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 Berriki Iparraldean argitaratu den Bibliaren itzultzera-egokitzera zerk 
bultzatu ninduen, zein bidetatik ibili naizen, noren alde lan egin dudan etabar, 
eskatu zait. Huna labur bada labur, argitasun zenbait. 
  

Ezinbestean neure burua aipatuko dut. Barkatu. 
  

Batikano II ko kontzilioa hasi orduko, liturgi-itzultzaileak lanean hasi 
ziren, 1963an. Talde horietatik bitan lan egin nuen: irakurleen taldean eta 
itzultzaileen taldean, talde honetan itzultzen nituela bakarrik grekerazko testoak, 
hau da Itun Berrikoak. 
  

Aldi berean lehen testo hauen argitaratzea kudeatzen nuen Belokeko 
beneditarren Ezkila editorialtxoan. Hola argitaratu ginituen Igandetako 
Irakurgaiak eta Igandetako aldare-misala. Aldi berean itzultzaile, irakurle eta 
argitaratzaile nintzen beraz. Horri erants, besteak beste, irakasle nintzela, eta 
irakasten nuen hizkuntza zela… frantsesa. 
  

Hoberik egin nezakeela euskal herriko Elizaren eta euskararen alde  
pentsatzen nuen. Euskarazko biblia osoa nuen gogoan. 
  

Bibliak 3 hizkuntza mintzo ditu : hebraiera, aramaiera eta grekera. Bi 
lehenak ez nazkien, eta orokorki bibli formakuntza baten beharra banuen. Hola 
joan nintzen lehenik Israelera, hebraiera modernoaren bidez hebraiera klasikora 
sartzeko asmoz. Gero Estrasburgoko unibertsitatean jarraitu nuen, eta batez ere 
Erromako Institutu Biblikoan. Oro har 5 urtetako formakuntza berezia. 
  

Garai hartan berean Eustasio Etxezarreta buru zeukan Euskal Herriko eliz-
barrutien arteko liturgi batzordeak lan eder eta behar-beharrezko bat bultzatu 
nahi izan zuen : Biblia osoa euskara batuaz. Bai, lehen saio bat izan zen 72an. 
Hau EABren prehistoria da. Lau lankide bildu ginen : Juan Jose Orbegozo, 
pasiotarra, Agustin Apaolaza, beneditarra, Juan Jose Mujika eta nihaur. Gure 
amets ederretik laster esnatu ginen. Lehenik gu lauetarik bi ez ziren osoki 
euskara batuaren alde. Gero hizkuntza aldetik, ezin gaindituzko eragozpenak 
atera zitzaizkigun: H bai, H ez, gerra famatu hura beroenean zen. Hiztegia uste 
baino desberdinagoa ginuen, baina batez ere aditz baturik ez zen oraindik. 
Euskaltzaindik geroago onartu behar zuen. Aroa gordinegia ginuen, goizegi zen 
holako lanaren egiteko, baldintza heietan. Dena horretan gelditu zen 
momentuko. 



 Orduan neure aldetik lanari ekin nion, lapurteraz, edo zehazkiago erran, 
Iparrraldean jadanik, lapurtar eta behenafartarren artean emeki-emeki egin den 
euskaraz. Hola argitaratu nituen lau tomo, Itun Zaharreko eta Berriko. 
  

Baina dena nihaurek egin behar: itzulpena eta gero banaketa ere parrokiaz 
parrokia ibiliz (eta orduan larogei bat parrokia bazen Iparraldean), argitaratzea 
utzi nuen gerorako, eta itzulpenetan jarraitu. Hola urtez urte, eta osasunak 
laguntzen ninduen neurrian, lana aurreratu nuen, 93a arte. Orduan, Elizen 
Arteko Biblia agertzekotan zela ta, pentsatu nuen zorakeria izanen zela nere 
aldetik, bakarrik jarraitzea neure bidean, jadanik hemen egina zen lana konduan 
eduki gabe. Ez nuen, eta ez dut, baitezpada originaltasuna bilatzen. Beloken 
aspaldidanik gure asmoa izan da liturgiarako eta pastoralgintzarako tresnak 
egitea. Errementariak izan gara, hor dira lekuko Iratzeder eta Lerchundi. 
  

Hegoaldean irakurleria zohi bat baldin bazen euskara batua irakurtzeko 
eta idazteko, neurri zabal batetan, Iparraldeko egoera oso desberdina zen, eta 
desberdina izaiten jarraitzen du. Badu 25-30 urte hemengo gazteen gehiengoa 
euskaraz alfabetatzen dela. Iparraldean euskararen alde  lan asko egiten bada ere, 
baldintza sozialak oso txarrak ditugu. Egin daiteke apustua han ere beharbada 
egoera hobetuko dela neurri batetan. Bainan ikastolatik eta gau eskolatik irten 
eta jende hori lasterka elizan sartuko dela... ez. 
  

Beste publiko bat bada, zahar eta gazte, eta gehiengoa da oraindik, bere 
euskaran pozik irakurtzen duena. Oraiko herria bazter uztea, geroko bat 
amestuz, hori da, erran zaharrak diona: eskuko txoria hegaldatzera utzi, airekoa 
eskura etorriko zaidalako ustez. Biharko Euskal Herria amestu , bai, baina 
gaurkoa gutietsi et zokoratu gabe. 
 

Biblia honek, euskara aldetik, bi iturri dauzka. Bat: Elizen arteko Biblia 
argitaratu aitzin, hogoi bat urtez egin nituen itzulpenak, baina berlandurik eta 
aldaturik baliokidetasun metodoaren arabera. Bi: 94 ondoan, Elizen Arteko 
Biblia lagun egin ditudan itzulpen-egokipenak. Itzulpen-egokipen erraiten dut, 
testu horiek biak baitira, bai itzulpen eta bai egokipen, beti ere jatorrizkoa izan 
delarik erreferentzia; eta alde horretatik da itzulpen. 

 
Gero, bestalde dira sarrerak. Liburu bakoitzak bere sarrera badu. Horiek 

ez ditut aldatu, egokipen hutsak dira. Eta hor denbora asko aurreztu dut. 
 
Gauza bera oharrentzat, ahal nuen guziz, itzulpenak zer eskatzen zuen. 
 
Iparraldean zein da orai egoera, Bibliari buruz? Gutartean euskara batuaz 

irakurri nahi duenak hor dauka Elizen Arteko Biblia. Ohiko bere euskaran 
irakurri nahi duenak esku-menean dauka Biblia lapurteraz. Bakoitzak berea 



aurki dezake beraz, hautua badu. Eta Biblia osoa nahi ez duenak hor dauka Itun 
Berria edo Testamendu Berria. 

 
Arazoa Zuberoa dugu. Biblia osorik ez daukate, baina haientzat argitaratu 

ginuen Batarzün Berria (hau da Itun Berria) Junes Casenaven lana. 
 
Azken hitz : Zor handiak baditut. Ezin dut aipatu gabe utzi Dionisio 

Amundarain, bere laguntza eskaini baitzidan, besteak beste, egokipenak 
ordenagailuan sartzeko. Ez da ez hori Dionisioren mailako lana, baina egin du, 
apal eta isil, bere beste lan guziez gain. Eta zenbat aholku on bidenabar. 

 
Eskerrik asko Dionisio, zuri eta zurekin lan egin duen lan-taldeari. 
 
Eskerrak ere Joxeanton Artzeri eta haren inguruan lan egin dutenei, 

zuzenketen egiteko. Joxeantonek berak Salmoak irakurtu ditu eta poeta batek 
bakarrik egin dezazkeen oharrak egin dizkit.  
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