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BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Argitalpen au Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin egin da.

II
EUSKERA ETA BIBLIA

JOANNES LEIZARRAGA
ETA PROTESTANTEEN EUSKERAZKO
BIBLI-ITZULPENAK
I*
Oraingo onekin, artikulu-sail bati asiera eman nai diogu, euskerazko bibli-itzulpenei ta bibli-euskeratzaillei buruz. Gogo onez eltzen diogu lanari.
Joannes Leizarragarekin asten gera emen. Ongi merezi du. Bera degu leenengoa.
Zor anditan dago euskera berarekin, eta, ain zuzen, oraintxe dira laureun urte bere
Testamentu Berria eman zigula. Orain dala laureun urte, 1571-an, argitaratu zuen.
Nafarroako Erregiñari eskeintzen zion, eta aren ondoren, euskaldun guztiei. Euskaldunentzat gertakizun eta opari gogoangarria benetan.
Unamunok bein baiño geiagotan mundo guztiari baietz esan zion aiTen, ez zan,
ez, bera euskerazko leenbiziko liburua. Etxeparek, beinik bein aurrea artu zion.
Leizarraga ez degu bere egunetako euskal-idazle bakarra ere; bederatzi urte lenago
atera zuen Elsok, euskeraz eta erderaz, bere Doctrina Christiana (1561), orain galdua
bada ere. Eta oraintsu jakin degunez, Leizarragaren egun beretan baziarduen idazten
beste apaiz batek, Donibaneko semea, Joannes Etxegarai izenez, eta Artzain Gorria
pastoralaren egillea. Berau ote da, higanautek gaizki erabillita, 1570-n il zan izen
bereko ta erri bereko apaiza? Ikus onen berri, L'Art poétique basque d'Arnaud d'Oihenart, Laffite jaunarena, eta Moreau-ren Histoire de l'áme basque, (p. 176).
Ez da bere lana, Etxeparena dan bezela, gure euskal-baratzeak berak sortua, ez
biotzak eta euskal-zaletasunak eraginda idatzia; auzoko alorretik aldatua da, erdal* Joannes Leizarraga, Testamentu Berriaren leenengo euskeratzaillea, Jaunaren Deia (1970,
33.zenb.) 271-285.
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izkuntzetatik itzulia, eta iñoren aginduz egiña. Ala ere, gure egunetan iritxi degun
gaindegitik begiratuta, euskera zaarraren lekuko bezala, ez dauka berdiñik, noski,
eta itzultzaillearen izena gaillen geldituko da bere aldiko ta geroagoko euskal-idazleen
artean.
Bere laugarren eun-urtea dalata, izkuntzalariek eta euskalzaleek ez dute, ez,
aiztuko Beraskoizko seme argi au eta sartzen gauden urte onetan gorespenik izango
du, bai, batzuen eta besteen aldetik.
Geure alegintxoa egin eta geure aletxoa ekarri naiez gatoz gu ere aren omenerako.
Liburu santuen euskeratzailleen berri eman gogo degu zenbait artikulutan; baiña aien
artean leku berezia eta ba nakako aipamena ez ote zaio zor Leizarragari? Urte askoz,
16-garren mendetik asi ta 18-garrenerarte, bera izan da bakarra alor orretan lan egiten.
Bera bakarrik ekarriko degu guk ere erdira, eta bere Testamentu Berria besterik ez
degu aztertuko leenengo artikulu onetan.

Joannes Leizarraga
Leizarragaren idaz-lana osorik iritxi zaigula dirudi; baiña bere bizitzako berririk
oso gutxi dakigu. Oraindaño ez digu iñork argitu ez noiz jaio zan ez noiz il. Ez
gaitezen arritu; berdintsu gertatzen zaigu beste batzuekin.
Itzulpen-lanetan asi zanez geroztik, orraitio, argi geiago ikusten degu bere biziari
jarraitzeko. Arteño, ezer gutxi.
Berak esan zigulako, Beraskoizko semea dala bakadigu. Baña noiz jaioa zan
edo bere gurasoak nortzuk ziran, ez da aztarrenik ageri. Apaiz katoliko izana zala
ere naiko argi dago. Baiña noiz apaiztua ta non apaiz izana? Ontaz illunpe itsuan
gaude. Testamentu Berria itzultzeko Pabera deitu ziotenean, Lapurdin zegoela besterik ez dakigu, ango errien batean apaiz edo erretor, nonbait. Lapurdin izana zala,
bere euskeratik ere ateratzen zuten Duvoisin-ek eta beste batzuk.
Haranederrek esan omen zuen, or 1550-tik 1560-ra, Calvinisten alderdira egin
zuelakoa: baiña Haranederren susmoa besterik ez da. Geiago ere esan zuen Haranederrek: erlijio berrira igaro zalako espetxean egona dala, alegia. Leizarragak Joana
Albrete-ri zuzendutako itz batzutatik atera zuen ori. Itz oietan, ordea, ez dago gauza
ain argi. Erregiñari esker ona erakutsiz, Beamora deitu ta an eguneroko saria eman
izan ziolako, onela dio: «Halaz eman izan zait, ithoa bezala azpitik nendukaten gogoarranguretarik, eta orhoitzeak ere buruko biloa latz erazitzen drautan kaptibitatezko
suiekzionetik ilkhiteko okasione eta moien». Itz oietan ez da ikusten kautibitate ori
lau orma-arteko illunperik izan danik; gogoarena izan zala dirudi gorputzarena baiño
areago.
Eleiza katolikoa utzi ta bide berriak noiz artu zituen ez dakigunarren, gutxi gora
bera badakigu noiz deitu zioten itzulpen-lanetarako: 1563-ko azkenean, edo 1564-ko
asieran. Orduan Paben izan zuten batzar-batean, calvinistek agindu au eman zuten:
«Lapurdin dagoen Leizarragari ona etorteko agindu bekio». Testamentu Berria, otoitzak eta kristau-ikasbidea euskerara itzuli bear zituen, eta, gero, berak nai baldin
bazuen, Euskalerriko bazterren batean ministro (eleiz-artzain) izateko gertatu. Ori
zan batzarraren naia, ta orixe Erregiñaren borondatea.
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Arrezkero, auexek dira aren biziko berririk irtenenak:
1565-n, maiatzerako bukatutzat du bere itzulpen lan guztia, eta Olorongo sinodoan lau artzai euskaldun izendatzen dira, Leizarragak egin duena ikusi ta zuzentzeko. Urte berean, Sauveterre-ko sinodoan, lau artzai oiek beren txostena ematen
dute. On irizten diote itzulpenari; baiña eztabaida sortzen da Leizarragaren euskerari
buruz, Euskalerri guztiko ez dala-ta. Euskera ongi dakiten beste batzuekin elkar
arturik, garbitu beite eztabaida ori.
Urrengo urtean, Nay-ko sinodoak Leizarragaren aipamena egin du: Iainkoak
doai andi ta ugariak eman omen dizkio, eta Sauveterre-ko batzarkideei esaten zaie
on litzakela gizon argi ori, Nafarroako errien batera bialtzeko.
Pabe-ko batzarrean, 1567-n, Leizarraga aztertu dute, beste batzuekin batean,
eta fede-aitormena egiñazi die, eta besterik gabe, artzai izateko on artua izan da
Beraskoiztarra, eta Labastidara bialia.
1569. Lescar-eko batzarrean aurkitzen da, beste euskaldun birekin batean, eta
Leizarraga euskaldunen artean lan egiteko nai dute.
Geroxeago, 1571-n, Rochellan degu bera, Testamentu berria inprentatzen. Antxe
idazten du Nafarroako Erregiñari egin dion liburuaren eskeintza.
Pabe-ko sinodoak Labastidara bialtzen du berriz ere, Testamentua ateratzen izan
dituen neke ta gastuak ordainduta gero; au, 1573-n gertatzen da.
Urrengo urtean, 1574-n, Pabeko sinodoak beragana bialtzeko agintzen du iru
ministro edo artzai euskaldunen semetxoak. Iru urte egingo dituzte berarekin euskara
ikasten; gero Lescar-era joango dira, Nafartarren eleiz-diruen lepotik, beren ikaspenak
an bukatzeko.
Andik urte batzuetara, 1582-n Labastida-ra eldu da Thou, aldi artako protestanteen istorigille ospetsua. An aurkitzen du Leizarraga, Testamentu Berriaren leenengo euskeratzaillea. Euskera nai erdera oso ederki egiten omen daki. Katolikoen
eleizan bertan egiten omen zituen bere itzaldiak, ordu gutxi batzuk beretzat arturik,
baiña iñori mifiik eman gabe, iñolako zaparradarik sortu gabe, pake giroan.
Azkenengo urteetan, 1593 eta 1596-n, Leizarraga ez da aurkitzen Pabe-ko sinodoetan; ordezkoa bialtzen du, zaarrez eta miñez bera ezin baita azaldu. Oraindio,
1598-n Labastidan jarraitzen du, artzai bezela. Eta azkenez, 1601-n, ondorengoa
izendatzen diote: Bustanobi, Donapaleuko zerbitzaria.
Beraz, 1598-tik 1601-ra bitartean il zala esan dezakegu, argibide zeatzagorik
azaltzen ez dan bitartean.

Artzai Ezkongabea, Artzai Euskalaria
Leizarragaz gaiñera, beste apaiz euskaldun gutxi batzuk ere jo zuten orduko
erlijio berrira. Guztien artean, au du berak nabarmengarri: ez zan ezkondu. «Non
marié» deitzen diote beretarren batzar-agiriak, eta artzai eskongabeari bezela neurtzen
diote bere lan-saria.
Orrez gaifiera, jakintsua da, liburu-zalea, eta euskeraren muiña ta barruak beste
bere lagunak baifio sakonago ezagutzen dituena; onetan maixutzat zeukaten beste
guztiek. Orregatik, beren erlijiokoen arimazaitzari beren semeetan iraunerazi naiez,
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Leizarragagana joten dute, beren aurrei euskera irakatsi ta euskaldunen artean artzai
izateko gai atera zitzan.
Beste oiek, bear bada, euskera aiztuxe zeukaten. Bearnora edo urrutirago joaten
ziran erlijio berriko gaiak ikastera, eta ola, gazte xamarrik atzerrira joanaz, beren
etxeko izkuntza galdu egiten zuten. Askotan aldatzen zituzten gero Euskalerritik
atzerrira, Bearnoaldera, eta erdalerritik Euskalerrira. Gaiñera, bear bada, beren semeei irakasteko astirik ez gaitasunik ez zeukaten. Leizarraga zan maixu bakarra
orretako. Bere urterik onenak Euskalerriaren biotzean egiña zan, euskaldun jaio eta
euskaldunen artean luzaroago bizia. Sustrai sendoagoak botata zeuzkan euskerak bere
gogoan eta mingañean.
Eta orrexegatik billatu zuten bera itzulpen-lanerako ere, beren Ebanjelioak eta
beste esku-liburuak euskeratzeko. Erregiñaren belarrietaraiño iritxi zen bere izenaren
otsa, eta ez zuten onik izan Bearnora eraman arte.
Itzulpen-lanetan
Erregiña 1562-garren urtean gelditu zan alargun. Arrezkero, gero ta sutsuago
ekin zuen erlijio berriaren alde. Urrengo urtean agertu zan Testamentu Berria bere
menpeko geienen izkuntzan, Bearnokoan, beste calvinisten eskuliburuekin batera:
dana, Joana Albrete-ri, Nafarroako erregiñari eskeiñirik. Eta orra orain euskeraren
aldia etorri.
Leen ere ikusi degu: Olorongo sinodoak (1564?) eman zion indarra asmoari.
Gizon andi batzuk jo zuten Leizarragagana, beronek Erregiñari egin zion eskeintzan
dionez: Erregiñaren Lieutenant Generala, Belsuntze eta Meharin jaunek, eta beste
adiskide batzuk. Oien erreguetan, Sinodoaren erabakiekin batera, Erregiñaren borondatea zetorkion. Ikusi, ez degu uste Erregiñak eta berak iñoiz elkar ikusi zutenik.
«Ezagun gabea bezala» agertzen dio bere burua Erregiñari. Ain zuzen, 1571-garren
urte orretan Erregiña bera izan zan, urriaren 17-n, Pabe-ko sinodoan: baiña egun
aietan Labastidako artzaia Rochellan zegoen.
Zer erantzun eman zien Leizarragak etorri zitzaizkion erreguei? Apurka apurka
beldur eta zalantza guztiak utzirik, baietza eman zuen, eta gaiñera egozten zioten len
neketsua bere gain artu.
Neketsua zan benetan, izan ere, berak aitortzen duenez. Egiteko zailla izan da,
dio berak, beste izkuntzentzat ere liburu santuen itzulpena, eta zaillagoa izan bear
gurean, ainbat zaillago «zenbatez nik eskribatu dudan lengoaje mota baita esterilenetarik eta dibersenetarik: eta oraino, translazionetan behintzat, usatu gabea». Naiago
luke berak neke ori besteren batzuk artzen balute. Antxinako Poedaretus ura bezala,
pozik legoke, bera baiño euskaldunago ta jakitunagoak milla sortuko balira, bera
bazterrean gelditzeko eta lan ori trebetasun geiagoz egiteko. Bein baiño sarriago,
bere eziña ikusirik, eta ain arazo andia artzeko gai eztala-ta, uko egiteko zorian egon
da.
Baiña, bestetik, arrazoi asko ikusten ditu, lanera «gogaeraziteko»: Ain basatiak
ote dira, bada, euskaldunak, jaunaren itza beren izkuntzan ezagutzeko erarik ez
eukitzeko? Jainkoaren itzak ez ote du izan bear sartzerik eta aurera egiterik Euska-
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lerrian? Orrez gaiñera, ez ote da sortuko beste bera baiño lagun gaiagorik eta denetan
jantziagorik, lan orretan laguntza eman dezaiokenik, «Obran esku edukiren luenik»?
Dana ondo begiraturik, eta Erregiñari atsegin eman eta bere asmoetan laguntza
eskeintzearren, baietz esan zuen, bere aalak egingo zituela: «gogo egin nezan, neure
ahal guziaren egitera».
Eta, eskatu zioten bezela, Pabera dijoa eta lanari eltzen dio. Ez du beste egitekorik. Erregiñak eta sinodoak agindu zuten erriaren ondasunetatik emateko berari
saria. Urte betean amaitu zuen itzulpena.
Galdera batzuk baditugu emen egiteko: Nondik egin zuen bere itzulpena: Vulgatatik, ala Gerkeratik? Ez ote zan frantzes-itzulpenen batez baliatu? Gai onetan argi
egiten Lafon jauna uste degu saiatu dala geien (Le systéme du verbe basque au XVle
siécle, t.l, p. 54-57).
Onela laburtu genezake beronen erantzuna: Leizarragak protestanteen aldetik
izan zuen ezkero Testamentu Berria itzultzeko egitekoa, errez ulertzekoa da protestanteek zerabilten prantzes-itzulpenen bat izan zuela aurrean. Oiek Olivetan zeritzan
baten itzulpena erabiltzen omen zuten, 1535-tik aurrera, askotan orraztu ta zuzendua.
Biblia orri, calvinistek zabaldu zuten orri, Ginebrako Biblia esaten zaio. Leizarragak,
1560-ko argitaldia erabilli zuen, bear bada. Orri jarraitzen omen dio askotan beraz,
ez Vulgatari ez Gerkerazkoari jarraitzen ez dionean. Noizik bein, ordea, Vulgataren
edo Gerkerazkoaren bidetik omen dabil, Ginebrakoa alde batera utzita. Beraz, labur
esanda, Ginebrako Biblia ori artzen du eredu; baiña, obeto iritzi dionean, ez zaio ari
lotu; Vulgata ta Gerkerazkoa ere aurrean izan ditu.
Eta bere itzulpen-legea zeaztasuna izan da. Berak ala dio: «Haur bai erranen
dut, ezen bethi orhoitik nola Jainkoaren manu expresa den haren hitzari deus edeki
eztakion ez eratxeki, hala egin ahal dudan fidelkiena egin ukan dudala».
Jainkoaren itzari ez zaio ezer kendu ez erantsi bear. Orregatik, noiz edo bein,
Jaunaren itzaren argigarri, euskeraz beste izen bat sartu bear izan badu liburu santuen
itzei zeatz ez dagokiena, olako itza letra xeeagoz jartzen du. Ortik jabetuko da
irakurlea ez dirala itz oiek «textu gorputz berekoak, baina deklaragarri iarriak».
Orregatik, aldea dago Leizarragaren Testamentu Berriaren itzulpenetik beste
protestanteen eskuliburuen itzulpenera. Emen ez da ibiltzen frantzes-textoei ain loturik.

Leizarragak zein euskalkitan idatzi zuen?
Euskera batetik bestera aldea dago. Ola da orain, eta ola zan Leizarragaren
egunetan. Egoera onek bere buruausteak ekarri zizkion gure idazleari. Zein euskeratan
idatzi? Bateko ta besteko itzetatik zeintzuk autatu, eta adiz-jokoetatik zeintzuk erabilli? Askotan egin behar zizkion olako galderak bere buruari. Korapillo onetaz
beingoan konturatu zala dirudi, lanean asi zaneko.
Onela dio berak: «Batbederek daki heuskal-herrian kuasi etxe batetik bertzera
ere mintzatzeko maneran zer diferentzia eta diversitatea den: razoin hunegatik sensu
egiazkotik aldaratu gabe, lengoajeaz den bezenbatean, ahalik gehiena guziei adieraziteari iarreiki izan gaitzaitza, eta ez xoil edozein leku iakineko lenguaje bereziri».
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Beraz, ez da iñongo leku iakineko euskera Leizarragarena; badu batzuen eta
besteenetik. Beraskoizko semea da; baiña, geroago, Lapurdin urteen batzuk egiña.
Bi euskalkiren jabe zan, gutxienez, geiago edo gutxiago. Zeiñi eman dio lekurik
andiena?
Arkaismo batzuk kontuan artu gabe, (eta badu Leizarragak olakorik), esan dezakegu, jakintsuen iritziz, bere euskarak Lapurdikoarena duela kutsurik geien, Lapurdiera dala geien batean. Batez ere, Testamentu Berrian. Idazlan txikiagoetan,
Zuberokoaren aztarren geiago badu, esaterako, gizoner, eta ez gizonei, Testamentu
Berrian, ordea, Lapurdiko bukaerak ditugu, fonetismoak Lapurdikoak dira, eta Lapurdikoak hitzak, naiz ta forma zaarretan.
Ala ere, emen egin genezake beste galdera bat: Nola atera zan liburu au leenengoz
Leizarragaren lumatik? Ikus degunez, Leizarragaren lana aztertzeko izendatu zuten
batzordekoei azaldu zitzaien euskalkien auzi au, aren lana ikusita. An ikusi zuten,
nonbait, ez zala guztientzat ain ulerterraza ark zerabillen euskera. Izan ere, zuberotarrak ziran batzordeko geienak: Joanes Txeberri edo de la Rive, lapurditarra,
Donibane Loitzungo semea; eta Piarres Landetxeberri, Tartas eta Tardets, Zuberoko
semeak.
Auzia erabakitzeko, beste batzorde bat sortzea erabaki zuten: euskeraren jabe
ziran batzuk artean bear zituzten, batasun batera etortzeko. Batzorde orrek nondik
nora jo zuen ez dakigu; sortu zanik ere ez, garbiago esateko. Ala nai ola, esan
dezakeguna da zuberotarrei ez zitzaiela batasunera bide orretan amor andirik eman;
oien euskerarik gutxi sartu zan Testamentu Berrian.
Besterik ezean, orraitio, iztegitxo bat sartu zuten liburuaren azkenean, Zuberon
erabiltzen ez ziran itz-mordoska baten itzulpenarekin. Obeki elkar artu zuten, noski,
lapurtarrek eta manexek. Baiña, nork daki non zan eta non ez zan orduan euskalki
batetik besterako aldea?
Beraz, Leizarragak berak eta besteak esan zutenarekin gelditu gaitezen: alegia,
ez dutela erabilli iñongo leku iakineko euskerarik, bai tarteko bat, eta tarte onetan
lapurdierak eraman zuela leoiaren zatia, andiena.
Leizarragak eta besteak esan degu. Kontuan izan bear degu, izan ere, Erregiñari
zuzendutako gutunean Leizarraga nika ari dala; baiña urrengo datorren eskeintzitzetan, euskaldun guztiei zuzendutakoetan guka ari dira. Ageri danez, emen ez da
bat bakarrik mintzo, bai batzordeko guztiak, guztien iritzia emanez.
Kontuan artzekoa dala uste det lerroetan esaten ziguna ere: «Badakigu ezen
denborarekin anhitz hitz eta mintzatzeko manera eridenen dela obra hunetan bertzela
hobeki erran zatenik». Aitorpen zintzo ta apala! Beren euskera iñork gaizki artu
baleza ere, irikita uzten dute bidea, obea egiteko gai danari obeki egiteko eskubidea
aitortuz. Badakite iñork iñoiz urratu gabeko bideetan dabiltzala: euskera, itzulpenetan,
artean «usatu gabea» dala. Beraz, ez da mirestekoa utsik gabekoa ez bada berena:
«Hunelako gauzak, guziz lengoaje oraino usatu gabe batetan, ezin behingoan halako
perfekzionetan iar daitezke, nola behar bailizateke».
Orregatik, prest daudela adierazten dute egin duten lana berriz ikusi ta zuzentzeko, urrengo argitaldi batean. Borondate oberik eta apalagorik ezin zezaketen erakutsi.
Ez dute neke makala artu euskaldunik geienek aditzeko euskera egitearren. Ez
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dute beti errezenera jo. Iñoiz itz berriak ere asmatu dituztela esango genuke. Esaterako, targoa ez ote da leenbiziko aldiz liburu onetan agertu dan itza? Guk ala uste
degu. Itz ori irakurtzen da bein Pauloren schisma esateko. Leizarragak berak asmatu
duela dirudi, berez bezala. Batzuek Paulotarrak, besteak Apolotarrak dirala diote?
Zuek ez erabilli olako ŕargoarik. Berdin esango nuke beste sustrai bereko itz batez
ere: bere buruentar, Pauloren filautoi edo seipsos amantes esateko.
Euskera zaarraren aztarnak
Itz berri egokirik badu Testamentu Berriak, eta bai euskera zaarraren aztamak
ere. Oartu zitzaien Larramendi, XVIII-garren mendean, eta bere iztegiaren itzaurrean
aipatzen ditu. Bi edo iru erakutsiko ditugu emen.
Euskera zaarraren aztarna du aditzaren agintzeko edo inperatiboko aditz-joko
batzuetan. Pitean pitean erabiltzen du urrengo gizalditik aurrera errez aurkitzen ez
diran inperatiboko forma bat, albei edo albeit aurretik duela: esaterako, albeileki,
albeintindoa, gure jakin beza edo bijoa-ien ordez.
Are geiago aurkitzen da leen-aldian, igaroan, orain subjuntiboan bakarrik erabiltzen degun beste forma bat: ethor zedin, egin nezan, gure etorri zen edo egin nuenen ordez. Onek ez du esan nai zen eta nuen, ezagutzen ez dituenik, beren aldian eta
bakarrean dijoaztela, beste laguntzaillerik ez dutenean, eta zearretako esaeretan: adibidez, ethor zedin esango du, batetik, baiña gero, ethorri zenean, bestetik. Forma
oiek Bizkaian oraintsurarte erabilli izan dira erri batzuetan eta kantaren batean entzuten
dira gaur ere.
Ez du zeresanik gutxi eman beste bere joera batek: bai Testamentu Berrian, bai
Kateximan eta otoitzetan, alkar-izketan eta galde-erantzunetan, ika ari da beti. Ika
itz eragiten die guztiei, bai Jainkoarekin ta bai beste nornairekin.
Onek ere ez du esan nai zuketarik ez duela ezagutzen. Ain zuzen, berak Erregiñari
egindako gutunean zuketa erabiltzen du Erregiñarekin: Jainkoarekin ika, baiña Erregiñarekin ez. Orregatik utsunetxoa aurkitzen diogu ontan Lafon jaunari, XVI-garren
mendeko euskal-aditzari buruz egin zuen liburuan. Leizarragaren zukako formarik
jaso ez duelako. Mordo bat bazuen an, atari-atarian.
Zuka-ikako gorabeera au Leizarragaren liburuan orain bezelaxe dago. Bizkaian
gure egunotaraiño askozaz arkaikoago azaltzen izan zaigu, Aita Bartolome-ren liburuetan ikusi liteken bezela. Adibidez: Aita Bartolomek dozu erabiltzen du plural
bezala; Leizarragak sekula ere ez, duzu esango du sigularrean, eta duzue, pluralean.
Zergatik derabillen ainbeste ika eta zuka ain gutxi? Beste auzirik degu or. Bear
bada, biblia zaarretan eta protestanteen otoitzetan oitura ori artu zutelako, gure idazleak bide beretik jo du. Gogoan izan dezagun, gaiñera, Leizarragaren lan guztia
itzulpena izan dala, itzez itz egindako itzulpena, ain zuzen. Orregatik bide bat artu
du: latiñezko edo frantsesezko tu guztiak hi egingo ditu; baiña bai frantzesezko vous
guztiak ere, zu edo zuek, bietara. Eta orixe da oraingo euskera; orixe da oraindik
ere, gai onetan, gure euskera beste inguruko izkuntzetatik bereizten duena; gurean,
vous bikoitza da, zu ta zuek; besteetan, bakarra, Leizarragak onetan ez dii beste
misteriorik, gure ustez.
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Testamentu Berria leenbiziko aldiz argitara
Ez dakigu zerk atzeratu zuen Testamentu Berriaren argitaratzea. Ain azkar egin
zan lana sei urte geroago agertu zan. Bearbada, leen esan degunez, luzeegi joan ziran
zuzentzailleen eztabaidak eta dana argitu arte, ez zan aurrerako urratsik eman.
Inprentako lana ikertu ta zuzentzeko, Rochellara bertara deitu zioten itzultzailleari. Antxe izenpetu zuen liburua Erregiñari eskeintzeko egin zuen gutuna.
Agorrillaren 22 zan. Baiña egunik gogoangarriena, inprentako lana bukatu zanekoa:
urrengo illaren, buruillaren 24. Egun au Leizarragak berak utzi zigun markatuta bere
egutegian.
Liburuak titulu auxe zekarren: «Jesus Christ / Gure launaren / Testamentu / Berria». Tituluaren azpian, Nafarroako Erregiñaren armarriaren irudia; armarriaren azpian, Mateoren Ebanjelioko, itzok: «Haur da ene seme maitea, zeinetan neure atsegin
ona baitut, huni beha zakizkiote».
Eta orrialdearen azpian: «Rochellan. Pierre Hautin inprimizale. 1571».
Emen Testamentu Berriaz bakarrik ari gera; baiña esan dezagun liburuaren ale
batzuekin batean, bazetoztela beste batzuk ere. Aldi artan Calvanistek atera oi zituzten
liburuak dira. Beren esku-liburu bezala erabilli oi zituzten: Calvinoren Advertimendua, Othoitza Ekklesiastikoaren forma, Baptismoaz, Cenaz, Ezkontzaz, erien bisitatzeaz eta Catexismea (oraintsu izen berri batekin berriro argitaratuak); eta Fedeko
Konfesionea (Confessio Galicana delakoaren itzulpena). Urte berean argitaratu zituen
Kalendrera, Bazko noz daten, eta ABC, edo Kristinoen instrukzionea. Oien berri
zeatzagorik ez degu ematen emen.
Beraz, ale guztiak ez dira berdiñak; batzuetatik besteetara baiño geiago edo
gutxiago daukate. Gaiñera, ale batzuetatik besteetara itz batzuen aldea dago, Lakonbe
eta Vinson jaunek erakutsi zutenez: diroano-dezakeano, arthalde-arthegi, diotsodiotsa.
Xeetasun oietatik ateratzen dute batzuk ateraldi bat baiño geiago izan zuela
Testamentu Berriak, edo ale guztiak, beintzat, ez zituztela batera inprentatik atera,
ateraldia luzatu egin zala. Eta ala dirudi.
Badirudi liburu au ez zala 1571-n berean banatu ta zabaldu. Urrengo urtean il
zan Nafarroako Erregina, eta norbaitek esana da liburu ori ikusi gabe il zala. Leizarraga bera ere Rochellan agertzen da 1573-garrenerarte. Orduan, azillaren 12-an,
ordaindu zizkioten inprentatzen artutako nekeak, eta urrengo urtean, 1574-garrenean,
Abenduaren 15-n Pabeko sinodoan erabaki zan Testamentu Berria nola ta nortzuk
zabaldu.

Beste bi argitaraldi
Ez da XVI-garren mendeko euskal-libururik Leizarragarenak baiño zori obea
izan duenik. Ainbat aldiz argitaratua izan da gero, bai zatitan eta bai osorik argitaratua.
Zatitan agertu diran puskak alde batera utzirik, bi argitaraldi izan ditu XX-garren
mende onetan bertan:
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1) 1900. Strasburg-en. Alemanian ezagutzen ziran aleetatik Linschmann eta
Schuchardt jaunek aterata. Testamentu Berria bakarrik ez; Leizanagaren idazlan
guztiak daude emen.
2) 1903-1908. Londresen. «The Trinitarian Bible Society» dalakoak aterata,
itxura danez, Dogson-en ardurapean. Testamentu Berria besterik ez (1).
Nolako arrera izan zuen
Gure idazle onen mendean idatzi ziran beste euskal-liburuetatik ia ez zaigu alerik
gelditzen. Leizarragarenak ainbeste daude, ainbat lekutan zabaldurik: Euskalerrian,
Madriden, Frantzian, Alemanian, Inglaterran, Erroman.
Erromako Kardenalen eskuetan izan da; kalonje, apaiz eta prailleen eskuetan
agertu da. Bai andikien eta legegizonen eskuetan ere. Bibliografi askok eman dute
bere berri. Iñoiz, ori bai, bitxikeririk ere esan dute: Berria norbaitek euskeraren
izentzak artu zuen. Nicolas Antoniok bere «Bibliographia Hispana» dalakoan leku
eman zion, Leizarraga española zelakoan, noski. Eta oraintsu, Gaztelako biblialari
batek (J. Pradok) bere latinezko «Institutionum Biblicarum Compendium» delakoan
aipatu du.
Ez dakit nola asmatu duten norbaitzuk ale gutxi iritxi zaizkigula, protestantea
zalako. Katolikoen amorruak surtara botatzen omen zuten liburu ori. Zorioneko sua!
Olakoxe sua bearko zuten beste orduko euskal-liburuak, zori obea izateko.
Egia esan, ez dakigu ez zenbat ale atera zituzten, ez gutxi ala asko zabaldu
ziran, ez nolako arrera izan zuen. Nolanai ere, erretzeen aipamenik ez degu irakurtzen
iñon. Orduko berririk asko iritxi zaigu, calvinistek berak emanda; baiña liburu-erretzeenik, itzik ere ez. Ortaz zenbaitek esana berak beren buruetatik atera dute.
Egiago litzake, gure ustez, beste zerbait esatea: alegia, ez zuela ez berprik ez
otzik sortu. Irakurle txarra izan da gure erria, eta galduak izan diran beste liburu
asko ere ez dira geiegi irakurtzez galdu ez agortu. Ez dago emen surik asmatu bearrik.
Oarpen oietxek egin zizkion euskaldunen batek Llewelyn Thomas jaunari, Urteren Ethorkia, beste protestante baten itzulpena argitaratu zuenari. Egia besterik ez
zion esan, gure ustez.
Testamentu Berria bera baiño bildurgarriago zitezkean katolikoentzat ark
geigarritzat zeuzkan beste calvinisten eskuliburuak; baiña alakorik gabe ere atera
zituzten ale batzuk. Oietako aleren bat izan zuen eskuetan Larramendik, Baionako
kalonje batek emanda, eta badakigu zer esan zuen: Nafarroako Erregiñaren armarriak
atarian ikusi ez balitu, ez zuela beingoan igarriko protestanteen liburua zanik.
Haraneder ez zan, orraitio, iritzi berdiñekoa izan: «Ezin gelditu da [Leizanaga],
bere obrari iretxiki gabe zenbait lekutan berak hartu zuen izurritik eta iretsi zuen
pozoiñatik». Onegatik egin zuen berak beste itzulpen bat, unengo menderarte argitaratuko ez zana.

(1) Orain Leizarragaren lan guztien edizioa daukagu, neronek utzitako ale batek Ordago-k argitaratua, 1571ko edizioaren kopia.
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Izurririk, pozoiñarik, egia esateko, ez dezakegu esan itsatsi zaionik Testamentu
Berriari. Auzi onetan, Larramendik arrazoia zuelakoan gaude, alde batetik. Baiña,
bestetik, egia da Calvinistena dala Leizarragaren itzulpena: calvinistek zerabiltzen
frantzes-bibliarena duela bere mamia. Leizarragak ez zion ezer kendu ez erantsi nai
jaunaren itzari. Calvinistek beren itzulpenean erantsi naiz kendu ziotena besterik ez
zuen kendu ez erantsiko.
Baditu olako bi eraskin, esaterako, Pater noster otoitzean: bat, Mateoren textoan,
eta bestea Lukasenean. Baiña ez dute pozoifiarik, ez dute ezeren izurririk. Mateorena,
oraintsu, Eleiza katolikoak ere bere mezan sartu du, ez noski Ebanjeliokoa dalako,
baiña bai, Didaje liburutik dakigunez, antxiña-antxiñako kristauak Pater noster orren
ondorean esaten zutelako. Ona gure Leizarragaren itzulpena: «Ezen hirea duk resuma,
eta puisantza, eta gloria sekula sekulakotz». Lukas-en eranskia, berriz, Mateo-renetik
artuta dago. Oraintsu, ekumenikoek egin duten itzulpenean ez daude ez bata ez bestea.
Leizarragaren itzulpena baiño urte batzuk lenago agertu zan liburu bera Beamoko
izkuntzara itzulita, eta ez omen da aren aztamarik. Onek ere gureak baiño zori
gaiztoagoa izan du. Eta iñork ez du surik aipatzen.
Aipa dezagun emen Llewelyn jaunaren beste iritzi bat: Urteren Ethorkiari jarri
zion itzaurrean dionez, Testamentu Berria Euskalerrian asko zabaldu balitz, gerotxoago Morgan-en Bibliak Galesko izkuntzari egin zion mesedea egin zezakeon gure
euskerari: euskera literarioa sortu, euskerari batasuna eman, euskalkien arteko banatasuna ausi. Zer esan? Balizko errotak iriñik ez omen da eioten, eta alperrik ariko
gera zer gerta zitekean asmatzen. Ala ere, Leizarragaren euskera ez zan, bere aldian
bertan, euskaldun guztien batasuna egitekoa, ez guztiek ulertzekoa. Berak ere bazekien ori. Nolabaiteko batasuna egin zezakean lapur eta nafartarren artean. Andik
kanpora, ez ain errez.
Zorionez gure euskerak Galesko izkuntzak baiño bizi obea izan ote duen nago,
eta Morganik gabe, bere banatasunean, osasuntsuago iraun du beste izkuntza askotxok
baiño. Ez da gauza utsa.
Batasunik gabe ere, bizi gera. Eta bizi geralako, ospatu nai degu gure Leizarraga,
gure batasunaren sortzaille bikaintzat, bederen.
Orain, beintzat, ez du arrera txarrik ez surik izango. Orain, beintzat, ez da aren
aldiko gudu ta burruka-girorik. Orain badakigu nor nor dan, non dan ta nora dijoan
orduko eztabaidazko gaietan, eta elkar ongi artzeko giroa sortu da.
Giro obe onen paketan, Euskalerriak maitez oroitu beza Beraskoizko seme argia;
biotzez gogoratu beza 1571-garren urtea, eta urte orretan buruillaren, iraillaren ogei
ta laua.
Egun onetan idatzi zuen Leizarragak bere egutegian, Kalendreran, euskaldunentzako berri on auxe:
«Egun hunequin Testamentu berria Heuscaraz lehenic imprimitzen acabatu. 1571.»
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Bibliografia
Artikulo au egiteko aztertu diran liburu batzu:
Leizarraga, Testamentu Berria. Batez ere 1900-n argitaratua.
Vinson, Bibliographie de la Langue Basque, p. 5-46.
Lafon (René), Le Systéme du Verbe Basque au XVIe siécle, p. 48-65.
Vinson, Schuchardt, Jaurgain eta Lacombe-ren lanak.
RIEV-aldizkarian, batez ere 1907-1908, eta 1931-an.
Moreau (Roland), Histoire de l'áme basque, p. 169-180.
OARRA: Nola da Joanes Beraskoizko seme onen izengoitia, Lizarraga, ala
Leizarraga? Berak frantsesez Lizarrague erabiltzen du; baiña euskeraz Leizarraga.
Onela jarri degu guk.

Leizarraga-ren Euskera (atalak)
Mat. 1, 18-21
Bada lesus Kristen sortzea hunela izan da. Ezen Maria haren ama losephekin
fedatua zela, ek elkargana gabe, izorra eriden zedin Espiritu Sainduaganik.
Orduan bere senhar losephek, zeren iustoa baitzen eta ezpaitzuen hura diffamatu
nahi, sekretuki utzi nahi ukan zuen.
Baina gauza hauk gogoan zerabiltzala, huna, launaren aingema ager zekion
ametsetarik zioela: loseph, Dabiden semea, ez aizela beldur eure emazte Mariaren
hartzera: ezen hartan konzebitu dena, Espiritu Sainduaganik duk. Eta erdiren duk
seme batez eta deithuren duk haren izena lesus. Ezen hark salbaturen dik bere populua
haien bekatuetarik.
Mat. V, 38-42.
Enzun ukan duzue, ezen erran izan dela: Begia begiagatik, eta hortza hortzagatik.
Baiña nik erraiten drauzuet: Eztiezozuela resisti gaizkiari; baina baldin norbeitek
io baheza eure eskuineko mathelan, itzul iezok berzea ere.
Eta hiri auzi egin nahi drauanari, eta eure iaka edeki, utzi iezok mantoa ere.
Eta nork ere nahi ukanen baihau bortxatu lekoa baten egitera, albeitindoa harekin
biga.
Eskatzen zaianari emok: eta hireganik maillebatu nahi duena eztezala iraitz.
Mat. XXII, 36-39.
Majistma, zein da manamendu handia Legean?
Eta Iesuek erran ziezon: Onhetsiren duk eure Iainko Iauna eure bihotz guziaz,
eta eure arima guziaz, eta eure pensamendu guziaz. Haur duk manamendu lehena
eta handia. Eta bigarrenak hura imdi dik: Onhetsiren duk eure hurkoa eure buma
bezala.
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Jn. I, 1-8.
Hatsean zen Hitza, eta Hitza zen lainkoa baithan, eta lainko zen Hitza. Itz haur
zen hatsean lainkoa baithan. Gauza guziak Hitz hartzaz egin izan dirade: eta hura
gabe deus ezta egin, egin denik. Hartan zen bizitzea, eta bizitzea zen gizonen Argia:
eta Argi hunek ilhunbean argitzen du: eta ilhunbeak hura eztu konprehenditu.
Izan zen gizon bat lainkoaz igorria, Joannes deitzen zenik. Haur ethor zedin
testimoniaje ekartera Argiaz testifika lezantzat, guziek harzaz sinhets lezatentzat.
Etzen hura Argia, baina igorri zen Argia testifika lezantzat.
/ Cor. 1,10.
Othoitz egiten drauzuet, anaieak, lesus Krist gure launaren izenaz, gauza ber
bat erran dezazuen guziek, eta ezten zuen artean targoarik; baina zareten adimendu
batetan eta gogo batetan.
II Tim, 3,1-5
Haur, bada, iakik, ezen azken egunetan izanen dela denbora perilosik. Ezen
izanen dituk gizonak bere buruentar, avarizioso, bantari, urgulutsu, disfamazale, aitaametara desobedient, ingrat, lainkoaren menospreziazale, afekzione natural gabe,
leialtade gabe, kalumniazale, moderamendu gabe, krudel, on diradenen gaitzetsle,
traidore, temerario, hantuak, lainkoari baino boluptatei obe erizle, pietatearen irudia
dutelarik, baina haren berthutea ukatzen dutelarik: aparta adi, bada, hetarik.
Apoc. XXII, 16-17.
Nik, lesusek, igorri ukan dut neure Aingerua gauza haur testifika lietzazuentzat
Elizetan. Ni naiz Dabid-en zaina eta jenerazionea, Izar argitzen duena eta goizekoa.
Eta Espirituak eta Esposak erraiten dute: Athor. Eta egarri dena, bethor; eta nahi
duenak har beza bizitzeko uretik, dohainik.

II*
Testamentu Berria euskerara itzuliaz, arlo onetan bukaturik gelditu zen Leizarraga-ren egitekoa. Ez zuen onek aurrerago jotzeko asmorik artu. Esan nai det: Biblia
osoa euskeratzekorik ez zitzaiola burutara etorri. Testamentu Berria itzultzeko agindua
besterik ez zioten eman, eta berak bere oldez eta gogoz ez zuen geiago egiteko
nekerik artu. Agindu ta ordaingu ziotena egiñez ase ta beterik gelditu zala dirudi.
Geienaz ere, egin zuen lana berrikusi, zuzendu ta obetzeko gertu zegoen. Ala
esan genuen lengo arkuluan. Orain zerbait geiago esan bear degu: gertu zegoela (eta
au protestanteen biblietan nabarmen eta arrigarri samar egiten zaigu), urrengo ateraldien batean, bere Testamentu Berria oarrez omitzeko ere, «baldin launak plazer
badu (ala dio bérak), pasaje difizilenen deklaragarri anotazioen ezarteko».

Protestanteen euskerazko Bibli-itzulpenak, Jaunaren Deia (1971, 34.zenb.) 18-29.
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Emen, bere aldiko Montaigne ospetsuaren iritziko zan, nonbait. Montaigne-k,
euskerazko Testamentuaren berri jakinda gero, ain zuzen, idatzi zuen Liburu Santuak
erri-izkuntzetara itzultzea ez zala naiko, erriak ulertzeko. Itzek ez omen daukate
errurik edo obenik, idatzirik aurkitzen dan guztia ulertu ezin bada. Bibliaren pasarte
askok argitasuna bear dute, eta Leizarragak ez zien ukatu nai laguntza au irakurle
euskeldunei.
Zentzunezko asmoa zan berea, baiña, damurik, asmo utsetan gelditua. Eta urteak
joan ziran, Biblia osoa euskeraratzeko nekea lenbiziko aldiz norbaitek erakutsiko
zuen arte. Leizarraga-ren antzeko bat saiatu zan orretan, leenik apaiz katoliko izan
eta gero protestanteen artera igaro zan bat, eta Euskalerritik kanpo, Inglaterran, saiatu
ere. Andik aurrera Inglaterra-tik etorriko da euskerazko Bibliak zabaltzeko protestanteen oldarra eta bultzada.

Pierre D'Urte-ren lana
Protestante egindako apaiz eta fraide euskal-idazle orrek Pierre (Betri) d'Urte
du izena. Biblia osoa eman nai izan zuen euskeraz. Eta onela asi zuen bere lana:
Biblia Saindua
Testament zaharra eta berria
idukitzen dituena.
Bertzela,
Alientzia zaharra eta berria:
edo Iskritura Saindu guzia.
Asiera ederra, asko agintzen zuena, benetan, jarraipenak edo amaierak lagundu
izan balio! Baiña lan orren puska bat besterik ez da gure ezagutzera eldu: Genesis,
edo Ethorkia, eta Exodo, edo Ilkhitzea, XXI-garren kapituluraiño.
Ez da bera Urte-k egin zuen lan bakarra. Izen andia du beronek, gramatikalari
ta iztegigille bezala ere. Latin-euskerazko iztegi bat badu, Commotus itzeraiño eginda;
argitaratu gabe dago. Gero, Grammaire cantahriaue, edo euskal-gramatika ere bai,
1900-an Bangéres de Bigorre-n argitaratua.
Bere Bibli-itzulpena leenago eman ziguten, eta bi argitaldi izan ditu gutxienez:
1894-an, Oxford-en, Llewelyn Thomas-en ardurapean (Urte-ren lan osoa dago emen,
Ethorkia eta Ilkhitzea, Genesis eta Exodo); eta beste bein, Londres-en, 1898-n,
Ethorkia edo Genesis-liburua bakarrik, Trinitarian Bible Society dalakoak aterata.
Beste liburu batean ere utzi zuen euskerazko aztarrenik: Oratio dominica in
diversas omnium fere gentium linguas versa dalako liburuan. Euskerazko iru Gure
Aita azaldu ziran bertan, bat Urte-ek berak egiña Donibaneko euskeraz.
Bere asmo nausian, Biblia osoa euskeraz ematekoan, poto egin zuen arren, leku
berezia zor zaio donibandar oni gure bibli-itzulzailleen artean. Aztertu bat eman
dezaiogun berak onetan egin zuen lanari, eta, lendabizi, bere nortasunari.
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Nor degu Urte au? Asiera-asieratik aitortu bearra daukagu, gizon oni buruz ere
illunpe andian gaudela. Inglaterran protestante egiñik agertzen dan arte, ezer gutxi
dakigu bere berri.
Berak esan du Donibaneko semea dala. Ari-mutur oni elduta, gogor saiatu zan
Vinson jauna aztarren batzuk atera naiez, baiña argirik gutxi aurkitu zuen. Iru Betri
edo Pierre aurkitu zituen Donibane Loitzungo eliz-agirietan, 1664-tik 1669-ra jaioak:
irurak elkarren anai edo senide. Leenbizikoa, 1664-koa, gure Urte izan zitekela uste
izan zuen, baiña batere segurantzirik gabe.
Inglaterrako agirietatik fraide (kaputxino) ta apaiz izana zala ageri da. Noiz ta
non fraidetu ta apaiztua, noiz bere Eliza utzi ta bestera igaroa? Ez da argirik bat ere
azaltzen. Nolanai ere, fraide ta apaiz izateraiño iritxi zala jakiñik, ez dezakegu siñetsi
berak bere buruaz esan auxe: alegia, amaren sabeletik izan zala katolikoen siñiskerien
etsai. Bere Gramatikan ola dio. Zer esan nai ote zuen orrekin? Protestanteen ederra
egitearren esan ote zuen? Etsaitasun orren goiztar ori ez dator bat, iñondik ere,
geroxeago fraidetzarako ta apaiz izateko joerarekin.
Inglaterran, 1706-an agertzen da lenbiziko aldiz bere izena. Urte orretan apaiz
protestante egiña bezala izendatzen dute, bere emazte ta semetxoarekin. Aurra izan
berriak ziran, noski, andik amabi urtera ere seme orri aurtxoa esaten baitiote. Urte
orretan asi zan protestanteengandik urteroko diru-laguntza artzen.
Nondik etorri zaizkigu berri auek? Inglaterrako errege jaunak, urte aietako batean, batzorde bat sortu omen zuen, atzerrietatik zetozten protestantei diruz laguntzeko, bizibiderik ez zeukatenean. Batzordeak garbitasunak eman bear zituen nori
zer ematen zion, eta aren agirietan azaltzen da gure idazlearen izena, 1706-tik asi
1719-raiño. Azkenengo urte onetan, arteiñoko laguntza ukatu egiten diote. Zergatik?
Batzordearen baimenik gabe, berriz ezkondu zalako, eta bere erlijiokoa ez zan emaztearekin, gaiñera. Orrela, urak ekarria urak eraman zion.
Bi urte leenagorarte bizi izan zuen lenengo emaztea, eta bera adiñetaratua
dagoela esaten zaigu. Zenbat urte geiago bizi ote zan emazte berriarekin? Ez zaigu
oraindaiño iñolazko argibiderik etorri eta erantzunik gabe utzi bearko ditugu ori eta
beste egin litezken galdera asko.
Bere biziko illunpe oiek argitzerik ez degun ezkero, jo dezagun bere euskallanetara. Arrigarria da nola piztu zitzaion, atzerri urrutian, euskeraren alderako sua.
Bear bada, ez zitzaion bere barrutik sortu: bearbada, bestek sartu zioten: protestanteek,
batetik, eta jakintsuek, izkuntzalariek, bestetik.
Izkuntzalari ta jakintsu asko ibiltzen omen zitzaizkion inguruan. Olako baten
gogoa egiteko itzuli zuen Donibaneko euskerara Gure Aita. Olakoen onerako asi zuen
latin-euskerazko iztegia. Eta olakoentzat idatzi zuen, noski, bere euskal-gramatika.
Jakintsu oientzat zorion aundia zan euskaldun jator eta kulturadun bat beren
alboan izatea, eta lagun artu zuten, euskerak zer nolako giltza eskeiñi zezakean jakin
naiez, izkuntzalarien eztabaida batzuetan argi egiteko.
Gero, ordurako asiak ziran Inglaterran elkarte batzuk sortzen, munduan zear
Bibliaren argiak zabaltzeko asmoz, eta oiek ere berebiziko aukera zuten gure donibandarrarekin Liburu Santuak izkuntza berri batera itzultzeko. Ez da bat ere arritzekoa
Urte-ri laguntza eskatu bazioten.
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Noiz ekin ote zion Biblia euskeratzeko lanari? Gutxi gorabeerako erantzuna
eman dezaiokegu galdera oni. Bere Gramatikak 1712-an egiña dirudi. Gure Aita
1715-an azaldu zan. Guztiz oker ez gera ibilliko, urte oien inguruan asia duela esaten
badegu bere bibli-itzulpena.
Asi bazuen asi, ez zuen bururatu, ez zuen amaitu. Bearbada, eriotzeak ez zion
astirik utzi geiago egiteko. Eta bere lana illunpean gelditu zan, iñork ezagutu gabe,
eta itzalpean egillearen izena, XlX-garren menderarte.
Zorionean berak utzitako paperek nork gorde aurkitu zuten, eta ez zan, beintzat,
dana galdu. Joan dan mendean, Inglaterran, Shirburn gazteluan, Macclesfield-eko
kondearen liburutegian aurkitu zituzten, eta kondearen baimenaz argitaratu, leen esan
degun urtean.
Argitaratu baiño leen, dana ongi azterrerazi zuten eta ona zer eman zuen azterketak.
Itzulpenak ariñik egiña dirudi, berriz ikusi ta ezer zuzentzeko astirik artu gabe.
Vinson-en iritziz, Urte-k bere lana berriz ikusteko astirik artu balu, uts batzuk ez
zituen dauden bezela utziko, esaterako, iketako forma batzuk noketakoen ordez. Itz
banaka bat edo beste itzuli gabe dago, euskeraz nola esango gogoratzen itxedon ez
balu bezela. Urte-ren esku-idaztian puskatxo batzuk utsean, zuri utzita daude, eta
argitaratzaileak bete dute gero utsunea.
Urte-k erabilli zuen oiñarri-testoa Ginebrako frantzez-itzulpena dala agerian da.
Eta berak egiñerazi dio utsen bat edo beste gure idazleari. Esaterako (Gen. 12, 10),
gosetea (famine) emaztetzat ematen du: Emazte bat ethorri izan zen herrira. Ori
zioen lekuan, gosete haundi bat ethorri... jarri dute argitaratzailleek. Beste bein,
mutil esan bearrean, orkhaitz dakar, frantsesen cerf eta serfbat egiten dituela.
Bestela, olaxe arrapaladan egindako uts batzuk kendu ezkero, Urte-k euskera
on eta jatorra darabil, eta aintzakotzat eman zuten kritikoek. Euskaldun arrunt askori
eman zioten testoa irakurtzeko, eta naiz eta ia berreun urte leenagokoa izan, bere
euskera denak argi ta erreztzat eman zuten, batzuk errezegitzat ere bai.
Erdaldunen artean Wentworth Webster, Vinson eta Van Eys izan ziran iritziemaille, eta beste euskaldun askoren artean, Larrieu jauna. Jaun onek esan zuen Urte-k erabiltzen dituen itzak ulerterrezak dirala gaur bertan ere, eta itzulpen osoa naiko
ontzatdauka. Vinsonjaunarentzat, bikaiñadaitzulpena, argi, garbi, txukun eta zeatza,
gramatika-legez, berriz, akatsik gabea; eta euskalki baten eredu bezela, Leizarragarena baiño askoz obea.
Ainbeste eder iritzirekin, begiak argitu zitzaizkien argitara naiez zebiltzenei, eta
liburuak arrera ona izango zuelakoan inprentara biali zuten. Protestanteek beste euskal-idazle jator eta on bat azaldu zezaketen, Leizarraga-renaz gaiñera.
Urte-ren asmoa ta amesa, Biblia osoa euskeraz ematekoa, ez zan bete. Baiña
bein artu zuen asmo eder orri, eta egin zuen lantxoari, euskaldun guztiek eder iritziko
diotelakoan gaude.
Gramatikalari bezala, Larramendi-ri urte batzuez aurrea artu zion eta bere gramatika punto askotan El Imposible Vencido egin zuenarena baiño beteago ta aberatsagoa da.
Gure bibli-itzultzailleen artean, deduzko lekua, leku berezia izango du noski.
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Itzulpen berriak 1825-ko urtean asita
Inglaterrako Biblia-zabaltzailleen elkarteak XlX-gn. mendean ikusten ditugu
beren lanean gogatsuago ta ekiñago. Beren eragitez azaldu ziran 1825-n eta 1828-n
Ebanjelio batzuk eta Testamentu Berri osoa ere bai: 1825-an, Ebanjelio saindua S.
Mathiuren arabera, Lapurdiko lenguayaz; 1828-n, Ebanjelio Saindua S. Mathiuren
arabera, Lapurdiko eskuararat itzulia; eta urte berean, Laur Ebanyelioak eta Apostoluen egintzen Liburua, eta Testament Berria osorik, Lapurdiko eskuararat itzulia.
Askotan aipatzen dira Leizarragaren argitaldi berriak balira bezala. Alakotzat
sartzen ditu Vinson-ek bere Bibliographie andian. Baiña, arretaz begiratu ezkero,
Leizarraga-ren kutsurik gutxi ikusten degu aietan. Orregatik itzulpen berritzat jartzen
ditugu emen.
Beste oien iritziak badu bere tankera. Izan ere, Inglaterran bada Leizarraga-ren
ale bat edo beste. Olako bat artu zuten bibli-elkartekoek, kopiak aterazi eta norbaiti
euskera berrian jartzeko eman. Vinson-ek dionez, tartean ziran bi artzai protestante:
Pyt jauna, Baionakoa, eta J. Martin, Bordelen artzai izana.
Eta Vinson-ek uste du ez zutela zuurregi jokatu beren asmoa egiteetara eramatekoan. Leizarraga-ren itzulpena kopiatu ta lenen aurkitu zuten euskaldun bati
eman omen zioten testo zaarra berritzeko lana, eta euskaldun orrek borondaterik
geiago omen zeukan egikizun orretarako jakiterik baiño. Iñork ez omen zion ongi
iritzi egin zuen itzulpenari. Orregatik arrera txarra izan omen zuen euskaldunen artean.
Lafitte jaunak euskaldun orren izena edo goitizena ere atera digu nonbaitetik:
Gaidor, Beraskoizkoa eta muga-gizona omen zan. Eta bere lana egiteko ez omen
zuen erabili Leizarraga-ren Testamentu Berria bakarrik; Haraneder-en itzulpena ere,
artean argitaratu gabea, aurrean izan omen zuen.
Baiña ez dago dana argi emen; bada illuntasunik. Galdera auxe datorkigu ezpaiñetara: Zein da Gaidor orrek orraztu ta antolatu zuen Testamentua edo Ebanjelioa?
Urte oietako itzulpenek ez baitirudite esku batek egiñak, ez baitira berdinak. San
Mateoren Ebanjelioa, 1825-an azaldua, eta 1818-koa ez dira berdiñak; eta azkenengo
au ere ez dator bat urte bereko Testamentu Berri osoan datorrenarekin.
Onek, Testamentu Berri osoak, artu du ikuturik geien; beronek ditu, Larramendiren iztegitik artuta, itz berri batzuk (Lafitte-k nonbait esan zuenez, «néologismes
abracadabrants»). Au ote da Beraskoizko mugazaiñak antolatu omen zuen Testamentu
Berria?
Inglaterrako bibli-elkarteek argitaldi oietan esku zabal jokatu zutela dirudi. Urteren argitaratzailleak dionez, bai 1825-n eta bai 1828-n, liburu bakoitzetik 1.000 ale
atera omen zituzten. Emen ere, ori bai, norbait ez da gelditu suaren aipamena egin
gabe. Apezpiku jaun batek, ez dakigu zeiñek, surtara bota omen zituen 800 ale. Ez
dira gutxi. Ala ere, oraintxe bertan, gutxien uste dan lekuan, aurkitzen dira salgai.
Badirudi protestanteek bereziki lotutak, atxikiak izan dirala Lapurdiko euskerari.
Orain arteko ebanjelio oiek Lapurdiko euskeraz daude. Eta arrezkero, bein ta berriz
argitaratu dute euskalki orretan bibli-puskaren bat edo beste: San Mark-en eta Joanesen ebanjelioa, Duvosin-ek egindako itzulpenetik artuta (1887); eta San Lukas-ena,
1828-ko itzulpenetik, ez orraitio Testamentu osoa dakarrenetik (1868, 1871, 1878,
1887...).
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Emendik ere ageri da 1828-ko Testamentuak ez zuela arrera berorik izan. Leizarragak berak zori obea izan du. Vinson-ek eta Van Eys jaunak San Mark-en eta
Mateoren ebanjelioak eman zituzten Leizarraga-ren testoaren arabera (1874, 1877).
Eta Dogson-ek, Trinitarian Bible Society dalakoaren laguntzaz, osorik atera zuen
Testamentu Berriaz gaiñera, zatika eta banan ere ia liburu guztiak atera zituen 1901tik 1908-ra.
Nik ez dakit naiko garbi gelditu zan leengo artikuluan Leizarraga-k zenbat argitaldi izan dituen gure mende onetan. Ez dakit an naiko argi esan nuen ala ez iru
argitaldi izan dituela gutxienez: 1900-koa Linschmann eta Schuchard-ek egiña; eta
Dogson-enak bi: 1903-koa eta 1908-koa.

Beste euskalki batzuetarako itzulpenak
Asierako joerari jarraituz edo, protestanteak Lapurdiko euskerari josiagoak agertu dira beti beste edozein euskalkiri baiño. Joan dan menderarte beste euskalkiez ez
ziran asko arduratu. Eta leenbizi, Gipuzkoako euskerari iriki zioten atea; urrengo,
Zuberokoari. Gipuzkeraz bi Ebanjelio atera zituzten: San lukas-ena (bi itzulpen), eta
San Joan-ena; Zuberoko euskeraz, San Joanen Ebanjelioa, eta S. Pedroren epistolak.
Bizkaiko euskerak, ain bizia eta ain zabaldua izan arren, ez du lantzaillerik
aurkitu protestanteen aldetik.
Gipuzkeraz.
Gipuzkerazko ebanjeliorik zaarrena 1838-an Madrid-en argitara emana da.
Argitaratzaillea: George Burrow, gizon bitxi nabarmen ospetsua. Eta titulua: Ebanjelioa San Lukasen gisan. Argitaratzailleak jakiñerazirik, badakigu zeiñek itzulia dan:
Oteiza osalariak, beste argitasunik gabe. Nor zan berau? George Burrow orrek emanda
badakigu beste xeetasunik ere: alegia, bi urte leenagorik erosi ziola Oteiza-ri euskalitzulpen ori, eta ez zuela argitaratzeko gogo andirik, ez zala bere gogokoa, ez zuela
asetzen. Baiña oberik aurkitu ez-ta, bera eman zuen argitara. Burrow jaunak berak
ere ba omen zekien euskera apurren bat, gaztetandik ikasita. Españan zebillelarik,
Emaniko euskaldun bat ere izan zuen morroi, ezin zintzoago ta leialagoa, nausiaren
iritziz.
Bibli zabaltzaille burubero onek gure euskerari ez zion omen txikiagorik egin
nai izan ijitoen izkuntzari baiño; eta San Lukas-en Ebanjelioa, euskerazkoa eta ijitoen
izkuntzan egiña, biak batera atera zituen.
Baiña zer gertatu zitzaion? Agintariek bata eta bestea zabaltzea eragotzi; biak
eskutik kendu, guztiz 30-en bat ale bakoitzetik. Kalo-izkuntzazko ebanjelioak, orraitio, ez zuen ain zori gaiztorik izan. Agintariek eraman bai, baiña gorde egin omen
zituzten, eta gero sari onean saldu. Baiña iñork ez baitzuen euskerazkoen eskabiderik
egiten, Madrid-en gelditu omen ziran agintarien mandioen batean saguen edo sitsen
janari, eta alerik oso gutxi aurkitu da gero.
Esan dezagun Oteiza-ren itzulpena euskera errez eta jator samarrean egiña dagoela bere aldirako, Larramendi-ren itz berririk gabe, erderazko itzulpena aurrean
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izanik egiña. Jakiña da leengo mendeko protestanteek askotan (Burrow ere bai),
Torres Amat-en izeneanzabaldu zan erdal-itzulpena artu zutela Gaztelerrietan zabaltzeko (1).
Oteizaren Ebanjelioak ez du zabaltzerik izan euskaldunen artean. Esan degunetik
errez urlertzekoa da. Non aurkitu alerik? Orregatik ez dakigu iñoiz berriz argitaratu
danik. Orregatik, geroxeago beste itzulpen bat eman izan dute protestanteek, ez dakigu
nork euskeraraturik, bein ta berriz argitaratu dana (Jesukristo-ren Ebanjelioa San
Lukas-en araura, Londres, 1870; Buenos Aires 1877; 1884 Londres; 1900 Madrid,
1909...)
Beste Ebanjelio bat, gipuzkerazkoa, San Joanena degu (Jesukristoren Ebanjelioa
Joanen araura, Londres, 1879, 1880; Madrid, 1909...) Beste guztiak bezela, egillearen izenik gabe dator, eta zeiñek itzulia dan ez dakigu.
Zuberoko euskeraz
Zuberoko euskerara itzulirik, Testamentu Berriko bi edo iru liburu baditugu,
protestanteek aterarik: Ebanjelio Saintia Jesus-Kristena, Jondane Johaneren arabera
(Baiona, 1873, eta Orthez-en, 1888; etaJondane Phetiriren epitriak (Baionan, 1873,
1887).
Itzultzaillearen izenik ez duten arren, badakigu norenak diren: Anna Urruthi
andereñoarenak. Aski bedi bere izendapena, eta izan beza zor zaion ospe ta omena,
Oteiza eta Gaidorrekin batean, euskerazko bibli-itzultzailleen artean.

Bukaera
Emen ematen diogu bukaera gure lantxo oni. Orain, aztertu ditugun bibli-lanei
gain-begiratu bat emanik, or nekatu diran guztien merezimentuak gogoan izanik, zer
esan dezakegu?
Gauza bat gelditzen da naiko nabari: Leizarraga ezkero, ez dala gure alorrean
agertu aren maillakorik.
Urte-ren saioa gogoangarria da, txalogarriak bere asmoak; baiña uts eman zuten.
Eta arrezkero, protestanteek euskerazko biblia osorik emateko ez dute amesik ere
egin. Lengo mendean, 1828-ko saioak ez zuen iñor ase, eta uts eman zuen. Urte
artako Testamentu Beniak liburu ederra osatzen du: baiña bere euskera ez da iñoren
gogokoa izan.
Gero argitaldi asko izan dira; baiña liburu bat edo besterenak, bakarrik. Iñoiz
Testamentu Berri osoa atera nai izan dutenean, protestanteek Leizarragarenera jo
dute, jakintsuen joerari geiago amor emanik, erriaren premiari edo gogoari baiño,
bearbada.

(1) Obetoago, ik. 855. orr.
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Puska Batzuk
Urte-ren Ethorkia-tik (Genesis, 1, 1-13)
1.— Hastean kreatu zituen Iainkoak zeruak eta lurra.
2.— Eta lurra molderik gabe zen eta hutsa, eta illhunbeak ziren lezearen gañean,
eta Iainkoaren Izpiritua higitzen zen uren gañean.
3.—- Eta Iainkoak erran zuen: Izan bedi argia: eta argia izatu zen.
4.— Eta Iainkoak ikusi zuen argia ona zela, eta Iainkoak apartatu zuen argia illhunbeenganik.
5.— Eta Iainkoak deithu zuen argia eguna, eta illhunbeak deithu zituen gaua; horrela
izatu zen arratsa, horrela izatu zen goiza. Hori izatu zen lehenbiziko eguna.
6.— Gero Iainkoak erran zuen: Izan bedi hedadura bat uren artean; eta aparta betza
urak uretarik.
7.— Iainkoak bada egin zuen hedadura; eta apartatu zituen hedaduraren azpian diren
urak hedaduraren gañean direnetarik; eta hala izatu zen.
8.— Eta Iainkoak deithu zuen hedadura zeruak. Hala izatu zen arratsa, hala izatu
zen goiza. Hori izatu zen bigarren eguna.
9.— Gero Iainkoak erran zuen: Bill beitez leku batetara zeruen azpian diren urak
eta ager bedi leihorra. Eta hala izatu zen.
10.— Eta Iainkoak deithu zuen leihorra lurra; ur-billduma ere deithu zuen itsasoak;
eta ikusi zuen Iainkoak hori ona zela.
11.— Gero erran zuen Iainkoak: Pusa beza lurrak bere egozkia, erran nahi da, belhar
bere motaren arabera hazia dakharkena, eta arbola fruitudunak, bere motaren
arabera fruitu dakharketenak, zeiñek izan dezaten bere hazia bere baithan
lurraren gañean; eta hala izatu zen.
12.— Lurrak beraz ekharri zuen bere egozkia, erran nahi da, belhar bere motaren
arabera hazia dakharkena, eta arbola fruitu dakharketenak, bere hazia bere
motaren arabera bere baithan dutenak, eta ikusi zuen Iainkoak hori ona zela.
13.— Hala izatu zen arratsa, hala izatu zen goiza, zeiña izatu baitzen hirugarren
eguna.
(Ikus egozki itza, iztegiek ez dakartena, emaitza, produit, production esateko,
egozte-ren idekoa.)
Lengo gizaldiko, 1828-ko Testamentu Berria-tik.
(Leizarraga-renarekin konparatzeko, arenetik artu genituen atal berberak jartzen
ditugu.)
Mat. 1, 18-21.—Bada, Jesus Kristoren sortzea gisa huntan gerthatu zen: Maria
haren ama ezkontzaz hitzemana izan ondoan Josephi, esperantzetan izatu zen Izpiritu
Sainduaren berthutez, elgarrekin izan baino lehen. Orduan haren senhar Josephek,
zeren gizon yustua baitzen, eta ez baitzuen hura desohoratu nahi, segretuki utzi nahi
izan zuen.
Bainan gauza hauk gogoan zabiltzalarik, Jaunaren aingerua agertu zitzaion amets
batean, eta erran zion: Joseph Dabiten semea, ez izan beldurrik Maria zure emaztearen
hartzeko; ezen hartan konzebitua dena Izpiritu Saindua ganik da. Eta erdiko da seme
batez, eta emanen diozu izena Jesus. Ezen hark salbatuko du bere populua beren
bekhatuetarik.
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Mat. 5, 38-42.— Aditu duzue errana izan dela: begia begiarendako, eta hortza
hortzarendako. Bainan nik erraiten derautzet: ez kontra egitea gaizkia egiten dautzuenari; bainan baldin norbaitek yoten bazaitu eskuineko mathelan, eskeint zozu ere
bertzea. Eta baldin norbait auzitan yoan nahi bada zure kontra, eta edeki nahi badauzu
zure arropa, utz zozu kapa ere. Eta baldin norbaitek nahi bazaitu bortxatu berekin
yoaiterat lekoa bat bide, zoazi biga. Galdegiten dautzuenari emozu, eta maileatu nahi
dautzuenaren ganik ez zaitela urrunt.
Mat. 22, 36-39.— Nagusia, zoin da legeko manamendu handiena? Jesusek erran
zion: maithatuko duzu zure Jainko Jauna zure bihotz guziaz, zure arima guziaz, eta
zure gogo guziaz. Hori da lehena eta manamendu handiena. Eta huna bigarrena,
bertzea iduria: maithatuko duzu zure proximo laguna zeroni bezala.
/ Cor. 1, 10.— Bada othoitzmendatzen zaituztet, ene anaiak, Jesus Kristo gure
Jaunaren izenaz, atxik dezazuen guziek solas bera, eta ez dadin izan nahaskeriarik
batere zuen artean, bainan guziak izan zaitezten bilduak izpiritu berean, eta gogo
berean.
IITim. 3, 1-5.— Badayakin ezazu hau, azkenegunetangerthatukodeladenbora
gaistorik. Ezen gizonak izanen dire beren buruez hartuak, lukhuruak, banoak, furfuyatsuak, blasfematzaileak, desobedientak beren burrasoei, esker gaitzak, profanoak;
amodio naturalik gabe, emaatzen ez direnak, kalomnitzaileak, lizunak, krudelak,
hastiatuz onezko yendeak; traidoreak, insolentak, urguluz hantuak, Jainkoaren baino
gozoen maitatzaileak; dutelarik Jainkotiartasunaren iduria, bainan ukhaturik haren
indarra. Aparta zaite beraz halako yendetarik.
Oargarria.— Leizarraga-ren i ta no-ketaren aztarrenik ez da gelditu emen, eta
ez, errian forma oiek galduak ziralako.

Joanen Asiera zuberoko euskeraz eta Gipuzkoakoaz
Hatsarrian Elhia zen, eta elhia Jinkuareki zen, eta elhe hau Jinkua zen. Hastian
Jinkuareki zen. Gaizak oro harek eginik dira, eta hura gabe ezta egin izan deus ere.
Hartan zen bizia, eta bizia zen gizonen argia. Eta argiak argitu du ulhunpetan, bena
ulhunpek eztie errezibitu. Gizon bat izan da Jinkuak igorria, deitzen zena Johane.
Hura jin zen jakitate errendatzeko, jakitate errendatzeko argiari, eta haren argiaz orok
sinhets lezen. Etzen hura argia, bena igorririk zen jakitate errendatzeko argiari. Han
zen egiazko argia, mundiala jiten diren gizonen ororen argizale dena. Mundian zen,
eta mundia harek eginik izan da, bena mundiak eztu ezagutu. Jin da berenetara; eta
berenek ez die errezibitu. Bena errezibitu diener orori eman deie Jinkuaren haur
izateko zuzena, erran nahi da haren izenian sinhesten diener. Eta zuin ezpeitira sorthu
odoletik, ez eta aragiaren nahikuntetik, ez eta gizonaren nahitik, bena bai Jinkua
ganik. Eta elhia aragi egin izan da, eta egon izan da gure artian graziaz eta egiaz
betherik; eta ikhusi dugu haren loria, loria bat beita aitaren seme bakhoitzaren loria
bezala. (Baiona, 1873).
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(Gipuzkeraz).
Asieran itza zan, eta itza zan Jaungoikoarekin, eta itza zan Jaungoikoa. Au, itza
dana, asieran Jaungoikoarekin zan. Gauza guztiak egiñak izan ziran artaz, eta hura
gabe ez zan ezer egin, egiña izan zanetik. Bizia aregan zegoen, eta bizia zan gizonen
argia. Eta argiak distiatu du illunbetan, eta illunbeak ez dute ezagutu. Izan zan gizon
bat Jaungoikoak bialdua, Juan izena zuena. Au etorri zan lekukoa izateko, eta argiaren
lekukotasuna emateko, guziak artaz fedea zezaten. Hura ez zan argia, baizik etoni
zan argiaren lekukotasuna ematera. Hura, zeiña zan argi egiazkoa, da mundu onetara
datorren gizon guziari argi egiten diona. Munduan zegoen, eta mundua berak egiña
izan zan, eta munduak bera ezagutu ez zuan. Bere etxera etorri zan, eta beretakoak
ez zuten errezibitu. Baño bera errezibitu duten guziai eman diote Jaungoikoaren
semetzeko nausitasuna; esan nai da, bere izenean fedea izan duten aiei; zeñak ez dira
izan sortuak odolez, ez aragiaren borondatez, ez gizonaren borondatez, baizik Jaungoikoaz. Eta Itza egin zan aragi, eta bizitu zan gure artean; eta ikusi genduen beraren
gloria, Aitaren Seme Bakarra bezelakoaren gloria, doaiaz eta egiaz betea. (Madrid,
1909).

LEIZARRAGARI OMENALDIA BESKOITZEN*
Beskoizko (edo Beraskoizko) semea da Joanes Leizarraga, Jesukristoren Testamentu Berria leenen euskerara itzuli zuen euskal idazlea. Aurten dira laureun urte,
liburua agertu zala. Euskaltzaindiak eztu urteurren au aaztu, ez Beskoitzek ere. II
onen 4n ospatu da idazle orren omenezko jaia, Euskaltzaindiak eta Beskoitzek batera
antolaturik.
Leenbizi, goizeko amarretan Meza Nagusia zan, lau apaizek emana: erditan,
Aita Iratzeder, eta aldamenetan, Aita Villasante, Lafitte eta erriko erretor jauna, oker
ezpagaude. An zan, Alkate edo auzapeza buru, Beraskoitze osoa, zaar eta gazte,
neska ta mutiko, serora ta kantari; an zan, Leizarraga eliz-artzai izan zuen erriko
Labastidako alkate jauna ere; an zan, andik ortik eta emendik etorrita, euskaldunmordo ez urria. Aita Iratzeder, izlari; eta Mezako irakurgaiak Leizarragaren itzulpen
zarretik artu zituzten, Baionako gotzai jaunak artarako baimena emanik. Dana, Ekumenismo-girorik ederrenean. Gaurkotasuna ta betikotasuna zerien Ebanjelioko itzei:
Uzta andia da, baina langile guti. Elizaren alorrean bakarrik ez; ez ote da orixe
gertatzen euskerarenean ere?
Meza ondoren, Elizaren eta Erriko Etxearen bitartean, dantzaldiak Leizarragaren
omenezko kantua eta Beraskoizko erriak bere seme ospetsuari eskeiñi dion oroitarria
agerian jartzea itz oiekin: «Berazkoiztarrek Joanes Leizarraga idazleari». Eta urrengo,
alkate jaunaren itzak, guztiei agur egiñez eta Leizarraga nor izan zan azalduz. Ekumenismo-kutsuzko itzak alkatearenak ere. Baiña non ikasi ote dute erri txiki aietako
alkatetxoak euskeraz orren ongi mintzatzen? Norbaitek esan zuan apaizak pulpitotik
baiño obeto ta sutsuago egin zuela.
Alkatearen euskera entzun eta Erriko Etxean sartu gera. Eta emengo itzaldiak
(Aita Villasanteren agurra) entzuten asi geranean, berriro ekumenismoa datorkigu
* El Diario Vasco [38] (1971, 10.302.zenb.) 9.
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gogora: Euskerak ere ekumenismoa du gaur. Mezakoan, apaizek, «eskerrak emanez»
ari izan ziran; alkate jauna, gero, guztiei «ezkerrak biurtzen»; eta orain, Euskaltzainburua, «eskerrak errendatzen». Ez ote da ori ere ekumenismoa?
Eta asi da Leizarragaren omenezko batzarra. Haritschelhar jauna itz emaile, eta
iru izlari: Akesolo (1), Lafitte eta Lafon jaunak. Gauza berririk gutxi esan ziguten;
baiña bai zerbait. Lafitte jaunak xeetasun berri bat eman zuen Leizarragari buruz:
noiz jaioa zan, 1506-garrenean. Beraz Testamentu Berria euskeraratzen asi zanean,
irurogei urtetik urbil zebillan. Zertan eman ote zuen bere gaztaroa?
Bai Akesolok eta bai Lafon jaunak esan zuten Leizarragak ezagutu zuela, noski,
Etxepareren euskal-lana; baiña eztuela aipatu, etzuela apaitu nai izan, ekumenismorikezaz edo. Gogorrena, orraitio, Leizarragaren euskerari buruz Lafon jaunak esana:
aren idazkera, baldar xamarra dala; Etxepare bera ere, bertsotan egoki ta jator ari
delarik, prosaz trakets agertzen dala bere itzaurrean.
Gure artekoren batek olakorik esan izan balu, mokokalditxoren bat sortu zitekean; baiña atzerritar batek esan zuen, eta ez da okerrik gertatu, ez da pake-girorik
autsi.
Eta Protestanteak? Ez ote ziran omenaldi artara azaldu? Ezetz uste det nik.
Alare, an ziran nolabait, an zeuden, protestanteen opari noski, nai zuenak eramateko,
liburuxka txiki batzuk (bat euskera eta gazteleraz), Londresen, eta Barcelonan irarriak,
idazti deunen zatiz osatuak, eta, gaiñera, napargipuskerarik garbienean idatziak.
Dana bukatu ta nor gere bazkaritarako aldendu ginanean, gogora zetorkidan
mezan entzuna: Uzte andia da, baina langile guti. Etzan nai aña lagun, nai aiña
euskaldun joan Leizarragaren omenaldira. Leenago Euskaltzaindiak, aukera obeak
antolatzen omen zituen olako batzarretara joan nai zutenentzat. Baiña, norbaitek esan
zuenez, euskaltzain askok beren kotxea dutenez gero, ainbeste eztutenentzat bideak
sasitu egin dira. Oraingoan bat baiño geiago gelditu da (Aita Intza lekuko) joan nai
ta joaterik gabe.
Ori ola baldin bada, ekumenismoak or uts egin zuela esan bear.

