


	

	

	

	

	

	

	

	

K.	Harizmendi	

Ama	Birjinaren	Hirur	Ofizioak	

(Bordele,	1660)	

	

Harrigarria	bada	ere,	behar	bezala	ezagutzen	ez	den	liburu	baten	aurrean	gaude	oraingoan.		

	

Eta	 arrazoia	 aratza	 da:	 oraintsu	 arte	 irakurleak	 esku	 artean	 erabili	 ahal	 izan	 duen	 bertsio	

bakarra	anabasatsua	izan	da	oso,	ozta-ozta	aton	daitekeen	puzzle	moduko	bat	alegia,	ezin	baita	

beste	era	batez	izendatu	J.	Vinsonek	1901ean	euskalari	eta	lagun	zenbaitentzat	prestatutako	

edizio	neketsua,	gero	Hordago	argitaletxeak	1978an	Vinsonenaren	faksimil	gisara	ezgutarazi	

zuen	hura	bera.	

	

Badu	 horrek,	 noski,	 erraz	 labur	 daitekeen	 istoriotxoa.	 Izan	 ere,	 bibliofilo	 frantsesak	

Harizmendiren	 obra	 kaleratzea	 erabaki	 zuenean,	 ustez	 bakarra	 zen	 lehen	 edizioko	 ale	

osatugabea	eta	askoz	berriagoa	zen	eskuizkribu	bat	besterik	ez	zeukan	argitalpen	berria	burutu	

ahal	 izateko.	 Ez	 zitzaion	 horratik	 zaila	 iruditu	 apailatze-lana,	 Bonaparteren	 aleari	 falta	



zitzaizkion	 zatiak	 ongi	 gordetzen	 baitzituen	 eskuizkribuak,	 haren	 ustez.	 Ale	 biekin	 eta	

irudimena	piztuta	berreraiki	zuen,	hortaz,	Harizmendiren	liburuaren	edizioa.	

	

Nonbait	liburuaren	bertsioa	inprimatua	zuenean	jakin	omen	zuen	Vinsonek	bazela	Oxfordeko	

Unibertsitateko	Bodleyan	Library	delakoan	1660ko	beste	ale	bat,	osorik	zegoena	eta,	damurik,	

berak	 inprimaraziarekin	 hainbat	 ezberdintasun	 larri	 zituena.	 Eta	 areago,	 izenburua	 eta	

argitaratze-data	bera	ere	oker	emanak	zituela	merkaturatzear	zeukan	edizioak.		

	

Guztiarekin	ere,	edizio	berreraikia	kaleratzea	erabaki	zuen,	amaieran	Oxfordeko	liburutegiko	

jatorrizko	alean	ziren	pasarte	desberdinekin	osatutako	azken	atal	bat	erantsita.		

	

Jakina,	 irakurle	 gutxi	 izan	 ziren	 adabakiz	 beteriko	 labirinto	 –“Appendice”	 omen–	 hartan	

barneratu	 zirenak,	 eta	 askoz	 ere	 gutxiago	 oraindik	 adabaki	 gisako	 haiek	 zegokien	 tokian	

jartzera	ausartu	eta	liburua	behar	bezala	irakurtzen	hasi	zirenak.		

	

Aitortu	 behar	 da	 jatorrizko	 edizioa	 eskuragarriago	 izan	 denetik	 ere	 ez	 zaiola	 Harizmendiri	

lagun-taldea	 areagotu.	 Gure	 hiztegi	 erraldoiena,	 lekuko.	 Bertan	 emandako	 erreferentzia	

bibliografikoetan	agertu	bezala,	nabarmen	uzten	du	Orotariko	Euskal	Hiztegiak	Vinsonen	testu	

eta	 eranskin	 akastunak	 baino	 ez	 direla	 oraindik	 ezagutzen	 gurean.	 Eta	 are	 okerrago	 dena,	

Vinsonek	isuritako	akatsekin	segitzen	dugula	oraingoz.	Adibide	bat:	1660ko	jatorrizko	edizioan,	

192.	 orrialdean,	 ceure	 amulara	 –zeure	 moldera,	 alegia–	 dator	 idatzita;	 Vinsonen	 eranskin	

“zuzentzaile”-an,	 ordea,	 ceure	 anculara	 ematen	 da.	 Sintomatikoki,	 hitz	 asmatu	 hori	 da	

hiztegiak,	interpretatu	ezinik,	jaso	duena.	

	

Baina	Vinsonen	argitalpena	gorabehera,	gatozen	gurera.		

