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Felipe Arrese Beitiaren “Ama euskeraren a zken agurrak” poema lan gilt zarria da XIX. 
mendearen amaierako euskaldunen nazio identitatearen eraikunt zan. Lan honetan Arreseren 
poemako ama euskara euskaldunen volksgeist edo herri gogoaren irudikapen gisa aztertu da.

Gilt za-Hit zak: Arrese Beitia. Ama euskara. Nazio identitatea(k). Tubal. Lore Jokoak. Herri 
gogoa. Volksgeist.

El poema “Ama euskeriari a  zken agurrak” de Felipe Arrese Beitia es clave en la construcción 
de la identidad nacional de los vascos de finales del siglo XIX. En el presente trabajo se estudia el 
ama euskeria (madre euskera) del poema como representación del volksgeist o genio del pueblo.

Palabras Clave: Arrese Beitia. Madre euskera. Identidad(es) nacional(es). Tubal. Juegos 
Florales. Genio del pueblo. Volksgeist.

Le poème “Ama euskeriari a  zken agurrak” de Felipe Arrese Beitia est un élément clé dans 
la construction de l’identité nationale des basques de la fin du XIXème siècle. On étudie dans ce 
travail la ama euskeria (mère euskera) du poème comme représentation du volksgeist ou génie 
du peuple.

Mot s-Clés : Arrese Beitia. Mère euskera. Identité(s) nationale(s). Tubal. Jeux Floraux. Génie du 
peuple. Volksgeist.
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1. EUSKALDUNEN HERRI GOGOA POETIKOKI IRUDIKATZEN

Jakina da XIX. mendean nazio identitateek susperraldi indart sua izan 
zutela mendebaldean, eta susperraldi horretan Erromantizismoaren ideia eta 
balioak eraginkorrak izan zirela. Euskal Herria ez zit zaion arrot z izan joera 
horri. Izan ere, arrazoi sendoak ziren nazio identitateari buru zko ke zka orokor 
horrek oihart zun berezia aurki zezan gure artean, batez ere Euskal Herri 
penint sularrean, euskaldunen talde identitatearen oinarri sendoenetariko 
baten galera prozesua gertatu bait zen Espainiako estatu liberalak euskal 
probint zietako ohi zko jarduera politikoa, foruak alegia, legez kanpo ut zi zitue-
nean biztanleen kopuru zabal baten borondatearen kontra.

Foruen galeraren prozesu luzea 1876. urtean amaitu zen. Herriaren 
izaera politiko-juridikoari egindako erasot zat bizi izanda, ez da harrit zekoa 
foruen defent sa lehenengo eta haien galera ondoren forma diskurt sibo uga-
ritan gauzatu izana. Horien artean literatur generoak ez ziren izan axolaga-
beenak. Izan ere, literaturaren genero herrikoiek irit zi publikoa sort zeko 
eta moldat zeko gaitasuna ez zit zaien ohargabe pasatu politika eta kultura 
eragileei. Ez nolanahi, euskara zko literaturak eta batez ere poesiak seku-
lako bult zada izan zuen, lehenago inoiz ez modukoa ziur asko, batez ere 
1879an Lore Jokoak Euskal Herri penint sularrean ospat zen hasi zirenetik, 
1853az geroz Euskal Herri kontinentalean ospat zen ziren bezala Antoine 
d’Abbadieren babespean.

