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Diego Hernando  fiskala 

Gaspar de Ávalos   Granadako artzapezpikua  
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LEHEN AGERRALDIA 

 

ZERAIN 1488 

 

NARRATZAILEA 

Argi fokopean Historia kontalaria zutik, atril batean daukan liburua 

irakurriz. 

 Entzule errespetagarriok, gaur hemen ikustera zoazten historia tragikoa Gipuzkoako 

herri txiki batean, Zerainen hasten da, mila laurehun eta laurogeita zortzigarren urtean, 

hemen jaio baitzen Johanes Lopez Zeraingo deitua, gure protagonista, eta Granadan 

bukatuko baitira bere egunak mila bostehun eta hogeita hamarrean, inkisizioaren sutan 

luterano kutsuko liburu batzuek idazteagatik. Honen bizitzaren gora beherak ikertu eta 

asmatu ditugu. Jaiotza eta heriotzaren datak egiazkoak badira aurkeztuko dizkizuegun 

bitarteko beste pasadizo anitz asmatuak dira, testuak eta pertsonaiak historikoak izan arren. 

Gertatuak izan zitezkeen, beraz. Gizadiarentzat hain garrantzizko izan zen Errenazimenduko 

garai honetan murgiltzen saia gaitezen, bada.  

Pantaila zurian lehenik Zeraingo jauregiaren irudia agertuko da eta gero detailea 

ikusiko da, non pertsona baten aurpegia ageri den harrian zizelkatua zirkulu baten 

barrenean, ilargia eta lau izar zortzipuntadunak ere irudikaturik inguruan.  
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Narratzaileak darrai 

Johanesen aita, Martin Lopez Zeraingoa Granadako gerrara joana zen 1490eko 

abenduan Gipuzkoako zazpirehun eta Arabako hirurehun soldadoekin batera Diego de 

Figueredoren agintepean. Gipuzkoarren artean 400 lantzari eta 300 baleztari zeuden, eta 

arabarren artean 150 peoi eta beste hainbeste baleztari. Buruen artean Fadrike Albarez 

Toledokoa, Bigarren Albako Dukea, Fernando Trastamarakoa erregearen lehengusua, eta 

Pedro Manrique Larako, Naxerako dukea daude  

 Baina utz ditzagun errege katolikoak eta beren soldatapeko soldadoak Granadako 

erreinu moroa konkistatzen, erresuma nazaritarra suntsitzen, eta hurbil gaitezen Zerainera, 

gure heroearen sorterrira.  

Inguruan du Segurako herri ospetsua eta hemen jaun eta jabe Nikolas de Gebara da, 

Inigo de Gebara, Oñatiko lehen kontearen biloba, Pedro seme bastartaren semea. Nikolas 

Ameyugo, Tuyo eta Larraztegiko Etxeko jauna da, Santiagoko ordenako Zalduna, Errege 

katolikoen maiordomo nagusiaren tenientea, Kartagenako alkate eta epaile nagusia izan da, 

eta XV. mendeko kantutegietako poetarik famatuenetakoa. Lehen aldiz Garazi Yartzako 

etxekandrearekin ezkondua da eta bigarrenez Urdaiagako prima den Leonor 

Abendañokoarekin. Urtetan sartua da jadanik. 
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BIGARREN AGERRALDIA 

 

SEGURA 1498 

 

 Segurako elizan gaude aste santuan PASIO SANTUAren errepresentazioa 

ikusten. Hasten da Nikolas zaharra jantzi dotorez eta ahots ozenez eskuan pergamino 

zahar bat duela aldarearen ondoan irakurtzen. 

NIKOLAS GEBARA 

Zeru zabala, oi, estali da izarrez, 

Ene begiak hasi zaitez negarrez, 

Erdira zaitez dolorez, 

Jerusalem, gaur bete da traidorez. 

Jaun zerukoa, han oi dabil klamorez, 

Saldu dabela Judas Iskariotez. 

Asper ez zaitez, jendea, negar egitez, 

Ikara jabiltz lau laurenok beldurrez, 

Arren, nantzuzu, jaun zerukoaren amorez,  

Konta dezadan Pasio Santua dolorez. 

JESUS, apostoluez inguratua 
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 Hemen dago ni naukana saldurik. 

PERU 

 Benturaz ez al naiz bada, jauna, ni? 

JESUS 

 Neronek badakit, arren utzazue, isilik. 

NIKOLAS 

Jagi zidin afaritarean tristerik,  

Guztiai oinak garbi eusten, besteak umiladurik  

Nun esan eusten asko palabra dultzerik,  

Gero joan zan guztiak ala etxirik… 

Narratzaile eran. Eta kantu bat kantaturik igo ziren denak Oliveteko mendira. Une honetan 

judu gisa bezala jantzita zeuden herritar batzuek zarata handia ateratzen dute eta Jundane 

Peruk atera du ezpata baginatik eta lehena inguratu zaionari linterna bat eskuan ebaki dio 

belarria. Eta humildade handiz Jesusek esaten dio ezartzen diolarik zaurituari belarria osorik: 

JESUS 

Sar ezak, Peru, gabinet hori geldirik  

Bere lekuan, ze eguk beste gauzarik,  

Armaz inor hil dagianak  

Armaz hil beharko dik. 
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Juduek bereganatzen dute oihu eta zarata handien artean, baina lehenagotik 

umildadez beterik Jesusek bere lekuan ezarri dio belarria.  Pelea juduen eta apostolu 

batzuen artean. 

Josquin Desprez-en Miserere mei, Deus motetea entzungo da prozesioan 

kandela luze batzuekin herria elizan barrena dabilen bitartean. 
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HIRUGARREN AGERRALDIA 

 

SALAMANKA 1505 

 

 Zazpi urte beranduago Salamankan gaude 1505. urtean. San Esteban 

komentutik Unibertsitate aldera doaz Frai Jesus eta Johanes. Gidari bezala lehenak 

erakusten dio hiria. 

FRAI JESUS, txikia eta berritsua 

 Horra hor Tormes ibaia eta Augusto eta Bespasiano enperadoreek eraikitako zubia. 

Estudiante amorante guztien lehen musu lekua. 

JOHANES 

 Eta harrizko gurutze bakarti hau zer dela eta? 

FRAI JESUS 

 Hemen zintzilikatzen ditu Inkisizioak lapurrak eta herejeak, putreen janari eta 

jendearen eskarmentu bilakatu arte. 

JOHANES 

 Eta ibaiondoko Elizatxo hura ?  
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FRAI JESUS 

 Santiagori eskainia dago, eta ospitalea ere izan da garai batean. 

JOHANES 

 A ze fraide pila gurutzatzen ari garen, ezta? Prozesioa dirudi. 

FRAI JESUS 

 Begira, bi horiek kurloiak dira, hau da frantziskotarrak, beste haiek zikoinak, hots, 

merzedarioak, jeronimoei xoxoak deitzen diegu, eta bernardoei kersunak. Karmeldarrei 

eperrak eta guri usoak deitzen gaituzte… 

Libreros kalean dagoen Juan de Zarauz inprimatzailearen gelan. Apalak 

liburuz beteak daude, eta mahaietan moldiztegiko tresneriak eta erramintak. 

FRAI JESUS  

Hemen moldiztegiratzen dira Unibertsitateko maisu gehienek idazten dituzten 

klaseetarako liburuak. 

JOHANES 

Eta zenbat denbora behar dute bat bukatzeko ?  

FRAI JESUS 

Hori oso aldakorra da, noski, liburuaren tamaina, lodiera eta dituen orri eta irudien 

arabera baitoa.  

JOHANES 

Arrazoia dezu, logika hutsa da. Barka nazazu, zein naizen zozoa. 
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FRAI JESUS 

Lasai egon hadi, hi baino adimen txikiagokoak aurkituko dituk eta. Ezagutzen dek 

esaera ezaguna, ezta? Quod natura non dat Salmantica non praestat. Alegia, berezkoa ez duenari 

Salamankak ez diezaioke opari. 

JOHANES 

Egia galanta dek hori, bai. Laborari xume asko ezagutzen dizkiat herriko apaiza buru 

eta sabel haundi ezjakin batzuek baino azkarragoak.  

FRAI JESUS 

Dena den, ez bada baratza zaintzen, behar bezala ereiten eta ureztatzen ez du behar 

bezalako fruiturik emango. Goazemak barrena, Johanes, hire aurrean ikusten duan liburu 

saltzaile hori ere gure lurraldekoa dek eta. Juan de Zarauz, batxillerra, liburu saltzaile ospetsua. 

Bere izena aurkituko dek inprimatzaile bezala liburu askotan berak ordaintzen eta saltzen 

dituenez. 

Buenos días le dé Dios, amigo Juan, aquí vengo con un amigo de su tierra. 

JUAN DE ZARAUZ 

Egunon Jainkoak dagizuela, zuri Frai Jesus, eta zurekin datorren gazte honi ere. Eta 

zein da bada berorren grazia ? 

JOHANES 

Johanes Lopez Zerainen jaioa, zure zerbitzari apala, eta liburuzale amorratua gainera.  

 

 



 

13 

JUAN DE ZARAUZ 

Halafede, ongi hezia dirudizu. Begira, begira lasai hor dauzkazun liburu argitara 

berriak. Nafarroatik, Frantziatik, Flandriatik, Italiatik eta Portugaldik ere iritsi zaizkidan azken 

nobedadeak. Baten bat gogoko baduzu salneurriaren zenbatekoan akort egotera iritsi 

gaitezkeelakoan nago. 

JOHANES 

Hartuko du bat esku artean eta hasten da irakurtzen Johanes ahots goraz:  

Eruditissimi viri Ferdinandi Rhoensis, Commentarii in libros de Republica 

Aristotelis, secundum novam Leonardi Aretini traductionem... per dissert.  virum Martinum 

de Frias... castigati... Salmantice impressi in officina nobilis viri Joannis de Porres, ac ejusdem 

et venerabilis baccalarii Joannis de Zaraus impensis, anno a partu virginali M. D. II kalendas 

martias, feliciter sunt expliciti. 

JUAN DE ZARAUZ 

Hori neuk argitaratua diat eta aski ongi ari nauk saltzen.  

JOHANES 

Beraz, hemen ageri den venerabilis baccalarii Joannis de Zaraus berori degu. 

JUAN DE ZARAUZ 

Bai, noski. Lehen edizioa 1500ean plazaratu genuen eta hau bigarrena dezue, lehena 

berehala saldu baikenuen.  

Aristoteles ez ezik Terenzio, Zizeron, Zesar, Seneka, Boezio, Diego de San 

Pedro, Alfonso Martinez de Toledo, Juan del Encina, Antonio de Nebrija, eta 
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katedraleko kantorale handi bat ere hantxen aurkitu dituzte Frai Jesusek eta Johanesek, 

begien gozagarri eta arimaren pozgarri, oro iradokitzaile. 

FRAI JESUS 

Jakingo dezuen bezala, Juan IIa hilez geroztik noble jendeak nahasirik dabiltza, ea 

nork botere zatirik handiena bereganatu lehian, eta Fernando de Roa irakasle jakintsuaren 

arabera monarkiak ez luke izan behar aitarengandik semearengana igarotzen den instituzioa, 

zeren hau lelo, ezjakin, babo eta inutila izan baitaiteke, baizik eta hautazkoa, egungo egoera 

zail den arren horretara iristea litzateke zuzenena. Eta sufragioz aukeratu ezin daitekeenez 

Errege, bederen hiru urrezko arau beharko lituzkeela bete datorrenak, dio. Lehena nortasun 

ahulekoa ez izatea, ez leloa, ez tuntuna ez eta buru adimen txikikoa, ez eta inolako fisika 

aldetik gorputz akatsez gutxitua, zeina errege duintasunarekin bat ez lihoakeen, eta hala balitz 

leinuru bereko beste norbait beharko litzateke ezarri haren lekuan. Bigarrena da seriotasunez 

eta errespetoz jantzia izatea, bertutetsua eta neurtzen dakizkiena bere ohiturak eta gastuak, 

zeren eta hala ez balitz, alegia, modu arinean eta inmoderatuki, alferrikako dispendioetan 

xahutuko balitu herriaren ongiak berehala aldatua beharko luke izan. Eta hirugarrena, 

garrantzitsuena, erreinuan bertan sortua behar duela izan eta ez atzerritarra, arrotz herrikoa 

edo beste nazione batekoa. Eta azken baldintza hau ez balitz beteko populuak eskubide osoa 

lukeela armetan asaldatzeko eta beste errege bat hautatzeko. 

JOHANES 

Ez dirudite zentzugabeak hiru baldintza horiek.  

JUAN DE ZARAUZ 

Ongi eta zuzen ari zara, Frai Jesus, gainera badago beste pundu bat Roako 

Fernandoren dotrinan eztabaida asko altxatzen ari dena, eta dioena, erresuman erlijio eta 
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sineste ezberdineko jendeek elkarrekin bizitzeko aukera behar dutela izan. Halaber lanen eta 

pribilejioen banaketa zuzenagoa egin behar dela, Eliza erreformatu, dogmak errebisatu, 

jerarkiaren jokatzeko era gaiztoak zuzendu. Eta azkenik ikasketa teologikoak ez dutela nahita 

nahiez lehen maila gorenean egon behar, baizik eta antzinate greko eta erromanoen jakituria 

behar dela preziatu, ezagutu eta baliatu, testu zaharrak argitaratu eta komentatu eta darien 

naturazko ikaskizuna hausnartu eta egunoroko bizimoduan aplikatu. 

JOHANES 

Maisu handia, jakintsua eta zorrotza dirudi, benetan, eta liburu horiek lortzeko ba al 

daukazu, Juan de Zarauz maisu agurgarria, harremanik beste liburu saltzaileekin erresuman 

edo atzerrian ? 

JUAN DE ZARAUZ 

Bai, baditut, baina ez dizkizut denak esango, bada ezpada ere. Baina bai baditudala 

harremanak, Logroñon liburugintzan ari den Arnaud de Brocar jaunarekin, Iruñeako 

Kristobal de Azpilikuetarekin eta Donibane Lohizune ─ Saint Jean de Luz-eko Johanes de 

Etxeberri “Tipia” deituarekin, zeinek igortzen baitizkit Parisetik eta Flandria herritik obra 

baliosak. 

JOHANES 

Milesker denagatik, Juan. Itzuliko naiz maiz zurekin hitzegitera eta behar dedan 

libururen bat erostera. 

Nahi dezuen arte, beti ongi etorriak izango zarete hemen zeraindarrak. 

Urte bat igaro da. Leku berean. 
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JUAN DE ZARAUZ 

Egunon, Johanes. Zer moduz bizi gara? Eta non dabil zure anaia Martin ? 

JOHANES, liburu batzuk besopean 

 Egunon, Juan, ongi eta pozik nago nire ikasketekin eta oso laket zait Salamankako 

hiria, baina nire anaia Martinek desenkusatzeko eskatu dit, ez agurtzeagatik, abisua iritsi 

zitzaion urjentziazko egitekoa zeukala herrian, eta zertxobait herri-minez ere bai, itzuli egin 

da sorterrira.  

JUAN DE ZARAUZ 

Ongi, baina gauza horiek abisatu egiten dira eta bederen despedidako agurra ematera 

etorri behar zuen hona, elkarrekin ardoren bat edateko. 

JOHANES 

Arrazoi osoa dauka, Zarauz jauna. 

JUAN DE ZARAUZ 

Zergatik ez zatoz igande honetan gure etxera? Nire emazte Isabel Rojas de 

Montalban, ezagutzen dezun Fernandoren izebaren urtebetetzea da eta hainbeste mintzatu 

natzaio zutaz, nahi zaituela ezagutu, eta bidenabar nire seme- alabak ere ezagutu ahalko 

dituzu. 

JOHANES 

 Plazer handiz, baina lehenago baimena eskatuko diot abade nagusiari. 
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JUAN DE ZARAUZ 

 Ez izan kezkarik, esaiozu nik gonbidatu zaitudala eta fabore ugari zor dizkidanez gero 

gustora emango dizu baia. Zatoz eguerdi aldera. Badakizu non bizi garen, ezta? 

JOHANES 

Ez. 

JUAN DE ZARAUZ 

 Bada, Torre del Aire deitzen duten horretan bizi gara. 

JOHANES 

 Ah, bai badakit zein den, Dorre garai bat daukana eta Plaza Santa Eulaliaren ondoan 

dagoena, Plaza Nagusia igaro eta gero eskuinalderantz joz. 

JUAN DE ZARAUZ 

 Horixe bera. Igandea arte, beraz. Eta ─ luzatu ziolarik liburu bat ─ ea zer iruditzen 

zaizun komedia hau. Irakur ezazu arretaz.  

JOHANES 

 Adio, eta eskerrik asko gonbiteagatik eta liburuagatik. 

NARRATZAILEA, argi fokopean, ohi bezala 

 Hartu zituen bartuloak besopean Johanesek, gorde zuen liburua habitopeko 

poltsikoan eta itzuli zen presaka Santo Domingo komentura, komedia hura irakurtzeko 

irrikiz. Eguerdiko otordua arin-arin bukatu zuen eta itzuli zen gelara, beste fraideak solasean 

gelditzen ziren bitartean kalostran. 
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 Argumento del primer auto desta comedia. 

Entrando CALISTO una huerta empos dun falcon suyo, halló ý a MELIBEA, de cuyo 

amor preso… 

 Alegia, nola Kalisto sartu zelarik baratze batean bere aztorearen bila topo egin zuen 

jainkosa bat bezain eder iruditu zitzaion neskatilarekin. Amodio zoroak supituki jo zuen, eta 

iritsi zenean irakurketan Kalistori Senproniok egiten dion galderara, Ez al zara kristaua, eta 

honek ihardesten dionean, Ni Melibearena naiz, eta Melibea adoratzen dut eta Melibeagan sinesten dut eta 

Melibea dut maite, halako zirrara sentitu zuen barne-barnean, ezen beldurrak hartu zuen erabat, 

sentimendu ezin aitortua jabetu zitzaiolarik ile puntetatik behatzetaraino. 

 Iritsi zen igandea, jantzi zuen zeukan arroparik garbiena eta txukun apaindu ondoren 

eta komentuko meza nagusiaren ondoren bete zenean hau jende arrotzez une egokia izan zen 

abadearen baimena lortzeko. Abiatu zen bada kezkaz eta arretaz inprimatzailearen jauregira. 

Atetzarreko aldaba jo zuenean irten zitzaion zerbitzari bat atea idekitzera eta pasarazi zuen 

patiora. Hau harrizko zutabez inguratua zegoen eta medailoi irudidunez hornitua. Erdian 

osina burdinezko kateari atxikia zeukalarik kobrezko ontzia eta arrosaz inguratua. Zurezko 

eskailera zabal ongi barnizatu batzuetarik igo zen eta hantxe buruan zeukan zain, Juan de 

Zarauz, zeinak hitz gozoz eta amultsuki errezibitu zuen: 

JUAN DE ZARAUZ 

 Zatozkit, zatoz, Johanes, emaztea zai daukazu eta. 

JOHANES 

 Egun on, Juan, ─ erantzun zion apalki ─. 
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Isabel Rojas de Montalban, etxenkoandre noblea jantzi dotore eta koloretsuz 

beztitua, lepondo, belarri eta eskumuturrak joia preziozez hornitua, bi alaba ezin 

ederragoez inguratua, eskuak luzatzen dizkio. Johanes inguratzen zaio eta eskuan muin 

emanez burua makurtzen du pittin bat: 

JOHANES 

  Señora Doña Isabel, felicidades por su cumpleaños e infinitas gracias por su 

invitación. 

ISABEL ROJAS DE MONTALBAN 

 De nada. O sea que ¿éste es el joven frailico, que se llama Johanes? Tanto me había 

hablado Juan de ti y de tu saber, que no me había dicho nada de que eres un mozo guapo, y 

que pudieras pasar por un bello galán. 

 Koloreak masailetara igo zaizkio Johanesi eta begiak azkar lerratu doña 

Isabelek aldamenean dituen alabengana. Hamasei urte inguru dute eta bietarik bat 

odaliska beltxarana eta ilaje laburreko bada, besteak urrearen kolorekoa dauka eta luzea. 

Beltxaranak begiak berde ditu eta gaztetxoagoa dirudienak ilehoriak eta begi urdin-

urdinak. Amak honelaxe presentatzen ditu: 

 A mi izquierda Beatriz, y ésta es Laura. Aquí Johanes, que os podrá enseñar latin y 

griego. 

NARRATZAILEA 

Luzatu zioten eskua amak bezala eta berak eztiki behatz puntez ukitu, erreberentzia 

egiten zien bitartean. Orduantxe bertan, lipar batez konprenitu ahal izan zuen Kalistok 

sentitzen zuena Melibearekiko eta poetak idatzi zuen kantaren esan nahi sakona, andre eder 
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jentil batek bihotza deraut ebatsi. Eta ohartu zen beltxaranaren begi berdeen distirek, Cupidoren 

gezien antzera, erabat jota zeukatela. 

 Bazkaria mahai luze baten inguruan antolatua zen. Platerak ugariak ziren baina 

razioak xumeak. Farinatoa, arraultzak, piper gorriak eta berdeak, Tormes ibaiko eskailuak, 

Bejar aldeko arkumea, ogia eta gazta, ardo beltzez eta urez ongi horniturik. Hantxe zeuden 

ere Pedro de Torres Unibertsitateko errektore jauna, jada zaharkitua eta oraindik zaharragoa 

zen Antonio de Nebrija berritsua eta honen emaztea Isabel Solis de Maldonado, sorgin gaizto 

bat zirudiena. Baina jan-edariez gain eta jakintsu ofizialek ziotenaz aparte interesgarriena 

Johanesentzat Fernando de Rojasen eta Lucía de Medranoren artean sortu eztabaida izan 

zen, moderatzaile lanetan aritu zelarik Juan de Zarauz, etxeko jauna. 

 Lucía ederra bezain argia zen, injenioz betea, eta haren aurpegian nabarmentzen ziren 

edertasuna, ontasuna eta batipat adimena. Fernandok ematen zizkion arrazoinei berehala 

tximistak bezala grazia paregabeaz, ongi ezagutzen zituen antzinateko jakintsuen aipamenak 

erakarriz, orden dotore batean eta ahots klaroz erantzuten baitzekien.  

 Printzeak behar dituen dohainak eta nola behar den hautatu, noiz den zilegi gerra, 

noiz tiranozidioa eta bakea nola eta zein bideetarik lortu daitekeen, eta beste zenbait gairen 

artean Nebrija ohiko solasa errepikatzen ari da. 

ANTONIO NEBRIXA 

Guzizko Andre Noble Gaztelako regina Isabeli dedikatu nion 1492ko Gramática 

Castellana-ren edizioaren hitzaurrean nioen bezala hizkuntzarik perfektuena latina da, noski, 

eta hau beti inperioaren kidea gertatu izan da. Biak batera, inperioak eta hizkuntzak mailarik 

gorena lortu zuten duela bi mila urte, eta tamalez mende ilunetan, barbaroen eraginez 

nahasten, galtzen eta erortzen joan zen latina. Itsaso zabala zena hamaika ibai ezberdinetan 
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banatu zen, bertako arrainak elkarrekin ez ulertzera iritsi direlarik. Halaber latinetik ateratako 

hizkuntza guztien artean, ederrena izanen zen lortzen zuenak ama hizkuntzarekiko antza eta 

parekotasun handiena da, gaztelania. Idatzi nuen Gramatikan garbi eta argi utzi dut latinarena 

bezala gaztelaniaren egitekoa eta helburua dela eskolastikoen ilunbeetarik ikasleak ateratzea 

eta ezjakintasunaren putzu beltzetik argirantz bideratzea. 

 Nebrijak ardoari ongixko eman baitio eta zurrutada luzeak dastatu emaztearen 

begirada zorrotza eta haserrez betea lagun izan arren, hasi da kantari begiak Lucía de 

Medranorengan ezarriz: 

  Tres morillas me enamoran 

   En Jaén, 

 Axa, y Fátima y Marién. 

 Tres morillas tan garridas 

 Iban a coger olivas 

 Y hallábanlas cogidas 

  En Jaén, 

 Axa, Fátima y Marién… 

ISABEL ROJAS DE MONTALBAN 

Adiskideok, maisu zaharraren erromantze andaluzak dastatu eta sufritu ondoren, 

goazen entzutera benetazko musikariak, gure adiskide Lukas Fernandezek prestatu diguna 

kontzertu aretoan, eta zu, Luzia, zatoz nerekin, bestela halako batean Antoniok begiekin jan 

eginen zaitu eta. 
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LUZIA MEDRANO 

Egia diozu, bazirudien kantatzen zuen bitartean putaner likits horren gabiroi begiek 

irentsi egin behar nindutela. 

ISABEL 

Ene Luzia, horiek hitzak Unibertsitateko irakasle baten ahotan. 

LUZIA 

Ene Ixabel maitea, ez zaitez izan zozoa, jakingo bazenu benetan nolakoak pasarazi 

dizkidan iritsi dudan katedra lortzeko eta lezioak eman ahal izateko alu horrek ez zinateke 

batere harrituko erabiltzen ditudan hitzekin. Eskerrak Ixabel Erreginaren babesa lortu 

dudan.. 

ISABEL 

Beno, beno, zuk hala badiozu hala izanen da. 

LUZIA 

Bai Ixabel, eta hobe duzu zure alaba argi horiek eduki likits horren atzaparretatik 

urrun. Eta Johanesi eskatu ea prest dagoen latina eta greka erakusteko Beatrizi eta Laurari, 

gazte serio, zintzo eta benetan jakintsu baita. 
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LAUGARREN AGERRALDIA 

 

 Pasatzen dira denak edontzia edo kikara eskuan sala eder batera, non prest 

baitaude esalki batzuek eta musikari zenbait oholdegi baten gainean denek ikus ditzaten. 

Xirula, arrabita, kitarra, danborra, biola eta klabezina joleak kontzertu paregabea 

kontzertatzeko puntuan, zuzendari Lukas Fernandez Katedraleko kantari nagusia 

delarik.  

LUKAS FERNANDEZ 

Jaun-andreok, Juan de Antxietaren Errege Katolikoen musikari izandako 

azpeitiarraren eta Juan del Encinaren kantak abestuko ditu gaur Isabel Rojas de Montalban 

etxenkoandrearen ohoretan Beatriz alaba ezin ederragoak daukan soprano ahots hunkigarriz. 

Igo zaitez oholtzatxora, arren, Beatriz. 

BEATRIZ 

Con amores, la mi madre, 

Con amores m´adormi. 

Así dormida soñaba, 

Lo qu´el corazón velaba 

Qu´el amor me consolaba, 

Con mas bien que merecí. 
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Adormeciome el favor, 

Que amor me dio con amor, 

Dio descanso a mi dolor, 

La fe con que le serví. 

 Musikoek derrepentean doinua aldatzen dute eta hasten dira modu bizian 

ihauteriko kanta ezagun bat jotzen. 

LUKAS FERNANDEZ 

 Eta orain Égloga de Santantruejoren bigarren billanzikoaren hasiera kanta dezagun 

denok: Hoy comamos y bevamos, / Y cantemos y holguemos, / Que mañana ayunaremos… 

Juan del Enzina (1468-1529) ren doinua, Jordi Savall-en bertsioan. 

 Jan eta edan dezagun egun, kanta eta dosta gaitezen, bihar barau eguna baita izanen.  

Bukatzen dutenean kanta hau jarraitzen du Lukasek hitzegiten. 

Orain bukatzeko neronek idatzi dudan Farsa o quasicomedia de la doncella, el pastor y el 

caballero ikuskizun musikala entzun eta ikusiko duzue. Pravos eta Pascual artzainen rolak 

Fernando eta Luis Juan de Zarauzen semeek jokatuko dutelarik eta soldadu fanfarroiarena 

Marzelok, Nebrijaren semeak eginen duelarik.  

Agertzen dira eszenan artzainak eta soldadu fanfarroiarena erdi pelean ari 

direlarik azkenean balezta batez eta aingeru moduan Laura, Juan de Zarauzen alaba 

gazteena honako bertsuok errezitatzen. 
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LAURA 

Quién sirve al amor  

Con firme esperanza,  

Su fe siempre alcanza  

Alegre fauor.  
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BOSTGARREN AGERRALDIA 

 

AKITANIAKO TOLOSA 1513 

 

 Akitaniako Tolosa hirian Unibertsitate inguruan Garona ibaiondoan 

berriketan ageri dira Martin Azpilikueta, Bernard Lehete eta Johanes Lopez. 1513. 

Urteko udaberrian gaude 

MARTIN AZPILIKUETA  

Nafarroatik iritsi berria naiz, eta albiste txarrak dakarzkit erresuma zaharretik.  

JOHANES ETA BERNARD batera 

 Kontaiguzu, arren. 

MARTIN AZPILIKUETA 

Fernandok, Aragoeko errege gaizto, maltzur eta gezurtiak burutu duen Nafarroako 

konkista ez da batere erraza kontatzen. Gaztelako tropak osatzen zuten zaldunek, infanteria 

eta artileria ugarik, zeinak Albako dukearen bigarrena den Don Fadrike Alvarez de Toledoren 

agindupean dauden bildu ziren Gasteizen eta Nafarroako erresuman sartuz Goizueta erasotu 

zuten lehenik uztailaren 10ean, hau bereganatuz, eta 19an Burunda eta Lekunberri.  
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Leringo konde traidorea, Luis de Beaumont, hala nola honen koinatua den Naxerako 

dukea, batu zitzaizkien euren tropekin eta 23an jada Iruñeako ateetara iritsiak ziren Arazuri 

izeneko lekura, eta 24ean Takoneran zeuden. 

