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José Ignacio Tellechea gogoratuz

E z da batere erraza, aitor dezadan haseratik, J. 

Ignacio Tellechearen mailako pert sonen ibilbidea 

lerro gut xi bat zutan laburt zea, hainbesteko lana 

egin duenaren datu eta alde garrant zizkoenak eta 

esangurat suenak ondo aukeratu eta adieraztea. 

Hori horrela izanik ere, Oarso aldizkaritik egin 

zidaten gonbidapena pozik onartu nuen, JW. Ignacio 

Tellechea maisuari zor diodan guztia zert xobait 

kitat zeko eta aldizkarian ditudan lagunei nire adiski-

detasuna adierazteko 

Oarso aldizkari honetan bertan, 1976ko alean, 

Jose Ignacio Tellecheak artikulu polita idat zi zuen 

bidea gait zat hartuta. (“El Camino. Meditación en la 

autopista) Azpitituluak dioen bezala, bideari buruzko 

gogoeta zen, bere ohiko gai historikoen artean, artiku-

lu bit xia, berezia.

Hara artikulu hartako pasarte bat zuk:

“Bideek ez dute hut sik egiten; beti eramaten 

gaituzte lekuren batetara eta errorerik gabe, nahiz 

eta ez izan guk desio dugun lekua. Errorea gurea da, 

inoiz ez bideena”…”Bidea asmat zea lortu nahi dugun 

jomugarekin dago erabat lotuta. Helmuga bat zuk 

gertukoak dira, berehalakoak; besteak, urrutikoak; 

badira azken helmugak ere , bizit zaren ibilbide guz-

tiari zent zua ematen diotenak”…”Bizit za bidea da, 

proiektua delako, destinoa, esfort zua”…..” Bideaz 

gain, bidaiaria dago: bidea egiteko borondatearekin, 

bidean sart zeko erabakiarekin, bidean ez galt zeko 

ardurarekin”.

Gogoeta interesgarriak, gizakiaren izaerari, 

jarrerari eta mundu honetako eginkizunari dagozkio-

nak, bizit zaren zent zuari lot zen zaizkionak.

Tellechea jaunak bidearen nondik-norakoak 

eta helmugak ondo finkatuak zituen. Bere bizit zaren 

proiektua gauzat zeko bideak aukeratu zituen. Bere 

bidea egin zuen, borondatez, erabakiz, esfort zuz, lortu 

nahi zituen jomugak aurrean zituela.

Bi bide izan ziren nagusi Tellechea jaunaren 

bizit zan: Elizaren zerbit zua eta gizonaren ezagut za. 

Lehenengoa apaiz izanez egin zuen eta bigarrena, his-

toria ikertuz eta adieraziz.

Lehengo bideari ez diot gaur eta hemen aipame-

nik egingo. Ezagut zaren bidean egin eta eman zuenaz 

arituko naiz ondorengo lerroetan.

Ezagut zaren bidetik abiat zen denak badaki 

nahikoa dela zerbait jakitea bere jakint zen mugaz 

jabet zeko. Horretaz konturat zeak bult zatu zuen eza-

gut zaren ahaleginean eta ibilbide amaigabean bidea, 

bere bidea egitera.

Ezagut zaren eremu zabalean historia izan zen 

aukeratu zuen alorra. Historiari lotutako gaiak azter-
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tu, jorratu eta landu zituen batez ere, ikuspegi des-

berdinetatik landu ere.

Lehenik eta behin ikerle izan zen. Benetako 

bokazioz ikert zen zituen gai historikoak. Makina bat 

paper, idat zi zahar, liburu eta dokumenturi kendu zion 

haut sa! XVI. Gizaldiko gaiak zituen gogoko, haietan 

sakondu zuen batez ere, denboran gertatuagokoak 

baztert zeke. Mundu zabaleko hainbat art xibategi eta 

liburutegik bazuten beraren berri. Zenbat ordu eman 

ote zituen ikerketa-lanean!

Baina bere lana ez zen hor amait zen, ez zen 

ikerlea soilik. Ikert zen zuena irakat si egin zuen, berak 

ezagututakoa erakut siz eta, bide batez, ikerle berriak 

sort zeko hazia ereinez, Irakasle izan zen urte askotan, 

Donostian, Gasteizen, Madrilen, Salamancan. Irakasle 

egokia.

Ikertutakoa unibert sitatetan eta ikastet xetan 

irakasteaz gain, idat ziz ere zabaldu zuen bere ezagut za 

zabala. Idazle oparoa izan zen. Bibliografia zabala du 

eta tematika aberat sa. Batetik, artikulugile gisa, aldi-

zkari askotan hartu zuen parte, 150 artikulu inguru 

idat ziz. Artikulu bat zuk aldizkari honetan argitaratu 

zituen, Errenteriaren inguruan idat ziz.

