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laburpena
Lan honetan Gipuzkoako Debagoiena es-
kualdeko xix. mendeko lau testu ditugu 
aztergai eta helburua da testu horien ira-
kurketa kritikoago bat egitea, bi arazo fi-
lologikotan arreta jarririk: egiletasuna eta 
iturrien auzia. Aztertu ditugun lanak hiru 
egileren lau liburu dira: Oñatiko Osaba 
baten instruccinuac… (1805) eta Errectore 
baten instruccinuac… (xix. mende hasiera) 
eskuizkribuak, Antzuolako 1825eko dotrina 
eta Gatzagako 1862ko dotrina; lehenengo 
hirurak eskuizkribuak eta azkena inpri-
matua dira.

abstract
This paper aims to offer a critical reading 
of four 19th-century Basque texts from the 
Debagoiena region in Gipuzkoa focusing 
on two main philological problems: the 
authorship and the search for the sources. 
Four books by three authors have been 
studied: two manuscripts from Oñati en-
titled Osaba baten instruccinuac… (1805) 
and Errectore baten instruccinuac… (early 
19th century), the catechism of Antzuola of 
1825 and the catechism of Gatzaga of 1862; 
the first three are handwritten and the last 
one a printed book.

Gako-hitzak: filologia; testu-kritika; egile-
tasuna; iturriak; Lehen Euskara Modernoa.

Keywords: philology; textual criticism; 
authorship; sources; First Modern Basque.
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1. Sarrera
Euskararen iragana aztertu nahi dugunean, beste hizkuntzetan bezalaxe, ezinbestean 
testu zaharretara jo behar izaten dugu, baina, sarritan, darabiltzagun testuak ez ditu-
gu behar bezala ezagutzen, edo corpusaren urritasuna dela eta, era guztietako testuak 
erabiltzen ditugu hizkuntza-lekukotasun gisa, batzuetan testu bakoitzaren baldintzei 
behar besteko garrantzirik eman gabe. Gure artean Iñaki Caminok sakondu du idatziz-
ko lekukotasunen baldintza lektalez eta, besteak beste, dialektologia-ikerketarako idazle 
jantzien lanak eta idazki xumeak bereizi beharra azpimarratu izan du (Camino, 2003, 
45. or., 2009, 313. or.).

Filologia-lana nahitaezkoa da testuen ezagutza xeheagoa izateko. Lan honetan 
aztertzen diren Debagoieneko lau testuetan ez da idazleen izenik agertzen. Badakigu 
testuak nongoak diren (batzuetan izenburuan bertan esaten zaigu) edo nongo hizkeran 
idatziak dauden, gaur egun eremu horretan gordetzen diren zenbait ezaugarri islatzen 
direlako; baina ez dugu garai hartako herri bakoitzeko hizkera zehazki ezagutzen. Ho-
rietako batzuk kristau-ikasbidearen itzulpen edo egokitzapenak izanik, pentsa liteke 
erabilitako testu-ereduak izango zuela eraginik. Beraz, testuen egiletasunaz arituko naiz 
lehenengo, eta ondoren testuen iturriak eta beste idazle batzuekiko eraginak aztertzen 
ere saiatuko naiz.

2. Aztertutako testuak
Aztertu ditudan testuak lau dira, guztiak xix. mendekoak eta Debagoienekoak:

1. Osaba baten instruccinuac bere Illoba Ezcondu eta Necazari batentzat bere eta 
bere Familiaren gobiernu oneraco Jaungoicoaren Legue santubagaz conforme 
(Oñati, 1805)1

2. Errectore Jaun baten instruccinuac ezconduric vizi dan bere Adisquide Necazari 
batentzat bere eta bere Familiaren gobiernu oneraco Jaungoicoaren Legue santu-
bagaz conforme (Oñati, xix. mende hasiera)

1 Jerardo Elortzak egindako transkripzio bat eskuragarri dago Oñatiko Udalaren webgunean: https://www.oñati.eus/
eu/udal-zerbitzuak/euskara-eta-hezkuntza/bedita-larrakoetxea-udal-euskaltegia/argitalpenak/umerez-goribargoitia- 
1805-_eskuizkribua.pdf/view.
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3. Eusquerazco Doctrinia Anzuelaco verba moduan (Antzuola, 1825) (Uribe-Etxe-
barria, 2008)

4. Cristau-Doctrinia Jesuita Aita Gaspar Astetec erderaz escribidu ta guero D. Ga-
briel Menendez de Luarca Canonigo Jaunac gauza azcogaz gueitu ebena Orain 
Gatzagaco Abade Jaunac erri onetaco eusqueran arguitara ataraten dabena Az-
quenian goixe ta gabeco egunian eguniango cristau cereguinac, Claret Arzobispo 
Jaunaren liburuchuac dacardenac eta Errosarixo santua errezetaco modua eran-
tzita (Leintz-Gatzaga, 1862) (Uribe-Etxebarria, 2011)

Lau testu horien artean Gatzagako dotrina bakarrik da testu inprimatua, beste 
hirurak eskuizkribuak dira.

Oñatiko testu biak, euskalarien artean aspalditxotik ezagunak diren arren2, argita-
ratu gabe daude oraindik. Osaba baten instruccinuac 220 orriko lana da (440 orrialde) eta 
Errectore Jaun baten instruccinuac 239 orrikoa (478 orrialde). Izenburuan bertan ageri 
da bien arteko antzekotasuna eta edukiaren aldetik ere gai antzekoak darabiltzate biek. 
Lehenengoa, luzeagoa bada ere, ematen du bukatu gabe dagoela (azken hitzak eta aurki-
bidea falta ditu, behintzat). Bien egilea Manuel Umerez Goribargoitia da (Elortza, 2015).