XVIII. mendetik behint zat Europan zabalt zen hasia zen herri orok 
bazuela bere izpiritu edo gogoa. Frant sesek génie du peuple edo esprit de la 
nation deit zen dutenaren baliokide izango da, hein handi batean, alemanen
volksgeist kont zeptu ezaguna. Kont zeptuaren konplexutasunean sartu gabe 
(ikus horretarako Azurmendi, 2007), gogora dezagun Joxe Azurmendirekin zer-
tan dat zan volksgeist delako hori horretaz jardun duten pent salarien eskutik, 
zeinek bere ñabardura bereziaz ornitu baitu. Montesquieuren arabera, “herri 
gogoan klima, biziera eta ohiturak, eta erlijioa bilt zen ziren, eta herri gogo horrek 
taxut zen zituen Estatuaren eta legeriaren tankera”. Herder Montesquieuren 
ildotik abiatu da, baina haren ustez “herriaren izpiritua (edo herriaren arima, 
herriaren jeinua, edo aiurria, karaktere nazionala, denak nahaski berak dara-
bilt zan moduan esateko)” ondoen gertakari historiko nagusietan eta kulturan 
gauzatuko da, hi zkunt zan eta herri literaturan bereziki. Herder-ek eredutzat 
aipatu zituen herrien artean euskaldunak ere izan ziren (Altzibar, 1986: 19-20). 
Hegelek, a zkenik, “historia unibert salaren filosofian kokatuko du herri gogoa”, 
baina naturari lotuta ageri den heinean, estatua baino garrant ziagabekoagot zat 
joko du, estatua arrazoiaren mailakoa baita: “Estatua da erabakigarria; herriak 
edo etniak, eta are gehiago masak, ez dira tresna it suak baino” (Azurmendi, 
2007: 137-138 eta 178). Herriaren espiritu edo arimaren adierazlerik ego-
kient zat hi zkunt za eta herri literatura jot zen dituzten heinean, Herder-en lanak 
a zkar bilakatuko dira erreferent zia zkoak naziotasunaz kezturiko europarren 
artean (Thiesse, 1999: 42). Jon Juaristik erakut si du Herder-en ideiak Astarloak 
jaso zituela Humboldten bitartez (Juaristi, 1989: 186). Alemaniako bi pent salari 
horien lana, Herder eta Humboldtena alegia, eraginkorra izan zen nonbait eus-
kal idazle eta pent salarien artean, laster ikusiko dugunez.
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Mendeetan iraun duen sistema politikoaren gainbeheran murgilduta, 
foruen defent sa eta galera nahitae zko gaiak izan zituzten poeta euskaldunek. 
Lan horietan zelan edo halan herri gogoaren irudikapen bizi eta iraunkorrak 
eskaini zi zkiguten. Eusebio Mª A zkuek, esate baterako, Eu zka izeneko musa 
euskaldun bat irudikatu zuen: “¡Eu zka, Musa Vi zkaitar, / Eraton laguna / biar 
dan lez maiterik / gaur ez daukaguna!” (Azcue-ko, 1990: 139). Munduaren 
escu bijhac poemaren sarreran Eu zka Erato musaren lagun egin badu, beste 
batean haren alaba egingo du. Izan ere Eu zka honen omenez poema luze 
bat idazteko asmoa zuen, bai eta mila bat bert solerro idat zi ere. Poemari 
Eu zkadia titulua eman zion. Bertan ahot s lirikoak (eta haren at zetik idazleak) 
bere burua harro erakusten du berak dakarrelako lehen aldiz musa horren 
berri, nahiz eta haren ustez beti izan duten euskaldunek ordurarte inork 
ikusi gabeko musa hori: “Beti euki dau ta dauko / Vi zkaijhak Musa bat / 
eta bere barrijha / neuk lenengoz dakat” (Azcue-ko, 1990: 95). Eu zka musa 
euskaraz idazten dutenen indar sort zailea lit zateke, eta alde horretatik ez da 
bereizten tokian tokiko beste musa bat zuengandik: aspaldi ziren ezagunak 
ordurako musa castellana eta ant zeko esapideak. Baina hi zkunt zari loturiko 
sormen poetikoaz gain, agerikoa da A zkueren poemari darion kut su politikoa, 
ahot s lirikoak berak horixe aldarrikat zen baitu: “Musa bat «geuk bakarrik» 
beti euki dogula / «gueure libertadia» jhagoten deu zkula” (Azcue-ko, 1990: 
95). Schiller-ek1 ere goratu zuen musa alemana, bai eta salatu ere “behin 
eta berriro goi klaseen ut zikeria hi zkunt za eta literatura alemanarekiko” 
(Azurmendi, 2007: 77). A zkuerenean ez dago horrelako salaketarik, baina 
euskara lant zeko duen ke zka hein handi batean behint zat idazle alemanaren 
ant zekot zat jo liteke. Zorit xarrez, A zkuek poema epiko luzea izan behar zue-
naren lehen kantua baino ez zuen ondu, edo hori da behint zat heldu zaigun 
bakarra, eta bera argitaratu gabe egon zen harik eta Lino Akesolok Karmel 
aldi zkarian argitara eman zuen arte 1979. urtean, eskui zkribuak 1863ko 
data badu ere.

A zkuerenak baino arrakasta handiagoa izan zuen bigarren adibideak, 
Iparragirreren Gernikako arbola ospet suak. Oraingoak, A zkuerena baino 
hamar urte zaharragoa izanik, kut su politiko nabarmenagoa du, Gernikak 
bete-betean iradokit zen baititu foruak. Hala ere, “arbola santua” bera 
gorat zen den heinean, zuhait zaren sinbolismoarekin lotu beharra ikusi du 
Jean Harit schelharrek, bizit zaren zuhait zarekin alegia: “l’arbre de vie sym-
bolise la vie même du peuple basque” (Haristchelhar, 2000: 6). Herriaren 
bizit zaren eta arimaren irudikapen sinbolikoa dugu Gernikako arbola, ikuspegi 
historiko-politikotik bada ere.

