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Ba da urtebete gutxienean Erramun Peñagarikano ezagutzen dutela.
Erramun Alemania'n Kolonia'ko
urian, ekonomistak ikasten ari den
euskaldun gazte bat da. Irakurleak
konturatuko diren bezela bera da
gure Alemania'ko korresponsala.
Orain udara aldean Donostian arkitzen dut.

Esaten ditanez bai omen ditu zenbait gauz esateko. Ta onela itzegiten asten geralarik Kolonia'ko Unibersidadean dagoen Völkersunde,
Etnologi instituoatzaz itzegiten asten zait.
—Ondo ezagutzen al duk etnologi instituto ori?
—Ondo ezagutuko ez diat ba,
bertan urtebete baiño geiago zeramakit lanean eta.
—Ta orain eskuartean zer lan duzute?
—Orain oraingoz Mediterraneo
inguruko kulturetan arkitzen dituken jai ta jolas egunen kalendario
bat egin nai gendikek. Ortan gabiltzak beiñepeiñ. Baiñan ez dezakela
uste izan jai ta jolas egunen kalendarioa esan ditelako lan legun eta

garrantzi txikikoa izango dukenik.
Lana izenak adierazten diken baiño
sakonagoa duk. Gaiñera onelako lan
bat dato asko bildu erazitzen dizkik
beste edozeiñ lan baterako. Gizarteari, ekonomiari etab. dagozkien
datoak.
—Ta nolatan Mediterraneo inguruko kulturak
estudiatzerakoan
Euskalerria ere kontuan artzen ditek?
—Ba dakik nola emengo gauzetzat leku geienetan kontu garbirik
ez zekitela, baiñan nola era guztietara lan zearo interesante duken
orregatik alde batera uztea ez ukela
bidezkoa izango iruditu zitzaidauan.
—Ta lan oiek onera etorri gabe
egiten al dizkitek?
—Ez. Agorraren lehenean irixten
dituk Donostira. Alde ontara iru
talde zetoztek. Bat La Mancha'ra
joango duk, bestea Extremadura'ra
ta irugarrena Euskalerrian geldituko
duk agorra guztian. Euskalerrian
geldituko den taldea irukoa duk eta
nerekin lau.
—I, baiñan lan ori, dato jasotze
etab. agorrean zuen ekiñaldi onekin
bukatu al duk?
—Ez nikek orrelakorik nai. Jakiña duk gure artean gauzak zientifiko eran ikasten ez diagula oraindikan ikasi. Orregatik nik dei bat egin
nai nikek. Agirian zegok lehen esan
diten bezela bearrezkoa dukela dato
jasotzea ta gordetze orregatik iruditzen zaidak bearrezkoa eginkizun
ontarako norbeit bateren batzuek
luzaroan okupatzea.
—Ez ari apuratu zabalkundea gutxienean egingo diagu.
Eta emandako itza betetzeko asmoetan emen arkitzen duzute artikulun edo, obeto esateko elkar izketa tankerako lantxo au.
Alemanen, etnologo alemanen espedizio au Agorraren lahenean iritxiko da Donostira lehen esan bezela, seguru asko Donostiako aiuntamentuan rezepzio bat izango dute
egun orretan. Esan bearrik ez dago
alegin guztiak egin bear direla aleman oiei, jakintsu oiei ahal den laguntza geiena emateko bere lana
ahal den ondoena egin dezaten. Ez
bere protxurako bakarrik gure protxurako ere bai.

