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JUAN LUIS ZABALA

Poesiari buruzko ipuina

Arte garaikide edo modernoko hainbat margolan, eskultura eta
bestelako artelanen aurrean, maiz izaten dugu gisa horretako la-
nak, erakusten zaizkigunak bezain on eta ikusgarriak gutxiencz,
guk geuk ere aise egin genitzakeelako ideia; edo ume batek, zoro
batek, edonork. Orobat gertatzen da poesiarekin, poesia garaikide
edo modernoarekin behintzat, poesia abangoardista hermetikoa-
rekin .

Ideia horrek sustatuta, pintura eta eskultura arloetan inoiz
egin izan dut esperimenturik, eta, tira, ez dira zeharo gaizki atera
horietako batzuk, baina teknika aldetik oso baldarra naiz, eta
hori, bitxia badirudi ere, muga handia izan da niretzat. Horrelako
esperimentuetan nekez geratzen baita norbera lehen emaitzarekin
guztiz konforme . Eta lehen emaitza horn aldaketak egiten haste-
ko garaian datoz komeriak .

Idazte-lanetan, aldiz, teknika aldetik ez dut gisa horretako
mugarik sentitzen . Horregatik, arte plastikoen arloan izandako
zailtasunekin etsi samartuta, burura aurrenik etorritako hitzak
aliritzira konbinatu eta, neke handirik gabe, poema-liburua osa-
tzea otu zitzaidan behin, hots, poemategi aizuna, poema aizun
garaikide abangoardista moderno hermetikoz osatua, noski, ai-
zuntasun hori igartzerik izan ez zedin. Liburu hura lehiaketa
batera aurkeztu eta irabazle izatea litekeena zela ere pentsatu
nuen, eta gero argitara eman eta poesiazaleen txalo eta gorazarreak
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jasotzerik ere izango nuela agian . Pinturan edo eskulturan baino
aukera handiagoak nituen behintzat .

Baina burura aurrenik etorritako hitzak aliritzira konbinatzen
hasita, konbinazio haiekin ez nintzen konforme gelditzen . Tek-
nika aldetik horretarako mugarik ez nuenez, hitzak beste era
batera ordenatzen nituen behin eta berriz, lerro osoak kendu,
hitzak erantsi, lekuz aldatu, beste tonu batekin aproba egin . . .
Harik eta hasieran aliritzira sortu eta azarearen esku utzitako
poema aizuna, azkenean, neure gustura gelditzen zen arte . Orain
poema aizun horiek diren bezala baino ezin ditut onartu: hitz
bakoitza dagokion tokian dago ; ez dago hitz bat ere soberan eta ez
da inon ezein hitz ments . Eta liburuak behar dituen poemak ditu,
ez gehiago eta ez gutxiago. Zail izango nuke hitz, lerro, ahapaldi
eta poema bakoitzaren zergatikoa eta esanahia zehatz-mehatz azaldu
edo arrazoitzea, baina halaxe behar dute eta kito .

Lehiaketa aski garrantzitsua irabazi dut nire poema-liburuare-
kin, eta argia ikusi duenean harrera ona izan du poesiazaleen
artean .

Orain, jakina, haiekin horrenbeste Ian eta ardura hartu ostean,
ez ditut nire liburukoak poema aizuntzat jotzen, zinezko poema-
tzat baizik . Zuzen ote nago ordea? Eta zer axola du?
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ISMAEL NARBAITZA

Hor egongo naiz, agindutako moduan

Kaixo Iñaki :

Gela urdina da. Denak dira urdinak 250tik 275erarte . Neu-
rean bakarrik egon naiz, baina korridorean, pasatzerakoan, ez
dakit zenbatgarren atea zabaldu duen garbitzen zebilen emaku-
meak eta nire gelaren berdin berdina ikusteko aukera eman dit .
Beti iruditu zait hustutzeko zorian daudela hoteletako gelak . Iru-
di, ohemahaitxo, ispiluren bat kenduz gero ez dago jada bazter
hori betetzerik gainontzeko haltzariekin konbinaketa harriga-
rrienak eginda ere .

Arku baten moduan hondartzako hareak zapaltzen dituen erai-
kin garai baino askozaz luzeagoak, neu nagoen ertzetako batetik
balkoi gehienak íkusteko aukera ematen dit, xukadera erraldoien
marrazki udatiarrekin erdi estalita la denak. Hondartza eta hote-
laren bitartean derrigorrezko ibilbidea dago, derrigorrezko izozki-
txosna, farola eta zuhaitzekin urratua .

Ez dut maletarik desegin . Atetik sartzeaz batera terraza nora
jotzen duen ikusteko ohitura zaharrak mugimendu mekanikoz
zuzendu nau plastikozko jarleku honetan esertzera . Hemendik,
herri berriztatu eta aseptikoak la hutsik ematen du, hotelak legez .
Beti gustatu izan zait honelako bazterratara etortzea jendea joate-
ko zorian dagoenean, uztailean jaio eta urrian hiltzen diren para-
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disuetan etenaldia ia segurua delako, denboraren zaman ez baita
sentitzen .

Piztu dituzte ibilbideko argiak terrazako ormak itzal ahulez
betez. Diapositiba batek basamortuko hareetan lukeen indarra
dute farola herdoilduok iluntzeko azken izpietan . Ez naiz afaltzera
jaitsiko, neka-neka eginda bainago .

Gauak ezin izan du amaitu espatoi bustiekin, ezta han he-
menka hondartzarainoko tartean aurkitutako putzuekin . Baina
egunsentia ederra izan da eta gauak badu horretan zerikusirik .
Alde egin gabe segitzen zuten hodeiek ikuspegi la barrokoan
itxura nagi bat ematen zioten zeruari . Hiruzpalau ikusle baino ez
gara izan eguzki goria ikusteko izarartetik -nekez, nik neuk be-
hintzat- irten dugunok, eta horrelako egoeretan beti sentitzen
dut norbait ezagutzeko irrikia, goizeko seietan eguzkia ikustera
altxatzen den edonor, neu bezala, bakarrik egon nahi, edo balca-
rrik sentizen dela uste izaten baitut . Itsasbeherak harea tolestu
ondoren, nire oinak jostalari bilakatu dira zuloak moldatuz eseri
naizen arte . Markesinapean ezagutu zintudaneko igande arratsal-
de euritsua gogoratu dut . «Ba al dago ezer tristeagorik domeka-
iluntze batean blai eginda ailegatzen ez den autobus bati itxarote-
rik baino?» pentsatu nuen . Eta zure begietan somatu ez zela tristu-
ra soilik, erneguak ere bazuela tokirik bekain okertu haietan,
halako egun baten etxetik atera behar ez duenaren desesperantza .
Kontrako aterpean nengoen ni, botatzen ari zuen zaparradaren
interferentziaz, ormako plano neonargitu baten konbinazioei ha-
tzamarrez nota jarraitzen zenien begiratzen . Jezarri zinen behin-
goz, markesina erabat lurrunduak bankuarena beste aukerarik ez
baitzizun eskaintzen, euri bertikal eta bortitzak kemena mantsotu
zizulako, edota errepidearen pareko oasis busti hartan lur jota
sentitu zinelako .

-«Ez dozu jakingo Eibarrerako azkena pasatu ete dan?»
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Bekokitik behera zetozkizun urtantek bekain iletsu batzuetan
egiten zuten tope . Horrek eta bustien bustiaz zure arropa ilunek
eskainitako hondamen itxurak barre bat atera zidaten, une har-
tako desesperantzak ulertzera lagundu ez zizuna .

-«Bederatzietan zeunkan gaur azkena. Baina ez
estutu, neuk bere Zornotzakoa galdu dot .»
Erraldoi nekatu batek eginen lukeen putzaz aldamenera amil-

duta, ez herri eta ez hir¡ ez zen paradero hartako trenen existen-
tziaz egin zenidan galdera batek zure estreineko begirada oparitu
zidan, arropa ilun haien ostean bazegoela norbait zioena .

Hodeiak hustu zirenean trengeltokira abiatu ginen . Bakarrik
sentitzen den lagunmin baten istorio aproposa kontatzean, erre-
paratu nuen zeure buruaz berba egiteko oso modu xelebrea zeneu-
kala. Aproposa trengeltokira helduak ginelako, eta ordubete ge-
roagorarte trenik ez zegoela ikusita, gela ilun hartako biluztasunak
erantzun bat eskatzen zidalako berriketaldi luze baten atarian .

líeure'ragari - urriez -e~rn rñzun'oe1 Da, neure'titzttza ánoratze-
rakoan toki gorena zeukan Paular¡ buruz jarduteak zelan edo
halan neu ere desestaltzen ninduelako, lagunminon barrukoak
egongela ilun hartara porturatuz geuk ere tartean zeredeozer ain-
guratuko genuelakoan . Premia erosoaz aritu ginen berba eta ber-
ba egoeraren iragankortasunak minutuen joanean oparitutako
zintzotasunaz, esaldietan erreparorik gabe lehenengo pertsona
erabiliz .

-«Afaltzera gomitatuko zintuzket, baina ez daukat dirurik .»
Zeure gosea aipatzean geroak lekua hartu zuen geltoki hartan .

Handik irtenez gero trenak urrun utziko genituen, ez ginen nasa
zenbakituetan agurtuko, ezta errailon gainean joatera kondena-
tuko. Gaua derrepentean zabaldu zitzaidan, arrakalatu egin zitzai-
dan bakardadeak azken boladan oparitua zidan baretasun asep-
tikoa.
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Ez dit lanik ematen jantoki hartan pare-parean neukan emaku-
me berde hura gogoratzeak . Bere ezarrerak eta basez ere adinak
alperrik galdutako urteen mina ekarri zidaten bapatean mahaigai-
nera, zure hitzen iratzargailua bitarteko . Van Gogh-ek margotu
etaAugustin Roulin zuela izena esan zenidan, ondoren ea zergatik
nengoen hain triste galdetzeko . Ez dakizu horrek nola txunditu
ninduen . Eta hunkitu. Begiradarekin bat zelan hustutzen zinen
niganako jakinguran, kearteko bainu hartan gure ezpainek ekua-
dorea aurkitu zuten arte .

Kanpora noa, ibilbidea non amaitzen den ikustera. Gela hone-
tan pilatzen ari zaizkidan oroitzapenek erabat mozkortu orduko
baldosek osatzen duten itsasertzeko bidera joko dut . Baina zelan
egin ihes galtzeko beldurrez gaudenean . Nola maitatu. Ez dago
zerua zatitzen duen hodeirik eta diztirak nabari dira porlan zurie-
tan .

Goizjaikitzeak on egin dit . Itsasoari begira bazkaldu dut terra-
za baten . Bertako txakur trauskil bezain galantak zurrunga akonpa-
satuak josten zizkion olatu apurtuen arteko tarte isilari, bazkalos-
teko logurari halako erritmo hipnotiko xamarra erantsiz . Patxara-
na edan dut, neure etxean topa egiteko beste ezer aurkitu ez
genuen estreineko gau hartakoa gogoratuz . Ezin diot harrezkero
patxaranari zurrutik egin barruak apurtzen zaizkidala sentitu gabe .
Luis hila zenetik inorekin egon gabe nengoen eta ezusteko to-
paketa hark azken urteotako egun pilatuekin ez zuen inolaz ere
zerikusirik. Amodioa egin genuen Luis ezik beste gizonik ezagutu
ez zuen ohean eta zoriontsu izan nintzen ia eguzkia atera arte zure
sabel eta paparrean neure gorputza tolesten. Joana zinen gela
argitan zegoeneko. Janzten sentitu zintudan begiak itxita . Or-
duan konturatu nintzen zutaz maitemindu nintzela, ohemahai-
txoaren gainean paper hura idazteari ekin zenion bitartean: «Ba-
dago leku bat, isitasunak lo egiten chien leku bat. Zatoz nirekin
bihar goizez!»
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Heldu ginenean, nire harridurarako baserriaren orman halaxe
idatzita zegoela konturatu nintzen : «Donde el silencio duerme» .
Mendia arropuzten zen goraka eta begiak ia gogortu zitzaizkidan
aurrean neukan ikuspegiari geldi geldi begira . Etartetik kafetegi
batera sartu ginen . Biok geunden bakarrik mahaitzat jarria zuten
antigoaleko ate zahar baten inguruan .

Hasia nintzen ohartzen zeredozer emateko eraman ninduzula .
Hitz egiten nizunean beste nonbaiten sentitzen zintudan, eguna-
ren argiak hoztu bazintu bezala .

«Seropositiboa naiz» bota zenuen, ordurarte arrakasta handi-
rik gabe luzatzeari ekina nion bakarrizketa kolpe labur eta garbi
batez hautsiz . Ezin izan dizut azaldu oraindino zelan sentitu
nintzen hura entzudakoan, eta ez dakit gaur egun zein izan
zitekeen erreakziorik logikoena, logikak horrelakoetan lekurik
baldin badu .

Zortzi urte emanda nengoen, Luis hilda, gizon batekin egon
gabe, ostera maitemintzeko barruan neroatzan indar-hondarrak
gero eta izkutuago, gero eta ahulago eta zergatik ez, gero eta
alferrago sentitzen nituela .Perntsatzen hasia nintzen lehenengoz
norbait bortizki maitatuz gero, zaila nuela gerokoan antzekorik
bizitzea, aurrerantzean borondateak lekua oztopatuko ziola pasio-
ari. Maitemindurik nengoen oso Luis hil zitzaidanenan, eta pre-
miazkotzat jo nuen zuri esatea kafetegi ilun hartan, ke geraezin
baten moduan haragitik zabaldu berri zitzaidan beldurra uler
zenezan .

Ezin izan nizun berriketaldi luze hartan trankilduko zintuen
erantzunik eman . Beldur nion etorkizunari, has¡ orduko galtzeko
zorian aurkezten zitzaidan erlazio bati . Bost bat urte lehenagotik
zeundela kutsatuta, azken urtean azterketek egonkor jarraitzen
zutela, bizitza normala zela zurea behin eta berriz aipatzen zeni-
dan. Baina ezin zenuen ulertu ez zinela zu atzera botatzen nindue-
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na, nire ahuleziaren atrebentziak baino . Konturatzen hasia nin-
tzen erraz maite zintzakedala, jadanik banuelako barnean zerbait
aztoratuta, baina ez nintzen bat ere neure indarrez fidatzen, bi-
zierdia gostatua zitzaidan egoera bat errepikatzen .

Maite zaitut. Eta horregatik etorri nintzen hona, erantzun
bakar baten bila, nire koldarkeria norainokoa den behin eta berriz
aurpegiratzen didan paisaia honetara . Ez dut zalantzarik zutaz
sentitzen dudanaz, bai ordea neure buruaz, urteetan jorratu gabe
egon den lur honen indarrez .

Igandea gero eta hurbilago dago . Hemen egonda ez dago
iganderik, ezta astelehen edo ostiralik . Erraza litzateke betirako
hemen gelditzea, baina hot egongo naiz, agindutako moduan,
zurekin hitz egiteko .

Laster arte,
Carmen .

1 6



Kritikabideak
.;.

Jon Kortazar
Pablo Sudupe
Ana M Toledo

Josemari Velez de Mendizabal





JON KORTAZAR

1998ko kaiera

1 . Emakume idazleak
Emakume idazle biren poema liburuak agertu dira azkenengo

hilabeteetan gure plazan . Kutsu eta estilo desberdina izan arren,
liburu biek dute egunkariaren itxura ; tristura eta heriotzaren au-
rrean idatzitako terapia-joera dute Mirar¡ Garcia de Cortazarren
eta Itxaro Bordaren azken liburuek .

1.1 . Kea urruntzean
Mirari Garcia de Cortazar poeta gazteak ibilbide oparo xama-

rra egin du euskal poesiaren arloan . Kea urruntzean bere laugarren
poema-liburua da, oker ez banago behintzat. Sariketen zirkuito-
tik datorren poeta da, eta bigarrenez irabazi duenez, Euskaltzain-
diak eta BBK erakundeak antolatzen duten Felipe Arresebeitia
Saria argitaratu diote liburua .

Agian horregatik, edo agian poesia xume, sotil eta nitasunaren
ingurukoa egiten duelako, «emea» beste norbaitek esango lukeen
moduan, ez du orain arte jaso merezi duen ospea.

Kea urruntzean sentimenduzko ibilaldi baten egutegia dugu .
Hasierako hitzek nahiko garbi uzten dute zein izango den li-
buruaren batasun haria : «Nire azal zimurtuan daude / zaharkatu-
riko bide zidor guztiak » . Azalaren memoriaz ari zaigu Garcia de
Cortazar . Elementu sinboliko guztiak maite ditu . Lizardi gogoan
balu bezala, izadiak, musikak, pinturak, estetizismoak marrazten
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dituzte bere poesiaren bideak . Poetak, nitasunaren inguruan egin-
dako bidaian, maite ditu «arrats bakartiak », «goizaldeko argi sen-
dal gosetiak », «Amodioa bezalakoa delako / maite dut itsasoa»,
elementu poetiko sotil eta xumeak, hiru bider errepikatzen diren
aditzak eta hitzak . . .

Estetika xumea da, izadia barnegogo baten ispilu. Sentipenen
poesia dugu hemen, «tristura erratu» baten mugetan, isila eta
itzalaren arteko ertzetan . Agian, «nerabezaroarekin» lotzen dugu
maizegi poesia mota hau, badakigulako «bederen ez dela posible
lehen pertsonan mintzatzea » . Baina kanpo-mundu eta barne-
munduaren arteko zubia esku leunez igarotzen badaki Mirarik,
trebea da nostalgia kutsu hori liburu guztian zehar mantentzen,
eta helburu du begiradaren bidez edozein elementu nimiñotik
sinboloa uztartzen .

1.2. Orain
Desberdina da Itxaro Bordaren egoera. Bostgarren poema-

liburua dugu Orain hau, eta 1984 . urtean Bizitza nola badoan
idatzi zuenetik irakurleen aldetik ikaragarrizko erantzuna izan du,
eta ibilbide sendoa, idazle Oragarretarrak . Sinbolo bihurtu izana-
ren erantzuna, ziurrenik . Idazle onaren joera, ziurrago .

Grain heriotzaren inguruan idatzitako liburua dugu . Hiru
zatitan banaduta, lehenak, Ahüzkiko argi-kantak (1995-1997)
Zuberoako paisaien barna egindako bidaiaren zantzuak ditu ; Erdi
aldeko Deep Northern Way testuak, amaren heriotzaren aurrean
senditurikoaren berri ematen du . Hirugarrena, «Itsasoaren biho-
tzeraino ihesez hil den lagunaren hil-kantua bihurtu nahi du» .

Aspaldi idatzi zuen Atxagak «basamortua zela itsasoaren beste
izena», eta biek zutela mugaezina bateratze-bide gisa . Bordak esku
finez osatu du bere liburua desertuaren metaforaren inguruan :
galdurik dabilenaren bidaia . Desertuarekin batera lurrak eta mi-
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neralak bortizki osatzen dute liburuaren iruditeria, beraren ardatz
semantiko indartsuena .

Bordaren libururik pertsonal eta intimoena iruditu zait niri
Orain hori. Izenburutik hasita Iehenaren errekuperazio lana da
Bordak egin duena : minez, saminez eta sentimen lazgarriz . Au-
sentziaren inguruan, aspaldi Juanra Madariagak eskaini zigun
moduaren bidean .

Irudimen-mundua du helduagoa Bordak . Surrealismoaren eta
abangoardien eraginez askotan nabari zaio irudimenaren indarra
eta haien arteko loturarik eza, tradizio surrealistarik sendoenean
here lanak idazterakoan. Halaz ere, modu iradokitzailea da orain-
goan aukeratu duena : ez esanez betea, isiltasunez josia, irakurleari
beta ematen diona .

Aitortuko dut, hala ere, irudi-mundu honen bidean larregiko
yausorik ematen duela idazleak iruditik irudira. Etorri erroman-
tiko batek ekarriko balio bezala arnasa betea poesia egiteko or-
duan .

Kuriosoa da nola erabiltzen duen poesiaren helburua : esperan-
tzaren bidea dela dirudi, ahotsik gabe geratu geranean aurrera
jarraitzeko modua dela ematen du, behin eta berriro testuan .
Aurelia Arkotxaren hitzaurreak beta emango dio irakurleari behar
bezala gozatzen liburu honetaz eta gustatzen hain barnean dagoen
mundu aberatsa .
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2 . Oherako poemak
Pako Aristiren bigarren poema-liburu honek lehenengoaren

bidea jarraitu du, han lehenengoz agerian utziriko aztarnak sakon-
duz, neurri baten .

Poesia honen joerak argi utzi ditu idazleak : narrazioa da nagu-
si, egunerokotasunean eta hirian kokaturiko agertokiak, moder-
notasunaren izpiak nonnahi, beat belaunaldiko poetek duten ga-
rrantzia idazlearengan orrialdez orrialde, mitologia pertsonal ba-
ten agerbidea, motorra, trena, bizilaguna . . .

Eta umorea .
Pako Aristik maite du, eta euskal literatura inork baino hobeto

erabiltzen du, tonu «desgarratua», esperpentotik hurbil ia, sarkas-
moaren hertzetan mugitzen dena . Tonu horri esker, gehiegikeria-
puntua leunduz, Aristik bat-batean lortzen du irakurlearekin lo-
tzeko txinparta .

Ez dakit zein neurritan egin behar diogun kasu izen bat edo
beste aipatzen duenean, baina idazleak aitortzen du nondik dator-
kion poesiaren gogoa : Manuel Rivas, behin eta berriro aipatua,
John Berger, Kerouac . . . Eta galegoaren begi zolia ikusten zaio
uneoro-uneoro inguruko jende umilaren hitz jarioa jaso eta poe-
sia bihurtzeko. Beste izenik ere etorri zait burura liburua irakur-
tzen ari nintzela : Roger Wolf-ena, adibidez : ironia lazgarriarekin,
eguneroko objektuen zerrendarekin, kontrajarpen gogorren azal-
penarekin .

Liburu honetan ildo bik behar bezalako luzera hartu dure :
batetik, poesia laburrak (poetak dioen legez 140 km. orduko
goazela irakurtzekoak) bereziki landu ditu Aristik, hitzaren ezpa-
la, egoeraren aide ironikoa bilatu nahirik ; bestetik, poesia zer ote
den hausnartu nahi izan du . Liburuaren zenbait zatiren bukaera
aldean, Pako Aristik poesiak zein toki duen gaur egun galdetzen
du . Zertarako poesia idatzi, zertarako irakurri . . . hara hor galde-
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rak mahaigainean . Eta intuizio zuzenak agertu ditu bere hitzetan
Aristik : «Poesia da gure haurtzaroko hizkuntza eta geroztik ikasi
ditugunen (edo ikasarazi dizkigutenen) artean dagoen ezberdin-
tasun bakarra » .

Toco para recordar quién soy, idazten du poema baten Pako
Aristik, eta beste horrenbeste esan dezakegu liburu honetaz : «nor
naizen gogoratzeko idatzi dut poesia hau » .

Modernitateko hari finekin eginda dago . Poesia laburrak ez du
pentsakizun zorrotza bilatzen, gehienez ere, momentua arrapatze-
ko pentsakizunak dira .

Autobiografiak ere pisua izan du liburu honetan, eta Palco
Aristiri atsegin zaion zakartasunaren ondoan, joera biologikoan,
esango genuke, xamurtasun bero-puntu bat erakutsi duela esan
dezakegu . «Hire zeruminez» deituriko poema, adibidez, oso ere-
du aproposa dugu poesia honen arintasuna erakusteko : hitzen
arteko kordela gogortasunik gabe txirikordatzen da idazlearen
pentsakizunean . Horrelako hizkeraz unea gordetzen jakin due-
lako oso estimatzen dut liburu hau .
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3 . Anima basaltoan
Karlos Santistebanek bide luzca egin du euskal poesiaren alo-

rrean. Bere olerkigintza lanean 1983 . urtean Hítzak lehen hura
argitaratu zuenetik hona, zazpigarren liburua da hau. Honekin,
gainera, beti oroigarri eta ohoregarri den Irun Literatur Saria
irabazi zuen iaz .

Sariekin, baina, badakigu zer gertatzen den . Ospe handiz izen-
datzen dira, baina liburua argitaratzen denean inor gutxik daki
plazan dela, argitaratu dutela, badela irakurgai, eskuetan egoteko
prest .

Anima basaltoan deitu du bere azken emaitza Karlos Santiste-
banek. Asfaltoa ez da, dagoeneko, hiriaren sinboloa eta beste
zerbait iraungarriaren bila joan zaigu poeta . Kontrastea da nagusi
obran : arima, hotza eta gotorra den harriaren gainean, harriaren
arima, basaltoaren arima, egunerokotasunean bizi duen hutsa
azpimarratu nahi balu bezala .

Poema-bilduma egokitu eta eratuak egiten diren garaian, San-
tistebanek nahiago ditu poema solteen jokoak. Inoiz Lauaxetaren
erritmoa etorri zait gogora liburuaren eraketan : poema solteak
dira, noizedonoiz, testu biren edo hiruren arrean sokadantza xu-
mea egiten delarik. Horrela maitasun-hariak bildu ditu «Nire
maitearen armarria» (14) eta <Jure aztarnak» (15), edo «Jasame-
na» (36) eta «Bizimima» (37), bere sentipen abstraktuen jokoan,
edo «Itsasoan galdurik» (40) eta «Itsasoa lehorrean» (41) .

Liburua sentipen desberdinen bidaiak eratzen badu ere, mai-
tasun-hizkera eta hitz xamurrak dira gailentzen direnak, naturari
oso lotuak beti ere, nitasunaren poesiak garaitu duelarik liburu
honetan . Sentimendua, baina, joera deskribatzaile edo narratzaile
batez lantzeko gogoa duela esango nuke : aitorpenean arituko
balitz bezala.
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Hizkera zuzena darabil, inoiz zuzenegia, nahiz eta lexikoan
maite duen erdal kutsuko hitzaren ozpin-kontrastea nonbait agertu .
«Korrontean behera flotatzen» , «erlojuen mekanismorik» , «nahi-
men naufragoa» . Santistebanen poesian alegoriak badu jokorik :
poetak izenburua jartzen die testuei, eta izenburuaren inguruko
joko kontzeptualak betetzen du poemaren egitura : «Lurrerantz
abiatua» (26) poema hartuz gero, ikusiko genuke, ideien jokoan,
paralelismoan oinarrituriko testua . Poetaren nitasuna argiaren
kosmountzitik jaisten den izkia da, maltearen lurrean jaitsi arte .
Maitearen lurrak ematen dio aterpe eta abaro .

Iradokizuna aliterazioaren bidez lantzen duen poeta dugu Karlos
Santisteban eta horrelako joko batzuk irudi ederrak lortuz josten
ditu testuan . Poesiaren kontzeptuak, eta zenbait irudik («Begiratu
egin zenidan, nabar, / zure begiez )> «Bihotza kantari»), baina,
ezagunarenaren susmoa utzi dute irakurlearen ninietan . Aitortu
behar, hala ere, maitasunaren inguruan sorturiko poemategiak
baduela luzatzen den ahots orijinalaren oihartzunik orrien artean .
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4 . Artzeren poma liburu berria
Aspaldi zegoen isilik Josanton Artze, 1987 . urtean here Ortzia

lorez, lurra izarrez liburu ederra argitaratu zuen unetik hona 11
urte igaro dira . Ibilaldi luzeko poeta dugu Artze, 1968 . urteko
belaunaldiaren seme izaki, bere abangoardiak eta irudi-poesiak
txundituta utzi zituzten Euskal Herriko gizakiak . Gerora, belau-
naldi haren barnean present zegoen eta ekialdeko mistizismoare-
kin zerikusia zuen erlijio joera, areagotu, indartu eta zabaldu egin
zaio . Ortzia lorez. . . mistizismo horren abiapuntua izan zen . Gaur
plazaratu duen Mundua gízonarentzat egina da, baina ez gizona

munduarentzat liburuak haren pausuak jarraitzen ditu .
Hitzaurrean bertan sakontzen du Artzek ideia hori : «poemaldi

honetan ere ez goaz ezer berririk esatera, ezta ere ezer zaharrik
aipatzera ; esatera ahaleginduko garena ez baita ez inoizko ez inon-
goa, nahiz eta aldi berean noiznahikoa eta nonahikoa izan» .

Paradoxa eta kontraesan aberats bezain sorkorretan oinarritua
Artzeren poesiak gizakiaren barrenean dena agertu nahi luke,
mendez mende herrialde «naturaletan» agertu den jakituriari ja-
rraiki, erraietako jakintza aztertuz eta gaurko gizaki modernoaren-
tzat proposatuz . Atzerakoia ote da planteamendua? Hippien joerak
ezagutu dituenak erabaki beharko du, zein neurritan onartzen
duen edo uxatzen mezu hau, gizartean ikusten duen zorionik eza
nola konpontzen duen : «Ez gara zoriontsu, ahaztu baitzaigu nor
garen eta ez gara geurez garenak » .

Giza-kulturaren alienazioaren aurrean kokatu da poeta eta
aspaldiko mezuak indartu ditu, argitu . Hiru hegalditan banandu
du testuaren muina (Beltza, gorria, zuria) . Azken hegaldia poe-
men errezitaldiko argazkiz osatua dago, noiz behinka testuren
batek lagundu duelarik irudia, poesia ez baita hitza eta liburu soil
Artzerentzat: hitzak bide desberdinak jarraitu behar ditu, liburua,
errezitaldia, konpaktua . Ikuspegi konplexutik begiratzen du Ar-
tzek hitzaren edertasunaren fruitu den poesia .
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Aurrez osaturiko bideen jarraipenean gaudela esango nuke, eta
irakurle honi ez zaio burutik joaten Ortzia lorez . . . Munduagizo-
narentzat. . . hau irakurtzeko orduan .

Betidanik izan duArtzek mundu modernoa kritikatzeko joera .
Hasieran industrializazioak eta kutsadurak hartzen zituzten haren
iritzi gordinen berriak ; gerora begia zolitu egin zaio eta sakonera
jo du : haurren heziketa laxoa ez zaio laket, gaurko munduak
darabilen abiadurak eta ondorioz arinkeriak ez ditu gogoko . Bi-
hotzaren barnean dagoen beste munduaren bila abiatu zaigu as-
paldian, eta horregatik da here bertsoa esaldi zorrotz zalea, erre-
frau berrien sortzailea, esaldi pentsakorren kreatzailea .

Artzeren esaldiak zutabea ziur du: ideien kontrajarpena, eta
handik hasiz espiralean zabaltzen da, pentsakizunaren osotasuna
sortu arte .

Paradoxa maite du esaldiak, hitz-jokoa, edo, hobe, pentsaki-
zun kontrajarrien arteko dantza, adizkiak izaten dira horretan
adierazpide nagusi, eta ikaragarria da aditzekin nola lortzen duen
pentsakizunaren argia : oJalo antzin, izan, ez ginen / gintezkeenak
baizik ez ginen orduan . / jaiota ere, ez gara oraindik garenak, /
gaitezkeenak baizik ez jaiotondoan » .

Artzek ahots nabaria du euskal poesiaren barnean, eta here
joeren zale denak berriro aurkituko ditu Munduagizonarentzat . . .
honetan Artzeren betiko poesiaren sena eta soinua .
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5 . Anima-metroa
Euskal Literaturara gazterik ez zela hurbiltzen eta alarma go-

rriak piztu ziren . Gerora, apurka-apurka, idazle gazte batzuk sor-
tu zaizkigu, eta hona hemen labeko, oraingoz, azkena . Itzuli gara
tradizio erromantikora eta gazteek poesia idatziz eta argitaratuz
ematen dituzte lehen pausoak . Garikoitz Berasaluze izan zen, sail
berrian, lehenetarikoa, eta haren ildotik etorri dira beste batzuk .
«Ojeadore»-ek ez dutenez lo lasai egiten kondagintzan ere agertu
da izen berririk . Mundua horrela doa, berritasunaren atzetik .

Susa argitaletxeak aspalditik egin du «ojeadore» lana, eta gazte
jendearentzat plataforma izateko gogoa erakutsi . Igor Estankona-
ren Anemometroa da azken fitxaketa .