Iparragirreren kantuak berehalako arrakasta lortu zuen euskaldunen 
artean 1853an Madrileko Café de San Luisen aurkeztu zuenean. Euskalerrira 
etorrita, hemen ere harrera ezin hobea eman zit zaion kantuari. Baina kan-
tuaren kut su politikoaz ohartuta eta ent zuleen odola berot zen zuela ikusirik, 
Madrileko gobernuak Urret xuko bardoa Euskal Herritik kanporatu egin zuen 
ent zule euskaldun asaldatuak mat xinatu zite zkeelakoan, eta ez zen it zuli 

1. Schiller-en poema Azurmendik it zuli eta Int xaustik bildu du (ikus Int xausti, 1990: 20).
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1878ra arte (Rubio, 2003: 298). Gernikako arbola kantuaren eragina euskal 
nazio identitatearen eraikunt zan hain da agerikoa ezen lurralde guztietako 
euskaldunek himno ez ofizialt zat duten (Harit schelhar, 2000).

Iparragirrek eta A zkuek ez bezala, Felipe Arrese Beitiak 1876ko foru abo-
lizioaren ondoren idat zi zituen poemarik ospet suenak, haietatik asko Lore 
Jokoen giroan. Lore Jokoen testuingurua gogoan izan beharrekoa da giro 
horretan sortutako literatura, eta Lore Jokoak eurak, euskaldunen talde iden-
titatea kulturaren bidetik indart zeko erabili zirenez gero foruen galerak era-
gindako krisiaren ondoren. 1879ko lehen Lore Joko haietako irabazlea Felipe 
Arrese Beitia izan zen. Deialdiko sariketen artean bazen bat “Euskaldunen 
gauzic maiteena” gaia lant zen zuen lan poetikorik onenarent zat. Eskakizun 
horri erant zunez Arrese Beitiak Ama euskeriari a zken agurrak bert so 
sorta aurkeztu eta saria bereganatu zuen. Sari hori Asociación Euskara de 
Navarrak eskainia zen, Lore Jokoak antolat zen zituen erakundeak alegia, 
D’Abbadierekin batera. Saria irabazi zuen lanak nola edo hala erant zun 
egin ziola sari emailearen asmoari pent satu beharra badago, orduan 
Arrese Beitiak asmatu egin zuen euskara mint zagai hart zean, izan ere herri 
gogoaren adierazleen artean hi zkunt za ezaugarri adierazgarrienetakoa baita. 
Herder-en ustez,

[…] en cada uno de ellos [=los idiomas] está marcada la inteligencia de un 
pueblo y su carácter … el genio de un pueblo [no se manifiesta] en ninguna parte 
mejor que en la fisiognomía del habla (Menze, 2003: 37, oh.).

Eta ant zerakoa zen Humboldt-en irit zia ere:

La lengua es también la manifestación externa del espíritu de los pueblos: 
su lengua es su espíritu y su espíritu es su lengua, no se puede pensar a ambos 
más que como idénticos. Cómo en verdad se unen en una y misma fuente impe-
netrable, es para nosotros un misterio indescifrable (ikus Menze, 2003: 39).

Hi zkunt za eta nazioaren arteko identifikazioaren ikuspegi orokor hori 
euskaldunen egoerara ekarrita, emait za espero zitekeena da: kultur ezauga-
rri ugari banat zen dutenez gero, eta batez ere hi zkunt za bera darabiltenez 
gero, euskaldunek nazio bat osat zen dute (Humboldt, 2006: 19-29 eta 217; 
Zabaleta Gorrot xategi, 2003: 209-212; Zabaleta Gorrot xategi, 2008: 22-23). 
Baina Humboldtek euskaldunen naziotasuna arriskuan ikusten zuen euskara 
galzorian zegoelakoan estatuen eraginpean. Foruak galdu ondoren hi zkunt za 
nazio identitatearen ezaugarri are garrant zit suagoa bilakatu zen. Campionek 
jaso zuen Humboldten ikuspegia hi zkunt zak zeukan balioaz naziotasuna 
definit zeko orduan. Campionen ustez ere hi zkunt za naziotasuna denez gero 
(“la lengua es la nacionalidad”, ikus Elorza, 1985 1: 533), euskararen gara-
pena eta iraupena sustatu beharra dago, foruen defent saren gainetik, “De 
la conservación de la lengua vascongada” izeneko artikuluaren arabera (La 
Paz egunkarian argitaratua, 1876-10-5): “era la lengua, y no tanto las insti-
tuciones forales, lo que mantenía viva la identidad del pueblo” (Rubio, 2003: 
260). Herri gogoaren adierazgarri hi zkunt za dela esaten ari zaigu Campion 
ere. Arrese Beitia Ot xandioko santuginak Herder edo Humboldt-en ideiak eza-
gut zen zituela frogat zea lan nekeza izan liteke, baina Campionek bitarteko 
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egin zuela ont zat emanez gero, Volksgeist delakoaren kont zeptua euskal 
literatura eta poesia herrikoian aurkit zea ez da harrigarria. Joseba Int xaus-
tik erakut si du Campion Humboldt-en lehen hart zaileen artean legokeela, 
Nafarroako euskalt zaleak bere Gramática liburuan aipat zen baitu pent salari 
prusiarra (Int xausti, 1996: 628-629). Herder ere Campionek miresten eta 
aipat zen zituen pent salarien artean zegoen (Campion, 1900: VII). Iturrietatik 
ezean, giro kulturaletik eta dibulgazioko argitalpenetatik behint zat jaso zezake-
ten Arrese Beitia bezalako herri poetek volksgeist edo herri gogoaren nozioa.

