cuando dijo que era infinito el 
número de los locos (Guía, 104a)23 

Bada baldin anhitz kondenatzen bada, 
are giristinoetarik ere, zergatik zu ere, 
!!iristino izanagatik ere, etzara beldur 
fzanen kondenatuetarik bat gertha 
zaitezin? (Gero, 142) 

9raiñokoan, afil?.itz egotzi d~ Iainkoak 
1femura, zergauk bada etza1tu zu ere 
egotziko, baldin egotzi dituen hek 
bezala bizitzen bazara? (Gero, 142) 

Uste duzu zuretzat lege berri bat iarriko 
dela? Uste duzu, Iainkoa han goitian, zu 
aabe ezin iragan ditekeiela? Edo zu ez 
haratzeaz bere loriatik galduko duela? 
Zer burupe, zer pribilejio, edo abantail 
duzu zuk orai, ifemuan daudenek be~e 
denboran zuten baiño gehiago, baldm 
hek bezala bizitzen bazara, ez hek 
bezala haratzeko, edo handik 
eskapatzeko? (Gero, 142-143) 

Iakizu ezen miserikordiak iustuei loria 
bezala, iustiziak ere gaixtoei ifemua 
emaiten derauela(Gero, 143) 

23_ Villasante 1972, 152-153. 
24_ Villasante 1972, 152-153. 

Donde todos los Doctores comúnmente 
dicen ser esto figura de los muchos que 
se condenan [ ... ] Pues dime agora: [ ... ] 
¿cómo no temerás tú en ese ta;i común 
peligro y diluvio universal (Guza , 104a) 

Dices que te esfuerza _la misericordia 
divina [ ... ]; antes s1 con ella se 
compadece tanto número de perdid.~s, 
¿no se compadecerá que seas tú tamb1en 
uno dellos, si vivieres como ellos? 
(Guía, 104a) 

¿Perderá, por ventura, Dios su glo~a si 
tú sólo dejares de entrar en ella? ¿Tienes 
tú algunas gr~des habilid~des de que 
dios tenga particular necesidad proque 
te haya de sufrir con tod~ tus tach~, 
buenas y malas? ¿O uenes algun 
especial privilegio más que los otros, 
porque no te hayas de perder con ell<?s, 
si fueres malo como ellos? (Guia, 
104b)24 

Para lo cual has de saber que aunque la 
misericordia de dios se extienda á justos 
y pecadores[ ... ], aquellos grandes favo
res que promete Dios en sus Escri~turas, 
señaladamente pertenescen a los JUstos 
[ .... Y, por el contrario, cuanto lees de 
amenazas y maldiciones y r~gores de 
justicias, todo eso habla contigo y con 
los tales como tú (Guía, 105a) 
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Bada Eskritura Sainduan, Iainkoak 
prometatzen dituen fabore handi, ezti, 
gozo, miserikordiazko hek, iustuentzat, 
ongi, artez, eta presturik bizitzen 
direnentzat dira: eta mehatxuak, kheiña
durak, iustiziaren garratztasunak eta 
gaztiguak gaixtoentzat, zure eta zu 
bezalakoentzat. Zer erhokeria da bada 
haur, zuretzat diren mehatxuez, eta 
gaztiguez eztagizun konturik, eta zure
tzat eztiren miserikordiazko solhasez 
har dezazun atsegin? (Gero, 145) 

Miserikordia iustuei, zu ez bezalakoei 
dagote. Eztuzu zuk bekhatutan zaudeiño 
hartan parterik, eta ez ikhuskizunik: 
eztuzu orduan Iainkoa miserikordios 
dela enzunagatik, zer bozturik (Gero, 
145) 

Zeren orduan, iustizia bai, baiña 
miserikordia ezta zurekin mintzo, ezta 
orduan zure. Aparta zaite bekhatutik eta 
izanen da zure: aparta zaite bekhatutik 
eta izanen duzu parte. Baiña 
anarteraiño, bitartean, iustizia edukazu 
zeuretzat, eta utzazu miserikordia, bere 
bekhatuetarik apartatzen direnentzat. 
Zeren bertzela debekuan nahi ditutzu 
eskuak sarthu, bertzeren zuzena nahi 
duzu zeuretu eta goratu (Gero, 145-146) 

Aquellos grandes favores que promete 
dios en sus Escritpuras, señaladamente 
pertenecen a los justos, los cuales así 
como guardan fielmente las leyes de 
Dios, así les guarda él fielmente su 
palabra, y les es verdadero padre, como 
ellos le son obedientes hijos. Y por el 
contrario, cuando lees de amenazas y 
maldiciones y rigores de justicia, todo 
eso habla contigo, y con los tales como 
tú. Pues ¿qué ceguedad es la tuya, que 
no tengas miedo de las amenazas que 
hablan contigo, y tomes grande coten
tamiento con las palabras que no dicen a 
ti? (Guía , 105a)2S 

Toma la parte que te cabe, y deja al 
justo su hacienda. Para ti es la ira: teme. 
Para el justo el maor y la bienquerencia: 
alégrese (Guía, 105a) 

Esa suerte de los buenos: tú que eres 
malo ¿qué tienes que ver con ella? Deja 
de serlo, y hablará contigo la benevo
lencia y la providencia paternal de dios. 
Entretanto tirano eres, y usurpador de lo 
ajendo, y en lo vedado quieres entrar 
(Guía, 105a)26 

Ez huts eg~te~o._ behar bezal~ esperantz; Espera en el Señor, dice David, y haz 
eta fidantz1a 1zaiteko, zer egm beh~ da. buenas obras. y en otro lugar: Sacri
Ihar~~sten du . Errege. D_a~Jtek: ficad, dice él, sacrificio de justicia, y 
Sacrificare sacrificium iustwae e~ esperad en el Señor. Esta es buena 
sp~rate_ in Domi_no (Ps. 4). Erran nahi manera de esperar, y no, haciéndote 
du. eg1zu~ ong1, ahalez obra onetan truhán de la divina misericordia, 
enplega zai_tezte, eta gero orduan euzue perseverar en el pecado [ ... ] El buen 
launa ballhan esperantza. ~ere_n esperar es apartándote de las malas 
bertzelako esperantza.k deus guu baho obras y llamando a dios; mas si 
du (Gero , 149) obstinadamente perseveras en ellas, no 

25_ Villasante 1972, 152-153. 
26_ Villasante 1972, 152-155. 
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Eta ezta ez hori fidantzia ere. Baiña hori [ ... ] no es esperar, sino presumir; r_io e.s 
da, ausartzia, presunzionea, nahi erh~a, esperar, y esperan~o merecer m!se~
eta miserikordia heltzen den ba1ño cordia, sino ofendiendo a la m1sen
aitzinago zure desiraren hedatzea. Are cordia, hacerse indigno de ella. Porque 
gehiago, hori da Spiritu Sainduaren así como la Iglesia no vale al que, 
kontra diren bekhatuetarik bat. Eta hala confiado en ella, sale della a hacer mal, 
miserikordiaren esperantzan bekhatu 
egiten duenak:, eztu miserikordiarik de Dios al que se favorece della para el 
merezi [ ... ] Eta molde berean erran ahal mal (Guía, 105a) 
diteke miserikordiaren esperantzan be-
khatu egiten duenaz ere, eztu hark ere 
miserikordiarik merezi (Gero 150-151) 

itzultzen dute plama eta orria bertze Según la presente justicia, si no vuelves 
aldera (Gero, 165) la hoja, estás reprobado (Guía, 104a)27 

Orhoit zaitezi zeure laungoikoaz zeure 
gazte denboran, zahartzeko peneetara 
baiño lehen, eta hurbildu gabe urthe 
hek, zeiñengatik datozinean erranen bai
tuzu: eztira ene gogarako (Gero, 170) 

Acuérdate de tu Criador en el tiempo de 
tu mocedad, antes que vengan aquellos 
días trabajosos, y aquellos años en que 
ya la mesma vida suele ser a los hom
bres enojosa (Guía, 95a)28 

[ ... ) Ezin baitaidikezue. Beraz ezinari [ ... )no parece que los deje por voluntad, 
esker, eta ez zuen borondateari (Ge ro, sino pro necesidad (Guía, 96a) 
178) 

Non enim tantum minimwn infundo, sed Porque (como dice muy bien Séneca) en 
pessimum, dio Senekak (Senec. epist.). lo bajo del vaso no solo queda lo poco, 
Gauza hondartuz gero, gutitzen da eta sino también lo malo. Pues ¿qué ración 
gaixtatzen. Hondarra guti da, eta guti es esa que dejas para Dios? Maldito sea, 
hura ere gaixto. Florea, irina, hoberena, dice El por Malaquías, el en~añador que 
gaztetasuna, eramaiten du etsai teniendo en su manada anlffial sano y 
gaixtoak, eta gero nahi duzu kontenta sin defecto, ofrece al Señor el más flaco 
dadin Iainkoa zahiaz, eta zahartzeko de su ganado (Guía, 94b) 
hondarraz. Arrenkuratzen zen Iainkoa, 
zeren aniamalia itsuak, mainguak, eriak [ ... ) [Jainkoari) ofrecerle el desecho de 
eta hebaiñak oferendatzen zerautzaten las cosas. Pues ¿cómo guardas tú lo 
(Malach. 2): beraz arrazoiñekin arren- mejor y más hermc;>so de l~ vida, para 
kuratuko da zutzaz ere. Zeren zahartzea servicio del demorno, y qweres ofrecer 
baita itsu, eri, maingu, hebain, eta zuk á Dios lo que ya el mundo desecha de 
hura oferendatu nahi baitiozu (Gero, sí? (Guía, 94b-95a) 
181-182) 

27_ Villasante 1972, 152-153. 
28_ Villasante 1972, 152-153. 
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Zahanz_ean begietako bista laburtzen da, 
beharnetan gorreria egiten da: 
belhaunetan hezueria iartzen da, indarra 
gutitzen da, aphetitua galtzen da, loa 
ioaiten da, ikhara ethortzen da larrua 
zimurtzen da, illea urdintzen d;, burua 
karsoiltzen da, hatsa khiratsten da. 
Finean, presuna zaharra, hotzberatzen 
minberatzen, idurikortzen: 
haserrekortzen da, eta alde guztiz on
be~artz~n et_a urrikalkizun egiten da: 
ham urrikalkizun, non baldin nehon ere 
gorputzak narriorik, arrazadurarik, edo 
falta estalirik baldin badu, orduan 
guztiak agertuko baitira (Gero, 182) 

Zertako du beraz Iainkoak halakoa? 
Munduak eta mundukoek beretzat on 
eztadukatena, bere artean ikhusi nahi 
eztutena, eta konpainietan ere narda 
zaiena, nahi duzu zuk har dezan 
lainkoak bere bestale, maita dezan? 
(Gero, 182-183) 

[ ... ) antes que se menoscabe la vista y te 
parezca que el sol está escuro[ ... ]; 
cuando ya tiemblan [ ... ] las manos, y se 
estremecen [ ... ] las piernas [ ... ]y cesa ya 
el uso de la dentadura( ... ]; y, despierta el 
hombre a la voz del gallo, por la 
flaqueza que suele haber de sueño en 
aquella ~dad( ... ] ; donde no hay fuerza 
para subrr[ ... ]; donde[ ... ] la cabeza viene 
a cubrirse de canas (Guía, 95a) 

A t~. grande Señor como yo, grandes 
serv1c1os prretenescen, y injuria es de 
tan gran majestad ofrecerle el desecho 
de las cosas. Pues ¿cómo guardas tú lo 
mej?r. y más hermc;>so de la vida, para 
serv1c10 del demorno, y quieres ofrecer 
á Dios lo que ya el mundo desecha de 
sí? (Guía, 94b-95a) 

Zeren Klim~o sainduak dioen bezala, 
balentia handia da egunean eguneko 
deskarguaren egitea. (Climac. Scala 8 in 
fine). [ ... ] Nola nahitutzu bada zuk, 
hanbat egunetako, eta denboratako, 
gaztetasun guztiko bekhatuak, zorrak 
e ta _egitekoak elkhargana bildu eta 
guzt1.ak zahar denborako begiratu, eta 
eduki? Eztakusazu zahartzeko manaiua 
manaiu aphurra dela? Eta adin hark ber~ 
denboran egiten dituen falten ere 
erremediatzen egitekorik asko izanen 
duela? (Gero, 183-184) 

[ ... ] como dice Sant Juan Clímaco, 
apenas puede el hombre satisfacer hoy 
por las culpas de hoy, y apenas puede el 
mesmo día descargar a sí memso. Pues 
¿cómo quieres tú amontonar deudas en 
to~a la vida y reservar la paga para la 
vejez, que apenas podrá pagar las suyas 
propias? (Guía, 94b) 

Ez nuke erran nahi, zein peri! handiak 
diren heriotzeko oren hartan. Zeren 
ezpaneraukaio nehori, izitzeko eta 
esperantzaren galtzeko okhasinorik 
eman nahi. Ordea ezin nagoke erran ere 
gabe. Zeren orduko esperantzak, anhitz 
galtzen baitu. Eta baitakusat ezen nik 
orai hemen eman ahal dezak~dan 
izialdurak, eta beldurtasunak baiño, 
orduko p~rilaren berririk iakingabeak, 
kalte gehiago egin dezakeiela (Gero 
194-195) , 

Razón -~ería que bastase lo dicho para 
con[us1~n de otros que dejan [ ... ] la 
perutenc1a para la hora de la muerte [ .. . ] 
Mas porque este engaño está muy 
extendido por el mundo, y son muchas 
las ánimas que por aquí perecen, 
necesario es que dél particularmente 
trtemos. Y aunque sea algún peligro 
hablar desta materia, porque podrá ser 
ocasión de desconfianza para algunos 
flacos, pero muy mayor peligro es no 
saber los hombres el peligro a que se 
ponen cuando para este tiempo se 
guardan (Guía, 95b) 
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Baiña egiteko hunetan sarthu baiño 
lehen nahi nuke iakin zenezan gauza 
bat, ~ta da: Nola egiazko penitenzia 
baita Iainkoaren donua, dohaiña eta 
emaitza, Iainkoak berak plazer duenean 
eman dezakeiena: hala egiazko 
penitenzia hura, noiz nahi den dela, 
heriotzeko azken orenean bada ere, 
salbatzeko asko sendo eta botheretsu 
dela (Gero, 195) 

Eta ezta munduan, heriotzeko 
oreneramo bekhatutan dagoenaren 
salbamenduaz dudatzen eztuenik, 
seguranzarik emaiten duenik. Aitzirik 
Eskritura Saindua, eta Elizako Doktor 
!!UZtiak hain herstuki eta izigarriki 
~intzo dira, orduko penitenziaz, non 
baitirudi ezen heken erranen arauaz, 
hartaraz gero, eztela bat ere salbatzen 
(Gero, 199-200) 

Denbora hertsia eta egitekotsua da, 
heriotzeko denbora: gaitz da orduan 
egiazko penitenzia egicea, eta izaitea, 
guztiz ere lehen debozinoan usacu 
eztenarentzat, edo anarteraiño bethi 
gaixto izatu denarentzat. 

Eta nola den gaitz, . anhitz 
arrazoiñez froga ahal diteke. 
Lehenbizikoa: orduan munduko 
egitekoek, zor-hartzekoek, hartu
emanek, seme-alabek, sehiek, ondokoek 
eta guztien gaiñetik eritasunak berak, 
orduko oiñhaze miñ hek trabu handia 
ib eniko deratzute , nahasiko , 
desmordituko, zeri lot eztakizula, zeure 
buruaz eta egin bideaz ahantzirik, 
ibeniko zaituzte (Gero , 201). 