Kastellanoei hainbat noble eta zaldun nafar, bai beamondar bai agaramondar batu 

arren, Nafarroako errege Albreteko Juan IIIari fidel jarraiki diote Parlamentuko buru den 

Juan Jasoko eta Nafarroako Pedro jaunak beren tropekin. Biharamunean, hau da, uztailaren 

25ean errenditu egin zen Iruñea hiria, eta Albako dukeak prokuradoreak bidali zituen 

Lunbier, Zangoza, Donibane Garazi, Lizarra, Tafalla, Tudela, Erronkari eta Aezkoetara 

errenditzeko aginduarekin, eta halako gudalosteen aurrean, izuak hartuta, borondatearen 

kontra baina onartu zuten errenditzea gehienak lizarratar, tuterar, amaiurtar eta garaztarrak 

ezik.  

Kristobal Villalbaren agindupean ziren tropek Orreaga eta honen Kolejiata okupatu 

zuten eta Burgete herria erre. Eta hemen kanpamendua ezarriz zabaldu ziren beren zaldunak 

Aezkoa, Salazar eta Erronkarin, Aragoeko gudalostea Burgiko gazteluaz jabetu zelarik eta 

irailaren 10ean Donibane Garazi Baxenabarreko hiri nagusia hartu zuten, Ainhize, Garruze, 

Uharte, Amikuze eta beste zenbait herri harrapatu eta erre zituztelarik.  

Bortizkeria zen nagusi non nahi. Tudela setiatu egin zuten Fernando erregeak berak 

eta Zaragozako apezpiku zen Aldonso Aragoekoak, Fernando hirian urriaren 4ean sartu 

zelarik.   

Nafarroako errege legitimoak Orthezen kokatu omen dira Salbaterran daukatelarik 

tropen kuartel nagusia. Albreteko Juan IIIak Donapaleun kastellanoei zuzendutako agiri bat 

sinatu zuen, zeinetan eskatzen zuen gerra bukatu zedin eta bakea adostu zezaten, baina ez 

zuten inolako fruiturik eman bi aldeetako enbaxadoreen arteko solasak eta ahaleginak.  
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BERNARD 

Eta aitasainduaren bula faltsu bat ere izan du erresuma bereganatzeko Fernandok, 

ezta ? 

MARTIN 

Bai hala da, diotenez. 

JOHANES 

 Eta zein asmorekin etorri zara bada Toulousera ? 

MARTIN 

 Nere aitak, ikusita Iruñean ezinezkoa dudala unibertsitate ikasketak burutu, etxetik 

urruti ikastera bidali nau, Tolosara hain zuzen, zuen artera. Eta jakin nahi nuke hemen nola 

dauden gauzak. 

BERNARD 

Oraingoz aski lasai, baina agintariak aski beldurturik daude Aragoeko erregearen 

asaldamenduekin Pirineoak gaindituz, eta Hondarribian sartuak omen direlako inglesak. 

NARRATZAILEA 

Igande bazkalondotan Garona ibaiondoan zegoen eta Lekuona deitzen zen taberna 

batean biltzen ziren unibertsitateko zenbait ikasle euskaldun bertako trinketean pelotaz 

jokatzera, tartean Martin Nafarra, Bernard saratarra, Johanes zeraindarra eta Jakes tolosarra. 

Trinket basque deitzen zen jolaslekua eta atarian bazuen afixa handi bat non jokalari bat txistera 

eskuan eta aurrean sarea irudikatzen zen eta azpian honako inskripzioa: Bon oeil, bon pied. 

Alegia, begi zorrotza eta zango arinak eskatzen zituela joko hark. Izerditan blai zenbait joko 
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eta partidu bukatu ondoren atseden hartzen zuten Nafarroako ardo gorria eta Biarnoko xuria 

edanez eta eztarria busti ondoren euskal kanta zenbait kantatuz. Berterretxen khantorea, 

Hirur kapitainak, Etxauzeko anderea, edota bertso honekin hasten zena: 

  Eijerra zira maitia, 

  Erraiten dizut egia, 

Nork eraman othe deizu zure lehen floria? 

Unibertsitateko zurezko aulki batean eserita daude ikasle batzuek eta irakaslea 

pulpitotik mintzatzen zaie. 

NIKOLAS BERTRAND 

 Gaur prestatzen ari naizen Gesta Tholosanorum liburuaren berri emango dizuet. 

Historialarien liburuak fabulez beteak daude. Eta hasteko hiriaren izenarekin hasiko naiz, 

etorkia kontatzen. Tolosa, Civitas Tholosa, Toledoko Rodrigo artzapezpiku historiagilearen 

arabera Tubalek, Japheten seme eta Noeren biloba zenak fundatu zuen. Boccacioren 

ixtorioetan, aldiz, erraiten da Troiatik iritsitako Tolosan izeneko gudari batek sortu zuela. Beste 

zenbaitek dioetenez, ordea, Tolus delako batengandik dator izena, hau ere Japheten leinukoa 

zena. Baina gauza jakina da ere lurralde hau aspalditik Tholusez betea zela, alegia, 

sagarrondoz. Baina kristau kronistek onartzen dute Tolosa, quasi tollens Deo exosa, esan nahi 

duela, hots, kendu, desegin eta ezabatu dituena Jainkoari ezatsegin zaizkion idoloak. Hauei 

paganoek eskaintzen zizkioten zeremonioak eta odolezko sakrifizioak eta helburu honekin 

prezizki bidali zuen Jainkoak San Saturnin hiri honetara, eta horregatik katedrala santu honi 

dago dedikatua… 
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 Jehan Boyssoné abokatu eta irakasle aberatsaren jauregian. Aretoa maiatzeko 

lorez horniturik dago. Eta lehenik musikari batzuek Desprez-en doinu batzuek 

musikatu dituzte. 

JEAN D´AURIVAL, Lore jokoetako lehendakaria 

 Tolosako agintari agurgarriak, 1323. urtean Tolosako Unibertsitateak sortutako 

Consistori de la Gaya Sciencia-ri jarraipena emanez, orain Collège de Rhétorique berrizendatu 

badugu ere, bildu gara epai-mahaikoak, Gaston de Ruppé, Germanin de Larique, Pierre 

Adam, Jean Formigal eta neroni, Jean D´Aurival, lehendakari gisara eta eztabaida luze eta 

mamitsu anitzen ondoren erabaki dugu aho batez honako sariak ematea: 

 Lehena, urrezko bioleta eta hirurehun libera, Jakes Sapientisi Per contentar l´asflict 

entendemant okzitanerazko baladagatik.  

 Txalo ugari jasoko ditu. Biba batzuek ere bai. 

Bigarrena, zilarrezko arroasa eta berrehun libera, Jean Esquadreri Nobles enfants de 

bertuts amoros Tolosako armarriaz moldatu duen izeneko poemari. 

 Eta hirugarrena, brontzezko hiruseta eta ehun libera, Bernard de Laheteri, aurkeztu 

duen Sur la langue basque poemagatik. 

Aretoan dauden Johanes Lopez zeraindarra, Martin Azpilikueta barasoindarra 

eta Jean Boyssoné etxeko nagusia, hasten dira oihuka eta bibaka aurreko txalo zapladak 

tikiak gelditu direlarik. 
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 Aurtengoz, bukatutzat ematen dira Erretorika Jokoak eta datorren urtea arte. 

Bitartean edan dezagun Tolosako arno gorria adiskidetasunean eta Clémence Isaure andere 

jakintsu eta poeta ezin hobearen omenetan. 

 Ailtxatzen dira aulkietarik eta edaten hasten dira edontzi dotoretan agertokian 

bertan dauden guztiak komentarioak eginez, musikariek diharduten bitartean. 

JOHANES 

 Bernat adiskidea, utzi behar didazu poema hori kopia dezadan oso interesaturik nago 

eta gure hizkuntza zaharraz.  

BERNARD 

 Bai, Johanes, biziki gustora eginen dautzut neronek kopia bat. Eta gaiaz aldatuz 

ikasturtea bukatzean zein asmo daukazue. 

MARTIN  

 Nik oraindik beste urte bat emanen dut hemen eskubide biak amaitzearren. 

JOHANES 

Ongi burutzen baditut nik, Parisera.Teologia egitera joateko asmoa daukat.  

BERNARD 

 Lasai, adiskideok, Boyssonné irakasle jaunak erran deraut begi onez ikusten zaituztela 

eta ohartu dela egin dituzuen eta irakurri dituen lanengatik buru argiak dituzuela, eta beraz, 

bikain igaroko duzuela azterketa. Aditxas. 

MARTIN ETA JOHANES 

 Adio. 
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SEIGARREN AGERRALDIA 

 

PARISE 1515 

 

 Santa Genobebaren muinotxoan kokaturik dagoen Collegium Navarrum 

ikastetxearen aitzinean dago Johanes irakurriz atarian idatzita dagoena. 

JOHANES 

 IOANNA FRANCIAE ET NAVARRAE 

REGINA CAMPANIAE BRIEQUE COMES 

PALATINA HAS AEDES FUNDAVIT 1304. 

NARRATZAILEA 

Sarrerako atea igaro duenean eta teologia ikastera datorren Nafarroako erresumakoa 

istudiantea dela esan dionean atezainari berehala deitu dio honek Frai Jakobe Almain, 

teologia ikasleen buruari eta honek lehenik kapera ikusgarria erakutsi dio. Ia berrogeita hamar 

metro luze da, atzekoaldean belaunikaturik aita gurea, paternosterra latinez errezatu dute. 

Biblioteka erakusten dio gero, zientzia ororen aretoa, antzina-antzinatik gizon jakintsuenek 

idatzitako eskuzkribuen kokagune sagaratua, non ikus daitezkeen larruz estalitako liburu eder 

batzuek pupitre batzuetara kateaturik, inork eraman ez ditzan eta azkenik gelatxoa, leihotik 

ikus ditzakeelarik inguruetako teilatuak. Eta han behean Seine ibaialdean Nôtre Dame 
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katedrala. Atseden har dezan bakarrik utzi du, esanez hurrengo goizean erakutsiko dizkiola 

beste aretoak eta Sorbonako bidea.  

Estudioen ordutegia horma batean eskegita dago eta irakurtzen du: 

4 h.  Jaiki. 

4-6h.  Lehen ikaste saioa. 

6h.  Meza kaperan. 

7.30h  Errefektorioan katilu betea esnez eta ogi puzka.  

8-10h.   Bigarren ikaste saioa 

10-11h.  Eztabaidak eta ariketa dialektikoak. 

11-12h.  Bazkaria isilik. Pulpituan irakurleak Biblia leituko du. 

12h.  Eztabaidak. Idazle latinoen irakurketak. 

15-17h.  Hirugarren ikaste saioa. 

16-18h.  Eztabaidak eta ariketa dialektikoak. 

18h.  Afaria. 

19h.   Ariketa dialektikoak. 

20h./21h. Lotara neguan. / Lotara udan. 

Kolejioko patioan daude orain ibilalditxo bat ematen. 

JAKOBE ALMAIN, gaztelaniaz frantses azentuz 

Hay profesores que se hallan en pleno delirio de senilidad. 
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JOHANES 

Oso zaharrak al dira ba ? 

JAKOBE ALMAIN 

Bai, eta gainera zientzia filologikoak dakartzan berritasun guztien aurka daude. Hala, 

Guillaume Budé, Guglielmus Budaeus delakoa, Erasmoren adiskide zena eta honen idazlanen 

jarraitzaile adibidez, greziar hizkuntzan maisu Joannes Lascaris izan duenak Frantzisko 

Lehena erregearekin bidaia anitz burutzen ditu eta ondorioz Sorbonako katedra aski 

abandonatuta dauka. Gaztetan De transitu Hellenismi ad Christianismum, titulua daraman liburua 

idatzitakoan greziar izpiritu filosofikoa goraipatzen bazuen kristautasunaren atari gisara…  

JOHANES 

Eta zuk non ematen dituzu klaseak ? 

JAKOBE ALMAIN 

Bai Nafarroako Kolejioan eta bai Sorbonan ere. Nire dotrinaren alderik 

interesgarriena ez da agian zergatik defenditzen dudan ezpataren eskubidea, baizik eta 

zergatik aldarrikatzen dudan Kontzilioak daukan berezko agintea Aitasantua aulkitik 

kentzeko, zeren eta ez bailegoke ongi eratua errejimen zibil eta naturala, bertan desordena 

eta injustizia ereiten duen erregek edo mandatariak agintzeko aukerarik balu. Hala bada Jean 

Gersonek zeukan gobernuaren ideiarekin bat nator, comunitas ordenata in finem perfectum, 

helburu zuzen batez antolatu ahal izatea gizartea errespetatzen entseiatu behar zela eta 

kontsidera zitekeela agintari bat helburu horren kontra asaldatuko balitz zilegi litzatekeela 

agintetik kentzea. Beraz, hau gauza legezko, justu, arrazoizko, onartu eta naturaltzat hartu 

behar zela zioenari ongi deritzot. 
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JOHANES 

 Solas honek Fernando Roa irakasle salamankarrak errepublikaren gobernuaz eta 

erregeenaz irakatsitakoak gogorarazten dizkit.  

Biltzen zaie beste irakasle bat 

JAKOBE ALMAIN 

 Hemen aurkezten dizut, Jean Texier de Ravisi irakaslea, poeta eta teatro gizona, 

Kolejioan urteko hiru okasio berezietan joko-ikuskizunak taularazten diguna, basochien 

deituen burua. Hemen Johannes nafarra. 

JOHANNES RAVISIUS 

Plazer handiz. 

JOHANES 

Plazera enia, da, baina zer esan nahi duzu basochien-en burua dela esanda? 

JAKOBE ALMAIN 

Les basochiens deituak, basilika ondoan biltzen ziren unibertsitari teatrozaleak ziren, eta 

Frantziako errege-erreginak Hiriko Uhartean bizi zirenean, XIV. mendean zehazki, epaile, 

abokatu eta lege gizon guztiek, Felipe Ederraz geroztik, elkarrekin biltzeko eta beraien arteko 

errege bat hautatzeko eskubidea lortu zuten, eta erregelamendu berezi batez soties, farces et 

moralités deitu ikuskizun irrigarri eta serioak antolatzen zituzten.  

Botereaz irri egitea, ordea, ez da ondoriorik gabeko ekintza. Hala Jacques le basochien 

deituak, Jehan Seroc-ek eta Jean du Ontalez-ek 1516ko abenduan zenbait fartsa eta joko 

antzeztu zuten, non Gorteko luxoa eta erregeren maitaleak salatzen zituzten. Adibidez, Mère 
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Sotte ikuskizunean, alegia, Ama Zoroan, ama erreginaren lapurretak, gobernatzaile ohoin 

gisara portatzen ari zela dena harrapatuz eta bereganatuz, salatu zuten era irrigarrian. 

Erregeren etxeko prebosteak, ordea, informaturik ikuskizun kritiko hauetaz kontsideratu 

zuen erregetzaren ohorea lohiturik, zikindurik eta laidoztaturik gertatu zela eta bidali zituen 

hamabi arkulari eta preso hartuz komedianteak Bloys-era eraman zituzten eskuak eta oinak 

hertsiki eta astunki kateaturik. Galeretan hiru hilabetez igaro ondoan sufrimendu anitz 

pairatuz gau batez ihes egitea lortu zuten eta fraide kaputxinoen elizan aurkitu zuten babes 

eta gordeleku. 

 Parlamentuak beraz debekatu zuen 1515eko abenduaren 15ean, errepikatu zena beste 

agindu batez handik hilabetera, hots, 1516ko urtarrilaren 15ean, Pariseko Kolejio guztietan 

errege-erreginaren hala nola hauen inguruko pertsona guztien ohorea ukitu, lohitu edo zikin 

zezakeen fartsarik errepresentatzea. 

Polliki, polliki berriketan itzuli dira Collegium Navarrum-era, eta 

Johanes bere gelaren bakardadean hasi da irakurtzen Roterdamgo maisuak 

idatzi Encomium Moriae Eromenaren laudorioa, Parisen Gilles de 

Gourmonteren inprimategiaren baitan moldiztegiratua 1511an, zeina hasten den 

1508ko martxoaren 11an landetxe batean Tomas Moro adiskideari idatzitako 

gutun batez, non dioen nahiago izan duela buruturiko lanean izenik ez ematea 

kritika egiterakoan, zeren eta mintzo dena ez den pertsonaia konkreturen bat, 

gizakiaren Eroa baizik. Aurrera irakurtzen doan heinean gero eta interesa 

handiagoz iristen da LIII atalera eta honakoa irakurtzen du: 
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JOHANES, ahots goraz irakurriz 

Teologoei dagokienez agian hobe izango litzateke hauei isilik joaten uztea, eta 

kakategi hau ez mugitzea. Landare usain gaiztoko hau ez ukitzea, giza kasta hau harrigarriro 

erraz sumintzen dena baita, gerta ez dadin hamaika anatemarekin ene kontra altxatzea eta 

nire esanak irenstera beharraraztea; eta hori egitera ukatuko banintz herese gisara 

kontsideratzea. Horiek, ohituta baitaude tximista horrexekin izutzen begiko ez zaizkien 

guztiak.  

Egon ere, ez baitago beste inor egiten dizkiedan mesedeak begi on gutxiagorekin 

aintzat kontsideratzen dituztenik; baina, hala ere, horretara beharturik daude mesprezagarri 

ez diren hainbat arrazoirengatik; beraien autoestimarekin zoriontsu direnean zazpigarren 

zeruan baleude bezala, gainerakoak goitik behera behatzen dituzte beste hilkor guztiak 

arrastaka dabiltzan abereen pare eta ia-ia hauenganako urrikia sentituz. Edo eurek bitartean 

maisutasunezko definizio, ondorio, korolario, proposamen esplizitu eta inplizituen 

andanaren babesak inguraturik bizi direlarik; hainbeste ihesbide dituzte, non Bulkanok berak 

ere ezin izango zituzkeen bere sare eta guzti kateatu, euren bereizi beharrarekin ihes egingo 

baitzuketeen; bereizgarri horiekin hain erraz ebakitzen dituztenez korapilo guztiak. Tenediar 

bi ahoko aizkorak berak ere ezingo lukeelarik hobeto egin; horiek hainbesteraino baitaude 

horniturik hitz asmatu berriz eta mintzaera ulertezinez.  

Gero, euren erara argitzen dituzte misteriorik sagaratuenak ere: hala nola mundua 

nola sortu eta antolatua izan den, zein bidezidorretarik bekatuaren orbaina heltzen zaigun 

ondorengoei, zein neurritan, zenbat denboratan haurdundu zen Kristo Ama Birjinaren 

sabelean; nola Eukaristian mantentzen diren akzidenteak, baina ez substantziak. Baina gauza 

hauek sarritan izan dira aztertuak, arakatuak eta eztabaidatuak. Beste arazo batzuk, aldiz, 

teologo argituentzat bakarrik dira duinak, edo eurek esan ohi duten moduan, hauekin hasten 
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direnean bizitu egiten direlarik: Ba ote dago unerik jainkoaren sortzean ? Kristorengan 

semetasun bat baino gehiago ote dago? Litekeena ote "Aita Jainkoak semea gorrotatzen du" 

proposamena? “Jainkoa izan ote zitekeen emakume?”. “Eta posible ote zukeen haragitzea 

deabru batean, asto batean, kuia batean, harri batean ?”. “Baldintza honetan kuiak nola hitz 

egingo ote ziezaiokeen herriari, nola eginen zituzten mirariak eta nola izango zen 

gurutziltzatua?”. “Eta Peruk, Kristo gurutzean zintzilik zegoen bitartean kontsakratu izan 

balu, zer kontsakratu ote zukeen ?”. “Eta esan ote zitekeen une hartan Kristo gizon zela?”. 

“Eta berpizkundearen ondoren zilegi ote da edatea eta jatea?”. Jende hauek seguru dute 

engoitik gosea eta egarria. 

NARRATZAILEA 

Mila bostehun eta hamaseiko urtarrilaren 23an, asteazkenez Fernando IIa Aragoeko 

erregea oinordetzaz, Va Gaztelakoa ezkontzaz, eta Lehena Nafarroako konkistaz, 

Madrigalejoko herrian hil zen eta hil bezperan idatzitako testamenduan uzten zuen oinordeko 

gisa eta erreginagai alaba Joana eta gobernadore jenerala bezala biloba, Karlos Gantekoa. 

Bazko ondoren iritsi ziren Parisera albisteak Nafarroako gerraz, eta bereziki nola 

Espainolek Donibane Garaziz jabetu ziren eta bertako biztanleen etxeak sakeatu, harrapakatu 

eta hustu zituzten, mugaondoko Hondarribiko hiri harresiz gotorleku bilakatutik laguntza 

jasotzen zutelarik konstanteki tropa okupatzaileek, zeinen 220 soldaduz osatu eta kapitainaz 

zuzendu hamaika konpainien artean Pizarro kapitaina zegoen, Frantzisko Jiménez Cisneros 

frantziskotar kardenal eta inkisidore nagusi bilakatuaren manuak zehatz-mehatz jarraikiz.… 

LIBURUZAINA, Erasmoren liburua erakutsiz 

 Johanes, azkenean iritsi zaigu hainbatetan iragarritako liburua, Johannis Froben-en 

moldiztegian Basilean 1516ko otsailean argitaratua. Hau da, NOVUM INSTRUMENTUM 
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deitua, Erasmo Roterdamgoak lehenik Maximiliano enperadoreari oraindik bizi zela eta gero 

Leon X-ari eskainitako Testamentu Berria, hots, lau ebangelioak (Mateo, Marko, Lukas eta 

Joan), Apostoluen ekintzak eta gutunak, eta Joanesen Apokalipseak osatua. Dena grekeraz 

eta latinez.  

Bukaeran badakartza Annotationes deitu ohar multzoa, non Erasmo berak argitzen 

dituen pasaia ilun anitz, hala nola Joanes Oecolampadius humanista ezagunak eginiko 

epilogoa, non tratatzen duen arrazoi handiz Erasmo, noster literarum omnium decus ac 

delitiae bezala, letra guztien artean gure loria eta plazera, kriseilu diztizaria. Azkenik Froben 

inprimatzailearen zigilua, esaldiak grekeraz, latinez eta hebraieraz ipinita dakartza. Prudens, 

simplicitas, amorque recti. Jakintsua, naturala eta zuzenzalea. Eta esku batek eusten diolarik 

zutabe bat eta bi suge musu ematen elkarri eta hauen artean usoa. Liburuetan betegintzarrea, 

joia preziosoa eta erlijio kristauaren konprenitzeko ikerketa gailurra kontsideratzen bide dute.  

JOHANES 

 Eta eraman dezaket gelara egun batzuez. 

LIBURUZAINA 

 Bai, baina aste baten buruan itzuli beharko duzu… 

JOHANES 

 Agintzen dizut itzuliko dizudala gaur zortzi edo lehenago gauez loak hartu gabe 

irakurri behar baldin badut ere. 

 Aste baten barruan itzultzen dio, esanez 

 Lortzen baduzu aleren bat prezio merkean erosi egin dizut bat.  
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LIBURUZAINA, isil-isilik 

Har ezazu beste liburutto ha, ezezagun batek idatzia. Nahiko barre egingo duzulakoan 

nago eta. Baina ez esan inori nork pasatu dizun, segeretuki eman baitidate eni ere.  

JOHANES bere gelan, kandelaren argia dantzan 

JULIUS EXCLUSUS, irakurtzen du, eta igarotzen orrialde batzuek. 

JULIO, zeruko atean aldaba joaz harro-harro. 

Ez al dator inor? Hau bai dela atezain alferra. Lotan edo mozkorrak harrapatuta 

egonen da zokoren batean. 

GENIOA 

Honek uste du bera bezalaxekoak direla denak. 

PERU 

Eskerrak altzeiruzkoa dela atea, bestela astotzar honek botea zeukan ostikoka lurrera. 

JULIO 

Ez banaiz engainatzen ezagutuko dituk bi letra hauek, ezta ? P.M. dira eta noizpait 

ikusiak izan dituk. 

PERU 

Suposatzen dut Peste Maxima esangura dutela. 

Johanes barrezka lehertu da Pontifex Maximus delakoari idazleak dioen 

errespetu gutxi hura ikusiz… 
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 Noël Beda, Erasmok Parisen zeukan etsairik amorratuenetarikoa da. Montaigu 

kolejioko zuzendaria, Mendizorrotz itzuli du mementoan bere baitan Johanesek, eta 

bertan ikasten dute Juan Mair gaskoinak, Gaspar Lax aragonesak, Luis eta Antonio 

Coronel anaia segobiarrak eta beste askok. Hauekin topo egiten du klaseak 

bukatutakoan eskolen artean dagoen Cabaret de la Pomme de Pin izeneko tabernan ardoz 

edo garagardoz klaseen solas idorra, bustitzeko eta animatzeko asmoz. 

JOHANES 

 Nondik zatoz? 

ANTONIO CORONEL 

 Mendizorrotzetik. 

JOHANES 

 Zorroztasunez eta zientziaz betea, beraz? 

ANTONIO CORONEL 

 Ez, bibedios!, baina zorriz eta egarriz bai. Atera ezak ardo bat. 

JOHANES 

 Eta ze albiste gehiago dakark ? 

ANTONIO CORONEL 

 Oso maite ditugula denok Beda alua, zeinek bedarrik gaiztoenak irentsarazten 

dizkigun, hala nola Duchesne predikaria, bere haritz ihartuaren osto eta ezkur irentsezinenak 

janarazten entseiatzen den. 
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JOHANES 

 Ea, topa egin zak maisu maite horien ohoretan, eta harrek elika ditzatela 

lehenbaitlehen lurpean.  

 Beste egun batez Juan de Celaya irakasle balentziarraren Sorbonako lezio batera 

joan da Johanes Fratxisko Vitoriakoarekin. Hark 1517ko abenduaren azken egunez, 

urte zaharrez, alegia, argitaratua du Expositio in octo libros libris Aristotelis de 

generatione et corruptione delakoa, eta bukatutakoan hitzaldia Aristotelesen 

inguruan, agurtzera hurbildu zaio: 

JOHANES 

 Reverendus Johanes a Celaia, salve. 

JUAN DE CELAYA, gaztelaniaz: 

Nor zara?  

JOHANES 

Ni Johanes Lopez a Cerain. 

JUAN DE CELAYA 

Eta hori non dago ? 

JOHANES 

Gipuzkoako probintzian, Nafarroako erresuma ondoan. 

JUAN DE CELAYA 

Ongi etorria Lutetiara, argien hirira. 
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JOHANES 

Esker anitz. 

JUAN DE CELAYA 

Eta non ikasia zara ? 

JOHANES 

Salamankan eta Tolosan. 

JUAN DE CELAYA 

Eta zer iruditu zaizu gaurko nire lekzioa ? Aristolesen inguruan egin ditudan glosak? 

JOHANES 

Berorren izenari ohore egiten diotela. 

JUAN DE CELAYA 

Zer? Nola? 

JOHANES 

Badakizu izen euskalduna duzula, ezta?  

JUAN DE CELAYA 

Ez. 

JOHANES 

Eta zelaiak leku laua nahi duela esan, plateau, ardiek, astoek eta beste abere mota 

orotarikoek jan dezaketen belardia. 
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JUAN DE CELAYA 

Vasco, como sigas tan sincero, no llegarás muy lejos en la vida. 

JOHANES 

Lo siento amicus Celaya, Veritas est mea unica amica. 

Eta eskurik ez eta agurrik eman gabe ezker besoan plazaratu liburu berria 

daramala jiratu eta alde egin du.  

FRANTZISKO VITORIAKOA 

Baina nola ausartu haiz hori esatera maisuari? 

JOHANES 

Frantzisko, badakik nolakoa naizen, nahiago diat egia esan eta ez erdi gezurretan 

disimuloan ibili, egia estaliz. Zerbait esan behar badut, klaro eta argi esatea dut gogoko. 

Irteten dira. 

NARRATZAILEA 

 Martin Lutero Alemaniako Saxonia Eisleben herrian jaio eta fraide agustino 

bilakatuak, 1507an apaiztu, 1508an Ikasketa Biblikoetan batxilertu, eta Erroman 1510. urtean 

egon ondoren zazpi monastegi agustinoren ordezkari gisara, ikusitakoak ikusirik, eta 

eskandaloz beterik hango ohituren korrupzioekin, eliza katolikoaren erreforma sakon baten 

beharraz jabetu da. Biblian doktoretu da 1512an, grekera eta hebraiera ikasiz Eskritura 

sainduetan sakontzearren eta Wittenbergengo Unibertsitatean Teologia Biblikoa esplikatzen 

du 1512az geroztik, publikoki eskegi ditu Jauregiko atean 1517ko urriaren 31n, hain zuzen, 
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Amore et studio elucidandae…Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, hots, induljentziei 

buruzko testua, zeina honela hasten zen: 

MARTIN LUTERO 

EGIAREN amodioz eta Hau argira ateratzeko asmoz Wittenbergenen, Arteetan hala 

nola Liburu Sagaratuetan Maisu eta Irakasle den Martin Lutero abade agurgarriaren baitan 

honako 95 proposizioneak eztabaidatuko dira. Beraz, eskatzen du egon ez daitezkeenak eta 

ahoz gurekin bertan ez egoteagatik ezin dezaketenek beren iritzia eman, igor dezatela idatziz. 

Jesukristo gure Jaunaren izenean. Amen. 

NARRATZAILEA 

Berehala, Eliza Katolikoak diru ordainetan ematen dituen Bulen eta Induljentzien 

kontra agertzen den agiria alemanerara eta beste hizkuntzetara itzulirik proposizioneak, 95 

tesiak bezala ezagutu direnak, iritsi dira Sorbonako liburutegi, areto eta jolaslekuetara, 

eskandala izugarria sortuz eskolastika zaharraren zaleen artean. 