Dena den, herri gogoari eskainitako tokia ez da berbera XVIII eta XIX. men-
deetako pent salarien sistemetan, eta horren islarik ere aurkituko dugu Arrese 
Beitiaren poeman. Ot xandiokoaren irudikapenean euskara-foruak bikotea 
ama-aita bikotearekin batera ageri da. Ama eta aita euskaldunen behinolako 
“guraso zar” mitikoak dira: euskara eta Tubal. Bikote bien arteko gainezarpena 
ez da erabatekoa, baina ama beti da Ama euskera. Foruak, ait zitik, aitarekin 
lot zeko joera dago: “Nun dira, bada, Tubal gur’aita, / zur’ondorengo garbiak? 
Nun dira bada zur’ume zint zo / Eta leialen legiak?” (Arrese Beitia, 1999 1: 
82). Hortaz, euskara-foruak aurrez aurre jart zean, aldi berean amaren eta aita-
ren arteko oposaketa iradokit zen da: “Euskeriari gorroto eta / gozau nahi bere 
foruak, dirala uste dot barru barrutik / auterestia zoruak. / […] Baldin euskera 
bizten ezpada, / Illt zat daukadaz foruak” (Arrese Beitia, 1999 1: 84). Beraz, 
foruen bizi-iraupenerako aldez aurretiko baldint za euskararen bizi-iraupena da. 
Hi zkunt zaren osasun egoera erabakiorra da.

Gurasoen irudia Herder-ek eta Hegel-ek, zeinek bere sistema filosofikoan, 
herri gogoari eskainitako tokiaren ezberdintasuna azalt zeko erabili izan da. 
Hona hemen aitaren eta amaren irudiei at xikitako balio ezberdinak Joxe 
Azurmendiren hit zetan:

Diferent zia nabarmena da Volksgeistak zein leku bestelakoa hart zen duen 
Herder eta Hegel-en pent samenduetan. Meinecke-k familiako irudi honen bidez 
konparat zen ditu biak, […]. Herder historian interesat zen duena herriak dira 
(ez Estatuak), eta herrietan hura interesat zen duena, kultura: Volksgeista ama 
bat bezala pent sat zen da, familian benerazioz maitatua, kulturaren alor guztiak 
haren haurrak dira. (Aitarik ez da pent sat zen). Hegel-engan familiako aita Estatua 
da, eta Volkgeista haren emaztea besterik ez da, hari haurrak emateko, hot s, 
Estutaren “helbururako helbide” soil (Azurmendi, 2007: 174-175).

Halat su, Arrese Beitiaren poeman ere estatuaren aztarna izan lite zkeen 
foruak galdu direnean (eta gogoan izan beharrekoa da garaiko zenbait eus-
kaldunen esanetan euskal probint ziak estatu zirela) herri gogoari ez dagokion 
estatu egitura berri batek orde zkatuta, begiak hi zkunt zari zuzent zen zai zkio, 
ama euskarari. Aita Tubalen present zia zeharo murrit za da ama euskarare-
naren aldean. Foruak galzorian edo galduta direla esaten da, baina aita 
Tubalen osasun egoerak ez du ke zkarik sort zen, agian erabakiorrena ama 
hi zkunt zaren egoera delako: hi zkunt za hilez gero (eta hi zkunt za herriaren 
gogoa edo espiritua da), herria bera ere hilko lit zateke. “Euskera il ezkero 
/ ez dot gura bizi” aldarri egingo du Arrese Beitiak berak, herriaren poetak, 
beste poema ospetsu batean.
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Hortaz, Erregimen Zaharrean foruek izan duten nagusitasuna euskal-
dunen talde identitatean hi zkunt zara igaro da foruen galeraren ondoren. 
Hi zkunt zarekiko ke zkak lehen ez bezalako indarra hartu du egoera berri hone-
tan, herri gogoaren bizi-iraupena jokoan dago eta. Arrese Beitiaren irudikapen 
poetikoan euskarari eskainitako garrant ziak Herder eta Humboldt-en jarrereta-
tik hurbilago dagoela erakut siko luke, Hegel-enetik baino.

