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Bai. Euskarak ezagutu duen lehen poeta landua hemengoa zen.
Eta harén irrintzinari kasu eginez, hari ihardetsiz eta
segida emanez ondoko m endeetan hainbeste euskaldun prestu eta ohoragarri lotu dira gure m intzaira zah arra lantzera
eta apaintzera. Hoietarik bat, ez azkena eta ez ttipiena ere,
Barbier jauna.
Haatik, Detxeparek euskararentzat nahi izan zuen garaitia hori, zorte dohatsu hori, non da, edo zer bilakatu da? Bete
ote da Detxepareren am etsa? Bistan da ezetz edo erdizka
bakarrik bete déla. Euskal H erria m intzaira zahar baten jabe
da, m intzaira berezi baten jabe. Baina gure aitzinekoek
mendez-mende eta eskutik eskura bezala gaur artio pasatu
diguten m intzaira hau periletan dago, betiko galtzeko periletan.
Eta hain zuzen, euskararen arrangura eta krina aitzineko
m endeetan sentitu zuten jau n hoien itzala behar dugu egun
piztu eta guregana deitu, geure lozorrotik iratzar gaitzan,
mendez-mende heldu den katea gure gizaldi huntan haustera
utz ez dezagun.
Gipuzkoako euskal eskiribatzaile eta poeta handia izan
zen Lizardi. Hain zuzen B arbier baino bi urte geroago hila.
Hark, bada, h a ra zer zioen: Olerkaria, poeta deritzan gizatxoro hori gabe ez ohi déla herri pizkunderik, bizterik. Hura gabe
herri baten literaturak ez duela bere betea atxemaiten.
H erriaren aldeko izpirituzko gudularien artean olerkaria beti
déla lehen oinean. Gizon lurkoiek irri egingo diote, behar
bada, baina azken finean gerla hoietan b erari zor zaizkio
garaitiarik ozenenak. (Ikus "O lerm en-irakite” , Itz-lauz).
Olerkari izan genuen Barbier jauna. H erri batek izpirituz
ko bere borroketan garailari irten nahi baldin badu, gizon
hoiei behatu b eh arra daduka. Barbier-en geriza eta distira
lagun dakiola, bada, Euskal H erriari bere kultura propioa
begiratzeko krina huntan!
Gainerakoan, Barbier jau n ari buruz ez naiz xehetasunetan sartuko, ezen orai segitun entzungo ditugun bi hizlariek
hari buruz berria franko emango bait digute.
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Haritschelhar jauna, Barbier garaztarraren m endeurren eguneko agurrean
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EUSKAL LITERATURA
BAXENAFARREN

S. B. Etxarren
B axenafarra ez da zazpi probintzietarik azkena literatura
sailean. H arrigarri da zer idazlari eta pertsulari andana hatxem aiten ahal den hemen gaindi, bereziki herri zonbeitetan.
Euskaraz inprim atu lehen irakurgaia G araztar batena
zen. Buzunaritze Sarrasketako Bernat Detchepare apezarena.
E yeralarren erretor egon zelakotz, hango elizan bada orroitgailu b at ezarria, ezen XVI garren mende erditsutan (1545)
agertarazi zuen "Linguae Vasconum primitiae” edo "Euska
raren lehen uztak” . Bordalen inprim atua, bere latinezko izenburuarekin. Olerki batean dio erraiten euskarari: "Jalgi hadi
kanpora. Lenguaietan hintzan estimatze gutitan. Orain aldiz
hik behar duk ohoria orotan". Egun ez dugu hem en besterik
egiten.
1563. Donibanen berean, huna ordu hetako Jean Etchegaray apeza, olerkari eta pastoral egilea. "Artzain gorria"
idatzi dauku, bainan obra hori zorigaitzez galdu da. Halaber
Eñaut Logras, Oztibarreko bikario jenerala, euskaraz ari izan
da bertsutan. H arén ganik ere ez da deus gelditu.
Bulta ederra baxenafartar idazleentzat. Eta hortan bara.
Luzaz ariko dirá gure arbasoak lap u rtar idazleen irakurtzen.