3. Egiletasuna

3.1. Manuel Umerez Goribargoitia (1757-1818)
Oñatiko eskuizkribuak edo Arrazola etxeko eskuizkribuak izenez ezagutu izan diren bi 
liburuak anonimoak eta datatu gabeak ziren, baina Jerardo Elortzak aurkitu zuen egi-
learen izena eta Osaba baten instruccinuac izenburuko eskuizkribuaren data, testuetako 
zeharkako datuei esker eta hainbat artxibo arakatuta (Elortza, 2015, 30-33. or.).

Manuel Umerez Agirre 1757ko irailaren 11n jaio zen Oñatiko Goribargoitia base-
rrian. Hain zuzen, bigarren deituraren ordez jaiotetxearen izena erabiltzen zuen sina-
tzeko. Abade-ikasketak osatu ondoren, Oñatiko San Migel parrokiako benefiziadu izan 
zen hainbat hamarkadatan eta, besteak beste, idazkari-kargua izan zuen bertan. Oñatin 
bertan hil zen 1818ko otsailaren 25ean.

Testuan zehar familiako kideei buruz ematen dituen datu zehatzei esker, badakigu 
egiazki bere iloba Manuel Umerez Kortazarri idatzi ziola liburuetako bat eta datu ho-
riei tiraka, orobat, Elortzak eskuizkribuari 1805eko data eman ahal izan zion (Elortza, 
2015, 32. or.).

2 Mitxelenak bietako bat bakarrik ezagutu zuen, Errectore Jaun baten instruccinuac… izenburukoa, eta badirudi 1955ean 
aipatu zuela lehen aldiz: «en un ms. escrito en Oñate hacia 1790…» (Mitxelena, 1955a, xxvii. or.). Batez ere, Landucciren 
hiztegiaren edizioan erabili zuen, Azkueren hiztegian agertzen ez ziren zenbait aldaera Oñatiko formekin alderatzeko 
(Mitxelena, 1958) eta, noski, fhvn (Mitxelena, 1977) ere sarritan egiten dio testuari erreferentzia. Orotariko euskal 
hiztegian (Mitxelena & Sarasola, 1987-2005) ere eskuizkribu horixe aipatzen da msOñ laburdurarekin eta harrezkero 
zenbait ikerlarik Oñatiko eskuizkribua izenarekin aipatu izan dute. Dena dela, J. Elortzak zehatzago aztertu ditu testuok: 
bi eskuizkribuen berri eman zigun (Elortza, 1975, 1977), eta egilearen eta dataren berri geroago (Elortza, 1996, 1999, 
2015). 
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1. irudia. Paperaren ur-markak Osaba baten instruccinuac eskuizkribuan.

Orain paperaren ur-markak aztertu ahal izan ditut eta horietan ere 1805 urtea ageri da.  
Zehazki koadernoaren tolesturak moztuta ageri da filigrana: alde batean brun / [o]lo  
irakur daiteke eta beste aldean mahats-mordo baten irudia eta azpian 1805 (1. irudia). 
Beraz, 1805ean Oloroeko Brun paper-errotan eginiko papera erabili zuen. Garai har-
tan Gipuzkoan erabiltzen zen paper gehiena Frantziako hego-mendebaletik zetorren 
(Fernández de Casadevante, 2018, 38. or.) eta Brun familiakoak papergile ezagunak 
ditugu. Zoritxarrez Errectore Jaun baten instruccinuac eskuizkribuko paperean ez dugu 
ur-markarik ikusi.

3.2. Pablo Antonio Iraeta Aiastui (1775-1858)
Antzuolako 1825eko dotrinak ere ez dakar idazlearen izenik, baina bai inizialak: «Por 
El Dr. P. A. Y.» dator sinatuta eskuizkribuaren atariko orrialdean. Horrez gain, larruzko 
azalaren eta kontrazalaren barruko aldean Yraeta irakur daiteke hiru aldiz3 (2. irudia).

Pablo Antonio Iraeta Antzuolan bertan jaio zen, Iraeta izen bereko baserrian, eta 
Uzarragako San Juan Bautista parrokian bataiatu zuten 1775eko urtarrilaren 25ean. Ha-
mahiru anai-arreben artean laugarrena izanik, xviii. mende amaieran Mexikora emigratu 
zuen (bere osaba Jose Iraeta eta anaia Juan Jose ere hara joanak ziren) eta bertan 1801ean 
apaiz ordenatu zen (Xochitiotzin, 2008, 427. or.). Mexikon zituen ahaide merkatarien ba-

3 Koldo Ulibarriri eskertu nahi diot honetaz ohartarazi izana.
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2. irudia. Antzuolako dotrina: azala eta kontrazalaren barrualdea  
(Azkue Biblioteka, aba-his, keh-13, 16).
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besa izan zuen bidaia eta ikasketetarako: Gabriel Iturbe eta haren seme Gabriel Manuel 
Iturbe, Francisco Ignacio Iraetaren enpresaren oinordekoak (Torales, 1996, 79. or.). Me-
xikon hainbat herritako abade izan zen, San Cristóbal Ecatepec, Hueypoxtla, Ocuituco 
eta Epazoyucan herrietan. Gaixo itzuli zen bere jaioterrira, 1821 inguruan Mexikoko 
independentzia baino lehen (Torales, 1996, 79. or.; Kicza, 2003, 110. or.). Handik urte 
gutxira idatzi zuen, beraz, dotrina. 1858ko maiatzaren 10ean hil zen Antzuolan eta Uza-
rragako kanposantuan hilobiratu zuten.

3.3. Juan Bautista Ruiz de Alegria Otadui (1810-?)
Gatzagako dotrina badakigu, izenburuan dioenez, Gatzagako abade jaunak argitara atera 
zuela eta, liburuan bertan abadearen izenik ageri ez den arren, urte hartan, 1862an, Juan 
Bautista Ruiz de Alegria zen Leintz-Gatzagako parrokoa4. 1810eko abuztuaren 29an jaio 
zen Gatzagan bertan, eta San Millan parrokian bataiatu zuten.