2.  NAZIO IDENTITATEAREN SORRERA: EUSKALDUNEN ARTEKO BATA-

SUNERA ERRU GARBIKETAREN BIDETIK

Ama euskera hilzorian dagoela eta, egoera horren errudunaz ere haus-
nart zen du Ot xandioko poetak. Gure idazle foruzaleak xenofobot zat jo izan 
dira eta hala izango ziren bat zuk, baina Arrese Beitiaren poema honi dagokio-
nez badago zer zehaztu. Iparragirreren arbola santu emankorra gogora eka-
rrita, hara nola ikusten duen orain Ama euskarari a zken agurra egiten dion 
seme leialak 11. ahapaldian:

Eta nun dozuz, zeruko arbola, / Zuk ere jant zi berdiak? / Zure erramok billox 
dakustaz / Igar ta e zkur bagiak. / Ai mingarria! Gaztelako arrak / Jan deut suz 
sustrai guztiak, / Bai-ta biot za, bai-ta barruak, / Azala it xi-ta bestiak (Arrese 
Beitia, 1999 1: 88).

“Gaztelako arrak”, hortaz, jan omen di zkio barruak Gernikako harit zari. 
Baina poema arretaz eta osotasunean irakurriz gero, hasierako inpresio hori 
egokitu beharra dago. “Gaztelako arrak” bere bidea egin badu, euskaldu-
nek “euskeriari gorroto” izan diotelako egin du, goragoko aipu batean ikusi 
dugunez.

Erretorikaren hiru generoetatik iudizial edo forenseak salaketa eta 
defent sa ditu helburu. Defent sarako aukerarik ahulena deprekazioa da. 
Deprekazioaren arabera bere burua defendit zea baino beste aukerarik ez 
duenak, bere errua onartu, egindako kalteagatik barkamena eskatu, damua 
erakut si eta berriro ez duela halakorik egingo esan behar du. Deprekazioaren 
topika2 hori Arrese Beitiaren poemaren muinean dago:

Geur’erruz bada ekarri dogu / Eriot zako unera / Berbeta eder, gozo ta leun 
au / Beste munduko atera (9. ahap.). Zer aldaikezut, Ama, bakarrik / Agonia 
estu orretan? / Zotin, zizpuru, negarrez urtu / Et zinik zeure oñetan; / Parka 
eskatu seme danent zat / Biot zez bene-benetan, / Zuri arimia lagun ipinten / 
Jaungoikuaren eskutan (13. ahap.).

Hortaz, ama euskararen seme-alabak dira amaren egoeraren erant zun-
kizuna dutenak eta amarekiko jarrera aldatu behar dutenak. Honetan ere 
Ot xandiotarra Campionekin bat zetorren:

2. Deprekazioa egiteko prezeptibaz erretorika klasikoan ikus Lausberg §§ 192-194. Laus-
berg-ek oso laburtuta dakart za prezeptu horiek, baina iturri nagusiak aipatu ditu.
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El enemigo que nos aniquila, el enemigo que pretende borrar hasta el nom-
bre de euskaldunas […] es enemigo doméstico. Vive entre nosotros, se llama 
como nosotros, pertenece a nuestra raza y familia […] La gravedad de la crisis 
actual estriba en que la dejación de la lengua vasca va pasando de la categoría 
de inconsciente, involuntaria, a hecho voluntario, consciente, perpetrado con deli-
beración (ikus Corcuera, 2001: 148).

Euskaldunen lurraldeak eta herritarrak banat zen dituzten estatuen poli-
tika zapalt zailea borti zki salatu zuen Campionek, baina begiz galdu gabe 
euskaldunen ut zikeria eta epelkeria, batez ere goi mailakoena (Int xausti, 
1985 2: 384-385). Kexua ez zen berria. Larramendi ohartua zen arazoaz, 
eta XIX. mende hasieran aita Juan Mateo Zabala frant ziskotarra mingosturik 
zegoen euskara “gustien osticopean” ikusten zuelako, “iñoc bere icusi gura 
ez dabela; eta euscaldunac eurac erbestetu eta aaztu gura leukela” (ikus 
Altuna, 2003: 140).