 Eliza Katolikoaren kontrako fraide agustinoaren asaldatzearen albistea Europa osoan 

zehar berehala zabaldu da, beraz. Johanesen osaba don Migel apaizak gutun bat bidali dio 

Johanesi, eguberri egunez iritsi zaiona, non gomendatzen dion erne ibil dadila nahasi gabe 

teologo berrien zenbait adierazpenekin, zeren eta igaro abenduaz geroz Toledoko Inkisizioak 

Pero López de Soria deitu apaiza, Polángo kapilaua preso hartu eta ziegatan baitatza, 

infernuko sutara bidaltzeagatik sermoi batean lehenik Fernando errege katolikoa eta atzetik 

Frantzisko Cisneros kardenala; eta ohar dadin zein arriskutan eror daitekeen nahasiz gero 

horrelakotan, euskaraturik badaezpada ere, igorri dio Inkisidore Jeneralak Iruñeako hiriari 

bidali gutuna, non eskatzen dien agintariei harrera eta ostatu on eman diezaieten Ofizio 

Santuko kide agurgarriei. 
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ADRIAN UTRECHT-KO 

Jaun xit ohoragarriak, 

 Jakin, badakizue, Jainkoak eta Eliza Santa Katolikoak zerbitzari leialak dituela 

Inkisizio Ofizio Santuaren kideen artean, eta nola ari diren arakatzen heretiko 

bidegabe eta maltzurrak erresuma honetan. Espreski hiri horretara joatekoak direnez 

dagozkien kargu batzuen errespontsabilitatea hartzera, beste zenbait hiritan gertatzen 

ohi den bezalaxe, justu da faboretuak izan daitezen ostatu emanez eta eskatzen 

dizuegu ofizio santuari suertatuko litzaizkiekeen arazo guztietan beharko luketen 

laguntza amoltsuki eskaintzea eta ematea, eta ez baita izanen hor egoitza tinkorik, 

emanen diezue dohan aipatu ofiziokoei beharrezko ostatu duina, espero dugun legez 

zuen birtute handien arabera, eta beteko dituzuela zintzoki eskaerok, katoliko fidel 

eta kristau leial zaretenez, Jainkoaren ohoretan eta zerbitzuan denez. Hori hala egin 

duzuela dioen albistea plazer handiz jasoko dugu, eta beraz jaun ohoragarriak zeruko 

jaunak gorde eta zaindu zaitzatela. Hala bedi.  

Valladoliden, 1518ko martxoaren 13an. 
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ZAZPIGARREN AGERRALDIA 

 

BRUGGE 1522 

 

NARRATZAILEA 

Johanesi Almain irakasleak utzi dion liburu bat oso gustora irakurtzen ari da, dituen 

frantses testua eta irudiak medio. Remy du Puys historialariak aipatu Gilles de Gourmont 

inprimatzailearen baitan plazaratu liburu ederra da. 1515ean moldiztegiratua hogeita 

hamahiru grabaturekin, non kontatzen den Karlos Gantekoak nolako harrera izan zuen 

1515eko apirilaren 18an Bruggeko hirian. Honela hasten da: La triumphante et solemnelle entrée 

faicte sur le nouvel et joyeux advenement tres hault, tres puissant et tres excellent prince Monsieur Charles, 

Prince des Hespaignes… en sa ville de Bruges… 

 Gerora Karlos Ia Alemaniako eta Va Espainako bezala ezagutuko denaren sarrera 

ospetsu honetan Bruggeko hirian ikuskizun ugari eman ziren bertako burgesek eta ofizio 

ezberdinekoek eratuak. Lihoaren gremioko ehule, oihalgile, tindatzaile eta zurriatzaileak. 

Arrantzale, harakin, hargin, zurgin, kupelgile, karraialari, sastre, opilgile, zilargin eta beste. 

Hala nola Nazioen Garaipena deitu antzezkizunak. Hots, Espainia ezberdinetako nazioek 

(kastellanoak, aragoetarrak, katalanak, bizkaitarrak…) eta Italiakoenak (genobesak, 

florentinoak, luccatarrak, napolitanoak…), Austriakoak eta Flandriakoak antolatuak… 
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 Atzerriko nazioek osatutako irudiak Karlos eta bere anai-arrebenarekin (Fernando, 

Leonor, Isabel, Maria eta Katalina) hasten ziren, bat bedera bere blasoiez hornitua espainolen 

kalean eta euskaldun merkatariek ere bazuten hornitua Biskajersplein deitu plazatxoan etxea 

oihal berde eta gorridun koloreko estandarte propioarekin.  

Ondoren zetozen katalano-aragonesak Woensdagmarkten dorre gora bat prestaturik 

zeukatela, urre eta zilar koloreko xakez irudikatua, gauez zuzi biztuz luzitzen zuena eta 

egunez eguzkiaren argiz distiratzen. Behean zenbait soldadu zutik armatuak, estandarte handi 

batekin eta xirulari eta atabalariak inguruan, Gaztelu baten erasoa irudikatuz.  

 Du Puys-ek kontatzen du nola irudikatu zen hainbat kanal dituen hirian kanal batean 

itsas bataila bat kristau eta turkiarren artean, erdi aroko itsasuntzien arteko borroken 

errepresentazioen tradizioari jarraiki, alegia, naumakienari. Kristauak igotzen ziren bateletarik 

itsasuntzi handira soka eskailera batzuetarik eta akabatzen zituzten aizkoraz turkiar infidelak 

ikusleen bozkario eta oihu handi artean. 

JOHANES Bizkaineers Platzeko tabernan sartzen da eta entzuten ditu mahai batean 

bi gizon euskaraz mintzatzen..  

 Gabon jaunak, euskaldunak, bizkaitarrak al zarete? 

PERU IBAÑEZ 

 Bai ni bermeotxarra nozu, eta nire grazia Peru Ibañez de Uriarte dozu, merkataria. 

JUAN AROSTEGI 

 Eta ni Pasaiakoa nauk, itsasuntzi kapitaina, Flandria, Irlanda eta Grilandako arruta 

egiten dudana, bakailua eta baleak harrapatzen, keztatzen eta saltzen ditudana, hala nola beste 

merkantziak. Eta heu ? 
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JOHANES 

 Ni Gipuzkoako Zerain herriko nauzue, Salamankatik, Akitaniako Tolosatik eta 

Pariseko Sorbonatik pasatutakoa. Hizkuntza ezberdinetako eta mota orotariko liburuzalea: 

Filosofia, Teologia, Medizina, Bidaiak… 

PERU IBAÑEZ 

 Eseri gurekin bada nahi badozu edaten eta jaten zerbait. Barriketan egingo dogu. 

JOHANES 

 Milesker. Benetan gose eta egarri naiz gaur. 

Peruk txalo batzuek ematen ditu eta keinu baten ondoren etortzen zaie andre 

gazte bat platera bete batzuekin eta ardo txarro bana ezartzen die mahai gainean. 

Johanesek aspaldi jan ez balu bezala irentsi ondoren zerbait esaten die: 

 Eta nola doazi, bada zuen negozioak munduan ? 

JUAN AROSTEGI 

 Nahiko ondo, Gaztelako agintari alu horiek gero eta zerga haundiagoak ipintzen 

dizkiguten arren. 

PERU IBAÑEZ 

 Txo, popatik hartzera bidaliko doguz. 

HIRUROK, barre egiten dute edontzitik edaten duten bitartean 

 Ja, ja, ja, … 
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JOHANES 

 Ikusten dut eta entzuten hemen nazio anitzetako jendea badela, frantsesak, 

kastellanoak, italianoak, flandriarrak, alemanak… eta euskaldunak ere ez direla falta. Zein da 

zuen artean hiri honetako komertzianterik aberatsena? 

PERU IBAÑEZ 

 Ni bezala deitzen dok, Pedro, eta deitura Agerre dauka. Bi etxe ederren, itsasuntzien 

eta denda handi baten jabe ere bada. Gura badozu bixar bertan bisitatu behar deutsot negozio 

batzuk direla eta presentauko zaitut. Handik ibiltzen dira zenbait jakintsu ospetsu, hala nola 

Desiderio Erasmo eta Luis Vives, eta agian topaduko dituzu eta horiekin berba egitea ere 

interesatuko zaizu. 

JOHANES 

 Bai, noski, gusto handia hartuko dut eta arreta handiz entzungo gainera. 

PERU IBAÑEZ 

 Ba, agerradi bixar hemen berton hamaiketan. 

JOHANES 

 Gabon, Juan, eta gabon Peru. Eskerrikasko gonbidatzeagatik eta bihar arte. Ondo lo 

egin. 

 Erretiratzen da Johanes ostatu xume batera bere zakutoan liburu mordo bat 

daramala, eta karga astuna dela nabari duela. Hurrengo egunean eguerdi aldera Pedro 

Agerreren jauregian daude bildurik pertsona dotore zenbait. Etxeko jaunaz gain Erasmo, 

Vives, Joanot Valdaura balentzianoa Vivesen aitaginarreba, Juan de Vergara, Peru eta 

Johanes. Sala brontzezko kandelabroz argiturik dago eta hormetan Quentin Massys 
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pintorearen zenbait erretratu kontenplatu daitezke, tartean Erasmorena. Poliki-poliki 

solasean beraien artean eseritzen dira mahai inguruan. 

JOANOT VALDAURA 

Egunon, Pedro, zer moduz aurkitzen da zure emazte Katalin Ganboakoa ? 

PEDRO AGERRE 

Oso ongi, hor dabil sukaldean erregina bailitzan eltze eta janari artean. Eta zure 

emazte Margarida Deniakoa ? 

JOANOT VALDAURA 

Biziki ongi. Goraintziak bidaltzen dizkit eta ea noiz etortzen zareten gurera senar-

emazteak elkarrekin otordu on bat egitearren, esan dit. 

DESIDERIO ERASMO 

Ea, etxeko jaun, egizu jan aurreko otoitza.  

PEDRO AGERRE 

Bere ontasunean izaki guztiak janaritu nahi izan dituenak saindu eta atsegin iturri 

bihur bitza mahai honetara ekarriko zaizkigunak. Hala bedi. 

DENAK aho batez 

Amen. 

PEDRO AGERRE 

Zer daukazu, gaur hain aurpegi hits eta tristea edukitzeko, Desiderio? Haserre ote 

zaude honelako otordu zurrunera inbitatu zaitudalako? 
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DESIDERIO ERASMO 

Ez, baina halako dirutza xahutzen dela ikusteak min ematen dit. Honelako 

oparotasuna, hainbeste jaki eta edari ez ote da gehiegixko? 

PEDRO AGERRE 

Lasai egon zaitez. Emazteak maite du eskuzabal izan gaitezen eta hobe da gosez 

gelditzea baino izatea zerbait gero xiroen artean banatzearren. Gura duzu Lovaina aldeko 

ardo zuri honetarik dastatu ? Valldaura jaunak ekarritakoa dugu eta ohoreak egin beharko 

dizkiogu. 

DESIDERIO ERASMO 

Bai, froga dezagun ea izpiritu hits eta triste hau altxatzen dugun zertxobait. 

Ohiko presentazioak egin ondoren eta Espainiako azken albisteak 

kontatutakoan solasa liburuez hitzegitera lerratzen da eta, noski, puri-purian diren 

Martin Luteroren azken ekintzetara.  

 Vergara, gutunean zenioen bezala ekarri al duzu Diego López de Zuñigak idatzitako 

iruzkinak nire Novum Instrumentum-az? 

JUAN DE VERGARA 

Annotationes contra Erasmum Roterodamum in defensionem translationis Novi Testamenti 

deitzen da Arnaud Gillen de Brocarren moldiztegian aurten plazaraturiko liburua, baina 

tamalez bidean galdu zait.  
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DESIDERIO ERASMO 

 Nola liteke hori? Bidean galdu? Itsasoan ala lehorrean? Oso haserratzen nauzu, 

erudito buru gogorreko kastellano horrek nire edizioaz zer dioen jakiteko irrikitan bainago. 

Jakin dudanez zenbait kritika egiten dizkit eta ezin izan dut juzkatu legezko diren ala ez, eta 

neronek zuzenketa batzuek egin baitut bigarren edizioan behar nuen eduki eskuetan jadanik. 

PEDRO AGERRE 

 Lasai, Desiderio, hirugarrenean sartuko dituzu zuzenketak premiazkoak badira, 

neronek aginduko baitut ekar diezadaten ale bat espreski zuretzat hurrengo itsasuntzian. 

JUAN DE VERGARA 

 Aldiz, Erasmus maisu agurgarria, ekarri dizkizugu Biblia Poliglota Complutense deituaren 

sei tomoak, eta zure obraren bi gaztelaniazko itzulpen. Diego de Alcocerrek Sevillan Jacobo 

Crombergerren inprentan duela hiru urte argitaratu duen Tratado o Sermón del Niño eta leku 

berean aurten plazaratu den Querella Pacis, Diego Lopez de Cortegana zaharrak itzulia. 

Bestalde halako doinuz eta erdeinuz idatziak ditu bere Anotazioneak eta Oharrak Zuñigak 

inbidia hutsa dariola nabarmentzen zaiola eta, lasaitu zaitez ez baitu inoiz, inorengan 

aurkitzen inolako oiartzunik, ez harrera onik. 

DESIDERIO ERASMO 

Milesker. Baina, halere, lehenbaitlehen nahi nituzke irakurri Zuñigaren ohar horiek. 

JUAN DE VERGARA 

 Eta nola doazkizu harremanak Martinekin ? 
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DESIDERIO ERASMO 

 Horretxek nau prezizki uzten kezkati eta zalantzaz beterik aspaldi hontan, zeren eta 

bizitzaren araurik onena hauxe dela uste baitut: gehiegikeriarik ez egitea, moderazioa, neurria, 

in medio virtus. 

LUIS VIVES 

Eliza katolikoan buruzagi anitz biziki haserre dabiltza, bai Luterorekin bai eta 

Erasmorekin, esaten ari baitira, zu zarela errotu duena arraultza. 

DESIDERIO ERASMO 

Bai, hala liteke, baina nik beste oilo klase bat espero nuen ateratzea. 

Ateraldi honekin mahaian denak lehertzen dira eta aurrean daukaten oiloari eta 

orkatzari hortzak sartzen dizkiote gogoz. Kontu kontari arituko dira etengabe. 

LUIS VIVES 

 Eta zer deritzozu orain sortu berri diren gerrei buruz ? 

DESIDERIO ERASMO 

Jadanik urte batzuk nire Adagia liburuan esan nituen gogoeta berdinetan finkatzen 

naiz. Bakea on guztien ama eta inude da. Gerrak alai eta eder den oro bapatean hausten, 

desegiten eta suntsitzen du eta gizartean gaitza besterik ez du uzten, Lernako lintziraren 

lohitegiaren antzera. Bake garaian balirudike udaberria loratzen dela gizon eta andreen artean, 

soroak landatzen, baratzak berdatzen, artaldeak bazkatzen, etxalteak eta hiriak eraikitzen dira, 

desegina zegoena berriro berera itzultzen eta egoitzak handitzen doaz nabarmenki, 

aberastasuna ugaritzen, festak ospatzen, legeek gobernatzen dute, hiritar zentzua hedatzen 

da, erlijioa hazten, justizia zabaltzen, elkartasuna handitzen, gremioak ugaritzen, langile 
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pobreen soldata goratzen, aberatsen eskuzabaltasuna areagotzen, diziplina errespetagarrienak 

loratzen, gaztedia hezitzen, agureek atsedena gozatzen, dontzeilak esposatzen etorkizun on 

baten esperantzan, erditzen direnak haurren arteko antzagatik zoriontzen dituzte, eta 

gaiztoek kalte gutxiago egiten dute nabarmen. 

Baina gerraren ekaitz basatia lehertu bezain laster, oh jainko hilezkorra, zenbat eta 

zenbat gaitz, izurrite eta kalte zabaltzen den munduan! Aziendak lapurtzen dituzte, uztak 

zanpatzen eta erretzen, laborariak akabatzen, etxalteak sutan kixkaltzen, hiri aberatsak 

mendez-mende eraikiak denboralaren kolpez erortzen dira. (Benetan errazago baita gaizkia 

egitea ongia baino.) Hiritarren ondasunak lapur eta ohoin basatien eskuetara pasatzen dira. 

Izua, beldurra eta negarra hedatzen dira etxeetan, dena da suspirio, zin eta min. Artesaniak 

eta esku lanak ahultzen doaz, barau egitera behartuak aurkitzen dira pobreak eta antze gaiztoz 

bizitzera. Aberatsak, beren ondare lapurtuengatik negar egiten badute edo gelditzen zaizkien 

apurrengatik beldur badira estatu negargarrian aurkitzen dira. Dontzeilak edo ez dira 

esposatzen edo fatu gaitzen pean ezkontzen dira. Ezkonduak abandonatuak beren etxeetan 

iturri agor dira bilakatzen. Legeak isiltzen dira. Giza balioak irrigarri bilakatzen, erlijioa 

barregarri, ez dago alderik sagaratua eta profanoaren artean. Gazteak era orotariko bizioez 

galtzen, usteltzen eta korronpitzen dira. Agureek bere biziaren luzea deitoratzen dute. Ez 

zaio inolako errespeturik letren ikasketari. Labur bilduz hainbat dira ikusten ditugun gaitzak 

gerraren ondorioz non nire mintzoa ez den gai denak xeheki adierazteko… 

LUIS VIVES 

 Benetan hitz zehatz, zuzen, eta jakintsuak, Desiderio. Jarrai ezazu solasean beti zu 

entzutea ikastea baita. 

DESIDERIO ERASMO 
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Ene adiskide onak, entzun ezazue gertatu berri dena Antwerpenen. Hiri honetako 

apaiz batek diru batzuk jaso berriak zituen eta ohoin bat oharturik hurbildu egin zitzaion 

elizgizonari eta konturatu zen gerrian zeramala poltsa betea. Kortesiaz agurtu zuen eta esan 

zion bere herrixkako jendeek eskatu ziotela apaizek elizkizunetan darabilkiten kasuila berri 

bat eros zezan, eta eskatzen ziola zerbitzu txiki bat. Ea laguntzen zion jantzi saltzailearengana, 

zeren eta bere garaierakoa baitzen justuki herriko apaiza, ez haundiago ez txikiago, eta 

horrexegatik lagun ziezaiokeela neurriak hartzen. Apaizak baiezkoa ematen dio, zerbitzu 

erraza iruditu zaionez. Sartzen dira, beraz, dendan, erakusten diete kasuila bikain eta dotore 

bat, apaizak probatzen du, eta merkatariak esaten die primeran dagokiola, baina lapurrak 

aztertzen du aurretik eta atzetik, eta esaten dio aurretik laburregi antzean daukala. Baina 

saltzaileak, saldu gogoz baitago, dio ez dela kasuilaren errua, eta daraman poltsaren lodiak 

eragiten diola kasuilari laburregi. Aztertzen dute. Apaizak poltsa kentzen du, eta orduan 

apaizak gibeleratzean lapurrak poltsa hartzen du eta jotzen dio ihesari. Apaizak atzetik irten 

du segika, lapurra, lapurra oihukatuz. Saltzaileak gelditu hor apaiza. Eta ohoinak oihukatzen du 

bere aldetik: arren, apaiza geldi ezazue zoratu egin da eta. Kaletik dabiltzanek sinesten dute lapurra, 

ikusten baitute apaiza kalean korrika dohala kasuilarekin. Eta bai saltzaileak bai apaizak 

jendeari esplikazioneak ematen denbora galtzen duten bitartean lapurrak ihes egitea lortzen 

du. 

Bazkaltiarrak lapur ezberdinen fantesia, trebetasun eta abilidadeez mintzatzen 

dira Bakusen ohoretan zenbait zurrutada eder emanez bakoitzak gogoko duen ardoari, 

eta Pedro Agerrek beste kontakizun hau ematen du fartsa bat interpretatzen bailegoen 

keinu handiz aski barre artean: 
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PEDRO AGERRE 

Behin Luis Erregeak norbaitengandik mila koroako oparia jaso zuen, eta bazekien 

horrelako oparia suertatzen zitzaionean erregeari, inguruko gortesauak eta ofizialak oro 

irrikitan egoten zirela parteren bat harrapatzeko grina biziz. Hala bada ezarri zuenean apal 

baten gainean diru mordoa, haien grina, gutizia eta anbizioa zorroztearren, honelaxe mintzatu 

zitzaien inguratutakoei: “Bon, errege aberatsa naizela iruditzen zaizue? Zertan erabiliko dut 

hainbesteineko dirutza? Zein da zuen aholkua? Zeren eta oparia denez legezko den nik ere 

oparitu dezadan. Non daude zerbitzu egin didaten adiskideak ? Norekin nago zorretan? 

Aurkez daitezela niregana arin, altxorra xahutu aitzin”. Solas hau entzundakoan jendetza 

hurbiltzen zaio, bakoitza bere itxaropenek zirikaturik. Erregeak ikusiz haietako bat gutiziaz 

aho zabalik, eta begiez urre-zilarrak irensten, harengana jotzen du eta galdetzen dio: 

“Adiskide on, zer daukazu kontatzeko?”. Honek oroitarazten dio nola denbora luzez 

erregearen aztoreak zaindu dituen artoski eta haien elikadurak aski diru kostata gainera. 

Ondoren, nork bere arrazoiak emanez egin zerbitzuak gogorarazten dizkiote, noizpehinka 

gezurren bat tartean. Erregeak denak arretaz entzuten ditu solasak ontzat emanez. Eta 

kontsulta luzarazten du beldurrak, gutiziak, diru grinak eta itxaropenak kilika ditzan areago. 

Tartean lehen xanzelierra zegoen, erregeak deiturik. Beste denak baino zuhurrago, ez du 

deusere eskatzen eta ikuskizun baten aurrean bezala dago. Azkenean erregeak harenganatuz 

galdetzen dio: “─ Zer diosku xanzelierrak? Zu zara deusere ez kontatu, ez eskatu didan 

bakarra. ─ Nik, erantzun zuen xanzelierrak, merezi dudana baino askoz gehiago jaso dut 

jadanik erregerengandik, eta berorren eskuzabaltasunari ahalik eta zintzoena erantzutea baino 

ez da nire ardura eta kezka, utikan beraz, zerbait gehiago eskatu nahi izateari nire partetik. ─ 

Zu zara bakarra, bada, dio erregeak, hemen diru beharrik ez daukana? ─ Bai, zure ontasunek 

aserik utzi naute”. Orduan erregea itzultzen da gortesauengana eta esaten die: “─ Halaxe da, 
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noski, eta neu naiz erregeetan eskuzabalena, halako xanzelier aberatsa daukadanez”. 

Itxaropenak haunditu egiten zaizkie gortesauei, pentsatuz hark ez duela ezerrez hartuko. 

Luzaro erregea haietaz barrendik barre egindakoan, diru multzo guztia jasotzera behartu du 

xanzelierra. Honenbestez, harri eta zur, amorru biziz gelditu diren ofizialei esaten die: “─ 

Zuek beste okasio hobeagoren baten zain beharko duzue itxaron”.  

NARRATZAILEA 

 Ipuin garaia bukatutakoan iritsiak ziren musikari trebeak eta doinu ederrrak jo 

zituzten arrabita, viola da ganba, xirula eta kornetaz. Mahaian zirenak ere, aski zale baitziren, 

interpretatu zituzten doinurik gogokoenak. Hala, Juanot Valdauraren alaba Margaridak 

soprano ahots garbiz Josquin Desprezen Milles regretz de vous abandonner… kantatu zuen; aitak 

baxoen doinuan Guillaume Dufauren Adieu ces bons vins de Lannoys; Desiderio Erasmok 

baritono gisara Hieronimus Vendersen Miens liet kins byvin oghen, abesti flandriarra. Ondoren 

Pedro de Agerrek Juan de Antxetaren Libera me domine de morte aeterna…besteek jarraikitzen 

ziotelarik apalki; Luis Vivesek Por qué llorax blanca niña, /por qué llorax blanca flor? / - Lloro por 

vos caballero / que vos vax y me dexáx…balada sefardi xarmangarria. Eta Johanesek ahots 

ederrenetarikoa baitzuen tenore moduan bi kantatu zituen. Bata gaztelaniaz Juan del 

Enzinaren, Con amores, la mi madre, / con amores m´adormi. / Así dormida soñaba, / lo qu´el corazón 

velaba, / Qu´el amor me consolaba, / Con mas bien que merecí. / Adormecióme el favor, / Que amor me 

dió con amor, / dió descanso a mi dolor, / la fe con que le serví. Eta bestea euskaraz ezaguna zen 

amodiozko kanta: Lelo lirelo, zarai leroba / iaz zurregia nintzan / aurten erua / ay, joat gabiraia, / 

aztor usua. / Ai joat gabiraia / aztor bizkorra, esok amorari, / gaxo naxala,/ penaz natzala,/ 

jatorkedala./ Lelo lirelo, zaraileroba. Azken hau ere, beste guztiak bezala, esku zaplada ugariz 

txalotua izan zen. Eta halako afari primerakoaren ondoren erabaki zuten zuhurki 

erretiratzeko ordua, nor bere etxe eta ohera joateko garaia zela.  
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Errenazimenduko musika. 

NARRATZAILEA 

 Hernando Colombo, Kristobal Mendebaldeko Indietako deskubritzailearen semea, 

liburuzale amorratua da eta Europan barrena ibilia irteten diren liburu berrien primiziak 

erosten. Bruggera iritsi delarik Johanesek, honek oso ongi ezagutzen baititu inprimategi eta 

liburusaltzaileak, laguntzen du liburuak erosten Bruxelasen, Ganten eta Lovainaraino joan 

dira, gogoko baitu Hernandok Erasmo ezagutzea, honen inprimaki anitz erosiak dituenez. 

Elkar agurtu dute eta presentazioak burututakoan Desideriok Johan Froben-en etxean 

plazaratutako Antibarbare titulaturiko obra dedikatzen dio honako hitzak idatziz: Don 

Ferdinando Colon, Erasmus Roterodamus dono dedit. Eta aldamenean eransten du Hernandok: 

Lovanii die Dominica Octobris septima die anni 1520: qui quidem Erasmus duas primas lineas sua propia 

mano hic scripsit. Alegia, Erasmok Lovainan 1520ko urriaren 7an idatzi duela dedikazionea. Eta 

ospatzeko enkontrua tabernara joaten dira, Europako eta Espainiako berriez eta argitaratzen 

ari diren liburuez, hauen feriez, modez eta prezioez, hala nola erlijioen gai nagusiez 

mintzatzera.  

Osaba Migelek gutun luze bat idatzi dio Johanesi, non kopiatzen duen euskaraz, 

espioien eskutara irits ez dadin, Adrian Utrecht-koak Tordesillasen 1521-eko apirilaren 7an 

idatzitako gutuna Inkisidore Orokor gisara Luteroren idazlanak erretiratzeko. Hona dioena 

hain zuzen: 

ADRIAN UTRECHT 

 Nik, Don Adriano jaunak, jakinarazten diet, bai Aragoeko bai eta beste eliza 

barrutietan heresia bidegabeen ardura duten Inkisidore agurgarriei informaturik izan garela 

zelo gaiztoko zenbait pertsona jainkoaren elizan bazterrak nahasi nahiz dabiltzala, eta gure 
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erredentore Kristoren tunika zatitu gogoz, behin eta berriro Espainiara San Agustinen 

Ordenako fraide den Martin Luterok idatzi eta inprentaratu idazlanak ari direla saiatzen 

ekartzen, zeinak baitiren moldiztegiratuak erresuma hauetan saltzeko, eta Jainkoaren ohore 

eta zerbitzuari hala nola gure fede santu katolikoaren gorapenari axola handia dion obra 

horiek ez daitezen zabaldu, saldu eta erresuma hauetan inon agertu, oker eta bidegabekeria 

anitz bailekarkiokete fedeari,  

Agintzen dut 

 Zigor astunen mehatxuz direla hauek, hala zibilak nola kanonikoak, inor ez dadin 

ausart edukitzera, saltzera publikoki edo segeretuki aipatu liburuetarik batere, ez eta 

edozeinen zatirik ere, zeren eta agindu honen publikazionearen hiru egunen barnean 

zuengana mota horretako liburu guztiak aurkeztera beharturik dauden, hala latinez idatziak 

direnak nola erromantzez, eta liburu horiek edukitakoan publikoki errearaztea, segeretuan 

Ofizio Santuko eskribauak bidaliz jaso ditzaten edukitzaile eta saltzaile ororen izenak, eta 

zuen aurrera ekarrarazi ditzaten seinalatuz zehatz-mehatz nola diren erre eta zenbat, eta 

mandatu honen publikazionearen ondoren edozein pertsonak, ez diolarik axola graduak 

edota mailak, eduki, saldu edo argira emanen balitu, sinesgarri ez litzatekeena, pertsona 

horrengan eta bere ondasunetan aipatu zentsura eta zigorra aplikatuko da, halaber jakin 

ezazuela nortzuk dituzten liburu horiek eta ez dituzten salatzen, horietariko bakoitzari ere 

Justiziak auzia irekiko diolarik, beraz oker heretikoz kondenatuak izan diren liburuen 

edukitzaileen kontra debekaturik baitute fedearen epaile eta inkisidoreengatik. Honela 

zigortuak besteentzat exenplu eta adigarri gerta dakien, eta behar izanez gero agindu honen 

medioz eta arlo honetan daukagun agintaritzaz ematen dizuegu botererik aski aipatu zigorrak 

betearaztearren, eta aplika diezaiokeelarik edozein instituto edo pertsonari, hala elizako nola 

botere zibileko, exkomunio nagusiaren zigorpean, eta eman diezazuela gorago esandakoen 
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betetzeko fabore, aholku eta laguntza beharrezkoak, eta ez dezatela inolako traba ez 

oztoporik ezarri, ez zuzenki ez eta zeharka edota segeretuki, eta inor ezjakintasunaz balia ez 

dadin, egin bitez sermoiak fedearen gainean, non argi eta ozenki adieraziko diren harturiko 

neurri eta probidentziak, ondoren egindako eta gertaturiko orotaz niri parte emanez. Honen 

lekukotzaz, beraz, agintzen dut dagizuen honakoa, zeina zinatzen dudan eta idazkariak 

berresten eta zigilatzen Ofizio Santuaren zigiluz. 

