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Julien Vinsonek eman zuen liburuxka honen lehendabiziko berria
bere Essai d'une Bibliographie de la Langue Basque delako liburu balio
tsuan (1891), baina liburua ez zuenez ikusi, fitxa bibliografikoa baizik ez
zigun eman. Larramendik, 1745an argitara emandako Diccionario Trilin
gue del Castellano, Bascuence y Latin liburu mardularen hitzaurre luzean
(XXXIV eta XXXV orrialdeetan), Lavieuxvilleren bi Dotrinak (1733),
Juan de Beriainena (1626) eta Materrerena (1616) aipatzen ditu. Beste
batzu ere ezagutu zituela dirudi, zera esaten bai du: "se han impreso
varios cathecismos, asi en Bizcaya, como en Guipuzcoa y Navarra; pero
con poca atenci6n a la pureza del Bascuence y a su ortografia". Bizkaian
kaleratutakoen artean, Betolazarena ezagutu ote zuen? Ez dakigu. Angel
Allendesalazar-ek, bere Biblioteca del Basc6filo delakoan ez du Betolaza
rena aipatzen. Gernikarraren Bibliografia hau, nahiz eta 1887an argitara
eman egilea hit ondoren, hamar urte lehenagotik bukatua zen. Gero
Karmelo Etxegarai da, hau ere Vinson baino lehen, Euskal-Erria aldizka
rian Bibliografia Euskara bat ematen diguna (1886); baina ez du Betola
zaren Dotrinarik aipatzen, ordena alfabetikoan ematen zigun zerrenda
Beriainen bukatu zuelako. Aipatzen ditu, ostera, Lavieuxville, Revol,
Suarez d'Aulan, Imperadorea, Mazo-Arrue, Belapeyre eta aipatutako Beriain.
Gero, 1917an, Euskalerriaren Aide aldizkarian argitara eman zuen i.Que
se leia en Bilbao a fines del siglo XVI? iker lanean, orduan bai aipatzen
du Betolazarena, Labayruren Historiatik hartuz. Sorarrainek ere (1891)
Betolaza kontuan hartzen du, baina Vinsonen aipamenaz baliatuz. Dodg
sonek 1893an Capanagaren Dotrinea berrargitaratu zuenean, Betolazaren
Doctrina aipatu zuen.

Baina gure menderarte egindako hiru aipamen bakarrak (Vinson,
Sorarrain, Dodgson) ez dute Betolaza egiletzat ematen, OSTOLAZA
baizik (1). Lehen biak Francisco de Zabalburuk zeukan alea aipatzen

(I) Askoz beranduago, Betolazaren izena ezaguna zenean, OSla/ara deitzen zion
egileari Juan AlIendesalazar bibliografoak, Ofiatiko Eusko Ikaskuntzaren Biltzarrean irakurri



506 EUSKERA - XXXI (2.aldia)

dute. Eta Dodgsonek Antonio de Trueba eta Berriozabal, Durangoko
epaileak, zeuzkaten aleak, 1893an iadanik desagertuak, aipatzen ditu.
Zabalburu, Trueba eta Berriozabalenak ez ditu inork ikusi, jaubeek izan
ezik. Baina Dodgsonek beste bat ikusi zuela dirudi: Capanagaren Dotri
nea berrargitaratzeko erabili zuen alea, Balbino Garitaonandiak 1891ean
emandakoa zen; baina beste ale bat ere ezagutu zuen Dodgsonek, hots,
"al fin del exemplar de este libro preciosisimo, que pertenece a D.
Eusebio Lopez, editor, de Tolosa, se halIa otro catecismo, anonymo, de
16 paginas, sin fecha, ni senal de procedencia, y nunca reeditado, como
bien merece serlo. Este librito en la opinion de un sabio Bascofilo
Azcoitiano, es mas antiguo que la traduccion de Capanaga, y escrito en
el dialecto de Arratia, Orozko y Llodio i.Seria tal vez una edicion de
Ostolaza?" Beraz, igarotako mendean Betolazaren lau ale ezagutzen ziren,
Zabalburu, Trueba, Berriozabal, eta Lopez jaunenak, orain desagertuak.
Dena den, Ostolaza zen ordurarte egilea.

Estanislao Jaime de Labayru izan zen, nik dakidanez, Betolaza lehen
dabizi egiletzat aipatu zuena. Historia Genera/ del Seiiorio de Bizkaya-ren
IV. Tomoan (1900), 593. orrialdean, egilearen izen hori ematen digu,
baina ez dut uste Labayruk ere liburua bera ikusi zuenik, izenburua
gaizki ematen digu eta; esaterako, Pedro de Ibarra jartzen du inprimatzai
letzat, Pedro Cole de Ybarra liburuaren azalean agertzen denaren ordez.
Labayruren atzetik datozen bibliografoak, bai, ondo ematen digute egilea
ren izena (2).