Tubalen mitoa bereganat zen duen heinean, Arrese Beitiaren poema 
jatorri etnikoaren mito batean (“myth of ethnic descent”) oinarrituriko dis-
kurt sot zat jo daiteke. Smithek mito horiek izan ohi duten garrant zia talde 
identitatearen eraketan azpimarratu du. Izan ere, mito horien aldi berria, 
Erromantizismoa alegia, uztarturik zetorkion nazionalismoaren ideologiari, 
zeinak gizabanakoen eta kolektibitatearen arteko harreman “egia zkoen” 
ikuspegi orokorra hezurmamit zen bait zuen (Smith, 2000: 1397). Indar 
nazioalista bakoit zak bere jatorri berezia duen arren, jatorri etnikoaren mito 
horiek osagai beret suak ageri dituzte: sorrera unea; lekurat ze eta migrazioa; 
ant zinatasuna; garai heroikoa edo urre zko aroa; gainbeheraldia; eta a zke-
nik ernaberrit zearen garaia edo urre zko aroaren berrezarketa (Smith, 2000: 
1399-1405). Arrese Beitiaren poemak osagai horiek guztiak bilt zen edo 
iradokit zen dituen arren, a zken aurrekoan jarri du arreta, urre zko aroaren 
gainbeheran alegia, “A myth of decline, or how we fell into a state of decay” 
Smithen hit zetan. Urre zko aroa, noski, foruak indarrean izan diren garaia-
rekin identifikat zen da, apologistek ant zinateko urre zko aro hartako legeen 
aztarna soilt zat jot zen bait zituzten foruak, eta legeekin batera euskaldu-
nak bait lirateke orduko hi zkunt za gorde duten bakarrak (Madariaga Orbea, 
2008: 23-26). Apologisten oihart zuna bezain agerikoa da Ot xandioko santu-
ginaren irudikapenean soteriologia kristauaren eredua, salbazioaren historiak 
ut zitako lorrat za. Izan ere, kristautasunaren eragina ezinbestekot zat jo izan 
da Europako nazio identitateen sorreran, alde batetik Testamentu Zaharrak 
Israel nazio-estatuaren eredua eskaini dielako nazio berriei Jainkoarekiko itu-
naren kont zient zia eta guzti; eta bestetik tokian tokiko hi zkunt zen ida zkera 
sustatu duelako Bibliaren it zulpen, sermoigint za eta erlijio literaturaren bitar-
tez (Hastings, 2000: 229-257). Biblia irakurgai gogokoenen artean duen 
Arrese Beitiak ere galbideaz eta hondamendiaz dihardu hemen, baina dis-
kurt so horrexek berak t xertatuta dakar salbazioaren aukera, egindako okerra 
zuzenduz, damua erakut siz eta barkamena eskatuz barkat zen baitira beka-
tuak. Izan ere, kristauen aitort za edo penitent zia (sakramentua katolikoen 
artean) gorago aipaturiko deprekazioaren egokit zapen konfesionala baino ez 
da. Arresek penitent ziaren unean egin ohi den konfesioa eredut zat hartuta, 
pekatari soilaren tokian “seme leiala” jarri du herri pekatari osoaren izenean 
diharduela.
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Salbazioarako bidea, ordea, beranduago garatu zuen “Bizi da ama 
euskera” poeman, 1880an Maulen ospaturiko Lore Jokoetan aurkez-
turiko hartan, Duvoisinek eskatuta (Urrutia, 2004: 12). Euskera Amak 
berak iragarritako salbazio bidea espero zitekeena da: “Bizirik euki nai-
zuen, / Berbeta gozo eder onetan / Saiatu danok egiten” (Arrese Beitia, 
1991 1: 102). Campion ere irit zi berekoa zen hi zkunt zaren eta nazioaren 
arteko harreman estuari dagokionez, eta berak ere hi zkunt zan jart zen zuen 
herriaren salbazio-bidea Gramática de los cuatro dialectos (1884) izeneko 
lanari erant sitako oharrean: “El bascuence puede salvarse… y salvarnos. 
Querer es poder” (Int xausti, 1985: 385). Neurri batean behint zat, arrazoiz 
esan da Arrese Beitia Campionen alter ego bi zkaitarra dela (Elorza, 1985:
533)3.

“Bizi da ama euskera” poeman, Ama Euskera ez ezik, aita Tubal bera 
ere agertu zaio poemaren iturburu den seme leialari penitent zia berria eska-
tuz barkamerako. Euskal lurralde guztiak damua erakut si dutela ikusirik ere 
(“Orain guztiak negar dabe egin / ezaguturik okerra”), barkamena lort zeko 
anaitasunean bizi beharko dute: “Orain arteko ut s egitiak / Daukazuez barka-
tuak / Baldin bazare aurrera izaten / Anaiok alkar artuak (Arrese Beitia, 1999 
1: 100-101).

Beraz, salbaziorako baldint za den heinean, zazpi probint zien artean 
ordura artekoa baino batasun estuagoaren irrika erakut si du poetak, eta 
berarekin batera, poema idaztea eskatu dion Duvoisenek eta Lore Jokoen 
antolat zaileek ziur asko.