Mas antes que entremos en esta disputa, 
presupongamos primero lo que Sant 
Agustín y todos los doctores 
generalmente dicen: conviene a saber, 
que así como es obra de Dios la 
verdadera penitencia, así la puede él 
inspirar cuando quisiere: y . así en 
cualquier tiempo que la perutenc1a fuere 
verdadera (aunque sea en el punto de la 
muerte) es poderosa para dar salud 
(Guía, 95b)29 

Y pues no tenemos otra lumbre ni otra 
verdad en esta vida sino la de la 
Escriptura divina y de los Sanctos 
Padres y Doctores que la declaran, 
veamos qué es lo que ellos dicen acerca 
de esto [ ... ] (Guía, 95b) 
Lo mesmo dice sant Isidoro por esta 
palabras: "[ ... ] el que habiendo vivido 
mal, hace penitencia a la hora de morir~ 
éste corre mucho peligro, porque as1 
como su condenación es incierta, así su 
salvación es dudosa" (Guía, 96a eta 
96b) 
Este es, pues, el parecer de todos estos 
tan grandes Doctores. Por donde yerás 
cuán grande locura sea tener tu por 
segura la navegación de un golfo de 
quien tan sabios pilotos hablan con tan 
gran temor (Guía, 97a) 

Scoto [ ... ] pone una conclusión que 
dice así: "La penitencia que se hace a la 
hora de la muerte apenas es verdadera 
penitencia, por la dificultad grande que 
entonces hay para hacertla" Prueba él 
esta conclusión por cuatro razones. 
La primera es por el gran estorbo que 
hacen allí los dolores de la 
enfermedad[ ... ] (Guía, 97a) 
"[ ... ] Porque estando él en este tiempo 
enlazado con los negocios del mundo, y 
fatigado con los dolores de la 
enfermedad, y congojado con la 
memoria de los hijos que deja, y con el 
amor de los bienes temporales de que ya 
no esper 
todas estas angustias ¿qué disposición 
tiene para levantar el corazón a Dios y 
hacer verdadera penitencia?[ ... )" (Guía, 
96b) 

29_ Villasantek emana (1972, 146-147) 
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Sukh~ handi batekin, saihetseko punta 
batekm, edo bertze eritasun bortitz 
batekin dolorez zarenean, dolare hark 
bera~ , are eskapatzen zarenean ere, 
emanen deratzu egitekorik asko, 
ezteratzu bertzetan pensatzeko ere 
astirik utzten. 

La primera es por el gran estorbo que 
hacen allí los dolores de la enfermedad 
y la presencia de la muene para levantar 
e! c?r~zón a Dios y ocuparlo en 
e1erc1c1os de verdadera penitencia 
(Guía, 97a) 
Vemos por experiencia, cuando uno está 
con un dolor de ijada, o con algún otro 
d?lor agudo, que, aunque sea hombre 
VIrtuoso, apenas puede por entonces 
tener el pensamiento fijo en Dios, sino 
que allí está todo el sentido donde lo 
llama el dolor ( Gufa, 97b) 

. _ Zer izanen da bada, dolore guztien 
gameko doloreak, arimaren gorputzetik 
atheratzeko asko denak, heriotzekoak 
har zaitzanean? Zer balentia egin uste 
duzu zuk orduan? (Gero , 201) 

Horretan ernaiten duzu aditzera 
eztuzula nehoiz ere penitenziarik egi~ 
nahi. Zeren osasunarekin zaudenean 
ahala duzunean, ezpaituzu egiten. ' 

Hala erraiten du doktor batek: Si 
non facis dum potes, manifeste ostendis 
quod non vis (Hugo. De Sacram. par. 4, 
cap. 5) Hargatik erraiten du San 
Agustinek ere. Festinare debet ad Deum 
c?nvertendo dumpotest unusquisque, ne 
sz dum potest, nolueris, omnino cum 
voluerit, non possit. Bat bederak behar 
du konbertitu eta egin Iaster 
Iainkoagana, ahala duenean. Zeren 
ahala duenean, nahia eztuenak, benturaz 
gero, nahia duenean, eztu ahala izanen: 
behintzat iartzen bedere bada ez 
izaiteko perilean (Cero, 202) ' 

Porque entonces el ánima está tan 
ocupada en sentir los dolores de su 
carne, que apenas puede admitir otro 
pensamiento que aquel que le presente 
la fatiga (Guía, 97b) 

"También Hugo de Sant Víctor, en el 
s~gundo libro de los Sacramentos, ( ... ] 
dice así: "[ ... ] Porque fácil cosa es creer 
de sí el hombre que no quiere lo que no 
puede. Por donde la posibilidad declara 
muy bien la voluntad. Y por esto, si no 
haces penitencia cuando puedes , 
argumento es que no quieres" (Guía 
97a) ' 

Are gehiago, gaitz izanen da heriotzeko La segunda razón deste doctor es 
orenean, behar den bidean, penitenzia porque la verdadera penitencia ha de ser 
egitea. Zeren penitenziak eta edozein voluntaria; esto es, hecha con prontitud 
bertze obra on batek ere, egiazko eta de voluntad y no por sola necesidad [ ... ] 
balio~ izaitekotz, behar du gogotik, Pues el que en toda la vida nunca hizo 
amonoz, borondate onez eta libreki penitencia verdadera, y aguarda enton
egina izan, eta ez bortxaz, ez ezin ces hacerla_, no parece que la hace por 
bertzez edo beldurrez. Eta aken oreneko voluntad, smo por pura necesidad. y si 
penitenzia hark badirudi, bortxazkoa por sola esta causa la hace, no es su 
ezin bertzezkoa, edo beldurrezkoa dela: penitencia puramente voluntaria (Guía 
eta ez behar bezalakoa, eta ez behar 97b) ' 
bezain librea eta borondatezkoa (Gero 
203) • 
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_ ........... --------------~-
Hala eriek ere bere eritasunetan, eta 
marinel tormentatuek bere torment_etan, 
anhitz promes eder egiten dute, ~amdu
tzeko gogo hartzen dute, debozmo bat 
erakusten dute. . 
Ordea nola hura guztia, beldurrez_egiten 
baitute, eritasuna eta tormenta rrag~ 
direnean, iragan dateke heken debo~1-
noa ere eta handik harat lehen bezam 
gaixto, ~do gaiztoago egiten dira (Gero, 
205-206) 

En lo cual paresce ser esta manera de 
penitencia muy semejante ~ la que 
suelen hacer los mareantes en ttempo de 
una grande tormenta, donde proponen y 
prometen grandes virtudes y mudanzas 
de vida. Mas acabada la tormenta, Y 
escapados del presente peligro, luego se 
vuelven a jugar y blasfemar como lo 
hacían antes, sin hacer más caso de !a:dº 
lo pasado, que si fuera un propos1to 
soñado (Guía, 98a)3º 

Erraiten du Eskritura Sainduak, Antioko Mas acuérdate de los propósitos que 
errege gaixto hark, heriot~eko orenen~ propuso el rey Antíoco, ~l, cual, ~stando 
zenean, urrikimendu hand1 bat_ erakuts1 en este paso, promeuo a ~10~ , tan 
zuela, anhitz promes eder egm _zuela; grandes cosas que ponen adm1ra~1on a 
hanbat ezen baitzirudien bere hitzetan quien las lee, y con todo esto, dice la 
saindu' bat zela, eta saindu bat bez~a Escriptura: Hacía aquel malyado 
mintzo zela, erraiten zuela bertze ~tz oración a dios, del cual no habza de 
gauzaren artean: /ustum est subdztum alcanzar misericordia; Y la ca_usa era 
esse Deo, et mortalem non paria D~o porque todo aqu~ll.o que proporu~ no lo 
sentire (2 Mach.) Iustu da eta arraz<;>m, proponía con spmtu de amor, smo de 
Iainkoari errendaturik egoitea, eta gizo- puro temor servil (Guía, 100b) 
nak Iainkoaren berdin bere buruaren ez 
edukitzea. . 

Eta guztiarekin ere, hun_ela mmt.zo 
bazen ere, erraiten du Eskntura Sam
duak berak, lekhu berean: Orabat autem 
hic scelestus Dominum, a quo non e~set 
misericordiam consequuturus . . Gfil'.'!º 
hura othoitzez zegokan Iainkoan: bama 
alferrik, etzuen barkharnendu erdi.esteko 
perilik. Zeren othoitz hek, et~ Iamkoaz 
orhoitze hek bortxak, henotzearen 
beldurrak eragiten baitzerautzan (Gero , 
206-207) 

30_ Villasantek emana (1972, 146-149) 
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Hala erraiten du San Agustinek: Agens Sant Ambrosio también en el libro de la 
poenitentiam et reconciliatus cum sanus penitencia (aunque otros atribuyen este 
est et pastea bene vivens, securus hinc dicho al mesmo Sant Agustín) trata 
exit. Agens poenitentiam ad ultimum et copiosamente esta materia; donde entre 
reconciliatus, si securus hinc exit, ego otras muchas cosas, dice así: "El que 
non sum securus, poenitentiam dare puesto ya en el postrer término de la 
possum, securitatem dare non possum. vida pide el Sacramento de la 
Numquid dico, damnabitur? Non dico. Penitencia, y le recibe, y así sale desta 
Sed dico etiam liberabitur? Non. Sed vida, yo os confieso que no le negamos 
quid dicis mihi? Nescio, non praesumo, lo que pide; mas no osamos afirmar que 
non promitto, nescio (August. de vera et salga de aquí bien encaminado. Tomo a 
falsa poenitentia. Hom. 41). Osasuna repetir que no oso decir esto; que no os 
duela, bere bekhatuen kofesa, eta lo prometo; que no lo digo, que no os 
penitenzia egiten duena, eta gero handik quiero engañar. ¿Pues quieres, hermano, 
harat ongi bizitzen dena, ongi eta segur salir desta dubda, y escaparte de cosa 
ilkitzen da hemendik. Baiña bere azken tan incierta? Haz penitencia en el 
fineraiño, eta azken eritasuneraiño tiempo que estás sano. Si así lo haces, 
gauza hauken egitera igurikitzen duena, dígote que vas bien encaminado, porque 
ez naiz segur, ongi eta segur ilkitzen heciste penitencia en tiempo que 
denz. Segur naizenean erraiten dut segur pudieras pecar. Pero si aguardas a hacer 
naizela, eta ez naizenean, ez naizela. penitencia en tiempo que ya no podías 
Ahal derraket, orduan ere badaidikeiela pecar, los pecados dejaron a tí, y no tú a 
penitenzia, ez ordea eman seguran- ellos (Guía, 96a)31 
tzarik. Eztut erraiten kondenatuko dela, 
eta ez salbatuko dela ere. Ez naiz fida, 
ez naiz segur, ezta.kit. Hunela dio San 
Agustinek, eta erraiten du oraiño 
gehiago ere: Vis te de dubio liberare? 
Vis quod incertum est evade re? Age 
poenitentiam, cum sanus es. Si sic agis, 
securus es. Quia egisti poenitentiam eo 
tempore quo peccare potuisti. Si autem 
vis agere poenitentiam tune quando non 
potes, peccata te dimisserunt, non tu 
illa. Nahi duzu dudatarik iltki? Nahi 
duzu segurean iokatu? Egizu penitenzia 
sendo zareiño, bekhatu ere ahal 
daidizuiño. Zeren bertzela, baldío zuk 
egin nahi baduzu penitenzia eri 
zarenean, hiltzerakoan, bekhaturik ere 
ezin daidikezun denboran: eztitutzu 
orduan zuk utzten bekhatua.k, baiña 
behatuek zu utzten zaituzte (Gero, 208-
210) 

Erranen deraue halaber halakoei A la postre vinieron las vírgenes locas, 
Ebanjelioko borz birjina ergel hei erran diciendo: Señor, Señor, abridnos; y 
zerauena: Amen dico vobis, nescio vos fueles respondido: En verdad os digo 
(Mt. 25). Zoazte hortik, etzaituztet que no os conozco (Guía, 96b)32 
ezagutzen. (Gero , 213) 

3L Villasan te 1972, 146-147. 
32_ Villasante 1972, 146-147. 
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Gertha diteke Iainkoaren ~enbai~ 
sekeretuz eta ordenamendu estahz, ~n~ 
eta prestuki bizi izatu dena, ga1zki 
hiltzera, azkenean behaztopaf:Z~r~. ~ta 
galtzera; untzi anarteraiño ongi ib1lmk, 
ponuan sartzean, galtzen den. be_za~a: 
Nola halaber bere mendean ga1zk1 b1z1 
izatu dena, azken fine~ erremed1a 
baititeke, ohoin ona egm zen bezala 
(Gero, 215) 

Pues según esta cuent~ de~imos que 
cosa es ordinaria que as1 _el Justo como 
el malo reciban su meresc1do al fin de la 
vida y según sus obras. Pe~o fuera desta 
ley universal puede Dtos usar ~e 
especial gracia con algunos para glona 
suya, y dar _muerte de justos a .los que 
tuvieron vida de pecadores, como 
también podría acaes~er que el q1;1e 
hubiese vivido co~o JU~t<?, por algU? 
secreto juicio de Dios vm1ese a monr 
como pecador: que es como el que ha 
navegado prósperamente toda la carrera, 
y a boca del puerto viniese a padescer 
tormenta (Guía, 99b-100a)33 

Komunzki ongi bizit_ze~ ~ena, ongi 
hiltzen da: eta gaizk1 b1z1~zen dena, 
o-aizki hiltzen da. Haur da b1de zabala, 
~rreala, plauna, eta se~ra .. Bertze 
guztiak dira bidexkak, b1de x1dorrak, 
hertsiak, meharrak, malkhorrak eta 
perilez betheak (Gero, 215-216) 

Pero la doctrina segura Y general es: 
quien viviere bien tendrá buen~ muerte. 
Pues por esta causa nadie de.be 
asegurarse con ejemplos de gracias 
particulares; pues estos no hacen .regla 
general ni pertenecen ~ todos, sino a 
pocos, Y esos no con<;>sc1d?s; por ~onde 
no puedes tú saber st seras del numero 

33_ Villasante 1972, 148-149. 
34_ Villasante 1972, 148-149. 
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Erraiten du Espíritu Sainduak: lgnem Porque en una parte dice el Eclesiástico: 
ardentem extinguit aqua, et eleemosyna Así como el agua apaga el fuego, así la 
resistit peccatis (Eccli. 3). Urak iraun- limosna resiste á los pecados (0 y C, 
gitzen du sua, eta erremusinak egiten 193a) 
deraue bekhatuei kontra. Urak sua be-
zala, erremusinak iraungitzen du be-
khatua (Gero, 219) 

Halaber erraiten du San Mateok: Beati Porque en una parte dice (Math. 5): 
misericordes, quoniam ipsi mise- Bienaventurados los misericordiosos, 
ricordiam consequentur (Mt. 5). Doha- porque ellos alcanzarán misericordia (0 
tsu dira miserikordiosak, zeren hek erdi- y C, 192b) 
etsiko dute miserikordia (Gero, 219) 

Hunen arauaz erraiten du errege Davitek El profeta David, lleno de de Espíritu 
ere: Beatus qui iruelligit super egenum Sancto [ ... ) por estas palabras: Biena
et pauperem, in die mala liberabit eum venturado aquel que trata del remedio 
Dominus (Ps 49). Dohatsu da, beharra- del necesitado y del pobre; pórque en el 
ren eta probearen gaiñean enplegatzen día malo librarlo ha el Señor (0 y C, 
dena. Zeren hura, egun gaitzean, herio- 194b) 
tzeko orenean begiratuko eta libratuko 
du Iainkoak (Gero, 219) 

Eta badio oraiño Spiritu Sainduak: Según que lo afirmó el Eclesiástico, 
Conclude eleemosynam in corde diciendo (Eccl. 29): Esconde la limosna 
pauperis, et haec pro te exorabit, ab en el seno del pobre; porque dende ahí 
omni malo (Eccli 29). Gorde zazu estará ella dando voces por tí á Dios (O 
erremusina probearen golkhoan eta hark y C, 195a) 
eginen dio lainkoari othoitz, gaitz 
gtIZtietarik begira zaitzala (Gero, 219) 

[ ... ) zuk horietarik probeari emaiten El que usa de misericordia con el pobre, 
diozunean, zeuretarik emaiten baitzinio empresta dineros á Dios. La otra dice 
bezanbat estimatzen baitu Iainkoak. Eta (Prov. 19): El que recibe dineros 
are handik bere burua zure alderakotzat prestados queda captivo del que se los 
zordun erakusten du: hain zordun, ezen emprestó. Pues si esto es verdad, 
erraiten baitu Spiritu Sainduak: síguese en buena consecuencia que Dios 
Foeneratur Domino qui miseretur queda como por captivo del que usó de 
pauperis.(Prov. 19). Probeari emaiten misericordia con el pobre, pues este tal 
dioenak, Iainkoari emaiten dio. Eta prestó dineros á Dios (O y C, 193a) 
emaiten ere, nola? Foeneratur. Zensuan, 
interesean, irabazian, obliga arazirik 
bezala, prinzipala irabaz iarekin 
bihurtuko dioela. [ ... ). (Gero , 226) 

