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   J. M. ARTZE Euskal poeta gipuzkoarra da, Usurbilen jaioa 1939. 
urtean. 1965. urtean zenbait idazle eta musikarekin “Ez dok 
hamahiru” taldea sortu zuen. Poesia lan garrantzitsuak eta 
abangoardiakoak plazaratu izan ditu eta ...laino guztien azpitik... 
eta sasi guztien gainetik ... (1973) Bide bazterrean Hi eta Ni kantari 
(1979) eta Ortzia lorez, lurra izarrez (1987), etab. Bestaldetik, 
bestelako lanak egin ditu ikus-entzunezkoak eta baita bere poema 
batzuen grabazioak. 

   SARRERA 

   Ortzia lorez, lurra izarrez  lana J. M. Artzek idatzi zuen 1987. 
urtean eta Elkar argitaletxeak argitaratu. Obra hau jatorri desberdin 
hainbat poema biltzen ditu. Alde batetik olerkien gehiengoa 
idazleak idatzitakoak dira, bestetik beste herri eta kulturetatik 
jasotako esaerak eta poemak bildu ditu. 

   Dena poema den obra honetan, poemek formari dagokionez 
egitura libre bat daukate eta errima batzutan ez da agertu ere 
egiten. Olerkiak baina espresaerari dagokionez oso aberatsak dira. 
Hauen antolakuntzak ,berriz, ez du ordena zehatz bat jarraitzen  
eta orrialdeko poema bat argitaratu izan da. Orrialdearen barruan 
ere kokapena bitxia da. 

   Lehen aipatu bezala poemek jatorri desberdina dute eta honek gai 
aniztasuna dakar. Obra bere osotasunean aztertuko bagenu, esan 
genezake bizitza edo bizi sentimenduen bilduma dela gaia. 
Olerkiak banan-banan aztertuz gero konturatuko gara gai asko 
agertzen direla, gehien bat: heriotza eta jaiotza, existentziaren 
zergatia, nortasuna, laguntasuna, maitasuna, hizkuntza eta honen 
eragina pertsonarengan, aberria, identitate propioa... 
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   Faktore honek, beraz,garrantzi handia dauka obra honetan eta 
ordena bat zehaztu gabea izateak iradokizunen mundurako bidea 
zabaltzen du. Horrela, obra modu desberdinetan interpreta daiteke 
eta beregan ziklo bat aurkitzean dago gakoa. Ziklo honek baina 
gauza desberdinak iradoki ditzake, pertsona baten bizitzaren islada 
dela lana. Urtaroen ziklotasunean oinarritutako lana dela. 
Mendebaldeko historiaren azterketa edo eboluzioaren ikuspuntu 
berria dela. 

   Laburbilduz esan genezake idazleak bere sentimenduak 
plazaratuz eta beste herri batzuen bizitzarekiko ikuspuntu batuz 
bizitza praktikorako gida egin nahi izan duela. Hau izango litzateke 
lan honen muina , eta gaurkogatik, prosazko obretan gertatzen den 
bezala pertsonaia, leku denborak eta bestelako formalitateak alde 
batera uzten dira. Obra honetan ideia sakonez gain estilo poetikoak 
jasotzen du protagonismoa. 

AUKERATUTAKO POEMEN BITARTEKO IRAKURKETA 

Jandore Isaak Siriarrak: 

Itun bidez sortu du Jainkoak, 

dakusagun mundua, 

eta isiltasunaren bidez, 

ez dakusagun mundua. 

 (40)  
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    Ikusi dugun moduan egitura libreko poema hau Siriatik ekarria 
da, edo siriar kulturan du jatorria. Bertan munduaren ikustera bat 
plazaratzen da bere jaiotzak gidatzen duena. Agerian geratutzen 
den moduan bi mundu ikusten dira: bizi garena eta beste bat:  
ametsetakoa, haraindikoa, egiazkoa... ezagutzen  ez  duguna. 

   Ideia hau dela eta aukeratu dut nik olerki hau. Txikitan eta 
gainontzeko umeen moduan beste mundu paralelo bat neukan, 
nirea propioa non ni agintari nintzen eta nire desioek eta ametsek 
errealitatea aurkitzen zuten. Mundu honetan batzutan ipotx 
nintzen, besteetan animalia edo pirata elbarria. Bertan beti nengoen 
pozik eta bakarrik jokatzen nuen, ez beste inon. Mundu hau 
propioa nuen eta ez zuen inork ezagutzen. Hemen dago gakoa, 
poemak dioen moduan isiltasunak sortu zuen. 