Bidenabar, apologistengadik jasotako Tubalen mitoaren a zkenetariko 
aipamenak Lore Jokoetako giro literarioan aurkituko ditugu ziurrenik. XIX. 
mende hasierarako tubalismoaren sinesgarritasuna ahult zen hasia zen 
pent salarien artean, euskaldunen euren artean ere: horra hor Mogelen irit zia 
(Tovar, 1980: 109) edo Astarloarena (Juaristi 1989: 185). XX. mendean, 
gerra aurreko poetek ahaztuak dituzte XIX.eko idazlan ugari elikatu zuten 
pert sonaia mitiko eta legenda zkoak, bai eta historikoak ere, eta historiari 
begirat zen dioten adibide bakanetan ere ordura arteko literaturan oihart zun 
nabarmenik gabeko uneak dira oraingoan arreta jasoko dutenak, Lauaxetaren 
“Amayur gaztelu belt za” esate baterako. Arrese Beitiak Tubalen mitoa bilt zen 
duenean apologistengandik zetorren tradizioan t xertat zen du bere diskurt soa. 
Eta hala ere azpimarratu beharrekoa da tradizio hori zenbateraino bihurtu eta 
aldatu duen. Tubal pert sonaia biblikoa Gaztelako gortearen babespeko his-
torialariengandik apologista euskaldunek bereganatu zutenean prestigiodun 
sorrera mito batekin lotu nahi zituzten euskaldunak, Tubalek Iberia osora 
ekarri eta hedaturiko hi zkunt za zaindu zuten bakarrak zirelakoan. Mito horren 

3. Ot xandiokoak Sabino Aranarekin bat egin zuen euskara eta erdararen arteko banaketa 
binarista eta manikeoan, baina Aranak berak a zken aldiko jarrera pragmatikoa garatu baino 
lehen bere burua Arrese eta Campionengandik bereizi zuen bakezaleak zirela egot zita (ikus 
Zelaieta, 1978 eta Zelaieta, 1999).
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bitartez Monarkia Hispanikoan irrikat zen zuten tokia legitimatu nahi zuten 
apologista euskaldunek lehen espainiarrak zirelakoan, godoena bezalako 
jatorri beranduagokoa aldarrikat zen zutenen aurrean. Beraz, Tubalen mitoa 
ezin egokiagoa zen monarkiarekiko lotura irudikat zeko eta aldi berean monar-
kia horretako beste kideengandik bereizteko. Arrese Beitiaren irudikapenean, 
ostera, Tubal euskaldun guztien aita gisa soilik dago aldarrikatua, eta ez 
Espainiarekiko lokarria izan zitekeen heinean. Beraz, Tubalen it zalpean bildu-
takoak euskara gorde duten lurraldeak baino ez dira, euskara inoiz lurralde 
zabalagoetako hi zkunt za ote zen gogoan hartu gabe. Euskararen lurraldeo-
tako bizilagunak dira jatorriz dago zkien anaitasunak baturik aurrerant zean bizi 
behar dutenak.

Arrese Beitiari, eta berarekin batera Lore Jokoen inguruan jardun 
zuten poeta, idazle, sariketa literarioen antolat zaile eta epaimahaiko, 
eta orokorrean kultur eragile eta mezenasei ere zazpi probint zietako 
euskaldunak irudikaturiko komunitate (“imagined community”) begitant zen 
hasi zit zai zkien, nazio alegia, Andersonek nazioarent zat proposaturiko 
definizio ezagunaren arabera: “it is an imagined political community –and 
imagined both as inherently limited and sovereign” (Anderson, 1991: 6). 
Burujabet zaren a zken aztarnak galdu izanak ez zuen esan nahi burujabet zari 
uko egin zit zaiola, berreskuratu beharrekoa zela baizik, eta oraingoan beste 
lurraldeetako euskaldunekin batera. Euskaldunen arteko batasunaren ke zka 
“Ama euskeriaren a zken agurrak” idat zi orduko ere bazuenez gero, gogoz 
hartuko zuen Duvoisenen eskaria poema berria idazteko: “Duvoisen jaunak 
eskribidu eustan iminteko beste eresi bat batasunaren gañean eta Euskera 
bizi zala” (Arrese Beitia, 1999 2: 1232). Duvoisenek 1879ko azaroaren 8an 
d’Abbadieri idat ziriko gutunean Arreseren jarrera onaren berri eman zion: 
“M. Phillipe de Arrese va nous envoyer un nouveau chant. Il veut pousser 
tous les Basques à l’union nationale, et à laisser les Espagnols s’agiter 
à leur guise” (Goyhenetche, 1997: 182 eta 196). Beraz, euskaldunak 
elkart zera bult zatu nahi ditu Ot xandiokoak, eta aldi berean espainolengandik 
bereiztera, haien arazo dinastikoetatik batez ere. Zent zu zkoa da Manex 
Goyhenetcheren irit zia Arrese Beitia gerra karlisten amaieratik Aranaren 
nazionalismora doan trant sizio aldikot zat jot zen duenean. Ez da harrigarria 
Lore Jokoetako poesia sariketen giro honetan sortu eta garatu izana “Zazpiak 
bat” dibisa, lehenagoko “Hirurak bat” edota “Laurak bat” gaindituta. 
Campionek Asociación Euskara de Navarra erakundearent zat aldarrikatu 
bazuen ere horren meritua (Campion, 1985: 289; ikus Nieva Zardoya, 
1998: 401), Xabier Alt zibarrek erakut si du Larramendiz geroz lurralde 
guztietako euskaldunen arteko batasunaren ideia giroan zegoela Euskal Herri 
penint sularrean nahiz kontinentalean (Alt zibar, 1998: 664).