(1) Ik. 208-216. orr.

TESTAMENTU BERRIAREN 400 GARREN
URTEURRENA*
Laureungarren urteurrenean gaude: 1571-n argitaratu zan leenengo aldiz euskeraz
Testamentu Berria. Baiña urtea bakarrik ez, geiago ere badakigu. Leizarragak berak
esanik, alegia, buruillaren (iraillaren) 23-n bukatu zala liburu orren inprenta-lana.
Xeetasun au euskeratzailleak berak utzi zigun bere beste liburu baten, bere kalendreran, egutegian. Leizarragak Testamentu Berriaz gaiñera beste libururik ere atera
baitzuen urte berean: eliz-otoitzerako bidea, Kristau-ikasbidea galde - erantzunekin
(Kalbinorena), Frantziako protestanteen siñesmen-ageria (edo Confessio Gallicana
delakoa euskeraz), ABC edo beste kristau-ikasbide laburragoa otoitz batzuekin. Eta
guztietan laburrena: egutegia, au da, Kalendrera edo Bazko noiz daten.
Guztiok batean, orduko protestante batzuen eskuliburua bezalakoa osatzen dute.
Leizarraga degu guztien euskeratzaille. Itzulpenak, ia beste lanik ez zuen Leizarragak
egin. Lerrorik gutxi du bere bererik, itzulpen ez danik. Bear bada, Testamentuaren
atarian euskeldunei zuzendutako itzak, eta ABC delakoan Euskalerriko gazteria
eskolatzeko kargua zeukatenei esana, besterik ez zuen berez idatzi. Bai, oietxek, eta
egutegian, Testamentu Berria inprentatzeko lana noiz bukatu zan esateko idatzi zituenak, noski. Ezpaitegu uste protestanteek erderaz erabiltzen zituzten egutegietan
olako berririk sartuko zutenik.
Egutegi onek, Kalendrera delakoak, mamirik gutxi du, izan. Dana zenbakiz eta
izenez osatua dago, 1.572-an asi ta 1.623 garren urterarte. Pazko eguna zein egunetan
izango dan, orixe dakar leenbizi, gero, urrenik urren illez ill urte guztiko egunak
datoz, noizik bein jaiegunik andienak eta santu batzuen izenak emanez: Kristorenak,
Andre Mariarenak, apostoluenak, Jose ta Mikel doneenak, Donibane ta Domusantu,
eta antxiñako santu batzuenak.
* El Diario Vasco [38] (1971, 10.362.zenb.) 10.
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Tartean tartean, beste xeetasunik ere badakar; munduan gertatu izan diran gertaldi
batzuen berri ere ematen digu: Lutero eta Kalbino noiz asi ziran beren bide berriak
urratzen, Karlomagno, Hus eta Luteroren eriotzea, noiz erori zan Konstantinopla
Maomatarren mendean (1453), edo Erroma, Borbontarren eskuetan (1527), eta abar.
Gertakariok nonbait, garai artako protestanteen kalendarioetatik artuak ditu. Orrelako
gertaldien artean sartu zuen bat, berak beste iñork baiño obeto zekiena, Euskarazko
leenengo Testamentuari buruzkoa.
Beste egun bi ere aipatzen dira, bai, Leizarragaren lan osoan. Esaterako, urte
artan bertan, 1571-ko agorrilaren 22-n idatzi zuen Naparroako Erregiñari egin zion
Testamentu Berriaren eskaintza, eta urriaren leenean izenpetu zituen Euskaldunen
irakasleei zuzendutako agurra eta oarrak, bere ABC delako liburuaren atarian.
Bi egun oien artean degu, ain zuen, buruillaren (iraillaren) 23. Egun au
gogoangarritzat jo zuen Leizarragak, eta ez zuen aazturik utzi. Orregatik, egun ortara
eltzean, ona zer idatzi zuen:
«Egun hunequin Testamentu Berria euscaraz lehenic imprimitzen acabatu 1571».
Biar degu laureungarren urtea. Egun gogoangarria benetan.

LEIZARRAGAK EZ ZUEN «LIBERTORIK» AIPATU*
Egunotan iritxi da nere eskuetara FONTES, Naparroako Diputazioaren laguntzaz
ateratzen dan aldizkaria. Beti bezela, azter-lan jakintsu eta jakingarriz beterik dator.
Lanik luzeena (68 orrialde baditu) Leizarragak erabilli zituen itz guztien bilduma da:
«léxico empleado por Leizarraga de Briscous.».
Titulua eztu, nere ustez, egokiegi jarria. Norbaiten lexikoaren billa gabiltzanean,
ez da izaten gure asmoa aren liburuetan aurki litezken itz eta izen guztiak biltzea.
Giza-izenak eta toki-izenak ez dira lexiko-saillean sartzen. Baiña bakoitza da bakoitzaren asmoen jabe. Lexiko onen biltzaillea G. Aresti degu, idazle zabal ezaguna,
oraintsu bere Hiztegi ttipia eman diguna, dena giza-izenez betea eta toki-izenik bitxienez beteago. Oraingoan berdin egín du: «Testamentu Berrian» eta Leizarragaren
liburuetan dauden itz eta izen guztiak bildu nai izan ditu. Lan ez ain bearrezkoa eta
gaiñera zailla.
Orregatik ez bedi iñor arritu itz eta izen guzti-guztiak jaso ez balin baditu, eta
gutxiago guztiz zeatz. Noiztik ona da ihiki: totalmente, eta ez errezki? Zergatik ez
du bildu gogozgaraitik, gogoz kontra esateko, ez hogen emailea, kalumniazale esateko? Zergatik dira Lithostrotos eta Gabbata toki-izenak?, Leizarragak euskerazko
itzulpena eman dio: «Pabadura», eta au Arestik embaldosado itzuli du. Toki-izena,
nondik?
Bada zer argitu eta zer zuzendu Arestiren lan ortan. «FONTES», berean Bouda
jakintsuak egindako lan bat aurkitzen degu, beste jakintsu batek euskal-saillean egindako okerrak zuzentzeko egiña. Beste lan au ere norbaitek zuzendu bearko du. Ez
dezala iñork artu Aita Santuaren itza baiño siñistagarriagotzat.
Nik uts aundi samar bi zuzendu nai ditut. Bi itz oso oker ulertu ditu gure idazle
enziklopedikoak: libertu eta marrezan. Leenengo ori liberto bezela itzuli du erderara:
bigarrena, berriz, violencia bezala. Bata eta bestea, zearo oker.
* El Diario Vasco 40 (1973, 12.040. zenb.) Suplemento dominical, 12.
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«Libertu» ez da ez liberto ez liberado ez beste olakorik ezer. Itz ori Confessio
Galicana deritzaionaren itzulpenean dator, eta ona nola: Gizonak «bere spirituan eta
bere bihotzean gaixtoturik, galdu ukan du integritate eta perfetione guzia. batre «libertu ez gelditu gabe». Alegia, pekatu egin ezkero, gizonari ez zaiola leengo osotasunetik ezer gelditzen, geroztik ez duela gizonak leengo integritate orren «linberrik»
edo ondarrik. «Libertu» eta gelditu, bi itz oiek gauza bat bera esan nai dute emen.
Frantzesak textu ortan itz batberaz esaten duena Leizarragak bi itzez euskeraratu zuen;
frantzesaren rester bi itzez: libertu eta gelditu, itzuli. «Libertu» itzaren sustraia ez
dator libre-tik ez antzeko beste itzetik, liber, linber, lipar edo liparretik baizik. Ondar,
lipar bezala gelditu esan nai du.
Marrezan, beste itz ori ere errezegi itzuli du Arestik. Kalbinistek, bere Confessio
delako ori ezaguerazteko Erregeri biali zioten gutunean dator: «Iauna, iragan denboretan suz eta marrezanez nehork usatu ukan du» (frantsesez: «des feus et glaives
dont on a usé parcidevani.»). Beraz «ezpata» esan nahi du. Lerro batzuk leenago dator
violencia ori gogorgoa itzulita euskeraz. Beste itz oietan «suak eta ezpatak» aipatzen
dira, ez «gogorgoa» bera, gogorgoa ori nola erabilli izan zan baizik. Bi gauza, bi
itz oso ez berdiñak, alkarren antz gutxikoak: «marrezan» ez da «violencia», eta bai
ezpata, aizkora txikia edo olako zerbait. Lhande-ren iztegiak badu itz bat, argi emango
diguna: Marrauza. Eta bertan irakurtzen danez, gaztelerak ere badu sustrai bereko
itz bat: marrazo; hacha de dos bocas, machete corto.
Agerian da gure idazle enziklopedikoak gutxigoraberaka jokatu duela emen. Eta
gutxigoraberako jokabidea ezta, ez, FONTES bezelako aldizkari bati izen edo omen
aundirik ematekoa. Gutxi gorabera ala uste dana, geiagokorik gabe ala dalakotzat
ematea ezta jakintsuen legea. Gurekin jokabide au erabilli duenak euskaldunok
«idiotatzat» artu ote gaitu? Ala dirudi, berak bere lanaren sarreran adierazten duenez.
Nork nori esan bear dio emen «idiota»?
Baiña onek beste solasaldi bat merezi du. Eta, «urbillen artio», Larreko zarrak
esan oi zuen bezela.

NORENTZAT DA ARRIKADA ORI?*
Erdaldun aurrek, beren eztabaida eta sarrealdietan, elkarri jaurtikitzeko arririk
gogorrenetakoa «idiota» esatea izaten dute. Itz onek orduan sekulako indarra artzen
du aurren agoetan. Entzun dedanetan, askotan gelditu naiz arriturik nere buruari
esanez: Zorigaiztoko itza! Greziatik asita, zerk ekarri ote du gizaldiz gizaldi, izkuntzaz
izkuntza, gure inguruko aurren agoetan duen egoeraraiño?
Orain, FONTES aldizkarian Leizarragaren iztegia atera duen poeta enziklopedikoak euskaldunen gaiñera jaurtiki nai izan du arri bera, zentzu askorik gabe, baifia
aur erdaldunen asmo berdintsuz. Jaurtiki nai... Baiña nai ori izan duena oartu ote da
bere buruaren gaiñera erortzen zaiola arria?
Nik eztakit zer pekatu egin duen itz orrek gure poeta bere senetik ola ateratzeko.
Erdalitzulpen berri bat billatu dio. Zergatik ez ote du zegoen zegoenean utzi, beste
erdal-jatorrizko itz guziekin egin duen bezala? Nondik nora esan nai du idiota itzak
monolingue? Eta, batez ere, zergatik gogoratu bear izan dio irakurleari, sarrerasarreran, bere asmakizun ori? Borrokalaritxoa da bera: baiña ez ote ditu istilluak
errezegi sortzen, txorokillezko etxeak lasterregi egiten?
Berak maite ez duen idazle batek berak nai luken bezala itz bat, «idiota» itza,
itzuli ez duelata-ta, ezin izan dio barruko irakiñari eutsi; eta or artzen du bidea
euskaldunei edo euskaldun batzuei erdaldun aurren arrikada ori jaurtikitzeko. Orixe
egin nai izan du. Baiña guzia, poeta beraren kaltetan. Bere oarkabean, ez-jakin aundi
bat dala besterik ezpaitu erakutsi ortxe bertan, ain zuzen.
Eztu ulertu latin-grekozko itz orrek zer esan nai duen. Are geiago. Eztaki itz
ori Leizarragak eta Olabidek nola euskerara itzuli zuten. Bere burua ain maisutzat
duenarentzat ez-jakite geiegi degu emen. Geiago ikasi bear zuen iñori arrika asi baiño
leen.
Bere lotsagarrizko oker au datorkio zer au ez-jakitetik: itz ori lau aldiz badatorrela
Testamentu Berrian. Ez bakarrik Leizarragak idiota itzuli duen lekuan, bai beste iru
* El Diario Vasco 40 (1973, 12.046.zenb.) Suplemento dominical, 11.
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geiagotan ere, alegia, Apostoluen Egiñetan, laugarren kapituluan bein, eta beste iru
aldiz Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako epistolan, 14-garren kapituan. Leizarragak leenbiziko lekuan bakarrik itzuli edo utzi zuen latiñean aurkitu zuen bezela.
Jerusalengo agintariak arriturik zeuden Pedro eta Joan Apostoluen adorea eta itzetorria ikusirik: «ezaguturik ezen gizon letragabeak eta idiotak ziradela, miresten
zuten». Or ezta esaten apostolu aiek monolingue ziranik, izkuntza bat bakarra zekitenik. Gaiñera, gauza jakiña da aipatutako apostoluek, beren jatorrizko izkuntzaz
gaiñera, beste bat ere egiten zutela. Leizarragak bazekien orrenbeste eta ez zuen
besterik esan nai izan. Beste iru lekuetan, zer itz dakar idiota-ren orde? Iruretan, itz
bakar bat: «Ignorant» edo «ignorante, ez-jakiña».
Arestik eztu Olabideren itzulpena asko obe ezagutzen. Onek baditu itz orrentzat
iru itzulkera: Apostoluen Egiñetan, alotza (au da Arestiri begian min ematen dion
itza): «Ikasgabe eta alotzak zirala yakin zutenean, arritu ziran». Eta beste iru lekuetan?
Bein, idiota erriko entzulea da, eta beste bietan, orkoren bat. Ongi ote daude?
Iñork ez beza uste izan, beintzat, ezberdintasuna euskal-itzulpenetan bakarrik
gertatzen dala. Erdal-itzulpenetan ere itz asko irakurtzen dira gauza bera esateko:
«gente del vulgo, del pueblo, sin instrucción, simple asistente (Olabideren erriko
entzulea), no iniciado, profano», eta olakoak. Berez guzti ori ta geiago esan nai du
idiota itzak: leenik, jende xea, errigizon utsa, lagunabarrekoa, kargurik edo aginpiderik gabekoa; eta ortik datozkio beste esan-nai batzuk, eskolagabea, ikasi gabea,
jakitate gabea, zozoa eta abar, erdaldun aurren arrikadaraiño. Kristauen artean, katekumeno ere esan nai zuen, eliz-oituren eta eliz-izkuntzaren berri aundirik ez zekiena;
noiz edo bein beste nonbaitetik etorritako kristau arrotza (Olabideren orkoren bat).
Beraz, bai Leizarragaren «ignorant» (esan-naiaren aldetik, ez euskerarenetik)
eta bai Olabideren erriko entzulea eta orkoren bat ere, ez daude oker. Monolingiie
orren antzekorik ez du esan ez batak ez besteak. Esan bearrik ere ez, «idiota» itzak
ezpaitu zer ikusirik izkuntza bat ala geiago jakitearekin ezta ez jakitearekin ere.
Ala ere esan bearra dago baduela nolabait izkuntzarekin zer ikusia Paulo Apostoluaren epistolan; baiña ez edozein izkuntza, kristau-izkuntza berezia, edo kristauarteko doai berezia, «glosolalia» esaten zaiona baizik. Nolanai ere, doai orrez mintzatzen ziranak ez ziran berez entzuleak (idiotak) baifio poliglotago. Entzuleak (idiotak)
jakin zitzakean besteak baiño izkuntza geiago, baiña doaidun orrena ez ulertu. Paulo
apostoluaren epistolan, entzuleak mintzatzaillearen esana ez ulertzea ez zetorren onek
baiño besteak izkuntza gutxiago jakitetik, doai berezidun orren izketa edo otoiketa
ulertu ezifietik baizik.
Orregatik, gure artean, Duvoisin andiaren itzulpena eztago ain zuzen eta zeatz.
Onek lau eratara itzultzen du itz bera: bein, jakitate gabea (Apostoluen Egiñetan),
gero jende xehea, urrengo bere mintzaiera baizik ez dakiena, tokiko mintzaia baizik
ez dakiena (korintoarrentzako epistolan). Apostoluaren itzak argitzearren egin du ori,
noski, badaezpadako itzultzailleren bati jarraituz. Onek ematen ote dio arrazoi puskaren bat Arestiri? Iñondik iñora ere ez. Arestik Leizarragaren iztegia eman nai izan
digu, ez Duvoisinena, eta Leizarragaren idiota zer dan esan bear zigun. Eta au ezta
frantzesen idiot baiño besterik. Orain artean eztegu entzun frantzesentzat itz orrek
monolingile esan nai duenik. Erdaldun aurren itz edo arrikadatik urbillago dabil, noski
Norentzat da Arestieren arrikada? Begirik duenak ikusi beza.

KATOLIKOEN EUSKERAZKO BIBLI-ITZULPENAK*
Haraneder-enganik Duvoisin-enganaino.

Euskerazko leenengo Testamentu Berriaren lareungarren urtea aurten dala-ta,
artikulu berezi osoa eskaini genion Joanes Leizarraga Beraskoizkoari. Urrengo artikuluan, protestanteen beste bibli-itzulpenei gainbegiratua egin genien, Urte-ren saiotik
asi ta joan dan mendean eta oraingoan azaldu izan diran itzulpen eta argitaraldietaraino
(1). Orain, protestante ez diran itzulpenetara, edo katolikoenetara nai ditugu begiak
itzuli.
Katolikoak, esan bearra dago, ez ziran goizegi esnatu, berandu xamar agertu
ziran lanera; baiña, azken-orduetako langille izan arren, berak bakarrik jo zuten azkenmuga; berak bakarrik eman digute euskeraz Biblia osoa. Joan dan mendean iritxi
zuten goi-muga ori, Bonaparte Printzeak euskal-idazleei eragindako bultzadari esker.
Eta gero, gauden mende ontan, bigarrenez iritxi du elburu bera Olabide sutsuaren
kemenak. Duvoisin, Uriarte eta Olabide: orra iru izen, iru izar andi bezela, diztiratsu
agertzen zaizkigunak gure literaturaren zeru ontan. Baiña oiei, zor zaien bezala,
aipamen berezia egitean, ez ditugu utzi bear, aaztu ta bazterturik, ots gutxiagoko
beste izen batzuk. Batez ere, Bonaparte baiño lenagotik, eta aren bultzadari ezer zor
ez diotela, bideak urratzen nekatu ziran oien izenak ez ditzagun aaztu: Haraneder,
Harriet-Dassance, eta Lizarraga Elkanokoa.

Haraneder-en Testament Berria
Katolikoen artean, Joanes Haraneder, Donibane Lohitzuko seme ta apez argia
izan zan sail ontan leenbiziko langillea ta urrengoen aurrelaria. Urte kaputxino izan* Jaunaren Deia (1971, 35.zenb.) 85-102.
(1) Ik. 823-843. orr.
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dakoaren errikoa zan, eta aren adintsukoa, gaiñera. Bere zaartzaroan, 1740-n, bukatu
omen zuen bere Testament Berria (Emendik aurrera Leizarragarentzat Testamentu
Berria zana Testament Berria biurtzen zaigu).
Zerk eragin zion Haranader oni itzulpen au, nundik etorri zitzaion lan ori egiteko
asmoa? Berak ematen digu, galdera oni erantzuteko, argirik naiko. Aitzin-solasean,
liburuaren sarreran onela dio: «Ezin akhabatuzko lana liteke Elizako aitek liburu
jainkozko hunen laudorioetan eta hau maiz eta behar den espirituarekin irakurtzekin
heldu diren probetxuen gaiñean atxiki izan ohi dituzten solhas ederrak hemen aiphatzea. Aski da erratea Jainkoaren hitza dela». Jainkoaren hitza degu emen, «Jesukristok
bere haurrei utzi izan daroen Testamenta. Jainkoaren umeen bazka eta ogia, Jainkoaren Izpirituak miragarriki guziei aphaindu izan daroena».
Orregatik leiatu dira Frantziako apezpikuak liburu santu au beren Elizbarrutietako
eskuetan, frantzesen izkuntzara itzulita, jartzen. Eta euskaldunek ez ote zuten, bada,
ogi orren bearrik? Euskaldunen apezpikuek ez ote zuten beren artzaipeko ardien
artarik? Entzun dezagun Haranederrek dioena: «Jainkoak hainitz graziaz señalatu
dituen arren eskaldunak bere haur maiteenetarik batzu bezala, ondikoz orai arterainokoan nihor ez da izatu irakurtzerat eman izan daroenik bere Aita onaren Testamenta,
eskararat eskaldun guziek adi dezaketen lengoayarat itzulia; nihor ez da izatu bere
Aita amulsuak utzi izan daroen ogia eskurat eman daroenik».
Ez ote du, bada, Haraneder onek Leizarraga Beraskoizkoaren berririk? Bai,
badaki «Joanes Leizarraga zeritzan Beraskoizko aphez edo erretor zen batek noizbait
aspaldi inprimazari izan zuela Testament Berriko liburua berak eskararat itzulirik».
Baiña, ain zuzen, aspaldi egiña da, eta, orrez gaiñera, itzulpen ori ez da aurkitzen
kutsurik gabe; eta beldur izatekoa da, liburu ori eskuraturik, irakurleak «Aitaren ogi
purutik» jan ustean, etsaiaren pozoietik jan ez dezan. Orregatik «gure aphezpikuak»,
bere ardien grifiaz eta hek bazka on eta sainduetan erabiltzeko duen arduraz nai izan
du «diozeza huntako zenbait aphezek Testament Berriko liburu sakratu hau eskararat
garbiki eta fiedelki itzul dezaten».
Orra nondik datorkion donibandar apez oni bere lanari eltzeko bultzada. Haranederrek beretzat artu du apezpikuaren esana egitea, eta, bere itzez esateko, orregatik «entseiatu gare gure egin ahal guziaz haren handitasunaren (apezpikuaren) xedea
bethetzerat».
Berak esango digu nola izan zan ere: «Eliza Ama sainduak beregainki aprobatua»
duen Vulgata artu du aurrean, eta aren zentsua eta, al dala, letra bera nai izan digu
eman. Eta itz utsei jarraikiz euskeraz zentsunik eman ezin dionean, bi frantzes-ek
itzulitako Testamentu berrietan aurkitu du argia ta laguntza, «batean batari bertzean
bertzeari garraizkola» (ala dio berak), lekurik gaitzenetan zentsunik garbiena emateko.
Euskaldunentzat artu zuen Haranederrek bere lana, eta onela esaten die bere
gogoko euskaldun irakurleei: «Har zazue, beraz, gure herriko jainkotiarrak, eta jan
zazue lehia handiarekin zuen Aita onak eman izan darotzuen ogitik... Lrakur ezazue
zuen Aitaren testamenta, eta ahal bezanbat gogoz har ezazue».
Ortarako zan Haranederren lana, ez zokoan gordea gelditzeko. Zergatik gelditu
ote zan utsean itzultzaillearen lana? Zergatik gelditu ote zan argitara gabe eta euskaldunen eskuetara gabe?
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Haranederrek Testamentu berri osoa euskeratu zuen; baiña eun ta amabost urte
igaroko dira aren zati bat, besterik gabe agertu arte. Joan dan mendean, 1855-an,
azaldu zan titulu onekin: Jesukristo I gure launaren ITESTAMENTI Berria I Lehenago
I I.N. Haraneder I Done Ioane Lohitzuko laun aphez batek I eskararat itzulia; I orai,
artha berezi batekin, garbikiago, I lehenbiziko aldikotzat ager-arazia I laphurtar bi
Iaun aphezek. Baionan.
Eta ona zer zioen, atarian, Baionakofíi'&an'o Yeneralak: «Aspaldion arima argitu
eta Jainkotiar guziak galdez zaudezen noiz bada Euskal-herrian eskuaraz irakurtuko
zen Iesu-kristoren Ebanyelioa. Hekien fede biziak eta ez gutiago hekien bihotz khartsuek nahi zuten zerutik iautsi den Berri-on hori aditu hizkuntza zahar eta gozo hortan.
Egia da noizbait agertu izan direla lau Ebanyelioak eskuararat itzuliak. Bainan ez
zuten ardietsi izan Elizako buruzagien baimena; aitzitik, merezi zuten hetaz arbuiatuak
izatea, beldur izaiteko baitzen Iaunaren hitza ez zela liburu hartan aski garbiki ezarria.
Bertzalde, ez zen han aurkitzen gauza gaitzen aditzea errex zezaketen xehetasunik.
Horri darraikola, diozesa huntako bi iaun aphezek orai nahi dute obretan eman denbora
duela gogoan zarabillaten xedea, agerarazi eskuararik garbienean lau Ebanyelioak,
zeinak bertze orduz izan baitire latinetik eskuararat itzuliak aphez aiphatu batez».
Ondoren, Arambure iaunak, Baionako Bikario orrek, ontzat ematen du «itzulari
iakintsu eta argituen obra».
Goiko itzok arretaz irakurri ezkero, or ditugu ainbat argi ta xeetasun. Leenbizi,
Haraneder zaarraren lana argi ta garbi aipatua dakusagu. Zer gertatu zan aren itzulpenarekin? Ez zan argitaratu, baiña ez zan galdu ere egin. Robin apezak ederki
egindako kopia bat beste aphez baten eskuetara etorri zan. Eta orra non eldu zaion
argitara ateratzeko ordua. Jaunaren itza eskuaraz irakurtzeko Haranederren egunetako
gogo berak dirau bizi bizirik. Bien bitarten protestanteek aurrea artu diete berriz ere
katolikoei. Orraitio, 1828-n agertu ziran lau ebanjelioen aipamena besterik ez digute
emen egiten, ez urte bereko Testamentu Berri osoarenik. Haranederren Testamentu
Berri osoa ere ez digute aipatzen, lau Ebanjelioak besterik ez. Oiek, gutxienez,
argitara nai dituzte bi apezek. Luzaroan erabilli duten asmoa, orra azkenez bururatu.
Haranederren itzulpena artu dute oiñarri: eskuararik garbienean jarri nai izan dituzte;
edo, garbikiago agerrazi dituzte.
Nortzuk dira apez oiek, eta zer ikutu egin diote Haranederren lanari?
Testament Berri onen argitarazaille ta antolatzailleak (obe ta zeatzago ezateko,
Lau Ebanjelioen argitaratzaille ta antolatzailleak), auexek dira: Maurize Harriet (18141904), Haltsuko semea, bata eta Pier Nereo Dassantze (1801-1858), Ustarizkoa bestea. Biak, gaztetarik, irakasle izanak. Harriet jaunak bizi luzea izan zuen; eta bere
azken-urteetan euskerazko iztegi andi bat biltzeko lanari lotua ikusi zuten. Dassantze
Paris-en izlari ospetsu izateraiño iritxi zan, eta oso trebea omen zan frantzesen izkuntza erabiltzen. Pamiers-ko apezpiku izendatu zuten, baiña berak ezetza eman zion
izendapen orri. Beste liburu batzuen artean, badu Testamentu Berriaren frantzesitzulpen bat ere. Azken urteetan Euskalerrira itzulia zan, eta emen orduan sortu ziran
euskal-bestetan parte artzen asia. Norbaitek esan du ez zuela diru-laguntza besterik
eman Ebanjelioen liburua ateratzeko. Baiña zergatik bear degu ukatu liburuaren bertan
aitortzen dutena, alegia: biak egin zutela lan, biak jarri zituztela eskuak Haranederren
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euskera garbiago jartzen? Bazuen berak orrenbesterako argirik, bai euskeraren aldetik,
eta bai biblialarien aldetik; eta biak egindako lan ortan, Dassantze orren frantzesitzulpenaz baliatu gabe ez ziran gelditu, noski, euskerazkoa argiago ta ulerterrexago
egin naiean.
Haranederren testua, esku-lana, Uztarizko Semenarioan dago, eta ikusi dutenek
diotenez, alde andi xamarra dago andik beste bi apez oien testura, eta Duvoisin jaunak
esan zuenez, Haranederren izena baiño obe Harrietena erematea merezi luke. Batarena
izan, biena izan, tomo ederra egiten du, eta itz batzueri adibidetzat, 21 orrialde baditu
euskal-iztegi labur batekin. Euskera argi ta garbia erabiltzera jotzen du, itz berri
asmaturik on artu gabe, ala ere. Ortan, 1828-ko Testamentuak baiño bide jatorragoa
darabil.
Azkenez, or zuten euskaldunek Ebanjelioak euskera jatorrean batere bildurrik
gabe non irakurri. Haranburek baimena ematean zioen bezela, euskaldunek «liburu
saindu hau irakurtuz, hainitz hobekiago ezaguturen dute bere Jainko Salbatzailea eta
lehia gehiagorekin jarreikiko zaizko haren irakhaspenari, hura, agian, khartsukiago
maitatzeko».

Lizarraga Elkanokoa
Haraneder-enganik Bonaparte-renganainoko bitarte ontan, ez dakit aipamenik
merezi duen Agustin Chaho ospetsuak bibli-itzultzailleen artean. Job-en liburua eskueratu omen zuen. Nola nai ere, argitaratu gabe dago. Baiña bai merezi duela beste
batek, Joakin Lizarraga, Elkanoko Bikario izanak. Bera ilda urte pilla geroago agertu
zan bere «Jesukristoren ebanjelio saindua Juanek dakarren gisan», 1866. Bonapartek
argitaratua da, baiña ez berak eragiña. San Mateoren Ebanjelioa ere omen dauka
euskerara itzulita. Eta gehiago ez? Napar-idazleetan berau degu ugariena (Axular
baiño ere bai, eta au esateak ez dio iñori miñik eman bear); ainbat lan ditu, bere
eskuz idatziak, Iruñan, Diputazioan eta Semenarioan gordetzen diranak. Eragozpenak
izan zituen, noski, bere bizian libururik ateratzeko. Bera illez gero, azalduak dira
bere Platikak, bere Koplak, San Joanen Ebanjelioa eta Frantsizko Xabierren bizitza.
Eta gauza arrigarria da nola, artarako giro urria zegoen aldi artan, idazle au,
bere oldez eta moldez, jarri zan Kristoren Berri Ona euskeraz jartzen. Bear bada,
inguruko giroak eragin zion, orduan asi baitziran zabaltzen erderazko bi itzulpen,
aita Scio-rena eta Torres Amat-en izenean zebillena.
(Emen, Torres Amat onen izena begietara etorri zaigun ezkero, aitortu dezadan
leengo artikuluan azaldu zan oker bat. Gaztelerrietan Amat onen izeneko erdalitzulpena zabaldu zutela protestanteek esan nuen, eta oker esanda dago. Aita Scioren itzulpena zan Burrow-ek eta zabaldu zutena) (2).

(2) Ik. 840. orr.
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Bonaparteren Garaia
Euskera aztertzen saiatu díran jakintsuen artean Bonaparte Printzeak nolako
izena, nolako ospea duen ez dago iñori gogoratu bearrik. Beste batzuk testo zaarretan
aztertu dute gure izkuntza; Bonapartek naiago zituen bizi biziak, bere egunekoak,
toki bakoitzeko izkeraren berri emateko egokienak. Eta toki batetik besterako aldakuntzak jasotzearren, testo berbera agintzen zien askori beren euskerara itzultzeko. Eta
asmo orretarako, zer egokiago Kristau-ikasbideetako edo Liburu Santuetako testuren
bat baiño? Orra nondik ditugun Bibliako ainbat liburu euskerara itzulirik; orra nondik
ditugun eta batera, eta leenbiziko aldiz, Biblia osoaren bi euskal-itzulpen, bata gipuzkeraz, lapurdieraz bestea.
Bonaparte Printzeari esker egin zan mirari ori. Beste bein ikusten degu emen
esku aberats eta leiñu argiko baten laguntza. Nafarroko erregiña bati zor badiogu
leenbiziko Testamentu Berria; Biblia osoa ere ez zan leenbiziko aldiz euskerara itzuli
errege-odoleko baten laguntzarik gabe. Bonapartek bultzaturik eta diruz lagundurik
ekin zioten beren lanari, bai Duvoisinek eta bai Aita Uriartek. Eta arek eutsi ta
lagundurik eraman zuten azkenera asi zuten arloa.
Bonapartek egin zuenak badu, alde batetik, bere utsa. Ez du ez erlijio-sustrairik,
ez gure Euskalerriari laguntzeko edo on egiteko asmorik. Bere asmoa ez zan, ez,
Euskalerrian liburu santuak zabaltzekoa; euskera aztertu ta ezagutzeko gaien billa
zebillen. Katolikoa zan; Duvoisinek 1863-n Hiribarren apez eta euskal-idazle azkarrari
idazten zionez, Luzien Bonaparte Printzeak katoliko egiten eta aitortzen zuen edonon
bere burua, agerian eta goraki ala ere; baiña gai ontan beste nonbaitetik zijoazten
aren xedeak; izkuntzalarien asmoak ziran bereak. Eta asmo orretan sarturik, Bibliaren
itz utsak obe zituen beste iñoren itzez eta argibidez naastuak baiño. Orregatik, Uriartek
edo Duvoisinek ortaz oarrik edo eskerik egiten bazioten, ez zien berak erantzunik
ere ematen. Zergatik atera bear zuten bere asmoetarik eta beste asmo batzuetan
sarrerazi?
Eta Bonaparte-ren laguntzaille oiek bazuten Liburu Santuak Euskalerrian zabaltzeko kezka edo ardurarik? Ezetz dirudi. Bonaparte-ren asmoetarako ziarduten, eta
ark nai zuen bezela egiten zuten beren lana, ark emandako arauei zintzo jarraikiz.
Aien kezka auxe zan: egiten zitezten bibli-itzulpenak ez ote zuten Elizaren debekurik
mereziko, itzulpen utsak ziralako, eta Elizak agintzen zuenez, oarrik ez beste argibiderik ez zeramatelako, ez ote zituzten artuko protestanteen Bibli-elkarteen laguntzailletzat. Bonaparte Londres-ko izkuntzalariekin alkartasun onean zebillen. Eta Bibli-elkarteekin, ez? Aita Uriartek erakusten zuen ontan bildurrik geien. Elizaren
debekurik merezitzeko lanik ez zuen egin nai. Baiña ez berak ez Duvoisinek ez zuten
Printze jaunaren gogoa aldatzerik lortu. Ala ere, ez zioten utzi jaun arentzat lan
egiteari. Aren morroi jarri ziran, eta ala egitea zegokien. Ez du gezurrik esan euskalidazle oiek Bonaparterentzat lan egin zutela esan duenak, ez ain zuzen Euskalerriarentzat, norbait orregatik asarretu bada ere.
Katolikoak ziran, bai, langille biak; katolikoa zan lan eragillea; gogoz ekin zioten
aiek artu zuten saillari; lanean aurreratuago ta andiagoa zan euskerari ta Bonaparteri
zioten maitasuna; baiña jakiñen gaiñean zeuden beren euskerazko Biblia ez zala
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iritxiko erriarenganaiño; irakurlerik gutxi izango zuela, Bonapartek alerik geien atera
zuenean ere, ezpaitzituen atera 251 ale baizik, leenik arpidedun eta jakintsuen eskuetarako

Uriarte Aitaren Biblia Osoa
Bi euskalki autatu zituen Bonapartek Biblia osoa aietara itzultzeko. Puska
txikiagoak, liburu santuetako bat edo beste, euskalki askotara itzulerazi zituen. Biblia
osoa, Lapurdiko euskerara eta Guipuzkoakora baizik ez. Intxauspe jaunak bere laguntza eskaiñi omen zion Zuberoko euskerara ere itzultzeko, baiña Bonapartek ez zion
eskaintze ori onartu.
Guipuzkerazko itzulpena egiteko Bizkaiko seme bat izan zan autatua: Aita Jose
Antonio Uriarte, frantziskotarra. Urte batzuk leenago, sermoe bat entzun omen zion
Printze jaunak, eta arrezkero bere lankidetako artu omen zuen, leenbizi, Iturriagaren
Diálogos liburua, Mateoren Ebanjelio eta Apokalipsis bizkaeraz eta gipuzkeraz emateko. Gero Testamentu Zaarra gipuzkerara itzultzeko nor billatuko, eta Uriarteri
agindu zion leenengo liburuaren itzulpena. Artean ez zeukan erabakirik Biblia osoa
itzultzeko lana nori emango. Uriartek bere leporako geiegi irizten zion lan oni; baiña
azkenean, beste laguntzaillerik sortzen ez zala-ta, baietza eman zuen eta bere gain
artu lan osoa.
Zorionez, bai Uriartek eta bai Duvoisinek, beren lanaldian Bonaparteri egindako
kartarik geienak argitaraturik daude, eta gure aukeran ditugu. Orrela dakigu urte
aietako ainbat xeetasun. Orrela dakigu Uriarteren atzerakuntza ta uzkurtasuna neke
au bere gain artzeko. Batez ere, bizkaitar zalarik, ez zeukan bere burua naiko ikasi,
trebe ta gaitzat, gipuzkera ongi ta jator erabiltzeko. Bonapartek bazeukan giputz bat
berarekin lagun, Azpiazu jauna, eta onek zuzentzaille egingo ziola-ta, baietza eman
zuen Uriartek. Leenengo liburuaren itzulpenean agertzen da Azpiazu jaun orren laguntza. Gero, badirudi bakarrik egin zuela Uriartek bere lan guztia, 1859-n asi ta 1868-n
bukatu zuen arte.
Ikusi dezagun nola egin zuen bere itzulpena, nolako lege ta araupean, eta nongo
euskera erabilliz. Ontaz argirik asko ematen digute frantziskotar praille beronen
eskutitzak. Arauak Bonapartek jarri zizkion. Ori jakiña da. Zein arau jarri zion, bada,
Uriarte Aitari? Leenbizi, Gipuzkoako euskera erabilli bear zuela, beste euskalkien
naasterik gabekoa, eta ez Gipuzkoa barruko edozein euskera ere, beste askori agintzen
zien bezela, ez alako ta olako errien edo ibarren batekoa, gipuzkera literario erakoa
baizik. Uriartek Beterriko gipuzkera artu zuen oiñarritzat, eta bi idazle izan zituen
eredu: Lardizabal eta Agirre Asteasukoa. Lardizabali jarraikiko zitzaion itzetan, eta
Agirreri aditzetan. Beste edozeiñen gaiñetik, Lardizabalen euskera jator, apain, garbi,
euskal-kutsuzkoa erabilli nai zuen; baiña Liburu Santuak euskeraratu bearrak eta
Bonaparteren asmoak kontuan eduki bearrak, ez dio utziko Lardizabalen bidea oso
osoan artzen.
Bere itzulpena itzez itz egiña izango da, zeatza, Liburu Santuetako itzei urbilletik
lotua. Bein ta berriz adierazten du Uriartek bere lanean darabillen jokabide au. Eta
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oiñarriok azaltzean, are xeetasunik geiago ematen digu. Esaterako, alegiñak egingo
dituela latinezko Vulgatako Itzak eta euskerazkoak leku berean jartzen: latiñezko
itzak zenbat, euskerazkoak ainbat; latiñezkoa non, euskerazkoak antxe bertan. San
Mateoren ebanjelioa bizkaierara itzuli zuanean, jokabide ori darabil; eta orain, gipuzkeraz Biblia osoa itzultzean, bide beretik ibilliko da. Adibidez, latiñezko dicunt
illis ikusten duan lekuan, ez du dirautse esango, esaten deutse baizik: Latiñez zenbat
itz, euskeraz ainbeste. Guipuzkerazko Mateo ematean, lege orri lotuago ibilli dala
dio berak, Bizkaierazkoa eman zuenean baiño. Ori egitean, izkuntzalariari zer egokiago zitzaion izan zuen gogoan. Bonaparteren morroi zintzo azaltzen zaigu or.
Orrek ez du esan nai danetan Bonaparteren morroi izan nai zuenik. Ez; bein ta
berriz gogoratu zion jaun andi ari euskerazko Bibliari oar batzuk jarri bearra. Bestela
ez zan ongi artua izango. Jarri ere egin zituen asieran batzuk. Onela esaten zion bein
Bonaparteri: «Emen ez dute Bibliarik irakurri nai, oarrik edo argibiderik ezpadu.
Orregatik jarri ditut batzuk, eta or bialtzen dizkizut; ez dira asko, baiña bai naikoa;
ea, Haranederrek dauzkan bezela, gipuzkerazko itzulpen oni jartzen dizkiozun». Alperrik. Bonapartek entzungor egin zien beti olako eskabideei. Jaunaren itzarekin ez
zuen gizonenik naasi nai.
Andia da, orraitio, geroago gai ortan Aita Uriarteri gertatu zitzaiona. Berak
ainbat aldiz gogoratu Bonaparteri oarren premia ori, eta bera sari gabe gelditu zan
Donostiako sariketa batean, oarrik jarri ez zuelako Apokalipsis liburuaren itzulpenean.
Sariketa ortan maipurukoek Uriartek bialitako itzulpena besterik ez zuten aurkitu
sarigarri, eta ez zioten eman, Aita Scio-ren itzulpenak dituan oarrik jarri ez zuelako.
Aita Scio aipatu degun ezkero, esan dezagun nondik eta nolako laguntzarekin
egin zuen aita frantzizkotar onek bere itzulpena. Latiñezko testua, Vulgatakoa, erabiltzen zuen oiñarri, eta andik aldatzen zuen euskerara, leen ere esan degunez. Baiña
latiñezko esaerarik edo itzik illun xamar aurkitzen zuenean, Aita Scio-ren gaztelerazko
Bibliara jotzen zuen argi billa; eta Scio orren testua ere estuegi edo lotuegi aurkitzen
zuenean, Torres Amat-enaz baliatzen zan.
Orra, bada, nolabait azaldurik Aita Uriarteren iturriak, oiñarri-lege ta itzulpenlegeak. Auetxek aurrean zituela, gogatsu ekin zion lanari. Asi, 1859-n asi zan Testamentu Zaarra itzultzen, eta itzulia-ala, aldian aldian, Bonaparteri Londresera bialtzen. Otsaillean asi ta Maiatzaren azkenerako euskeratua zeukan Ge/iesí's-liburua...
Askotan tarketa marteka egin bear izaten zuen lan au. Sermolaria zan, mixiolaria.
Mixio-aldi luzeak izaten zituen urtean bein baiño sarriago, eta ortik lana eten bear
asko sortzen zitzaion. Ala ere, 1859-garren urtebarruan inprentan aterata zeuden
Genesis, Exodo eta Levŕŕ/co-liburuak, eta beste liburu batzuk ere itzuliak ditu.
Leenbiziko lan oiek, ordea, saio-antzean egin ditu. Artean erabaki gabe zeukan
Bonapartek zeiñek egingo zion Biblia osoaren Gipuzkerazko itzulpena. Urrengo urtean, 1860-ko Maiatzean esaten dio frantzizkotarrak Printzeari, beste iñork egiten
ezpadu, bere gain artzen duela lan ori. Erabakia artua du, eta Liburu Santuak bata
bestearen ondoren datoz arrezkero bere lumatik. Orrelaxe, pizkaka, baiña beti aurrerako ekiñean, 1865-ko Azaroaren 25-n bukaturik utzi du Testamentu Zaarra. Andik
bi urtera gabe, euskeratua zeukan Testamentu berria. Eta 1868-ko urtarrillaren 25-n
bialtzen zizkion Bonaparteri beste iñongo itzulpenetan agertzen ez diran liburu batzuk,
Vulgatan, Bibliaren geigarri bezela argitaratzen dituzten liburu oiek: Manases Erre-
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geren otoitza, eta Esdrasenak diralako irugarren eta laugarren liburuak. Andik luzaro
gabe, urrengo urtean, bukatu zan itzultzaille zintzo ta azkarraren bizia ere.
Aita Uriarteren Bibliaren leenbiziko puska, leen aipatu deguna, besterik ez zan
agertu. Beste guztia argitaratu gabe gelditu zan. Zergatik argitaratu gabe? Ez dakigu
gauza argirik; zerbait antz eman dezakegu, ordea. Bonapartek ez zion miñik eman
nai bere langille leialari, eta au ainbesteko kezkatan sartua ikusten zuen ezkero, bere
Biblia Elizaren baimenik gabe eta oarrik gabe azaltzen zala-ta, etendurik utzi zuen
bere argitaraldia. Ori da noski arrazoia.
Zorionez ez da Uriarteren lana galdu. Bonaparteren paper-artean gelditu zan,
eta Guipuzkoako Diputazioak erosia du, eta Zarauzko frantzizkotarrek beste kopia
bat badute andik aterata.
Erosi zanean, bibliotekan gorde gabe, argitaratua izan balitz, mesede andia
egingo zien euskerari eta gure eliz gizonei.

Duvoisin-en Bible Saindua
Duvoisin Jauna artu zuan Bonaparte Printzeak Biblia osoa Lapurtarren euskerara
itzuli zezaion, eta Duvoisin-ena izan da gure menderarte Biblia osoaren euskerazko
itzulpen bakarra, Aita Uriartek egindakoaren argitaraldia, esan degunez, asieran bertan etenik, ezpaitzen bukatu.
Duvoisin, mugazaiñen kapitaina, ez zan ez-ezaguna Printzearentzat arazo au
eman zionean. Zabalduak zeuzkan iru liburu eder: Liburu Ederra (1856), Ituriagaren Diálogos dalakoa (1857-an, Bonaparte berak argitara emana), eta Laborantzako
Liburua (1858). Ezaguna zan egunkarietako idazle bezela ere. Euskeraren jabe zan,
eta garai artan euskaldunen artean gutxi bezelako maisu.
Larresoroko Semenariotik zekarren euskeraren alderako zaletasun sutsua, an egin
baitzituen gaztetan urte batzu. Berak aitorturik dakigu au. Larresoron aziak zituen,
an 1828-inguruan, beraz gazterik, euskeraren giltzen jabe egin naiez, bere alegiñ eta
aztertzeak. Eta arrezkero ez zituen bere bizian iñoiz ere utzi zearo. Ortarako «gure
libururik ederrenak irakurri ditut eta aietan ikasiak jaso» (ala esaten zion 1862-n apez
bati); Frantzia-aldeko Euskalerri osoan bizi izana naiz, denetan oarrak artuz. Nere
armategia orrela orniturik, obeki egin bear nuen nere lana egiten dedan baiño. Ala
ere, liburu onek (bere euskerazko Bibliak, alegia) ola ikasitakoen aztaraarik asko
gordeko al du, ez euskeraren kaltetan».
Biblia itzultzeko ongi omiturik zegoen, bai, Joanes P. Duvoisin Jauna, bere
aldikorik iñor baldin bazan. Eta lan orri ekin baiño leenago, utzi egin zuen mugazaintza. Eta, gero, Bardoz-en etxe bat artu ta an jarri zuen bere lantegia. An egin zuen
bere lanik geiena, Baionan bi egotalditan egiña ez beste guztia.
An izan zan Duvoisin sei urtez bere lanari lotua. Ez dago guztiz bakarrik.
Liburuak ditu lagun, liburuak ugari. Leenbizi, Bibliez omitu da; gero Bibli-itzulpenez,
batez ere frantzez-itzulpenez; urrengo, Liburu Santuen azalpenezko liburuz. Onelakorik ere badu Renan gezurtuta lotsagarri utzitzeko aiña, bere eskutitz batean erakusten duen bezela. Guztia bearko zuen pasarte illun batzuk nolabait argitzeko.
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Askotan frantzes-itzulpenak ere ez dio argi geiegirik ematen eta lanik naiko du
bidea nola urratu billatzen. «Or konpon [dio berak bein] frantzes-itzultzaileek beren
egitekoa nola burutu duten. Emen bear deguna auxe da beinik bein: zentsua ongi
artu, pasarterik ulergaitzenak irakasleek nola ulertu dituzten jakin; eta ori jakindakoan,
aurreko itzak alik eta zeatzen itzuli. Gaizki egin badet, bide orri jarraikitzen saiatu
naiz ni».
Bein luma eta bein aitzurra eskuan, lanean aurrera
Arian arian, atsegingarri aurkitu zuen bere lana, baiña ez nekerik gabea. Bein
baiño geiagotan ezueriak jota, esku bata ibilli ezifiik gelditu zaio. Orrela illabete
osoak galdu bearra izan zuen. Beste zenbait aldiz, or ikusten degu aintziñetako gudari
idazlea gogora ekartzen digula; baiña gudari ori baiño paketsuagoa, bein luma ta bein
aitzurra eskuan arturik. Abbadie jaunak bein osasuna zaintzeko argibide batzuk ematen
zizkion, eguneroko ibillaldiak eta ola. Baiña aizkora ta aitzurrari eltzea osasungarriago
aurkitzen du berak. Izerdirik geiago uxurierazten zion, eta orrela barruko urak eta
indarrak neurri ta egon obean gordearazi.
Noizik bein idurikorturik ikusten degu. Bildurra sortzen zitzaion asitako lana ez
ote zuen bukatu aal izango. Bere gorputzean, bere besoetan ezueriaren ondorenak
ikusten asi zanean, bere bizia luzarorako ez zala etsirik zegoen. Bonaparte ere larritu
zan, eta bere burua zaintzeko esaten zion, astiroago lan egiteko. Baiña berak, ain
zuzen orrexengatik, aurrera eta albait laisterren egin nai zuen. Eriak geldieraziko
zuen berez ere, eta berak orrelako oporren bat, geldi egon bearren bat etorriko ez
ote zitzaion beldurrez, esaten zuen: «Lan au laister egitea obe det». Askotan azaltzen
dira bere larriak gai ontan: «Epeak eta egoarriak azkenburura eramango naute...
Baiña gauza ez da, ez, laister egitea; zuk (Bonapartek) artu dituzun ardura eta egin
dituzun zorrei lanaren balioak ere erantzun bearko dio... Baldin Jainkoak eta ezueriak
erruki izaten banaute, aurrera egingo det nik... Nola nai ere, nere euskal-Biblia
mesedegarri izango dalakoan nago, eta sekulako atsegiña izango det nik, bukatu
dezadenean».
Zorion au ez zitzaion ukatu Duvoisin kapitainari, naiz eta bost urtetan egin uste
zuena sei urtetan egin.
Bost emanaldi eta zatitan agertu zan bere euskerazko Biblia, 1859-n asita. Itzultzaillearen eskutitzetatik jakin dezakegu noiz zer egin zuen. Esan degun urte ortan
agertu zan leenbiziko zatia; 1860-n, Enegeen liburua bukatu ta aunera zijoan; 1861-n
Esdras-en liburuetatik asi, salmoak bukatu eta Erran Zuhurrak itzultzeari eldu zion.
Orain arteko liburuak errazago ditu urrengoak baiño. Orain, Jakinduriaren liburuak buruauste geiago ematen die, ta leen egin zuen lanaren erdirik ez du egiten
egunero; baiña Eklesiastiko-libumra iritxi danean pozez dago. Bibliaren erdia eginda
dauka. Mendia iruditzen zaio bere lana, eta bein gaina artu dionean, gogo berria
sortzen zaio aurrera jarraitzeko. Urrengo urtean, 1862-koan, jakinduri-liburu guztiak
atzean utzi ditu eta Profeten liburuetan sartua da; 1863-n, profetekin aurrera dijoa,
eta Makabetarren liburuak itzuli ta Testamentu Berrian sarturik degu.
Testamentu Berrian sartu arte esan genezake Bonapartek bakarrean egin duela
lan, euskaldun laguntzaillerik gabe. San Mateoren Ebanjelioa ez omen da itzultzen
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zailla, baiña zailtasunik iñoiz badu ere, Harriet jaunak, Haranederren argitaratzailleak,
asko leuntzen dio bidea. Bestek ibillitako bidean barrena joatea beti da erosoago.
Abbadie jaunak emanik, eskuetan du 1828-ko Protestanteen Testament Berria ere.
Eta Bonaparteri pozik esaten dio: «Ez diozu gezurrik, bi itzulpen oiek (Duvoisin
berarena eta Aita Uriarte-renak, noski) euskerari etorkizun obea opako diotela diozunean».
Oneraiño iritxi danean, asko ikasia dago gure itzultzaillea. Biblia itzultzeko itza
eman zuenean, euskera asko zekiala uste zuen. Orain ikusi du egunetik egunera asko
ikasten ari dala. Zoko berriak argitzen zaizkio gure izkuntzaren barrenetan. Gaiñera,
leengo beldurrak galduak ditu, eta leengo lasterrak utziak. «Laisterrago egiteari eman
izan natzaion guztietan, atzera egin dedala ikusi det. Gazteak edozer egin dezake;
gaztea zumea ta zailla da...; aitxintxika ibiltzeko adiña joana dedala aitortu bearra
det». Adiñak erakutsi zion esaera zaar batzuen egia: Lan lasterra, lan alferra. Lehia
gehiegia berantgarri.
Urrengo urtean, 1864-n, azkena ematen dio bere lanari. Azkenengo zatia ez du
izan egiteko errezena. Ala esaten zion Bonaparteri: «Euskeratzeko dedan zatia ez da,
ez errezena. Epistolak lana emango didate; ala ere, arta bereziaz egin nai nituzke».
Esaterako, Erromarrentzako epistola bialtzen dionean, onela esaten dio: «Or
dijoakizu, sorta batean, Erromarrentzako epistola. Ez da sorta aztuna; baifia neri lan
aztuna eman dit egiaz». Eta, urriaren leenean, berri pozgarria: Testamentu Berria
bukatua da.
Baiña Bonapartek geiago eskatzen du. Vulgatak, azkenean erantsirik dauzkan
liburuak ere euskeraratu bear dira: Manases-en otoitza, ta Esdrasen izenean dauden
irugarren eta laugarren liburua. Ez dira iñongo itzulpenetan aurkitzen; baiña Bonapartek euskeraz nai ditu. Eta azkenez, abenduaren 19-n, Bonaparteri idazten dio:
«Pozik nago, zoriontsu naiz, Bibliaren azken-lerroak bialtzean. EXEGISTI MONUMENTUM. Gogoangarri izango da, bai, egin dezun lana. Nik bakarrik ez, bestek
ere egin zezaketen neri egokitu zaidan egitekoa; baiña zein bestek ar zezakean zure
sailla, nork zure arta ta zuk egin dituzun eralgiak bere gain artu? Zuk jakintzari diozun
maitasunari esker, euskaldun izkuntza zaarrera ere itzulirik aurkituko da emendik
aurrera liburuen liburua, mendeen mendek gurgarritzat daukatena».
Urrengo urtean, otsaillean, azkenengo inprenta-utsak zuzendu, eta argitaraturik
gelditzen da euskerazko leenengo Bibli osoa. Ona zer titulu daraman: BIBLE SAINDUA / edo Testament Zahar eta Berria / Duvoisin kapitainak latinezko Bulgatatik
lehenbiziko aldiko Laphurdiko eskarara itzulia. Luis Luziano Bonaporte Printzeak
argitara emana. Londresen.
Eta azkenean agiri ta aitormen auxe: Inprenta-lana 1859-n asi zan, martxoaren
9-n, azteazkenez, eta 1865-n, martxoaren 27-n, astelenez, bukatu. Guztiz, 251 ale
atera dira.
Exegi monumentum!
Duvoisin-ek beretzat artu zitzazkean Horati-ren itz ospetsu oiek; baiña berak,
egoki aldaturik, Bonaparterentzat esan ditu. Zorionez zeuden biak, eta batak besteari
zorionak ematen. Bonapartek, gaiñera, Légion d'honneur delakoaren Gurutzea iritxi
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zion gure Kapitainari, Bibliarekin egin zuen lanaren sari, Vinson jaunak
merezigabekotzat bazeukan ere, eta bere langille zintzoari 50 ale eman zizkion,
adiskide ta arpidedunen artean zabal zitzan.
Frantzian, Irakaskintzako Ministre zanak 28 ale erosi zituen Biblioteka batzuei
banatzeko; bat ere ez Euskalerrirako. Larrabure jaunaren eskabidea eldu zan Ministre
beraren eskuetara, ale batzuk Euskalerriko Bibliotekaetarako eskatuz; baiña alperrik.
Ez zioten goietan jaramonik egin. Asarre idatzi zuen berak: «Euskerazko Bibliak
arrera obea izan bear ote du, bada, Flandres-ko Lorraine-ko Bibliotekaetan, Baionan
eta Paben baiño?». Alaxe zan, izan ere.
Duvoisin Jaunari berak artutako aleetatik, adiskideei ta emanda gero, 29 gelditzen zitzaizkion, eta Printzeak bear-ta, oni itzuli bearra izan zuen. Eskale asko zuen,
nonbait, Printze jaunak. Baiña ez degu esango argitaraldi guztia agortu zanik ere.
Urkijo jauna RIEV ateratzen asi zanean, ale batzuk aurkitzen ziran beintzat, ogei ta
bostna pesetetan, salgai.
Kritika ta iritziak
Gure egunotan Lafitte jaunak eder ta goresgarritzat dauka Duvoisin Kapitainaren
Bibli-itzulpena. Itzez aberatsa omen da. Neke andia artu omen du itzultzailleak latinitzak euskal itzei egokitzen; aditzaren formarik bakanenak ba omen dakizki eta erabiltzen omen ditu. Baiña, damu gaitzez, latin-kutsu geiegi omen dauka. Orrela mintzatuz, Lafitte jaunak ez dio Duvoisinen lanari Duvoisinek berak aitortzen ez duen
utsik ezartzen.
Askotan eman du onek bere lanak merezi zion iritzia. Bein baiño geiagotan
aitortu du, Uriartek egin zuen bezala, Liburu Santuen itzultzea ez dala gauzarik
egokiena euskeraren aberastasuna ta jatortasuna erakusteko. Gure izkuntzaren gaitasuna ta balioak ikusteko, Telemako edo olako libururen bat askoz obe zala esaten
zuen. Bibliaren itzultzailleak alik eta zeatzen, alik eta aren testuari lotuen egin bear
omen du bere lana. Liburu Santuetan, al dala, itzak berak aldatu bear omen dira
izkuntza batetik bestera, eta ez aiek esan nai dutena, beste esaera batzuk artuta,
nolabait eman.
Gaiñera, Bonapartek agindu duen itzulpena izkuntzalarientzat egiña da. Eta
izkuntzalariek, testu bati urbilletik jarraiki ezik, nola ikusiko dute an izkuntza baterik
besterako aldea?
Orregatik, Bonapartek emanik, arau batzuk naiko estuak gorde bear zituen Duvoisinek. Apez bati ona zer esaten zion: «Zuk nai zenituzke nere liburuan antziñako
esaera zaarrak aurkitu. Ori debekatua daukat. Baita ere debekatuta daukat Lapurdin
erabiltzen ez dan itzik erabiltzea. Ala ere iñoiz erabilli det olakorik ere, baitezpadakoa
ta bearrezkoa zenean. Noizik bein debeku orri ez entzun egin bear izan diot, baiña
oso gutxitan, eta kontu andiz». Bonapartek ez du nai (eta ontan arrazoi ematen dio
Duvoisinek), Harriet-ek Haranederren Testamentu Berria ateratzean egin duen euskalkien naasterik.
Beste batzuk usteko dute, agian, itz berririk ere asmatu duela iñoiz. Olakoentzat
dio: «Euskaldun batzuk, beren izkuntzaren mamia ta barneko itzuliak ezagutu gabe,
oarkabean eta berez euskeraz mintzo direnek, asmatutzat artzen dituzte berek ez
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dakizkien itz guztiak; alakotzat dauzkate, esaterako, euskeraren sustraietatik atera
edo sortutako itzak, baldin beren amaren aotik ikasi ez badituzte». Eta olako itzzerrenda aipatzen du: Arrapakin, buluzkin, adibidez.
Maxiorik eta esamesik izango duela badaki; baiña ez da beldurtzen. Badaki lan
andi bati lotu zaiola, euskerarentzat mesedegarri izango dan lan andi bati, eta aurrera
egingo du, iñoren beldurrik gabe. «Nere lanak, an edo emen, izan dezaken arrerak
ez nau larritzen. Langille utsa besterik ez naiz ni... Eta langille naizelarik, ez det
lanerako bestetako eskubiderik: lanerako, bai, eta bakarrik utzia ta kritikatua, maxiatua izateko».
Beste esames-iturri bat zuen beste alderdi batetik: bere Bibliak ez zekarren ez
Elizaren baimenik, ez iñolako azalpen edo oarrik. «Beldurti batzuk kezkaturik dauzkat, oarrik gabekoa eta Erromako baimenik gabekoa dalako nere itzulpena; batzuk
uste dute, fede onez ala ere, debekatua dutela nere Biblia irakurtzea. Baiña auzi au,
itzez bederen, Apezpikuaren aurrera eramana izan da». Eta zer? Lacroix Apezpiku
jaunak ez zuen aren aurka tutik atera, ez zuen debekurik aipatu.
Eta Erasme Lardapideri idazten zion: «Biblia au jakintzari laguntzeko asmotan
itzulia da euskerara. Nere lana jakintsuentzat da, izkuntzak ikasten jo ta su ari diran
ainbat jakintzuentzat. Orregatik ale gutxi ateratzen dira, 250 inguru, ez geiago...:
jakintzaren onetan artzen da lan au».
Jakintzaren onetan, eta euskeraren ere bai, noski: «Biblia degu mundu osoan
ezagutua dan liburu bakarra. Orregatik eman didate neri gure euskerara itzultzeko
arazoa». Eta itzulpen ontatik euskerak on andia aterako duelako uste osoa du.
Bonaparte du berak eskar-emaillerik beroena eta goreslerik zintzoena. Bere
eskutitzetan maiz gogoratzen dio Printze jaunak Kapitainari onek darabillen euskeraren ederra ta apaiña, lotsaturik uzten duela. «Iritxi onegia dezu, (erantzuten dio
bein) nere euskeraz; ain zuzen euskaldun asko gaizki esaka ditut, latiñaren morroi
egiñik nabillela-ta. Euskera apaiña egiteko, maizago bearko nituke esaldi batzuk bata
besteaganik berezi, naiz ta Vulgatak elkarri loturik ekarri, bere gramatika-legeak
jarraikiz. Latin-kutsuak bakarrik ez, ebreo-kutsuak ere ezin izan ditut osoan utzi».
«Lotsaturik uzten nauzu [esaten dio beste bein]; neronek ere badakit obeki euskeraratu litekeala Biblia nik egin dedan baiño. Obeki egingo nuke ere, baldin urte
batzuk geiago artuko banitu artako».
Nolanai ere, Liburu Santuei zien itzala eta begiramentuak ez zion uzten apainkerietan sartzen. Beldur zan testu santuaren lerroetatik aterarik, beste euskerazko
esaera jatorragorik billatzearren, aien zentsua ere galduko ez ote zuen. Beldur zan
Apokalipsis-liburuko zemaiak bere gain eroriko ez ote diran: «Hitz diot liburu huntako
profeziako hitzak aditzen dituen edozeini: Baldin nihork iratxikitzen badiote zerbait,
berari Jainkoak iratxikiko diozkala libur huntan izkribatuak diren izurriak. Eta baldin
norbaitek gutitzen badu libur huntako profeziaren hitzetarik, Jainkoak khenduko duela
haren ikhustekoa bizitzeko liburutik eta hiri saindutik, eta liburu huntan izkribatuak
direnetarik» (Apok. 22, 18-19).
Gaiñerakoan, esan degu len ere nolako mugak zeuzkan Bonapartek ezarririk.
Lapurdiko euskera bizia erabilli bear zuen, eta ez Haraneder-Harriet-en Testamentu
Berrikoa bezelakoa, euskalki batetik bestera saltoka ibilli gabe. Ez du onartzen berak
ere olako naasterik, edo batasunik. Orain, euskaldunek duten politika-giroan eta

864

L.AKESOLO: IDAZLAN GUZTIAK

gizarte-egoeran, ez dago olako batasunik egiterik, ez olako asmorik onartzerik. «Baldin leenengo napar erregeek euskera artu balute legezko izkuntzatako eta alde ortara
eraman eta berotu balute euskaldunen arrotasuna, gauzak agian bestela legozke orain.
Baiña idazle gutxi batzuk ori iritxi dezaketela ez dago ames egiterik».
* * *
Ez dakit geiegi luzatu ez ote naizen Duvoisinen lanari buruz ainbat xeetasun
ematen. Zenbait argi emango dutelakoan nago, aren Bibliaren balioa neurtzeko. Aren
euskerari buruz zuzenago mintzatzeko ere gogotan artzekoak dirala uste det.
Gure erriari ez zaio eldu tamalez Duvoisinek egin zuen lan andi ortatik frutu
gutxi baizik; baiña batere bage ez zan gelditu.
Duvoisin il zanean, Haristoi apeza egin zan aren paperen jabe. Apez onek
argitaratu zuen, aren Bibliatik arturik, «Ebanjelioa Saindua eskuaraz» (1898, Paben).
Duvoisineh lau ebanjelioak dira «behar diren baimen eta xehetasun guztiekin».
Jainkoaren itza eskaintzen zaio emen euskaldunari. «Murde Duvoisin gizon
jakintsuari esker, emana zautzu zure Aiten eta Arbasoen hitzkuntza garbian». Duvoisinek emana da, baiña berak an eta emen zuzendurik, eta Haristoi jaunak argitasun
eta oar batzuekin omiturik. Beronek ere egin dizkio iñoiz ikuturen batzuk aren testuari.
Ez zan gauza utsa, Euskalerriak euskal-idazle ugari eta euskaltzale sutsu ark
egindako lanetik gozo apurren bat txasta zezan (3).
Gaiñerako Itzulpenak
Uriartez eta Duvoisinez gaiñera, beste euskaldun asko artu zituen Bonaparte
Printzeak bere lankidetako, batez ere Liburu Santuen batzuk euskalki berezietara
itzultzeko. Bere lanak, batzuk argitaratuak daude; beste batzuk, argitaratu gabe. Naiz
ta Bibli osoa itzuli zutenen aldean lan gutxi egin, aipamena merezi dute.
Bonaparteren jokabidea badakigu: testu jakin bat izkuntza ta izkelki askotara
itzuli, izkuntza baten barruak obeki ezagutu eta izkelki batetik besterako aldea, edo
bataren eta bestearen bereiztasunak edo ezberdintasunak obeki ikusteko. Olako lanak
ez zituen euskeraren saillean bakarrik eragin, bai beste izkuntza askoren sailean ere,
esaterako, Kataluña, Galizia ta Asturiazko erderen saillean.
Euskerara geienik itzulerazi zituen liburuak auetxek dira: Testamentu Berritik,
Mateoren Ebanjelioa eta Apokalipsis-liburua; eta Testamentu Zaarrean, Genesis, Jonas-en liburua, Rut-ena, Canticum Canticorum, Iru aurrenkantua Babiloniako labean,
eta Miserere salmoa.
Latiñezko Vulgatatik egin bear zuten itzulpena; latiñik ez zekitenak, erdal-itzulpen ezagun eta jakin batetik: esaterako, frantzesek, Maistre de Sacy-renetik, eta
Gaztelako erderaz, Aita Scio-ren edo Torres Amat-enetik.
(3) Duvoisin'en Bible Saindua berriz argitaratu zuen 1972 Bilboko La Gran Enciclopediak, L. O.
Akesoloren itzaurrearekin.
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Argitaratuen eta argitara jabekoen artean zerrenda luzea egiten dute. Mateoren
Ebanjelioa euskeraz eman zuten: bizkaieraz eta gipuzkeraz, Aita Uriartek; Naparroa
Beerako euskeraz, Salaberri Ibarrolakoak (Maistre de Sacy-renetik itzulirik); Zuberoko euskeraz, Intxauspek. Baztango euskeraz, Bruno Etxenike jaunak; Erronkariko
euskerara, Hualde Mayo apezak (R/ZsV-aldizkariak ezagutarazi zuen zati bat). Argitaratu gabe, bada gipuzkerazko Mateo bat, K. Otaegik Zegamako euskerara itzulia,
eta Samper apezarena, Saraitsuko euskeraz, eta Loperena jaunarena beste bat.
Apokalipsis-liburua euskeratu zuten: bizkaieraz eta gipuzkeraz, Aita Uriartek
berak, eta zuberoko euskeraz, Intxauspe kalonje izanak, eta Otaegik (argitara gabea),
Zegamako euskeraz.
Testamentu Zaarretik, Jonas-en Liburua Baztango euskeran eta Garazikoan agertu zan, Etxenikek eta Casenavek itzulirik. Rut-en liburua euskeraturik daukate (Duvoisinez gaiñera), bestaldean Artxuk eta emengo aldean, Otaegik. Artxuk berak
euskeraz jarririk utzi zituen Genesis eta Salmoak. Salomonen Kantuen Kantua, berriz,
eta Iru aurrena, euskalkirik geienetara itzulia dago, eta argitaratua, gaiñera. Liburu
txikiotatik alerik oso gutxi ateratzen zuen Bonapartek; ala ere geienak gure Biblioteka
aundietan aurkitu litezke. Eta argitaratu gabe gelditu ziranak ere, berdin, jaun Printze
orren alargunari Iruñeko, Bizkaiko ta Gipuzkoako Diputazioek erosirik. Gure Diputazioetan daude Biblia osoaren itzulpenak ere; Aita Uriarterena Donostian, eta
Duvoisin-ena Bilbaon. Argitaratu gabe gelditu ziranetatik aipatu ditzagun bi (protestanteak, noski): Mateoren Ebanjelio Santua, 1850-n Garibai zalako batek itzulia, eta
Apostoluen Egiñak, Oteizak euskeratua, biak gipuzkeraz.
Eta bukatu dezagun oraingo artikulu au. Asieran agindu degun gain-begiratu
egin diogu Bonapartek eragin zuen itzulpen-lanari. Langille guztien artean bi izen
nabarmentzen zaizkigu: Duvoisin eta Uriarte. Baiña oien ondoan beste izar txiki oiek
ez daude argirik gabe.
Esan degunez, Euskalerrian gelditu da beren lana. Baiña beren lanetik zer iritxi
da erriaren eskuetaraiño? Ez gauza andirik: Harenederrena dalako Testament Berria
edo Jesu Kristoren Ebanjelio Saindua, eta Duvoisinen Ebanjelioa Saindua eskuaraz.
Lan izugarria egin zana; neke andia langille azkar aiek gaiñean artu zutena. Ez
zan, noski, lan alperra izan; baiña urrengo menderarte, XX-garren mende ontararte
itxoin bearko da Testamentu Berria eta Biblia osoa euskaldunen eskuetara eltzeko
eran argitaratu arte.

MENDE ONTAKO GURE BIBLI-ITZULPENAK*
Amaiseigarren mendean asi eta mendez mende, gizaldiz gizaldi, iritxi gera poliki
poliki gure egunetaraiño. Aspalditxo asi nuen lanaren osagarri, XX garren mendeko
euskerazko bibli-itzulpenen berri ematea dagokit orain, gure egunetan edo gure egunei
urbil sail ontan egindako lanari gainbegiratua egiñez bederen.
Joan dan mendetik ona, oldar berria izan dute Bibli-lanek mundu guztian. Goiz
edo berandu, gure artean ere ez da bestela gertatu; guretarrak ez dira, ala bearrik,
ez guztiz mutu ez geldi egon. Bi aldetatik. Gure artera ere alde biotatik ikusten degu
sartzen Bibliarako joera, eta alde bi oietatik izan ditugu, gei gutxi, Libum Santuak
euskerara itzultzeko saioak.
Oraingoan ez degu, ez Joana Albret erregiñarik, ez Bonaparte printzerik. Oraingo
langilleak ez dabiltza goiko iñoren ederra egitearren. Erriaren onari begira daude eta
ez dute beste saririk nai. Besterik ez dute billatzen, bakoitzak bere sailletik lan egiñez,
emen lan egin duten liturgizaleek eta biblizaleek. Joera berri bikoitz au, bata eta
bestea, bateratsu sortua da gure artean: orain, ain zuzen, berrogei ta amar urte, asi
zan bere leen-fmtuak ematen, 1922 garren urtearen inguman. Asi gaitezen banan
aztertzen.