Halere Baigorrin ez daude lo. Horgo erretor baten etxean
Liburu Saindu bat, euskalarat itzulia, hatxem an zuen kaputxino batek eta su rat bota, etzen alabainan latinez kanpo libu
ru saindurik egiteko baimenik. Ixtorio hori kondatzen dauku
Larregi lapurtarrak. Ez daki haatik baxenafartar manuzkrito bat zenez ala Beskoiztar Lizarraga protestantaren Testam ent berria, orduxean agertua (1571).
Baigorrin egon gaiten oraino aipatzeko Etxauz apezpikua
(1556-1641), Axularren aingeru begiralea. Duela ehun bat
urte hatxem ana izan da bere anai bati igorri zion gutun bat,
euskaraz, gazte denborakoa.
Orai gira beraz XVII-garren m endean. D'Olce apezpikuak
m anaturikako prediku bat atera zen, "Pregariak", eta itzuli
zutenu baxenafarrerat eta lap u rta rrera t (1651).
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Orai arte Eliza gizonak zauzkigu lanean ari, literatura
ainitzetan gertatu den bezala. Eta Detchepare-n nahikaria,
"Euskara, jalgi hadi plazarat", zerbait gisaz obratuko da.
Ham azazpigarren mende hori bururatzean. Dazantza baigorria r batek dauku agertzen liburuño bat aberen artatzearen
gainean (1692). Xuberotarrez, am ikuztarrez eta lapurtarrez
eginak izan dira, harén zonbeit itzulpen.
Eta, ideien zabaltzeko, hitzak nunbaitik behar. Domingo
Bidegaray baxenafartar fraidea hitztegi bati lotu zen, lau
m intzairetakoa: euskara, kastillanoa, frantsesa, eta latina.
Etzen zorigaitzez agertu hitztegi hori, diru eskasez.
XVIII garren mende hortan agertzen da katixima bat,
baxenafartarrez, Akizeko apezpikuaren gerizapean bizi diren
euskaldunentzat (1750). Ez du hunek idazle izenik berekin.
Orai heldu gira Frantziako Iraultza edo Erreboluziorat
buruz. Donaixti Ibarreko erretor dago López eta Aviñunen
agertarazten du liburu bat mami aberatsekoa, izenburua
luzexkoa izana gatik: "Rodríguez Jesusen conpainiaco Aitaren, giristino perfeccioniaren pratioaren parte bat, heuscarara itzulia, heuscara becic eztakitenen daco". (1782) Baditu
kasik hostehun plam a. Eta am ikuztarrez idatzia da.
Mende horren erditsuan sortua da Salvat Monho, Ixturitzekoa (1749-1821). Hegaldatu da ardura girixtino olerki batzueri buruz, jeutsi ere laster eztabada frangotarat. Bainan
zer idazlea!
XIX garren m endean gira. Baigorriko Gaidarrek 1825ean euskaraz em aiten du protestanten Testam ent Berria. Hau
haatik etzuten erre, jadanik denborak kanbio baitziren.
Noiztenka aditzen da orai bezala kantu berri bat, hala
ñola "Ene izar maitia, ene xarm egarria", Xarles Belzunce
M eharindarrak egina (1796-1872).
Mende hori bestalde saindu mende, Euskal H errian
Frantzian bezala. Mixel Garicoitz sainduaren kusi batek, Ibarre Etcheberrik, ateratzen dauku 1848-an euskarazko lehen
Almanaka. Hamalaueko gerla artio iraunen du Etxepare bi
anaieri esker. Etcheberrik ixtorio saindu bat idatzi zuen,
Mixel Garicoi'tzez liburu bat eta girixtino bizitze baten eremaiteko bidé bat.
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Garicoltz sainduak ez du berak deus argitaratu euskaraz,
bainan badakigu lagundu zuela Jauretche K anboarra liburu
baten idazten Bihotz sakratuaren gainean (1821), ezen Garicoitz Kanbon bikari egon zen.
Ibarla Salaberry, Donibane Garazin notario zenean, San
M ateoren Ebanjelioa baxenafarrerat itzuli zuen, mintzaire
xotil eta garbi batean, bai eta egin hitztegi labur bat eta olerki
zonbeit.
