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elitxu Eraso euskalzale sutsu, andre argi
ta nere irakasle trebeari, biotzez eta eskertsu
opa diot lantxo au.

Esaera zarrak ala dio :
"Gizon euskaldun batek, euskalduna ba
da, iru gauza egin bear
ditu : oñez ibilli, sagardoa edan ta pelotan jokatu".
Errioxa'ko gizonak, berdin egiten degu.
Aspaldiko anaiak gera.
Ongi etorri San Millan'era.
Biotzez, agur.
TARSIZIO LEJARRAGA.

ITZAURRE

Gure haserrietan ha genduan aditze, erruteari
buruz iru ollo-mueta genituala: hatzuek ollo alperrak —iñoiz ere erruten ez dutenak—; hesteak
egunoro edo biz-bein erruten dutenak, eta beren
arrautzaren berri karakaz adierazten dutenak; eta
beste hatzuek, itxuraz erruten ez dutenak, erruteko
garaian ixil-ixillik, diximulu-diximuluan, an inguruko sastrakaren batean ezkutatzen diranak... eta
hi edo iru illabeteren buruan, etxe-atarian, dozenatxo bat txitatxokin panparroi-panparroi azaltzen
diranak,..
Euskal-kultura-arloan ere ba ditugu olako langilleak, ixil-ixillik lan egin ondoren, bein, beren
ezkutuko lanaren besatada bat kuartillakin etortzen
zaizkigunak, itzaurre baten eske, beren lanaren ondoreak hrakurtzalleari eskeintzeko.
Oietako bat da, irakurtzalle, gaur zure eskuetan dezun liburutxo onen egille, "Latxaga" adiskidea.
Ba genekian guk, bi edo iru urte auetan baxtarrik-baxtar, ortik zear, Errioxa-alde ortan, Distertzio diralako mendi eskutu oietan zehillela. Zer
ote-zebillen orren ixil gure adiskidea?
Orain azaldu da\ Euskalerriko Santurik zaarrenetako baten aztarrenen billa zehilleri: Kogo7

llako San Millan izan du, iru urte oietako bere
biotzeko apeta. Eta, saia ta saia, aizkenean lortu du,
Santuaren beraren, eta Santuaren izeneko Monastegiaren historia interesgarri-interesgarri bat osotzea.
Eta, bere folio-besatada galtzarbean arturik, or etorri zaigu, bere iru-lau urteko lan ixillaren ondorenak ekartzera... ez, ordea, ollo ixilla bezela arroarro ta panparroi-panparroi, apal-apalik baizik:
"Mesedez, Don Manuel, nere txitatxo oientzat aitabitxi antzo, zure idazkortzako lerro bi ipiñiko bazenizkida... ". "Baita, pozik gañera, Joxe Mari! oso
pozik! ".
Orra gu-bion arteko atzo arratsaldeko itzak.
*

*

*

Irakurtzalleak orain —ba dakigu— irakurtzen asi baño len, liburuaren garrantzia ta balioa
jakin naiko du. Eta, berriz ere, nik pozik emango
nere iritzia... eta nere aspaldiko esan-bearra gañera.
Aspaldidanik neukan nik, gure gaurko Euskalerrian norbaitek San Millan'en berri bear bezela eman zezan irria. Euskaltzaletasunez, Euskalerriari dagokion eskubide jatorrez.
Izan ere, Bertzeo'ko San Millan euskalduna
zan arren, eta aspaldidanik Euskalerri osoak Santu
zaar oni izan dion debozio-jaiera arren, azken-aldi
oetan ostendurik zegon gure artean gauza ori. Azken-aldi oetan Santuaren euskalduntasun ori aazturik eta ostendurik gendukan. Gaztelerriko Zaindañ egin zutenez, Santu erdalduntzat aurkestu izan
bait digute San Millan zenbait idazlek. Gure "La8