 Tordesillas hirian gure jaunaren jaiotzaren ondoko 1521. urteko apirilaren zazpian. 

NARRATZAILEA 

 Luterok Erasmoren Testamendu Berriko bertsioarekiko adierazi zuen miresmenak 

itzulpen ugari sorrarazi ditu Europako herrialdeetako hizkuntzetara. Aipatu liburuak, bai 

latinez eta bai erromantzez idatziak direnak Espainian Sevillako, Pasaiako eta Bilboko 

portutik sartzen ari dira, eta 1521eko apirilaren 7an, hots, urte bat aitasaindu bilakatu aitzin, 

Gaztelako Inkisidore Jeneralak, Adrian Utrecht-koak, agindu du denak bildu eta errearazi 

daitezen, eta era berean Ayala Lizentziatuak, Nafarroako Inkisidoreak 1523an agindu bat jaso 

du, non esaten zaion Gipuzkoara joan dadin informatzera aurki ditzakeen liburu luteranoak 

eta hauen jabeak bildu eta erre ditzan.   

 Bidenabar, kontatzen dio osaba Migelek, Nafarroako Konkistaren gora-beherak nola 

zihoazen. Henrike IIari leialtasunez jarraikitzen ziotenek Noaingo gatazkan galtzaile atera 

ondoren Pirineetako bestaldera, Biarno eta Baxanabarrera zirela erretiratu. Irailean beste 

sarraldia egin zutela Baztan aldetik eta hemen zenbait gazteluren jabe egin zirela. Gaztelako 

eta Aragoeko erregearen alde zirenek, tartean zenbait zaldun beamondar, ordea, Mirandako 

kondea buru, zeina bizerrege izendatua izana baitzen, 1522ko uztailaren 3an sitiatu egin 

zutela Amaiurko jauregia eta eraso gogor eta asaldamendu bortitz batzuek erantzun arren 
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22an errenditu beharrean aurkitu zirela, defentsan jende anitzek hala nola Jasotarren bi anaiek 

heriotza aurkitu zutelarik. Presoak Iruñeara eraman zituztela eta handik aste pare batera Jaime 

Vélaz de Medrano buruzagia hala nola bere semea pozoinduak ediren zituztela. Abuztuaren 

12an su eman zitzaiola Amaiurko gazteluari eta bertako baliozko gauza eta ondare guztiak 

konfiskatuak izan zirela. 

Errenazimenduko musika 

NARRATZAILEA 

 Espainiako erresumetako arazoak zeuden moduan ikusita aholkatu zioten erregeri 

bertara bidaiatzea. Urte hartan bertan, bada, Karlos Lehenaren Gorteak sorterri zuen 

Gantetik atera eta Espainiarako bidea hartu zuen Brusela, Malinas eta Antwerpenen egonik 

lehenik eta gero Dunkerketik Calaisera pasaturik. Enperadore gaztearen Gortea bi mila 

gortesauk osatzen zuten eta mila zaldunek. Calaisetik Doverrera joan zen, non Henri VII 

erregea zai zeukan bere untzi flota ikusgarriaren buru, zeina laudorioz bete zuen Karlosek. 

Ingalaterran barneratuz ekainaren 2an Greenwicheko jauregiaren atarian zegoen Katalina 

Aragoikoa, Henrikeren emazte eta erregina zai, eta honi bidaiarako bedeinkazioa eskatu zion 

tradizioa ohi zen bezala izeba eta ilobaren artean. Festa handiak, justak, torneoak eta beste 

zaldun libertimenduak gozatu ondoren Londresen sartu zen ekainaren 6an.  

Londres utzi eta Southamptonen enbarkatzen da Karlos Va berriro. Itsasoa bare bare 

aurkitzen da, bidean ez dute ekaitzik ez haize bortitzik, eta bertan zortzi egun emanik 

arribatzen dira Espainietako erregearen flota osatzen zuten berrogei itsasuntziak, Tazones 

eta Villaviciosa aitzinera uztailaren 16an.  

Bitarte honetan, 1522ko otsailaren 9an hautaturik izan zen Adrian Utrecht-ekoa, 

Leon Xaren hurrengo bezala. Kontziliora joan gabe, aitasaindu hautatu zuten kardenalek, 
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non ikusten zen Karlos Lehena Alemanian eta Bostgarrena Espainietan, enperadorearen esku 

luzea eta esker ona bere irakaslearekiko, Gasteizen zegoen bitartean Nafarroako gerra 

prestatzen eta Inkisidore lanetan. Onartu zuen izendapena, deklaratuz Jesukristorengan 

zeukala konfidantza osoa eta Berak emanen ziola indarra kristautasuna defenditzeko 

Turkoaren erasoetatik, eta Elizaren batasuna gordetzeko engainatu eta errari 

zebiltzanengandik. Adrian Ebro ibaiaren Mediterraneoranzko jaidurari jarraikiz iritsi zen 

Tarragonara. Hemendik itsasoz, Lyongo golkoa igarota, Ostiako portura heldu eta gero 

Erromaratu zen, non izendatua izan baitzen sei hilabete berantago. Hala bada, abenduaren 

31an koroatuarik bere besaulki apostolikoa eta aginte politiko eta zibilak bereganatu zituen. 

 Karlos Varen Gortea esan dugun bezala jendetsu, zabal eta ugaria zen, bertan 

bazihoazelarik Johanes Zerain kapelau lanetan beste hainbat euskaldunekin batera, hala nola, 

Perutxo donostiarra ohe antolatzailea, Juan de Ondartza ganbarazaina, Martin de Irigoien 

botileroa, Juan de Errotazabal baleztari maisua, Juan de Urso tronpetaria eta beste. Hauek 

atseden unetan konpainia eta giro ona sortzen zuten beraien artean. Eta ez zen harritzekoa 

entzutea gortesauen artean, Karlos Vren baratzan euskaldunak ezpatadantzan. 

 Santanderretik Aguilar de Campóora iragan zen Karlos bere Gortearekin. Hemendik 

Palentziara eta Valladolidera, non abuztuaren 26an Pisuerga ibaiko pasealekuan zehar eta 

Plaza Nagusian dantza eta festa handiz errezibitu zuten.  

Hala bada 1522ko urriaren 28an Fadrique almiranteak eta erregeren alde izan ziren 

zenbait noble boteretsuk aholkaturik eta bakearen beharra eta honek zekarzkiekeen ondorio 

onak goraipatuz, aski zigor gogorrik jasan izan baitzituzten komuneroek eta hauen 

buruzagiek, komunitateen gerran sutsuki parte hartu zuten hiri eta hiritarrei barkazio jenerala 

zabaldu zien.   



 

64 

Karlos V. aren Gorteko musika. 

 

ZORTZIGARREN AGERRALDIA 

 

GUADALAJARA 1525 

 

Don Fadrique Enríquez Velasco Gaztelako Almirantearen Jauregia. Tradizio 

flamendarreko gotikoan eraikia, moriskoen hornimendu ziren iltze buruekin estilo 

mudejar nabarmena du, baina honi errenazimenduko detaileak erantsi zaizkio. Sarrera 

nagusia mendebaldera begira dago eta azken solairuan garita moduko balkoietarik sartzen 

da argia liburutegian, zeina buruturik den zurezko artesonatu landu eder batez. Zurezko 

mahai haundi baten aurrean eserita gutun bat irakurtzen ari da, Don Fadrique jada 

zaharktua, alargundua eta ttipitua, gerretarik erretiratua. 

DON FADRIQUE, Almirantea, gutun bat irakurriz 

…Honexegatik berorrek nahiko balu izan Jainkoaren banderari eta borrokatu 

Jaungoikoak eman diezazkiokeen indar eta garaziekin, neu izango naiz tronpeta eta xirula 

jole, eta, nire gaiztakeriak eta ahuldadeak handiak izan arren, denak deiturik direla, banderaren 

atzetik izango ditu, horrela berorri izan litekeelarik benetazko kristautasunaren erreformaren 

burua. Eta balegokio gure Jaunari daukan ongi nahiaz honetan murgiltzea gelditzen zaion 

bizitza hondarra, eta neuri egingo balida deitzeko mesedea zerbitza dezadan, bederen 

espartzu xumearen modura, berorena izanen da obra osoa. Eta nire arimak jasoko ditu bere 
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bizitza guztian gogoko izan dituen mesedeak, manera honetara gure Jaunari eskaintzen 

diodala egin dezan bere borondate saindua… 

Nik, Johanes Lopez de Zerain, zure zerbitzari hunble eta tipienak, Valladolidetik, mila 

bostehun eta hogeita bosteko uztailaren hogeita hamargarren egunean. 

ALONSO MANRIQUE, Inkisidorea, agindu bat idazten 

 …Zeren eta antzinako heresiak ari diren berritzen, pentsamendua ezerezean 

abandonatze hura, deusere ez egitearen utzikeria hura Jainkoak obra dezan, Jan Hus eta 

Joanes Flirsesoren eta geroago Luterok jarraiki bideari eusten baitiote, esanez eta errepikatuz 

ez dela aukeramenik, ez dela libertatetik obratzeko, eta beraz, ez daudela behartuak baraurik 

ez eta otoitzik egitera, ez gizalegeei ezta ere elizarenei obeditzera, zeren eta ubi opus domini ibi 

libertas, jaunaren obra den lekuan han baita askatasuna, non jaungoikoa den han dena baita 

aske, alferrikakoak direlarik penitentziak eta damu kolpeak, beraz, Ofizio Santuak ez baditu 

mozten errotik joera gaizto hauek berehala lortuko baitute sar dadin Almerikok eta Frai 

Alonso de Meyak dogmatzat hartu zuten karitatea, zeina izan baita beti zozo ezjakin eta 

inoxenteen engainatzeko beita eta amua, eta horixe bera baita antzinako herejeen arabera 

Luterok dioena idaztean, zabaltzean eta aldarrikatzean ebangelioaren interpretazio 

askatasuna… 

 …Nik Alonso Manrique de Lara y Solís, Sevillako artzapezpiku eta inkisidore 

jenerala, mila bostehun eta hogeita bosteko irailaren 2an. 
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BEDERATZIGARREN AGERRALDIA 

 

MEDINA DE RÍOSECO 1526 

 

 Don Fadriquek Medina de Ríosecon daukan gazteluko liburutegian daude Don 

Fadrique bera, Frai Luis de Escobar fraide frntziskotarra eta Johanes. 

DON FADRIQUE 

 Johanes adiskidea, zelan doa nire lurraldeetan benetazko kristautasunera zuzentzeko 

behar zenituen hamabi apostoluen biltzea? Badakizu nire laguntza osoa daukazula zure 

ahalegin saindu horretan. 

JOHANES 

 Badoa, badoa, Don Fadrique, baina astiro. Jada batzuek zure enpresa dela jakin 

dutenean baiezkoa eman didate. 

DON FADRIQUE, eskuan pergamino bat eta luma 

Frai Luis, nola daiteke jainkoa hain on eta eskuzabal izanik gizona kondenatzea? Ea 

zer iruditzen zaizun idatzi berri ditudan bertso hauek nire kezkak azalduz. 

  Pues si el poder es forçado  

  Y si Dios le fuerça al bien, 
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  Dezidme, señor, vos, quién 

  Avrá de ser condenado, 

Que si de mi perdimiento  

Dios no quedara contento 

Si él me quiere remediar, 

Pues no es avaro en el dar 

Dará gloria y no tormento. 

FRAI LUIS DE ESCOBAR, frantziskotarra 

 Jainkoaren bideak gu gizaki xume eta adimen mugatu dugunontzat ezezagun bide 

zaizkigu. Eta zuk idatzi bertso horiei erantzutearren bapatean hona burutu ditudan besteok: 

Repetis tanto este si 

Que es mil vezes repetido, 

Váyase por concluido 

No venga más por aquí, 

Que pareces cobardía. 

Si añublase… qué sería ? 

O si el cielo se cayere, 

O si Jaungoikoa muere 

¿Qué hará Andra María? 
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JOHANES irribarrez 

 Balizko olaak burdinarik ez, dio errefrau zahar batek, alegia, ez duela burdinik ematen 

egin litekeen baina ez den burdinolak, eta baldintzazko egoerei egokitutako beste hura, 

Baleuko ta balitz, alkarren ondoren dabiltz. Edota Deus eztuena balu emaile handi. Halaber Pariseko 

eztabaida eskolastiko teologikoak oroitarazi dizkit, eta gaztelaniazko hura, Agua pasada no 

muele molino, frantsesek beste era honetara diotena, Le moulin ne meut pas, avec l´eau coulé en bas.  

DON FADRIQUE 

 Lehen aipatu hamabi apostoluen misioei buruz, berriro diotsut, badakizu prest 

nagoela bakoitzari urtean hogei mila marabediko soldata ordaintzeko eta bizileku bat 

egokitzeko hiritik kanpo dagoen egoitza batean. 

JOHANES 

Pero Hernández Palentziako kalonjearekin eta Alcorreko artzediano den Alonso 

Fernández de Madridekin mintzatu natzaizu eta prest daude egitasmo erlijioso honetan, 

dotrina berriaren zabalkundean parte hartzeko. Baita ere Gutierre Ortiz eta Alejo de Venegas. 

Azken hau aditua da latinez, grekeraz eta hebraieraz ere. Baita Luis de Beteta musikaria eta 

Pedro Ortiz. Gaspar de Villafaña apaizak ere, irakurriak baititu Erasmo eta Luteroren 

liburuxka batzuk, argi berriarengan fede osoa dauka ezarrita. Eginkizunean batu zait ere 

Diego López de Husillos, zeinak ahaleginak egin dituen geure kausara biltzeko une honetan 

predikarien printzea deitzen duten Frai Frantzisko Ortiz, hala nola Frai Tomas de Guzman 

dominiko gaztea baina sermoilari iaioa eta dotorea dena, eta Migel Ortiz kapelaua.  

DON FADRIQUE 

Eta zein izango duzu denen buru ? 
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JOHANES 

Bernardino Tovar Unibertsitateko irakaslea gogoko nuke.  

DON FADRIQUE 

Ongi deritzot, baina orain Toledo aldean dagoela uste dut. Gutun bat idatziko diot 

eta joan zaitez berehala berarengana. 
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HAMARGARREN AGERRALDIA 

 

TOLEDO 1526 

 

Mando bana hartuz badoaz Diego Lopez de Husillos adiskidearekin Toledora. 

Tajo ibai gaineko zubia eta bi goardiaz zaindu atea igaro ondoren  katedral ondora 

iristean erakusten diote Bernardino Tovar irakasleari Don Fadriqueren gutuna. Honek 

lasai irakurtzen du Katedralaren atarian. 

JOHANES, apal-apal 

Bernardino adiskidea, misio honetarako hautatu ditudanekin hitz egin ondoren 

benetan bozkarioz beteko ginateke denok zeuk hartuko bazenu egitasmoaren gidaritza 

teologikoa, untziaren lema. 

BERNARDINO TOVAR, hotz 

 Ez. 
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HAMAIKAGARREN AGERRALDIA 

 

VALLADOLID 1526 

 

Toledotik itzuli dira triste, baina ez etsiturik eta Cazalla familiaren jauregian 

aurkitu dute ostatu Johanes, Migel eta Juanek ezagunak baitituzte Cazallatarrak 

Gudalajaratik eta Horchetik, eta debozio berriaren oso zale baitira. Pedro erregearen 

kontablea, alegia, enperadorearen gudalosteen pagatzailea, Valladoliden Leonor de 

Viberorekin ezkondua dago eta etxeko nagusia da. Bazkaltzera inbitatu du lagun talde 

eder bat, tartean Frantziska beata famatua ere hala izpirituz nola gorputzez ezin 

ederragoa omen dena. Altramuzak, alkatxofak, oilaskoa alberjiniaz eta arkume errea 

tipula, perrexila eta azeitunekin… Amaiera aldean kikeratxoetan sagardoz eta aranez 

eginiko edari altxagarria edan dute.  

PEDRO CAZALLA 

 Zein uste duzue dela espeziarik hoberena otordu batean? 

LEONOR VIBERO 

Apetitua. 

DIEGO LOPEZ 

 Ez dago gaizki esana, baina otordu askotarako balio dutenak gatza eta olioa dira.  



 

72 

 

PEDRO CAZALLA, begiak Frantziskaren begiei eta diti errekari so 

Emakume eder eta solastari onak edukitzea mahai inguruan  

LEONOR VIBERO 

Ez ezazula txorakeriarik esan. 

JOHANES, tentsioa baretu nahiz 

Ze albiste dugu Enperadorearen ezkontzaz? 

PEDRO CAZALLA 

Isabel Portugalekoa, Juan erregearen arreba, lehenik Badajozen eta gero Talavera la 

Real, Almendralejo, Llerena, Guadalcanal eta San Jeronimoren monastegian atseden hartu 

ondoren sartu zela Sevillan martxoaren zazpian festa handien artean, eta Karlos 

Gantekoarekin, aste batez itxaron ondoren, ezkondu berria dela martxoaren 11an Sevillako 

Alkatzarretan, goizeko ordubietan suzi irazeki ilara luzeaz inguraturik iritsi ondoren. 

MIGEL EGIA, editorea 

Eta zer iruditzen zaizue Enperadorea ? Ikasi al du gaztelaniaz zertxobait mintzatzen?  

LEONOR VIBERO, mespretsuki 

Un bobo, babo hutsa.  

MIGEL EGIA 

Eta enperatriza ?  
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LEONOR VIBERO 

 Una víbora. Sugetzar bat, bere amona Isabel, Inkisizioko jendilaje arlote, miserable eta 

harrapalaria Gaztelako erresumara ekarri duena bezalaxe. 

PERU, zerbitzariak grazioski bizkaitar eran 

 Más judíos hiso cristianos el tosino y el jamón que la Santa Inquisisión.  

DENAK 

 Ja, ja, ja. 

PEDRO CAZALLA Migel Egiari zuzendurik 

Eta zer derizkiozu otoitz egitea sainduei ohitura den bezala Gaztelako herri eta 

herrixka anitzetan, belaunikoz joanik eta errezoak ahots goraz eginik muinoetan eraikirik 

dituzten ermitatxoetaraino ? 

MIGEL EGIA 

Mundu honetan ez dago hiru saindu baizik. Gurutzada Sindua, Junta Saindua eta 

Inkisizio Saindua. Eta hiru santu horiek fraide malmatz, harro, tripazale, eta ipokriten 

zikoizkeriaz elikatzen eta gobernatzen dira. 

PEDRO CAZALLA 

 Eta Erasmo eta Luteroren arteko diatribaz zer diozue ? 

JOHANES 

 Lutero jainkoaren zerbitzari handia da eta idatzi dituen liburuak benetan saindu eta 

katolikoak dira. Neuk nahiko nuke beste zenbait predikarirekin zabaldu haren ideiak 
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Almirantearen lurraldeetan, baina ez dakit ez ote diren zaharraren berotasunak epeldu, 

hasierako sua eta karrak erdi itzalita ikusten ditut jadanik. 

MIGEL EGIA 

 Gai eztabaidatsua dute esku artean. Alde batetik Erasmok ohi bezala De libero arbitrio 

lan benetan sakona idatzi du, askotan eskatu ondoren Luterok lerratu dadin; noren iritziaren 

alde edo kontra dagoen argi eta garbi esan dezan, eta bestetik Luterok De servo arbitrio 

idazkiarekin erantzun dio haserre, aitortu arren gaiaren funts-funtsean jo duela. Arazoaren 

eta eztabaidaren ardatza hauxe da: nola salbatuko gara ? Inor ez bada kondenatzen bere 

ekintzen arabera baizik eta inor ez bada salbatzen jainkoaren borondatearen gogoaz at? 

Antzinako gaia da Askatasunaren eta Fatuaren arteko antinomia. Fedeak bakarrik obra onik 

gabe salba ote gaitzake? 

JOHANES 

 Erasmok beste ezer baino gehiago bere askatasun propioa maite du, eta ez da partidu 

baten alde jartzeko jaioa, ez du nahi zerbitu beste inor, eta fanatikoen ekintzen aurrean 

moderazioa du maite.  

DIEGO LOPEZ 

 Elkar errespetatzen duten arren, Luteroren jarraitzaileak zeharo sututa daude 

maisuaren hoztasunarekin. Ur gehiegi botatzen diola ardoari, diote, bakea sobera maite duela. 

FRANTZISKA HERNANDEZ, beata alto eta klaro 

 Maita ezazu eta beste dena utz ezazue Jainkoaren esku. Hona dioena San Joan 

ebangelistak Apokalipsean hirugarren kapituluan: Huna bada, eginen diat ethor ditezen, eta 

adora dezaten hire oinen aitzinean, eta ezagut dezaten, ezen nik maite audala…  
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Denon arreta lortu duela ikusita arnasaldi luzea bota du eta jarraiki dio solasari: 

Bazeakizkiat hire obrak, ezen ez aizela ez hotz ez erakin; aihintz hotz edo erakin. 

Baina zeren ephel baitaiz, eta ezpaitaiz hotz ez erakin, bomituren aut neure ahotik. Ezen 

badiok, abrats naiz eta abrastu naiz, eta eztut deusen beharrik, eta eztuk ezagutzen ezen 

dohakabe eta gaixo eta paubre eta itsu eta biluzgorri aizela. Kontseilatzen aut eros dezan 

eneganik urre suz phorogaturik abrats adintzat, eta abilamendu xuririk bezti adintzat, ageri 

eztentzat hire biluzgorritasunaren laidoa; eta kolirioz unkta ditzan eure begiak ikus dezantzat. 

Nik maite ditudan guztiak reprehenditzen eta gaztigatzen zitiat … 

 Afaldu ondoren Psalmu zenbait abestu dituzte eta pot, laztan eta besarkadak 

elkarri eman ondoren bakoitza dagokion gelara erretiratzen da. Gauaren erdian Antonio 

Medrano apaiza iristen da Pedro Cazallaren jauregira. Zalditik jaitsi da, lotzen du 

burnizko uztan brida eta jotzen du aldaba oheratu berri direnak esnatzen dituelarik. 

Jaisten da Pedro albornoza jantzirik eta txapinak oinetan, irekitzen du atea. 

PEDRO CAZALLA 

 Zer garai dira hauek, don Antonio, gauez horrela ibiltzeko eta denak esnatzeko? 

Sartu, sartu barrena. 

ANTONIO MEDRANO 

 Sartu dira biak sotora eta atetzarra burdin luze batez gurutzatuz eta giltzaz itxiz. 

 Salamankarako bidean nago eta gaua hemen ematea pentsatu dut atseden hartzeko. 
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PEDRO CAZALLA 

 Goazen sukaldera, eta han Inesek zerbait prestatuko dizu, bidetik leher egina zatozela 

nabaritzen zaizu eta. Ines, hator hona eta frijituion arraultze parea Don Antoniori. Ea, edazu 

lasai eta patxadan ardo on honetatik egarriak iritsiko zinen eta. 

INES, neskame beltza 

 Berehala, nagusi jauna. 

ANTONIO MEDRANO 

 Pedro, fabore bat eskatu behar dizut. 

PEDRO CAZALLA 

 Esaidazu, nire esku badago… 

ANTONIO MEDRANO 

 Joan zaitez Frantziskarengana, arren, eta esaiozu berarekin egon nahi dudala, solas 

segeretu batzuek ditudala kontatzeko. 

PEDRO CAZALLA 

 Eta jakin al daiteke zein diren, bada, hainbesterainoko presa daukaten solas horiek ? 

ANTONIO MEDRANO 

 Inkisizioarekin zerikusia dutenak dira… 

 Ez zitzaizkion laket horrelako eskaerak Pedrori, eta berandu dela esan dion 

arren aitzakiak ez dio balio izan, hain baitago temati eta urduri apaiza. Joan da beraz, 

Frantziskarengana. Honek atea irekitzen bere denbora hartu du, hala guztiz ere erdi 
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bilutsik ageri zaio nor den esan dionean. Besarkadaren ondoren eman dio dakarren 

agindua, baina erantzuten dio ez duela ikusi ere nahi Antonio. Joaten da bere etxera 

Pedro eta ihardespena ematen dio. Ez du etsitzen halere Medranok eta gutun bat idazteko 

papera eta luma eskatzen ditu eta mezua eskribitutakoan Inesekin bidaltzen du. 

Azkenean, badirudi papertxoa irakurritakoan, ene amodio maitea, ene jainkosa 

bakarra, … Frantziskaren bihotz gogorra bigundu bide dela. 

INES 

 Ordu hauetan errezibitu behar du apaiz bat hemen? Baina hori ez al da pekatu? Ez al 

zarete infernura joango biak? 

FRANTZISKA HERNANDEZ 

 ─ Calla, boba, que no hay infierno. Iso hadi, tuntun hori, ez dago infernurik eta. 
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HAMABIGARREN AGERRALDIA 

 

ALCALÁ DE HENARES 1527 

 

 Migel Egia eta Johanes Lopez bakarrik inprimategian 

MIGEL EGIA 

 Hemen dituzu hiru liburuttoak, Johanes. 

JOHANES, hirurak jasoaz eta irakurriz 

Ea nola gelditu diren. Declaración del Pater noster, compuesta en latín por el ecelente y famoso 

Dotor Erasmo Roterodamo, Transladado en romance por Johanes Lopez de Cerain y dirigido al muy Illustre 

Príncipe y Reverendísimo Señor Don Alfonso Fonseca, Arzobispo de Toledo primado de las Españas. En 

la cibdad de Alcalá de Henares, en casa de Miguel de Eguía en el mes de enero de MDXXVII. Oso ongi 

lehenbizikoa eta bigarrena Sermón de la misericordia de Dios…, ere bai, eta hirugarrena De la 

verdadera paz del alma… Bikain. Milesker Migel, Jainkoaren hitza bere garbitasunean, puru 

purua herriari bere hizketan eskaintzeko gai sentitzen naiz orain. 

MIGEL EGIA 

Hirurehun ale inprimarazi ditut eta uste dut denboraldi baterako aski izango direla. 

Gainera, salduz gero denak beste moldiztegiratze gehiago eta ederragoak eginen ditugu. 
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JOHANES 

Oraingoz aski izango ditugula, uste dut. 

MIGEL EGIA 

 Hainbeste izerdi eta gau luze igaro dituzu horiek idazten, ze merezi duela orain 

atsedenalditxo har dezazun eta agindu diot Mariari bazkari on bat presta dezan ospatzeko 

dotrina berriaren hiru hume berri horiek. 

NARRATZAILEA 

 Egiatarren egoitza bikainean bildu dira zenbait pertsona. Hauen artean Ignazio Lopez 

Loiolako eta Rekaldekoa. Hogeita hamabost urte ditu eta errenka dabil nabarmen. Bartzelona 

aldean latin poxi bat ikasi ondoren Jerónimo de Ardévolekin eta Nebrijaren jarraitzaile eta 

komentariogile den etorki euskalduneko Martin de Ibarra irakaslearekin.  

Sala eder batean mahaira igarotzeko itxaroten ari direlarik, komentatzen ari dira 

bertan ageri diren koadro eder batzuek. Arnaldus Guilielmus de Brocario inprimatzailea, 

Migelen aitaginarreba, Aelius Antonius Nebrissensis gramatikoa, eta Franciscus Ximenez de 

Cisneros artzapezpikua Juan de Borgoña maisuaren eskuz errealismo miresgarriz irudikatuak, 

hala nola Desiderius Erasmus, Rotterdameko maisu humanista Albertus Durerok arte handiz 

burutuak.  

Azken honen grabatuan nabari da adimena, kultura, apaltasuna eta ironia era berean. 

Scriptorium batean dago kokatua lanean, liburuz inguratua. Luma eskuan, tintontzia ondoan 

eta begiak apalki idazten ari den horretan kokatuak apalki kantorearen aurrean. Txarro batean 

bioleta eta mugeta lore xorta, adierazten dutenak zenbat estimatzen duen Maisuak 

edertasuna, xumetasuna eta modestia. Eta kartelean bi inskripzio. Bata latinez eta grekeraz 

bestea. Grekerazkoan dio nola bere irudirik hoberena liburuetan aurki daitekeen, eta 
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latinezkoan Imago Erasmi Rotterodami ab Alberto Durero ad vivam effigiem deliniati. MDXXVI. Eta 

bukatzeko bere sinadura, hau da A eta D letrekin eginikoa. 

JOHANES, bizar zainduz, dotore eta ongi apaindua 

Egunon Jainkoak daigula, primo. Hementxe ikusten gatxek berriro, etxetik urrun. 

INAZIO LOIOLA, sotana suhail, txapela zatar eta ankutsik 

Berdin, Johanes, Jesukristoren grazia dela hirekin. 

JOHANES 

Zer moduz habil?  

INAZIO LOIOLA 

Halamoduz Jainkoari esker. 

JOHANES 

Alafede, zein argal, apal eta txakal ikusten zaitudan. 

INAZIO LOIOLA 

Bai, utzia natxok erabat eta penitentzietara emana. Arrastaka darabilzkit nire gorputz 

miserable honetako lau haragiok. 

JOHANES 

Baina horiek al dira zaldun eta noble gipuzkoar baten itxurak? Nola habil eskale 

peregrin bat baino piltzar eta zarpa zikinagoekin? 

INAZIO LOIOLA 

Sainduen bizitza eredugarriari narraiok. 
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JOHANES 

Alajainkoa, harroago sartu hintzen bada Nafarroan 1512an hire anaia Martín 

Gartziarekin Viva el rey Don Fernando de Aragón oihuka. 

INAZIO LOIOLA 

Bai, egixe diok, ene Jainko maiteak nahi izan dik egoera honetara iritsi nadin. 

JOHANES 

Bat bedera dek bere obren fruitu, eta ez Fortuna jainkosaren kapritxoena. Horrela, 

oroituko haiz ere kartzela pairatu huela Iruñean anaia Pedrorekin 1515eko inauterietan 

neskatxa gazteekin eginiko lizunkeria, gaiztakeria eta bortizkeriaren ondorioz, ezta? 