Aita Irisartarra , Ama berriz B aztandarra, Arizkuneko
huna Frantxuan Lapitze apeza (1832-1905). Baigorrin eta
Alzain egonik, Betarram en sartu zen eta joan misionest Hego
Amerikarat. Biziki liburu ederra utzi du, dam urik bakarra:
"San Inazio eta San Frantsesen bizia” (1867).
Jean-Pierre Arbelbide (1841-1905) Garazi huntan ez
dugu ahanzten ahal. Zaron sortua, h a ra t hunat frango ibili
zituen nahiz eta fraide talde berri bat eraiki, bainan Baionako
apezpikuaren baimenik etzuen egundaino ardietsi. Donibaneko m endixka baten gainean dagon M ayorga ikastegia, harek
zuen eginarazi, asm atu fraide gaztentzat. Biziki idazle ona
izana da, bere arrangura guzien artetik. Diote bigarren Axu
lar bat dugula Arbelbide, Euskal literaturan. Lau liburu aipagarri utzi dauzkigu: "Bokazionea” , "Erlisionea", "Heren
ordena" eta "Igandea” . Liburu horietan ezagun da klarki
Jainkoaren amodioak zuela zinez sustatu bere bizi guzian
Arbelbide g araztarra.
Hogoigaren mende huntan, idazleak nonbre haundiagoan
dira, B axenafarren ere. Luis Etcheverry Donazaharreko
deputatuak sortua zuen jadanik Eskuálduna kaseta Baionan
1887-an. Zuri ta gorrien arteko pataska bere hoberenean zen.
Luis Etcheverry-k bazuen nun josta, "Le Réveil basque" deitu
kaseta ez baitzagon lo. Ayerrako A m aud Pochelu hartu zuen
Euskaldunaren kudeatzale gisa.
Eta kaseta hortan idatzi zuen ardura, Bitiriñeko Abbadie
zenak, Larresoroko ikastegiaren buruzagi fam atuak. Laborantzari lotu zen bera Ezkandako etxaldean eta artikulu
nasaiak ateratu zituen laborarien argitzeko.
Ikastegian bezala bazakien bazterren poxi bat mogitzen,
hala ñola "Apeza soldado" bere liburuxkan.
H arén ikasle bat Garazik goizegi galdu zuen, 1928-an,
Laurent Apesteguy zena, D onazahartarra. Ezagutu dutenek
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ez dute ahanztekoa. Hazparnen egon zen misionest, Donibanen eta M iarritzen bikari izan ondoan. "Gure H erria''-n eta
"Eskualduna” -n idazten zuen biziki ederki. Ez, Laurent Apesteguy etzen nornahi.
Pettan Erdozaincy-Etchartek Garicoitz sainduaren gai
nean egin zuen irakurgai bat ohargarria.
Alduden aldiz kausitzen dugu Etchepare medikua, bere bi
liburuekin, "Buruxkak" eta "Beribilez". Fam a gaitza bildu
zuten obra horiek. Hor ere, Jean Chabagno, Xotroineko misionesta, euskarari hain atxikia.
Bidarrain horra Jules Moulier-Oxobi, olerkari bikaina.
H arén "Alegiak" h au r ainitzek ikasi dituzte eskoletan. ''E us
kera" deitu agerkariaren 19-garren zenbakian ikusten ahal
dugu Buzunaritzeko M artin Landerretche-n itxura, 1927-an
hartua, ezen Euskaltzaindiko a zen Detcheparen herritarra,
1930-ean itzalia.
Denek hem en badakigu D onibandar Jean Barbier idazlea
(1875-1931) dugula egun ohoratzen. Heren biziaz eta obraz P.
Lafitte m intzatu beh arra zauku.
A nartean jo dezagun Ayerrako herrirat. Hor agertzen
zauzkigu Ierro Ierro hiru idazle: Julien Heguy, artikulu egilea.