    Suposatzen dut orain antzeko zerbait gertatzen zaidala baina 
oso atsegina gertatu zait nire ume urteak artera ekartzea eta zein 
pozik bizi nintzen gogoratzea. Gaur uste dut, esan bezala, isileko 
mundu hori existitzen dela, baina gaurkoan sentimendu eta iritziek 
bakarrik osatzen dute, goitik begiratu eta aztertu egiten den mundua 
da, eta ez oso sarri bisitatzen dena. 

   Denok dugu gure mundu propioa, gure izaerarekin sortzen 
duguna, eta era berean garela garelakoak izanda denok ezagutzen 
dugu, urrunetik ez bada ere, hil ondorengo mundu hori. Galdera 
hau da baina, gure bizitzara ekarri behar dugu? Edo egonean utzi 
behar dugu? Poemak argi dio, bi mundu daude, beraz, biekin 
bizitzen ikasi beharko genuke, beldurgarria bada ere. 

Gizon isilaren atzean, 

bai, ezkutu daiteke ezjakinik, 
ezjakinetan ere haundienetarik, 

halaz eta isiltasunean 

ba da beraz jakinduria usainik, 
ezer ez dakienak berak ere asko baitaki 

dakienaz bakarrik hitzegiten duenean.  (43) 
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   Hau idazlearen olerkia  dugu eta bertan hizketaldien aurrean 
izaten ditugun jarreraz hitz egiten da. Nork ote daki gehiago 
denetatik, hitz egiten duenak edo dakienaz bakarrik hitz egiten 
duenak. 

   Uste dut poema honek gure izaeraren azterketa zehatza egiten 
duela eta honekin filosofia gaian ezagutzari buruz ikasitakoa 
datorkit burura. Sarri asko pedante deitzen ditugun horietakoak 
aurkitzen ditugu, horiek beraien iritzia edo bere komentarioa 
edonon eta edonoiz bota behar dutenetakoak dira. Pertsona mota 
hau gorrotatu egiten dut. Harira bueltatuz, filosofia gaian ezagutzari 
buruz ikasten denarekin lotzen dut hau. Sokratesek behin esan zuen 
hau “ nik gauza bakarra dakit, ezer ez dakidala” eta gaineratu zuen 
baieztapen hau dela ezagutza ororen iturria. Ni berarekin guztiz 
ados nago eta esango nuke aipatutako pertsona batekin topo eginez 
gero isilik mantentzen denak gehiago ikasten duela alde batetik 
zuzen jokatzen, bestetik zerbait berria solaskideak esandakoaren 
artean eta amaitzeko mundua nolakoa den. 

   Azken ideia honetan zentratu nahi dut nire komentarioa. Mundua 
gehien bat pertsonen bidez ezagutzen dugu, haiekin dugun 
harremanaren bidez. Esan beharra dago jendea bere ekintzek 
definitzen dutela, batez ere hitzek, nahiz eta batzutan kontrako 
irudia sortu. Oso garrantzitsua iruditzen zait hitz egiterako orduan 
zuzen jokatzea eta garen moduan agertzea. Dakigunaz bakarrik 
mintzatuko bagina ez genuke inoiz gezurrik esango. 

   Uste dut, eta hau da olerki honetan erakarri nauen ideia, 
gezurretan ibiltzeak ez diola inori mesederik egiten. Pertsonalki 
esan behar dut aurkitu ditudala gezurtiak bidetik, eta gezurra 
ezagutu bezain pronto nirekin jai izan dute, ezin izan dugu eta 
genuen harremana izaten jarraitu. Honekin esan nahi dut poztu 
egiten nauela ni bezala pentsatzen duten pertsonak aurkitzeak. 