	

Ama	 Virginaren	 hirur	 officioac	 delakoa	 1660an	 argitaratu	 zen	 Bordelen,	 G.	 de	 La	 Court	

inprimatzailearen	etxean,	orduan	Sarako	bikarioa	eta	predikaria	zen	Kristobal	Harizmendiren	

eskutik.	



Haren	onespenetako	bat	sinatu	zuen	J.	Moleres	izenekoak	zioenez,	“euscarazco	versuz	itçuli	

duen”	liburua	da	Harizmendirena,	edo	nahiago	bada,	“euskarara	bihurtua”,	J.	Haristegik	erantsi	

bezala.	 Alegia,	 horrelakoetan	 espero	 zitekeen	 bezala,	 beste	 obraren	 baten	 itzulpen-

moldaketaz	baino	ez	zaizkigu	mintzo	zentsoreak.		

	

236	orrialdeko	liburu	honek	1657tik	1671ra	bitarteko	jai	mugikorren	koadro	bat	eskaintzen	du	

hasieran,	eta	hainbat	ohar	liturgiko	eta	urte	guztiko	egutegi	santorala	segidan.	

Ondoren,	bi	zatitan	–bi	liburutan,	dio	Harizmendik–	banatua	dator	idazlana:	aurrenekoak	Ama	

Birjinaren	otoitzak	jasotzen	ditu	eta	bigarrena,	berriz,	premiazkoenak	diren	egitekoez	osatzen	

da.	

	

Lehena,	berez	Ama	Virginaren	hirur	officioac	delakoa	omen	dena,	Ama	Birjinaren	ohiko	Ofizioa	

eskaintzera	mugatzen	da.	Halere,	Ofizio	bakarraz	mintzatu	beharrean,	 Trentoko	Kontzilioak	

ezarritako	eskemari	 jarraikiz,	denbora	 liturgikoen	araberako	hiru	Ofizio	desberdin	bereizten	

ditu	–“Virginaren	Officioa	da	hirur	Officio”,	dio	Harizmendik	(31	or.)–:	lehen	Ofizioa	“Candelairu	

biharamunetic	 Abendoco	 lehen	 Igandearen	 Vezperetaraino”,	 bigarrena	 “Abendoco	 lehen	

Igandearen	 [aurreko	 larunbataren]	 Vezperetaric	 Eguberri	 Vezperaren	 Vezperetaraino”,	 eta	

hirugarrena	“Eguberri	Vezperaco	Vezperetaric	Candelairu	biharamuneraino”.	

	

Lehen	liburu	honen	egitura	ohiko	Ordu-	edo	Oren-liburuena	da	eta	horrelakotzat	hartzen	du	

Harizmendik	ere	uneren	batean:	“Orenen	hastean	erraçu	Ave	Maria	[…]”	(33	or.).	Ildo	horretan,	

bertako	otoitzak	liturgia	kristauak	hasieratik	finkatua	zuen	ordu-banaketaren	arabera	taxuturik	

daude:	Matutinak	 edo	maitinak	 (goizaldeko	 hirurak	 aldera),	 Laudeak	 (goizeko	 seiak	 baino	

lehentxeago),	 Prima	 (goizeko	 seietan),	 Tertzia	 (goizeko	 bederatzietan),	 Sexta	 (eguerdian),	

Nona	 (arratsaldeko	 hiruretan),	 Bezperak	 (arratseko	 bostetan)	 eta	 Konpletak	 (seiak	 aldera).	

Liturgi	garaien	arabera,	oren	bakoitzak	bere	himnoak	eta	salmoak	izan	ohi	zituen	irakurgai.	

	

	

	



Edukiari	gagozkiola,	ordu	horietako	bakoitzean,	oro	har,	Ama	Birjinaren	bizitza-une	nagusiak	

ziren	erreferentzia,	nahiz	eta	ez	beti	erabat	berdinak.	Dena	den,	Harizmendiren	liburuan	ohiko	

mailakatzea	 eta	 trataera	 atzematen	 da,	 betiere	 gertakariaren	 garrantziaren	 araberako	

luzerarekin	 (artzainen	 eta	 Erregeen	 adorazioari	 dagozkion	 atalak,	 laburragoak,	 esaterako):	

Kristoren	 haragitzea	 Maria	 birjinaren	 baitan	 (Matutinak),	 laudorioak	 kreaturen	 aldetik	

(Laudeak),	 Jesusen	 jaiotza	 (Prima),	 artzainen	 adorazioa	 (Tertzia),	 hiru	 Erregeen	 aurreko	

aurkezpena	 –Epifania–	 eta	 haien	 adorazioa	 (Sexta),	 Kandelairua	 edo	 Jesusen	 aurkezpena	

tenpluan	(Nona),	Egiptoko	ihesa	(Bezperak)	eta,	azkenik,	Ama	Birjinaren	koroatzea	(Konpletak).	