txaga'ren" auspo bizkorrak arrotzen eta astintzen
ditu ederki gauza onen gañean pillatu diran autsak.
"Latxaga'ren" Liburuak ederki babesten digu
San Millan'en euskalduntasun ezin-ukatua. San Millan sortu eta bizi eta il zan lurraldea, Santuaren
garaian —VI-VII gizaldian— euskalerri zan. San
Millan euskalduna zan; gu bezelaxe, euskeraz mintzatzen zan.
Eta Erriak —gure Erriak— leen jakin ori,
gero idazle batzuen egite okerrez, aaztera iritxi bazan ere. "Bai, bada; gaur Errioxa-inguru aiek erdaldundurik bait daude aspaldi ontan...".
Leen, ordea}... Eta Erriak ori jakin...
Orregatik nunbait, Zaragoza'ko San Braulio'
ren egunetan, Frantzi-aldeko Kaskoiak berak
—iñoiz euskaldun izandakoak aiek ere— erromes etorri oi ziran Pirenez beste aldeko urruti aietatik Errioxa'ra, San Millan'en ill-obia ikustatzera beren bearkizunetan.
Ixtoria zaarretako kontu zaarrak berritzea, oso
egoki da beti, eta zer esanik ez gaur bertan ere, gure lagun zaarrak egi duan bezela.
Orra, beraz, "Latxaga'tar" Jose Maria apaiz
Jaunaren liburuak guztiontzat duan garrantzia.
MANUEL LEKUONA

Andoain'en, 1973'gn. urteko Mayatza'ren 2Van.
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San Millan Euskalerriko
mendietan

Kogolla'ko San Millan toki ospetsua degu Errioxa'n. Kogolla mendi bat da; 1016'garren urtean KUKULLA izenarekin agertzen zana.
"Kogolla'ko San Millan" itz oiekin, bi gauza ezagutzen ditugu; alde batetik gizon santua, Berzeo
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inguruetako mendietan bizitutakoa; eta bestetik,
berriz, Errioxa'ko ballara eder bat.
Seigarren gizaldiko gizon santu ori, ziur asko,
euskalduna zan, inguru aietako gizon danak bezela.
Bera ill ondoren, baillarak santuaren izena artu
zuan, gaur oraindik gordetzen duan izena. Izen
orren ballara berriz, euskal-kutsu aundikoa degu.
San Lorenzo mendi aundiaren egalean dago, ospel-aldera. Mendi-tontor orrek ba ditu 2.262 metro,
ta urtean luzaro txuriz jantzia agertzen zaigu.
Mendi onen magalak, basoz ta larrez josita daude.
Pagadi ta arizti ederrak dítu ospelean.
San Millan'en ballara, bean, zabala da; menditartean sartzen dala, estutzen dijoa. Kardenas izeneko ibaiaren ondoan zelai eder batzuek daude. Lur
ezin obe oietan, baratze onak dituzte egiñak. Mendi-aldera sartzerakoan, ibaia, erreka biurtzen da,
eta erreka-inguruak Euskalerriko beste toki askoren antzekoak ditugu. Goí-aldera, baso orlegiak eta
errekak; erriaren inguruan lur gorriak eta piñudiak, baita makal edo txopo asko ere; Lizarra-ondoan gaudela dirudi. Egutera aldeko mendi bazterretan, usai gozodun belar asko; ezki (tomillo),
azaia (cantueso) explika-belar (espliego), loragiño
(orégano), aientzuri (madreselva).
Mendi-alde oni, euskal-usai aundia artzen diogu. Gero íkusiko degun bezela, lengo-Euskalerria
guk uste baiño zabalagoa zan. Zazpi probintzik bakarrik Eusalerria osotu bear al dute? Euskalerria
guk uste baiño zabalagoa ez al da? Ala deritzaigu.
Emen bizi diran gizonak euskaldunen antzekoak
dira, leku-izen asko erabat euskaldunak ditugu.
Lur onek, aintziñako garaietan Euskalerriarekin
bategiten zuan. Euskaldunak, emen lan eder asko
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egin dute. Lenengo euskal-itzak, emen idatzirik
agertzen zaizkigu. Emen erdal-idazle onak ba daude, beren idaztietan euskal-itzak nasten dituztenak.
Euskal-usaizko lurrak, euskal-izenak, euskaldun-gizona, euskerazko lenengo idazkiak; ori dana gutxi
al da, Euskalerriko iturburuan gaudela aitortzeko?
Gaurko Euskalerrian bertan, emen bezelaxe, toki
askotan ikusia degu, naiz euskaldunak izan, beren
nortasunaren ezaguerarik gabe bizi dirala. Ori bera
gertatzen zaie, gaurko Euskalerritik alde bizi diran alderdi askori. Ez dirala esnatuko, ezin dezakegu esan. Euskaldunak dirala oartzen asterakoan,
euskalzaletasuna ezin dezaiekegu ukatu.
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San Millan, artzaia ta lekaidea