Nazio identitate hori diskurt so poetikoan hezurmamit zea ez zen ondo-
riorik gabekoa izan. Arrese Beitiak 1879an Elizondoko Lore Jokoetako sari 
nagusia irabazi zuenean, epaimahaiaren erabakia isilpean jakinarazi zit zaion 
irabazleari poemaren gaiak Lore Jokoak berriro ospat zeko debekua ekarri 
behar zuen beldurrez a zken gerra karlista zela eta oraindik setiopean zegoen 
Euskal Herri penint sularrean (Toledo, 1998: 537). Nafarroako Asociación 
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Euskara zen diru saria jarri zuena eta erakunde berak argitaratu zuen 
poema irabazlea Revista Euskara aldi zkarian baina ez ziren ausartu gaztela-
nia zko it zulpena eransten (Urrutia, 2004: 12). Ahaztu gabe zegoen nonbait 
Iparragirrek larrutik ordaindu zuela “Gernikako Arbola” kantuaren arrakasta. 
Kantu hori diskurt so poetikoak gizartean izan zezakeen eraginaren adibide 
argia zen. Elizondoko Lore Jokoen antolat zaileen beldurrak ez ziren mamitu 
a zkenean, baina estatuen nazio identitate ofizialekin talka egitera deitua 
zen beste nazio identitate baten sorrera ageriko egin zen orduant xe bertan. 
Identitate hori ondorengo urteetan hedat zeko eta politikoki antolat zeko oina-
rriak jarri ziren heinean, aurre-abert zaletasun giroa bizi zen Lore Jokoetako 
poesia lehiketetan 90ko hamarkadan (Harit schelhar, 1998: 653). 1896tik 
aurrera Arrese Beitiak berak ere Sabino Aranaren ideologiarekin bat egin zuen 
(Urrutia, 2004: 12).

Erregimen zaharraren amaiera traumatikoa izan zen euskaldun asko-
rent zat, baina galera ugarien artean ere, hi zkunt zari arreta eta duinta-
sun berritua eskaint zea etorri zit zaion. Eraberriketa horren asmat zaileak 
d’Abbadie eta Campion bezalako eragileak izan baziren ere, herri-poetei zor 
zaie hi zkunt zarekiko ideia eta jarrera berri horiek alde batetik euren lanetan 
gauzat zea, eta bestetik herri xeheari eskaint zea, irit zi publikoan zuten eragin 
zuzenaren bitartez Lore Jokoak bezalako ekitaldiei esker. Ez nolanahi, garai 
honetan lekutu da euskal poesiaren instituzionalizazioa kultura eragileek eta 
eragileok sorturiko talde kulturalek, poesia lehiaketek, aldi zkari eta bestelako 
argitalpenek eraikia (Lasagabaster 2002: 100-103; Aldekoa, 2003: 11-12; 
Rubio, 2003: 254-331).

Egiteko horretan Arrese Beitiaren ekarria aitortu beharrekoa da. Poeta 
estimatua izan zen Arrese bere garaian, egun ez bezala. Laudoriorik han-
dienak behar bada Campionek eskaini zi zkion. Pent salari nafarraren ustez 
Arrese zera zen: “lo más que puede ser el hombre, y sobre todo el poeta: 
personificación de un pueblo entero”, aberriaren barruko nahiz kanpoko iru-
dia ondoen islatu duen poeta:

Arrese es un gran poeta, pero un poeta euskaro, y a mi modo de ver, en 
la expresión del sentimiento de la patria, el más acentuadamente euskaro de 
todos. Tomad cualquiera de sus grandes poesías y contemplaréis el reflejo moral 
y físico de la patria baskongada (Campion, 1900: XVII eta XXI).

Campionek Arrese irudikatu du Herder-ek Ossian ezagut zera eman zuen 
Macpherson eskoziarra irudikatu zuen bezala:

Le poète moderne [Macpherson] est alors l’exemple illustre d’un auteur 
véritablement national ayant su restituer le génie de son peuple. Tout comme 
Goethe, ou Shakespeare, dont Herder inclut des textes dans son recueil 
Volkslieder, au côté d’extrait s d’Homère, d’Ossian ou du Minnesang (Thiesse, 
1999: 40).

Herri gogoa ondoen adierazi zuelakoan, Campionek euskal poeta nazio-
nal gisa kanonizatu nahi izan zuen Arrese Beitia, geroak toki hori bermatu ez 
badio ere.
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