	

Formari	erreparatuz	gero,	lehen	liburu	honek	duen	ezaugarri	bereziena	bertsoak	ematen	diona	

da,	izan	ere,	literatura	kontrarreformistak	ordura	arte	erabilitako	eredu	zurrunetatik	aldenduz,	

jolas	 estetikorako	 aldaketa-zantzu	 nabariak	 antzematen	 baitzaizkio.	 Batik	 bat,	 esaldi	

telegrafiko	eta	 jostalariagoak	bilbatzeko	orduan	eta,	bereziki,	 errima	aberatsak	bilatzekoan.	

Boztera/oztera,	 arcua/cimarcua,	 ezpainac/picainac,	 Iauna/belhauna,	 tronua/tonua,	

sendagaillac/bataillac,	 salhatcen/alhatcen,	 hegaztinak/gordinak,	 icena/maicena,	

iaureguian/beguian,	 erreguina/berreguina,	 guziez	 onac/gizonac	 errimak	 edota	 bertso-lerro	

osoa	 hartzen	 duten	 ceruco	 portaleac/guduco	 partaleac	 bezalako	 jolas	 estilistikoak	 gehiago	

hurbiltzen	 dira	 Oihenart	 garaikidearen	 klasizismoak	 eskatzen	 zituen	 minimo	 poetikoetara	

tradizio	kristauak	azaleratu	idorretara	baino.	

	

Orrialde	gehienak	8/7a/8/7a	ereduko	 laukotan	onduak	badira	ere,	ez	da	 falta	salbuespenik.	

“Ave	Maris	Stella”	delakoaren	moldaketa,	esaterako,	6a/6a/6b/6b	formatuan	burutua	da,	eta	

jatorrizkoa	baino	askoz	errima	aberatsagoarekin,	gainera.	

	

Hainbat	ezaugarri	direla	eta,	zinez	pentsa	daiteke	Jean	Desmarets-ek	frantsesezko	bertsotara	

egokitu	zuen	L'Office	de	la	Vierge	(Paris,	1647)	izan	zuela	Harizmendik	eskura	berea	ontzeko	

unean.	 Alabaina,	 argi	 da	 Salmoen	 euskarazko	 itzulpenak	 Vulgata	 duela	 iturburu	 zuzena,	

Harizmendik	 ehundu	 nahi	 zituen	 bertso	 trinko,	 laño	 eta	 ulergarriekin	 hobeto	 ezkontzen	

baitziren	liburu	sakratuko	hizkuntza	xumea	eta	estilo	zehatza,	Desmaretsen	bertso-lerro	luze	

eta	hanpatuak	baino.	



Premiatsuen	omen	diren	puntuez	diharduen	bigarren	liburu	edo	partea,	bestalde,	laburragoa	

da	–berrogei	bat	orrialde–	eta	hitz	lauz	idatzia.	Bertan,	kontzientzia	azterketa	proposatzen	zaio	

irakurleari,	gida	bezala,	ezer	ahantz	ez	dakion,	bekatu	txikiagoen	zerrenda	luze	bezain	zehatza	

–eta	bekatarientzat	interesgarria–	aurkezten	zaiolarik.	Ohi	bezala,	konfesioa	eta	komunioa	ditu	

lehendabizi	liburuak	ikusmiran.	Jarraian,	hainbat	aholku	eta	meditazio-puntu	proposatzen	ditu,	

hala	 Gorputz	 Sainduaren	 debozioaz	 nola	 bekatuez,	 heriotzaz,	 norberaren	 izeneko	 santuaz,	

aingeru	begiraleaz	zein	bestez.	

	

Erantsi	 beharrik	 ez	 da	 Harizmendiren	 literatur	 alderdi	 interesgarriena	 –hots,	 haren	 sen	

poetikoa,	 sentsibilitatea,	 hautu	 estilistikoak...–	 nabarmenagoa	 dela	 bertsotan	 garatutako	

liburuan	prosazkoan	baino.	

	

Patxi	Salaberri	Muñoa	

Aramaio,	2017ko	martxoaren	20an		

	

	

Hemen	eskaintzen	den	liburua	Frantziako	Liburutegi	Nazionalean	dago,	idazlan	“arraro”-en	

sailean,	B-4540	zenbakiarekin	sailkatua	

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8564136?rk=64378;0).	

	




















































































































































































































































































































































































































































































