Gure San Millan monje onen bizitza, bera ill
ondoren 57 urtera, 631'garren urtean, gizon ospetsu batek idatzi zuan, Zalduba edo Zaragoza'ko gotzai argia, San Brauliok, ain zuzen. San Braulio'ren anaia Fronimiano, beste monje batzuen zuzendari bezela, San Millan ildako tokian zegoen.
San Millan'en bizitza, Santuaren ikasle batzuen
aotik, San Brauliok entzun zuan. Berak dionez, gizon auen izenak, Zitonato, Sofronio, Jeronzio ta
Potamia ziran. Oso liburu zarrak ba daude, izan ditezken zarrenetakoak, San Brauliok idatzitako San
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Millanen bizitzarekin. San Braulio oso gizon ospetsua ta maitatua zan.
Garai artan eta ondorean aren idazkiak oso atsegin zitzaizkien jendeai. Ark idatzitako paperak galdu ziran; baiñan aien berdiñak zarrenetakoak ditugu, gutxienaz amargarren gizaldikoak. Orrek
esan nai du, San Braulio'ren idazkiak ondo jasotzen
zituztela, batez ere San Millan'en bizitza.
San Braulio'k berak, San Millan'en bizitza idaztea ontzaz artu zuanean, onek esan nai du, gotzai
aundi onentzat, Errioxa'ko santu au etzala nornai,
oso gizon berexia ta Jainkozkoa baizik. Berak ematen dizkigun berri garrantzitsuenak auexek dira.
Berzeo (Vergegio) izeneko errian, 473 garren urtean, gutxi gora bera, jaiotzen da, Euriko erregeak
Espaiña'ko erresuman agintzen duala. Mendi auetan, aurtzaroan, ardiak zaintzen artzai dabfl. Nunbait danboliña ere jotzen zuan.
Bilibio'ko mendietan, Haro ta Miranda bitarte
ortan, San Felizes monje bakartiarra ezagutzen du.
Onen bidez, gauza guztiak utzirik Jainkoaren bidea
artzen du. Berriz Kogolla'ko bere mendietara itzultzen da ta Disterzio izeneko mendi arkaitsu batean,
urte asko igarotzen ditu; batzuek diotenez, 40. Koba orren izenak, erderatik itzulita, "buru nabar"
esan nai du. An bizi latza zeramala, esan bearrik
ez dago. Orren berriak, Tarazona'ko gotzaiak izan
zituan eta deitu ondoren, apaiztu zuan eta bere errira erretore bezela bidali. Berzeo'ko bere elizan zeuzkan ondasun guztiak, beartsuei ematen zizkielako,
bere laguntzalleok, gauza Gotzaiari salatu zioten.
Kentzen diote eliza ta bera erri gaiñeko koba
batzuetara dijoa bizitzera. Antxen igarotzen ditu be15