Bestalde, Ruiz de Alegria hau ezaguna dugu, Bruno Etxenikeren senidea zelako. 
Bonapartek Etxenikeri idatzitako eskutitzen bidez dugu haren berri. Zehazki, Etxenike-
ren lehen emazte M. Martina Ruiz de Alegriaren lehengusua zen. Bonapartek Etxenikeri 
eskatu zion ea Julian Atxotegi apaizak Bergarako hizkeran idatzitako dotrina lor zezakeen 
bere senide J. B. Ruiz de Alegriaren bidez (Urquijo, 1910, 257. or.):

Paris, 38, Rue Montabor, 11 Janvier 1863.
Mon cher Monsieur Echenique,
Je reçois à l’instant votre lettre du 10. Ce que vous me dites à propos de Dn J. Bautista 
Ruiz de Alegria me fait plus grand plaisir, car étant votre parent vous pourriez obtenir 
de lui et sous sa direction le même catéchisme en dialecte biscayen de Vergara […]

Ondoren, 1866ko abenduaren 15eko eskutitzean, Bergarako dotrina bidaltzeaga-
tik eskerrak emanez, berriz ere laguntza eskatu zion lehengusuaren bitartez Bergarako 
hizkerari buruzko galdera batzuk erantzuteko (Urquijo, 1910, 294-295. or.).

Aldiz, Bonapartek Etxenikeri idatzitako eskutitz-bilduma horretan ez dago inon 
Gatzagako dotrinaren egileari buruzko aipamenik.

4. Iturriak
Astetek eta Ripaldak xvi. mendean idatzi zituzten kristau-ikasbideak dira (zein bere 
aldetik) kristautasunaren historian argitalpen gehien izan dituztenak. Gainera, 350 
urte igaro eta gero indarrean jarraitzen zuten oraindik Espainian. Asteterenak berezi-
ki milatik gora edizio izan zituen (Resines, 1987, 90. or.)5. Gure artean ere zabalkunde 
handia izan zuen Asteteren dotrinak. Hogeita hamar aldiz baino gehiagotan euskaratu 

4 Hala ere, ez zen San Millan parrokiako abade bakarra: Rafael Izaga izeneko bat zegoen apaiz koadjutore.
5 Kristau-ikasbideok Espainian izan zuten hedapenaz, ikus Resines (1997).
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zen, eta euskalki guztietara itzuli (Rementeria, 1975, 21. or.); Irazuztaren itzulpenak6, 
adibidez, berrogeita hamar argitalpenetik gora izan zituen (Aranburu, Bidegain, Idia-
kez & Rezola, 1995, 59. or.).

Urgellek (2013, 554. or.) Euskal Filologiaren eginbeharretako bat bezala nabarmendu 
zuen testuen arteko eraginak aztertzearena. Bereziki katiximen arteko testu-harremanen 
gaiari Salaberri Muñoak (2006) heldu zion eta erakutsi zuen batik bat ekialdeko tradi-
zioan kokatzen dituen dotrinek beren artean daukaten kidetasuna7.

4.1. Antzuolako dotrinaren iturriak
xix. mendeko testuen iturri zuzenak aurkitzeak zailagoa dirudi hasieran: ordurako 
Hegoaldeko idazleek bazuten euskaraz idazteko hizkuntza-eredu edo irizpiderik, eta 
hainbat idazlek landu zituzten literatur gipuzkera eta bizkaiera. Dena dela, dotrinei 
dagokienez, Gipuzkoako eliztarren artean aurreko mendeko Irazuztarenak izan zuen 
arrakasta eta hedapen handiena8, eta xix. mende osoan ere berrargitaratu zen. Gainera, 
badakigu beste euskal idazle batzuek, Gerrikok kasurako, Irazuztaren itzulpena erabili 
zutela Asteteren dotrina itzultzeko (Aranburu et al., 1995, 83. or.).

Antzuolako 1825eko dotrinak ere Irazuztaren dotrinari zor diona agerikoa da, 
itzulpenerako iturri nagusia huraxe izan zela pentsatzeko adinakoa. Tamalez falta zaiz-
kigu oraindik Irazuztaren dotrinaren edizio kritikoa eta argitalpen ezberdinen arteko 
erkaketa, eragin-trukeen ikerketa erraztuko luketenak.

Antzuolako dotrina «Doctrina Christianaren Sarreria» izeneko bertsoekin hasten 
da, 1. taulan ikus daitezkeenak Irazuztaren dotrinakoekin alderatuta. Irazuztaren lehe-
nengo edizioa (1739koa) eta 1814ko edizioa erabili ditugu, bigarrena Antzuolakoarekiko 
hurbiltasunagatik. Bi dotrinen arteko antzekotasuna begi-bistakoa da. Ahaidetasunaren 
erakusgarri argi bat, adibidez, 9-10. bertso-lerroetan dakusagu: «argatic zaite jarri / san-
tiguatcera sarri» dioenean, Irazuztak itzulpen libre samarra egiten du errima manten-
duz (gazt. te has de acostumbrar / a signar y santiguar). Antzuolakoak, ordea, ia hitzez 
hitz dakar Irazuztarena ordena moldatuta, eta badirudi ez diola errimari erreparatzen: 
«orregatic jarri zaite / Santiguatzera sarri».

6 Hernialdeko erretorearen deitura Irazuzta zein Irazusta bezala aipatzen da, baina Irazuzta dio dotrinaren lehenengo 
edizioetan, 1739koan, 1784koan, 1797koan, 1814koan eta 1830ekoan behintzat, egiaztatu ahal izan dudanez; 1826koan, 
ordea, Irazusta.