   Askotan edo beti, esango nuke nik, onuragarriagoa da egia 
entzutea eta honen gainean bizitzea, gezur politaren itzalpean 
bizitzea baino. 
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XXVIII 

Aita, 

Nahi bezain ona ez duelako, 

maitatu ez duenak, 

maitatu ahalko ote du 

uste bezain ona atera ez zaion semea?  (58) 

   Poema honetan maitasunaz hitz egiten da eta pertsonen izaera 
finkatzeaz. Nik baina ez dut zentzu hertsian interpretatu eta oso 
metafora polita iruditu zait. Nire ustez bizitzan nola bizi beharko 
genukeen azaltzen saiatzen da, “ dagoenaz konformatu beharra 
dago”  topikoari azalpen bat ematen dio. 

   Aitarekin jatorria edo jaiotza interpretatu dut, sarri asko ez 
gaude ados gauzen jatorriarekin, hau dela eta ez ditugu onartzen. 
Maitatzea berriz onartzea edo aurre egitea litzateke, hauei, 
gertakariei, ez dagozkien kualitateak eskatzen oso jaioak gara. Hori 
dela eta egoera ezatsegina sortzen da, lortu dezakeguna baino 
gehiago eskatzen dugu eta honek ez gaitu bizitzen uzten. 

   Hemen garatuko nuke nik poemaren mezua edo aipatutako 
topiko horren azalpena. Daukaguna onartuz gero, ezin baino 
hobeto ezagut genezake egoera eta honek bakarrik emango liguke 
aldatzeko aukera. Hau izango litzateke txinatarren pentsamen-
duaren aplikazioa: edozein gaitzek dakar bere alde ona edo 
positiboa. Beraz, bizi dezagun ahalik eta filosofia biziez gaitza eta 
erabil dezagun bere onura. Maite dezagun semea aitak maite 
gaituen moduan. Hemen jarraitzen badugu munduak maite 
gaituelako da. 
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XXX 

Ezetz, motel! 

aurrera begiratzea 

ez dela hori, ez dela horrela; 

barren sakonak miatzea 

ez dela, barruaren barruz, 

burua hankartean sartuz 

hortik begia luzatzea! 

   Olerki honek beldurrak usatzera gonbidatzen gaitu eta nik 
aurrekoarekin, esanahian, lotu dudalako aukeratu dut. Aurrekoan 
bizi filosofia “positibista” batez hitz egin dut, baina ezinezkoa da 
bizitzan horrela jokatzea beti. Hori dela eta askotan ez ditugu 
semea eta aita maitatzen. 

   Orainean bolada txar bat pasa badugu eta aurrera egin nahi 
badugu. Beste modu batean bizi nahi badugu, horretarako ate bat 
itxi eta horma bihurtu behar dugu. Baina zer gertatzen da aurreko 
gela horretan geratzen diren zerekin? Gurekin izan nahi ditugu. 
Ezinezkoa dugu, ezin dugu atea zamaturik igaro. Atea igaro 
ondoren bestaldean aurkituko ditugu, baina beste modu batean 
egongo dira: argazki edo oroitzapen modura; difuminaturik. Berdin 
gertatzen zaigu bidaiatzen dugunean, ezin dugu gurekin ekarri 
bidetik aurkitzen dugun guztia, baina bai ekar ditzakegu nahi beste 
oroitzapen eta argazki. 

   Beraz, bizitzeko modua dugu olerki hau ere, aurrera egiteko, 
edozer jarduera praktikatzeko eroso sentitu behar gara eta samak ez 
dira batere onuragarriak. 

   Beharbada, antzina esaten zen moduan, eta egun ere, zergatik ez; 
Carpe Diem, goza ezazu momentua: horrela ez duzu aldapa gorarik 
aurkituko. Zaila da baina erregela hau aplikatzea, niretzat 
behintzat. 
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Begi onez behar diok heriotzari begiratu, 

lagunduko hau bizitzaz ez mozkortzen, 

lagunduko, ez aspertzen; 

lagun hoberik aurki ote dezakek, 

bizitzak itsu ez diezazkiakeen 

begi errez begiratukoak, 

begi argiz ikusi beharrekoak? 

Hegalpean zeraman herioak bizitzaren lorea. 

Herioa onartzean 

Naharo loratzen zaik bizia, 

Herioaren lur beltzean 

Ernatzen duk eta biziaren hazia 

Sortzean hasi bahaiz bizitzen, 

Sortzean hasi haiz ere hiltzen, 

Taupadaz taupada bizten hoan heinean 

Taupadaz taupada hoalarik itzaltzen... 

Eta horri zeritzogu bizitza. 

