ERROMA'KO LITURJI-BATZARRARI BURUZ
MANUEL LEKUONA J A U N A R E K I N
Erroma'tik etorri bezain laister.
agurtu degu gure etxetiar Lekuona
Jauna, eta —zer esanik ez— bereala galdetu dizkiogu ango berri ta
inpresioak.
—Ondo inilli al-gera, bada? eta
ondo artu al-zaituzte Erroma-aldean?
—Oso ondo. Eta, gogo aundi gabe joan bagiñan ere. orain oso pozik gaude. a r a joateko era izan
degulako.
—Eta, emen ari dezuten arlo ortarako ikaskizun onik atera dezute?
—Ikaskizun ederrak
benetan;
eta ez txantzetako poza gañera,
an esan dizkiguten gauzak
eta
eman dizkiguten arauak emen ondotxo beterik dauzkagula ikusi degunean. Esango dizut.
Astelen gabez iritxi giñan Erroma'ra (illaren 8'an). Astearteeguerdian Kardinal Lercaro'rekin
egon giñan: Kontziliotik irteeran
zan; ikusi ginduzenean, eta nor
giñan esan zitzaion bezain laister,
parrez-parrez, Ah! —esan zigun—
i baschi! "Gaur goizean, ain zuzen, firmatu ditut zuen Abenduko
itzulketak".
Otord ubat ere egin degu, Liturgia'ko Consilium'go Monseñor birekin: Berginiani italiarra, Consilium'go Sekretario Generala; eta

Wagner, alemana, Consilium bereko Aolkularietan bat. Biok oso
gurekin daude, eta asko berotu
gaituzte, gure lanean jarraitzeko.
—Bost egunez. zuen batzarretan,
itzaldi ederrik entzun dezute noski?
—Bai, "munduaren baztar guztietako itzlariak izan ditugu; itzlari
onenetakoak, bakoitza bere gaian.
—An entzun deguna ere, dana
oso guretzat pozkarri ta xuxpergarri izan da. Itz gutxitan esango
dizut, gai oni dagokion dana.
Itzlari guztiak, lau gauza eskatzen dizkigute itzul-zaleoi, bertsiogilleoi:
1) Fidelitas cum originali: gure itzulketak, latin originalarekin
berdin, kide-kideko izan ditezela:
ortarako, lenengo-lenengo, texto
originalaren exegesis on bat, i n t e r pretazio on bat egin dezagula.
2'gn. Popularitas,
simplicitas,
claritas: izkera errikoia, errexa,
argia izan dedilla.
3'gn. Dignitas, gravitas: izkera,
itzal eder batekoa, onestasun eder
batekoa, arlotekeri-gabea izan dedilla.
4'gn. Versio unica pro unaquaque lingua: izkuntza bakoitzak
itxulpen bakarra izan dezala.
Eta lau gauza oiek, olaxe ma-