re azkeneko urteak, otoitzean eta barau luzeak
egiñaz.
Jainkozale ziñezkoa ta gizon ona dalako, erri
xea babesa ta goiarnas billa dijoakio. Berak danoi,
argibide zuzenak ematen dizkie ta beartsuei daukan
guztia, bere soñekoak ere bai beartu ezkero. Esaten
dutenez, mirariak ere egiten dim; Amaia'ko elbarria, adibidez; eta itsuak, errenak, burunasmak, danak sendamta dijoaz.
Bizpairu profezi egin ziman; Kantauri iri nagusia ondatua izango zala; baita noiz etorriko zitzaion bere eriotzako ordua ere.
Alako bizitza guztiz garbia ta alako Jainkoaren
maitasuna ikusirik, bizpairu gizaseme ta andre bat
joan zitzaizkion bere eredura ezi zitzan. Len aipam
degun bezela, auen bitartez San Millan'en berriak,
San Brauliok ezagutu ta jaso zizkigun.
574 garren urtean il zan, ta aren illobira goi
laguntza-eske erria maiz urbiltzen zan. Eriotz-ondorean, oraindik, mirari asko gertatzen omen ziran.
San Millan egondako tokiak ikustea, jendeak asko maite zuten. Eta Santuaren bizitza arrigarri ta
ederra, gogoan eukitzea atsegin zitzaien. Gizaldi
askoz, Sanma bizi ta ildako tokitik, laguntza berexia ta ugaria inguruetako errialdeak luzaro arm zuten, eta aren babesa nabaritu.
Santuaren bizitzaren aztarnak eta berari zioten
maitasuna sakontzera bearmak gaude, orrela gauza bikain asko ezagutuko bait dimgu. la VII gizaldian, San Millan, Espaiñi'ko eliza bisigotikoaren
sanmtegian arkitzen degu. Orduko kristauentzat
itzal aundia zuan.
San Millan euskalduna al degu? Galdera oni,
lasai asko, baietz erantzun dezaiokegu. Orduan gai:6

rai artako kronika-zalei, euskaldunak etzitzaizkien
atsegin; baiñan beti nunbaitetik, zirrito batetik
bear ba da, euskaldunen berriak jailkitzen zaizkigu.
Garai artan, Espaiñia'n bisigoduak zeukaten agintaritza. Ta ia errege guztiak, euskaldunen aurka
guda egitera iparraldera etorri ziran. San Braulio'k,
San Millan'en bizitzan, bizpairu xeetasun arrigarri
ematen dizkigu. 574 garren urte inguruan, ba dakigu Leobijildo bisigoduen errege ospetsuak, Kantauri izeneko iria Logroño inguruan zegona era-bat
desegin zuala. Lurralde oietan, orduan euskaldunak
bizi ziran. San Braulio'k dionez, San Millan'ek aurretik Kantauri iriaren erraustea iragarri zuan, baita ango agintarien aurrean gogor mintzatu ta beren pekatuak arpegira bota ere. Garbi esan, bizitzak
aldatzen ez ba zituzten, etsaiak galduko zituala.
Kantabroen aurrean agertzeko, San Millan'ek
aien odolakoa bear zuan izan, nai ta naiez euskalduna. Etsaietako gizon bati, orduan etzioten ezerengatik entzungo.
Oraindik beste zerbait, San Brauliok esaten digu, "Kantabroen artean etzala iñor, San Millan ikusi ta ezagutu etzuník". Kantabroak orduan euskaldunei deitzen zieten. Ain ondo ezagutzen ba zuten
beretakoa zalako, izango zan.
Gaiñera San Braulio'k tuntun-jotzallea zala, dio.
Tuntuna ba dakigu euskaldunei atsegin zaiela ta
gurea dala.
Ba ote zekian euskeraz? Ziurasko bai. Gaiñerakoan, nola mintzatuko zan jende aiekin ? Nola egingo ziman bere eliz-itzaldiak? Bere katekesiak?
San Brauliok ematen dizkigun xeetasunak naikoak dira, euskalduna zala esateko. Mendi oietako
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artzaiak orduan euskaldunak ziran. Noía etzan,
ba, bera izango?
Euskalduna zalako, erri ontan gaur oraindik bizirik dauden euskal-kutsu, euskal-aztarnak eta oiturak jakitea, bearrezkoa deritzaigu.
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San Millarígo lekaidetxe zarra
ta Euskalerria