INAZIO LOIOLA 

Halaxe dek, bai, baina san Paulo Tarsokoaren gisara, ni ere zalditik erori eta argi berria 

ikusi diat Iruñeako murruetan jasan nian metrailazko bonbaz eta honek eragindako 

sufrimenduei esker erren naizenez geroztik. 

JOHANES 

Irakurri al dek Roterdamgo Erasmoren obrarik. 

INAZIO LOIOLA 

Ez. 

JOHANES 

Zergatik ez? On egingo likek.  
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INAZIO LOIOLA 

Badaezpadakoa delako, diotenez. 

JOHANES 

 Eta ez dek jakin nahi berak dioena zuzenean irakurriz ? Pasatuko diat Enchiridio-aren 

gaztelaniazko edizioa, hau da, Manual del soldado cristiano bezala itzuli diana Alonso Fernandez 

madrildar trebeak. Hi bezalakoentzat egokia duk. 

INAZIO LOIOLA 

 Ez, aski liburu badek onik irakurri ahal izateko, arimarentzat zalantzarik gabeko 

direnak, bide zuzenean lagun dezaketenak, duda-mudazkoekin hasi baino lehen. 

JOHANES 

 Bada nik irakurri diat eta oso gogoko dudanez beste zenbait idazkiren artean 

moldiztegian prestatzen ari naiz edizioa.  

DIEGO EGIA 

 ─ Bai, baina, ─ solasean sarturik Diego, Migelen anaia ─ ni ere Ignaziorekin nago, badela 

liburu saindu aski, arimaren galgarri izan daitezkeen zalantzazkoetan murgildu eta beroiekin 

kezkaz beterik galdu gabe. 

 Migel de Egiaren emaztea Maria de Brocar, erraina Maria de Zozaia eta alaba 

Maria de Egia, hiru Mariak, zein baino zein apainago beren jantzi dotore baina era 

berean xaloekin agertu dira saloian. 

MARIA ZOZAIA 

 Ea, denak mahaira ingura gaitezen 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Berquin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Berquin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Berquin
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Eseri aitzin egizue nirekin otoitz: Gure Aita zeruetan haizena, sanktifika bedi hire 

izena, etor bedi hire erresuma, egin bedi hire borondatea zeruan bezala lurrean ere, gure 

eguneko ogia iguk egun eta barka iezaguk gure bekatuak nola guk ere ofentsatuei barkatzen 

diegun eta ez gaitzala sarrerazi tentazionetan, baina libra gaitzak gaitzeti, ezen hirea duk 

erresuma, boterea eta gloria sekula sekulakoz. Amen. 

Eta orain Vivite eta bibite. Biba gu eta gutarrok, bizi gaitezen denok Jainkoaren bakean 

eta lanbide onean 

 Eseri dira bakoitza bere kaderan eta Migelek Nafarroako ardo zuriz, 

zehatzagoa izatearren San Martin de Unxekoaz beteriko edontzia altxatuz brindisa egin 

du. Mahai inguruan eserita daude Migel etxeko jauna eta andere Maria, amaginarreba 

Maria eta alaba Maria, anaia Diego, Juan de Vergara irakaslea, Inazio Loiolakoa eta 

Joanes Zeraingoa. 

JOHANES 

 Jarrai diezaiogun lehengo solasari, Ignazio. Ez dek beraz, ezagutzen Erasmoren 

obrarik, ez eta Ekolampadiorenik, noski, eta hauek egiten dituzten Isaiasen, ebangelisten edo 

eta Pablo Tarsokoaren komentariorik, ezta? 

INAZIO LOIOLA 

Ez, Jainkoari eskerrak.  

JOHANES 

Uste dek beraz Meza sainduan Kristoren gorputza benetan dagoela ogi eta irin puxka 

baten barnean, egiazki, eta ez, hori sinboloa dela, hau da esaten diren berbak mistice et figurative 

direla, komentaristak dioen bezala. 
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INAZIO LOIOLA 

Bai, halaxe baitiote Eliza Ama Santa Katolikoaren teologoek. Eta ikusten ari nauk hi 

luteranoa bilakatu haizela. 

JOHANES 

Eta hi, ezjakin hutsa. 

MIGEL EGIA 

Johanes adiskide maitea, Διατριβή sive collatio de libero arbitrio, Precatio dominica eta 

Paraphrasis in tertium Psalmum idazkien liburuaren ale batzuek gelditzen zaizkit eta afalondoan 

emanen dizkizut bana ditzazun lagunen eta gogaideen artean. Inazio bezalakoen artean 

alferrik da, utzi batzuk baitira eta ez dituzte ez latina landu, ez latinezko lanak behar den eran 

menderatzen, aski baitute fraide ezjakinen betiko predikuak eta leloak gaztelaniaz 

aldarrikatzearekin. 

JOHANES 

Gelditzen al zaizu Juan Ginés de Sepúlvedak eginiko De fato et libero arbitrio contra 

Lutherum, eta honen De servo arbitrio? 

MIGEL EGIA 

Bai, gelditzen zaizkit oraindik ale batzuek inprimategian eta bihar goizean pasatzen 

bazara bertatik emango dizkizut. 

JOHANES 

Migel, eztabaida hori benetan sakona da eta uste dut zail dela erabakitzea Luterok 

egiten duen eran hain zorrozki ukatuz gizonen ahala obratzeko askatasunez, eta 
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halabeharrezkoak direla ekintzak oro, hala nola San Pedrok Jesu Kristo ukatu zuenean hiru 

aldiz eta Judasek moneta batzuez maisua saldu zuenekoak. Erasmo ez da hain fidakor nola 

den Lutero fedearekin. Honen baitan daukan segurantza liluragarriarekin, salbazioa ororena 

izanen dela segurtatzean, on eta gaiztoena aldarrikatzean, horretarako aski dela fedea esatean. 

MIGEL EGIA 

Baina, Johanes, ez al duzu uste, ikusiak ikusita, Erasmoren bihotza zabalegia dela eta 

fede gehiegizko duela gizonaren ontasunean? 

JOHANES 

Litekeena, baina eztabaida Erasmusek errespeturik handienarekin eraman du aurrera, 

batere gorrotorik gabe, moderazioz, eskritura sainduetan oinarrituz eta esanez ez dela 

Luteroren akusatzaile, ez babesle ez eta epaile, kristau ontzat daukala eta errorean balego ez 

lukeela nahi haren kondenazioa, baizik eta sendatzea eta bide onera eta interpretazio zuzenera 

bideratzea. 

MIGEL EGIA 

Irakurri duzu 24ean Luterok idatzitako Miserere-a? 

JOHANES 

Bai. Hitzaurrean dio, gainera Girolamo de Savanarola, fraide dominikoa, Lorenzo de 

Mediciren aitorlea izan zena, eta Banitateen sutea antolatu zuena, bertan aberatsek beren joiak 

eta gauzarik preziosoenak, tartean Boccaccioren Il Decamerone botatzera bultzatu zuena, 

erreformaren aitzindari izan zela honek bere idazkietan, (De ruina Mundi, De ruina Ecclesiae, 

Miserere…) ez duelako fedea eta konfiantza Meza eta obra onetan ezartzen, Ebangelioan eta 

fedean baino, eta gizonaren merituak hutsalak direnez fedearen justifikazioan. 
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MIGEL EGIA 

Hala da, baina badakizu ere nola bukatu zituen bere egunak, fraide predikariak ezta ? 

Inkisizioak eskomunikatua, hiritarrek aitasainduaren tropei libratua, errebelde eta hereje 

gisara auziperatu eta kondenatua, eta Inkisizioaren sutan amaitua. 

JOHANES 

Bai, halaxe gertatu zitzaion ere Jesukristori. 

MARIA ZOZAIA 

Agur, bihotzekoak, lo ona egin eta ongi izan. 

MIGEL EGIA 

Berdin. Eta Jainkoak libra gaitzala onengandik, gaiztoetatik zaintzen saiatuko baikara 

gu geu. 

Eta polliki polliki euren artean solasean ahots apalez badoaz karrikara. Ilun 

dago enparantzan, baina elizdorreko parean ilargia ageri da bere zilarrezko argiz bide 

erakusle. 
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HAMAHIRUGARREN AGERRALDIA 

 

GRANADA 1528 

 

NARRATZAILEA 

 Johanesek Alcalá de Henaresen delarik 1527ko hasieran jaso du Almirantearen gutun 

bat, non Pedro de Alba Granadako artzapezpikuak izendatzen duen Errege Kaperako 

kapelau, eta Diego López de Husillos laguntzaile gisara, zeren eta kontsideratzen baitu behar 

beharrezko direla lehen mailako predikatzaileak Andaluzia aldean eta ez den fido 

andaluziarrekiko, haien jarduera eta portaeren ondorioz moriskoak lehen bezain moroak 

jarraitzen baitute izaten.  

 Granadara iritsitakoan bidean iragan ondoren nahiko sufrikarioz lau mandoz 

tiraturiko karrosa batean eta benta zatar batzuetan halanolako atseden hartutakoan Aranjuez, 

Ciudad Real eta Jaengo hirietan, Johanes bere adiskide Diego Lópezekin lehenik 

artzapezpikuaren bikario gisara arituko da, honen hamaika egitekotan laguntzen. Kontuak 

zuzentzen eta epai lanak burutzen. Juan del Castillo adiskidearen lehengusua den Diego del 

Castillo, Medina de Ríosecon hamabi apostoluetarik bat batzen zaie ere konbertsoen misioan. 

Eliza dorreetan burdinezko kanpai hotsa besterik ez da entzuten lehen moezinaren kantua 

entzuten zen lekuan. 
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 Misioa arrazoinaren boterearen bitartez eraman nahi dute aurrera eta 

artzapezpikutegian biltzen dira teologo granadinoak, baina baita beste fedekoak, musulman 

moezinak eta rabino juduak eztabaidatzera Biblia, Talmuda eta Al-Korana. Hauetako bilera 

batean, non Migel Servet Villanuevakoa Juan de Quintana Enperadorearen aitorle denarekin 

batera ere aurkitzen den, hain gaizki tratatu dituzte teologo jeronimoek juduak, hauek balira 

bezala duela mila eta bostehun urte Jesukristo hil zuten beraiexek, ezen lotsa-lotsa eginda 

gelditu den Johanes, haien irainen aurrean. 

ERRABINOA 

 Askoz ere gutxiago konbertiaraziko nau eman didazuen exenplu txar honek. 

NARRATZAILEA 

 Horrela gauzak abenduaren 7an Errege Kaperan bildu den Biltzarrak erabakitzen du 

debekatuak daudela bai Islamari, bai eta Judaismoaren ikur, eraztun, kutun edota beste 

edozein adierazgarri edo hornigailu erabiltzea.  

 Granadan aurkitzen diren errege kapilauak sakristian sartu eta ezkerreko horman 

zintzilikaturik idatzita agiri den zerrendaren arabera honakoak dira: Juan Ortiz de Zarate, 

Bartolome de Arrieta, Juan de Ochoa, García de Vergara, Juan de Porras, Diego González 

de Salceda, Sebastián de Zorita, Joanes de Solana, Juan de Ampuero, Hernando de León, 

Diego de Baeza, Cristobal de Chaves, Rodrigo de Medina, Francisco de Alfaro, Pero Carrillo, 

Pedro de Ocón, Domingo de Tolosa, Martin de Torre, Pedro López, Antonio Meléndez, 

Pero López de Arkaia, Antonio Carvajal, eta Juan López de Cerain. Hogeita hiru esalki dira 

ere inguratzen dutenak areto errektangularra, bakoitzak bere zenbakia duela markaturik eta 

kaoba zurez taila ederrekin horniturik bai eserlekua bai eta arropa (alba, kasuila, bonetea, 

amitua, zingulua …) gordetzeko marginua.  
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 Guadalajaran bezala Granadan ahalegin guztiak egiten saiatzen da Johanes, Pedro de 

Alba artzapezpikuren begirunepean, exenplu ona emanez, karitatez eta esku zabaltasunez 

tratatuz mundu guztia, hau da, konbertsoak eta behartsuak direnak ere bai. Diego López, 

Diego del Castillo, Rodrigo de Bivar, eta Bernardino de Figueroa Pedro de Alba apezpikuaren 

laguntzaile sutsuak dira, benetazko izpiritualtasunaren, lagun urkoarekiko maitasunaz eta 

arimaren barne bakeaz mintzo direnak eta askatasun osoz barauei buruz, aitasainduaren bulez 

eta induljentziez. Ez daukate bilorik mihian.  

Artzapezpikuak erromantzera Testamendu Berria eta Psalmuen liburua itzularazi eta 

inprimarazi zituen, eta prest zegoen arabe hizkuntzara Biblia itzultzeko ere, zeina burutuko 

baitzuen Francisco Ximenez de Cisneros kardenal primatua, hau da, apezpikuburua ez 

bazitzaion aurka atera, behin berriro esan baitu lan hori margaritas ad porcos botatzea bezala 

litzatekeela.  

Granadan ez dagoen arren moroak agintzen zeuden garaian bezain jendeztatua, aski 

bisitatua da eta populu ugari dabil kaleetan zehar. Moriskoak euren hizkuntzan mintzo dira, 

eta gutxik nahi dute gaztelania ikasi, kristau izatera bortxaz behartu baitituzte eta kristau 

bideaz, hots, dotrinaz deus ez dakite, ez eta jakin nahi ere, ez zaie interesatzen, zeren eta oso 

gaizki tratatuak diren.  

Emakume guztiak modu bereziz janzten dira. Alkandorek txilborra justu tapatzen 

diete, eta zaragoil koloretsuak daramatzate, aski dutelarik alkandora punta sartuta, eta 

galtzontziloen gaineko galtzak halako moduan dituzte josiak non zangoak guztiz zabalak 

diruditen. Oinetan espartin margobizi, txiki eta estuak. Eta alkandora gainetik kasaka 

modukoa janzten dute, bi koloretakoa, eta honen guztiaren gainean zapi xuri bat buru 

sorbaldetatik oinetaraino dihoakiena, inguratzen dituena halako modu batez non ez diren 

ezagutzen ahal. Xakaren lepoa urrez brodaturik daukate, hala nola eretzeko zerrenda 
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urreztaturikoa duen mantu xuria. Denek daramazkite ile beltz-beltzak tinta usain berezi batez 

igurtziak, zitroin urez eta olioz nahasturik erroetaraino tindatzen baitie ilaje eder luzeari 

lodiera eta osasuna emanez henna deituak. Zeta finezko buruko zapia ere badaramate, eta bai 

eskuetako bai oinetako azkazalak gorriz tindatzen dituzte. Maiz mainatze zale dira andereak, 

gizonak baino zaleago. 
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HAMALAUGARREN AGERRALDIA 

 

VALLADOLID 1527 

 

NARRATZAILEA 

Karlos Enperadoreak, jakin duenean Mohacz-eko derrota eta Hungariako erregeren 

heriotza, Gortea lekuz aldatzea erabaki du eta Granada uzten du abenduaren 10ean 

Valladolidera iristen delarik 1527ko urtarrilaren 24ean. Turkoari gerra santua egitea eta 

honetarako dirua biltzea du orain helburuetarik lehenetarikoa. Biltzarrera deitzen ditu orden 

erlijiosoetako ordezkari nagusiak eta Frantzisko de los Cobos sekretarioak argudiatzen du 

laster egon daitezkeela Turkiarrak Espainiako kostetan eta prestatu behar direla gudalosteak, 

esan nahi duenak diruz hornitu eta soldatak ordaindu behar direla.  

Fraideetako ordezkariek ez dute halako arriskurik ikusten Hungaria oso urrun 

dagoenez, eta ez dute ikusten dirua enperadoreari emateko beharrik. Soilik San Benito 

ordenako Abade Nagusia dago prest hamabi mila dobloiz laguntzeko eta orden 

militarretakoek daukaten soldataren ehuneko bostenarekin parte hartzeko. Erdi porrot 

honen ondoren apirilaren 23an Karlos V.a Scala Caeli deitzen den frantziskotarren Abrojo-

ko monasterioaren ondoan dagoen jauregira erretiratzen da. 

Bada beste gai nagusi bat ere tratatzen ari dena Valladoliden. Don Alonso Manrique 

Inkisidore Nagusiak, baliatuz Kortea Pisuergako hirian dagoela orden monastikoetako 
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teologo eta buru argienak deitu ditu Biltzar Nagusi batera, aztertzeko Erasmoren obrak eta 

erabakitzeko zer egin, zeren bai baitira fraide asko ari direnak pulpitutik esaten Erasmoren 

obra guztiak sutara bota behar direla. Baina ahots asko aterako dira alde. Salamankatik iritsiak 

dira bertako katedratiko ospetsuenak: Frantzisko de Victoria, Alonso de Córdoba, 

Bernardino Vázquez de Oropesa eta beste. Alcalá de Henares-eko Unibertsitatetik Ciruelo 

maisua, Santxo Carranza de Miranda, Pedro de Lerma… Valladolidetik Don Alonso 

Enriquez, Almirantearen iloba, Juan de Arrieta mutrikuarra, teologia irakaslea, Astudillo 

dominikoa hala nola Frai Alonso de Virués, Esteban de Almeida eta Diego de Gouvea 

portugesak, Don Ugo de Urriés, Aierbeko jauna eta Errege sekretarioa Aragoeko erreinuan 

eta beste anitz. 

Viruések Erasmoren Colloquia liburuaren itzulpena burutu du eta bere eskuizkribu 

gaztelaniara bikainki itzulia eskuz-eskuz darabilte zaleek. 

Hasi dira ekainaren 27an asteartero, ostegunero eta larunbatero gaiak jorratzen eta 

Biblia baten aurrean zin egin dute Jainkoaren izenean eta Kontzientziaren arabera emanen 

dutela botoa, eta Biltzarrean esaten direnez segeretua gordeko dutela. Trinitate Sainduaz, 

alegia, Aita jainko dela, Kristo jainko dela, Espiritu Saindua ere jainko dela aztertzen dute 

luzaro. Sakramentuez (Bataioaz, Aitortzaz, Eukaristiaz, Apaizgintzaz, Ezkontzaz), Izkritura 

Sainduen aginpideaz, Aitasainduaren eta Kontzilioaren manuez, Ama Birjinaren 

adorazioneaz, zeremoniez, barauez eta haratuzteez, zelibatuaz, eskolastikaz, induljentziez, 

sainduen irudien kultuaz, erlikiez, peregrinazioez, ondasun tenporalez, aukeratzeko ahalmen 

eta erabakimen askeaz, infernuko penez… 

Lehenik Espiritu Sainduari Meza nagusian eskaini ondoren zeruko argitasuna hauzia 

ongi eramatearren fraide dominiko batek paper batean idatzirik dituen Erasmoren ustezko 

erroreak zeintzu diren eta ahots goraz irakurtzen ditu. Ondoren frantziskotar batek hartzen 
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du hitza eta errepikaten ditu berak ere aurkitu dituen okerrak aldarrikatzen ditu. Honen 

atzetik Jeronimo Ruiz de Virues, Erasmoren Solasen itzultzailearen anaia beneditarrak bere 

ordenakoen iritzia agertzen du, zeina argi eta garbi dagoen doktore jakintsu eta pietatez 

betearen aurka altxatu den kalumniazko kanpainaren kontrakoa, goraipatuz rotterdamarraren 

modestia, grabitatea eta seriostasuna. Iritzi hau esku txalokada ugariz jaso da. Eta ondoren 

agustinoa, oso modu apalean ere alde mintzatu zen. Azkenik trinitarioen ordezkari mintzatu 

zen gai eta pundu berdinak azpimarratuz. Hala epai-mahaia zuzentzen zuten Artzapezpiku 

hispalenseak eta Enperadorearen bi kontseilarik adierazi zuten pasiorik gabe eta hotz 

tratatzeko gaia zela eta batik bat errepikapenik gabe, beraz liburuxka batean batu zitzatela 

alegazioak oro. Inbidia eta gorrotorik gabe, taxuz eta moduz, zehatz eta arrazoinak soilik 

kontutan harturik.  

Hiria apaizez, sekularrez, regularrez, kanonigoz, fraidez eta apezpikuz betea dago. 

Lehen egunean berrogeita hamarrenbat iritsi dira. Bigarrenean ehunetik gora eta horrela 

egunetik egunera gehiago iristen joan dira mila eta bostehun izateraino. Taldeka biltzen dira 

eta jendeak esaten du, konferentziara doa edo konferentziatik dator, eta ez dute hitz bat 

gehiago esaten hiriko bazter guztiak beterik baitaude espioiez eta hauen salaketen beldurrez. 

Hiriko eta aldameneko komentu guztiak beteta daude, eta ez da apaiz bat gehiago sartzen 

ahal.  

Eztabaida teologikoak gaueko ordu txikietaraino irauten dute, ez dute akaberarik. 

Merkatuko plazan artisau eta laborarien arteko diskusioak ere ezin amaituzkoak dira. 

Batzuentzat Erasmo aingeru zerutiarra da, besteentzat infernuko deabrua. Komentutan, 

negozioetan, familietan, eskoletan irakasleen artean eta ikasleen artean ere sesioak 

amaitezinak dira. Antierasmistak liburu dendetan espioiak ezarriak dituzte eta jendea gero eta 



 

94 

fidagaitzago bilakatu bide da. Radikalenek ugari diren eliza eta komentuetako atarietan Erasmo 

sutara maiz oihukatzen dute garrazki. 

Baina izurritea sortzen da hirian, eta abuztuaren 24ean, hamasei sesioren ondoren 

Karlos enperadorea bere Kortearekin Palentziarantz abiatzen da Pisuerga ibaian gorantz, eta 

Klemente VIII-ak agindua ematen du Biltzarra buka dadin, eta ezer erabaki gabe amaitzen 

da, zeina neurri batean bederen Erasmoren garaipentzat har daitekeen. Erasmozaleek txalo 

zaparrada batekin jaso dute aitasainduaren Breve-a, baina beldur dira giro gaizto hura ikusiz 

garaipenak ez ote duen denbora laburrez iraungo, eta ez ote dituzten antzeko erasoak berriro 

sufritu beharko. 
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HAMABOSTGARREN AGERRALDIA 

 

BURGOS 1527 

 

ALONSO DE VALDÉSek gutun hau idazten dio Erasmori 

 Adiskide maite, ohoragarri eta debotoa, zure gutunak plazer bikoitza eman digu. Alde 

batetik jakitean zuregandik zetorrelako eta frogatu digulako zoramen luteranoaren beheraldia. 

Bestetik Kristau Errepublika osoa zorretan dagoelako zurekiko egin duzun lanengatik, bai 

enperadorea, bai aitasaindua, bai eta unibertsitateak. Bozkarioz bete gaitu beraz, eta laudorio 

betirako merezi duzu mundu honetan eta bestean. Ez zaizu bada gelditzen bukaeraino 

eramatea baizik hain artoski hasitako lana.  

 Zure obra epaitzeko gurean sortu den Biltzarra dela eta idatzi duzunak honetaz pena 

eman digu, zeren eta baitirudien ez duzula konfidantzarik aski niregan eta nire zurekiko 

sentimenduen sendotasunean, gu presente gaudelarik zerbait erabaki ahal balezate bezala 

Erasmoren kontra, zeinaren pietate kristaua ongi ezaguna zaigun. Baimendu badugu inkesta 

zure liburuez izan da gizonak oro, ez denez inor erabat betegintzarrez osaturik, hutsen batean 

eror daitekeelako, eta ondorioz, zureganatu bada okerrik, aukera izan dezazun hau 

zuzentzeko eta horrela eginik ez dezaten sinpleek inolako arrazoinik ukan eskandalisatzeko, 

betikotasuna ziurtatuz zure idazkiei eta ahoa itxiaraziz zure arerioei. Eta ez badute aurkitzen 

ezer okerrik ez kalumniagarri daitekeenik, pentsa ezazu zure obrei jarraikiko dien loria. Beraz, 
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kuraia har ezazu eta segurtasun osoa edukazu beti zainduko dugula arreta handienaz zure 

ohorea eta ospea. 

 Orain arte ahalegin guztiak egin ditugu Errepublikaren Bakearen alde, inork ez dezake 

honetan ukan zalantzarik. Orain dagiguna eta dagikeguna kausaz, beraz, argi eta garbi ikusi 

ahalko da. Eskatzen dizudan gauza bakarra da, Kristo guztiahaldunari zuzendutako zure 

orazioetan kontutan eduki gaitzazula. 

 Burgoseko gure hirian, abenduaren 13an, Jaunaren MDXXVII urtean eta gure 

Erreinu Erromanoaren bederatzigarrenean. Karlos V. enperadorea. 
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HAMASEIGARREN AGERRALDIA 

 

VALLADOLID-GRANADA 1527 

 

NARRATZAILEA 

Frai Fedro de Alba, bidelagun gisa Johanes harturik, Valladoliden barrena ibili da. 

Cazalla familia bisitatu du. Pedro eta honen emazte Leonor de Viberok oso ongi errezibitu 

dituzte. Agustin, Karlos Varen kapilau eta predikariarekin, solas luzeak ematen dituzte eta 

hauek entzuten aho zabalik egoten da Maria iloba, Brianda de Mendozaren adiskidea. 

Izurritearen albistea zabaltzen denean hasten da hustutzen Valladolid eta uda amaieran 

itzultzen dira Granadara.  

Alcalátik igarotzean Migel de Egiari bisita egiten diote eta jakiten dute, libre jadanik 

egon arren, Ignazio López de Loyola 1527ko apirilaren 19an preso hartu zutela baimenik 

gabe jarraitzeagatik predikatzen leku guztietan, eta andereekin biltzen. Eta jasotako tratua eta 

berriz Inkisizioaren atzaparretan preso erortzeko arriskua kontutan hartuta Paris aldera joatea 

erabaki duela ihesi, bada ezpada ere, ekainaren 21ean. 

Iristen dira Granadara, bide luze eta nekagarri baten ostean. Aski akiturik eta gaixorik 

dago Frai Pedro de Alba. Jada ez da irteten bere gelatik eta jeronimoen monastegiko 

baratzean ematen ditu zenbait paseotxo zeruaz eta lurraz mintzatuz, eta bereziki liburu 

sagaratuez zenbait fraiderekin eta adiskide kuttunenekin. 
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Johanesek arretatsu burutzen ditu Capilla Real-eko betebeharrak, Eskolako 

irakaskintzak eta pobreekiko harremanak libre uzten diotenean. Noizpehinka Juan de Valdés 

ere agertzen zaie bisitari eta orduan solasa arina eta bizi-bizia da. Honen anaia Alfontsok 

bidali dion eskuizkribua Erromako sakeoaz, Il sacco di Roma deitzen dutenari buruz uzten dio 

astia duenean kopiatu dezan eta hau irakurtzen hasten da arreta handiz, interes bereziz eta 

gogo biziz.  
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HAMAZAZPIGARREN AGERRALDIA 

 

ERROMA 1527 

 

ERROMAN MDXXVIIAN JAINKOAREN LORIARAKO ETA 

KRISTAU ERREPUBLIKAREN ONTASUN UNIBERTSALERAKO 

GERTATUTAKOEZ SOLASAK 

 

NARRATZAILEA 

Alfonso de Valdés enperadorearen sekretarioak aurreko titulua daraman elkarrizketa 

1528ko udaberrian idatzi du, Aitasaindua Santangeloko gazteluan preso edukitzearen 

arrazoinez ari zaigu. Bertan kontatzen du, nola elkarrekin topo egiten duten Valladolideko 

plazan enperadorearen zaldun gazte batek, Laktanzio izenekoak, eta soldaduz jantzia dabilen 

Artzediano batek. Lehen partean esplikatzen dio Laktanziok enperadoreak ez duela inolako 

errurik Erromako sakeoaren gertakizunean eta bigarren partean Jainkoak hala nahi izan duela 

gerta dadin Kristau Herriaren onerako, baina honi argudiatzen dio artzedianoak. 

ARTZEDIANOA 

Uste duzu soldado alemanek, herejeak baino gaiztoagoak, eta hala italianoek nola 

espainolek osatzen duten kanaila hark, ez federik ez legerik ez daukanak, Erroma hiri 
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sagaratua, nahi ala ez, on ala gaizto, kristandadearen buru dena, suntsitzea, erretzea, eta 

aitasaindua presondegian edukitzea gauza egokia izan dela? 

LAKTANZIO 

Errana dizut ez zela hori gertatu enperadorearen borondatez, ez aginduz. Bestalde, 

aitasainduak zertarako sartu behar zuen bere negozio propioak, hau da arimarenak ez 

direnetan? Milango arazoan, adibidez? Gerra dagoen lekuan nola izanen du lekurik 

karitateak?  

ARTZEDIANOA 

Gerraren kausaz zenbat hiri ikusten ditugu suntsiturik, zenbat egoitza erreta, zenbat 

herrixka hutsik, zenbat laborari eta hiritar pobreziarik handienean, zenbat emazte senarrik 

gabe, zenbat mahasti galdurik, zenbat arboladi ebaki, zenbat neskatxa birjintasuna galduta, 

zenbat emakume bortxaturik senarren bistan, zenbat gizon andreen aurrean biolatuak, zenbat 

monja desohoraturik… 

LAKTANZIO 

Zergatik apaizek eta fraideek ez zuten mezarik ematen? 

ARTZEDIANOA 

Jainko maitea, ez al dizut bada esan, ez zela ez apaizik ez fraiderik ausartuko zenik 

habitoz edo sotanaz jantzita ibiltzen, eta horrexegatik natorrela neroni soldaduz jantzita? 