Gure mendearen hasieran, bada, bi lehen euskal Dotrinen testuak
ezezagunak ziren: Sancho de EIso (1561) eta Doctor Betolaza (1596).
Lehena orain ere ez zaigu inondik agertu, nahiz eta non dagoen, edo
zegoen, behintzat, jakin. Betolazarena 1925ean eskuratu zuen Azkuek, ez
dakigu nondik; baina argazkiak egin zizkion, orriz orri, eta argazki hauek
baditugu Azkueri esker. Julio de Urkijoren liburutegian daude batzu, eta
Azkue Bibliotekan beste batzu.

Urkijoren argazkiekin baliatuz, Koldo Mitxelenak egin zuen edizio
kritiko bat 1955an (3), orain duela 30 urte. Betolazaren Doetrina Christia
na delakoaren testua ordutik ezaguna dugu, eta liburuxkaren azala ere
bai, faksimilaturik eman zigun Mitxelenak eta. Mitxelenak argitaratutako

zuen Bibliografian. Ikus Cr6nica del Primer Congreso de Estudios Vascos. Recopilaci6n de
trabajos de dicha Asamblea. Bilbao, Rochelt, 1919, p.653.

(2) Data, ostera, gaizki agertzen da aipamen batzuetan, nahiz eta moldiztegiko errata
izan. Mitxelenak (Historia de la Literatura Vasca. Madrid. Minotauro, 1960, 62.orrialdean),
1656 urtea ematen digu, urte hau Kapanagarena delarik. Santi Onaindiak (Euskal Literatura,
I, 1972, 94. orrialdean) 1566 urtea ematen digu.

(3) BRSVAP, 1955, \.0 83-100 orr. Urte berberean argitaratzen da (3.°, 4.°, 311-316
orr.) Rene Lafon-en Le Verbe dans la Doctrina Cristiana de Betolaza.
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azaletik froga dezakegu Urkijorena erabili zuela, Azkueren alean lehen
orrialde edo azal horrek paginazioa daramalako eta argitaratutakoak ez.
Mitxelenak dio paginazio hori "puesta probablemente por Azkue" izango
zela; eta nik ziurtzat ematen dut Azkuek idatzitako zenbakiak direla.

Mitxelenaren birargitalpen hori irakurri nuenean, Alfonso Irigoyenek
hari emandako datuen berri jakin nuen, hots, Euskaltzaindiaren liburute
gian zeudela lehen aipatutako argazkiak eta Azkueren oharra, eskuizkri
buz, 1925.eko Maiatzaren 27an sinatua. Eta Azkue Bibliotekaz arduratu
nintzenetik, kezkatuta nenbilen, inondik ere agertzen ez bai ziren argaz
kiak eta oharra. Baina zorionez, 1985.eko Urriaren 4an, liburutegi zaha
rreko apalen azpian, beste paper zahar batzuen artean, azaldu ziren
dokumentu baliotsu eta baliagarri horiek. Aita Villasanteri eman nion
aurkiketaren berri eta faksimilez Euskera agerkarian argitaratzea proposa
tu nion. Argitalpen honek badu arrazoirik. Ezagutzen den bigarren eus
kal Dotrina da, zerrenda hau onartzen bada, behintzat:

1561. Sancho de EIso 1656. Martin Ochoa de Capanaga
1596. Doctor Betolaza 1691. Nicolas de Zubia
1616. Esteban Materre 1696. Athanase Belapeyre
1626. Juan de Beriain 1713. Joseph Ochoa de Arin

Nahiz eta Mitxelenaren transkripzioa ezaguna izan, faksimilak beti
dauka balio berezia, eta Dotrina honek dituen 16 orrialdeek ez dute argi
talpena asko garestitzen. Beraz, Euskera agerkariak ematen du oraingoan
Betolazaren edizio faksimila.

Badago beste xehetasun bat ere argi utzi nahi dudana: Mitxelenak
diosku Betolazaren liburuxka honek dituela: "portada mas 14 paginas y
otra en que van impresas a dos columnas letras sueltas y silabas". Testu
hau irakurtzen duenak uste izango du letra eta silabak agertzen diren
orrialdea liburuxkaren azkena dela; eta ez da. Faksimilean ikusten denez,
eta Azkueren paginazioa jarraitzen badugu, bigarren orrialdea da, hots,
azalaren atzean datorrena. Baina azpimarratu nahi nuena zera da: katoi
bat ematen digula hemen Betolazak, orduko irakurle ez trebeentzat egi
na. Beraz, alfabetatze kanpaina 1596an hasi zuen Betolazak.