Liturgiarako Itzulpenak
Liturgia degu, ala esateko, jainko-itzaren labea ta maia. Liturgiarako oretua eta
errea da Jainko-itzaren ogia, eta an jaten emateko egiña. Libum Santuak ez dira idatzi
irakurleen asti-betegarri, edo ikastunen jakin-miña asetzeko, ez liburutegietan gor-

* Jaunaien Deia (1972, 41.zenb.) 305-337.

derik eukitzeko, an irakurleen aukeran egoteko. Erri batentzat egiñak dira, Jainkoerriarentzat idatziak, Jainko-erriak batzarra zuenetan aren aurrean irakurriak, entzunak, argituak eta gogoz auznartuak izateko, alegia.
Erriaren arduradunek bear zituzten gorde, zaitu eta erriari irakurri eta azaldu.
Olaxe, Lege Zaarrean eta Berrian. Inprenta sortu zan arte, gutxik izan zuten geiagorako aukerarik, esaterako, kopiak eskuratu eta nork bere bakarrean irakurtzeko
erreztasunik.
Onek ez du esan nai kristau-erria Liburu Santuetako egien eta egiñen ez-jakifiean
egon zanik orduan. Kristautegiak beti izan du kristautasunean eskolatua izateko aukera, nolabaiteko kristau-ikasbidea, ain zuzen Liburu Santuetan oiñarritua. Ez zan
liburuetako bidea, irakaslearen agotik entzulearen belarrietarakoa baizik, eta ez egun
gutxi edo urte gutxi batzuetakoa, bai bizitza osokoa. Dana, elizetako batzarretan,
edo liturgiaren barruan.
Euskalerriarentzat bide bakar onek, egia esan, beste inguruetako erri geienentzat
baiño luzaroago iraun du, luzaroegi esan genezake. Bein inprenta asmatu eta zabaldu
zan ezkero, beste erri batzuk erreztasun andiagoak izan zituzten, bai orixe!, Jainkoaren
itza iturrian bertan, bakoitzak bere izkuntzan, artu ta edateko. Ala ere, gurea ez zan
egarri utsean gelditu. Liturgiari esker, elizan entzun eta ikasten zuenari esker, batik
bat.
Bibli-itzulpenik edo Testamentu Zaar eta Berriko Istoriorik euskeraz zabaldu
baiño leenagotik, gure erria ez zegoen Jainkoak gizona salbatzeko egiñen argirik
gabe. Ori esan du Lafitte jaunak, eta ez arrazoirik gabe.
Irakurri, dio Lafittek, irakurri bitez kanta zaarrak. Noe, Salomon, Moises eta
noren aipamenik ez dugu aietan entzuten? Ikusi pastoralak: tituluak berak naiko argi
mintzo dira: Jakob, Joseph, Moise, Josue, Sanson, Dabid, Job, Daniel edo Nabukodonosor eta Ester, Testamentu Zaarreko batzuk aipatzeko. Testamentu Berriko
batzuk ere ona: Joan Bautista, Jaiotzea, Aur Prodigoa, Jaundone Petiri, Andrea,
Estebe...
Artu eskuetan euskeraz egin izan diran otoitz-liburuak edo otoitz-gaiezkoak:
Liburu Santuetako esanez eta gertaerez beterik daude. Irakurri semolarien liburuak,
eta gauza bera agertuko zaigu. Eman begiratu bat euskerazko omiliategiei. Onelako
mordoa degu XIX garren mendea ezkero. Gai ontan Astarloarenari eta Gerrikorenari
aipamen berezia zor zaie. Gerrikok Salbazioaren Istoria osoa itzuli du bere sermoetara,
Jainko Egilleagandik asi eta Kristo zeruetaratu ta Eliza sortu zan arteraiño. Astarloak,
bere berbaldien asierarako, zeatz samar euskaraturik eman zigun igande eta jaietako
ebanjelioa.
Sermolariok berandu etorriak, oraintsukoak dirala? Egia da; baiña jokabide bat
erakusten dute, edonola ere: aiek liburutan idatzirik utzi zutena beste askok leenago
agoz eman zutela gezurrik gabe esan genezakela nik uste.
Mende berean, alegia, XIX garrenekoan, aipagarrienetakotzat daukat izenik
eman ez zigun norbaiten liburua: Meditazioneak urtheko ebanjelioen gainean (1840).
Lafittek esanari jarraituz, ez ditugu aaztu bear, gaiñera, jaun orren iritziz gure
erriarentzat Bibliaren ordain izan diran auek: Larregi-ren Historia (1775-77), Lardizabal-en Kondaira (1855, 1887, 1908), Etxeberri-ren (1874), Dithurbide-ren (1882)
eta Diharasarri-ren Istoria direlakoak (1890). LardizabaJ orrenak (Bidasoaz onuzko
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bakarra berau) iru argitaraldi ta erdi izan ditu: argitaraldi erdia (Testamentu Berriko
Kondaira), oraintsu gure egunetan (1957) agertua.
Gure erria Liburu Santuen baiño orrelako liburuen zaleago izan da, berez. Atsegin geiago artu du, iñolaz ere, olako laburpenak irakurten Biblia bera irakurten
baiño. Eta, nola nai ere, ez da egon Liburu Santuen argirik batere gabe. Baiña aitortu
bearra dago oraintsuagoko aldietan aukera obeak sortu zaizkiola orretarako. Eta bai
bear ere.
Nondik eta nola? Leenik, Liturgiak izan zuen piztualdia dala bide. Piztualdi orri
esker, aukera obea egokitu zaio gure erriari, ez bakarrik igandetan Berri Onaren
atalen bat entzuteko, bai bakarrean irakurtzeko ere. Eta egoera berri au ez da orain
oraingoa. Gutxi gora beera, orain dala berrogei ta amar urte izan zuen asiera. Bidasoaz
onaindiko Euskalerrian, iru aldizkari asi ziran sail ontan bide berriak urratzen: Jaungoiko Zale, Bizkaian, Zeruko Argia, Naparroan, eta Argia asterokoa, Guipuzkoan.
Joera berri onen bide eta asmoak, nik uste, Zeruko Argia zaarrak adierazi zituen
argi ta zeatzen. Aldizkari orren zuzendari ziran kaputxinoek argi ikusi zuten gure
erriak ortan zeukan premia eta utsunea. Urte batzu geroago idatziak dira, baiña
aldizkari ortan agertu ziran itzak aipatu nai ditut emen. Noren lumak idatzita ez dakit,
baiña 1929-an, 130-garren zenbakian onelaxe azaltzen zituzten kaputxino aiek beren
kezkak:
«Gure erria elizatik baztertzen ari zaigula edozeiñek dakus. Guziok, negarra
begietan, aitortzen degu gero ta elizkoitasun gutxiago dagoela. Baiña zergatik ote
da? Ez ote da elizako gauzak otz egiten zaizkiolako? Ez ote da elizkizunak zer esan
nai duten eta Elizaren liturgia ezagutzen ez duelako?
Ori bakarrik ez bada ere, Liturgiaren berri geixeagorekin eta elizkizunetan leku
geixeago emanez gero, ez al genezake erria elizkizunetara obeki ta gogotikago ekarri
erazi? Esatera nijoana ezin beintzat ukatu. Euskal erriak Liturgiaren berri gutxi du,
edo ezer eztu. Onen berririk gabe erriak ezin maitatu du Elizaren jairik; jai oietan
elizan egiten dana gauza illuna ta ez-adikorra da beretzat; jai oietako elizkizunak eta
elizkizunetan egiten danak esan nai duena berak ezin igarri... Eta gauza jakiña da,
buruan sartzen etzaigunak, edo ezagutzen ez degunak, ezin berotu duela biotza».
Euskalerriko kristauen gaitz au sendatzeko zer egin? Kaputxino aiek ez ziran
gaitz ori agerian jarriaz asetu, ez negar utsetan gelditu. Sendabidea billatu zuten. Eta
ona andik aurrera artu zuten jokabidea: «Gure erriari Liturgiaren berri eman nai
genioke liburu txikitxo batzuetan. Nai diogu bere berria eman, puzketaka, ta atsegintsu. Lan ori egiteko, iru aita aspaldian gertutzen ari zaizkigu. Atzerrian gai onetaz
argitara diran lanik oberenak bildurik, gaiak zaiñetik eta oso ondo ikasirik dauzkate.
Lan mamitsu erraz eta samurrak ari zaizkigu gertutzen».
Esan ta egin. Andik luzaro gabe, liburu txikitxo batzuk atera zituzten argitara,
gain-gaiñeko titulutzat Erriarentzat Liturgia zeukatela (onelaxe Liturgia, eta ez Liturjia).
Neri ez dagokit emen danak aipatzea, nere asmotako egokien diran auexek baizik:
Bezperak eta Urte guziko Igande ta Jaiegunetako Ebangelioak, biak Bibliatiko izulpenez osoturik.
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Batak, Mezako egunerokoaz gaiñera, igandetako Bezperatako salmoak zekazkien, bakoitza bere argibide ta guzti, dana euskeraz; besteak, orduan Erromako mezaliburuak Igandetako zituen Ebangelio guztiak. Leenengoaren egillea, aita Arbelaitz
zana; bestearena, Iraizozko Polikarpo aita.
Zeruko Argia aldizkaritik egindako lana aipatu det leenen, ez orraitio leenak
ziralako. Leentxeagotik urratua zegoen bidea. Argia asterokoak eragiñik, euskeraz
jarriak zetozten iganderoko Ebangelioak Argi Donea izeneko eliz-liburuan (1925).
Bizkaieraz ere azaldu ziran andik laster. Are leenago emanak zeuden Aita Aranaz
kaputxionaren Nere laguna omiliategian (1922-n asita), geroago Iruretagoeina jaunaren Iganderoko Berri Ona titulutzat daramaten bi tomoetan bezela. Mende ontan
beste omili-libururik ere izan degu, Ortuzar apaizarena eta Izurrategi Elorriko parroko
izanarena, bata 1902-koa eta bestea, 1934-koa; Baiña oiek Ebangelioaren mamia
besterik ez zuten eman, ez testoa bera. Bizkaian Jaungoiko-Zale aldizkariak eman
zituen urte batzuetan urte barruko Igandetako Ebangelioak. Gero Ekin asterokoan
jarraitu zion lan berari, Ebangelioaz gaiñera omili mamitsua emanez euskeraz.
Emendik ageri danez, Epistola itzultzeari iñork ez zion ekin, geroagorarte. Narbaitz jaunak eman ote zuen nago leenbiziko aldiz urrats ori: 1948-an ateratzen du
jaun onek bere Elizako Liburua, baiña epistolen laburpentxoa besterik gabe; 1961an agertu zan liburu bera osotuago, epistolen itzulpen osoarekin.
Baiña ontan Orixe izan genuen aurrelari. Onen Urteko Meza-Bezperak liburuan
Erromako Meza liburuko epistola ta beste irakurgai guztiak daude euskeraturik (1950).
Bizkaiko karmeldarrek ere egin zuten beren lantxoa: igande ta jai-egunetako epistolak,
70 fitxaten aterata. Eta, azkenez, Kerexeta eta Aita Onaindiaren izenean agertu zan
mezaliburu osoa (1963), au ere irakurgai guztiekin
Liturgiaren ildoari jarraituz, berealaxe sortzen da Belokeko beneditarren fraideetxetik datorren oldarra. Aita Iratzeder olerkari pindartsuaren bertsozko lanak, salmoak itzuliz, ez du emen guk goretsi bearrik. Eta gogoratu besterik ez degu egingo
salmo berak Baztarrika aitak gipuzkeraz eta Akesolok bizkaieraz jarri zituztela.
Sail berean, aipamentxoa merezi dutela uste det beste bik: Aita Zabala-Aranak
eta Luis Egiak; leenbizikoa, Aste Gurena dalakoaren egillea, Irurren Santuko matuti
eta bezperatako salmo ta irakurgai guztien Itzulpenarekin (1924), eta bestea, 1957-n
Aste Santu Berriaren euskeratzaillea.
Liturgiatik kanpo, Berri Onarekin zer-ikusia baitute, aipa ditzagun, azkenez,
Kristoren bizitza labur batzuk, Arbelaitzek, Gorostiagak eta Lafitte jaunak egiñak,
Lapurdiko, Bizkaiko eta Naparroako idazle bana aipatzearren; eta liburu sakonago
eta luzeagoetatik, Zaitegi-ren Apostoluen Egiñak, eta Manzisidorren eta Martin Oiarzabalen Kristoren bizitzak. Azken onen liburua, Yesukristo gure Yaun eta Yainkoaren
Bizitza ta Berri Ona (1935), luze ta sakon idatzia da, eta Bibli-irakasle batek, Aita
Larrañaga jesuitak, ipiñi zion zegokion itzaurrea. Lafitte jaunak maisu-liburutzat
dauka.
Oraintsuago, Testamentu Zaar eta Berri osoaren gaia artzen duten bi liburu eder
etorri dira euskaldunen eskuetara: Gazteen Biblia, eta Biblia guztioi esana (1968).
Biak erderatik itzuliak dira, baiña Bibliaren itzei estu samar jarraiturik. Biak, eder-
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garriz ornituak eta azal apaiñez, begi ta gogo-betegarri dira. Esku-ikusi balio andiko
au euskerak gure idazle trebe biri zor die: lenengoa Zugazti'tar Anizeto apaizari, eta
bigarrena, Lekuona'tar Manuel euskaltzaiburuaren ardurari.
Eta onera ezkero, ez degu aipamenik gabe utzi bearko beste euskal-idazle jator
eta gartsu batek, Domingo Soubelet kalonjea zanak, mundu au utzi aurretxoan, eman
zigun azken-liburua: Jesus izenekoa, Baionako apezpikuak sarreran dionez, Ebangelioetako itzez dana josia, beste biak bezela. Orregatik bego emen batera iruron
aipamena.
Bibliazaleen lana
Liturgiaren bidez egiña ez da gutxiestekoa. Ez zan gauza utsa. Jainko-itzaren
puzketa batzuk eskaiñi zitzaizkion ortik gure erriari. Baiña liturgiazale aietan ez zan
ageri Biblia osoa euskeratzeko kezkarik ez Liburu Santuetako liburu bat osorik ere.
Liturgiaren lagungarri egin zuten beren lana. Zerbait zan, ez gauza andirik, puzketa
gutxi batzuk besterik ez ziran izan. Urteak leenago, joan den mendearen azkenetan,
AranaGoirik ere bere Egutegian eman zituen Ebangelio-zati zenbait. Aren aipamentxo
au aski bedi.
Liturgiatik zetorren oldarrarekin bateratsu sortu zan beste oien oldarra edo joera,
alegia, Biblia osoa edo Bibliaren liburuen bat saillean euskeratzeko nekea artu zutenena.
Biblia osoa eman diguna oraiñartean bat bakarra degu: Aita Olabide, gasteiztarra,
Iñazio Loiolakoaren semeetakoa. Baiña onen inguruan, aurretik eta ondotik, zenbat
langille txikiago! Olabide degu oian ontako zugaitz nagusia. Baiña ez dago bakarrik:
beste zugaitz asko ditu inguruan. Olabide mendi garai gorena degu, edo mendigaillurrera iritxi dan mendigoizale kementsu zorionekoa; besteak, beeragoko maldatan
agertzen diran muñotxoak, edo bide-erdian gelditutako mendigoizale auspo gutxiagokoak.
Orrela, itzulpen aundia eta itzulpen txikiak ditugu. Azken oeitatik asiko gera.
Itzulpen Txikiak
Orain dala berrogei eta amar urte, 1922-garreneko urte inguruan, iru jesuita asi
ziran mendian gora: Aita Olabide, Aita Galdos eta artean jesuita zan Nikolas Ormaetxea, Orixe ez-izena ospetsu egingo zuena. Aita Olabide zanaren lana askenerako
utzita, ikusi dezagun beste oiek egiña.
Aita Galdos (Galdos-tar Erromal) Eibarko semea zan, eta Bibli-irakasle; bear
bada, Biblia euskeratzeari ekin zion leenbiziko Bibli-irakaslea. Jatorrizko izkuntzetatik
itzuli zituen libum Santuetako zati batzuk. Nik ez det iñon ikusi baiña, 1922-n
argitaratu bide zuen ebreotik euskeraraturik Rut-en liburua, Bilbon, berea zuen euskalkian, bizkaieraz.
Gogotik eldu zion geroago salmo-liburua itzultzeari. Eta 1936-n, bi txorta atera
zituen titulu onekin: Dabiden abestiak. Leenengo salmotik berrogeigarrenerañokoak
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ditugu emen. Erroman agertuak dira, Pontificia Universitá Gregoriana dalakoaren
irarkolan.
Salmo guztiak ateratzea zan, noski, euskeratzaillearen asmoa. Baiña gogoan izan
bearko da 1936-garren urtea zala; urte zorigaiztoko orrek euskal-ekintza askori ekarri
zion indarrezko zoritxarra, zati baterako etena edo ixilaldia. Orregatik Galdosen lana
ere, bearbada bukatua izan arren, osorik argitara gabe gelditu zan.
Jesuita onek, salmoak itzultzean, apaizentzat egin zuen lan, batez ere. Apaizek
«beraieneliz-bizitzan, abestietan, otoietan, gogarteetan, ainbat eta onurarik aundienaz
eresi oiek erabiltzeko» euskeratu zituen. Apaizek Dabiden eresietatik onurarik aterako
badute baitezpadakoa dute «eresiok ongi, beren itz guztiak jakitea, eta batez ere,
beren barru-mamia eta beren barru-mamiko asmo, gogo, zaletasun guztiak argi ta
garbi ikasita eukitzea». Irakurri dezatela liburu au geldi ta astiro, eta «ia oartu gabe»
«Psalterium osoa errez ulertuko dute, gure euskerazko idazti au latekerazkoari begira
egiña dago-ta».
Alaxe da, izan ere. Eta gaiñera, liburu ontan latiñezko salmoak (Psalterii Gallicaniforma correctior) eta euskerazko itzulpena alkarren ondoan datoz, bata besteari
begira, bata bestearen aurrez-aur, orrialde banatan, eskoian eta ezkerrean.
Auxe da, ain zuen, Galdosen itzulpenaren muga-estugarri txiki bat: latiñezko
testoa ulertzen laguntzeko egiña da. Baiña, au ere esan bearra dago, gerkerazko eta
ebreozkoak aurrean izan eta erabilli ditu. Latiñezkoetan «illuntasuna, argirik-eza,
lauso-laiño edo beste olako garbirik ezen bat aurkitu dodan bakoitzean, gerkerara ta
eberkerara eta baita oraingo izkuntza nagusietara ere begira egon naiz eta begira ibilli
naiz zoli-zoli».
Ez da itzulpen utsa bakarrik. Orrez gaiñera, oar eta argibidez ongi ornitua dago,
bai latinez eta bai euskeraz.
Leenago ere orren antzeko lanik erderaz egiña zan Aita Galdos. Eta leengo eta
oraingo lan onegatik txalo ta zorion beroak artu zituen Santanderko Gotzai zan Egino
zanak egindako eskutitz batean:
«Dabiden abestiak argitzearren zuk egindako lan ederrak azpalditik ezagutzen
ditut. Belarmino deunak gai orretzaz idatzitako idazti aundia zuk argitu ta garbi
berriztu zendun; Verbum Domini deitzen zaion aldizkari ospetsuan ere abesti oien
mami estitsua bein baiño geiagotan eman diguzu. Eta orri gutxi iritxita, Dabiden
idazti osoa bere izenez agertzen ziran 150 abestiekin, erderaz, eder ta ederki argitaratu
dezu. Baiña zure arazoa bukatu gabe zegoen. Orain arte egindako lan txalogarri oien
erpiñean, lore bikain baten antzera, Dabiden eres-txorta euskeralduta ipiñi nai izan
dezu. Lanaren ederra! Jaunak berak buru ta biotzean sartu dizun asmoz egindako
lana... Ori ondo! Zoria ta aintza zuri!...»
Lanaren ederra, bai, esango degu guk ere, beste askorenarekin batean loraldi
eder baten zantzu ona zekarrena, 1936-ko ekaitzak dana ondatu ezpalu...
Galdosen ondoan, Orixe izango zanaren izena jarri degu. Gaztea zan orduan,
gazterik asia ere zan euskal-alorrean ildo berriak urratzen. Euskaltzaindia sortu baifio
lentxeago sortuberria zan aita jesuiten euskerazko aldizkaria: Jesusen Biotzaren Deya.
Eta aren orrialdeetan azaldu zan laster Nikolas Ormaetxea, euskal-luma ongi zorroztua
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eskuetan. An argitaratuko lanik aundiena luzeena itzulpen-lana du: Joanen Ebanjelioaren 16 kapitulu. Lau Ebanjelioak ateratzeko asmotan asi omen zan lanean, eta
laurak euskeratu ere egin omen zituen, jesuiten artetik atera ta urterik asko geroago
argitaratu bazituen ere. Aita Olabideri ere asko lagundu omen zion urte aietan Itun
Berria itzultzen.
Leen aipatua utzi degu, bere biziaren azken aldera, Liturgiaren saillean egin
zuen lan bikaiña. Baiña, orrez gaiñera, il orduko euskeraturik utzi zituen beste bi
lan: Jesukristo gure Jaunaren Berri Ona (lau Ebanjelioak), eta Salmutegia. Ebanjelioak eliz-baimen eta guzti inprentarako gertu utzi zituen, eta geroago argitaratu
ziran, Zugazti-Kerexetaren itzulpenarekin Testamentu Berri guztia osatzen zutela.
Liburu au eta Salmutegia Lazkaoko beneditarren arduraz atera ziran argitara.
Ebanjelioak itzultzean, Mezalibururako artu zuen bidea eraman zuela dirudi:
euskera ez mordolloegi ez garbiegi, «euskaldunik geienen buruan sartzeko modukoa».
Salmoetan, beroien olerki-tankera gogoan izan du, Elizak ere eskatzen duen
bezala. Lekuona jaunak itzaurrean dionez, salmoak itzultzeko gure egunotan iñor
gutxi Orixe baiño aukerakoagorik. Lapurdi aldean, Aita Iratzeder izan degu ontan
maisu eta gidari; neurtitzik lotuenetan eman dizkigu onek bere salmoak. Orixek
lasaiago jardun du bereetan; baiña saiatu da, eta geienetan bai lortu ere, Dabiden
eresiei bertso-oiartzuna ematen, «salmoen isuri gozoa ere euskal-ontzirik ederrenean
euskaldunon euskuetaratzeko» (Lekuonak). Ola egin du, batez ere, koruan esateko
edo kantatzeko eman nai izan dituelako. Orrexegaitik ere, itz-erorkera berdiña (puntua) edo berdintsua billatu du, al izan duen neurrian.
Itzulpen ontan, Pio Xll-garrenak eragindako Psalterium edo latin-itzulpen berriari jarraitu dio. Baiña onezkero nork ez daki beste berriago bat badala latinez, elizotoitzetarako onartua?

Aita Polikarpo Iraizoz
Aita kaputxino au liturgizaleen artean lentxeago ikusi degu. Orain biblizaleen
artean ekartzea dagokigu. Jo dezagun atzera, 1934-ko urteetara. Urte ortan agertua
da liburu eder bat: «Yesukristo gure Yaunaren Bizia». Bi urte leenago egiña zegoen,
eta eliz-baimenez ornitua; baiña 1934 arte ez dator argitara. Banago ez ote dan merezi
duen baiño gutxiago ezagutua. Jesukristoren bizitza eman digu egilleak or, dana
Ebanjelietako itzez, andik itzez itz aldatua. Itzultzaillea euskal-idazle jatorra eta
olerkari txukuna degu.
Bere asmo ta jokaera onelaxe azaltzen zigun sarrerako itzetan: «Lau Ebangelariek
ez dizkigute beti berdin kontatzen Yesusen esan-egiñak; batzutan bai danak berdin,
beste batzutan berriz batek alde batera, besteak bestera; batek geiago, besteak gutxiago; batek gertakari bat yakinarazten digula, besteak berriz ez. Guk auxe egin
dugu, bada: lau gizon oiek beren liburuetan dakazkiten berri guziak beren itzekin,
guk geren itzik sartu gabe, batera bildu ta gero ori euskeraz yarri euskaldunentzat.
Gure lan au egiteko, beste izkuntzetan egindako liburu asko begien aurrean iduki ta
aietaz baliatu gerala aitortzen dugu».
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Argi dago, beraz, Aita Iraizoz kaputxinoaren lana «Evangeliorum Concordia»
esaten zaien oietakoa dala. Antziñago ere egin omen zan olako saiorik euskeraz (Aita
Añibarrok), eta orintsuago Otxoluak (Bernardo Garro zanak), baiña biak gelditu dira
argirik ikusi gabe. Oraiñagoko egunetan Kerexetak egin zuen leenbiziko lana ere
olakoxea izan zan.
Aita kaputxinoek Zeruko Argia zaarretik egin zuten lanik ederrenetakoa izan
zan, benetan, Iraizoz aitarena. Salmo-itzultzailleen artean ere zor zaio aipamenik
Aita oni. Kantuz emateko, liturgiarako, ainbat Dabiden eresi jario ederreko bertsoz
euskeratuak ditu Zeruko Argia aldizkariko orrialdeetan.

Aita Areitio eta Zabala-Arana
Jesusen Biotzaren Deya zeritzan Jesuiten aldizkarian etenda gelditu zan Joanen
Ebanjelioa, Orixe zanaren lana, 16-garren kapituluan, len esan degunez. Andik urte
batzuetara, aita Areitiok eldu zion Ebanjelioetako ariari, baiña beste era batera, alegia,
Aita Iraizoz kaputxinoaren antzera: «Jesukristoren bizitza lau Ebanjelioetatik artu ta
baten euskeralduta». An, 1927-tik 1931-ra bitartean azaldu zan aldizkari orren orrialdetan. Beraz, Aita Polikarporen aurrelari dala esan genezake aita Areitio, Jesusen
Lagundikoa.
Aita Zabala-Arana ere bigarrenez aipatzen degu. Leen, beronen Aste Gurena
dala-ta. EdestiDeuna, edo gure Bidasoaz aruzko anaiek esango luketen bezala, Istorio
Saindua dalako liburu bat ere egin zuen. Baiña emen beste lan bat dala-ta aipatu nai
genuke: orain dala 50 urte, Euzko Deya izeneko aldizkarian, Dabiden eresiak saillean
ateratzen asi ziran, itz lauz, eta banakaren bat bertsotan. Iraizoz kaputxinoaren
aurrelaritzat joko ote genezake au ere?

Aita Arriandiaga
Gogorra gertatu zitzaion Elantxobeko seme jakintsu oni: umetan euskaldun utsa
izana erdaldun uts biurtu, bere amarekin bein itzik egin eziñik gelditzeraiño. Begiratu
utsez elkar agurtu bear omen zuten; eta semeak lotsari ori bertatik kendu ta garbitzeko
erabakia artu omen zuen. Euskera berriz ikasi bearrez, euskera berria asmatu ez ote
zuen diote.
Arriandiagak bere eskola sortu zuen euskal-idazleen artean, baiña bera ta beste
jarraitzaille andirik gabekoa. Bere euskera ortan idatzi zituen Ebanjelioak eta Apostoluen Egiñak, edo Goizparraik eta Beldubaik egiña. Nik uste, ementxe eraman zuen
urrutien bere eskola.
Lan au 1936-erako egiña omen zeukan eta Gazteizera eliz-baimen eske bialdua.
Urte artako iskanbillak sortu ziranean, erantzunik artu gabe omen zegoen egillea,
eliz-baimenik eskura gabe. Gero, berriz egin bear izan omen zuen lana, ez 1936-koa
baiño obea, ez zeatzagoa. Itzulpena gerkerazko testoaren aurrean egiña da.
Arriandiaga il ondoren, 1959-an argitaratu zuten maisuaren adiskide ta ikasle
batzuk. Darabillan euskera ez da, ez, batasunerako egokiena, noski. Ala ere, liburua
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irakurri zuen edo ez zuen batek esana da «traducción formidable» dala. Egia esan,
gutxien uste dan lekuan aurkitu daiteke pitxiren bat edo beste.

L. Leon Apezaren Ebanjelio Saindua
Bidasoaz eskui-aldeko euskaldunak, bien bitartean, ez zeuden lo. An ere aipagarria da astekari batek, Euskualduna izenekoak, egin zuen lana. Astekari ortan,
Ebanjelioen itzulpena eta azalpenak ematen nabanriendu zan, besteak beste, Lafitte
idazle ugari eta ain ezaguna. Baiña ori naiko ez zala, beste kezkarik ere azaldu zan
gure andikaldeko anaien artean, alegia, Ebanjelioen itzulpen osoa ematekoa. Duvoisinen Ebanjelioak aspaldi zeuden agortuta, eta bazan argitaldi berrien baten edo
itzulpen berrien baten bearra. Itzulpen berria, obe, orraitio. Duvoisinek egiña ona
izanik ere, bere aldiko semea zan, nola nai ere. Urteak ez dijoaz alperrik. Leengoak
egindako lana obetu liteke, eta obetu bearra dago, gaurkoago egin bearra, gaurko
irakurleentzat edo entzuleentzat egokiagoa, atsegiñagoa.
Nork egingo, ta Leon apeza lotu zitzaion lanari. Leendik erakutsia zeukan olako
lanetako gaitasuna. Apez onen Imitazioneak an eta emen arrera ona ta zabala izan
zuen.
Leon apezaren Jesukristo gure Jaunaren Ebanjelio Saindua 1947-n agertua da.
Itzultzailleak ez zion sarrerarik ipiñi, baiña Imitazionearen Aitzin-solasean esana esan
zezakean emen ere: «Zaharrak berri, eskualdun maiteak. Liburu zahar bat berritu
dugu guk ere: mami berarekin axal berri bat eman... Hunek ez du aitzineko bihi bati
deus zorrik. Erran nahi dugu: ez diotegula deusik ebatsi ez maileatu. Lan huntan ari
ginelarik, iduritu zaukun, orhe bera hartuz, zerbait pollitagorik egin zitekeala».
Or agindua nola bete zuen, liburuak nolako arrakasta eta arrera izan zuen, esan
dezala itz gutxitan Lafitte jaunak: «Gure giputz adiskideentzat, balinba, ulergaitz
samarra bada ere, guretzat argia da, apaiña eta dotorea L. Léonen euskera, iturritik
arako ur gozo garbia».

Kerexeta-Zugaztiren lanak
Goiko lerroetan eman degu Kerexetak Liturgian egindakoaren berri, eta orain
ez degu leenak berritu bearrik. Leenxeago asia zan Testamentu Berriko itzulpen batzuk
egiten. Aita Polikarpo Iraizozkoaren bidetik ibilliz, leenbizi Barri Ona atera zuen
(1960), «lauebanjelioetatik itzez itz atera ta laurak alkartuta».
Gurpide, Bilboko gotzai jaunak, pozik eskaintzen zien liburu au bere eliztarrei:
«Zorionez beterik gagoz bizkaierazko argitarapen au dala-ta. Abadeen eta prailleen
aldetik bakarrik ez, baita eliztarren aldetik be abegi onaz arduraz artzekoa da. Ziur
gagoz egillearen alegiñak eta gogo zuzena errez onartuko dabela eliztarrak. Eta izan
dedilla idazti au Barri Onaren irakatsiak albait ondoen eta artezen ezagutzeko biderik
egokiena».

Ortarako, Kerexetak (berak aitortzen du) alegin biziak egin ditu euskerarik albait
errezena erabiltzen. Eta apalik dio: «Alan bere, badakit guztien gogoa beteko ez
dodana, guztiok azibide bardiña ez dogu-ta, euskerari buruz batez bere».
Gotzaiak uste zuenez, Bizkaiak arrera ona egin zion, eta ori egindako lanen
pozgarri eta lan berrien pizgarri izan zuen itzultzailleak. Orrela, urrengoz urrengo,
Apostoluen Egiñak eman zituen (1961), Apostoluen Egiñak eta Idazkiak (1965).
Onekin, Kerexetak osotutzat dauka Itun Berriaren bizkaierazko itzulpena. Baiña,
benetan, geroxeago iritxi zan ortara, Jesukristoren Barri Ona Lau Ebanjelioak attra
zituenean (1966), Jerusalengo Bibliatik itzulita. Ageri danez, lan oiek itzulpenen
itzulpen ditugu.
Orduan Anizeto Zugasti bildu zitzaion lagun, bizkaierazko itzulpenak gipuzkoerara aldatzeko. Eta laster degu Gipuzkerazko Itun Berria (1967), Ebanjelioak
Orixek eta beste liburuak Zugazti-Kerexetak itzulita.
Azkenez, Kerexeta salmoak itzultzera biurtu zan (1), eta 1967.an atera zuen
bere Salmutegia, eta Kerexetaren ildotik Zugastik bere Salmudia (1968).

Arantzazuko Prailleen lau Ebanjelioak
Oraiñartean aipatu ditugun itzulpen guztiak bakarka egiñak dira. Taldeka, alkarlanean egiñik ez degu ikusten Arantzazuko prailleen au agertu zan arte (1961-62):
lau Ebanjelioak dira. Itzultzailleen buru ta zuzendari, Aita Mendizabal-tar Pemando;
sarrerak, argibide ta oarrak, eta gainbegiratu kritikoa egin dituena, aita Goitia, irakaslea; eta laguntzaille bezela, praille-mordo ederra. Ez ditugu banan izendatzen.
Sarrera labur batean erakutsi digute egilleek beren asmoa: «Onako asmo auxe
izan da libumtxo onen egilleen zuzendari: gure euskaldun errí maiteari Ebanjelioak
euskeraz ematea, alik eta leialena gerkeratik itzuliaz, euskera atsegiñez irakurtzeko
moduan. Oarrak ere baditu, testua sakonago ulertzen laguntzeko. Baiña batez ere
Jainkoaren biotzaren taupadak entzunarazi nai izan dizkiogu gure euskaldun erriari,
San Gregorio Aundiak esaten zuanez: «Jainkoaren biotza ezagutzen ikasiaz, betiko
gauzaen egarria biziagotu dakigun».
Geien batean, atsegiñez irakurtzekoa da, eta sakelean noranai erameteko moduko
liburu eskuarra atera dute.
Bi laiko zaar: Manuel Zelaia
eta Toribio Etxebarria
Manuel Zelaia sendalari jauna luma-langille urduria azaldu zan bere zaarrean
erderaz, eta euskeraz ere bai. Larogei ta bost urte zituen Apokalipsis euskerara itzuli
zuenean (1964). Nonbait, joan dan mendean Lukas-en itzultzaille izan zan Oteiza
sendalaria baiño gutxiago ez zuen izan nai, eta Testamentu Berriko azken-liburuari
(1) Azkenez sail onetan egin duen lana Biblia osoa euskeratu eta argitaratzea izan du, Kerexetaren
izena Duvoison eta Olabide'ren izenen ondoan gelditu da.
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eldu zion eta geroago erderazko liburu bat idatzi zuenean bezala, Donostiako Caja
de Ahorros Municipal dalakoak argitaratu zion au ere.
Torres Amat-en erderazko itzulpenetik artua dago, eta aren erderazko testua
aldamenean duela argitaratua.
Eta, orain, bukatu dezadan nere ibillaldi au, gure bibli-itzultzaille txikien lanen
barrena egin dedan ibillaldia, ibiltari aundi baten itzulpenak gogoratuaz.
Nor da ibiltari au? Ibiltarixanak liburuaren egillea. Nondik ez ote zan ibilli?
Emengo 1936-ko aizeteak sakabanatuta erbesteko ogi garratza jaten agiriko mundu
ontan bazter askotan ibillia da bera. Ibillia baita ere, barruko gosea ase bearrez,
gizonaren gogo-barruko beste mundu berrietan barrena: literaturan, jakintzan, filosofian, gizartearen eta langilleen kezketan.
Eta barruko mundu ontan ibiltari, ainbat aldiz jo zuen Bibliako mundu erakarkorrera ere. Ainbat aldiz murgildu zan ortxe. Liburu santuak, astiro eta maiz irakurriak
zeuzkan. Vulgatako latin-testotik irakurri ere. Andik atera zituen ainbat gai bertsogintzarako: Adan eta Eban, Kain, Job-en probatzia, Sunango ederra, Jesus eta Sameriako emakumia, Marta eta Maria, Emausko bidian, Madalako ederra...
Baditu lau edo bost salmo, Dabiden itzei estu lotu gabe, euskerara bestsotan
itzuliak. Beste bertso asko Bibliako esanez josi ditu. Nola ez, liburu ori liburu guztien
artean maiteena bazuen?
Dozena bat liburu badituraz berriz urtero
geruago ta maitiaguak ostera irakorri ezkero.
Baiña bat —Biblia Sacra— nere bizi guztirakua,
milla urtian baneu be ezin agortutakua.
Baiña aurrerago ere joan zan: Bibliako zati edo liburu batzuk euskerara itzultzeraiño.
Olaxe eman zigun «Testamentu Zarreko iru andrekumea», Tamar, Rut eta Bestsabee, emakume oiei buruzko zati batzuk euskeratuta. Olaxe daukagu bere Tobias,
liburu onen amalau kapituluak bakoitza bere sarrera eta azpiko oar mamitsuekin.
Amairugarren kapituluko Tobiasen eresia bertso biribil ederki onduetan itzuli zuen.
Olaxe utzi zizkigun Job liburuaren zati batzuk ere. Leenengo bost kapitulu eta 42garrena bukatuta utzi zituen. Zer gertatu ote zitzaion beste kapituluekin? Dana
euskeratzeak «astiro jartzia eskatzen» omen zion, eta «beste aukera baten zain» utzi
zuen lana, noiz bait amaia emateko ustetan. Besterik ez dakigu gaur.
Esan bearrik ez dago Arratetikoen, edo Eibartarren euskera jator gozatsuan idatzi
zuela dana. Maisu zan ortan Eibarko seme ibiltaria. Eta Bibliaren saillean egin zuena
ez genezakean aazturik utzi emen.

Aita Olabide (1969-1942): Itun zar eta berria
Gure Bibli-itzultzailleen artean erraldoi, guztien gaiñetik burua gaillen erakusten
duela, ona, azkenez, Aita Olabide jesuitaren lana, Biblia osoaren itzulpena. Azkena
ez dan arren, berariaz utzi degu askenerako.

EUSKERA ETA BIBLIA

877

Berdintsu egin genduen joan dan mendeko itzultzailleekin: leenbizi, itzultzaille
txikien lana erakutsi eta, gero, aundienen, Uriarte eta Duvoisinek egiñen berri eman.
Oraingoan, ez degu oraindaiño lagunik Olabide aitari emateko. Gure mende ontan
gaur arte bakarra degu lanbide ontan saiatu eta gaillurra jo duenik. Beste alderdiren
batetik, nai duenak nai duena esango du, baiña iñork ez dio Gasteizko jesuita oni
beste omen ori ukatuko.
Aurretik, Itun Berria itzuli eta argitaratu zuen, 1931-gn. urtean. Eta gero, bizien
lagunartea utzi baiño leen, azkena emanik utzi zuen Testamentu Zaarra ere, urteak
geroago (1958) agertuko zana.
Lan onek bere azkenengo ogei urteak eraman zizkion. Artean bazituen beste
zenbait euskal-lan. Baiña bein Jainkoaren Itza ematen diguten liburuak itzultzen jarri
zanean, ia besterik ez zuen egin.
Iñusturiak jota bezala artu omen zuen erabakia. Euskalerriari lotsari au kendu
nai zion: Bibliaren itzulpen osorik, Elizaren baimendunik, ez izatea. Lotsari andia,
izan ere, kristau eta katoliko garbitzat zegoen erriarentzat. Lotsari ori ikusita, Olabide
ez zan illetak joten geldi egotekoa, ez lana besten gaiñera botatzekoa ere. Beste iñork
ez zuela egiten? Berak, beintzat, al zuena egingo zuen batere nagirik gabe, artu bear
zuen nekeak batere atzeratu ez bildurtu gabe. Kemena eta jakitea bear zituen ortako,
eta kementsua zan eta jakitez ornitua Olabide. Ez zuen, gaiñera, itzulpenen itzulpenik
egin nai; jatorrizko izkuntzetatik euskerara aldatu nai zuen euskaldunentzat Jainkoaren
Itza. Argatik, Liburu Santuetako izkuntzen jabe egin zan, eta euskeraren jabe.
Olabide Euskal-Idazle
Ikusi dezagun nola egin zan Bibli osoaren itzultzaille au euskeraren jabe. Ontan
Olabidek utsetik sortua dirudi; beste gure bibli-itzultzaillerik ez da, noski, berau baiño
zori txarrekoagorik. Aita Arriandiaga izan liteke berarekin antzik geien duena.
Naiko jakiña da ontan jesuita oni gertatu zitzaiona, eta ez det nik esateko berri
aundirik. Ala ere, zerbait esan bearko det.
Olabide Gasteiz-en, Arabako uri nausian jaioa da, 1869 garren urtean. Beraz,
uri erdaldundu batean egokitu zitzaion mundura etortea. Ala ere, ez zuen bere inguruan dana erdalduna. Euskaldunak zituen aita eta ama, Gipuzkoatik Arabara aldatuak. Eta seaska utziberritan, amaren besoetan bere leen-itzak euskeraz atera omen
zituen. Ori bai: bost urte izan zitueneko, ordea, kaleko erdal-giroak ito omen zuen
aur txikiaren euskera apurra.
Gero, ikastaroa datorkio, amabost urte zituelarik jesuita sartzea, berriz ere goragoko ikasketak Loiolan, Veruela, Tortosa, Oña eta Manresan. Buru azkarra erakusten du ikaskuntzarako; irakasle ere egiten du urte batzuez Valladoliden, Salamancan, Oñan, Gijonen, eta, azkenez, Galician. Beti erdalerrietan dabil.
Baiña au arrigarria! Euskalerriko uri erdaldundu baten galdu zuena, ain zuzen,
Gaztelerriaren biotz-biotzean aurkitu zuen: Salamancan. Antxe piztu zitzaion euskalzaletasunaren txingarra. Antxe asi zan, besteen irakasle zana, bere gurasoen izkuntza zaarra ikasten. Salamancan asi, Leonen jarraitu eta Pontebedran bukatu. Erdalarrietan beti.
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Ogei ta zazpi urte omen zituen euskerara biurtzeko gogoa sortu zitzaionean.
Nola? Eukerazko liburu bat gertatu omen zitzaion begien aurrean: Gregorio Arrue,
euskal-idazle ugariak, itzulitako Kristoren Imitazioa. Irakurtzen asi, ta ez omen zuen
dana arrotz aurkitu; aur txikitan jakindako zerbaiten oiartzuna ekarri omen zioten
ango itz askok. Euskerazko Kempiz ori erderazko bat aurrean zuela irakurri, ta orixe
izan omen zuen leenengoko euskal-eskola; gero, Kanpion eta Lardizabal. Batez ere,
Lardizabalen Testamentu Zar eta Berriko kondaira artu omen zuen irakurtzeko eta
aztertzeko. Geroxeago, Azkue andiaren Iztegia azaldu zanean, an murgildu zan dana
buruz ikasteraiño.
Ori egiñez eta euskerazko libururik alik geien irakurriz, esan genezake ez zuela
bide txarra autatu euskeraz jabetzeko. Erdalerrian bizi zan ezkero, berak sortu zuen
bere inguruan nolabaiteko Euskalerria eta euskal-giroa. Ez da euskal-giro bizi bizia,
baiña bai nolabaiteko euskal-giroa. Ez dezagun au aaztu. Orretxek, euskal-giro bizitan
euskera ez ikasiak emango dio, nonbait, Olabide aitaren euskerari kutsu berezia, iñon
sustraitua ez izatea, saio-euskeraren kutsu nabarmena. Saio-euskera? Baiña au gure
egunotan pekatu dan ala ez, akatsa bezala egotzi bear zaion ala ez, utzi dezagun
emen, eta jo dezagun aurrera.
Luzaro gabe azaldu zan Olabide euskeran bere maisutza erakutsi bearrez. Erdalerrian egon eta bizi arren, zoli diardu euskal-lanak egiten. Frutuak laster agertzen
dira: Loyola'tar Eneko Deunaren Gogoiñarkunak (1914), Giza-soña (1936), Kristoren Antz-bidea (1917). Urrengo urtean, 1918-an Oñatiko batzarrean, sakon jardun
du euskal-iztegiari buruz eta Euskaltzaindia sortzean, leenengo amabi euskaltzaiñetako izendatzen dute.
Ez zaigu alperrik etorriko bere iritzi batzuk jakitea euskerari eta euskal-iztegiari
buruz. Gogo-iñarkunen sarreran auxe dio: «Ez dute euskaldun guziak urlertuko,
euskeraz ikastunak diranak kenduta, euskeralben aunetan idoroko dituzuten itz oro.
Ikasi gabe ezin jakin diteke. Bazter bakoitzean itz-eli urritxo bat erabiltzen da; ta
bere ibarretik ala menditik bestera dijoanak bere itzik oituenak berritzat artzen dizkiotela dakus, eta, ostera, ango itz eta esakunik asko berri-zurrian entzun bear ditu.
Idazleei dagokie iñungo itzak eta esakerak Euskal-erri guzietara barreiatzea, alik eta
euskera osoa euskaldun guziena izan dedintzat. Aunela bakarrik, lizunez beteta dauden itzik asko garbitu ta soilduko dira; ta batez ere, aunela bakarrik orko ta ango
euskeran, masti zarrean bezelaxe, dauden utsuneak beste aldeko euskal itzez ta esakeraz beteko dira, erderatik ezertxo ere ekarri gabe; dana etxean daukagu-ta, etxea
aztertzen badakigu».
Etxeberri Sarakoak berdintsu itz egin zuen berreun urte leenago. Leena ta oraiña
norbaitzuk uste duten baiño urbillago daude gure idazleetan.
Giza-soña atera zuenean ameslariago eta bere uste eta asmoetan sendoago ikusten
degu: «Gure asabak euskera txokoratu eta sukalderatu dute, ikastolarako eta erausi
yakintsuetarako erdera beti erabillirik». Orrela, Jainkoak emandako izkuntza «oroldiz
estalita, erdoiz yanda, akatsez beteta, erabilgaitza ta elbarriz yota oñordekoei utzi
digute. Ez da, beraz, arritzeko, yakingai askotaz idatzi nairik gure tartean ainbeste
lagun egon arren, ipuin eta gogo-arazoetzaz izan ezik, idazti yakintsuren bat ere
ezpaitu iñork egundaiño atera».
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Orregatik atera du berak liburu ori: giza-soiñari dagozkion euskal-itzik geien
bildu ta pillatzeko. Beste jakintza-gai askotan sartzeko asmotan zebillen. Bizkaiko
Diputazioak, Eleizalderen bitartez, agindurik, izadi-jakintzari eta fisika ta kimikari
buruzko eskola liburuak ere gertatu omen zituen. Negar egin omen zuen Elizalde
jaunak lan ura ikusi zuenean, arrantzale ta baserritarren izkuntzan alako gaiak ain
errez erabilli zitezkela-ta. Orixe entzun zion Luis Agirre apaizak Olabide aitari berari.
Lan oiek galduak ote dira?
Su ta gar ari zan Olabide olako lanetan, baiña ez bere mugak aitortu gabe.
Bazekien lan orrek akatsak izango zituela, geiegiz edo gutxiegiz, itz batzuk bazterturik
utziz, beste utzi bearreko batzuk sartuz: «Baiña guztien begietara ezkero, utsuneak
eta geiegikeriak erraz agertuko dira, eta urliak zerbait iñausiz eta berendiak zerbait
erantsi ta kopuratzen badu, yakingai bakoitzerako laingo ornia laster izango degu».
Emen ere ez dezakegu gaizki esan Gasteizko seme argi onen aurka, eta aren
utsuneak eta geigikeriak iñork zuzendu ez baditu, ez dezaiogun errurik egotzi berari.
Lan oietan ziarduela, bat batean, elburu berri bat azaltzen da jesuita onen bizitzan; Biblia euskeraratu nai du. Leen esan degunez, lotsari bat kendu nai du Euskalerritik. Olabideren euskal-lanetan lotsari-kentze onek zer-ikusi andia izan du. Enekoren liburua argitaratzean bide ortatik zebillen; Santu euskaldun orren Gogo-iñarkunak ezin euskaldunak euskeraz irakurri? Lotsa ta alke ori guretartetik ezabatzeko
azartu naiz euskeralben au argitaratzera». Giza-soiña, euskera jakintza-sailletarako
gai egin-naiak eragin dio. Lotsari batek minberaturik dator orain Biblia itzultzera.
Itun Berriaren sarreran esango du: «Dana dala ogendun, gure erri maitea beti
bizi izan da Igande-mezatan eguneko Ebaingerian azaltzen zaionaz besterik ezagutzeke ta ezagutzeko biderik izateke. Yainkoaren itza iñork ere ez dio aren izkuntzaz
yarri. Idazteuna irakurtzeko beste izkuntza lenik ikasi bearrez euskalduna aurkitu da
beti, Yainkoaren idaztiak euskaldunentzat ez dirudite egiñak». Zer lotsari andiagorik?
Duvoisinen eta Aita Uriarteren Biblia Bonaparterentzat egiñak izan zirala dio.
Aita Villasanteren aserrea gora beera, Olabidek eskubide osoa du ori esateko, eta
batere gezurrik gabe. Aita Olabidek ortaz esan dituen itzetan Duvoisin eta Uriarte ez
dira gaizki gelditzen eta bai Villasantek esanetan baizen ongi.
Gaiñera, bada besterik ere: Iñazio deunaren eta aren Lagundi osoaren goragarri
izango da lan eder au. Lagundiaren nagusiek badakite, eta aukera guztiak eman
dizkiote beren mendekoari, beste egitekorik gabe, lana aurrera eramateko. Berriro
gaude an 1922-gn. inguruko egunetan.
Norbaitek, bearbada, esan du onezkero luzeegi jardun degula sarrera-itz oietan,
gaian zuzen sartu gabe; baiña ez det uste dana alperrik eta aritik kanporakoa izan
danik. Itun Zaar eta Berria eman digunaren lana obeki eta zuzenago ulertzeko lagungarri izango dalakoan nago. Besterik gabe aztertu eta ikusi dezagun gure Bibliitzultzaillerik andienak nola erantzun dion bere gaiñean artu zuen lan andi oni.
Itun berria (1931)
Bai, 1931-an agertu zan Itun Berria Jesusen Biotzaren Deya aldizkariaren ardurapean, Verdes-Atxirikaren irarkolan, Bilbon. Baiña itzultzaillea bederatzi-amar
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urte leenagotik zebillen lanean. Ezarian ezarian asi omen zán, asmo andi jakiñik
gabe, Lukasen Ebangelioa euskeratzen. Gero Apostoluen Egiñak itzultzeko gogoa
sortu omen zitzaion, Lukasen ariari jarraitzearren edo. Eta, askenez, Testamentu osoa
euskeratzea erabaki zuen. Orduan eman zioten nausiek lan ortarako erreztasun osoa.
Orixek esan duenez, bukatuta zeukan Itun berri osoa 1924.gn. urtean. Ogei ta
iruan badakigu Erromarrentzako epistolarekin ari zala. Askori eskatu zien iritzia
epistola orren asiera nola itzuliko. Geroxeago, Oiarzabal apaizak eta Orixek ere eman
zioten xeetasun batzutarako beren laguntasuna, geroago Testamentu Zaarra itzultzean
emango zioten bezala. Eta oien esanari jaramon egiñik, bigarren eskualdi bat eman
zion lan guztiari. Ageri danez, astiro samar zijoan lanean, edo Orazioren esana egin
nai zuen, egindako lana puska batean gordeta euki. Ala ere, 1928-koa du sarrera,
eta 1931-an ikusi zuen argia.
Egun gogoangarria! Leenbiziko aldiz ikusten zuten, euskaldunek, Testamentu
Berri osoa katolikoentzat egiña. Gaiñera, jatorrizko izkuntzatik egindako itzulpenetan
ere gure artean leenengoa genduen. Itzulpena Olabiderena zan, baiña oarrak eta
argibideak emateko beste bik egin zuten lan: Aita Ogarak eta Aita Arin-ek. Oar
gutxiegi du, batzuen iritziz; baiña kontuan izan dezagun egilleak oar batean esana:
«Ez ditugu, ordea, lenbiziko argitaraldi ontan guziak ez osorik ere yarri izan nai,
idazti au berantegi ta lodiegí irten ez zedin».
Erabilli dituen iturriak ere oar oietan izendatuak daude. Berak esan dezaigula:
«Orain argitaratzen ditudan idaztiak Itun Berrikoak dira, eladeraz Vogels-ek dakartziñez euskerara itzulita. Vulgata ere, Hetzenauer-ek dakarrenaz, gogoan ta begitan
beti izan dut. Eladeraz irakurtzen ez dan unetxo bat Vulgatak dakarrenean, taketartean
edo azpiko oarretan emen ageriko da».
Noizbaten ere, goizegi ez bazen ere, euskaldun katolikoek bazuten beren Testamentu Berria! Baiña nolako arreta izan zuen? Esan bearrik ez dago geienek zorionez
artu zutela; baiña laster egin zitzaion lekua kritikari, eta orduan bi alderdi agertu
ziran.
Ona zer idatzi zuen Zeruko Argia illerokoaren orrialdetan Aita Polikarpo Iraizozkoaren lumak: «Aurten agertu da euskaldun guziek berantesten giñuen liburua: Jesukristo gure Jaunaren Itun Berria, Testamentu berria euskeraz. Olabide euskaltzain
langilleak agertarazi du».
Eta bereala galdera auxe egiten zuen: «Liburu orrek betetzen ote du euskaldunen
gogoa?» Eta Aita Kaputxinoak erantzun: «Azalari, kanpoaldeari begiratuz, nik uste
baietz; txukunki irarria dago, tituluak tinta gorriz, beste liburuetako aipamenak beltzez; orrialde bakoitza ere, marra gorriz inguratuta. Azpian oarkerak dakazki, Eleizlegeak agintzen duenez; baiña oar oiek urri, eskas samar ez ote diran nago».
Aita Iraizoz onek badirudi ez duela Olabideren sarrerako oarra irakurri; an
irakurriko zuen zergatik dan oar oien urritasun ori, lenxeago ikusi degunez. Eta berriro
kritikoaren itzak: «Gaiñera, irar-utsen bat edo beste ere arkitu diogu. Tituluren bat
eta oarpen bat ere bai bear eztuen lekuan, bere tokitik kanpo. Gaiñerakoan itxura
ederreko liburua. Baiña izkuntzari begiratuz ez dezakegu beste onenbeste esan. Olabide Aitaren euskerak ez gaitu asetzen, ez itzen joskerak».
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Ona emen aita kaputxinoak liburu santuetan gaizki ikusten dituen itz-zerrenda
bat: Kirten, bonbonkada, zarrastel, kokolokeri ta olako vulgarismo batzuk. Eta zergatik ayola ajola esan bearrean?
Eta itzen joskera? «Itzen joskerari gakiozkala berdintsu esan bearrean gaude:
eztigu gogoa betetzen. Nere iruditu utsen bat ote zan beldurrez beste jaiotzazko
euskaldun jator batzuei beren iritzia eskatu diet eta gauza bera esan didate. Liburu
ortako euskal itz-joskera eztator noski ongi Altube euskaltzain jaunak bere Erderismos
liburuan dakazkien arauekin eta arau oiek eztira berak asmatuak; euskaldun onak bere
gisa ederki betetzen dituzten arauak dira». (Zeruko Argia, 1931, 155garren zenbakian).
Zeruko Argiaren orrialdeetako kritika au Euzkadi egunerokoak itzez itz jaso
zuen, eta Orixe atera zan Olabide-ren alde kaputxinoaren kritikari, edo ark aipatutako
akatsei erantzuten.
Miñez ikuste du Orixek kritikalari orrek Olabide aitaren alderdi onik ez ikustea.
Zortzi urte ontan ezagutzen det, zion Orixek, Olabide aitaren lana. Aldi ontan itzultzailleak orraztu eta orraztu ekin dio lan orri. Euskeraz ez da egin ainbesteko nekerik
eman duen lanik. Ortik bakarrik ere merezi omen zuen gorespenik. Baiña ez ote du
alderdi onik? Irakurri bitza kritikalari orrek Paulo Apostoluaren epistolak: arrigarria
da aien itzulpena. Ez; itxura ederra baifio besterik badu Itun Berria liburuak. Zergatik
ez ikusi? Gure artean kritikarako balio duenik gutxi omen degu. Gramatikakeri merkeak aurrea artzen omen digu eta beste edertasunik ikusten utzi ez. Baiña Liburu
Santuek noiz izan dute iguiñik kirten eta olako itzen alderako? Ez ote dago aietan
are gordiñagorik, edo itxura nabarmenagokorik?
Itz-joskerari buruz, arrazoia ematen dio Aita kaputxinoari, ala ere, euskalbelarrientzat arrotz samar eta bitxi egiten dala aitortzen du. Bestela, goresgarritzat
dauka Itun Berria orrekin Euskalerriak artu duen esku-erakutsia.
Beste batzuk ez zuten kritika-aldera jo, akats-billatzailleen kritikara beintzat.
Eztabaidatan sartu gabe eta inkimakorik sortu gabe, Olabideren alderdi onak ageriago
jarri zituzten, batez ere, gizon bakar baten lana zanen aldetik. Olako lanak taldean,
askoren artan egiten asiak zeuden munduan ordurako. Euskerazko au batek egin du,
baiña talde oso baten indarrak zeuzkan gizon batek, orraitio. Era berean gogoratzen
zuten auxe genuela leenbiziko aldiz jatorrizko izkuntzetatik itzulitako Testamentu
Berria.
Andik iru urtegarrenean, kritikarik zorrotzena, azterketarik osoena Kardaberaz
bazkunako apaiz berri batek egin zion: Luis Agirre, Lekuonaren eskolako izanak.
Beronek irabazi zuen 1934n Gasteizen antolatu ziran lore-jokoetan bere lan onekin:
«Aportación del Gazteiztarra Padre Olabide al idioma vasco».
Apaiz au Arantzazun aita Olabiderekin egun batzuk egiña zan. Orduan, nonzer-berri dabillan gaztearen jakin-miñaz, ainbat xeetasun atera zizkion jesuita gasteiztarrari beronen bizitzari buruz. Nik emen jarri dituan batzuk Agirre apaizaren
lanetik artuak daude.
Labur esateko, Agirrek ez dio gure itzultzailleari meriturik bat ere ukatzen.
Baiña bai, iñork baiño zorrotzago, akatsak atera ere: irar-utsak (berrogeiren bat),

882

L.AKESOLO: IDAZLAN GUZTIAK

gramatika-utsak esaeretan eta aditzean, aditz-forma sintetikoa geigi erabiltzea, euskalbelarrientzako itz-joskera traketsak edo biurriak. Olako xeetasunetan luze samar diardu; ala ere, azkenean, auxe da ematen duen erabakia: Olabideren itzulpena dala
Testamentu Berriaren euskal-itzulpenetan zeatzena, begiratuena, kontu geiagoz egiña,
ederrena.

Itun Zaar eta Berria (1958)
Agirre apaizak Olabide aita Arantzazun ikusi zuenean, amabost illabete zeramazkian onek an frantzizkotarren gela batean, etengabeko lanean, Itun Zaarreko
liburuen itzulpena aurrera eramaten. Bukaturik omen zeuzkan liburu auek: Pentateuko
(Bibliako leenengo bost idaztiak), Josue, Erregeenak, Paralipomenon eta Esdrasenak,
eta Job-en liburuan sartuta omen zebillen. Errepublikako agintariek Jesuitak banatu
zituztenez geroztik, ez zeukan leengo erreztasunik ez aukerarik ortarako; batez ere,
leen eskuartean zituen liburuen laguntzarik gabe zebillen. Baiña Olabidek bazuen
kemenik eta adorerik, eragozpenik andienak garaitzeko.
Andik laster Gernikara jotzen du, an ostatuz bizi ta bere lanari ekiteko. An
atzemango zuen 1936-ko gerrateak eta 1937-an Frantziara dijoa gerizaketa, gure
Mattin bertsolariak esango zukean bezala, eta ostatu-billa.
Antxe, Tolosa uriko jesuiten etxean bukatu zuen ogei urte leenago Loiolan
asitako lan neketsua. Antxe, kalean auto batek jota, ortik urrengo egun batean il
zanean, aldamenean zeukan beste biblialari eta euskal-itzultzaille bat: Aita Galdos
eibartarra.
Kezka sortu zan askoren barruan zer izan ote zan aren lanaz, ez ote zan galdu.
Zorionez, ez zan olako ezbearrik gertatu. Are gieago: kopia batzuk ere emanak zituen
adiskide baten eskuetan: Orixe zanaren eskuetan. Orixek eta Martin Oiarzabal apaizak, Aita Olabideren adiskide miñak eta laguntzailleak biak, arremanetan jarraitu
zuten onekin, irurak Frantzian zirala. Testamentu Berria itzultzerakoan bezala, Zaarrean ere beren laguntasuna eman nai zioten, eta iñoiz berarengana ere iritxi ziran
olako asmoz. Lana argitaratzerakoan ere, naiko zuketen, noski, parte artu. Lagundiko
nausiek, ordea, beren gain artu zuten egiteko ori, eta beren arteko bati eman zioten
arazo guztia: Asiako bazterretan mixiolari zebillen aita bati, Frantsizko Etxeberria,
euskal-olerkari ta idazle azkarrari.
Onek bildu omen zituen Olabide bere anaiaren paperak: itzulpena aztertu, osotu,
zerbaitetan berritu ere bai. Dabiden salmoak, esaterako, Pio XU-garrenak eragindako
latin-itzulpena aurrean izanik, tankera berria emanda daude.
Azpiko oarrak ere gero osotuak daude. Testamentu Berrikoak leenean gelditu
ziran. Testamentu Zaarrekoak, batzuk, Olabidek berak utzi omen zituen gerturik;
besteak, eta itzaurreak eta liburu bakoitzaren sarrerak, bestek egiñak omen dira.
Nortzuk ziran ez digute esan. Baiña entzun degunez, aita Arriola izan da eskurik
andiena or ezarri duena. Arriolak erdaraz idatzi (bera euskalduna dan arren, bear
bada gipuzkeraz edo Olabideren euskeran ez ain trebea), eta Aita Etxeberriak euskeraratu.
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Olaxe, noizbaiten, 1958-garren urtean ikusi zuen inprentako argia gure Biblia
osoaren itzulpenak, Itun Zaar eta Berria dalakoak, au ere Bilbon, Jesusen Biotzaren
Deya-renean. Amasei urte igaroak ziran itzultzaillea il zan ezkero.
Ez zan, ez, nolaniko gertakaria! Gurpide, Bilboko gotzai zanak, berri on au
ematen zien euskaldunei: «Barri alai bat zuei emon al izateak biotzean poz andi bat
oarterazten dausku, Jesusen Lagundiko Olabide Abaren idazteunaren euskeralben oso
au eskeiñi eta begi-aurrean ipintea... Egiz aundia da geure poz-alaitasuna Bilbon
berton eta geuron gotzaigoko egunetan, lenbizikoz, eleiz-baimenez eta bear diran
oarrakaz, euskaraz idazteun osoa argitaratzea».
Pozgarri zan, benetan! Or zan, mami biurturik, aspaldietako amesa, or zen
ainbeste euskaldun berantetsirik, luze-iritzirik zeuzkan liburua. Zorion-itzik atera zan
askoren ago eta lumetatik: zorionak Jesusen Lagundiarentzat, zorionak euskerarentzat,
zorionak Euskalerriarentzat.
Bazan goresmenik ere liburuarentzat eta itzultzaillearentzat. Gasteizko aldizkari
batek zionez, jakintsuentzat gogoangarri izango da liburu ori betiko; janari gozo erdijakintsuentzat, eta euskera sakonago ikasteko gogo-pizgarri; apaizentzat, berriz erriari
bere maillan baiña euskera bikaiñagoan irakasteko lagungarri.
Beziran beste batzuk, Orixek esan zuenez, Kredoa eskatzen zitzaienean, Salbea
kantatzen zutenak ere: alegia, Olabideri muzin egin bearrez, Duvoisinena aipatu ta
goratzen zutenak.
Iritzi-miritzi garratsagorik ere irakurri genuen bein, Bilboko erdarazko eguneroko
batean, baiña ez dago lerro oietara dana ekarri bearrik.
Nere iritzian osoena eta zentzuzkoena Piarres Lafittek egin zuen, Herria astekarian emana eta gero bereiz argitaratua.
Lafitte jaunak alderdi guztietatik aztertu du liburua; dana ikertu ta aztatu du:
itzaurrea, liburu bakoitzaren sarrera, Olabideren itzulpena, zeaztasunaren aldetik eta
euskeraren aldetik.
Sarrera batzuk onak aurkitu ditu: Pentateukoarena, eta, batez ere, olerkizko
liburuena eta salmoena; igarleen liburuenak eta gertaerazkoenak, berriz, motelago
eta zabarrago. Ez du aaztu Salmoei beste eskualditxo bat eman zaiela, argitaratzekoan,
latiñezko itzulpen berriari egokitzearren. Salmoen itzulpena Aita Galdos-ena baiño
obetzat dauka, baiña akats bat aurkitzen dio inprenta-lanaren partetik; ahalpaldika
sailkatua, banandua ez egotea, Brebiario berrietan oi dan bezala.
Testamentu Berrian utsune au aurkitu dio: ez duela Testamentu orretako liburu
guztientzat erabateko sarrerarik. Beste dana (argibide, oar eta itzulpen), leenengo
argitaraldikoa omen du. Testamentu Zaarreko oarrak laburregiak ez ote diran dio.
Euskerari dagokionez, irakurle arruntak itz illun eta ulertu eziñik geiegi aurkituko
omen du. Olabidek erabiltzen dituen itzak ez omen dira, norbaitek ariñegi esan duen
bezala, itz berri eta berak asmatuak; itzik geienak euskera jatorrezkoak ditu, baiña
edozein euskalkitik artu eta naastuak. Edozein izkuntzatan ba omen da olako naasterik;
baiña erriaren beraren naastetik sortua ez bada, ez omen dakar ondoren onik.
Geiegi dira aditz sintetikoan erabiltzen dituen aditzak ere, larogeiren bat, bai.
Lafittek ez ditu onartzen, eta eguneroko euskera darabillenentzat gogorregitzat dauzka.
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Ala ere, akatsak akats, osotara begiraturik, itzulpenari alderdi on asko aurkitzen
dizkio: trinkoa omen da, zuzen eta itzulingururik artu gabe emana, itzetan zeatza,
eta esaerak moldatzean alako andikitasun-antza ba omen du. Erromako nagusiek esan
omen zioten alik eta izkuntza garbi, eskolatu eta landuenean egiteko itzulpena. Irakurleek oituko omen ziran geroeneko.
Liburu au irakurtzeak nekea emango omen du eta kemena eskatu; baiña nekea
ez da geldituko saririk gabe, irabazirik ere ekarriko omen du, euskera aberazteko
ere.
Eskerrak zor dizkiogu Lagundiari. Lan ederra egin du; liburu eder baliotsua
eskaiñi die Loiolako eta Xabierreko bi santu euskaldunen errikoei.
Orra, gutxi gora geera, Lafitte Jaunaren iritzia, ain zentzu onez eta eztiki emana.
Guztiak ez izaki ore berdiñekoak, eta ez zuten beren iritzia ainbesteko eztitasunez
eman. Oietako batzuk ere aipatu bearko ditugu. Eta leenbizi, Mitxelenaren iritzia ez
dezakegu ekarri gabe utzi. Pekatu larria litzake.
Alde batetik, beiñola Aita Iraizoz bezala, Olabideren jorratzaille garratz azaldu
zitzaigun; baiña, bestetik, neurri zuzenagoa erabilli nai du, eta ez itsuan joka ekin.
Leenik, Credoa esan bearrean Salbea kantatzen dutenentzat badu zerbait esateko:
«Eztizkigu oraingo A. Olabideren Itun Zaar eta Berriak leengo Testamentu Zaar eta
Berriak aantzarazi bear; leenago ere itzuliak zeudela jakitea ere ezta aski oraingo au
gutxiesteko. Ezin berdin ditzakegu elkarrekin, gaiñera, erabat beintzat. Jatorrizko
izkuntzetarik artua degu Olabiderena, ez latiñetik, eta Biblia gaietan egungo egunean
arki ditekean jakitearen laguntzarekin itzulia».
Itzulpen berria egin duelako ez du, ez, Olabidek akarrik merezi. Ez dio Mitxelenak olakorik egotziko. Aldi batean atsegiñez irakurri du, noski. Baiña geroago,
oiñaztuak jota ez bada ere, poliki poliki aldatu da. Arrezkero, «atzerri latzean ikusten
dut ene burua Olabideratzean».
Orregatik, berriki aldatua edo berriki kristautua balitz bezala, Mitxelenak badirudi sutsuegi dabillala leen gurtu zituen jainko txikiak erretzen. Baña goazen arira.
Pekatua au egozten dio Mitxelenak Olabide aitaren euskerari: saio-euskera experimentala izatea. Gure artean gertatu eta gertatzen danari begiraturik, nik ez nuke
ori, berez, pekatu larritzat joko. Ez ote gabiltza beti danok euskera obe baten billa,
euskera jatorrago bat edo batu bat nola egingo asmatzen? Au ere, noski, bearrezkoa
da. Ortarako nondik norako bideak artu, nolako euskerara jo, or dago koska ta or
dago aldea.
Ona, bada, Olabidengan, saio-euskera bidegabeko baten ezaugarri nabarmenetako zenbait, Mitxelenaren iritziz:
1) Batzuk, ortografiaren aldetik ditu; esaterako, Yainko, negarr, azterrtu (r
gaillurdunaz auek), aberén, ayola idaztea... Uskeriak omen dira auek itzen aukeraren
aldean.
2) Itzei dagokienez, Olabide ez da berrizale amorratua: «maiz aski zenbaiti
berriak iduri lekizkiokenak ez dira berriak, zaarrak baizik». Ala, iñartxia, azaga,
yarauntsa, durdua, burbuñoka, eta abar. Beste batzuk jatorrak diralakoan, edo euskera utsezkoak diralakoan sartu ditu (yeben, barano). Gero, «eunka dira liburu onetan,
millaka ezpadira, itz berriak, zaarraren zaarrez aaztuak edo bazterren baten ezagunak
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badira, euskal-literaturan iñoiz sarrerarik izan eztutenak» (adei, akalde, alatz, antxintxika, asketsi, atuxa, dedu, gaizkatu, gentza, ludi, ukar, ukuzi...). Olabidek ez ditu
erabat baztertu, bearbada, arima, bekatu, bataio eta antzekoak, baiña ez omen dira
liburu onetan erraz aurkitzen.
3) «Euskalkiak naastea ere saio-tankera orretatik datorkio liburu oni. Elkarren
ondoan ageri dira, esaterako, aalke, aantzi, arean, arrituenik ez duzu, asagotu, gaur
(ez egun), iize, lako, neba, senide, (ez aurride), tuxuri eta txerren, yardetsi, zeia
eta nik dakit beste zenbat». Orrela, euskera biziaren kemena eta jatortasuna urtuta,
galduta gelditzen da, argizagia urtan bezala.
4) Baiña, Olabideren izkera gipuzkera soila da, eta gipuzkera murritza gaiñera:
apari (ez afari), mingain, ikutu, sartu zaitez, zituten, dulako, ordun, ua...
5) Aditz sintetiko geiegi derabil: «emen ditu ikatz-illintirik bizienak irakurlearen
buru-gaiñean».
Ala ere, «alde onak baditu Olabideren izkerak, alde onak ugari, txit onak eta
onenetakoak». Esaterako, erabilli duen arreta eta zeaztasuna. «Alde orretatik longe
princeps da Olabiderena Bibliaren euskal-itzulpenen artean». «Obe du ori aldamenean
eduki Izkribu Santuak euskeraz aipatu bear dituenak».
Izkuntzari dagokionez ere, «dudarik gabe ezin utzizkoa eta miratu bearrekoa da
aurrerantzean euskal-aberastasun zaar eta berrien bilduma jori au. Ederki ikasi zuen
euskeraz Olabidek. Eta buruz, tajuz ta adorez, ez esku ariñez, nekearen nekez baiño,
egiten dan lanari gertatu oi zaionez, arena ere iraunkorra izango da. Joera orretakoen
artean beiñipein gaillen eta nagusi jasoko du burua».
Azkenez, batasunera ere jo zuen aita jesuita onek; «biotz biotzez nai zuen euskalkien batasuna». Ez omen zuen, ordea, bear zen lekua billatu. Nola nai ere, «maiz
eduki barko dugu gogoan eta esku-artean liburu au aurrerantzean».
Ageri danez, Mitxelenaren kritika ez da dana ostotsa ez dana lakarra; leguntasunak ere baditu. Bear bada, puntu batzuk ez ditu argi ta zeatzegi azaldu. Ez degu
argi ikusten, esaterako, euskerak ondasunik batere ez badauka galtzeko, zergatik izan
bear duen pekatu euskalki batek ez daukadana beste batean billatzeak. Eta leenengo
pekatua euskera bizitik urrun ibiltzea baldin bada, zergatik esaten zaigu gero batasunbidea euskera zaarrean billatu bear degula, edo ta zergatik Olabide aitari pekatutzat
egotzi gipuzkera duela bere euskeraren muiña, gipuzkera murritza bada ere? Danean
neurria bear da, iñolaz ere. Baifia neurri ori ez degu Mitxelenaren kritikan argieri
ikusten. Olabideren euskeran ere ez, baiña beronen kritikatzaillearen itzetan ere ez.
Orain sail au bukatzeko, Mitxelenak, ostoska ari dan batean, esandako itzak
jaso ditzagun: «Ba ote da Euskalerri osoan eliz-gizonik Olabideren zenbait esaldi
dauden daudenean prediku baten emango litukeanik? Onako au esate baterako: Entzun
duzute esanik dagola: Ez izortu... »
Eta Orixe zenaren erantzuna? «Zein apaizi gogoak emanen dio liburu oriek
dauden bezala arratzaldetik (kulpitutik) irakurtea? Ala ere gure apaizak aunitz baliotu
dira ta baliatuko, jainkoa lagun, euskerazko Biblia ortaz».
Egia da au ere. Eta are geiago: Bibliaren itzulpen berriak egiterakoan, askok
eta askok, emen eta emendik kanpo, aurrean euki dute eta gidari artu Olabide aitaren
lana.
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Orixe zanaren izena aipatu-berri degu. Ekarri dezagun onen iritzia ere erdira.
Orixek, egia esan, jatorragoa, goxoagoa nai zuen Olabideren euskera. Gogortasun
eta zailtasuntxorik baduela ez du ukatu iñoiz ere. Itz-joskera asko bitxi samarrak
aurkitzen zizkion Testamentu Berria agertu zuenean. Berak ere oarterazi omen zion
leenagotik.
Ala ere, Testamentu Zaarraren itzulpena askoz jatorrago eta ixuri obekotzat
zeukan. Ez ikasientzat zail samarra izatea baliteke. Olabide aipatu ezkero, «euskera
berria, berak asmatua» esaten omen dute askok; baiña ori gertatuko zaie ez ikasiei.
«Norentzat ari zera idazten», galde egin omen zion bein jesuita batek, eta berak
erantzun: «dakitenentzat. Beste errietan ez dira joaten irakurtzera izkuntza ikasteko,
artarako liburuetara ezik. Badakite, egiz, idazlearen izkuntza».
Arriturik dago Orixe nolako eragozpenak garaitu duten Olabidek liburu batzuk
itzultzeko. «Or daukazu Lebitarren liburua, dana korapilloz betea. Errezago baita
zeina'ren bidez euskerara biurtzea, Duvoisinek eta bezala. Eta Joben liburua? Arrigarri da! Zein euskera bizia, adierazmen aundikoa, xehe-meherik txikiena ere galtzen
ez duna». Baiña, Paul donearen Epistolak, «ori da, oraiñarte, Olabidek eta beste
iñork euskeraz egin digun lanik izugarriena... Irakurri oi ditut Paul Gurenaren gutun
oriek gazteleraz, prantsesez, latinez eta iatorriko izkuntzaz; baiñan illungune aunitz
edireten ditut guzi orietan. Neri argitasunik aundiena Olabidek ematen dit».
Ala ere, Orixek baietza ematen die Mitxelenaren kritika batzuei, Itun Zaar eta
Berrian salatu dituen akatsik geienei, eta auxe aitortzen dio Mitxelenari: «Zuk egozten
dituzun gauza asko etziran aterako orrela, liburugai ori gure eskuetatik iragan baliza;
zanaren azken-naia betetzen utzi balizaigu, oriek eta beste asko ere etziran agertuko.
Emango al zaigu aukera noizbait gure orietara itzultzeko».
Itz oiek idatzi zituena or agindua bete gabe joan zan bizien artetik, eta ez zaigu
ortaz argirik egin.
Jakiña da Aita Olabide Eleizalde'tar Koldobikaren eskutik azaldu zala euskalidazleen alorrera. Bere leenengo liburuan eskerrak ematen dizkio orregatik: «nere lan
zapatsu au gardosten ekin duzulako». Gero Biblia itzultzerakoan, Orixe eta Oiarzabal
joan zitzaizkion aldamenera. Ala ere, Eleizalderen (orain euskera batuaren gidari
egin nai duten onen) kutsu andia gelditzen zitzaion, batez ere aditz-sintetikoaren
formetan. Orixek are euskera jator biziagora ekarri nai zuen berak ain andi ederresten
zuen aita. Artarako lagundu zion, antza, azken-aldian. Baiña alperrik, dirudianez.
Baiña gai ontan gauza argirik jakin gabe geldituko gara, nonbaitetik argibiderik
etortzen ez bazaigu.
Baiña gogoratu dezagun Mitxelanak dioena: alegia, aita Olabide gero ta euskeraren jabeago zala, iñor gutxik bezela ikasi zuela gure izkuntza, obetik obera,
euskera ertsiago batetik zabalagora zijoala (Eleizaldenetik Orixeren aldera, noski).
Eta ola eman zigun Biblia osoaren itzulpena, alderdi askotatik liburu ain eder eta
goresgarria.
Irakurleak oraiño guri jarraitzeko astirik artu badu, parka beza nere lanaren
astuna. Baiña zerbait geiago esan nai det, oraingo aldietan iritziak nola ain laster
aldatzen diran argitzen diguna. Ez dira urte asko Yakin aldizkarian irakurri genuela
auxe, apaizgai gazteen batzuk idatzita: «Itun Berria euskeraz badaukagun eskero,
bertatik daudenez dauden aldatu bear degula ta ez nai duanak bere gogora... Bidezkoa

dirudigu ta zuzenagoa Olabideren euskeralpenetik artzea Itun Berriko itzak... Gabiltzan batera Itun Berriko gaietan bederen».
Mitxelenaren galdera ostotsuari emateko, orra erantzun bat.
Gerora begira
Geroa begira? Bai, gaurko garaiaren orratzak gerora begira ditugu, etorkizuna
markatzen dutela daude. Gure bibli-itzulpenak ere bai. Alperrik degu atzera begira
gelditzea. Ez dago bein betiko itzulpenik.
Alako edo olako itzulpenen batek bizi luzea izango duela-ta, geroago etorkizun
obea edo arrera obea izango duela-ta, igarlearena egiten bat baiño geiago aritu dira.
Geroari begira lan egin omen zuen Olabidek ere. Amesak! Gero ta ariñago, lasterrago
dabil mundua.
Ez gaitezke leen egindakoei begira txunditurik gelditu. Alperrik da Salbea eskatzen ekitea, Kredoaren orde. Gure Biblia zaarrak ongi daude beren lekuan eta bere
garairako. Ez ditugu arbuiatu bear, iñolaz ere. Ongi egingo digu aiek ezagutzeak.
Argitaraldi berriak ere ongi etorriak izan bitez. Laster izango omen ditugu, berriz
argitara emanik, Leizarraga eta Duvoisin. Eta zergatik ez Uriarte? Ez dira gaizki
etorriko.
Baiña orain iñongo izkuntzatan ez dute leengo itzulpenekin bertan goxo egiten.
Berriak sortzen dira egunero, biziagoak, gaurkotuagoak. Guk ere bidean ditugu,
asieran aipatu ditugun bi indarrek eraginda: Liturgiakoak, eta Biblian jakintsu diranenak. Alde biotatik dator orain ere bultzada, oldar berria.
Bibliaren talde bat sortu da, Euskalerri osokoa. Lanean diardu, taldean ari da.
Joana da bakarka, bakoitza berekautarik ibiltzeko garaia.
Taldean diardute Liturgiako langilleek ere. Euskalerri osoko langilleek osatzen
dute liturgi-euskeratzailleen taldea. Ia esan bearrik ez zegoen. Ezagunak dira egin
dituen lan batzuk. Argitaratuak daude asko; beste batzuk, noiz aterako zai. Beste
batzuk egiten, beti sortzen baitira itzulgai berriak.
Geien batean, arrera ona izan dutela esan liteke. Sari bat ere artua dute. Asiberritan ez zuten ainbeste etsai. Baiña, oraintsutan, gaizki-esale batzuk eta zearbegiratu batzuk agertu zaizkio Liturgiako lan oni. Batzuk ez-jakiñez; beste batzuk,
ez-jakiñez eta beste zerbaitez, 1968-garren urtea ezkero, batez ere.
Oientzat, gaizki-esale eta zear-begiratzailleentzat itz bat edo beste esan gabe ez
det lan au amaitu nai. Ez daukat entzungo nautelako uste aundiegirik. Berriz ere
leengo leloren bat entzungo edo irakurriko degu oraindik. Eta norbaitzuk aita santuaren esanak bezala artuko dituzte. Mende asko da, amabosten bat mende bai,
norbaitek esan zuela: «Ez dago idazle ain ez jakiñik bere antzeko irakurlerik aurkituko
ez duenik» (S. Jeronimo).
Liturgi-itzultzailleen taldeak Elizaren aginduei erantzun nai die, Vaticano-ko II
Kontzilioaren ondorengo agindu berriei, alegia.
Leenbizikotan, gotzai-barruti bakoitza bere bidetik abiatu zan gure artean. Orduan gauza gutxi zan itzuli bearra. Baimena zegoen, bein beiñekoz, leen itzulitako
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irakurgaiak erabiltzeko. Bizkaian Kerexeta-Onaindiaren izenean agertukotako mezaliburutik asi ziran. Gipuzkoan ez zuen gotzaiak baimenik eman Orixerena erabiltzeko
eta berria egin izan bear izan zuten, eta bai egin ere. Baionakoek berdin egin zuten.
Geroxeago irakurgai eta otoitz berriak atera ziran; azkenez, Meza-liburu osoa
ere berria. Orduan sortu zan Euskalerriko gotzai-barruti guztien arteko taldea, itzulpenak alik berdin eta bateratuenak egiteko. Geiagorik ez zigun eskatzen Elizak
ere. Gure artean izan genduen bein Iruñan Bugnini, mundu guztirako Erroman ziarduen Liturgi-sailleko zuzendaria. Eta emengo jokabidea ontzat emen zuen: eguneroko
otoitz eta erriaren erantzunak alik berdiñenak bear ziran, euskal-meza guztietan bateratsu erabiltzeko erakoak. Ortik aurrera, urtean bein edo esan bear ziran irakurgaietarako, askatasun zabalagoa dago. Beude ortik keskarik gabe, bai Mitxelena eta bai
Aita Mokoroa.
Izkuntza bakoitzeko itzulpen bakarra egiteko agindua dago; baiña, batez ere,
izkuntza zabalduenetarako (praesertim) emana da, eta ez dauka izkuntzaren batasuneko auziarekin zer ikusirik. Argitaraldien egokitasunari eta merketasunari begira
egiña da. Izkuntzaren batasuna egintzat dauka, ez egitekotzat.
Ala ere, or degu gastelerazo itzulpen- batzordearekin gertatua. Madrilgoak eta
Amerikakoak batera lan egiten asiak ziran, eta banandu egin dira. Ameriketako batzuk
ez zuten on artzen Madrilgoen jokabidea. Emen ez daukagu Erroma baiño Erromarrago izan bearrik. Are gutxiago, beste sail askotan Erromari jaramon aundirik egiten
ez dien batzuk esan dutela-ta.
Egiñala egiten da alik eta geien batasunera joten. Ori egoki da eta zuzen. Baiña
batasun onek ez du zer ikusirik euskera batuaren auziarekin. Auzi au sortu baiño
leenago asia da Liturgi-taldea esan dan bidetik ibiltzen, eta ez dauka bide ori aldatu
bearrik. Euskera batu ori sortzeko dago, gaiñera. Askok egifia balego bezala jokatu
badute, beste konturik da ori, eta beren gaiñ bego kontu ori garbitzea. Zer nai zuten?
Beren aizea nora, bestiak ara ibiltzea? Batasun ori dala-ta ikusi ditugu zenbait atzera
eta aurrera, urrats bat aurrera gaur eta biar beste bat atzera egiten. Beste guztiek ere
dantza-saio oietan sartzea nai ote zuten?
Giputzen inperialismoa ere aipatu du norbaitek. Eta zergatik? Det esanerazten
omen dietela-ta dut esaten dutenei. Baiña iñori ez zio eragozten, nai badu, dut esaten,
Bizkaikoek dot esateko baimena duten bezala.
Beste norbaitzuk talde au Euskaltzaindiarekin muturka dabillalakoa zabaldu dute.
Talde ortan bada euskaltzaifiik, beste miinluze ta berritsu batzuk aiña euskeraren ona
eta Euskaltzaindia maite duenik. Euskaltzaindiak zer nai duen beste euskaltzain diralako batzuek aiña badakite.
Adibidez, ez dute aazturik Euskaltzaindiak bere jokabidearen gidaritzat artu zuen
erabaki au: «Beti izango da kontuan batasunerako norma oriek estuegiak ez izatea,
bein baiño geiagotan bi edo iru era emango dira, denboraren jardunez zuzenketak
egiteko; eta, baita ere, denboraren buruan premiak bearturik, punturen batzuk aldatu
bearra izango balitz ere».
Zer da or euskaldunak euskaldunekin, euskaltzaiñak euskaltzaiñekin muturka
jarraraztekorik ezer? Eta nongo akademitan ematen dute, berriz, akademikoak akademikoekin burruka jartzeko araurik?