Literatura aldizkarien eremuan, hain urri agertzen den ere-
muan, ZantzoaArratiako aldikarian (Maider Ajestari esker jarrai-
tu dudan horretantxe) lehen lanak argitaratu ondoren, eman du
bere arimaren berri lau zatitan banadutako liburuan Estankonak .
Lau sailon datua ez da alferrikoa, liburu oso baten ordez lau atal
bereiziz osaturikoa eman baitu argitara poeta gazteak .

Lehenak, «Noiz datorren Momo»k alderik surrealistena landu
du, irudiari atxikia, irudiaren jokoak diskurtsu poetiko ulerkai-
tzaren bidea bilatzen du. Ez dira inpresio hutsez eginiko poemak,
arnasa luzez eta pultsuari eutsiz (nahiz poemen egiturak sufritzen
duen ahultasunik) sorturikoak baizik . Bigarrenak, maitasunaren,
eta «desmaitasunaren» gaiak ukitzen ditu, bukaeran galeraren
zona nagusitzen delarik . Joera narratzailea eta zu bati zuzendu-
riko tonua dirateke ezaugarri nagusiak . «Inperio garaia» deitu du
idazleak here alderik ideiologikoena: badakizue, galeraren ederta-
suna, biktimismo-puntua, gazteen ideia ofizialak ; baina, era be-
rean, Susako poema-liburuetan ezer ulertzen ez dela esaten dute-
nei enbidoa luzatzeko gogoa agertu balu bezala . «Atzeko atea» ize-
neko laugarren sailak bizitzari buruzko iritzi ezkorra agertuko du .
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Itzuli da erromantizismoa, baina ez sentibera xumez osatu-
rikoa, asalduraz, eta ideiez mamiturikoa baino . Inspirazioa ere
itzuli da : poemak, luzeak; gaiak, zehatzak, aspaldiko irudietan
bilduriko poema haietatik urrun .

Poesia honetaz zer esan? Poetikak eta idazmoldeak desberdi-
nak badira ere, nahiko Ian izango du Estankonak Urrutikoetxea-
rekin egingo dizkioten erkaketak estaltzen eta uxatzen. Berea,
poesia hausnarkorra da, begiradaren ondoren sortzen den pentsa-
kizunarena, ekimenen eta objektuen eta sentipenen beste aldean
dagoena erakusten saiatzen dena . Diskurtsu zabalekoa da bere
poesia. Tekniketan (alegoriak, paradoxak) eta poemen bukaere-
tan ezinbestekoa bihurtu den Sarrionandiaren joerak nabari dira,
inoiz fonetismoak gidatzen baditu ere bere eskuak .

Erromantizismoa itzuli da : poema luze eta epikoak ; mat tasuna
eta politika erkatzeko gogoa .
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6 . Txoria eta gizakia
Gauza txikia da gizakia, apenas heltzen da txoria izatera bere

txikitasunean . Ez ditu babesleku handiak ezagutzen, ez da konfi-
dantza handian bizi, erratua da, galdua dabil, Jose Luis Padronek
argitaratu duen liburuaren izenburuko txoria legez .

Txikitasunean, objektu maitagarrien ispiluan, maitearen ge-
rizpean bizi da Padronek eskuetara ekarri digun gizakiaren izaera .
Bere poeta-nortasuna ere orrialde txikiz beteta dago . Hainbat
sariren irabazle gaur arte ez du libururik argitaratu zirkuitu nor-
maletan. Horregatik, aidanez, ezezagunaren taxua aurkituko dio
norbaitek, bide luzearen jabe bada ere, poesiaren alorrean .

Erein etxeak argitaratu duen Txori erratuen bilera liburua
poetika batekin hasten da . Bertan idazleak garbi azaltzen du no-
rentzat eta zergatik idazten duen liburua :

Poema honek ez du ezer berezirik nahi . Gainerakoek nahi dute-
na besterik ez . . .Eraman ezazu bihotzera . Helbururik gabe . Eraman
ezazu bihotzera .
Barne-errainua, horrek duen tonu intimo eta galduekin ko-

munikatzea izango du helburu nagusi liburuak . Idazleak gai filo-
sofikoetan jarri du ardura: bizitzaren ikuskera etsia heriotzari
egindako agurra, bakardadea : «Artea, zientzia, erlijioa, morala /
gogoaren eta hitzen hutsarekin / topatzen naizela eta sentitzen
dudana » .

Hizkera mantsoa da poetak darabilena, asaldurarik gabe baina
saminez garatua : «Ez dago ez ametsik, ez idealik . / Azkenean
desilusioaren seinaleren bat» .

Poema soltez osaturiko liburua? Ez, horratio . Oihartzun baten
gisa, hasieran aipaturiko gaiak eta moldeak errepikatzen dira bukae-
ran, liburuak duen batasun nagusia azpimarratuz . Bakardadea
(25 eta 53. or .) da poetak duen sentipenik indartsuena eta horrek
ematen dio bizibeharraren seinalea .
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Metrikaren erabilerak (esaldi sinpleak bertso-lerro osoa har-
tuz) maxima eta apotegma antza eman dio idazkerari . Nahiz eta
bukaeretan esaldia lauegi doala sentitu, baten baino gehiagotan
hausnarketaren mundua da poemategiak agertu nahi duena .

Maitasunaren bila eta maitasunaren ezinean diharduen poetak
(59. or .) iraunkortasuna bilatzen du, jakinda, era guziz, bizitza
«gordetzeko ezinezko saialdia» dela . Saialdi horretan mugitzen da
poesia honen erritmoa, poema luzeak eta laburrak tartekatuz,
inpresioa eta pentsakizuna bilduz, umore garratza eta bizibidea
besarkatuz .

Artearen eta literaturaren artean ziren lokiak etenak zirela
pentsatzen zutenentzat, ezin utzi aipatu gabe argitaraziorako Con-
cetta Probazak eginiko marrazkiak . Edizio ederra eman dute argi-
tara poetak eta marrazkilariak, poema bakoitza irudi batez lagun-
tzen dutelarik, poema gozatzeko beta bikoitza ematen baitiote
irakurleari .
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7. Korapilo tragikoa
Berriki Xabier Izagaren poemategia eman du argitara Susa

sailak. Izenburuak Sarrionandiaren poemategietan aurkitzen den
paradoxa usaina du . Bart irakurtzeko gaur izkiriatua. Eta izango
da liburu hau Joseba Sarrionandiaren poesiarekin erkatuko duen
irakurlerik . Agian badu arrazoirik irakurle horrek . Egoera pertso-
nalak kontutan hartzen baditu, behintzat .

Denbora trakestu bat da liburuak zabaldu nahi duena ; ulerkor
ez dena, ironiaren bidez, etsipen-puntu garratz baten bidez, bere
onera ekarri nabi balu bezala. Eta hauxe da korapilo tragikoa .

Zail xamarra da liburu hau inguru estraliterarioa kontuan
hartu gabe irakurtzea . Batzuetan, badirudi, seinalatzen zaigula
bidea: ahaztu idazlea, eta poesia bere autonomian, gehiagorik
gabe, irakurri . Eta zaila da hori honelako kasuetan .

Azaldu beharko nuke liburuko lehen poema (Ebangelioko
contrafacta horrekin) ez dudala gustuko. Baina hortik aurrera
liburuak forma asko hartzen ditu : errealitate bat sortu nahi balu
bezala ari da idazlea . Bere barnean, egoera gogorretan, sortzen den
errealitatea . Eta hauxe ere korapilo tragikoa da .

Bederatzi zatitan banandu du poemategia : Hasierakoak ze-
rikusi gehiago dute bizi duen egoerarekin -egoera deitzea hori
azken batean, eufemismo bat da- . Inguruari egindako begirada
dira : «Mundutik at», «Gure bizilagunak», «Zortearen mende-
koak», eta «Egun eroko kantak» . Bostgarrenak agertzen du li-
buruaren giltza: «Ilunbea» . «Maiteari karta» Adierazgarri eginten
zait, bere joera kontraesankor eta gogorrarekin . Beharbada, poe-
mategiko sailik ederrena egin zait . Bukaerako sailek, gai aldetik,
oroimenekin eta galdutako munduarekin dure zerikusi handia-
goa «Lo splendore deicastrati», «Haurkariak», «Ametsak eta itsarre-
rak», «Bitoria eta (D) errota» . Azken hau historia pertsonal baten
postal eta argazki horituz osaturikoa da .
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Sail guztiak labur samarrak dira : bost, zortzi poemez osatuak,
luzeagoak egon arren ere . Denek gordetzen dute batasun estilis-
tikoa, eta Izagak baliabide desberdinak aztertu ditu bakoitzean :
ironiaren moldea, kopla zaharraren teknika, kontrajarpena, na-
rrazio-poemak, haur-hizkuntza, eta haur-ikuspegia lantzen dute-
nak . . . Batzuentzat, tekniken aberastasuna, beste norbaitentzat
ahots poetikoaren bila abiaturiko bidea .

Ametsa eta itzarreraren arteko jomugak definitzen du poema-
tegia: mundu bat du idazleak barnean, beste bat inguruan ; batetik
bestera doan bide tragikoan sortu ditu bere hitzak . «Eta orain zein
kamio hartu? I zein organbide edo zidor I sarraila hotsek iratzarri
aurretiko I amers gozora itzultzeko ?» «Zer duen ederretik amaren
negar saminak, I zer kirioetarainoko beldur eta I oinaze etenga-
beek?"

Zehatza da hizkera poetikoa, nozbait arkaismo kutsua nabari
badiot ere, eta beste zenbaitetan, batez ere poema narratzaileetan,
prosaren joera erritmikoa nagusitu bazaio ere .

Sarrionandiak idatzi zuen behin, poesia ez zeta sentimendu
hutsez egiten. Hemen sentimendua eta teknika poetikoa uztartze-
ko ahalegin bizia egin da.
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8 . Gaiaren gunea
Joera existentzialistako poema-liburu bi idatzi ondoren, Juan

Mari Irigoien idazleak (Altza, 1948) Quevedoren bertsoetatik
ateratako izenburua duen Hautsa eta maiteminapoemategia eman
du argitara .

Idazleak egunkarietan azaldu duenez, «Gaiak jarri eta gai ho-
rren inguruan koadro geldiak» osatzea izan du helburu liburuak .
Eta helburua ongi lotzen zaio testuaren lehen zatiari : «Lehen
partea : Gela isil-jantzien poemak » . Eta uste dut «isil» hitz horrek
duela nagusitasuna . Gaur egun, isiltasunaren poesia izenarekin
ezagutzen den horretatik hurbil baitabil Altzako idazlea . Intuizio
poetikoa epifania baten bidez gauzatzen da, kontzeptuaren lilurak
hartzen gaituelarik . Epifania hitza, berez, erlijioaren hizkuntzatik
hartua da eta joera liluragarriaren adierazpidea azaldu nahi du
gaur literaturan . Lilura hori ahalik eta espresamolderik laburre-
nean ematen da, hitz jokoak, paradoxak lantzen direlarik. Erruz
aurkitzen dira horrelakoak liburuan, baina bat edo beste aipatzea-
rren, hona hemen bi : «Ezer ez esan, / ezereza esan» (28), edo
«Barne-begiz irabazi nuen / kanpo-begiz galdu mundua» (66) .

Buru-argitasunetik hitz-jokora, zorroztasunetik irtenaldira,
balantzaka doa poetaren gogoa, eta ideien agerbide horretan mu-
gatzen da poetaren luma . Kolpean arriskatu behar da, eta dardo
batzukjoko dute irakurlearen gogoa, eta beste batzuk huts egingo
dutela uste dut . Baina beti izango da hitz esentzialaren bila egi-
niko bidea .

Bigarren aldea, «Kiribilak» , desberdina da planteamenduz, baina
ez jarraibide estetikoz . Planteamendu formala aldatu egin da poe-
ma neurtuetara etorri delako idazlea, joera neurtua lira-ahapaldie-
tan eman duelako, forma baten, kiribilaren, inguruan lanean ari
delako, beste hitzekin esateko, geldia dena, higikor bihurtu due-
lako kiribilaren mugimenduan, baina jarraibidea antzera agertzen
da .
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Hautsa eta maitasunaren artean, batera eta bestera dabilen
poetak, maitasunaren -eta maitasun erotikoaren- indarrean si-
nesten du, eta Quevedok uste zuenaren antzera, maitasunak hau-
tsa garaitu egingo duela erakutsi du libruruan .
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9 . Mende bukaerako poeta
Itxura gabe joan da 1998 . urtea poesia-arloan . Urtean zehar

argitarazio gutxi eta Durangorako utzi dute argitaletxeek azken
oldarra. Uhin horretan zenbait izen berrirekin batera, poeta eza-
gun biren lanak etorri zaizkigu . Itxaroten genituenak, gainera,
Joseba Jaka Literatur beken jasotzaileak zirelako . Rikardo Arregi
Diaz de Herediaren Kartografia eta Iñigo Aranbarriren Harrien
lauhazka liburuetaz ari naiz .

Gaurkoan lehena hartuko dugu mintzagai . Ricardo Diaz de
Heredia (Gasteiz, 1958) poeta ezaguna da, artean poema-liburu
bakarra argitaratu badu ere . Bere Hari hauskorrak liburuarekin
Kritika Saria jaso zuen, eta, astiro eta mantso Ian egiten duen
poeta horietakoa denez, estimatua bihurtu dela esan dezakegu .

Kartografialiburuak here neurri jasoaren bern eman du, aurre-
rakoen bide batzuk berreraikiz eta beste batzuk zabalduz . Arregi-
ren poesia ulerkorra deitzen den horietakoa dela adierazi beharko
genuke lehenik, irudietan baino gehiago, barne-egituraren sendo-
tasunean, gaiaren hausnarkortasunean, adierazmoldeen zehazta-
sunean oinarritua .

Liburua zabalduz barne-mapen eraketan dabilela idazlea iku-
siko dugu. Mapak hot dira : norberaren irudia, eta neurri handi
batean, gu guztiona, marraztu nahi duen lanean ari da poeta.

Bost sail nagusi ditu liburuak : «Zeru-lurren artean» , elegia
tonuaz ondutakoa, bizitzaren zorigaitzaren ingurukoa ; «Carte-à-
figures», idazleak ezaguturiko toki exotiko eta hurbilen geografiari
buruzkoa; «Terra incognita» maitasunaren eta nortasunaren gaien
inguruan bilbatua ; «Musikaren lurraldeak », musika-mota asko-
tako eraikinez sortua ; eta «Begi aurrean ditudan itsasoak», egune-
rokotasunetik heriotzaren hausnarketara jasoa .

Barne-egituraz hitz pare bat egin beharko genuke, argi gera-
tzen baita zeruak eta itsasoak lotzen dituzten hari kontrajarriak
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badirela testuan ; tokien deskribapenak (Carte-à- gures) eta mu-
sikaren agerpenak (Musikaren lurraldeak) ere kontrajarri eta lotu
egiten diren bezala . Simetriak erdiko saila azpimarratzen du: hain
zuzen ere maitasunari eta nortasunari buruzko «Terra incognita»
saila. Honi guztiari deitzen diot barne-egituraren sendoa.

Tonu poetiko da azpimarratu beharreko beste joera: mantsoa
da berea, xumea, sinbolismoak ekarri duena, eta era berean, egu-
neroko bizitzatik gora egiten jakin dakiena . Moldeak ugariak
dira . Aurreneko liburua argitaratu zuenean jazz musikarekin konpa-
ratu zuen Markuletak, oraingoan poetak nahiago izan du musika
klasikoaren bideak jarraitu. Ez soilik, ia sail osoa eskaini diolako
musikari, baizik eta, sinfonia erara moldatu duelako sail bakoitza-
ren barnean poemen ibilbidea . Sinfoniek lau (edo hiru) aldarte
desberdin izan ohi dute . Har dezagun, adibidez, Mozarten KV
200 sinfonia, 28 . ; hor lau aldarte daude : Allegro spirituoso, Andan-
te, Menuetto eta Presto. Sinfoniaren erritmoetan bi dira nagusi :
hasierako eta bukaerako erritmo arma, eta tarteko erritmo mote-
la. Konpas horretan eratu du Arregik poemen barne-egitura : poe-
ma alai eta arin bati, poema Hun batek derraio .

Ezin da bukatu artikulua Herberten usaina duen eta Sarajevo-
ko tragedian oinarriturik idatzi duen «66 lerro hiri setiatuan»
poema aipatu gabe : nortasunaren bikoitzarekin landu du poetak,
niretzat liburuko poemarik handiena den hori . Azal eta barne
ikara lortzen jakin du poeta gasteiztarrak poema horretan, eta
liburuan zehar diren beste hainbatetan .
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10 . Leihotik mundura
Poesia argitaratu gabe denbora luzca egon ondoren, itzuli da

Iñigo Aranbarri (Azkoitia, 1963) generoaren alorrera . Harrien
lauhazka tituluaren bidez, orain arteko bere libururik borobilena
eta zehatzena eskaini digu .

Hermetikoaren ospea izan du Aranbarrik orain arte, bere poe-
siaren fineziak, hitzen esanahien ardatzaren bidez lortzen zuelako
liburuen batasuna . Adibidez, bere Dordokak eta elurrak liburuko
izenburuak iraunkortasunarekin (dordoka, animalia prehistorikoa)
eta galerarekin (arin desagertzen den elurra) jokatzen zuen . Ha-
rrien lauhazkan, ordea, bestelakoa da joera. Askoz ere poema
narratzaileagoa da . Eguneroko bizitzaren erreferentziak ugaria-
goak dira, eta, nolabait esatearren, ezaguerako markoa garbiagoa
geratzen da orrialdeotan .

Mugitzen ari den, inoiz geldirik ez dagoen mundu baten ager-
pena egin nahi du poemategiak, gaurko munduaren elementu
lazgarri batzuk zutabe gisa hartuz, eguneroko bizitzatik desoreka
(Argentinako diktadura, Chiapaseko matxinada, Sarajevoko tris-
kantza) begiratuz, leihotik munduko ezinegona sufrituz. Mende
hasierako abangoardiarentzat munduan ez zegoen ordenarik, eta
gaur egun ongiegotearen, ongizatearen gizarteak ezin ditu estali
inguruan sortzen diren gatazkak .

«Indio izan ezin, zuria izan nahi ez» -koan bizi den pertsonaiak
lurraren inguruko bidaia proposatzen du liburuan, eta horrek
eman dio bere lehen lotura narratzailea . Has¡ norberaren egoeran
hasten da poemategia : leihotik begira, gauez etxera itzultzerakoan,
gaztaroko oroimenak gogora ekarriz . Eta egoera horrek pizten du
sua hausnarketa poetikorako . Sailik sail badago egitura berezia
liburuan, poemategi osoan dagoen moduan . Hurbiletik has¡ da
idazlea, norberaren lurretik, distantziak zer ekar lezakeen begi
bistan jartzeko, eta itzuleraren esangura kontraesankorra adieraz-
teko .
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Narratzailetasunak hari sendoa bilbatu badu ere, ez dira gu-
txiagoko batasun-hariak aide sinbolikoak . «Harria» lehenago era-
bilitako metafora nagusien antzekoa da : lurraren kontzeptu la
fisikoa dakar gogora: «Zuretzat bakarrik da lurraren kolpea », erraie-
tan eta erroetan bizi dena, la pertsona landarelakotuz, edo mine-
ralizatuz, patu gogorraren ildoetan .

Ritornelloak ere ez dira gutxi, bai narraziozkoak, bai esal-
dikoak liburu guztiaren arkitektura marrazteko orduan .

Hizkera poetikoari begiratuz, molde luzeko bertsoa aukeratu
du idazleak : la inprekazio biblikoaren gogortasunez ari dena.
Espresionismoaren bideak ongi kurrituak zituen Aranbarrik, eta
hemen ez da faltako narrazio-erreferentzirik eta irudiaren arteko
kinkak sortzen duen tentsioa . Hiztegiaren aldetik, aukeratua eta
malkarra da berea, gogorra, eta berria era berean .

Artista nagusi baten liburua dela onartzeko beta ederra eman
digu oraingoan . Lluis Roda poeta Valentziarrak idatzi zuena eka-
rriko nahiko nuke gogora : «artista bakarrik dago / . . . / lana bukatu
duenean, badoa . Eszenatokia / kentzen ari da. Ikuskizuna bukatu
da. / Baina inor ez da mugitzen » . Aranbarriren liburua bukatzen
denean, antzekoa da inpresioa . Irakurketa bukatu da, baina inor
ez da altxatzen, inor ez da mugitzen .
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PAKO SU DUPE

Euskal kultura gerraondo minean

0 . Sarrera
Gerraondo mina deitzen diot -lehenbiziko gerraondoa- bi

gerrak bukatu, 1936-39ko Espainiakoa eta 1939-1945eko mun-
dukoa, eta handik Jose Antonio Agirre hil zen arterainoko aldiari
(1960), hor nonbait. 1945etik aurrera, Euskal Herriko kultura
nahiz informazioko aldizkarietan idatzitakoak, eta halaber, argi-
tara emandako liburuak izan ditut begipean -begiak erre gabe
irakurriak- urtemugak hertsi ez baizik zabal harturik, eta orobat
orduan protagonista izan zirenek, gerora, garai hartaz idatzitakoak .
Nagokion urteotan zenbait protagonista nabarmenek elkarri egin-
dako gutun pribatuak ere ikusmiratu ditut . Direlako irakurketon
urratsetan, nahiz garai honetaz nire aurrekoek egindako azterla-
nek erakutsitakoaren argitan, eratu ditudan iritzi eta usteak hiru
gai nagusiren inguruan tolestaturik eskaintzen dizkizuet segidan .

Izan ere, hiru aztergai gailen hautatu ditut : euskaraz landuriko
kulturaren axola aberrigintzan bata, euskal pentsamendu moder-
noaren sorrera bestea, eta honen eranskin edo osagarri moduan
gerraurrekoez bestelako hautu politikoen agerpena, indargintza-
ren onarpena barne .
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1 . Kultur abertzaletasuna
1.1 . Sarrera
Orain berrogeita hamar urtetsu Asmoa zeritzan orri hegalaria

iritsi zen Euskal Herrira, 1949 .eko udazkenean hain zuzen, Jokin
Zaitegik Guatemalako atzerritik bidalia, eta Euzko-Gogoa deituko
zen euskara hutsezko kultur aldizkariaren sorrera iragartzea xede
zuena. Bedatsean iritsi arren, udaberri koloreko zetorren . Aurre-
tik inoiz ez bezala, euskararen lehentasun osoa aldarrikatzen zuten
beren garaiko hitzekin kultur burujabetasuna eskatuz, eta askata-
suna lortzeko euskararen ezinbestekotasuna gardenki salatuz :

Arrezkero, euskeraz bakarrik idatzi nai dugu, eusko-gogoaren
barne-muiñetaraino eldu gaitezen : askatasunaren giltza galdu bai-
dugu, euskera galdu ezkero ; eta here izkera galdu dun erriak, erri
berri eta zindoen artean bizitzerik ez du artze. Soiñez moren morroi,
gogoz, ordea, bere buru-yabe dan erria, inoiz ezpaita iñoren yopu
izango, naizta egoera lazgarriena izan (<Asmoa» orria 1949 udaz-
kena) .

Hau belaunaldi edo gizaldi kontzientzia osoz :
Euzko-Gogoa-ko gizaldiaren auzia Euskalerria dugu, eta auzi

orren askabidea Euskera, EUSKERA SOILIK .Oraiñarteko gure gi-
zaldiek ez dute guk bezela Euskalerriko auzia azaldu (ibid.) .

Bereziki, Hego Euskal Herriko euskaltzale abaildu eta era
batera edo bestera jipoituen baitara -Iparraldeko euskaltzaleez
aurrerago arituko naiz-; oroz lehen, poza eta itxaropena zekar-
tzan, honez gain laguntasun eskea, diruarena eta euskaraz hain
gutxi urraturiko kulturlan gaitzean murgiltzeko gonbitarena . Beste
horrenbeste egingo zuen Europa nahiz Amerika edo nonahiko
erbesteetan barreiaturik zebiltzan euskaltzaleekin ere ; haiei ere
dejaluzatuko zien, aberriarentzatlantegi axolazkoen jotzen zute-
nerako laguntza eta lankide bila .

Asmoa zinez zen berria, eta handinahikoa inondik ere, euskara
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hutsezko kultur aldizkaria sortzekoa . Ez zuen aurrekaririk. 1936ko
gerraurrean ez Gasteizko Kardaberazbazkunak, ez Bizkaiko jaun-
goíko-zaleelkargoak eta ez Donostiako EuskalEsnaleak, ez Euskal-
tzaleak bazkunak Yakintza aldizkariarekin lortu zuten antzekorik .
Aitzol-en gidaritzapean ahalegin pribatu handiak burutu ziren :
olerkaritzak, bertsolaritzak eta antzerkilaritzak piztualdia izan zu-
ten, baina irakaskuntzan elebitasuna hedatzeko egindako ahalegi-
nek, eta mintzabide euskara zuela kulturan egindakoek ez zuten
uzta larririk bildu. Iparraldean ere ez, Baionako Gure Herria-k .
Hegoaldekoak aide handiz gaztelaniaz, eta iparraldekoak nagusiki
frantsesez aritu ziren . Diglosia gaitza .

1. 2. Ingurunea

Gerraondora etorriz, Aita Lafitte izan zen lehenbizikoa gerra-
teen artean euskarak eta kulturak izandako galera gaitzari begia
edukitzen eta salatzen. 1939-1947ko aldi bitarteari zegokiola :

La période à étudier est un des moments les plus terribles qu 'ait eu à
traverser notre pauvre langue basque.'

Amorru biziz jazarria izan zela 1936ez geroztik; debekatua
prentsan, eskolan, elizan eta are kalean ere . Ez luzatzearren edo
agian ez zekielako, ez zuen aipatu hilerrietako hilobietarik ere
euskal idazkunak kenaraziak izan zirela -Juan Mari Torrealdaik
Gernikako kasua ezagutarazi digu, alkateak emandako agindua- .
Ahaztu gabe 150 .000 inguru iheslari, asko euskaldunak . Gisa
zenez, ez zuen Hegoaldeko emaitza urria biltzen, baina hona
Iparraldekoa nola zekusan :

En Pays Basque continental elle n'est pas brillante, non plus . La
persécution officielle n 'existe pas, mais on ne fait rien pour sauver notre
vieille langue. Il y a bien quelques paroles ou gestes sympathiques, mais
en réalité tout se réduit à des coups d'épée dans l'eau (ibid.) .

1942an, lEducation Nationale-ak eskolaorduetatik kanpo eus-
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kara astean ordubete emateko baimena eman zuen . Ordubete urri
hori ere la inongo ikastetxetan ez zen ematen : Noiz izanen dugu
Frantziako errepublikak eskualde-hizkuntzei, euskarari bereziki,
egindako askotariko laidoen liburu beltza?Bere kideko erlijiosoei
buruz berriz :

Dans les milieux ecclésiastiques, il y a toujours des mainteneurs de la
langue, et l'on peut dire que sans les prêtres la littérature basque écrite
n'existerait pour ainsi dire pas (ibid.) .

Baionako apezpikuak euskal parrokietan hitzaldiak eta katixi-
ma euskaraz egiteko adierazten omen zuen behin eta berriz, eta
gehienek obeditzen bazuten ere, apaiz zenbaitek aitzakiak bila-
tzen zituen frantsesez egiteko : bateko apostolutza modernoa, bes-
teko parrokien arteko batasuna, herriaren bilakaera edota frantses
abertzaletasuna . Azken hauek jorratzen zituen poxi bat .

Bizkitartean euskal hizkuntzari zegokionez, hilik ez zela zuen
adierazten. Itsasaldean eta Zuberoan atzera egin zuela, Kanbo,
Donapaleu eta Donibane Garaziko jende-osteetan bezala, baina
oro har, mantentzen zela bizirik, bazutela tirarik euskal kultur
agerraldiek, eta ez zela beranduegi euskara garatuz salbatzeko .
Direlako zortzi urteetako euskal kulturaren gaineko ikuspegi oroko-
rra amaitzeko, desesperatzeko motiborik ez zegoela Il n y a donc

pas lieu de désespérer, egindako ahalegina, oro har, erdipurdikoa
izan bazen ere : l'effort de ces huit dérnieres années nous paraît
médiocre.

Lafitte euskaltzaletasunera bildu zuen J . Saint-Pierre Gordus-
ko apezpikuak egindako atarikoarekin ekin zion Gure Herria
euskal kultur aldizkariak bigarren aldiari (1950-1976) gerra eta
gerraosteko itzalaldiaren ondotik . A nos amis izenburuko frantses
atarikoan, aurrekoek egindako lana goratzeaz gain, segida eman
beharra aldarrikatzen zuen, batetik, hegoaldeko hutsuneagatik

La carence actuelle des manifestations de la pensée basque chez nos
voisins des Provinces, nous oblige à un nouvel effort
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eta bestetik, Hazparne eta Uztaritzeko ikasleek beren bihotzen
zolan sorterriaren deja entzun zutelarik, honi behar bezalako eran-
tzuna emateko gertu zirelako par la fidélité d'un attachement
enthousiaste, à payer sa dette de reconnaissance à la petite patrie.
Xarritoni irakurria diogu (Jakin 39, 1986, 103-114 orr.), mende
hasieratik Ipar Euskal Herrian goraki agertu den nazionalismo
bakarra -P. Broussain hazpandarra eta A . Constantin salbuespen
bakanak salbu- frantses nazionalismoa izan dela, Grande patrie!
Petite patrie bereizketa eta nahasketarekin, gauden mendearen
erdiraino ere luzatu dena, eta hau da froga bat . Honekin batera
jarraipenarena, mundugerraren aurrekoari segida eman beharra-
rena. Horretaraz gero, laburbilduz, bi ezaugarri erantsi nahi ziz-
kion zuzendariak kultur aldizkari berpiztuari, 1) aberri handi/
aberri ttipiarenganako amodioen osagarritasuna, eta 2) aldizka-
riaren aurreko aldiaren jarraipen izan nahia (1921-1939) . Hau
guztia frantses hutsez idatziriko atarikoaren bitartez . Emaitza, bi
aldietako aldizkariak gain-gainetik begiratuz eta irakurriz, antze-
koa esango nuke . Aldaketa nabarmenik ez.

Zer aldea gorago aipatu orri hegalariaren, eta Gure Herria-ko
atarikoaren artean! Gogora biak ere elkarren hur-hurrekoak dire-
la aldiz, baina ez asmoz .

Halarik ere, Euskal Herrian Ipar eta Hegoko euskal idazleen
artean asmo eta ideien arteko desberdintasunak nabariak baziren
ere, aipatu beharra dago harremanak ere usuak zirela, usuagotuak
hegoaldeko iheslarien karietarat . Era askotako harremanak .

Politika eta kultura-alorrekoei begia edukiz, 1946ko martxoaren
25ean, Marc Legasse lapurtar-gipuzkoarrak gutun luzea egin zion
Jose Antonio Agirreri, honek Iparraldeko proiektu autonomista-
abertzalearekiko zerabilen politikagatik arbuioa agertzeko . Es-
kutitz luzea da, eta laburzurrean, 1) Alemanak lau urtez Frantzia-
ren jabe izan zirelarik, agintari frantsesek behialako itzala galdu
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zutela, eta honen ondorioz 2) euskal eskakizunek atxikimendu
osoa ez bada ere, gogo onez entzunak izatea edo, lortu zutela . Izan
ere, eskakizunei legezko itxura emana zieten, hots, autonomia-
estatutuaren eitea, eta M . Etxeberri-Aintxart diputatuak aurkez-
tua zien, Parisen, konstituzioa eraberritzeko lantegian ziharduten
batzordekideei, eta M Legassek esku artean zituen agirien arabera
hauek ez zeuden guztiz kontra. Delako autonomia-proiektuak
Aita Lafitte eta Herria aldizkarikoen sustengua zuen . Beraren eta
beste banaka batzuen asmoa, bestetik, talde independentista sor-
tzekoa zen, erradikala ; hartara Parisek, moderatuei, autonomia-
estatutuaren aldekoei, oniritzia eman ziezaien . Bizkitartean, jelt-
zaleek, Ziaurritz lehendakariak, EBBko Bereziartuak, Zarrabei-
tiak-eta, are Jose Antoniok berak ere, gaitzetsi egiten zutela euskal
nazionalista kontinentalek egin politika . J. A. Agirreren politika
guztiz espainola zela, beraren gobernua Espainiako Errepublika-
ren gobernu erregionalista .