7 Salaberrik berak Mitxelenak aspaldi idatziak utzi zituen hitz hauek dakartza: «Este género de literatura religiosa, ba-
sado en la traducción y muchas veces por desgracia en el calco literal, acaso haya seguido en algún caso, aparte de la 
evidente inspiración romance, traducciones a otros dialectos vascos» (Mitxelena, 1955b, 47. or.).

8 Larramendik berak, Mendibururen dotrinaren zentsuran honela zioen: «a lo menos acá en Guipúzcoa […] ya tienen 
modernamente traducido el P. Astete por el Rector de Hernialde; y haviéndose acabado la impresión 1.ª, ha hecho 
otra segunda, y en los lugares y casas saben el Astete en bascuence» eta «[…] será inútil la impressión, siendo ya tan 
recibida y común la traducción de Astete por el Rector de Hernialde, que en poquíssimo tiempo ha despachado ambas 
ediciones. El Astete está en uso y no se admitirá ya otro Cathecismo. Este es mi sentir salvo meliori» (Tellechea, 1967, 
303. or.).
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1. taula. Doctrina Cristianaren Sarrera atala Irazuztaren dotrinan eta Antzuolakoan

Irazuzta

Antzuola 18251739 1814

Doctrina Christianaren
Introducioa.
Christau Fiel guztiac
daude obligatuac,
Gurutcea adoratcera,
ta devocio izatera;
cergatic Christoc an
redimitu guinduan
gure pecatuetatic,
ta etsayaren mendetic
argatic zaite jarri
santiguatcera sarri,
baita ere ciñatcera
iru Gurutce eguitera,
belarrean leenena,
aoan bigarrena,
bestea bularretan
iru lecu oetan.
Belarrean libratceagatic
pensamentu gaiztoetatic.
Aoan libratceagatic
it[z] gaiztoen esatetic.
…

Doctrina Cristianaren  
sarrera.
Cristau fiel guztiac
daude obligaturic
Gurutcea adoratcera,
eta devocio izatera:
cergatic Cristoc han
salvatu guinduzan
gure becatuetatic,
eta etsayen mendetic.
Argatic zaite jarri,
santiguatcera sarri,
bai ta ere ciñatcera,
iru gurutce eguitera,
becoquian lénena,
aoan bigarrena,
bestea bularretan
iru lecu oetan.
Becoquian libratcea-gatic
pensamentu gaiztoetatic,
aoan libratceagatic
itz gaiztoetatic,
…

Doctrina Christianaren
Sarreria
Christau fiel guztiac
dade obligaduric
Curutzia adoratzera
eta devocinua izatera
cergatic Jesu Christoc
han salbadu guinducen,
gure becatuetatic,
eta Etsay guztien mendetic,
orregatic jarri zaite
Santiguatzera sarri,
baita ere signatzera,
iru curutze eguitera,
becoquian lenena,
aun bigarrena,
eta bularrian irugarrena:
 
Becoquian, libratziagatic
pensamentu gaiztuetatic,
auan, libratziagatic
berba gaitztuetatic,
…

Dotrinaren galde-erantzunen atala Irazuztaren lehenengo edizioarekin ez ezik, beste 
bi ediziorekin ere alderatu dugu, 1814koarekin eta 1830ekoarekin. Jakina, P. A. Iraetak 
ezin izan zuen Irazuztaren 1830eko argitalpena eskuartean eduki berea bost urte lehenago 
idatzi zuenean, baina alderdi batzuetan edizio horrekin dituen bat etortzeek (2. taula) 
erakusten dute aurkitu ez dugun tarteko beste argitalpenen bat erabili zuela bere itzul-
penerako, bestetan 1814ko edizioarekin egiten baitu bat (3. taula)9.

9 Vinsonen (1891) bibliografian tarteko bi edizio aipatzen dira, 1816 eta 1820koak, eta Sorrarainen (1898) bibliografian, 
horiez gain, 1821eko bat ere badator, hirurak Tolosan Lamarenean argitaratutakoak.



570  Fontes Linguae Vasconum 50 urte 

2. taula. Antzuolako 1825eko dotrinak Irazuztaren 1830eko edizioarekin  
dituen bat etortzeak (letra etzana gurea da)

Astete(1)

Irazuzta

Antzuola 18251739 1814 1830

R. Para dar noticia 
distinta de Dios 
nuestro Señor y de 
Jesucristo nuestro 
Redentor. 

E. Emateco noticia 
Trinidade Santissi-
moarena, eta gure 
Redemptore Jesu 
Christorena.

E. Emateco noticia 
Trinidade Santi-
simarena, ta gure 
Redentore Jesu- 
Cristorena.

E. Trinidade, edo 
Irutasun guciz San-
tuaren, ta Jesu Cris-
to gure Erreden-
torearen ezaguera 
guri emateco. 

–Trinidade santi-
simuen ezaueria 
emoteco, eta Jesu 
Christo gure Re-
dentoriena. 

P. ¿Y entonces han 
de resucitar todos 
los muertos?
R. Sí, Padre, con 
los mismos cuer-
pos y almas que 
tuvieron. 

G. Eta orduan il 
guztiac bear due 
piztu?
E. Bay Jauna izan-
du cituen corpu-
tzaquin, eta ani-
maquin.

G. Eta orduan ill 
guztiac bear dúe 
piztu?
E. Bai Jauna, izan-
du cituzten anima, 
eta gorputzaquin 
beraquin.

G. Eta ill guztiac 
piztuco dira or-
duan?
E. Bai Jauna, izandu 
cituzten gorputza-
quin, ta animaquin 
beraquin. 

–Eta orduan il 
guztiac viztuco 
dia?
–Bai, Jauna, izan 
cituen gorputze-
quin eta Anime-
quin erequin. 

Esperar la gloria, 
mediante la gracia 
de Dios y nuestras 
buenas obras. 