Beste autore bat zuekin egindako liburutan ere 

hartu zuen parte, hogeita zort zi liburutan hain zuzen.

Liburuak ere idat zi zituen eta ez gut xi . Hauetako 

bat zuk beste hizkunt za bat zuetara it zuliak izan dira. 

Esan dezadan, bidebatez, Tellechea jaunak gazteleraz 

idat zi zuela bere obra guztia.

Idat zi zituen berrogeita hamabi liburuetan gai 

historikoak dira nagusi. Hauetatik bat zuk bere ize-

nari oro lotuta gelditu dira: Carranza-ko art zapez-

pikua (23 liburu), Aita Larramendi (4 tomo), Santa 

Anako Karidadeko Monjak (8 tomo). Euskal gaiak eta 

Donostiarekin zerikusia duten gai historikoak ere pisu 

haundia izan zuten bere ikerketan eta idazlanetan.

Euskal gaiei dagokienez, hainbat pert sonaia 

izan zuen aztergai, hala nola, Unamuno, Loiolako 

Inazio Deuna, Aita Larramendi, Xabierko Frant zizko, 

Astarloa, Zuloaga, Francisco de Grandmontagne, 

Antonio Okendo, Jose Arteche, Katalina Erauso, 

Bilint x, Aita Donostia, Serapio Mugica, Legazpi, Jose 

Maria Salaberria, Et xegarai, Telesforo Aranzadi, R. M. 

Azkue, etab.

Euskal erakundeak eta gertakizunak ere 

aztert zen ditu bere artikulu eta liburuetan: Bat zar 

Nagusiak, Euskal Foruak, Euskal Ilustrazioa, Azkoitiko 

Zaldunt xoak, Bergarako Seminarioa, Euskal Herriko 

Adiskideen Elkartea, Korsario gipuzkoarrak Terranovan, 

etab.

Jose Ignacio Tellecheak, donostiarra izanik, ordu 

asko eskaini zion bere hiriaren historiari, bertako ger-

takizun historikoei, bere herrikide ezagunen inguruko 

pasarte eta gertaerei. Honen lekuko ditugu, batetik, 

“Donostiari buruzko ikerlan historikoen buletina”, 

berak zuzent zen zuena eta 1967tik 

aurrera, urtero, ale bat argitaratu 

duena eta, bestetik, “Donostia Gaiak” 

liburu-bilduma, Donostiari lotutako 

hainbat gai bilt zen dituena, pasarteak, 

pert sonaiak, erakundeak,…..

Bere bibliografia aberat s eta opa-

roaz gain, bada azpimarrat zeko zerbait. 

Idazle ona zen. Erraz ulert zeko moduan 

idazten zuen. Bazekien gauzak kon-

tat zen, modu sent zilloan eta ederrean, 

irakurketa ugariak at zean dituztenak 

soilik konta dezaketen bezala. Bazekien 

kontakizunaren erakargarritasuna eta 

historiaren errigorea uztart zen. Hort xe 

dago, besteak beste, historiari buruzko 

idazle baten lorpena. Bestalde, helburu 

hori lort zeko baliagarri zit zaion berak 

zuen formazioa eta kultura zaba-

la bezain aberat sa, bertakoa zein 

unibert sala.

Ikerle, irakasle, idazle, hizlari ere 

izan zen Tellechea jauna, liburuak aur-

keztuz, kongresu eta ihardunaldietan parte hartuz.

Ez dakit aukeratu zuen bidearekin asmatu zuen, 

bere bizit zaren ibilbide guztia-

ri zent zua eman zion eta 

zenbateraino lagundu zion 

bere helburuak lort zen. Argi 

dagoena da hartutako bideak 

fruitu ugari eta onak eman 

dituela ezagut zaren mundu 

zabalean, batez ere, historiaren 

ikerketan eta ezagut zan.

Euskal Herriak eta Euskal 

Kulturak asko zor dio Tellechea 

jaunari bere lanagatik, euskal gaien 

ikerketan eta zabalpenean egin duen 

ahalegin zint zo eta haundiagatik.

Donostia ere zorretan dago 

berarekin. Tellechea jaunaren iker-

keta eta argitalpenen ondoren, 

askoz gehiago ezagut zen dugu 

Donostiako historia, Donostiaren 

izaera, lehena eta etorkizuna.

Errenteriak eta Oarsoaldeak 

ere, bere neurrian, zerbait irabazi 

du Tellechea jaunaren lanarekin, 

bere artikuluekin. 

Liburuek gizonen ospea 

iraun arazten dute. Hauek desa-

gertu egiten dira, haiek iraun 

egiten dute. Jose Ignacio Telle-

cheak bere idat zien bidez 

irauten du eta iraungo du 

etorkizunean. 