Baiña bada besterik ere: Mitxelena jauna da euskera batua dalako orren maisu,
tekniko eta gidari. Eta aaztu al dute maxiatzailleek jaun orrek Arantzazun euskera
batu orri ari zala esana: «Liturgi-izkuntzan, oraindik ez iñolaz» euskera batu ori...
«Azken azkenekoa, Liturgia».
Urteen joan-etorriak ekarriko ditu, noski, aldakuntzak eta berrikuntzak. Oraingo
itzulpenak, bai euskerazkoak eta bai erderazkoak, ez dira betirakoak, bein-beiñekoak
baizik, ad interim, Erroman esaten dutenez. Euskaldunen taldeak egindakoa ere obetu
bearra etorriko da, leenago edo geroago. Baiña ez teknokraten, edo ameslari buruberoen bidetik. Euskaldunik, euskaldunen erririk dan bitartean, ez al da arazo au
petrikillo batzuen eskuetan geldituko (Barkatu, baiña petrikolloen au ez da nik asmatua, besteren batek besterentzat aurtikia baizik; baiña beretzat ere berdin esan
ditekeela uste det).
Onekin esanda dago egin dan lana ez dala egin zitekeenik onena. Taldean egiña
izateak alderdi onak eta txarrak ditu, eta bietako frutuak ematea gerta diteke. Zati
batzuk, berriz, taldean egingabeak dira, leendik eginda zeudelako.
Taidearekin lan egiteko iñori ez zaio ukatu baimenik. Askori deitu zitzaion, bai
laikoei ere. Eta egin danari buruzko iritzia eskatu ere bai. Askok erantzun du. Eta
(au ere askok ez dute kontuan euki nai, dirudienez) taldea ez da bere baitarik, nai
zuena barruan sarturik, sortu; aginpidea zuenak izandatua eta osotua da. Eta ez da
bere onerako ari, Euskalerriarentzat baizik. Euskalerriari ogia eman nai dio; ez arririk,
gaurko Sisifo berri batek nai zukean bezala.
Errukarria izan zan antziñako ipuietako Sisifo zaarra: bein ta berriz kastiguz arri
aztuna mendi gaifiera eraman bear zuen, bein ta berriz mendian beera amiltzen
zitzaiona. Oraingo Sisifo berriak ez du ori neketzat artu, jolastzat baizik, eta erri
guztia jarri nai du arri orri bultzaka, mendian gora arri ori indarka ta puzka eramaten,
bere indarrak alperrik galtzen. Sisifo zaarra baiño zorigaiztokoagoa benetan! Ez ote
du erriak arria baiño gauza bearragorik? Ez ote du erriak arria baiño ogia azkoz obe?
Eta erriak olako arririk oilloak alea bezala joango balu, iñoiz dirudian bezala, askoz
errukarriago.
Liturgi-batzordeak ez dio, ez, arririk eskaiñi nai gure erriari. Ezer ematekotan,
ogia emango dio, agora eramateko ogirik gozoena egiñalean. Liturgian erriak ori bear
du, ez arrotz eta gogor egingo zaionik ezer. Orretarako ez da, Liturgian, latina utzi
ta erri-izkuntza sartu. Liturgia ez da atzeraka ta aurreraka saioka ibiltzeko lekua.
Leengoari, euskarabiziarijarraituz, etanolabaitekobatasunerajoaz, askidu oraingoz.
Mitxelenak zioena: euskera batua dalako ori «Liturgian ez oraindik».
Zorionez, esker onik ere izan du ortan diarduen taldeak, eta atsegin degu emen
aita Villasantek Maulen esana gogoratzea: «Mundu guztiak daki zer eta zenbat zor
diogun euskaldun fededunak D. Manueli gure elizek ezagutu duten udaberria eta
eraberritze huntan: Liturgia euskerara itzultze lanean, esan nahi dut... Gure eskerrona
eta gure txaloak langile guzti hoiei, hango ta hemengo Euskalerrian lan huntan aritu
diranei, eta bereziki denen buru izan den eta den D. Manuel Lekuonari».
Txaloak txalo eta esanak esan, zorionez udaberri ori aurrera dijoa, lora berritan
dago. Esan nai det: gure bibli-itzulpenak aurrera dijoaz. Oraiñartekoen ondoren bidean
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dira berriak. Baiña, artikulu ontan ikusi degunez, udaberri ori orain berrogeitamar
urte asi zan loretzen, 1922-garren urtearen inguruan. Eta orduan asitako bidea bera
darama.
Liturgiak, batetik, eta gure arteko bibli-jakintsuek bestetik, gero ta biguñago,
gero ta atsegingarriago egin nai diote Jainko-itzaren ogia gure erriari. Ala izan bedi.
Ola burutuko da XVI-garren mendean asitako lana (2).

(2) Euskerazko bibli-itzulpenen berri eman nai izan duen lan au argitaratu zanetik, itzulpen berriak
sortu dirala gauza jakina da. Eta lenagoko itzulpen batzuk ere argitaraldi berriak izan dituzte: ala,
Duvoisinen Bible Saindua, artikulu auen egillearen itzaurrearekin; Aita Uriarte bizkaitarraren gipuzkerazko itzulpenaren zati bat Bonaparterentzat egin zuen itzulpen osokoa; Bruno Etxenike Baztandarrak
Printze berarentzat euskarara itzulitako Mateoren ebanjelioa, Jonasen profezia, Kantuen Kantua, Rut-en
liburua, eta Apokalipsis; eta Leizarragaren 1571ko Testamentu Berria, gaiñerako itzulpen-lan guztiekin.
Biblia osoaren euskeratzailleen artean gaur ez daude ez Duvoisin, ez Uriarte, ez Olabide bakarrik.
Gaur Biblia osoaren bizkaierazko itzulpen andia daukagu, Jaime Kerexetaren ekiñari esker. Len euskeratuta eman zizkigun Itun Berriko liburu guztien ondoren, Biblia osoa eman izan digu, edizio txukun
batean, Jerusalengo Biblia dalakoari jarraituz egin eta aren oar eta argibidez orniturik.
Euskal-liturgiarako itzultzaille taldeak ere Testamentu Berri osoa, bear ziran oar eta argibideekin
argitaratu du; berdin egin du beste talde ekumeniko batek. Lan ederra egiten ari dira bi fraide beneditar:
aita Marzel Etchehandi, Beloketik, eta aita Agustin Apaolaza, Estibaliz-tik. Aita Etchehandi-k lan mardulak ateraten dizkigu, Testamentu Zaarreko iru leen-liburuak: Hasera, JalgitzaetaLebitikoa, bi tomotan,
edotariko argibidez ornituak, eta Testamentu Berritik, berdin, Jondoni Pauloren Gutunak. Aita Apaolaza
Bibliarekin otoitzean saillarekin abiatu da eta onek ere Asiera eta Salmoak eman dizkigu beren itzulpenarekin eta argibideen laguntzarekin. Euskerazko Bibli-lanak aurrera dijoaz.

IRAKURLEARI*
Duvoisin andiaren BIBLE SAINDUA du euskaldun irakurleak eskuetan, bigarren
aldiz argitaraturik.
Orain amabost urte inguru, Olabide aitaren Itun Zár eta Berria agertzeko zela
otsa zabaldu zenean, ez zuten guztiek berdin artu berri ori. Askorentzat berri pozgarria
zen: baiña izan zen esan zuenik ere, Duvoisin onena ez ote zen argitaratzea obe. Au
ziotenak barru estuegia zeukaten, bearbada. Zergatik, bata ala bestea? Zergatik ez,
bata eta bestea? Olabide aitak eta Duvoisin kapitainak ez zeukaten batak besteri bidea
eragotzi bearrik. Urte gutxiren buruan ona, azkenez, biak elkarrekin: leen, bere
garaian, Olabide aita, eta orain, kapitaina. Biak izango dira euskaldun irakurleen
aukeran emendik aurrera. Orra zeiñen errez, barru zabalagoa denean, mendiak zelaitzen diren eta eziña zirudiena izanera ekartzen. Martin Retana jaunaren erabakiak
egin du mirari ori.
Argitaldi berri onek ataria bear zuela-ta, itz batzuk eskatu dizkidate. Eta emen
naiz, aal dudantxoan, eske orri erantzuten. Egoki eta bearrezko iruditzen zait, irakurle
soil eta lagunabarrekoentzat bederen, zenbait argitasun ematea, liburu au zer dugun
eta noiz-nola sortua den jakin dezaten.
Irakurleari eskuetaratu zaion liburu onek bi izen daramatza buru-buruan: Luis
Luzien Bonaparte Printzearena, bata, eta J. Duvoisin kapitainarena, bestea. Bonaparte
(1813-1891) argitaratzaille dugu; Joanez Duvoisin (1810-1891), euskeratzaille.
Bonaparte Printzearen lana
Gutxi esan dugu. Bonaparte argitaratzaille baiño geiago baitzen; itzulerazle, eta
itzultzailleak egin lanaren saristatzaille ere bai. Printze au gabe, kapitainak ezpaitzuen
* In: J.DUVOISIN, Bible saindua, l.t. Bilbao 1972, IX-XIX.
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lan au egiteko asmorik ere artuko. Printzeak eragin dio lan kapitainari; ark berotu
eta bultzatu du ortara, eta ark lagundu dio asi zuen lana azkenera eramaten. Ez dugu
xeetasun askotan sartu bearrik emen, baiña izugarria da Printze onek, bere saillean,
egin zuen lana.
Napoleon Bonaparteren illoba onek badirudi politikarako joera eta agintaritzarako sena ekarri bear zuela; ala ere ez zion berak olako bideari eman. Gazterik
nabarmendu zen jakintza utsaren bideetan, batez ere izkuntzalarien alorretan sarturik.
Orretxek ekarri zuen euskeraren alorrera, euskera sakonago ikasi ta aztertzeko gai
billa.
Bere asmoetarako, euskera bizia nai zuen, bere egunetakoa, tokian tokikoa.
Berri samarra zen artu zuen bidea ordura arteko euskalariek erabilli zutenaren aldean.
Beste batzuek testu zarretan aztertu eta ikasi nai izan zuten izkuntza, edozein izkuntza.
Bonapartek naiago zituen testo berriak, biziak, garaian garaikoak, nonbaiteko izketa
bizia jasotzeko egokienak. Jokabide au artu zuen beste izkuntza batzuetarako, eta bai
euskerarentzako ere, izkuntza au ikastea gogoak eman zionean.
Bide ori arturik, euskaldun jator eta argitsuenen laguntza billatu zuen, berak nai
zituen testoak euskerara itzultzeko. Olaxe aurkitzen dugu, Bonaparteren inguruan,
euskaldun taldea, aren esanera lan egiten. Euskalki guztietakoak ziren. Errialde batetik
besterako aldekuntzak jasotzerarren, askori ematen zien testo berbera, bakoitzak bere
euskerara itzuli zezan Printzearentzat. Asmo ortarako ez zuen testo egokiagorik aurkitu Bibliako Liburuak eta kristau-ikasbidetakoak baiño? Erdal-testo jakiñak zituen
bearren, erderaren aurrean euskeraren ipi-apa eta itzulimitzuli guztiak obeki artzeko.
Ortik ditugu ainbat kristau-dotriña, ainbat Bibliako liburu edo zati euskeraz,
ainbat euskalkitara itzulirik. Olaxe dugu Biblia osoaren euskal-itzulpena ere, bi euskalkitan, Uriarte aitarena gipuzkeraz, eta au, Duvoisin-ena, Lapurdiko euskeraz.
Biblia osoa itzaulterakoan, bi euskalkitara itzuleraztea aski iruditu zitzaion, noski.
Printze izkuntzazale euskaltzazale esku-zabalari.
Onekin, bigarren aldiz ikusten dugu sail ontan Mezenas andiki eta errege-odoleko
baten eskua. Naparroako erregiña bati, Joana Albrit-i zor dio euskerak leenengoz
azaldu zen Testamentu Berria, Leizarragak itzulirik 1571an argitara zena; eta, iru bat
mende geroago, Biblia osoa itzultzea eta argitaratzea ez zen egin errege-odoleko
baten laguntza eta eskurik gabe. Bai Uriartek eta bai Duvoisin-ek Bonaparte Printzeak
zirikatu eta diruz lagundurik itzuli zuten Biblia osoa euskerara.
Egia esan, Bonapartek ontan eman duen laguntza ez da izan, antziñako Napar
erregiñarena bezala, ez erligionaren maitez, ez Euskalerriari on egiteko edo laguntzeko asmoz. Printzearen asmoak ez zuen erligionezko sustrairik; ez zebillan Euskalerrian Jainkoaren itza zabaltzeko asmotan, euskera aztertu eta sakonago ezagutzeko
gaien billa baizik. Orregatik, jakintza-asmo utsez zebillalako, eta testo ezagunak bear
zituelako, liburu santuen itzulpenetan ez zuen onartzen Jainkoaren itzaz besterik,
beste oarrik edo argibiderik gabe.
Izan, katolikoa zen, katoliko zintzoa; Duvoisin-ek, 1863an, Hiribarren apezari
esaten zionez, Luzien Bonaparte Printzeak katoliko egiten eta aitortzen zuen bere
burua edonon, agerian eta goraki aitortu ere; baiña, sail ontan, beste nonbatetik zijoan
bera, izkuntzalarien bidetik. Eta bide ortatik jo zuenarentzat, Bibliako itz jakin ezagunak obe ziren beste iñoren argibidez eta esanez naasiak baiño. Oiek ez zituen
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ezertako. Duvoisin-ek eta Uriartek alperrik zuten arengana joatea erabaki ortatik
ateratzeko; ez ziren erantzunik ematen. Zergatik atera bear zuten bere asmoetarik,
eta beste batzuetan sarrerazi?
Ontan, Protestanteek berak baiño estuago zen gure Printzea. Leizarragak, esaterako eta berdin 1825-1828ko itzultzailleek, kapitulu bakoitzean, irakurburutako,
kapituluaren laburpena edo bilduma eman zuten. Duvoisin-ek ori bera egiteko baimena eskatu zion Printzeari, eta, asi ere, asi zen olaxe egiten, baiña ez zuen izan
ola jarraitzeko baimenik. Kapitainaren esku-idatzietan, Bizkaiko Diputazioan, kapitulu-mordoak ikusi ditezke aipatu ditugun irakurburuekin; baiña gaiñetik marra batez
ezabaturik daude. Bonapartek ez zuen nai ez bear Biblia bereko itzez besterik. Eta
berak ordaintzen zuen itzultzailleen lana eta gaiñerakoa.
Esan denez, bi euskalki autatu zituen Bonapartek Biblia osoa euskera itzuleraztekoan. Liburu bat edo beste, aietako puskaren bat edo beste, euskaldi askotara
itzulerazi zituen: Biblia osoa, Lapurdiko euskerara eta Gipuzkoakora baizik ez. Intxauspe kalonjeak Zuberoko euskerara itzultzeko eskaini zion bere burua; baiña berak
ez zuen onartu eskaintza ori.

Duvoisin-en lana
Printzeak ez zuen autu txarra egin, gure kapitaina bere asmoetarako laguntzaille
artu zuenean. Garai artan nekez arkitu zezakean langille porrokatuagorik, eta euskeraren jabeagorik. Duvoisinek erakutsia zeukan ortan bere maisutasuna. Garai artantxe atera zituen liburu batzuk dira lekuko: Liburu Ederra (1856), Iturriagarren Diálogos delakoa (1857), eta Laborantzako Liburua (1858). Eta bertatik jartzen da,
Printzearen esanera, Biblia osoa euskeratzen. Euskeraren jabe, euskalzale bero, langille sutsua, dana batean zen gure Ainhoarra. Bonapartek nor bear zuen oberik?
Nola eta noiztik egin da mugazaiñen kapitaina euskerazale eta euskeraren jabe?
Berak aitorturik dakigu zerbait. Larresoro-ko Semenarioan egin zituen urteetarik
datorkio dena; Larresoron sortu zitzaion euskeraren alderako zaletasun beroa. An,
1828 inguruan, aziak omen ditu bere leenengoko saio eta azterketak euskeraren giltzen
jabe egin bearrez. Eta orduan piztu zitzaion sua etzitzaion bere bizian itzali.
Ortarako, 1862an apez bati aitortzen zionez, «gure libururik ederrenak irakurriak
ditut eta aietan irakurria paperetara aldatua. Frantzi-aldeko Euskalerri osoan bizi izan
naiz, denetan ikasiak paperera aldatuz. Nere armategia orrela omiturik, obeki egin
bear nuen nere lana, egiten dudan baiño. Ala ere, liburu onek (Bibliaren itzulpen
onek, alegia) orrela nik ikasien aztarnarik asko izango duela uste dut, ez euskeraren
kaltetan».
Euskeraren aldetik ain jantzi eta ornitua zegoen onek, bere lana ziñezago egiteko,
mugazaintza utzi zuen eta Bardotzen jarri zuen bere etxe-lantegia. Ementxe egin zuen
lanik geiena, Baionan bi egotalditan egin zuena ez beste guztia.
Ez dago an bakarrik. Liburuak artu ditu beintzat lagun, liburuak ugari. Leenbizi
Bibliez omitu da: latin-bibliak, erdal-bibliak, batez ere frantzes-bibliak. Gero, Libum
Santuak argitzeko eta azaltzeko diran libumak ere multzoka bildu ditu bere lan-gela
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artan. Berak esan zuenez, orrelako liburutan badu Renan gezurtatu eta ixilerazteko
aiña. Guztiak bearko zituen pasarterik illunenak argitzeko, edo argiago euskeratzeko.
Baifia frantzes-itzulpenek ere ez diote beti nai luken argirik emango, eta lan
izango du bidea nola urratu billatzen. «Or konpon, dio bein, or konpon frantzesitzultzailleek beren egitekoa nola burutu duten. Emen bear duguna auxe da beiñik
bein: Bibliaren esan-naia ongi artu, pasaterik illunenak irakasleek nola ulertu dituzten
ikusi; eta, gero, aurrean ditugun itzak aalik eta argien eta zeatzen itzuli. Gaizki egin
badut ere, bide ortatik ibiltzen saiatu naiz, beintzat.».
Sei urte eman zituen Duvoisinek olaxe bere lanari loturik. Arian arian, atsegiña
artu dio lan orri; baiña, noiz edo bein, astun egiten zaio nekea. Gorputzaren ajeak
ere azaldu zitzaizkion eta bein edo berritan gelditu zan, ezueriak jota, esku bata
erabilli eziñik. Orrela, illabete osoak galdu bearra gertatu zaio iñoiz. Batzuetan antziñako gudari idazlearena gogoratzen digu; baiña gudari ura baiño paketsuago, gudari
ark luma eta ezpata erabiltzen bai-zituen, gure idazle onek bein luma eta bein aitzurra
darabil, bere nekeen aringarri. Abbadie Jaunak, bein, osasuna zaintzeko burubide
batzuk ematen zizkion: eguneroko ibillialdiak, eta ola. Baiña berak aitzur-lanean
aritzea osasungarriago aurkitzen du. Aitzur eta aizkora-lanak izerdi geiago isurierazten
omen zion eta, orrela, gorputzeko urak eta indarrak neurri eta egon obe ta berdiñagoan
gordearazi.
Noizik bein idurikorturik ere ikusten dugu. Bildurrak artzen zuen asia zeukan
lana bukatzerik ez ote zuen izango. Bere gorputz-besoetan ezueriaren ondorenak
ikusten asi zenean, etsi-etsian gelditu zen egun gutxitako bizia zeukala-ta. Bonaparte
ere larritu zen, eta bere burua zaindu zezala agintzen zion, egin zezala lana astiroago,
baraxeago. Berak, ordea, ain zuzen orrexegatik nai zuen ariñago lan egin. Eriak
berez ere geldieraziko zuen; eta orrelako oporren bat, geldi egon bearren bat etorriko
ez ote zitzaion beldurrez esaten dio Printzeari: «Lan au albait lasterren egitea obe
dut». Askotan azaltzen dira Duvoisinen kezkak aria ortaz. Nola nai ere, ez du aanzten
lan lasterrak ez duela lan alperra gertatu bear. Ez du nolanaiko itzulpenik egin nai:
Badaki «epeak eta egoarriak eramango dutela azken-burura... Bear duguna ez da
laster egitea; Zuk (Bonapartek) artu dituzun ardurei eta egin dituzun zorrei lanaren
balioak erantzun bearko die; baldin Jainkoa eta ezueria nitaz urrikitzen badira, aurrera
egingo dut nik. Ala nai ola, nere euskal-bibliak onik egingo duelakoan nago, eta
sekulako atsegiña izango dut, buka dezadanean».
Zorion au ez zitzaion ukatu euskal-idazle oni naiz eta bost urtetan egin uste
zuena sei urtetan egin. Zorionez, kapitainak Printzeari bere lanaldian egindako kartak
gorde zaizkigu eta geienak argitaraturik daude. An ikusten ditugu urte aietako pozak
eta kezkak, itxaropenak eta beldurrak. An ikusten dugu, ispillu batean bezala, Duvoisin orren gizontasuna eta zintzotasun laiñoa. An ikusten ditugu euskal-biblia onen
gorabeera eta atzera-aurrera guztiak.
Bost emanaldian agertu zen Bible Saindua, 1859an asita. Itzultzaillearen eskutitzetatik jakin dezakegu noiz zer egin zuen.
Urrengo urtean, 1860-koan, Erregeen liburuak eta Paralipomenon bukatu eta
aurrera dijoa; 1861-koan, Esdras, Tobias, Judit, Ester eta Job biali dizkio Printzeari
inprentarako, eta salmoak bukatu eta Erran Zuhurrak itzultzeari eldu dio.
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Liburu oiek itzultzen errazago aurkitu ditu urrengoak baiño. Jakinduriaren liburuak buruauste geiago ematen dio, eta len egunero egiten zuen lanaren erdirik ez
du egiten; baiña Eklesiastiko liburura iritxi denean pozez dago. Bibliaren erdia eginda
omen dauka. Mendi andia iruditzen zaio Biblia osoa, eta bein gaiña artu dionean,
gogo berria sortzen zaio aurrera jarraitzeko. Urrengo urtean, jakinduri-liburu guztiak
atzean utzi ditu eta Profetenetan sartua da. Leenengoak, Isaiasek, badu zailtasunik,
eta berriz ere urratsa baraxtu bearra du. Baiña, 1863an profetekin aurrera dijoa, eta
Makabearren liburuak itzuli eta ekainaren 15an gaztigazen dio Bonaparteri: «Gaur
ezartzen diot luma Testamentu Berriari».
Testamentua Berrian sartu arte esan genezake Duvoisin-ek bakarrean egin izan
bear duela lan, euskaldun laguntzaillerik gabe. San Mateoren Ebangelioa ez du aurkitzen itzultzen zailla; baifia iñoiz zailtasunik badu ere, asko leuntzen dio Haranederen Testamentu Berriak, Harriet jaunak argitaratuak (1855). Bestek ibilli bidean barrena joatea beti da erosoago. Abbadie jaunak emanik, eskuetan du 1828ko protestanteen Testamentu Berria ere. Eta Bonaparteri pozik esaten dio: «Ez diozu gezurrik,
bi itzulpen oiek (Uriarte aitarena eta berea) euskerari etorkizun obea eskaiñiko diotela
esan duzunean».
Oneraiño iritxi denean, asko ikasia dago gure itzultzaillea. Lan au egiteko itza
eman zuenean, euskera asko zekiela uste zuen. Orain ikusi du egunerik egunera
geiago dakiela. Zoko berriak argitzen zaizkio gure izkuntzaren barrenetan. Gaiñera,
leengo beldurrak galduak ditu eta leengo laster egin bearrak utziak. «Lasterrago
egiteari eman izan natzaion guztietan atzera egin dutala ikusi dut. Gazteak zernai
egin dezake; gastea zumea eta zailla da...; atxintxika ibiltzeko adiña joana dut; ala
aitortu bear nik.» Ez al da, bada, egia erran zuhurrak esana: «Lehia gehiegia berantgarri»?
Itxas-gizonak astiragoa ematen ditu azken-arraunkadak portura elduz datorrenean. Olaxe, Duvosinek ere, ez du alperrikako leiarik artzen. Eta baraxe-baraxe,
baiña beti aurrera dator bere lanaren azkenera. Azkengo sail au ez da izan, gero,
errezena. Ala esaten zion berak Bonaparteri: «Euskeratzeko dutan zati au ez da, ez,
errezena. Epistolak lanik emango didate; ala ere, arta bereziaz egin nai nituzke».
Eta, Erromarrentzako epistola bialtzen dionean, esaten dio: «Or dijoakizu, sorta
batean, Erromarrentzako epistola. Ez da sorta aztuna; baiña neri lan aztuna eman dit
benetan». Eta urriaren leenean, berri pozgarria: «Testamentu Berria bukatua da; baiña
ez didate pakerik uzten garbian aldatzeko».
Baiña, Bibliaz gaiñera, Bonapartek geiago eskatzen du, Vulgatak azkenean
erantsirik dauzkan liburuak ere euskeraratu bear zaizkio: Manase-ren Otoitza eta
Esdras-en izenean dauden irugarren eta laugarren Liburua. Ez dira inongo itzulpenetan
aurkitzen, baiña Bonapartek euskeraz nai ditu. Eta, azkenez, abenduaren 19an, Bonaparteri mezu pozgarria eltzen zaio: «Zorionez Bibliaren azken-lerroak bialtzen
dizkizut. Exegisti monumentum, esango dizut.Gogoangarria, bai, egin duzun lana.
Niri zegokidan lana bestek ere egin zezakean; baiña zutaz bestek, nork egin zezakean
zure sailla, zure arta eta zuk egin dituzun eralgiak bere gain artu? Zuk jakintzari izan
diozun maitasunari esker, euskaldunen izkuntza zaarrera ere itzulirik aurkituko da
emendik aurrera liburuen liburua, menderen mendek gurgarritzat daukatena»
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Urrengo urtean, otsaillean, inprenta-utsak zuzendu eta martxoaren 27an dana
bukaturik gelditzen da euskerazko leenengo Biblia osoa, il bereko 9an sei urte leenago
argitaratzen asia.

Exegi monumentum!
Duvosin jaunak Bonaparterentzat esan ditu Horati-ren itz ospetsu oiek, baiña
beretzat esateko egokiagoak zituen. Gogoangarria izango da egin duen lana; luze
iraungo du itzultzaillearen izenak. Bonapartek Légion d'honneur delakoaren Gumtzea
eskatu zuen gure kapitainarentzat.
Itzultzailleak ongi irabaziak zituen omenak eta atsedena. Pozik geldi zitekean.
Ala ere, mindura baten laiñoa zetorkion biotzera, berak aitortu zuenez: «Bostetan
egona naiz oraingo ordu onen irrikan! Baiña gaur, poza bearrean, alako mindura
nabaritzen dut, nolata, gatibu egon eta ateratzeko denak bere oiñaze-leku izanei azken
begirada egitean bezala».
Guk ere azken-begiratua egin dezaiogun Bible Saindu oni. Bost emanaldi edo
zatitan agertu zen: I (leenengoak), 272-gn orrialderaiñokoa artzen du; Ilak, 273tik
544-koa; III, 545-816; IVak, 817-1088; Vak, 1089-1374. Guztiz, 251 ale izan ziren
(bi ale bereziak).
Frantzian, Irakaskuntzako Ministre zenak 28 ale erosi zituen Biblioteka batzuei
banatzeko; bat ere ez Euskalerrirako. Larrabure jaunak eskabidea egin zion Ministre
orri, ale batzuk Euskalerriko Bibliotekaetarako eskatuz; baiña alperrik. Goietan etzioten jaramonik egin. Aserre eta mindurik idatzi zuen Duvoisinek: «Euskerazko
Bibliak arrera obea izan bear ote du, bada, Flandres-ko eta Lorraineko Bibliotekaetan,
Baionan eta Paben baiño?».
Egia esan, Euskalerria etzan gelditu Bible Sainduaren alerik gabe. Gure Diputazioetarako bialduak eta Duvoisin jaunak berak artutako geienak emen gelditu zirela
uste dugu. Baiña zabalduak zabaldu, 251 aleko argitaraldi ori ez zen agortu. Urkijo
jauna RIEV aldizkaria ateratzen asi zanean, zenbait ale aurketzen ziren, beintzat,
ogei ta bostna pesetetan salgai.

Iritziak
Gure egunotan Lafitte jaunak eder eta goresgarritzat dauka Duvoisin kapitainaren
lan au. Itzez aberatsa omen da. Neke andia artu omen du itzultzailleak latin-itzak
euskal-itzei egokitzen; aditzaren formarik bakanenak ba omen dakizki eta erabiltzen
omen ditu. Baiña, damu gaitzez, latin-kutsu geiegi omen dauka. Orrela mintzatzean,
Lafitte jaunak ez dio ezartzen Duvoisin-en lanari Duvoisin-ek berak aitortzen ez duen
utsik.
Askotan eman du onek bere lanak merezi zion iritzia. Bein baiño geiagotan
aitortu du, Uriartek bezala, Libum Santuen itzultzea ez dela gauzarik egokiena euskeraren aberastasuna eta jatortasuna erakusteko. Euskeraren gaitasunak eta balioa

ikusteko, Telemako edo olako libururen bat askoz obe zela esaten zuen. Bibliaren
itzultzailleak aalik eta zeatzen, aalik eta testoari lotuen egin bear omen du bere lana.
Liburu Santuetan, aal dela, itzak berak aldatu bear omen dira izkuntzatik izkuntzara,
eta ez itzek esan nai dutena, beste esaera batzuk artuta, nola-ala eman.
Gaiñera, Bonapartek agindu zuen itzulpena izkuntzalarientzat egiña da. Eta
izkuntzaleriek, testu bati urbilletik jarraitu ezik, nola ikusiko dute izkuntza batetik
besterako aldea?
Orregatik, Bonapartek emanik, arau batzuk, naiko estuak, gorde bear zituen
Duvoisin-ek. Apez bati ona zer esaten dion: «Zuk nai zenituzke nere liburuan antziñako esaera zaarrenak aurkitu. Ori debekatua daukat. Debekatua daukat, baita ere,
Lapurdin erabiltzen ez den itzik erabiltzea. Baiña iñoiz erabilli dut olakorik ere,
baitezpadakoa eta bearrezkoa zenean. Noizik bein debeku orri ez entzun egin bear
izan diot, baiña oso gutxitan eta kontu andiz». Bonapartek ez du nai (eta emen arrazoi
ematen dio Duvoisin-ek), Harriet-ek Haranederren Testamentu Berria ateratzean egin
duen euskalkien naasterik.
Beste batzuk, agian, usteko dute itz berririk ere asmatu duela noizik bein.
Olakoentzat dio: «Euskaldun batzuk, beren izkuntzaren mamia eta barneko itzuliak
jakin gabe, oarkabean eta berenez beren euskeraz mintzo direnek, asmatutzat artzen
dituzte berek ez dakizkiten itz guztiak; alakotzat dauzkate, esaterako, euskeraren
sustraietarik atera eta sortutako itz asko, baldin beren amaren aotik ikasi ez badituzte».
Eta olako itz-andana aipatzen du: arrapakin, buluzkin, adibidez. Itzok, eta ola sortutako asko euskerak bereak ditu.
Maxiorik eta esamesik izango duela badaki, baiña ez da orregatik beldurtzen.
Euskerarentzat mesedegarri izango den lan bati lotua dago eta aurrera egingo du,
iñoren beldurrik gabe: «Nere lanak, an edo emen, izan dezakean arrerak ez nau
larritzen. Langille utsa, besterik ez naiz ni... Eta langille naizelarik, ez dut lanerako
bestetako eskubiderik: lanerako, bai, eta bertan beera utzia eta kritikatua izateko».
Beste esames-iturri bat zuen beste alderli betetik: euskal-Bibli onek ez zekarren
Elizaren baimenik, ez iñolazko argibide edo oarrik. «Beldurti batzuk kezkaturik
dauzkat, oarrik gabekoa eta Erromako baimenik gabekoa delako nere itzulpena; batzuk
uste dute (fede onez ala ere) debekatua dutela, ez dutela zillegi nere Biblia irakurtzea.
Baiña auzi au, itzez bederen, Apezpiku jaunaren aurrera eramana izan da». Eta zer
da erabakirik? Lacroix Apezpikuak ez zuen aren aurka tutik atera, ez zuen debekaturik
aipatu.
Ortaz Erasme Lardapide-ri idazten zion: Biblia au jakintzari laguntzeko asmotan
itzulia da euskerara. Nere lana jakintsuentzat da, izkuntzak ikasten jo ta su ari diren
ainbat jakintsuentzat. Orregatik ale gutxi atera dira, 250 inguru, ez geiago... Jakintzaren onetan artu da lan au».
Jakintzaren onetan, eta euskeraren onik gabe ez, noski: «Biblia dugu mundu
osoan ezagutua den liburu bakarra. Orregatik eman didate neri gure euskerara itzultzeko arazoa». Eta itzulpen ontatik euskerak on andia aterako duelako uste osoa du.
Bonaparte du berak esker-emaillerik beroena eta goreslerik zintzoena. Bere
eskutitzetan maiz gogoratzen dio Printze Jaunak kapitainari onek darabillen euskeraren
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ederra eta apaiña, lotsaturik uzten duelarik. «Iritxi onegia duzu (erantzuten dio bein)
nere euskeraz. Ain zuzen, euskaldun asko gaizki esaka ditut, latiñaren morroi egiñik
nabillalakoan. Euskera apaiña egiteko, esaldi batzuk maizago bearko nituke bata
besteaganik berezi, naiz eta Vulgatak elkarri loturik ekarri, latiñaren gramatika-legeen
arabera... Latin-kutsuak bakarrik ez, ebreo-kutsuak ere ezin izan ditut osoan utzi.»
«Lotsaturik uzten nauzu (esaten dio beste bein); neronek ere badakit obeki euskeratu daitekeala Biblia nik egin dudan baiño. Obeki egingo nuke neronek ere, baldin
artako urte batzu geiago artzen banitu».
Nola nai ere, Liburu Santuei zien itzal eta begiramenduak ez zion uzten apainkeritan sartzen. Beldur zen, testu santuaren lerroetarik atera eta beste euskerazko
esaera jatorragorik billatzearren, ez ote zuen aien zentzua ere galduko. Beldur zen
Apokalipsis-liburuko zemaiak bere gain eroriko ez ote ziren: «Hitz diot liburu huntako
profeziako hitzak aditzen dituen edozeini: Baldin nihork iratxikitzen badiote zerbait,
berari Jainkoak iratxikiko diozkala liburu huntan izkribatuak diren izurriak. Eta baldin
norbaitek gutitzen badu liburu huntako profeziaren hitzetarik, Jainkoak khenduko
duela haren ikhustekoa bizitzeko liburutik eta hiri saindutik eta liburu huntan izkribatuak direnetatik» (Apok 22, 18-19).
Gaiñerakoan, esan dugu nolako mugak zeuzkan Bonapartek ezarriak. Lapurdiko
euskera bizia erabilli bear zuen, eta ez Haraneder-Harriet-en Testamentu Berrikoak
bezalakoa, euskalki baterik bestera saltoka ibilli gabe. Berak ere ez du onartzen olako
naaste edo batasunik. Orduan euskaldunek bizi zuten politika-giroan eta gizarteegoeran ez zegoen olako batasunik egiterik, ez olako asmorik onartzerik: «Baldin
leenengoko napar erregeek artu balute euskera legezko izkuntzatako eta alde ortara
berotu eta eraman balute euskaldunen arrotasuna, gauzak agian bestela legozke orain,
gaurko egunetan. Baiña idazle bakar batzuk ori iritxi dezaketela, ezdago ames egiterik».
Oraiñartean ez dut uste Duvoisin-entzat, edo onen Bible Sainduarentzat kritiko
zorrotzagorik agertu denik bera baiño. Ortik, itzultzaillearen aitorpenetarik atera bearko dugu itzulpenaren balioa, baita dituen mugak ere. Ortik ikusi bearko dugu ea asi
eta bukatzeraiño aurrerapenik egin duen, edo ezertan aldatu den ala ez, ezer berririk
ikusi duen ala ez. Oraintsu atera da K. Bouda izkuntzalariaren artikulu bat Bible
Saindu oni buruz. Testamentu Zaarreko inprenta-utsak eta itz batzuen erabilkeran
aldakuntza batzuk aurkitu dizkio. Emendik aurrera olako azterketak egitea errazago
izango da. Errezago izango da, baita ere, Bizkaiko Diputazioan dauden manuskritoekin konparazioak egitea.

Oraingo argitaraldia
Olako erreztasunak emateko dator oraingo argitaraldi au. Izkuntzalarientzat ez,
edozein euskaldun ikasle edo irakurlerentzat ere bai. Orain beteko dira Duvoisin-en
amesak, bere itzulpena euskerarentzat mesedegarri izango zela uste zuenean. Oraiñartean Duvoisin-en Bible Saindu onenik gutxi iritxi da euskaldunen eskutaraiño,

Haristoy apezak argitaratu Ebanjelio Saindua besterik ez (1898). Oraigoan mugazaiñen kapitainak Printzearentzat egin lana Euskalerriari itzultzen zaio. Berea izan
bear zuen, eta Euskalerri osoak berea beza.
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BAKOITZARI, ETA IRAIZOZ AITARI, BEREA*

Bakoitzari berea, Edo, nori berea, ori da zuzenbidea, esaera zaarrak dioenez.
Polikarpo Iraizozko aita kaputxinoari berea eman edo biurtu nai diot lerro oien
bidez. Jaunaren Deia aldizkarian mende ontako gure bibli-itzultzailleei buruz azaldu
berri dan artikuluan ez det zeatzegi idatzi kaputxino orrek atera zuen «Yesukristo
gure Yaunaren Bizia» izeneko liburuari buruz. Egia da 1932'n egiña duela itzaurrea;
egia 1934'n atera zala argitara, liburu antzean. Baiña lan ori leenagorik egiña zuen
egilleak, Beronek ona zer dion itzaurrean (eta ez aaztu 1932-ko Gabonillean ari dala
ori idazten): «Orain dirala zortzi urte asi genuen lan au, eta geroztik illeroko orritxo
batean puskeka argitaratuz etorri gera. Orain, ordea, guzia liburu batean argitarazten
dugu».
Nik xeetasun au aaztu det, eta ortik etorri da nere okerra. Egia esan, Polikarpo
aita ez zen bera ere argiegi or mintzo, lana egiten noiz asia zan bai, baiña ez dakar
or argi noiz asia zan argitara ematen, ez zein illeroko orritxotan. Orain jakin det
artean ez nenkiena. Nere errikidetzat jo dezakedan Yurre aita kaputxinoak atera nau
nere ez-jakiñetik. Aita Polikarpok, izenik gabe, aipatu duen illeroko ori Irugarrengo
Prantziskotarra da. Iraizozko Polikarpo 1924-n asi zan antxe «Kristoren Bizia»
argitaratzen, Ebangelioetatik itzez itz euskeratuta.
Nere pekatua, ordea, ez da izan ez-jakite utsezkoa; ez-jakitea berez ez da, izan
ere, pekatu. Areitio aita jesuitaren lan berdintsu baten berri ematean, au aita kaputxinoaren aurrelaritzat eman nuen. Emen da nere pekatua. Aita Areitiok, 1927'n asita
eman zuen bere «Kristoren bizia», Jesusen Biotzaren Deya aldizkarian, itzez itz
Ebangelioetatik aterata au ere. Beraz, kaputxinoarena baiño geroagokoa da, geroago

* El Diario Vasco 40 (1973, ] 1.850.zenb.) Suplemento dominical, 7.
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azaldua, beintzat. Beraz, nik ez nuen esan bear Areitio aita Polikarporen aurrelaria
izan zitekeanik. Polikarpo zan aurrelari. Bakoitzari berea.
Bakoitzari berea, Donostian Argia astekariaren eragitez agertu ziran iganderoko
Ebangelioei buruz ere. Oien egillearen izena ez det nere lanean eman. Ez, ez nekielako; Argi Donea otoizliburuan agertu ziran, eta onen egillea liburuaren azalean ageri
da: Balzola-tar Pranzizko aba, ortarako sariketa batean saritua. Zein abitukoa genuen
bera? Au ez nekien nik. Yurre aitak esan didanez, «Mariaren Biotzeko» semeetako
omen zan (1). Eskerrik asko, Aita Yurre zintzoari eta eman dezaiogun berea Balzola
aitari ere.
Xeetasuntxo oien geigarri, alperrikakoa ez dala uste det emen gure bibli-itzulpen
batzuen sustatzaille ta bultz-eragille izan ziran aldizkarien berri puzka bat ematea.
Jaungoiko-Zale zan zaarrena, 1912'n sortua, eta urrengo urtean, 1913, Irugarrengo
Prantzizkotarra; 1917, Jesusen Biotzaren Deya; Zeruko Argia, 1919; Argia, 1921
(bigarren zenbakian Juan Zaragueta jaunaren idazkai bat zekarrela). Aita kaputxinoak
zetozten aurrelari, bi illerokoekin. Eta bietan azaldu zan, asiera-asieratik, orain agure
gurgarri degun Intza aitaren luma langillea; bietan, geroxeago (gazteagoa baitzan),
nabarmendu zan itz lauz eta bertsoz, beste euskal-idazle trebe bat: Iraizoz-ko aita
Polikarpo, Yesukristo Gure Yaunaren Bizia liburuaren egillea. Lan au, liburu-tankeraz, 1934-n emana du. Eta Jaunaren Deia, Lazkanoko beneditarren aldizkarian
esan dedan bezela (2), ez ote da merezi duen baiño gutxiago ezagutua euskal-idazle
jator eta olerkari txukun izan degun aita kaputxino onen liburu ori?

(1) Ik. 902. orr.
(2) Ik. 872-873. orr.

BAKOITZARI BEREA*
Duenari duena zor zaio: nori berea. Eta orixe egitera, duenari duena aitortzera
nator berriz ere gaur. Oraintsutan, Iraizoz-ko Polikarpo aitari berea eman nai izan
nionean, Baltzola aitari ere zor zitzaiona eman bear niola uste izan nuen. Baiña bide
erdian gelditu nintzan eta uts bat zuzendu naiez beste bat egin nuen, maiz gertatu oi
dan bezala. «Argi Donea» liburuaren egille ori ez zan «Mariaren Biotzeko» semeetakoa izan, Maria Sortzez Garbiaren «Oblato» esaten zaienetakoa baizik.
Argi au ekarri digu andre batek Umietatik egindako karta batean. Atsegiñez
irakurtzen omen du egunkari onen euskal-orria eta, orain ikusiko degunez, atsegiñez
bakarrik ez, arreta aundiz ere bai. Ona nola zuzentzen duen oraintsuko nere latxoan
egindako okerra: «Baltzola-tar Aita Prantzizko etzan «Mariaren Biotzeko» Aba, baizik
eta garai artan emen Urnietan zutik zegon lekaime-etxe bateko aita maitia (maitia
gure erri ontan esan nai dut), «Oblato de María Inmaculada».
Nik, nere aldetik, nere okerra aitortuaz gaiñera, beste aitorpen bat egin bear det
orain; Aita Yurre-ren alde. Ez beza iñork uste kaputxino onena dala nik egindako
okerra. Ez zidan onek esan Baltzola aita Mariaren biotzekoen artekoa zanik. Ez nion
ongi artu, oker aditu nion eta neuk oker jarri ark neri esana. Zalantzarik izan nuen,
egia esan, oker ori idatzi nuenean. Baiña nolabait esan nai eta ala egiñ. Zorioneko
pekatua, esan bearko emen. Zorioneko, okerra, bai, orain argi betera etortzeko aukera
jarri digulako, Urnietako andre argitzailleari esker.
Eta nolako txukuntasun eta apaltasunez egin digun argi! Etzaigu, bada, barkaeske ari? «Barkatu ausardiagatik; baiña nola ezagutu bainuan, eta gaur ere eskuartian
erabiltzen baidut «Argi Donea», gauza garbi jarri nai izan dut. Agur eta jaurrera!».
* El Diario Vasco 40 (1973, 11.886.zenb.) Suplemento documental, 11. Jaunaren Dia (1973,
42.zenb.) 90-91.
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Ez dezu, andre, barka-bearrekorik ezer egin, ez da ori ausardia. Eskerrak zuri,
mesede ederra egin diguzu argitasun ori emanez. Zuk Umietan ezagutu zenduen
Baltzola aita orren aztarrenak obeki ateratzeko bidean jarri gaituzu. Duenari duentxoa,
ene andretxoa. Eta nik ere berdin diozut: Agur eta jaurrera! Egiaren alde, nori berea
ematen.

III
EUSKAL TESTODUN IDAZLANAK

DOS CARTAS DEL P. URIARTE, FUNDIDAS Y
MUTILIDAS*
La publicación, en las páginas de este BOLETIN (año 1954, p. 231-302; 7957,
p. 220-239, 330-348, 429-452; 1958, 397-443), de las cartas del P. Uriarte al Príncipe
Bonaparte, fue un buen servicio que a los amantes de nuestras letras vascas prestó
el P. Juan Ruiz de Larrínaga, quien supo ilustrarlas además con interesantes notas
bio-bibliográficas que hacen subir de punto el valor y utilidad de su publicación.
La lectura de una copia manuscrita de dichas cartas, sacada de sus originales,
que un amigo puso gentilmente a mi disposición, me ha permitido cotejar la copia
con la transcripción del P. Larrínaga y comprobar algunos defectos y errores de
lectura o de copia en que éste incurrió, confirmados luego ante un cotejo realizado
a la vista de los originales que se conservan en el Archivo de la Diputación de
Vizcaya.
El P. Larrínaga no se propuso, desde luego, ni prometió darnos el texto íntegro
de las cartas de su hemano en religión P. Uriarte; sino que, además de omitir las
expresiones de cortesía en los saludos o despedidas, saltó muchas veces frases que
consideró redundantes o, por repetidas, innecesarias, sustituyéndolas por puntos suspensivos las más de las veces. La intención del Padre fue sin duda señalar con esos
puntos suspensivos todas las palabras o frases omitidas, aunque no siempre lo hizo
así. Vaya una muestra: en la carta 13 (la numeración es del P. Larrínaga), en la lista
de términos no puros o de procedencia alienígena, a cuyo uso se propone no renunciar
en sus trabajos el P. Uriarte, tras la palabra catarrua, se han omitido las siguientes:
carrua, parchia, tintia, grania, morterua, polvoria, cañonasua.
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Otras veces, la copia es fiel en cuanto al sentido; pero, consciente o inconscientemente, se introducen en la frase correcciones del tipo de las que podrá comprobar
el que lea las dos cartas que luego se transcribirán y las compare con la versión que
de ellas nos dio el P. Larrínaga. Una de ellas voy a señalar que, aunque de muy
poca monta al parecer, ya que tal vez más que corrección es error de lectura, no deja
de envolver cierta modificación de fondo. En la carta 128, carta que un José de
Larrea escribe desde Llodio al P. Uriarte con fecha 3 de julio de 1862, donde el
texto transcrito por el P. Larrínaga dice «parroquia de San Roman de Oquendojena»,
el autor de la carta había escrito: Parroquia de San Román u Oquendojena. La cosa
cambia un poco, y es que, en Oquendo, San Román y Oquendojena son topónimos
equivalentes, pero Oquendojena no se usa como complemento del nombre de la
parroquia de San Román, como hace pensar el texto del P. Larrínaga. El Valle de
Oquendo se compone, como dice el señor Larrea en la citada carta, de dos parroquias:
la de Santa María de Unzá y la de San Román; los términos de esta última coinciden
con los del barrio de Oquendojena (Oquendogoyena), pero no se la denomina de
Oquendojena sino, en todo caso, de Oquendo, que es como aparecen también en las
estadísticas parroquiales de la diócesis de Vitoria.
Un desliz de alguna mayor consideracción, que es el que motiva esta nota
rectificativa, cometió el P. Larrínaga al copiar los originales del P. Uriarte, cuando
de dos cartas de éste hizo una, por imbricación, por superposición de la una en la
otra, desliz en que incurrió en la carta que en su serie aparece con el número 11,
como de fecha 12 de abril de 1857. En ella se nos da, en realidad el texto parcial
de dos cartas fechadas en Marquina, pero la una el 12 de abril de dicho año, y la
otra el 27 del mismo mes. Desde la línea sexta de la primera se ha saltado a la tercera
línea de la segunda. La alusión que en ambas se hace a la traducción vizcaína de los
«Diálogos» de Iturriaga que el P. Uriarte realizaba para Bonaparte, ha provocada la
distracción del P. Larrínaga.
He aquí el texto de la carta, tal como nos lo dio el P. Larrínaga en este mismo
BOLETIN, año 1954, p. 242:
«Marquina, 12 de abril de 1857.
Adjunto remito a S. A. el manuscrito que nos dio en Zarauz mi tío,
el P. Fr. Domingo de Uriarte, y que me pide en su apreciable carta,
fecha 26 de Marzo. Aunque muy ocupado estos días con el cumplimiento
de la Pascua, continúo en la traducción de los «Diá-logos bascongados»;
y en estos tres últimos días me he ocupado en revisarlos y corregirlos.
Remitiré al Cón-sul de San Sebastián, para que éste los dirija a S. A.
No sé si S. A. podrá leer mi letra. Yo hubiera deseado tener tiempo para
sacar una copia del Evangelio de San Mateo, y enviarle muy limpio a
S. A. y lo mismo la traducción de los «Diálogos».
,,
,
J
°
Voy a emprender
luego la traducción del «Apocalip-sis»; pero temo mucho qué tal saldrá.
La impresión de las «Visitas» está muy adelantada; pero siempre va con
lentitud. Veremos qué correcta sale la impresión del Evangelio de San
Mateo hecha en esa ciudad de Londres.»
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Veamos ahora el texto restituido a su integridad de las dos cartas:
«Marquina, 12 de abril de 1857.
Señor Dn. Luis Luciano Bonaparte.
Adjunto remito á S. A. el manuscrito que nos dio en Zarauz mi tio
el P. Fr. Domingo de Uriarte y que mepide en su apreciable cartafecha
26 de Marzo. Aunque mui ocupado estos dias con el cumplimiento de
de la Pascua continúo en la traducción de los Dialogoss Guipuzcoanos,
los mismos que espero remitir á S. A. dentro de unos cuantos dias, y de
todos modos durante este mes, si algun accidente imprevisto no me lo
im-pide. Veremos si para entonces se concluie la impre-sion de las Visitas.
Paselo V. bien y mande cuanto guste á su atento seguro servidor
Q. S. M. B.
Fr. Jose Antonio de Uriarte.» (rubricado)
«Marquina, 27 de abril de 1857.
Señor Dn. Jose Luciano Bonaparte.
Segunprometíá S. A. en mi ultima carta, he con-cluido la traduccion
de los Dialogos bascongados: y en estos tres ultimos dias me he ocupado
en revisarlos y corregirlos. Remitire al Consul de San Sebastian, para
que este los diriga áS.A.No lo se sipodra S.A. leer mi letra. Yo huviera
deseado tener tiempo para sacar una copia del Evangelio de San Mateo
con la la traduccion de los Dialogos. Voi á emprender luego con la
traduccion del Apocalipsis: pero, que tal saldra? Te-mo mucho. La impresion de las Visitas esta mui ade-lantada, pero siempre va con lentitud.
Veremos que correcta sale la impresión del Eyangelio de San Ma-teo
hecha en esa ciudad de Londres.
Paselo bien S. A. y mande cuanto guste a su at." seg." servidor y
capellan Q.S.M.B.
Fr. Jose Antonio de Uriarte.» (rubricado)
Se ha respetado la ortografía y puntuación del P. Uriarte. A la vista de ambos
textos, el del original y el del P. Larrínaga, podrá además el lector formarse idea de
la clase de retoques que este último se permitió hacer en el suyo.

BERTSOZKO ESTROPADAK*
(Santander alde batetik, Bizkaia bestetik)

Milla zortzireun eta irurogei ta batgarren urtean (1861), garagarrilaren ogeian,
orain eunda iru urte, Españiako erregin-erregeak eldu ziran Santanderrera. Jakiña:
uri guztia jayetan ipiñi eben. Egunero ez da etorten norbere auzora erregiñarik, eta
an zan Santander osoa, uri ta probintzi, senar-emazte ain andi ta itzalgarriai ondo
etorria emon eta urrengo egunetako egotaldia atsegingarri egiteko.
Egun areitako paperak ba-euken zer esanik: erregiña Santanderko ikuskizun
ederrakin zoraturik egoala; egunean baño egunean murgill luzeagoak egiten zituala
Sardineroko uretan; alango ta olango ur-soñekoakaz ikusi ebela; kaleko andra bati
guztizko txeraz eta apalik berba egin eutsola. Tintarik aña koipe erabillen. Sekulan
ikusi ete zan, ba, alango erregiñik, ain apalik eta otzanik? Bilboko agintariak be
Santanderrera agertu ziran, euren agur onak emoten, eta egundoko pozaz etxeratu
ziran, euron buru joyanari erregiñak beren ondokoakin bazkaldu-azo eutsola-ta.
Egun pozgarri oneik, orraitio, euren ostetxo garratza ekarri eben. Erregiñaren
omenez, illaren ogei ta bian, estropadak egin ziran, eta Castroko batel bik urten eben
nausi. Castrotarren pozak ez eukan neurririk. Eurak zabaldu ebenez, Bizkai guztiko
indarrak ausita itxi ei-zituezan. Bertsoetara bere jo eben. Bertsoen egileak:Ali ElMordaz ezizenezko bat, eta Antonio García Gutiérrez; azkeneko onek Barbieri'n
musikea ezarri eutson bere «Jota del regateo» izeneko bertsoai. Santanderren neurtu
ei-ebezan euren indarrak Castro eta Bizkaiak. An ei-ziran Bermeo, Lekeitio ta «entre
otros insignes luchadores, de Ondarroa los famosos bogadores»

* Zeruko Argia 27 (1964, 74.zenb.) 8; Nonzebarri izenpean, ik. x orr.
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Irurac-bat, Bilboko egunerokoak, zabaldu zituen Castrotarren erronka oneik.
Ta laster etorri zan Bizkaitarren erantzuna. Zelan izan zeitekean Castrotarrak iñoena,
Santanderko estropadetara Bizkaiko batelik etzan agertu be eginda? Non zan egia?
Ara: estropada areitarako Castroko batel bik emon eben izena; besterik etzan agertu.
Ezer gitxi, jokoari berorik emoteko. Santandertarrak zer egiten dabe? Ba-ziran, an
portuan, Bizkaiko ontzi bat edo bi, Bermeo, Lekeitio ta Ondarroako mariñelakin,
porturik portu eroan-ekarrika ibilli oi diranetakoak: eurekana jo eben laguntza ezke,
batel bat eta arraun bana opatuaz. Bada-ezpadako batel astun bat emon ei-eutsen;
alan da guzti bere, burrukarako orduan eurak eldu ei-ziran lenengo biralekura, azkenengo txanpara orduko Castrotarrak aurrea artu baeutsen bere.
Castrotarren erronkai Bermeok, Lekeitiok eta Ondarroak erantzun eutsen, eta
Ali ta Garcia Gutierrez-en bertsoai Lekeitioko seme argi batek, Eusebio Maria Azkue,
geroko R. M. Azkuen aita izango zanak:
Iru aupada egin dira
ta euren durundua
erri ta itxasoz dabil
beteten mundua.
Bizkaiko arraunlariak ez ei-ebezan egundo euren buruak Santanderkoen mendean
ikusi. Lekeitiokoak, batez bere, lentxoagoko urte baten, kantauri - itxasaldeko arraunlari guztien gañetik gelditu ei-ziran nausi ta txapeldun. Etzan errez eurak azpiratzen:
Nun dago Lekeitio?
Nun dago Ondarroa?
Nun da Bermeotarren
kalako zantzoa?
Onek azpiratuta,
Garcia Gutierrez,
iñoz ikusi eztira
ta ezta ikusten errez.
Barriketa ta bertsoakaz barik, besoakaz arraunean erakutsi bear zan nortzuk ziran
geyago. Orretarako gertu dagoz nainon ta noznai Bizkaikoak.
Ia bada Castroko
kaskabel-jotzaillak,
eztabe ezer balio
gedar ta baraillak.
Baldin nai badozue
onriagaz urten,
ezta euskalduna atzera
iñoz biurtuten.

912

L.AKESOLO: ÍDAZLAN GUZTIAK

Bizkaikoen ondorako, giputzak besterik ez.
Asko ta asko zagoze
abantari putzak;
baiña geugaz bardiñak
bakarrik giputzak.
Castroko bertsoak, Gutierrez orrek egiñak, Santa Ana ta San Pelayo aitatuten
ebezan, santu oneiri deyez Castrotarren alde etortzeko. Eurentzako da onako zirikada
au:
Ondarroan sortu zan
aize puzkadeak
eleizan artu al dituz
Castroko abadeak,
eskatuten Santa Ana
ta San Pelayori,
miñean emoteko
indarra Castrori.
Castrotarrak ez eben jaso nai izan Bizkaikoen aupadea. Utsean gelditu ziran
euren arropuzkerariak.
Nun estaldu ete dira
Castroko batelak?
Osorik ete daukez
erramu ta belak?
Castrokoak nai eben
gelditu nagosi,
ta euren andikeria
koplakaz erosi.
Baiña Castron nunbaistan
dagoz gizon putzak,
min zorrozdunak baiña,
zaizkoak gorputzak;
aize biurtu dan lez
euren ots andia,
munduak ikusi dau
euri bako odeia.
Arrezkero, euridun ondeirik bere agertu da Bizkaiko itxas aldean. Eta Bermeo,
Lekeitio ta Ondarroako arraunlariak bere ikusi dabe goruzko ta berazkorik.

LAU MISIO-KANTA ZAAR (1838)*
Onelako zorionik ez degu egunero izaten. Nik beintzat zoriontzat daukat neri
gertatua, 1838ko misio baten berri ematen duten paper zaar batzuk aurkitzean.
Paper oiek jakingarri asko dakarte Azpeitia-ri buruz: an, XVgarren mendea
ezkero gertatutako ainbat gauzen berri, ango parrokiko apaizen araudia, parrokiko
oiturak, nola ospatzen ziran urtebarruko elizkizunik aundienak, ango seroren bizibidea, Karlos V andik izan zan egunetako berri, eta abar. Alkar josirik, liburua
osatzen dute, eta 1838ko misioari buruzko orriek bakarrik 50 orrialde, eta gaiñera,
beste bi musika-orri, misioko kantekin. Emendik aurkitzen ditut, ain zuzen, jakingarriago. Olako doiñu-paperik ez degu egunero eskuratzen. Orregatik, ez al dator
egoki misio aren eta kanta aien berri zabaltzea? Nere lerro auek beste asmorik ez
dakarte.
Misioa
Zarauz-tik Azpeiti-ra aldatuta, bi prantziskotar izan ziran misio-emaille edo
(paperetan irakurtzen degunez) misionista: aita Etxebarria eta aita Olaran edo Olazaran
(bietara ageri baita azkenengoaren izena). Ez dakit nik aita Olazaran ori nor zan
esaten; baiña Etxeberria aita, iñolaz ere, Oiartzungo seme ezaguna degu, euskalidazle ta misio-emaille argia. Bera omen zan bietatik zaarrena, eta misioaren zuzentzaille. Berak egin zuen leenengo eguneko egurra, eta an ematen zuten misioaren
programa adierazi. Otsaillaren 3an an ziran biak eta urrengo egunean, igandez, asi
eta 18an, astelenez, oi zan azken-elizkizunarekin, animen meza eta itzaldiarekin eman
zioten azkena bi aste beteko lanari. Aita Etxebarriak asi, ta biak txandaka egiten
zuten itzaldia, batak gaur eta besteak biar.
* Aranzazu 54 (1974) 120-122.
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Biak Zarauz-tik zetozten, itxi gabe zirauan prantziskotarren etxe bakarretik. Aita
Etxebarriak ori ere gogoratu zuen umorez Azpeitiarrei leenengo itzaldian: «Zer? Ez
dirala misionistak? Bai, badira. Emen gera, beintzat oraindik, Zarauzkoak, zakurren
muturreko beste oriei kasorik egin gabe. Ez egin oriei kasorik, ez. Zakurrei, bai,
pozkeria batzuk; baiña beste oiei? Ezta, ezta... Goitar pikaro oriek ez dute gurekin
zer nastu... Ete dago, ete dago eleiza onetan oriekin nasturik? Pu, pu!». Goitar pikaro
oriek nortzuk ziren asmatzeko ez da burua ausi bearrik: kristinoak ziran, (ez kristauak,
ain zuzen). Misiolariaren orrelako ateraldi zirto zatzuk itzez itz jaso ditu paper aien
egilleak, eta olakoak entzunik azpeitiar askok farrarik naiko egin zuten eta gozaro.
Sermolariak esan zuenez, «ez degu beti triste egon bear, eta goazen umorean, goazen
aurrera». Gaiñerakoan, misioko urrengo egunetan, betiko bidetik ekin zioten misiogaien ariari. Naiz eta karlisten gerrateak su bizian jarraitu egun aietan, ez dago orren
esateko aipamenik; aspalditik erriak jasaten zituen zori gaiztoko ordu negargarrien
artean sartuta bizi arren, lenengo egunean baizik ez zuten, nola nai ere, gerraterik
aipatu.
Misioaren berri-emailleak beste xeetasun au ere jaso du bere zirriborroetan: nola
egiten zan misioaren asiera ta bukaera egunero. Agur Maria esaten zuten leenik; eta
urrengo: «Alabatua eta bedeinkatua izan dedilla Aldareko Sakramentu Santua»... Eta
onela jarraitu: «Espiritu Santuaren graziak izio ta argitu ditzala gure biotz eta entendimentuak ; Jesukristoren pakea izan dedilla gure etxe eta animetan orain eta beti».
Eta erriak erantzuten zuen: Amen.
Itzaldia bukatutakoan, erretor jaunak bi eskuez gurutzea artzen zuen, eta azkenkanta emanez, eguraldi ona baldin bazan, jenteak eliza ustutzen zuen; eta bein kalean,
bein illerrian, erretor berak gurutzeaz bedeinkazioa ematen zion, onela: «Aita Eternuaren bedeinkazioa (gurutzea erriari begira zuela), Seme Dibinoaren bedeinkazioa
(ezkerretara), Espiritu Santuaren bedeinkazioa (gurutzea erriari begira zuela), Seme
Dibinoaren bedeinkazioa (eskuialdera) izan dedilla gure animetan orain ta beti (berriz
erdira begira). Eta erriaren erantzuna: Amen. Guzti au, eguraldi txarra zanetan,
elizabarruan egiten zan, kanpora gabe.

Misio-kantak
Neretzat, paper oietan gauzarik nabarmen eta jakingarriena misio-kantak dira,
batez ere beren doiñuaz daudelako. Lau dira guztitara: bi, misioaren leen-egunetan,
asiera eta bukaeran kantatzeko; beste biak, azken-egunetarako. Bertsorik geiago ere
bazuten; baiña musikaren azpian bat edo bi besterik ez da aurkitzen.
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Leen-egunetako kantak
1. Asieran.
Kantariak:

Erriak:

Pekatari gaixoa,
arren, adi zazu:
Jaunaganako asmoa
bertatik ar zazu. (bi aldiz)
Zure grazia indazu,
Jesus urrikaltsua;
utzi erazi zadazu,
arren, pekatua.
Utzi erazi zadazu,
arren pekatua.

2. Irteeran.

Erriak:

Ama dolorezkoa,
Birjiña Maria,
biotz amorezkoa
dezu zuk guztia (bis).
Pena oriekgatik
gure Ama maitea,
arren orain gugatik
urrikal zaitea.

Kanta auetako bakoitzak beste bertso geiago ere bazuen, kantariek kantatzeko,
erriak leengo erantzuna ematen zuela.
Azken-egunetakoak
Asieran.

Erriak:
Kantariak:

Jesus ain penatua
ta martirizatua:
gorrota dezagun, arren,
guztiok pekatua,
Gorrota dezagun, arren,
guztiok pekatua.
Denbora allegaturik
gugatik iltzeko,
dago ya prestaturik
bizia emateko.
Judasek bai saldurik,
o gizon galdua!

EUSKAL TESTODUN IDAZLANAK

Erriak:
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Gorrota dezagun, arren
guztiok pekatua,
gorrota dezagun, arren
guztiok pekatua.

Irteeran.
Egin ezkero proposituak,
bear ditugu kunplitu;
izan bear degu sendoak
ta ez kontrara mugitu.
Kanta onek ere, asierakoak bezala, badu beste bertsorik; baiña guztiak doiñu
berean kantatzekoak dira. Baiña misio artako berri eman eta kanta auek ere eskuz
jarri zituenak ez du geiago bere paperera aldatu.
Kanta auen doiñua, do leenengo lerroan duela, aldaturik dago; emen Sol-bigarrenekoan dala aldatu da; ez zaio beste ikuturik egin. Orain gure galderak: bertsoek
nor dute ontzaille, eta doiñuak nor asmatzaille? Prantziskotar sermolarien artean garai
artan bazan eliz-kanta errikoirik egin zuenik: Bizkaian aita Zabala, bilbotarra, eta
aita Salazar Zollotarra, eta Gipuzkoan, aita Etxeberria bera. Berau ote dute egille
1838ko misio-kantek ere? Etxebarria orren izena darama, Vinson-en Bibliographie
dalakoan, kanta-sorta txiki batek, titulu onekin: Misio ta misio ondoreko cantac
(Tolosan, 1845). Ez ote dira Azpeitikoak berak, gure musika-orriak ez dituen bertso
guztiekin?
Eta doiñua, musika, zeiñek egiña ote dute? Bertso batzuk ez dira, egia esan,
gure artean geien erabilli oi diran neurri ta puntudunak. Doiñua nondikoa ote dute?
Erdal-kantuen batetik artua ala ez? Aita Donosti zanak bere Eres-sortan 202garren
dakarrena eta gure paperetako bigarrena doiñuz ia bat bera dira, eta ark badirudi
kanta bereko beste bertso bat dala. Baiña beste iruren aide urkorik ez det nik aurkitu.
Nondikoak ote dira, eta utzi al dute aztarrenik? Or uzten ditut nere galdera auek, ea
musika-sailletan aituak diran gure gizonek zer erantzuten diguten.