Esperatcea Glo-
ria, eta ondasun 
eternoac Jaungoy-
coaren graciaren, 
eta gure obra onen 
medioz.

Esperatcea Glo-
ria, eta ondasun 
Eternoac Jaungoi-
coaren graciaren, 
eta gure obra onen 
medioz.

Esperatcea Ceruco 
gloria, Jaungoi-
coaren graciaren 
ta gure obra onen 
bidez. 

Esperatzia Ceru-
co Gloria, Jaun-
goicuen gracian 
eguindaco obren 
medioz. 

(1) Resinesen (1987) edizioa erabili dut konparaketarako.

3. taula. Antzuolako 1825eko dotrinak Irazuztaren 1814koarekin dituen bat etortzeak

Astete

Irazuzta

Antzuola 18251739 1814 1830

P. ¿De dónde 
tiene la Cruz esta 
virtud? 

G. Nondic izandu-
zan Gurutceac
virtute ori?

G. Nundic izan dú 
zuan Gurutceac 
virtute ori?

G. Nondic du gu-
rutzeac birtute ori? 

–Nundic izan eban 
Curutziac virtute 
ori? 

Que nos dé Dios 
el mantenimiento 
conveniente para 
el cuerpo, el espi-
ritual de la gracia 
y Sacramentos 
para el Alma. 

Eman diazagula 
Jaungoycoac cor-
putzarenzat man-
tenimentu conveni 
zayona, eta anima-
renzat graciaren 
mantenimentu 
espirituala, eta Sa- 
cramentuac.

Eman dizagula 
Jangoicoac Corpu-
tzarenzat mantenu 
conveni zayona, ta 
animarentzat gra-
ciaren mantenu 
espirituala ta Sac-
ramentuac.

Eman deigula 
Jaungoicoac gor-
putzari dagocan 
mantenua, ta ani-
mentzat graciaren 
mantenu espiri-
tuala ta Sacramen-
tuac. 

Emon deygula 
Jaungoicuac gor-
putzentzat mante-
nimentu conveni 
jacona eta Ani-
mentzat Gracia 
Espiritualac eta 
Sacramentuac. 
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Astete

Irazuzta

Antzuola 18251739 1814 1830

P. ¿Qué es amar-
le sobre todas las 
cosas?
R. Querer antes 
perderlas todas 
que ofenderle. 

G. Cer da Jaungoy-
coa gauza guztien 
gañean amatcea?
E. Nayago izatea 
galdu vicitza Jaun-
goicoa ofenditu 
baño.

G. Cer dá Jaungoi-
coa gauza guztien 
gañean amatcea?
E. Nayago izatea 
galdu vicitza Jaun-
goycoa ofenditu 
baño.

G. Cer da Jaungoi-
coa gauza guztien 
gañean amatzea?
E. Naiago izatea 
guciac galdu bera 
ofenditu baño. 

–Cer da Jaungoi-
cua gauza guztien 
gañian amatzia?
–Nayago izatia 
galdu vicia, Jaun-
goicua ofendidu 
baño. 

P. ¿Por qué se 
llaman de miseri-
cordia?
R. Porque no se 
deben de justicia. 

G. Cergatic deitcen 
zate Obra miseri-
cordiacoac?
E. Cergatic eztira-
den zor Justiciaz.

G. Cérgatic deitcen 
zate Obra miseri-
cordiazcoac?
E. Cergatic eztira-
den zor Justiciaz.

G. Cergatic dei-
tzen zaie obra mi-
sericordiazcoac?
E. Cergatic justi-
ciaz zor ez diran. 

–Cergatic deitzen 
jate obra miseri-
cordiazquai onela?
–Cergatic eztian 
zor Justiciaz. 

Unas señales 
exteriores insti-
tuidas por Cristo 
nuestro Señor, 
para darnos por 
ella su gracia y las 
virtudes. 

Dirade señale ba-
tzuec instituitu, edo 
eguin cituanac Je-
su-Christo gure Jau-
nac, emateco guri 
oequin bere gracia, 
eta virtuteac.

Dirade señale ba-
tzuec instituitu, edo 
eguin cituanac Jesu 
Christo gure Jau-
nac emateco guri 
oequin bere gracia, 
eta virtuteac. 

Dira Jesu Cristo 
gure Jaunac eguin 
cituan siñale ba-
tzuec emateco guri 
aen bidez bere gra-
cia ta virtuteac. 

Dia Señale batzuec, 
instituidu edo eguin 
cituanac Jesu Ch-
risto gure Jaunac, 
guri onequin emo-
teco bere gracia eta 
virtutiac. 

4.2. Gatzagako dotrinaren iturriak
Asteteren dotrina Espainian erabili izan zen urteetan testuak aldaketa asko jasan zituen. 
Menéndez de Luarca izan zen xviii. mendean Astetearen testua egokitu eta osatu zuen 
zuzentzaile nagusia eta Gatzagako dotrina, izenburuan adierazten den bezala, Menén-
dez de Luarcak gehitutako Astete haren itzulpena da. Euskaraz bada bertsio honen beste 
itzulpen bat, Laudioko 1828ko dotrina, Gatzagako abadeak bere itzulpena egiteko ere-
du izan zuena, hain zuzen ere. Kristau-ikasbide biak Menendez de Luarcak gehitutako 
Astetearen itzulpenak dira, baina Gatzagako dotrina Laudiokoa baino luzexeagoa da: 
hasieran «Cristau iracurle euzqueldunari» eta «Pecatarixentzat avixu provechugarrixa» 
atalak gehitu zizkion, eta bukaeran ere hainbat otoitz eta Laudiokoan falta diren atal 
batzuk ageri dira: «Contzientzia egunero esamiñetaco moduac» eta izenburuan aipatzen 
diren «Egunian eguniango cristau cereguiñac» eta «Errosarixo santua errezetaco modua».