Gauza jakina da, J . A . Agirrek 1946an bazuela esperantza Ipar
Amerika, Ingalaterra eta Frantziarengan . Nazioartearen laguntzaz
Franco eraitsi ondotik, Espainiako herrien federakunde iberikoan
edo egiten zuen amets: Galizia, Portugal, Espainia, Katalunia eta
Euskadik osatuan. Iparraldeak ez zuen ametsean lekurik, hartara
Frantziak aterpe eta laguntza emango zielakoan Hego Euskal
Herria askatzeko . Ez hau atera zen aurrera, eta ezta Ipar Euskal
Herriarentzako autonomia-estatutua ere, arbuiatua izan baitzen .
Ez dut uste gorabeherok bat ere ezagunak direnik hegoaldekoen
artean bederen ; badugu halako eskema laino bat, 1933-34 ingu-
ruan Lafitte eta kidekoen Eskual-Herri-zaleak mugimendu nazio-
nalista baino gehiago autonomistatik, P . Larzabal eta Enbatatia-
rren 'Aberri handi'-tik 'Aberri tipi' eta 'Aberri Bakar-era doan
prozesuarena, baina alemanen meneko kulturgintzaz -bigarren
aldiko Aintzina- eta menetik jalgi ondoko lehenbiziko urteetako
historia kultural-politikoa lausopean ditugu, onenean ere .'
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Kulturara etorriz, nabarmenena, Lafitte eta Orixeren arteko
ahakarra gertatzen da, Euskaltzaindia zaharraren desegitea eta
berria eraikitzearena ez zirelako egoera aukerakoenean egin, Fran-
coren erregimen hertsatzailearen pean baizik. Honi buruzko xe-
hetasunak Paulo Iztuetak azalduak ditu, 3 nik soilik aipatu egingo
dut gain-gainetik . Lafittentzat zaharrararen zaharrez edo zaharki-
tuaren zaharkituz gehiago hil zen Euskaltzaindia zaharra, egoera
politikoak hartaraturik baino . Haren iritzian berria edo berritua
osatu zenean, zenbait euskaltzain politikan gehiegi sartuak zuhur-
ki baztertu ziren . Ez zen amarrurik egon, eta gainera, F . Krurwig-
en gutuna gaizki ulerturik, mementu batean uste izan zuen nafar-
lapurtera onartuko zela batasunerako, eta purismoa, aranazaleena
nahiz gipuzkera osotuaren zenbait jarraitzailerena ere ehortziko
zela akademia zaharra bezala, eta jakina, pozez gainezka sentitu
zen . Garbi dago, Iparraldekn bazela desadostasunik akademiak
hartutako bideaz.

Euskojakintza-n, 1939tik 1947ra arte Ipar Euskal Herrian
euskaraz idatzi zenaz egindako azterketan agertu zituen iritziak
ditugu diogunaren erakusgarri. Uste izatekoa da Iparraldeko
idazle askoren sentiera agertzen zuela. Haren iritziz hegoaldeko
euskaldun askok -Monzonen Urrundik goresten zuen-, joskera
gaiztoz elkarri erantsiriko neologismoz eratu jargon-ean idazten
zuten, erbesteko erdi-askatasunean plazaratzen ziren kazetetan .
Arbuiozko sail honetan ez zeuden aranazaleak soilik . Gorago
aipatu azterketan ez zuen, Jokin Zaitegik Mexikon argitara Gol-
daketan ( 1946) olerki liburua aipatzen . Berariaz egin ote zuen ? ;
nolanahi ere, ezagutu behar da ahazte esanguratsua zela, euskal
ekoizpena hain urria zenean . 4

Orixek, aldiz, zera zioen : Euskaltzaindia zaharra hilik ez baizik
itzalia zegoen, hobeki esan, itzalarazia, politika tarteko . Euskal-
tzain berriak izendatzerakoan alderdikeriaz jokatu zen, sobera
germaniar jatorriko eta falangista izan ziren hautatuak . Nafar-
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lapurtarrak hobeki ordezkatuak zeuden, gipuzkoar-bizkaitarrak
baino, gerran gaiztoki jokatu zutelako edo, aditzera emanez beza-
la. Literatur batasunerako hautatu behar zen euskalkiaz, profeta
kaxkar irizten zion Lafitteri, eta bereziki neologismoei buruz zor-
tzi orri luzeko erantzuna biribildu zuen . Besteak beste, agertzen
zuen euskarak gramatika-gaitasun paregabea duela hizkuntza tek-
niko-zientifikoa lantzeko; horretarako behar diren hitz elkartuak-
eta sortzeko . Maileguetara jotzea zilegi zuela euskarak, baina eus-
kararen altxor berezia ongi ustiatu ondotik, ez lehen .

Neologismoei buruzko Ian honekin, Lafitteri ez ezik, F . Krut-
wigi ere, ematen zion arrapostua. Honek, Gernika aldizkarian
«Euskara Euskalerriaren Kultur-Bidea ledin izan» (1951) zeritzan
artikuluan garbizalekeriaren kausak eta ondorioak azaltzen zi-
tuen; besteak beste, euskal kultura ez zela uharte-kultura, mende-
baldeko kulturaren barruan zegoela, eta horretaraz gero ez zitzaio-
la ez lotsagarri ez kaltegarri grekotik hitzak hartzea beste hizkun-
tzek bezala, eta ortografiari zegokionez, Leizarraga, Axular, Sa-
rako Etxeberri, Haraneder hartu behar zirela eredutzat, hots, la-
purtera klasikoa. Hauen guztiez gain, kulturaz zer ulertzen zuen
adierazten zuen : mitoa, filosofia, jakintza, erlijioa, poesia, mu-
sika, arkitektura eta abarretan murgildurik den gizakiak, beti ari
eta ari etengabeko eraldakuntzan diharduen gizakiak egiten due-
na. Higikunde horren guztiaren garraiari, tresna hauta eta malgu
izango bazen euskara, purismoa ero eta beste oldar bati ekin
beharrean ziren euskal kultur langileak . Purismoarekin batean,
erdal praxia eta euskara populu-kulturarako eta folklorerako
-latin herrietan ematen zaion adieran- soilik nahi zutenak jorra-
tzen zituen bortizki . Ez da harritzekoa artikulu honek hautsak
harrotzea. Iritziari praktika zerraion . Horretaz, epe laburrerako
izan bazen ere, Bilboko Ateneoan euskara irakasbide gisa ezarri
zen, filologia-sailean . Arruza, Erkiaga, Garro bereganatu zituen ;
Arantzazun, Aita Villasanteren atxikimendu erabatekoa erdietsi,
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zuen ere ; Mirande ere bereganatu zuen lapurtera klasikorako . Jaso
dugu Orixeren arrapostuaren zati bat . Gatozen Lafitteren eran-
tzunera.

Gogora, Iparraldean, Herria (1 944tik aurrera) eta gero Gure
Herria-ren inguruan (1950tik) nafar-lapurteraren lantzaileak,
hizkuntzaren aldetik lapurtera klasikoarekiko etena sakontzen
zihardutela behenafarrerari geroz eta leku gehiago eginez . Gogora
halaber, itxaropen handiz hartu zutela Euskaltzaindiaren bigarren
abiada, are gehiago Lafitteren gaizki-ulertua bide . Nik dakidala,
Krutwigi zuzenean ez zion erantzun baizik zeharka, Aita Villasan-
teren En torno al problema del vascuence liburuxka baliaraziz ho-
rretarako . Baina Villasanteren idatzia ez ezik Etienne Salaberri-
ren Le pédagogue et le comissaire beste liburuxka batetaz ere baliatu
zen arrapostua osoki biribiltzeko, bidenabar zehar-erantzunetan
zuen trebezia argiro frogatuz . Villasanterekikoan, nagusiki bi kri-
tika egiten ditu 1) greko-latin hitzak euskaratzeko Krutwigek
ematen zituen sei arauei kritikak, eta 2) Krutwig-gana gehiegi
makurtu izana egozten dio Arantzazuko euskalariari : A son avis, le
basque doit suivre Krutwig ou mourir . Hitzokin laburbiltzen zuen
bere iritzia :

Nous sommes nous-même partisans d'une discrète introduction de
termes gréco-latins, surtout quand l'emploi en est déjà sanctionné par le
peuple; mais l'intrusion massive et inconsidérée de pareils mots serait
aussi dangereuse que l'abus de certains néologismes puristes. 5
Baina gorago esan bezala, bere iritzia biribildu bigarren li-

buruxkaren iruzkinean egiten du . Gauza bat da kultura, eta bestea
kultura aizuna. E. Salaberriren zenbait baieztapen bere eginez,
goratzen du euskarak duen indarra gauzak zehatz eta herrikoi
agertzeko ; zenbaitetan frantsesez gauza gehiago esan litezkeela
zioen; baina, beste zenbaitetan, gutxiago, hizkuntzaren beraren
gehiegizko isuriak hartaraturik. Hondarrik hondarrenean, zalan-
tzak agertzen zituen Krutwigek proposaturiko euskara kultur bide
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izan zedin egingarri ote zenetz. Herri-kultura adierazteko, litera-
turarako, nafar-lapurterak ezin hobeki balio zuen . Baina, Salabe-
rriren ikuspuntuan bermatuz, nola adierazi kultura zientifikoa,
burgesa, aristokratikoa, euskaraz, euskara traditu gabe, orduko
euskaldunak hil gabe? Lafittek eskaintzen digun haritik tira egi-
nez, euskaldun zibilizazio tradizionala uzkaili edo andeatu gabe .
Praxira joz, nafar-lapurtarrak bi aldizkari ari ziren aurrera atera-
tzen, informazio aldizkari herrikoia bata, gehienik euskaraz, He-
rria, eta kultur aldizkari elebiduna, nagusiki frantsesez Gure He-
rria .

Krutwigen artikuluak erantzun gehiago sortu zituen atzetik .
Villasanteri Arantzazun bertan sortu zitzaion etsaia, bestelako
iritzia zuena honetan, Aita Omaetxebarria hain zuzen ¿Esperanto
o vascuence?izenburu adierazgarriz. Honen ustez, kultur hitz uhol-
deaz euskara itotzear uztea baino hobe zen literatura ederra lan-
tzea . Justo Mokoroak ere idatzi zuen carta semiabierta delako bat,
funtsean Aita Omaetxebarriarekin bat eginez. Zer erantzun zuen
Orixek? Laburzurrean, bereizketa jakingarri bat egin zuen : kultu-
ra hutsa eta hizkuntzaren kultura, ciencia gramatical, eta lengua
gramatical. Lehenbizikoan, atzeratuak geundela, baina hon lati-
nez lantzea ere berdin-berdin zela, eta bestean, berriz, aurrera-
tuak, euskara hizkuntza jakintsua zenez . Krutwigek fisika teo-
rikoa ere euskaraz adierazi behar zela, eta horrek garrantzia izuga-
rria zuela; Orixek, aldiz, fisika teorikoa latinez adierazita ere,
berdin-berdin zela . Jakina, horrelakoetan ohi denez, inork ez
zuen erabat garaitu, eta inork ez zuen osoki galdu . Iparraldekoek
jarraitu zuten curen jardun diglosikoarekin, eta nafar-lapurterare-
kin, nagusiki populu letra askorik gabeari zerbitzatzen ; lapurtera
klasikoarenak epe laburreko arrakasta izan zuen, baina hazia erei-
na zen, labur esan, euskara eta kultura zientifikoa, teknikoa uztar-
tu beharrarena, eta hizkuntzaren batasunaren aldetik hogeigarren
mendearen aurreko literaturaren tradizioa errespetatu beharrare-
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na; eta, azkenik, gipuzkera osotuaren jarraitzaileek Euzko-Gogoa

burutu zuten beste zenbait libururekin batean, baina gutirentzat,
Orixeren adierazpenei jarraiki, hirurehun erlijioso eta berrogeita
hamar prakadun jantzientzat ; eta Orixeren segizioko beste zen-
baitek berriz, iparraldekoak bezala jende gehiagorentzako litera-
tura egiteari lehentasuna eman beharra aldeztuz eta horrela egi-
nez. Denok dakigunez, euskara batuak ekialderago joko zuen
gipuzkera osotuaren aldean .

Gatozen berriro estreinako aldiz euskara hutsezko kultur aldi-
zkaria aurrera ateratzeko kemena izan zutenengana . Erokeria zi-
rudien, aberrian ez baizik Guatemalako erbeste urrunean argita-
ratuko zen euskara hutsezko kultur aldizkaria egiteko gogoa har-
tu, eta aurrera atera nahi izate hutsak . Jakina da, gauzatu gabeko
asmo biribilez asea eta mukuru betea dela mundua. Asmoak
gauzatzerik iritsi al zuten?

Guatemalako aldian lortu zutena (1950-55) ez dago ukatze-
rik. Eredutzat erabilitako literatur euskararen mugak muga izanik
ere, eta jorratutako gaiak edo hauek jorratzeko ikuspegiak nagusi-
ki ortodoxoak, 6 lehen ahalegin baliozkoa izan zen frogatzeko hain
zuzen euskal kultura nazionala egingarria zela, eta euskaraz landu-
tako kulturak ez zuela zertan herri-kulturara mugatu .

1950ean, Julio Urkixo hil ondoan hasten da Euskaltzaindia
bilerak euskaraz egiten, bereziki F . Krutwigi esker, 1954an Do-
nostiako Egan-ek aldizkaria indartzeari ekiten dio, eta euskara
hutsez argitaratzeari ; 1956an Jakin sortzen da, Euzko-Gogoa-ren
funtsezko helburu nagusi berberarekin, hots, euskara eta kultura
uztartu, eta Euskal Herri euskaldunaren erronka . Eusko Ikaskun-
tzaren batzarretan, aurrerantzean euskararen premia gordinago
sumatuko da . Jakina, aipatu ditudanetan beste hainbat eragilek
ere izan zuten zerikusia ; haatik, euskararekin zerikusia zuen guz-
tiarekiko giroa ez baina desgiroa zegoen garaian, Euzko-Gogoa-

ten ekarria hor dago .
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Hirurogeita hamar bat lankide izan zituen aldizkariak . Aldiz-
karia izan zenaz, Joseba Intxaustik ikuspegi orokorra emana due-
nez,7 aldizkariaren gune eragileari erreparatuko diot, euskal troika
edo hirutasun santuari, hain ezagunak ez diren edo ez diratekeen
argibide zenbait tolestatzeko asmoz .

1. 3 . Eragileak
Ezaguna denez, aldizkariaren bihotz hiru izan ziren: Orixe,

Jokin Zaitegi eta Andima Ibiñagabeitia. Orixe ezagunagoa da,
batez ere Paulo Iztuetak haren jaiotzaren mendeurrenean egin-
¿1 1co '1anan esker, eta i oxe ?\zurmenáiic'Dere áiáe eta 'Kontra
agerturikoak direla medio . Zaitegi ez da hainbeste aztertu, nahiz
Euzko-Gogoa-ren zuzendari gisa eta 1956an Arantzazuko Ba-
tzarrean aldeztu zituen iritziengatik, eta Baiona ondoko Villa
Izarra-n egindako lanagatik ezaguna baden, here olerki eta itzul-
penez bestalde. Gutxien ezagutzen dena, zalantzarik gabe, Andi-
ma Ibiñagabeitia da, aurrekoaren edo aurrekoen eskumakila edo
idazkari histzat hartua izan delako edo. Orixe zein Zaitegi, biak
itzuli ziren Euskal Herrira, 54an eta 56an hurrenez hurren; Andi-
mak aldiz, Caracasen utzi zituen gorpuzkinak . Beharbada, Iriña-
gabeitia da gutxien ezagutzen dena, idatzi zuen onena aldizkarie-
tan idatzi zuelako, eskuratzen zail diren kazetetan . Orixe baino
ezezagunagoak direlako orduan, hura utzi eta beste bion berri
emateari ekingo diot .

Zaitegik eta Andimak, beste jesuita nobizio euskaltzale ba-
tzuen arrimuan, gerora euskal lanengatik ospea iritsi dutenak hala
nola, Lauaxeta, Plazido Muxika eta besteren bat, Elerti Bazkuna
eratu zuten Loiolan 1922an . Alta Apalategi zuten buru, eta ez da
ahaztu behar Olabide Loiolan zegoela orduan. Guztiok literatura
unibertsaleko maisu Aita Estefania izan zuten, eta honek irakatsi
zien munduko literatura bezala Euskal Herrikoa maitatzen. 20ko
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hamarraldian erabaki gogorra hartu zuten : curen aberri-hizkun-
tza euskara zela erabaki zuten, ez halakotzat irakasten zieten gaz-
telania . Jabetu ziren Euskal Herria morroi-herria zela Olabidek
adierazten zien bezala, eta hala izateari utziko bazion, greko-
latindarren kultura beretzea noraezeko zuela . Lanarteak baliatuz,
loar¡ orduak ostuz, literaturobra nagusitzat jotzen zituztenak it-
zultzeari ekin zioten auzolanean . Berebat, euskaraz landu gabe
zeuden kultursailak jorratzeari ere . Orixek zioena, hots, euskarari
maite-malte egiten ziotela, konparazio gutxi-asko irri-eraginga-
rria baino gehiago da, zalantzarik gabe . Alabaina, bateko erbeste-
ratzeak -maisu- praktikak egitera Hego eta Ertamerikara 1929-
32, eta gero Lagundia Espainiatik kanporatzearen kariaz Belgika-
ra 1932-36, besteko Espainiako gerraren ondoriozko zoritxarrak,
edota euskal argitaletxeen interes falta nahiz ahultasuna tarteko,
kontua da jesulagunen bazkunon inguruko euskal idatziek ez
zutela zabaltzeko aukerarik izan .

Belgikako erbestean, Marneffe-ko jesuitagaien euskal elerti
bazkuneko zuzendaria Jokin Zaitegi izan zen, eta honen lagun-
tzaile finena Andima Ibiñagabeitia, harik eta honek, 1935ean,
Lagundia uztea erabaki zuen arte . Dirudienez, Marneffe-n eta
bestetan egindako euskal idatzien gordetze-lana Andima Ibiñaga-
beitiaren ardurapekoa zen, baina 1936ko gerraondoan, hau Deus-
tuan bizi izan zen etxean izandako sutea zela bide, direlako ida-
tziak, tamalez, suak erraustu zituen .

1920ko hamarkadan egindako ametsei, eta hartutako konpro-
mezuei eutsi egin zieten urteetan eta ezbeharretan gaindi . Lizar-
dik hain egoki adierazitako ametsa, harako euskara noranahiko
egite hura gauzatzeko ordua noiz iritsiko eta nola prestatuko aritu
ziren ahaleginean . Jokin Zaitegik aldizkaria argitaratzen hasteko
era iritsi zuenean, aldizkaria nagusiki here ondasunez -Guate-
malako Landibar ikastetxeko zuzendari izanik ateratzen zituen
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sosak- bazekien Andima Ibiñagabeitiagandik laguntza osoa ja-
soko zuela . Hau Parisen zegoen, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu-
etan lanean, Jose Antonio Agirre, Monzon eta gainerakoekin
harreman estuan . Ez zuen Jaurlaritzaren aldetik euskal grinarik
sumatzen, ezta Monzonengandik ere horrelako kultur aldizkari
nazional bat sortzeko, eta Zaitegi zirikatzen zuen horretara .

Zaitegik ordea, aldizkariari prestigioa eta kalitate gorena ema-
teko Orixeren luma behar zuen edo nahi zuen . Bai lortu ere .
Orixeri soldata eskaini, eta sei hilabeterako lankideburu izatea
lortu zuen . Aldizkariaren bizitza ekonomikoa harpidedunen ekar-
penen eta Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzen gorabeheran egon
izan balitz, bigarren alerako erreka jo zukeen. Orixek Monzoni,
Baionako Herria informazio-astekariari Euzko-Gogoa-ri baino la-
guntza gehiago eman izana leporatzen zion . Jaurlaritzak ez zion
euskaran oinarrituriko kultur abertzaletasuna sustatzeari lehenta-
sunik aitortzen . Ematen zion laguntza urria baino urriagoa zen .
Esan liteke Jokin Zaitegik Guatemalan egon zen aldian, aldizka-
riaren diru-premiak berak estaltzen zituela bere ondasunez . Eus-
ko Jaurlaritzaren babesera biltzen denean, Miarritzen, berehala
joko du behea .

Zuzendari izateaz gain, zer egin zuen Zaitegik Euzko-Gogoa-ri
dagokionez? Atarikoez gain, olerkiak argitaratuko ditu, Orixe
olerkari eredu-etsiari irudimenezko elkarrizketa egingo dio, ho-
nen Euskaldunak poema nazionala goretsiko du; filosofo grekoen
itzulpenak eta Bidalien eginak plazaratuko ditu, artikulu filoso-
fikoekin batean hala nola Rousseau, eta Heideggeri buruzkoak .R

Mundugerraren ondoko mendebaleko gizartean existentzia-
lismoak gora handia zuela, askoz sendoago etsiko gintuen Zaite-
gik euskaldunok: omen genuen sinestez, itxaropenez, eta goi-
maitasunaren kariaz; Jainkorik, itxaropenik eta goi-maitasunik ez
zuten existentzialista ilunberak baino . Zaitegi Orixerekin batean

53



euskal ortodoxiaren zaindari izan genuen Euzko-Gogoa-ren orrie-
tarik. Euskal Herri guztian herri xehe nahiz ikasi, eliztar nahiz
prakadunen artean euskara zabaltze eta lantzearen aldeko bo-
rrokalari suhar batetik, eginahalean Euskal Ikastetxe Nagusia zi-
mendu beherenetik erpin gorenetaraino eraikitzearen aldeko lan-
gile gartsu, eta aldi berean euskaldun fededunaren ortodoxia zain-
tzaile bestetik.

Andima Ibiñagabeitiagana etorriz, Zaitegik Orixeri bezala,
Jon Miranderi egiten dio elkarrizketa, esanguratsuki Olerkariare-
nean izenburua ezarriz . Honen kasuan ez da irudimenezkoa, au-
rrez aurrekoa baizik, Parisen, Miranderen etxean burutua . Hitz-
jardunaren harian, Mirande olerkigintza formalki, metrikoki-eta,
berritzeko egiten ari zen ahalegina goratzen zuen Andimak ; hala-
ber, gai berriak jorratzeko egiten ziharduen lan txalogarria. Nork
bere barrua den-denean agertzeko duen eskubidea eta are beharra
ere aldarrikatzen zuen, euskal literatura hipokritatzat etsiz, eta
euskal idazleek barruko isuria amarruz estaltzearen kariaz azaltzen
zela hain zerutiarra arrazoituz. Egia objektiboa eztabaidatzeari ez
dio ekingo Andimak, Zaitegiri eta Orixeri kontrarik ez die hotte-
tan egingo, apika bere baitan nahiko ados dagoelako, baina euskal
literatura hedatzeko eta egurasteko, idazleek erabat zilegi dutela
egia subjektiboa bere lanetan agertzea aldeztuko du, are, horixe
dutela eginbide azalduko. Dakizuenez, Orixek oso bestelako adie-
razpenak egiten zituen : ederra onaren mendean lotzearen aldekoa
zen, estetika moralaren azpian jartzearen aldekoa .

Zentzu politikoan euskarari egurats zabala opa izatea eta ez
zintzotasun antzu hilgarria nazio-ikuspegian defendatzen zuen .
Geroxeago Gabriel Arestirentzat poesia mailua zen bezala, Andi-
ma Ibiñagabeitiarentzat euskara arma zen . Euzko-Gogoa-k Guate-
malako lehen urteetan eskaini uztaren balantzea egiten zuen, eta
erakusten zien abertzale ikasiei bidea huraxe zela, euskara zernahi-
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tarako erabiltzearena . Hari honetara, adierazgarria da literatur
euskararen gainean, literaturarako hautatu behar zen euskalkiaz,
bi urte inguruz luzatu zen auziaz bere iritzia non argitaratzen
duen, Alderdi-n hain zuzen . Eztabaida Gernika aldizkariak bide-
ratu zuen, baina Andimak, nahiz Gernika-n ere horretaz idazlan
labur bat idatzi, bere ikuspegia Alderdi-n eman zuen, alderdiaren
aldizkarian. Lapurtera klasikoaren aldekoek harroturiko auzian,
hauei dohain baliozkoak aitortzen zizkien, nahiz bat-batean jauzi
handiegia zatekeelakoan, eta gipuzkera osotuaren tradizioa ain-
tzakotzat jotzen zuelako, honen aide makurtzen zen . Baina, fun-
tsezkoena, lapurtera klasikoz zein gipuzkera osotuz, kultura na-
zionala euskaraz burutzearen noraezekotasuna, ezinbestekotasuna
zen, 1953ko udan, Donibane Lohizunen alderdiak antolaturiko
ikasbatzarrean alderdikideei azaldu zien bezala . Euskara tresna
egokia zen kultura egiteko, eta egokia zenez, erabili beharrekoa
Euskal Herria eraikitzeko. Euskara lantzeko eta aberrian barna
zabaltzeko gauza ez zen herria, nola izango zen ba gauza hau
askatzeko!

Ildo beretik, Parisen etsirik zela bere alderdikide praxi erdal-
dunekoekin, Zaitegik Guatemalatik luzatzen dion deiari baiezkoa
ematen dio, eta bi urtez, 1954-55, bera izango da aldizkariaren
atarikoak idatziko dituena, zuzendariaren oniritziarekin -kexuak
agertzen zituen adiskideei egindako gutunetan, zuzendariak bere
idatziak goitik behera miatzen zizkiola eta- . Hortaz, Zaitegik
egindakotzat hartua izan den atariko kritikoa, praxi erdalduneko
jeltzaleak jorratzen zituena, 9 Andimarena da . Andimak argitaratu
zuen bezala, Bizkaiko Eliza euskara-itotzailearen eginak aurkez-
ten zituen txostena . 10

Euskara arma politikotzat hartze honek, besteak beste, baina
nagusiki ikuspegi honek esango nuke, darama Eusko Jaurlaritzak
Pariseko Batzarrean (1956) onarturiko politika ez onartzera, eta

5 5



Caracasen beste lagun baten arrimuan sortutako Irrintzi aldizka-
riaren orrietarik hem txiki menderatuen elkartzea proposatzera,
eta Caracaseko Galeusca independentziazalean Euskadiren or-
dezkari gisa esku hartzera .

Oso garbi zeukan Andima Ibiñagabeitiak Euzko-Gogoa-k gi-
zaldi bernia eratu zuela, eta abertzale zaharrek nahiz gazteek bi
gauzetan etorri behar zutela bat : independentzizaletasunean, eta
aberri-hizkuntza bakarrean, euskaran, alegia . Ez al gaude, egun,
abagune historiko egokian, gisa honetako zubigileen gozogabeko
Ian hisiatuari, esker hoberik egiteko?

Gatozen Orixegana . Honek, lehenengo eta behin prestigioa
eman zion Euzko-Gogoa eta euskarari . Berak bere idazlanez lortua
zuenaz gainera, Gernika-ren orrietarik euskarak hitz berriak sor-
tzeko, gauza gorak egoki adierazteko duen trebezia aipatzen zuen,
auzo-hizkuntza indartsuak baino egokiagoa dela azpimarratuz,
teoriaren plazan bere iritziaren aldeko argudioak tolestuz, eta
axolazkoena, euskaltzale askorentzat, esan guztia praxian froga-
tuz. Liburuen -gogora Urte guziko Meza-bezperak, Euskaldunak,
Agustin gurenaren aitorkizunak, Jainkoaren bila, gerraurrean ida-
tzitakoez gain- eta artikuluen bidez. Beste kontu bat da, eredu
jarraigarria bank jarraigaitza ezarri izana .

Euskarak hain noraezeko zuen itzala emateaz gain, ortodoxia
filosofiko eta estetikoa estu lotzen eta tinkatzen -irakur eder eta
antze-ri buruzkoak- ahalegindu zen . Ezaguna da Orixek Txillar-
degiren Peru Leartzako nola epaitu zuen: buruz egina ez baizik
burutik egina . Honetan lizunkeria ez baizik pentsamendu hetero-
doxoa gaitzesten zuen. Ezezagunagoa da euskara eta liburu lizu-
nen gainean eraiki zen eztabaida, eta kontu honetan zer aldetara
jotzen zuen idazle orexa-uitziarrak .

Jon Mirandek olerki erotikoak eginak zituen 1950-52 urtee-
tan eta Andima Ibiñagabeitiak makinaz joak. Honek ArsAmandi
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1952ko udan itzuli zuen . Salbatore Mitxelenak Susaak olerki
lizuna idatzia zuen garaitsuan, eta Nemesio Etxanizek Griñen loa
besteak beste . Andima Ibiñagabeitiak ez zuen etsitzen Zaitegik
honelatsu adierazten zuen asmoarekin : gure gurasoen guraso zire-
nen hizkuntza eta gogo garbi kristaua lantzea dagokigu euskal-
dunoi. Mirande, Krutwig, Peillendarrekin-eta zebilen Parisen, eta
gazteon nahiak eta sentierak zapuztu beharrekoak zirenik ez zion
irizten; aitzitik, hauspotu nahi zituen, Nemesio Etxanizen ahale-
gin abangoardistak hauspotu nahi zituen bezala . Berak eraiki zuen
auzia 1952aren bukaeran, Pariseko Euzko-Deya-ren orrietarik,
eta aide batean Mirande, Andima, eta Nemesio, ñabardurak ña-
bardura, euskal literaturak erotismoari leku egitearen aide ; eta
bestean, Lafitte, Aita Chabagno, eta Zeferino Xemein ; eta jen-
daurrean ez, baina gutun pribatuetan Orixe ere kontra nabarmen,
zinema eta literatura kontzientzietan egiten ari ziren sarraskiak
zorrotz gaitzesten .
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2 . Pentsamendu modernoa

2.1. Sarrera
Klasikoa, modernoa ; ortodoxoa, heterodoxoa; adjektibo

konplexuak inondik ere . Zaitegi ez zen Orixe, are gutxiago Andi-
ma. Baina, jakina, haiek ideologia, filosofia, moralaren ikuspegia-
ren aldetik elkarren artean antzekotasun gehiago zuten, Krutwig
batekin, Mirande batekin, edo Txillardegi batekin baino .

Miranderen idazlan kritiko zorrotzak, euskotar eta euskaldun
gehienen Liste sendoen suntsitzaile gupidagabeak, hala nola : «Eus-
kaldun gudu-zalduntza baten beharrkiaz», «Euskaldungoaren
etsaiak», «Liburu lizunetaz», «Abertzaletasunaren inguruan», eta
beste hura, Gernika aldizkariko zuzendari I Fagoagari igorri gutu-
neko hura :

Cependant, il est bon que vous sachiez qu'on peut être Basque et
même Basque patriote, et pourtant, et plutôt à cause de cela, vomir ce
mélange de democrassie (sic) chrétienne, de youtrerie et de fiant-maço-
nisme qu'est en ce moment ce qu'on appelle `le nationalisme basque"'

1951-53koak dira, ondokoak ondoko . «Euskaldun gudu-
zalduntza . . . »ko hura ere :

Euskaldunak zinezko demokratak behin ere izan direnik Liste ez
dudala aithorr dut non ez ba da azken garai huntan, atzerritikako era
sozialak ekharri landerreriak, atzerritarr ikastetxeak eta Tomako Eli-
zaren kristaudemokraziak deragieten influentza hirurkoitza dela zio .
Euskaldunetaz mintzatu izan den errankhunik zuhurrena Le Play
soziologuarena zait : lurginzalduntza bat zirela, alegia .

rt . 7 ütwrgï rcÏ Cd1Tldtau ri Kî~~Pd~Jiti i ia~Zi[âsl ..xs ie aa, t ca
zinez sineste bistakoen, onartuenen, eta maitatuenen azpikoz-
goratzailea .