Euskal Gaztedia Kultura Bideetan
Jakin Aldizkariaren Historia
Benetan, oso zaill Jakin'etzaz itzegitea, Oso zaill eta oso errez.
Beste batzuek bezela ni ere euskal kulturara t a idaztera Jakin'
ekin ausartu naizelako. Orrek berak adierazten du Jakin'ek egindako lanik aundienetako b a t : jende berriaren etorrera. Jakin'en
lenengo a m a r aietan berrogei t a amabi izen berri dakarzki bere
orrietan.
ASIERA KO AUNDI-NAIAK
Jakin'en lenengo alea 1956'gn atera zen. Azalean arkitzen zanez teologilarien yardunak zebilzkin. Arantzazu'ko frantziskotar
teologilariak osatzen lehen indarra Euskalerriko beste apaiz eta
praille ikastetxekoen laguntzarekin. Asmoak ugari t a aundiak.
Saill ugari erabilli nai dituzte Jakin'en orrietan: Teologi-sailla,
Philosophi-sailla, Kultur-sailla, Antze t a Elerti, Saski-Naski t a
Alkar Izketa.
Jakin'i asiera eman zioten gazteak bi gogo berezi zituzten: k u l turarena t a euskera garbiarena. Orregatik gaiak sakon eta mamitsu erabilli nai dituzte. Euskaldunen aldizkari theorikoa nai
dute. Baiñan ekaitza ez dago urruti.
GARBIZALETASUNA DELA TA
1957'gn urtean sortzen asten diren gora-beherak Jakin'entzat
jokabide berri baten asiera esan naiko du luzarora. Orain arteko
etapa onetan aita Baztarrika frantziskotarra da Jakin'en theorikoa. Gutxi gora-behera, baiñan ala zela uste dut.
Urte ortan, 1957'gn. eztabaida gogor bat sortuko da Txillardegi ta aita Baztarrika'ren artean. Garbizaletasuna ta euskera egongo dira eztabaida orren erdian. Jakinlari geienak, Jakinlariak
Jakin'en idazten dutenak eta dira, aita Baztarrika'ren alde ateratzen dira baiñan polliki polliki aize berriak jaiotzen asiko dira.
Bigarren etapa onetan aita Joseba Intxausti t a gero Joxe Azurmendi izango dira.
Axular'en euskal idazleen estudioa orain asiko da Jakinlari
askoentzat. Bestaldetik berriz gai sakonegiak ere ez ote diren ain
komenigarri izango edo pentsatzen dute bateren batzuek eta orrela planteatuko da Jakin'en barruan izango diren eztabaiden iturri
bat. Zer da Jakin'en eginbearra, bulgarizasioa edo jakitunentzat
idaztea?
EMERETZI ALE
Orain arte Jakin'ek emeretzi ale argitaratu ditu t a azkenengo
sei aleak inpretan argitaratuak. Urtean irutan argitaratzen da
Pazko, aldean, Udara aldean eta Gabon aldean. Gaiñera apaiz eta
prailleetatiko Idazleak sortzen asi dira t a gaiak ere laikotzen.
Bear bada Jakin'ek bere asiera ezkeroztik zituen asmoetak ez
ditu bete izango. Bainan esan liteke azkeneko amar urte auetan
euskal literaturak eta euskal kulturaren aldeketan ba duela J a kin'ek zer ikusia ta zer ikusi aundia gaiñera.
REDAKZIOKO BILLERA
Urtero bezela ill onen ogeian eta ogetia batean Arantzazu'n
Jakin'eko redakzioaren billera izan da. Bertan azaldu diranez n a i ko prolema ba ditu une ontan Jakin'ek. Asmoak ugari t a itzak
beste orrenbeste baiñan gero egiteko orduan lanak egiteko orduan
ba dirudi itz t a asmo oiek aidean gelditzen direla. Baiñan orrek ez
du esan nai itxaropenik eza. Jakinlariak berritzen dijoazte. Arpegi berriak ikusten dira t a izen berriak entzun ere bai. Bear bada
ikusirik egiteko dagon guztia euskal kulturaren barruan bildurtzea t a itxaropena ere zerbait galtzea. Baiñan Jakin zerbait da ta
euskal kulturaren barruan zerbait esan nai du t a biziko da.
ZABALKUNDEA
Ba liteke Jakin zenbait lekutan ezaguna ez izatea. Jakin euskaldun ikasientzat egiña dago batez ere. Baiñan erriarengana ere
iritxi nai. Jakin eginkizuna guztion eginkizuna da. Arpidetu nai
baldin baduzute zuzenbide ontara idatzi: Jakin Santuario de
Aranzazu, Oñate. Emen arpidedutzak irurogei pezeta balio ditu t a
atzerrian berriz larogei. Ale bakoitzak emen ogei pezeta t a atzerrian ogei t a zazpi. Ale bakoitzak gutxi gora behera eun orrialde
izaten ditu.
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