Eta, zergatik ez heriotza?  (81) 

    Ikus daitekeen moduan heriotzaz mintzo da, era berean, 
bizitzaz ere bai. Jende askok interpretatu egiten du hiltzeko bizi 
garela, baina zergatik ez esan bizitzeko hiltzen garela. Esaten da 
halaber, lagunek beti lagundu eta mesede egiten saiatzen direla, 
hortaz, zergatik ez egin heriotzaz gure lagunik onena. Poemak 
dioen moduan, berak lagunduko digu bizitzen, eta neurria 
aurkitzen. 

 Sarri asko pentsatu dut heriotzaz. Urrun sentitzen dudan zerbait 
da, baina era berean, beregan pentsatzeak motibatzen nau, bizirik 
jarraitzen dudala bermatzen dit. Heriotzarekin batera ere, esaten da 
amaitzen direla mundu honekin harremanak, beraz, ez dago gero 
damutzerik. Honekin esan nahi dudana da haserreak askotan ez 
direla batere onak, eguneroko hizkuntzan esaten dugun moduan 
izatea amargatzen digutelako. 
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   Haserreen zaku berean desioak sar ditzakegu, hau da, bizitza 
honetan dena dastatu behar da. Bizi beharra dago. Honek ez du 
esan nahi erantzukizun guztiak alde batera utzi behar direla, baizik 
hauek ere era goxoan bizi behar ditugula. 

 Heriotzari ez zaio beldurrik izan behar, munduan ezezaguna 
den kausa bategatik dena dago araututa. Ez ote da izango heriotza 
araututako beste ariketa soila. Beharbada heriotza soilik egiten gaitu 
bizidun eta pertsona. Heriotza hurbil bizi izan dutenek, esaten dute 
ziztu bizian pasatzen direla bizitzan gertatutako guztiak. Beharbada 
hau da benetan heldutasuna lortzea, eta ez diogun moduan 
zahartzarora heltzea. 

Egunsentia  ezkero 

ardiekin lanera. 

Eguna ixil igaro, 

gabaz ixil etxera 

—zer duzu, seme, esaizu, 

esan, gaixo al zera? 

—iluna jausi zait, ama, 

betiko, bihotzera. 

(97) 

   Olerki honek sentimendu ugari ekarri dizkit burura. Laguntasuna, 
maitasuna, errespetua izan dira beste batzuen artean. Bizitzan beti 
egiten dugu topo horrelako hitz potoloekin, eta nahiz eta definizio 
zehatz bat emateko gai ez izan, sentitzeko, bizitzeko gai gara. 
Gaitasun hauek gure beharrek ematen dizkigute, beraiek bultzatzen 
baikaituzte bizitzera, sentitzera. 

   Sarri asko baina gauzak ez dira guk uste moduan, eta 
norbaitengandik espero ez genuen jarrera jasotzen dugu. Honek 
dena buruz behera jartzen du eta ez dakigu zer egin. Horrelako 
egoera dakarkit gogora poema honek, sentimenduei guk ipintzen 
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diegu kontzeptua eta batzuetan aurkako bi kontzeptuek aurrez 
aurre egiten dute. Horrelakoetan sortzen dira haserreak. 

   Esan beharra daukat, ere, oso polita iruditzen zaidala idazleak 
hau espresatzeko erabili duen modua, oso originala, eguna eta 
gauaren bitartez, bizkarra ematen diren bi lagunen irudiaz. Honek 
gogorarazi egiten dit esaldi ospetsu bat: “bi ez dira haserretzen, 
batek nahi ez badu”. 

   Egia esan, esaldi honi ez diot esanahi handirik aurkitzen, batek 
nahi ez badu, horrek, gauza askoren sufrimendua suposatzen dut, 
eta batzutan egiptoarrek bihotzekin egiten zuten moduan gauzak 
pisatzea komeni da. 

Iturri zaharretik 

edaten dut, 

ur berria edaten, 

beti berri den ura, 

betiko iturri zaharretik. 