EUZKADIA*
Eusebio Maria Azkue zanaren Poema
(amaitu bakoa)

Askenengo KARMEL'en agindu nebanez (1), emen jarten dot, irakurlearen
eskuetan, Euzkadia, Azkue aitaren euskal-poema gitxi aitatua eta gitxiago ezagutua.
Semeak, bere aitaren bertsoz liburu bat osatu eta «Parnasorako bidea» atera ebanean,
ez eban au ezagutzen, ez eban onen barririk.
«Parnasorako bidea» egunotan barriro lengo modu-moduan atera deuskuen ezkero, Lekeitioko poeta onen euskal-lana geiago ezagutu nai daben batek baiño geiagok
Euzkadia argitaratzea ondo artuko dabelakoan nago.
Poema au zer dan, gitxi gora bera, esan neban lengoan: EUZKA, euskal-musaren
poema. Tamalez, amaitu barik, osotu barik etorri jaku. Lenengo kantua besterik ez
daukagu, eta Euzka orren jaiotzeraiño be ez gaitu eroaten. Bizkaiak (eta olerkariak
emen, izen onen pean, Bizkaitik kanpoko euskaldun guztiak artu nai dituela esango
neuke), ba-ei dau musa bat: eta «bere barria neuk lenengoz dakat». Eta bereala
poemari ekiten deutso. Eta bekaizkeriak, alkarren leian ibilte okerrak mundura zelango kalteak ekarri oi dabezan adierazoten luze samar ekinda, Olinpoko eta Parnasoko Jaunen artean (Jaun eta Andra deitzen deutse Olinpotarrai, Greziako jainkotxo
ziralakoai) Jaun onein artean, eta euren arteko asarre, gorroto eta burruketan sartzen
gaitu. Alango baten arrokerizko aupada bat entzuten da an goietan eta batzuk eta
besteak alkarri erasoteko prestaeratan asten dira. Azkuek Olinpotar eta Parnasotar
barri askotxo asmatzen dituela esan bearrik ez dago, eta izen bitxitxoakaz, gaiñera.
Ona bat: Pirafros, Vukano'ren semetzakoa, benetan Apolo eta Venus-en sasikumea.
* Karmel 1979-3, 25-42.
(I) Ik. 550-560. orr.
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Alderdi bitan, bando bitan jartzen da Jaun-Andreen goialde guztia. Alderdi baten,
Minerbak sutu eta batuta, Apolo lagun dabela, Pirafros, Vulkano bere sutegietako
olagizonakaz, Bako eta abar ikusten ditugu. Su ta ke diardue edozetarako armak
egiten gañean daben gerrarako. Eta atan-orretango bitartetxo baten argiunetxo bat
egiten jaku, Euzka'ren aita-amak nortzuk izango direan antz emoteko: Pirafros, aita,
eta Erato, Musarik maitagarriena, ama. Eta or amaitzen da lenengo kantua, gelditu
jakun poema onen kantu bakarra. Egilleak zeinbat kantutarako gaia eukan gogoan,
nondik nora jarraitu bear eban poemaren ariak, gatx izango da asmatzen. Olerkariaren
buruan gelditu da dana.
Gure literatura ez dago, ez, poema barik. Hiribarren Lapurditarren Eskualdunak,
Orixe andiaren Euskaldunak, Aita Mitxelena'ren Arantzazu ez dira gauza utsak.
Ulibarri Okendoarrak be, euskaldunen bizimoduak gaitzat artuta, poema antzeko bat
ariltzen ekin eutsan. Bakotxak izan ditu bere asmoa, bere ikuspegia eta moldea;
bakotxak, bere zera eta kera.
EUZKADIA, besteen artean, bitxiena, bakanena dogula ez dago ukatzerik. Ezin
izan bestela. Aitaren bitxikeri guztiak daukaz aldean. Pamasotarren eta Olinpotarren
artean murgildurik, bere etxean lez bizi zanak non billatuko eban gaia Olimpotarren
edo Parnasotarren mundu orretan, edo zeru orretan baiño? Eneida'ren ikutua bein
baiño geiagotan igarten jako. Asieran argi ikusten da ori. Ia itzez itz, Virgilioren Ille
ego qui auondam bete betean gogoratzen deusku. Virgilioren burpilla emoten deutse
konparaketazko esaldi batzuei be. Bertsoak berak ez ete deusku erakusten latiñezko
exametroen taunkada eta astuntasun berbera, edo antzekoa?
EUZKADIA ónetako bertsoak, Azkue'ren eta Bizkaiko bertsolari askoren oiturea
zan lez, puntuak biñan biñan daukezala datoz. Zortziko txikiaren neurrikoak dira,
zortzi eta zazpi silabadunak, emen lerro baten doazan arren, bestela orri larregi beteko
euskuezalako.
Azkuek emen be ezin izan dau itxi bere irribarre zurirako gogoa edo jokerea.
Olinpotarrak, euren andimanditasunean, barregarritxo ipinten deuskuz. Eta ez dakigu
zeri irribarre geiago egin, ala Olinpotarren izakera bitxiari, ala bertsolariaren irudimen
edo asmamen bakantxo barrezaleari.
Baiña zetan diardut nik, zetan daragoiot neure eritxiak aurreratzen? Poema
irakurtzeko gogorik dauanak, berak ikusiko ditu obeto, bai poema onen alan nai
olango balioa, eta bai euskerea Pamason edo Pamasoa gure errian sartu gura izan
eban olerkiaren neurria.
L. Akesolo

AURRETIAZ JAKITEKOA: Euzkadia, olantxe emon eban Azkuek: baiña Vizkaijha, jharri, gueure, cantua;
emen idazkerea bardindu eta gaurkotu egin dogu: Bizkaia, jarri, geure, kontua; ejhetu-ren ordez, exetu, eta
olan. Azkue semeak egin eban legez.
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EUZKADIA
Beti euki dau ta dauko Bizkaiak Musa bat
eta bere barria neuk lenengoz dakat.

EUSKADIA
Nik, kantau dodazanak, jarrita erexpetan,
arpa bizkaitarragaz soinu guztietan
atsegin ta nekiak, lege eta ekanduak,
emoten deuskutzanak eta aldatu munduak:
Nik euki dodaz sarri ta askogaz ezbaiak,
baldin eta izan daben Musarik Bizkaiak
eta bizi izan bada geure artian iñox,
zelan bere soinian daukagun ain billox.
Baiña oraiñ ziurtu naz, botata barriak,
Parnasoko Nagosi Jaun maitagarriak,
Musa bat «geuk bakarrik» beti euki dogula,
geure libertadia jagoten deuskula:
«Musa, buruko miñak makaldu dabena
ta andikerien putzak noxbait il leiena;
emen jaio ta azi zan aretx ondo baten,
eta an irakatsi dau libre bizi izaten».

Lenengo kantua
Odeituten danian mendi baketsua,
aserratuta asten da jaurt egiten sua.
Soloetan sartuta, laño galarrenak
ugertuta isten dituz garirik onenak.
Udaberriko enbatak beragaz daroa
berenoa matsentzat, matsduira badoa,
eta ontzia lañoak itxas andietan
zatituten daroa ustebako atxetan.
Bardin geure biotza biaztunduten dau
enbidien lañoak, atrapetan badau;
beti ilten dituzala kontua atara lei
enbidiak munduan euneti berrogei.
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Beste bat ikustia goituten nekia
da askoen biotzentzat gar-suzko lekia,
erre ta sikatuen deutsena guztia,
barrura sartu artian odol egarria.
Enbidiak menpetu dituzan gizonak
bai nai zorionaren txuntxurrera igonak,
daukez biaztunagaz beterik erriak
eta arimako argia illunduta odaiak.
Bere beriak dituz enbidiak eun min
ta eurekaz dabil beti gatx egiten armin;
ez dau ezagututen lengoan damurik
eta dauko legien bildurra galdurik.
Guzurrez atsituta daukaz bere miñak,
erlien eztena lez zorrotz eta ariñak;
ez dau iñork esaten gatx bako guzurrik,
ez da ondo garbituten bere agoko adurrik.
Ondo daki enbidiak guzurren buztana
iñoz bere sustraitik ebaten ez dana;
guzur batek argira bein urteten badau,
laster il arren, zerbait atzetik isten dau.
Enbidia Olinpo'ra lengo denporetan
joaten zan Jaun da Andren biotzak erretan,
ta ainbeste bein baten exetu zituzan
ze, orduan zeruetan dana goibetu zan.
Apolo egon zanian munduan geu legez,
gizona lez bizi zan lenengotan nekez;
izan zan artzain ta askotan mediku,
beti bertsolaria ta aiztu ta musiku;
Baita botikario, letradu bere bai,
ta gonai oratua, lapia lez atxai;
danak neke gitxigaz ondo biziteko,
ze, Apolo ez zan astoa, gorputza eteteko.
Apolok erabillen amoria opaka,
baña Ninfa zoroak zirian banaka:
batek igasten eutsan begien aurreti,
beste batek agoan ezetza eukan beti.
Beti poz barriagaz aiztuta naibagak,
igaroten zituzan munduko atsakabak;
zan lez bertsolaria biotzan aritik,
guztia ikusten eban pozen alderditik.
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Apolo Olinpon baiño bizi zan pozago,
lagun guztiak baiño zalako andiago;
Olinpo'n egia da zana jaun andia,
Olinpo'n baña Jobe zan Jaun nagosia.
Merkurio, Olinpo'tarren jaun mandatariak
emon eutsezan Jaunai Apolon barriak,
gozoak geienentzat, batzuentzat txarrak,
bada exetu zituzan enbidien garrak.
Onek erakutsi eben bekokiko illuna
ezin iruditu lei, ain zan motz ta astuna.
Vulkano gelditu zan, len zanez ganera,
ain ezaiña ze, ekarren barria ezpanera.
Jupiter danen aita, juez ta nagosia,
zeiñen irribarria da Jaunen gloria,
beragaz aituten zan, ispillu baten lez
irakurteko egia zer zan eta zer ez.
Apolo ez zan Parnaso'n Olinpo'n lez jauna,
ezbada erbestetu bat eta gizon launa;
baña orregatik bere zoriontasuna
zan erbestetuaren betiko laguna.
Au zan Apolo'k eukan kulpabako errua,
orduan bando bian eukana zerua.
Batek esaten eban ez zala errazoia
Apolo'k euki leian zorionen doia.
Vulkano'k eskatu eban botateko Etnara,
Pluton'ek Kanzerbero'n agin artetara;
Neptuno'k nai izan eban berari emotia,
ikasi eian zer zan neke igarotia.
Minerba jakituna joan zan orduan
berba egiten Aitari, mun eginta eskuan.
Esan eban Andra onek: «Neure Aita laztana,
aginduizu Merkurio gaur Apolo'gana».
«Esaten etorteko laster geure artera,
dabiltzezan ezbaiak ezereztutera».
Eta lotu zirian Jaunen garrasiak,
autsa lotuten dan lez ukututa euriak.
Baiña gudako Jaunak, Marte panparroiak,
iruntsi ezin zituzan bakezko errazoiak
eta esan eban garratz min lokatuagaz,
begi biak sututa, txistuka surrakaz:
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«Errutsua da Apolo munduratu zanik
eta ez dau errukirik biar Jaunak ganik,
ezpada gogortade bigunik bakoa,
Prometeo'k Kaukaso'n daukana lakoa».
«Goazen, Jaunak, mundura batera guztiok,
ta ikusiko gozuez neu ta Apolo biok
alkarregaz besaka edo geure armakaz,
lotu deiden artian kate gogorrakaz».
«Biotztsua da Apolo, berak esaten dau,
baña oraindiño aurrian iñox ikusi ez nau.
Goazen, bada, goituten zuek ikustera;
betor neure burdia ta goazen aurrera».
Makilla iru aginduna daukan Jaun bustiak
ta iru aoko txakurren jaube itzalgarriak,
irugarren eurekaz jaun errena zala,
eregi eben Olinpo'n baralla ez makala.
Jaun ta Andrak, barallia bizkortu zanian,
zirudien tigriak zezenen ganian;
alper ixilduteko joten zan trumoia,
zoro egiñik ebillen gortuta errazoia.
Aserratu zan Jobe, ta bere begiak
botaten zituezan suzko oñastarriak.
Bildurtu zan Olinpo ta arik berpertatik
lokatu zan mundua zimenduetatik.
Etna asi zan negarrez erreka suzkoak
ta itxasoa botaten erraietakoak;
mendi andiak igesi joiazan lurpera
eta izarrak amatau zirian batera.
Ibar eder asko urak ondatu zituzan
eta Kaspio lurraren ganera argitu zan.
Katai ta Libre bere banatu zirian
eta ara bat len zana bi zelan dirian.
Ikaratuta Etnako mallukari ixillak,
Jobe'k bear dituzan oñastarrigillak,
urten eben pilloan arrituta gora,
maillu bana bakotxak botata lepora.
Pirafros bere joian eurakaz batera,
zer eldu zan ikusten munduan ganera;
Pirafros, gazte ederra, Venus'en semia,
Vulkano'k maite ebana balitz lez beria.
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Izan arren Vulkano Venus'en senarra,
Vulkano zan ezaiña ta andria gangarra.
Andra galantak sarri, sututa biotza,
aizturik eukiten dau bere senar motza.
Alan Venus bein baten egun oso bian
egon zan senar barik Parnaso mendian,
Apolo'n besoetan bertsoak kantetan,
kexuak eregiak euren biotzetan.
Iru urte-lauren barru jaio zan Pirafros,
zeiñen lenengo izena izan zan Keliagros;
baña Vulkano'k, zan lez bekoki andikoa,
beria siñistu eban berak azikoa.
Begibakotx guztiak aututa ago batez,
Olinpo'ra joan zan Pirafros Jauna lez;
begi batduna izanik itsuen errege,
bikoa da batdunen izatia lege.
Eldu zan bialdua Jobe'ri itanduten
baldin mundu guztia joian goibetuten.
Jupiter, au entzunda, beraganatu zan
ta mundua ia laster galduteko ekusan.
Bildurrari leku egin eutsan asarriak
ta agaz lotu zituzan munduko goibiak:
eta Jaun andiaren irribarriagaz
guztia gelditu zan lengo bakiagaz.
Eolo'k bendabalak, Boreas ta Austroak,
Ipar eta axerriak erruki bakoak
sartu zituzan euren lengo narruetan
ta alkarren ganeratu Eolia'ko axpetan.
Itxasoa agertu zan baretuta launa
eta bere ganian poz Zafiro Jauna,
eta Olimpo'n pozagaz, estalduta odaiak,
inguratu zirian jaunez ta andraz maiak.
Mundurik urrun ta urrun, inguru guztian,
eguzkiaren goiti ta izarren azpian
euken Jaunak eta Andrak zorizko lekua
ta Olinpo gizartian eritxon zerua.
An egoten zirian Jaunak atsaroten,
an Jupiter egoan mundua jagoten;
andi lurra ikusten zan urun-garaua lez,
baña bere ganeko gizonik bat bere ez.
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Munduko goraberak memento batian
agertuten zirian Jobe'n izatian,
eta ez eban gizonak artuten gogorik
Jaunaren izatian agertu bakorik.
Jaunak nai dabenian Olinpo'ti aldendu
eta beko mundurantz pausuak zuzendu,
Jobe'n majestadia begiratutia
zan bere eza edo baia Jaunari entzutia.
Lei arrizko mendi bat Olinpo'n erdian
dago ta txuntxurrian etxe bat neurrian;
milla eta laureun eta bost bider amalau
lurra baño ederrago da jauregi eder au.
Millaz daukoz barruan lotoki ta gelak,
ta urregorrizko uarkak ta mai ta ezkabelak:
kopak eta pitxarrak amatistazkoak,
ta goti dindilizka geldi izar mordoak.
Jauregi eder onetan beti zan eguna
ez eguzki beroak egiten deuskuna,
ezpada zoriagaz eder eztitua,
begien iñorrakaz Jobek argitua.
An egoten zirian Jaun ta Andrak batera,
an soñua entzuten zan joa berez bera;
an zoriak eukazan pozez ondaturik.
atsegiñen barruan jauntasuna arturik.
Ezin zan zorion au izatez gitxitu,
denporia ezin dan lez bein ez bein gelditu;
baña beti eukitiak zorion bardiña
zerbait urtuten eutsen Jaunai atsegiña.
Elduten jakenian atsegin gosia,
Hebe'k emoten deutse «nektar ta ambrosia»,
Jobe'k egiñak bere jakituriagaz,
zorien ta atsegiñen lurrun urtsuagaz.
Jarri zirianian Jaun Andrak maietan,
dantzan egiten eutsen pozak biotzetan.
Hebe'k emoten eutsan lenengo Jobe'ri,
bete baño len kopak Andra ez Jaun bateri.
Gagozan egunian, betiko moduan
Andra eta Jaunak pozik maien inguruan
batera asi zirian anbrosia edaten
ta utsitu zituezan kopak arin baten.
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Baña kopa utsituak eukezan artian
atsegin andiagaz ezpañ bitartian,
«Discordia» bakiaren arerio latza
agertu zan Olinpo'n, eriola batsa.
Bota eban mai ganera papiro zatia,
Marte-ganantz eukela ziñuka begia:
bertso batzuk zirian Apolok egiñak,
Marte ta lagunentzat, piperra lez miñak.
Betaurreko ederrakaz armatuta surrak,
txistuagaz botata bere agoko adurrak,
Jobe'n aginduz bere sekretarioa
irakurten asi zan Jaunari papiroa:

«Marte ta Pluton panparroiak,
erkin artian erraldoiak,
eta Neptuno barriketan.
bildurra dabil ezkutetan:
Panparrerien ezkurra
da azal barruti bildurra».

«Erren bat dabe laugarrena,
lauren artian ezaiñena;
laugarren onen bekokiak
barreka daukaz Jaun guztiak:
zer ete dauko buruan
bere bekoki inguruan?»

Ez zan Vulkano ain arin Olinpoti jausi
Lemos'era, ister bata jakanian ausi;
ez dau ain gitxi irauten udako egunetan
oñastuen argiak zeruko odaietan;
Ez da ain arin urtuten edurra suagaz,
ez da sua amatetan ain arin uragaz,
eta moltso igartuak nai galtsu sikuak
ez dituz auts egiten ain arin gar-suak;
Zein exetu zirian lau Jaunen biotzak,
Marte eta Pluton'enak iñox bere ez otzak;
Vulkano gelditu zan agoa zabalik,
eta Neptuno egoan beti lez itzalik.
Bere begietatik Marte garraztuak
askatuten zituzan odai ta oñaztuak,
eta noxik beiñian tximista gorriak.
Odol exe biotzen suzko garrasiak.
Bere aginduz jatsi zan Belona mundura,
zaldi Pavor ta Terror egozan lekura,
burdiari alkarregaz biak buztartuten,
eskutua garbitu ta armak zorroztuten.
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Ai ze itzalgarria zan Martek eukan plana!
Baña egingo eban Marte'k berak nai ebana?...
Jobe egoan Haduen librua irakurten
jakiteko ze askanek biar eban urten.
Artian igas eben ezer esan barik
lau Jaunak eta ez eben egin zaratarik.
Trinakrio'ra joiazan Ziklope batuten,
eta guda egiteko neurriak artuten.
Momo egoan barreka, beti egoten zan lez,
ezpanakaz bakarrik, biotzeti baña ez:
barre ziñularia, barre zitalena,
baketsua suturik iminten dabena.
Venus'ek zirudian arrizko andra ixilla,
josita bere saman naibagazko arilla;
Palas ta Jobe egozan libruan begira
eta askotan alkarri berbaz belarrira.
Alan emon eutsezan Jobe'k mandatuak,
bete ledizan artez guztien Haduak;
eta gero librua gorde eban kolkoan,
ifiok igarri barik zer eukan gogoan.
Iris, Ninfa apaindua zazpi koloregaz,
jatsi zan Olinpo'ti txoria lez egaz
Minerban mandatuak munduan egiten
eta biar zaneko gauzak prest eukiten.
Parnaso'n agertu zan egaztara baten
Apolo'ri ta Musai zer egin esaten;
andi joan zan laster Delos urartera
senarrik nai ez eban andrian aurrera.
Iru atzeko andra garbi, «ta ez andra koldarra»,
bere amatati Apolo'n arraba bakarra,
igitu ta prestau zan Ninfa guztiakaz,
burdin-txapel ta eskutu ta arku ta fletxakaz.
Erdiak iminita berari begira,
banan ta besoz beso ta orpoak arira,
gudarizko egin eban banari zuzena,
buru zale Kalisto, gudari ederrena.
Beste berrogei Ninfak, nai goiti nai beti,
banaritu zirian pausu bat atzeti;
gero jira lauren bat eskumako aldera
egin eben guztiak bardin ta batera.
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Eskutuak ta arkuak euren bizkarretan,
eta fletxak loturik esker-alboetan,
asi zirian Ninfak aupada bategaz,
atak lez errezkadan, bein oñez bein egaz.
Aria galdu barik errezkada biak
igaro zituezan itxaso ta erriak.
Eldu zirianian Pamaso mendira,
jira lauren bategaz egozan arira.
Orduan urten eutsen soñu gozo joten
Musak etorrerian albistia emoten;
eta euki barik berbaz gerora begira,
eroan zituezan euren jauregira.
Bidian emon eutsan Dianak Erato'ri
mandatua emoteko ziur Apolo'ri,
ta atsagoten aiztakaz igon barik gora,
joan zan Andra andiau egaz Olinpo'ra.
Bako Jauna bizi zan txabola eder baten
berak eginta eukazan ardaoak edaten;
jaun zorionekoa, zeiñen arazua
dan garbitu ta bete ta utsitu basua.
Irisek topau eban mozkor andiagaz
aratik mai azpian loituta bitsagaz,
baña Jobe'k emon ta aldian eroian
zegaz imini Bako biztuta errazoian.
Utsitu eutsen samari agin bitarteti
edari atara ebana Bako mozkorreti;
mirarizko edari au izan zan antxiña
Ida'ko bedarragaz Apolo'k egiña.
Iratzartu zan Bako, burua argituta,
baña zer jazo jakan ez eban gomuta;
laster ezereztu eban ardoan enbata,
ago zabalik nagi batzuk aterata.
Iris'eri ulertu eutsan lenengo esanian
ze gorabera izan zan Olimpo'n ganian,
eta Minerba Andriak erabagi ebala
bere laguntasuna gudan biar zala.
Aginduak esanta, laster aldendu zan
mandatari galantau, Bako itxita bertan,
joateko Naxos'ko zugazti batera,
andi biurteko lenbait len atzera.
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An egoan Pan Jauna subil gane baten
bere bizar zuriak banaka ateraten.
ta aurrian Satiroak zutik itxaroten
nox asiko zan Jauna txilibitu joten.
Onetan agertu zan odaizko burdian
Iris mandataria landian erdian;
ta Pan baño besterik ezagutu ezarren,
guztiai esan eutsen ze mandatu ekarren:
«Neure entzulak, asi zan, Jaun dozuenak Pan,
zurrik adituizue zer esaten dodan.
Olinpo'ra eldu dira munduko barriak,
ez jaun batzuentzako gozoak guztiak.
»Mercurio barritsuak esan deutse Jaunai
adituteko kontuz Apolo ta Musai,
bada amar nebarreben zoriona baño
ez dala andiagorik izan oraingaño.
»Au entzun dabenian Marte'k ta lagunak
erabagi dituez errazoi astunak,
eta Jobe Jaunaren baitasuna barik
Olinpo'ti igaz doaz Apolo il gurarik.
»Neptuno ta Vulkano, ta Marte ta Pluton
gudari billa dabiltz, nai txar izan nai on;
Etna'n batu dituez mallukari ezaiñak
ta itxaso ezi bakoan gizon erdi arraiñak.
«Ziklope begibakotx berreun bat inguru
batu dira, dabela Polifemo buru.
Euren armak dituez sutegi-malluak;
jantzia amantal bana, ta oñazpi narruak.
»Neptuno'k batu dituz berreun ta amar Triton,
zeintzun buru dirian Efialto, Othos ta Orion.
Triton guztiak daukez magurio andiak,
joteko arma denporan soñu itzalgarriak.
»Orren ganeti daukez azurrezko ezpatak,
gogortu dituzanak kresalen enbatak,
ezpata alan deritxon itxas arraiñenak,
batelen arerio beti ta andienak.
»Tritonak ezin dabe liorrez pausurik,
ez ta burdin-txapelik dauke, ez eskuturik;
eta dakizuelez, iñor burdietan
ezin ibilli leite Parnaso'ko atxetan.
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»Zikople, bizar barik, daukezenak garrak,
ta sutako txingarrak narrastuta oñ-arrak;
austen jakezanian euren berna azurrak,
ikusiko dabe atxak badira samurrak.
»Zuok, biotz sendoko Satiro maitiak,
atxak dozuezanak berezko bidiak,
zuek zare bakarrik Minerbak autuak;
zuen pentsuan dagoz gaur munduko Haduak.
»Bosteun Satiro zare, ta ez euki ardurarik
bosteun milla goituteko beste lagun barik,
eta orain goituteko dozuez lagunak
Ninfa ederrak eta asko, biotz samurdunak.
»Palas andia dator onai aginduten;
Palas'en izenak nor ez dau azkortuten?
Palas'ek aginduta nator zuek gana;
bere aginduz joan da Parnaso'ra Diana.
»Prestau zaite, Pan, laster guda onetarako,
itxaroten itxi dot zeure lagun Bako.
Exetuizu ondo sua zure biotzena
ta zoaz irabazten honra andiko izena!
»Satiro biotztsuak, itxizuez dantzak;
eta eskuratuizuez goitu bako lantzak;
izendauta Ninfa bat, amaituta guda au,
daukazue bakotxak, irabazten badau».
Berbaldia amaituta jazo zan ixilla
ta asi zirian danak euren armen billa;
armauta zirudien euren adarrakaz
bosteun ez eze, milla, ta arma gogorrakaz.
Eskutuak ta lantzak botata lepora,
asi zirian danak atxetati gora,
eta beti saltuka batetik bestera
eldu zirian Bako'n txabola ederrera.
Laster ardaoa asi zan Satiro goituten,
zeintzuk ez eutsen ezer alkarrei entzuten.
Bakotxa zan upa bat gaba eldu zaneko,
baña ez zan iñor gauza zutik egoteko.
Azpiratu zituzan neurri bako edanak
eta jausi zirian auspaz ta arat danak.
Ilta imiñi zituzan Bako'n edariak,
baña biztu zituzan lenengo eguzkiak.
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Bako ta Pan egozan gela bakar baten
ipoin zoroak esan eta ardaoa edaten.
Azkenian eguzki barrian iñorrak
argitu zituezan euren buru sorrak.
Bosteun Satiro sendo menpian eukezan
eta bost pillo euneko egin zituezan.
Bako zan agintari, laguntzaillia Pan,
eta pillo bakotxak nagosi bat eukan.
Ebenian goxaldu Satiro guztiak,
ibilteko agindu eutsen euren nagosiak;
baña ibiltia zan lez saltuka ta atxik atx,
arira erreskadetan joaten euken gatx.
Pindo'n prestau zirian txabola nasaiak,
itxi barik aizturik eskabel ta maiak.
Ara joan zirian Satiro malmutsak,
ta ez egozan lekura Ninfak eta Musak.
Ezita ez egozalez gudako lanetan,
ebiltzezan ikasten gox ta arratsaldetan.
Ez zan Ninfarik iñox elduten Pindo'ra,
baña bai Satiro bat noxbait Parnaso'ra.
Pirafros gelditu zan Olinpo ganian,
ta ez ekian zer egin orduko lanian;
edo mundura jatsi eldu zan bideti,
edo bertan gelditu bizi izaten beti.
Orduan eldu jakan Venus belarrira
esaten joateko Parnaso mendira
Apolo'ri eroaten ulezko erestuna,
gogoratuko eutsana gurasotasuna.
Eldu zan opaiagaz Apolo'n aurrera,
zeñek argi esan eutsan aita ebala bera;
baña ez jaken Pirafros gogoratu Musai,
ez ta Diana'ri bere, Erato onari bai.
Beste zortzi aiztak baño zan Erato obia,
ta oneri sartu jakan gogotan lobia:
bigun euki ez balituz Erato'k erraiak,
ezagutuko ez eban Musarik Bizkaiak.
Autatuta lekuak landa basoetan,
Vulkano ikatzgiñakaz asi zan Oeta'n,
txabola onak egiten alkarren urrian
eta amaitu zituzan amar egunian.
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Amaikagarrenian begi bakardunak,
ezker-leporatuta burdin-mallu astunak,
pilloz eldu zirian eta txabolatu,
bakotxari gatx batek ez leion oratu.
An egin zituezan sutegi barriak
malluak egiteko ta ez ofiastarriak;
baldin ez baleutse egin laster sutegirik,
ez zan geldituko bat otzagaz bizirik.
Lenengo egin zirian pikatxoi-malluak;
geroago atxur-mallu ta arito-buruak.
Noxik beiñian Marte'k asmu bat eroian,
ilteko gizon asko guda bakotxian.
Iru agoko txakurra beragaz ebala,
Oeta'ra agertu zan Pluton jaun itzala;
emon eutsen txabolan, lotuta katian,
imini eban jagola Kanzerbero atian.
Itxaso illargietan azten ez daneti
joiazan Neptuno ta Tritonak atzeti,
egunaz beti pozik ugar ta kantetan,
atsaroteko gabaz atxen azpietan.
Peneo ibaira artian osasun onagaz
joan zirian ta arin ta bake andiagaz;
an eukezan tokiak eginik munetan
aurrez aur ibaiaren alderdi bietan.
Bein egoan Peneo'n eta bein Oetan
Marte, eziten guztiak guda-jolasetan;
alan azten zan bizkor guda-landaria,
guztiz mingotsa eukana barruan garia.
(7562 — E. M. Azkue)

ORIXEREN ESKUTITZAK
Orixek azken-urteetan Oiarzabal jaunari bialitako gutunak.
I*

Ez, ez. Ameriketara bidea artu izan duten euskaldunak ez dute beti beren erría
utzi eta urrun artára jo, emen aspertu diralako edo etsimena artu izan dutelako. Ez
dute guztiak aruntz iges egin dirubide errezagoaren pozez, andik indiano aberats
egiñik etxera itzultzeko ametsez. Ez dira guztiak beren borondate edo apeta utsez
atzerri urrun artaratu.
Asko, egia esan, alabearrak, ezinbesteak, bizibearrak eraman ditu. Baiña beste
asko giza-ekaitz gogorren batek bearturik joan dira eta beren gogoaz bestera, Euskalerria biotzetan barna sarturik zeramatela.
Onelakoek ez dute bere jaioterria ukatu, ez aaztu, ezta beren euskalduntasuna
ere. Onelakoek beti esan zezaketen: Nik, noan lekura, nerekin daramat euskera,
nerekin Euskalerria eta euskalduntasuna. Ni non, an da nere erria. Ori gertatu da,
batez ere, azkenengo urteotan. Ez det esango leenagoko aldietan ezer berdintsurik
gertatu ez zanik. Iparragirrek eta Otañok ezetz esango digute. Baiña azken urteotan
nork ez du aitortuko ori askoz geigori gertatu zaiela, iñozko geien agertu dela?
Izenak mordoka datozkigu gogora: Lontzi Ormaetxea, Toribio Etxeberria, Jakakortajarena, B. Larrakoetxea, B. Ametzaga, Irazusta, Eizagirre, Atutxa (Eltzegor),
J. R. Zubillaga, S. Mitxelena, J. M. Mokoroa. Guztiok erbesteko ogia jaten zuten
urteetan lan izugarri ederra egiñak dira euskal-literaturan. Erbestaratutako oien euskal* Orixek Oiarzabali, Karmel 1979-4, 47-67.
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lanak ez ote du gure literaturan aipamen berezia merezi? Euskalerri barruan bertan
euskal-idazleen otsa ixildu zanean eta gure ortzeko izarra itzaldu, idazleok, zeuden
lekuan, batez ere Amerika erdiko eta bekoan, beren otsez bazterrak iñarrosi eta izar
berri bat piztu zuten. Emen ixillik gelditutako aldizkarien orde ere, an atzerri artan
berriak sortu zituzten: erdera-euskerazkoak asko, baiña euskera utsezkoa ere bai bat.
Ain zuzen, berariz utzi det aipatu gabe euskera utsezko aldizkaria atera eta
zabaltzen geien saiatu zan laukotea: Zaitegi, Orixe, Oiarzabal, Ibiñagabeitia. EUSKOGOGOA, aldizkariaren izena. Olako aldizkari bati ateratzen lagundu eta bizirik eusten
etxean bertan ain zail gertatzen bada, atzerrian ori egiteko izango zituzten zailtasunak
eta eragozpenak ez ditugu errez asmatuko. Gizon gogobero aiek, idazle adoretsu aiek,
ez zituen ezerk ere atzeratu. Eta orretarako artu zituzten nekeen berri Jainkoak daki.
Laukote ontako gizonak, laurak, gaur galduak ditugu, illak dira. Azkenengo
illa, ain zuzen, guztien sustatzaile izana, Zaitegi jauna. Izerdia, izerdiaren irabazia,
ain zuzen, dirua, dana utzi zuen ekintza onetan, sariaren itxaropenik gabe, esker on
andirik ikusi gabe, dana euskeraren eta Euskalerriaren maitez. Zaitegi onen eta beronen ingurukoen lanak ez du illunpean gelditzerik merezi.
Illunpe au zerbait urratzeko, gai ontan argitasuntxoa egiten laguntzeko, KARMEL onen orrietara ekarri nai ditut karta batzuk, gutun batzuk, Orixek Oiarzabal
jaunari urte aietan bialiak.
Laukotean, aipatu dan laukotean, bikote zaarrena eta kutunena egiten dute Orixek
eta Oiarzabal apaizak. Adiskide miñak ziran aspalditik, Comillas-ko urteetatik asita
gutxienez. Gero Bilbon alkarren lagun jarraitu zuten. Azken urteetan ere alkar-lanean
jardunak dira Euskal-gramatika bat sortzen (O. eta O ) , Orixe il ondoren Donostian
argitara emana (1963).
Oiarzabal jauna Begoñan il zan 1966gn. urtean eta il aurretik adiskide bati utzi
zizkion emen irakurriko diran Orixeren eskutitzak. Idazle onen ezagutzarik askok ez
izatea gerta diteken ezkero, jakin beza irakurleak euskeraz idatzi dan Jesukristoren
Bizitzarik sakon eta luzeena apaiz onek idatzia dala, Aita Villasantek aipamenik egin
ez badio ere. Eta ez du, euskeraz idatzirik, liburu bakarra.
Orixeren eskutitzetan, ordea, ez zaigu bakarrik idazle bion arteko adiskidetasuna
ageriko, bai beste gauza jakingarri asko ere. Emen ikusiko degu, leenbizi, olerkariaren
idaz-lan askoren sorlekua: Kiton arrebarekin, Bolibiako zabaldiak aren gogoan utzitako aztarna, eta abar. Emen argituko zaizkigu urte aietako ainbat xeetasun: nola
Peru utzita Guatemala eta Salvador aldera joan zan, Zaitegi jaunari EUZKO-GOGOA
ateratzen laguntzeko, nola egin zan irakasle eta etxalde andi bateko beizain. Emen
ikusiko ditugu bat edo besteren aurka izan zituen borrokak, eta ez lumazkoak bakarrik,
bein indiar baten eskuetan illik gelditzeko arriskutik irtetzeko besoen indarretara ere
jo bear izan baitzuen. Emen ikusiko degu nola zijoazten eskuartean zerabiltzan idazlan asko eta asko: Salmoak, Agustin donearen Aitorkizunak, eliz-otoitzetako imnoak,
egiten ari zan lan nagusia (Argi-erri?), Jainkoaren Billa, Euskaldunak poemak izandako kritikak, Olabide-ren Biblia zala-ta, jesuitekin erabillitako auzia, ta abar.
Idazle baten lana aztertu eta neurtzeko, aren bizitzako goraberen jakitea lagungarri zaigu. Orixe olerkari bezela, idazle bezela eta gizon bezela ezagutzeko, ez zaigu
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gaizki etorriko karta auek erakusten diguten aren alderdia. Bide batez, eta tartean
tartean, EUZKO-GOGOA-ren inguruan euskal-idazle askok atzerrian euskeraren saillean zeramaten ekintzak argi berrirík artuko du. Ala ustez ekartzen ditugu eskutitzok
KARMEL onen orrietara.
Quitotik 1950'gngo Garagarrilaren 9'gn.
Oiartzabal'dar Martin Jaunari. Rosariora.
Adiskide aundi: Onezkero ba dut nagiak ateratzeko edo nere berri emateko garaia.
Zu or zaituket, noski. Gaur amabost iritxi nintzan onara, eta artean itz-aspertu ederrik
egin dugu anai-arrebok. Emendik aurrera ez du baimenik nerekin jarduteko, astean
bein baizik. Emen luzaroago egotea alperrik da.
Ez ote dakizu gaurgero, Guatema'ra noala Zaitegi jaunarengana? Ni joaten ba
nakio, ez omen du poto egin-bildurrik bere Errebistarekin. Agindu diot, bada, eta
arako sarreraren begira nago. Datorren astean antolatu ba nendi, ara noake egaz.
Ikusi al duzu EUZKO-GOGOA dalako ori? Ba ditu lankideak, eta onak, jesuitak
barne dirala. Ez dakit noiz itzuliko naizan Europa alde artara.
Bitartean nere notak eta liburu-gaiak an egon bearko dute etzanik, Ziburu'n,
Orixe'n, Donosti'n. S. Agustin ere bai. Oraindio gazte nagola iduri zait, eta gero
ere ba dukedala asti lan aiek biribiltzeko.
Noiz arte zaude or? Aldi bateko bai? Europan baño obeki, bearbada.
Ni baztarrak ikusiz etorri naiz legorrez Arekipa'raño. Bolivia'ko gainordoki
aipatu ori, arrigarria da. Gero Bolivia'ko ta Peru'ko mugan, Titikaka aintzira: ontziz
igaro genun. Arekipa'tik Lima'ra, Guaiakil'a ta Kito'ra, ega-ontziz etorri nintzan
aberatsak bezala. Buenos Aires'tik Ecuador'eko mugaraño toki ederrak dira. Ecuador'eko mugan asten dira, ain zuzen, mendi apain eta basoak. Quito iri au erri-koskor
polita da, karrikak magal eta zabal ditula. Otzik ez, berorik ez, «betiko udalena»
esaten baitiote. Lau aroenik ere ez, eta egun argia seiretatik seiretara. Toki zoragarria
bizi izateko. Guatemala ere olatsu omen da. Ango Europako negueri iges egin diegu.
Baztar auetan bertakotu ezkero, gero lanak angoetan oitzen!
Goraintzi asko senar-emazteari ta illoberi.
Memento
NIKOLA
Guregana Zuzenbidea:
6 A. Avenida Norte, n.° 11
GUATEMALA. C. A.
Guatemala'tik 1950'gngo Gabonilaren 10'gn.
Adiskide aundi: lotsarik ez dudala esan bear zenidan. Len nagi ta orain nagiago.
Zureak jaso genitun. S. Martin egunez ere oroitu nintzan. Egun batzutaz lenago ere
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bai karta egiteko, baña ez-gurari ederretsi nion. Izan ere ainbesteraño zorazten nau
Aldizkari onek! Irarkola dugu ezin-askatuzko korapilloa. Au genun asmo: urtearen
azkenerako atzeraldia berdintzea iru zenbaki bikoitz atereaz. Itza ematen prantsesak
baño areago dira emen, eta itza jaten ez diteke auek aiñakorik. Esan diot Zaitegiri
multikopistaz argitaratu bear genukela illean illekoa. Azkenean ori egin bearko. Bera
lanez leporaño beteta dago, «Instituto Americas» orrekin eta nik ezin dezaket zotzik
egin arantz-onantza. Bizkor asi giñan, baña «arrancada de caballo andaluz, parada
de burro manchego». Irarkola'rá kilometro osoa daukagu: yoan-etorri bi. Egunean
lau bider egiten ditut oñez zenbait aldiz, bi aldiz gutxienik, iru aldiz askotan. «Bus» ez asi giñan, baña diruz gaizki xamar gabiltza iru illebete auetan. Gizajoak ez du
kemenik ukatzeko, eta eman dun dirua etzaio berriz etxeratzen. Españar batek (igesegiña ura ere, gu bezala) txarkeri aundi bat egin dio. Irten-bide polita daukagu. Ni
Salvador'a yoan ba nendi (an egotera) argitara-gaiak poliki poliki kopiatu nezazke,
ta emen multikopiaz atera ditezke. An sendi bat dugu oso adiskidea. Ára eraman nai
naute, beraien landaetxe batera (Itsas-begi edo Miramar). Bakartasun artan asi ninteke
nere lan andia egiten.
Ez dago gaixotegi txarra zuen etxe ori! Gaitza zer dan nik dakit ederki ainbeste
ikusirik nagon ezkero; baña osasuna ere bai, batez ere Amerika ontan. Asi Bahía
Blanca'úk eta onaraño oso ederki ibili naiz. Buenos Aires'en bertakoek baño lo obeki
egiten nun, beroa bero. Goi-miñik ere ez dut ezagutu Bolibia'n eta Quito'n. Arrebari,
goi-miña egiten zaio noizean bein. Bestela ederki dago osasunez. Berrogei egunez
bakarrik itzegiten utzi ziguten. Itz-aspertu ederrak egin genitun! Or Miren Itziar
bizkorrena, beraz. Gorria ikusia da gaixoa Donibane aldi artan!
Labaien'ek esan didanez, Maritxu Barriola'k ni ara joatea nai omen du, Misal'a
bizkaieraz ateratzeko. Atsegin dago ara yoaten, batez ere guda piztu ba'ledi! Ibargutxik naiz Manterolak egin dezaketela esan diot.
Zuk bial iguzu zerbait argitaratzeko. Iketaz baldin bada, nik ere egiteko daukat.
Biok elkar artuko dugula iduri zait.
Poemaz iritxiak asi dira. Ibinagak eta Zaitegik bakarra dala diote eguzkiaren
azpian, eta epopeiarik obenari ere kentzen diola zenbait gauzetan. Beste aldetik
Monzon'ek au esan zidan: «el poema es hermoso pero le falta una cosa: le falta
sencillamente poesía» (Itzez) Laffitek ustu du ederki beazuna. Bere burua ederki
kaxkartzen du; baita apaiz-yantzia ere. Manaue d'unité organique, de chaleur... il
n'aimepas la vie, contempteur du monde... aigri. ect., ect. Nere gañetik jartzen ditu
Txomin Agirre ta Lhande, bañan azkenean... denak baño geiago naizela dio. Bearren
bearrenean uts egin omen dut. C'est peu de chose. Fagoaga'k oso asarre daudela
esan dit orko nere adiskide guziak gizon kaxkar orren aurka. Nik ez dut batere lorik
galdu, Jaunari esker.
«Humani Generis» irakurri al duzu? Arrazoi ematen dit gauza guzietan Mr.
l'Abbé Lorre'kiko auzi artan. Ederki jotzen ditu sasi-jakintsu oiek!
Bizkor bizkor egin zaitezke guziok.
Memento.
NIKOLA
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San Salvador'tik 18-XII-50.
Adiskide aundi: Eguberri ta Urteberri on, zuri ta etxeko guzieri, osasun obenarekin. Jainkoak ala nai dezala.
II onen 12'garrenean iritxi nintzan onara, Erregenak igaro arte. Emen narabilte
arontz-onontza baztarrak erakutsiz, eta ez daukat idazteko gogo aundirik. Txolarte
bat bederen artu bear detala bi lerro egiteko, ta ez dira asko geiago izango.
Or baño beroago egiten du emen; bañan ez or bezain bero itsaskorra. Gauez
prexkatzen du poliki, ta lo ederki egin diteke.
Nerea jasoa dukezu, berriki xamar egiña.
Agortu zait lapikoa.
Eguberri on, Urteberri on.
Memento.
NIKOLA

Zaragoza'tik 28-11-51.
Adiskide aundi: «Onezkero gure D. Martinek bialduko zidak lan saillen bat
beltza euskal-aditzaren z'tearengaz» ari nintzan nere artean, eta... «ezertarako gurarik
ez». Jainkoagatik! «Primun vivere, deinde philosophari».
Beraz, etxekoak ere ainbestean, txikiena ezik. Nik osasuna aparta Jainkoari
esker. Lanaldi polita egiñik nago onara etorri ezkero, bai Zaitegi'rentzat, bai neronentzat. Ipemua, Garbitegia ta bataiagabeen Aurtegia bukatuak ditut. Bañan orain takatx
egin bear. Arean, bear eta bear ari zaizkit, Ikastetxe Nagusian sail bat artzeko, latiña
naiz pilosopia naiz Literatura. Lengo irakasle guziak aizatu dituzte ikasle tzar oiek.
Urte bete opor egin dute. Orain auteskundeetan ari dira, Nagusi ta abar autatzeko.
Irakasle batzuk itzuli nai omen. Ni berriz ezin ukatu nakie ain kutun naukaten jende
aueri. Ez dakit askenean zer emango didaten. Latiña nuke gogokoen, gertuago bainaiz
ortarako. Emengo irakasleak «edozetako neskame» bezala omen dira: «des bonnes á
tout faire». Oso atzera daude buru-lanetan.
«Migración» ori aspergarri dala? Ondo ezagutzen nau etxe onek. Illabeteko
dantza erabilli nun (terdi ere bai ongi beteak) egunik utsegin gabe joanez, eta zenbait
aldiz egunean bi aldiz. Bearrik neukan urbil Avellaneda'tik. Emengo agiriak bereala
antolatu dizkit Aita Egibarrek. Sei illabeteko lenbizi; gero... urtebeteko, edo ikusi
egin bear emengo erria artzen komeni zaidan.
Biar asten zaigu urtean dan illabeterik beroena. Ez diot bildurrik, Jainkoari esker.
Beti bero egin arren, orainarte, beintzat, ez dut sumatu gure aldi aietako sapa edo
sargori astun ura. Emen burua beti garbi lanerako.
Fagoaga Isidor ez baña Bladi (Blas) diteke urgazle autatua. Zu bezalako apaiz
gizon puska da, Erratzua'arra, Iruñako Apaizgai-etxean euskera irakasle.
Misal'arengaz berri onak ematen ditidate irakurri duten bakarrak. Argitara baño
len Montzon'ek irauli zidan, eta, berak otoitzak aurtzarotik erderaz egin arren, eus-
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kerazkoa barrenago sartzen zitzaiola esan zidan. Orobat Labaien'en emazteak: «Por
fin hemos visto el Misal, preciosamente encuadernado en Valencia. Merece Vd. un
gran premio, pues está perfecto y claro. Lo pienso usar, dado lo bien que entiendo,
y que me dice muchó más que el español que tengo. Ha puesto Vd. mucho calor...»
Maritxu Barriolari au erantzun diot; bizkaieraz Ibargutxi'k ipiniko dula ederki,
naiz Manterola'k. Nik ez daukadala betarik.
Mila goraintzi Agirrezabal jaunari. Eta Mendiola jaunari ere bai, oraindik or
ba'da.
Memento.
NIKOLA

Finca Miramar. Zaragoza. El Salvador. C. A. 8-1-51.
Oiartzabal Martin Jaunari. Errosariora.
Adiskide aundi: Lengo ilaren 12'garrenean iritxi nintzan onara opor-aldirako ta
oraindik emen arkitzen naiz. Zaitegi jauna etxera itzuli da emen geldi naitekela esanik.
Emen bizi izateko agiriak antolatzen ari naiz. Emen nagola pake obean egingo dut
nere ametsetako aspaldiko lana; E. GOGOA'ri emendik berdin lagunduz.
Zuk iketaz egin duzuna Guatemala'ra bialdu ez ba-duzu, bial idazu onara. Nik
zerbait eratxiki dezaioket zureari, edota beste lan berri bat egin, nai duzun bezala.
Elkar artuko dugula iduri zait. Len biok egindako lana, ez dakit Ziburu'n ala Bidaurrai'n utzia dutan. Zuk zerekin baldin ba duzu, ta artaz idatzi nai, ederki letorke
E.G.'rako.
Toki zoragarria au lanerako. Bakartasuna, ixiltasuna, pakea. Landetxe au Muyshondtarrena da. Senarra Flaming'darra, emaztea emengoa. Oso jende onak dira:
Zaitegi'ren lenagoko adiskideak. Landa onetan 300 bat langille dituzte. Uztarik beiñenak akeita eta azukrea. Beitalde ederra. Mota guzietako igaliak. Emengo zugatz
auek eman eta eman ari omen dira urte osoan. Ez dira amabost egun pikondo bat
muskildu zutela; baña beste amabost orduko emango ditu jateko modukoak.
San Salvador'tik ordu erdi batera nago (autoz) eta itsas-egitik amar minutura.
Nagusia egunero dator seme batekin. Azukre-ola dute, ta uzta bukatu arte egunero
etorriko dira. Gero ere aski maiz. Beste landa bat dute emendik urruti gabe, 75
langillerekin. Igandero ara joaten gera eguna igarotzera.
Erri koxkor onek Zaragoza du izena. Jendea erdi-beltx oietakoa: oso goxoa.
Emengo beroa, itzalean eramankorra da. Gauez prexkatzen du orainaldian poliki. Lo
ederra egin diteke.
Eta or? Betiko bero astuna? Zertan da gaixo-etxe ori? Zu obeki al zaude? Erretzeari utzi al diozu?
Eguzkia jeixten asi da, ta txango bat egitera noa.
Gorantzi etxean.
Memento.
NIKOLA
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Zaragoza'tik, 22-V-51.
Adiskide aundi: Bidari ontan bertan bialduko diotZaitegi iaunari makiñaz ipinirik
zure lantxoa. Osotara zurekin nago ta Ostolaza'rekin. Bi gauzatxo eratxiko ditiot lan
orri: amaseigarren mendean loannes Leizarraga'k hire izena, hire eresuma idatzi
zula, zure izena, zure eresuma ordez; eta Azpeiti ta inguruetan ba-natxik, etorri natxik
(naizak'en antzera) esan oi dala, ta beste nonbait gizak, gatxik edo gaituk ordez.
Zure izena oso osorik eman dut. Agertu nai ez ba'duzu, garaiez zaude esateko.
Emen negua asi, bañan aski bero oraindik. Beti ere, lanik ez du galarazten.
Aurtengo Garizuman olerki sail bat egin dut, Zaitegi iaunak zirikatu naulako. Ogeitamar ba'ditut, eta liburutxoa atera nai luke oiekin. Oiek omen dira bersoak.
Uriburura ioaten naizenean, A. Egibar'i zuketz goraintzi emango. Ez dakit kalearen izena ta zenbakarrena, bañan aski duzu «Colegio Externado de San José»
ipintea. Bestela «Seminario de San José de la Montaña». Emendik bialduko diote,
Jesulagunak baitaude. Baña «Colegio Extemado de San José» izen aundikoa da.
Egiozu euskeraz. Nagusiak ez du geldiaraziko zure gutuna, oso gure aietakoa
ez ba da ere. Azpeitiarra da, Aranguren. Nik Xabier'en ezagutu nuna. Orain gurekin
atsegiñago agertzen dira, bildurrez edo. A. Estefania zanaren paperetaz aspaldi galdegin zuten, gu Prantzian giñala, bañan autsak eta pipiak ianak zirala edo olako
zerbait asmatu zuten. Ez al da lotsagarri?
Bialdu, bialdu esaten dituzun lan oietarik.
Onezkero Errosarion zaitugu. Zer diote Gaixo-etxe ortan? Goraintzi guzieri. Ni
orain Poema gazteleraz ipintzen ari naiz, Zaitegi'k esanik. Ba omen du adiskide bat
Ipar-Amerikarra ta ari emango omen dio inglesera biurtzeko, balio baldin ba'du. Ez
letorke gaizki.
Gaurko egunerako, guzitarako oporra iragarria zuten gurean. Zer gertatuko ote
da? Gaixoak barrenean daudenak! Iruñan gertatua gogorra omen. Zabaltzen baldin
ba da, lanak izango dira. Emen bildurrez daude.
Patxik beti bezala komunisteri egozten die. Ez al gindun isastu marxo-separatista
guziok? Nondik sortu zaizkio? Berak egin al ditu? Komunisten aurka bialdu omen
zun lainkoak. Ba-dauka eskuak bete lan. Oinbeste odolen ondotik ori atera du. Ta
etorriko dana.
Ez daukat besterik esateko. Goraintzi berriz ere etxekoeri.
Memento.
NIKOLA

Zaragoza'tik, 14-VII-51.
Adiskide aundi: Onezkero Errosarion ote zaitugu? Ez lizake arritzeko. Ni ere
or ibili nintzan ene agirien atzetik bi illabete urbil. Buenos Aires'en baldin ba'zaitugu,
gaur bertan egiten diot Fagoagari. Zaitegi'ri nonbait ez nion garbi esan O- ta O
ipintzeko, bañan esan nion onara etorri zan batean. Gaurgero n'raturik ez ba'lego,
aldaraziko zula agindu zidan.
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Orain auzitxo bat: Amezaga'tar Bingen ikusia dukezu Montevideo'n. Len karta
bat egin zidan, Ele eder saileko irakasle Guraso (Dekano de la Facultad de Letras)
dalakoak agindurik, nere poema euskeraratzen asi zala. Zenbait zailgune billatzen
zitula ta ia lagunduko nion. Itzulia neukala erantzun nion, eta copia bat bialdu
nezaiokela.
Orain beste bat egin dit aun esanez: «Como la Universidad me dio el encargo
de hacer la traducción, yo la haré como mejor Dios me dé a entender y con su ayuda.
Nada se perderá con ello. Yo cumpliré mi encargo, a lo cual no ha de obstar el que
para entonces o antes tenga usted lista su versión. Qué le parece?»
Zer erantzun dezaioket? Zertako bi itzulpen? Ez al da ori elkarren buruzki
iardutea? Zuk erantzun arte ez diot bialduko copiarik. Eta, okerrera asi ezkero, nere
baimenik gabe itzuli al dezake? Universidade orrek ez al luke onartuko egillearen
beraren itzulpena?
Zaitegi iauna Dagonillean etorriko zaigu oporraldira eta orduan eramango du,
Ipar-Amerikar bati erakusteko. Gondra'k ingelesez oso ondo omen daki, eta onek
lagundu omen dezaioke ingeles bati itzulkizun ortan. «Primero Dios», emen esan oi
duten bezala.
«Bear duzun atsedena artu» esaten zenidan. Nai ta nai ez, oraintxe: oporraldi
dut, lan geitxo egin eta. Berela berrituko naiz, ustez, Iainkoa lagun. Nere notak ere
bidean dira, ta aiek iritxi arte ez dezaket lan gogorragorik asi.
Zubizarreta Azkoitiarra (Chucherías) Guatemala'ra etortzekotan dabila. Neri
egin zidan eta Zaitegi'ren bidez arteak egiñak ditugu, bai Gobernuaren eta bai Gotzai
baten aurrean. Onek (Jalapan Gotzaiak) eskabidea egin dezala erantzun du, eta onezkero ari da.
Etzaitela ikaratu nere osasunaz. Etxeko andereak sendagilea berela ekarri zidan,
zorabio pixka biotzetik ote zen, ta ez-bide. Au esan zidan itzez: «Tiene usted un
organismo de cuarenta años; con esa pulsación y ese corazón, puede usted vivir
perfectamente cien años». Dios primero, esan bearko.
Urrena arte, ta goraintzi etxekoeri.
Memento.
NIKOLA

Zaragoza Txikitik, 4-X-51.
Adiskide aundi: «Zer ari ote da gure D. Martin neri erantzun gabe?» Ontan ari
nintzala, karta izugarri bat, etxean ez dakit zenbat zauritu zeundetela trenean gertatuarekin. Egite egunari begiratzen diot, Iorraillaren zazpigarrena. Gibelean, berriz,
beste egun bat: Orrillaren 27'garrena. Zaragoza aundian eta Zarautz'en bama ibili
dala-ta bost illabete neregana orduko. Orain berriz beste karta bat' Uztaillaren
24'garrenean egiña, bidean bi illabete egiñez.
Ubinam gentium sumus? Munduaren azken-mugan, noski. Or Buenos Aires'en
ez dakite batere Geografi'rik. Avellaneda'ko gutun-etxean au galdegin nien: «Un
timbre aéreo para el Ecuador». «El Ecuador... Y dónde cae eso?» berriro ere. Etzaite
arritu gertatu danarekin.
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Onezkero anaia sendatua diteke bere gripe ortatik. Besteak ala-ola zautela. Gaixo-etxe ori noiz biurtuko ote da Osasun-etxe?
Euskal-izkera Zaitegi'k ba'du Guatemalan. Ez bialdu. Nik ez daukat batere
gogorik lan ortan asteko. Mokoroa'ren aditza laburki ipiñita bialtzea, bai. Burutik
aul xamar nago oraindik. Más vale burro vivo que Doctor muerto egin bearko.
Amezaga'k ez du geiago txintakorik atera. Ñik ez diot bialdu kopiarik, eta berak
ere ez dit bialdu lenengo zatiaren itzulpena. Bi kopia Zaitegi'k eraman zitidan Cincinati'ko Universidadeko Irakasle batentzat. Izketan asia da arekin. Etxe orrek urrurik
atera omen lezazke bai euskera ta bereiz erdera. Irabazia erdi bana eskatuko omen
dio. Ez litzake makala.
Egunik geiena beiekin igarotzen dut. Bi ietzialditan eta iriñak ematean eta abar,
ikullu aldean nabilla. Ni lardaskan asi nintzan ezkero, iru alako esne ematen digute.
ARGI-ERRI aurrera deramat. Uste baño obeki atera zait edo ateratzen ari zait.
Ortako ba-daukat indarrik aski. Iainkoa lagun. Nere nota guztiak ez ba'da ere, geienak
bialdu zizkidaten. Lenbizi euskeraz, baña gero erderaz ere atera nai nuke «El tratado
con Dios», Markiegi ta Guridi apaiz ziranak ederki legokela ta gauza bearra zitekela
esan baitzidaten. Ordurako euskeraz egiña neukan. Orain asko aldatu dut. Ez dira
alperrik ioan oinbeste urte. Sekulan gauzarik argi ta garbi ipifii ba'dut, au iduri zait
ipiñi dutala. Al diteken einean; berenez gauza zaillak baitira.
Zubizarreta'ren berririk ez dut aspaldi. Bi karta egin nition eskabide egin zezaiola
Jalapa'ko Gotzaiari, eta ez dut erantzunik.
Ikusiko dut gauzak neretzat nola doazan; baiña emendik urte pare batera urbildu
nai nuke, Belloc'a bederen. Ori esan nion lengoan etxekoandreari ta «Lo vamos a
sentir mucho» erantzun zidan. «Primero Dios» emen esan oi dan bezala.
Goraintzi etxekoeri ta
Memento.
NIKOLA

Zaragoza'tik, 5-XI-Sl.
Oiarzabal'dar Martin iaunari. Errosariora.
Adiskide aundi: S. Martin eguna ba-datorrela aurten ere. Bertorkizu urte askoz.
Egun ortan bereiziki egingo diot otoitz santu aundi orri beraren beteko egin zaitzan.
Emen berriagorik ez, Bidarrai'n esan ori danez. Osasunez obeki noala, buruarenez, alegia. Lanean baratxe baratxe ari naiz. Nere lan aundia koxka ta koxka laister
bukatzeko eran daukat. Gaiñerako bazterlan oietan geldi aldia. Zaitegi iaunarekin
lengotik ari naiz. Alare, nere izena geixko ageri da oraindik E. G.'n. Asi zaizkio
Europa alde artatik lan ederrak etortzen. Gure aldizkariari esker on ematen diote
aietan; baizik ere, garestitxo zaiela. Onezkero ez al dugu porrot egingo.
Ibinagabeitia'r Andima, Zaitegiren lagun ona, gaurgero Paristik irteten da Guatemala'ra. Laguntza ederra duke, eskolarako ere.
Fagoaga'ren berririk ez. Mexikura igaro ba'ledi, emendik bide egingo zula (ta
emen takatx) agindu zidan.
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Eta zuek? Gaixo-etxe ala osasun-etxe? Bietatik apurra, ez da ala? Atzerri au bi
aldiz atzerri zaizue. Ezazute osasun. Iankoari ala nai dakiola.
Goraintzi deneri, batez ere txikienari. S. Martin eguna ondo igaro dezazutela.
Memento.
NIKOLA

Zaragoza'tik, 7-XI-52.
Oiarzabal'dar Martin iaunari. Errosariora.
Adiskide aundi: berandutxo oroitu naiz S. Martin berela datorkigula. Gaur illak
zazpi, au emendik ateratzeko zortzi; bidean... zortzialdirako bederen iritxiko al zaizu.
Uruguay'ra tiñel tiñel iristen dira, baña nik ez dakit zer dun Río de la Plata orrek.
Dana dala egun ortan etzaitut beiñipein azturik utziko Jainkoaren aurrean.
Onezkero zu osasunez ederki, lanak... patxaran. Emen nagozu zuk zer bialdu
begira. Ni ere zure neurrian asi naiz lanean. Oraindik ez ditut bukatu Dabid'en
Eresiak, aurrera ba'doaz ere. Azkeneko amarrak palta. Eta gero 17 «Cantica Breviarii
Romani». Oiek aurten bukatuko al ditut, baldin bait ere! Datorren urtean Iainkoak
nai ba'du S. Agustin bukatu bearko. Emen beitegian eta lore-baratzan eta aurrekin,
eguna errez igarotzen zait. Osasunez oso ederki. Eta zuek? Onezkero itzulipurdika
ta ikotika gure txal auek bezala, zarrenetik gazteenera. Ala bedi. Negua —emengo
negua— ioan zan, euri aundiak utzirik. Aurten bi metrotik gora. Udara poliki asi du
—berotxo arren— ego-aize zakar batzukin aurrenetik, eta orain aizerik gabe. Nai
dunak lana egin dezake, sargoririk gabe, ta lo egiteko giro dago. Or baño askoz
obeki, nolanai ere.
Gure E. GOGOA gibelatzen asi da berriz ere langille urriz. Ez al da, beintzat
atertuko. Oso ongi artzen dute gutarrak.
Besterik ezer ez. Egun ona igaro dezazula etxekoekin, eta urrena arte.
Memento.
NIKOLA

Finca Miramar. Zaragoza'tik, 6-1-53.
Oiarzabal'dar Martin iaunari. Errosariora.
Adiskide aundi: Agiri danez nerea ez duzu iaso S. Martiñetan egin nizuna; nik
ere ez zure biak; bai irugarrena. Makiñaz ipintzen asia nintzen neronena E. G.'rako,
zenbait aldakuntzarekin, eta zurearen begira nengon, biak elkartzeko. Bidean ditezke
bi oiek eta ez al dira galduko. Emendik orrerako ta ortik onerako bidari oiek, oso
oker dabiltza beti. Uruguay'raño oso ederki, berriz.
Zaitegi iauna emen genuen lengo egunetan eta esan zidan zerbait bialdu zenidala.
Etzaitela asi berriro kopiatzen. Noizbait iritxiko dira, Españi'ko Zaragoza'ra ioan
ba'dira ere.
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Emen ederki osasunez; orkorik ez didazu esaten; beraz, gaixo-etxe ori osasun-etxe biurtu diteke. Ala biz. Berandutxo ba'da ere urte au ez deila txarrago atera ioan
dana baiño, eta obea, Iainkoak nai ba'du.
Esan nizun lengoan S. Agustin'en Confessiones itzultzea bukatu nai nukela
aurten.
Aita Egibar oso gaizki gibeletik. Ezin-iana ta lo-galdua. Ez dakit oraingotik
aterako ote dan edota nola geldituko dan.
Besterik ez.
Memento.
NIKOLA
Zaragoza'tik, 3-II-53.
Adiskide aundi: Nonbait bidari oiek or okertzen dira, emen oso zuzen ez ba'dabiltza ere. Zure bi galduak ez dira agertu oraindik. Mingarri da bigarren aldiz aldatu
bear ori, baña beneditar iatorra baitzera, berriro lan ori egiteko gai zera zu. Eguberriko
eskutitzarekin batean, ikus zer bialdu zenidan: 116'garrenetik 152 bukatu arte.
S. Agustiñen azkeneko im liburuen bikia bialduko dizut. Oraindik asteko nago.
Dabid'en Eresiak igorri nition M. Barriolari Eguberriz. Oraindik bidean ditezke.
Guatemalako Puerto Barrios'en bama Iru bat illabete luzetzen dute paketeak emendik
ara ta andik onara. Bigarren kopia Zaitegi'k du. Bereala argitara nai omen ditute
Garikoiz'tar orrek.
Aita Egibar obeki doan soiñua da. Cuba'n izan berria omen da emengo Presidente'ren emazteari lagun egiten. Oso bakan ioaten naiz Uriburura, ta ez dut ikusten.
Bero bero asi dut idazki au lerro ertsietan, baiñan agortu naiz. Bakanetan ere
ba dute aski toki nere berriak.
Etxekoeri milla gorantzi.
Memento.
NIKOLA
Zaragoza'tik, 1953-II-15'gn.
Adiskide aundi: Atzo berandu iritxi ziran zure bi galduak: Azilaren 3'garrenekoa
eta Gabonillaren 4'gnkoa. Oraindik ez al ziñan asiko birraldatzen! Zure osasun obeak
pozten nau. Ni oso bikain, aiton gazte musugorri biurturik. «El sonrosado» esaten
asi zaizkit. Orain zenbait illabete esan nizun sendagilleak esan zidana: Qué bomba!
(biotzarengatik), va Vd. a vivir un sinfin de años. Jainkoak nai duna. Gogora dezakezu
nere betiko lur-margo gaítzezko ua. «Gana da» laphurtarrek diagotenez. Tensioa 13.
Zure kilo-galtze ori duzu obenik osasunerako. Neri ere zilbota ederki serailtzen ari
zait, gizen nagon arren (182 libera) Basi oiek mirarizko edo dira.
«Fonetika'z Altuberekin...» Zago ixilik, gizona! Nik guzi guzia zearo euskeraz
idatzirik daukat oso errex, gure Euskal-izkerako. Eraskin bezala edo, ondarrean,
beintzat, ioan bearko du. Bera ez da ausartzen gai ori euskeraz arrotzen. Pes po-
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rrectus = oin magala, magal oiña; Torculus = zalkor, konkor, scandicus = gorakoska, gora-zurubi egiten duna; climacus = béra-koska, bé-zurubi. Zer derizkiozu?
Errege bideetan apalguneari (bache) magala esan oi diogu. Nere ustez, beiñipein,
batere euskeran saiatu danak errex uler dezake.
Asots, bai (cfr. ots, abarrots, arrabots) BN'k itzak.
Patxi Korta'renak ere pozten nau. Egunero nominatim et per faciem (facietim)
oroitzen naiz artaz.
Nola diteke zuk «Pedro Eliza ikusia da» ez entzun ukaitea? Nonbait Azpeitiko
erri-izkera antzi edo ongi ikasi ez. «Ni senper ikusia naiz, ixtiluak ikusia naiz, gorriak
ikusita nago» ta abar Euskalerri osoan ezagun ezaguna dala derizkiot. Ego (is qui)
Ecclesiam vidit sum. Dana dala zuk ikus nondik atera zaiteken.
Beraz laterandar iator orien artean? Gorantzi miñak A. Beobideri ta gaiñerako
guzieri. «Bazkari bat egiña naiz (nago)» aien etxe ortan.
ARGI-ERRI oso nekez aterako da Aldizkariak darabiltzin oztopo oien gatik.
Oso atsegin zaie batez ere a las beatas. Zaitegik osorik irakurria du, ta au esan zidan:
«iñork iñoiz ez du olako gauza ederrik euskeraz idatzi, ez Orixe'k ere». Laus Deo.
Besterik... zer? A, bai, zuk bialdu-ala nerearekin bekaldatuz makinaz aldatuko
dutala. Nik ere ukitutxo batzuk egin baitizkiot, esaterako, Olabide'ren elatz ele-atz
letra ordez, eta abar. Ikus zer iritxi duten nerekin Krutvvig'ek eta A. Villasantek.
Gure 350 irakurle oriek usu oituko dira.
Goraintzi etxekoeri ta Augustindarreri ta Agirrezabal'i. Larrakoetxea laterandarrak Confessiones itzuliak omen. Orren berri galdegiozu A. Beobideri.
Memento.
NIKOLA
Zaragoza'tik, 14-V-53
Adiskide aundi: Bi aldiz egin nion Zaitegi'ri zuk egin eskutitza iaso ote zun,
zure aspaldiko lantxo batzueri buruz. Egon eta egon zuri erantzuna emateko ta aren
berririk ez. Oso lanpetua dagola badakit, gure etxekoandreak esanik, an baitago bi
illabete auetan. Atzo etortzeko zan eta ez da ageri. Bitartean zure bigarrena. Salta'n
egonak on egin dizula? Ala obe. «Pedro Eliza ikusia da» ori ez dago araupean, nere
ustez ere. Askoz politago «Pedro'k Eliza ikusia du» «Ni an nindagola iakin ba'zun»
(si hubo sabido) gogor egiten zait. «Ke» aldaska ez da berez bakarrez baldiñ-aldaska;
geroan edo «ezkero» koan ala gertatzen da. Guk oso gaizki esan oi dugu: «Onezkero
etorriko zan». Bidarrai'n ederki: «Engoitk (gaurgero) etorria ditake», go edo £o'rekin
berdintsu, diozun bezala. Ontan zurekin nago «ikusten duke», ortan ere «ezkerokoa»
ageri da. Ez da oraiñaldi garbia: «lo estará viendo» «Izan» aditzan «zitzazken» obeki
(gaur iten-ena) «zitzaketen» bafio.
«Ekidin» aditzan utzagun dagon eran «zakididate» ta abar «zazkidit» eta oietaz
ez nago ain ziur. Aditz laburra ikasteko obe litzake bai beste aditz bat eredu ipintea
zearo, baiñan «egon», -k gabe oietakoa baita—, «m'ekin ipini bear eta ez «e«'ekin
(nindagon, nindagoke). Ibilli ere ez da erreza, nabil apofoni orrengatik. Zuk ikus
zein aukera. «Izan» lengora ipintzea (zearo beintzat) ez derizkiot. Oarkizun labur bat
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obe. Ortan ez baikaude biok erara: n(a)iza zuk, niza, nik. Mokoroaren... ikusia = »el
que ha visto« etzait ongi iduri; «el que tiene visto o vista» nonbait or. (Cfr. Peru
Eliza ikusia da). Aren pasivo'rako «ha sido visto», bego.
Zuk bereiziko duzu sasi au.
«Euskal-izkera» etxeko andrearekin bialdua nun bereala Guatemala'ra, garbi
baitzegon. Ango langilleek makinaz egiña eskatzen omen baitute, atzera berarekin
bial zezaiola esan nion.
Patxi Korta'renak pozten nau. Ez ala Miren Maiteren osasunak. Gazterik asi
zan gaixoa neketan. Zerurako balia dedila. Goraintzi niketz. Oroituko ote da Donibane
Lohitzun'en ikusi nindula?
Esana dizut, noski, Otsaillaren 8'gn. egundoko kazkarrekoa artu nula basi-gelan
erorita. Illabeteko zorabioak ukan nitun. Urrena artatik edo gripe tzar batek artu
nindun. Lenbiziko bi egunetan belarrietako min aundia; irugarrenetik aurrera gorreri
aundia bietatik. Zutaz oroiíurik egiñalak egin ditut izardiketan, Pasio ostegunetik
orain arte. Gorrerik ez, ala esateko, baiñan oztopo bat eskuiñekoan, oraintxe arte.
Atzo artu nun azkeneko lurriñaldia. Lanerako gogo aundirik ez oraindik. Bestela
osasunez oso ederki. Ez gera osasunaren iabe.
«Trabuco» (Confessiones) utzi ote nizun? Emen ezin arkitu latiñez liburu txikian.
Seminarioan Migne dute baiñan ezin ekarri. Itzulia Labaien'ek dauka Donostin. Ez
dakit Trabuco ara bialdu ba'nun ere.
Milla goraintzi etxekoeri.
Memento
NIKOLA
Maritxu Barriola'ri oso atsegin izan zaio David'en itzulpena, bañan Gotzaitegian
eragozpenak omen Eliz-baimena ukaiteko. Egundaiño! Zerurako baimena ere Patxi'ri
eskatu bearko ote zaio?

n*
Emen du irakurleak Orixe'ren beste eskutitz-sorta bat, aurrekoei jarraituz. Emen
degu berriz ere idazle au, jo ta ke, eguneroko borroka latzean, bai eguneroko ogia
irabaztekoan, eta bai euskal-arloan, liburuak idatzi eta argitaratzen.
Argitaratzekoan, orraitio, ez ditu beti berri pozgarrienak artuko. Donostiako
Gotzaitegikoak uzkur aurkitzen ditu euskeratuta daukan Dabid'en Salmo-liburuari oniritzia eta baimena emateko. Maritxu Barriolak ezin zintxoago diardu euskal-liburuei
bideak irikierazten. Azkenburuan, lortu omendu Gotzaiaren Imprimatur Salmoentzat,
Zaitegi'ren Bidalien Eginentzat eta Eladi Larrañaga'ren Kristoren Antz-bidearentzat.

* Orixe-ren eskutitzak (Martin Oiarzabal apaizari), Karrael 1980-1, 33-39.
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Ala idazten diote Orixeri. Egia ote zan? Zaitegi'ren eta Eladi Larrañaga'ren liburuak,
biak izan zuten eliz-baimena eta bai ikusteko zoriona ere. Salmo-liburuarekin zer
gerta da? Orixek ez zuen argitaraturik ikusiko; beste gotzai baten egunetan, 1967
garrenean, Bereziartua euskaldunarenean, plazaratuko zan gotzai onen Imprimatur'arekin.
Eskutiz auetako batean jakiñerazten zaigu Zaitegi zanaren patxara eta opor-urtea
ere, alegia, Euzko-Gogoa atera gabe utzi zueneko urtea, 1953-koa. Eta Orixe bera
Zaitegi adiskidearekin asarre xamar ikusten degu. Min artu du aldizkarian agertu
diran olerki batzuengatik. Berak ez omen du Euzko-Gogoa ori irakurriko, olerki
zantarrik on artzen badu. Literaturak ez omen du izan bear ez buruak arintzeko, ez
gizona usteltzeko. Satsa sats, korotza korotz, gainxurituta ere.
Zer da, berriz, Untzueta orrena? Franco'ren indarrak Bilbon sartuaurrean Begoñako Andra Mari eleizako arduradun zegoen apaiza, ango Andre Mari bitxiak
gordetzen jakin zuena, atzera gero Begoñara eramateko. Baiña, Francorcn mendeko
agintariak, elizgizonak barne, ez zekiten egi garbirik esaten. Eta gogor eraso zien
Untzuetak eta garratz salatu gezurtien jokabidea. Salakuntza au, jakiña, oso erregarri
izan zan askorentzat eta ez ziran gelditu nonbait Erromaraño jo gabe. Erromako
erantzuna eskutitzean azaltzen da: garratz esan baditu ere, egiak esan baditu, ez duela
iñolako legerik ausi. Untzueta jauna egizale zuzena zan arren, kezkatia zalako edo,
beldur zan nonbait Orixe, kikilduko ez ote zan eta atzera egingo ote zuen. Pozik
ikusten du ez zala olakorik gertatu.
Lazgarria da emen ematen zaigun beste berri bat: estu eta larri iges egin zuela
bein armaz ilda gelditzetik. Bizibidea ateratzeko, ikullu-lanetan sartu bearra izan eta,
ango «negrito» batek arma izugarri batez eraso zion geiagoko gabe. Ordu artan
Jainkoaren laguntza igarri igarrian izan zuela dio. Baiña bai berak ere Jainkoaren
eskuari lagundu buruaz eta trebetasunaz. Lumaz borrokalari gogorra zanak bazekizkian nonbait beste beso-borrokako lege batzuk ere. Jainkoak ez zuen nai izan euskalpoema andiaren aita ikullu illunean bere egunak ain lotsagarri amaitzerik. Zorionez!
Eta poema aipatu dedan ezkero, eta aurreko eskutitz batean Lafittek esanari
garraztasuna kentzeko, ona emen Lafitte onek, Orixe il-berritan zer zion: «Segur obra
bakar hori aski laiteke norbaiten ospatzeko, eta eskuarak iraiten badu, gure ondokoek
aipatuko dute lan honen aberastasuna» (Herria, 17-8-61).
L. A.