Getxotar helenistak berak ere bazterrak harrotu zituen, eskan-
dalubiderik eman zuen oihartzun handiko artikuluen bidez . Orixe-
ren Euskaldunak poemari la apoteosis deljebismo deitu zion; Txi-
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llardegik «odol-gabetuen diorama, euskaldun-anemikuen pasadi-
zu-sorta gexa» ; baina, Euskaldunak-i buruzko balorazio desberdi-
nek zatiketa sortu bazuten ere, Lafitteren kritika batzuk gorabehe-
ra, nagusiki geroago gertatu ziren, 60ko hamarkadan . Orobat,
grekozaleak Budari eskaini zion poemak edota gizabide edo hu-
manismoaz egindakoak zeresan eta arbuio ugari sortu zuten ; ala-
baina, belaunaldi-talkarik gogorrena, pentsaera nahiz sentiera
desberdinen arteko tirabirarik biziena, nago delako zorioneko
existentzialismoak sortu zuela, poesia sozialak eta, marxismoak
eta, baino lehenago . Beharbada, Mirande eta Krutwig hetero-
doxoegiak ziren, jatorriz eta jitez ere euskaldun batezbestekotik
arras aldaratuak, eta hauen esanak eta eginak ez ziren hain aintzat
hartzekoak edo, bestela esan, axolagabeziaz indargabetzekoak ;
baina, Txillardegik Leturiaren egunkari ezkutua plazaratzean, eta
handik hiru urtera Peru Leartzako erditzean, eta Unamuno, Sar-
tre, Camus, Heidegger, eta horiek euskal kulturgiroan hedatzean,
inoiz baino gordinago azaleratu ziren diferentziak.

Paulo Iztuetari-eta idazlantxo bat bidali zien Orixek, haiek
Arratiako Areatzan ikasle zirela . Iztuetak existentzialismoaz ar-
tikulua idatzia zuen Arnas aldizkarian, eta horregatik erantzuki
egiten zion Orixek, delako mugitnendu horri garrantzi gehiegi
ematen ziola eta . Filosofia hark ez zuela harentzat misteriorik, eta
laster saiatuko zela larrugorritan ipintzen . Peru Leartzako-k eman
zion bila zebilen aukera, eta Jakin-en argitara zioten delako iruz-
kin hura, gutxi gorabehera tesi famatu harekin bukatzen zena :
liburu hau buruz ez baizik burutik egina dago .

Hori hamo lehen Txillardegik Iñaki Bastarrikaren kritikari
erantzun behar izan zion. Honen arabera, kristau moral nahiz
etika naturalaren ikuspegitik zer jorratua bazuen Leturia-k, eta
hori baino gehiago, gizon euskaldunaren tankerarik ez zuen, Eu-
ropako literatura xurgatu ondoan asmaturiko -asmatu, zentzu
txarrenean- imitaziozko iratxoren bat baino ez zen . Orixek, gora-
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go esan bezala Peru Leartzako (1960) agertzean ekin zion azpijo-
rrari, barrenak isilik egotea ez ziola uzten eta ;

Leartza, liburu ontako giza-nagusia, europear biurtu zaigu, izurri
gaizto batean, behintzat . Ez dugu emen olakorik bear . Naiko gaitz
daukagu leen ere ta naiko kezka, oraingo gizaseme batzuei iruditzen
ez ba'zaie ere."

Idatziz jorratu baino lehen, aurrez aurre ere kondenatua zion,
erdaraz, Orixek Txillardegiri, hura Ategorrietako erietxean zela
hau ikustaldia egitera joan zitzaionean :

ni etsistentzialismotik bertan somaturik, nunbait, filosofia ho-
rren kontra mintzatu zitzaidan gogor . 13

Zeruko Argia-n argitara zen artikulu honetan bertan, 1969an,
adierazten zuen garaia iritsia zela Orixeren aide eta Orixeren
kontra hitz egitekoa, hamabost bat une lehenago aide ez bazen ez
baitzitekeen mintza. Aldeko gutxiago aurkitzen zion kontrakoa
baino. Beste hamarraldi batzuk behar izan dira, Orixe berreskura-
tu, eta bere lekua, edo here dohainak eta hutsak bestela ikusteko .
Baina, gatozen dagokigunera, 1955erako Txillardegik ezagutua
zuen Orixe idazlea ez ezik Nikolas Ormaetxea gizabanakoa buruz
buru, eta garbi zekusan Ormaetxea erdaltzale, berritasun ororen
gaitzesle itsutua, eta here Uitzi-Orexako arkadian bizi zen mis-
tikoa, orotan mistikoa, ezin izan zitekeela belaun gazteen buruza-
gi intelektual .

Jakina denez, Koldo Mitxelena Egan-etik Txillardegiren aide
agertu zen . Leku bat egin nahian zebilen belaun berriaren aitzin-
dari jotzen zuen hau. Antiguatarrak sortaldera jo zuenez kultura-
ren bila, Europan bertan badugula zer aukeratu zeritzon, besteta-
ra baino lehen Peñaflorida eta zalduntxoek XVIII . mendean urra-
tu bideari urratu berriak ematea esate baterako ; baina, diferen-
tziak gorabehera onuragarri zeritzon Txillardegiren ekarriari .

Gabriel Aresti ere abiatua zen literatur eta hitzaldigintzan,
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poesiaren poetikaz, antzerkiarenaz . Poetak mandatua beharrezko
zuela, funtsa, eta, jakina, forma, azal egokia ere . Mirande eta
Krutwigen heterodoxia urtuerrazagoa zen inondik ere, geroz he-
datzenago eta barrentzenago zen zorioneko existentzialismoa bai-
no. Ez da ahaztekoa hizkuntza ereduaren aldetik, Joseba Intxaus-
tik Orixerekin izandako eztabaida . Orixeren ospea eta eredugoa
ez zen jadanik arrakalagabea, artesitua baizik .

Baina, existentzialismoa ez da bakarra izan ; ez da era batera
ulertu, askotara baizik . Joxe Azurmendik azaldu duenez, existen-
tzialismoak kultura zaharraren ihesi mintzaira bat jartzen zuen
eskura:

paradigma bat, unibertso bat, globalki aurreko guztiarekin haus-
teko (erlijioarekin, politikarekin) eta salto batetik mundu berri ba-
tean paratzeko . t4

Alde batera kulturako eta gizarteko alor guztiak bereganatu
zituen (janzkera, orrazkera, zinema, eleberria, antzerkia . . .), eta
izen batzuk aipatzearren, Kafka, Rosellini, Ingmar Bergman,
Heidegger, Unamuno, Camus pentsatzeko eta sentitzeko giro
horretan partzuer izan ziren ; baina, bestera, hertsikiago filosofia
moduan ordurainoko ordena tradizionalaren suntsipenaren, ba-
lio-trukaera errotikoaren, nahas-mahas eta kaosaren eragile izan
zen, pentsamendu tradizionaletik behaturik, guztiz irrazionala .
Sartreren esanetan existentzialismo ezberdinek (kristaua, ateista)
elkarrekin partekatzen zutena existentzia esentziaren aurretik ipin-
tzea zen .

Sartreren pentsaera laburkiro hona ekarriz, gizakia ez dago
definitzerik, hasiera batean ezer ez delako . Hasieran ez, etorkizu-
nean izanen da, eta izanen da, nola egin duen bere burua, ha-
lakoxea. Ez da beraz, giza izaterik, ez baita Jainkorik horrelakorik
asma dezakeenik . Askatasun hutsa da, izateko ahalmen huts . Atzo
ezer ez, bihar, gaurkoan egin duena . Abertzale zaharrek betida-
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niko euskaldun fededun zintzoak, gure historian zeharreko izpiri-
tu demokratikoa hartzen zituztenean ahotan, hazaldi gazteek ihar-
dukitzen zieten : herrientzat axolazkoa ez da zer izan diren, baizik
bilakaeran zertaratzen diren .

Honen guztiaren ondorioa zera da, Jainkorík ez bada, ez dugu
baliorik zeini heldurik, gure jokalegea zuzenetsiko duen gure
izateaz gaindikako legerik. Itsasoan galdurik, izar eta iparrorratzik
gabe, jitoan .

Txillardegiren adierazpenak :
Gerratearen ondoko garai haiek, existentzialismoaren garaiak

ziren . Eta gu giro hartako seme ginen, dudarik gabe . Baina 1950erako
(alegia, gazte-gaztetandik) Bilboko ikasle talde hartako gehienok,
izkutatu beharrez etxetik ihesi aldegin beharra, komisaria, gartzela,
`dastatuak' genituen jadanik . Nor here mailan eta modura, euskal
militante abertzaleak ginen . Sartreren 'authenticité'aren aldeko dei
sutsuek ere, konpromezu politikoak hartzera bultzatu gintuzten . Eta
laburki, hitz gutxitan, neure burua orduan definitu behar izan banu,
honelako zerbait erantzungo nukeen, ustez eta nahikundez bederen :
«Ni existentzialista abertzalea naiz ; eta intelektual konprometitua,
engagé frantsesez» . 15

2. 2. Indargintza
Autore beraren lekukotasunak bilduz :

Besteak beste, eztabaida gogorrak egon ziren 1957-1958 urtee-
tan borroka-moduari dagokionez . Ekin-eko sortzaileen arteko ba-
tzuk militante katoliko gogorrak izanik, oso-oso uzkur agertzen
ziren bortxa politikoaren erabilpenaz ('violencia'renaz, alegia) . Gar-
bí geneukan denok sistemaren barrutik sistema zerbait aida daite-
keena. Baina benetako aldaketak egiteko (aldaketa 'iraultzaileak',
esango genuke ondoko urtcetan) sistematik at jarri beharra zegoela
uste gcnuen (gaur egun ere gauza bera pentsatzen dut, bidenabar
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esateko) . Legetasunetik at jokatu behar zela, hitz batez . Legetasune-
tik at jarrita, berriz, bi bide ikusten genituen : Gandhiren borroka
bortxagabea, batetik; edo-ta, jakina, bortxazko borroka, bestetik
(EHH, 195or .) .
Bortxa instituzionalizatuari buru nola egin erabaki beharreko

garai honetan, bil ditzagun testigantza banaka batzuk. Oker bana-
go zuzenduko naute, ez dut uste Salbatore Mitxelenak, Andima
Ibiñagabeitiak edo Nemesio Etxanizek Txillardegirekin-eta gai
honetan zerikusi zuzenik izan zutenik. Gatozen S. Mitxelenaga-
na, eta jarrai dezagun Unamuno ospetsuarekiko irudimenezko
elkarrizketa dialektikoan zer arrazoibide darabiltzan :

Jator mintza aiz, Abendats, Euskal-Miñari buruz. Aiurri on jo-
tzen eztiguten etnologuck, Erri paketsu alai patxaradun zoriontsua
omen gerala diñoten ezgutxi oiek danek, urgafia ta olatu aparra
besterik etzigutek begiztatzen, fotografian antzo, barrunpeko bioz-
kada asalda urduriak aztarrendu ere gabe [ . . .] Gaurko Euskal Miña-
ri alare ai~ har aalzlri_zinr ,dhrnrlarc, P~si~,ta ~i rk_,~ ta ih~ie a , a P
nik nai nuken bezin erasokorra, ortzakalaria . Bildotxegia jotzen diat
otzanez; olloegi, kollonez; untxi edo, eramapenez Kristau eramape-
nak horrela bear dula? Ez, jaunak, ez . Kristo ez uan horrela parisai-
tarrei ordañak eta bost arpegiratzean . Ezta Iñigo ere, Alkalako Figue-
roatarrei ortzak erakustean [ . . .] Etzazutela nastu kristautasuna ta
gizajokeria . Oso bi dirata bata naiz bestea. Gizajokeriak ondatu
gindun karlistetako gerrateetan, ta orobat azken Bizkai gudatean,
neronek aurrez gaztiatu nizutenez . Liberalon ezpaloitik begiratuz
konturatzen da bat, gizajokeri orrek zenbat ondamendi dakarkigun,
nola egoak jaten dizkion gure gerezko joranari, aundi goseari, croari,
idealismuari, zernaitan zirt edo zart egin bearrari . . . Gizajokeri on
astintzen eztugun bitartean, alperrik izango dira gure negar antziak,
ez gera nik nai nuken bezela ezer `ikaragarririk' egitera elduko,
ekintza ederrenak erdoituko dizkigu eta ez gera sekula mende t'erdi
ontako giltzapetik jareingo . Argatik ni ez nazute ixilduko aldarrika
nire betiko leloan, naizta zuek jaramonik ez egin : 'Jetxi mando
gañetik!' 'Imponéos!' 'Eraso, erasogile bakoitzari!' . 1 6
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Idatzi hau hortxe 1956-57 ingurukoa da . Jose Antonio Agi-
trek deituta Parisen, 1956an, Lehen Euskal Mundu Batzarra egin
zen garaitsukoa .

Ondorengo hau ere, Andima Ibiñagabeitaren artikulu hau ere
garaitsukoa da:

Eta herri txiki guztiok demokrazia ustel horiengan begiak ezarri-
ta egon ginen, gure aberri txikiok mendetasunetik aterako zituzte-
lakoan. Harrezkero arbolek aldatu dituzte hostoak, hala ere gure
herriak ez . Inoiz baino ere zori okerragoan dago demokrazia ustelen
eskaintza faltsuak direla bide, halen maltzurkeria, gczur eta zinismo
zitala direla eta [ . . . ] Beude aide bateaa gizontasuna eta zintzotasuna
saldu dituzten demokrazia, aristokrazia, prolekrazia, hitz batean esan,
krazia mota ustelak oro [ . . .] . Zinez Euskadiren zoriona nahi baldin
badugu, Sabinen labe gorian geure bihotzak goritu behar ditugu
herdoil kaltegarri guztietatik garbi atera daitezen . Hark aldarrikatu
eta tinkatu zuen ASKATASUN BETEA iristeko, indar guztia-k barn
ditzagun aski-gabeko borrokari ekiteko . Izua (terror) erein behar
baldin badugu, bihur gaitezen izukari, eta odola jario behar bada
odolkari . Askatasunaren ordain-saria garestia da izan ere, urrea bai-
no garestiagoa, bizia bera baino ere bai . ASKATASUNA! Horra
Irakaslearen ondorea ."
Bai Salbatore Mitxelena eta halaber Andima Ibiñagabeitia ere

erbestean ziren aldatu ditugunak idatzi zituztenean . Nemesio
Etxaniz ez, hau Donostian zen honako burubideak zerabiltza-
nean:

Euskaldunok burgestu egin gara ; dirutu eta bigundu. Guztiek
seme-alabak karreradunak nahi dituzte . Laster euskaldunok kapita-
lista gorrotagarri egingo gara, eta koreanoak [etorkinak] izango dira
hemengo proletarioak. Gure arrean, gainera, egundoko integrismo
pixua dugu: lehengoan Zipitria andereño erremin hori aho bete
hortzekin gelditu zitzaidan, Patxi gorra beste mundura bialtzeko
kezkarik ez nukeela izango esan niolako . Ezin zitekeela hori egin ;
etzela zilegi . Esan niona : zilegi ez ezik, barkamen osoa irabazteko
lana zitekeela . Herria zapaltzen eta hainbeste urtetan, guzien eskubi-
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deak jaten bizi dena, ezin garbitu alajaina! Horrelako burukerak
galtzen ez diren bitartean, ez dugu ezer handirik egiterik . Euskaldu-
nok bide bat besterik ez dugu : israeldarrek hartu zutena : hizkuntza
piztu eta indartu, eta izkiluak zorroztu . Hori egiten ez duen herriari,
ez dio inork begiratzen, ez demokratek eta ez Elizak . Gaizkilerik
handienak, berriz, aurrcra irteten bada, nahikoa begiramen insten
du bai demokraten aldetik eta bai Elizaren aldetik . Gizon handitzat
saldu ohi izan dizkiguten Karlomagno eta haren kidekoak, zer ziren,
lapur eta gaizkile handi batzuek baizik? Beren gurasoengandik jaso
zituzten lurrez etziren asetzen eta inguruko kristau erregeei lapur-
tzen zizkieten beren lurrak . Hala ere, aginpidea insten zuteneko,
beti inguratzen zituzten beren gaizkiginak bedeinkatuko zizkien
nahi haina obispo . Zoritxarrez, hori da edestia, eta horrela jokatu
izan dure gure gainetikoak . . . Gure arteko prudenteek, ostera, azke-
nik ez dute (1961-VI-17) .' 8
Gorago berariaz eten dugu Txillardegiren lekukotasuna, bor-

txa instituzionalizatuari nola gogor egin erabaki beharrez ari zire-
la. Jarraipena eman dezagun :

Urte oso batez, gutxienez, zenbait taldetan eztabaidatu zen pun-
tu larri hau . Bortxarik gabeko borrokaren aldekoek, Ghandi aipa-
tzen zuten ; eta gose-oporrak, gizarte-desobedientzia, eta abar. Baina
hutsune hat egotea aitortzen zuten : Franko ez zela britaniar sistema .
Gehien-gchienak, horretara, eta piskanaka, borroka gogorraren aide
lerratu ziren . Kondairaren ikasketak, bestalde, honetarantza bultza-
tzen gintuen : Israel, Tunez bera . . . eta zer esanik ez Irlanda, Polonia,
etab. Gure organizazioak bost 'adar' zituen orduan: Talde Adarra
[ . . .] ; Idazketa Adarra [ . . .] ; Gaztigutza Adarra [ . . .] ; Agiriko Adarra
[ . . .] eta Zabalketa Adarra [ . . .] Seigarren adarra, beraz, azkenekoa,
gero beste bostak irentsi edo gaindituko zituena, Ekintza Adarra zen,
1958an sortua [ . . .] Adar honek bere hastapenetan, eta Manzanas-en
kontrako atentatua gertatu arte [ . . .] giza-odolezko kolperik ez zen
cgon. Zortzi-hamar urtez, hitz batez, ETAk ez zuen biktimarik
eragin (EHH 196) .
Baina, Joxe Azurmendirengana berriro ere itzulita :

65



Sartreren Hitzaurrean ere hauxe irakurtzen genuen : 'Erregimena
orohar eta zuen gogoeta ez biolentoak ere zapalketa milurtezko
bateé baldintzatuak badaude, orduan zapaltzaileen aldean zeurok
paratzeko bakarrik balio du zuen pasibitateak' . H. Marcusek era
kasik probokatiboan formulatzen zuen : En términos defunción histó-
rica hay diferencia entre violencia revolucionaria y reaccionaria, entre
violencia practicada por los oprimidos ypor los opresores . En términos de
ética ambas formas de violencia son inhumanas y malas, pero ¿desde
cuándo la historia se hace de acuerdo con normas morales? (Tolerancia
represiva, 1969). Holatsu da Camusen pentsamendua ere. Bortxa
'onartu' beharra dago, historiako (gizatasuneko) elementu bezala .
Eta bortxa historian onartzea, gizakiaren tragedia onartzea baizik ez
da. Zenbait lantzetan -'guztion duintasunaren defentsan-` gizakiak
beste aukerarik ez du indargintzarena baino" . (OGE 48) [ . . .1

Gerraren -bortxarcn- apologiarik egitea ez da inoiz nire lana
izango: bortxa darabiltenak badaude, ordea, munduan, eta horiek
kausa justu baten zerbitzu justuan ezin sekula ibili litezkeenik, ez
dago zeruan idatzia [ . . .1 Camus, [ . . .1 indarkeria 'iraultzailearen'
aurka azaldu da pera beti eta 'askatzailearen' aide bakarrik . Teoria
unibertsal bat gabeko bortxaren aide, nolabait esateko . Triunfalismo
Babe . Biolentziaren legitimazio etsi hat, esango genuke, Euskal He-
rrian gazte askok ikasiko dion modura . (Gainera, inportantea irudi-
tzen zait hemen gauza bat gogoan edukitzea : Euskal Herrian bortxa
legitimo batjada egon badago, errealitate bat da, eta, hasteko, ezta-
baida ez da historian biolentzia legitimorik egon al daitekeen edo cz,
baizik, beti dagoen biolentzia hori, noiz jo daitekeen bidezkotzat eta
noiz ez; h.d ., biolentziaren etikaren eztabaida han guztia, Frantzian
ez bezala, Euskal Herrian bortxa faxista garailearen aurrez-aurre, eta
haren bedeinkazio katoliko eta demokratikoaren, hots, Frankoren
de fakto `bortxa legitimo' -Elizarentzat nahiz mendebaleko demokra-
zientzat- eguneroko errealitate gordinari buruz buru, eta errealitate
haren aurka, behar izan dela -eskeptikoki- meditatu . Beharbada
bortxaren Icgitimazio' eztabaida oro ad absurdum eraman beharra
zeukan egocra batean hortaz (OGE 53) .
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ANA M° TOLEDO LEZETA

Euskal narrazio prosa modernoaren atarían

1 . Sarrera
Euskal narrazio-prosa modernoaren atarira iritsi eta, gerraos-

teko euskal narraziogintza, modcrnotasunaren atarian gelditzen
da, hank eta Txillardegik 1957an Leturia-ren egunkari ezkutua
argitaratzean, euskal eleberrigintza modernoaren eraikuntzari ha-
siera emango dion arte . Txillardegik hasten duen eraikuntza,
denboraren joanean, beste hainbat eleberrigileren ekarri anitzei
esker, eraikuntza polimorfoa bihurtzen joanen da, forma desber-
dinak erakusten dituen eraikuntza, alegia .

Jakina da, modernotasuna kontzeptua mugatzea, zaila ez ezik,
ezinezkoa ere badela. Zailtasunaren iturria, besteak beste, garai
desberdinetako elcberrigintza moderno izendatu izanetik dator .
Eleberrigintza pikareskoa edo errealista deitu izan dira moderno,
baina beranduagoko eleberrigintza-modu desberdinetarako ere,
erabili izan da izendapen bera . Oro har, aurreko moldeekin hautsi
duen eleberrigintza kalifikatzeko adjektibo egokitzat jo da: mol-
deak hausten dituzten eleberriek berrikuntzak dakartzate, be-
rrikuntza horiek modernotasunaren adierazpenari lotu zaizkio-
larik. Honela bada, kontzeptu anbiguo samarra da modernota-
sunarena ; izan ere, eleberrigintza-modu desberdinak kalifikatze-
ko erabili izan da .
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Hala eta guztiz ere, modernotzat har daiteke Txillardegirekin
hasten den euskal eleberrigintza, baita ordutik hona idatziriko
eleberri ugari ere, plazaratutako guztiak ez izan arren. Eleberri
modernoak dira, garai modernoetan idatziak izateaz gainera, ga-
rai modernoetako munduikuskera azaleratzen dutelako, horreta-
rako aproposak diren formak erabiliz . Garai modernoetako mun-
duikuskera monolitikoa ez den legez, ezta euskal eleberrigintzare-
na ere: forma anizkorretara )oz, munduan lekutzeko modu des-
berdinen adierazlea da . Horrela, Txillardegik Leturiari, euskal
eleberrigintzako lehen heroi gatazkatsuari, bizitza eman zionetik,
hainbat euskal eleberrigilek istorio sendoak kontatu ditu, ohitu-
razko eleberriek kontatzen zituzten istorio ahuletatik urrutiratuz ;
edo becte bide batzutatik abiatuz, istorioak kontatzeari utzi dio,
idazketaren abenturan murgiltzeko . Dena den, ibilbide hau men-
debaldeko eleberrigintzari bizkarrik eman gabe burutzen da, oso
era arretatsu eta harberaz jarraituz bere joerak . Adi egote hori ez
da mugatu, gainera, irakurri eta aztertu dituen kontaketa-molde
horiek zuzen-zuzen jarraitzera . Izan du areagoko erronkarik: mun-
du moderno hori euskaraz adierazi . Ez zen badaezpadako erronka :
eleberrigileak hizkuntza minorizatua hautatzeaz gain, euskal gi-
zartean ibilbide normalizatua ezagutzen ez duen hizkuntzan idaz-
tea aukeratu du. Idazleak, mundu moderno hori adierazteko,
tramankulu mugatu samarra du lanabes .

Euskal eleberrigileek orok ez dure bat egin garaiarekin ; izan
ere, munduan lekutzeko modua eta mundua ikusteko era ez du
markatzen kronologiak bakarrik, ideiologiak baino . Gizarte hete-
rogenoan ideiologiak daude, munduikuskera desberdinak . Txi-
llardegiren Leturia-ren egunkari ezkutu-ko Leturia zalantzaren
harrak bete-betean harrapatu duen pertsonaia izan arren, ondo-
ren idatzitako hainbat euskal eleberritako pertsonaiak oso mundu
ziurrean bizi dira . Egileek lur irmea zapaltzen dure eta bertan oina
jarriaz idazten . Benetako baloreen sistema zeruetan idatzita due-
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naren ikuskeratik idaztea ez da preseski XX. mende honen biga-
rren erdiaren ezaugarri ; bada, alabaina, ziurtasun hauetatik idatzi-
tako euskal eleberririk, XX. mendeak onenak eman eta gero .
Kronologikoki gure egunetakoak izanik, ideiologikoki garaiki-
deak ez direnak dira.

Modernotasunaren ataritzat hartu dugu 1936ko gerra-garaitik
Txillardegiren lehen eleberria argitaratzen den arteko epe hori .
Bada arrazoirik horretarako . Atarian da, modernotasunak erakus-
ten dituen forma anitz horietakoren baten barnean ez dabilelako .
Atarian, gerraurreko eleberrigintzatik urrundu gabe, gozotasun-
maila apalagoa erakusten duelako .

Euskal eleberriaren sorrera Txomin Agirreren Auñemendiko

Lorea-ri (1898) atxikita, nahiz, erraza ez den arren, mugarri hori
zertxobait aurreratuta, beti ere XIX . mendearen bukaerako ger-
taeraz ari gara . Zernahi gisaz, sorrera berankorra da, euskal litera-
tura inguratzen duten literaturen argitan bederen . Ertaroan ber-
tan eman zioten hasiera hauek; errealismoaren garaian jaiotakoa
da euskalduna, eleberri modernotzat jo izan den eleberri errealis-
taren garaian, hain zuzen ere . Ez zuen, ordea, bat egin garaiarekin .
Sustrai erromantikodun eleberri historiko eta ohiturazkoa hartu
zuen adierazpide, molde horrek ase zuelako euskal idazlea . Anakro-
nikoa sorreraz, anakronismo horri eutsiko dio 1936ko gerra bitar-
tean, baita gerraostean ere -erantsiko diren zenbait ñabardure-
kin-, hank eta filosofia existentzialistaren oinarriek Leturiari bizi-
tza eman zioten arte .

Euskal eleberrigintza anakronikoa izan da, eleberri-idazketari
ekin ziotenen mundua oso tinkoa eta ziurra zelako, ideiak oso argi
zituztelako, noiz eta beste hizkuntza batzuetan idazten ari zirenek
«nahasiago» zituztenean . Izan, bazatekeen ideiak «nahasiago» zi-
tuen euskaldunik, balore-sistema hain garbi ez zuen euskaldunik,
mundua epaitzeko gai sentitzen ez zen euskaldunik, hain modu
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manikeoan mundua ikusten ez zuen euskaldunik, . . . ez zuen,
ordea, euskaraz eleberririk idatzi. Beraz, euskal eleberria histo-
rikoki anakronikoa izatea eleberrigileen munduikuskerari lotu
behar zaio, nahiz eta idazleok beste munduikuskera batzuk azale-
ratzen dituen euskal gizartean isolaturiko gizakiak ez izan . Irakur-
leria eskuratzeko hizkuntzaren gizarte-bizitzak berak baldintza
zahthr CdgUPL~nGYLU~n~dn, aui¿ítu -zuren 'n~KUl'icr~x7YTUnúri~xus-
kera horrekin bat zetorrenik .

Hortaz, euskal eleberriak sorreratik bertatik, 1936ko gerrarar-
te molde bakar eta jakin bati jarraitzen dio . Homogenotasun hori
eleberriratutako langaietan edo eleberrigile desberdinek hizkun-
tzaren erabileran erakus dezaketen alderen batzutan hausten da
gehienera ere . Egituratze-modua eta beronen bitartez azaleratzen
den munduikuskera dira homogenoak . 1898-1936 mugarrien
artean argitaratutako euskal eleberriak gainezarriz gero, ezaugarri
amankomunen nagusitasuna erabatekoa da.

Kontatzen den istorioa modu argian eta ordenatuan ematen
zaio irakurleari . Kapitulutan antolatzen da eta kapituluar eman-
dako izenburu denotatzaileago edo konnotatzaileagoak laburtzen
eta aurreratzen du kapituluak garatuko duena . Oso banatze per-
fektua daraman istorioa kontalari orojakileak kontatuko du,' ora-
intxe istorioa kontatuz, oraintxe iruzkinduz.

Eleberriotako protagonistak jatorriz euskaldunak dira, sal-
buespenik gabe ; jatorriz euskaldunak ez direnek ez dure inoiz
protagonismorik eskuratuko . Euskal herrietan jaiotako pertso-
naia-protagonistok balore jakin batzuei tinko loturik azaltzen
dira : euskara, kristau-fedea, aberria .

Protagonista izan ala bigarren mailako pertsonaia, beren izae-
rari tinko eusteko nola aldatzeko, bitarteko izanen dute istorioa ;
hots, beren izaera paregabea erakusteko edo-ta hastapenetako
karakterizazio batetik beste karakterizazio batera igarotzeko toki .
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Eleberriaren hasieratik bukaerara ezaugarriren bat galdu eta bes-
teren hat irabaz dezake pertsonaiak, baina aldaketa hori ez da
inoiz bilakacra baten ondorio, eleberriaren hasiera-amaieren ar-
tean burututako ibilbidearen ondorio. Ez da zaila esandakoa fro-
gatzea. Labur beharrez, adibide-pilaketara jo gabe, Resurrección
Maria Azkueren Ardi galdua (1918) ekarriko dugu erakuskari
gisa. Azkuek Emeterio Olazarretak kristau-fedea galtzea eta be-
rreskuratzea hartzen du gaitzat eleberri honetan . Ikusi batera,
gaiak ezin aproposagoa dirudi Emeterio Olazarretak kristau-fedea
nola galdu zuen eta, batipat, nola berreskuratu zuen erakusteko .
Izan ere, Azkuek prozesu baten berri emateko aukera aparta zuen .
Haatik, ez du kontatzen bilakaera hori, ez du testuratzen protago-
nistak nola egin duen bide hori. Bapatekotasunera darama fede-
berreskuraketa : Aita Mendirik Leaburun zuzendutako misto ba-
tzuetan, bapatean ikusi zuen argia Olazarretak . Molde honetara
mugatuz, 1898-1936 aldian euskal eleberrigintzak ez du aurki-
tuko eginaz doan pertsonaia . Kontatzen diren gertaeren iraupen
handiagoa edo txikiagoa, planteatzen den desegokitzapen edo
arazoa korapilatzeko da; gero, balore-sistemak agintzen dituen
legeen arabera, korapilo hori askatzeko ; inoiz ez, ordea, prozesu
psikologiko baten berri emateko .

Gerra-garaietako lehentasunen artean ez dago sorkuntza . Hala
ere, Toma Agirrek Uztaro (1937) argitaratu zuen eta «Mendi-
Lautak» 2 Loretxo-ren 3 atal batzuk . Ez batak, ez besteak dakar
berrikuntzarik. Lehenak gerrateko gora-beherak saihestuz, eta
aurreko eleberrigintzak zerabilen egituratze-modura joz, jadanik
ohiko ziren aurkakotasunak planteatzen ditu : «hiria/baserria »,
hiria benetako baloreen galduleku bezala eraikiz, eta baserria,
baloreon gordelekutzat, jakina; «pertsonaia eredugarriak/ ezere-
dugarriak» aurkeztuz . . . Ezaguna zen egituratze-moduaren bidez,
ezaguna zen munduikuskera. Txomin Agirrek pertsonaia egonko-
rrak, lekugune egonkorrak eta bilakaerarik ez dakarren denbora
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hobesten zituen : lehenari eutsi, berrikuntzei aurre eginez . Toma
Agirrek Uztaro-n ere egonkortasuna du gogoko, hain du egonkor-
tasuna gogoko, istorioaren garapenean hobetsi ondoren, amaie-
ran ere berresan behar duela :

¡Ara nola betikoratzen diran gurasoengandik semeengana eusko-
sendiak eta sendi-oiturak . 4
Hobesten den mugimendu bakarra pertsonaia ezeredugarria

izatetik eredugarria izatera igarotzea da . Halakorik ematen de-
nean ere, ez da inoiz bilakaeraren ondorio. Nahiz bata hobesten
den eta bestea gaitzesten, zeinahi norabidetan eman daiteke mu-
gimendua. Kontalariak ez du erakutsiko, ordea, mugimendu hori
nola joan den hezurmamituz.