Liburuño batean Jainkoaren Ama ohoratzen du. Gero Simón
Durruty. Elizko liburu bat eta katixim a bat egin ditu. Hariztoiek aldiz euskal ixtorioa m iatu du errotik, eta Duvoisin-en
euskal liburu zenbait publikatu.
Ixturitzeko Sauveur Arotzarenak idatzi du Euskal gram a
tika bat eta Esk.ualdu.na kaseta kudeatu, bereziki gerla denboran, ez baitzitaken biziki errex.
Labetzen Minvielle medikuak haurren osagarriaz egin du
liburuxka bat.
Ñola ahantz Iturbide Ahatsa Xurileneko apeza eta Gombault Donazaharreko erretor zena, biak idazle hautak!
Donibane Garazin Sauveur H arruguet uxerra fam atua
zen. Ipuin zonbeit atera zituen eta Ihauteriko solas batzu,
gatz eta bipertsu, sasoin horrek m anatzen duen bezala.
Ezterenzubin, Gilentoineko nagusi zena, M añex Etcham enJy, ari izan da luzaz olerki idazten, dena zuhurtzia, eta
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olerki horiek agertu ditu Donostian P. Lafittek. Ornen aldia
egin zioten Donibane Garazin duela 16 urte. Garazin oraino
ukan dugu berriki idazle gazte eta erne bat, zorigaitzez arras
goizik joan zaukuna. Jatsuko zen Jean Etchepare (19371961). Noiztenka gelditurik zagon osagarriaren gatik eta
hórrela bazuen gogoeta frangoren egiteko parada. Atera
dauzkigu beraz supazter xokoan kondatzeko gai diren ipuin
eta eleberri pollit batzu.
"Mendekosteko gereziek" balukete segur arrakasta ikastegitako gazten artean, jadanik frogatua izan den bezala zonbeit lekutan.
—oOo—
Eta hemendik aintzina ditugu oraiko euskalzaleak, bizi
direnak eta agian luzazko. Etienne Salaberry, Heletakoa, filo
sofo bezain idazle on. "H erria'' kasetan idazten du aste oroz
euskaraz eta erdaraz hogoita ham ar urte huntan. Azkarateko
Pierre Narbaitz-en liburuak arras ezagutuak dirá: "Kattalinen gogoetak", etxekanderentzat, Mezako liburu bat, "San
Frantses Jatsukoa", hixtoriatzale obraz bestalde. J.-B. Etcheberry Donoztirikoak em an dauzkigu ainitz liburu: "Frantziako E rregina", "Mixel Garicoitz", "Obrak m intzo", "O rotarik”
eta abar. Horiek irakurtuz ez da enoatzerik. Euskalzaindi
buru-orde, Baigorriko da Jean H aritschelhar. Ikerketa haundiak ibili ditu Etxahounen kantuez eta deneri erakutsi euskal
literaturan bazela idaz lan ederrik, eta barnatik miatzeko on
zirela, Unibertsitateko grado h aundienetarat heltzeko gisan.
Baigorriko da ere Emile Larre, berriki Euskalzaindian
sartua eta "H erria" kasetaren zuzendari suharra. Beharrikako astekaria agertzen dauku euskararen hedatzeko eta m aitarazteko.
Ezterenzubiko Eñaut Etcham endy olerkari eta eleberrikari da. Badakigu zer kantu ederrak asm atzen eta kantatzen
dituen, Izurako Ellande Larralde lagun. "Azken elu rra” eleberrian euskaldun gazte zonbeiten bizitze dorpea kondatzen
du, hiriak bereganatzen dituelarik.
Eta M arie-Jeanne M inaberry, Bankakoa, pertsu, ipuin eta
hitztegi egilea, ez dea ezagutua? Agian beste emazte batzu ere
lotuko dirá hura bezala euskal idaz lanari.
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Urepelen badugu aspaldi huntan olerkari bat biziki ona,
Xalbador koblaria. Olerkari haundia, gizonaren sendimenduak barnatzen dituenak filosofo batek bezala. H arén "Jainkoa eta n i” olerkiak ukan du aipam en eskualtzaleen artean.