Zer nahizu gehiago? Probeari ¿Qué mas se puede sobre todo esto 
emaiten diozunean lainkoaren izenean, desear? [ ... ] (aipamenak eta exenpluak 
berari emaiten baitzinio bezanbat ildo horretakoak dira guzúak) (0 y e, 
estimatzen du lainkoak; hain ezertan I 95a) 
edukitzen du (Gero, 225-226) 
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Probeari emanen diozuna, guti edo La sexta condición es, que el que ha de 
anhitz, emozu berehala (Cero , 229) dar limosna la dé luego sin dilación, 

cuanto fuere más presta (0 y C, 20lb) 

Emazu beraz duzunaren arauaz (Cero , 
229) 

Zeren hartzaz kontentatzen da lainkoa; 
baldin ezpaduzu emaitekorik, euzu 
damu, zeren eztuzun: eta damu harekin 
batean, euzu borondate, baldin bazendu 
emaiteko. 
Zeren lainkoak behatzen badu ere 
emaitzara, ordea areago borondatera. 
Eztuenak borondateaz konplitzen du, 
baiña duenak, borondatearekin batean 
behar du konplitu eta obratu (Cero, 229-
230) 

La segunda condición [ ... ] es, que haya 
discreción y moderación en dar [ ... ] ~~n 
cierta manera de igualdad y proporc1on 
(0 y C, 20la) 

[ ... ]no se ha de estimar la m~_da d~ la 
piedad por la cantidad de la dad1va, smo 
por la voluntad del dador (0 y C, 20la) 

La tercera condición es, dar con alegría 
y promptitud de voluntad. [ ... ] Y esta 
condición hace tanto al caso para 
a!rradar á Dios, y para el mérito de la 
li~osna, que más se estima el valor 
della por la promptitud y alegría de la 
voluntad, que por la cantidad de la 
mesma dádiva( O y C, 201a) 

Eta obratu ere nola? Ez edergaillu, ez La quinta condición es que la limosna se 
banaloriaz, eta ez munduagatik, baiña haga secreta: Lo cual se entiende de dos 
Iainkoagatik. . . maneras: la primera, que no se haga 

Eta halarik ere, sekeretuk1, ahalik principalmente por el mundo, sino por 
eta ixilkiena, eskuiñak emaiten duena Dios. La segunda, que se haga 
(Ebanjelioak dioen bezala), ezkerrak secretamente( ... ] La cual condición nos 
iakiten eztuela. encomienda muchas veces el Maestro 
Eta are albaliz, erremusina errezibitzen del cielo en su Evangelio tan 
duenak ere, ez luke iakin behar, nondik encarecidamente, que no quiere que 
heldu zaikan ontasun hura. Zeren sepa la mano siniestra lo que hi~iere la 
halatan Jainkoak bera}(, azken egunean diestra; pa_ra que así sea nuestra limosna 
guztiak, zure ohore handitan, mundu- en escondi~o, y nuestro Padre que la ve 
guztiaren aitzinean agertuko eta e~ ~scond1do, nos la galardone en 
kanpatukoitu (Cero, 230) publico (0 y C, 20lb) 

Eta ezta ez asko, eske ethortzen zaitzun 
probeari emaitea eta ez bertzeri. 
Baiña, Iainkoak emanik, gehiagoren ere 
ahala duzunaz geroz, behar duzu 
informatu, galdetu, eta iakin, ea nor d~n 
herrian probe-beharrik, gosez deruk, 
sabel-uzkur dabillanik, ahalkez 
eskatzera ausartzen eztenik. 
Eta guztien buruan eduki behar duzu 
kontu, ea badenz probe-eririk (Gero , 
230-231) 

La séptima condición es, que aunque 
sea razón examinar las personas a qmen 
das, porque no quites de los verdaderos 
pobres lo que das a los falsos (0 y C, 
202a) 
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E zt1;1 te konsideratzen , probeari 
emaiteak, ez probetzen baiña aberatsten 
ez gutitzen baiña berretzen duela. ' 
Ha_la emaiten du aditzera Spiritu 
Sa1i:idu~k: Qui dat pauperi non 
indigebzt, qui despicit deprecantem 
sustinebit penuriam (Prov. 28). 
Beharrari emaillea, ezta beharrean 
iarriko, emaille eztena, azkenean behar 
izanen da. 

Gehiago dio Spiritu Sainduak: Alii 
dividunt propria, et ditiores fiunt; alii 
rapiunt aliena, et semper sunt in 
egestate (Prov. 11 ,24). Batzuek bere 
onak partitzen eta emaiten dituzte eta 
guztiarekin ere, bethi dira aberats' eta 
berriz bertze batzuek, nola be~eak 
emanen dituzten ezen bertzerenak 
ebatsten dituzte, eta halarik ere bethi 
dira errumes, noharroin, eta on-behar: 
baitirudi ezen hek hartuz probetzen, eta 
bertzeak emanez aberatsten direla 
(Cero , 231-232) 

Ar_razoiñekin erraiten du Spiritu 
Samduak: Ante mortem bene fac amico 
tu.o, et secundum vires tuas exporrigens 
da pauperi (Eccli. 14). Heriotzera baiño 
lehen egiozu ongi zeure adiskideari eta 
duzun indarraren arauaz heda i~ozu 
zeure eskua probeari. 
Egun batez egin zioen othoitz Santa 
Luziak bere amari, gero egin gogo 
zuen~, geroko begira egon gabe, egun 
bereuk egin zezala, eritasunaren eta 
heriotzearen hersturan iarri gabe, sendo 
zela. b~rak bere eskuz bere onak probei 
part1 z1atzela.( Ge ro, 238-239) 

Ze!en obra miserikordiazkoak, hargatik 
de1tzen dira miserikordiazkoak, eta ez 
iustiziazkoak, zeren zenbait behar ordu 
herstutan, eta premiazkotan baizen 
ezpaikara obligatu heken egitera (Cero' 
242) ' 

35_ Ikus Urgell 1991, 913-914. 

[ ... ] aquellas palabras de Salo . 
dicen: Honra a Dios con tu halll:ºnd, que 
h b

. cien a y 
az 1en a los pobres de los . ' 

fru to d 11 
pnmeros 

c s e a, Y con esto se hinchirán tus 
g~aneros de hartura, y tus lagares de 
vmo. Y al~ende desta promesa, tenemos 
otra que dice: El que da al pobre nun - . ca 
se vera ~n necesidad, y el que 
menosprecia al que le pide limosn 
padesc~rá ~~~reza. y esta mesm~ 
sentencia rep1t10 el mesmo Salomón po 
otras palabras, ~ciendo: Unos hay qu~ 
reparten_ su. hacienda, y con esto se 
hac~n mas z:icos; y otros hay que toman 
la ajena, y siempre viven en pobreza (O 
y c. ' 197b) . 

Pue~ siendo _esta condición (seigarrena, 
aleg1a) tan importante, ¿en qué lugar 
~ondremos á aquellos que dejan las 
limosnas para despues de sus días? Así 
lo pretendía hacer la madre de Sancta 
Lucía, á quien la sancta vírgen 
cortesmente reprehendió, diciendo: No 
es mucho d'.lf á Dios lo que no puedes 
llevar conugo, y pro tanto en vida 
reparte lo que tienes con Cristo (0. y C. 
202a) ' 

Eta deitcen dira misericordiazcoac eta 
ez iusticiazcoac, ceren cembait behar 
ordu premiazcoz bertcetan, deboci
nozcoac eta borondatezcoac baitira eta 
ez obligacinozcoac edo bortchaz~oac 
(Materre, Dotrina ... , 22-23)35 
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Ordea badirudi ezen orai lege berrion, 
ezin egin ditekeiela, neholatan ere, eta 
nehortzaz ere iuramenturik. Zeren 
Iainkoak berak erraiten du. Ego autem 
dico vobis non iurare omnino (Mt. 7). 
Erran bezate bertzek nahi dutena, baiña 
nik diotsuet zuei, eztagizuela neholatan 
ere iuramenturik. Hunen arauaz erraiten 
du Iondone lakue apostoluak ere: Ante 
omnia autem,fratres mei, nolite iurare, 

aliud quodcumque iuramentum. Sit 
autem sermo vester est est, non non 
(Jac. 7). Guztien gaiñetik gomendatzen 
deratzuet, neure anaia maiteak, 
eztagizuen batere iuramenturik, ez 
zeruaz, ez lurraz, eta ez benzez: baiña 
biz zuen hitzkuntza, solhasa, eta 
mintzaia: ez, ez, bai, bai (Gero, 252) 

Usatu behar da iurarnentuaz, purgaz 
bezala. Purga ezin bertzez, eri zarenean, 
premia duzunean hartzen duzu: eta 
orduan ere ahalik eta gutiena, eta 
berantena: eta baldin gabe, iragan 
albazindezi, ez luke hark bere parerik, 
are hura hobeago. Hala egin behar da 
bada iuramentua ere, are hura hobeago. 
Hala egin behar da bada iuramentua ere, 
ezin bertzez, premiaz (Gero, 255) 

Bada elzeari sobera dirakienean, gaiñez 
dohanean, hirur moldez emaiten ohi 
zaika erremedio. Lehenbizikoa, sutik 
aldaratzeaz eta urruntzeaz. Bigarrena, 
egurren edekitzeaz eta gutitzeaz . 
Hirurgarrena, ur hotz gaiñetik emaiteaz 
eta egotzteaz. Hala bada koleraz eta 
gai tzerizkoaz, bere e tsaiaren kontra 
dirakienari ere, hirur erremedio hauk, 
bat baillira bezala, eta hautzaz bat 
eginik, eman behar zaitza, eta hauk 
behar ditu hartu eta bere koleraren 
iraungitzeko begiratu (Gero, 290) 

Por esto debe trabajar el cristiano todo 
lo posible por desarraigar de sí esta 
mala costumbre[ ... ] Y para esto no hay 
otro medio mejor que tomar aquel tan 
saludable consejo que nos dió primero 
el Salvador (Mt., 5), y despues su 
apóstol Sanctiago (Iac. , 5), diciendo: 
Ante todas las cosas, hermanos míos, no 
queráis jurar ni pro el cielo, ni por la 
tierra, ni otro cualquier juramento, sino 
sea vuestra manera de hablar sí pro sí, y 
no pro no, porque no vengáis a caer en 
juicio de condenación (Guía, I37b) 

Aditcen dut cina eguin behar dela ecin 
bertcez (midicina hancen den ~ala) ez 
premia gabe (Materre, Dotrina ... , 110) 

Quando una olla que esta puesta al 
fuego hierve mucho, para que no se 
vaya suelen usar uno de tres remedios, 
hecharle un poco de agua fria, y si esto 
no basta apartarla, y si con esto no cesa, 
quitar tizonez del fuego. Nuestro 
cuerpos son ollas de barro[ ... ] 
Estos tres remedios son admirables 
contra este vicio, porque como es fuego, 
y del fuego nos podemos librar de tres 
maneras, o vertiendo en el agua, o 
apartandonos del, o quitando del leña 
(Alvarado Arte de bien vivir ... , 1608, 
252) 

Bigarren erremedioa eltzeari bere Quitando la leña del fuego, luego cesara 
irakinaren geldiarazitzeko, da egurren la llama dél (Guia, 135b-136a) 
edetea, sukhaien gutitzea (Gero, 291) 
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Hala erraiten du Spiritu Sainduak: 
Responsio mollis frang ir iram, sermo 
durus suscitar furorem (Prov. 15). 
Errepuesta emeak, eztiak, eta berak, 
ematzen, eztitzen, beratzen eta hausten 
du mendekatzeko desira desordenatua 
baiña solhas gogorrak pitzten du kolera. ' 

Haur da gauza miretstekoa, berak 
beratzen baitu gogorra, emeki eta 
mantsoki minzatzeak ematzen eta 
sosegatzen baitu kolera (Gero , 293) 

Hirurgarren erremedioa ez haserretzeko 
eta koleraren iraungitzeko edireiten 
<lena da, Livio filosofoak bere diszipulu 
Teodosio enperadoreari eman zioena 
erraiten zioela: Badakit, Enperador~ 
handia, zenbait aJdiz, haserretuko eta 
koleran iarriko zarela. Bada ordukotzat 
eman nahi deratzut konseillu on bat. 
Hala zarenean, ez kexa, ez lehia, ez 
berehaJa abia, iguriki aphur bat: ez al 
baitzeneza deus egin, ez erran eta ez 
aitzina A.B.C. eta hei darraizten bertze 
letrak erran arteiño, edo hartako 
esp~~ioa, bitart~a eta denbora iragan 
anemo, har al battzeneza hainbenze asti 
eta pazientzia (Aurelius Víctor, in vita 
Theod.) (Gero, 298) 

Hargatik erran zuen San Agustinek: 
Inter omnia christianorum certamina 
sola duriora sunt proelia castitatis, ubi 
quotidiana est pugna et rara victoria 
(~~g._ serm. 250 de temp. Torn . 10). 
Gmstmoen aneko gerlarik handienak, 
e~a gogorrenak, kastitatearen gerlak 
drra. Zeren han baita gudua, eta konbata 
egunoro, e ta biktoria, eta garaitia , 
bakhan, eta gutitan (Cero , 340) 

O a lo menos respóndele blandam 
Porq . ente 

ue, corno dice Salomón l ' 
puesta blanda quebranta la rr· ' (aG rc;s-
136a) a uza, 

O a lo rn~nos respóndele con blandura 
porque dice Salomón que la respuest~ 
bl~da quebranta la ira, la cual se 
enciende mas con exceso de palabras 
(C. y E., 130a) 

Plu~arco refie~e que un hombre muy 
sab10 y expenmentado, despidiéndose 
de un ~mperador, grande amigo suyo 
no le. dio ~tro consejo sino que cuand~ 
estuviese airado, no mandase hacer cosa 
alguna hasta que pasase primero entre sí 
todas las letras del a b c, para darle a 
entender cuán desatinados son los 
consejos de la ira al tiempo que hierve 
el corazón (Guía, 135b )36 

Porque, como dice Sant Bernardo, entre 
todas las batallas de los cristianos las 
más duras son las de la castidad: d¿nde 
es más cuotidiana la pelea, y muy rara la 
victoria (Guía, 129b)37 

36- _Vill as~ntek em ana (19.72, 154-155). Bestalde, Plutarkoren egiletza ematen dio 
Alvaradok ere pasarte ~om: "Plutarco cuenta que un Philosopho despidiendose de un 
Emperador grande amigo suyo, no le dio otro consejo: sino que quando estuviesse 
ayrado no mandase hazer cosa alguna, hasta que pasasse primero entre si todas las 
letras del A.b.c." (Alvarado, Arte de bien vivir ... , 264-265). 
3?_ Villasantek emana (1972, 154-155) 
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Haragiaren becaktutik begiratzeko, eta 
handik heldu diren kalten erreme
diatzeko, lehenbiziiko erremedioa eta 
bidea Orazinoa. [XXXV. Kap.] (Gero, 
363) 
Zeren lehenbiziko erremedioa eta 
erremediorik hoberena, haragiaren 
lohian ez sartzeko, eta sarthuz gero ere, 
fite ilkitzeko, aratz eta garbi gelditzeko 
eta egoiteko, haur edirenen du~: 
Iainkoari gogoz eta bihotzez oth01tz 
egitea (Gero, 366) 

Errege Davitek, trabaillatzen zenean, 
gerlan bere presunaz z~billan~!1Il· k<?n~ 
guti egiten zuen emaztez. Baina ast1an, 
eta aisiari iarririk, mandatariz eta bere 
ordaiñez egitekoen egiten hasi zenean, 
atzeman zen berehala, eta erori 
bertzeren emaztearekin. Saloman ere 
tenploaren egiten hari zen bitartean, 
eztuau edireiten enganatu zutela 
ema:tek, baiña tenploa akhabaturik, 
alferkeriari eman zeikanean, fite 
atrapatu zen. 