Mendi-Lautak amaitu gabe utzi zuen Loretxo-k kontatzen duen
istoriora iristen dira gerraren oihartzunak . Testuinguru honetan
Loretxoren guraso karlistak, abertzaletasuna geroz eta gehiago
onartzera igaroko dira, karlistok gerra horretan egin sarraskiak
ikustean. Mugimendua dagoen arren, ez da erakusten nola igaro
diren Loretxoren gurasoak atxikimendu batetik bestera, esperien-
tzia hori nola bizi izan duten ez da hitz bihurtzen: Loretxok
gudazelaian dabilen here maite Yoni igorririko eskutitz batean
emango dio here gurasoen jarrera-aldaketaren berri .

Gerraostea:1946-1955
Gerraostean isiltasuna zen nagusi, harik eta Iparraldean eta

atzerrian hautsi zen arte . Kontaketaren alorrean jean Pierre Ira-
tchet-ek 1946an Antton eman zuen atalka-atalka, Iparraldeko
Herria aldizkariaren orrialdeetan . Atzerrian, berriz, Joseba Ando-
ni Irazustakjoañixio argitaratu zuen Buenos Aires-eko Ekin argi-
taletxean, 1946an bertan . Horrela, hausten da bederatzi une lu-
zez euskal eleberrigintzak ezagutu zuen isilunea .
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Isilune soila izan da . Gertaera historikoek literaturegituretan
eragin dezaketen arren, 36ko gerrak ez zuen aldaketarik ekarri
euskal kontaketara : ezaguna zen egituratze-moduaren bitartez,
ezaguna zen munduikuskera adierazten jarraitu zuen .

Iratxetek Anttonen bizitzako zenbait urte latz testuratzen ditu .
Sorlekua utzi eta Ameriketara joan beharra, jarraian, bigarren
mundugerra ate-joka heldu delako, Frantziako soldaduekin bate-
ra alemaniarren aurka ihardun beharra . . ., baina gertaera lazgarri
hauek xehe-xehe kontatu, eta protagonistarengan izan zezaketen
eraginean erreparatu ordez, idazleak jazoerok «baserri-giroa / hi-
riko giroa» aurkakotasuna nabarmentzeko bitarteko erabiltzen
ditu. Gertaera lazgarri horiek etsipenez daramatza Antton-ek,
here balore-sistema auzitan jam gabe. Ez dute Anttonengan go-
goetarik eragiten, ez galderarik, ez asoldadurarik, ez tristura jasan
ezinik: suertatu zaizkionez, pairatu egin behar . Azkenean, Antto-
nek bizi izandako gora-beherak honakoa azpimarkatzeko aitzaki
bihurtzen dira : baserri-giroan bizi eta balore-sistema jakin bati
lotzen zaionak zoriona erdiesten du eta hortik urrutiratzen denak
zorigaitza bereganatzen . Anttonek eta, hiriak liluratu duen Ma-
rixanek, -Anttoni emandako ezkontz-hitza hausteraino liluratu
ere-, adieraziko dute aurkakotasuna. Hiriak liluratu duen Ma-
rixan gosetea jasatera iritsiko da, eta berau arintzeko, senartzat
arbuiatu zuen Anttoni laguntza eskatzera . Horra hot hobenari
ezarritako zigorra eta atera beharreko ondorioa : nekazalgiro-
an bakarrik aurki daiteke zoriona . Hala gertatzen zen Txomin
Agirreren Garoa-n (1912) gerraurrean, edo Torna Agirreren Uz-
taro-n gerratean bertan. Istorioa aitzaki huts da bizimodu eta
balore-sistema jakina hobesteko .

Erbestaldi bat dakar Irazustak erbestean argitaratu zuen
Joañixio-n . Bere jaiotetxeko diru-iturriak urriegiak izaki, Joañixiok,
Etarte baserria utzi ondoren, Panpan aurkituko du irabazbidea .
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Han bere bizitzako urterik hoberenak igaro ostean, itzuli eta, bera
baino askoz gazteagoa den ilobarekin ezkonduko da, «indianoen»
gisara, zeregin handirik gabe, asperrean, errentetatik bizitzeko .

Funtsean Joañixio-k Txomin Agirrek eraiki zuen patroi berari
eusten dio . Patroi-berdintasuna honetan datza: leku-denboraz-
ko koordenatu orokor batzuetan pertsonaia orokor batek bizi-
tako gora-beherak kontatzean, eta, honenbestez, leku-denboraz-
ko koordenatu berezi batzuetan pertsonaia berezi batek burutu-
talco abenturaren kontaketak hezurmamitu gabe jarraitzean . Eus-
kal eleberrigileak 1946-1955 urteen artean ez du aurkituko bizi
izandako zirkunstantzien eraginpean eginaz doan pertsonaia, bizi
izandako esperientzia bereziaren baitan bilakatuz doan pertso-
naia. Eleberriaren bizkarrezurra eraikitzeko moduak lehenean di-
rau Txomin Agirrek bere lehen eleberria idatzi zuenetik ia mende
erdia igaro denean, eta denboratarte honetan mendebaldeko ele-
berrigintzak iraultza erabatekoa ezagutu duenean .

Hala eta guztiz ere, Irazustaren joañixio ez da Txomin Agirre-
ren Garoa bezain gozoa, ezta Toma Agirreren Uztaro bezainbeste
ere . Gerraosteko eleberrietan gozotasun-maila jaitsi egiten da,
desagertzera heldu gabe, gatazkak harrapatuta bizi den pertso-
naia-protagonistak agerrerarik egiten ez duen neurrian .

Agirreren eleberrietako protagonistak, Riktrudis dela (Auñe-
mendiko Lorea), edo Mañasi (Kresala), edo Joanes (Garoa) kon-
forme bizi dira . Balore-sistema tinkoa euskarri, ez dure ezer bilatu
beharrik. Riktrudis Adalbaldo duke frankotarraz maiteminduko
da, baina ez du ezer egiten nahi hori bideratzeko, etsipenez itxaro-
tea besterik ; Mañasi Anjelez maiteminduko da eta, halaber, itxa-
ron egingo du; Joanes paregabeak min du here semeen ibilera eta
ilobarenagatik: min hori here horretan eramatera mugatuko da
beraren erantzuna. Nahiak, grinak, egonezinak, aseezinak beste
balore-sistema bat dutenenak bakarrik dira : kristau-fededunak ez
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direnenak, diru-gosea dutenenak . . . Zerbait eskuratu nahian da-
biltzanak bigarren mailako pertsonaiak dira .

Beharrik gabekoak edo eramankortasun neurri gabekoak dira
pertsonaia-protagonistak . Uneren batean beraiengan nahiren bat
ernetzen bada, ez dira berau asetzera bideratuko . Nahi hori ase
nahi den grina bezala pizten ez zaienez, ez dute bilatuko, atsede-
nik hartu gabe, asetzea .

Gerraosteko eleberrigintzan gozotasun-maila gutxitzen dela
esatean, besteak beste, honakoa esan nahi da : pertsonaia-protago-
nistarengan beharrek eta kexen kanporatzeak egiten dutela age-
rrera. Gerraurreko pertsonaia-protagonisten balore-sistemak be-
harrik gabe eta kexarik adierazi gabe bizi izatea zilegiztatzen zien
bitartean, gerraostean ez. Joañixiok jaiotetxean bizimodua aurre-
ra ateratzeko beste diru-iturri ez eta, Ameriketara emigratu beha-
rra du, han bizimodu latza eramanez, Euskal Herrira itzultzea
amets, itzuli eta gero ajeak izateko : zeregin handirik gabe, aspertu-
ta bizitzeko. Horrelako premiarik ez dute somatzen Riktrudisek,
Mañasik, Joanesek. Garoa-ko Zabaleta baserriak, joañixio-ko Etarte
baserriak ez bezala, bazuen semeen bizimodua aurrera ateratzeko
beste ondasunik . Eleberriratutako baserria, ondasun-mailan apa-
lagoa bihurtu da eta baserriarekin batera kontaketako beste zen-
bait zutabe: pertsonaia, kontalaria . . . Garoa-ko Joanes koalifika-
tzean hiperbolera jotzen zuen kontalariak, itxura fisiko eta bertute
erraldoiz hornituz . Apalagoa da Joañixio; giza itxura handiagoa
erakusten du: ez daki guztia Joanesek bezala . Apalagoa da, hala-
ber, istorioa kontatzen duen kontalaria: ez da «ausartzen» Garoa-
koak egiten zituen iruzkin moralizatzaile ugari eta sarritan oso
luzeak testuratzera . Kontalariak janzten duen mozorroak giza-
itxura handiagoa ematen dio : iruzkin moralizatzaileak ezabatzera
jotzen duenean, eta pertsonaien jokabideak epaitzea gutxitzen eta
laburtzen, bere ahalmen mugatuez jabetzen denaren irudia isla-
tzen du . Guztia zekielako gertaera oro epaitzeko eskubidea bere-
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ganatzen zuen kontalari erraldoi hura ere apalago ageri da . Apaldu
egiten da, halaber, dikotomiaren erabilera, pertsonaien izaerak,
bizilekuak . . . kontrajartzeak pisua galtzen du, ez da hainbeste
azpimarkatzen . Nahiz eta «hiria / baserria» aurkakotasunari aipa-
menen bat egiten zaion, 5 berau «Euskal Herria / Panpa» aurkako-
tasunak ordezkatzen du, Joañixiok sentitzen duen herri-minak
eraginik . Honela azaltzen dio Joañixiok Euskal Herria guraso
euskaldunengandik Ameriketako lurraldeetan jaiotako Batixtari :

Zure gurasoen baztarrak ezagutuko ba ziñuz, ni bezelaxe ango
gauzakin ametsetan egongo ziñake : nunai etxcak, jateko denetik,
mirabeak gezurrik esaten ez dakienak, emakume txukunak, gizon
zintzoak, mendik edozein tokitan exeri ta aieri hegira orduk eta
orduk egotekoak, ango erreka otsa, danbolin soñua, dantzak, irrin-
tzik, ango bertsolarik, ango zuaitzak, etxe aurrean intxaurra, aurre-
raxeago sagarra ; baratzan azak, tipulak, marrubik eta zcr dakit zenbat
geiago (110-111 . orr .) .
Euskaldunen izaera honi erantzuten diote Joañixioren jaiote-

txeko bizilagunak, Etarte baserrikoak : langile eta kristau zintzoak
dira ; hitz batean, eredugarriak. Eredua ez da aldatu, tamainak
jasan du txikiagotzea, edozein kasutan . Kontalari, pertsonaia-
protagonistaren eta abarren neurri erraldoietatik tamaina norma-
lagoetara igarotzearen ondorio da gozotasun-maila jaistea .

Esaten dena ez da, jadanik, Garoa-n bezain idilikoa, ezta hain
ideializatua ere . Eleberrigintza hezur-haragizko pertsonatara
hurbiltzen da eta hortik dario errealtasun-kutsu handiagoa . Za-
lantzarik gabe, Joañixio fikziozko izakiak, errazago aurki dezake
bere parekorik errealitate soziologikoan, Joanes fikziozko izakiak
baino .

Esaten den horretan ezezik, esateko moduan bertan, neurrie-
tan bada ere, nabarmentzen da aldaketatxorik, kontalari orojaki-
learen eskuhartze murritzagoak lekuko . Dena den, esateko mo-
duan gordetzen dituen lotura estuengatik urrutiratzen da ge-
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hienbat eleberri errealistatik eta hurbiltzen ohiturazkora : tipifika-
zioaren mailan jarraitzen dute koordenatu narratzaileek, pertso-
naia-tipoak lekugune-tipoan bizi dituen gora-beheren mailan .
Hala, eguneroko bizitza kontatzeari uko egiten dio kontalariak .
Panpako bizitzan dago Joañixioren oinaze eta nekerik handiena,
baina oinaze-neke hauek ez dute sortzen kontajariorik. Kontala-
riak, egunez egun Joañixiori hain latza egiten zaion bizimoduan
erreparatu gabe, arras bestelakoa den jarrera hartzen du; izan ere,
nolakoa den egun bateko bizimodua behin adierazi duenean,
eredua ezarri duela irizten dio . Modu berean jokatzen du egitarau
berezia duten egunekin, egun seinalagarriekin : bat guztien eredu .
Behin bat kontatuz gero, gainontzekoak laburpenera eramaten
ditu :

Joañixio ez ezik geok ere aspertuko giñake beste amabost urte
pampan here atzetik ibili bear ba genduke ta egokiagoa izango da
urte batzueri erain ta bat batean Joañixion berrogeitamalautan jart-
zea (136 . or.) .
Joañixiok Panpan daraman bizimodua oso latza izanagatik, ez

zaio gatazkatsu bihurtzen . Hot dago gakoa . Leturia-ren egunkari
ezkutua-n zoriona erdietsi nahiak etengabeko bilaketan eta gataz-
kan murgiltzen du Leturia, Joañixio-ko Joañixiok, ordea, etsipe-
nez darama erbesteko nekea . Horregatik, Irazustak Joañixiok
Panpan daraman bizimodua egunez-egun kontatu beharrik ez du
somatzen, egun bakoitzak ez baitu aurkezten ñabardurarik. Ha-
sieratik bertatik bizimodua han eta horrela atera behar duela
aurrera onartua eta barneratua duenez, aurrerantzean ez du auzi-
tan jarriko abiapuntu hori. Bizimodua neketsua suertatzen zaio,
ez ordea, gatazkatsua . Horregatik, kontalariak egun bateko egita-
raua gainontzeko egunetakoaren erakuskari bihur dezake : egun
bateko egitaraua, ohiko egitarau . Modu honetan hezurmamitzen
da tipoa, indianoarena zehazki, toki-tipo batean -Panpan, kasu
honetan- dirua egin ostean Euskal Herrira itzultzen denarena .
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Beste erbestaldi bat dakar Irazustak Bizia garratza da (1950)
here bigarren, eta azken, eleberrian . Oraingo erbestaldia gerra
zibilak, guda madarikatuak sortarazi duelarik, badu kidetasunik
Joañixio-koarekin : beharrak eragindakoa izatea, hain zuzen ere .
Guda madarikatu baten ostikadak biali zitun 6 Andoni Uriaurre
eta Ander Zubiburu Kolonbiara eta asetzen ez dituen bizimodua
eramatera behartu, aberri-minaren deiari erantzun ezinik bizitze-
ra behartu . . . Gerrak lerratu, desbideratu dituen bizitzak dira
kontaketara datozenak .

Elbarrituak utzi ditu gerrak eta beren barne-egoera artega ho-
rretatik irten nahi duten arren, barne-bakea eta poza eskuratuz,
Bordeleko portutik Kolonbiarantz ateratzen diren egunetik ez
dute zorionik ezagutuko, ezta une batez ere . Gerra da kausa, eta
gerrak, izan eta gerta zitekeena oztopatu duelako, ez dago ir-
tenbiderik. Gerrak kondenatu dituen pertsonaiak dakartza Ira-
zustak bere eleberrira, altxa ezin daitekeen kondena daramatenak,
irteerarik ez dutelako . Beren egoera gainditzeko saioren bat buru-
tuko dute: Anderrek urre-bilaketan itxi nahiko ditu zauriak, An-
donik Bixentarekin ezkonduz . Zauriak ezin itxi, ordea, eta ezbe-
harra eta sufrimendua lagun izanen dituzte, heriotza insten zaien
arte .

Anderrek Miren Orreaga isilean malte zuen . Arrebak Anderri
idazten dion eskutitzetako batean Miren lekaime sartu dela jaki-
nerazten dio eta «Ander asi zan Bogota'n eziñ bizi zala ta basamor-
tura joateko gogoa zeukala» (55 . or.) . Ander basamortura urre-
bilaketara «denerako gogoa galduta iritxi zan, Miren galduta dena
galdua jotzen zualako, ta illda ere ajolarik ez zitzaion» (83 . or .) .
Zorpetuta eta gaitzak jota itzuliko da . Andoni Bixentarekin ezkon-
duko da, baina Andoni ezin bizi daiteke Bixenta eta honek gerra-
garaian kapitain batekin izandako alabarekin . Gerrarik izan ez
balitz, ez zen horrelakorik gertatuko . Gerrak eragin du ondorengo
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egonezina eta artegatasuna . Haatik, ez da aztertzen gerrak nola
elbarritu dituen, ezta ematen ere, ondorengo egonezin horretatik
irteteko bilaketarik .

Gerra elbarritasun-sortzaile bezala kontaketan honakora mu-
gatzen da : atzerriratu behar izan dutenez, ezin isilean maite zituz-
ten neskekin ezkondu. Anderrek Miren galdu duenez, dena du
galdu eta ondorioz, bere egonezinak ez du irteerarik . Antzeko
egoera ezagutzen du Andonik ere : Bixentaz bermaitemintzea lor-
tuaz bat, istripu batean hilotz gelditzen da . Pertsonaien ametsa
gauzatzea errauts bihurtu du gerrak behin-betiko . Horregatik ez
dago irteerarik : zoriontsu izateko zegoen modu bakarrak porrot
egitean, ez dago konponbiderik .

Beraz, mingostasuna dario Irazustaren bigarren eleberriari,
gerrak hondatu dituen bizitzak berriro bideratzerik ez dutelako .
Haatik, gerrak lerratu dituen bizitza horiek kontatzean, fatalis-
moaz gehiago baliatzen da, prozesu edo bilakaeraz baino; «predes-
tinazioaz» gehiago, giza borondateaz baino . Ander eta Andoni
aurretiaz» kondenatuta daude . Kontalariak tesi jakina du elebe-

rria idaztcrakoan : gerrak suntsitu duen bizitza ezin berregin daite-
ke. Anderren eta Andoniren eskarmentua lekuko . Tesi hori erakus-
teko, ordea, ez da gizakiez baliatzen edo, bestela esanda, gizakia-
ren ahalmenak oso murrizturik ageri dira . Murrizturik diogu,
Biziagarratza da . . . eleberriaren hariari jarraikiz, zoriontsu izate-
ko bide bakarra dagoelako, eta bide horrek huts eginez gero,
pertsonaia zorigaitzera kondenatzen delako . Gizakiari, beraz, bi-
deak entseiatzea ukatu egiten zaio : Ander eta Andoni zoriontsu
izan zitezkeen, gerrak eragotzi duenez, orain, ez dute modurik
zorionik lortzeko .

Ezin egon, bada, gozotasunik Irazustaren bigarren eleberri
honetan, izenburuak iragartzen zuen bezala . Bizitzaren garrazta-
suna adierazteko moduan, alabaina, gizakia aurkeztetik urrundu
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egiten da . Batetik, onera dadin sendabide bakarra ematen dio ;
bestetik, sendabide bakar bon galerazteko zoria modurik gaiztoe-
nean jokatzen jartzen du : Anderrek Mirenekin inolako harrema- -
nik izan aurretik, lekaime sartu deneko berria jasotzen du; Ando-
ni Bixentarekin harremanetan jartzen denerako, kapitain batekin
izana du alaba. Ezkontzen den arren, egoera hori ezin jasan eta,
Bixenta Euskal Herriratu egingo da, berriro emazteaz bermaite-
mintzen denean, istripu batean aurkituko du heriotza . . . Bizitza
berregiteko ahalmena ukatzen zaie zoririk gaiztoenera joaz . Zo-
ririk gaiztoenez baliatuz, bizitza berregiteko itxaropena deusez-
ten da.

Kontalariak ez du, jada, gerraurreko eleberrigintzan beste iruz-
kintzen eta epaitzen kontatzen ari den istorioa. Giza-jokabideak
arautzeko emaniko ikasgaiak gutxitu dira, gozotasun-maila jaitsi .
Halere, gerraurreko eleberrigileen kontatzeko moduei, mundui-
kuskerari eta kezkei loturik dirau : pertsonaia-protagonistaren
ezinbesteko ezaugarri izaten jarraitzen dute euskaldun zintzo eta
kristau izateak, Euskal Herrian bakarrik zoriona aurkitu ahal
izateak, eginez doan izaki bezala ez hezurmamitzeak . . .

Hizkuntza izan zen gerraurreko euskal eleberrigileen beste
kezka-iturrietako bat . Hizkuntzaren gai honen konplexutasuna
onartuz, hemen alderdi bakar batetik begiratzera mugatuko gara,
eleberrigile-irakurle potentzialaren arteko harremanera, hain zu-
zen ere . Arautu eta normalizatu gabeko hizkuntzan idazten zuen
eleberrigileak eta, gainera, ez men alboratzerik irakurle potentzia-
laren hizkuntza-ezagueraren maila : ahozko eguneroko jarduneta-
ra mugatua . Hiztuna eskolan euskaran eta euskaraz hezigabea
izateari ez zegoen inola bizkarra ematerik .

Txomin Agirrek hiztegi-mallan egiten dituen aukerak, esate-
rako, ez dira ustekabearen fruitu . Aun-emendiko Lorea-n, adibidez,
beste bere bi eleberrietan baino gehiago baliatzen da Larramendi-
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ren hiztegiaz, baina, irakurleak hitz horiek ulertzeko eragozpena
izan ditzakeela jakinik, oin-oharren bidez argitzen dizkio ; bait:
bere ustez, irakurle horri ulergaitz suerta dakiokeen edozelak
hitz ere . Agirrek bere hiru eleberrietan darabilen hizkera ez d
berdina, bai ordea, jarrera : bera hiztegi garbia erabiltzen saiatze
da, aldi berean irakurleari eskuragarri eginez . Horretarako dir
oin-oharretan ematen dituen argibideak eta egiten duen sinoni
miaren erabilera berezia : juntagailu hautakariak euskal ondareai
jatorria duen hitza eta mailegua lotzen ditu, irakurlearen argi
garri .

Eleberrigileak euskal irakurleak euskaraz irakurtzeko izan di
tzakeen eragozpenak gainditzea eta irakurketa errazteko bideal
jorratzea du gogoan . P . Lhanderentzat, esaterako, gisa honetakc
arrazoia izan zuen Resurrección Maria Azkuek bere Ardi galdu,
eskutitz-trukaketa bezala egituratzeko :

L'auteur apenésans doute que le Basque, quine lit point de roman
mais qui lit fort bien, au contraire, des correspondances rédigées ei
euskara, seplieraitplus aisément a cette forme. La raison est valable. 7

Gerraostean kezka hauen lekuko argiak ditugu Eizagirre edc
Etxaide .

Eizagirrek bere Ekaitzpean (1948) eleberriari eginiko hitzau-
rrean argi eta garbi adierazten du zein helbururi erantzuten dior
eraketak :

Euskeraz irakurtzeko zaletasuna pixtu-arazi eta errezago irakurt .
zeagatik egintza onen geiena alkarrizketa-eran antolatu det 8
Eizagirreren eleberria elkarrizketez eta akotazioz osatzen d,

batipat. Hiru kapitulutan banatuta, kapitulu bakoitza istorio2
kontatuz hasten da, berehala egun jakin batean edo egunarer
uneren batean kokatzeko, eta orduan, pertsonaiei ematen die
ahotsa, elkarrizketa luze batean korapila daitezen .

Jakina, baliapide dramatikoez egiten duen erabilera zabal ho-
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nek laburpen gutxi batzuk mena ugarirekin konbinatzera dara-
ma; hau da, denboratarte luzeak kontaketaren bidez laburtzera,
eta une konkretu batzuk zabaltzera solasa bitarteko . Horrela,
Aritzondo baserriko bizimodua irudikatzen du, orain artekoan
euskal baserriaz eta bertako bizilagunez euskal eleberrigintzak
erakutsi duen irudia emanaz .

Aritzondo baserriko giro barean gerrak egingo du agerrera,
lehenik semerik zaharrenaren heriotza ekarriz, gero, gerran zauri-
tutako Xabier babesten dutelako, aitona-ilobak zaurituarekin etxe-
tik urrutiratuz. Gerrak hausten du ohiko giro barea, baina gerrak
dakarren giro gatazkatsuak ez ditu ukitzen pertsonaien erraiak.
Semearen heriotza, zauritua babestea, ondorengo ihesa, pertso-
naien barnea astindu gabe igarotzen dira . Gatazka negar-zotinik
gabe daramate pertsonaiek, kexa eta arrengurarik gabe, etsipen
osoz. Berez, testuan ez da hitz bihurtzen gerra bere ondorio lazga-
rriekin, baizik eta maitasun-istorio bat -zauritutako Xabier eta
Aritzondo baserriko Malen-en artekoa-Aritzondo baserriko bizi-
moduarekin batera . Gerra aitzakia besterik ez da, ezer berezirik
gertatzen ez den baserri batean zerbait berezia gerta dadin, ber-
tako bizilagunak aurkeztu ahal izateko . Gerra istorioa sortzeko
tramankulu hutsa da, beste edozein izan zitekeen .

Lehenaldi hurbilean, eleberrigileek beraiek bizi izan duten
lehenaldi hurbil berberean, langaiak aurkitu dituzten Irachetekin,
Irazustarekin eta Eizagirrerekin bateratsu, Jon Etxaidek egingo
dio bere eleberriak kaleratzeari, orain, Hego Euskal Herrian ber-
tan. Berrogeitahamargarren urte hauetan Etxaidek eleberri histo-
rikora joko du, Alos-torrea (1950) Euskal Herriko XI . mendeko
eta joanakjoan (1955) XIX.eko zenbait pertsonaia historikotan
kausituz bere eleberritarako langaiak .

Haatik, langaien iturri-aldaketa honek ez du ekarriko adierazi-
tako munduan aldaketa handirik . Gozotasunen esparruak zera-
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man beherakadan aurrera eginaz, Euskal Herriaren lehenaldian
beste inork baino grina gehiago aurkitu izana aitortu behar zaio
Etxaideri . Baita ordurarte egindako saiorik bilatuena egin izana
ere, eguneroko hizkeratik urrundu eta, hizkera jasoagoa erabiliz .
Baina, hautsi, ez du hausten .

Txomin Agirreri begiramenak, txukuntasunak, bienséance-ak
beharbezalakotasunaren arauak berak ez ziokeen utziko Etxaidek
kontatu dituenak kontatzen: lizunkeria, haragikeria, bortizkeria,
bekaizkeria, gezurra, adulterioa . . . Bekatu guztiek egin dute age-
rrera . Alos-torrea-ko Otxanda, edo joanakjoan-eko Piarres, En-
grazi, Allande, Xalbat, beren grinen eskaerei erantzunez bizi dira .
Beren grinak ase, hori da hobesten duten jokabidea . Orain artean
euskaldun eredugarriz hornitu den euskal eleberrigintzan, hainbeste
pertsonaia griñatsu azaltzea azpimarkagarria da . Jada, euskaldun
izatea eta baserrian bizi izatea ez da nahiko baldintza euskaldun
zintzo izateko . Lehenago bai . Kalea, Amerika, hiria . . . men eus-
kalduna gaiztotzen zutenak. Badago honetan aide nabarmenik.
Aldeak aide, aurreko kontatzeko erarekin eta munduan kokatze-
ko moduarekin haustera ez da iristen ; izan ere, gatazkak nola
doazen sortuz aztertu gabe jarraitzen du eta, ondorioz, Etxaideren
eleberriak gehiago dira hauspo erromantikoak bultzatutakoak,
hauspo errealistak suspertutakoak baino .

Eleberri errealistak testuinguru mugatuan kokatzen ditu per-
tsonaiak. Gizakia bizi den giroan aurkezten du, gizaki horren
ekintzak giro horren argitan zurituz. Gizakia eta bere ingurunea
irudikatzeak denbora luzea eskatzen dio, arazoak nola sortzen eta
korapilatzen doazen azaltzeko . . . Bilakaeraren mundua da. Horra
hor gakoa. Euskal eleberrigintzak pertsonaien bizitza unerik ga-
rrantzitsuenetan aurkezren jarraitzen du, azterketa zorrotz eta
xeheei lekua ukatuz . Berbaldia ez da erabiltzen arazoak nota doa-
zen sortuz agertzeko edota pertsonaien adiurreak nola doazen
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aldatuz erakusteko: mataza gailentzen zaio pertsonaien azterketa
psikologikoari. Euskal eleberria dinamikoa baino gehiago, esta-
tikoa da, ez dagoelako «bidaiarik» egin beharrik, biderik ibili
beharrik .

Honela Joañixiorengan ez dure eraginik Ameriketan bakarda-
dean eta lan gogorrean igarotako urteek ; gerrak okertu dituen
Arder eta Andoniren bizitzak ezin Kolonbiak zuzendu, Kolon-
bian bizitako jazoerak gerrak elbarrituek sendatzerik ez dutela
frogatzeko dira. Aritzondo baserriko zenbait bizilagun etxetik
ihesean aterako dira, ez bilakaera bat bitarteko, baserriko bizimo-
dua gogoko ez dutelako, baizik eta une horretan beren bizitzak
arriskuan ikusten dituztelako . Etxaideren pertsonaiak griñatsu
jaio direnez, bizitzan zehar ere grinoi eutsiko diete . Temati eutsi,
gainera . Gerraosteko eleberrietako pertsonaiak ez dira hezurma-
mitzen, xehe-xehe azaldu den bizitako esperientziaren fruitu, egi-
naz doazen pertsonaia gisa .

Etxaideren Alos-torrea bere laburtasunagatik alboratuz, gato-
zen askoz luzeagoa den Joanakjoan-era, orrialde-kopuruaren da-
tua ez baita hutsala, esanguratsua baizik, arestian esandakoari
begira ; izan ere, azterketak tokia eskatzen du, orrialdeak, alegia,
xehetasunak, arazoak nola doazen sortuz eta garatuz azaltzeko .

Marres Topet, Etxahun, koblakari «madarikatua»ren bizitza
hartzen du oinarritzat Etxaidek : zeloak, bakardadeak, hilketak,
erromesaldiak, gorrotoak, asaldurak . . . eho zuten Etxahunen bizi-
tza: sentimenduak oro, gisa batekoak edo bestekoak, modu super-
latiboan bizi izan zituen pertsonaia historiko baten bizitza . Arra-
zoiak ezin mendera zitzakeen sentimenak bultzatuta jokatu men
pertsonaia baten gora-beherak .

Pertsonaia oldarkorrak eskuratu gabe zeukan orain arrean eus-
kal eleberrietako protagonismoa . Piarresek sentimendu eustezi-
nek eraginda jokatzen duen bitartean, orain arteko euskal elebe-
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rrietako protagonistek beren sentimenduak erabat mendean edu-
ki dituzte . Arrazoiaren gidaritzapean jokatzen zuen protagonis-
tak, menderatzen ez dituen sentimenduen arabera jokatzen duen
protagonistar utziko dio lekua. Orain arteko euskal eleberritako
protagonistak balore-sistema jakina zuen, eta gerta ahalak gerta,
ez zuen inola urratuko . Balore-sistema horrekin hausten zuenik
baldin bazen, bigarren mailako pertsonaia zen beti. Berau zen,
grinen eraginpean jokatzeagatik, eleberriaren amaieran kontala-
riak zorigaitzera kondenatzen zuena, nola eta aurretik ez zen
damutzen. Orain, here grinen agindupean jokatzen duen Piarres-
ek, Joanakjoan-eko protagonista izateaz gainera, eleberriaren
amaieran salbazio-itxaropena izanen du. Badago, beraz, alderik
aurreko eleberrigintzarekiko .

Aldeak nabarmenak izateaz gainera, ez dira mugatzen Piarres-
ek here grinen arabera jokatzen duen euskal eleberrigintzako le-
hen protagonista izatera . Besterik ere atzeman daiteke : orain ar-
tean ezkutukoak ziren gaiak -sexua eta adulterioa, esaterako-
pertsonaien elkarrizketagai bihurtzea . Zalantzarik gabe, ordurar-
teko euskal eleberriaren irakurlearengan harridura sortu behar
zuten, bi arrazoirengatik gutxienez : batetik, esaten denagatik,
barnean ezkutuan gordetzen zelako ; elkarrizketakideen arteko fa-
milia-loturengatik, bestetik . Harridura sortu behar zuen aita-se-
meak edo aitaginarreba-errainak adulterio, maitale, maitasun, laz-
tan, eta abarretaz hitz egiten jarduteak . Eta zer esan, senar-emaz-
teek beren barnesentimenduez ama eta arrebaren aurrean hitz
egiteaz? Legearen hausketa ez du sortzen gai honek bakarrik, baita
kristautasunaren zenbait irakatsiren aurrean erakutsitako jarrera
batzuk ere . Euskal eleberrigintzan ez da egon orain artean osaba
apaizari gisa honetako ezer esan dion ilobarik :

Begira, osaba ; ez neri el izako erretolikakin etorri . Pekatua zer dan
eta zer ez dan iñork eztaki (141 . or .) .
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Etxaidek orain arte euskal eleberrigintzan indarrean egon den
begiramenaren, beharbezalakotasunaren legearekin hausten du .