Dena dela, beste lan batean (Uribe-Etxebarria, 2011) Gatzagako dotrina Laudiokoa-
ren moldaketa bat dela aurreratu bagenuen ere, uste baino arazotsuagoa da Gatzagako 
dotrinaren iturrien inguruko auzia. Orain, kristau-ikasbideko galde-erantzunetan bi 
testuen arteko bat etortze eta aldeak xehekiago aztertu ondoren, hainbat aldaera aurkitu 
ditugu; eta horietan Gatzagako dotrina gaztelaniazko jatorrizko testutik, hau da, Menen-
dez de Luarcak gehitutakotik, Laudiokoa baino hurbilago dagoela ikusi dugu. Hemendik 
Gatzagako abadeak gaztelaniazko edizio bat ere erabili zuela ondorioztatu behar dugu.
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Argi dago Menéndez de Luarcaren testua ere ez zela Gatzagakoaren iturri zuzena 
izan eta Astetearen hainbeste argitalpenen artean, bistan denez, zail zaigu Gatzagako 
abadearen esku artera zein iritsi zen aurkitzea. Gainera, Laudioko dotrinan ageri diren 
aldaerak gaztelaniazko edizio batzuetan ere badaude, beraz, batetik, gaztelaniazko edizio 
bana erabili zutela ondorioztatu dugu, nahiz eta ez ditugun eredu zuzenak aurkitu; eta 
bestalde, Gatzagako abadeak Laudioko Astetearen itzulpena ezagutu eta hura ere eredu 
bezala erabili zuela. Itzulpenerako eredu bat baino gehiago erabili izanak gaztelaniazko 
edizioaren bilaketa areago zailtzen digu.

Hona adibide batzuk azaldu duguna argiago ikusteko (4. eta 5. taulak):

4. taula. Laudioko eta Gatzagako dotrinen arteko bat etortzeak

Astete & Mndz. de Luarca Laudio 1828 Gatzaga 1862

Haciendo con la voluntad va-
rios actos como de dolor de los 
pecados, o varias resoluciones 
como de confesarnos, de mudar 
de vida. 

Borondatiaz afectoac, eta deseo 
santuen frutu onac ateraten do-
guzala: contu daigun, pecatuen 
gorrotoa, humiltasuna &a. edo 
gogo onen batzuc artzaiten do-
guzala, celangoac dirian, ondo 
confesetaco, bizitzia obatuteco, 
edo besteren batzuc. 

Biar laco frutua atarateco ale-
guiña eguiñ, contu daigun, acto 
caridadeco edo contriciño-
co eguiazcuac biotz-biotzetic 
eguiñaz, ondo confesetaco eta 
vicitzia obatuteco asmu beneta-
cua artuaz, edo beste onelango-
ren batzuc. 

El Arcángel San Gabriel, cuando 
vino a saludar a nuestra Señora 
la Virgen María. 

Angueru San Gabrielec Ama 
Virginari barri onac emoitera 
etorri zanian. 

San Gabriel Angueruac Ama 
Virginiari barri onac emoten 
etorri zanian. 

El que cree en agüeros o usa 
hechicerías o cosas supersticio-
sas. 

Aztuen contuac, ta barri emonac 
sinistuten dituzanac; eta sorguin-
queriyac, edo beste onelango 
bide bagaco gauzaren-batzuc 
eguiten dituzanac. 

Astruben barri-emonetan sinis-
ten dabenac, edo sorguinqueri-
xa edo superticiñoco gauzacaz 
balixetan danac. 

5. taula. Gatzagako dotrinak gaztelaniazko jatorrizkoarekin dituen bat etortzeak

Astete & Mndz. de Luarca Laudio 1828 Gatzaga 1862

M. Bien decís, porque la elec-
ción de un buen Confesor, como 
dice San Francisco de Sales, es la 
advertencia de las advertencias. 
Hacedlo, pues, vosotros así, pues 
este será como un Ángel que os 
guiará, proponiéndoos estos y 
otros medios para que caminéis 
por las sendas de los Manda-
mientos y lleguéis a ver a Dios 
en la gloria, que es el fin para 
que fuimos criados.

M. Ondo diñozu zuc ori, bada 
Jangoicoa serbidu, ta vicitza 
onian irauteco laguntasun andi-
ya da Confesore on bat euquitia. 
Eguizuz, bada, zuc bere aleguin 
guztiyac topetaco, San Fran-
cisco Salesec, eta Santa Teresac 
diñueen leguez, ascoren artian 
oneen bat, eta confesoria izango 
yatzu Angueru bat leguez, cei-
nec mandamentu Santuen bideti 
eroango zaituzan Ceruco Gloriya 
gozetara eltzaitartian 

Maix. Ondo dixozu, cegaitic ece 
confesore on bat artzeia da, San 
Francisco Salesec dixuan les, ar-
duraric andixenaz beguiratu biar 
dan gaucia; eguin izu ba zuc ala, 
ta berau izango dozu Angueru 
bat les, zu, medixo oneic edo 
besteren batzuc artu eraiñda, 
guixauco zabena, mandamen-
tuen bideetatic zucen ibilli ta 
eldu zaitecen Jangoicua ceruco 
glorixan icusi ta gozetan 
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Astete & Mndz. de Luarca Laudio 1828 Gatzaga 1862

por ser Vos quien sois y porque 
os amo sobre todas las cosas, a 
mí me pesa de todo corazón de 
haberos ofendido 

zugan sinistuten dot, zugan es-
peretandot, zu ametan zaitudaz 
gauza guztiyen ganian ofendidu 
zaitudazalaco damu dot Jauna 

zu zariana zarialaco ta gauza 
guztien gañian ametan zauda-
laco damu dot viotz guztitic zeu 
ofendidua 

Jakina da hainbat hizkeratara itzulitako dotrina hauek ez zirela herri bakarrean 
erabiltzeko idatzi ohi, baizik eta elizbarruti osoan baliatzeko. Laudioko dotrina bera, 
esaterako, ondoko Orozko haranean ere erabiltzen ei zen xx. mende hasieran oraindik:

Por aquellas fechas, solamente en la provincia de Vizcaya había hasta cinco catecis-
mos vascos en uso, según las distintas zonas o comarcas: en la zona de Marquina 
estaba vigente el de Moguel; en la de Durango, el de Arzadun; en Orozco, el de Llodio; 
en la zona de Guernica se empleaba el de la Vicaría de Busturia, y la de Arratia tenía 
también el suyo (Villasante, 1979, 401-402. or.).