Bada Sanson ere gerlan zebillaiño, 
ezin egundaiño garaitu zuten bere 
etsaiek, baiña egitekoak eta gerlak 
utzirik, emazte baten altzoan bere 
plazerera etzan zenean, emazte hark 
berak enganatu zuen, eta gero etsaiek 
hartzaz nahi zutena egin zuten. 

Vigilate ergo, fratres mei, quia nec 
sanctiores Davide nec fortiores 
Sansone, nec sapientiores Salomone vos 
esse video (August. ad fratres in eremo. 
Sermo 17. T. 10). Zaudete beraz 
iratzarririk, ene anaia maiteak (dio San 
Agustinek), zeren eztakusat nik, zaretela 
zuek, David baiño sainduago, Sanson 
baiño balentago, eta ez Salomon baiño 
iakinsunago (Gero , 380-381) 

Ezin erran diteke zein erhotua ibili zen 
Amnon, errege Daviten lehenbiziko 
semea, bere arreba Tamarren ondoan, 
zenbat pensu, gogoeta eta itzul-inguru 
egin zuen, haren erdiesteko. Baiña ger~>, 
erdietsi eta gozatu zuenean, ham 
gaizetsi zuen, ezen berehala, ikhusi ere 
nahi gabez, etxetik egotzi baitzuen 
(Gero, 388-389) 

X. kap.:"De como se ha de resistir a la 
luxuria"] 
[ ... ) el primer remedio que a~ ~ontra los 
furiosos golpes deste v1c10, e~ la 
oracion que nos trae el socorro del cielo, 
quando lo pedimos de veras (Alvarado, 
Arte de bien vivir ... , 249) 

[ ... ) cogitantes quod quamdiu Davi~ 
exercitavit se in militia, non insultab1t 
sibi luxuria; sed postquam in domo 
otiosus remansit, lavorabit adulterio, et 
homicidium commisit. Samson duro 
cum Philistaeis pugnavit, non potuit 
capi ab hostib~s; sed postquam dormivit 
in sinu femmae, et ouose cum ea 
remansit, mox capitur, et caecatur ab 
hostibus. Saloman duro occupatus esset 
in aedificatione templi, non sensit 
luxuriam; sed recedens ab opere, mox 
persensit in~ult~m. luxuaia~, et 
deficiens, femma mst1gante ad 1dola, 
adoravit in thalamo virtulum aureum. 
Vigilate ergo, fratr~s mei, vigila~e, et 
nolite deficere; u1a nec sancuores 
Davide nec fortiores Sansone, nec 
sapientiores Salomone vos esse cognovi 
(San Agustín, Ad fratres in Eremo, 17. 
sermoia; in Migne, XL. tom. 1262 
zut.)38 

Pon los ojos en Amnón, hijo primo
génito de David, el cual, después que 
puso los suyos en su hermana Thamar, 
de tal manera se cegó con estas tinieblas 
[ ... ] Y porque no pienses que la cura 
desta dolencia es alcanzarse lo que se 
desea, mira bien cómo quedó más 
enfermo y más perdido después que 
alcanzó lo que deseaba, de lo que estaba 
antes [ ... ] que fué el odio con que 
aborresció después a la hermana[ ... ] 
(Guía, ?la) 

38_ Honelako pasarteak ondoko mendeetako aszetik.a liburuetan ia hitze~-hitz jasoak 
izan ohi zirenez, daitekeena da Axularrek bes te autore modernoagoetank hartuak 
izan a, 
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HARAGIAREN BEKHA TUTIK 
BEGIRA TZEKO ZAZPIGARREN 

ERREMEDIOA: BORZ ZENSUEZ, 
ETA LEHENBIZIKORIK BEGIEZ, 

KONTU EDUK.ITZEA 
KAP. XLI 

Nork ere nahi baitu bere buruaz kontu 
onik eman, behar ditu borz zensuak 
(zein baitira, ikhustea, dastatzea, 
enzutea, usnatzea, eta ukitzea) guardiatu 
eta begiratu. Zeren hauk dira leihoak eta 
portale~, zeiñetarik bekhatu guztiak, 
eta guzuz ere haragiarenak, ariman 
barrena sartzen baitira. Athe hauk behar 
ditugu hertsi, eta hautzaz eduki kontu, 
baldin etsaia geure arimako gazteluan 
sartzetik nahi badugu begiratu (Gero, 
391) 

Lehenbiziko athea eta ponale prinzipala 
da begietako bista, Visus. [ ... ] Baldin 
begi~ edukitzen ezpazaika begia, kalte 
handiak gerthatuko dira. (Guía, 391) 

Davitek behatu zioen behar etzen 
em~teari, eta handik egiteko handitan 
eron zen. 
Komunzki amorioa begietarik sarzen da 
handik hasten eta sortzen da[ ... ] ' 
Begietako bista batek, behingo beha
tzeak, eta are anhitzetan ere, iragaitzaz 
e~a ustekabean behatzeak, arrobatzen du 
b1hotza: zer eginen du bada behin eta 
berriz, berariaz eta luzaro beba egoite 
hark? Bigarren behatze hark, berriz 
bihurtze hark, gogoeta egiten duela, eta 
zer hari den dakiela, begiak finkaturik 
eta landaturik, emaztearen beofoi 
begitarteari, gorputzari, edertasunari' et~ 
ibil~~ari beba egoite hark, sua pitzten 
du, aitzmatzen du eta azkenean erratzen 
du: Hargatik erraiten du Spiritu 
Samduak: Ne respicias mulierem 
f!!U:ltivolam, ne forte incidas in laqueas 
lilLus (Eccle. 9). Eztiazozula beba, 
emazte arin, airatu, leihariari: behin 
ikhusiz gero, ne respicias, ez bir-ikhus, 
ez berriz bihur. Zeren bihurtzen bazara, 
haren saretan eronzeko periletan iarriko 
zara. Ahalke gabeki, muthiriki, kantoin 
guztietara begiak dabi ltzala, dabillan 
emaztea, peril da eroria den, edo sarri 
eroriko den (Gero, 392) 
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(2. lib., 2. part., XIV. kap.) 
§ID 

DE LA GUARDA DE LOS SENTIDOS 

[ ... ]_resta luego reformar también los 
sen~1dos del C';Ierpo, en los cuales debe 
el ~1ervo de Dios poner gran recaudo, y 
senaladamente en los ojos, que son 
como unas puertas donde se 
desembarcan todas las vanidades que 
entran en nuestra ánima, y muchas 
veces suelen ser ventanas de perdición 
por donde nos entra la muerte (Guía 
145b-146a) ' 

[ ... ] conviene guardar con diligencia 
todos los sentidos, mayormente los ojos, 
de ver cosas que te pueden causar 
peligro (Guía, 130b) 

Porque muchas veces mira el hombre 
sen~il!amente,_ y por sola la vista queda 
el anima henda. Y porque el mirar 
inconsideradamente las mujeres, o incli
n~ o ablanda la c~nstancia del que las 
mira, nos aconsejó el Eclesiástico, 
diciendo (Eccli. 9): No quieras traer los 
ojos por los rincones de la ciudad, ni por 
sus calles o plazas; aparta los ojos de la 
mujer ataviada, y no veas su hermosura 
[ ... ]. Y si éste no basta, a lo menos 
debría bastar el de David, que [ ... ] bastó 
la vista de una mujer para traerle a tres 
tan grandes males, como fueron 
homicidio, escándalo y adulterio (Guía 
130b) , 



Lehenbizikorik behar da .ba~oki, 
ergelki, arintki eta desonhesk1 mmza-
tzetik begiratu[ ... ] . . 
Eskusatu behar dira eta g1belat:i hitz 
alferrak, arinak, iokolariak, dostailluak, 
eta guztien gaiñetik desonhestak, bano
ak eta ergelak (Gero, 396) 

y en otro lugar, especificando más las 
palabras malas, dice: Palabras torpes y 
locas, Y chocarrerías ~ truhanerías, que 
no convienen[ ... ] (Guia, 146a) 

Zeren Iondone Paulok dioen bezal~: Guarda también tu lengua de cualquier 

Corrumpun
t bonos mores, coll_oquza palabra torpe; porque las buenas, ~os

k tumbres se corrompen con las pl~ucas 
mala (1 Cor. 15). Solhas ga1xt_oe malas. La lengua descubre las aficiones 
galtzen dituzte aztura onak. Eta err~ten d 1 h b e· porque cual se muestra la 
dute filosofoek_ ~re: Voces sunt :igna fátic~m uJ ~descubre el corazón; ca de 
conceptuum. Mihiak deklaratzen u ~~ fo que el corazón está lleno, habla la 
dadukan bat bederak bere. gogoan ~ 1 (Guía 130b-13 la) 
bihotzean. Nor nola mmtzo balta engua ' 
kanpoan, hala ohi da b~renean . . Zer 
baitaduka gogoan, hura aiph!i nahi du 
iendartean, mihia da b1hotzaren 
mandataria, mihian da ezagun nor den 
bat bedera, eta bai nongo den ere. 
Iondone Petri ezagutu zen bezala (Gero, 
396) 

'ki El octavo aviso sea huir co~ , todo 
Halaber begiratu behar duzu em~te n estudio la demasiada conversac1on de 
sobera solhastatzelik, konbersatzeuk eta hombres Y muJ·eres (0. y C., 148a) 
hitztun izaitetik. (Gero, 397) 

. . H también los presentillos, visita-
[ ... ] emaztekin [ ... ] behin abiatuz gerot' ci~~~ y cartas de mujeres (Guía, 13 la) 
adiskidetuz gero, treba~uz gero, e a 
elkharrekin solhasean, h1tzketan, el~~-
ketan, presentk:etan, go~etan_, eta b1s~-
taketan hasiz gero, penl hand1a da an-
mako, eta exenplo gaixtoa munduko 
(Gero , 404) 

Errana da, haragiaren plazera, amorio 
desordenatua, sua bezala ~ela; eta s~ 
haren egurrak ian edan~ direla. Ede~1 
iatzotzu beraz egurrak, ian ezazu guu, 
eta edan gutiago, eta halatan,_ edo e~ta 
sua pitztuko, edo pitztua fite iraung1ko 
da (Gero, 405) 

El vino y la mocedad son dos_ incentivos 
de la lujuria. [ ... } ¿Para que ponemos 
leña en el fuego que arde? (Guía, 145a) 
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~--------------... .......::::--·::; ... 
Sabe! bethea, ianhariz, eta edariz gaiñez 
egina, ezta deusetako ere on, iokatzeko, 
minzatzeko, erasteko, eta erhokeria 
egiteko baizen. Nolite inebriari vino in 
quo est luxuria, dio Iondonne Paulok 
(Eph. 5). Etzaiztela hordi , etzaiteztela 
amoz betha, zeren amoa den lekhuan da 
haragiaren desira desordenatua. (Gero, 
408) 

Nahi dena izan kasto, eta alabaiña 
arnoan zopatua egon, eta asean ibili , 
halakoa dela, suari iraungitzeko olio eta 
orari bere ganik hastantzeko ogi 
puskaren emaitea bezala (Climac. cap. 
14). (Gero, 411) 

Nola haragiaren bekhatuan erori nahi 
eztuenak eduki behar baitu kontu, 
lehenbiziko bi zensuez, bistaz e ta 
gustuaz, begiez eta ahoaz: hala eduki 
behar du kontu , gaiñerako bertze zensu 
guztiez ere. Eduki behar du kontu 

enzuten da, hobe baillizateke, ez 
enzutea (Gero, 412) 

Bada begiratu behar da usnaren portalea 
ere, eduki behar da kontu sudurrez ere. 
Zeren sar diteke handik ere behar eztena 
Gero , 413) 

Ikhusteaz, minzatzeaz, enzuteaz, eta 
usnatzeaz egiten da bekhatu, ez ordea 
ukitzeaz bezala. [ ... ] 
Gaixtoeneko pontuan, desonheski 
bekhatuagatik, eta minzatuagalik ere, 
aitzinago iragaiten ezpada, ezta obrarik 
bedere: baiña ukituz gero, akhabatu da 
iokoa, egin da kolpea(Gero, 417-418) 

Barreneko aitzindari haur edo argi egille 
haur -zein deitzen baitute doktorek 
Synderesis-, da gure konzientzia edo 
arrazoi naturala (Gero, 420) 

Y si toda esta providencia se requiere en 
el comer, mucho mayor es necesaria 
para el beber cuando se bebe vino. 
Porque entre cuantas cosas hay con
trarias a la castidad, una de las más 
contrarias es el vino, del cual tiembla 
esta virtud como de un capital enemigo, 
porque el Apóstol ta tiene ya avisada, 
diciendo que en el vino está la lujuria 
(Guía, 145a) 

El vino y la mocedad son dos incentivos 
de la lujuria. ¿para qué echamos aceite 
en la llama? (Guía, 145a) 

En los oídos también conviene poner el 
mesmo cobro que en los ojos; porque 
por estas puertas entran muchas cosas 
en nuestra ánima que la inquietan, 
distraen y ensucian. Y no sólo nos 
debemos guardar de oír palabras perju
diciales [ ... ], sino también nuevas de 
cosas que pasan por el mundo que no 
nos tocan (Guía, 146a) 

Del sentido del oler no hay que decir; 
porque traer olores, o ser amigo dellos, 
demás de ser una cosa muy lasciva y 
sensual ... (Guía, 146a) 

¿Y que los tocamientos, en que va 
creciendo el peligro[ ... ]? [ ... J Porque es 
malo mirar a la mujer, y mas malo 
hablarla, y malissimo tocarla" (Alva
rado, Arte de bien vivir .. ., 250) 

Y desta manera nunca falta al que peca 
este criado, que los doctores llaman 
sindéresis de la consciencia, que entre 
todas las otras pérdidas queda salvo ... 
(Guía, 63a) 
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Beraz bere konzientziaren arauaz, haren 
buruz eta konseilluz gobematzen eta 
kidatzen dena ongi da, alegera da, 
kontent eta pagu da. Baiña bertzela, 
bere konzientziaren kontra dabillana 
gaizki da, beltz, ilhun, goibel eta triste 
da. 

Eta arrazoiñekin da hala. Zeren 
nola, zangoa, besoa edo gorputzeko 
bertze parte bat, bere tokitik eta iuntu
ratik ilkitzen, makhurtzen, aldaratzen 
edo enhardatzen denean ezin sosega 
baititeke, eta ez pausa, bere tokira eta 
lekhura bihur arteino (Cero, 422) 

Hala erraiten du San Agustinek Iainko
arekin mintzo dela: lussisti enim et sic 
est, ut poena sua, sibi sit, omnis 
inordinatus animus (Aug. lib. 1 Confes. 
cap. 12). Manatu zenduen eta hala da: 
konzientzia desordenatua, bera da, bere 
buruarentzat, pena eta gaztigu (Cero, 
423) 

Zapata bat duzunean neurri, iustu, doi; 
ezin paira dezakezu barrenean, den 
legarrik ttipiena: baiña zapata bak:etazko 
handi zabalak, eztira hain perilos; hek 
badute lekhu franko, oiña guti 
minberaturik, ez legarraren, baiña 
harrizkoen ere edukitzeko. 
Bada diferentzia haur beror da, 
konzienzia onaren eta gaixtoaren artean 
ere. Konzientzia onak:, iustuak:, ezin 
paira dezak:e bekhatu benial bat ere, 
baiña gaixtoak, lazoak, eztu mortalez 
ere konturik egiten. (Cero, 425) 

Konzientzia da behin ere lohakartzen 
ezten zerbitzari bat, marrantatzen edo 
erlasten ezten predikari bat, eta bethiere 
omasunera ahal bezanbat eramaiten 
gaituen kidari bat(Gero, 426) 

Arrazoiñekin erraiten du San Agustinek: 
Nullae poenae graviores quam malae 
conscientiae, in qua cum non habetur 
Deus, consolatio non invenitur (Aug. 
Sent. 191, Tom. 3). Ezta konzientzia 
gaixtoaren egitekoak eta penak baiño 
pena handiagorik. (Gero, 428-429) 

Lo cual generalmente se halla en todas 
las cosas. Porque ¿qué cosa hay en el 
mundo que estando desordenada no esté 
naturalmente inquieta y descontenta? El 
hueso que está fuera de su juntura y 
lugar natural, ¿qué dolores causa? El 
elemento que está fuera de su centro, 
¿qué violencia padesce? (Guía, 64a) 

Todo esto comprehende en pocas pala
bras Sant Agustín (Lib. 1. Confes c. 12) 
diciendo: "Mandástelo, Señor, y verda
deramente ello es así, que el ánimo 
desordenado sea tormento de sí mesmo" 
(Guía, 63b-64a) 

[ ... )unas abarcas hechas de un cuero de 
vaca, tan holgadas, que dentro de ellas 
trae una espuerta de tierra y piedras [ ... ) 
un zapato tan justo y tan a la medida del 
pie que una chinita, por más pequeña 
que sea, le da fatiga y no la puede sufrir 
[ ... ] 
Esta diferencia hay emre la gente [ ... ] 
que está prescrita para el Infierno, y la 
gente cortesana, criada para ser corte
sanos del Cielo; que aquestos calzan 
abarcas en la conciencia [ ... ) (Diego de 
la Vega39) 

[ ... ] pues así nos proveyó de un desper
tador40 que nunca durmiese, y de un 
perpetuo predicador que nunca se enmu
deciese, y de un maestro y ayo que 
siempre nos encaminase al bien (Guía, 
63a) 

Sant Isidoro [ ... ] dice [ ... ]: "Ninguna 
pena hay mayor que la de la mala 
conciencia" (Guía, 64a) 

39-"Sermón de San José" (1602), in Jorge Checa: Barroco esencial, Madrid, Tauros, 1992, 
270-271 or. 
40_ Komunitate erlijiosoetan erabilitako hitza; literalki "iratzarlea" beste guztiak 
iratzar tzeko ardura zeukana zen. 
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~---------------------· 
H~akoak, perilik eztuenean ere, uste du 
penl duela[ ... ] 
Gaixtoa bethi da gibe! belduni, eta 
gogan behartsu. 

y de ~quí ?~~ce que con cualquiera 
mala d1spos1c10n que tenga, luego está 
l~eno de temores Y sobresaltos si morirá 
si no mori~á, porque la vehemencia deÍ 
amor propio Y la pasión del temor le 
hacen haber miedo de las sombras y 
temer donde no hay que temer. 