llan-mallan, bat bestearen ondotik errenkadan, lenengoa lenengo,
ta b i g a r r e n a bigarren, etab.
—Eta zuek Donostia'n ari dezuten lanak bete al-ditu orain arte
lau arau oiek?
—Bai; eta esango dizut nola.
Fidelitatiari buruz, lana bear bezela ta arduraz egiteko, guk sei
exegeta euki ditugu. baten ordez;
eta seiretatik lau gradodunak: A.
Artola Pasiotarra, A. Orbegozo,
Pasiotarra; A. N. Beneditarra, h e lenista; Gaztañaga J a u n n a Donostia'ko Katedraleko Kanonigo Lectorala; Ansorena Jauna, Seminarioko helenista; eta Basurko J a u na, Seminarioko antzin-latin-zalea.
Eta guzti oien kontrolpean, lenengo-lenengo, textoa oso-osorik
emamten degu. Belok'eko beneditarrak Salmoen laburpen-moduko
glosa kantagarri bat eman duten
bezela, guk textoa oso-osorik eman
degu beti.
—Eta errikoitasunari buruz?
—Errikoitasunari buruz, ekipo
bat daukagu, Gipuzkoa guzitik
osatua: asi Altzaga'tik, Zizurkildik, Astiasu'tik. Bidania'tik Aizarna'tik.
Azpeitia'tik,
Gaztelu'tik.
Ataun'dik eta Altza'tik Oyartzun'
arte... amar bat Gotzai J a u n a k
asieran izendatutako ogeita amarretatik azarian-azarian geratuak..
Eta guztion artean guk gipuzkoera jatorrenera jo degu, Belok'
ekoak laburdie erara 30 duten bezela, eta Bizkayan bizkaierara.
Errikoitasunak orixe eskatzen du.
Laburdiera Gipuzkoa'n ez da errikoi;
ezta gipuzkoera Laburdi'n
ere, are gutxiago Zuberoa'n; eta
laburdi eta gipuzkoera ere Bizkaia'n berdin, ez dira errikoi. Ain
xuxen Belok'eko "Salmoak"' b e rak, gipuzkoerara biurtu bear izan
dira, eta berdin baita bizkaierara
ere.
kantagarri izango badira.
Errikoitasunak eskatzen du ori.
Orixe'ren "Meza-Bezperak" berak
ere, Bizkaierara Itzuli bear izan
dira,
Bizkaitarrentzat
ulergarri
—Eta izkeraren onestasunari buruz?
—Izkeraren onestasunari ta itzalonari buruz, guk al degun guztian arlote derizkiogun guztia,
baztartu egin degu. esakera jatorjatorrak izan arren ere: adibidez,
arako Jesus'en eriotzako "Nereak
egin du" ura, edo "adarra jo". eta
beste zenbait kale-izkuntza, adibidez entrenatu deskalifikatu. edo
arako erderazko itzulpenean Ipiñi
duten tonto eta mantenerse en
forma etab. Zenbait "jatortasun"
ez datoz ondo Aldare Nagusitik
erabilli bear dan izkuntzan.
—Eta batasunari buruz, zer?
—Batasunari buruz, guk b a t a suna gizpuzkoeraren barruan egin
degu; Euskal-erri guztirako itzulpen
bakarra
egitea,
bigarren
arauak, errikoitasunak
galerazo
digu. galerazten du. Batasuna
—laugarren araua— bigarrenaren
barruan bete bearra dago. bigarrena —errikoitasuna— urratu gabe.
Gure artean bigarren arauak
galerazten digu. batasuna askok
naiko zukean bezela
betetzea:
Euskal-erri guztirako itzulpen bakar bat egitea alegia. Elitzake errikol izango. Bigarren arauaz, ordea,
errikoia ta ulert-erraza izan bear
du.
Euskeraren iru Izkelgi Nagusiak,
—Gipuzkoera, Bizkaiera ta Laburdiera— Liturgi-gauzetarako
iru

izkuntza dira. Consilium'ek eskatzen duan batasun ori —laugarren
lekuan eskatzen duan batasun
ori— ez dago errikoitasunaren gañetik; erriokitasuna bai batasunaren gañetik. Ikusi besterik ez
dago: gaztelera Españia'n eta Argentina'n ain izkuntza beridiña
dan arren, Argentina'ko Gotzai
Jaunak Argentina'rako
itzulpen
berizi bat eskatzen dute. Españia'
ko bertsioa bera, ez omen-da Argentina'rako errikoi...
—Zer derizkiozu, beraz, zuk Liturgia'ri Euskeraren problemai buruz?
—Liturgia ez dala, Elizaren problemaz beste problemarik eskatzeko sortua. Elizak ba'du bere problema: Jaungoikoaren itza erri
guztietan
adieraztea; Praedicate
Evangelium onmi creaturae. Ori
bai,
Liturgia izkuntza guztietan
egin bear dan ontan, izkuntzak
—ez dago dudarik— asko irabaziko dute. Bañan ez degu amaetsik
egin bear gai ontan; Liturgiak ez
dizkigu askatuko izkuntzaren problema guztiak, Liturgia ez da p a nacea bat. Liturgiak gure artean
on aundia egingo dio Euskeraren
biziari: bañan batasunaren problemari, oraingoz ez dio orrenbeste lagunduko. Pixka bat, bai.
Euskalerrian asko ta asko euskaldun da, euskeraz ezer irakurtzen ez duani; olakoentzat Euskera ez da lengua literaria; eta irakurtzen duten pixka Elizan i r a kurtzen bait dute, orain, Elizan
Meza euskeraz irakurri bear on-

IZKETAN
tan, olakoentzat orain arte lengua
literaria etzana, orain lengua literaria biurtuko da... Eta ortatik,
bai. zer-edo-zer laguntza izango
du, gero bere batasunera iristeko.
Gaur oraindik goiztxo da.
—Geiago?
—Ez al-degu naikoa gaurko?
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