LAKTANZIO 

Zergatik? 
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ARTZEDIANOA 

Alemanek batenbat ikusten zutenean esaten zutelako, ammazza, ammazza. Hau da, 

akabatzak, akabatzak. Eta ezpataz bertan hiltzen zutelako. Hona hemen Aitasainduaren 

leihopean espainolek kantatzen zuten kopla irrigarri eta ziridunetatik bat, Klemente hitzaren 

esanahiarekin jolastuz:  

Padre nuestro, en cuanto Papa, 

sois Clemente, sin que os cuadre: 

mas reniego yo del Padre, 

que al hijo quita la capa... 

NARRATZAILEA 

Klemente VII aitasainduak Frantziako erregearekin enperadorearen kontra borrokatu 

zuen, baina hasieran enperadorearen gudalostea txikiagoa izan arren Milan konkistatutakoan 

Italiako Iparraldea domeinatu zuen, baina soldatarik jaso ez zutenez, tropek zuten 

komandantea, Karlos IIIa Borbongo dukea eta Frantziako Kondestablea Erromarako bidea 

hartzera behartu zuten. Gudalostea honela zegoen eratua: 700 arma gizon, 5000 espainol 

Alfonso de Ávalos Vastoko markesaren zuzendaritzapean, 10.000 lanskenete Jorge de 

Frundsberg-ekoaren gidaritzapean, 3000 soldado italiano Ferrente I Gonzagaren aginduetara, 

eta 800 zaldun Filiberto Orangeko printzeak gidatuak. Arezzora iritsi zen dukea apirilaren 

20an, eta baliatuz Medici-tarren kontra errebolta sortu zela eta kaosa zabaldua zegoela, honen 

tropa parte batean aginte bortitzik gabe Acquapendete eta San Lorenzo alle Grotte sakeatu 

zituzten. Gero Viterbo eta Ronciglione okupatu ondoren Erromako murruetara iritsi ziren 

maiatzaren 5ean. Erromako defentsan Renzo da Cerik gidatzen zituen 3000 soldadu italiano 

eta Aitasainduaren Guardia suizarra zeuden. Maiatzaren 6an eraso zituzten murruak 
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Jainiculoan eta Colina Vaticana deituan, eta Borboi dukea arkabuza baten tiroz hil zen. Aginte 

zuzenik gabe soldaduek bortizki asaldatu zuten hiria eta guardia suizar gehiena masakraturik 

gertatu zen San Pedroren basilikako eskaileretan, 189 guardietarik soilik 42 bizirik gelditu 

zirelarik, baina Klemente VII aitasainduak korredore segeretu batetik lortu zuen Vaticanotik 

Santangeloko gaztelura igarotzea. Hasi ziren enperadorearen soldaduak harrapatzen ahal 

zuten guztia, eliza guztietako (espainolenak zirenak salbu) eta monastegietako joia eta urrezko 

objetu guztiak lapurtu zituzten, eta enperadorearen aldeko ziren kardenalek ere ordaindu 

behar izan zuten beren zaindaritza. Pompero Colonna kardenala sartu zen hirian maiatzaren 

8an berekin zihoalarik ezer gabe gelditu zen laborari multzoarekin, mendeku hartu nahiz 

aitasainduak aginduta sufritu zuten sakeoa, baina ikusiz egoera Colonnak bere jauregian jaso 

zituen eta jaten eman zion hainbat erromatar hiritarri. Hirugarren egunean Orangeko 

Printzeak, gudalosteko buru berriak, sakeoa, harrapatze eta hiltzeak buka zitezen agindu 

zuen, baina soldadu gutxik obeditu zuten. Ekainaren 6an Kemente VIIa errenditu egin zen 

eta bizitzaren truke 400.000 dukatu ordainduko zituela agindu. Halaber, Parma, Piacenza, 

Civitavechia eta Modena hiriak, lehen Erromaren jabegoak zirenak Sacro Imperio Romano 

Germanico deitura iraganen dira. Une honetaz baliatuz veneziarrek Cervia eta Ravena 

bereganatu zituzten eta hiritik 1528ko otsailaren 17an atera ziren. 
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HEMEZORTZIGARREN AGERRALDIA 

 

GRANADA 1528 

 

NARRATZAILEA 

Mila bostehun eta hogeita zortziko uztailaren 20an hila da Frai Pedro Ramiro de Alba 

Granadako artzapezpikua.  Gaspar de Ávalosek ordezkatzen du karguan. Salamankako 

Unibertsitatean Teologian doktoratua, Guadix eta Bazako apezpiku izendatua 1524ean eta 

hurrengoan Valentzian inkisizioko komisari jenerala, Manrique inkisidore nagusiaren 

kolaboratzaile zuzena eta parte hartu duena hileta elizkizunetan nabarmenki.  

Ondorioz Johanes Lopez de Zerain bikari eta epaile izatetik Erregeen Kaperako 

kapilau izatera igaro da, zeren eta Pedro Albak zituen ideia, egitasmo eta martxan ezarritako 

proposamen guztiak konbertiarazteko modu eztiz eta tentu handiz benetazko kristautasunera 

antzinako erreinu moroa hutsean erori bide dira. Irailean Klemente VII aitasainduak sinatzen 

du agindua eta urriaren 28an iristen da hau Granadara, abenduaren hasieran sartzen delarik 

Gaspar de Ávalos hirian eta zin dagielarik katedraleko kapituluaren aurrean.  

 Hiria obretan dago erabat. Gehienak eraiketa erlijiosoak dira, hauek mezkita zaharren 

berritze lanetan baitaude. Katedrala ari da mantsoki igotzen, altura hartzen, estilo erromanoa, 

hau da errenazimendukoa hartuz, estilo gotikoa zaharkitua kontsideratzen duenez 
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enperadoreak eta honen aholkulariek, hau da Egas arkitektoaren ordez Frai Pedro Ramirok 

izendatutako Diego de Siloeren aginduen arabera. Ikusten ahal da Santa Isabel monjen 

komentua, erregina Isabelek fundatua Alkazabaren gailurrean. Mezkitak, katedralaren ordez, 

hau eraikitzen ari diren bitartean, eliza nagusi bezala funtzionatzen du.  

Aldamenean dago Errege Katolikoen kapera, non egunero meza ugari eskaintzen 

diren eraikileen arimen alde, elizkizun nagusiak koro eder batek sortu musikaz alaitzen direla. 

Honen buru eta arduradun Bernardino de Figueroa da, Johanesen adiskide handia eta dotrina 

berriaren zalea.  

Errege Katolikoen kapera artista hoberenek eraikia da. Burdin hesia Bartolome 

Ordoñez harotzak moldatua du, eta honen barneko partean dautza, koroaren erdian, 

hilobiak, itzalean. Burdinezko ate astuna igarota Domenico Facelli eskultoreak Carrarako 

marmolez maisuki zizelkatu errege-erreginaren hilobi ikusgarriak. Don Fernando eta Doña 

Isabel biak koroatuak daude. Lehenak ezpata eskuinean dauka, eta bigarrenak eskuak 

sabelean gurutzatuak. Aldare nagusia zur polikromatuz Felipe Vigarny borgoinarrak, Burgos, 

Salamanka, Toledon eta beste leku anitzetan lanean aritu denak eta Siloé arktikektoaren 

lankideak eraikia da. Erreginak kapera honentzat utzi dituen bere liburuak, dominak, 

beirazko, urrezko eta zilarrezko godaletak eta bestelakoak, denak ongiasko gordetzen dira 

bakoitza bere armairu eta apalean, sakristian. Bertan ageri dira zenbait koadro eder, hala nola 

Dierick Bouts-ek moldatu Pasioaren Triptikoa, Jan Provost-en San Juan Bautista eta Hans 

Memling beste pintore flamendiarraren Gurutzetik Eraistea, Pietro Peruginoren Kristo 

Doloreetakoa edota Sandro Boticcelli beste pintore italiar ospetsuaren Ortuko otoitza.   

* 
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Mila bostehun eta hogeita zortziko abenduaren hiruan Fernando Montoya eta 

Antonio González Francés Granadako inkisidoreek salaketa zenbaiten ondoren, tartean 

Bernardino de Figueroa kantariarena, Johanes López Zeraingoaren aurka informazioa 

idekitzea erabakitzen dute. Hogeitabian agindua ematen dute preso har ditzaten dituzten 

ondasun guztien bahiketarekin, heretiko akusazio pean, hau eta honen adiskide den Diego 

López de Husillos, eta berehala Inkisizioko presondegi segeretuetara eramaten dituzte.  

 Lehen galdera saioa biharamunean bertan hasten da. Sala oso da iluna. Soilik kriseilu 

batzuek argitzen dute gunea. Bobeda gora da. Gurutze handi bat horman zintzilikatua. Aulki 

batean Johanes dago, eta beste batzuetan Epai mahai-burua Gaspar de Ávalos artzapezpiku 

berria, aipatu Fernando Montoya eta Antonio González Francés inkisidoreak, hala nola 

Muñóz Alderete, Gutierre Velázquez eta Castro Ordoñez lizentziatuak kontsultore gisara. 

Eskribauaren ondoan Diego Hernando hiriko Inkisizioko Fiskala hasten dena 

artzapezpikuak egindako keinu batera ahots zakarrez akusazioa irakurtzen. 

DIEGO HERNANDO, fiskala 

Yo, el bachiller Diego Hernando, promotor fiscal en el santo oficio de la inquisición 

de la ciudad y arzobispado de Granada…acuso a Joan Lopez de Cerain, clérigo presbítero 

capellán de la capilla de los Reyes de Granada de herejía luterana… 

Juratzen duzu esatea, egia, egia osoa eta egia besterik ez? 

JOHANES 

 Bai, zin dagit. Beti bezala egia esango dut, kristau naizenez eta Kristo denez bidea, 

bizitza eta egia. 
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DIEGO HERNANDO 

 Zein da zure grazia?  

JOHANES 

 Joan Lopez de Zerain. 

DIEGO HERNANDO 

 Non jaioa ? 

JOHANES 

 Zerainen, Gipuzkoako Probintzian. 

DIEGO HERNANDO 

 Zenbat urte dituzu? 

JOHANES 

 Berrogei urte. 

DIEGO HERNANDO, ahotsa altxatuz 

 Egia al da esan duzula arimaren benetazko bakea garaitezina dela eta mundu honetan 

lortu daitekeela? 

JOHANES, ohi eran apal 

 Bai, hala da. 

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da esan duzula Jainkoaren ukitua duenak ez dezakeela bekaturik egin? 
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JOHANES 

 Bai, hori esan eta idatzi dut. 

 

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da idatzi duzula inork ez dezakeela zoriontasuna erdietsi ez badaki benetan 

zer den benetazko bakea? 

JOHANES 

 Bai, hala da. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Izpiritu Santuak ez duela gehiago argitzen Moiseren agindu 

baketsuekin bizi direnak baino? 

JOHANES 

Bai, hala da. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Jainkoa guztiz On denez eta Gizona Gaizto hutsa, 

Jainkoarenganako fedeak soilik salba dezakeela gizona? 

JOHANES 

 Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula letratuek hanbat sinesten dutela zenbat konprenitzen duten?  
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JOHANES 

Bai. 

 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Jainkoak ez zuela Nataniel onartu apostolu bezala letratu 

zelako? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula gure heriotzak ez duela inolako baliorik izan Jainkoaren semeak 

gizakiak bereganatu arte, eta ordurarte inor ezin daitekeela Jainkoaren lagun izan? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula lurrean belaunikatuz dabiltzanak eta etzaten direnek ez dutela 

Jainkoa horrela hobeto zerbitzen? 

JOHANES 

Bai, noski, zeren eta negarti eta karraxika lurrean eta lasto artean zilipurdikatzen diren 

horiek, abereak bailiran, eta bizkar biluziak zigorrez zauritzen eta odoleztatzen dituzten 

horiek Aste Santuan, ez dutelako, argi eta garbi dago, Jainkoa horrela hobeto zerbitzatzen. 



 

109 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Jainkoa izpiritu denez ezin daitekeela gizonarengan gorputzean 

izan, izpiritua izpirituarekin joan behar duenez eta ez gorputzak gogoarekin? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Esan al duzu Jainkoak gizonari ondasuna eman dionez honekin nahi duela zerbitua 

izan dadin eta ez bera gabe? 

JOHANES 

Bai.  

DIEGO HERNANDO 

Esan al duzu Jainkoa lehen gizonak desobeditu zuenean hark emandako aberastasun 

guztiak galdu zituela eta denetaz izan zela gabetua?  

JOHANES 

Bai, hala da. 

DIEGO HERNANDO 

Esan al duzu Kristo gure erredentoreak, lurrera etorri zenean gu salbatzearren, esan 

zuela bere bidea segi dezagun utzi behar genituela gauza guztiak, hauek lan eta miseriak 

besterik ez zirenez? 
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JOHANES 

Bai.  

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Jainkoaren zientziarik sakonena deusik ez ezagutzean datzala? 

JOHANES 

 Bai hala da, egiazko zientzia Jainkoaz ezjakinaren gainean sortua baita. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula gizon gaiztoak deabruak baino botere gehiago daukala 

gaiztakeria egiteko? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula gure obretan fidatzea Indietan fidatzea bezalaxe dela?  

JOHANES 

Bai, gure obretan konfidantza izatea Indietan dagoenarengan fidatzea bezala baita. 

Non fida han gal, horixe dio errefrau zaharrak eta zentzu komunak. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Jainkoa ezin dela izan ez zerbitzatua ez eta birautua, bestela ez 

litzatekeelako izanen Jainko? 
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JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Zuk esan al duzu Jainkoa ez dela eta ez daitekeela izan zerbitzatuago guk adoratua 

izateagatik? 

JOHANES 

Bai.  

GASPAR DE ÁVALOS, artzapezpikua 

 Que se le de un buen tormento. 

Lehen galdera saioa igaro da eta inkisidoreak hala agindurik sartu dute Johanes 

tormentuen ganbaran. Larrutsik uzten hasi direlarik burua estalita daramaten eta 

idizainak diruditen borreroek eskuak sokez lotzen dizkiote eta zangoak burdin kateaz. 

Johanesek oraindik galtza motz eta alkandora soilik jantzita dago, eta belaunikaturik. 

JOHANES 

Ene jainko ona, zu bilustu zinduten nigatik Kalbarioko mendian, zu zerbitzeagatik 

utzia dut dena, bedeinkatua izan zaitez, honelakoak gizon batek pairatzea baimentzen 

duzunez. 

 Zangoak kateaz eta eskuak sokez lotu dizkiote, eta bai besoak bai zangoak 

estutzen hasi zaizkio, haragitan sartzen dira burdinak. Oroitzen da San Joanen 

ebangelioan Jesus Pilatosen aitzinean, elorrizko koroa zekarrela esan ziena juduei 
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erromatar agintariak: Huna gizona. Ahoz behera, zangoz gora, zintzilik, itolarrian 

ezarri dute eta ahotsa ia entzuten ez zaiola dio: 

Jauna, eduki nitaz erruki. 

DIEGO HERNANDO, galdeketarekin darrai. 

Zuk esan al duzu batzuek pentsatzen dutela elizak eskomunikatzen duenean norbait, 

ematen dizkiola merezi baino madarikazio gehiago? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Zuk esan al duzu nabarmen dela ezjakintasuna esaten dutenengan askatasunaz jabe 

garela, eta ezin dugula hau gabe izan, eta hau Ebanjelioen kontra doala? 

JOHANES 

Bai, baina ez horrela ez eta hain sinple. 

DIEGO HERNANDO 

Zuk esan al duzu San Pablok aipatzen zuen pekatuaren legea arbitrio askea behar 

lukeela? 

JOHANES 

Bai, baina ez horrela zehazki. 
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DIEGO HERNANDO 

Zuk esan al duzu ezin daitekeela izan Jainkoarekin bat San Pablo zen bezala, izanik 

hark askatasuna? 

JOHANES 

Bai, halaxe. 

DIEGO HERNANDO 

Halaber esan al duzu ez dugula askatasunik eta beraz ezta ere merezimendurik? 

JOHANES 

Bai, antzeko zerbait. 

DIEGO HERNANDO 

Esan al duzu askatasuna izanik edo badela sinetsirik on egitea badezakegunik? 

JOHANES 

Ez, horrela. 

DIEGO HERNANDO 

Esan al duzu Jainkoak nahiko lukeela deusik egin ez genezan? 

JOHANES 

Ez, noski. 

DIEGO HERNANDO 

Esan al duzu onei Legeak ez diela ezertara behartzen ez daudelako beraren menpe? 
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JOHANES 

Neurri batean soilik. 

DIEGO HERNANDO 

Esan al duzu Jainkoak nahi duena beretzat ez duela desiratzen bere mandatuen 

aholkuetan? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Zuk esan al duzu Dabidek pentsatzen zuela gizonak bere boterez askatasuna duela 

ongian mantentzeko eta gero bertatik aldentzeko? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Zuk esan al duzu Lur promestuan sartu ziren biak Caleph Jephoneren semea eta 

Josue Nuum-ena izan zirela? 

JOHANES 

Bai, horixe dio Testamentu Zaharrak. 

DIEGO HERNANDO 

Zuk esan al duzu gizonaren arima Jainkoarena dela? 
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JOHANES 

Bai, noski, eta halaxe da benetan. 

DIEGO HERNANDO 

Esan al duzu ordu kanonikoren edo mezaren bat uztea izpirituaren ariketa baten 

ordainez ez dela pekatu mortala? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da zuk esan duzula ez direla mahomatarrak pertsegitu behar? 

JOHANES 

Bai, inor ez baita nor Mahoma juzkatzeko eta hori Jainkoari utzi behar baitzaio. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Jainkoari ez diola axolarik deituak desbideratze batzuek ukan 

ditzaten, nahi ala ez berarenak izanen direlako? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Zuk esan al duzu Izpirituaren jabe direnak ez daudela behartuak lege arruntak 

betetzera, ez eta Elizaren agindu nagusiak? 
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JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Zuk esan al duzu ez dela purgatoriorik? 

JOHANES 

Bai, eta neuk bezala beste teologo jakintsu anitzek.  

Nekeak, oinazeak eta sufrimendu gehiago ezin pairatuak jabetu dira Johanesez. 

Burua lotu diote eskailerara batera sokaz, eta ur txorrotadak botatzen dizkiote ahotik 

eta sudurretarik, bizkar, lepo eta soin guztietarik burua estalirik daramaten bi borreroek. 

Estutzen dizkiote oraindik gehiago besoak eta zangoak. Hona gizona, oroitzen da berriro 

Kristoren Pasioaz. Minduraz eta oinazez moldatu hitzez esaten du ia ezin entzunezko 

ahots ahulez: 

Ene jainko ona, hilko naute. Barkaiezu ez dakite zer egiten duten eta. 

DIEGO HERNANDO galderak egiten darrai. 

Egia al da esan duzula aski dela Jainkoa maitatzearekin obra onik egin gabe. 

JOHANES 

Bai, antzeko zerbait, baina ez horrela. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Jesukristo gugatik gurutzean hil zenez gero gure 

erredentzioarengatik, hau aski dela eta horregatik ez dela meza esatearen beharrik, ez 
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barauren beharrik, ez eta obra onen beharrik, Jainkoa gugatik eskaini zen aldiak askiesten, 

barkatzen eta ordaintzen dituelako gure pekatu guztiak. 

JOHANES 

 Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da, beraz, zuk esan duzula ostia santuan dagoen gure Jaun Jesukristoren 

gorputzaren sakramentua elizan apaizak Meza garaian jasotzen duenean adoratzea bezainbat 

balio duela edozein lekutan Kristo gurtzea? 

JOHANES 

 Bai, egia da. 

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da esan duzula Lutero ez dela herejea, kristau on bat baizik? 

JOHANES 

 Bai, egia da. 

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da zuk esan duzula egiten diren obrek karitatetik eta graziatik at, ez diotela 

egileari aprobetxatzen? 

JOHANES 

 Bai egia da. 
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DIEGO HERNANDO 

 Eta gure Ama Birjinaren betiko birjintasunaz eta nola hereje zenbaitek gaizki 

konprenitzen duten San Mateoren ebanjelioaren autoritate hura eta gertaeraz mintzo direlarik 

esan duzula Josef non cognovit eam donec peperit filium suum primogenitum ?  

JOHANES 

 Bai, egia da eta ez zait batere axolarik nola izan zen gertaera eta Jainkoak egina denez 

ongi dago. 

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da zuk esan duzula barauak eta elizaren jaiak errespetatzea ez direla nahita 

nahiezko zerura joateko? 

JOHANES 

 Bai, egia da. 

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da esan duzula in articulo mortis, hiltzear daudenez ez dela otoitz egin beharrik? 

JOHANES 

Ez. 

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da esan zeniola ordu kanonikoak errezatzen ari zen bati ahoz otoitz egiteak 

gutxi balio duela? 
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JOHANES 

 Bai.  

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da esan duzula kontenplazioa eta jainko baitan pentsatzea dela jainkoarekiko 

benetako ariketa, eta Izpirituaren jabe direnak ez daudela behartuak elizkizun arruntetara? 

JOHANES 

 Bai. 

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da pertsona batekin mintzo zinelarik eta honek esan zuelarik zerbait ona 

izango zuela gizonak Jainkoak hainbeste maite zezan, erantzun zeniola hori Jaunaren 

perfekzioaren akatsa zitekeela? 

JOHANES 

 Ez, horrela. 

DIEGO HERNANDO 

 Egia al da letratuez burlatu izan zarela esanez ez duzula euren beharrik eskritura 

sainduak konpreni ahal izateko, eta idazki hutsa askiesten duzula? 

JOHANES 

 Bai. 
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DIEGO HERNANDO 

 Egia al da esan duzula Jainkoak egia ezagutzeko dohaina eman dionari ezinezko zaiola 

penitentziazko lanetara itzultzea, berriro Jesukristo gurutziltzatzea litzatekelako? 

JOHANES 

 Bai, hala da. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da irri egin izan duzula san Agustinen esposizioaz San Juanen esaldia 

komentatzerakoan jainkoaren seme denak ez duela bekaturik egiten ahal? 

JOHANES 

Bai, benetan irrigarri baita. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Jainkoak inori ez diola gauzen egia hainbat argitu zeinbat 

sinesten duenari arbitrio askean, eta beste inori baino hobeto? 

JOHANES 

Antzeko zerbait, baina ez horrela. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da zuk esan duzula sainduen gurtzea ez dela beharrezko, eta elizak lorifikatzen 

eta aldarrikatzen dituen hauek perfekziotik urrun bizi izan zirela? 
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JOHANES 

Bai, zeren eta askotan beren bizitzan zehar, ez buru ez zangorik ez zeukaten 

penitentzietara, deuskerietara eta haurkerietara jotzen baitzuten.  

DIEGO HERNANDO 

Egia al da behin zuzendu zenuela sermoilari bat erabili zuelako dominus possedit me, 

esaldia, esanez auktoritate hura gaizki eta modu okerrean erabilia izan zela eta botererik izan 

bazenu zigortu eginen zenuela. 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da kritikatu zenituela zenbait brebiario eta otoitz liburu esanez hobe zela 

sainduak laudorioz betetzea baino Jainko kreatzailea gurtzea beraiengan? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da zuk esan duzula baraurik ez dela egin behar?  

JOHANES 

Bai, Jainkoak ez duelako barauen beharrik, eta ez dugulako pentsatu behar barau 

eginez dohatsuen artean izango gaituela Jainkoak, zeren eta egunero bi aldiz elikatzea modu 

arin, xume eta apalean den benetazko baraua. 
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DIEGO HERNANDO 

Egia al da zuk esan duzula argituak direnak bezalaxe ez dela ordaindu behar deusere 

otoitz egiteagatik eta meza entzuteagatik Elizan? 

JOHANES 

Bai, egia da, Jainkoa leku guztietan dagoenez edozeinetan gizonak mintza 

diezaiokelako eskatuz behar duena, hala nola gurtu behar dion eran.  

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula ez dela kasurik egin behar eliza ama santuaren adituek eta 

letratuek diotenari eskritura sainduez? 

JOHANES 

Bai, zeren ez dudan letratuen komentarioen beharrik eskritura sainduak 

konprenitzeko, eta Testamentu Berriko hitzek gordinik soilik on egiten baitidate. 

DIEGO HERNANDO 

  Egia al da esan duzula edozein harrik balio duela aldare bezala erabiltzeko eta Meza 

zelebratzeko? 

JOHANES 

Bai. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula San Pablori gertatutako moduan, hura zalditik erortzean bezala 

konbertitu zintuela Jainkoak? 
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JOHANES 

Bai.  

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula Jainkoa berdin zerbitzatzen dutela hala infernura nola zerura 

joaten direnek? 

JOHANES 

 Bai, noski, zeren eta bestela ez bailitzatekeen betegintzarrez osatua izanen Jainkoa. 

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula dudak dituzula konfesioaren behar nahita nahiezkoaz? 

JOHANES 

Bai.  

DIEGO HERNANDO 

Egia al da esan duzula modu garbi batean eta birjinitatean bizitzeko gai ez diren 

apaizek hobeto dutela ezkontzea? 

JOHANES 

Bai hala da, hobe bailukete ezkontzea ezagutzen ditudan askok, kastitatean bakarrik 

bizitzeko gai ez direnez. 

Itzaltzen dira zuziak. 

 

 



 

124 

NARRATZAILEA 

 Hemezortzi lekukok inkisidoreen galdera multzo maltzurrei erantzundakoarekin 

Fiskalak jasotako hirurogeita bost proposizio heretikoen zerrenda irakurri dizkio banan-bana, 

baina ez dago ezertarako gai eta Johanes Lopez Zeraingoak, egun Errege Katolikoen 

kaperako kapilauak aitortzen du esan ohi dituela fiskalak erroretzat kontsideratzen dituenak 

oro, eta, ez hori bakarrik, moldatu ere egin dituela hiru liburu gai horien gainean. Eta horien 

gainean zenbait apaiz eta predikarirekin ere mintzatua dela lehen ere Medina de Ríosecon eta 

bere eskuz idatzitako hainbat izkribu irakur ditzatekeela. Kristoren jarraitzaile zintzo dela, eta 

ez duela ondorioz eliza ama sainduak dioena sinestatzen baizik. Osorik eta erabat, eta honen 

zuzentasunean fidatzen denez miserikordia eskatzen diela Inkisizioko epaile eta justizia 

emaile zuzen eta agurgarriei. 

 Denbora luzez kartzelan datza, hau da, 1528ko abenduaren 22tik 1529ko maiatzaren 

28raino ehun eta berrogeita zortzi egun ilun, triste eta tormentu pean igaro ondoren ziegan 

iristen zaio papertxo bat, non esaten zaion bizitza nahi badu salbatu ihesi egin beharko duela. 

Eta horrela erabakitzen du alde egitea nola edo hala.  

Lortzen du adiskide batek presozainaren bihotza samurtzea hogei peza urrezkoren 

truke eta giltzaporratik haren ateari zegokion giltza errepikatua lortu ondoren hala nola 

arropa egokia Bernardino de Figueroa kaperako kantari nagusiarengandik, gauez eta kale 

ilunetatik zehar bere gorputz ahulari iheslagunak eusten diola iristen da bere bidaide eta 

gogaide den Diego López de Husillosen etxera, ezaguna duen baratze atzeko atetik.  

Hau kartzelan ere izana da, baina askatua dute zenbait hilabete lehenago. Tamalez 

egun argitzea hasi baino lehen soldadu batzuek ate joka ageri dira eta aldaba astintzen dute 

bortizki oihu eginez. Idekitzen diete, eta hantxe harrapatzen dute Johanes ohe gainean 
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tormentuen nekeek errenditurik erdi lotan ezin mugiturik. Berriro fiskalaren atzaparretan 

erortzen da eta ziega heze eta ilun berean sartzen dute. 

 Johanesek 1529ko urte osoa darama, ihes egitea lortu zuen gau triste hartaz salbu, 

Granadako Inkisizioko presondegizainak berak pasatzen dizkio noizpehinka zenbait paper 

kanpoko albisteen berri dakarkiotenak, liburu berri tipi batzuk, tinta eta luma izkiribatzeko 

egoerak sorrarazten dizkion gogoetak eta batipat Inkisizioaren jokaera krudel, maltzur eta 

odoltsuekin zerikusia duten berri tristagarriak.  

 Halaber kontatu diote udaberrian Isabel de la Cruz, Pedro Ruiz de Alcaraz eta Gaspar 

de Bedoya, Inkisizioaren mandatuz behartu dituztela mando gainean eta sanbenitoak buruan 

Gaztelako hiri eta herrietan zehar paseatzera, alegia, beren predikazio leku hautuenetarik 

jendearentzat exenplu eta eskarmentu bilaka daitezen. Guadalajaratik Escalonara eta 

Villenako markesaren gaztelu aurreraino, eta hemendik Pastrana eta Toledoraino...  
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HEMERETZIGARREN AGERRALDIA 

 

PRESONDEGIZAINA, kantari 

Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía,  

soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía.  

Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría.  

− ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida?  

Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. 

− No soy el amor, amante: la Muerte que Dios te envía.  

− ¡Ay, Muerte tan rigurosa, déjame vivir un día !  

− Un día no puede ser, una hora tienes de vida.  

Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía 

ya se va para la calle, en donde su amor vivía.  

− ¡Ábreme la puerta, blanca, ábreme la puerta, niña!  

¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida?  

 − Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida.  

− Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida;  
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la Muerte me está buscando, junto a ti vida sería.  

−Vete bajo la ventana donde labraba y cosía, 

te echaré cordón de seda para que subas arriba, 

y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría.  

La fina seda se rompe; la muerte que allí venía:  

−Vamos, el enamorado, que la hora ya está cumplida. 
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HOGEIGARREN AGERRALDIA 

 

TOLEDO 1529 

 

NARRATZAILEA 

 Kartzelazainarekin gero eta konfidantza haundiagoa hartzen ari da Johanes, alde 

batetik bere izaera onaren ondorioz eta bestetik kanpoko lagunek kontu handiz baina 

begirunez egiten dizkioten opariei esker. Eta lortu duenez paper plegu batzuek eta luma 

tintontzi batekin idazteko, Migel de Egia editore adiskidearekin hasten da gutun gurutzaketan 

bigarren ihesaldia hobeto burutu ahal izateko asmoz.  