Zaragoza'tik 1953g.-VIII-5gn.
Adiskide aundi: lanik es egiteko diagodazu, ongi ez ba'nago. Oraintxe ongi
nagola esan dezaket, baiña, zuk bezala gauzak patxaraz artuz, urte au opor-urte artzea
erabaki nun. Zuen orko berriak ere ez dira txarrak eta pozten naiz.
Untzueta'ren ori, Bidarrai'n dioten bezala, «nigar egingarri da». Bildur izateko
zan beti, eta, ara gertatu. Gogor mintzatu dalako Lauzurika'ri ta Colina'ri barkaeskea besterik ez balitza, gaitzerdi litzake —aiek askoz gogorrago, lapurka ta abar,
erabili duten arren— baiña beste aldera ioko ote du «integrista» gizagajo orrek? Guk

EUSKAL TESTODUN IDAZLANAK

947

ba-dakigu, argitasunean idatzi dunak balio dula, ez itzalaldian idatzi dezakenak;
arerioek, ordea, iskanbilla sortaraziko lukete, ta guretzat kalte, oraingoz, beintzat.
Gerorako ez du ondorio makurrik, eta gauden lasai. Bibao'ko Gotzaiak ez dula bere
Eliz-barrutian ongi artzen? —Jainkoa du ebazle Ark ere, ederki diagozuna, ta gurekin
baiño zorrotzago iokatuko da arekin. Nerekin ere ikasiko zenun gaurgero nola ari
diran Donosti'ko Gotzaitegian: alegia, Dabid'en Eresien nere itzulpena ez dutela
aztertu nai «nihil obstat» emateko, edo aitzaki maitzaki dabiltzala sei ilabete auetan.
Lenbizi, Agintari aundi orien baimena bear omen (erri-agintariena). Infandum! Relinquamus omne judicium Filio. Zaitegi'rekin orobat: Bidalien egiñak ere politika
gaiztoa iotzen dute. Dabid'en Eresiak itzik itz euskeraz ematea euskal-politika ote
da? Verbum Dei non est alligatum esan zigun Paul gurenak, baiñan Españian bai,
gogor lotua eta estekatua dago. Noiz arte? —Ez betiko, betikoa Jainkoa baita; baiñan
egunotan bizi geranontzat aski luze.
Aztu zaida len esatea: Untzuetak lasapide aundia luke Erroma'ko iritziarekin:«Las cartas son duras, pero perfectamente canónicas». Ez al dira milla bider
gogorrago arerioenak eta «tremendamente anticanónicas, calumniosas e inhumanas?»
Zuk edo adiskideren batek ori esanez idatziko balio, alper alperrik litzake orain; berea
besterik entzuten ez dio buruak utziko. Otoitz egin bearko ixil ixilik. Iainkoak osasuna
ta pakea biur dakizkiola, gizagaizoari.
«Eraman» (480 ioka-itz) eta «ekarr» oso poliki daude. Zertako nai ote dute
makinaz elaz-langille oiek? Aitzakia. Zaitegi oso atzera dabilla «Euzko-Gogoarekin».
Bilbaotar batek agindu beroak egin zition dirua aterazi arte, ta gero musu uts utzi.
Confesiones ez baiña Confessiones (latiñez) bear nuke. Zaude; D. Iñaki egunean
arkitu genun Iesu-lagunaren liburutegi batean, eta emango didatela irudi zaida. Patxi
Korta'renak ez nau arritzen, ez baita zuritzaile. A. Galdos izan balitza, bere burua
erakutsi naiko zun Eibar'en.
Goraintzi etxekoeri eta egon bizkor guziok.
Memento
NIKOLA

Zaragoza'tik 1953-XI-10gn.
Adiskide aundi: Egun S. Martin bezpera, ta zure gutuna. Zortzigarrenerako
iritxiko ote da au? —Ni ere irakurtzen irakasten ari naiz neskame baten alabari. Iru
urte ikastolan, eta ez ditu bereziten b, d, p, q. —Ni osasunez oso ederki. Zearo zearo
ez, baiña, ia zearo. Beste urtebete gorabéra, ezoeria garaituko dutala dirudit. Orixe'n
ere ugaldeak lur asko eraman omen beiko orrekara. Bi sarobi edo ardiborda errotik
eraman. Eriotzik ez alaere kristauarekin. Emen andiagoak izan dira an baiño. Oso
gutxik egin du ere io ez gaitun. Zurrunbilloaren marruak entzun zituten gauez atzarri
zeudenak. Iende gaiztoa gaude nonai ere ta ez da arrigarri.
Untzueta'renak pozten nau. Ez al zun eta ez al du zerbait bestera idatziko.
Mirande ori txori bitxia da. Iudutar (heberkera mintzatzen bide du) komunista,
nik ez dakit zenbat -ista. Ele ederzale oriek burua galtzen dute edozer ausarkeri ta
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gordinkeri ontzat emanez. Satsa gainzuriturik ere, barnean beti ustel. Zaitegiri esana
daukat ez dutala aurrera «Euzko-Gogoa» irakurriko. Mosu-garaiz, Iturriko laztana,
Ars amandi ta olako oriek «nec nominentur in nobis». Olerki-gudu ortarako gauza
bat igorri dute guziz nabarmena. García Lorca'ren La Esposa infiel antzera, emazte
zintzoabaiñan inciditdescriptiocoitus valde vivida. Gure adiskideE'tarN. apaizarena
da. Burua galdu ote du? Eta Zaitegik len-saria eman ote ledikion? Oarkizun batean
au ipintzen du egilleak: Ba-dakit Orixe'ri atsegin izango etzaiona. Irakurri diet Lekuonari eta beste zenbait apaizi, eta «euskaldunok ez omen dugu beti gizagaixo agertu
bear». Literatura orrek gizona asko buruarintzen du.
Donostiko Gotzaitegi ortan etzanik daude nere «Dabiden Eresiak». Gotzaiordeak
agindu omen zion M. Barriolari «Imprimatur» emango ziotela, «no condicionado al
permiso civil». Ia iru illabete igaro dira —diost andere orrek— eta ez ditut eskuratu
(Iraillaren 23gn.). Etsaiari emanak daude gizon oiek.
Lanean ari zerala. Gauza bat zuzendu bear duzu nik aditzan oarkizunetan oker
ipiñia. Nik Axularrenean daguidiçaio (dakidizaio) irakurri, dakidikaio ordez. Ez da
arrigarri, atsalde-erdi batean irakurri bainun Monzon'en etxean, bururen buru.
Patxi Korta ez ote da bein edo bein onara etorriko? Probintzi bereko dira.
Goraintzi etxekoeri.
NIKOLA
S. Martin eguna. Goizean oroitu naiz otoitzetan.

Zaragoza'tik 1953-XII-17gn.
Adiskide aundi: Zurea aski garaiez iritxi zan, eta bizirik arkitu nindun. Sortze
Garbi egunean goizeko bostetan ikullu-mutil batek marrauzaz io nindun, eta ez kali
(akabatu). Alfange aundi oietakoa zun. Bearrik neukan alboan makilla kozkor bat
ona. Burua atzeman nai zidan alegiñetan, baiña nik itzuri ixkintxoka, bein, berritan,
geiagotan, berari eraso gabe. Esia ausi ezin zula ikustearekin, gerrira keñatu nindun.
Alako batean eskuiñeko erpurua ukitu zidan —ez bizkor— bigarren koskoan. Gogorrago iotzeko asmoz besoa zabaldu zularik, gorputzera sartu nintzaion, eta, aren
besoaurreari giltza emanik, marrauza utzierazi nion. Biok elkarri eldurik giñegola,
indar geixko egin arengandik bereizteko, ta, lurrera erori nintzan, aren marrauzarekin.
Arek iges bere burua iskillo gabe ikusi zunean. Nonbait zeru osoa nere alde neukan
une artan. Ez du arek lanik egiten etxe ontan «El Negrito» deritzoten orrek, baiñan
erronkaz ari omen, nere betiko egurastokira agertu ba'nadi, konponduko naula. Onik
aurrera, makilla ez-baiña su-iskilloa eraman bearko lagun.
Emengo iendea odolzale da. Laterri ontan bi milloe lagun baizik ez ditularik,
urtean milla ta bosteun eriotze gertatzen dira kaliz. Lapurreta? Ortzak ostutzeko ere
gai dira, ta ez gezur-ortzak gero. Lizunkeria? Eunetik larogei sasikume. Zaragoza
au erri ona da beste askoren aldean; iru urte auetan iñor ez dute kali; baiña seigarren
ortan, besteak, iduri. Illabeteko bataiatuen agiriak neronek iaso nitun bein eta amarretatik zortzi sasikume. Colon'ekin etorri ziran aiek oso izen txarra utzi zuten emen.
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Lope de Vega'k, Quevedo'k eta Cervantes'ek ziagotena berbera diagote emen: «Las
Indias son refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados,
salvoconducto de los homicidas... Allá se van las mujeres libres» (Cervantes, El
celoso extremeño).
Emen begiak ernai bizi bearra dago.
Salta'ra ioatea ederki egingo duzu igaz bezala. Zangoetako auleri ori lo galduarena ote? Zu ez izaki ni bezain loti beroarekin ere. Loak indartuko zinduke.
Ezoeri? Axular'ek ezueri = reuma. Azkue zanak (G.B.) ezurretik ez-baiña ezo'tik zetorrela uste zun.
Osasun eta goraintzi etxeko guzieri.
Eguberri on!
Memento
NIKOLA

Zaragoza'tik 1954gn. Ilbeltzaren 16gn.
Adiskide aundi: Beraz gaitz orrekin zu ere. Gure nagusiari ere aurten egin diote
ebaiketa ori. Ez da beste munduko gauza, orain norinai egiten baitiote; baiñan argaldu
bear ori —biotza auldu gabe— etzaizu errez. Begira gero dieta oriekin! Or ba-duzu
sendabide bikaiña argaltzeko, naiko aragi ianda: «mate pampero» garratza edan ausarki. Nik or, Berraondo'n, goiz eguerdi ta arrats «asado a la criolla» iaten nun, eta
ur ortatik edaten. Ezoeririk bat ere ez nun sumatu. Otoitz egingo dut bereiziki zure
osasunaren alde. Ni ederki.
GERNIKA, n.° 24 oraiñarte etzait iritxi Altuberen artikuluarekin. Nonbait miñ
eman diote nereak, gogor xamar erantzun baitu. Oraingo onek K.O. utziko dula iduri
zait. Nik, ustez, aski goxo erantzun diot, baiñan egi bera da garratzena auzi ontan.
Ez dakit —itsu ez ba'nago— Polemikan oin artikulu politik beiñere egin ote dutan.
Ortarako moteldu naizala iduri zaio A. Mokoroari. Zuk zer derizkiozu? Jemein'i
erantzuna oso ongi artu zun; baiñan «Euskadi ala Euskalerria» ez ain ongi. Orduan
esan zidan bajatzen ari nintzala (moteltzen) polemikarako. Nik ez uste. Irakurritakoan
berari bialdu nai ba'diozu (J. M. Mokoroa, Sacramento, 7. Madrid).
Goraintzi eta egon bizkor.
Memento
NIKOLA

Zaragoza'tik 1954-Ilbeltzaren 29gn.
Adiskide aundi: Gaur berri onakin natorzu. Lenik, Labaien'ek au diosta:
«Zure salmoeri buruz esan zidan (Maritxu Barriolak), Imprímatur iritxi dula,
eta erabat Eladi Larrañaga'ren Imitazioarentzat. Markiegi'rena (G.B.) zoritxarrez
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galdutzat jo bear da. Zaitegi'ri berri ona eman nion, alegia, «Bidalien Egiñak» aren
lan ederraren «Imprimatur» eta baimena lortu genula azkenik».
Beste berri bat, zuretzat oso ona: atzo amaitu nitula S. Agustiñen Aitorkizunak.
Orain itxedon egin bear, liburua itzuli bearra baitut. Aita Aranguren Azpeitiarrak
utzi dit B.A.C.ren argitaraldia, baiñan aien Bibliotekako arauak oso zorrotzak dira.
Ez da gutxi ad mensem ere, eta gaiñera libuma etxetik atera.
Orain liburua nonai kozkatzen dutalarik, oso zailla ta egiña dimdit euskeraz
esateko, baiña nolabait ioan da. Iorratu bearra ba duke argitara baiño len. Egia esan,
zenbait aldiz euskera ez da latiñera irixten, batez ere activo-pasivo ta relativo oiengatik, baiña beste zenbait aldiz, eta geiagotan, nik uste, euskerak latiñari asko kentzen
dio.
X, XI, XII, XlII'garren iardunetan gure apaizek zema zabalik ikusiko dute
pilosopi-gaiak eta Iainkoazkoak adierazteko.
Berri auekin bizkortasun pixka bat sartu nai nizuke. Ez da ikaratzeko prostataren
ori, gure adiñera ezkero, guzien gaitza omen da, bada, ta Ipar-Amerikar sendagilleak
diñotenez, ebaketa ori gizon guzieri egin bear omen litzaieke.
Baiña biotz orrekin emai. Mate amargo, ez al zaizu agoan goxo? Ez al zaizu
on? Lengoan esaten nizun, nere eskutitza bidean galdu ez bada.
Bialdu zure berriak, eta, albait, onak. Iñoiz ba'da-ta, oraintxe nago zai.
Otoitz egin det bereiziki, eta zuk ere nitaz.
Etxekoeri goraintzi eta osasun
Memento
NIKOLA

III*
Edo Zaragoza'tik Lazkaora. Onezkero irakurleak badaki emen aitatzen dan Zaragoza au eztala Aragoikoa, Ameriketakoa baizik, eta Ameriketan El Salbador'ekoa.
An utzi genuen Orixe okullu-lanetan eta luma-lanetan, bein lumaz idazten, eta bien
okulluko tresnen bati eskua ezarrita. Bein ezpatari bein lumari eltzen zion Erzilla
gudari eta olerkaria baiño askoz jatorrago, benetan. Ez al da egia?
Piskaka-piskaka etxera abiatzeko bideak irikitzen zaizkio. Baiña ez etxeko pakegiroan murgiltzeko, Jainkoaren eta euskeraren alde lan egiteko aukera obeen billa
baizik. Lazkaoko Beneditarrak eta Maritxu Barriola ez daude geldi. Eztute pakerik
izango, Orixe Euskalerrira ekarri eta idaz-lanari osoan lotuta jarri arte. Gauzak,
itxuraz, ez dira gaizki atera. Orixe Lazkaoko Beneditarrenean artu dute, idazteko
aukera osoan, eta diru-laguntza ere lasai xamar duela. Au ere argi geldi bedi, Zai-

* Orixe-ren eskutitzak (III) Atzerririk Euskalerrira, Karmel 1980-2, 51-61.
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tegiren eskutitzean irakurtzen dana oker uler ez dedin. Lazkaoko ostatua ez du Orixek
ordaintzen; bestek ordaintzen diote ango egona eta lana.
«Jainkoaren Billa» eta S. Agustiñen Aitorkizunak aurrera dijoaz. Gaiñera, Berviarium Totum euskeratzeko lana. Eta guzti au gutxi dala edo, Olabideren Biblia
argitaratzeko lana ez dute, bada, gaiñean artu?
Orixek eta Oiartzabal jaunak eskubide zutela uste zuten Olabideren lana argitatzean esku artzeko, euskeratzerakoan ere lankide izan zirala-ta. Erromara ere jo zuten
jesuiten Nagusiengana. Orduan berotu ziran, nonbait, jesuitok, Formosatik aita Etxeberria ekarrita, Olabideren lan ori argitaratzeko. Orixerentzat ortik pakea. Baiña
bai naigabe piska ere.
Orixeren eskutitzen geigarri, oraingoan, beste iru-lau sartzen ditugu, Zaitegi
zanarenak. Orrela «Euzko-Gogoa» aldizkariko irukotea beingoz batera daukagu
emen, eta gai berdintsuei eragiten: Aita Olabideren Biblia, Bidalien Egiñak, O. ta
O.-ren euskal-gramatika (Orixe ta Oiartzabalena, alegia, elkarrekin zekarten gramatika-lana, euskeraz «Euzko-Gogoa» argitaratzen asia, eta 1963n erderaz Donostian
emana), eta beti ere lan-asmo berriak. Aurreko eskutitzetan esandakoen geigarri eta
osagarri ez datoz gaizki, guk uste.
Azkenengoa, urtez, askotxo geroagokoa bada ere, aurrekoen gai-barruan dabil,
eta Zaitegiren adiskide eta lan-biltzaillek atsegiñez irakurriko dutelakoan gaude. Olabide euskera ikastera eta lantzera nola itzuli zan ez omen da argiegi azaltzen Zaitegik
or aztertzen duen lanean (Jaunaren Deian euskerazko bibli-itzulpenez egindako lanean, alegia). Nik esango nuke Zaitegiren iritziak eta Jaunaren Deian azaldutakoak
elkarrekin konpondu eziñik ez dutela. Jaunaren Deia ortan esanak ere Olabide aitari
entzunetik ateratakoak dira. Luis Agirre apaizak, bere gaztetan, Arantzazun entzunetik, ain zuzen.
Emen Zaitegik esaten digunez, orraitio, Orixe ere aurkeztu zan Gasteizko lorejoko aietara (gerrate-aurretxoan), Ólabideren omenezko lanen batekin. Eskutitz onek
ematen digu berri jakingarri au. Baña Luis Agirrek, geroxeagoko eneespetxe-lagunak,
irabazi.
L. A.

Zaragoza'tik 1954-III-19gn.
Adiskide aundi: Iarrai zakiola obekitze orri. Ez duzuke, agian, uiTaketa bearrik.
Etxe ori ezaguna dut. Bein A. Beobide'k bazkaritara eraman nindun. Or doatzu
Aitorkizunen amaia. Dudatxo batzuk ba-dauzkat, kopia liburutik gabe atera baitut
eskuzko zirriborroetatik. X.,XI, XH'garren iardudunak, nere ustez, obekienik. XIII'garrena zailla da latinez ere, ta zail gelditzen da —besterik ezin— euskeraz ere.
Iduripeko: coelum, coelum coeli, terra, pisces, volatilia, zerua, emengoEliza, Apostoluak, kristau zintzo ta abar. Beste Agustin bat bear du ari iarraitzeko. Laister bilduko
ote naiz nere paperetara. Orain Maritxu Barriolak Donostian lan egiteko aukera ipinten
dit, eguartean, atsaldean nere esku geldizent naizala. «Breviarium totum» nai luke.
Kopiak aterako omen ditidate. Gure etxekoandréa New Orleans'en da alaba zaitzen
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gaixoetxean, eta gaur bertan galdetzen diot zer iduri zaion. Zuk ioateko diozu, noski.
Labaien'ek ere bai. Ikusiko.
ZENBAIT ITZ
Eite = forma (eitegabe = informe).
Antolagabe = incompositum.
Mukulu, mokor = cuerpo (no precisamente organizado).
Ortzantza = firmamento. (Uitzi'n, osantza).
Mukuluki = corporal (de natura corporis).
Gogaki = espiritual (de natura espiritus).
Gogakoi = espiritual (persona).
Goraintzi augustindar on oieri
Memento
NIKOLA

Zaragoza'tik 1954-IV-12gn.
Adiskide aundi: Datorren gabonillaren 12gn beteko ditut lau urte, I. L. onara
etorririk, eta egun orí aukeratu dut etxera itzultzeko, gure etxekoandere onen baimenarekin.
Nik nerez naiago nuke Lazkau'ko beneditarren gela bat, Elizatxora ta liburu-gelara eskubidearekin. Ayete'ra igaro al dira? Batere ez okerrago ordun.
Esan nizun «Breviarium totum» orren ori. Birlelo ta abar, itzak musikarekin
uztartzen lagunduko lidateke. Non nindagoke an baiño obeki?
Oraingoz ez geiago. Onezkero etxera bildua uste zaitut Pazkoetarako.
Nere S. Agustin noizbait iritxiko al zaizu. «Impresos» antzean igorri nizun, eta
zertifikatzerik ez dute emen ontzat artzen.
Duzula osasun eta Pazko on etxeko guziekin.
Memento
NIKOLA

Finca Miramar, Zaragoza, 3 de Septiembre de 1954. (Bigarren kopial. R.P. P.
Leturia S. J.
Roma.
Carísimo en Cristo P. Perico: De vuelta a Roma habrá Vd. hallado ahí mis dos
respuestas a su consulta: una directa y otra por medio del P. Eusebio, sirviéndome
él de asesor. Entretanto otra cosa me ha ocurrido de interés para los Jesuitas, para
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nuestro pueblo y para nosotros sus dos amigos D. Martín Oiarzabal y yo. Nosotros
dos somos, por decirlo así, los herederos o colaboradores en el Antiguo Testamento
del P. Olabide, ya terminado de traducir, pero que necesita algunas correcciones,
notas y prólogo, para lo cual suministraríamos nosotros material, de modo que entregaríamos la obra ya ultimada para la imprenta, salbo las notas que exige el Canon,
de las cuales y del Prólogo se pudieran encargar ustedes.
Entre los años 1938-40 estuvimos dos temporadas en Toulouse donde él residía,
corrigiendo y confrontando, y nadie como nosotros dos sabe las últimas tendencias
del finado en las correcciones, algunas de las cuales se hallarán en papeles sueltos
intercalados de nuestra letra, y otras nos autorizó hacer de palabra. Ultimamente, a
cualquiera indicación linguística que le hacíamos, «ale, ale» respondía; «póngalo
así». Sería lástima que esa obra cayese en otras manos. Don Martín es el más acreedor
en esto, pues a sus expensas fueron el viaje de los dos y la estancia en el Hotel, y
él ponía el papel e t c , para las cinco copias que le íbamos sacando. En Toulouse
estarán, si no las han trasladado a Castilla, dos copias manuscritas de toda la Biblia,
salvo algún cuademo de la primera copia que guarda D. Martín, y dos o tres libros
in folio de versiones hebraicas antiguas, una de ellas de un judío heterodoxo (no
recuerdo si es Reina), que pertenece a D. Isaac López de Mendizabal. Debe de ser
único ejemplar en nuestro País.
Es de considerar también que esta Biblia inédita y estos libros eran ya res
derelicta y destruida, a no ser por lo que le diré: Estando el P. Olabide en Bilbao,
tuvo noticia del bombardeo de Guernica, y «ay, mi Biblia!» exclamó. Don Doroteo
Ciaurriz tomó inmediatamente su automóvil y pudo rescatar ese precioso material de
entre las llamas, pues la casa estaba ardiendo por los cuatro costados.
Esto expuesto, ^sería mucho pedir a la Compañía, que ese material fuese trasladado, mientras nosotros preparamos la edición, y con todas las garantías del caso,
al Monasterio de Benedictinos de Lazcano, quedando allí en depósito únicamente el
tiempo que nosotros lo necesitamos? También hay el medio de sacar fotocopia, pero
no creo que haga falta si le merecemos suficiente solvencia. Necesitaríamos también
los libros adjuntos para las referencias y notas.
A ver, pues, P. Perico, si activa Vd. este asunto cerca del P. General, de modo
que para cuando nosotros podamos ir —ya le dije en mi anterior que yo me hospedaría
allí desde a principios de 1955— encontremos allí manuscritos, copia y libros auxiliares adjuntos.
Un memento por su Affm. en C. J.
NIKOLA
Agur D. Martin: Ez al zaizu gaizki idurituko nere eskutitzori. Lazkau'n nere
zai omen daude. Aita Nagusiak oso atsegin erantzun zidan. Nere ondoan asko ikasiko
omen dute euskeraz.
Onezkero irakurri dituzu Aitorkizunetako iru iardunak; amaikagarrena errexa ta
polita, besteak ez ain errexak. Latinez eta españeraz ere illun gelditzen dira. Nik,
beintzat, ditudanak egin ditut.
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Osasunez? —Betiko ezueri onekin, erri onek oso gaizki artu nau ortan, asieratik.
Bestela, osasunez erabat ondo.
Urrena arte.
Memento
NIKOLA

Stromboli ontzitik (Balboa, Panamá) 4-XI-54.
Oiartzabal'dar Martin iaun apaizari. Errosario'ra
Adiskide aundi: Azken orduan, Guatemala'ra ioan-etorri, azken agur eta abar,
ez nun astirik ukan irtetera nindoala gaztiratzeko. Ondo goaz Iainkoari esker. Panama'ko itxas-lepoa igaroteko baimena eskatu dugu; baiña biar goiza arte geldiarazi
gaitute. Eguerdiko ordubatean iritxi gera onara. Emen bero gaitza, dakizunez. Ala
ere gaur atsaldeon enbata, itxasoan zabal gaudela. Urrengo egona Curaçao'n egingo,
ta andik zuzen Bilbaora. Len Bartzelonara zoan ustez ontzi au, baiñan orain bidea
aldatu du. Neretzat obe. Bein Caribe itxasoa iragan ezkero, otzak asiko. Bizkor noa
Iaunari esker. Itxaso onek ez ote dit kenduko azkeneko ezueri kutsua? Gamu-odolak
aztertu ditidate, eta zuringokirik ez (albúmina negativo) eta gozokia ere (glucosa
negativo). Baiñan urea zerbait odolean. Vitamina'en bidez iarriko omen naiz ondo,
kirioetatik omen baita nere gaitza. Gaiñera ura edan bear asko xamar. Gaiñerantzean
osasuna erabat bikaiña, Iainkoak ala naita.
Orobat opa dizut zuri ere, eta elkarren berri ba-dukegu. Aita Leturiak oraindik
ez dit erantzun.
Goraintzi deneri.
NIKOLA

Lazkau'tik 1955 Ilbeltzaren 21gn.
Adiskide aundi: A. Leturia'k erantzun zion nere bigarrenari. Lenengoa ez omen
zun iaso.
Castilla Oriental'go Provincial'ari ordun idazten ziola, ta (aita Leturia'ri) ederki
iduri zitzaiola. Aita Azkona Asistenteak ere eskutitz ortan itz bi sartuko zitula «que
era cosa razonable y de desearse», gure eskabidea. Baiña A. Olabide zena Castilla
Occidentarera bialdu omen dute, A. Errandoneak esaten didanez; beraz ditekena da
A. Leturiarena kuku gelditu izatea. A. Errandoneari ere oso ederki derizkio. Bereala
idatzi zidan egiñalak egingo zitula. Provincial'a Ameriketan zala, ta idatziko ziola.
Itz onak eman ditute beintzat. Bitartean, esan oidana, «beti ba-dugu guk Mezaren
luzagarria». Zu etortzerako eskuzkoa onera karraiatuko ba'genu, emen asko lagunduko liguteke kopiak ateratzen eta.
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Emen bero bero asi dira lanerako bideak egiten. A. Mauro atzo Paris'a ioana
da da imprenta polit bat erosteko asmoan (ONU'rena bezalakoa). Revista bat aterako
omen genuke etxe ontan eta liburuak ere bai. Ederki nago emen. Gelan berogarria
ipiñi didate.
S.Agustiñen Aitorkizuneri bigarren eskua (azkenekoa) ematen ari naiz. Ba dauka
bearra. Xabarraldi asko xamar dauzka.
Beraz, bazatorrela zu ere. Asko pozten gera. Aita Agapito emen da. Nitaz arreta
aundia artzen du. Ni polikixago; oiñazerik ez, esatekorik; loa nekez xamarra... Bestela, gizendu naiz eta itxura ederra daukat, sekulan baiño obea, ta osasuna ere bai.
Pozten naiz zureak ere ongi izatearekin.
Goraintzai Agustin'dar oieri, eta
Memento
NIKOLA

GEIGARRIA: Zaitegi Plazaola Jokiñ'en lau eskutitz.
Guatemala'tik 1955gko. Epaillarren 27'garrenean.
Oiartzabal'dar Martin Apaiz iaunari. Argentinara.
Apaizkide ta adiskide on: Aspaldi ezkero, zure berririk eztut. Osasunez onik
egongo al zera lanean eten gabe ari izateko. «Euskalduna» orko aldizkarian irakurri
izan ditut zure azalkizun mamitsuak irakurlearen irakasgarri, Berri Ona azalduki.
Onezkero badakizu: «Orixe» on eta bizkorra Lazkau'n bizi da otoitz ta lan,
Iaungoikoa ta euskera esku ta gogoan. Beneditarren etxean bizi da orrenbeste ordainduta. «Agustin gurenaren aitorkizunak» eta «Jaungoikoaren billa» idaztia antolatzen diardu. Bigarren idazti onen «Sarrera» ta lenengo atala laister emango ditugu
gure aldizkarian.
Zu, adiskide, zertan ari zera? «Itun zarra» iruzkiñez emateko antolatzen ari
zerala egia ote da? Alako zerbait «Orixe»'k esan zidalakoan nagokizu. Lan ori nola
burutzen ari duzu? Arren bai arren azaldu idazu oren berri. Ni ere Itun zarrean
murgiltzeko asmotan ari nauzu. Oraindik ezertxo ez dut egin, egia esan. Biok lan
bera egin ez dezagun, zure erantzunaren zai nagokizu, nire lanari lotu bage.
Parantze'ko elertiaren edestia geurtz eman nai nizuke irarkolarako. Amaituxe
dut; badu oraindik orraztu bearra.
Aurten Sopokel'en antzerkiak (H'garren idaztia) argitarazi nai nituke. Egunotan
iarri omen dute salgai «Bidalien Egiñak»: obeki esan il onen azkenean, Labaien'ek
idatzi didanez.
Oraingoz besterik ez. Agindu K'ren baitan adiskide duzun
Zaitegi eta Plazola'tar Jokin'i
P.S. Olabide'ren «Itun zarra» osorik al duzu? Z.
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Guatemala'tik 1952 gko. Dagonillaren 9'garrena.
Oiartzabal'dar Martin Apaiz launari. Rosario'ra.
Apaizkide ta euskaltzale laztana:
Egun bertan eskuetara zait zure gutun ederra. Eskerrik asko. Baita eskerrik asko,
ortik gaztigatu baitidate arpide-saria ordaindu duzula gure aldizkariaren aldera.
«Euskal-izkera»z diozuna berorixe esan nion Orixe'ri, orain illabete El Salvador'ean. Bi aldaki ditu: bata aurrentzat, bestea ikasientzat; biotatik bat egin zezala
aldizkarirako esan nion, oso ederki baitago. Egingo didalakoan nago. Ain zuzen ere,
orain nere «Bidalien Egiñak» idaztiaren itzaurrea egiten ari zait, gero, Zarautz'en
argitaratzeko: nere euskeraren aberastasuna dala-ta, arriturik dago Orixe.
Orixe'ri bein ta berriz esan diot zuk ere gure aldizkarian idatzi bear zenula ta
idaz-lanak eskatzeko. Ez al didazu zerbait argitaragarri bidaliko? Poz-pozik argitaraziko nizuke idazle bizkortzat baitzaitut. Non duzu «Ianko ereslaria» ta abar, Estefania A. zanak euskeratuerazi zizuna? Agian besterik ba-duzu ondurik.
Idazle-mordo ederra dugu, noski, ta guzion buru Orixe andia: egiñ-egiñean ere,
Orixe orribiko eginda dago guztia Ameriketa'ko eguaroan ta inoiz bezin mardul
idazten ari zaigu, osasuntsu ta bizkor.
Zure erantzunaren zai-zai nauzu.
Tori nire agurrik bizkorrena.
Agindu euskeraren onerako Iainkoagan,
Zaitegi eta Plazaola'tar Iokin'i.
Guatemala'tik 1952 garren Gabonillaren lena.
Oiartxabal'dar Martin Apaiz yaunari. Argentina'ra.
Adiskide ona: Azkenengoz igorrri zenidan gutuna garaiz eskuetara zait. Eskerrik
asko. Iaso ote duzu «Eusko-Gogoa» 1952g. urteko 3-4g. banakoa? Beste zenbakia
egunotan ekarriko didate irarkolakoek.
Illabete ontan, Gabonetan, Orixe'rekin egoteko asmotan nauzu, Iainkoak onez;
garai ortan emango dit Orixe'k zure idaz-lana, nik uste, ta poz-pozik argitaraziko
dizut.
Ain zuzen ere, nire paper zar artean zure «Ianko ereslaria» ta beste zerbait olerki
arkitu ditut. On ba'deritzazu, aurrena gure aldizkarian emango dut, ipuin ederra baitda ederki euskeratua.
«Bidalien Egiñak» idaztiari azken orraztua ematen ari nauzu, irarkolara bialtzeko. Itzaurrea Orixe'k idatzi dit. Nekez bada ere, aurrera goaz gure aldizkariakin,
beaztopoak oro itzuriz. Iaungoikoaren aintzarik aundienerako ta euskeraren onerako
bitez gure alegiñak oro.
Tori nere euskal-agurrik kartsuena ta agindu euskeraren onerako Iesu'gan,
Zaitegi eta Plaza'tar Iokin'i
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Arrasate'tik 1973gko. Urtarrillak 15.
L. Akesolo K-O agurgarriari. Markinara.
Aita Agurgarria: Pozarren irakurri dizut askenengo Jaunaren Deian eman duzun
idazlana: zeatz, zorrotz eta iakintsu zatoz, oi duzunez, mende ontako gure Bibliitzulpenak gaitzat artuta. Zorionak biotz-biotzez.
Geure arteko lagun-iardunaldi ontan bidezko ote zait geigarririk edo zure lana
irakurri-ala buruak eman didanik adieraztea? Baietz uste dut, nik neuk beintzat, gogo
oneko gizon zeran ezkero.
Oarrok edo diralazkoak zeure lanari iarraiki ezarri nai dizkitzut.
309g. orrian Orixeren Urteko Meza bezperak aipatzen duzu. Ez al deritzazu
Orixek Olabideren Itun zahar eta Berria erabili zituenik liburu ortako epistolak eta
berri onak ematerakoan? Bekaldera itzazu ta auxe ikusiko duzu: zerbait ikutu edo
aldatu arren, bearrenean Olabideren itzulpena dago. Orixek berak esan zidanez,
Olabideri zor zion begiruneak ortaratu omen zuen.
Orrialde bertan «Zaitegi-ren Apostoluen Egiñak» aipatu besterik eztuzu egiten.
Zeure-zeure iritzia iakiteko gosez utzi nauzu, liburu ori daía-ta. Or ezarri dizut orduan
on-naiezko zenbait iritzi iaso nituen orritxoa.
Galdosen Dabiden abestietan ez al duzu Olabideren eraginik ikusi nolarebait?
Gogoratzen naizenez, Etxeberriak eta neuk lagundu genion Galdosi lan ortan. Nik
neuk bein baino geiagotan esan izan nion neure irakasle zanari: Olabidek onetara
iarriko luke ta beralakoan iaso oi zuen nik esana. Dana dala, Galdosen beraren lana
dugu.
312g. orrialdean Orixeren itzulpen-lana aipatzen duzu Jesusen Biotzaren Deyan:
«an argitaratutako lanik aundiena itzulpen-lana du Joanen Ebangelioaren 16 kapitulu»,
diozu. Zer esan nai ote du lanik aundien orrek? Eztakit arean. Beste batzuen ustez
oberik eman zuen Orixek. J. B. Deyan, Txori galdua, Bidea, Argia, Egia, Artzaina
naiz ni aztira gutxiagokoak. Mokoroak bein esan zidanez, Orixek idatzi dituenik lanik
ederrenak.
Benetan Ebangelioak laurak euskeratu ere egin ote zituen Orixek jesuiten arteko
zanekoan? Dubitat Augustinus. Ortaz lenengoetako Euzko-Gogoetan ari izan zanean,
nik neuk enuen gauza garbirik atera al izan. Egia esateko, ezezkoan lotu nintzan.
Geroago, bai, euskeratu zituen.
314g. orrialdean Areitio Durangoko semea aipatzen duzu. Auxe gaineratu nai
nizuke: Asieran ezr baina Loiolan zuteneko aren itzulpenean Olabideren aztarnak
ageri-agerian dira. Olabidek bere Itun Berria argitarazteke zuen oraindik, baina Olabidek berak berari utzita. Garai artako Areitio-ren bizkaiera osoagoturik ageri da.
Olabideren eragitez, eskierrik nago.
Olabiderena: Euzko-Gogoak banako berezia eskeini zion Olabide zanari. Okerrean ezpanago, eztut uste Olabídek «Leon-en jarraitu eta bukatu» idatzi dezakezunik.
Aren euskerara biurkera errazegi ematen duzu. Berari entzunda auxe dakit.
Kanpionek bere gramatikaren sarreran diona irakurri-ala, bere burutik ere euskaldun
motz izatearen lotsaria kendu-naia sortu omen zitzaion. Gogoratzen naizenez, Madrídeko lege-etxean euskerarik ez iakitea arpegiz arpegi iauki omen zion erdaldun
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batek. «Ezetz orrelakorik iauki emendik 6 ilabetera», erantzun gure Kanpionek. Esan
eta egin. Euskera ikasi ta Gramatika argitarazi egin zuen nafarrak ere. Ori izan zuen
eragile gure Olabidek, berari entzunda gera, erekin batera iru urte aunditan Loiolan
bizi izatea egokitu baitzitzaigun, Iainkoak onez.
Villasanteri bota diozun ziztada ederrik dago, eta zuzen, gizona.
Itun Berria berriz eta berriz itzuli zuen gure Olabidek, Guatemalako E.G.-n
Orixek adierazi zuenez.
Itun Berria argitaratu-ala, aren aldeko iritzia Orixek eman ziolakoan nago, ez
nago eskierrik, nere paperak Baionan dauzkat-eta. Baina orduko Euzkadi egunerokoa
aztertu-bearra zenduke... Iraizoz'ena gertatu bezala dakartzu.
Gazteiz'ko norgeiagoko artara Orixek ere io zuen eta Agirrek irabazi. Agirreren
lan ori nun aurkitu ote dezaket? Esaidazu mesedez.
Itun-zaar eta Berriarena. Guatemalako £.G.-an, Andimak eta biok Itun Zaarra,
Olabiderena, ematen asiak ginan, adibidez, Abestirik Bikainena: nik sarrera, gero
Olabideren itzulpena, ta Andimak aren iztegia, lotan baikenduen Olabideren itzulpena:
garai berean Orixek idatzi zion Jesusen Lagundiko barruti-nagusiari, ortarako bere
eskubidea erakutsiz. Erantzun ere etzioten egin, baina orduan artu zuten nagusiok
argitarazteko erabakia, Etxeberria Formosatik Euskadiratuta.
Lafitteren eta Mitxelenaren iritziak ongi zeaztu dituzu eta inoren beldurrik gabe.
Olabideren oi ez bezalako lana aztertuta gero, Mitxelenaren iritziaren aurrean oilartuta
ari zera zuzen eta bidez.
Erabat esan: artu nere zorionik beroenak biotz-biotzez, zure lan ederra dala-ta.
Oraingoz besterik ez. Goraintziak orkoei.
Jesukristogan apaizkide
Zaitegi eta Plazaola'tar Iokin.

IV*
Oraingo eskutitzok Orixe'k, Euskalerriratuta gero, Lazkao'tik eta Orexa'tik egiñak ditugu.
Etxeko aizeak ez zaizkio osasungarriegi egin eta, orregatik, osasunaren goraberak, atzera-aurrerak maiz etorriko zaizkio luma-ortzetara. Sendatzeko, besteak beste, Fitero'ko uretara eta klinikaren bateko egotaldietara jo bearko du. Eta bai beste
sendagarri batera ere: umore onera. Euskaltzain egin dute, alegia, Olinpoko jainko
txikien antzera, ezin illezkoa -inmortal- oietakoa. Zertako bada, osasunez kezkatu
eta bildurtu? Beraz, al danean al dan lan guztia egin eta aurrera.
Agustin donearen «Aitorkizunak» euskeratzea amaitu du eta argitara ematen ditu
Donostia'ko Gotzaitegiko baimenaz.
* Orixe-ren eskutitzak (IV) Lazkao-tik eta Orexa-tik, Karmel 1980-3, 53-62.
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Noizik bein Gramatikazko gaitxoren bat ere ikutuko du. Lenago ere esan genduenez, O. eta O'. (Orixe eta Oiartzabal'ek) biak elkarrekin gramatika berri bat
antolatzen ari ziran, geroago agertuko zana, eta punto batzuk elkarrekin argitu bearra
sortzen zitzaien aditz-formaren bat zala, itzen bat zala, eta ola. Gramatika ortatik
kanpokoa dirudi euskal-sintaxiazko lan batek, beste izkuntza batzuetako sintaxiarekin
bekaldeturik, konparaturik, egitekoa. Gizon bakarrarentzat lan astunegia dala-ta,
Oiartzabal jaunaren laguntza eskatzen du, bien artean egiteko.
Bezperak (eta Konpletak ere bai) euskerara itzulita dauzka eta nonbaiteko errietan
asi nai omen dute kantatzen. Lan au oso begikoa du Orixe'k; orrela oitura zar bati
eutsi eta bizi berria eman nai dio, batez ere gure erri txiki euskaldunen onerako.
Izan ere, oitura zarra izan da gure eliz askotan Bezperak kantatzekoa. Errosarioaz
eta dotriñaz (itzalditxoaz) batera, igande arratsaldetako elizkizuna osatzen izan du.
Agirre Asteasukoaren itzaldietan argi ikusten degu. Ona nolako kontua eskatzen dion
bein kristauari: «Begira izan ote dezun Meza Nagusi, Errosario eta Besperatik iges
egiteko oitura lotsagarria? Badakit gauz oietako bakoitzak etzaituala beartzen bekatu
larriaren azpian. Baña denbora berean ezin ukatu diteke kristau asko daudela jakin
bear dituen gauzak ez dakizkienak... Zer izango da, bada, oez, jaietan iges egiten
badue Meza Nagusi, Errosario, Bezpera, Dotrina eta obra onetatik?».
Errosarioa eta dotrina, jakiña, euskeraz izaten ziran, baiña Bezperak latiñez,
oraintsuarte. Eta au Euskalerri osoan. Oitura au errezago egiteko, antziñako otoitz-liburu askok sartzen zituzten igandetako Bezperak eta abar, Baiona-aldeko euskerazko otoitz-liburuetan beintzat, eta Bidasoaz onuntzakoetan ere bai banaka batzuetan.
Gizaldi ontako bi aipatu ditzazkegu, gutxienez: Marzelo Zelaieta eta Aita Elizondo'ren
Kristaua bere Pont-elizan (1911), eta Beinza-Labaien'go Felipe de Jesus Etxebarria'ren
Bisitak (1926). Bezperak kantatu nai dituztenentzat latiñezko Bezperakin daude. Eta
entzun bakarrik nai zituztenentzat ere baziren beste euskal-liburu batzuk, salmo bakoitzaren orde otoitz batzuk egiteko aukera ematen zutenak. Aita Kardaberaz'en izenez
ainbat aldiz argitaratua izan den Eskuliburua, esaterako.
Urrengo urratsa Bezperak latiñez eta euskeraz ematea izan zan gure eliz-liburuetan. Aita Polikarpo Iraizoz, aurten il danak, eman zuen urrats au, Iruñan, Neketako
Ama Birjiñaren irarkolan latiñezko eta euskerazko besperakin liburutxoa aterata.
Aurrerakada galanta izan zan au, noski; baiña ez luzaroko. Orrela, Besperak latiñez
kantatu arren, euskera or latiñaren argigarri ematen zala dirudi, euskaraz kantatzeko.
Laster sortuko da giro berriagoa, salmoak eta gaiñerako guztia euskeraz eman
eta kantatzekoa. Orixe beraren Meza Bezperak agertuko dira aurrena, 1949n argitaratuak, baiña zenbait urte lenago egiñak. Emen ere latin-euskerazko giroan gaude
oraindio. Urrengo urratsa eta aurrerakada euskera utsezko salmo eta kantuetarakoa
izango da. Eta ontan Orixe etorri zaigu aurrelari, eta Iratzeder jarraitzaille. Orixe,
salmoak punto edo rimadun bertsoz ematen dituela, eta Iratzeder bide estuagotik,
rima eta neurri berdiñeko bertsotan. Orixe Lazkao'ko beneditarren ingurutik dabila,
eta Iratzeder Beloke'ko Andre Maritik.
Eskutiz auetan ikusten ditugu Orixe'k ontan zerabillen lanaren zenbait gorabera:
nola zijoan itzultzaillearen lana, nola zabaldu zan erri batzuetara euskerazko bezpera
aien berri, non kantatzen edo kantatu nai zituzten, nola zijoan gero inprentaz atera-
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tzeko asmoa, patxara geiegiz itzultzaillearen iritziz, ez berak nai bezin azkar. Lazkao'ko prailleak nolabait ere ez ziran guztitara eltzen, ez ziren nai bezin arin inprentatzeko gauza.
Emen dator bigarrenez Olabideren Bibliaren auzia ere. Ez da ageri Jesuiten
nagusien erantzun argirik. Biblia ori argitaratzeko prestatzea beste egitekorik gabe
Formosatik ekarri dute Aita Etxeberria. Berak eta Orixe'k elkar-ikuste bat ere izan
dute. Eta guztiaren ondorioa zer da? Orixe eta Oiartzabal'entzat ez batere atsegiña.
Biok Olabide'ri bialitako oarkizunen aztamarik ez omen zan agertu Olabide'ren Pabeko paperetan. Ez dago zer egiñik. Jesuitek berentzat nai omen dute totum honorem.
Orixe'ren eta Oiartzabal'en auzia galdua da.
Erlijiozko lanez landa, Orixe'ri beste lan bat ere agindu edo eskatu diote: euskal
dantzez liburutxo bat egitea. Dantza Nagusitik asi da, eta aurrera jarraitu nai du. Zer
geiago egin ote zuen? Dantza Nagusia dalako ori Omenaldi-liburuan agertua omen
da.
Azkenez, beste elkar-lan bati ekitea eskatzen dio Oiartzabal adiskideari: «Baratza-iorra» dalakoa. Nonbait, kritika-lana da emen asmotan darabillena, baratz txiki
baten barruan egitekoa: Euzko-Gogoa, Egan eta Yakintza aldizkarietan azaldu diran
lan batzuk jorratzea, euskeraren aldetik eta moral-gizabidearen aldetik. Lan ontan
odola beroegi jarriko ote zaion bildur da bera. Aitorpen polita. Eta Oiartzabal bezelako
gizon bat, pake-girozko bat, gibel aundi eta beazun gutxiko bat artu nai du lagun,
eztabaidan sartu ta bere onetik ez ateratzeko, odol-berokeriak neurri onera ekarri
arazteko. Aitorpen au ere ez ote da bestea bezin polita eta jasotzekoa? Ez ote du
besteak aña balio?
Degu = dugu, iauna = jauna eta olako bikuntzak Orixe'renak dira.

Oiartzabal'dar Martin iaun apaizari.
Adiskide aundi: Bizi naiz bai, baiña lanerako aski illik nago, zazpi illabetetan
mikorik egingabe, esku zorioneko auengatik. Ezueriak gogor jotzen nau. Orain arindu
zait poliki Fitero'n urak artu ezkero... Bestela, osasunez oso ondo. Nai duzuna esango
duzu, baiña foto oietan zartua agertzen naiz, eta oiek ez diote gezurrik. Oso galdurik
nengoan aldi artan; larru-azal asko sobrante. Orain legundu zait aurpegia ta asko
gaztetu naizela esaten didate. Ez da guzia gezurra.
Emen dauzkat mai gaiñean zure irurak erantzunik eman gabe.
Ni zurekin nago -KE ortan. «Para mí la idea de posible (no me gusta la palabra
potencial), es más abstrusa y posterior a la de futuro». Baiña gaur ez da sori -KE
orri gerokoaren adierazkizun soilla ematea. Mokoroak ez du aditu nai ere (belarriak
ixten ditu) n-eza-ken = nuken (noizaldi berdiñean): esan nezake = erran niro = esan
nuke.
Unusquisque in sensu suo abundet.
Kopiatzeko lan nekagarri ori (Ganboarentzat) utzazu.
Itsu = ciego; katsu = miope (AN-lar).
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Olabideren Biblia? Mundu guziko arrazoiak eta bat geiago eman ditidate itz
ederrekin. Oraintxe nago Castilla Occidental'go Provincial'aren azken erantzunaren
begira. Luzatzen du. Aita Landaburuk itzez esan zidanez Nagusi orrek au uste omen
du: irarkolarako antolatu bear dunak, gu biokin izketaldi batzuk egitea naikoa dula.
Aixta txikurrun-txakun
mendian elurra;
asi baiño lenago
ba-nuen beldurra.
Noiz zator onontza? Ez duzu tutik esaten.
Aurkene sendotu dedilla.
Etxekoari goraintzi.
Memento
NIKOLA

P.S. Etorri bainintzan etorri, ez diot egin eskutitz bat ere Quito'ko arrebari.
(Ez noizko ez nondiko argitasunik gabeko eskutitza da Orixe'ren au).

Lazkau'tik, 1956-22-11.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Buenos Aires'a.
Adiskide aundi: Lengo batean bialdu zidaten Jesuitek Aita Patxiko Etxeberria,
A. Olabideren Itun zarra argitaratxekoxe Txina'tik deitu dutena. Esan omen die
nagusieri, lan ori ez dala arentzat egiten dana, bañan agintzen dunak ez du erregutzen.
Gizagaizoak lenengo galde au egin zidan: ia zer texto erabili zun itzulkizuna egiteko.
Kontuak atera!
Toulouse'tik «Manuscrits du P. Olabide» beste ezer ez omen du ekarri Bilbao'ra.
Gure oarkizunen papertxo aien zantzurik edo arrastorik ez omen da.
Zer egin genezaken galdetu zidan, eta besterik ezean —esan nion— kopia bat
eman zegigutela guri, geuron oarkizunak ipintzeko. Artan geratu giñan.
Erroma'ra doa bi urteko. Ango euskalzaleek lagunduko omen diote.
Causa finita est.
Oso neketan ari naiz idazten, eta barkatu laburtasunari.
Memento
Ormaetxea'ar Nikola

Goraintzi A. Beobideri, or baldin ba'da, eta gaiñerako Lateran'dar oieri.

962

L..AKESOLO: IDAZLAN GUZTIAK

Lazkau'tik, 12-IV-56
Oiartzabal'dar Martin iaun apaizari. Errosario'ra
Adiskide aundi: Ez egon kezketan nere osasuna dala-ta. Poliki iartzen asi naiz.
Ez zan negu gorrarengatik. Bi illabete terdi oiean egin ditut oiñaze ta sukar. Berogarri
ederra nedukan. Zer gertatu zait bada? Eguberriko amabostaldian zernai ian eta edan
nezakela esan ziran sendagille batek. Ordun ongi nengoan. Baiña, neurria gorderik
ere, gaitz egin zidan.
Lanean asi naiz. Ez dakit esan nizun, baiña Agustin gurenaren «Aitorkizunak»
gotzaitegian da (Donostikoan) Eleiz-baimenaren eske. Urtearen askenerako atera nai
luke Pio Montoya iaunak.
Bezperak ere egin nitun puntu edo rimarekin eta Eliz-baimena ba-dute —Akitza'ko Gotzaiarena—. Laister asiko dira abesten. Naparroako Oskotz'en lenbizi.
Orain beste lanak utzita Dantzarengaz liburutxo bat egiteko agintzen didate.
Datorren igandean noa Bedaio'ra ango gizadantza ikustera, eta berela asi bearko.
Iainkoak emango al dit osasuna, nere beste lanak egiteko.
Emen ez da berriagorik.
Goraintzi beroak Aita Agapito'k.
Memento
NIKOLA

Etxekoeri milla goraintzi eta asko pozten naizala aien osasun onaz.
Zure kartak illabete ta koska egin du bidean.

Orexa'tik, 10-IV-57.
Oiartzabal'dar Martin iaunari. Ernani'ra.
Adiskide aundi: Lenbizi Pasko on Jainkoaren grazi ugariekin. Aspaldion ixilik
gaude. Lengoan eman zitidaten Labaien'ek goraintziak zure kexi.
Ni askoz obeki nago. Illabete onen lenean ia oso etsirik egon nintzan, baiñan
orain beste gizon bat naizela esan dezaket. Lanean asi naiz. «Dantza Nagusia» bukatu
det. Labaien'ek arekin liburutxo bat atera nai du. Nere liburuaren beste atal bat egin
det, eta aurrerako argitasuna ta kemena sumatzen ditut, Jainkoari esker.
Santa Kurutz egunean erriko pestaburu degu, ta nai baduzu etorri, mami puxka
bat jango dugu.
Gure etxekoak milla goraintzi.
Memento
NIKOLA
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Orexa'tik 9-VIII-57.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adiskide aundi: Osasunez nola nagon? Onezkero ez dit axola aundirik ematen
«ezin-eriozko» edo inmortal egin bainaute. Ixaak-ena neronek eskatu nien baldin-itz
bezela.
Osasunez, bada, poliki antzean irugarren illabete ontan. Negurako ongi-xamar
jarriko ote naizen itxaropena.
Bi jesuitek agertu bat egin zidaten igaro dan Maiatzaren 20'garrenean. Zertara?
Itzez esango etorri zaitenean.
Aita Patxi Etxeberriak ez dit igorri oraiño kopiarik, eta ez dut itxaropen aundirik
ere. Gure adiskide oiek berentzat nai dute totum honorem.
Saubion'go iztegitxoa... neque si Spiritus Sanctus est... ez neukan gogoan.
Emengo ficheroa ere, Euskaltzaindirako egiña neukana, itzalia da. Oinbeste lan galdu!
Osasunez poliki zaudenak pozten nau. Lazkau'ko beneditarrekin zerbait egin
ote daiteke? Iende gutxitxo. Erromatik aurten etortzekoa ba-dute bat, bizkor samarra.
Aita Mokoroa'enyzc/zeroa or daukate gordea irurogei ta geiago papeletarekin. Ba-da
lanean asteko aiña.
Ez dakit zer ari diran nere Bezperakin. Eznaiz asko gauza idazteko ere, ta aspaldi
ez dut ango berririk. Oskoz'ko apaiza ez zan oraintxe asi lenbizi eman bear zitulata. Eliz-baimena ba-du Akiza'tik. Puntuetan edo riman dago, ta musikarekin multikopian. Aita Patxi Aizpuruak atera zun, eta kopiak ark dauzka.
Besterik gabe, laister arte.
Etxekoek milla goraintzi.
Memento
NIKOLA

Orexa'tik, 57-XI-5'gn.
Oiartzabal'dar Martin iaun apaizari.
Adiskide aundi: Zurea iasoa det. Ni karta au egiteko sei egunez aurretik asi naiz,
zer gerta ere. Alegia, Asi-gripe orrek oiean dauzka gure etxean amabitatik amar. Ni
oraindik ez nau atxitu, baña bildur naiz, eta orregatik, dagola karta au datorren
larunbata arte. Orduan bat edo bat ba'diteke au Tolosara eramateko. Astelenerako
iritxiko al zaizu.
Beraz Martin Guren aundiak Iainkoagandik ekarri detzaizula eskuak bete doai.
Ni gero ta polikiago. Maiatzaren 21 ezkero ez dut ukan erorikorik edo eraso
gogorrik. Urrilean bost kilo irabazi ditut. Egunero Elizara asi naiz. Oinbestean pozik.
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Aita Ixidor Baztarrika emen nun lengoan, Bezperak dirala-ta. Eraman ditidate
Completak ere, bai gipuzkeraz, bai bizkaieraz. Matximenta'n ematen dira Bezperak
euskeraz. Beste errietatik ere eskea asi da. Argitara eman bearko lenbailen.
Nik asi dut liburuaren bigarren alderdia. Orain tarteko lan batean ari naiz: Euskaltzaindian sarrerako itzaldia antolatzen, Gaia, «Leitza'ko mintzo-doiñua».
Nere burua arin xamar dago, ta emen bukatuko dut, gero izketaz iarraitzekotan.
Etxekoak milla goraintzi.
Memento
NIKOLA

Orexa'tik, 1958-I-16'gn.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adiskide aundi: Zurea iaso ezkero au gogoak eman dit: zu onara etorteko oker
dagola, ta lokazti izugarriak daudela, ta ni or agertzea obe litzakela. Neretzat astelena
da egunik oberena. Datorren ontan, 21'garrenean, astelena, noski, joango nitzaizuke.
Astelenetan amabostero etorten da «Atalloarra» Orexa'raño. Beraz, nik, orrara eguerdi aurrean iritxi, ta illuntzerako Tolosa'ra, aski nuke.
Lanerako gogoan omen zaude, Aita Ixidor'ek dionez. Ni ere bai, bada, ta lenago
bezela asi naiz ziztu osoan, «Jainkoaren billa» ori aurten bukatzen ote dudan. Tarteko
lan batzukin, iakiña.
Zuk zeure asmo ta burubideak ba'ditukezu, nondik asi, zer egin. Nik nere aldetik
lenengo lan berria, onako azalkizun edo thesi au: izkuntza guziak batetik ote datozen,
beraien itz-urrenari edo Syntaxiari begiratu ezkero. Ustekizun edo hypothesi bezala,
beintzat. Oarkizun batzuk ba-ditut Prantzian utziak, ez dira gauza aundia; baiña, zuk
atzera egiten ez ba'duzu, bion artean osatuko genuke. Neretzat bakarrarentzat lan
astuntxoa.
Nik zati auek aztertu nitun latiñezkoak: Dial. II, De Oratore (osoa), de vita et
moribus Catilinae, eta De bello gallico (zatiak). Griegoz Homer, Platon, Xenofon,
Anakreon (zatiak). Ondorio au atera nun: Salustio 97% aldiz euskeraren itz-urrenera
irixten dala, Kaiser 95% aldiz eta Kikeron 94% aldiz. Gaiñerako latitarrak ortik asko
ieixten dira. Griegoek asko galdu zuten itz-urrena. Platon ez da irixten askotan 60'tara
ere. Ezago Xenophon eta abar. Homer ere berriago da itz-urrenean Vergili baiño.
His positis, eta iaponesa ta turkoa euskerarekin berdin dirala, ta gaiñera, izkuntzak,
zenbat eta literatura zarragoa duten gurera geiago urbiltzen dirala, uste izateko da,
len-lenbiziko izkuntzaren itzurrena gure auena dala.
Beste aztergai bat:... «Baratza-iorra» izena dun kritika bat egin genezake biok,
«Euzko Gogoa, Egan eta Yakintza» aurkintza ditugula. Bai siñeskizunean, bai ele-ederrean, gure gaztedia ezkerrera doa. Aro obeak etorriko dira, Iainkoak onez. Iakiña
O ta O'ren izenean. Zer iduritzen?
Ni gero ta obeto osasunez, Iainkoari esker. Odolak berotzen ari zaizkida, ta zu
bezelako galga baten bearra izango dut oraindik ere, geiegikorik ez esateko.
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Or itz egingo luzeago.
Etxean guziak ongi. Argi gaixoak makurra ukan du: lenengo aurra Cesarea'ren
bidez atera zioten, eta bereala il zan.
Guzien kexi goraintzi.
Memento
NIKOLA

Orexa'tik, 1958-IV-25'gn.
Oiartzabal'dar Martin iaun apaizari. Ernani'ra.
Adiskide aundi: Noizbait ere garai da bizi-zantzua emateko. Erramu biaramonean
bildu nintzan etxera. Igaz bezala bezalaxe. Apirilaren len-astean erorialdi aundi bat
izan nun, geiago ezertarako ta iñorako gauza izango ez banintza bezala. Ezin-jana,
gora-naia, zorabioa izan ditut lagun ia oraintxe arte. Oraindik ez naiz nere onetara
etorri, baiña laister etorriko ote naizan. Odolaren aldia izan ote da?
Bearrik ere, lana mendean daukat, beste argialdi pare batean bukatzeko eran.
Jainkoa lagun, oinbeste adiskideen otoitzak bultzatuta iritxiko al naiz azkeneraño.
Egualdiak ere gogorrak egin ditu illaren lenengo egunetan: elurra, izotzak eta
euriak. Orain eguzki ederra agertu du. Eguzki asko artzeko agindu zidan sendalariak,
eta tisikuen biziera egiteko, au da, etzana. Txintxo entzungo diodala nago.
Ez dut asmorik bigarren tximist-erai txanda artzera ioateko. Ezueritik obetoxego
noala iduri zaida.
Eta zu? Goizero olako zurubi-sailla igotzeko, Gurutze bide polita daukazu.
Aita Ixidor'i egin nion Lasartetik, eta ez dit erantzun. Ni Lazkau'ra ioan al
izatea, gerta-ez gertako gauza zala esaten nion. Bezpera'en berririk ez dakit batere.
Igaz Eguberrietarako argitara emateko asmoa zuten. Gauzak patxaraz artzen ditute.
Besterik gabe, milla goraintzi Eusebi ta Estefani lengusueri, eta zu nitaz.
Memento
NIKOLA

Orixek Oiartzabal jaunari bialitako azken eskutitzak dituzu emen, irakurle. Osasuna martxoko eguraldia bezela dabilkio, bein eguzki, bein goibel. Eriotza ez du
urruti. Bi urraketa, bi operazio ere egin dizkiote, bata bestearen ondoren. Noizik
bein, osasuntsu eta sendo aurkitzen du bere burua, eta argi samar ikusten du etorkizuna; baiña gaitz bat uxatu duela uste duenean, beste bat agertzen zaio, alde bateko
edo besteko ajea.
* Orixe-ren eskutitzak (V) Oiartzabal Jaunari, Karmel 1980-4, 59-72.
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Beste ezbear bat ere gertatu zaio: erriz-erri, etxez etxe ostatu billa ibilli bearra.
Orexa utzi bearra izan du; ez omen du an, erdia baiño geiago berea duen etxean,
ostatuz jarraitzerik; legeak ez omen zion babesik ematen eta kanpora joan bearko du.
Zorionez, bere illoba batek, J. M. Aranalde apaiz meza eman berriak eskeiñiko dio
bere etxea Araman. Eta oni jarraitu bearko dio, Arama'ra lenbiziko, eta Emani-aldera, Zabalegi'ra gero. Illoba au izango du azken-egunen gozagarri, eta gaiñera
euskalari on eta ikastuna aterako zaiolako uste ona du. Ain zuzen, eskutizkide duen
Oiartzabal apaiza Zabalegitik urbil bizi da, eta andik ara, alkarrekin jarduteko, eskutitzetara jo bearrik ez dute izango. Aoz ao itz egiteko aukera izango dute, elkarrengana
bildurik. Bein, orraitio, elkar ikusteari luzeiritzirik, kezkaz idatziko dio lagunari, ea
gaixorik dagoen ala zerk atzeratu duen lagunaren etorrera.
Orrez gaiñera, betiko gaiak joko ditu eskutitzetan. Batetik, adiskidetasuna erakusteko eskutitzak dira. Orixek ez dio bere buruari barkatu nai, San Martin egunik
igaro bazaio, adiskideari bere zorionak eman eta otoitzak eskeiñi gabe. Eta mingarririk
gertatu bazaie, esaterako Olabideren Bibliarekin gertatua, adiskidearekin ustuko du
bere biotzeko samiña.
Bestetik, betiko gaia euskal-lanena dute. Bien arteko Gramatikaren goraberak.
Bespera-konpletenak, Jainkoaren billa, Orixeren lan nagusia, eta abar. Azkenengo
biok argitaratzeko Lazkaoko beneditarrak dabiltz tartean.
Baiña guk gaur beste lan bat aipatu nai genuke emen, Orixek Oiartzabali iñoiz
aipatu gabea, eta aurten argitaratu berria: Aita Benito Gurenaren Erregela. Lazkaoko
prailleentzat euskeratu zuen eta aurten, Benito santuaren XVgarren mende-urren
onetan argitaratua izan dan ezkero, ez degu ixillik utzi nai, ezer esan gabe. Opari
ederra beneditar euskaldunak beren Aitari eta Europako Zaindari dan Benito doneari
egin diotena liburu onekin. Liburu eder mardula benetan, sarrera eta eraskin mamitsuz
omitua. Aurretik, Benitoren berri emateko, Aita Begiriztainek euskeraturik, Gregorio
Andiaren Elkar-izketako liburu bat erantsi diote, eta ondoren, beneditarrek munduan
zear eta Euskalerrian izan duten eta gaur duten zabalera aurkeztu digute. Eta erdian,
91garren orrialdetik 282garrenera, Benito Santuaren Erregela, Orixeren lana.
Azken-aldean auxe irakurten degu: «Benito Santuaren Erregela au Nikolas
Ormaetxea «Orixek» euskeratua da. Lazkaoko Benditarren etxean egin zuen 1955.
urtean bertako Aita Nagusi Alberto Begiriztainek eskaturik, eta Aita Patxi Aizpurua
idazmakina lanetarako lagun zuela, askotan gaixorik oean egon bearra izaten bait
zuen eta oetik egiten itzulpen lana».
Orra itzotan Orixeren azken urtetako irudi bizia, askotan miñaren miñez gurutzeari josirik, baiña beti Jainkoarentzat eta euskerarentzat etengabeko lanean.
Azkenengo eskutitza, Oiartzabal jaunari egiña, 1960ko Azarokoa du. Andik
bederatzi bat illabete geroago Jaunak eraman zigun bizion artetik, betiko atsedenera.
Oiartzabal jauna Bilbora aldatu zan, Begoñako Apaiz zar Agurgarrien etxera. Emen
ezagutu genduen, 1966n il zan arte. Goian begoz adiskide eta euskal-idazle andi
biok.
Oraingo eskutitzon geigarritzat, beste iru eskutitz jartzen ditugu, Orixerena lenengoa, baiña urte asko lenago egiña, 1949koa; beste biak, Zaitegi zanak, EUZKO-
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GOGOA aldizkariaren zuzendari zanak, Olabideri egin nai zion omenaldirako Oiartzabali egiten zion eskariarekin. Besteen osagarri, ongi etorriko diralakoan gaude.
Besterik gabe, azkena ematen diogu Orixe zanaren eskutiz-mordo oni. Eta, ain
zuzen, asieran aipatu genduen irukotea, Orixe-Zaitegi-Oiartzabal, batera ikusten degula.
L.A.

Orexa'tik 19S8-VII-3gn.
Oiartzabal'dar Martin iaun apaizari.
Adiskide aundi:
Beti erantzuteko eta erantzuteko, ta azkenean berriz atxitu nauzu. Ez, bada,
osasunez okerrago nagolako. Ortik etorrita bi illabete kaxkarrak igaro nitun; baiñan
arrezko obeki noa, polikitxoaz ere. Zangoetatik nagi ta eskuetatik baldar, bai; bestela,
ordea, ez dute ezagutu nere bizi guzian gaur bezalako osasunik. Margo biziak, urdail
ona, biotz obea, auspoak ere on; baizik ere, mintzoa daukat motel, erlasa edo marranta
banu bezala.
Ulabete onen erditik ara Arantzazura deitua naiz, eta egunak noiz izendatuko
ditidaten nago. Egun bereon egin diot Aita Nagusiari, ta zuri ezin esan noiz emango
ditudan nere ikasalditxoak.
Ernai ibilli Lazkau-'rekin. Etxe zakurra da ua. Ni ez naiz ausartzen ioatera,
asmoetan banintzan ere. Zaindu ezazu zeure burua.
«El lenguaje vasco» ortan egizu nai duzuna, ta nik ontzat emango. Zertanbait
erara ez ba'gago, batak besteari errua erantsi dezaigun, eta kitto. Nik nere «Jainkoaren
billa» bukaturik daukat; aldakiak ateratzen ari zaizkit, bai Lazkau'n, bai Tolosa'ko
Sakramentinoetan.
Olabide'rena Andre Marietarako agertzekoa zan, ustez, baiñan irarkolan atzeratu
egin dira. Ala ere, diozuna, Eguberri aldera argitan izango omen. Zer atsegiña! Zaitegi
ere ari da E.G. banako bereizi bat A. Olabide zanaren goratzarretan ateratzen. Nere
lana iasoa du, lengo astean idatzi zidanez.
Zaude bizkor. Goraintzi lengusueri, eta
Memento
NIKOLA

Arama'tik, 1958-IX-19'gn.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adiskide aundi:
Ematera noazun berritxo batek arrituko zaitu: atzoko egunez bota ninduten etxetik. Etxearen balioa baiño geiago nerea ba'dute ere, nik ez dut agiririk, eta arrebak
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bere itun-paperetan ez du nere aipurik egiten ni etxera biltzeko edo olakorik. Beraz,
legez ni etxetik landa bialtzeko eskubidea dute.
Arama'ko Parroko dan nere illoba Joxe Mari Aranalde'k pozik artu nau bere
etxean. «Bazan garaia!, esan zidan; asko pozten naiz. Zuk etzenun iende aien tartean
egon bear ere».
Etxe polita du bere baratzarekin. Lenengo gaua lo baten egin det. Illoba onek
ba-du griña ikas-lanerako, eta ikasle on bat atera nai nuke onengandik.
Emen nere Completa'k kantatzen ditute igandero, eta datorren igandean entzungo
ditut, Jainkoak onez.
Labaien Iauna asia da neretzat diru-biltzeko asmoan, adiskideengandik. Iainkoak
ez nau beifiere eskutik utzi, ta aurrera ere lagunduko naula iduri zaida.
Osasunez obeki zoazala entzun diot noribaiti. Ala obe!
Gauza au gertatu baiño len, nere illoba onek Aita Ixidor Baztarrika'ri esanik
zedukan ekarriaziko nindula. Laister emen dut, Bezperari eta Completeri azkenbegiratu bat emateko. Eliz-baimena ukan dute, ta luzaro gabe argitara emango ditute.
Gaurkoz besterik gabe, lengusueri goraintziekin.
Memento
NIKOLA

Aramatik, 1958'gngo Azaroaren 14'gn.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adiskide aundi: Oraingoan ez daukat aitzakirik: erdia baiño geiago nagitasunez
gelditu nintzan zure egunean bi itz idatzi gabe. Motelaldia ere izan dut, sendagailuak
erabat utzi nitulako; baiñan orain obeki nago Iainkoari esker.
Saindu guziak zortziurrena bai omen dute, eta ala bearko. Iakiña, etzindudan
aztu egun orretan Iaunaren aurrean. Ilabetez lenago kezkatzen asia nintzan Azaroa
zalakoan eta gero txuri, eguna etorrita ere.
Zu osasunez polikiago zaudela entzun dut. Ala bedi. Orko iloba bat etorri zitzaidan eta goiz ikusi omen zindun Meza ematen.
Santa Teresa egunean Lazkau'ra izan nintzan itzalditxo bat emanez; baiña lengo
igandean ez neukan kemenik Aita Mauro'ri atsegiñak ematera ioateko. Egun ortan
iabetu zan nausigoaz.
Nere azken-liburugaiaren bigarren alderdia kopiatzen ari zaizkit. Berak argitara
nai omen lukete Lazkau'koak, edo argitarazi. Argitara dedineko aldi bat izango da.
Ez daukat ezer aundirik esatekorik, eta beste bat arte.
Goraintzi lengusueri.
Memento
[Izenperik gabe]
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Arama'tik, 1959-I-24'gn.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adiskide aundi: Bai poztu nintzala zure azkenekoa irakurtzean! «Segi ortan»,
Azpeitiarrak aintxintxilarieri esaten dien bezala. Agindu nion zure illobari telefonoz
otoitz egingo nula areago, eta ori izango da ene «Segi ortan».
Ni oso ongi gelditu naiz. Klinikan mirari bat egin dídatela iduri zait. Beiñere
ez dut olako osasunik ukan, Jainkoari esker. Bi egun osoz ondo aztertu ninduten,
eta etzidaten arkitu ezer: ez zuringorik, ez azukrerik; urea ere tamañaz. Beraz, biaramonagoan etzanguran. Bi urreketak baten egin zizkidaten, eta bereala sendatu
nintzan. Batez ere urdailletik oso ongi nago. Ezueri au ezin sendatuzkoa. Orain beste
Decortin H asmatu dute, ta ontan etsi ezkero, orain oraindik Jainkoak urte batzuk
emango ote dizkidan nago.
Berri bat zabaltzen asi da: «Orixe bizitzera Ernari'ra omen dijola». Lekuona'k
ala esan zion Labaien'i. Zer da guzia? Oraindik ez da seguru, ta esaten iardutea ez
da komeni; baiña gure illoba au deitu du Añorga'ko Parroko iaunak, or Lasarte'ko
Hipo'en eta Ernani'ren tartean nekazari eskola ipiñi bear dutela landa aundi batean.
Landetxe ortara eraman nai dutela. Beraz elkarrengandik bertago giñake. Gauden,
beintzat, eta Jainkoak nai duna dedila.
Besterik ezer gabe, goraintzi lengusueri, eta
Memento
NIKOLA

Arama'tik, 30-111-59.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adiskide aundi:
Pazko on lenik eta osasun onak iarrai dezaizula. Zurearen begira nindagon,
agindu baitzenidan bestea, Deba'tik etorreran. Onezkero Ernani'n zaitut eta ez nuke
berandutu nai geiago. Gaur Tolosan'n bota nai nuke eskutiz au zertifikaturik zure
lanarekin. Oso poliki dago. Arramaxka batzuk egin nizkion arkatzez. loan-etorririk
aundienekoa au da, edo olako ioka-itz bizkorretan dago: «Ark emen ba'ginduzka,
guk ere ba'zinduzkakegu». Bigarren ba ori nai ta nai-ezkoa da; «izan ere» dana, edo
el hecho, adierazten baitu.
Baitaratu al zera nola asi diran Aita Villasante, Altube ta Euskaltzaindia gure
aurka? Mi atalaya Montañera'k oso muskildua eman du nere erantzuna. Arrazoi
bizkorrenak bakanduz. Adibidez: «Sendi no es nada, pues ni el vasco lo entiende ni
lo emplea ni lo ha empleado jamás». Nere erantzuna: «Todos los días lo están usando
Radio Segura, que no hace alarde de purismo». Eta abar. Bialdu dut beste lantxo
bat Olabide'ren alde, ta ez diet barkatuko. Emeki, emeki, baiñan arrazoiekin.
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Eta Olabide'rekin zer egin digute jesuitek? Dabid'en eresiak aldatu, eta, eta,
eta. Gauden ixilik.
Ni ondo osasunez, Iainkoari esker. Berriz ere Pazko on, eta goraintzi lengusueri.
Memento
NIKOLA
Arama'tik, 59-VII-3'gn.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adískide aundi: Onezkero Deba'tik etorria zerala-ta zureari erantzutera noa.
Donibane Lohitzun'en amabi egun eginda, erixko etorri nintzan. Orain obeki
nago.
Donibane'ra ioan-etorri beren etxeko beribillean egiñerazi didate adiskide batzuk. Orrela ederki ibilli naiz, adiskide zarrekin berriketa batzuk egiñez.
«Olabide bai» deritzon artikulu bat igorri dut EGAN'era. Zer uste ote dute gazte
inguma oriek?
Zurekiko auzi ori, naiago nuke gerora igorri. Udazkenerako orrara ioan be'nendi
(atzo etxe artan bazkaldua da illoba apaiza), obe lizaidake bertatik bertara, txango
labur batzuk egiñez, bultzietan ibilliz baiño.
Tarteko lantxo batzuk ari ditut. KARMEL-era ere igorri nendun artikulu bat,
Euskaltzaindiak emaniko arau aren aurka! (Pamili, sendi, eta abar).
Besterik gabe, goraintzi lengusueri, eta
Memento
NIKOLA
Arama'tik, 1959-XI-9'gn.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adiskide aundi: Zurea iasoa. Bi illabete ta geiago auetan oia ezin ustuz nago
erabat. Oraingo ontan ziatikak gogor io nau, ta ez nau utzi nai.
Etzi Sanmartin, eta au nolabait bialtzeko era egorriko al da. Iainkoak bete zaitzala
bere doai onez, batez ere egun ortan.
Emendik Zabalegi'ra noiz aldatuko geran, ez nik uste bezain laister. Illabete
ontan, diotenez. Lekuona iauna (Iuan Mari) Erroma'ra doanetik, aren ordez bear
baitute gure illoba au Apaiz Laguntzaile, aurtengo urte ontan. Datorren urtean Zabalegi'ko kapillau.
Ez nago trempu onean luzeago idazteko, ta barkatu. Oieko txokora berriz ere.
Igaro ezazula, bada, egun on bat lengusuen artean, eta ikusi arte.
Nere illoba auek ere goraintzi eta eskumuñak.
Memento
NIKOLA
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Zabalegi'tik, 1960'go Azaroaren 9'gn.
Oiartzabaí'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adiskide aundi: Oraintxe bai, esan bearko «aspaldiko». Begira begira egon niza
noiz ote zakidan agertuko, esan bezala, bañan etzator nik eta zuk nai bezain laister.
Gaixorik al zagoz? Ez dizut opa olakorik; baizik ere, oraiñ aurrean zeneukan osasuna,
beintzat, eta biar S. Martin eguna dan ezkero, zeruko ta lurreko ondasunez bete
zaitzala gure Iainkoak.
Ni oso ongi, esku-zangoetatik ezik. Lanean gogor ari niza.
Ba-dut itxaropide laister etorriko zakidala. Bitartean, eman egun on eta osagarri
on, eta lengusueri goraintzi.
Memento
NIKOLA

Atzean utzia, 1949-koa beste bat.
Donibane Lohitzun'dik, 10-111-49.
Adiskide aundi: Emen nago Belgika'tik noiz deituko nauten, pasaportea ukana
baitut.
Atzo erenegunetan Axular'ren Gero'ú axal-begiratu bat eman diot, gure nagusi
onak emanda. Itokarrean ari izanik ere (zazpi bat orduz), gauza asko auteman ditut
gure aditza-lana sendotzen dutenak, eta geroko utzi bear, edo besterentzat, obeki
esan. Gauzarik politena au arkitu dut: ekidin (equidin), aditz-izen berbera, beste joka-itz batzuekin:
«Okasinoak ere lehen bezala presentatzen eta gerthatzen: gogoa urri, aldatzen
errax, eta emazteak ere, behin gerthatuz gero, ez falta ekidin» (372): «También las
ocasiones se presentan y ocurren como anteriormente: la voluntad es escasa, fácil de
tornarse, y mujeres, una vez llegado el caso, tampoco faltan». Ots, emazteak ere,
behin (okasioa) gertatuz gero, ez dira falta.
Bost aldiz irakurri (behin ere ez irakurri) egin nun 3'garren argitaldian, Intxauspe
jaunak bi lerro jan egiten baititu. Ez ulertu, nonbait. Non ibilli ote dira gure euskalzaleak, batez ere lenengo argitaldia berekin dutenak?