Aurreko eleberrigintzarekiko lege-urraketa beste alor batzue-
tara ere hedatzen da, hala nola pertsonaien arteko tratamendu-
formetara : orain arte ez da testuratu euskal eleberrigintzan elka-
rren arteko jardunean hitanoa darabilen senar-emazterik . Hita-
noa darabilte Etxahunia baserriko Piarresen guraso Juanes eta
Kattalinek edo Hegiaphalia baserriko Xalbaten guraso Eñaut eta
Mayiak. Hika egiten dute Piarres eta Engrazik beren artean . 9

Urraketa hauek goiti-beheiti, zilbor-heste gihartsuak lotzen
du Etxaideren eleberrigintza aurrekoarekin, eleberria eraikitzen
duen ardatzak lehenean dirauelako . Istorioa adierazteko moduan
eta azaleratzen den munduikuskeran ez da funtsezko aldaketarik
eman. Txomin Agirreren eleberri historikoa, Auñemendiko Lorea,
eta Etxaideren Joanak joan erkatuko bagenitu, antzekotasunik
aurkituko genuke, nahiz eta lehenaren protagonista aldaretara
igon zen santua izan, eta bigarrenarena, bere grinen deiari eran-
tzunez bizitakoa izan . Nola enuntziazio-mailan, hala enuntziatu-
mailan aurki daiteke antzekotasunik: nola esateko moduan, hala
esaten den horretan bertan . Nahiz batak, nahiz besteak kontatzen
ari ¿¡¡ten gertaeren lazoera-garáia utii eta 'i$azKetaren garáiko
berriak ematen dituzte ; testuratzen dituzten gertaera eta pertso-
naien berri izateko erabili duten dokumentazioa aipatzen dute ;
kontatzen duten istorioan markoztaturik gelditzen diren kanta,
ipuin eta abarrei tartea egiten dicte ; kontalari orojakileaz balia-
tzen dira, nahiz eta iruzkinen alorra nabarmen jaisten den ; konta-
lariak hartzailea bere istoriora erakartzea bilatzen du, behin eta
berriz bigarren pertsonan zuzenduz edo lehen pertsona pluralaren
erabilerarekin barnean hartuz ; eszena-ereduak darabiltzate, han
da, elkarrizketa batean esandako guztiak jaso gabe, murriztu egi-
ten dure, erakuskaririk egokiena testuratuz . . .
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Antzera gertatzen da enuntziatu-mailan. Euskal kontagintzak
euskaldunen berezko ezaugarritzat jo dituen bereizgarriak behin
eta berriz azaltzen dira han-hemenka; 10 protagonistak kristau-
fededun izaten jarraitzen duenez, betíko bizitzaren itxaropena du,
barkazioak bekatua deusezteko duen ahalmenarengatik . Protago-
nistaren emazte Engrazik, heriotzerako ordua iristean, Piarres
deitu, eta barkazioa eskatzea aski du, kontalariak zerua agindu
diezaion." Azken orduan bada ere, onbideratu dira Piarres eta
Engrazi, elkarri barkazioa eskatu diote, eta «Kristo'ren barka-
legea»ren indarra bide, «An goian alkar ikusi arte» agurtzen dure
elkar. Garraztasun handiagoa dario gerraosteko eleberrigintzari,
aldea, ordea, gradu-mailakoa da, koalitatiboa izan gabe. Ez da
hain gozoa, kontalaria ez da hain erraldoia, grinek egin dute
agerrera, grina itsuek, gainera . . ., baina euskal eleberrietako pro-
tagonistak euskalduna izaten jarraitzen du, salbuespenik gabe,
leku-denborazko koordenatu berezitan kokatu gabea, bizi izan-
dako gora-beherengatik bilakaerarik ez duena .

Etxaidek Agirrek baino gehiago lekutzen du pertsonaia bizi
dituen zirkunstantzietan ; hala ere, ez da heltzen pertsonaiaren
ekintzak eta koalitateak zirkunstantzia horien argitan zuritzera,
egoera jakin bat nola hezurmamitu den azaltzera : nola galderari ez
zaio erantzuten . Esaterako, nola erne da Piarresen gurasoengan
Piarresenganako gorrotoa? Nola hoztu eta garraztu dira Piarres
eta Engraziren arteko harremanak? Nola bihurtu dira Piarresen
gurasoak Engraziren babesle? . . . Etxaidek gertaerak kontatzen ditu,
beste zenbait osagarrirekin batera, baina gertaera horiek ez ditu
aurkezten eta azaltzen zirkunstantzien argitan, bizi izandako gora-
behera, giro eta abarrek zuritzen dituztela. Nola erne eta hazi dira
Piarresen grinak? Nola erne eta hazi da osaba Allanderen Piarres-
enganako gorrotoa? Grina horiek, koalitate horiek zirkunstantzía
batzuetatik ernetzen erakusten ez direnez, pertsonaiaren norta-
sunari soilik egotzi dakizkioke : managaitz jaioko zatekeen, griña-
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tsua . . . Berezko izaerak bakarrik justifikatzen ditu ekintzak . Per-
tsonaia eraikitzeko modu honetan ez dago alderik Etxaide eta
Txomin Agirreren artean, gerraurreko eta gerraosteko eleberri-
gintza honen artean. Berezkoa dute eredugarritasuna Kresala-ko
Mañasik edo Garoa-ko Joanesek. Berezkoa du diruzaletasuna
Garoa-ko Juan Andresek edo demazaletasuna Iñazio Marik . Zi-
nez, ezaugarriak oro ez zaizkio atxikitzen berezkotasunari . Egon
daiteke berezkoa ez den ezaugarririk, alabaina, ez da erakusten
ingurugiroak nola eragin duen nortasunean . Ez da erakusten,
adibidez, Kresala-ko indianoa Ameriketako egonaldian nola hel-
tzen den euskara mesprezatzera eta kristau-fedea galtzera edo
Garoa-ko Martin nola lotzen zaion ideiologia berriari Somorros-
tro inguruan egindako egonaldian . Horra hor, patroi-berdinta-
suna: gertaerak leku-denborazko koordenatu konkretu batzuetan
txertatu gabe aurkeztea .

Gerraurretik zetorren beste kezkaren batek ere bizirik dirau
Etxaiderengan : hizkuntzarenak, kasu . Bere lehenbiziko eleberria-
ri, Alos-torrea-ri, eginiko hitzaurrean planteatzen du gaia. Honela
dakusa arazoa : idazleak landu du hizkuntza, baina nork bere
kabuz burutu behar duen eginkizuna izaki, irakurle arrunta ez da
heltzen idazlearen mailara . Auziaren ertz desberdinak ikusi ondo-
ren, bere aukeraren berri ematen du :

Irakaskintza irixten eztegun bitarteko nere irizpidea auxe da:
Garbi idatzi, bai esakeraz, bai itzez, bai aditz-jokoz, bai joskerari
dagokionez, geiegikeriraiño jo gabe ordea, ta euskalduna ulertzeko
lain cztan esakera, itza, edo aditz-jokoa, [ . . .] erderara ala euskera
errezagora itzuli .' Z
Etxaidek, Agirrek bezala oin-oharren laguntzara joko du .
Eleberrien gozotasun-maila gutxitzen doan bitartean, eleberri-

ratutako langaien esparrua hedatuz doa . Hala J. A . Loidik euska-
razko lehen polizia-eleberria, Amabost egun Urgain en (1955),
argitaratzen du . Ezin uka, polizia-eleberri berezia denik, genero
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honek bere-bereak dituen zenbait ezaugarritatik urrutiratzen den
neurrian . Izan, bada, susmoak pizten dituen heriotza, baita iker-
keta burutzen duen ikerlaria ere ; alabaina, azken batean, ez dago
hiltzailerik hilketarik egon ez delako . Susmoak sortu dituen he-
riotza istripu baten ondorio izan da ikerketaren arabera: ez dago
hiltzailerik, honenbestez. Beraz, euskal lehen polizia-eleberria,
berez, hilketarik gabekoa da . Ez hori bakarrik, Garaidi ikerlariak
burutzen duen ikerketaren datuak ezkutatuz, ikerketa jarraitzea
eragotzi egiten zaio irakurleari, harik eta polizia-eleberrietan ohikoa
den batzarrean, ikerlariak korapiloa askatzen duen arte . Ikerketari
zegokion tartea Garaidiren joan-etorriekin eta Urgain herriskako
bizimoduaren berri emanaz «betetzen» du kontalariak . Urrun da
oraindik euskal eleberrigintza polizia-eleberri beltzetik .

Txillardegik Leturiaren egunkari ezkutuakaleratzean hautsiko
du, azkenik, orain arte euskal eleberrigintzak adierazitako mun-
duarekin : Leturia euskal eleberrigintzako lehen heroi gatazkatsua
da . Gatazkan bizi da bilaketa batí lotua dagoelako, zerbait lortu
nahian dabilelako : zoriona, hain zuzen ere, eta ibili egiten da bere
nahia eskuratzeko . Urratsez-urrats ematen du Txillardegik ibilbi-
de honen berri, harik eta Leturiak bere buruaz beste egiten duen
arte . Euskal eleberrigintzan pertsonaiak egiten duen lehen ibilbi-
dea da, gogo-bideetan barrena mamitutako ibilaldia, gainera . Le-
hen argitalpenari Mitxelenak egin Zion hitzaurrean zioen bezala,

Eztugu sekula egin, itz batean esateko, Leturia'rena bezalako
ibillaldirik gogo-bideetan barrena .`
Denbora kronologikoaren mugak ezabatuz, Leturiaren ibilbi-

dea bere kontzientzian barrena burutuz doa, eta burutu ahala,
pertsonaiaren nortasun, kezka, interesguneak . . . azaleratuz doaz .
Azaleratzen den mundu horrek ez du inolako antzik aurreko
pertsonaien munduarekin : beste hizkera bat dakar Leturiak, giza-
kia eta mundua desberdin ikusten dituelako . Ondorioz, berauek
adierazteko behar duen hiztegia bera ere desberdina da."
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Leturia bere garaiaren semea da . Anakronikotzat jo dugu so-
rrerako euskal eleberria, garai errealistan jaiotakoa izanik, hauspo
erromantikoak suspertu zuelako . Orain, atzera begiratu gabe,
filosofia existentzialista zabaldu zuen eleberri-modura joaz, egu-
nean jartzen da. Egunean jartze honekin batera normaltzen ere
hasten dela esan daiteke ; izan ere, sorreratik bertatik sustrai erro-
mantikoez bakarrik elikatu den eleberrigintzak beste erro batzue-
tatik elikatzeari ez dio muzin eginen . Gisa honetara mende erdi
luzeko homogenotasunari amaiera ematen zaio, aurrerantzean
aberasten joanen den heterogenotasunari ateak zabaltzeko .
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JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

Jokin Zaitegi, euskal literaturgilea : bizitza eta obra

0. Honela idazten zuen Jokinek 1976.an, Euskaltzaindiaren bile-
ra batean, bere jaioterriko zenbait gertaera gogoratu nahian :

. . . Orrez gainera, zoritxarrez, crabat ez-ezagun egokitzen natzaie
herriko geientsuei . Buru-langile edo izan arren erbesteko txangolari-
ren (turistaren) bat bezala artzen naute nere herrian .

Eta egiari atxikitarik, Jokin Zaitegi euskaldun handia, ezeza-
guna dugu oraindik ere, bere heriotzatik 20 urte eman ondoren,
ez bakarrik bere herkideen artean (duela urte pare bat plaza bat
eskaini zion herriak, eta lehen Sebero Altuberekin bezala, behin-
tzat orain Jokin izena askoren ahotan dabil, hura zein zen inork
gutxik dakien arren) .

Zaitegi hil zen garaiak eta oraingoak ez dira berdinak; aurrera
egin dugu euskalgintzan, zalantzarik gabe, baina herri normaliza-
tu izan daitekeenaren biderdian gaude, aurretik Ian ikaragarria
dugula geure buruari behin eta berriz gogoratu behar diogularik .

Saski Naski» aldizkariaren aspaldiko zenbaki batean, On
Manuel Lekuona zenak honela zioen :

Picasso eta Ribera, Espainian jaioak izan arren lanak Espainiatik
kanpo eman dituzten artistak, espainiartzat baldin badira kontside-
ratuak, zergatik ez euskalduntzat eduki eusko odola zainetan eta
eusko-jeneak beren erraietan izan zituzten Goya, Zurbaran eta Be-
rrugete arte-gizon bikainak?
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Ez dakit zer pentsatuko duen irakurleak horretaz, baina niri
behintzat irribarrea -agian irribarre ez alaia- loratzen zait ezpaine-
tan horren gisako iritziak entzutean . Ez noa On Manueli ezelako
bainarik jartzera, here ustean zuzen egon baitaiteke, baina (kon-
traesana dirudite nire hitzek), horren gisako errebindikapenetara-
ino heldu aurretik badira beste batzuk egin beharrekoak, batik bat
gureak bete betean diren pertsonaiak gureganatzeko orduan, hots,
gorputz eta arimaz euren buruak euskalduntzat izan zuten herri
honetako seme-alaba bikainak ohoratzeko, eta euskal labela gore-
naz markatzeko .

Zaitegik arriskua eta apustua (apustua beti arrisku, noski)
aukeratu zituen bidailagun . Arriskua, diot, bertan ikusten due-
lako garaipena . Eta apustua, berriz, beti etorkizun hobeago baten
aide aritu zelako . Urdin koloreko apustua, hain zuzen, papeleta
pila eskuratuta, frontoietan bezala . Ez zuen inoiz )akin partidua
here aide amaitu ote zenentz. Batere zalantzarik gabe, geuri dago-
kigu emaitza aseguratzea, eta etekinak jasotzea .

Jokin Zaitegi erdi mailako sendi batean jalo zen Arrasaten,
1906ko Uztailaren 26an . Beraz, 94 urte izango zituzkeen gaur .
Jokinen amaren amandrea arabarra zen, Gasteiz ondoko Mendi-
bil herrixkakoa . Aitaren aldetik, berriz, aitona bat Bizkaiko Izur-
tzatik zetorkion, eta horrexegatik Arrasaten zaitegitarrei Ixurtz
izengoiti edo gaitzizenaz ezagutu zaizkie . Jokinen berak ere deitu-
ra horrekin izenpetuko ditu zenbait Ian Euzko Gogoa-n (EG) .

Ez ginen aberatsak dio Zaitegik maiz, here sendiaren egoera
ekonomikoaz mintzatzean . Hala ere, ezin daiteke esan estuta-
sunean bizi zirenik eta, izan ziren lau anaietatik bat bakarrik
geratu zen goimailako ikasketarik gabe. Hori, mende hasierako
Arrasate hartan ez zen, ezta pentsatu ere!, txirotasunaren ezau-
garria .
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1 . Bizitza

1.1 . Loramendiren ikaskide
Jokinen lehen maisua Elias Azpiazu izan zen, eskolak Udale-

txean bertan egokituriko gela batean ematen zirelarik . Gero haren
lekukoa Francisco Urrutiak hartu zuen. Oraindik badira Arrasa-
ten Jokin mutil koxkor hura gogoratzen dutenak . Badut adiskide
bat, Montevideon bizi dena eta hark eman dizkit Zaitegiren gai-
neko zehazkizun batzuk . Zaitegik berak ere gogoratzen dizkigu,
bestalde, urte haiek, EG-n, 1950eko urtarrilean, «Izurtza» izen-
goitia erabilita, idatzitako artikulu batean, hain zuzen ere Juan
Arana «Loramendi» olerkariaren ikaskide izan baitzen. Honela
zioen Zaitegik artikulu hartan :

Bedofia auzotik lauzpabost mutiko etortzen ziren Arrasateko
Udal-Ikastetxera: on dala-ta Yon aurrakin ikaskide izan nitzaizun . . .
Erderaz irakasten bai-ziguten, ta Yon aurrak ez zun azaldu umetan
oso bum argia. Arritzekorik ez da! . . . Izakeraz ere, beldurti-xamarra
zen . Basoan eizatutako otsokumea zirudien . . . Mendibitsu basetxe-
ko semea izaki, mendietako zugatzak ezagunak zitun : lizar, zur-
txuri, urki, pago ta zumeak. Goroztiaz makilla egiten bazekien . . .
Lizar txilibitua yotzen ere bazekien . Bazun ezpala olerkari izateko .
Loramendi-rekin bezala, Zaitegirengan ere sermoilariren ba-

tek bere eragina izan zuen etaJokinek Jesusen Lagundia aukeratu
zuen bide, 1920ko uztailean .

1 .2 . Durangotik Loiolara

Ezaguna den legez, jesuitagaiek -behintzat Zaitegiren lurral-
dekoek- Durangon eman behar zuten urtebete bat . Handik Loio-
lara eraman zuten, hamabost urterekin, eta bertan nobiziagoa eta
giza-zientziak ikasten aritu zen . Loiolan gertatu zen, Zaitegik
berak kontatzen duenez, ordudanik gazte haren bizitza baldintza-
tuko zuen gertaera . Arrasatetik atera zenean, jakina, mutiko eus-
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kaldun bat irten zen, baina -garaiak garai- bere formakuntzan
errezena zen artean, batik bat herri-kontzientziari zegokionez .
Bera euskalduna zen, baina ez zekien, ez zuen euskalduna zenaren
kontzientzia, berarentzat nortasun hori berezkoa baitzen, eta be-
raz ez zion bere buruari ezelako galderarik egin behar . Arrasatetik
Durangora, lehenbizi, eta handik Loiolara doanean, here barruan
hutsune nabaria aurkitzen du . Hura ez da bere mundo normala,
han zerbait falta zaio . . . eta ez daki ver den!

Baina, hale hop!, miraria egiten da eta norbaitek Aita Ibero
kaputxinoaren Ami Vasco liburua eskurarazten dio eta hura gerta-
tzen da Zaitegirentzat bere Damasko partikularra, Jaundone Pau-
lori gertatu bezala, argi izpi batek zalditik jausi arazten duenean .
Eta Zaitegiri begiaurreko oihala erortzen zaio eta, lehen aldiz,
herri-kontzientzia pizten da berarengan, gero eta indar handia-
goaz hazten joango dena. «Bizitza guztian erakursiko duen buru-
gogortasunari eutsiz, aurrerantzean euskaldun izateari gorputz eta
gogoz helduko zaiola zin egiten dio bere buruari .» Lagundiko
arautegi estu eta zurruna ezagututa, nahikoa ausarta . Baina josu-
lagunek ez dakite oraindik Jokin Zaitegi zein nolako ezpalez
dagoen eginda .

Zaitegiren bultzadari esker eta Loiolako saindutegiaren horma
garai bezain hotzak lekuko dituelarik, lehen saiakerak egiren di-
tuzte, bertan aurkitzen diren euskaldun-arima elbarritu batzuek .
Haien artean, besteak beste, Andima Ibinagabeitia, Esteban Ur-
kiaga, Lauaxeta, Plazido Muxika, Iñaki Goenaga, Argarate eta
Korta anaiak daude .

Zaitegi 1926ko udan aldatu zen Loiolatik Oñara . Ordurako
olerkigintzan hasia zen, eta saindutegian ikasle euskaldunek ku-
deaturiko Deya aldizkarian «Donokiko Ama» deritzan poema
argitaratu zuen, 1926ko azaroaren 25ean. Zaitegiren aurreneko
tan ezaguna da .
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Giro eskolastiko hartan Zaitegiren joera ez zen ontzat hartu
eta Lagundiak horrela jakin arazten dio . Baina berdin zaio berari,
garbi baitauka zein den bere helburua . Josulagungai gazteak, hala
ere, bere mugak ezagutzen ditu . Eta estutasun hartatik ateratzen
ahaleginak egiten ditu, here herriaren nortasuna baita jokoan
dagoena eta here burua txiki ikusten duen arren, prest dago hark
eskatzen dion guztia emateko . Hasten da apustua, hasten da arris-
kua!

Diodan, aurrera baino lehen, arestian aipatutako josulagungai
haien artean, batez ere, eta orduantxe hasitako bideko fruitu gisa,
urteak pasata, Jokinek argitaratutako Sopokelen antzerkiak (1946,
Mexiko ; 1966, Baiona) eta Andimak, Aita Onaindiarekin batera,
itzulitako Bergiliren Eneida eta Unai ta Larre Kantak ditugula .

1.3 . Aita Olabiderekin topo
Bere bide arantzatsuan gizon batekin topo egiten du Loiolan

bertan. Barneko garra amatatzeko sorburua aurkitzen du Aita
Olabide gasteiztarrarengan . Eta eragin sakona izango du hark
Jokinengan. 1958ko iraila-gabonilaren EGren ale osoa Alta Ola-
bideri eskaini zion Jokinek eta honela irakur daiteke Atarikoan :

Olabide'k eta beste euskaldun iator ainitzek bezala, egungo egu-
nean gure aspaldiko zina berrizten dugu gure erritar guztien aurrean :
ezkutan, naiz agerian, ixilean naiz gorarik cuskera besterik eztugula
erabiliko, gure Euskalerriaren ezagungarririk nabarmena bait-da .
Gure aspaldiko zina honek Loiolako egunak ekarri nahi ditu

gogora. Hantxe erabaki zuten, beste mugarri askoren artean, eta
lehen urrats bezala, curen ikasgaietan ezagutzen ari ziren lda-
sikoak euskaratzea. Zaitegiren Bidalien Eginak liburuan Orixe-k
eginiko hitzaurrean irakur daitekeenez, «Olabide'renean ikasi du
geienik» .
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1.4. Loiolatik belgikara, ameriketan zehar
Loiolako egonaldia gaindituta, Burgoseko Oñara doa Zaitegi

Filosofia ikastera. Euskaltzaletasunaren zuzia piztuta, Konpai-
niako geziak ez dira berandutuko. Gehiegizko atrebentzia zen,
arrasatear gazte eta «ezjakin» batek Lagundiaren egituraren kontra
jotzea. Horrela, ozeanoz bestaldeko haizeek burua baretuko zio-
ten itxaropenean Venezuelara bialdu zuten Jokin 1929an, Meri-
dara, hain zuzen, hiri hartan Aita Luis Zumalabe donostiarrak
sortutako Ikastetxean irakasle bezala hiru urtez aritzeko .

Eta hantxe, Andesetako Bolibar erraldoi zuriaren magalean,
eguneroko lan gogorrak uzten dion aisitarte apurrean, olerkigin-
tzari ekiten dio Zaitegik gartsuki . Bere buruaren kontrako laster-
keta isilean art da, gogotsu.

1932ko udan Belgikako Marneffe-ra heldu zen, hezkuntza
oinarri sendoaren jabe . Greko eta latinezko klasikoak maisuki
menderatzen zituen era, bestalde, munduko literaturaren argi
berezizko idazleak zituen ezagun : Trueba, Mistral, Maragall,
Goethe, Longfellow, Musset, Sully Prudhomme eta abar luze bat .

1 936ra arte teologia ikasten ihardun zuen Marneffe-ko teolo-
giategian . Lanmakinatzat zuten here ikaskideek, gau eta egun
ikasketei lotuta ematen baitzituen, tantean euskalgintzari berebi-
ziko garrantzia eskaintzen ziolarik .

1.5. Olerki egunean garaile 1934an
Euskal izatea sendotzeari eskainitako ahaleginaren fruituak

jasotzen berehala hasi zen . Horrela, olerkari euskaldunek garai
hartan izan zezaketen saririk preziatuena irabazi zuen : Aitzol ze-
nak sorturiko Olerti Eguna zeritzan ospakizunean gertatu zen
lion, 1934an, Lauaxeta, Lizardi, Loramendi eta Patxi Etxebarria,
aurreko edizioetako garaileen ostean .
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Hain zuzen ere, 1934an, Lizardiren omenez Zarautzen eratu-
riko jaian, Zaitegik Marneffe-tik igorritako poemak irabazi zuen
Haritz adarra» saria . «Tori nire edontzia» titulatu zuen arrasatea-
rrak Ian hura. Berrogei urte geroago ere, Zaitegik harro-harro
erakutsi ohi zuen sari-orogailu hura bere etxean .

Baina ez zen olerkigintza, Zaitegik jorratzen zuen genero baka-
rra. Euskara mailarik garaienetara jaso guran ari delarik, eta Loio-
lako zinari eutsiz, klasikoak itzultzen jarraitzen zuen . Lana txin-
durrien legez egiten zuen, hori bai, begi luzeetatik urrun, salake-
tak euskaldunen kontra pilatzen baitziren .

Zaitegiren bizitzan ez zen dena poza. Marneffe-n eta, urtebe-
tez Morialme-n jasandako giro antieuskaldunak larri mindu zuen .
Ideia zehatza egin dezagun, entzun konpainiako etika-irakasleek
euren ikasgaietan ziotena :

Nazionalitateek ez dute inolako eskubiderik izango ; osteran-
tzean, munduan izango liratekeen kalteek cz lukete haiei eginiko
justizia kitatuko, ordainduko .
Edozein Estatuk hizkuntza bat jazartzea -areago, hiltzea ere

bai!-, diskretutasun eta sotiltasunez arituz gero, gizarteari eginiko
mesedetzat hartzen zen, nonbait, hizkuntza-bikoiztasunak hirita-
rren arteko zatiketa omen baitakar, estatuaren martxa triunfala
geldiaraziz.

Aipatu dut Morialme herria eta, diodan gako artean, jesuitek
komentuetxe handi bat daukaten beste herri bat dela. Bertan
Jokin eta Gaizka Barandiaran josulagun herkideek ezagutu zuten
elkar. Gaizka ere, euskalgintzaren bide arriskutsuari lotua bizi zen
ordurako, erdi gordeta, nagusiengandik zigorrik ez jasotzeko .

1935eko uztailaren 31an, Lehen Meza eman zuen Jokinek
Marneffe-ko Ikastetxeko elizan . 1936an, Euskadi borroka latzean
ari zen bitartean, amaitu zituen teologia-ikasketak . Euskaldunen-
tzat zen giroa guztiz aldrebestua zegoen jesuiten artean eta Jokin
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eragozpen handia zitzaien Konpainiako buruei . Horrela, bigarren
aldiz bidaldu zuten Ameriketara, ordukoan San Salvadorreko
apaizgaitegira. Zazpi urtez iraun zuen Jokinek San Salvador-en,
San Jose de la Montaña apaizgaitegian, «idazteuna» (idazki sakra-
tuak), eliz-historia eta patrologia, frantsesa, ingelesa, teologia dog-
matikoa, eta abar irakatsiz . San Jose de la Montaña horretan
bertan hil zuten 1980ko martxoaren 24an Monseñor Romero
artzapezpiku ospetsua .

Bestalde, bere eskoleetarako erabili behar zuen gaia aprobetxa-
tuz, han borobildu zuen Bidalien eginak, (1955. Zarautz) deri-
tzan lana eta ingelesetik euskaraturiko Logfellow-ren Ebangeline.
Lehen liburuarí, 1955ean argitaratuko zena, Nikolas Ormaetxea,
Orixe-k, jarri zíon hitzaurrea . . . baina ez zuen Zaitegik gogokoa
izan, beraren aldeko lorez beterik dagoen arren :

Hitzaurrea irakur badezazu, Orixek nire liburuari ez diola ezta
urrik ere ematen ikusiko duzu . Liburua zertara doan ez duela iger-
tzen ematen du ziostan behin Zaitegik. Gehiegizko gordinkeria, ene
iritziz . Baina Zaitegi halakoa zen, itzulirik gabeko gizona . Egia esan,
liburu borren hitzaurrea irakurrita, ez dirudi Nicolas Ormaetxeak
denbora luzerik eskaini zionik, haren edukia eta zergatikakoa aztert-
zeari.

1.6 Lagundia uzten du

Gorago esan dudan bezala, josulagun euskaltzaleek bizi zuten
mundu hark indartsu estutzen zuen Jokinen asmo garaia . Gero
eta ilunago zekusan bere etorkizuna giro garratz hartan . Erabaki-
ren bat hartu beharra zegoen : jokin Zaitegi, here helburu eta izana-
rekin ala Konpainia. Ondorioz, Lagundia uztea erabaki zuen,
1944an, eta urte hartako ekainaren 29an sinatu zuen harreman-
etena .

Jokinek, Orixe, Andima Ibinagabeitia eta beste euskaltzale
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handiren bidea hautatu zuen, Lagundia ala herri-kontzientzia
binomioa azaldu zitzaienean . Kasu bitxia da Konpainiarena, sor-
tzaileak euskaldunak izan ziren arren, euskal izpiritu eta gogoa
gehien jazarri dituen erlijios-ordena baitateke . Lehen ere aipatu
dut Gaizka Barandiaran jesuita arrasatearra eta berari buruz idatzi
nuen biografían argi asko diot, ez dudala inoiz hain gizon erreser-
baturik ezagutu, dena -hain zuzen- Konpainiaren barnetik etor
lekiokeen beldurrak eraginda. Oraindik ere, mamuak guztiz uxa-
tu gabe ditugu .

Konpainiakoak ohartu orduko, Jokinek hitz egin zuen Guate-
malako artzapezpikuarekin -Arellano zeritzan- eta baita hark
beso zabalik hartu ere . Handik aurrerakoak guztiz bestelakotuko
zuen Zaitegiren bizitza.

1 .7. Jokin Guatemalan
Euskadiko pasaportea sakelan zeramala iritsi zen Jokin Guate-

malara. Hori dela eta, gertaera eredugarri bezain esanguratsua
gertatu zen Jokin Guatemalako aduanara heldu zenean . Pasapor-
tea euskaraz zegoen idatzita eta, noski, Atzerriko Harremaneta-
rako Ministeritzan egundoko nahasia sortu zen, ez baitzegoen
itzultzaile ofizialik pasaporteak zioenaz federik emateko . Utzi
zuten sartzen, Arellanoren bitartekotzarekin, baina Ministeritza-
tik pasatu behar zuela agindu ondoren . Ministeritzan espainiar
pasaportea erabiltzea eskatu zioten eta berak ezetz eta ezetz! Baze-
kien jakin, jarrera horrek estatu hartatik bidalduta izateko arris-
kua ekar ziezaiokeela. Baina berak ez zuen bere aberria salgai . . .

Azkenik, Guatemalako Lehendakariak berak -Jorge Ubico
jeneral diktadoreak- bere bulegora deitu zuen . Eta bien arteko
elkarrizketa hartatik Jokinen nortasuna garaile atera zen, edozein
Zaldun Ibiltariri dagokion zintzotasun eta bitxitasunari esker .
Euskadiko pasaportearekin jarraituko zuen .
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1.8. Euzko gogoa sortzen du

1950ean eman zion Jokinek, seguruenik sekula esku artean
izan zuen ekintzarik garrantzitsuenari . Euzko Gogoa aldizkariar
nagokio, jakina. Ezer baino lehenago, Koldo Mitxelena zenaren
hitz batzuk aldatu nahi ditut hona, hain zuzen ere, Jokin Zaitegi
liburua Gasteizen aurkeztu nuenean, 1982ko urtarrilaren 20ean,
Koldo bera, Enrike Knórr, Juan San Martin eta lauok esku hartu-
tako ekitaldian esandakoak :

Zaitegi es la persona que más ha hecho a favor del euskera; le dio toda
su vida, incluso dinero; era un erudito, hombre clave en la historia de la
cultura vasca, como hizo patente con la publicación de la revista Euzko
Gogoa, que fue la primera revista importante de carácter cultural, no
religioso, que se publicó enteramente en euskera .

Hori horrela delarik, gogora dezagun Espainiako gerrak euskal
literaturgintza guztiz azpiratu zuela, lur jota utzi zuen, aurreko
urteetan antzemandako loraldia . Gerraurreko idazleek etenda ikusi
zuten curen ibilbidea . Soka etenda, idazle berriek ez zuten ezelako
aukerarik ezer argitaratzeko . Etenak hutsunea dakarrenez gero . . .
Zaitegik arriskua ikusi zuen . Eta, berriz ere, apustuari heldu zion .
Orduantxe biztu zitzaion Jokini EG sortzeko ideia. Behin galdetu
nion, Zeruko Argiarako elkarrizketa batean : «Zer izan da Euzko
Gogoa zure bizitzan?» .