 Lehenik abenduaren hogeitabian eskatzen du bere buruaren defentsarako hiru paper 

plegu eta gau osoa igarotzen du, aholkatu dioten eran jaso dituen akusazio guztien kontrako 

alegatua idazten. Banan-bana erantzuten. Arrazoibide sakon eta luze baten ondoren argi eta 

garbi uzten du ez dela urrundu Eliza Ama Santa eta Katolikoak erakusten duen dotrinatik, 

eta sainduen irakaskintzak jarraitu dituela borondate hoberenarekin, zuzen eta apalki, eta 

umiltasun guztiz miserikordia eskatzen duela. Inkisidoreengana iristen da arrazoibideen 

eskaera eta kontuan edukiko dutela ihardesten dute, baina eguna joan eta eguna etorri ez 

diote erantzunik ematen.  

Urtezahar gauean denak erabat mozkorturik daudenean karrosa bat dauka Johanesek 

kartzelaren kale ixkinean zain  
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JOHANES 

 Gabon, Maria, ene bihotzekoa, milesker nire bila etortzeagatik  

MARIA EGIA 

 Zer moduz zaude, Johanes, ene irakasle maitea? 

JOHANES 

 Aski hondatua eta etsitua, baina zu ikustearekin bizi gogoa berpiztu zait. Goazen 

lehenbaitlehen hemendik ihesi. 

MARIA EGIA 

 Bai, maitea, ene gaixo hori. Karrosazainari. Vamos Pedro, rápido y en silencio. Eta 

orain zu bilustu zaitez, olioa eta baltsamua ekarri baitut zure zauri horiek sendatzearren, eta 

ondoren beste arropa fin hauek jantzi behar dituzu nire senar baitzinen azaldu behar duzu 

eta. Senar-emazte komertziante aberats gisara.  

NARRATZAILEA 

 Goiz alba argitzen hasten denerako ia iritsiak dira Alcalá la Realera, Genil ibaiarantz 

doan errekatxo baten gaineko zubitik igaro eta. Urak lodituak doaz, azken astean euri 

zaparrada handiak bota dituenez. Bideko muino gainetan dorre batzuek ageri dira, arabieraz 

atalaia deituak. Eta hemendik Alcaudeteraino joan dira, Betis ibaian bukatzen duen Garizat 

erreka igarota. Hemen Kordobarantz jo ordez Jaen aldera abiatzen dira Martosen, garai 

batean erromatarren kolonia izan zen herrian gelditzen direlarik. Bide bazterrean 

marmolezko hilarri erori ugari ikusten dituzte. 
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JOHANES 

Pliniok dioskunez hemen, paraje hauetan tuccitanoak bizi izan ziren.  

NARRATZAILEA 

 Bide luzean izua uxatzearren, atzetik letozkiekeen pertsegitzaileen beldur baitira, eta 

entretenitzearren zertxobait, lur eta soro zabal, luze eta landu gabeak baitira igarotzen 

dituztenak, eta bidean benta erdi erori, triste eta malabenturatu batzuk besterik ez, Juan de 

Valdésen Diálogo de la Doctrina Cristiana, Migel Egiak Alcalá de Henares-eko bere 

inprimategian iazko urtarrilaren 14ean plazaratu duen liburuaren zatiak irakurtzen dituzte 

Johanesek eta Mariak elkarrekin. Azken honek Eusebioren rola irakurtzen duelarik. 

KRISTAU DOTRINAREN SOLASAK 

 Granadan ilunabarrean. Jeronimoen komentuan daude solasean laranjondo 

eta azaleen usain gozo eta kolore bizien artean paseatzen duten bitartean 

Artzapezpikua, Antronio eta Eusebio. 

ANTRONIO 

Latinez eskas, eta urdaia irakurtzea baino maiteago duen fraidea. 

 Artzapezpiku ohoragarria, harri eta zur nauka esandakoarekin, eta zauria 

erakutsi didanez, karitatez eskatzen diot berorri, eman diezadan sendagarria, esanez 

modurik badaukadan neroni bekatu horretatik ihes egin ahal dezadan eta besteei 

erakuts diezaiedan ere nola aldendu daitezkeen bertan erortzetik, eta ikus beza eta 

adieraz nola erremedia ditzakedan besteak ere. 

ARTZAPEZPIKUA 

Monastegian pausatzen eta atseden hartzen ari den fraide jakintsua. 
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 Bozkarioz beterik nago hemen zuen artean eta pozik egiten dizkidazuen 

galderak erantzuten. Lehena eta eragingarriena den erremedioa da, nor beraren 

jaidurak nolakoak diren ezagutzea, eta Jainkoari uneoro eskatzea grazia bekatutik 

aparta dezan eta horrela bekatu hau gainditurik grina ere desager dakion. Honetaz 

aparte ongi letorkioke edonori beti erne egotea eta nork bere burua konparatzea bera 

baino gehiago balio dutenekin eta ez gutxiago direnekin eta bere akats eta 

gaiztakeriatan edukitzea arreta etengabe, dituen bertute eta ondasunetan baino 

areago. 

EUSEBIO 

Erasmok eta Luterok idatzi liburuen irakurzalea. 

 Egiaz, zauria idekia eta argia gelditu bada, proposaturiko melizina askietsi 

beharko luke osasungintzarako, harrokeria eta hantustearentzat egoki direnez, eta 

esan biezat orain zein den lukurreriarentzat sendagailurik aproposena. 

ARTZAPEZPIKUA 

 San Pablok kontsideratzen du lukurreria dela gaitz guztien ama, zeren eta 

aberastasunen gibeletik doazenak deabruaren sareetan erortzen dira eta desira gaizto, 

probetxurik gabeko eta alferrikako anitzetan. Bekatu hau bi agindutan debekaturik 

da, jakin behar denez, alegia, zazpigarrenean eta azkenean, bai eta ere lehenbizikoan, 

zeren eta agintzen zaigunean lapurretarik egin ez dezagun, esaten ari zaigu ez gaitezela 

izan lukurrari, eta era berean berdin gure lagun urkoaren ondasunik ez dugula desiratu 

behar esatean, eta lehenaz zeresanik ez bada, argi eta garbi dago Jainkoarengandik at 

dagoen zerbait desiratzen duela diruzale zekenak, horrela lehen manamendua 

apurtuz, zeinak ezin argiago adierazten duen San Pablok esplikatuz horrelakoa dena 
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idoloen esklabo dela. Ni neuk bekatu hau oso kaltegarritzat daukat arimaren 

osasunerako, ez baita ikusten, eta ez ikusiz ez baita ezagutzen, eta ez ezagutuz ez 

baikara entseiatzen gugandik jaurtikitzen. 

  Eta egiaz diotsuet, neu ez nintzatekeela ausartuko esatera ez naizela diruzale, 

ez eta inor aholkatzera pentsa dezan baietz, libre dela gutizia horretatik hala iruditu 

arren, zeren eta alderantzizkoa aitortuko dut beti, alegia, jaidura horren menpe 

naizela, eta ondorioz honek zuzenduko nau Jainkoarengana aitortzera miseria triste 

hau eta kontsolatzera Jesukristok dioskunarekin. Dohatsuak negartiak, kontsolatuak 

izanen baitira. 

EUSEBIO 

Berorren arrazoinamendu guztiak hain dira kristauak, ezen ez daitekeen 

besterik deus eska, eta hain ongi dakienez zaurien sendagarriez solastatzen, mintza 

bedi ere lizunkeriaren bekatuaz. 

ARTZAPEZPIKUA 

 Bekatu hau, dio San Pablok, ez dadila aipa kristauen artean, eta arrazoi handiz, 

zeren eta hain baita dorpe, itsusi eta zatar. Debekaturik dago, dakikezuenez, seigarren 

aginduan, adulteriorik egin ez dezagun agintzen zaigun hortan, zeinen gainean aski 

luze mintzatu garen.  

 Honen kontrako erremedioa neurritasunean datza, neurriz jatean eta edatean, 

eta solas honestak eta garbiak edukitzean, eta alferkeriatik ihes egitean, hau denez 

gaitz eta bekatu guztien iturri. Eta honetaz ahalik eta gutxiena mintzatu behar zaie 

haurrei, eta esaten diezuena izan dadila areago bultzatzeko gorrotatzera, ezagutu nahi 
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izatera baino. Honela bada, ailiotsa Jainkoak liren asko haragiaren bekatuan ez 

erortzeko eta eroriz gero ere jaikitzeko hartu behar diren erremediorik printzipalenak. 

 Azken finean Jainkoaren manamendu guztiak bi besterik ez baitira. Lehena 

Jainkoa bihotz-bihotzetik maiteko duzu, arima eta gogo osoz eta bigarrena beste hau, 

zure lagun hurkoa maiteko duzu zeure burua bezalaxe. 

NARRATZAILEA 

 Honela ari zirelarik liburuttoa irakurtzen bata bestearen aldamenean nekearen nekez 

Mariari begi urdin argiak itxi egin zitzaizkion eta burua erori Johanesen bularrerantz, aitaren 

besoetan haur ttikia erortzen ohi den eran. Esnatu zenean Johanesen begiek modu maitekor 

eta argi berezi batez so egiten zioten bidaideari eta eskuinez gozo eta eztiro ilajea aurpegitik 

kendu ziolarik musu epel bat ezarri zion kopetean aita on batek alaba kuttuna musukatzen 

duen gisara. Eta Maria esnatu zelarik eta lasai besoak eta eskuak goratu aharrausi handiz, 

musu luze eta epela kokatu zion Johanesi ezpain zauriz beterikakoan, esanez amoroski: 

MARIA EGIA 

Ene maitea, onesten zaitut Kristok bere apostoluak bezala, baina amets gaiztoak izan 

ditut karrosaren jauzi eta balantzen mugimenduekin batera erabat tristatu nautenak. 

JOHANES 

Ea, bada, Maria, kontaizkidazu amets triste horiek eta lasaitu zaitez. 

MARIA EGIA 

Lanbro tartean nabil, ez dakit non zehazki. Baliteke Granada edo Toledo edo 

Valladolid izatea, edo agian hiru hirietako jauregi eta eliza ezberdinak nahasten ditut. Badoa 

prozesio luze-luzea kale ilunetan barrena. Apaiz eta fraide taldea roketedun monagiloek 
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daramatzaten gurutze eta estandarte batzuen atzetik, eta atzerago oihal beltzez estalitako 

emakumeak. Buruan sanbenitoa daramate gizon batzuek. Aurpegiak ezin ditut berezi, baina 

batzuetan zurea ageri da, nire aita Migelena edo Diego osabarena besteetan.  

JOHANES 

Iso, pollit hori. 

MARIA EGIA 

Ez, ez, dena kontatzen ez badizut ez naiz lasaituko eta. 

Fraide dominikoak nabarmentzen dira habito zurien gainean kapa belztunekin eta 

gurutzea eskuan. Tronpetari bat badoha isiltasuna hausten danborrariaren joaldi pausatuekin. 

Zenbait zaldun zaindari gora eta behera dabiltza jendea ordenean mantentzen, oihu eta 

karraxi baitabil kondenatuen kontra, herejes, luteranos, aldarrikatuz, hauek eta mutil koxkorrek 

harrika ez ditzaten zigortuak.  

Zuzi iratxekien keaz bete da plaza nagusia. Enborrak sutan daude eta haizeak sugarrak 

eta txinpartak zabaltzen ditu aidean galtzen eta desegiten direlarik. Borreroek lotu dituzte 

kondenatuak soka eta katea lodiz hertsiki paba handi batzuetara. Zeru goibela memento 

batetik bestera areago ilundu egin da. Trumoiak eta tximistak barreiatzen dira eguratsean. 

Isiltasuna da nagusi une batez eta soilik hitz hauek konprenitzen ahal ditut: Maria, maite ezazu 

eta salbatuko zara. Eta une honetan ezinegon ikaragarriak, izuak harrapatzen nau, ileak lazten 

zaizkit eta itolarriak nau esnatzen. Eskerrak nire aldamenean aurkitu zaitudan begiak 

idekitzean eta ia erabat amets gaizto hori bat-batean ahantzi zaidan. 
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JOHANES 

Ea, Maria, eder hori, ahantz ditzazun irudi krudel horiek irakur dezagun dioena nire 

adiskide handia den Luis Vives humanista balentziarrak latinez idatzi duen La instrucción de la 

mujer cristiana liburuan. Iaz, azaroaren hamarrean, zure aitak dioen bezala bukaeran, 

argitaratutakoa da Alcalá de Henares-eko hiri txit noblean. Itzultzaile bikaina den Juan 

Justinianok, itzulpeneko akatsez desenkusatu arren sarreran, osagarri eta bakea digu 

desiratzen eta.  

MARIA EGIA 

Bai, bai, ene bihotzeko kuttuna, hobe izango da amets hori ahaztea agudo. 

Hasten da irakurtzen Johanes 

LEHEN KAPITULUA: EZKONTZA 

 Ez da honako hau, giristino maitea, lekurik egokiena adieraz ditzadan ezkontzaren 

laudorioak edota zentsura, ezta ere kontu zaharrak aipatzeko, adibidez, gizon jakintsuak 

ezkondu behar duen ala ez, edota gure idazle giristinoek ezkontzaz, zelibatoaz eta 

birjintasunaz eta hala San Agustinek nola gure erlijioko beste gainerako idazleek mintzatu 

beste kuestioez errepikatzeko lekua. Badakit anitz badela sutsuki aritu izan denik erasotzen 

ezkontzaren instituzioa, eta ez manikeoak bezalako herejeak soilik […] Lehenik esango dugu 

Greziako Zazpi Jakintsuak oro ezkondu zirela, halaberetsu Pitagoras, Sokrates, Aristoteles, 

Teofrasto, Katon anaiak, Zizeron eta Seneka, seguruenik ikusi zutelako deus ez zegoela hain 

loturik naturarekin nola gizona eta andrearen arteko lotura, zeinaren graziaz gizartea 

betirakotzen den gizaki bakoitza hilkor izanik, eta zure ondorengoei ematen diezun zeure 

arbasoengandik jasotakoa, naturalezari eskerrak emanen bazenizkio bezala. Aristotelesek 

aholkatzen du bere moral liburuetan hiritarrak andrea har dezan ez soilik seme-alabengatik 
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elkar bizitzagatik baizik, hau denez lehen eta garrantzitsuen den estekadura. Horrelaxekoa da, 

bada, egoera. Eta gauza guztie aita den jainkoak ikusi bezain laster giza arrazaren sortzaile 

hark deklaratu zuen: Bere hezurretarik hezur eta haragietarik haragi zela benetan. Eta oraindik 

ez aitarik ez amarik ez zenean lege bat aldarrikatu zuen naturaren barnetik jalgiko bailitzan: 

Honengatik gizonak aita eta ama utziko ditu, batuko da emaztearekin eta biak bat izanen dira 

haragiz.  

MARIA EGIA, begiak begietan 

 Eta zu zergatik ez zara ezkondu? 

JOHANES 

 Jaunak ez duelako hautatu bide hori enetzat. 

MARIA EGIA 

 Eta nirekin ezkonduko ote zinateke, Jaunak hala nahiko balu? 

JOHANES 

 Niretzat gazteegi zara. 

MARIA EGUIA 

Zergatik? 

JOHANES 

Ez al zara gogoratzen Menandrok dioena adin ezberdineko bikoteei buruz, hau da, 

agure zaharren eta gaztetxoen arteko ezkontzez? 
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MARIA EGIA 

Baina ez al diguzu esan maiz, amodioa dagoen lekuan ez dagoela deus eragotzi 

dezakeenik bi pertsonen arteko egiazko maitasun harremana, maitasun zintzoa, maitasun 

benetazkoa? Zergatik ez gaitezke biok elkar maitatu, zure begietan ikusten dudanean maite 

nauzula? Ez al dira, bada, begiak arimaren leiho eta ispilu?  

JOHANES 

Bai, bihotza. Baina badakizu amodio izpirituzkoa materiaren gainetik dagoela.  

MARIA EGIA 

Eta zergatik ezkondu zen, bada, Lutero, eta irakurri ditugun testuan ageri diren 

jakintsu guzti horiek? 

JOHANES 

Zer esango dute zure aitak eta amak? 

MARIA EGIA 

Zuk esaten duzunari eta erabakitzen duzunari, badakizu ongiasko, aita eta amak beti 

baiezkoa eman diotela. 

JOHANES 

 Ikusiko dugu. Ez ditzagun gauzak aitzinat sobera, eta utz ditzagun Jainkoaren 

borondatearen baitan eta eskutan. 

MARIA EGIA 

Andrea deratzana bortxaz bekatu larrian deror, baina maitasunez datzana bere 

amorantearekin libreki, Jainkoaren grazia duela berarekin, diote eskritura sainduek. 
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JOHANES 

Bai, baina Jainkoaren bedeinkazioaz at zure aita eta amarena ere beharrezko genuke. 

MARIA EGIA 

Ez dut inolako zalantzarik aitak, maite bainau neurrigabeki, bedeinkatuko duela 

ezkontza hau eta pentsatzen dut elkarrekin bizi gaitezkeela sakramenturik gabe ere. 

JOHANES 

 Eta Inkisizioarengandik nola ihesi egin zabaldurik dituenean Espainia osoan eta 

atzerrian espioi gisara familiar kontaezin eta fraide salatzaile maltzur eta higuingarriak? 

MARIA EGIA 

Joan gaitezke Euskal Herrira eta bereziki Donostiara, jakin dudanez hiri xit ederra 

dela, hondartzez inguratua eta uhartetxo pollita daukana badiaren erdian. Aita gainera bertan 

inprimategia ezartzeko asmotan dabil. Zu izan zaitezke bertako arduradun, zuzendari, 

itzultzaile eta moldiztegiburu, maitea. 

JOHANES 

Inkisidorearen beso luzeak, ordea, Nafarroako erresuma zaharreko bazter eta txoko 

guztietara iristen direla, badakit. Nola haren atzaparretatik libratu? 

MARIA EGIA 

Zeuk behin kontatuta badakit nola badiren portu-hiri ederrak Flandrian eta Frantzian 

Espainiara iritsi baino lehen. Amsterdam, Antwerpen, Erruan, Arroxela, Bordele, Baiona, 

Donibane Lohizune, Hendaia… 
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JOHANES 

Bai, eta hala da, baina nire bokazio lehenari, predikari senari uko egin beharrean 

aurkituko nintzateke desterruko bidea hartuz gero, eta ezagutzen duzu esaera zaharra, 

atzerrian lurra garratz, oina ibini egik baratz… 

MARIA EGIA 

Bost axola dio horrek. Lehen-lehenik bizia dago, eta hor izan zara galtzeko zorian 

prediku sen horri jarraitzeagatik, eta bestalde liburuen medioz eta inprimategiaren asmakizun 

zoragarriaz balia zintezke Jainkoaren hitza hedatzeko, zabaltzeko eta ezagutarazteko, eta 

arrisku handian bazina sutan egunak akabatzeko, hobe Erasmo edota Vivesen inguruan, 

edota Juan del Castillok egin duen bezala herrialde honetatik ihesi egin. 

JOHANES 

Agian arrazoi duzu, bai, Maria maitea, ene bihotzeko kuttun paregabe hori, ene 

aingerua goardakoa, une honetako ene kontsolamendu bakarra eta gau iluneko izarra, zu ene 

ondoan edukitzeagatik zer ez nuke bada egingo nik… 

NARRATZAILEA 

 Horrela mintzo zirelarik bi amoranteen gisara Mariak eskuak eta ezpain zartatuak 

musukatzen zizkion amodio ia infinitoa ezartzen zuelarik laztan bakoitzean eta iritsi zirenean 

Toledora eta ostatu hartu zuten Mariaren osaba zen Joakin Egiarenean. Hau merkatari 

aberatsa zen eta kristautasunaren ideia berrien zale ere, eta ikusi zuenean zein egoeratan 

zegoen Zerain, honela deitzen baitzuen, berehala suertez egun haietan bisitan zegoen 

Frantzisko López de Villalobos doktore-medikua eta idazle zorrotza morroi batekin enkargua 

bidali eta, doktorea aski azkar agertu zen Johanes eta Maria zeuden ganbaran.  
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FRANTZISKO LOPEZ VILLALOBOS, medikua 

 Gabon, Johanes, zelan gaude? 

JOHANES 

Zer nahi duzu, bada, esatea, Frantzisko maitea, Inkisizioak aski maltratatua.  

FRANTZISKO LOPEZ VILLALOBOS 

Ea, erantz itzazu alkandora eta galtzak ikus dezagun nola dagoen gorputz argal, 

maltratatu, zauritu, gaixo hori. Eta zuk, Maria, ohituta zaudenez kenduizkiozu arropak bera 

ez da gauza eta bakarrik egiteko. 

MARIA EGIA 

Bai, Frantzisko, lagunduko dizut plazer handiz. 

Kendu dizkiote galtzak eta alkandora eta harriturik gelditzen dira nola 

Johanesek eraman dezakeen halako isiltasunez, garraxirik egin gabe, oraindik eder eta 

sasoiko duen soin zauriz betea, eskumuturrak eta oinetako txurmioa erabat markaturik, 

ezurrak ageri. Frantziskok atera ditu larruzko poltsa dotore batetik zenbait flasku. 

Batek kolore argiago dauka ozpin txuriz eratua, eta besteak olioz, eztiz, baratxuriz, 

tipulaz eta beste belar sendagarriz ondua. Garbitzen ditu zauriak eta zapi garbi batez 

lehortzen, Johanesi lipar batez nabarmentzen zaiolarik oinazea, hortzak estutzearekin 

batera kexu ahul bat ateratzen baitzaio marrantak jotako eztarritik.   

FRANTZISKO LOPEZ VILLALOBOS 

Badakizu, Maria, oso ahula dago gorputz hau eta ezin da gehiegi nekarazi. Kamamila 

emaiozu, mila bertute duen belarra denez, eta indartzeko noiz behinka ardo xurrutada 

batzuek ere bai izpirituaren altxagarri. Hiru ordutik hiru ordura baduzu lanik, eta Trinitate 
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santuan fedea edukazu, eta ikusiko dugu nola sendotzen eta sendatzen zaigun orain isilik 

egon beharko duen bizkaitar berritsu hau. Eta orain jantzi ezazu polliki-polliki. 

MARIA EGIA 

Bai, halaxe eginen dut arreta handienaz. 

JOHANES 

Trinitatea aipatu duzu, Frantzisko, xuxurlatuz, baina benetan sinesten al duzu Jainkoa 

hiru eta bat direla? 

FRANTZISKO LOPEZ VILLALOBOS 

Noski, baietz, zuk bezainbat, gainera hiruetatik batek kontatu dit hala dela. 

JOHANES 

Hiruetatik zeinek? 

FRANTZISKO LOPEZ VILLALOBOS 

Usoz jazten den izpiritu sainduak. 

Barrez lehertu dira gelan dauden Joakin Egia, honen emazte Katalina Mendoza 

eta Maria, etxekonagusiaren iloba. Joakinek galdetu dio mediku zirikatzaileari. 

JOAKIN EGIA 

Eta nik zer egin beharko nuke ahotik ateratzen zaidan kiratsa kentzeko? 

FRANTZISKO LOPEZ VILLALOBOS 

Horrek erremedio erraza du, gizona. Goiz eta arratsaldero granada erdimikatz-gozoa 

jan lehenik, eta bazkariak hasi oso garratz ez diren laranja azukre pixka batez gozatuekin, eta 
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afarietan txikoria eta endibiak ozpin pittin batez jan itzazu edota saltsa berdinez ondutako 

letxuga eta eskarolak, eta alde batera utzi hainbeste maite duzun Nafarroako ardoa, ur garbia 

bezalakorik ez dago eta.  

 Arratsaldero iristen da Don Frantzisko medikua bisitan ikustera nola dihoan 

bere adiskide Inkisizioak maltratatua eta artoski zaintzen duen bitartean jauregietan 

nobleak sendatzera joaten denean entzuten dituen berriak kontatzen dizkio. Johanesek 

honela erantzuten dio ilunabarrero haren Gabon Zerain, agur adiskidetsuari: 

JOHANES 

Zer berri daukagu Otserri jauna? 

FRANTZISKO LOPEZ VILLALOBOS 

 Nola? 

JOHANES 

Ezagutzen duzu ongi, ezta, euskaldunon errefrau hura: Atzerri, otserri? Tierra extranjera, 

tierra de lobos. Alabaina zuk deitura gaizki hartu zenuen, ontasunez eta sendagailuz betea 

agertzen zatzait eta egunero, eta nik kristaubide onera erakarri nahi nituen haien buruzagitzak 

bilakatu baitira ardi gaixoentzat otso. 

FRANTZISKO LOPEZ VILLALOBOS 

Badakizu, Johanes, beste hura, non fida han gal. 

JOHANES 

 Bai eta bestea, iazko lapurrak aurtengoen urkatzaile. 
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HOGEITABATGARREN AGERRALDIA 

 

ALCALÁ DE HENARES 1529 

 

NARRATZAILEA 

Ahalik eta segeretu handienean izan ziren aste batez Egiatarren Toledoko etxean eta 

bideratzeko moduan zegoela Johanes erabaki zuenean Villalobos medikuak hartu zuten 

Alcalá de Henaresko bidea Joakinek berak, Mariak eta hiruak segurantzaren amodioz, horrela 

hiritik irteterakoan ez zutelarik izan inolako eragozpenik ate zaindarien partetik. 

 Alcalá de Henaresen Egiatarren etxalde ederrean zegoelarik zaurietarik sendatzen, 

atseden hartzen eta errekuperatzen, inprimategiko lanetan Migel adiskideari laguntzen, eta 

bazkalondoetan solas luzeak egiten zituztela irakurritako liburuez eta argitaratzear zituztenez 

jaso zuen kutxatil ongi zizelkatu bat Bernard Lehetek, Tolosako Unibertsitatean izandako 

adiskideak Bordeletik bidalia, hemen baitzegoen abokatu lanetan Guyenako gorabehera, auzi 

eta arazoak konpontzen. Bertan igortzen zizkion liburu batzuk, eta poema eskuzkribatu 

batzuen kopia, hala nola gutun luzea, non Frantzian barrena ibilitako garaietan ezagutu zituen 

zenbait euskaldunen berri ematen zion. 

BERNARD LEHETE 

Bordeletik, MDXXXko urteberri egunez  
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 Ene betiko adiskide on, Johanes Lopez Zeraingoa, Jaunaren grazia dela zure baitan. 

 Jakin izan dut ukan dituzula arazoak Espainiako Inkisizioarekin Gaztela aldean, 

Granadako erresuman egin predikuen gatik eta argitaratu liburu ttipi batzuengatik. Hor 

banengo gogoz eta arreta handiz hartuko nuke zure defentsa laster Erregearen Gortean eta 

Inkisizio maltzur, gezurti eta inbidiaz betearen aitzinean, orain arte hemen Frantziako 

Amiralgoan abokatu eta lege lanetan ari izan naizen bezalaxe.  

Non nahi, dena den, dotrina berriaren zaleontzat ez da arriskurik falta eta noren 

aurrean zer esaten den kontu handiz ibili beharra zauku. Zeren eta ongi dakizun bezala 

euskaldunen erran zaharrak dioena: Zer dio suthondokoak ? Zer baitio suth'aitzinekoak. Alegia, 

suiaren aitzinean daude etxean gehienak eta suaren aldian txipienak erraiten ohi dute bertan 

entzuten dutena. Nire koinatu den Nikola Guilloche erregearen kontseilari erreformazaleak 

ere izan baititu eraso eta salaketa zenbait katoliko inbidiaz beterikakoen partetik. Oraingoz, 

bederen gure jauregia ideia berrien babesleku, geriza eta aterpe bilakatu bide da. Noiz behinka 

badatorkit etxera Donibane Garazitik bertako bikari jenerala hala nola Zaro eta Eiheralarreko 

apeza den Bernat Etxeparekoa euskaraz idazten ari den liburua erakutsiz Gersonen 

dotrinaren moldaketak eta Pabeko bere kartzelako egonaldia bertsotan emanez eta 

eskiribatzen dituen koplak oso ditut gustoko, Bidasoaz haraindikoek erraten duzuen eran, 

adibidez erregeren presondegiko egonaldi latzaren ixtoria bukatzen duen azken bostekoa:  

Libertatia nola baita gauzetako hobena, 

Gathibutan egoitia hala pena gaitzena, 

Ni bezala eztadila othoi ehor engana, 

Ez etare hitz orotan fida ere gizona, 

Jangoikua zuk begira niri ere zuzena. 
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 Gurekin dago aspalditxo honetan poeta handi, antzerkigile ausart eta musikari trebe 

den Hektore Beaulieukoa, hau da Lekuederrekoa erranen genukeen bezala gure hizkuntza 

zaharrean. Gure alaba Margaritaren irakasle daukagu, latina eta musika irakasten derauzkio, 

eta azken eguberrietan Ebangelioko Seme prodigoaren ixtorioa antzeztu genuen saloian 

arrakasta handiz, Parlamentuko adiskideez eta hauen emazte aditu, dotore eta ederrez beterik 

zegoela.  

Afariondoko solasetan mintzatu gara elizaren behar-beharrezko eta nahita-nahiezko 

erreformaz, aitasainduaren ekitaldi politikoez, fraide ezjakinez, peregrinazioez, bulen eta 

induljentzien kritika zorrotza egiten dugularik, izan arren gure solasetan defentsore sutsurik 

nola gure adiskide den Johanes Ibarrola, gaur egun Unibertsitateko Errektore txit Gorena. 

Bidaltzen derautzut ere honekin berriki Ibarrolak burutu duen Les coustumes generales du Pays 

& Viscompté de Sole., hau da. Zuberoako usu, ohitura eta erregelamenduak, Lixarreko Gorteak 

onartuak, eta Bordelen Jean Guyarten inprimategia baitan argitaratua berriki.  