Urepelen oraino kausitzen dugu idazle gazte bat Gehexan
Lantziri, kasetetan euskaraz erdaraz bezein trebe. Alduden
aldiz Adrien Gachiteguy beneditanoa eta laborantxako gauzetan gain gainetik argitua. Duela dotzena bat urte idatzi zuen
laborarientzat liburu bat arras ona Lukuzeko Aguerre kalonje
zenarekin batean.
Mixel Itzaina, Aldudekoa hau ere, arras ezagutua da.
Laket du olerki idaztea, hala ñola "Argi u rratzean ” . Eta
badaki ere koblarien sustatzen zoingehiagoka ainitzetan. Hau
ez dugu olerkaria, bainan Gachiteguy bezala laboraría: Bernard Laxague, Aldudekoa. Duela bostpasei urte egin zuen
euskaraz Baigorriko kantonam enduaz m iatze-lan bat ederra.
Gizon kurritua bestalde, nahi luke euskaldunak poxi bat
mogiarazi mozkinen hobetzeko.
Bidarraiko J. P. Iratchet, Landesetan erretor dena, aspaldian ari da olerki eta ipuin jostagarri egiten. Ardura lehen
prim a irabazten badaki, orai duela hogoitaham ar urte bezala,
gerlatik landa "Sud-Ouest" kasetak egin zuen zoingehiagoka
batean.
Piarres Heguitoa edo Duny-Petre Donibanekoa dugu.
"Gure H errian" eta Iruineako "Principe de Viana-n” agertzen
ditu olerki batzu ongi apainduak eta, Garaziko M añexen
berriak em aitean, garaztar hutsez ari da, ez baitzauku batere
itsusi.
Izpurako Bernard Golty "Gure H erria”ren buruzagia eta
"H erria-n” ere ari aste oroz. Aita Etchehandy, Eyeralarrekoak, Beloken kudeatzen du "Ezkila” deitu editorial baliosa.
Arnegiko Joseph Camino-k badu ardura zerbait artikulu
pollit, hala ñola Bokazionen aldizkarian. Mañex Pagóla, Landibarrekoak, kantu berri egiten badaki eta bere abertzale sendim enduen agertzen artikulu batzutan. Ezterenzubiko Mañex
Goyenetchek "Ik as” batasunaz arta hartzen du.
Ibarlako Jean Erdozaincy "Fedegintza", Fededunen
aldizkarian ari da euskara batuan. J. P. Etcheverry Domintxindarrak agertu du duela hiru urte "Familia otoitzean",
etxean otoitzaren berritzeko eta sustatzeko. Eta ñola ez aipa
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hemen hain trebe dugun antzerki egile bat? Daniel Landart,
Donoztirikoa. Idatzi ditu eta ainitz lekutan em anarazi "Bai
ala ez", "Noiz" eta abar. Badu jite gazte horrek eta, orai arte
bezala segituz, urrun joan litake, baitaki euskal arim aren
berri eta oraiko p atar eta m alda guzien berri. Azkaratekoa
dugu Jean Irigaray erakaslea, Pariseko "Agro” eskola nagusian ari dena. Badaki euskaraz ere bere erakaspenen em ai
ten, hala ñola Udako U nibertsitatean, eta "Gure H erriak”
agertu ditu harén lanak.
Koblarietan ere izan da eta izanen ausarki Baxenafarren:
Allande Ainciburu eta Mixel Legarret Donazaharrekoak, Jean
Etchepare (Donapaule), Oxalde eta "N abarro" (Bidarrai),
Zubiat (Behorlegi), Peyó Erram ouspe (Banka), Larram endyGohonetch (Eyerallarre), Apezena (Banka), "L asarra” (Lasa),
León Barbier (Donibane Garazi), J. Barbier idazlearen anaia,
Pudent (Arnegi), H iriarte (Banka), Etcharren (Irulegi). Eta
oraikotan: M endiburu (Heleta), A rrossagaray (Aintzile),
Esponde (Jatsu), Alkat (Iholdi), M endiboure (Heleta), Guillemet, eta abar.
Hots, ezin bururatuzko zerrenda dugu bai idazletan eta
bai koblarietan eta segur gira ñor edo ñor ahanzten dugula.