Daduka, Dadukakio, Diaduko
Zer ukan ez ezen, nori ere ba-dakar Axular'ek:
Dadukaio (119), dadukio
diaduko (488-9) amorio baitiaduko
Diadukon (354) aita batek semeari... amorioa
diadukon (384) gizonak emazteari... amorioa
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diadukonik (384), daukakionik
ziadukon (487) amorio baitziadukon
Dakidikaio (260, 375, 465, 551).
dakidizaion (147)
dakidikaiona (189)
zekidizaion (526) zekidion, zizaion
Lekidicaio (37)
lekidizaiola (265)
lekidikedala (388) lizaikedala
lekidikeion (453) lekidioken
lekidizketzu (508) lizaikezu
Lizen (461) liren (rhotacismus) = que fuesen
lizen (519) behar lizen-liren. Orriald. azken-lerroan.
Bazeneza (109) ta ez bazineza, gaurko lapurtarrek bezala. Lafitte jaunak nere
bertso batean jorraia sartu zun: «Bachenabarre Bidari'n nuzu nitaz bazineza galde».
EKIN, ITEN'etan ez genun nori dagokionik, Uitzin erabiltzen da, noizaldi guzietan: gerta diteoke, liteoke, ziteoken. Bestela era ba'diteke: dadioke, ledioke, zedioken. Axular'ek KE gabe erabilli oi du izan'ekin eta ekidin'ekin: etorri dakidizaion = que le pueda venir (147). Dakidikaiona = diteokena (189), lekidikaiola
(265). KE'rekin ere bai, lekidikezu = erran diteoke (269). Gatzaitza (329), gatzaizala
(117) = gatzaio, gatzaiola, gakio, gakiola. Azkeneko —za ori nori dagokiona da.
Ezan orde aidin maiz derabilla:
dadikegun (166) = dezakegun
daidi (198) = dezake
daidizuño (209) eta passim.
Edin eta ezan nasten ditu bein edo bein:
Neskatxa eska zedin guzia (258), neskatxak eska zezan ordez.
Adin eta ekidin ere bai:
geneidike (25): genkidike.
Nintzake (68) gaizki, nindezake ordez (ark ni).
Ginitzake (69) gaizki gindezake ordez (lurrak gu).
Zakitza (153, 156, eta abar): zakitza denborari; probetxa zakitza. Aski kóloka
dabil ekidin'ékin eta ekin'ekin. Guk ez daukagu nasterik, adijabe -K dutenen eta ez
dutenen aditzekin.
Gara etorkizunean edo geroaldian: garate, garateke (271, bi aldiz).
Zara etorkizuean eta geroaldian: dirate, dirateke (272).
Dira etorkizuean eta geroaldian: dirakeien (584), diratekeien (285).
Beraz, —TE, —TEKE, —TEKETE, iru aldetara.
Beu = beza (277) Begira beu.
Euzu = uzu, eukazu (440, 449, 597).
Euzue bakea (313).
Balio du astiroago aztertzea. Nai dunak egin beza.
Noiz zoaz etxera?
NIKOLA
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GEIGARRI: Zaitegik Oiartzabal apaizari.
Miarritzetik 1958'gko. UrriIIaren 30'gnean.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Adiskide eta apaizkide on ori:
Olabide zanaren goratzarrez antolatzen ari naizen banarako zure lantxoa eskuetara zitzaidan. Eskarrik asko. Zenbaki mardula ta ederra aterako zaidalakoan nago.
Dana irarkolan dago. Alare, idazle batzuen lanak oraindik eztitut iaso. Elduko dira.
nik uste.
Bitartean zuk etxera onez egiten zenidan eskeintza pozarren artuko nizuke: Olabide zanaren argazkia, alegia. Beraz, bidal ezaidazu, otoi, ta klitxea aterata gero,
berriro igorriko nizuke.
Ain zuzen, astebete-edo da, Olabide'ren «Itun Zar eta Berria» eskuratu nuna.
Irarkolatik atera zuten bigarren alea bidali zidaten Bilbo'tik: azala iarruzkoa, oyalezkoa ta kartoizko, ots, iru muetako idazti ederrak aterako dituzte. Gabonetarako-edo iarri uste dute salgai, ienago ez ba'da.
Nere uste kaxkarrean, bear bezela, zabal eta eda ba'ledi, euskerari indar berria
emango lioke, batez ere, apaiz, apaiz-gai, lekaide ta ikasien artean. Egunotan, beraz,
Indazteunaren orri artean murgildurik ari natzaizu; badut zer irakurri, badut zer
txastatu.
Azkenengo iekia, ots, gure aldizkariaren azkenengo banakoa igorria dizut: bertan, Shakespeare'n «Lear Errege», Larrakoetxea'tar Bedita'k, Salta'n dagonak euskeraratua eman dizut: lenago, euskal-idazleak berak euskeraratutako «Macbeth» eman
nun: ta emen dauzkat beste bi, «Ekatxa» ta «Juli Kaisar», alegia. «Romeo and
Juliette»'ri azkenengo orraztaldia ematen ori omen da, bestalde.
Oraingoz besterik ez. Tori nire euskal-agurrik kartsuena.
Guzion aleginez euskera iraunerazi, edertu ta zabaldu dezagun.
Iesu-baitan agindu euskeraren onerako, adiskide ta apaizkide duzun.
ZAITEGI eta PLAZAOLA'tar JOKI'i

Miarritze'tik 1958'gko. OrriIIaren 23'gnean.
Oiartzabal'dar Martin apaiz iaunari. Ernani'ra.
Idazle laztan ori:
Olabide zanaren omenez EUZKO-GOGOA'ren banako bereizi bat antola nai
nizuke, ark euskeratu zitun «Itun Zar-Berriak» argitataraztea dala-ta. Aurten Andremaritan-edo salgai iarriko dute aren Itun Zarra. Olabide euskal-idazle azkarrak aspaldidanik zukean irabazia onelako goratzarre andia, nire ustez. E.G.'ren banako
bereizi ortarako lanik igorriko ba'zenida, pozarren artuko nizuke. Or duzu gai-ze-
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rrenda, non zer aukera izan dezazun. Lanak bialtzeko epea irailaren azkenean bukatzen
da. Otoiz zein gai aukera duzun aditzera emaidazu len-bai-len.
Aldez aurretik eskarrik asko zure lanaren aldera.
Tori nire euskal-agurrik kartsuena.
Guzion aleginez euskera iraunerazi, edertu ta zabaldu dezagun.
Agindu euskeraren onerako adiskide duzun.
ZAITEGI eta PLAZAOLA'tar JOKIÑ-i

OLABIDE'ren goratzarrez «EUZKO-GOGOA»ren Banako berezia
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

*** Olabide'ren bizitzarteko berri.
Olabide soiñez eta gogoz.
*** Olabide'ren mazmarroa.
Olabide euskal-idazle.
Olabide ta «Eneko deunaren gogo-iñarkunak».
Olabide ta «Giza-soiña».
Olabide ta «Kristo'ren antz-bidea».
Olabide'ren aurretiko «Kristo'ren Imitazioak».
Olabide ta «Itun Berria».
Olabide ta «Itun Zarra».
Olabide'ren aurretiko «Itun'Zar-Berriak».
Olabide ta Euskaltzaindia.
Olabide ta Azkue.
Olabide ta Eleizalde.
Olabide ta Eguzkitza.
Olabide ta Altube.
Olabide ta «Orixe».
Olabide'ren iztegia.
Olabide'ren adizkiak.
Olabide'ren ioskera.
Olabide'ren asmoak etorkizuneko euskerari buruz.
Olabide'ren asmoak euskal-itz berriei buruz.
Olabide euskaldun berri.
*** Olabide'ren Iesu-Iagundiko idazlea ta aurretiko Iesu-lagun euskalidazleak.
Itun Berriko Idaztun ebaten azterketa.
Itun Zarreko idaztune baten azterketa.
Olabide ta Eleiz-itzaldiak.
Olabide'k apaizei ekarritako laguntza.
Olabide ta Eliz-Ikaskuntza.
Olabide ta Arantzazu.
Olabide ta gizon ikasiak.
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33.
34.
35.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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Olabide ta euskalariak.
Olabide ta Gazteiz.
Olabide ta Araba
Olabide ta Gipuzkoa.
Olabide ta Naparroa.
Olabide ta Lapurdi
Olabide ta Zuberoa.
Olabide ta Euskalerria
Olabide ta Euskeraren batasuna.
Olabide ta euskal-ikaskuntzak.
Olabide ta euskal-ikasketak euskeraz.
Olabide'ren zenbait ateraldi ta izkirimiri
Idazleak berak bere kabuz asmatu ta ondu lezakena Olabide'ren goratzarrez.

duna aukeratuta dago.
Azpi oarra.
Gai-zerrenda galanta aurkeztu zuen Zaitegi jaunak Aita Olabide zanari EuzkoGogoa aldizkarian egin nai zion omenaldirako. Amasei izan ziran beren eskupekotxoarekin, bere idazlantxo edo lantxoarekin agertu ziranak: Zaitegi bera, Oiartzabal,
Orixe, Aita Plazido Mugika, Aita Altuna, Lekuona, Altube, Ibargutxi, Formosa'tik
Aita Etxeberria, Larrakoetxea (Salta'tik), P. Lafitte, Urrestarazu, Arantzibia (Kerexeta), Etxaniz (Nemesi) Abalegi eta Ibiltari (Aita Etxeberria bera, nonbait). Guztion
lanekin ale mardula atera zan Euzko-Gogoa orren 1958'ko azken-zenbakia, 5-6 zenbakiei zegokiona, ia 300 orrialdetakoa.
Eta, beste gabe, emen ematen diogu azkena Orixe'k Oiartzabal apaiz jaunari
egindako eskutitz-mordo oni (eta azkeneko geigarriari).
L. A.

D. L. URKIZU
Errosarioko bertsoen egillea, durangarra, alkatea

Durango uriari argitasun barria etorri jako oraintsu: uri onetako seme entsutetsu
batena ei da iñoz euskeraz idatzi dan prosazko zatirik zaar eta luzeena. Oraintsurarte
or egon da lo, antxiñako paper zarren artean galduta, arik eta aleman batek illunpetik
atera ta argitara ekarri dauan arte. Antziñako gauzen eta gizonen barri billa dabiltzan
jakitun eta aztertzaille bati, Bataillon frantzesari omenaldizko liburu bat eskiñi nai
izan deutsoe, eta an agertu dau aleman orrek euskerazko testo zar ori, 1537koa,
Etxepareren liburu ospetsua baiño zortzi urte lenago idatzia. Mexikoko lenengo Gotzain izan zan Aita Zumarraga frantsizkotarrarena da, bere senide bati Mexikotik
euskeraz egin eutsan karta baten datorrena. Durangoko semea dogu Zumarraga Gotzaiña, eta an Durangon umetan ikasi eban euskerea daukagu or, XVgarren gizaldiko
euskera zarra, bizi bizirik. Ez da gauza utsa. Tovar idazle eta irakasle andiak emon
dau gure artean alemanak aurkitutako karta orren barri eta laster emongo ei deusku
guri be euskerazko puska zar ori irakurtzeko erea. Orain artean, esaera labur bat edo
beste, puska txikiak, besterik ez dogu euki euskera zarrekorik. Emendik aurrera zeozer
osoagorik ezagutzeko aukerea izango ei dogu. Eta Bizkaiko euskera zarrean.
Egia esan, praideen artetik, edo eleizgizonen artetik, idazle bat agertzea ez da
ain gauza andia ez arritzekoa. Eta zeinbat olango paper zar ez ete dago or bazterretan
galduta?
Arritzekoagoa dana zera da: eleizgizon ez diranen artetik euskal-idazleak agertzea, kristiñau utsak diranen artetik euskal-idazleak urtetea. Durangok badau olangorik
be, kristiñau uts izan arren, euskera landu eta euskeraz idatzi ebanik. Bat ekarri nai
dogu gaur KARMEL aldizkari onen irakurleen aurrera: Diego Lorenzo Urkizu edo
* Karmel 1981-1, 61-71; «L. A.» izenpean.
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Urkiza. Liburutxo bi atera zituen: bata erderaz, eta bestea euskeraz. Uribarriko ama
Birjiñari egiñiko Bederatziurrena da erderazkoa, eta bertan Urkizuk, euskaldunena
ez dan izkuntzan idatzi dauala-ta, euskaldunai parka-eskeka dago, eta parkamen ori
irabaztearren, euskerazko bertso batzuk sartzen ditu azkenengo orrialdeetan, zortzikotan egiñak, Uribarriko Amari kantetako.
Bigarren liburutxoa euskera utsezkoa dau: «Liburu/Birjina Santisimien/Errosario
Santuena». Iruñan argitaratua da, 1737garren urtean, 87 orrialdedun liburutxoa. Nork
idatzia? «Durangoko Uriko Deboto batek» egiña dala diño. Tabirako Errosarioko
Amari egiten deutsan eskintzan «Zeruko da lurreko Erregina andiaren/... esklaborik
txikarrena» egiten dau bere burua eta bere izena be salatu dau: D. L. U. Izurtzako
seme dogun Berriotxoa Anaiak, ango inguruetako bazter eta gizonen aztertzaille
zoliak, or argi ikusi dau beste erderazko liburua atera ebanaren izena: Diego Lorenzo
Urkizu. Gauza au naiko argi dagoala uste dot. Baiña nok jakin dau, Urkizu orren
eta bere liburu orren barririk?
Beste durangar batek, Ramon Etxezarreta jaunak, orain eun urte, ondo gordeta
eukan bere liburuen artean Urkizuren ori be; baiña gero, atzerritar euskalzaleen eskuetara joan zan eta gaur Ipar-amerikan Chicago-ko Biblioteka nausian ei dauke.
Munduan ez da gaur beste lorratzik aurkitzen. Berriotxoa Anaiak Chicagotik fotokopia
bat lortu eban, eta nik andik beste bat atera neuretzat. Adiskide batzuei itxita, bata
eta bestea galdu ziran. Zorionez beste kopia bat etorri da nire eskuetara, eta nire
eskuetatik beste ikasle eta euskalzale batzuen eskuetara. Eta gaur, KARMEL onen
irakurleentzat ekarri nai dot liburuaren zatirik, nire eretxiz, jakingarriena, bertsozkoa.
Liburuak iru zati daukazala esan geinke: lenengoak Errosarioa zer dan, eta
misterio bakotxean zer gogoratu eta zer ikasi bear dogun azaltzen deusku; bigarrenak,
Errosarioan esaten diran otoitzak, asierako damu-otoitzetik asita, misterio bakotxaren
eskintza, eta abar; misterioak, barriz, irudiz apaindurik datoz. Irugarren zatia da
bertsozkoa, misterio bakotxean kantetako bertsoak osotzen dabena.
Urriñetik igarten jako lenengo zati biak erderazko liburuen bategik euskerara
aldatuak dituela. Aldi atan, antza, olango liburutxoak, Errosario zelan ondoen errezau
irakastekoak, askotxo zabaldu ziran. Nire eskuetara be eldu da bat, Gasteizen egiña
bera, eta misterio bakotxa eskintzeko otoitza bietan, Durangoko euskerazkoan eta
Gasteizko erderazkoan, ari bardin-bardiñetik doa. Bardin jazoten da Kardaberaz Aitak
geroago bizkaitarrentzat atara eban liburutxokoagaz be. Guztiak iturri bereko eskintz-otoitzak dira. Kardaberaz aitarena euskera garbiagoan dago, baiña otoitz berberak
dira bata eta bestea. Lenengo zati biak idazkeran, Durangoko «Deboto» onek erderazko liburuen bat aurrean izan ebala argi dago. Baiña irugarren zatia, bertsozkoa,
durangarrak bere-berea dau, euskal-usain utsezkoa da, eta ez iñongo erderatik artua.
Eta orregaitik, ain zuzen, guretzat jakingarriagoa, irakurgarriagoa.
Beste zertxo baten be ikusten dogu, orraitio, gure durangarra erderazko liburuen
baten atzetik dabillala: bere izentzat «deboto bat» dala ipintean. Gasteizko erderazkoak be bardin dakar: «Sácalo a luz un devoto». Are geiago; Bizkaian bertan argitaratu
zan beste liburutxo bat asmo bardiñaz, Errosarioa errezetan irakasteko. Durangarrena
baiño geroagoko da: 1780-koa. Bermeon, Frantziskotarren Irugarren Ordenakoendako
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atera eban au be, nork eta «Deboto» batek. Guztiak bide batetik dabiltz, izen edo
izan-orde berbera daroe.
Errosario-bertsoak ateraten be ez dogu Durangoko Andramarizale au bakarra
izan bere gizaldian. Añibarro Aitaren Eskuliburuan irakurten dogunez beste batzuk
be zabaldu ziran. Liburu orretan irakurten ditugu, 1808-ko argitalditik asi ta beste
guztietan, lenengotik urrengoetara Añibarro beraren ikututxo batzuekaz. Añibarrok
autortzen dauanez, bertso orrek kantetako oiturea erri askotan zabalduta ei egoan.
Noztik asita? Bermeoko Debotoaren liburua ez dot nik ezautzen; baiña nire susmoa
da Añibarrok bere libuman sartu dituenak Bermeokoak dirala, Frantziskotarren Imgarren Ordenakoak zabalduta. Durangarrenak baiño zori obea izan dabe. Euskalki
guztietara aldatuta, Lapurdikora be bai, Euskalerri guztira eldu dira, euren musika
ta guzti.
Baiña Durangokoak ez ziran gelditu bape zabaldu barik. Urkizu «Deboto» orren
libuma ez da osorik barriro argitaratu, baiña aren bertsoak bai. Non? Bartolome
Olaetxearen Dotriña zarraren argitaldi baten baiño geiagotan. Alan, beintzat, 1814
eta 1864-ko argitaldietan. Utsen bat edo beste badauke. Uskeritxoren bat be aldatu
dautse fonetikaren aldetik: fedian, barrija, azija, eta olan. Bestela, 1737-koak, Urkizurenak berberak dira.
Jakingarria da Urkizuk bere bertsoai ipiñi deutsen berbaurretxoa: «Onerik aurrera
kendu daiezan kanta loi da desonestak, ifintzen dira berso edo kopla ederrak, zeintzuk
kantauko dituez debozino da meditazinoiagaz, Errosarioa kantetan danean, nai
osterantzeko okasino guztietan...»
Olaetxearen Dotriñan beste onetara dator: «Ama Birjina Errosariokoaren kanta
eder au emoten da emen, mutiltxubak eskolarik etxera datozanian, ganaduben zain
soluan dagozanian, eta aen billa basuan dabiltzanian kantau daijen. Uxala beste kanta
loi asko arima galtzaigarrijak onan kendu al baleitez. Alan izan deilla bada, arren,
bai.»
Bertsook zortziko nausitan dagoz. Zortziko nausiaren neurria, gaur, erabillienetakoa da bertsolarien agotan. Lenago ez zan, antza, olan. Zortziko orren neurriak
ez dau, beintzat, euskal-idazle zarren bertsoetan lorratz andirik itxi. Nik lorratztxo
bat aurkitu uste izan neban Etxepare zarraren bertsootan: «Bertzek bertzerik gogoan
eta / nik Andredona Maria». Baiña bestek... besterik uste dabela esan bearko, ez
dagoela or zortziko nausiaren lorratzik. Geroago (noz?) or daukagu Egun Bereko
Alargunarena: «Goizian goizik jeiki ninduzun, / eskondu nintzan / goizian». Emeretzigarren gizaldian Eleizara sartuta dago neurri ori: «Damut dot, Jauna,/biotz guztirik /
Zu naigabetu / izana»...
Urkizuk neurri orretan egin zituen bereak (Uribarriko Andra Mariari egifiak be
bai, antza, «octavas» esaten deutsen ezkero). Neurri oni durangarrak aparteko legea
deutsala esan geinke, eta naiko ondo darabil geien baten. Noizik bein ez dau ondo
jagoten bostgarren silabaren ondoko etena, baiña oso gitxitan da.
Gure literatura urrian ez dogu aiztu bearko Durangoko idazle begiko au. Oraintsu
agertu da plazara Bizkaiko beste idazle zar bat, Gemika-aldekoa doguna: Gandara,
Gabon-kantatxo batzuk egin zituela-ta. Urkizu a baiño lenagokoa dogu.
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Emen ditu irakurleak aren amabost Zortzikoak, Errosarioko amabost misterioai
dagokiezanak. Oraingo ortografiara aldatu ditugu. Urkizuk badau bere ortografian
bitxikeritxo bat: andi-ia, izerdiia, ikaragarriia, eta olan idazten dau. Emen bigarren
i orren ordez y jarri deutsagu: andiya, izerdiya eta olan. Olaetxearen Dotrinany ezarri
eutsen lez: andija eta abar. Eta beti da egiten dau, eta olan itxi dogu, 1737-ko
liburuan lez.
Durangoko idazle oni gure literaturatxoan lekutxoa zor jako, eta beste idazle zar
askoren artean ez dauka zertan lotsaturik, ez kanpoko azalez, ez barruko mamiz.
Irakurlea nire eretxikoa izango dalakoan nago.
Eta orain irakurleari azken-berbatxoa: Orain urte ta erdi inguru, 1979n, KARMEL onen irugarren zenbakian emon genduan Eusebio Maria Azkue idazlearen Euzkadia, artean argitaratu bakoa (1). Asi-asierako bertsoetan uts andi bat ekarren.
Urrengo baten zuzentzeko agindu genduan, baiña alperrik; ez euskuen jaramonik
egin. Oraingo onetan ia zori obea daukagun. Ona emen zelan irakurri bear diran
lenengo lerro biak: «Beti euki dau ta dauko Bizkaiak Musa bat / eta bere barria neuk
lenengoz dakat».
L.A

ERROSARIOKO MISTERIOAK BERTSOTAN
Jartzaillea: D. L. URKIZU (1737)
(Pozezko misterioak)
Bitarteko bertsoa (estribilloa)
Rosarioko Larrosa eder
Birjina da Ama bakarra,
bost misterio gozoz betiak
gatoz gaur kontenpletara.

(1) Ik. 918-932. orr.
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I
Zeure penia, Ama maitea,
izan zan guztiz andiya,
zeure Semiari eriyonian
odolezko izerdiya.
Bere ganean nola artu eban
pisu ain ikaragarriya,
bere Odolak agerretan dau
ariman daukan larriya. Rosarioko...

II
Nola ez zinian, Ama bakarra,
egongo penaz betia,
ikusi ezkero azotadurik
Jesusen gorputz guztia.
Orra nun doian erruki baga
odolezko Iturriya,
nunbaita orain amaituko al dau
bere betiko egarriya. Rosarioko...

IV
Ai, Ama triste Dolorosia,
zeure peniaren aziya!
Kurutz orretan zeure Semiak
emon biar dau biziya.
Arbola batek ekarri beban
ain kalte negargarriya,
Arbola orrek irabazi dau
galduta eguan graziya. Rosarioko...

V
Jesusen esku da oin sagradubak
josirik zeuk ikustea,
Ama Maitea, izan zan zeure
peniaren azkan tristea.
Eklisadurik geratu dira
eguzkiya da irargiya,
Ezta milagro, illundu bada
zeru guztien argiya. Rosarioko...
Akabuban esango dabe guztiak:

III
Pena gogorrez ingiratuba
daukazu biotz zeuria
nola daguan arantza-artian
Jesusen buru guztia.
Bere Erreñua emengoa eztana
orain dago agiriya,
ez zan oraindo mundura etorri
Koroe orren barriya. Rosarioko...

Lirio ederra, zeu izan zaite
ainbat penaren artian
errezau dabenen anparua
orain da denpora guztian.

(Aintzazko misterioak)
Rosarioko larrosa eder
Birjina da Ama bakarra,
bost misterio gloriosuak
gatoz gaur kontenpletara
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I
Amudiyoak aurkitu ez eban
munduan beste lorarik
emon nai eban frutu ederra
konserbetako garbirik.
Ain alegria ditxaz betia
Zeuri jagotzun bakarrik:
zeure erraietan zeuk ikustea
Jesus maitea sorturik.

IV
Tenplura zuaz, Ama maitea,
kontentuz guztiz beterik,
ezin zinayo Jaungoikoari
presente andiyagorik.
Simeon santuak bere ditxea
ezin ondo sinisturik,
ikusi ezkero Jesus maitea
eztauko il-arren penarik. Rosarioko...

Erantzungo dabe guztiak:
Rosarioko Larrosa eder...

II
Isabel zeure lenkusinia
dago mirariz beterik
bere Jaun da jaubearen ama
bisita emoten joanik.
Saltoka dabil bere semia
oraindo jaio bagarik,
zeure ditxa da gozo andiya
adietan emon gurarik. Rosarioko...

V
Nok esan leike zeure gozoa,
zeure Semia ikusirik
legeko jakindunen artean
bera guztien nagusi.
Bera Aitaren agindubari
asaiera ori emonik,
nai dau orrelan adietan emon
zetara jakun etorri. Rosarioko...
Esango dabe guztiak akabuban:

III
Zein andiya zan zeure gozoa
munduan iñok eztaki,
abereak bere sentietan dabe
zentzun bageak izanik.
Aingeru asko dira etorri
alkarren leyan zeruti,
jaiotza onen barri alegriak
zabaletarren munduti. Rosarioko...

Lirio ederra, zeu izan zaite
ainbat gozoren artian
errezau dabenen anparua
orain da denpora guztian.

(Atsekabezko misterioak)
Rosarioko larrosa eder
Birjina da Ama bakarra,
bost misterio dolorosak
gatoz gaur kontenpletara.
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I
Ai, zein andiya zan zeure poza
pena guztiak itxirik,
zeure Semiak urte(n) ebanian
betiko ilen arterik.
Zeu ikustera dator lelengo
gloriaz guztiz beterik,
ondo ekiyan zeu zengozana
geiyen ikusi gurarik. Rosarioko...

II
Zeure Semiak igoebanian
zerura mundu onetarik,
gozoz beterik geretan zara
bakartasuna azturik.
Orregaiti ez zara egongo
zeure Semia bagarik,
ain asko gura dirian biotzak
eztagoz iñoiz bakarrik. Rosarioko...

IV
Kontentu andiyaz zuaz Zerura
mundu tristia itxirik,
begira datoz Aingeru ederrak
mirari askoz beterik.
Ezin egon da zeure arimia
bere gorputza bagarik,
zeruko tesoru ain andiya
eztau nai emon lurrari. Rosarioko...

V
Zeure gloriak koronetako
daukazuz enpeñadurik
Trinidadeko iru Personak
eternidade baterik.
Zeure ditxaren kausa guztia
bekatariak izanik,
nok eztau orrelan lograduko
bere ditxia zeugaiñik. Rosarioko...
Akabuban guztiak esango dabe:

III
Espiritu Santu Jauna dator
guztia amudioz beterik,
nola ez zaitu gozoz beteko
bere Esposia izanik.
Orra zein laster kunplietan daben
bere berbia zerurik,
zeure semiak egon gaitean
fedean guztiz firmerik. Rosarioko...

Lirio ederra, zeu izan zaite,
anbat glorien artean
errezau dabenen anparua
orain da denpora guztian.

VIVO SIN VIVIR EN MI
(Zuberoko Euskeraz) *

Azkenengo KARMEL irakurri dauanak badaki Teresaren kanta batek, euskerazko bertsotan jarrita, arrera zabala izan dauala Euskalerrian eta gure eleiz-kantutegian sartuta gelditu izan dala, euskal-musikaz jantzita. KARMEL aldizkari onek
Vivo sin vivir en mí erdal-bertsoen euskerazko itzulpen biren barri emon eban an:
biak, antza danez, XVIIIgarren gizaldikoak; bata, Larregi idazlearena, lapurdieraz,
eta bestea, Zuberoko euskeraz. Larregirena osorik emon jakon irakurleari eta era
bitara, Larregik berak euskeratu eban lez, eta naparren batek egindako ikututxoekin
Aita Donostiak argitaratu euskun lez. Zuberoerazko itzulpen osoa ezagutzeko ez jakon
irakurleari aukerarik emon.
Oraingoan, itzulpen osoa ezagutu nai leuken bati atsegin emotearren, eta beste
batzuen atsegingarri izango dalako ustean, emen ikusiko ditugu amairu bertsoak
osorik.
Bertsoak, bai Larregik euskeratuak, eta bai besteak, askotan urten dabe argitara
ainbeste bidar argitaratuak izan diran Kantika Izpiritualak izeneko liburuetan, eta
Othoitze eta Kantika Espiritualak izenpekoetan. Ia beti onelangoxe titulua izan daben:
«Santa Teresaren sendimenduak (edo bozkariozko eskerrak), komunione ondoan».
Zuberoko euskerazko itzulpenak, orraitio, eztau Lapurdikoaren antz andirik ageri. Ez bertsoen neurriz bakarrik, mamiz be bertso naiko ezbardiñak dira. Nondik
dator ezbardintasun au? Lenengo ta bein, ulergarri danez, itzultzaille bakotxak euskalbertsotarako esku eta ganora obea edo txarragoa eukitetik, atarako trebeago edo ez
ain trebe izatetik. Eta gero, itzultzaille bakotxak aurrean euki dabezan erderazko testo
ezbardiñetatik. Zein testo euki dau bakotxak aurrean?
* Karmel 1982-1, 85-89.
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Ezta au ganorabako itaunik. Azkue zanak Teresaren bertso onei musikea ezarri
eutsenean aurrean euki eban bertsoren bat, esaterako, nekez aurkitzen da oraingo
argitaraldietan. Zer jazo da? Teresaren izenean dabiltzan bertso asko ez dirala Teresarenak edo ez dirala beti bardin agertu. Bertso askok, eskuz esku ibilliz, kopiaz
kopia, ikutu eta aldaketa asko izan dabez, batetik; eta bestetik, esku barriak be sartzen
dira, lengo bertso ezagunai, geigarri edo luzagarritzat, beste batzuk ezarten. Olan,
Santa Teresarenak diralakoan, eztiranak be artu eta badiralakotzat argitaratu izan dira.
Aldi baten, nonbait, «Vivo sin vivir» ori, eta «ezin-illez ilbear» ori, gai kutun eta
maitagarri egin ziran askorentzat eta asko alegindu ziran gai bera bertsoz jantzi eta
azaltzen. Gai oni beroni ekin eutsan Joan Kurutzekoak berak be.
Ezta, bada, arritzekoa, baldin batzuen eta besteen bertsoakaz naste apur bat sortu
bada, eta Teresarenakaz beste bertso batzuk nastau eta zabaldu badira.
Zuberoerazko itzulpen onetara gatozela, alan be, auxe esan bear da argi eta
garbi: lenengoz Teresaren izenean argitaratu ziranai, Diego Yepes ospetsuak Teresa
ilbarritan atera eban Avilako andre deunaren Bizitzan jaso eta ezaguerazo zituenai,
bertsoz bertso, zeatz jarraitzen deutsela.
Othoitze eta Kantika Espiritualak liburuan bada beste kanta bat, Teresak ilteko
orduan izandako sendimentiak ixuri eta adierazo nai dituana. Baiña eztira Teresaren
bertsoak, Teresaren sentimentuak bertsotan jarriak baiño.
Orain, zuberoerazko bertsook emen jartzean, itz bat edo beste argitu nai deutsaguz irakurleari, errazago ulertzen leguntzeko.
Itz batzuen azalpena. Zelia, zerua; ardura, sarri, askotan; ala beita luze, zein
luzea dan; gaiza debeiagarria, gauza nekagarria; eguruki, egurukite, itxaron, itxarote;
bortizki, oso, txit; debeiatu, aspertu, nekatu; irus, zoriontsu; galtatu, galdatu, eskatu;
korpitz, gorputz; zekuru, sekula, bizia; koraje, adore, kemen; heriua, eriotza; sesitu,
artu, arrapatu; balius, baliotsu; iseia, saiatu, alegindu; azken oren, azken ordua; hanitz
perexatia, guztiz, oso maitatua, estimatua; pakhu, sari, ordain; kitatu, itxi, utzi; ez
diferi, ez luzatu; hasperenez, zispuruz;plazerfalsiez, atsegin guzurrezkoz; emendatu,
geitu, geiagotu; lotsaturik, bildurturik;y'a/fo', urten, atera; urhentzen, amaitzen, bukatzen; halaber, era berean; kristia, kristaua; khatina, katea; soz naoela, begira nagoela;
tronpagarri, engañagarri, guzurrezko...
Aita Akesolo

EZIN HILEZ HILTZEN
Jinkuak hazten nai, harez niz bizitzen;
badii harek zelian bizitze ederra,
zuiñ beitiit galtatzen ardiira,
ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.
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1)

Jinkua osoki juntatzen dela niri
seinditzen dit nitan haren huntarziina
libre niz eta ez hura,
bere borontatez ene da zerbutxari.
Jinkua kaptibo! Nur ezta izitzen?
Hori da hori miragarri!
Ezin akabatzez olorez niz hiltzen.

2)

Beldiir niz orano heben nizatekian,
ala beita liize ene egoitza!
Gaiza da debeiagarria!
Ene arima da heben presontegian,
hiltze balius bat dit egiiriikiten,
eta egiiriikite hortan
ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

3)

Eztiit bizitzia gozatzen plazereki.
Zii gabe, Jinkua, ezta bizitzerik,
ez deus ere baliusik.
Jesus, Jaun eztia, maite ziitiit bortizki;
bena niizii hanitz heben debeiatzen
eta bizitzen doloruski;
ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

4)

Ene esperantza ezarri dit hiltzian;
hark behar nai egin sekiilakotz irus,
eta bergisan glorius.
Beraz, heriua, zoiñ behait aspaldian
miindii triste huntan nigarrez galtatzen,
Ah! honki nezak korpitzian,
ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

5)

Zekiiru huntako amurio erhua!
Beste amurio korajez, sinhestez
bethe den batek, plazerez
dereit edukiten sesiturik gogua,
eta seriuski nahi eraziten
behar núkian heriua.
Ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

985

986

L.AKESOLO: IDAZLAN GUZTIAK

6)

Paradiisian da bizitze baliusa,
iseia gaiten haren ukhaitera;
heben bizia hiltze da.
Beraz, othoi, ene azken oren irusa,
lehia adi, ezi hanitz niik langitzen,
noiz diiket phaku gloriusa?
Ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

7)

Bizitze presenta hanitz pherexatia,
bizi bada nitan Jinkua, ni hartan.
Hire kitatziaz bertan
aise baizi eniik, ene hiltze maitia,
noiz naizu zelian glorius eginen?
Ez diferi ene gloria;
ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

8)

Zeren beiniz, Jauna, hain hurriin zureganik,
dolore handitan nago hasperenez.
Miindiiko plazer falsiez
eztut nahi egin behin ere konturik;
ene bekatiak zeitzat emendatzen;
hartakotz nago lotsaturik.
Ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

9)

Arraiñak huretik jalki den bezain sarri,
urhentzen tii phenak, halaber bizia,
balius zaio hiltzia.
Bena phenareki bizi den kristiari
bethi zaio kharats bizia gertatzen.
Soz nagoela zeliari,
ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

10)

Zure altaretan xerkatzen zutut, Jauna,
ene doloria nahiz moderatu;
bena haietan nurk ziitii
begiez ikhusten? Haur da, haur, ene phena,
zeren ezpeitziitiit orano ikhusten.
Lehia adi, azken orena!;
ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.
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11)

Noiz ere beitzútút poseditzen úruski,
beldiir niizú, Jauna, fitez gal zitzadan
mundu trunpagarri huntan.
Hil onduan ziitiit kontentamentureki
lotseria gabe bethi gozaturen.
Hil gitian beraz eztiki;
ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

12)

Zii nahi ziintiiket ikhusi zelietan;
fini zazii, othoi, ene agonia;
noiz duket hiltzia?
Debeiatzen nuzu khatiña zar hoietan;
sobera nizie pena eraziten.
Heriua dizut goguan;
ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.

13)

Bena ez, kolera behar deiziit ematu
miindii huntan hanitz dolore sofritzez,
eta hasperen egitez
Behar ditit nihaurk ene faltak piinitii.
Ah! iirgaitz nezazu deseiñen konplitzen,
ziitzaz nizan bethi laguntu.
Ezin akabatzez dolorez niz hiltzen.
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AMASEIGARREN MENDEKO EUSKERAZKO
«MISERERE» BAT*

Antziñako euskal-texto berririk agertzen denean, ongi etorri zabala izaten du
euskalzale eta euskalarien artean. Legezkoa da. Damurik, ez da olakorik geiegi
gertatzen. Oraintsu ezaguerazi digute amaseigarren mendeko euskarazko gutun bat,
Mexicon gotzain izandako Zumarraga durangarrarena, eta berri orrek ez ditu gure
bazterrak gutxi arrotu.
Gaur, mende beraren azken-aldeko euskal-puska berri bat, edo beintzat gure
artean ez-ezaguna dakargu plazara: «Míserere mei» salmoa, euskal-bertsotan. Geroxeago ikusiko dugunez, ez zan guztiz ezagutugabea. Erdal-liburu batean, orain eun
eta iru urte (1879), ikusi zuen argia, nolabaiteko argia. Baiña gure artean nork jakin
zuen aren berri? Gure bibliografi eta antologiarik ugarienetan iñolazko aipamenik
gabe gelditu da. Karmelo Etxegarai gazteak, bere gaztetan erdal-liburu orretan irakurri
bazuen ere, bere kolkorako gorde zuen euskal-bertso auen oroitza. Ala, euskaldunontzat argitara ez balitz bezala iraun du gaur arte. Aramaioar batek, Antonio Unzueta
karmeldar prailleak, Madrilgo Biblioteca Nacional delakotik berriz atera duen arte.
Sei bat illabete da Madrildik telefono-deia artu nuela. Unzueta adiskideak andik
galdera au egiten zidan: «Aizu, amaseigarren mendeko euskarazko Miserere-rik
ezagutzen al da?» Nik ezetz. Geroxeagokorik bai, baiña amaseigarren mendekorik
ez genuela ezagutzen. Eta nik ere galde: «Baiña, amaseigarren mendekoa ote da
gero?» Eta Unzuetak erantzun: «Bai, itxura guztiek diotenez; Felipe Ilgarrenaren
egunetako paper artean dago». Nere gogoa beingoan Naparroaldera joan zait. Undiano, Arnotegiko ermitau olerkariaren pusken bat ez ote da? Aita Unzueta zatitxo

* Karmel 1982-2/3/4, 37-47.
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bat irakurtzen asi zait. Eta biok aitor bera egin dugu: Bizkaiko euskeraren antza
baduela, baiña, Bizkaikoa ez bada ere, ez dela andik urrutiegikoa.
Unzueta adiskideak laster egin nau berak atera duen kopiaren, eta gero xerokopiaren jabe. Eta biok arriturik gaude, nola ez duten texto au euskaldunek leenago
ezagutu. Zergatik arritu? Garibai ain ezagunaren euskal-esaeren manuskritoarekin
batean aurkitzen dalako Miserere au ere, arekin manuskrito-sorta berean. Zenbat
euskaldun esku ez ote da ibilli sorta orretan? Sorta osoak 374 orri osatzen omen ditu,
eta Miserere onenak bi orrialde baizik ez; gaiñera, egillearen izenik ere ez du. Orregatik edo askoren begiak ez zaizkio oartu.
Oarkabezko pekatu onetan ez zen, orraitio, erori, joan den mendean, erdal idazle
bat: Fernando de la Vera e Isla. Erdal-poeta onek 1879gn. onako liburu au atera
zuen: Traducción en verso del Salmo L de David I Miserere mei Deus I y noticia de
varias versiones poéticas que de dicho salmo se han hecho en lengua castellana I y
de sus autores (Madrid).
Madrilgo seme onek, liburu orren azken aldean, euskalduna eta euskalzaleak
izan ditu gogoan eta erderazkoa ez den Miserere au, euskarazkoa au, eskaintzen die
atseginsari. Orduko euskal-giroaren jakitun dago, eta euskalzale eta euskeralari askoren atsegingarri izango dalakoan egin du ori. Ala dio berak: «Como muchas personas, que ocupan en el mundo sabio un lugar conspicuo y distinguidísimo, y entre
ellas alguna, que es doblemente Príncipe por el nacimiento y por la ciencia, se
consagran con tan cariñosa predilección y con tan halagueño resultado al estudio de
la Lengua Vascongada, creo que han de agradecerme mis lectores vascófilos, que
les dé íntegra la traducción en dicha lengua del salmo Miserere, que se encuentra al
folio 245 del M.S. existente en la Biblioteca Nacional con la signatura G. 139». Eta
azpian oartxo au jarri du: «En dicho manuscrito están también, al folio 260, los
refranes en Vascuence compuestos por Esteban de Garibai y Zamalloa».
Erdal olerkari onek ezin zezakean eiza au euskaldun eiztarien eskuetan errazago
ipiñi. Baiña gure arteko eiztariak lo gelditu ziren. Ez Prinze Bonapartek, ez beste
iñork ez du eskertu ain borondate on ori. Guk dakigula, K. Etxegaraik bakarrik izan
du, euskaldunen artean, Vera madrildarrak egin zigun mesedearen berri.
Ain zuzen, Aita Unzuetak berak aurkitu du K. Etxegarai gaztearen karta bat,
guri bai Vera orren liburua bera ezaguerazi diguna, eta bai auzi onen giltza eman
diguna. Non aurkitu du karta ori? Barbieri musikalari ospetsuaren paper artean.
Gauza jakiña da Barbieri musikalariak bere Cancionero musical de los siglos
XV y XVI ateratzeko egin zituen azter-lanetan, euskerazko bertso batzuk ere aurkitu
zituela, eta ez ulertzen errazak, aurkitu ere. Batek onela du asiera: «Jançu Janto dego
Garcigorreta». Zer esan nai zuten itz oiek? Beste askogana bezala, K. Etxegarai gana
jo zuen Barbierik argi eske. Eta onek ari eman zion erantzuneko kartan, Vera olerkariaren liburua eta liburu onetan datorren euskerazko «Miserere» aipatzen ditu.
Onela diotsa Barbieriri: «Escribía cada autor a la medida de su capricho, de ahí
que hasta ciertos autores de alguna ilustración literaria, como indudablemente debió
ser el traductor del salmo Miserere, que manuscrito existe en la Biblioteca Nacional
y publica el Sr. Fernando de la Vega e Isla en su interesante libro sobre versiones
poéticas, hechas en español, del indicado salmo, escriban las voces bascongadas en
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una forma tan rara, que a la vuelta de un par de siglos hace difícil una buena
interpretación, si no se puede recurrir a un estudio comparativo con otros trabajos
de análoga índole, que permitan estudiar la historia de las vicisitudes por que haya
pasado el lenguaje escrito».
Etxegarai jaunak egin digun aitorra euskerazko Miserere onen gora beeran ezin
egokiago etorri zaigu. Berak esaten digu Vera erdaldunak argitara eman zuen textoa
utsez betea dagoela, ezin ulertua dela. Utsez betea da, izan ere. Baiña dituen utsak
ez dira guztiak manuskritoarenak. Uts oriengatik, Etxegarai jaunak ez zuen texto ori
aintzat artu, muzin egin zion. Orrek esan nai du ez zuela manuskritoa bera irakurri,
eta irakurtzeko gogoa ere joan egin zitzaiola. Edo ta, utsen utsaz, irakurtzeko gogorik
ez zitzaiola berotu.
Jo dezagun, bada, orain manuskritoak ematen digun textora. Ez da egillearena.
kopiatzailleren batena baizik. Ez dugu aurkitzen utsik gabe, baifia ez dira, ez, euskaldun irakurle zuur batek ez igartzekoak ere. Ona texto ori, neke andi gabe irakurri
dezakegunez. Erderaz, onako titulu au darama: La traducción del salmo Miserere
mei en Lengua bascongada. Gaurko ortografiara aldaturik ematen dugu.

Miserere mei deus

Ecce enim in iniquitatibus

Jauna miserikordia eduki nizaz,
asko dezun ezkero, miserikordiaz.
Borra ezazu, Jauna, maldade enea,
zerren piedadez zeran betea.

Konzebitu ninzan maldadeetan,
konzebitu ninduan amak kulpaetan;
beti zenduan, Jauna, egia amatu
sekretoak neuri manifestatu.

Amplius lava me

Asperges me domine

Jauna, garbiago egin nazazu,
bekatu mutastoa kendu egidazu.
Badazagut, Jauna, nere kulpea,
ene kontra dago bekatu enea.

Busti nazanean zure graziak
kenduko diraust kulpa guztiak;
zuri nazanean munduan erurrik
eztet ez izango neure parerik.

Tibi soli pecavi

Auditui meo dabis

Bakarrika zindudan zeur ofenditu,
zeure aurrean egin neban bekatu,
zeure i(t)z santuetan justu irten zenzan,
jusga zinzaenak benzutu zinzan.

Bein izango deu guziz andia
ene belarriak, Jauna, alegria;
orduan ene ezur humillatuak
egongo dirade konsolatuak.
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Averte faciem tuam

Libera me de sanguinibus

Aparta ezazu zeure bistatik
ene bekatuak presenziatik;
arren, ene kulpa gusti gustiak
borra biza, Jauna, zure graziak.

Ene osasunako Jauna zera zu,
bekatuetatik libra nazazu,
ene minak, Jauna, alaba zaizan,
zure justizia ensalza dazan.

Cor mundum crea in me

Domine labia mea aperies

Ene bio(t)za, Jauna, garbi ezazu,
ene entrañaetan renoba ezazu
espiritu malizia bagea,
zeure ondasunen deseazalea.

Irekiko dezu ene aoa
alaba zaizadan, Jaun zerukoa;
zure alabanzaen beti esaten
egongo naiz zein andiak diraden.

Ne projicias me

Quoniam si voluises

Ez kendu, Jauna, begiok niganik,
kendu ez zaiteala presenziatik.
Ez, Jauna, apartatu bio(t)z enetik
espiritu santua entrañaetatik.

Jauna, nai bazendu ofrenda andirik,
ofrenda eder asko ofrezi(t)zerik,
egingo nituan kulpaen ordean
eztezu ofrendarik borondatean.

Rede mihi

Sacrificium Deo

Zeure Semearen Aita eternoa,
biurtu egidazu konsolazioa,
fortalezi naza(zu), Jauna, bio(t)zean,
espiritu santuaren karidadean.

Zurezat ofrenda verdaderoa
da anima debana kontrizioa;
bio(t)za nai dezu humillatua,
bio(t)z osoa eta bio(t)z santua.

Docebo iniquos

Benigne fac domine

Maestro egingo naiz bekatarien
berri irakasteko zure bideen;
ekarriko ditut bide onera
bekatariak, Jauna, zure legera.

Arren, zera(n) enezat piadosoa,
izan zaite, Jauna, eta mansoa,
zeruko murallaok egin litezen,
asientu u(t)sok beta ditezen.
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Tunc aceptabis

Tunc imponent

Jerusalen santua dakuskumean,
zeure altura igo dazagunean,
orduan naiko dezu ofrenda andia,
orduan txaala eta aaria.

Zure altura santuaren ganean
zeruan, Jauna, zure aurrean
emango ditugu txaaltxo gazteak,
txaaltxo gazte malizia bageak.

Gloria Patri
Biz gloria Aitearekin semearentzat,
Biz gloria espiritu santuarentzat,
nola leenean orain eta beti,
sekula gustian gloria izan bidi. Amen.

Orra textoa, orra manuskritoan irakurri dezakeguna. Saia gaitezen orain sortzen
zaizkigun galdera batzuei erantzuten. Korapillo bat edo beste askatzen
1) Eta lendabiziko galdera, textoari berari dagokiona: Ez al dago, eman dugun
eran, aski ongi? Zer da or argi ez dagoenik? Zer, naspillaturik? Ezer gutxi. Itz bat
bakarra aurkitu dugu ez-ezaguna: Mutastoa, Latiñezko «a peccato meo munda me»
itzultzerakoan sartu du itzultzailleak: «Bekatu mutastoa kendu egidazu». Zer esan
nai duen gutxi gora bera antz ematen zaio: orbana, zikiña, erdoia edo olako zerbait.
Baiña gaurkoz ez dugu korapillo au askatzeko argibiderik.
2) Manuskritoak utsik, gaizki idatzitako itzik badu. Baiña K. Etxegarai zanak
Biblioteca Nacionalean dagoen manuskritoa bera irakurri izan balu eta ez bakarrik
Vera erdaldunak argitaratutako textoa, ez zuen or oztoporik aurkituko. Zeintsuk dira
manuskritoak dituen utsak? Letraren bat edo beste oker irakurtzetik sortuak, noski.
Esana dugunez, manuskritoak kopiatzailleren batek egiña dirudi, eta utsik geienak
kopiatzailleak egiñak dira. Nonbait itzultzaillearen letra batzuk ez zituen ongi berezi
ez irakurri. Ori gertatu zaio, esaterako, G eta Q letraekin bein baiño geiagotan; ala
bein guendu idatzi ondoren, urrengoan quendu dio. Biak, bata nai bestea, jator daude
noski; baiña guk emen bardindu egin ditugu. Ona, nola nastu dituen letra biok bein
Vera jaunak: «Bitatu mutastoa (bekatu mutastoa) guendu equidaçu».
Bost edo sei aldiz naspilla sortu du manuskritoak N eta M letraekin ere: Bakarrica
sindudam, concebitu nincam, maldadeetam, concebitu ninduam, bensutu cincam,
eguingo nituam. Esan bearrik ez, utsok ez zituela Verak zuzendu. / letraren gaiñean
doan puntua askotan lekuz aldatua dago, urrutiegi jarrita. Ala Eguingo bear zen
lekuan, egunigo irakurtzen da. Beste letra bi, e eta c, ongi ez bereizteak, gaizki
irakurtzeak ere, eman du uts bat edo beste egiteko bidea. Ala, Vera olerkariak «queiz»
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irakurri zuen lekuan, jatorrago irakurri zezakean «guciz»: guciz andia. Ola, guzi eta
guzti elkarren ondoan nasturik agertzen dirala? Ez du orrek ezer esan nai. Idazle
askok erabilli dituzte bi itzok orrela. Arin, Ordiziako Dotriñaren egilleak, bein baiño
geiagotan sartu ditu alkarren ondoan orrialde berean. Orrela, letra bat edo beste tokiz
aldatzetik sortutako utsa dalata, manuskritoko erruric guk erurric jarri dugu. Elurra,
edurra eta erurra itz ezagunak eta leku askotan erabilliak dira. Baiña errura elurra
esateko? Or ere letra baten atzera-aurrerako dantza izan dalakoan gaude. Aitor dezagun, azkenez, itz bat silaba batez luzatu dugula eta taket artean jarri: «Fortaleci
naçaçu, Jauna, bioceam», eta ez «fortaleci naça». Texto-inguruak ala ezkatzen duelakoan gaude, eta kopiatzaillearen utsen bat da, iñolaz ere.
Eta esan bearrik ote dago? Irakurlea bera oartu da, aurki, manuskrito onen
kopiatzailleak edo Miserere onen euskeratzailleak berak ez dakiela gaur egiten dugun
eran, Z eta Tz, S eta Ts bereizten. Silabaren asieran C erabiltzen du beti, eta azkenean,
Zeta: bioz, bioça. Guk olakoetan T bat sartu dugu taket artean. Bardin egin dugu Ts
bear zen lekuan: U(t)sok.
3) Irugarren galdera. Nongoa da Misere onen euskera? Egillearen izenik ez
iñolazko aipamenik ez dugun ezkero, Vera argitaratzailleak esan zuenez, «versión
anónima» dugun ezkero, nongo euskera duen aztertzeko eskubidea gelditzen zaigu,
beintzat. Nongo euskera da emengoa? Gipuzkoakotzat, eta Gipuzkoan Goierrikotzat
jo dezakegu, oker andirik egiteko bildur gabe.
Arestian aipatu dugu Arin, Ordiziako Dotriñaren egillea, Miserere au baiño eun
bat urte geroagokoa. Eta emengo euskerari Dotriña orretako euskeraren ia antz osozkoa aurkitzen diogu. Batez ere, aditz-jokoetan. Batzuk Bizkaiko aditz-formen kidekoak: Kendu egidazu, egin neban, deban (deuan, dauan), deu (dau, du), apartadu.
Guztiok aurkitzen dira Ordiziako Dotriña orretan. Badu beste aditz joko bat Iparraldeko euskeren kutsua duena: diraust (kenduko diraust kulpa gustiak), kenduko dizkit,
esan nai du. Gaur forma auek galduak ote dira? Ez ote zaizkigu arrotz samar egiten?
Ala ere, Ordiziako Dotriñak maiz erabiltzen ditu: Ematen dirautza indar andiak (ematen dizkio indar andiak), irakasten diraustazula (barkatu dizkidazula) ofensa guztiak,
eta abar. Ordiziako Dotriñako euskeraren bidetik dabil beste izkera askotan: bage,
(ez gabe), irten eta igo aditzak egille egiñak, eta abar. Eta aipamen berezia egin nai
dut beste gramatika lege batena, bi itzetan aurkitzen dana (aita, aitea, kulpa, kulpea).
Aita eternoa batetik, eta Biz gloria Aitearekin semearentzat bestetik; ene kulpea
batetik, eta ene kulpa gusti gustiak bestetik. Itz baten bi erabilkera daude or. Ain
zuzen, Arinen Dotriñan aurkitzen ez diranak, baiña bai Goierriko bazter askotan, eta
aruntzago, Naparroan ere bai, Sakana-aldean gutxienez. Bizkaian beti ezagutu ditugu,
asi antziñako kantaetatik eta gaur arte. Baiña Bizkaitik kanpo ere bizi indartsua dute,
leku askotxotan. Azkuek Burunda aldeko kantaetan olako formarik argitaratu du ango
bazterretan bildurik. Ona bat edo beste: Etxe ontako nagusi jaunak poltsea txintxarriduna. Edo beste au: San Pedro zeruetako giltzaren jabea, Goizean mezea eta
arratsean saldea». Edota: Estudiante Baliarangoa, noiz eman bear dok mezea? (ikus
Azkue, Cancionero Vasco, 1.115, 1.056, 974).
Ariñen Dotriñan antzekorik jasotzen ez badugu ere, Ataun aldean, esaterako,
olako formak gaur ere bizi-bizirik daude. Ataungo Arratibel beneditarraren Kontu
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Zaarrak lekuko. Neska, neskea, soka, sokea, eta abar erruz aurkituko ditu irakurleak
or.
Amaseigarren mendeko Miserere onetako kulpea eta Aitea ez daude, ez, euskera
jatorrean oiñarri gabe, ain zuzen, Gipuzkoako Goierri eta inguruetan. Ortik ere Miserere onen euskera ez da ipiñi dizkiogun mugetatik urruntzen.
4) Eta ez daude euskeran oiñarri sendo gabe beste Miserere orretako izkera
batzuk ere: esaterako, Kulpaen, alabanzaen, kulpaetan. Orain maizago entzun oi
ditugu Kulpen, alabanzen, kulpetan eta ola, baiña ez da ola bazter guztietan, eta ez
da ola izan beti. Toki-izenetan baditugu bardintsuak: Landaeta, Landeta. Olaeta,
Oleta, eta abar. Ene itza nai izenaren aurretik, nai atzetik, erabiltzea ere ez da ain
bakana, gure idazleak bezala: bein bekatu enea, eta beste bein ene belarriak, eta ola.
Gure literaturak gutxitan jaso duena da, noski, Zeur (zu, zeu esateko). Zure ta zeure,
bata eta bestea noiz nola erabilli, argitu naia sortu da azken aldian. Gure idazleari
lege jakiñik ez zaiola oartzen esango nuke nik.
5) Azkenez, kasu nabarmengarri bat aipa dezagun, bertso auetan ikusten duguna:
«Zure alabanzaen beti esaten egongo naiz, zein andiak diraden». Gaur gure artean
beste onela esango genuke: Zure alabanzak esaten. Baiña badirudi gaur Iparraldean
tinko gordetzen dan lege ori, aditz-izenarekin norenkia erabiltzea, lenago zabalduago
zegoela. Aipatu dugun bertso ori lekuko.
Bego emen gure azterketa-saiotxoa. Irakurle ikasiak aurrerago jo dezake beste
alderdi batzuetatik euskal-literaturako puska oni begiratzen. Eta lortuko al du beronek
antziñako literatura-saillean dagokion tokia, bere egunetako beste lagunekin batean,
Iruñeko Amenduz eta olakoekin batean.
Eta esker beroak Ameriketara joan berria dugun Aita Antonio aramaioarrari,
Miserere au aurkituaz eta ezagueraziz egin digun mesedearen alde.

SANTA TERESEAREN LAUDORIOA
(Lapurdiko euskaraz)*

Teresa-urtea dogu aurtengoa. Eta urte onek ekarrita, emen dogu euskarazko
texto zaartxo bat, ain zuzen aurten mundu osoak goratu dauan eta Aita Santua bera
gure errirako ekarri dauan Santa andi onen gorantzan, orain berreundaka urte egindako
sermoia: Santa Teresaren laudorioa. Lapurdiko euskaraz dago eta KARMEL aldizkari
onen orrietara dakargu.
Aldizkari onek, Teresa urtea dala-ta, leen lapurdierazko textorik ekarri dau.
Baiña texto ezagunak, Euskalerrian zabalduak izan diranak. Gaurkoa orain arte paper
zaar artean gorderik egona da, manuskritotan gelditu eta etorri jakuna. Nozkoa?
Paperak berak diño: 1769.koa. Olantxe dator azalean. Azkenean beste urterik be
badakar, kopia barrien batena, antza. Kopia bitan dago, eta letra bitan, egon be.
Kopia bata, osoa; besteak zerbait gitxiago dakar. Osoak amar orrialde ditu, eta
besteak, letra txigiagoz idatziak, zazpi.
Nor dau egille? Ezin guk erantzunik emon. Larregi-rena ete dan etorri jakun
guri burura, irakurri aurretik; baña irakurri ondoren, ortografi berdiñik ez darabillela
ikusi genduan. Irakurleak laster ikusiko dau sermoi onetan sarri datorrela S Zetaren
ordez; -z atzizkia beti S egiten dau. Ikusi lenengoko lerroetan: batzues, bates. Aditzetan be barditsu: daiteskenes, áituste, galarastea. Itz batzuetan S bikotxa darabil:
ossoa, ussai, eta abar. Behin bakarrik ikusiko dau irakurleak bihotzaz eta guziaz.
Baiña itz biok beste esku batek zuzenduta dagoz. Leenago onela egoana: «amodioak
sessitu zituen haren bihotza eta haren arimako puxantza guziak», beste onetara jarri
dau beste esku batek: «amodioa jabetu da haren bihotzaz eta haren arimako puxantza
guziaz» (obe, guziez jarri baleu).
* Karmel 1982-2/3/4, 121-133; «L. A.» izenpean.
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Lapurdiko euskaran nekez agertzen diran formak be baditu: buruba, estimuba,
burreb (burreu), eta abar. Onelango bereizgarriak or itxita, ortografia gaurkotzen
alegindu gara.
Sermoi onen aurkitzaille edo gordetzailleak Belokeko beneditarrak dira. Eta,
Estibalizkoekin batera, Lazkaoko prailletara Ama Teresaren urtea ospatzera etorri
diranean, Lazkaon itxi dabe xerokopia bat atseginsari, eta egun andiaren oroigarri.
Lazkaokotik kopiatua da gurea. Berau ulertu nai dauanak frantzes apur bat jakin
bearko dau; baiña emen doa, Lapurdiko euskarak Ama Teresari bere urte santu onetan
egiten deutsan oparitzat.
L. A.

«Sancti per fidem vicerunt regna.
Fedearen bides sainduek ardietsi dituste erresumak»
Hebr. 33
Ez da gizonaren salbamenduarenzat mundua baño etsai ikaragarriagorik. Lilluratzen ditu gure begiak distiadura tronpur bates; xarmatzen ditu gure beharriak solhas
artifizios batzues, eta gure sensu guziak, hekien enganatzeko gehienik gai izan ahal
daiteskenes; gastatzen du gure ispiritua bere maksimes; korronpitzen du gure bihotza
bere atsegiñes; promesak eta dixiduak enplegatzen ditu. Ezin bere buruba maitaras
badezake, ensaiatzen da bederen beldurrarrasterat, eta nahis batean nahis bertzean,
ez du billatzen gure galarastea baizen.
Zer defensa oposa ahal dakiokete alde guzietarik gure kontra etxatzen dituen
tretuei? Batere bertzerik fedearen defensa baizen. Hargatik ere, dio apostoluak berak,
fedearen bidez sainduek garaitu dute obra onen egitetik gibelatzen gaituen errespetu
humanoa, eta beldurtasun laxoa. Kasurik ez dute egin izatu subas eta brasa bizies,
bestiarik izigarrienes, heriotzerik kruelenas. Fedearen bides Abrahamek itho zituen
bere baitan naturalezaren sentimendurik justuenak eta samurrenak; Moisek mesprezatu
zituen Ejiptoko tresorak; fedearen bides hanbat arima sainduek guziak entreprenitu,
guziak sakrifikatu, guziak sofritu dituste. Egun Elizak Theresaren presunan proposatzen daroku Birjina miragarri bat berthutesko eta prodijiosko bilduma bat izatu dena.
Bi zathi: 1) Saindu guzien artean distingatua izatu da Jainkoari ekharri dioen
amodio kharsuas.
2) Saindu guzien artean distingatua izatu da bere humiltasunas eta
obedienzias. Ave Maria.

I
Jondoni Pauloren arabera, Birjinek abantail bat badute emaste eskonduen gañean,
zeren hauk bere engaiamenduas obligatuak baitire hartu duten esposaren gogara egiterat, eta munduko gauzei aplikatzerat, bertzeek, ispiritus eta gorphutzes saindu di-
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relarik, bakharrik Jinkoaren gogara egiterat baizen pensatzen ez duten denboran.
Holakoa izatu zen Theresaren zorthe dohatsua. Aithortu behar darotzuet bere lehenbiziko urthetan ez zuela jakin izatu grazia preziatu haren, merezi zuen bezala, prezatzen eta menaiatzen. Infirmitate baten efetu bates erori zen zenbait infidelitatetan;
konserbatu zituen zenbait inklinazione, kriminelak ez izan arren, Jinko jeloskor baten
deklikatasuna kolpatzen, eta harenzat izan behar zuen amodioa trabatzen zutenak:
ordean haren konbersione osoaren mement dohatsua arribatu zenean, eta Jinkoak
haren lokharriak hautsirik biolenzia arrai eta esti baten medios bortxatu zuenean hari
zor zioen amodioaren kaltetan okupatzen zuten ataxamendu guzien sakrifikatzerat,
hain osoki Jesusen amodioa jabetu zen haren bihotzaz eta haren arimako puxantza
guziaz, non ezin konzebi baitzezaken amodio khartsuagorik, borthitzagorik, lehiatuagorik. Bere gogoan, bere mihian, bere bihotzean Jesukristo baizen ez izateko zuen
arthak, bere eginbide guzien bethetzeko zuen leialtasunak, bethi ere zer ere perfetenik
ezagutuko baitzuen eta haren komplitzeko egin zuen botu extraordinarioak, erretzen
eta iretsten zuen Jainkoaren etxearenzako zeloak, erranaras ahal ziozoken S. Paulorekin batean, Jesukristo zela haren bizia; etzela hura gehiago bizi, baiñan bai
Jesukristo haren baitan. Vivo jam non ego. Vivit bero in me Christus.
Ez dezazuela guziarekin uste izan Theresaren amodioa ez dela neurritua izatu
delizioes, gozotasunes eta konsolazione ispirituales baizen. Ez ditu bethi liliak eta
arrosak kausitu bere Esposari jarraiki zaionean. Jesukristo eta gurutzeak elkarganik
ezin separatuak dire; gurutzeak gabe ez dio nihori bere buruba ematen. Sofrikariak
dire haren samurtasunaren markarik señalatuenak, eta haren karesarik handienak. Ala
Theresa fagoratua, distingatua eta pribiliatua izatu baita bildotsaren Esposen artean.
Bere pasionean horditua izatu zen; asunziosko eta khiretstasunesko kalits hartarik
izatu du bere parte ona. Zebok juja zazue zein efektuskoak, zein puxantak izan ziren
bihotz gaste hunen gañean graziak egin zituen lehenbiziko inpresioneak, ekharri
zutenas geros zazpi urthetan martirioaren billatzerat, eta bere biziaren sakrifikatzerat,
doi-doia bizitzen hasten zen denbora batetan. O mirakullu orduarterañokoan ezagutua
etzena! Hasten du bere korsua saindurik handienek fiñatzen duten pontu beretik;
karitatearen efortik ezin dohakenas geros maite denarenzat bere bizia ematea baño
urrunago. Haur bat da, oraño gure fede saindua hitzes ezin kofesa dezakena; eta bere
odolas sigillatu nahi du. Afruntatzen ditu tiranoak, eta konbatatzerat doa, Jesukristoren intresen sustenguarenzat. Khar dibino hartas guzia berotuba, errea, inpazienziarik handiena du martiren khoroaren merezitzeko. Deliberatzen du mairuetarat pasatzea, barbaro hetas imolatua izateko. Hortako bere aitaren etxetik itzultzen (itzurtzen)
da. O ene Jinkoaren probidenzia! Gisa hortan premetituko othe duzu, bada, burreb
(burreu) baten espatak galaras dietzagun haur mirakulusko horrek ematen daroskigun
esparanzak? Ez; ahaide batek errenkontratzen eta dohatsuki gelditzen eta eramaten
du, nigarretan mañatua eta zeren bere desira ezin konpli dezaken ezin konsolatua.
Zer nahi zinduen egin Theresa? Zenbait odol xortaren gostus eta zenbait mementetako suplizio baten medios nahi zinduen beras erosi zerua? Ez; Jesukristok ez
darotzu bere buruba eman nahi sofrikari labur batzuen saritzat. Bertze Paul bati bezala
erakutsiko daroskitzu haren loriarentzat preparatu daroskitzun nekhe handiak. Laidos
eta sofrikaris sasiatua, asea izanen zare. Frogatuko duzu zer diren asta zorrotzak,
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arrudak, estirak eta gizonen kruelitatearen iminzione diferentak, debruen biolenzia.
Zure amodio antzedunak zure burubaren tormentatzeko asmaraziko daroskitzun guziak ez dire haren beso pizuaren parreko izanen; eta naturaleza hanbat ikharatzen eta
laxoak hala gogourriarasten ditusten gauza hek guziak, estitasun batzuk baizen ez
dire izanen, Jinkoak aldaratzen daroskitzun frogekin konparatuko ditutzunean.
Arrazonekin S. Bernatek penitenzia deitzen du martirio suerte bat armen bides
sofritzen denak baño sensuak gutiago latzten dituena; ordean bere iraupena dela kausa,
gutiago penagarria ez dena. Eta egias, martirioas gure burubei ideajustu bat formatzen
badiotegu, kausituko dugu penitenziaren ekserzizio nekhagarriekin konbenitzen dela.
Martir batek bere biziari errenonziatzen badio Jesukristoren jinkotasunari lekhukotasun errendatzeko, penitent batek estitasun guziei, inklinazionerik naturalenei
errenonziatzen diote, haren bizitze gurutzefikatuari lekhukotasun errendatzeko. Martir
batek jeneroski mesprezatzen badu bere gorphutza, penitent batek hura gaiski tratatzen
du. Martir bat biktima bat bada, esku arrotzes imolatua, penitentak ez du bere bizia
entretenitzen, egun guzies hiltzeko baizen. Hitz bates, konparazione huni bere hedadura guziaren emateko, Jinkoak bi moldes frogatu du martiren pazienzia: batetik
hekien fedea paganoen kontradikizionei eta trufei, bertzetik, hekien gorphutzak tiranoen kruelitateari abandonatu diotzotenean.
Egundaño medizenziaren gaiztakeriak saindurik ez du hala atakutu, nola Theresa.
Gaixtagaiñak etziren bakharrak haren ohoreari aspertzen zitzaiskotenak; bebot-zat
pasatzen zirenek berek tratatzen zuten hipokrita, emasteki ambizios eta inkiet bat
bezala. Askenas goiti predikatokietarik erraten ziotzoten injurioak; errepresentatzen
zuten bafores eta malenkonias ispiritua flakatua zuen presuna bat bezala; aphezek
errefusatzen zioten komunionea. Uste zuten poseditua zela. Mintzo ziren haren
eskonjuratzeas, dixidatzen zuten Inkisizioneas, preso ere eman nahi zuten. Nolakoak
uste duzue ordean zirela Theresaren disposizioneak debruak haren kontra armatzen
zituen mihi pozoatu hekien tretu miñen erdian? Ah, nihois ere etzuen izatu kalma
eta trankilitate gehiago, boskario eta kontentamendu gehiago. Errepresentatzen zioen
bere buruari bere Espos dibinoa. Judues blasfematua, trompatzaillebat, bonaxeretako
gizon bat, debruas poseditu bat bezala tratatua. Bere bekhatu iraganek inspiratzen
zioten humiltasun handiak sinhetsarasten zioen oraño hanitz menaiatzen eta urrikalmendu sobrarekin tratatzen zutela.
Debruak errabian, desesperatua neskatxa bates garaitua izateas, Jinkoari galdetu
zioen, lehenago Job bat bezala, hura bere gorphutzean zehatzeko libertatea, eta ardietsi
zuen. Behar liteke ezagutu zer furias etsai hura animatua den heren erresumaren
destruitzeko trabaillatzen direnen kontra, konprenitzeko zenbat gaitzes aflijitu zuen
biktima inozent hau. Tratamendu kruelak, gorphutzean zauri izigarriak, eskrupulak,
tristeziak, izialdurak, gabasko fantasmak, tentazionerik furiosenak, guziak usaian
emanak izatu ziren ispiritu gaixto hartas; eta froga horiek asko izatu ez baliré bezala,
Jinko bera harekin bat egin zen, eta aplikatu zen manera ezin explikatusko batez
haren tormentatzen. Mirabiliter me crucias.
Ikusten duzue mintzatzen natzaizuela bizitze ispiritual batetan kausi eta froga
ahal daitesken agortasunes eta tribulaziones. Nihork ez ditu hek frogatu Theresak
bezala. Jinkoa etzitzaion agertzen bere justizias eta saindutasunas bestitua baizen,
karesarik gabe, begitarte arraiik gabe baizen. Maitatu behar da, martirio horren
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kruelitatearen konprenitzeko... Hama zazpi urthe oso pasatu zituen froga garrats
horien erdian, behin ere haren konstanzia flakatua, haren konfidenzia gutitua izan
gabe. Nihoiz kontrarat etzuen izatu indar gehiago, kuraia gehiago. Pena eta desolazione horien erdian sustengatzen zen bere fedeas. Esparanzatzen zuen esparanzaren
kontra; amulsuki musu ematen zioen bere furian lehertu bezala zuela iduri zuen esku
ikaragarriari. Ez, ez; nihoiz ere bere Esposari etzitzaioen ataxatu haren dohañen eta
fagorien gatik, debozioneas gogo urritzen diren arima sensual hek bezala, gozotasunes
eta konsolaziones sustengatuak ez diren pontutik. Theresak ez du bakharrik nahi Jesus
eta Jesus gurutzefiktua baizen; preferenzia ematen diote haren itzei, arantziei, keldarrari, boskario, gozotasun eta konsolazione ispiritual guzien gañetik; Kalbarioko
ahidura eta estresei, Taborgo extasia eta delizioen gañetik.
Ixillik egon ahal othe naiteke haren eritasun kruel eta kontinualen gañean? Haren
gorphutz guzian etzen parterik Jesukristoren mortifikazionean sigilatua etzenik eta
pazienziaren tribut bat pagatzen etzioenik. Batean iduritzen zitzaioen bihotza burdinasko orraze zorrotzes larrutzen ziotela; subak bere hertzeak ihartzen ziotzola;
buruba oinhazien puntarik zorrotzenez sillatua zuela. Zain guziak erretiraturik haillko
bat bezala korapillatua zuen bere gorphutza; etzakien zer zen lo egitea. Ez da posible
konprenitzea nola oraño barures ahitua zen gorphutz flako eta delikatu hark buru egin
ahal ziozoketen hanbat gaitz suertei. Horien erdian Theresak benedikatzen du Jainkoa,
eskerrak bihurtzen diotza. Lehenago Jobek Jinko hari galdeiten zioen zenbait ephe
eta erlaxa bere gaitzen plenitzeko, eta bere nigarretan konsolazione baten kausitzeko;
eta gure sainduak ez du errezibitzen zenbait konsolazione eta zenbait entrabala bere
burubaren tormentatzeko eta zauria zauria gañean emendatzeko baizen.
Bihotzak eskas egiten darot ikusten dudanean burdin punta zorrotzes armatua
den zilizio bates bestitua. Ez da hartas billusten, bere gorphutz eriaren gañerat izifrina
kolpesko babazuza baten deskargatzeko baizen, hauzinen eta elhorrien gañean itzulikatzeko baizen. Ez; gizonik mañosenek eta gurienek ez dituste atsegiñak hanbat
lehiarekin billatu, ez dire hetan hanbat hirritsekin pulunpatu, nola gure sainduak
erakutsi baitu gurutzienzat eta mortifikazionienzat; gurutzea da haren zentroa, haren
errepausulekhua, haren desira guzien objeta. Hartas landan bertze non nahi, estatu
biolent eta situazione gogor eta nekhagarri batetan da. Martirio suerte bat sofritzen
du deus ere sofritzeko kausitzen ez duenean.
Zerekin konparatuko dugu estatu bortxatu eta doloragarri hortarat eroria den
arima hau? Erranen dugu, izerdis eta odoles estalia, ihistaris segitua, egartsurik
handienas penatua, ithurriotz baten ondoan dabillan orein baten pare dela? Edo karikola bero batetan zeruak errefusatzen diotzan zenbait ihintz edo uri xorten errezibitzeko inutilki milla tokitarik idekitzen eta arraillatzen den lur idor baten pare dela?
Horiek guziek ez darokute Theresaren bihotzean pasatzen denas ideia justu bat emanen. Edo sofri edo hil, erraten du. Pati aut mori. Nois, bada, Jauna, erraten dio
amultsuki bere Jinkoari, nois erakutsiko darotazu zure bisaia? Nois artean gerizatuko
zaisko zure zerbitzariari; eta zer egin behar dut zure ganik absent izateas dudan
enhaduraren estitzeko?
Guziarekin arimen Jinkoari irabasteko eta konkestatzeko zuen egartsuak erranarasten zioen: Ah, Jauna! Konbeni bada biskitartean zure loriarentzat oraño mundu
huntan egon nadin, hartarat konsentitzen dut, zurekin juntatua izateko dudan lehiaren
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despit. Etzuen gozorik, bera erretzen zuen su sakratu hark bihotz guziak erretzen ez
bazituen. Bekhatorien konbersionea, Elizarekin heretikoen batasuna, Satanen erresumaren destruizionea, eta Jesukristorenaren emendazionea ziren haren botu eta desira
guzien objetak. Ezin konsola zaiteken harenganik absent izateas, hanitzen salbamenduas baizen. Ala inbidia ekhartzen baitzioen predikarien zortheari! Penas baizen
etzuen sofritzen ez ziozoten permeti infidelen herrietarat Ebanjelioaren predikatzerat
gatea, eta bere othoitzes, nigarres eta botues landan misione ispiritual hartan ez
trabaillatzea. Ematen diote Karmesko ordenaren erreformatzeko kargua. Zer boskariorekin okasione preziatu hartan ez du señalatzen bere zeloa! Eta etzaiote abandonatzen entreprisa hari iratxakiak diren nekhe ete trabaillu guziei?
Jinkoaren protekzioneas armatua, haren probidenzias landan bertze funtsik izan
gabe, fundatzen ditu hogoi eta hamabi komentutarañokoan, zeñak hanbat eliza izatu
baitziren, apostoluek berek formatu zitustenak baño are perfetagoak, komentu hetan
botuz engaiatzen zirenas geros konseilluen pratikatzerat, eta bizitze ispiritualean zer
ere baita perfetenik, eta erlaxarik gabe hekien entreprenitzerat. Theresak komentu
hek guziak altxatu zituen bere izerdien, nekhien, nombre gabeko persekuzionen,
gosearen, egartsuaren, billustasunaren, gaubeillen, sasoñen eta denboren injurio diferenten gostus. Guziak ordean esti zitzaiskon, Jesukristori zenbait arima irabas ahal
baziokan mendeko korrupzionetik erretirarasten zituelarik. Usteko zuen bere Esposaren alderat kriminel eta infidel izanen zela, khar gutiago izatu balu hari arimen
konkestatzeko, debruak hekien galarasteko zuen baño.
Horra zer deitzen den maitatzea ez hitzes, ez gogos, bañan egiaski eta zin-zines.
Gisa hortan bethetzen dire Jesukristoren Espos baten eginbideak, eta hari markatzen
zaio bere amodioa. Zer konfusione guretzat hain epel eta otzak izateas haren intresentzat! Gure karitateak merezi othe du bada kharitatearen izena? Helas! Haizerik mendrenak hauts dezaken seska flako baten pare da. Kontradikzioneak, kalomniak, injurioak eta laidorik kruelenak ez dire gai izatu Theresaren kharitarearen iraungitzeko;
eta tentazionerik ariñenek, hitz bakhar batek asko aldis gurea ithotzen du. Theresak
atrebenzia saindu batekin desafia zezaken mundua, bere peril guziekin etzuela Jesukristoren ganik separatuko; guk ordean, erreflexione egin nahi badugu gure flakeziaren, inklinazione korronpituen, langiaduraren, gure huts hussuen, biziarentzat
eta hango aisia eta komoditatienzat dugun ataxamenduaren gañean, erran ahal othe
dezakegu: «nork separatuko gaitu Jesukristoren amodiotik?». Segi zagun Theresaren
laudorioa. Nolakoak izatu dire haren humiltasuna eta obedienzia? Bi hitzes akhabatzen
dut.