Ga'! .ilhun~an bakharrik dohana deusen 
penl!J<. ez 1zanagatik ere, Iatz da, beldur 
da! 1z1 eta ikhara da: hala da bada 
gavctoa ere, de~en perilik ez izanagatik 
~r.e,_ bere konz1entz1ak akhusaturik latz, 
1z1, ikhara eta beldur (Cero, 432) 
hala bada, ~o!1zientzia gaixtoa duena 
ere, lehenb1z1ko aldi gaitzean den 
b~o ~inik ttipienean, da beld~ hil 
dadm, bma edeki diazoten (Cero, 433) 

[ ... luego se turba Y allera con el miedo 
de su mala consciencia, figurándosele 
que todo aquello puede venir por su 
causa (Guía, 63b) 

Err~iten du lob gizon saindu hark: 
Sonztus terroris semper in auribus eius 
et cum pax ~it, ill~ insidias suspicatu; 
(Job l~). Gll.lxtoan bethi dagoka bere 
beharnetan beldurtasunaren soiñua 
konzientziaren latztasuna, eta asaldua: 
eta bakean denean ere, uste du gerlan 
dela, eta orduan ere atrapatu nahiz, 
zelatan dagotzala (Cero, 433) 
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[ ... ] santo J~b (Iob. 15.), cuyas palabras 
e~ sentencia referiré aquí [ ... ]:[ ... ] 
Siempre suenan en sus oídos voces de 
temor y de espanto, que son los 
cl~o.res de la mala conciencia que le 
esta siempre remordiendo y acusando 
En m~dio de la paz teme celadas d~ 
enemigos, porque por muy pacífico y 
contento que viva, nunca faltan temores 
Y sobresaltos a la mala consciencia 
(Guía, 63b) 
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Zeren Senekak dioen bezala: Quid 
prodest recondere se et oculos Jw~nu:rz 
auresque vitare? Bona conscienti.a 
turbam advocar, mala autem in 
solitudine anxia est atque sollicita. Si 
Jwnesta sunt quae facis , omnes sciant, si 
autem turpia, quid prodest n~minem 
scire cum tu scias? (Senec. ep1s. 43). 
Zer probetxu da gordetzea, eta ienden 
beo"ietarik eta beharrietarik ihes egitea? o . 
Konzientzia onak agernan, eta 
iendartean ibili nahi du, fida da han ere. 
Baiña gaixtoak eztu nehon ere 
segurantzarik edireiten: ez etxean, ez 
kanpoan, ez bakharrik dagoenean, eta ez 
are konpainiatan denean ere. Zure obrak 
onak eta prestuak badir~, iakin. bitzate 
guztiek , baiña baldm ga1xtoak, 
desohorezkoak, eta desohoragarriak 
badira, zer probetxu da, ber~e~ ez 
iakitea, baldin zerorrek badak1zkitzu? 
Zerori zara, zure konzientzia da 
lekhukorik segurena: bertze guztiek 
faltatuagatik hark eztezake falta, hark 
on edukiko du, hark akhusakuto du. 
Hargatik erraiten du halaber Senekak: 

Nullum conscium peccatorum 
tuorum magis tenueris, quam te ipsum: 
alium enim potest effugere, te autem. 
numquam, nequitia enim ipsa est sui 
poena (Senec. lib. de moribus). Etzarela 
zure bekhatuak dakizkitenen, baten ere 
hain beldur, nola zeure buruaren; zeren 
bertzetarik badaidikezu ihes, eskapa 
zaitezke, baiña ez zeureganik. Zeren 
bekhatua bera da, bere buruarentzat 
pena, eta gaztigu (Gero, 435-436) 

Iob gizon saindu hari gerthatu zei~an 
kalte, galtze eta fortuna_ ga1xto 
guztietan, eskapatzen zen beth1 ere bat, 
abisatzeko eta berriaren ekhartzeko: 
Ego evasi solus, ut nuntiarem tibi (Job 
1). Hala eskapatzen da bada bekhatorea 
baithan ere konzientzia, eta konzien
tziaren mandataria eta eranzutea, berri 
ekhartzeko, abisatzeko, eta erraiteko 
zenbat kalte ethorri zaikan, eta zenbat 
ontasun galdu duen bekhatuaren egiteaz 
(Gero, 436-437) 

Y así dice Séneca: ¿Qué aprovecha 
esconderse y huir de los ojos y oí~os ~e 
los hombres?. La buena consc1enc1a 
llama por testigos á todo el mundo; pero 
la mala, aunque esté en la soledad, está 
solícita y congojosa. Si ~ bueno lo qu~ 
haces, sépanlo todos; s1 es malo, ¿qu~ 
hace al caso que no lo. sepan los orr~s, s~ 
lo sabes tú? ¡Oh ffilserable de t1, s1 
menosprecias este testigo! [ ... ] (Guía, 
64a) 

Y en otra [parte] repite lo mesmo, 
diciendo: "A ningún testigo de tus 
pecados debes temer más que a ti 
mismo; porque de todos los otros 
puedes huir, mas de ti no, como se~ 
cierto que la maldad sea pena de s1 
misma" (Guía, 64a) 

Y en figura desto leemos que entre 
todas las calamidades y pérdidas del 
santo Iob (Job. 1), nunca faltó un criado 
que escapase de aquella rota, el cual le 
viniese a dar cuenta della. Y desta 
manera nunca falta al que peca este 
criado, que los doctores llaman sindé
resis de la consciencia, que entre todas 
las otras pérdidas queda slavo y entre 
todas las otras muertes vivo; el cual no 
deja de representar al malo los bienes 
que perdió cuando pecó y el estado 
miserable en que cayó (Guía, 63a) 
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Konzientziak anhitz ofizio du [ ... ] Eta 
hain da fin eta egiati, ezen berak milla 
lekhuko balio baititu. Conscientia mille 
testes (Quintilian.). (Gero, 437) 

Y así dice Séneca: "( ... ] Pu . 
q~e la prop~a consciencia ~~l~s cieno 
dicen, por nul testigos" (Guia, 64~)como 

[ ... ) eta nola mundu hunetako ifernua 
baila konzientzia gaixtoa, hala dela 
halaber mundu hunetako parabisua 
konzientzia ona (Gero, 439bis) 

Así ~o llama Sant Agustín ( ... ]: "El 
alegna de la buena consciencia que h 
en el bueno, paraíso es" (Guia, 64b) ay 

Hala egiten zuen Iondone Paulok 
erraiten zuenean: Gloria nostra hae~ 
est, testimonium conscientiae nostrae 
(2 Cor. 1). Haur da mundu hunetako 
gure loria, eta parabisua, konzientziaren 
akhusamendurik gabe egoitea, barren 
hartan faltarik ez edireitea ... (Gero, 446) 

[ ... )~ice el Apóstol (2. Cor., l.): Nuestra 
glon~ es. el testimonio de nuestra 
c~msc.1e.nc1a, que es haber vivido con 
s~ph~1dad de corazón, y con pureza y 
smcendad, y no con sabiduría carnal 
(Guía, 65a) 

.Galdegin zeraukaten egun batez Bias 
filosofoari ea othe zenz munduan deus, 
deusen beldur etzenik. Eta ihardetsi 
zuen baietz, eta hura zela konzientzia 
ona (Gero, 448) 

Behin utzi zuen bekhatura berriz 
b~urtzen dena, konparatzen du Spiritu 
Samduak: bere okha egina iaten duen 
orarekin. Sicut canis qui revertitur ad 
vomitum, sic imprudens qui iterat 
stultitiam suam (Prov. 26). Eta Iondone 
Petrik, are gehiago konparatzen du 
halakoa lohira hidoiztatzera bihurtzen 
den urdearekin. Canis reversus ad 
vomitum, et sus lota in voluntabro luti 
(2 Pt. 2) (Cero, 470-471) 

Y Bías, otrosí filósofo insigne, pregun
~do quién. había en la vida que cares
c1ese de miedo, respondió que Ia buena 
consciencia (Guía, 65a) 

De donde nasce que acabando de 
confesar y comulgar, luego se vuelven á 
lo pasado; y que apenas as acabada 
aquella semana de la penitencia, cuando 
luego tornan á aquel mismo cieno en 
que ántes se revolcaban, y vuelven 
como perros á tragar lo que ya habían 
revesado (Prov. 26, 2. Pet.2) (Memorial 
215a) ' 

l. Urguillutasunaren contra humiltasuna 
2. Avariciaren contra, liberaltasuna 
3. Haraguizco bekatuaren contra, casti
tatea ... 

Gerla handia dute e lkharren anean 
berthutek, eta bizioek. Urguillutasunak 
gerla handia egiten dio humiltasunari; 
Abariziak, libertasunari. Haragiak kasti
tateari; inbidiak, karitateari; gulak, abs
tinenziari: kolerak, pazientziari; nagi
tasunak, dilijentziari. (Gero, 478) 

4. lmbidiaren contra onheriztea 
5. Gularen [ .. . )contra Abstinencia[ ... ) 
6. Hasserretassunaren contra, Diligencia 
(Materre, Dotrina ... , 27-28)41 

41
- Nab~ena da Marerreren liburuak duen akatsa, haserrearen aurkako berrucea (paziemzia) eca zazpigarren 

bekatuaren izena (nagitasuna) falta baitira. 
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Hunen arauaz erraiten du San Porque, como dice Sant Agustín, no son 
Agustinek: Nullo modo sunt onerosi penosos los trabaj_os de los ~ue aman, 
labores amantium, sed etiam ipsi sino antes ellos mismos delenan, como 
delectant, sicut venantium, los de los que pescan, montean y cazan 
aucupantium, piscantium. Nam in eo (Guía , 108a)42 
quod amatur, aut non laboratur, aut et 
labor amatur (August. de bono viduit. 
Tom. 4). Amorioz eta gogotik 
dabilzanen trabailluak, eztira trabaillu, 
aitzitik, hetan altsegin hartzen da: 
ihiztariak, arranzaleak, pilotariak, 
dantzariak, nekhatzen dira, trabaillatzen 
dira; eta alabaiña trabaillu hura guztia 
bestatzat hartzen dute (Gero, 488) 

Ikhusiko duzu zenbat pena iragaiten ¿Quién hace a la madre no sentir los 
duen ama batek bere haur ttipiarekin; trabajos continuos de la crianza del 
eta guztiz ere, haurra xarra, zakartsua niño, sino el amor? (Guia, 108a) 
eta hazkari gaitza denean. Eztio lorik 
egitera utzten, gau eta egun haren 
mainatzen eta errekaitatzen, bere burua 
deseginik, hari behar du. Eta guztiarekin 
ere ama erhoa, hartan loriatzen da: 
gauaren erdian iaikirik, eta bere loa 
galdurik, haur harekin, milla erhoke~a 
erraiten duela, dostatzen da. Zeren malle 
baitu, amorío, baitiaduko (Gero, 488) 

Are gehiago edirenen dugu errax eta De aquí nasce llamarse el yug? de Dios 
arin Iainkoaren lege saindua. Zeren lege suave (Mt. 11), porque lo tiran dos; 
haur uztarri baita, eta uztarria, biak conviene a saber: Dios y el hombre; y 
iasaiten eta eramaiten baitute [ ... ] así lo que la naturaleza sola hacía difi
[ ... ] zurekin da Iainkoa, laguntzen cultoso, la divina gracia hace ligero 
zaitzu, kidatzen zaitu. Eta halatan da (Guía, 107b) 
Iainkoaren lege saindua errax, eta arin_ 
(Gero, 494-495) 

Ex attrito per sacramentum fit 
contritus. (Gero, 528) 

Porque cierto es que hay muchas 
maneras de atrición y de dolor y que no 
por cualquier atrición destas se hace el 
hombre de atrito contrito (Guía, 100a)43 

42_ Villasantek emana (1972, 154-155) 
43_ Villasantek emana (1972, 148-149) 
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Arimako eritasunetik sendatzeko, erre
medioa da kofesatzea. Untzia galduz 
gero, zer erremedio izanen du marinelak 
salbatzeko? Zur puska bati lotzea, 
thaula baten edo ohol baten atrapatzea, 
eta harekin batean, hari datxekala, ieri 
kostaren atrapatzea. Poenitentia est 
secunda post naufragium tabula. Untzia 
galdu ondoan atrapatzen den thaula 
haren pare da, bekhatutan erori, eta tor
mentatu denarentzat, kofesatzea (Gero, 
530) 

Are gehiago maiteago eta estimatzenago 
du Iainkoak penitenzia egiten duen 
bekhatorea, penitenziaren premiarik 
eztuen iustua baiño. Zeren perilean eta 
galdu gordean ibili diren gauzen 
edireiteaz, atseginago hartzen baitugu, 
bethiere segurean eta peril gabe egon 
direnen ikhusteaz baiño. 
Gerlaren ondoan estimatzen da bakea: 
tormenta iragan denean, prezatzen da 
denbora ederra: eritasuna ioan denean, 
edukitzen da ezertan osasuna. Eta 
zenbatenaz eta gerla, tormenta eta 
eritasuna izan baitira handiago eta pe
rilosago, hanbatenaz gero ondoko 
bakea, denbora ederra eta osasuna ere 
dira prezatzenago, estimatzenago (Gero, 
552-553) 

A esto [konfesatzeari, alegia] llam 1 
sanctos doctores segunda tabl an os 
de met""" , . a, usando 

<UOra o seme•anza d l 
na fr · . , " e que en u agio se as10 de una tabla 
escapó con la vida Dº . , nl y en ella 
ab · IJero e segunda 

t l!i, para dar á entender que había a 
habido otra enfermedad en la .1 Y 
1 d • cua por 

e peca o de ~uestros padres había el 
mundo padesc1do otro naufragio . 
versal [ ... ](C. y E. , 15Ib) um-

Pues, ¿qués, Dios mío, lo que pasa en el 
alma cuando se alegra mucho más con 
las co_s~ que ama, si las halla o recobra, 
que s1 siempre las hubiera poseído sin 
perderlas? Y esto es así y tan evidente, 
que todas las cosas nos lo testifican y 
tenemos mil ejemplos que lo com
prueban. Triunfa un emperador cuando 
ha vencido; y no venciera si no hubiera 
peleado; y cuanto mayor fué el peligro 
de la batalla, tanto mayor es la alegría 
en el triunfo. Sorprende una tempestad a 
los navegantes [ ... ], pero serénase el 
cielo, sosiéganse los vientos y abonán
zase la mar y todos se regocijan 
sumamente porque también sumamente 
temieron. Cuando enferma una persona 
amada y el pulso indica una calentura 
maligna y peligrosa [ ... ] Comienza a 
mejorar, y [ ... ] hay mayor alegría y re
gocijo [ ... ] (S. Agustín, Confesiones ... , 
376-377)44 