Otoi barka, herriz herri ikertzea ez baita gauza errexa.
Agian horiek guziak nahiko ditugu segitu denek, lehenik
irakurtuz eta gero idatziz, euskararen eta eskualdunen onetan. Orduan dugu erranen, Bernat Detcheparek bezala:
"H euskara da (agertu) kanpora eta goazen oro dantzara."
#

* *

LITTERATURE BAS-NAVARRAISE

XVI é siécle: 1545: Bernat DETCHEPARE, de Sarrasquette.
Ier livre imprimé en basque.
—1563: Jean ETCHEGARAY, de St-Jean-Pied-de-Port. Une
pastorale "Artzain gorria” (Le berger rouge). Arnaúd
LOGRAS, vicaire général de Mixe. Leurs oeuvres sont perdues.
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—Bible en basque découverte á Balgorri mais interdite et
brülée.
XVIIé siécle: —Mgr. Bertrand D'ETXAUZ (1556-1641) de Bal
gorri, futur évéque de Tours. Lettre á son frére.
—1651: Pregariak, próne de Mgr. D'OLCE. Traduit en bas
que.
—1692: Dassança. Recueil de recettes vétérinaires.
—Dominique BIDEGARAY: dictionnaire basque-espagnolfrançais-latin. Oeuvre perdue.
XVIIIé siécle: —1750: catéchisme bas-navarrais.
—1782: López curé d'Ibarre. Traduit l'oeuvre de A. Rodrí
guez, jésuite.
—Salvat Monho (1749-1821) d'Isturitz. Poésies religieuses, satires.
XlXé siécle: Charles de Belsunce (1796-1872) de M éharin
compose des chansons.
—1848: J. B. Etcheberry, cousin de St-M. Garicoíts, Ier
alm anach en basque. Histoire sainte, vie de Michel Garicoits.
—St-M. Garicoíts collabore au livre de Jauretche sur le
Sacré-Coeur (1821).
—François Lapitze (1832-1905) d'Irissarry. Un chef
d'oeuvre: vie de 2 basques: St-Ignace de Loyola et StFrançois Xavier (1867).
—J. P. Arbelbide de Caro (1841-1905) grand écrivain. "La
vocation” ; "la religión” , "le dim anche” . Fondateur du
collége Mayorga.
—Salaberry, d'Ibarrolle, notaire á St-Jean-Pied-de-Port,
traduction de l'évangile. Vocabulaire bas-navarrais. Vers.
—Gaidur, de Baigorri, trad u it le Nouveau Testament.
Fin du 19é siécle - XXé siécle: —Le député Louis Etcheverry,
de St-Jean-le-Vieux fonde le journal Eskualduna.
—Arnaud Abbadie, de Beyrie. Supérieur du séminaire de
Larressore-Rédacteur á Eskualduna.
—Jean Barbier, que nous célébrons aujourd'hui. Jules
Moulier-Oxobi, de Bidarray, fabuliste.
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—Laurent Apestéguy, de St-Jean-le-Vieux. Ancien vicaire
de St-J. Pied-de-Port, écrit dans Eskualduna et gure
Herria.
—Dr. Jean Etchepare, des Aldudes: "B uruxkak'' - ''Beribilez".
—Julien Hégury d'Ayherre - Journalism e.
—Arnaud Pochelu, d'Ayherre. Dirige Eskualduna.
—Simón D urruty d'Ayherre - M artin Landerretche, de
Bussunarits, fit partie de l'Académie Basque.
—B ertrand Erdozaincy: Vie de St-Michel Garicolts.
—Sauveur Arotçarena, d'Isturitz - Grammaire basque Contes - journalism e.
—Haristoy d'Ayherre, historien et éditeur de plusieurs livres basques.
—H arruguet, de St-Jean-Pied-de-Port auteur de contes et
de textes de Carnaval.
—M anex Etchamendy, d'Estérenguby. Poéte basque.
Oeuvres publiées á Bayonne.
—Jean Etchepare, de Jaxu, décédé en 1961 á 24 ans. Con
tes trés jolis.