Gatzagako dotrinan Asteteari gehitzen zaizkion atalak, eta beraz Laudiokoan falta 
direnak, noski, gure erkaketatik kanpo utzi ditugu. Hauexek dira eranskinok:

Hasieran:
•	 «Cristau iracurle euzqueldunari»
•	 «Pecatarixentzat avixu provechugarrixa»

Bukaeran:
•	 «Contzientzia egunero esamiñetaco moduac»
•	 «Egunian eguniango cristau cereguiñac»
•	 «Errosarixo santua errezetaco modua»

Bost atal horiek osatzeko gaztelaniazko eta euskarazko beste lan batzuk erabili 
zituen Gatzagako abadeak eta iturri horietako batzuk ezagunak dira. Izenburuan ber-
tan aitortzen duenez, «Egunian eguniango cristau-cereguiñac» Antonio María Clare-
ten Camino recto y seguro para llegar al cielo liburutxoari dagozkio. «Pecatarixentzat 
avixu provechugarrixa», berriz, Irazuztaren eta Olaetxearen dotrinetatik moldatutako 
bertsoak direla dirudi, biak ere arrakasta handiko dotrinak, argitalpen ugari izan zi-
tuztenak10 (6. taula):

10 Olaetxearen dotrina 1763an argitaratu zen lehenengoz, baina guztira 25 argitalpen bildu ditu Rementeriak (2018, 
20. or.): 5 aldiz argitaratu zen Olaetxea bizi zen artean eta gutxienez beste 20 aldiz handik aurrera.
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6. taula. Pecatarixentzat avixu provechugarrixa

Gatzaga 1862

Irazuzta

Olaetxea 1763(2)
1739 1830(1)

Pecatarixentzat avixu  
provechugarrixa
Urteizu pecatarixa
lenbaitlen pecatutic,
alde izu ocasiñotic
ceñetan zaocen sartuta.
Izan liteque gaur gabian
zu oyan illtia,
baitta infernuan sartzia
bixar baño len.
Ichi daixegun vicio orrei,
ceintzuc gauquen galduric,
eta parca escatu ber-bertatic
Jangoicuari viotz-viotzetic.
Lotzaz isten badozu
confesau baric pecatua,
ceruric izango eztozu
eta bai beti-betico infernua.
Eriotzaco orduan da
gach ondo confesetia,
lenao acorda zaite ba
becatari tristia.
Oraiñ negar eguizu
becatutic urteteco,
biarbada balixoco eztotzu
negar eguitiac guero.
Sinistu ta eguiñ daigun
liburu onetan esaten dana,
orrela glorixa gozau daigun
iñoz be acabauco eztana. 

Avisoa pecadore  
guztienzat.
Eutci ezazu pecadorea,
leen baño leen pecatua,
aparta zaitez ocasiotic,
ceñean zauden sartua.
Izan diteque gaurco gabean
zure oean iltcea,
baita ere biar baño leen
infernuetan sartcea.
Laja ditzacun vicio aec,
ceñac gauzcaten galduric,
eta escatu barcacioa
Jaungoycoari bertatic.

Liburu onetan esaten dana
sinistu, eta obratu,
goza dezagun beti Gloria
an zaitecen descansatu.

Aviso provechu andicoa
pecatari guztientzat.
Eutzi ezazu pecataria,
leen baño leen pecatua,
aparta zaitez ocasiotic,
ceñean zauden sartua.
Izan diteque gaurco gabean
zure oean illtzea,
baita ere biar baño leen
infernuetan sartzea.
Laja ditzagun vicio aec,
ceñac gauzcaten galduric,
eta escatu barcacioa
Jaungoicoari bertatic.

Liburu onetan esaten dana
sinistu eta obratu
goza dezagun beti gloria
an gaitecen descansatu. 

Lotsaz isten bada,
esan baga pecatua,
eztago arenzat Ceruric,
ezpada infernua.
Eriotzaco Orduan
gach da Confesetea,
Leenago acorda zaitez
pecatari tristea.
Pecaturic urteteco,
orañ negar eguizu;
bada gueroco damuac
balioco ezteutsu.

(1) Irazuztaren dotrinak hainbat argitalpen izan zituen xix. mendean, baina 1830eko hau bakarrik eman dut Gatzagako 
dotrinarekiko antzekotasunagatik. Esate baterako, beste edizio askotan (1837, 1840, 1848, 1849, 1852, 1859, 1860) «Avisoa 
pecatari guztientzat ona» da bertso hauen izenburua. 

(2) Kasu honetan lehen edizioa bakarrik eman dut taulan. xix. mendeko berrargitalpen batzuetan aldaketa nabarmenak 
daude, 1846koan, esate baterako, sarrerako «Abisua» aldatzen da. Beste edizio batzuetan, 1848koan adibidez, bertso be-
rak datoz aldaketa txikiekin: pecatua > pecatuba, arenzat > arentzat, infernua > infernuba, orduan > orduban, confesetea 
> confesetia, leenago > lenago, tristea > tristia, damuac > damubac, balioco > balijoco.