44
- Latinezko bertsioa emateko aukera bagenuen ere, nahiago izan dugu 

gazteler~koa, argigarriago izango zelakoan . Tamalez, ez dugu paradarik izan itzulpen 
zeharo h terala (eta gure asmoetarako egokiagoa) zen Rivadeneirarena (1596) hona 
ekartzeko. 
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Zer nahizu gehiago, dio San Agustinek: 
Edendi et bibendi voluptas nulla est, 
nisi praecedat esuriendi et sitiendi 
molestia. Et ebriosi quaedam 
salsiuscula comedunt, quo fiat molestior 
ardor, quem cum extinguit potatio, fiat 
delectatio. Et institutum est, ut iam 
pactae sponsae non tradatur statim, ne 
vilem habeat maritus quam non 
suspiraverit dilatam (Aug. lib. 8 conf. c. 
3). Baldin plazera, plazer, eta atsegina 
atsegin izanen bada, behar da aitzinetik 
aphur bat bedere nekhatu eta unhatu. 
lakinen bada zer den plazera, frogatu 
behar da lehenik zer den desplazera. 
Gaitzen berririk eztakienak, eztu 
ontasuna estimatzen. Loan ezta gozorik, 
logale eztenean: eta ez ian edanean ere, 
asea dagoenean. Eta halatan edale on 
batzuek bilhatzeintuzte bianda gaziak 
egarriaren pizteko, eta pizturik edatean 
plazer gehiago hartzeko. Halatan 
ordenatu zen halaber, etzekiola espos 
berriari, berehala lehenbiziko gutizia
menduan edo aiphamenean bere esposa 
eman, nekez izana hobeki estima zezan, 
edo file izana arbuia etzezan (Gero, 
553) 

Artzaiña alegeratzenago da ardí errebe
latu baten edireiteaz, artalde osoaren, 
larre onean, alba dela, iakiteaz baiño. 
Aita batek atseginago hartzen du. 
denbora luzeaz mututurik egotu den 
semearen ahotik hitz baten enzuteaz. 
bertze seme !!llztiak ederki minzatzen 
direla aditzeaz baiño. Halatan bere 
hazienda partea, ian edanean eta emaz
tétan gastaturik galdua eta desegina, 
bihurtu zen semeari, egin zioen bere 
aitak besta gehiago, bethiere etxean bere 
manuko egon zeikanari baiño. Zeren 
etxekoa bethiere segurean ikhusten 
baitzuen, baina bertzea, galdutzat zedu
kana, koberatu baitzuen. (Gero, 554) 
(azpimarrak gureak <lira) 

Hasta los mismos deleites comunes y 
ordinarios [ ... ] los consiguen los hom
bres, mediante algunos disgustos y 
molesúas [ ... ] No hay deleite en el 
comer y beber sin que preceda la 
molestia del hambre y la sed, y por esto 
los bebedores de vino comen algunos 
bocadillos salados, con que se excita 
una sequedad y ardor molesto que con 
beber se apaga, y al apagarse deleita. 
También es costumbre bien establecida 
que las mujeres, prometidas en matri
monio, no las entreguen sus deudos y 
parientes a los que se hayan desposado; 
para que suspirando por ellas algún 
tiempo, mientras son sus prometidos, las 
[ ... ] estimen más cuando maridos. (S. 
Agustin, Confesiones .. ., 377) 

Y nosotros también recibimos gran 
regocijo y consuelo cuando oímos decir 
a San Lucas, cuán grande es la alegria 
de los ángeles, al ver volver regocijado 
al pastor que lleva sobre sus hombros la 
oveja descarriada; {. .. ] y cuando a ella 
vuelve vuestro hijo menor que había 
muerto y resucitó; que se había perdido 
y fué hallado (S. Agustín, Confe
siones ... , 375-376)45 

45_ San Agustinek kapirulu honetako hasieran ematen diruen tesm erreferentziak Axulanenean bukaeran daude, 
exenplu gisa. Erreferentzia horiek -pasarte hauen hasieran urdazubianak zeharka aipatzen dituenak, hain zuzen· 
Lukasen Ebanjeliotik harruak dira (Lk 15, 3-7 eta 15, 8-24) eta hiru parabola jasotzen dituzte. Nabarmentzekoa da 
noia egokitzen duen Axulanek konparazio bat egoera konlcretura (ikus azpimarratutakoa). 
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Hala lainkoaganako amorioak, bekhatu 
egiletik, gibelatzenba eztuena ere, 
ifemuko penen beldurrak gibelatu behar 
du. 

Eta haur da egundaiñoz gero, gure 
Iainkoak, bekhatore bihotz gogorrari, 
bere gogortasunaren hautsteko, eta 
beratzeko, ediren duen erremedio han
dietarik bat: mahatxatzea, erraitea, eta 
gogora ekhartzea, begira duela, gaztigu 
paregabe bat, pena handi izigarri bat 
harentzat prestatua, eta ordenatua 
dagoela. (Gero, 571) 

Halatan londone Ioannes Baptistak, 
ziakienak bezala, egin zuen pontu hune
tzaz, ifemuko penez, bere lehenbiziko 
predikua, erraiten zuela: Facite fructus 
dignos poenitentiae. /am enim securis 
ad radicem arboris posita est. Omnis 
arbor quae non f acit fructum bonum, 
excidetur, et in ignem mittetur. 
Begirautzue, egizue penitenzia, eta 
egizue, egin ditutzuen bekhatuen 
arauaz. Fructus dignos poenitentiae. 
(Le. 3). Bekhatu handiakgatik peni
tenzia handia. Zeren iakin behar duzue 
ezen haizkora, zuhaitzaren erroari 
kheinatua dagokala, eta fruiturik iasai
ten eztuena, ebakia izanen dela, eta sura 
egotzia. Haur da Iondone loannes 
Baptistaren lehenbiziko predikua. Haur 
da ethorri zenean, berekin ekharri zuen 
berria. Eta berri hunekin, hunelako 
gaztigua, ifernuko sua, gaixtoentzat 
ordenatua zegoela enzutearekin, hain 
izitu, eta ikharatu ziren, ezen presenteko 
guztiak, are ziren gaixtoenak ere, ethorri 
baitzeitzan galdegitera: Quad faciemus? 
Zer eginen dugu bada? Zer izanen da 
gutzaz? Nola edo zer moldez 
eskapatuko gara, zuk diozun pena handi 
hetarik, ifernuko sutik? Bada Iondone 
Ioannes Baptistak, predikari handi hark, 
orduan iende hei erraiten zerauena, 
erraiten deratzuegu guk ere orai zuei. 
Egia da, ez hark bezalako saindu
tasunarekin, eta ez fintasunarekin, bai 
ordea hark erraiten zerauen egia bera 
Zeren hark predikatzen zuen legea, 
fedea, eta Iainkoa predikatzen, eta 
eskiribatzen dugu guk ere: ezta hunetan 
diferentziarik. Erraiten deratzuegu guk 
ere hark bezala (Gero, 571-572) 

Uno de los - · - pnnc1pales medios que 
nuestro Senor ha usado m h uc as veces 
para enfrenar los corazones de los 
hombres y tr~erlos á la obediencia de 
sus mandam1entos, ha sido ponerles 
delante_ los cas.tigos y penas horribles 
que estan aparejadas para los rebeldes y 
quebrantadores de su ley [ ... ]en los 
tiempos pasa~os usó nuestro Señor mas 
deste remedio que de otros, [ ... ] de 
temores y amenazas.[ ... ] 
Este_ pues era uno de los principales 
medios de que Dios usaba (M emon·at 
205a) ···• 

Y de ~quí es 9ue c.on esta declaración y 
embajada fu~ env~ado el glorioso pre
c~~or de Cnsto a predicar al mundo, 
d1c1endo que ya estaba el cuchillo 
I?uesto á la raiz del árbol, y que todo 
arbol que no diese buen fructo, había de 
ser cortado y echado en el fuego (Luc. 
3) [-: ·l Esta fue la predicación y 
embajada que el sancto Precursor trajo 
al mundo. Y fué tan grande el trueno 
destas palabras, y el espanto que 
causaron en los corazones de los 
hombres, que acudieron á él de todos 
los estados y suertes de gentes, hasta los 
publicanos y soldados (que suele ser 
gente mas desalmada), y todos pregun
taban al sancto varon, cada uno por su 
parte, ¿qué habían de hacer para 
salvarse y escapar de aquellas tan 
terribles amenazas que predicaba? Tan 
grande era el temor que dellas habian 
concebido. Pues esto es agora, hennano 
mio, lo que tambien aquí de parte Dios 
te denunciamos, · aunque no con tanto 
espíritu y sanctidad de vida; pero (lo 
que hace mas al caso) con la misma 
verdad y certidumbre; pues no es otra la 
fe, ni el Evangelio que Sant Juan 
entónces predicaba, que el que nosotros 
agora predicamos (Memorial ... , 205) 
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[ .. . ) begira duzuela, haizkora 
zuhaitzaren ondoari kheinatua dagokala 
[ ... ]. Eta bihia, onak, zeruko bihitegian 
ailtxatuko direla: eta Iastoa, gaixtoak, 
ifemuko labean. Sekula fingabekotzat, 
sua datxetela egonen direla (Gero, 572) 

Haur da egia: eta hauk dira, geure 
Iaungoikoak aitzinetik, egiten derauz
kigun mehatxuak, kheinadurak, eta bere 
predikariez emaiten derauzkigun abisu
ak, haukin batean, izi gaitezin, ikhara 
gaitezin, eta ikharaturik, gero eginen 
dugula diogun ontasuna, presenteon 
dagigun amoreakgatik (Gero, 572-573) 

Egia da zeruko loriaren esperantzak, 
hango plazer handi heken konside
ratzeak, alegeratzen du giristinoa, eta 
bai prestuki bizitzeko desira batekin ere 
ibentzen. Baiña komunzki , hobeki 
ukitzen du bat bedera, ifernuko penén 
beldurtasunak, zeruko Ioriaren esperan
tzak baiño (Gero, 573) 

Zeren nola osasunak baiño, eritasunak 
hobeki gogoeta eragiten baiteraku, eta 
bai ethorkizunean ere pensa arazitzen 
(Gero, 573) 

Zeren bandiak, bortitzak, eta izigarriak 
baitira ifemuko pena hek (Gero, 574) 

Eta eztezazula ez pensa, ifemuko su 
hura, hemengo su bauk bezala izanen 
dela. Baiña hura, nola izanen baita 
Iainkoak berak pitztua eta egina, hala 
izanen da hemengo suak baiño beroago 
eta goriago. Halako moldez ezen 
hemengo sua, hangoarekin 
konparaturik, pintatua bezala izanen 
baita (Gero, 580) 

[ .. . ) diciendo que ya estaba el cuchillo 
puesto á la raiz del árbol [ ... ) y que el 
trigo encerrarla en su granero; mas que 
las pajas quemarla en un fuego que 
nunca se hubiese de apagar 
(Memorial..., 205) 

[ ... ) por esta causa en los tiempos 
pasados usó nuestro Señor mas deste 
remedio que de otros, como paresce 
claro por las escripturas de los Profetas, 
que están llenas de temores y 
amenazas.[ ... ) 
Esta fue la predicacion y embajada que 
el sancto Precursor trajo al mundo 
(Memorial ... , 205) 

Porque dado caso que tambien mueve 
mucho á esto la esperanza de los bienes 
que en la otra vida se prometen á los 
buenos, pero ommunmente mas nos 
suelen mover las cosas tristes que las 
alegres (Memorial..., 205a) 

[ ... ] y mas nos aflige la enfermedad, que 
nos alegra la salud; por donde por el 
mal de la enfermedad conoscemos el 
bien de la salud, como por cosa tanto 
mas conoscida, cuanto mas sentida 
(Memorial..., 205a) 

Esta muchedumbre de penas nos 
significa la Escriptura divina, cuando 
dice que en el infierno habrá[ ... ] por las 
cuales se nos figura la muchedumbre de 
terribleza espantosa de los tormentos de 
aquel lugar (Memorial..., 206a) 

Comenzando pues por las penas de los 
sentidos exteriores, la primera es fuego 
de tan gran ardor y eficacia, que, según 
dice Sant Agustín (Tom. 10. App. de 
divers. serm. 59. c. 18 eta alibí saepé), 
este nuestro de acá es como pintado si 
se compara con él (O. y C., 49a) 
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Orai hemen galdegin ahal diteke, ea 
ifemuan berorik baizen hotzik izanen 
denz? Eta bada erraiten duenik baietz: 
eta nola ifemuan izanen baita bero 
handi bat, hala izanen dela halaber hotz 
handi bat, izotz, horma, elhur : eta 
ifemuan daudenak aldatuko direla 
batetik bertzera, bero handitik botz 
bandira, eta hotz handitik bero handira. 
Baiña bitartean, batetik bertzera 
aldatzean, ezaiela penarlk arinduko. Eta 
hunela erraiten dutenek, batzen dute 
okhasino, hunela erraiteko, Iob gizon 
saindu haren erran batetarik: A d 
calorem nimium transeat, ab aquis 
nivium et usque ad in/eros peccatum 
illius (lob 24 ). Bero handira iragan bedi, 
elhur uretik, eta ezta ifernuraino 
baratuko haren bekhatua. Beraz badirudi 
ezen ifemuan izanen dela hotz eta bero, 
ur eta su. (Gero, 583) 

Arimak bere penak bezala, arimaren 
potenziek eta botherék ere, zein baitira 
adimendua, borondatea, eta memoria 
izanen dituzt~ bere pena moldeak, bere 
bereak, eta bereziak. Adimendua 
egosiko da bere baithan barrena, hanbat 
pena eta hain handiak pairatu behar 
dituela konsideratzeaz: eta gogoaren 
bertzetara aldatzeko, astirik ere gabe, 
bethiere egonen da pena hetan 
pensatzen eta penatzen; borondatea ere 
ibiliko da haserretua herra errabiatu 
batekin Iainkoaren kontra, zeren hanbat 
gaitz, eta pena emaiten dioen. Bada 
memoria ere bere baithan nahasiko eta 
nekhatuko da, bere faltaz hartara dela, 
eta bethi hala egon behar duela 
orhoitzeaz (Gero, 586) 

~ Con esta pena se juntará otra contraria 
á ella, aunque no ménos intolerable, que 
será un horrible frío que con ninguno de 
los nuestros se puede comparar; el cual 
se dará por miserable refrigerio á los 
que arden en aquel fuego, pasándolos, 
como se escribe en Job (lob. 24. Quod 
est gravissimum tormentum. Viv. 
Basilium in hom. quadraginta marty
rurn), de las aguas de nieve á los calores 
del fuego (0. y C., 49a)46 

Gravísimas son todas estas penas de los 
sentidos exteriores del cuerpo; pero 
mucho mayores serán las de los senlidos 
interiores del ánima [ ... ] . Porque 
primeramente la imaginación será allí 
atromentada con una tan vehemente 
aprehensión de aquellos dolores, que en 
ninguna otra cosa pensará, ni podrá 
pensar [ ... ) La memoria también por su 
parte los atormentará cuando allí se les 
acuerde de su antigua felicidad, y de sus 
deleites pasados, por los cuales vinieron 
á padescer tales tormentos [ ... ] Mas 
mucho mayor aun será cuando se 
pongan á medir la duracion de los 
placeres pasados con la de los doloresn 
presentes, y vean cómo los placeres 
duraron un punto, y los dolores durarán 
para siempre [ ... ] Sobre todo esto 
¿cuáles serán los tormentos y dolores de 
la mala voluntad? En ella estará siempre 
una invidia rabiosa de la gloria de Dios 
[ ... )(O. y C., 50a, 50b eta 51a) 