Nor zen Betolaza jauna? Bilbotarra zelakoan dago Mitxelena. Bizkai
ko Eleizaren Histori Artxiboan begiratu ditut orduko Parrokien Liburu
guztiak eta bakarrik aurkitu dut aipamen hau: 1578an. San Nikolaseko
Ezkontza Liburuan, Maria Periz de Betolaza. Frantziskotarren Komentu
ko prailea ote zen? Jakiterik ere ez dago azterketa sakonago bat egin arte.
Edo Dodgsonen esanetara joanez, arratiarra ote zen? Eusebio Lopez-ek
zeukan alea ikusiz, zera diosku: "en opinion de un sabio Bascofi1o
Azcoitiano (Jose Ignacio Arana josulaguna, seguraski) es mas antiguo
que la traduccion de Capanaga y escrito en el dialecto de Arratia, Orozco
y Llodio". Bego horretan, oraingoz.
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Kapanagaren Dotrina Jeronimo de Ripalda (1536-1618) josulaguna
ren Doctrina Christiana delakoaren itzulpena da, hala aitortzen bai du
maiiariarrak bere liburuaren azalean. Baina nondik itzuli zuen Betolazak
bere Dotrina? Ripaldaren Dotrinaren lehen argitalpena l6l6koa zela uste
zen bitartean, Betolazak ezin izango zuen liburu hau hogei urte lehenago
itzuli. Baina geroztik jakina da 1591ean kaleratu zela lehendabiziko Ripal
daren Dotrina hori (4). Beraz, lehen argitalpen hau izan zitekeen Betola
zaren eredua. Eta hala da. Kapanaga eta Betolazak, biak jartzen dute
lehen lerroetan Ripaldaren hasiera klasikoa:

Todo fiel christiano
es muy obligado...

Eta gehiago esango nuke: Kapanagak Betolazaren testua erabili zuen
bere itzulpena osatzeko, eta askotan hitzez hitz hartu zuen 60 urte
lehenagotik itzulita zegoen Dotrina. Hara hemen bizkaierazko lehen bi
Dotrinek dakarten Aita Gurea:

BETOLAZA
1596

Ayta gurea,
ceruetan yagOyana
siitificadua iyan dila

yure iyena.
Etorrividi
gugana l;ure Ereynua
Eguinvidi yure borondatea,
nolan Ceruan, alan lurrean
emon eguiguyu egunean
eguneango gure oguia
da parcatu
eguigul;uz
gure pecatuac,
guc guere l;ordunay
parquetan deusteguna leguez.
da echiezeygul;u
jausten tentacinoan,
baya libradu guaiguiyuz
gach gustiric
Amen Iesus.

KAPANAGA
1656

Aita gurea
l;eruetan zagol;ana
santificadudila
l;ure iyena,
vetor gugana
l;ure erreiiua,
eguinbidi yure vorondatea
l;elan yeruan alan lurrean
guere ogui
egunean eguneangoa
egun iguyu;
parcatu eguiguyuz
guere yorrac.
yelan gueuc
parcaetan deustegun
gueure yordunai.
El;hice eguiguzu iautzen
tentaciiioan,
baea gaguiguz Iauna
gacherean Libradu.
Amen Iesus.

(4) Juan M. Sanchez: Doctrina eristiana del P. Jeronimo de Ripalda e intento Biblio
grajico de la misma. Arios 1591-1900. Madrid, Imprenta Alemana, 1909.
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Gaspar de Astete (1537-1601) dugu beste dotrinegile famatu bat eta
berak 1599an argitaratutako testua sarritan izan da euskaratua. Gogora
dezagun, esaterako, Bonaparte Printzeak Asteteren testua erabili zuela
laguntzaileen artean itzul eredu gisa. Beraz, gure itzultzaileek erabili
zituzten testuak XVI. mendeko azkenetan argitaratuak ziren. Zein izan
ote zen Sancho de Elsok (1561) erabili zuen eredua? Honen Dotrina
agertzen ez den artean ezin izango dugu jakin, baina hipotesis bat jarri
bai. Trentoko Kontzilioak (1545-1563) eman zigun testu ofiziala, Elizaren
orduko sinismen arauetan ikaskizunak bideratzen zituena. 1546.eko Api
rilaren Ban aurkeztu zen Kontzilio horretan Dotrina batu bat egiteko
proposamena. Dekretuak urte bereko Maiatzaren 16ko data darama. Bai
na Dotrina batu hori 1566an agertu zen: Catechimus ex decreto Concilii
Tridentini ad Parochos Pii V iussu editus (Roma, 1566). Ordurako Sancho
de Elsok argitaratua zeukan bere Dotrina eta hemen galdera: nondik
itzuli zuen naparrak berea? Pedro Canisiok 1555, 1556 eta 1558 urteetan
argitaratutakoak, hirurak edukinez desberdinak, ziren orduan katolikoen
artean beste hizkuntzetara itzultzen zirenak. Roberto Belarminok idatzi
zuen Dotrina geroagokoa da, Betolazaren garaikoa, 1597an lehen argita
razioa ikusi zuena. Beraz Elsorena Kontzilio aurrekoa da, eta Canisiotik
hartutakoa den edo jakiteko ezagutzen den ale bakarra eskuratu beharko
dugu.

Badugu hari honetan jarraituz XVI. mendeko literaturan ikerketetan
aritu beharra. Nik behintzat Elso eta Betolaza idazleen berri gehiago
ematekotan zirikatuta nabil. Ea egia bihurtzen den argi pizka bat garai
ilun honetan egitea (5).

(5) Txosten hau irakurri ondoren, Alfonso Irigoyenek esan zuen Andres Mafiarikua
ren eskuetan ikusi zuela Betolazaren Dotrina bat Jaun, maisu eta adiskide honi idazten
di~t zertan den albiste hau jakiteko.
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