Santu onen izeneko toki eder ontan, bi lekaidetxe, bi konbentu daude; bat goikoa,bestea bekoa.
San Millan goikoa, aspaldi aspaldikoa da, ta ortxen ditugu gure santuaren aztarnarik zarrenak.
Elizetxe zar ori gaiñera, Euskalerriaren antziñako
edestiarekin era bat lotua dago.
Elizetxe zar au, ez da nolanaikoa; ori aitortu bearra degu. Bizpairu pusketan ta garaitan egiña dago.
Zatirik zarrenak kobak, arkaitzetan egindako
koba oiek, ermitaño kobak dira. Iru koba auetaz
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gaiñera, beste bizpairu koba daude gorago, bi bizitza izango ba lira bezela. Beko kobak, elizaren barruan gelditzen dira, eta goikoak elizaren gaiñeko
aldean.
Goiko kobetan bizi zan San Millan; bekotan,
berriz eliz barruan daudenetan, batean, ezkerreko
aldian dagon ortan, garizuma igarotzen zuan; erdikoan, otoitz egiten edo meza entzuten; eta eskubikoan, sortalderakoan, meza ematen zuan. Ori dana, jakiña, seigarren gizaldian zan.
Ezkerreko koban, garizuma garaian gure sanma
sartzen zan. Sarrera ixten zioten, eta bakarrik gelditzen zan. Zulotxo batetik makilla noiz beinka
ateratzen omen zuan, besteak bizirik zegola jakin
zezaten. Gaiñera leyatil batetik meza entzuten zuan.
Gaur koba au utsik dago; sarreran arrizko bisigodo
antzeko illobi bat ikusten da, eta ondoan beste ogeiren bat agiri dira. Mendi barrura iru metro izango dim koba onek.
Bigarren koba, Sanruaren otoitz-tokia da; sarreran, arku erromaniko batzuek daude, pixka bat makurtuak, ez era bat borobillak. Barruan bazter batean Sanmaren illobi erromanikoa dago, oso ona,
Sanmaren irudia etzana agertzen duala. Ba dauzka beste iruditxo batzuek ondoan Santuak egindako mirariak agertzen dizkigutenak. Illobia, erromaniko arku makurtu baten pean datza. Eskubi aldera,
ertzeko abeburu erromanikoak dimgu ta orri berexi batzuekin, akanto izenekoekin apainduak daude; danetara lau abeburu ta iru abetxo.
Sarreran eskui aldera, berriz, iru txulo, aldare
txiki antzekoak daude, iru arku dimztenak; erdian,
eskubiko abetxoaren zulo batean Sakramentu Sanmaren tokia dago. Zulo oiek, erromaniko aurre20

koak, bisigotikoak dira. Emén Iñigez jaunak, zillar
eta ezurrezko kutxatilla txiki bat, mozarabea,
oleoak eukitzekoa, aldarean arri azpian arkitu
zuan eta ondoan, erdiaroko ziborioa, biok gaur
Madrid'en daudenak.
Leyatilla bat otoitz-toki onen aldetik dago, gaur
itsia, len irikia; eta mezaren sagaratze-garaia, beste aldean, eskubiko koban ematen zuan apaizak.
Emen orman, bisigotiko garaiko zuloa ikusten da ta
arri bat izar baten antzekoa; emen 1071 garren urtea arte mozaraben erara ematen zuten meza. Gregorio VII aita santuak, urte ortan, emengo lurraldetan, Erroma'ko liturjia sartu-arazi zuan. Ba dago erreliebe bat gotikoa, sagaratzeko garaia agertzen diguna, oso ona.
ELIZAREN LENENGO ZATIA
Lenengo zati au, VI gizaldian, Santua ill ondorean, oso txikia zan. Iru koba oiek eta elizatxoaren
aurrean bederatzi metro luzeko gela bat egin zuten. Gela ori, lasaiago otoitz egiteko zeukaten.

Vl'garren gizaldikoa (Marrazkia Iñaki Garmendia'rena)

ELIZAREN BIGARREN ZATIA
VII gizaldian, elizatxo aurreko gelaren ertzetik
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