—etcétera.
A ctuellem ent: —Etienne Sallaberry, de Hélette, écrivain et
philosophe.
—Pierre Narbaits, d'A scarat, si connu.
—J. B. Etcheberry, auteur de plusieurs livres.
—Jean H antschelar, professeur á l'Université de Bordeaux. Chaire de Langue basque et Vice-président de l'Académie basque. Maire de Baígorri.
—Emile Larre (Baígorri), de l'Académie basque. Directeur
de Herria.
-E n a u t Etxam endi (Estérenguby), poéte et romancier.
—M. Jeanne M inaberry (Banca). Vers, contes, dictionnaire.
—Le grand poéte Xalbador, des Aldudes.
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—Mixel Itzaina, des Aldudes, poéte et organisateur de concours poétiques. Pére gachitigus (Aldude^). Manuel agricole en basque.
—J. P. Iratchet, de Bidarray, conteur et poéte.
—Duny-Pétré, de St-Jean-Pied-de-Port, poéte et conteur
dans Gure Herria et Principe de Viana de Pampelune.
—Bernard Goity, d'Ispoure, dirige Gure Herria, écrit
aaussi dans Herria. Pin Ehhehando (S. Michel). Publications de Belloc.
—Joseph Camino, d'Arnéguy: joum alism e.
—Nanex Pagóla, de Lantabat. Ecrit des chansons.
—Manex Goyenetche, d'Estérenguby, secrétaire d'IKAS.
—etcétera.
*

#

*

Quelques noms de bertsularis bas-navarrais:
—Allande Ainciburu, de St-Jean-Le-Vieux
—Michel Legarret
—Jean Etchepare, de St-Palais
—"N abarro" de Bidarray
—Zubiat, de Béhorléguy
—Peyó Erram ouspé, de Banca
—Larramendy-Gohonetche, de St-Michel
—Apezena de Banca
—"L asarra” , de Lasse
—León Barbier, de St-J. Pied-de-Port, frére de l'écrivain J.
Barbier
—Pudent, d'Arnéguy
—H iriarte de Banca
—Etcharren d'Irouléguy
Actuellem ent:
—M endiburu, de Hélette
—Arrossagaray, d'Aincille
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—Esponde, de Jaxu
—Etcétera
P. S. II convient d'ajouter á la liste des écrivains:
—Le Pére Chabagno et le Pére Inda des Aldudes.

BARBIER JAUN APEZA

P. Lafitte
Jaunak eta andereak, agur!
Biltzar huntan ospatzen dugun Jean Barbier apez zena, ez
dut bera biziki guti baizik ezagutu. Behin apezgai nintzelarik
gutun bat igorri nion kontseilu galdez euskaraz hasia nuen
lan bati buruz eta polliki ihardetsi zautan. Handik hiruzpalau
urteren buruan, Uztaritzeko kom entuan ikusi nuen lehen eta
azken aldikotz. Bazkaritean auzo kausitu ginen eta alabainan
m intzatu. Adiarazi zaitan linguistikaz ez zuela hanbat axolarik eta jende xehearen euskara zitzaiola orotako nausiena.
Galde egin bainion zer irakurri behar nuen euskararen hobekienik ikasteko, artam endatu zautan hemezortzi mendeko
Bernard Larregui-ren ixtorio saindua.
Gerotik ez nuen ukan Barbier jaunarekilako har-em anik,
nahiz harén izkiribu guziak ager arau irakurtzen eta m iresten
nituen.
Apeza hil zen ondoan, Gieure Baionako apezpikuak galdegin zautan Semenario handiko apezgaieri hitzaldi bat egin
nezoten Barbier zenaz.
Orduan, xehetasun-keta ibili nintzen harén adixkidetarik
eta hartaz m intzatu ziren kazetetarik zerbait ikasi beharrez.
Hain xuxen katedraleko bikario zen J. B. Barbier harén iloba,
eta osaba zenaren paperak harén eskuetan ziren. Eskolalagunak baiginen Jean-Baptiste eta ni, nasaiki argitu ninduen