Aspertuta nengoen, egia esateko, erdarazko aldizkariak irakurt-
zeaz. Has¡ nintzen, beraz, deadarka handik eta idazle askok erantzun
zuen. Gutxi gora behera badira ehun eta hogei, mundu guziko
euskaldunak, erantzun zutenak. Olerkari, idazle . . . eta ez zedukan
inork ere eragozpenik . Ni horretan oso bekoki zabaleko gizona izan
naiz. Neri inork, ez dut uste, esan ahal izango didanik bekoki estuko
gizona izan naizenik. EG-tik igaro diren idazleen numeroa haundia
da: Andima, Orixe, Nemesio Etxaniz, Urruzola, Onaindia, . . . Krut-
wig, Jon Mirande, Gabriel Aresti, Juan San Martin . . . Hau da, idazle
berri asko sortu zuen aldizkari harek .
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Bada idazle bat bere lanak EG-ra inoiz bialdu ez zituena:
arestian mintzatu zaigun Koldo Mitxelena, hain zuzen . Auskalo
zeintzuk izango ziren arrazoiak!

Aldizkariaren lehen alean, 1950eko urtarrilean, honela dio
Zaitegik Opariz ataurrekoan :

Aldizkari hau zuri, Euzkadi laztana, eskeintzen dizugu, gure
gogoko ametsen barne-muiña baitzaitugu : bai, gure aleginak oro
eskeintzen dizkitzugu asmorik zintzo eta garbienaz : zure gorabide ta
betiko askatasuna opaz .
Guatemalan, beraz, 27 ale eta 1262 orrialde atera zituen .

Irabazpidea, ezin ondo joan : idazkiek bi aldiz zeharkatu behar
zuten Ozeanoa, irakurlearengana heldu baino lehen . Gaur egun-
go argitaletxeek ez lukete, noski, «abentura antikomertzial» hori
izenpetuko . Oraindik, noski, espainiar estatuaren aduana zegoen
igaro beharra : zenbat aldiz gelditu ziren aleak, goardia zibilen
eskuetan? Garbi dago, Zaitegik borondate osoa ipintzen zuela
here ahaleginean, ikusmen eta usaimen komertziala falta zitzaiz-
kion arren . Baina, hori ere izan balu, ez zatekeen Jokin Zaitegi
izango .

Bost urte beranduago, Guatemalako bere Liceo Landibar sal-
duta, honako bidea hartu zuen . Asmoak, bat baino gehiago, he-
mengo aldean edo Iparraldean here burua intentsitate osoz euskal
literaturgintzari eskaintzea . Horretarako, 60.000 dolar zekartzan
sakelan, hau da, orain dela 44 urteko dolarrak! Kalkula ezazue :
orduko (1955) langile xehe batek ez zuen 3.000 pezeta baino
gehiago etxeratzen hilean . Garaiko dolar hark, 60 pezeta balio
zuen; beraz, 3 .600 .000 pezeta ekarri zituen, hau da 1 .200 soldata!
Langile arrunt baten ehun urtetako soldata zekarren Zaitegik,
euskal literaturan inbertitzeko. Gaur egun, 250 milioi pezeta
inguru izango lirateke . Horri, hona etorri aurretik Guatemalan
bertan gastatutakoa gehitu behar zaio . Eta, jakina, hori guztia
xahutu ondoren 1962an ostera Guatemalarako bidea hartu aurre-
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tik hemengo zorrak kitatzeko lagunek Guatemalatik bidaldu-
takoa ere kontuan izan behar da . Beraz, Zaitegik EG enpresan,
diruaren egungo balioaz, , gutxi gora behera 300 milioi gastatu
zituela esango bagenu ez ginateke aide handian okertuko .

Zaitegik, EG-ren kudeaketa zientifikoa egiteko, nolabait dei-
tzearren, Orixe eraman zuen Guatemalara, 1950eko maiatzean .
Sei hilabetez iraun zuen Orixek Guatemalan, handik, Zaitegik
berak aurkituriko etxalde batera joan baitzen, El Salvadorrera,
«Agustin Gurenaren Aitorkizunak» itzultzera . Zaitegiren lagun
batzuen etxaldea zen, Finca Miramar izenekoa. Ez dut uste Orixe
eta Zaitegiren harremanak hobetu zirenik, orexarraren «ihesa»
dela eta . Gainera, ezaguna den bezala, abentura horrek ez Zion
batere onik ekarri Zaitegiri, etxaldeko jabeek zabalduriko zurru-
murru gaiztoak izan zirela eta .

1954an, hainbat aldiz eskatu ondoren, Zaitegik Andima bere
lagun mina Guatemalara eramatea lortu zuen . Landibar Lizeoan
eskaini zion lana eta, horrez gain, EG-ko lankídetza. Andimak,
garai hartan, Pariseko Euzko Deya-n ziharduen lanean. Zaitegik,
1953an, honda diotso bizkaitarrari, eskutitz batean :

Ez zaite larri, Andima : Euzkadi gurekin daramagu eta obe dugu
gerorako lanean gure buruak gertu . Urrundik baikorragoak gera, ta
Euzko Deya'ren lana ez da iraungarria, gure aldizkariarena, bai,
ordea .
Andimak onetsi egin zuen eskaintza, eta Zaitegirekin geratu

zen, honek Arrasaterako maletak egin bitartean . Gero elantxobea-
rrak Venezuelako bidea hartu zuen .

1.9. Euskal herrira, ostera
1955eko azaroan heldu zen Arrasatera, eta EG non argitaratu

izan zen bere lehenetariko kezka. Hala ere, ez zuen laguntza lortu
bere proiektua garatzeko . Batera eta bestera jo zuen, ezinbesteko
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baimenak eskuratzeko asmoz. Baina ezer ez, ez zuen bere asmoa
bete ahal izan, atzean Jose Antonio Agirre lehendakariaren bultza-
datxoa sentitzen zuela zioen arren . Horrela, zazpi hilabete agindu
faltsuak eta hitz eder baina zentzugabeak entzun ondoren, Ipa-
rraldera jo zuen, han giro hobea izango zuelakoan .

Baionan ekin zion, beraz, EG-ren bigarren lantegiari . Beraz,
bederatzi urtealdietan, 44 zenbaki eta 3 .658 orrialde atera zituen .
Zenbat ale zenbaki bakoitzeko? Batzuetan 1 .000, beste batzuetan
gehiago! Horrela bakarrik uler daiteke, 1976an Arrasateko etxea
erre zitzaionean, handik atera genituen liburuen kopuru itzela!

Horrela bakarrik ere ulertzen da, 1960ean dena bertan behera
utzi beharra izatea . Batzuk, hilotzaren gainean hegaka omen zebil-
tzan, urte hartako apirilean Arantzazutik jasotzen duen eskutitza

lekuko : EG hilda dagoenez gero, harpidedunen zerrenda eskatzen
diote. Jokinen erantzuna, Kixotearen azkenetako erreakzio duina,
aldizkariaren azken alea bidaltzea izan zen, artean bizirik zirauela
ikus zezaten .

Gorago aipatutako diru-kopuruaz gain gehiago ere galdu zuen
Zaitegik EG-ren abenturan, eta Guatemalako bere lagunek dirua
bidaldu zioten hemengo zorrak kitatu eta harako itsasontziaren
txartela erosteko. Horrela ekin zion, beraz, Jokinek Ameriketa-
rako hirugarren esperientziari . 1962ko urtarrilean iritsi zen Gua-
temalara .

1 .10. Jokin Zaitegiren beste arlo batzuetan

Lehen Eusko Jaurlaritzaren hogei urteak ospatzeko, hark Lu-
diko Euskal Batza Orokorra eratu zen, Pariseko Palais Quai d'Orsay

delakoan, 1956ko irailaren 23tik 29ra arte .
Badirudi, Jose Antonio Agirre lehendakari zenak pertsonalki

eskatu ziola Zaitegiri bertan parte hartzea, Kultura Sailean euska-
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razko arazoen ardura bere gain har zitzan. Zaitegik onartu egin
zuen, nahiz eta oso gustura ez zegoen Eusko Jaurlaritzatik EG-ri
ematen ari zitzaion tratamenduarekin . Baina, hala ere, bere lehen-
dakariak esandakoari jarraiki, Kultura Saileko buru izendatu zu-
ten Xabier Landabururen esanetara ipini zela, euskarari zegozkion
arloak zuzentzeko .

Euskararen batasuna eta Ikastolak sortzea izan ziren gehien
jorratutako alderdiak, hizlarien artean Jokin Zaitegi bera, Teles-
foro Monzon, Jesus Maria Leizaola, Txomin Peilen, eta abar luze
bat izan zirelarik . Euskararen gaineko ponentziak adierazi zuenez,

Batzorde bat sortzea komenigarritzat jotzen zen, Biltzarraren
hariak gogoan izanik euskararen susperketarako neurriak hat daite-
zen .
Erabaki horren ondorioz «Euskal Kulturaren Alde» izeneko

taldea sortu zen (EKA), urte bereko azaroaren 30ean . Eta bertan
egunean eginiko bilkuran honela geratu zen batzordearen konpo-
saketa: Lehendakari, Jokin Zaitegi ; Gonzalo Nardiz diruzain ;
Andoni Urrestarazu, Umandi, idazkari; eta bokalak : Jose Miguel
Barandiaran, Jesus Maria Leizaola, Josu Solaun, Manu Sota eta
Joseba Rezola,

EKA taldeak 1976ra arte iraun zuen, nahiz eta gauza handirik
ez egin, atzerrian, eskuduntza eta dirurik gabeko Jaurlaritza baten
itzalpean. Zerbait azpimarratzekotan, 1960tik antolatutako «Agi-
rre Saria» nabarmendu beharko litzateke, hiru urtez behin eratua,
eta irabazleak Bitoriano Gandiaga (Elorri, 1963), Aita Santi Onain-
dia (Bertsolariak, 1966), Imanol Lekuonak zuzendutako apaiz
talde bat (1969), Orixe zenaren Ian bat Qainkoaren bila, 1972),
eta Jaime Kerexeta (Eliz guraso apostolikuak izan zirelarik, 1975)
Azken liburu horri Zaitegik ipini zion hitzaurrea .

Jokin Zaitegiren beste asmo bitxi eta interesgarri bat, Euskal
Idazleen Etxea zen . Zer zen hori? Bada, euskal idazleentzako told
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egoki bat eratu nahi zuen, idazleok patxadan eta lasaitasunean
euren lanak egin zitzaten . Dirudienez, ideiarekin gehien animatu
zutenen artean, Jose Antonio Agirre bera zegoen .

Baina ideiak porrot egin zuen, batez ere, handik eta hemendik
agindutako laguntzak iristen ez zirelako . Zabalkundea egiten ere
hasi zen Jokin, bere patrikatik ordainduta, noski, zer-nolako giro
aurki zezakeen jakiteko . Aita Laffitek honako aitorpen hau egin
zidan, 1979an :

Bere xedeak salatu zauzkitan. Nahi zuen hemen nunbait eraiki
euskal idazlarientzat etxe nasai bat, gelaz, idaztegiz eta liburutegiz
ongi hornitua . Euskal idazlariak hot elgarrekin biziko ziren anaita-
sunean, liburu bern eta aldizkari berri ateratzeko. Bainan ez zuen
nehor ere atzeman komentu edo falansterio horcan sartu gogo zue-
nik .
Erraz asma daiteke zein izan zen Zaitegiren asmo horren amai-

era .

1.11 . Zaitegiren argitarapenak, ordurarte
Aurrera baino lehen, interesgarria iruditzen zait 1962ra arte

Jokinen liburuen aipamena egitea, ordurarteko here ekoizpena
nondik zihoan ikusteko

1926an, «Donokiko Ama» poema, Loiolako Deya aldizka-
rian . .

1933an, Sofoklesen Antigone antzerkia Antzerti aldizkarian
Zaitegi tar Joakin-ek izenpetua, eta S .I (josulagun) . Bitxiagoa da,
ordea, «Aurre hitza»n dioena :

Orain argitaratzen dudan antzerkia, eladeraz Errandoneak S .1
dakarrenez euskerara itzuli dizut : nere irakasle izandako Aba aipatu
orrek maitasun-agiritzat ar beza . Gañera, beraren oartxo asko on-
iritziz ainitz lagun didatela pozik aitortzen dizut .
Josulagun izateari utzi zionean, Errandonearenganako Zaite-
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giren «maitasun-agiria» ez zen hain betea, Sofokiesen gaineko
haren maisutasuna beti aitortu bazuen ere.

1933an ere, RIEVen «Kizkiña» izeneko artikulua .
1945ean, Guatemalan Longfellow-en Ebangeline deritzana

argitaratu zuen . Euskara garbiegi eta zaila erabiltzen du Zaitegik
Ian horretan .

1946an, Mexikon, Goldaketan (poesia) eta Sopokelen antzer-
kiak I (lau antzerkirekin: Antigone, Eletere [Elektra], Oidipu
Bakaldun [Edipo Errege] eta Oidipu Kolonon) .

1955ean, Euskal Herrian, Bidalien eginak, El Salvadorren,
idazteunak» eskolak prestatzeko erabiliko gaiak aprobetxatuz,
argitaratutako liburua, Orixe-ren hitzaurrearekin .

1958an, Baionan, Sopokelen antzerkiak II (Alatz, Pilotepe eta
Trakingo emaztekiak izenekoak) .

1962an, Guatemalan, Berriz eregoldaketan (poesia) . Deneta-
riko iritziak jaso zituen .

1962an, Euskal Herrian (Izarra irarkola), bera harrezkero
Guatemalan zegoelarik, Platon'eneko atarían argitaratu zuen .
Aita Laffiteren hitzaurrea darama . Askoz euskara ulergarriagoan
idatzia, Mitxelena zenak, Enciclopedia General Ilustrada del País
Vasco bildumako Literaturaren IV Liburuan dioen bezala :

Egiñaalean saiatu zaigu emen Zaitegi, euskera garbian Platon'en
gogoetak aalik argien azaltzen . Alde orretatik, bestetan egotzi izan
zaion ulerkaiztasunaren igesi, oztopo gogorrik gabe mintzatu zaigu
Zaitegi, gaiaren sakonak adieraztasunari uzten dion neurrian .

1.12. Zaitegi Guatemalan berriro
Guatemalara 1962ko urtarrilean iritsi zela aurreratu dut eta,

esan behar da, barne krisialdi izugarria bízitzen ari zela, here
Herriarekiko esperantza galdu, eta literatur-jarduera ere bertan
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behera uzteko prest zegoen . Bere gotzainaren zerbitzura jarri zen
-ez da ahaztu behar 1948z geroztik Jokinek guatemaldar hiritar-
tasuna duela-, eta hiru parrokietako ardura eman zioten . Egun-
doko lana egin zuen indioen artean eta horren lekuko da, sorterri-
rantz azken bidaia egin aurretik San Martin de Jilotepeque-ko
herriak eskainitako omenaldi beroa .

Poliki poliki, herri apalaren ukipen zuzenaren bidez, bere burua-
ren gaineko konfidantza berreskuratzen Joan zen eta zenbait lagu-
nen hits adoretsuak ere heldu zitzaizkion, euskalgintzara itzul
zedin erregutuz . Besteak beste, Jon Mirande, Juan San Martin eta
Nikolas Alzola, Anaia Berriotxoa dira, literatura eta, batik bat,
Zaitegik aspalditik bidaialagun zuen Platonen itzulpenak garatze-
ra animatu zutenak. Horiek eta Juan Gerardi' here gotzainaren-
gandik jasotako laguntza izan ziren erabakigarriak, Zaitegiren
hurrengoko loraldian . Platonena dei geniezaiokeena .

Baina utz dezagun Platonen arotzat har genezakeena, hurren-
go kapitulurako etajauzi bat eginez, jar gaitezen Arrasaten, 1972ko
uztailaren 20an, bere jaioterrira iritsi zenean . Hil-zorian zegoen
amarengana itzuli zen, eta amak, gutxienez bere azken hiru hila-
beteetan settle ibiltari eta ameslariaren laguntza izan zuen .

Arrasaten bizitza gogorra eraman zuen Jokinek . Guatemalatik
ekarritako dirua urritzen zihoakion eta, hirurogei urterekin ezin
Ian handirik egin ; gainera, osasunez ere ez zebilen gainezka . 1973an,
Arrasateko Gau-Eskolan hitzaldi ziklo bat eratu genuen -Mitxe-
lena, Villasante eta Zaitegi tartean- eta orduantxe agurtu nuen
aurreneko aldiz . Ordudanik, gure harremana sendotzen Joan zen
eta adiskidetasuna zintzotzen . Horren ondorioz planteatu nion
bere biografia bion artean idaztea, eta berak pozik onartu zidan
proposamena .

1 . Juan Gerardi : 1998ko apirilean hil zuten, ustez Guatemalarako Armadako morroiek,
indioen eskubideen defentsa egiteagatik .
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1973an Espainiako gobernuak baimena eman zion estatuan
egoteko, sarrera debekatzen zion agindua ezereztatuz . 1975ean
guatemaldar hiritartasuna hiru urtetarako berriztatu zioten .
1978an, batik bat gaixotasunaren gastuen zorrak janda, hemengo
seguritate sozialaren laguntza jaso ahal izateko, guatemaldar hiri-
tartasunari utzi behar izan zion, con gran sentimiento por su parte,
habiendo dejado en Guatemala muchísimos amigos estatu haren
kontsulak adierazi zidan bezala .

1975ean, Jose María Arizmendiarrieta, kooperatibismoaren
sortzaileak, kooperatibetarako euskarazko itzulpenak egitea pro-
posatu zion, diru apur baten truke. Baina Jokinek ez zuen ezelako
loturarik nahi, eta bizimodu latz eta beharrez josiari aurre egitea
nahiago izan zuen .

Urte hartan bertan, Gau-Eskolatik omenaldi bat eskaini nahi
izan genion. Platon-en elkarrizketak argitaratzen hasia zen eta,
kostu osoa bere gain hartzen ari zelako, Zaitegirekiko Udalaren
jarrera ezagutu nahi genuen . Ahalegin horren ondorioz, Arrasate-
ko Seme Kuttuna izendatzea erabaki zuen Udalak, eta baita elka-
rrizketen edizioaren kostu zati bat finantzatzea ere . Egin daki-
dakeen omenaldirik onena, Udaletxeko balkoitik ikurrina jartzea
da, erantzun zigun, korporazioaren erabakiaren berri ematera
joan gintzaizkionean . Ordurako Oñatiko Zaharren Egoitzan bizi
zen . Eta 1976ko abenduaren 19an eskaini zitzaion omenaldia
bere jaioterrian . Oso ekintza hunkigarria gertatu zen .

1977ko otsailaren batzarrean, Euskaltzaindiak Ohorezko
euskaltzain izendatu zuen, euskaltzain urgazle 1950eko urritik
zelarik .

1978ko abenduaren 26an honela idatzi nuen : «Jokinekin egon
naiz eta botila bat whisky eraman diot. Makal samarra aurkitu
dut . Azken bisitatik hona behera egin duela uste dut» . Nire iragar-
penetan asmatu nuelarik, 1979ko Errege Egunean Arrasateko
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Centro Asistencial-era eraman zuten . Apirilaren 2an etxea erre
zitzaion, eta egundoko lana egin behar izan genuen, bertan pilatu-
ta zeuzkan liburu, dokumentu eta trasteak, lehendabizi sugarreta-
tik eta gero uretatik salbatzeko . Berria ezagutzean Holakorik!min-
gots batekin ihardetsi zidan . Ekainean buru arazoekin hasi zen eta
oroimena galdu zuen . Abuztuaren 8an konortea galdu zuen . Eta
bederatzi egun beranduago, betiko itzali zen Jokinen bizi-izpia.
Goizeko lauak ziren .

Zaitegi, Quixote bat izan zela idatzi dut sarritan . Quixote eta
ameslari handia . Euskara eta Aberriarenganako amodioa batera
hazi zitzaion Jokini . Quixote galanta eta ameslari bikaina. Beti
baikortasunean . Harkaitz baten gainean jaso zituen jauregi doto-
reak, harrizko blokez eginda, berak gehien atsegin zuen esaerari
bizkarra eman gabe : Gogorik denean aldaparik ez. Horixe zuen
izenburu . Eta horri zintzotasunez heldu zion bizitza guztian, za-
tikeria, norberekeria eta keria guztien gainetik.

Zaitegik sinetsi egiten zuen Aberriaren ahalmen positiboan eta
baikortasunez aritu izan zen beti, ilunaldi batzuk tartean . Baze-
kien bere lana etorkizunari begira bakarrik uler zitekeela, berak
ezagututako baino belaunaldi jantziagoak, prestuagoak etorriko
zirelakoan baitzegoen. Sinesmen horretatik ulertzen da, here oler-
ki hura :

Nere antzera ari aiz,
1, nekazaria .
Ondalan lurperatu
Itxaro-azia .
Neuk bczela maite duk
Datorken euzkia :
Siñestez ikusten duk
Giza-udaberria.
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2. Jokin Zaitegi, Euskal Literaturan
2.0. Sarrera
Jokin Zaitegi bi sailetan koka genezake euskal literaturaren

historian :
a) Literatur-eragile gisa .
b) Literaturgile gisa .
EG-ren bitartez, egundoko mesedea egin zion euskal literatu-

rari, ahalegin horretan -ikusi dugun bezala- here ondasunak ere
galdu zituelarik . Baina Jokinek ez zuen, bakarrik, porrot ekono-
mikoa jasan . Bera, Josulagundiaren kide izanik, jazarria eta zigor-
tua izan zen maiz. Konpainiako instantzia batzuetatik jaso zuen
tratu ezegokiaren lekuko argia behin iritsi zitzaion eskutitzaren
ondoko zatiak edorto asko ematen digu :

Me he enterado que de aquellas excelsas cualidades que le dio el
Señor no se han eclipsado todavía : el dominio literario y el ánimo
indomable con los que, incluso en una Guatemala sin colonia vasca, ha
obtenido Vd. una revista redactada totalmente en euskera . El desierto
floreció .

Pido al Señor que le conceda a Vd un don todavía mayor, mucho
mayor, el de renunciar, por su amor, y a favor de las almas por Él
redimidas, a su sobrepujante maestría del euskera y al afecto natural a su
pueblo vasco, para consagrar toda su persona a la salvación de dos
millones de guatemaltecos, casi del todo privado de sacerdotes .

Zaitegik, jakina den bezala, ez zien inoiz horren gisako agindu
edo aholkuei batere jaramonik egin . Eta goldeari tinko eutsiz,
euskal eremu latza prestatzen ihardun zuen, geroko uzten espe-
rantzan .

Garaiko labea piztu zuen eta opil ederrak eskaini zizkigun EG-
ren bitartez. Ez da txantxetako merezimendua, dozenaka idazle-
ren partaidetza lortzea, adin eta pentsamolde askotakoak -bekoki
zabaleko gizona- eta EG-ren ostean etorriko ziren beste aldizkari
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batzuetarako plataforma ezinhobea bilakatzea, hura hil ondoren
hark irekitako ildoa aurrera egiteko aprobetxatu zutenak: Jakin
eta Egan horren bí eredurik nabarmenenak dira .

2,1 . Literaturgile handia
Baina Zaitegik eragileko lanetan merezimendua badu ere, lite-

raturagile bezala hura bezain handia ikusten diot, sortzezko bere
ekarpenak maila garaiak erdietsi zituelarik . Lehenago ere Loio-
lako zina aipatu dut, artean mutil gazte bat zeta beste ikaskidere-
kin batera burutua . Eta, hitzari eutsiz, inoiz ez Zion zinari bizkarra
eman ; aitzitik, gero eta sutsuagoa lotu zitzaion lanari, zenbat eta
adinean zaharragoa izanik ere, hainbat eta jomuga zailagoak bila-
tzen zituela esan genezakeelarik .

Aipatuak izan dira Zaitegiren obra batzuk, batez ere olerkigin-
tzan gauzaturikoak . Goldaketan (<(Tori nire edontzia» saritutako
poemarekin) eta Berriz ere goldaketan ditugu bi liburuak, eta
Zaitegiren obra guztiarekin bezalaxe, aldeko eta ez hain aldeko
iritziak jaso zituen . Lehendabiziko itzulpenak ulergaitzak dira,
zailak. Idatzia daukat anekdota hura, Zaitegik Ebangelineliburua
erregalatu zidanekoa : 1979 zen, Otsailean ; etxeratu eta lehen
irakurketa egin nahi izan nuen; aitortu behar dut, ordu erdiz edo
saiatu arren ez nuela ezer ulertu, eta etsi- etsita apalean laga nuen
liburuxka. Jarraian, Orixe-ren testu bat irakurri nuen, Auñamen-
di Entziklopedian, eta honela zioen Nikolas Ormaetxeak :

Ebangeline irakurtzen asi naiz. . . Egia esan, ezin pasa I4gn orrial-
detik . . . Itzulpena, berriz, zuk egin duzun gogorrena .
Mintzatu gara Sopokel'en antzerkiak 1(1 946) liburuari buruz .

Zaitegiren «Opariz» deritzan hitzaurrean honela irakurtzen dugu :
Gerkel-elerti ikusgarrietatik landara-txerto au birlandatu dizut,

gure antzerki-mintegi berrira . Erroak azi ta aldaskatu bitza gure
zugatz gaztean!!
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Berriz ere, Jokinek bere begiak, gazterian zituen ezarrita . Eta
itzulpengintzan bere aldetik buru belarri jarraitzen zuela, Sofokle-
sen antzerkiekin buruturiko liburuari Aita Laffitek eginiko kri-
tikak (Eusko Jakintza; Vol 111 1 .) honela zioen :

C'est gaspiller un talent qui serait mieux employé à eclairer les
Basques ou a les divertir, sur themes plus proches ou plus captivants,
quend même ils seraient moins sublimes .
Goldaketan-i buruz, berriz, honela zioen Laffitek, baita fran-

tsesez ere :
Remercions tout de mêmeZaitegi d'avoir tenté l 'aventure par amour

pour notre vieille langue; mais souhaitons que, délaissant la solution de
la quadrature du cercle, il cherche plutôt à écrire directement en basque
à l'échelle de ses compatriotes .
Handik zenbait urtetara, Laffitek berak jarri zion hitzaurrea

Platon'eneko atarían (1962) 1iburuari. Badirudi, gala Sofoklese-
na bezain zaila zen arren, Laffiteren iritzia bestelakoa zela, gaiaren
sublimetasunari buruz, laudorioak besterik ez baitio idazkian jar-
tzen :

Zaitegi adixkide apezaren liburuari aintzi solasa ematekotan,
batere gezurrik gabe erran nezakeen haren jakitate zabal-sakona,
haren eskuara jori, nasal, ederra, haren ausartze harrigarria holako
sail berri batí lotzeko . . . aitor nezakeen eskuarak ez duela behin ere
erabili oral artean hain ekai gora eta zailik .

Harrigarria, ezta? Baina, bitxikeriekin jarraituz, ezin hemen
aipatu gabe, Orixe zenak Laffite abadeari eskaini zion eztenkada
(Gernika aldizkaria), Zaitegiri eginiko kritika haiek árela eta :

Yo no sé qué cosa es poesía, ni si Zaitegi será poeta o dejará de serlo ;
pero la estrofa en cuestión es irrepochable [Laffitek kritikatutako bati
dagokio] «oro-gai eztiak utz . . . azken urrenari» . No ha entendido
sargori, que es lo que en los Bajos Pirineos se dice sapa y en Nabarra
usamos los dos. Si así entiende el griego lucido está, Antes leeré a Zaitegi
y a otros neologistas que han intentado siquiera roturar nuevos terrenos,
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que al abate Laffite, quien escribe encantadoramente, pero no arriesga
nada.

Iritzi trukaketa honen harira, diodan, Laffite eta Orixe-ren

arrean egundoko embaída piztu zela literatur zirkuluetan, dene-

tariko esamesak izan zirelarik .

1946 eta 1962 artean, bada beste liburu bat, Bidalien Eginak

(1955), hasieran aipatu dudana . Hitzaurrea Orixe-k ipini zion . Ez

zen Zaitegiren gustukoa izan eta bere ezadostasuna ozenki eta

publikoki azaldu zuen . Hala ere, hitzaurrean badira zenbait pasar-

te, orexarrak Zaitegiren lana eta bizitza nahikoa ongi ezagutzen

zuela adierazten dutenak . Honatx horietako batzuk :

Berak [Zaitegik] ere lau eskola ematen ditu egunean . Etxeko lana
askí ez balítzaío, Guatemalako Ikastetxe Nagusian griego irakasten
ari da . Egunez ler txar eginda, afaldu eta . . . egurastera ioan orde . . .
Goethe, Uhland eta olakoak euskeraz ipintzen dihardu, beste buru-
austerik ez badu .

. . . Lan bizkorra . Oraintxe bai, euskera apaintzen as¡ da, zarpilke-
riak erantzirik.

Euskera berríz nolakoa? Gero ta obea . Ebangeline eta Sopokel
biurtzean euskera gogorra zuela esan zioren. Nortzuk eta, euskera zar
gutxi ikasi dutenek . Guzia berri ta asma-berri iduri zaie, zarrez
galdua izanik ere .

Nicolas Ormaetxea Pellejero, Orixe-k, ahaztua bide zuen, go-

rago agerítako tartetxoa, Zaítegík Ebangeline itzultzean erabíli-

tako euskera kritikatzen duena

2.2. Platonekin lanean
Zaitegik itzulpen-lanetan gazte gaztetatik ihardun bazuen ere

(gogora, «Kizkiña» lana, RIEV-en) itzulpengintzan lorturiko mana,

batik bat, idazle klasiko baten bitartez iritsi zitzaion, eta hori

Platon izan zen .

1 1 5



Behin Zaitegiri honako galdera hau egin nion (1 976an geun-
den) : «Zer izan da Platonen lana euskeratzea?» . Eta honela eran-
rzun zidan :

Platonen lana euskeratzean ncre aberriari laguntzen ari natzaiola
uste dut . Gure Herria gauza askotan oso atzeratua da . Dirua irabaz-
ten, hori bai, lehenengoa, baina ikasten eta ikaskizunak euskaraz
emateko, orduan ez gara inor. Benetan euskaldunak bagara, Herri
bezala iraun behar dugu. Platon euskaratzea nere aberriarendako lan
bat, besterik ez da izan .

Beraz, lehen puntu bat garbi utzi behar da : Zaitegi abertzaleta-
sunak eraginda abiatu zen klasikoetan barrena .

Jokin, lehen ikusi dugun bezala, 1921 can Durangotik Loiola-
ra igaro zen eta han aurrerapen nabaria egin zuen ikasketetan .
Horrela diosku berak :

Grezia eta Erroma zaharreko klasikoak nahiko ondo ezagutzen
genituen . Egia esateko, irakasle onak zeuden orduan Loiolan . Erran-
doneak -tesi doktorala Oxforden Sopokelen gain egin zuen- So-
pokel, Kikero, Platen, Euripides, Demostenes eta beste idazie, oler-
kari eta hizlari klasikoen Ian ederrak erakutsi zizkigun .

Eta Loiolako zina-ren bitartez, euslcararen bidez euskal kultu-
raren aide arituko zirela agindu zioten elkarri . Klasikoetan zuten
oinarri sendoa aprobetxatuz, grekozko eta latinezko idazleak eus-
karatzen hasi ziren . Zaitegik behin oroitarazten zidanez, ahalegin
horretan berak eta Andimak bakarrik iraun zuten . Zaitegik ere,
urteak pasara, euskal belaunaldi gazteek Grezia eta Erromako
idazie eta, orohar, kultura klasikoen galera sistematikoarekin, gure
Herriari galera handia sorrarazi diotela zioen . Eta, hein handi
batean, zuzen zegoela iruditzen zait .