 Batzuetan gauerdiraino dirauten musika saioaldi ederrak egiten ditugu Hektorek 

organoa jotzen duelarik, Margaritak arrabita eta nik espineta. Zenbait aldiz ere batutzen 

zaizkigu Clément Jannequin, musika jenero guztietan aditua dena, Bordeleko artzapezpikuak 

Jean de Foix-ek lehenik kontratatua eta orain Gabriel de Gramont-en zerbitzuan dagoena, 

eta duela bi urte Treinte et quatre chansons musicales deitu liburutto pollita plazaratu duena. 

Bertatik interpretatzen ditugu Amour et mort, Amodioa eta heriotza, eta En vous aimant, Zu 

maitatuz, eta beste lagun zenbaiten artean, etortzen baitira ere François Cornier, eta Aubert 

du Pré. Tamala, zu ez egotea gurekin, zure ahotsaren tinbre xarmantaz gozatuko baikenuke 

eta ezagutzen dituzun euskal kantak, hala nola Milia Lasturko plazerez entzungo 

baikenukeen. 
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 Igorten derautzut, bada, aipatu liburuttoa oraingo zure egoera tristearen 

kontsolagarri, hala nola Mossen Bernat Etchapareren kantuia, zuk ere idatz dezazuntzat 

antzekorik, gogoz eta animoz bazaude. 

 Goraintzi emaizkiozu Migel de Egia jaun moldiztegigile ospetsuari, eta batipat 

zorionak nire partetik Erasmoren hedakundean eta debozio berriaren zabalkuntzan egiten ari 

zareten lan ederragatik.  

Bihotz-bihotzeko adiskide on hori, Jainkoaren grazia, bakea eta osagarria dela beti 

zurekin. Agur. 

Eman Clément Jannequinen Amour et mort kanta. 

LUCIO MARINEO SICULO, historialaria 

Zelan dagoz nire De rebus Hispaniae memorabilibus libri XXV ? 

MIGEL EGIA 

Ongi. Egunetik egunera osatzen, lodiagotzen doa. Ezarri dugu ere euskal hiztegitxoa, 

Johanesek zuzendurik, baina oraingoan nire ustez arrakasta handiena izango dutenak 

historian zehar emakume ilustre izandakoei puellae doctae deitzen dituzunei, hala nola, besteen 

artean don Fadrique Almirantearen Ana Caprera emazteari, Beatriz Galindo Isabel 

erreginaren aholkulariari, Luzia de Medrano Salamankako irakasleari eta Isabel de Vergara, 

bera bezalaxe latinean eta grekeran adituak zirenei Frantzisko eta Juanen arrebari liburuaren 

bukaeran eskaini dizkiezun orrialdeak izango dira.  

JOHANES 

Duda barik. Erantsi dakioke ere zerrendari Maria Egia, Migelen alaba. 

 



 

147 

LUCIO MARINEO SICULO 

 Bai, erantsiren dut, eta ea exenplu horiek jarraitzaile ugari duten etorkizunean. 

JOHANES 

 Hala biz. Asmo ederra benetan. 

NARRATZAILEA 

 Otsaileko igande eguerdi batez bildu dira Egiatarren mahaira Migel etxeko jauna, 

Maria de Brocar etxekoandrea, Jeronimo semea eta Maria alaba, Rodrigo de Bivar, Juan del 

Castillo eta Johanes bera, aski osaturik dagoena. Denak daude interesatuak jakiteko zer 

nolako torturak eta galderak egin dizkioten Inkisizioko presondegian, baina Johanesek 

aipamen labur eta xumea hain krudelki eta hain bidegabeki pairatuaz egindakoan, nahiago du 

Alcaláko moldiztegian plazaratutako obrez mintzatu hala nola dotrina berriaren jarraitzaileei 

buruzko albisteez galdetu: 

JOHANES 

Migel, benetan ederra iruditu zait duela urte bat pasatxo plazaratu duzun Juan de 

Valdésen Diálogo de la doctrina christiana. Badauka Erasmoren Colloquia-rekin antzekotasunik, 

eta herritar arruntarentzat bentaja bat, hau da, gaztelania eder batean idatzia dagoela. 

MIGEL EGIA 

Arrazoia duzu, Johanes, gainera oso ongi saltzen ari da, eta bai Toledo, Salamanka, 

Valentzia, Logroño eta Iruñeatik ere liburu saltzaileek eskatzen ari zaizkit aleak bidal 

diezazkiedan. Hori urtarrilaren hamalauean kaleratu genuen. Baina oraindik arrakasta 

handiagoa edukitzen ari dira Alonso Fernández de Madridek itzulitako Erasmoren Enquiridio, 

Manual del soldado cristiano, zeinaren bostgarren edizioa jada argitaraturik daukadan. Baita ere 
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Luis Vivesek idatzi Instrucción de la mujer christiana. Honen inprimatze lanak iaz azaroaren 10ean 

bukatu nituen, erregina Germanari dedikaturik dago eta Juan Justinianok zuzen eta ongiaski 

itzulia da, aitzin eta azken solas xit interesgarri batez jantzi duena, non azpimarratzen duen 

bada ezpada ere ez dela Eliza Santa Katolikaren dotrinetarik ile bat ere aldentzen, por si acaso, 

dio zehazki. Lehen liburukian Birjinez dihardu, bigarrenean ezkonduez eta hirugarrenean 

alargunez zentzuz eta taxuz beti. 

MARIA EGIA 

Gainera garbi dago emakumeok garela, aspalditxo honetan, apaizez aparte, gehien 

irakurtzen dugunak, afizioa gero eta handiago dugula andre nobleok ez soilik etxeko 

kontuetan eta kozinan, baizik eta mendeak dakarzkigukeen berrikuntza eta albisteetan ere.  

JUAN DEL CASTILLO 

Hala da, bai, baina interes handiagoa daukate gehienak, etxe honetakotik, 

Vergaratarrenetik, Cazallatarrenetik eta beste familia eskas batzuetarik at, zaldun edo artzain 

nobeletan dotrina berrietan baino.  

MIGEL EGIA 

Ez zaizu batere arrazoirik falta, zeren Joan Martorellen Tirant el Blanc, kenduz gero, 

hizkuntza katalana sakonki ezagutzeko txit baliagarri dena, beste Amadisak, Oliberoak, 

Floriseoak, Clarianak eta Florindoak beste askoren artean emazte buru arinak amodiozko 

zorakeria hutsaletan galtzeko besterik ez dute balio.  

MARIA EGIA 

Aitorle gisara fraide atzeratu, ezjakin eta dogmatiko hutsak hautatu dituztelako da, 

hori, noski. 
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JOHANES 

Bai, hala da, eta latina ikasteko gauza izan ez direnez, beren gurasoen erruz, hobe 

lukete Bernardo Pérez de Chinchón, Juan de Valdés eta Alonso de Valdés anaiek, Alonso 

Ruiz de Viruések eta besteok gaztelaniaz burutu itzulpenak eta idatzitako liburuak irakurriko 

balituzte, arimaren mesederako eta bakerako izanen bailuteke.  

JUAN DEL CASTILLO 

Eta hori Horaziusek dioenari jarraiki, alegia, dulce et utile, delakoari, atsegina baliagarri 

denari erantsiz. Oroitzen zarete Alonsok kontatzen duena Merkurio eta Karonen solasean 

Jupiterri buruz? 

MARIA EGIA, algara betean 

Ni ez, konta, konta.  

JUAN DEL CASTILLO 

Behin batean Jupiter joan omen zen gauez aldez aurretik kontzertatu zuen andre 

batekin etzatera, eta honen gelaren kanpoko atean fraide baten habitoa ikusi zuen 

zintzilikaturik, eta bietaz burlatzeko gogoz, parrahuaren jazkerea jantzi zuen. Honako batean 

senarra iritsi zen emaztearekin barrenean itxita zegoen fraidea topatzeko asmoz eta ikusi 

zuenean Jupiter hamaika makilkada astindu zizkion erdi hilik utzirik han bertan. Orduz 

geroztik erabaki zuen jainko-jainkosen artean ez zela inor batuko gizaki batekin, zela hau 

gizonezko edo zela andrazko. Eta hau horrela gertatu bazan edo ez bazan sar dadila kalabazan 

eta dantzan egin beza Alkalako plazan. 

MARIA EGIA 

Edo Erromakoan. 
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DENAK, barrez 

Ja, ja, ja!  

JUAN DEL CASTILLO 

Dena den, garbi dago fraidea ezkondua izan balitz Lutero bezala ez lukeela ibili 

beharrik besteren andrerik eratzaten. Baina tristeagoa da Merkuriok dioena aurreraxeago. 

MARIA EGIA, barrez 

Kontatu, kontatu. 

 JUAN DEL CASTILLO 

Egun batez, zioen Merkuriok, bururatu zitzaidan munduko lur guztiak behar nituela 

ezagutu, eta herrialde ezberdinetako legeak, ohiturak, zeremoniak, erlijioak, janzkerak eta 

besteak oro. Halaxe egin nuen, ia dena ikusitakoan eta ikasitakoan ondorioztatu nuen 

munduan zehar ez dagoela banitate, zoramen eta tristura besterik. Neronen buruarekin 

haserre hainbeste gezur, banitate eta korrupzio ikusi nuelako eta Jesukristoren benetazko 

dotrina jendeek ahantzia zutelako eta inon ez delako gordetzen, errespetatzen eta betetzen…  

NARRATZAILEA 

Eta honela jarraitu zuten kontu-kontari harmonia onean. Rodrigo de Bivar irten 

denean Egiaren etxetik inguratu zaizkio bi kapatzar eta txanodun, bat errena eta luzea eta 

bestea txikia eta lodia. Ez dute batere itxura onik, begirada gaizto, maltzur eta aurpegi noizpait 

labainaz edota ezpataz markatuak baitituzte, eta kriseilu gorrixta baten pean dagoen atetzar 

batetik sartzen denean Rodrigo hauek atzetik jarraikitzen diote. Ostatua ilun-ilun dago, 

hiruzpalau soldadu birauti zoko batean kartaketan jokatzen builaka, eta bazter batean 

brontzezko kandelabru gainean kandela pare batek argi pixarra hedatzen duelarik soilik. 
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Mahai baten inguruan biltzen dira eta Rodrigoren keinu batera ostalariak gazta, intxaurrak eta 

ardo txarroa ateratzen ditu mahai gainera. Berehala aldamenean eseritzen zaizkio bi gizonak. 

ESPIOIA 1 

Ea, esaiguzu norekin izan zaren Migel de Egiaren etxean arratsalde osoan. 

RODRIGO DE BIVAR 

Migelekin, bere anaia Diegorekin eta Joan Lopezekin izan naiz. 

ESPIOIA 2 

Eta non bizi da Joan Lopez hori ? Nondik dator? Nora doa? Zer egiten du? 

RODRIGO DE BIVAR 

Ez dakit. 

ESPIOIA 1 

Nola ez dakizula? Ez etorri guri txantxekin, eh. Ongi dakigu jendea nola mintzarazi 

eta. Hainbeste denboran elkarrekin egon ondoren ez dizula hitzegin ezer dituen egitasmoez 

sinestarazi nahi diguzu?  

RODRIGO DE BIVAR 

Ez.  

ESPIOIA 2 

Eta zertaz hitzegin duzue, ba ? 

RODRIGO DE BIVAR 

Ez gara lur honetako gauzetaz mintzatu. 
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ESPIOIA 1 

Zertaz orduan? 

RODRIGO DE BIVAR 

Zuek konprenitzen ez dituzuen gaiez. Oso gauza garaiez, hain gora direnak non 

txoriak bagina ia ia hegalak eguzkiaren beroaz erreko litzaizkigukeen. 

ESPIOIA 2 

Ea, esazu, zerbait. Erasmoz mintzatu zarete, Lutero herejeaz? 

RODRIGO DE BIVAR 

Bai. Baina hauek ez dituzte herejetzat, saindu haunditzat baizik. 

ESPIOIA 1 

Ba horretarako hobe zuketen mokoak eta mihigainak erretzea, ezen ez hegatsak. 

NARRATZAILEA 

Amaitu dutenean otordua eta ordaindu txanpon batzuz, isili-isilik gau iluneko itzal 

artean galdu dira karrika estuetan barrena Inkisizioko familiarrak. 

 Migelekin inprimategiko lanetan laguntzen ari delarik goiz batez langile leial batek 

txoko batean bakarrik daudenean Johanes eta nausia esaten die etorriak direla goiz hartan 

bertan galdezka bi fraide. Ea handik agertzen ote den Juan López delakoa galdetu dutela, eta 

begirada oker, maltzur eta gaizto batez zoko guztiak miatzen aritu direla, esanez aipatutako 

gizona aurkitzeko Inkisizioaren agindua dutela. Peruk, halaxe baitu izena linotipistak, esan 

diela aspaldian ez dela handik agertu, eta hori behin bakarrik gertatu zela.  
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Migelek eta Johanesek erabaki dute Inkisizioaren familiarren begi luzeak non nahi 

aurkitzen ahal direla eta Alcalá de Henaresetik Toledora joatea komeni zaiola eta hoberena 

duela hasiera batean ardo-merkatari den Joakin anaiaren etxera itzultzea, eta berriro 

inprentatik pasatzen badira Gipuzkoako probintziara, Zeraingo herrira joan dela esatea 

izango dela. 

 Bidaialagun bi Mariak izango ditu. Ama eta alaba. Prestatzen dute karrosa dotorea eta 

badoaz goiz alba baino lehen hiritik kanpo Aranjuezeko bidean. Berriketan hasi dira goizeko 

otoitzak liburuan irakurrita.  

MARIA BROCAR 

Hobe Granadatik Sevillara edo Cádizera eta itsasoz Lisboara eta hemendik Bordelera 

eta Flandriara, Antwerpenera edo Bruggera ihesi egin izan bazenu. 

JOHANES 

Bai, agian bai. 

MARIA EGIA 

Eta eramango ninduzuke Portugal, Frantzia eta Flandriako herrialdeak ezagutzera 

zurekin ?  

MARIA BROCAR 

Isilik egon zaite, haurra, zu gaztetxoegi zara eta. 
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NARRATZAILEA 

 Iritsi dira Toledora, eta erabakitzen du Johanesek eguneroko bizitza ohikoa eramatea. 

Katedraleko ofizioetara joaten da egunero eta humanista ezagunekin komentatzen ditu 

argitaratu berri diren azken liburuak. 

 Jakiten du nola abuztuan frantziskotarren jenerala den Francisco de Quiñones 

Klemente VII. aitasainduak kardenal izendatu duen, eta nola bere jarraitzaileen artean Juan 

Ginés de Sepúlveda eta Diego López de Zuñiga daramatzala aitasainduaren izenean 

errezibitu duen Karlos Va Bartzelonatik Genuara konkistatzaile moduan iritsi dena 

abuztuaren hamabian.  

Eta nola hemendik Bolognara abiatu zen aitasainduak koroatu zezan enperadore gisa. 

Hiria europar noble aberatsenen jendeez kunpliturik zegoen. Enperadorea eta Aitasaindua 

errezibitzeko benetan ikusgarri ziren dekoratu eta estatuez hornituriko Garaipeneko Arkuz 

betea. Dominez eta pinturez hala nola latin inskripzio anitzez.  

Beraz, Karlos Vak aitasainduaren oinetan bere muina ezarri zuenean eta koroa 

errezibitu kainoien, atabalen eta kanpai hotsen artean, batzuek Inperio eta besteek Espaina 

aldarrikatuz, bazirudiela aitasainduaren garaipena ospatzen ari zirela, baina berehala zaldi 

gainean ezarri zenean Enperadorea eta Alemaniako bidea hartu konturatu zirela aginte 

izpitualarekiko keinu hutsa izan zela, eta ezarririk gelditu zela botere mundutarra gainetik 

zegoela. 

Todelon milabostehun eta hogeita hamargarren urteko martxoaren hamazazpian, 

Alonso de Mexia eta Pedro Vaguer inkisidore lizentziatuen aurrean Antonio de Medrano 

batxiler eta apaiz lizunaren fama zuen epaiara lekuko bezala deitu dute Juan Lopez, gure 
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Johanes, presente daudelarik Frai Lope de la Fuente eta Frai Dominico de la Gama, 

predikarien ordenakoak.   

FISKALA 

 Zin eginen duzu egiaz mintzatuko zarela? 

JOHANES 

Bai, eta zin dagit dakitzan gauza orotan edo galdetzen didaten itaunketa guztiei buruz 

egia klar eta net erantzungo dudala eta ez dudan zertxobait galdetzen badidazue, irakur 

diezaidazue testua ez bainaiz kasu batzuetan zehazki gogoratzen esandakoaz. 

FISKALA 

Aitortzen duzu, beraz, egia dela diozuna? 

JOHANES 

Baietz bada, egia dela esan dizuet birritan. Ni hitzeko gizona izan naiz beti. 

NARRATZAILEA 

 Johanes ohartu da Inkisizioa ongi informaturik dagoela bere urratsez eta erabakitzen 

du ihes egitea Espainiatik. Gauez abiatzen da lehenik Alcalá de Henaresera azken agurra 

ematera Migueli, baina baita batez ere bi Mariari, ama eta alabari. Baina hauen etxean dagoen 

gau batean sartzen dira Inkisizioko ofizialak eta preso hartzen dute, eta bidaltzen dute kaiola 

batean sartuta Granadara. 
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HOGEITABIGARREN AGERRALDIA 

 

GRANADA 1530 

 

 Epai mahaia, aipatu artzapezpiku Don Gaspar de Ávalos, Montoya eta 

Francés inkisidoreak, eta Muñoz Alderete, Gutierre Velázquez eta Castro Ordoñez 

lizentziatu eta kontsultore direnak berriz biltzen dira uztailaren lehenean. 

GASPAR DE ÁVALOS 

  Entzun eta gero epai-mahaiaren iritzia erabakitzen dut Juan Lopez de Cerain 

degradatua izan dadin eta ondasun guztiez gabetua. 

JOHANES 

Apelatu egingo dut Tribunal Gorenarengana. 

NARRATZAILEA 

Jo du Gorenarengana eta errekusatu du tribunala, baina alferrikakoa izan zaio, antza 

denez ez baitu legezko arrazoinamendu aski agertu eta adierazi, ondorioz Epaile nagusiak 

sententzia berehala betearaztea agintzen du. 

 Mila bostehun eta hogeita hamarreko uztailaren laua da. Zerua urdin-urdina ageri da, 

ilargi beteak gau osoan luzitu duelarik izarren konstelazioen artean. Johanes ez du loak hartu 
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lur honetako bere azken gauan. Leihoko burdinhesiak ikusten uzten dizkion angeluetatik 

Alhanbrako dorre zatiak miresten ahal ditu eta irudimena pizten diote.  

Oholtza handi bat prestatu da Bibarrambla plazan, Darro ibaiaren inguru 

hondartsuan eraiki dena eta errege mairuen garaietan festak, zaldunen arteko torneoak eta 

zezen jaiak ospatu ohi diren lekuan, hala nola Isabel erregina eta Fernando erregea Granadan 

sartuz geroztik Corpus Christi egunean auto sakramentalak ere ospatzen diren plazan. 

Arotzak aritu dira egun osoan, mailuekin eta iltzeekin kanka eta kanka, kolpe hotsak 

komentuetako kanpaien doinu ezberdinekin nahasten direla. Ilunabarrerako bukatua dute 

hiltokia.  

Epel-epela dago eguratsa. Egunargia denerako danborrak eta xirulak kalez-kale hasiak 

dira eginen den festa, Auto de fe delakoa, Fede Ekintza iragartzen. Presondegiko atarian 

hamabi soldado baleztaz armaturik agertu dira. Estandartea daraman banderaria doha 

aitzinean eta kateaz lotuta zangoak eta eskuak Johanes erdian beste zenbait kondenaturekin. 

Zaldi dotore hornituetan doaz ondoren lehenik Ofizio Santuko alguazilak, gero pregoilaria 

bi tronpetari eta atabalariaren ondoren kale eta plazetan esku artean daukan izkribu handi bat 

irakurtzen ahots goraz. Exkomunioa, zigorrak eta isuna agintzen ditu bandoak joaten ez 

direnentzat Auto de fe-a ikustera. Debekatua dago ikuskizunak irauten duen bitartean inor 

inolako ibilgailutan hiri barnetik ibiltzea, eta festaren bilakaera etsenplugarria oztopa 

dezakeen edozein zarata edo ekitaldi.  

 Sevillatik iritsi berri da Don Alonso Manrique Artzapezpiku, Inkisidore Jenerala, ─ 

eta seme-alaba zenbaiten aita ere badena─. Erregeen Kaperatik irten dira hau eta gibeletik 

bere jarraitzaileak, katedrala izanen dena eraikitzen baitago. Aitzinetik saia gorri eta rokete 

zuri puntiladunaz jantzitako monagiloa zilarrezko gurutzea daramala, atzetik lehenik Don 

Alonso Manrique aipatua, gero Granadako artzapezpiku den Don Gaspar de Ávalos, 
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kausaren etorki, biltzaile eta eragile printzipala, elizako agintariak eta zibilak denak 

prozesioan, alguazil lehena zaldiz, eta ondoren Ofizio Santuaren fiskala estandarte karmesi 

kolorekoa eta urrezko gurutzea daramana, eta ondoren Inkisizioko kide pila ilaran, letaniak 

kantatzen, ora pro illis. Balirudike komentu guztiak hutsik geldituak direla hainbeste fraide era 

orotariko habito kolore ezberdinetakoekin eta kapelurekin baitabil prozesioan.  

Manrique ageri da bere kasulla, kapelu, aginte makila, gurutze, jantzi eta ponpa 

handienaz beste inkisidore, mandatari eta auzilari eklesiastikoen buru. Pulpito batera igoa 

dago sententzia irakurlea. Honen aurrean belaunikaturik Johanes Lopez de Zerain 

kondenatua, sanbenitoa buruan eta zuzi luze bat biztua eskuan. Gizon armatu batzuek 

zaintzen ari dira lantzak bizkarrean judu, moro konbertso eta lapur mordoa nahasi dituztenak 

ere ikuskizuna osoagoa eta beldurra jeneralagoa izan dadin eta eseri egin da besteak baino 

gorago den katedra batean. 

 Inkisidore nagusiak bi hitz egin ondoren hartu du hisopoa eta ureztatu ditu 

kondenatuak ur bedeinkatuz, relinquimus brachio et judicio curie secularis, eamden afectuose rogantes, 

quatimus citra morte mortem eta membrorum eius mutilationis… Alegia, uzten duela Botere Zibilaren 

esku sutara kondenatzen duen sententzia, honek bete dezan. Ondoren Don Gaspar 

artzapezpiku berriak otoitz egiten du, eta luzesten duten predikua herejeen kontra, ardi larruz 

janzten ziren profeta faltsuen kontra eta gurutzea eskuan trumoi ahots batez aldarrikatzen 

du: Juratzen duzue fede katolikoa eta babesten Inkisizioaren Ofizio Santua ? Trumoiaren 

antzeko Bai-a aditzen da plaza osoan, non etxe guztietako balkoiak jendez gainezka dauden, 

batzuek alokairua ere ordaindu dutelarik ikuskizunaren izugarrikeriaz hobeto dastatzearren. 

Tabernen ateak idekita daude, eta mozkor batek esaten dio besteari: 
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MOZKOR 1 

Diruz gaizki nabil eta ezagutzen al duk judu, mauru edo heretiko aberatsen bat 

salatzeko? 

MOZKOR 2 

Neuk nahiko nikek. Ea, vamoz a ve de serca el Quemadero. 

NARRATZAILEA 

 Hamabi dira altxatu dituzten sua egiteko enbor metak eta zutikako pabak. Bakoitzak 

ondoan bere borreroa dauka, burua bi zulotxo begietarako duen oihal batez estalia eta su ziria 

eskuan. Johanesek atzetik dauka fraide bat gurutzea eskuan, oihuka ari zaiona aitortu ditzan 

eginiko bekatuak eta zabaldutako erroreak.  

JOHANES 

 Zeren bila zabiltza? Egia ala egin ez dudan erroreren bat aitor dezadan, nahi duzu? 

Esandakoan irmo darrait. 

NARRATZAILEA 

 Plazaren erdian liburu kontsideratu heretikoekin, Erasmo, Ekolampadio, Lutero, 

Johanesen hiru idazkitxoekin eta beste zenbaitekin meta antzekoa osatu dute Al Korana eta 

Talmudeko zenbait aleekin batera eta su eman diete jendearen oihu eta garrasien artean. 

 Johanesek nahiko luke populuak entzun ditzan bere azken hitzak eta aholkuak. 

Hasten da esanez: Jainkoa benedikatua izan dadila. Ene bihotzeko kristau maiteak, ene anaia-arrebak, 

bekaturik egin badut zuen kontra barkamena eskatzen dizuet… 
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 Baina ez dio astirik gehiagorako utzi borreroak su eman baitie leku ezberdinetan 

enborrei, adar ihartuei eta inguratzen duten zenbait libururi lastoz eta sufre, turmentina eta 

alkitranez bikeztaturiko adaskez eginiko zuzien medioz. Berehala sortutako ke eta lamek 

isilarazten dute, azken oihu bat entzuten delarik Jainkoaren tronpeta zenaren eztarri 

bortitzetik: 

JOHANES 

Jauna, zergatik abandonatu nauzu? 

Bapatean zerua erabat ilundu da hodei beltzez beterik, tximistak eta trumoiak 

ikusi eta entzungo dira, eta euri jaza izugarria. Halaber Dies irae dies illa kantaren 

doinua entzunen da gero eta urrunago. 

 

AMAIA 
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ILUSTRAZIOAK 

 

Eszenatokiko pantailan ager daitezkeen irudiak 

 

 

 

ZERAIN  

 

 

Jauregia. Zerain 
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Armarria 

 

Ilargia eta aurpegia 
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SEGURA 

 

Segurako Eliza 

 

Jesus preso hartzen dute (Durero 1510) 
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SALAMANKA  

 

 

Katedral zaharreko zinborrioa 

 

Haizearen Dorrea 
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Atabalaria eta dantzariak. Salamankako unibertsitateko eskailera. 

 

 

Aelio Antonio de Nebrija (1441-1522) 
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Juan del Encina, Egloga de Antruejo. Eskuzkribuaren irudia. 

 

Agurea eta neskatxa. Durero c. 1495 



 

167 

AKITANIAKO TOLOSA  

 

Katedraleko koroa 

 

Trinketea 



 

168 

PARIS  

 

Collegium Navarrum. XV.mendea. 

 

IOANNA FRANCIAE ET NAVARRAE… 



 

169 

 

Sorbonako ikas aretoa 

 

François Rabelais 



 

170 

 

Pomme de Pin Kabareta 

 

François Villon eta Margot 



 

171 

 

Adrian Utrecht-ko (1459-1523) 

 

 

Inkisizioaren armarria 



 

172 

 

Martin Lutero (Lukas Cranach zaharra, 1515 ing.) 

 

 

Wittenbergeko eliz-ataria, non Luterok eskegi zituen 95 tesiak 



 

173 

BRUGGEN  

 

 

Turko eta kristauen arteko borroka.  

Bruggengo naomakia, Remy Du Puys (1515) 



 

174 

 

Inprimategia 

 

Johan Froben inprimatzailea (Hans Holbein 1526) 



 

175 

 

Desiderio Erasmo Roterdameko (Durero 1526) 

 

Joan Oecolampadius (Hans Asper 1526 ing.) 



 

176 

 

Antwerpengo portua (Durero, 1520) 

 

Luis Vives (Valentzia 1492-Bruggen 1540) 
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Fernâo Magalhâes (Sabrosa-Portugal 1480 – Mactán-Filipinas 1521) 

 

Juan Sebastián Elkanoren lehorreratzea (Elias Salaberria 1922) 
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GUADALAJARA  

 

Don Fadrique, Albako II. Dukea (1460-1537) 

 

Don Fadrique Enriquez Gaztelako Almirantearen Infantadoko jauregia 
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MEDINA DE RIOSECO  

 

 

Medina de Rioseco. XVI. mendeko planoa 

 

Frantziskotarren komentua Medina de Ríoseco-n 

 

 



 

180 

TOLEDO  

 

 

Toledoko katedralaren sarrerak 

 

Toledoko Erregeen Jauregia XVI. mendean 



 

181 

VALLADOLID  

 

 

Valladolid XVI. mendean 

 

 

Cazallatarren auto-de-fe-a Valladoliden 
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Valladolid. Pedro de Cazalla eta Leonor de Viveroren etxea izandakoaren lekuaren 

oroitarria: “…el Santo oficio de la Inquisición condeno a derrocar los solares de las casas de 

Pedro de Cazalla y de Leonor de Vivero su mujer porque los herejes luteranos se juntaban a 

hacer conciliabulos contra nuestra santa fe”. Año de MDLIX en XXI de Mayo. 
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ALCALÁ DE HENARES  

 

 

Alcalá de Henares XVI. mendean 

 

Erasmo de Roterdam, Precatio dominica… 

Miguel de Eguia, Alcalá de Henares 1525 
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Erasmo de Roterdam, Enquiridion o Manual del caballero cristiano.  

Miguel de Eguia, Alcalá de Henares 1528. 

 

Juan Jofre-ren edizioa, Valencia 1528 
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Luzio Marineo Siculo (1460-1533) 

 

De rebus hispaniae memorabilibus…Ed. Miguel de Eguia, Alcalá de Henares 1533 



 

186 

GRANADA  

 

 

Pedro Berruguete (1450-1504). Suaren froga (Pradoko Museoa) 

 

Granadako kaleen planoa, Plaza Bibalambra urkaberarekin 



 

187 

 

 

Auto de fe. Fede ekintza 

 

Auto de fe delakoaren “El tostadero” Erretegia. 
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