4.3. Manuel Umerezen eraginak
Manuel Umerezen lanak ez dira aurretik aipatu ditugun dotrina ezagunen itzulpenak, 
baina hurbil daude haren belaunaldiko beste elizgizon idazleen ekoizpenetatik eta an-
tzeko ezaugarriak dituzte: helburu praktikodun erlijio-testuak, hizkuntza zaindua, etab. 
Lehenengo eskuizkribuan, Osaba baten instruccinuac… izenekoan, osaba bere ilobari zu-
zentzen zaio: «Beti neure biotzian josiric zaucadan, Illoba, deutsudan amorio eguiazcuac 
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obligaitan nau, zuri ondo vizi izateco aviso batzubec emutera» (O 1r). Bigarrena, berriz, 
Errectore Jaun baten instruccinuac… izenekoa, adiskide nekazari bati zuzendua dago: 
«Beti, neure biotzian josiric zaucadan Aisquidia, deutsudan amorio eguiazcuac obligai-
tan nau, zuri ondo vizi izateco aviso batzubec emutera» (E 2r). Gaia berbera da bietan: 
erlijioari buruzko argibideak eta bizitzako beste hainbat egoeratan nola jokatu jakiteko 
aholkuak ematen dizkio apaizak nekazariari, betiere Eliza kristauak agintzen duen bidetik.

Iloba edo adiskide bati bigarren pertsonan idaztearena garaiko literatura-konben-
tzio bat izan zitekeela pentsa genezake, eta orduko liburu ezagunen batetik itzulia edo 
haren eredura idatzia. Altunak (2003) 1800 inguruan zenbait elizgizonek idatzi zituz-
ten «baserritarraren apologia» batzuen artean aipatzen ditu, J. Lizarraga Elkanokoaren 
Praxis vivendi agricolarum, J. A. Mogelen Peru Abarca edo J. J. Mogelen Baserritaar 
nequezalientzaco escoliarekin batera, eta honela dio Umerezen eta J. J. Mogelen lanez: 
«didaktismo osoz jardun zuten, garai neoklasikoaren ezaugarri nabarmena, eta «aitak 
semeari (edo osabak ilobari) irakasten dio» formula erabiltzen dute horretarako» (Al-
tuna, 2003, 168. or.). Hala ere, Osabaren eskuizkribuaren kasuan, hainbat zantzu ditugu 
liburua benetan bere ilobari zuzenduta idatzi zuela erakusten digutenak eta are iloba, 
Manuel Umerez Kortazar, identifikatzeko aukera ematen digutenak. Familiako hainbat 
kide aipatzen dira testuan: ilobaren aita, urte gutxi lehenago hil zena («zeure Aita defun-
tubac (Jaungoicoaren Glorian guerta dedilla) emun eutsun egemplu guztiz ona» 123r), 
emazte ezkonberria («orain zeure Emaztiac artu biar ditu zeure Echeco oituerac» 145r), 
anaia eta izeba («zuben confianza guztico Echiac Calian izan b[i]ar dau Anae Sacristaun 
eta Izeco Teresenaren Echiac» 161v).

Umerezek garaiko elizgizon euskaltzaleekin izango zuen harremana ere nabarmen-
tzen du Altunak (2003, 167. or.):

Umerezek, Oñatiko parrokiakoa izanik, bertako Unibertsitatean ikasten zuten eus-
kaltzaleekin tratua izango zuela pentsa dezakegu, horien artean Juan Jose Mogelekin. 
Baita Zarauzko misiolariekin ere (Palacios ospetsua oñatiarra zen, gainera), eta gauza 
bera esan dezakegu Lizarragari buruz: Oñatin, Elkanon nahiz Markinan behin baino 
gehiagotan eman baitzituzten misioak.

5. Ondorioak
Lan honek xix. mendean Debagoienean euskaraz idatzi zuten hiru elizgizon eman nahi 
zituen ezagutzera: Manuel Umerez oñatiarra, Pablo Antonio Iraeta antzuolarra eta Juan 
Bautista Ruiz de Alegria gatzagarra. Haien bizitzaz xehetasun batzuk ere eman ditugu. 
Umerezek bi eskuizkribu mardul idatzi zituen, bata adiskide bati zuzendua eta bestea 
bere ilobari, «bere animiaren nekazaria» izaten erakusteko. Iraetak eta Ruiz de Alegriak 
dotrina bana idatzi zuten nork bere herriko euskaran, baina Gatzagako dotrina izan zen 
argitara atera zen bakarra.

Pentsatzekoa zenez, idazle haiek euskarazko beste idazle batzuen lanak ezagutu eta 
erabili zituzten eta beren garaiko joeretatik ez dira asko aldentzen. Antzuolako dotrinaren 
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kasuan itzulpen-moldaketarako erabili zuen iturri zuzena aurkitu uste dut, Irazuztaren 
dotrina hain zuzen. Gatzagako dotrina idazteko ere idazleak euskarazko beste dotrina 
batzuk (Laudiokoa, Irazuztarena, Olaetxearena) erabili zituela ikus daiteke, gaztelaniaz-
ko jatorrizko lanez gain. Umerezen lanen iturri zuzenik ez dut aurkitu eta beste euskal 
idazleekiko duen zorra aztertzeke dago. Liburuetako bat egiazki bere ilobari idatzi ziola 
frogatuta geratzen den arren, garaiko deboziozko literaturan agertzen diren eduki, ideia 
eta kezka berak errepikatzen dira. Hizkuntza ereduak ere beste euskal idazle batzuen 
eragina salatzen du, nire ustez, honek Oñatiko hizkera erabiltzen duen arren.

Aztertutako testuak geografikoki ondo kokatuta eta, itxura batean, bakoitza bere 
herriko hizkeran idatzita dauden arren, lan honetan erakutsitako datuak kontuan hartu 
beharko dira etorkizunean testuok Debagoieneko hizkerak edo inguruko euskararen 
historia ikertzeko erabiliko badira.
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