46-"0tras veces parece referirse a él (Granadari, alegia) y aun refutarle, sin 
nombrarle" esanez, aipatu adibidea eskaintzen zuen Villasan tek (1962, 7-8) 
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Eta arimak eta arimaren potentziek 
bezala, izanen dituzte gorputzak, eta 
gorputzaren zensuek ere, zein baitira 
bista, enzutea, usna, gustua, eta ukitzea, 
nork bere gaztigu molde bere gaiñez
koak47. Lehenbizikoarik: Visus, begie
tako bista izanen da penatua [ ... ] (Gero, 
586-587) 

Halaber: Auditus, enzutea, beharriak 
izanen dira penatuak, eta iarriko dira 
harrituak. Zeren eztute enzunen, 
oihurik, nigarrik, marraskarik, deiha
darrik, deithorarik, auhenik eta nigarrik 
baizen. Hango kantuak, leloak eta 
bozkarioak, izanen dira, ayak, hats
beherapenak, inzirinak, nigar-xopinak 
eta arrenkurak: bethiere amegatzen eta 
maradikatzen dutela bere buruez eta 
erori zaien zorthe gaixtoaz. (Cero, 588) 

Halaber, Odoratus, usna, sudurrak 
izanen dira penatuak, usain gaixto batez, 
khirats handiaz. Zeren bataz azken 
egunean, iautsiko baitira, gaixtoekin 
batean, munduko hatskeria guztiak 
ifemura: eta berriz bertzea, zeren nola 
zeruko lorian daudenek izanen baitute 
usain ona, hala ifernuan daudenek 
izanen dute gaixtoa: eta usain gaixto 
hartzaz, egonen dira bethiere sudurrak 
betheak eta khirastuak. (Gero, 588) 

Halaber, Gustus, gustua, ahoko zaporea 
izanen da penatua: bataz gosez eta 
egarriz, eta bertzea, zenbait · ianhari 
urdinduz, eta edari zurminduz. Hemen 
hemengoek bezala, han ere hangoek 
besta eginen diote. Ordea diferentki. 
Hemengo gozotasuna eta ian edaneko 
plazera, hango mintasunaz eta bianda 
gaixtoez, ahantz arazitzen deraukatela. 
(Gero, 588) 

Y no solamente los atormentará el frío y 
el fuego, sino también los mesmos 
demonios [ ... ] los cuales con su vista 
atormentarán los ojos adúlteros y 
deshonestos [ ... ] (O. y C., 49a) 

Y si esta pena se da á las narices; ¿qué 
tal es la mayor que se dará á las orejas, 
con las cuales se cometen mayores 
pecados? Estas pues serán atormentadas 
con perpetuas voces, y clamores, y 
gemidos, y blasfemias que allí sonarán. 
Porque así como en el cielo no suena 
otra cosa sino Alleluya perpetua y 
alabanzas divinas, así no suena otra cosa 
[ ... ) sino blasfemias y maldiciones [ ... ] y 
grandes alaridos [ ... ] sino gritar, y 
blasfemar, y renegar de Dios [ ... ] (O. y 
C., 49b-50a) 

Al tormento de los ojos se añade otra 
pena terrible para las narices, que será 
un hedor incomportable que habrá en 
aquel lugar, para castigo de los olores y 
atavíos que los hombres carnales[ ... ] (0. 
y C.,49b) 

Ni tampoco faltará á la lengua y al gusto 
regalado su tormento (O. y C., 50a) 

47- Iñazio Loiolakoak aspaldian (1548an) proposatua zuen infernuko penen 
hausnarketarako bost zentzuen erabilera sistematikoa (ik. Ejercicios espirituales, 
lehenengo asteko bosgarren meditazioa) 
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Hemengo eritasunek eta oiñhazek, 
eztute komunzki, behin ere gorputz 
guztia osoki hartzen. Batean begietan 
duzu min, eta ez orduan beharrietan: 
bertzean eskuetan, eta ez oiñetan. Eta 
hunelatan parte batean min izanagatik, 
eztuzu bertzean min, eztuzu oinhaze 
osoa eta ez guztietakoa. Eta alabaiña 
parte batetako oiñhazeak berak, hagin 
batetako minak, hain penatzen eta 
asaldatzen zaitu, non gau guztian lorik 
egin gabe edukitzen baitzaitu. Zer 
lizateke bada, baldin gorputz guztian, 
eta gorputzeko endrezera, aurkientza. 
iuntura eta parte guztietan, osoki, 
berdinzki, eta batetan oinhaze bazendu, 
eta oinhaze harekin erreka batetan, 
guztiek utzia, bazeneuntza? Orduan 
zinez zinateke on-behar, ondikozko eta 
urrikalkizun. Hala da bada, eta are 
urrikalkizunago, ifernuko penetan 
dagoena. Zeren hura da osoki guztia eta 
guztietan eri: hura da guztietan minez 
eta oinhazez gainez egina: eztu 
bazterrik, eztu huts-gunerik, guztia da 
bethea. Eta ongi da hala den. Zeren nola 
gorputz guztiaz, eta gorputzeko parte 
guztiez, osoki, bekhatu egin baitzuen, 
arrazoin da halaber, gorputz guztiaz eta 
gorputzeko parte guztiez osoki paga 
dezan, 'eta guztietan den alde guztiz 
penatua, gaztigatua eta oiñhazeztatua 
(Gero, 589-590) 

[ ... ) es de saber que todos los males 
desta vida son males particulares, y por 
esto no atormentan generalmente todos 
nuestros sentidos, sino uno solo ó 
algunos. Y poniendo agora ejemplo en 
las enfermedades corporales, vemos que 
hay un mal de ojos, otro de oídos [ ... ] 
Ninguno destos males es universal de 
todos los miembros, sino particular de 
algunos dellos. Y con todo esto vemos 
la pena que da un solo mal destos, y la 
mala noche que pasa un doliente con 
cualquiera dellos, aunque no sea mas 
que un dolor de una muela. Pues 
pongamos agora caso que algun hombre 
estuviese padesciendo un mal tan 
universal, que no le dejase miembro, ni 
sentido, ni coyuntura sin su proprio 
tormento, sino que en un mismo tiempo 
estuviese padesciendo agudísimos 
dolores en la cabeza, y en los ojos, y en 
los oídos, y en los dientes [ ... ] y (por 
abreviar) en todos los otros miembros y 
conyunturas de su cuerpo; y que así 
estuviese tendido en una cama 
cociéndose en estos dolores, y teniendo 
para cada uno de los miembros su 
proprio verdugo: el que desta manera 
estuviese penando, ¿qué tan gran trabajo 
te paresce que pasaría? ó ¿qué cosa 
podría ser mas miserable y mas para 
haber piedad? [ .... Pues esto es, hermano 
mio [ ... ) lo que no por una noche, sino 
eternalmente se padesce en aquel 
malaventurado lugar. Porque así como 
los malos con todos sus miembros y 
sentidos ofendieron á Dios, y de todos 
hicieron armas para servir al pecado, así 
ordenará él que todos sean allí 
atormentados (Memorial ... , 205b-206a) 

459 



Oiñhaze hek, dolorezko dolore hek, Mas allende destas (penak) generales 
emaiten zaitza ifernuan dagoenari, hay otras particulares que alli padesce 
diferentki, egin zituen bekhatuen cada uno, segun la calidad de su delicto. 
diferentzien arauaz. Han urguillua, Y confonne á esto los sobrebios serán 
handi nahia, desohorezki oiñen azpian allí abatidos y humillados, y llenos de 
erabiliko, eta ostikatuko da. Han confusión; los avarientos padescerán 
abariziosa, diruz betherik zegoena, miserable necesidad; los glotones 
nezesitate handian, munduko beharrik rabiarán con perpetua hambre y sed, los 
beharrena baiño beharreanago iarriko lujuriosos arderán en las llamas que 
da. Han sabeldarraio, golosa, lamitia, ellos mismos encendieron. Y los que 
ian edanera emana, guiara eroria, gosez toda la vida anduvieron á caza de 
eta egarriz ur xorta bat ere ezin placeres y deleites, vivirán en continuo 
erdietsiz, amitua ibiliko da, flakatua, eta llanto y dolor (Memorial ... 208b) 
iragana iarriko da. Han arnegaria, 
mihitik urkhatua dilindaka egonen da. 
Han emakhoia, haragiaren lohian 
lizundua, eta hidoiztatua ibili dena, 
Deabru izigarriek ... (Cero, 590-591) 

Halakoez mintzo dela erraiten du Errege Por eso dijo el Profeta: Así como ovejas 
Davitek: Sicut oves in inferno positi están puestos en el infierno, y la muerte 
sunt, rnors depascet eos (Ps. 48). Ardi los pascerá. La yerba que se pasee no se 
artaldeak bezala tropelaka, eta parzelaka arranca del todo; porque queda viva la 
ifemuan egonen dira, herioak raiz, que es el origen de la vida, la cual 
bazkatukoitu, herioa izanen da heken la hace tomar á revivir, para que otra 
bazka, eta bai hek ere herioaren. vez se pueda pascer. Y por esto es 
Kondenatuaren penatzea konparatzen da inmortal el pasto de los campos, porque 
ardiaren belhar iatearekin. Hala dio San siempre se pasee, y siempre revive. 
Gregoriok: Depascere dicitur. Quia Pues desta manera se apascentará la 
sicut ovis depascens herbam, non eam muerte en los malaventurados; y así 
radicitus evellit, sed ita pascit, ut somo la muerte no puede morir, así 
manente radice iterum herba crescat, ut nunca se hartará deste parsto, ni se 
iterum depascatur: ita mors semper cansará en este oficio, ni acabará jamas 
depascit miseros, quia semper illis de tragar este bocado; porque ella tenga 
relinquitur vita ut tormenta valeant siempre que comer, y ellos siempre que 
sustinere. Nola ardiak ezpaitu behin ere padescer (0. y C., 52b) 
belharra osoki akhabatzen, eta ez 
erroetarik atheratzen, baiña gaiñeko 
ostoa ian, eta utzten baitu bethiere 
barreneko erroa, eta zaiña, berriz ere 
ostoa eginik, berriz hartarik ian 
dezakeien bezala: hala herioak, penak, 
doloreak, minak, eta oinhazeak iaten 
dute kondenatuetarik, behin ere erroa 
athera gabe, bizia akhabatu gabe. 
Halatan bethi ere bizitzen direla, bethi 
ere penatzeko (Cero, 592-593) 
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Kanpoan suak erratzeintu, eta barrenean 
harra alba zaie. Eta har hartzaz erraiten 
du Isaias Profetak: (Is. 66) Vermis 
eorum non rnorietur. Heken barra ezta 
ez hemengo bar hauk bezala, haragiz 
egina, eta bizirik dabillana. Baiña hura 
da konzientziaren akhusamendua, 
autsikia alhadura, ximikoa, eranzutea: 
eta ifemuan daudenek bere baithan 
duten damua, urrikia, eta orhoitzea, nola 
izan zuten indar, antze, ahal, esku, eta 
bothere, pena hetarik guztietarik 
eskapatzeko: eta nola guztiarekin ere, 
bere faltaz etziren eskapatu, bere faltaz 
galdu ziren: eta utzi zuten eskuen artean 
izan zuten denbora, okhasinoa, eta 
aparaillua probetxatu gabe iragaitera, 
eta galtzera (Cero, 594) 

Eta hunela orhoitze hunek akhusa
tzeintu, larrutzeintu, desegiteintu, errai
ten duela bat bederak bere baithan: Ha 
ene galdua, ene zoro adimendu gabea, 
zertan pensatzen othe nuen nik, bizi 
nintzen denboran, neure burua neure 
eskuko nuenean? Anhitzetan erran 
zeitan [ ... ] (Cero, 594) 

Bada orai paga dezadala: lekhu dolo
rezko hunetan, hunenbat dolorerekin, 
eta dolorezko lagunekin, mendez 
mende, sekulakotzat geldi nadilla. Zeren 
hala dut merezi . Eznuen erein, ezta 
arrazoin bil dezadan. Eznuen irabazi, 
ezta arrazoin goza dezadan. Eta neurk 
dut falta , eztu bertzek parterik: ezin 
demaiot bertzeri atxakiarik, neurk neure 
burua galdu dut (Gero, 595) 

Eta haur da gau eta egun, behin ere ase 
gabe, sosegatzera utzi gabe, alba zaien, 
eta alhako zaien barra: probetxu gabeko 
urrikia, denbora ioanez gerozko damua, 
dolua eta nigarra: Zein baita, ifemuan 
daudenek duten pena handietarik bat 
(Cero, 595) 

A todas estas penas se añade da de 
aquel perpetuo gastador, que es el 
gusano de la consciencia, de quien 
tantas veces hace mención la Escriptura, 
diciendo: El gusano dellos no morirá[ ... ] 
Este gusano es un despecho rabioso, y 
un arrepentimiento infructuoso que los 
malos allí siempre tienen, acordándose 
el aparejo y tiempo que aquí tuvieron 
para escapar de aquellos tan grandes 
tormentos, y cómo no quisieron aprove
charse dél (Memorial..., 207b) 

Pues cuando el miserable pecador [ ... ] 
se acuerde de cuántos días y años dejó 
pasar en vano [ ... ] ¡Oh si supieses 
considerar cómo estará allí cada uno 
despedazándose, y carcomiéndose entre 
sí mismo, y diciendo: ¡Oh miserable de 
mí, y qué tiempo, y qué oportunidades 
dejé pasar en vano! Tiempo hubo que 
[ ... ] (Memorial..., 207b eta 208b) 

'Oh furias infernales, despedazad y 
comed mis entrañas, que yo lo tengo 
merecido. Merezco rabiar de hambre 
[ ... ] Merezco no coger, pues no sembré; 
y no tener, pues no guarde; y que no me 
dén agora lo que pido, pues cuando me 
rogaban con ello, lo deseché! (Memo
rial... , 208b) 

Este es pues el gusano inmortal que allí 
ha de estar siempre carcomiendo las 
entrañas de los malos, que es una de las 
mas terribles penas que allí habrá 
(Memorial..., 208b) 

Handiak eta izigarriak dira ifernuko [ ... ] la muchedumbre y terribleza 
pena hek (Cero, 596) espantosa de los tormentos de aquel 

lugar (Memorial... , 206a) 
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Handiak eta izigarriak dira ifernuk:o 
pena hek. Eta baldin oraiño, pena heken 
nehoiz akhabatzeko , arintzeko, 
laburtzeko edo gutitzeko esperantzarik 
baliz ere: badirudi balizatekeiela zenbait 
konsolamendu. Baiña hanbat pena, hain 
handiak, eta finik ez, eta ez finik 
izaiteko usterik ere, haur da gauza latza, 
haur da aitzin gibe! beba arazitzeko, eta 
gogoeta eragiteko, pontu izigarria. 
Zeren esperantzarik eztuena, presenteko 
penak bezala, ethorkizunekoak ere 
penatzen du: hura ere ikhusten du: hura 
ere presentean bezala, eta bere gaiñean 
bezala daduka. Zeren baitaki harentzat 
dagoela, eta eztela akhabatuko. 