    Oraingo honetan idazleak bizitzan dugun eboluzioaz hitz egiten 
du, gure garapen pertsonalaz, psikologikoaz. Azken urte hauetan 
jende berria ezagutu dut eta lagun berriak egin ditut. Lagun 
berriekin, beraz, gauza berriak bizi izan ditut eta nire pentsatzeko 
edo hobeto esanda, jokatzeko modua ez da duela urte gutxi nuena. 
Lehengo lagunei honek ez die grazia handirik egin, edo esango 
nuke, ez dute ulertu, haiek pentsatzen baitute berdin jarraitzen 
dutela. 

   Gizakia ume izatetik heldu izatera pasatzen da, eta hemendik 
zahar izatera, momentu desberdinetan ere behar desberdinak ditu. 
Behar hauek asetzea da gure helburua, bideak aurkitu behar ditugu. 
Jende berriarekin, era berean, nire burua hobeto ezagutzeko gai 
izan naiz eta baita nire ingurua aztertzeko. Konturatu naiz duela 
urte batzuk maite nuena orain axolarik ez duela eta beste behar 
garrantzitsuagoak aurkitu ditut. Norbait izatea adibidez. 
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   Nire ingurua aztertzen dudanean iruditzen zait jendeak ez duela 
batere interesik aurrera egiteko, beren buruak modaren eskuetan 
uzten dituzte. Hau da, esaterako,larunbatetan “casco”ra joan behar 
bada, zergatia galdetu gabe joan egiten da, joan egiten ez dena, 
berriz, ez da gazte “normala”. Nik monotonia hori gorrotatzen dut 
eta jende askok ezin ditu nire galderak ulertu. Horregatik liluratu 
nau olerki honen espresaerak. Pertsona, iturria, beti da bera, baina 
jantzia desberdina da. Gorputzari, bihotzari eta gogoari entzun 
behar zaio, gauzak ondo egiteko modu bakarra da. Ni beti izango 
naiz pertsona bera, hemen egon edo Txinako mendi galduan. 
Pertsona berdina izango naiz nirekin nire nahiak eta printzipioak 
fidel betetzen saiatuko naizelako, bestela ez dago izaterik. 

LXI 

Ilhunbetatik irten bai, 

baina argitara iritsi ez...: 

Hori da ametsa, 

eta hori, bizitza. 

   Orain arte bizitzaren izaera perfektua adierazi dut. Alde batetik 
heriotzaren ikuspuntua, laguntasuna eta antzeko pentsamenduak, 
kontzeptu eta jokamolde perfektuak... 

   Bizitzan baina dena ez zaigu nahi genukeen moduan ateratzen 
eta atsekabeak sortzen zaizkigu. Honek baina ez liguke beldurrik 
eman behar, poemak dioen moduan argitara, eguzkitara atera ez 
den ametsa da, eta noizbait aspertuko da lo egiteaz. Egunero 
aurkituko ditugu horrelako egoerak eta era berean errealitatearen 
zati dira eta horrela onartu behar ditugu. Poema honen bidezko 
adierazpena oso polita iruditzen zait, horrelako ideiek egiten dute, 
sarreran esan dudan moduan eguneroko bizitzarako gida liburua. 
Bizitza zer den beraz definitu dugu, eman ditugu baita bizitza 
zuzena edo behintzat norberarekiko justua izateko zenbait modu, 
orain zerbait gehiago falta zaigu gu definitzeko eta obraren muina 
adierazteko. Nor edo zer ote gara? 
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Erdara gorrotatzeak ez darakutsa 

horregatik euskara maite denik. 

Euskarak behar duen maitasun indarra 

ez dezagun erdara gorrotatzen erre. 

Geure herri maite honi 

zorionik onena opa diogu! 

Eta okerragorik ez 

beste herriei, 

beren lurretan! 

(152) 

 Poema honetan  euskaraz, hizkuntzaz, hitz egiten da. Bertan eta 
aurreko eta ondorengo poemetan euskarak gaur egun bizi duen 
egoeraz mintzo da idazlea. Niretzako baina, euskarari eskainitako 
poema hauen artean aukeratutako  hauek bestelako esangura dute.  
Maiz esan da Euskal Herrian atzerritarretatik bereizten gaituen 
gauza edo zera hizkuntza dela, honek izaera berezia eman digu 
eta. Gogoratu behar da hizkuntza bakoitzak mundu ikuskera bana 
dakarrela. Beraz, nik ildo horretatik interpretatu nahi izan ditut 
poema hauek.  