II
Gure burubes egiten dugun estimuba, eta gure nahien konplitzeko dugun inklinazionea dire berthutearen pratikatzeko trabarik handienak, eta bizitze ispiritual
guziaren gañerat banatzen den korrupzionearen bi surtza dohakabeak. Errelijioneak
hei oposatzen diotzoten bi erremedio soberanoak dire humiltasuna eta obedienzia. Bi
berthute horien laguntzarekin Theresa satifikatu zen: 1) bere humiltsasunak begiratu
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zuen bizitze extraordinario baten korsuan, Jinkoak mais arima superbiosak abandonatzen dituen enganio eta ilusione doloragarrietarik; 2) Bere obedienziak gardatu zuen
amodio propialak gure nahien egiteko inspiratzen darokun pendura eta inklinazionetik.
1) Theresaren humiltasunas juia dezakegu errezibitu dituen fagorietarik, eta
haren fagories haren humiltasunaren gañean; bata izatu da bertzearen neurria. Humiltasunak haren baitan erregelatzen zituen hitzak, manerak, begiratzeak, bozaren
tonua. Orgilluak eta humiltasunak igoalki gizonen baitan bere burubak erakusten
dituste. Theresaren baitan lehenbiziko begikolpean ikusten zen, batetik bertzerako
diferenzia. Orgillua fiertasunes bethea da, Theresa estitasunes. Orgilluak maite du
eklata, Teheresak ilhunbeak. Orgillua mintzo da autoritaterekin, Theresa modestiarekin. Orgillua bantatzen da, Theresa akusatzen. Orgilluak bere defautak gerizazen
ditu, Theresak publikatzen. Orgilluak bere obra ones parada bat egiten du, Theresa
beries ez da mintzo penarekin eta obedienziaz baizen. «Permetitzen darotzuet, erraten
zioten bere konfesiorei, ene bekhatu guzien publikatzea, hartas othoitzen ere zaituet;
bañan denbora berean nahi dut ixiltasunik handiena garda dezazuen errezibitzen ditudan grazien gañean».
Humiltasuna prosperitatean eta atsekabetan. Egundaño ez da ikusi hark jasan
dituen bezalako persekuzionerik; eta denbora berean nihor hetarik hala ateratu denik.
Bera suprenitua Jinkoak haren bides obratzen zituen mirakullues: «zure obrak dire
guziak, Jauna, zioen; nere partetik deus ere ez da egin ditudan hutsak baizen».
Seguratua merezi zituela pixten ziotzoten persekuzioneak, «nik, erraten zioten bere
aizpa lagunei, nik zuen ganerat jautsarasten ditut malhur hauk guziak; ni ez baninduzue, trankil zindeskete».
Humiltasuna zeruko konsolazionien eta agortasunen erdian. Sinhetsiko othe duzue behin ispirituko tribulazione batzuen erdian zeruko hinzaren xorta baten galdeitea,
krima bat bezala bere burubari erreportxatu zioela? Sinhetsiko othe duzue bere othoitz
eta meditazionetan hain haltoa zen arima hark, bere buruba indigno zaukala haren
egiteko, eta liburu ispiritualen irakurtzeko; eta egiaski urthe oso bates, nahis bata
nahis bertzea bere burubari interditu ziotzala? Humiltasuna zeruak akordatzen ziotzan
talendu eta dohain naturaletan. Zer dolore eta erregret etzuen erakusten bere gastetasunean hetas egin zuen abusionearentzat! Estonatua zen nola entzun ahal zezaketen
bere arabera ez ispiriturik ez juiamendurik ez zuen neskatxa sinple bat. Humiltasuna
bere dohain sumaturalen, mirakulluen, profezien, extasien erdian. «Helas! zioen,
horiek guziak ez dire ene flakezien froga batzuek baizen. Ez da gutiagorik behar huts
handietarik ene begiratzeko». Nolako etzen haren enbrasua, obedientziak, bere humiltasunaren despit, obligatzen zuenean hekien eskribatzerat, edo ustegabeko graziaren operazione batek publikoan traditzen zuenean.
Humiltasuna bere hutsetan. Zenbat etziren suprenituak haren azpiko serorak,
hutsik hariñenenzat bere amaren bere oñetan ikhusteas barkhamendu eskatzen bere
eskandales, eta hek ekshortatzen etzetzatela segi hain serora gaixto baten eksenplua.
Humiltasuna errezibitzen eta ematen zituen korrekzionetan. Errespeturik handienarekin enzuten ditu ainzindariek, bere igoalek, bere aspikoek ematen diotzoten abisuak,
pratikatzen ditu ordenatzen diotzoten penitenziak. Komunioneas pribatzen badute,
humiltasunari eta obedienziari sakrifikatzen diotza bere amodioaren lehiak. «Ala ene
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konfesorari obligazione baitiot, erraten du, zeren Jinkoaren intresak sustengatzen
baititu ni bezalako presuna indigno batenganat ethortzerat usten ez duenean». Humiltasuna karguetan. Bortxa behar zaio egin hekien harrarasteko; bethiere baxoenak
hautatzen zituen. Humiltasuna errendatzen zituen zerbitzuetan; sehiek etzuten egiten
apalagorik. Suprenituak ziren hark gabas egiten zituen lanak egunas ikhusteas. Humiltasuna, fiñean, injurioetan. Kalomniarik beltzenak mais attakatzen zuen haren
berthute haltoa. «Horra, zioen, injurioak erraten zioskotenean, horra neretzat musikarik ederrena: laudatzen ditut erraten ditusten guziak; oraño gutiegi baizen ez dute
erraten; zer ez dezakete erran ongi ezagutzen banindute?».
2) Theresaren humiltasunari iratxak diozogun haren obedienzia. Ez da ekibokazioa izatu. Herro herro izatu zituen hamalau edo hamabortz konfesor, zeñetarik
bakhotxak bere idien arabera urratzen eta desegiten baitzuen ainzinekoak egin zuena.
Batak manatzen dio bere errebelazionen iskribatzea, bertzeak bere paperen erretzea.
Batak tratazen du saindu bat bezala, bertzeak inbezil bat bezala. Batak egortzen du
fundazione berrien egiterat, bertzeak debekatzen dio bere komentutik ilkhitzea. Batak
interditzen, bertzeak ordenatzen dio meditazionearen pratika. Batak laudatzen, bertzeak kondenatzen ditu haren austeritateak. Hanitzek nahi dute errentak errezibi detzan, hanitzek amoñas bizi dadin. Urreak bezala hanitz aldis behar zuen suban emana
izan, purifikatua izateko. llhunbe eta kontradikzione horien erdian, obedienzia baliatzen zaio gidatzat eta flanbetzat. Bethi obedient eta dozil, iskribatuko eta urratuko
ditu; mintzatuko da eta ixillik egonen da, ainzinat goanen da eta geldituko da; bere
konfesoraren nahien arabera guziak entreprenituko eta abandonatuko ditu. Mundu
superbiosari erhokeria bat zaio obedienziasko misterio hori; horra biskitartean bide
segura; harekin guziak progotxosak, merezimenduskoak dire; hartas landan guziak
inutilak, guziak suspektak dire.
Obedienzia bat hanbatenas arraroagoa, zeren pietateak berak haren inklinazioniekin akort zelarik, pretextak kausierasten baitziotzan ez obeditzeko; hala nola Jinkoaren loria, haren borondatea, zeña markatzen baitzuten egiten zituen mirakulluek.
Theresak obeditzen du luzamandurik gabe, eksaminarik gabe, erresistenziarik gabe,
boskariorekin. Bere zeloak ekharri zuen konfesortzat hartzerat gehienik kontra zituenak, eta hei obeditzeko botu arraro bezain gaitz baten egiterat.
Huna ordean obedienziasko eksenplu bat, menturas bakharra ezin esplikatua.
Obedienziasko prinzipio bates Jinkoari berari kontra egiten zioen. Haren konfesorek
uste dute haren bisioneak etzirela illusione batzu baizen; obligatzen dute othoitzaren
uzterat, gurutzearen señaleas Jesukristo kasatzerat; haren kontra bere Pasioneko laido
guzien erreberritzerat Jesukristoren eta haren ministroaren alderat ez jakinas nola
gobema, batari edo bertzeari galduko othe dio errespetua? Zer martirio suerte pietatea
eta debozionea sakrifikatzeranokoan doana! Tirano batek ontasunak eramaten dituenean, uzten ditu bederen graziaren estitasunak; gorphutza larrutzen badu, deus ezin
dezake bihotzaren gainean. Zeruko fagoriek hemen behar othe dute izan sakrifizioaren
material? Zer konbata ez da pasatzen Theresaren bihotzean! Batetik graziak bereganatzen, bertzetik defendak arrastatzen du. «Ah, erraten zuen, badakit Jinkoa mintzo
zaitala; ordean tronpatzen ahal naiteke ene idietan; ezin ordean errebela naiteke obeditzen dudanean».
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Horra nolakoak izatu diren Theresaren berthuteak: Jinkoarenzat zuen amodioa,
haren humiltasuna eta obedienzia. Berthute horiek pratikatu ditu gradurik gorenean
eta zirkonstaziarik merezimenduskoenean. Hek imita zatzigun, eta ardietsiko dugu
hekien errekonpensa den zeruko dohatsutasuna. Amen.
Irakurtzaille-kopiatzaille
L.A

LIZARDI GAZTEAREN OLERKI
SORTA
I *

Orain dala bost sei urte gure argitaletxe batek Lizardi idazlearen idazlan billa
jarri ninduen. Olerki eta osterontzeko guztiak nai zituen gure idazle eta olerkari
andiaren lan guztiak argitaratzeko asmoz. Argitaletxeari aaztu egin zitzaion nonbait
emandako agindua edo erakutsitako asmoa aldatu egin zuen, eta paper artean gelditu
zan nik pillatutako lana, eta orrekin Zarautzko semearen olerki gutxi ezagutuen bilduma.
Gaur KARMEL onen orrietara ekarri nai dut Lizardik, besten ezizen batzuen
pean 1917tik 1920ra argitaratu zuen olerki mordotxoa. Lizardizale askotxo agertzen
zaigu ari omenaldiak eta egiteko prest. Nik ez dakit norañokoa dan zaletasun ori.
Gaur arte ez dio, beintzat, ain maite duten olerkari orrek bizian zear zabaldu zituen
lan guztiak billatzeko nekerik arrerazi. Orraitio Antonio Maria Labaien jaunak iturri
bat erakutsi zien; non billatu salatu zien. Eta Euzko-Deya Bilboko aldizkarian 1917n
argiratutako olerki bat ere eskuetaratu zien: Jaun errukitsua izenekoa. Ain zuzen
erderatik euskerara itzulitako lana zan bera, eta ez Lizardiren olerkirik jatorrenetakoa.
Sonetoa da, eta Lizardik bere neketxoa artu zuen olerki orri euskeraz erderazko soneto
tankera ematen. Soneto ori Euzko-Deya-n agertu aurretik, aldizkari berean bazituen
Lizardik argitaratuta iru olerki, eta geroago mordo ederra. Guztiz, 18 olerki, bai.
Euzko-Deya, bilboko Euzkeltzale Bazkuna-ren bultzada ta eragitez 1916n agertu
zan plazara. Ez zaio esker onik egin. Praille ta elizgizonak sortutako aldizkariak
kendu ezkero, Eusko Deya ori dala uste det euskera utsezko lenengo aldizkaria.
Orregaitik ere, aipamen geiago eta esker obea merezi duelakoan nago euskaldunen
aldetit. Garai artako euskal-idazle argi askok ez zioten muziñik egin. Aren orrietako
lankide ikusten ditugu orduko eta geroagoko ainbat izen eta ez-izen: Kirikiño, Elei* Lizardi gaztearen olerki mordoa, Karmel 1987-1, 6-15.
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zalde, Aizkibel'dar Bingen, Arrugain, Elzo-Azpiazu, Sagarzazu, Tene, Larreko,
Zinkunegi eta abar. Abar onen barruan, geroko Lizardi, eta orduko Zarautz'ar Sabin
eta Samaiko Zulo, edo Jose Maria Agirre Egaña, Zarautz-ko semea.
Aldizkariak 1916tik 1923garrena arte iraun zuen bizirik, 1920 maiatzetik 1921
garrena arteko ixilunea izan zuela. Edozein gaiezko lanak ateratzen zituen. Eta zenbaki
bakotxean, bi edo iru olerki ta bertsozko lan.
Lizardik olerki-saillean egindako bidea eta bide orretan egindako aurrerakadak
ikusi eta jakiteko Euzko-Deya-n atera zituen olerkiak ezagutzea ez da gaizki etorriko.
Aldizkari orretan 1917n asi zan idazten Zarautztar gaztea. Urte orretako jorraillaren
amaseikoa du Nere lenengo maite-ibilketa. Aldizkariaren 28garren zenbakian dator.
Gero amasei geiago aterako ditu: Euzko Mendiya (29garren zenbakian), Zelai urdiña
(33), Jaun errukitsuba (41), Nere maitiak ditu (53), Maitasunaren illetea (63), Maiteder (66), Maite izane-ri (70), Aztu, biotz orrek (72), Oia (73), Izarkitako sua (78),
Gaiztuen itzala (79), Euzkera (80), Idazkiya (81), Gastiaren otoitza (82), Amona
(83), Otoitza (87), Igesi (88). Itz-lauzko batzuk ere baditu, baiña gutxiago.
Adizkari osoa idazle ezizendunez beterik dago. Gero Lizardi ezizena artuko
zuenak Zarautz'ar Sabin eta Samaiko Zulo erabiltzen ditu. Norbaitzuk Mendi-Lauta
ere Lizardiren ezizentzat eman dute; baiña uste ori okerra dala ikusteko Euzko-Deyan
bertan daukagu argibidea. Zenbaki berean bein baiño geiagotan ageri dira bata eta
bestea. Biak itz-lauz eta bertsoz idatzi zuten, eta biak Zarautztik bertatik. Eta bein
Mendilautak Zarautztar Sabin zirikatu du, ea zergaitik ixildu dan, ea zergaitik ez
duen txori kantari jarraitzen, zergatik ez duen olerki geiago ateratzen. Eta Sabin-ek
bertso jostari arin eta bizitan erantzungo dio. Bertso oietan eman digu Lizardik bere
adiskide eta errikidearen izena: Txomin, Jon Bilbao jaunaren bibliografiari arrazoia
emanez. Domingo Arruti jarri du Jon Bilbaok Mendilautaren izentzat. Egia ala dala
dirudi. Ala ere gauzak illun uzteko, Bibliografia berean Mendilauta orren bi lan,
Euzkera aldizkarian argitaratuak, Lizardirenak diralakotzat eman dizkigu. Okerrak
edozein liburutan ager daitezke. Eta liburu luze andietan, areago.
Lizardiren lanak bein eta berriz eman dira argitara; baiña lenengo aldian, gaztezaroan, argitaratu zituen olerkietatik, guk dakigula, bi baizik ez. Bata len aipatu
degu: Jaun errukitsuboi, erderatik itzulitako sonetoa, bi itzulpenetan emana, EuzkoDeyak 1917 emandakoa, eta geroago beste ikutu batzuk egiña. Olerki onetan Lizardi
Euzkeltzale Bazkuna-ren eskolako egiña ageri zaigu, aldizkariaren idazkera eta ortografia artuta. Gaur bitxi egiten zaigu gure olerkaria Euzkeltzale Bazkunakoen lege
ta arau batzuen mende ikustea. Beste lege batzuk giputzen ago eta idazkeran oso
sartuak zeuden orduan: aldiya, bereziya, zubek, suba ta ola idaztea.
Beste olerki bat, Euzko-Deyan emana eta Lizardiren lenengo liburuan agertua
eta orain ere agertzen dana, Oiari egiña da eta izenburutzat goian onako itzok ditu:
Ondo apaldu ondoko berriketak. Ikutu txiki batzuk egin dizkio gero itz batzuetan:
Esaterako asmatu eta lasatu jarri len sumatu eta lasaitu zana. Bertso lerrorik aldatuena
au du: Asun miñez beterik, leen jostarratzez josirik zeukana. Nonbait gogorregi egin
zitzaion oia jostorratzez jostea. Bertso auetan, gaiñera, Bizkaiko kutsurik ere aurkitzen
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diogu Lizardiri: -kaz atzizkia, be, dagiket adizkia, dezaket-en ordez. Azkenengo au
geroko ere erabilli zuen, gipuzkoako leku askotan bezala.
Amabost olerki geiegitxo dira gurea bezalako aldizkari batean guztiak batera
emateko Jakiña, kanpoan geldituko dira bai Oia eta bai Jaun errukitsua, lendik ezagunak diralako. Egilleak berak Biotz-begietan liburuan atera zuen Oia, eta bestea
ere azkenengo edizioetan sartuta aurkitzen degu. Orain artean Lizardik Euzko-Deyan
argitaratutako olerkirik ez zuela geroago argitaratu esan dutenek gezurti egiten ditu
Oia olerki orrek. Nonnai bezala, gure artean ere ezjakin ausartarik bada.
Gaurkoz, berriz esateko, ez ditugu beste guztiak emango, baiña bai mordotxo
bat, besteak urrengo zenbakietarako utzirik. Guztiak daramate egillearen ezizena:
Zarautz'ar Sabin edo Samaiko zulo.
ZELAI URDIÑA
Errazti'tar Joseba'ri
Mendi-goitxu batian,
izerdiz, itzalpe-billaka ibillita gero,
aize otzantzaren musu osasungarriya arpegiyan
exerita nago.
[Nere begi-aurrian
dagerren edertasuna! jJainkoa'ren almena...!
jMugageko zelai bare gelgarri urdin berdiña!
jltxaso zabala...!
Emendik ikusita
legorra bezin gelditun ta egokor dirudizu:
ta, margo argitsuagaz, legorreko ibayai be
antz-emateyezu.
Zelai amaige urdiña:
^Zeuk ere bai ete-dituzu nekazariyak?...
Bai-dakust zure gain laua ixontzitxuz beteta...
jBerok bai txitxarrak!
jJostallu irrigarriyak,
itxas amaigabian iltzez josita letxe!...
Goiaz alkar jotzen dun ibar ameskarriyan,
^Zerbait ba-al zarete?
j Gure txikitasuna!...»
ikuskizun ori dala-ta oldoztillun diyot...
Ta nik, neure buruba goitxu ontan dakustalako.
Ala ba-deritxot,
Goi-goikuaren aurrian
gizonak, naiz goyenak be, ^zertzuk ete gera...?
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Argiya, iltzen, urre-il-janzkiz, sarkalderantz bai-dua...
Berako garaiya.

Kai-ondotik nuala,
bateltxo bat dator zapiya zabal-zabalik...
Berton datorren itxastar bizkar-sendo bakarrak
au diyo abesturik:
«Ni naiz, ni naiz
zelai urdin, zure nekazaria!...
Ni naiz, ni naiz
Jaun-Goikua'ri eskerrik dagiyotena;
zelai urdiñaren emaitz ugariyak
maiteki eskuratu dizkitenari...
Ni naiz, ni naiz
zabal urdin auetan nekazari...
Amaika nekien saritzat, nere
emazte ta seme-alabatxok eztira
izango gose...

Ni naiz, ni naiz
zelai urdiñeko nekazariya!...
Goiko-jaun onari esker eta aintza!»

Oi, ni naizen zorua!...
zure kaltez oldozka abaro atsegiñan
nengoenaren aldian, neke larriz zenbiltzanoi
aundiyagua ziñan...!
aundiyagua bai, ziñez,
Jaun-Goikua'ren begiyetan, neu geruago egonik,
itxas-zelai urdiñeko nekazari kementsu
bildur-gabeko ori...
Samaiko Zulo
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NERE MAITIAK DITU-edo «AXARIGA DANTZAN»...
Nere maitiak ditu
begiyak olergi...
Negua biyotzan, begiyetan udaberri...
Euzkadi'ko zelai ta
basuen argiyak
margoztu ei-dizkio berari begiyak...
Nere maitiak ditu
me-miak ezpañak
euzkeraz mintzatzeko bakarrik egiñak.
Etzadazute eskatu,
aren ortzen berri,
ezpai-dizkit ozkirri-bidez erakutsi.
Nere maitiak ditu
beste lau maitale,
ta ni baiño geiyago edozein du maite!

Zenbat maite zaitudan
iñoiz esan dizut?
Kanpandoia ximela baño nayago zaut...!
Bañan, zuk neretzako
eztezunezkero
beazuna ta ozpin garratz-miña baño,
nere malkuak-arren
ezpai-nazu maite...
negarra-biarrian ein dezadan parre!

Nere maitiak ditu
begiak olergi...
Bigun ba'litzaizkit, bizia udaberri!
MAITEIZANE'RI
Nere gogoko lore bakarra,
nere gabeko izarra...
Samin-eztiya zeran oroya
nere parre bai negarra...
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Nik zu bakarrik maite-izan zaitut
maitetasun bereziyaz:
norbere aurren ama-gaiyari
zor-zaion gurtze garbiyaz...
Nere biziko lorategiyan
itzali da... udaberriya.
Gaba da: illunaz, urretxindorrak
dabez azken-abestiya...
Agur betiko, nik maite-izana...
Bemozu Jauna'k zoriya!
Espafiak «Maiteizane» deritzu,
biyotzak, baño..., Maitia...!
Zarautz'ar Sabin

AZTU, BIYOTZ ORREK!..
Biyotz, oroi zar batek ago naigabetuta,
eztiz ta beazunez nastutako oroia...
Maitetasun etsi bat bere gezi zorrotza
eugan sarturik ziok, biyotz maitagarriya...
Oroikun zar eztiyok zauri senda-gabiak
ditut, ta i aiz, biyotza, zauridun zorua...
I aiz bere zauriyak azkazalaz urratzen
atsegiñik uste -dun gaxua lakua.
Bizitz-bide-ertzan lore bigun bat arki-uban...
lorau ezin, ordia, ebaki izan-uban!...
Arrezkero, negarka, sarriyegi begiyak
biyur-dituk, loria berrikusi-naiyan!...
Bizitz-bidian, baño, eztagikek atzerantz...
Lore guri-maitia eten eztezakek!...
Arren, biyotz, bidian atzerantz ez begiztu,
biderik zori-onez ibilli nai ba-dek!...
Autsi, biyotz, kemenez, lotzen auan estuntza,
lore bai arantzezko estuntza zail ori!...
Indargeturik aukan oroi samiña aztu zak!...
Egaztiya aiz: egaka, goyan galdu adi!...
Entzun: bai-dek iretzat beste maitagarririk,
ta beroni zor-diyok eure su guziya...
Aberriya!... Berak dun maitetasun-yorana
ta alperrik dariyoken odol-egarriya!!!
19-Epailla - 15g.

1010

L.AKESOLO: IDAZLAN GUZTIAK

GASTIAREN OTOITZA
Jauna, nere otoitzak,
arren, entzun itzazu...
Gogo neketubari
eman, arren, gentza...
Osertz-illuna autsita
gaban izar bat jarri...
Eguzkí-izpiz argitu
nere etorkizuna!

Nere udaberriyaren
egunik gozuenak
ega zaizkit, usteta
betiko nitula...
Eta, ametsak etenda,
zimelduta loriak,
arkitu det gogua
goizegi zartuta...

Ongi nekiyen, Jauna,
umetan ikasita,
zuk dezula bakarrik
pozkidaren giltza:
Iñoiz aztuta ibilli
ba-naiz, azketsi, Jauna;
gaur bai-nator, eztiya
billatzen Zu'gana...

Bizitzako bidia
arantzezkua dala
igertzen asten geran
bide unian nago...
Atzian..., lore etenak
estalita bidia;
Aurrez..., goya beltzago
negu-gaba baño...

Zaurituta, gaxorik,
gasterik nekatuta,
listor -eztiz aseta
samiñez gogua,
zeure eztiya nai-det,
ezti goitar-gozua,
ludiko loriena
ez bezelakua...

Ta illunpian ^nora da
bidiaren txurizka?...
Arren, zein da ta, Jauna
nun nere bidial...
Osertz-illuna autsita
gaban izar bat jarri
zazu... Ta, arren, argitu
nere etorkizuna!...
Zarautz'ar Sabin

AMONA
Amonatxo bat bakarra daukat
iñoiz ez lukena il biar...
itzaltzen, baña, bai-dakust eta
barrenak dagidat negar...
Antzin-Orain-arteko zubiya,
ai, zenbatzutan zu-bidez
egun urrunen, egun obien
usaiya aitu dek, yoranez!

Orri oridun idazti zarra
zera, ta zugan billobak
ai, zenbait ipui billatu ditun
eztitasunez betiak!
jAu neke latza! ^Zergatik-ete
biyotzak dagidak negar?
^Amonatxo bat bakarra daukat...,
ene! jtaberak... il biar!...
Zarautz'ar Sabin
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GAIZTUEN ITZALA
Eguzkiyaren
goriyari igestiarren
baso-basuan
bidazti ona bein baten
babespetu zan.
Zetzala, txori bat duar,
adarrik-adar,
ixil-urduri
kabira-yoranez, noski,
arra bai'takar...

— «Ez gaitzik uste...»
(legun diyotsa
gizonak errukituta)
«Uake, maite
kabira, bildurrikabe»
— «^Nun dan ikasi
ta gero lapurtutzeko...?»
— «jEzetz, ba, txori!...»
— «Ua, ba, ta urrun, nik ori
ziñistatzeko...

Gizonak, zutitzen zala,
leundo diyo:
— Baten gaiztua
edonun aski, galtzeko
eunen izena!...»
Zarautz'ar Sabin
Eusko-Deya-ren 78garren zenbakian berean zetozten Lizardiren olerki bat (izarkitako suba) eta Mendilautaren lantxoa (Ixildu da txori abeslariya, Zarautz'ar Sabiñi
zuzendua. Idazkiya da Sabinen erantzuna. Emen eta Oia izaneko olerkian olerkariak
bere olermenaren alderdi berri bat erakutsi digu: umore oneko alderdi jostari bizia.

IDAZKIYA
«MENDI-LAUTARI»
Zarautz'en
Ai «Mendi-Lauta»
aizkide ona
ta adar jotzalle
bikaña...
Bai-nitxekiyan
asto nitzala:
txori nitzanik
ez baña...!

Ta uste orretan
bizi-izan-arren
eniyan poza
makala,
gogoratzian
astuak ere
zerbaiterako
dirala...
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Gaur, bat-batian,
ille zakartzat
nitxeuzkan luma
bigunak
arropuztuta
jarri zizkidak
ire zuritze
legunak.
Baiña, gauz batek,
Txomin neria,
gustiz samindu
natxiok...
Alkondara-utsik
leyoratzia,
Txomin, egoki
etxiok!...
Su-kanpayarren
ba'litz e... tira!...
eztiyat ezer
esaten...
Bañan asto bat
ari dalako
entzun-aldi bat
ematen?...
Alde batetik,
aize gaiztua...
Bestetik, aujaz...
jauxe bai...!
atso goiztarrik
auzuan ba-dek
berritsukeri-gairik-zai...
Ez, Txomin txiki...
Alkondara utza
gustizko jantzi
motza dek
ta i bezelako
zaldun benari...
etzegokiyok
orretxek!
Zer?... Txorkatillak
ukutzeraño
bai-dala ire oi-atorra?...

Ortaz, Pilipa'k
berriz e, jaitan,
erreko al-dik
txokorra!
Baiña, jolasak
alde batera,
ezin derraikek
onela...
Ala ik oitura
txar ori laga...,
ala ni ixildu
bestela!...
Zergatik nagon
galdetzen didak
ain luzaruan
ixillik...
nere lagunoi
adirazteka
bizirik naizen
ala illik?
Txoriya ba'nitz
esango nikek
kayolpetuta
nagola,
lanaren neke
nagigarria
dalarik nere
kayola...
Ta kayolpeko
txori lotubak
eztik abesten
egundo
azkiak ainbat
sarritan... ezta
basuan bezin
bigundo!
Txoria ba'nitz
esango nikek
zelai kutun bat
neukala,
ta antxe bakarrik
abestutziak
pozik ematen
zidala...
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Bein, ekaitz batek,
Bañan, zelayan
aize zakarrak
ego-ekaitzak,
baretu diran
zelai orixe
garayan,
jo ziyan,
berriz txoriyok
ta ango txoriyak
pozaren-pozez
igesi ziyen
batzartu dituk
urrun, egada
zelayan...
biziyan...
Esan-biarrik
eztiyat, noski,
nungo zelaya
dan ori...
EUSKO-DEYA dek.
Naiko bidertan
izan aiz bertan
eori...

Agur... Bai-niak,
onenbestez ba
jardun al-diyat
naikua...
Ta nere otsik
entzutiarren,
ez geio iriki
leyua.
Zarautz'ar Sabin
Eta onenbestez, gaurkoz aski bedi. Gaiñerako olerkiak, J.L., urrengo zenbakietan aterako ditugu. KARMEL onen irakurleek pozik irakurriko dituztelakoan gaude, Lizardiren euskal-lana obeki ezagutzearren.
L. Akesolo

II
KARMEL aldizkari onen aurreko zenbakian atera genituen Lizardik bere gaztetan Bilboko EUZKO-DEYA aldizkarian argitaratu zituen zortzi olerki. Guztitara
emezortzi olerki argitaratu zituen olerkari ospetsuak aldizkari artan. Olerkigintzan
Zarauzko seme argiak emandako lenengo emaitzak dira, gaur gutxi ezagutuak ala
* Lizardi zanaren beste lau olerki, Karmel 1987-2, 25-32.
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ere. Gaur beste lau geiago dakazkigu gure aldizkari onen orrietara. Lauron artean
dator Lizardizale guztiak ezaguna dutena, OIA-ri egindakoa. Ez genduen emen ateratzeko asmorik, baiña olerki orrek izan zuen leenengo idazkera ezagutu nai dutenentzat
emen ezagueraztea erabaki dugu.
Irakurleak ikusi dezakenez, era askotako bertsoak egiten zituen bere gaztaroan
ere: liriko, irrizko, ipuiezko eta abar. Bertso-neurriz ere, naiko ugaria agertzen zaigu.
OIA izendunaz gaiñera, emen dituzu, irakurle, Maiteder (ipuiezkoa, aselea).
Euzko Mendiya (liriko abertzalea), eta Aste Santuko otoiz laburra, kristau siñismenak
eta aberri-miñak eragiña.
L. Akesolo

EUZKO-MENDIYA
Len arranuak bizi ziraden
Zure arkaitz gogor-artetan,
Gau eta egunez, begi zoliyaz,
Euzko-Aberriya-zainketan...
Arrotz-gudozte-burni-diztira
Urrun-ibarran sortzian,
Euzkel-erriko gaztigu-deya
Arrano-oyuba oi omen-zan.
Ta agure, gaste, eme ta ume,
Ots ori entzunik, batian,
Zure arkaitzetan, Aberriyarren,
Garai-eziñak ei-ziran...!

Gaur, zure aitzetan, arrano-oyubak
Ixildu ziran osoro...
Bele zitalak, zure gain-jabe,
Ega ta krazka dagi arro...
Berdin arrotzak, bele-iduriyan,
Gure gain dabiltz txit-ernai,
Euzkel-erriya ilotz ustela
Noiz biurtuko danik zai!
Euzko-belarriyak gortu dira...
Mendi-arranua aldendu zan...
Banakaturik gabiltz euzkuak,
Batuta egon-biarrian...!
##*
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Mendi-ixurkiko errekatxuak
Tamal orren berri eztaki;
Ta, lore-janzkiz, jayo-berriya,
Berontz dijua, lasterki...
Mendi-garaiko zuaizpe-gerizak
Estalzen duen iturri bat,
Euzkera garbiz abes-dagiña,
Du errekatxuak amatzat...
Ta, ala duala, lorai musuka,
Emen igeska ta or jolasti,
Amagandikan ikasitako
Euzko-ots gozuak dabezki...
Baño, bat-batez, zelaira elduta,
Bertan lotu da, geldurik,
Berak ulertzen ez ditun itzak
Euzko-ezpañetan entzunik...
— «Ai!..., al ba'nuke ezina dana.
Gorantz igesi al ba'nuke...!
Nere ur garbiyak al ba-nituke
Maite-iturriyan berriz gorde...!»
Ta, orixe esanda, goiko lañuaz
Bere ur argiya geriztu du...
Ta, ixil-ixilik, ikaraz dua,
Zorion-oroyaz negartsu...
Uritik ziar sartu da gero,
Ortik loituta aldendu da...
Ta atseden-guraz, azkenik, dario
Itxasuan bere malkotza.
Itxasuak, berriz, uintzar aztunaz,
Zigorka diardu, izugarki,
Asabeakaz aiztuta dagon
Erri errukigarriyari...

Euzko-mendiyan, ori ikusita,
Olerkariyak negar-dagi...
Baño, bat-batez, biyotz-ikaraz,
Jeiki da, arrano-otsa entzunik!
— Euzkadi dezu zure Aberriya:
Ezna zaite ba, Euzkel-erri...
Ta elkarturikan, igaz bezala
Ekin zayozu arrotzari!

Zutik mendiyan, ero-poz-garraz
Olerkariyak be ots-egin du!...
Oyartzun-otsak, gain gustiyetan,
Erantzun diyo, argi-sutsu...
Ta, beko ibarra begiyaz jorik,
Orko zarata ulertzen du...
Lotan zegoen Euzkel-erriyak
Bere logurea astindu du!
Samaiko-Zulo
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ONGI APALDU-ONDOKO BERRIKETAK
OIA
Neke-sendalariya,
buru-argitzallia,
lanaren sariya...
Amestegi guriya
naigabien azkaya,
nagiyen nausiya...
Bitez agur neriak
—apalonduon beintzat—
guziyak zuretzat;
ta aitagure bat ere
bijua, zu sumatu
zindubanarentzat.
Baño..., lasaitu nadin
orain, aitagureka
abitu baño len,
jaun zintzo orren baimenaz,
erruz datorkizkidan
neurtitzok esaten...

Apaldu det oparo...
Betazalak, arrenka,
eskatzen zaudate...
Aurrian, zu, zabalik,
elurra ainbat zuriya,
begiyak zakuste!...
Sartu ditzadan, lenen,
estalkiyok, aspitik,
dagokiyen neurriz,
oiñik erten eztaidan
gaberdiyan, oi-dunez,
lotsagabekeriz.
Apalatxo!... Bijuaz
oñetakuak gora,
abia jo-arte!...
Nere pozaren berri
auzo goi ta bekuak
ikasi bezate!...

Txamarra kendu: bota
galtzak ere: ez atseden!...
Orrenbeste neke!...
Burutsubago ziran,
ziñez, gure guraso
Adan eta Ebe...
Noizpait...! Gerturik nago...!
Aitaren egin-eta
jo dezadan murgil...
Bat, bi, iru, lau... jaguro!
negu-gabaren otzak
ez nazan bertan il!...

Barrenen naiz ba, jaunak,
maindire leun-artian
bilduta, buru-oin...
Sartzerako otzikarau,
baño, bigundu-arte,
arren, pixkat itxoin.

Oraintxe ba, muturra
zerbait atera daiket,
berriketa-jarrai...
Zu goraltzen, oe ori,
logurak autsi-arte
eztet ixildu-nai...!
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...Ames-dagit, oyanan
A nolako kertenak
il naula, irriparriaz,
gabaz kalerik-kale
maitagarri batek...;
ibiltzen diranak...!
ta, illetia, gozaro,
Arkiko al-dituzte
abesten didatela
jostorratzez josirik
berreun-milla lorek...
iñoiz beren oiak...!
...Ames dagit nautela
Atan aizia dabil
tximirritak eortzi
aserre... Noski!... Berak
abaraska baten;...
oirik ezpaitauka!...
ta, illobiya, lasairo
Leyuan txingor-otsa
ta ixilka, ari naizela.
da neri lua, nunbait,
parra-parra jaten...
galerazi-bila...
...Ames. Baña ^Zer dantzut?
Lan gaitza, gaitzik ba-da!
irakurle gustiyok
Atako giro txarra
zurrungaka lorik!...
lotatako onena...;
Nere neurtitzok orrein
seaska utzi genduban
lo-erazle bizkorrak
aur polit-azitxuon
uste ez nun ziranik.
«Lo-Lo» biguñena...
Beraz, gabon, mutillak...
Biyar?... Gogapen txarrok
Baño...! j...nere burubau
urrun!... Egun banari
ezin lei burutu!...
gau bat darraikiyo,
Oe-sumatzalliaren
egiñaz atsartzeko,
aldez agindutako
ez eginkizunarren
Aitaguria aztu!...
kezkatzeko, baño...
Gizajo ori, ordia,
Ta..., irakurle maitia,
otzan, onutsa, noski,
laburrerako oraintxe
zanez, goyan dago...
berriketan nazu...
nere Aitagurien
Begiyak itxi zaizkit...
biarrik, beraz, eztu,
burutzarrau moteldu...
agiyan, izango...
asnasa bakandu...
Gauzok orla dirala
utzi dezaket Aita-guria biyarko...
Atan, euriya..., otza...
aize-zotin luziak...
Agur... Da... gi... dan looo.
Zarautz'ar Sabin
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MAITEDER
ASELIA
Maiteder,
Maiteder...!
A zan eguzkiya!
A zan ederrenetan ederra!
Izar nagusiya...
Iñularraz aurrena agertzen dana lakua...!
Etziñan,
Maiteder,
Euzko-neskatillik
eder-bakalduntza lapurtuko!
Euzkadi'ko izanik
ederrena, berriz, bai-intzanan ludi guziko...
Etziñan,
Aitzarre'k
Lotazilla'n biltzen
ire arpegiyaren elurra...
Eztin erakusten
eguzkiyak, goizian, ire illien urria...
Ortziak
bekaitzik
izan al-ba'liken,
etziñan bere urdiña agertuko,
ez aitortziarren
ire begiyena zala gustiz ederrago...
Oyanan
txoriyen
txiru-lira baño
ire marrubizko ezpañetan
zoragarriyago
euzkerazko mintzaketa bigunak itunan...
***
Auxe zan
Maiteder,
Iñoiz, irakurle,
Aitzarre-mendiyan bidekari,
ekaitzaren menbe
arki ba-dek ire buruba, auzotik urruti:
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ta ikazkin-txabolan,
(zato mardulari,
azaleko buztiya aztu-nayan,
zurrut bat... ala bi
kenduta) abitu ba-atzayok ari berriketan,
naparren
izkera
garden eresdunaz,
Maiteder'en asele mingatza
entzunik aiz, aujaz,
atako euri-ots naigabetsubaz nastuta...

Maiteder
bizi zan
antzin-antziñian
guztiz zoriyontsuba zalarik,
bere biyotzian
ezpai-zeukan Maiteder'ek maitasun-kezkarik.
Beñola
mutil bi,
Urden eta Garden,
egun bai ama bateko señak,
neska zerdenaren
ederrak biyurtu zitun bere maitaliak...
Anayok
alkarri
ixildu ziyoten
biyotzeko berri, maitasunez...
Neskak bai-zekiyen...
jEmekirik sortarazi dun suba igerri ez...!
Maitasun-zalantza!...
Maitakari biyak
berdinian ziran maitagarri...
Ezin ba, biyotzak
maitasun-auziyau zuzenbidez erabaki...
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«Berama
zoriyak...!»
Ta aitz goren batetik
zabalari buruba damayo,
oyubau jaurtirik:
«Artuko nabanak izango nau beretzako!»
Besuak
zabalik,
maitale bizkiyak
basauntzaren ariñak daramaz...
Une lazkarriyak!
Zeñek eutsiko-ote erorki kutuna, laztanaz...?
Maiteder
Aize zabalian
ujauzi biyur da. Bizkiyak aitz
aitz nagusipian...!
Maitetasun-azken gorri...! Zori errukigaitz!
Betiko
negarka
dirau Maiteder'ek...
Bidazkari, bere zillarrezko
negarra ikusi dek,
erruz jariyoten bizkiyai mun-egiteko...?
Ta anayok,
(maiteki,
goldiyo biyurtu
zitzayoten amak laztanduta)
urrundik begiztu
dituk, maitiaren negarra artzen asetzeka...?
Besuak
zabalik,
belaunikatuta,
dirauz beti; ta artzayak diyote
oraindik dutela
maiterik Maiteder, alkar gorrotatugabe.
Zarautz'ar Sabin
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OTOITZA
Gurutzian
zakusagu
Jauna, geronek ilda...
gure eskubak
irain dute
Goiku' aren Semia!...
Garbi gera:
Betorkigu,
Jauna, zure laztana...
alperrik il
etziñan-ta
Besuak zabalita!...
Ta gerekin
aberri au,
gure Euzkadi kutuna,
zai-zazu gaur,
jun gaitian
biyar Goi-Aberrira!...
Zarautz'ar Sabin

III *
Urte ontako leen-zenbakian asi zan KARMEL Lizardik bere gaztetan argitara
emandako leen-olerkiak ateratzen. lgo zenbakian atera ziran zortzi olerki; bigarrenean, 4; eta orain emen dijoaz bost azkenak. Guztitara amazazpi egiten dute. Orrela,
Jaun errukitsuoi Lizardi-ren olerki-ren olerki-bildumatan argitaratua izanik emen
argitara gabe gelditu dan ezkero, olerkariak EUZKO-DEYA-n argitaratuak 18 dira.
Lizardik (J.M. Agirre zanak) Bilboko Euzkaltzale-Bazkunak atera zuen aldizkari
orretan kaleratu zituen bere lenengo euskal-lanak, bertsozkoak eta itz-lauzkoak. Eta
ez-izen bi erabilli zituen: Samaiko Zulo eta Zarautzar Sabin. Lenengo olerkia eta
lenengo lana aldizkari orren 28garren zenbakian eman zuena du: Nere lenengo maite-ibilketa, orain emen irakurleak ikusiko duen lenengoa, ain zuzen.
Maite-olerkiak dira beste iru: Maitasunaren illetea, lgesi eta lzarkitako sua.
Bigarrena, EUZKERA izenduna, Poema luzeago baten zatia, ain zuzen, sarrera dala
agiri da. Aldizkariaren 78garren zenbakian dator, azpian jarraitzeko oarra duela. Baiña
ez zuen jarraitzerik izan.
* Lizardi-ren gaztetako olerkiak (Azkena), Karmel 1987-4, 57-64.
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Lizardik euskal-bertsogintzan lasai samar jokatzen du. Puntuen zeaztasunari ez
dio asko begiratzen. Bertsoen neurriari ere ez. Igesi izeneko olerkian zortziko nausiaren neurria darabil. Nere lenengo maite-ibilketan, 5-5-5-5- neurria; Izarkitako suan,
4 4 4-6koa; Euzkera izenekoan, 7-7, 7-6, 7-7-, 7-6-koa, eta Maitasunaren illetean,
neurri zeatzik ez zaio ikusten.
EUZKO-DEYA eskuratzeko aukerarik ez duenarentzat olerkiok ezagutzeko erea
jarri nai izan dio gure aldizkari onek.
L. Akesolo

NERE LENENGO MAITE-IBILKETA
Jaramon-ezik,
;Ura aro alaya
Darrait aurrera,
Ta ajolikabe
Jakiz beteta
Amabost urte
Nitun garaya!
Mayen artetik;
Ur gozua emen..
Gizondu guraz,
An erroskilla...
Bururatu zat
Ni, ordia, ben-ben.
Andregaitxo bat
Billatutia.
Andregai-billa!
Arkituko ez nun
Uritik bertan
Etsi-zoriyan,
Oi-zan, urteko,
Erromeri bat
Neska bat dakust
Ezin alaigo...
Zuaitz-itzalpian...
Gelditu nintzan
Juan naiz, bada , apain,
Ta ernai begiya,
Eta aztertu nun:
Edozein neska
Matrail gorridun
Zoratzeko lain.
Neska ederra zan...
Alako pozkun
Ura aukerako
Osagarririk!...
Emaztia nitzat...!
Baño nik bai-nun,
^Beste alako bat
Bai, zer-egiñik!
Al nun idoro?...
Lagun-dei-otsa.
Nere biyotzan
Nun-naitik dantzut:
(Bat-batez, noski)
Batzubek: «jagur!»
Su-gar bat, ezti,
Bestek: «^nora ua?»
Piztu zitzaidan.
Mingaña ikaraz
Ta arpegiyan lotsa,
Geldi, geldizka,
Urreratu naz.
***
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— «Matrail gorridun
Neska motz ori:
Nere autik entzun
Itz laburtxo bi».
— «A zein loretxo
Bota didazun...!
Lotsarik ez dun
Murtil-koskortxo...!»
— «Zelai-lilitxo
Lirain apaña...
Gotzon-antzedun
Maitgarriya...!

— Auxe den mutil
Parregarriya...!»
— «Estutxo nabil
Andregai-billa...»
— «Ez ba, larritu,
Maitati ori, arren;
Billa bai-dezu
Andregaya emen:

— «Beraz, nerekin,
Dantzara zatoz?...»

— «Izerdiz zagoz,
Pizka bat itxoin...»

Algara zegin
Ori esatian;
Ni pozez, bañan,
Negon, ta atsegin.

Ta parre zegin
Nere mintzatzez...,
Ta, noizian-bein,
Zai ba'lego lez,
Atzeko aldera
Begiratzen zun.

— «Entzun, bada entzun,
Nere bildotsa...»
— «Ederki ai zera:
Jardun, bai, jardun»
— «Tuntuna asi da:
Dantzara guazen...»

— «Urrezko illedun
zoragarriya,
Nere loretxo,
Nere kuttuna...!
— (jAuxen da lana!.
Ez-ote etorriko?...)»

Ta, alako baten,
Urruti-antzian:
— «Mantoni, atoz ia,
Dantza gaitezen,
Tuntun-jo-aldiya
Buka baño len!...»
***
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Begiratu zun
Deya dantzunantz,
Ta esan dit: «Agur!
Dantzatzera nua»
— «^Nor da ori baño?
(Galde diyot nik)
— «Nor neu-bijotzeko
Jabia baizik!
Dantzaz nekatu
Ta egarri izan da:
Juan danian, zu
Azaldu zera».
«Ta ain benaz esan...
Gezurti alen bai!
Zugan andregai
Billa-nubela?...»

— «Ori bai, noski!
Zeuria ez, baño;
Mutiltzar sendo
Orrena baizik...!
Agur ba, gaste,
Ta esker ugari...»
— «Iñakaz neri?
Etzaitut maite!!!»
Ta algara zegin
Ori entzutian
Ta arin baño arin
Juan ziran dantzan!...
Ona emen, bada,
Nere lenengo
Zorigabeko
Maite-ibilketa.
Samaiko-Zulo

MAITASUNAREN ILLETEA
Maitetasun gaxua
Iñoiz nik neskatxa bati
eskeñitako bakarra...!
Jayo-berriyari
amaren bularra;
bidekatubari,
nekez iltzer zala aurkitutako
abaraska bera baño
gozuago izan ziñidan ametsa...
II ziñan, gaxua!
II, bai... Baño illotza
—obitzat biyotza—
nigan dirau oraindik,
lurrintsu-ustelgaitza...
Nere maitetasun-illotz gaxua...
Iñoiz-bein oroikun maitetsu baten indarrak,
—noizpait Josu'ren deyak bezelaobi-arriya jaso oi-dik...
Ordun dariyok ik,
bularraren zabalian, atson zoragarriya...!
Ordun ikusten aut nere maitasun-illotza,
garbi eder ustelgaitza...!
Betiko orrela ba'nego,
ene-enetxuba...!
Ezpa'liz iñoiz obiya itxiko...!
****
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Bart, maite-izan nubena
det, ametsetan, ikusi...
ta amets onek obi-arriya
jaso dit...
Geldi! geldi!, neure burubau!
eztedin geyago jausi!,
ildako maitasunaren oroyaz
obe bai-deritzot buruboni...!
Betiko orrela ba'nego,
ene-enetxuba...!
Ezpa'litz iñoiz obiya itxiko...!
Aguro, ordia,
jausiko da arriya, ta illun itunak,
egunoroko illunak,
nigan bere ego itzalgorrak zabalduko ditu...
Nere maitetasun-ilotz gaxua...;
al-ba'induket nik berbiztu!!
Zarautz'ar Sabin

IZARKITAKO' SUBA
Neskatxa bat
maite nuban,
ederrago
Orril-goiza baño...
Maite nuban...
Berak... jiñoiz!
bai-nun uste
ote-nindun maite!...
Ala uste nun...
Bai-ziteken
egiya izan...
Bai-ziteken..., bañan!
Ezpai-geziz
biyotza bein
arkitu nun
odolez, zauridun...

(1) Izarki = suba autsez estali. Auspeko sua.

Ezpai-geziz...
Uste-izan nun
ez nindula
maite, len bezela!..
Ez nindula
maite!... Jauna...
Zuri ordun
maitasun au nizun
eskeñi... Bai...
Ongi naroi...
Itz abekaz,
negarrez ta gabaz:
— Arren ito
biyotzian,
maite ezpa-nau,
maitetasun-gar au!.
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Zenbait bider
berbiztu zait
maite-gar a
itotzat neukala!...
Zenbait bider!...
Biyotzaren
oroimena...
i besteko zalla!...
Ai, oroipen
deunatzai lez
mun goguak
ein oi-dizutenak!...

Auts otz-pian,
igertzeka,
bai-ziraudan
txingarrak, bularran...
Ta, maiz, zubek,
oroipenok.
autsa astintzen
aurkitu zinduzten...
Ta, iñoiz, iltzat
jo nun subak,
ustegabe,
berriz nindun erre...!
Zarautz'ar Sabin

EUZKERA
Sarkundia
Gizatza jayotako gabaren goiz-aldian,
ames-itxaso-ziar egazti zuriyan,
soinge nabaitu nuban burubau, jakin-ezik
nundik ertena nintzan, ez nora niñuan.
Egun-urratziaren argiskak ikututa,
noizpait igerri nuban urmnen legorra;
ta, arrigarri-susmuak bultzata, aruntz zuzendu
nuban ames-itxasoko ontzi zorakorra...
Izan ere lur aren itzalak, goitik bera,
zillar-une garbi bat, argiz, zerakustan,
bat-batez sutu zana, diztir lillurakorraz,
aurrez-aurre eguzkiyak muga autsi zunian.
^Zer zan?... ^Aujaz, urrungo atsegindegi baten
emeder-soinbiango aintzindariya: ala
Sarkaldetik arrorik eguzki Sorkaldarra
goitu-leyaz zetorren eguzki berriya?
^Ez ote-zan, agiyaz, nik nekusen unia
Urtzi'ren begizkuna zetzan lur-unia:
ala burestunetik eten zitzakiyoken
izarrik sortutako tximist egokorra?
^Zerek zelai urdiñan itxasozti gaxua
maite-begi-argiyak ainbat zeraroran?...
Itxon... Nere ontziyak, nere egazti zuriya,
yoran esigaitzaren lasterrak zeraman...
Zarautz'ar Sabin
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IGESI(2)
Beñola, uxo bat, nere amesen
goi urdiñetik jetxita,
otzan-otzanik geldi zitzaidan
zabaldu niyon eskuban.
jAren ederra...! Biyotz-biyotzez
maite izan nuben bertatik...
•|Ai, nere pozaren poza berak
izan ba'nindu maite ni...!
Baña, bat-batez, atsedenduta,
zabaldu zitun eguak,
eta amesezko zabalaz-ziar
arin ostendu zitzaidan...
Nere amesen urtza, arrezkero,
urdingetuta goibel da,
ta nerau beti geldi-geldirik
urtza-mugari begira...
jUxo txuriya!... Berriz atorkit,
arren ames-goya urratzen...!
jAi, lur aztun au ezin-utziya...!
;Ai, ba'neki nik egatzen...!
Zarautz'ar Sabin.

(2) Oarra:Orain artean EUSKALTZALE-BAZKUNAKO-en ortografiari jarraitu dio Lizardik; orain arte
matte idatzi badu, emen argi idazten du: maite.

IV
KONDAIRA ETA BIOGRAFI-ARTIKULU ETA
OARRAK

KRISTIÑAU-IKASBIDE-EGUNAZORNOTZA'N*
Ementxe KARMENGO ARGIA'ren orriotan iragarrita egoan lez, joan dan illean
zazpian Kristiñau Ikasbide-Eguna egin zan Zornotza-uri onetan. Jai andi, begiko ta
atsegiña bera.
Bederatziak inguruan eldu ziran azterketara etozan umeak, euren irakasle ta
abade jaunak buru ebezala. Gustiz 1.500 ume inguru, eta euren joan-etorri eta poz
otsakaz Zomotza uri eder onetan alaitasuna ta bizia zabaldu eben. Erriko eleiza nausira
zuzendu ziran lenengo-lenengo, antxe eleizkizun andi ta eder bat ospatzeko. Amarretan zan eleizkuzun ori, eta ordu orretan Zomotzako eleiza zabal eta nasaia betebeterik agertzen jakun, kanpotik etorriko umez batez be. Umeok eurok ziran abeslari;
goitik, korutik Mungikoak, eta betik beste ume guziak erantzun. «Cum jubilo» mezea
gozaro ta eztitsu entzunazo euskuen. Gisasola jaunak, oraintsu abade egin dan Zeanuri'ko seme gazte-argiak izan eban itzaldia, sutsu ta egoki-egokia bera.
Eleizkizuna amaituta gero, Karmeldarrok uri onetan dogun Ikastetxera kaleak
betean abiau zan ume-pillo guztia. Emen ziran azterketak, sariak irabazteko. Ikastetxeko pelotalekuan guztien aurrean, taldeka, erri bakotxeko umeak talde bana egiten
ebela, itanduten eutsen; eta bai ume areik egoki erantzun eta erantzunak argiago
azaldu be! Euren irakasle ta abade jaunak ondo be ondo gertauta ekarri ebezan, eta
euren erantzun zeatz eta egokiakaz, eta azalpen sakonakaz arrituta itxi ebezan entzule
guztiak bein bafio sarriago. Eurak eta euren irakasleak, ain ederto gertau ta irakatsi
eutsenak, zelan egoki litzaken lez goratu?
Arratsaldeko iruretan asten zan sari-banatze-aurreko jaialdia. Lenengo, agurtza.
Urrengo, umeen itzaldi, alkar izketa eta abar. An giñanon aurrez-aurre jarrita, kristiñau-ikasbideak zer erakusten dauskun, gizonai ta erriei zer onura ekarten dautsen
* Karmengo Argia 5 (1935) 184-186; Axmutil izenpean, ik. 17. orr.
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eta abar ederto eta izlari edo predikadore trebeen ganoraz azaldu euskuen. Abestiak
be ba-zirean, Bolibar eta Abadiñokoak abestuta. Ordu bi inguruan eztitan euki ginduezan euren itzaldi, abesti ta enparauak adi-adi entzuten. Onen urrengo, Zornotza
bertoko gorulari ta ezpatadantzari batzuk agertu ziran, txistu ta guzti, ta guztien
atsegiñez dantzaldi luze ta politak egin ebezan an batu ziran umetxoen omenez.
Noz edo noz eldu zan sarien ordua be, umeak ain irritsu ikusi gura ebena.
Guztientzat egon zan zer-edo-zer, baña iñor be bape barik gelditu ezpazan be, Abadiño, Meñaka ta Bolibar'koak izan ziran zoriontsuenak; bakotxak eun bana peseta.
Guztia amaitzeko, Manterola jaunak, «Jaungoiko-Zale» bazkunako lendakari
argiak egin eban itz. Bazkunaren izenean jaia ospatzeko lagundu ta sorosi eben guztiai
eskerrak emonda, (karmeldarrentzat be esker-itzak izan ziran) euren asmo ta gogoak
azaldu ta ango abade jaunai euren egikizunean jarraitu ta Eleizearen alde eta euskeldun
umeen alde irme ta zintzo egiteko itz beroak zuzendu eutsezan. Beste gauza askoren
artean, datorren urtean, gotzai (obispo) jauna be lagun dabela, beste jai andiago bat
ospatzeko asmoa dabela entzun geuntson.
iEderto! «Jaungoiko-Zale»kook langille-eredu bikañak doguz. Eta lan orren zituak, lan orren frutu batzuk Garilla'ren zazpian ikusi genduzan. Eta batzuk lan orreri
jaramon andirik egiten ezpadautse be, beste batzuk Jaungoikoz ardura apur bat artu
ta jarraibide ori eurentzat artu dabela ba-dakigu. Gipuzkoan be Bazkun onen antzeko
bat sortzeko asmoz dabiltzan abade argi ta zintzo batzuk Donosti'tik etorrita agurtu
genduzan egun atantxe. Asmo ori albait ariñen egitera eroango al dabe Eleizaren,
Euskalerriaren eta, batez be, euskeldun umetxoen onerako.

TERESA DEUNAREN ERIOTZA*
Eriotzea gauza lazgarrietan lazgarriena dala esan eban antxiñako jakitun batek.
Izan be, buruari erruki larregi eta bizi oni zaletasun andia dautsoenai iltea gauzarik
bildurgarrienetarikoa jake. Baña deunai ez. Deunak eztabe euren zoriona lurreko
atsegin pozgarriekaz bat egiten eta ezin dabe munduko ezertan onik eta pozik aurkitu.
Jaungoikoa'rentzat egiñak dirala-ta; Jaungoikoa'ganatu arte eztabe iñon zorionik.
Alakoxeak dira deunak eta alakoxea zan gure Ama Teresa deuna be.
Nork begiratu dautso eriotzeari beronek baño begi argiagoz? Nork opa izan dau
iltea beronek baño joran biziagoz eta leiatsuagoz? Jaungoikoa'gaz bat egin gurezko
maitasunez garretan eukan biotza. Txiki-txikitan, zazpi urte zituala, moro-errira joan
gura izan eban, eta etxetik urten be egin zan, zerura betiko joateko, antxe moroak
il egien. Jaungoikoa'ganako leia ori geroago ta biziago, bizia luzetuago ta miñagoa
egiten jakon. Luze-eretxita bizi zan bizitza oni. Bizi au laburra dala diñoe or, esaten
eutsan Jauna'ri. Laburra da, bai, amairik eztaukan bizia beronegaz irabazteko; baña
luzea bai luzea zure aurrean egon gurez miñetan dagozanentzako. Miñ onek olerkari
be egin eban. Jaungoiko-miña, lur au itxi-gurea nork abestu dau berak baño gartsuago
ta miñago?
Au biziaren luzea,
erbeste onen gogorra,
espetxe ontan, kateakaz lez,
esturik egon-bearra!
Noz ilgo nazan begira
nire oñaze gorria!
Luze eretxita, ez il-bearrak
kendu bear daust bizia.
* Karmengo Argia 5 (1935) 241-244; Basabil izenpean, ik. 82. orr.
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Jaungoikoa'gana noz joango, ez ilteak il bear ebala! Noz entzungo ete zituen
Jauna'k bere maitale zintzo ta gartsuaren oyu samiñok?
Etorri jakon nozbaitakoan ordu ain bioztu ori. Irurogei ta zazpi urte zituen.
Azkenengo lekaimetxea (komentua) Burgos'en amaituta, Alba de Tormes deritxon
urira, bere alaba maiteen artera, oso nekaturik joan zan: bere azkenengo ibiltaldia.
Azkenengo gatxak jota eldu zan. Orratio bere gatx ori ta bere miñ andiak aintzat artu
barik, bein jagi ta bein oeratu, sendotxo-antzean zortzi egun egin zituen ondiño.
Mikel deunaren egunez txarrago jarri zan. Urrengo egun batez eleizakoak eskatu
zituen. Ta gure Jauna azkenengoz berari eroatean, aren poza ta zoriona! Une orixe
noz etorriko, etzan bizi izan, ba, beti? Arpegia be argi-argitan jarri jakon, bape
tximurrik barik. Indar barriak artu zituen, eta egun batzuk aurrerago zirkiñik egiteko
etzana, oraingoan Jauna'ri abegi egiteko tente ta zut jarri zan. A zan poza Teresa'rena
ta a bere betiko maiteari ain ezti ta maite-ixurizko itzak esan-bearra! «Ene Jaun eta
Jaungoikoa —esaten eutsan—; eldu da ain biotzez leiatutako unea, zorionean biok
alkar ikusteko ordu zorionekoa. Zorionez erbeste onetatik alde egiteko ordua etorri
jat. Goazen, Jauna, Zeure aurrera, Zeu arpegiz-arpegi ikustera». Pozaren-pozez bein
eta barriro gañeratzen eban: «Zorionez, Jauna, Eleiza Ama Deuna'ren alaba naz;
Eleiza Ama'ren alaba ilten naz».
Iñoz bere arimea pekatu astunez loitu bako deun andi onek ez eban bere ainbeste
ta ainbeste irabazi onetan bape itxaropenik ipinten. Pekataritzat autortzen eban burua,
eta Jauna'ri biotzez parka eskaturik, ba-zirautson: «Zeure irabaziakaitik zerua izateko
ustea dot, Jauna, zeure irabaziakaitik». Eta apaltasunik andienaz sarritan esaten zituen
Dabid'en eresietatik artutako itzok: «Damuz dagoan biotza opari atsegiña jatzu, Jauna;
biotz garbatu ta apala ez egizu bertan bera itxi. Enagizu Zure begietatik aldendu».
Lurreko gomutarik be ez eban nai. Alba'n bertan ala Avila'n bere gorpuari lurra
emotea, zein gurago ete eban itandu eutson autorrentzuleak: Ordu aretan ori be itandu
bear zeruan baño gogorik ez eukanari? Guztiz apalik eta mindurik erantzun eutson:
«Neurerik zer daukot, ba, nik? Berton eztaustazue lur apur bat emongo?».
Il-aurreko gabaz, urrilaren irugarrenean, min anditan igaro eban gaualdi guztia,
eta len aitaturiko otoitzak esaten etzan gelditu. Urrengo goxean, zazpiretan, gurutzea
esku bien artean artuta, alde batera etzunda geratu zan. Argi-argitan eban arpegia,
suzko garretan bai-leukan. Zer jazoten zan bere gogoaren barruan? Lurreko itzakaz
azaldu ezin leiken zerbait, noski. Geroago Eleizeak zoriondunen artean ipiñi dauan
lekaime batek, egun atan Jesukristo gure Jauna ikusten ei-eban milaka zerutarrez
batera, Teresa zainduten. Beste batek zerutar-aldra andi bat ikusi ei-eban pozik eta
algaraz Teresa'ren gelara etorten. Bizitzan Teresa'ri berari eriotz-orduan lagun egingo
eutsela agindu eutsen amar mila martiriek ziran noski. Eta egin-egiñean be, zerutar
orreik gela atara eltzean, gabeko bederatzirek inguruan, Teresa'ren gogoak zerura
egan egin eban. Olantxe il zan gure Ama andi au, Pantzeska Deuna'ren egunez,
urrilak lau egun zituala, 1582'garren urtean.
Bizitzan beti Jauna'ren maitasunez garretan bizi ta maitasuna orren indarrez il
zan orrek gure biotzak maitasun beragaz sutuko al ditu!

AMA TERESA OTOIZLARIEN
IRAKASLE*
Lareun urte dira Teresa Ama deunak bere lenengoko moja-etxea eregi ebanik
ona. Agoztuaren 24'n izan zan, 1562'garren urtean. Egundoko amorrua sortu zan
urrengo egunetan emakume aren asmoak eta etxetxoa ondatu bearrez. Bakea egin
zanean, egun zoriontsuak etorri ziran Ama Teresa'rentzat; 1562'tik
1566'garrenerarteko urteak bere biziko zoríonekoentzat euki zituan berak beti be:
urte zoriontsuak bere biotzarentzat, bere biziko amesa egi biurtu al izan ebalako,
bere bizia, munduko istilluetatik urrin, Jaunari eskintzea; urte zorionekoak bere mojatxoentzat be, euren Ama ebenaren irakatsiak bake osoan jaso ta ikasi al izan zituelako.
Liburu onetan daukaguz gaur otoizlarien Ama ta Irakasle andi onek etxe aretan
orduan emon zituan irakaspenak. Bere arimearen zuzendari batek agindurik egiña da
liburu au. Euskaldun odolekoa zan zuzendari ori, ta bere burua naiñon euskaldun
jatorrikotzat erakusten ebana: Aita Bañez Artazubiaga, Arrasate'tarra jatorriz; bere
izenari «Mondragonensis» erasten eutson beti. Ama Teresa'k berak autortzen dauanez, ondasun andiak ixuri ei zituan Jaunak etxe aretako mojatxoen gogo-biotzetan;
baiña, batez be, goi-argizko aberastasun andiak eukazan ixurita Jaun orrek ango Ama
nagusiaren gogoan. Argi areik etziran alperrik galtzekoak bere gogo-zuzendariaren
eretxiz. Orregaitik, eta emakumeak emakumeai irakasteko gizonezkoak baiño egokiagoak dirala-ta, Aita Artazubiaga orrek eta mojatxoak zirikaturik, Ama Teresa'k
lanari eldu eutson, bere egitekoak izten eutsezan astiorduetan lumeari eragiñaz. Orra
liburu onen sortzea, 1563'garren urtean gitxi gorabera.
Gerora, birritan ezarri eutson eskua bere egilleak, aldaketa batzuk egiñez. Bigarren eskualdikoa, Valladolid'en gordetan dana, emoten dogu emen euskeraz. «Ca* In: Santa Teresa, On-bidea (Camino de perfección), Bilbao 1963, 27-38.
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mino de Perfección» ezarri eutson izena. Noizik bein «liburutxoa» ta «Aita Gurea»
izenez be izentetan eban. Azkenengo izen au egoki etorkion, Jaunak berak irakatsiriko
otoitz ori azalduez arlo luzeak ditualako.
Ama Teresa'ren lumatik urteniko liburuetatik irakatsiz ederrenetarikoa ta ulertzeko errezenetarikoa dogu berau. Moja karmeldarrak, ostera, euren bizimodua ikasteko esku liburu lez dabe.
Ikusi daiguzan bere guna ta sailak. Lau sail ditu: sarreratxo bat, asteko; otoitz-biderako bearrezko diran egiteko ta oiñarri batzuk dakaz, gero; otoitza zer ta zetarikoa
dan adierazoten dausku, urrengo; eta, Aita Gurect azalduaz batera, otoitz-bideko
gorabera, mailla ta beste jakingarri beiñenak emoten dauskuz, azkenez.
Sarrerako iru arlo edo kapituluetan bere komentuko mojakaz diardu; euren bizimoduaren elburu ta asmoak gogoratzen dautsez. Zetarako artu dabe bizimodu ori?
Euren burua, beste ezetako ardura barik, Jainkoari eskintzeko. Zelan eta zeren bidez?
Etenbako otoitzaz, eta gaiñerako neke ta laztasunen bidez. Zer asmoz, eta zetara
jotzeko? Jainkoaren adiskide miñ izan eta Eleiza Amaren alde euren egiñalak egiteko.
Sua darie emen emakume gartsu onen itzai, bere alaben biotzak sutu gurez. Ez ei
dituez lo egotekoak orduko egunak. Europa osoa sutan dago; Kristo'ren arerioak su
ta gar diardue bere Eleizea puskatu bearrez, Kristo'ren artaldea deslai ipinten. Kristiñau izeneko asko arerioen artera igaro dira. Alemani'tik eta Frantzi'tik ba-etorren
albiste negargarririk. Ikuskizun ain mingarrien aurrean zer zan Teresa'ren ardurea,
zer zan bere alabatxoen egitekoa? Jaunaren adiskideago izan, Aren borondatea alik
zeatzen bete, euren moja-bizimoduko laztasunak gogo guztiaz artu. Kristiñau galduen
kalteak zelanbait osatzeko, otoi ta otoi egin bear; asmo orretan, gorputzaren aukerak
aizturik, euren bizia oparitzat eskiñiko dabe. Orretara, Eleizearen laguntzaille izango
dira. Emakume izanik, beste ezetarako gauza ezpadira be, euren alegintxoa egin barik
eztira geldituko, eleizgizon eta prailleak, Eleizearen alde diarduenak, Jainkoaren egia
zabaltzen frutu ugariagorik atera daien.
Kristo'renak izateko, siñiste osoa eskatzen dautse Ama Teresa'k Kristo'ren itz