Orai hemen dolorez, eta oinhazez 
inguratua zaudenean ere, edireiten da 
zenbait bide hats hartzeko, eta 
konsolatzeko. Eri zarenean, ethortzen 
zaizkitzu adiskideak ikhustera, eta hek 
aphur bat gaitza arintzen deratzute. 
Midikua bisitatzera, hark ere 
esportzatzen zaitu. Eta guztien gaiñetik 
bethiere bizi zara, gaitza arinduko 
zaitzulako esperantzan, eta esperantza 
hark konsolamendu handia emaiten 
deratzu. Baiña ifernuk:o eritasunean, 
hango penetan, halako moldez <laude 
esperantzaren atheak hertsiak, eta 
portuak hartuak, non hala <lauden 
dolorezkoek eta han daudenek, ezpaitute 
nehondikan ere konsolamenduaren 
sartzeko argirik ikhusten. Clausa est 
ianua. Hertsi da halakoentzat mise
rikordiaren athea, urrikalmenduarena, 
garaziarena, finean ontasun guztiena 
(Gero, 596-597) 

Aberats abariziosa, ifemutik, erratzen 
zegoen lekhutik, hasi zeikan oihuz, eta 
othoitzez Abrahani, erraiten jzioela: 
Aita Abrahan, badakusazu nola nagoen, 
su hunetan errea, eta idor elkhortua, 
euzu bada nitzaz miserikordia: eta egor 
iazadazu Lazaro, hark bere erhi puntaz, 
urean bustirik, mihian utki nazan, aphur 
bat heza nazan. Eske haur egiten 
deratzut, haur de ene othoitza 
Zer eske eskasagorik ... (jarraitzen du) 
(Gero, 597) 

48_ Urkijokemana (1912, 12-13) 
49_ Urkijok emana (1912, 13) 

Y si entre tanta muchedumbre de penas 
hobiese alguna esperanza de término ó 
de alivio, aún se' ria esto alguna manera 
de consuelo; mas no es así, sino que de 
todo en todo están allí cerradas las 
puertas á todo género de alivio y de 
esperanza. En todas cuantas maneras de 
trabajos hay en esta vida, siempre queda 
algún resquicio por donde pueda recebir 
el que padece, algún linaje de consuelo. 
Unas veces la razón, otras el tiempo, 
otras los amigos, otra la compañía del 
mal de muchos, otras á lo menos la 
esperanza del fin, consuelan al que 
padece. Mas en solo este mal están de 
tal manera cerrados todos los caminos, y 
tomados todos los puertos de 
consolación, que de ninguna parte 
pueden los miserables esperar remedio, 
ni del cielo, ni de la tierra, ni de lo 
pasado, ni de lo presente [ ... ] Cercado 
me han dolores de muerte, y dolores de 
infierno me han cercado; porque á 
cualquiera parte que vulevan y 
revuelvan los ojos, siempre ven causas 
de dolores, y ninguna de consolación. 
Entraron , dice el Evangelista, las 
vírgenes que estaban apercebidas al 
palacio del esposo, y luego se cerró la 
puerta. ¡Oh cerradura perpetua! ¡Oh 
clausura inmortal! ¡Oh puerta de todos 
los bienes, que nunca te abrirás jamás! 
Como si más claramente dijera: Cerrada 
está la puerta del perdón, de la 
misericordia, del consuelo, de la 
intercesión, de la esperanza, de la 
gracia, del merescimiento y de todos los 
bienes (Memorial..., 206b)48 

¿Qué mayor confusión que la que 
padece aquel miserable rico ava
riento,[ ... ] que dice: "Padre Abraham, 
ten compasión de mí, y envía á Lázaro 
para que moje la punta del dedo en agua 
y me toque en la lengua, porque me 
atormenta esta llama? 
¿Qué más escasa petición ... (jarraitzen 

du) (Merrwrial..., 206b)49 
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Zer eske eskasagorik, edo othoitz 
ttipiagorik egin ahal ziazaion? Etzeikan 
ausartu othoitztera egor ziazola pitxer 
bat ur, edo esku guztia urean sar zezala, 
eta ez are, erhi guztia ere. Baiña haren 
desinkunde guztia zen, erhi punta urean 
sar zezan, eta hartzaz mihia utki ziazon, 
plazer hura egin ziazon. Gauza aphurra 
zen, desirkunde ttipia zen. Baiña hura 
ere, ttipiago bazen ere, etzuen erdietsi, 
hainbertze plazer ere etzeikan egin. 
Iakin dezagun ezen hartaraz gero, den 
plazerik ttipienari, eta konsolamendurik 
aphurrenari ere, atheak hertsi zaitztela. 

Itsas zabalean erortzen denak, 
badarabiltza zerbaiti lothu nahiz eskuak, 
hersteintu: baiña alferrik. Zeren eztu 
linburtzen, eta itzurtzen zaikan ur 
enganagarririk baizen edireiten. Hala 
gerthatzen zaie bada, ifernu zabal, 
hondar gabean, erortzen direnei ere. 
Eztute edireiten, non oiña fintka: eztute 
edireiten, zeri lot: eztute edireiten 
ginhaiñik, esku-tokirik, sostengurik, eta 
ez konsolatzeko biderik, eta ez 
esperantzarik (Gero, 597-598). 

Bada konsolamendu gabeko, fin gabe
ko, eta fin izaiteko esperantzarik gabeko 
pontu hunetan, nahi nuke iben bazinitza 
begiak, huni beha baziniazo, haur 
konsidera bazeneza: eta animalia suerte 
batzuek, gauaz hausnaur egiten duten 
bezala, zuk ere gauza hunetzaz, zenbait 
aldiz bedere, hausnaur, eta gogoeta egin 
bazeneza (Gero, 598) 

so_ Urkijok emana (1912, 13-14) 
SL Urkijok emana (1912, 14) 

¿Qué más escasa petición se pudiera 
proponer que ésta? No se atrevió á pedir 
un solo jarro de agua, ni aun siquiera 
que mojase toda la mano en agua, y lo 
que más es de maravillar, ni aun todo el 
dedo, sino solo la punta del dedo para 
tocarle la lengua, y aun esto solo no se 
le concedió. Por donde verás cuán 
cerrada está la puerta de todo consuelo, 
y cuán universal es aquel entredicho y 
cescomunion que está puesta á los 
malos, pues aun esto no se alcanza. De 
suerte que á do quiera que volvieren los 
ojos, á do quiera que extendieren las 
manos, ningun consuelo hallarán, por 
pequeño que sea. Y así como el que se 
está ahogando en la mar, sumido ya 
debajo las aguas, sin hallar sobre qué 
hacer pié, tiende muchas veces las 
manos á todas partes en vano, porque 
todo lo que aprieta es agua líquida y 
deleznable que le burla y engaña, así 
acaescerá allí á los malaventurados 
cuando estén ahogándose en aquel 
piélago de tantas miserias, agonizando y 
batallando siempre con la muerte, sin 
tener arrimo ni consuelo sobre que 
puedan estribar (Memorial .. ., 206b)SO 

Pues en esta duración y en esta 
eternidad querría yo, hermano mío, que 
hincases un poco los ojos de la 
consideración, y que como animal 
limpio rumiases agora este paso dentro 
de tí (Merrwrial... , 207a)Sl 
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Eta hunetakotzat, konsidera ezazu, eriak 
gau luzean iragaiten duen trabaillua, 
guztiz ere eritasuna zorrotza, eta 
bortitza denean: nola irautkaltzen den: 
nola orenak kontatzen dituen: zein luze 
iduritzen zaitzan, eta nola argia 
desiratzen duen. Bada baldin hemengo 
eriari, hemengo gaua, hain tite iragaiten 
dena, hain luze iduritzen bazaika: Zer 
idurituko zaika ifernuan dagoenari, 
hango gau luze eterno, fin gabeko hura? 
Ha gau luzea, gau beltz, ilhun, izigarria, 
art-urratze gabea, oillariterik izanen 
eztuena, sekulan argituko eztena, eta ez 
akhabatuko! Zer pena, zer dolore, eta 
ondiko izanen da, argituko ezten gau 
hartan, ez hemengo eriak bezala, ohe 
bero onean, baiña labe gori beroan, 
sugina gogorrean sekulakotzat, etzatea, 
ela egoitea? Arrazoinekin galdegiten du 
lsaias Profetak: Quis habitabit de vobis 
cum igne devorante? Quis habitabit de 
vobis cum ardoribus sempiternis? (la. 
33 ). Halako lekhuan, hain su beroan, gar 
etemalean, nor egonen da? Nor biziko 
da? Nork iraunen du? Nork izanen du 
sorbaldarik sostengatzeko? indarrik 
iasaiteko? Eta pairurik, eta pazientziarik 
sofritzeko? Orai hemen, den penarik 
ttipiena, su ihar batek, kilikatzen zaitu, 
asaldatzen zaitu, zer izanen da bada, suz 
eta kharrez, kanpoan eta barrenean, 
ariman eta gorputzean hartua, inguratua, 
eta burdin goritua bezala, goritua, eta 
sutua zaudenean? eta sekulakotzat hala 
egon beharko duzunean? Othe dugu 
zentzurik? Othe dugu adimendurik? Ala 
elheak, ametsak, edo gezurrak, othe dira 
hauk? Edo gurekin mintzo othe dira? 
Guri othe dagozkigu, ala bertzeri? 
Fedeak erraiten deraku guri 
dagozkigula, gurekin mintzo direla, 
gureak, eta guretzat direla. Eta eztirela 
ez elheak, ez ametsak, eta ez gezurrak: 
baiña egiak, eta egiazki (baldin hobeki 
gobematzen ezpagara) iragan beharko 
ditugunak direla (Gero, 599-600) 

Y para que mejor esto hagas, ponte á 
considerar el trabajo que pasa un 
enfermo en una mala noche, 
especialmente si le aqueja algún dolor, 
ó alguna enfermedad aguda. ¡Mira qué 
vuelcos da en aquella cama, qué 
desasosiego tiene consigo, qué tan larga 
le paresce aquella noche, qué hace de 
contar las horas del reloj, y cuán grande 
le paresce cada una! Y todo se le va en 
desear la luz de la mañana, que tan poca 
parte ha de ser para curar su mal. Pues 
si este se tiene por tan grande trabajo, 
¿cuál será el de aquella noche eterna, 
que no tiene mañana, ni espera alba del 
día? ¡Oh escuridad profunda! ¡oh noche 
perpetua! oh noche maldita por boca de 
Dios, y de sus sanctos, que deseas la 
luz, y no la verás, ni el respandor de la 
mañana que se lavanta! Pues mira agora 
¿qué linaje de tormento será vivir para 
siempre en tal noche como esta, 
acostado, no en una cama blanda, como 
lo está un doliente, sino en un horno de 
llamas tan terribles? ¿Qué espaldas 
bastarán para sufrir estos ardores? ~ 
corazón no se despedazará con la 
continuación deste tormento? ¿Quién 
de vosotros. dice Dios por su profeta. 
podrá morar con aguel fuego tragador. 
y hacer vida con aquellos ardores 
eternos? ¡Oh cosa para temblar! Si solo 
poner la punta del dedo sobre una ascua 
por espacio de un A ve María parece 
cosa intolerable, ¿qué será estar en 
cuerpo y en ánima ardiendo en medio 
de aquellos fuegos tan vivos, que los 
desta vida en comparacion dellos son 
como pintados? ¿Hay juicio en la 
tierra? Tienen seso los hombres? 
Entienden lo que quieren decir estas 
palabras? Creen que esto es fábula de 
poetas? Piensan que esto les toca á 
ellos, ó que se dice por otros? Nada 
desto ha lugar que se diga, pues de todo 
esto nos desengaña la fe (Memorial..., 
207a) (azpimarrak gureak dira)S2 

5 2. Azpirnarraturik utzi dirugun lerroak ez dira Memórial liburuan agenzen, lehenengo Guia de pecadores-en baizik (1556: 195.3: 
55 or.). Pasarte honek eta beherago dagoen beste batek ('"nos desengaña la fe" dioenak) garrantzi handia dute Axulanek erabili 
zuen obra zein zen jakiteko, garbi baitago lehenengo Guia-ren bigarren (edo hirugarren) e=dakzio bat dela, hau da, behin betiko 
Memórial delakoa idatzi baino lehenagokoa 
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Edo hobeki minzatzera: behin ere iragan 
gabe, bethiere egoitzaz, gurekin egonen 
direnak direla. 

[ .. . ] Mundu hunetako gauzak 
eztaude behin ere krozka batean, 
igaiten, eta iautsten dira: egiten, .eta 
desegiten dira, maíz aldatzen dira. 
Baditu itsasoak bere gora beherak, bere 
mareak , eta muthantzak. Presunak, 
haziendak, etxeak, onak, eta eritasunak 
ere, eztaude behin ere batetan. Ezta 
sukharrik hain handirik, non pontu 
batetara iganez gero, ezpaita behei
titzen, eta ttipitzen: eta ez oiñhazerik ere 
hain zorrotzik, eta bortitzik, gorenera 
denean, ematzen, eta eztitzen eztenik. 
Finean, munduko trabaillu guztiak, eta 
egitekoak, denborarekin batean, hauts
ten dira, iraungitzen dira, ezeztatzen 
dira: baiña ez ifemuko sua eta pena. 
Pena hura bera da, eta ez bertzerik bethi 
berde, estante batean dagoena, 
muthatzen eztena. Hango sukharra, eta 
berotasuna, ezta behin ere iabaltzen, eta 
ez beheititzen, bethi dago goren 
pontuan, eta leheneko kontuan. Zer ahal 
dateke bada tormenta handiagorik, eta 
nekhagarriagorik, bethiere lekhu 
batetan, eta molde berean higitu gabe, 
aldatu gabe, eta muthatu gabe, harritua 
bezala, penatan, geldi egoitea baiño? 
Munduko ianharirik preziatuena ere, 
bethiere hartarik, bertzetara aldatu gabe, 
ianen denean, gaitzesten da, higuintzen 
da. · 

Ezin zatekeien gure artean ianhari 
hobeagorik, eta ez bianda gozoagorik, 
Iainkoak berak Israeleko semei zerutik 
eman zerauena baiño. Ordea zeren 
hartarik beretik, bertzetara aldatu gabe, 
bethiere iaten baitzuten, hain higuindu 
zeien, non iaterakoan gora-gale bat 
ethonzen baitzeien (Gero, 600-601) 

Bethiere, lehen deus iragan ezpailliz 
bezala, basten zaie bere pena. Ehun 
milla, milla urtheren buruan, hain urrun 
egonen dira pagatzetik nola lehenbiziko 
sarthu ziren egunean, eta orenean (Gero , 
603) 

Deste mal se sigue otro no menor, que 
es estar siempre las penas en un mismo 
son, y en un mismo punto, sin que haya 
en ellas ningún alivio ni declinación. 
Todas cuantas cosas hay debajo del 
cielo ruedan con el mismo cielo, y 
nunca están en un mismo ser, sino 
siempre suben ó descienden. La mar y 
los rios tienen sus crescientes y 
menguantes. Los tiempos, y las edades, 
y las fortunas de los hombres y de los 
reinos, siempre están en continuo 
movimiento. No hay calentura tan recia 
que no tenga su declinacion, ni dolor tan 
agudo que despues que ha crescido 
mucho, no esté muy cerca de decrecer. 
Finalmente, todas las tribulaciones y 
males poco á poco los disminuye el 
tiempo [ ... ] Sola aquella pena está 
siempre verde, sola aquella calentura no 
tiene declinacion, solo aquel resistidero 
de calor no sabe qué cosa es tarde ni 
mañana [ ... ] 
[ ... ] Pues ¿qué cosa puede ser de mayor 
tormento y hastío que padescer siempre 
de una manera sin ningun linaje de 
mudanza? Por muy precioso que fuese 
un manjar, sis se comiese toda la vida, 
daría en rostro. Porque no pudo ser 
manjar mas precioso que aquel manná 
que envió Dios á los hijos de Israel en el 
desierto, y con todo esto, por comer 
siempre dél, vino á causarles hastío y 
vómito (Memorial..., 207) 

Porque si esta penas hobieran de durar 
por qlgun tiempo limitado (aunque 
fueran mil años, ó cien mil millones de 
años), aun esto fuera de algun linaje de 
consuelo; mas no es así [ ... ] (Memo
rial... , 206b) 
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Zeren nola Iainkoak ezpaitu izanen [ ... ] sus penas (infemukoak) compiten 
finik, eta ez akhabatzerik: hala ifemuko con la eternidad de Dios, y la duracion 
penék ere eztute izanen finik, eta ez de su miseria con la duracion de la 
akhabatzerik. Zeren iraunen baitute divina gloria (Memorial ... , 206a-207b) 
Iainkoak dirauen bitartean (Gero, 605) 

Eta hala mundu hunetako aldia eginez Post mortem enim nulla posset inveniri 
gero, ezta erremediorik. /n inferno nul/a medicina, quia in inferno nul/a est 
est redemptio. Ifemuan ezta reskatik, redemptw (Anselmus Cantuariensis53) 
ezta libramendurik (Gero, 616) 

53_ Autore askok erabilitako esaldia da: San Bernardo, Sermones; Hugo de S. Víctor: 
Miscellanea ; Hildebertus Cenomanensis, Sermones ; Bruno Astensis, Expositio in Job; 
Oddo Astensis, Exposido in Psalmos ; Ezezaguna: Censura operum quaei in appendice 
edita sunt, etab. 
Dena den, testuinguruari gehiago hurbiltzen zaio Anselmus Cantuariensis-en 
Homiliae et exhorta dones liburutik jasotako pasarte hau (ik. PLD). 
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