   Pertsonoi, herriei bezala, izaera batek sortu eta arautu egiten 
digu. Izaera hau bizi baldintzen arabera aldatu egiten da; hortaz, 
esan daiteke herri bakoitzak izaera bat duela. Gaurko honetan 
herriaz baino pertsonaz mintzatzen jarraituko dugu. Nik uste dut 
gure ideiak, komunikatzeko eta bizitzeko motoreak direnak 
arautzen gaituztela, eta horregatik diot gure burua hizkuntza propio 
bat dela. 

 Hau onartzen dugula, poemak dioen moduan gure alde jokatu 
behar dugu, baina hurkoari inongo minik egin gabe, beraz esan 
bezala gurea mantentzen erre behar ditugu energiak. 

!13



   Horrela  eta lehen agindu moduan definitzen dugu gure buru, 
ideia multzo bat identitate bihurtuta. Izaki bat gorputzez eta 
adimenez sortua biziraupena bilatzen duena. 

CXVII 

Han, hik eta nik, 

biok bat, 

galdera bakar bat dinagu egingo, 

eta erantzun bat bakarra jasoko: 

—nor zaitugu? 

—zu nauzu. 

(210) 

 Hemen  munduaren eta gizakiaren arteko elkarrizketa aurkitzen 
dut, edota gizakiarena bere buruarekin. Nor nauzu, zu nauzu 
horrek adierazten du bakoitzak izan nahi duena izateko aukera 
duela bizitzan, hau da beti dago erabakitzeko aukera eta gure 
arabera, gure printzipioen arabera bizitzeko aukera. Honek ere 
definitzen du gizakia, aukeramena duen izakia da. Hau bai da ideia 
polita eta hasierako poemara itzultzen gara. Badugu mundu propio 
edo komunik? Hau da nire ustez bata bestearengandik 
desberdintzen gaituen faktorea. Lehenago aipatu moduan bi 
munduen arteko mugan bizi gara eta zeinetan hartzen dugun parte 
aktiboagoki definitzen gaitu, beraz gu definitzen gara izatez eta 
jatorriz inork inolako araurik ezarri gabe. Benetan modu borobila 
da bizitzaren zentzua ulertzeko. 

 Horrela  obraren azterketarekin amaitzen  dugu,  eta  poema  
hauen azterketarekin obrari buruzko nire ikuspuntua artera ekartzen 
saiatu naiz. Nik uste dut obra hau idazlearen bizitzaren idazlana 
dela. Adin nagusitan hasten da idazten  eta atzera egiten denboran, 
gero heriotzaren ideiaren bitartez aurrera egiten du denboran eta 
ideia berrien balorazioa egiten du. Bere gizartearen kritika ere 
egiten du idazleak baina nik uste dut, batez ere, bere existentzian 
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zergati bat bilatzen saiatzen dela aurrera egiteko idazlan honen 
bidez.  

   Oso atsegina izan zait obra hau irakurtzea eta uste dut oso 
erabilgarria dela, oso bizi filosofia aktiboa plazaratzen duelako eta 
beti nahiei erantzuten saiatzen dena.  Askotan bizitza behar bezain 
beste baloratzen ez dugula dirudi. 

   Obra honen formak eta idazteko estiloak ere aipamen bat merezi 
dute. Idazteko erabilitako errekurtsok obra honetan amaigabeak 
dira, horretan oinarritzen da eta idazlea, baina batez ere oso 
ulergarriak  dira eta iritzi aniztasuna zein interpretazio zabala uzten 
dituzte airean. 

   Formaz edo antolaketaz berriz, aitortu beharra daukat hasiera 
batean ez niola inolako zentzurik aurkitu, baina gero argi ikusi 
nuen ziklo bat eta sistema bat zegoela guzti honen atzean, bizitza 
bat.  Orrian olerkiek duten kokapena nolakoa den oraindik ez dut 
guztiz ulertu, baina esango nuke animuarekin, hau da ideia horiek 
burura etorritako momentuan bizitako poztasun mailarekin 
zerikusia dutela. Baita ideien jatorria izan litzateke irizpide 
idazlearentzako. Tituluak dioen moduan ortzia lorez eta lurra 
izarrez, bakoitzak bere mundua bizi du, eta sarritan zaila da 
hauetara hurbiltzea, baina zergatik ez horizonte lerroan gaueko 
lorategia. 
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