Baina gatozen Platonengana, zeren Zaitegik gure galdera en-
tzun izan balu bezala, erantzuna eman baitzuen arratsalde baten,
Euskaltzaindiaren bilera baten :
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Zer dela-ta aukeratu dudan Platon ? . . . Bada, bearrak ortaratu
ninduela, alegia . Guatemalako San Karlos Ikastola Nagusiak eladera
irakasteko dei egin zidanean, eladerarik etzekitenei irakasteko zein
idazie aukeratu? Gogoan nituen Xenofonte eta Platon, Loiolan era-
bilitakoak . Unibertsitatean bertan Filosofia Saila bazenez gero, Pla-
ton egokiagotzat jo nuen: Parisa eladerazko liburuak eskatu ta hotte-
la asi nintzen Platon itzultzen . Egia esateko, Platon ezaguna mien
aidez aurretik . Loiolan iru ilabeteko epea eman nion Platon itzul-
tzeari: baina oraindik Filosofiako uretan erraza baino errazagoa zela
argi ta garbi ikusi nuen . Bederatzi urtetan edo Platon eta Sofokel
itzultzen ari izan nintzen Guatemalan . Ordurako Sofokel-en antzer-
kiak, lehenengo liburua argitarazia nuen, Mexikon .

Bertan asi nuen Platon'eneko Atarian izenekoa eta Miarritzen
bukatu. Liburu arekin Platon-ena egina nuela uste izan nuen. Eto-
rria zetorren euskal gazte mordoa Platon euskeratzen iarriko zela
uste izan nuen, ez-iakinean . Bai zera!

Platon euskeratzeko eladera ta euskera iakin bear ditugu . Elade-
razko textuak Frantziako Guillaume Budé elkarteak argitaratuak
ziren .

Ta zernolako euskera darabilt Platon euskeratzekoan? Neuk da-
kidantxoa eta kitto! Urliak nere euskera garbizaleegitzat iotzen du ;
besteak eztu orrenbestekorik uste . Sandiak nere euskera alemantzat
dauka; berendiak, alderantziz, euskera iatorrentzat du . Eztut uste, ez
bata ez bestea egia ditekenik.

Platonen elkarrizketekin, sei liburu ditu Zaitegik argitaratuta,
honako ordena honetan eta berak bataiaturiko bilduma baten
barruan: «Ikastola Nagusirako Liburuak (Elade-ko klasikuak) » .

1 . Platon 1. 1975 . Oturuntza, Protagora eta Menon elkarriz- ketak.

2 . Platon IL 1977 . Gorgia elkarrizketa .

3 . Platon IIL 1978 . Eutifron eta Sokrateren apologia .

4 . Platon IV 1978 . Kriton eta Faidon.

5 . Platon V 1979an, hiltzear zegoela, Ipia Txikia eta Alkibiada.

6 . Platon VI. 1989 .
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Hil ondoren, etxea erre zitzaionean salbatu ahal izan genituen
elkarrizketekin (Karmida, Ipia Nagusia, Laka eta Lisi) osatua .

Platon I liburuaren atarikoan, Zaitegik berak azaltzen digu
zein izan den bere metodologia euskaratzeko, eta zeinentzat aritu
den :

Arautzat nere buruari auxe ezarri diot : aalik eta zeatzen euskerara
itzultzea, alegia : egokieraztea ez, itzultzea baizik . Nere uste kaxka-
rrean, egokieraztea ta itzultzea bi gauza bestelako dira. Une bakoi-
tzean garaile atera naizenik enuke esango, baina, bai orren bila ta
orren leian ari izan naizela, ta atergabe ari izan ere .

Norentzat ari ote naiz idazten? Ikastola Nagusirako liburuak du
izentzat sail onek. Filosofia eta Letrak deritzan ikaskizunetan Platon
ere aztertzen dute euskal-ikasleek : orain arte, berriz, erderaz eta
frantsesez . Noizbait ikasleak euskeraz ere aztertzen asiko dira . Opa
dugun ikastola nagusirik eztaukakegun artean, onelako idaztiak ikas-
tola nagusiaren ordezko gerta bitez .

Liburuak Izarra irarkolan inprimatu ziren, Felipe Alkorta ahaz-
tezinaren laguntza paregabearekin . Felipek berak idazten zidan
eta baita nik liburuan argitaratu ere :

Berekiko zorrotza zenez, besteentzako ere nahiko zorrotz joka-
tzen zuen. Honek ez du esan nahi, inola ere, gizon zaila zenik . . .
Osasunak lagundu zion bitartean, orijinalak txukun asko prepara-
tzen zituen, hori bai, bere Ian denak eskuz idatzita eskuratzen zizki-
gun . . . Azkeneko bi aleak argitaratzeko garaian, eskuek aurreko se-
gurantzarik ez zutela igartzen zitzaion, eta bere idaztiak konpreni-
tzen nahiko Ian izaten nuen . . . Diru aldetik, berriz, ez dtit Zaitegi
baino zintzoagorik inor ezagutu . Gehiegikoa ere bazen .

Zaitegik, lehen ere aipatu dut, Platonen elkarrizketarik ge-
hienak Guatemalako Covan herrian euskaratu zituen, estatu har-
tan eginiko bigarren egonaldian, eta Juan Gerardi gotzainaren
laguntzarekin . Zaitegik esanda dakit, beralc eskuz idatzitakoa mutil
batek pasatzen zion makinaz . Dena den, badirudi beti ez zela bere

1 1 8



itzulpenarekin ados geratu eta, urteak pasatu ondoren, berriro
Euskal Herrian zegoela, zenbait zuzenketa egin zituen .

Oso azaleko zehazkizuna dela iruditzen zaidalako, ez dut bere
idazkietan zorioneko H-a erabiltzera ailegatu zela esan . Badirudi,
zenbait idazlek eskatuta, H-ren aurrean amore eman zuela eta
betiko bere idazkera aldatu zuen, H-a tartekatuz, berari egokien
iruditzen zitzaionean . Ez dirudi oso kontent geratu zenik, izan ere
irarkolara bota aurretik H guztiak ezabatu zituen bere idazkieta-
tik .

Zernolako harrera izan zuten Platonen elkarrizketa euskara-
tuek? Erantzuna eman aurretik, lehen lehenik, irakurleari ezinbes-
teko ariketa bat egitea eskatuko nioke, hau da, jar dezala here
burua 1975ean. Seguruenik, norbait proiektu hutsa izango zen
garai hartan, eta nekez asmatuko luke ordudanik aurreratutakoaren
dimentsioa .

Zaitegik, euskal aitzindaritza osoak bezala, gizarte erdaldundu
baten eragozpenak aurkitzen zituen, urratsez urrats ibili arren .
Egoera hori ulertzetik bakarrik egin genitzake gure, adibidez,
Mikel Lasa idazleak 1976ko apirilaren 1 Ian Zeruko Argian ida-
tzitako hitzak :

Zenbateraino du gaurko euskal kulturak beharrezko Platonena
bezalako obra? Zorionez, badirudi gure kultur politikaren plantea-
menduan, kultur modernu orok darabilzkian oinarri zabalak onar-
tzen direla, errazkeriaren aitzakia liratekeen redukzionismoak baz-
tertuz. Horretaz konturaturik, gaur egun (ditugun indar eskasak
kontuan harturik) izugarrizko ahaleginak ari gara egiten didaktis-
moaren bide lehorretatik zehar, bihar edo etzi itomenik gabeko
kultur bizitza eroso bat izan dezagun .
Mikel Lasak, oraingoan ezin sinesmen handirik eduki eta,

bihar etzikoan jartzen du esperantza . Ez al da hori, etsipenezko
adierazpen ilun eta itxarogabea?
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Hala ere, garbi dago Zaitegi ez zela merkataria eta liburuak
idatzi eta inprimatu arazi egiten zituen arren, ez ziren merkatura
iristen, behar bezalako bitartekoak erabili ez zituelako . Horrela,
ideia egin dezagun, diodan, lehendabiziko liburuaren 600 aleta-
tik, etxea erre zitzaionean ale batzuk atera genituen . Kopuru
berdineko bigarren liburuari dagokionez, 429 atera genituen (hots,
171 saldu edo eman zituen) ; hirugarrenean, 500 aleko tirada, 297
atera genituen (-203) ; laugarrenean, 500etik dena etxean zeukan ;
bosgarrena, zuzenean, etxe partikular batera joan zen .

Ezin esan, beraz, hedapen handiko liburuak izan zirenik. Gaia,
berez, gaitza ; merkatal planteamendua, okerra . Hala ere, baziren
Zaitegiren liburuak irrikan itxaroten ari zirenak, eta horietako bat
Juan San Martin dugu, lehen esan dugun bezala, Zaitegi Guate-
malan lur jota zegoen uneetan adorezko hitzak igorri zizkiona .
San Martinek berak jarri zion hitzaurrea, «Platon»-en bildumako
seigarren liburuari, eta interesgarriak dira ondoko lerroalde hauek :

Hizkuntza du gizonak ideien adierazle . Hori ondo zekiten hela-
dearrek eta egundoko tresnatzat garatu zuten beren hizkuntza, filo-
sofiaren pentsabide sakontasunetan erabili ahal izateko . Itzulpenak,
ordea, hor du bere zailtasuna, hizkuntza batean garatutako ideiak
beste hizkuntza batean ematean. Hor neurtzen da Zaitegi zenaren
lana . Zuzen zuzen baliatu zen heladeratik . . . Esan nahiaren muina
eta adierazteko estiloa orekatu behar zuen : eta bien artean, ideien
fideltasunari ukorik egin gabe jarraitu zuen lerrorik lerro, euskararen
ahuleziak gaindituz . . . Bere itzulpenok berebiziko zehaztasunez ema-
ten ditu . Euskara edukinez hornitzea nahiago zuen hizkuntzaren
jatorriaz ametsezko birxikerietan murgiltzea baino . . . Euskarak inoiz
baditu gaztelerak baino ahalmen egokiago holako itzulpenetarako
eta Zaitegik bikain asmatu zuen . Antzinako kultura horretara, gure
hizkuntza bide delarik giroan buru-belarri sartu nahi duenarentzat,
Zaitegiren itzulpenok eskaintzen diguten aukera baino hoberik ez
dugu aurkituko .

1 2 0



3 . Azken burutazioak
Bihar etziko euskal gizarteak, zer esanik ez, Zaitegiren lana

aztertu beharko du. Horrela idatzi nuen orain dela hogei bat urte
eta, uste dut, bizi bizirik jarraitzen du baieztapen-desira-esperan-
tza horrek . Orain arte ez dut Zaitegi filosofoa ezertarako aipatu,
merezimenduak dituen arren; baina ez zitzaidan aide hori intere-
satzen, filosofiari eginiko ekarpena -nahiz eta euskaraz egon-
itsaso zabal batean galduko bailitzateke.

Zaitegi filosofiaren lagun, adiskide handia izan zen, filosofo
huts bat baino . Eta berak esaten zuen bezala (irakur, bestela,
Gorgia elkarrizketari eginiko atarikoa), filosofo lagun horiek eus-
kaldunenganaino helarazi nahi izan zituen, Europako kulturarik
zaharrenaz jabe egin gaitezen . . . geure hizkuntzan. Kiasikoak zi-
tuen Jokinek lagun, eta horietaz baliatu zen, euskal kulturari
kultura unibertsaleko pentsalari handiak eskaintzeko .

Euskal kultura diodanean, jakina, euskaraz den kulturari na-
gokio, Zaitegik ez baitzuen ulertzen euskararik gabeko Euskadi
bat. Ezkorra izatera jokatuz gero, Euskadi hitza ez nuke erabili
beharko, urtetako ametsezko geure gizartea adierazteko, zentzu
politiko hutsak erabat larrimindu baitu proiektu hura. Zaitegi
ausarta izan zen, ausartegia, nonbait, bere denborarako . Eta horn
esker, Ian izugarria utzi zigun biribildua, berak irekitako ildoari
jarrai geniezaion .

Jaramonik egin ote zaio? Ez dut uste oraindik egiazko justizia
egin zaionik, batez ere proiektu hark (gazte izan ginenekoa) ertz
gehiegi eta larregiko utzikeria aurkitu duelako bidean, egun «bizi
dugun» egoera honetaraino. Hasieran esan dudan bezala, Zaitegi
bere jaioterritik Konpainiako altzora hurbildu zenean, ez zekien
euskaldun zenik, ez zuen sentsazioa bizi izaten ; ez zuen horren
kontzientziarik . . . beraz, ez zion ezelako galdera ezerosorik bere
buruari egiten. Bakar bakarrik, berezko bere izateari eraso egiten
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Zion giro arrotz batek larriki astintzen duenean konturatzen da
zerbait falta zaiola. Orduantxe Ami Vasco liburu hura etorri zi-
tzaion salba-ohol .

Gaur antzerako zerbait falta zaio gure gizarteari . Unibertsitate-
tik belaunaldi berriak ateratzen ari dira, gazteria inoizkoa baino
formakuntza hobeagorekin ikus dezakegu . Baina, zerbait falta
zaio gure gazteriari, eta hori, ene uste apalean, kontzientzia da,
baina ez Zaitegiren kontzientzia bera ; ez! Ene iduriz, gure gazteria
eroso haz¡ da, teorian bederen euskal gizartea eraikitzen ari den
une historiko konkretu baten, 1975ez geroztik demokrazia bigun
baten bizitzera ohituak . Eta horixe da, uste dut, larriena .

Txundituta geratzen naiz, nire mahaira insten diren lizentzia-
tu berrien espedienteak irakurtzean : sekulako aberastasuna . Baina
huts ikaragarri batekin apainduta : erredukzionismoa planteamen-
du soziokulturaletan. Eusko Ikaskuntzaren XIV Biltzarrean ikas-
leen artean eginiko inkesta baten, EAEkoen artean, gehienek,
Euskal Herria EAE-rekin nahasten zuten ; ez zuten euskal osota-
sunaren kontzeptua, guk zaharrok eduki dezakegunaren antzera
bereizten . Eta balio kulturalak azpimarratzean, inork gutxik na-
barmentzen zuen euskararen beharra!

Zer dela eta, hainbeste hutsune edo galera? Ene uste apalean,
konformismo merkea . Kultura-balio arrotzek inbaditu gaituzte
eta ahaztu egin ditugu gureak; ahaztu egin dugu Zaitegik zioena :
herri bezala zanpatu egingo gaituztela euskarari behar bezalako
tokirik egin ezean .

Zaitegi 1979ko abuztuaren l7an hil zen, eta bere desagerpe-
nak hutsune beteezina utzi zuen euskal literaturan . Zaitegik bihar
etziko euskaldunak zituen gogoan, Loiolako urte gazteetatik .
Horien aldeko jardunean aritu zen etenik gabe, denetariko gai eta
arloak jorratzen ari . Oraindik ez dakiguna, ordea, zera da, euskal-
dunok Zaitegiri nahikoa ohore egin ote diogun . Eta arrasatearrari
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egin lekiokeen omenaldirik zintzoena, bat ere zalantzarik gabe,
euskararen bidez Euskal Herri indartsu eta aurrerakoia eraikitzea
litzateke . Horren atzetik saiatu zen beti Jokin eta haren lekukotza
hartu genuenoi dagokigu neurtzea, noraino bete diren haren
ametsak.
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1 . Martin McDonagh

Martin McDonagh Ingalaterrako atzerrian jaiotako antzerkigile
irlandarra dugu . Azken urteotan The Beauty Queen of
Leenane, (Leenane-ko eder erregina) A Skull in Connemara (Bure-
zur bat Connemara-n) eta The Lonesome West(Mendebalde bakar-
tia) lanek osatzen duten trilogiari esker ezagutu dugu batez ere .
Antzerki klasikoaren ildotik taxutzen ditu lanak McDonagh-ek,
antzokietan plazaratzeko moduan . Oroz gain, gogoko du egune-
roko pertsonaiak eta egoerak hartu, bihurritu eta era dramatikoan
erakustea .

Honelako antzerki-proposamenak euskarri xumeak bezain sen-
doak behar ditu jendearengana heltzeko : istorio herrikoiak, per-
tsonaia hurbilak eta hizkera sinesgarria . McDonagh-ek oso ele-
mentu gutxi erabiltzen ditu bere lanak eraikitzeko . The Beauty
Queen of Leenan-en baserri bateko ama-alabak ditugu borrokan,
Ameriketara joatekoa den gizonezko bat dela eta. Ama zahar,
zabar eta minkurinak ito egiten du alaba sasoikoa, eta itxaropen
bide guztiak ixten dizkio etxetik aide egin ez ditzan .

Agatha Christie-ren eleberri poliziakoen tankeran antolatzen
du egileak A Skull in Connemara. Gizonezko batek lanak ditu
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hilerriko hezur zaharrak lurpetik ateratzen aintzirara botatzeko .
Lan handiagoa du, ordea, herriko zurrumurruak isilarazten, auto-
istripuan hit zitzaion emaztearenak atera behar dituenean . Bestal-
de, oso hitzarmen bitxiaren ondorioak jasaten dituzte bi anaia
mutilzahartuek The Lonesome West-en . Anaia gazteak aita eskope-
ta tiro batez hilda, ehiza-istripua izan zela adierazi zuen . Baita
anaia zaharrak hala baieztatu ere . . . etxeko ondasun guztien truke .

Beti ere ingurugiro etsigarri batean harrapatuta dauden per-
tsonaiak azaltzen dizkigu McDonagh-ek . Oro har, bizitzari na-
hikoa zukua atera ez dioten lagunak, inoiz ere aterako ez diotenak .
Hala nola, ihes egiteko azken aukera eskuetatik doakion neskaza-
har adoretsua, emaztea hit zuelako hotsak asaldatua bizi den alar-
guna, edota elkar maite-gorrotatzen duten anaia mutilzaharrak .
Etsiaren etsiaz zapuztuta, mutur joka hasten dira pertsonaiak,
ferekaz eta maitasunez adierazi ezin dutena ekintza bortitzen bi-
dez adierazi nahian .

Izan ere, antzerki anglosaxoniarraren tradizioan ohikoa den
sexu-frustrazioa ederto jorratzen du McDonagh-ek. Bai gizo-
nezkoak, bai emakumezkoak, egoskor, trakets eta kontentagaitz
agertzen dira . Ez da harritzekoa, bada, Leenane-ko emakume hori
croetxe batetik igaro izana, Ingalaterran ibili zenean . Ez eta mutil-
zaharrak bortitz eta basati ibiltzea ere, metatua duten amorrazioa
kanporatu ezinik .

Atzerrian bizi diren idazleek herri zaharraren potreta larrosa
marraztu ohi dute . Hala ere, McDonagh-ek erakusten digun
Irlanda ez da batere bukolikoa . Hein batean, turismoaren lepotik
bizitzera zigortuta dago herria, nazio-krisialdi etengabe batean
murgildua . Gaelikoz ahoskatzen dituzten hitz bakanetan, hizkuntza
bera ere galdu duen herri baten ezina aditzen da irlandar hauen
aho ingeleseratuetatik .

Areago, landa berde-berdeak eta aintzira ur gardenak guztiz
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etsigarriak suertatzen dira lagun hauen begietan . Onenean ere,
herriak atzerrira joateko gogoa eragiten die, eta okerrenean, euren
burua hiltzekoa . Oso harreman gatazkatsua dute herriarekin, aldi
berean maite eta gorrotatzen baitute. Leenane-ko Pato Dooley-k
dioenez, Londonen dagoela hamaika aldiz madarikatzen du bere
aldia, atzerri-otserrian isolaturik . Hala ere, behin Irlandara itzuli-
takoan ez du bakerik, harik eta berriz ere abian jarri arte .

Itsasoaz, bestaldeko emigrazioa -Ingalaterrara edota Estatu
Batuetara- halabeharrezko irtenbide bat izan dute irlandarrek
estualdi ekonomikoetatik ateratzeko . McDonagh-en pertsonaiek
patuaren eskaintzatzat hartzen dute txango hori . Leenaneko «eder
erreginak» berehala antzematen dio aukerari, eta leherrenak egi-
ten ditu horn atxikitzeko . Hala ere, patua pertsonaien epaile
bihurtzen da eta zapuztu egiten ditu gupidagabe .

Erabateko giro etsigarria aurkeztuagatik, egilea ez da tragedia-
ten aidera lerratzen. Umore beltza da nagusi hiru antzezlan haue-
tan. Honela, eguneroko jakiak eta bizi-gozagarriak era komikoan
aurkezten dizkigu, eguneroko bizimin garratzaren sinbolo gisa .
Esaterako, Comp lan delako ahia edotaTayto izeneko patata frita-
tuak. Azken hauek oso ezagunak dira Irlandan «Etxeko zaporea»
d¿láko ptiblizitate lejoan usKer .

Egia esan, umorea gehienetan familiari egindako ikerketa zo-
rrotz batetik dator . McDonagh-ek hari hauskorraz josten du fa-
miliaren bilbea, farniliaren barneko arauak eta mugak azaleratuz .
Horra hor emakume zenduaren hezurrak errausten dituen gizo-
na, geroago aintzirara botatzekotan . Edota anaia zaharraren irudi-
txo erlijiosoak txikí-txiki egiten dituen anaia gaztea, bestearen
premutasunaz ozpinduta. Irudi batez azal liteke senitartekoen
giro hits eta lizuna: Leenane-ko neskazaharraren ama, pixontzia
sukaldeko harraskan husten egunero .

McDonagh-ek bere gisako ahotsa eta keinuak ematen dizkio
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IÑAKI IRAZABALBEITIA

Ke-egile

Zenbait baieztapen entzun edo irakurtzen ditudanean duela ho-
gel bat urte Adolfo Suarezkk, Espainiako presidentea orduan,
eginiko adierazpen batzuk etortzen zaizkit gogora : No se puede
explicar física nuclear en vasco esan el zueneko hura, hain justu .
Antza, estatuko informazio-zerbitzuak ez zebiltzan oso fin eta
beren nagusiari Donostiako Kimika Fakultateko ikasleok meka-
nika euskaraz ikasten ari ginela ez zioten kontatu . Alta bada,
Suarezko dukeak ereindako duda-haziak igaliak eman ditu eta
hark esandakoaren ezpaleko baieztapenak topa litezke oraindik,
atzen Hegatsen esaterako (Hegats 23/24, 135 .or .) .

Honela dio Ricardo Gomez filologoak Kepa Altonagaren Fo-
lin Markesa: marraskiloak eta euskaldunak uhartegalduan liburua-
ri egiten dion kritikan, oro har, taxuzko dena bidenabar : «Altona-
gak ahalegin handia egin du euskaraz landugabeko zientzia-dibul-
gazioaren genero honetarako idazkera egokia bilatzen eta hein
handi batean lortu ere du» . Eta aurrerago . «Gurean hain agorra
izaten den saiakera-generoari -are agorrago den zientzi-dibulga-
zioarenari- . . . »

Gomezen esanak irakurtzean mindu egin naiz . Egia aitortzen
dizuet . Gutxietsia sentitu naiz ; atzen hogei urteotan egin dudana-
ren zati handi batek ezertarako balio ez baitu izan . Barka horren
pertsonalki hartzea auzia. Ehundaka artikulu eta liburu bat idatzi
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ditut, Asimov euskaratu dut, dibulgazio-aldizkari bat zuzendu
dut eta makina bat irrati-ordu bete ditut euskaraz landugabeko
genero batean . Hori marka! Duela urte batzuk, literatoek zein
kazetariek kontuan hartzen ez gintuztela ohartzean «letra-junta-
tzaile» bataiatu nuen neronek gure jarduera. Leitutakoak leitu
ondoren, birbataiatu beharko dut gure afizio/ofizioa . Zelan «ke-
egile» , guk produzitutakoa kea airean bezain fire barreiatzen da
eta?

Ricardo Gomez fede txarrez ez dela aritu jakin badakit eta,
horrexegatik hain justu, ez diot begizkoa joko, baina informazio-
rik ezak edo jakinduria ez-osoak makur jo dutela garbi dago .
Irudipena daukat, tamalez, ez dela bera bakarra eta zientzia eta
euskara elementu arrotz direla uste dutenak uste baino haboro
direla .

Duela hilabete batzuk Egunkariako Izarren Hautsa zutabean
idatzi nuena ekarriko dut hona segidan (99-12-7) : «Terminologia
zientifikoa finkatzea euskararen normalizazio-prozesuan eginiko
lehen urratsetako bat izan zen . Natur zientziei, fisikari eta kimika-
ri buruzko hiztegiek bi hamarkada baino gehiago dute eta gauza
bera esan daiteke formula matematikoak irakurtzeko moldeaz» .

Batzuetan gauza hauek ahaztu egiten direla iruditzen zait . Izan
ere, euskarazko lehen hiztegi terminologikoa Jakin-en NaturZien-
tziak izan zen (1976) . Horren segidan etorri ziren UZEIren Fisika
(1979) eta Kimika (1980) hurrenez hurren . Udako Euskal Uni-
bertsitateak argitaratu zituen lehen liburuen artean (1977) Ekolo-
gia, Fisika eta Kimika daude besteak beste . Derradan, bidenabar,
hiztegi horiek ez zirela ezerezetik sortu, Euskal Herriko fakulta-
teetan eta ikastetxeetan eskolak euskaraz ematen zituztenen egu-
neroko lanean izan zutela oinarria baizik . UEUren Uztaritzeko
azken urtean (1976) zientzietako mintegien partaideok (Leioako
euskal irakasleak, ikastoletako maisu-maistrak eta elhuyarkideok)
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eragiketa matematikoak euskaraz izendatzeko moduan batasuna
hitzartu genuen eta laster formula matematikoak euskaraz irakur-
tzeko Karlos Santamariak eginiko proposamenak guztion oniri-
tzia izan zuen. Elhuyarrek eta UEUk antolatutako alfabetatze
zientifikozko ikastaroen bidez dibulgatu ziren euskarazko eskola-
sistemari, haziak airean bezala. Elhuyar aldizkariak 25 urte bete
zituen iaz. Soka honek luze jo lezake eta ez da hori asmoa, baina
zilegi bekit, zerrendari amaiera emateko, Gaiak argitaletxea aipa-
tzea azken hamar-hamabi urteotan hamarka dibulgazio-liburu
argitaratu dituena .

Hori guztia eta gehiago euskaraz landugabeko zientzia-dibul-
gazioan. Erreparatu al dio irakurleak zein mailatan zeuden jakin-
tzaren beste adarrak eta euskara batua bera batasunaren eta estan-
darizazioaren bidean garai hartan?

Egia esateko, Kepa Altonagak liburu honekin euskarari egin
dion ekarpenik handiena ez dator zientziaren hizkuntzaren alder-
ditik hizkuntzaren senaren alderditik baizik, ahalegin handia eta
eskertzekoa egin baitu mendebaldeko euskararen hainbat forma
eta joskera euskara batuaren korronte nagusian txertatzen . Horixe
eta horixe da, hizkuntzaren ikuspegitik, liburuaren benetako ba-
lio erantsia .
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ANUNTZI ARANA

Antzerkian eskema (batzuk) hausten
Mattin Hirigoien : Hautsi da kristala

Izurako Antzerki Taldeak Mattin Hirigoienen Hautsi da kristala
antzeztu du Baionan, azaroaren Han . Euskaltzaindiaren Toribio
Altzaga sana ardietsi zuen lanak 1996an eta 1997an argitaratu
dute liburua Euskaltzaindiaketa BBK fundazioak. Liburuan irakur-
tzeko sobera erraza ez, baina Mattinek bazituzkeen buruan, hain
segur, aktoreen jokoa eta jestuak, idatzi zuenean : kausitu duela
pentsatu behar baita Baionako ikusleekjo txaloen neurrigailuaren
arabera. Besteentzat, Garazi aldeko euskara mintzatua ondo ez
dakitenentzat, hobe aitzinetik testuari begirada bat emanda joa-
tea .

Baionako ikastola batek antolatu zuen ekitaldia, antzokia ez
den sala batean, eta giroa lagunartekoa zen oso . Horrez gain,
zaletuen antzerkiak badu xarma berezia : aktoreak onak direnean
geure baitan erabiltzen dugu zer merezimendu handia duten,
ofiziokoak izan gabe hain ongi egiteko . Baten batzuk hain onak ez
direnean ere, sekulako sinpatia sortzen dute, emandalco kemena-
ren handia estimatzen dugu, egin ahala ongi eta lañoki eskaintzen
baitigute, eta halako naifitxura hartzen diegu, espontaneitatearen
altxor-kutxan sartu eta horiei esker ere gozatzen gara . Gisa guztiz,
doinua zinezkoa ez baldin bada, zer inporta .

Antzerkia ibiltzen baldin bada eta esanahia badu, haren ko-
deak onartzen direlakoan da : ez dugu sinesten eskenan ikusten
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ditugun jendeak Nafarroako konkista garaikoak direla, ez da si-
nesgarria gazte batek haragi dezan berrogeita hamar urteko per-
tsonaia, baina île urdinak zilarrezko spray batez eginak izateak ez
gaitu asaldatzen, ez du inork ezkutatu nahi izaten gainera . Hala-
ber, aktore bati noizbait mihia trabatzen bazaio, niri bederen, ez
dit batere haren aportazioaren plazerra kentzen, kode hori ere
onartua baitut.

Argia da, beraz, gauza gustagarria ikusteko pozaren urmaelean
murgildurik eta txaloen berotasunetik irten bank, gaitasun guti
dudala kritikan ibiltzeko, are gutiago literatur kritikan . Sozio-
politikoa edo eginen dut horregatik .

1 . Oi, Nafarroa
Istorioa Nafarroan gertatzen da, oraindio bat zenean nafarren

gogoan :
1518 hasten da eta 11 urte geroago bukatzen, hau da, erresu-

maren zati handiena konkistatu berri denean . Bi daten artean
Labriteko Enrikek Nafarroa berreskuratzeko saioa egingo du,
baina Noainen garaitua izango da 1521 ean, azken erresistenteak
Amaiurren suntsituko dituzte gaztelauek eta Nafarroa Behere-
koan sartuko dira gero . Denbora nahasiak, bihurgune historikoa .
Lekua ere araberakoa, bidegurutzea, Izuran kokatua baita egintza :
iparraldetik bide desberdinetatik Santiagora zihoazen beilariak
hantxe elkartzen ziren, handik aurrera elkarrekin Nafarroako bor-
tuak iragateko .

Denbora eta lekua bezala, egintzak eta pertsonaia batzuen
nortasuna nahasiak dira, bereziki protagonista nagusienak, Teofi-
lorena eta Ilariarena. Lehenak modu nasahiki aldarrikatzen ditu
bere gezurrak eta hain ongi sakatzen, non batzuetan kasik sinesta-
razten baititu, menturaz berak ere sinesten dituelako edo, Ilariak
diotson bezala, ez delako basa arrunta, eskolatua baizik, haren
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gaixtakeria ez dela brauki ageri . Idazle publikoa da Teofilo, jende
xumeek edozein administrazio-gestio bururaino eramateko behar
duten nahitaezko bitartekaria, duen jakintza apurrari esker nota-
ble bilakatua, herrikideei egiten dizkien «zerbitzuez» eta bere buruaz
harro . Eta sos pollitak aurreratuak dituen zeken autoritario ho-
rrek, emazte alargun bati (Ilariari) diru ebasteko eta itsuski ustia-
tzeko modua aurkituko du . Baina llana bera ere ez da bitima
xoila: emazte enigmatikoa, bere baitan duen bortitza igartzen
zaio, nahiz hitz gutikoa eta barnerakoia den ; amaieran, ordea,
etsaia garaiturik ikustean, hitzetan lehertzen da -hori ote da hau-
tsi den kristala?- eta luze adierazten digu here mendeku beharra .

2 . Historiaren orainaldia
Alta, barre egiten da antzerki tragiko horretan, eta gustura

batzuetan .
Erdi Aroan eta Nafarroako Santiagoko bidean girotua, nola ez

topa Aimery Picaud? Bizi izan zen baino lau mende geroago,
baina anakronismo batek gehiago ez du dolurik egiten; bestela,
oina pausatu zuen gizonak herri hartan, eta bertako biztanleen
makiletatik dastatu ere, hark dioenez. Bere edipoa huts eginik edo
azaltzen zaigu, eta birigarro ernea, analfabetoa izanagatik, metodo
xelebrea aurkitu du Beilarien Gida liburua idazteko . Testuan
barregarria den pertsonaia, karikatura zapartingarria bihurtzen da
antzezturik .

Osterantzean, barrea mikatza da gehienetan, hurbil-hurbil
diren jendeen gaineko gupidagabeko kritikak eragina . Toberen
usain zerbait somatzen da Mattin Hirigoienen lanean (harek ida-
tzi zituen Amikuzeko toberak, 1991an taularatuak eta Maiatza-k
argitaratuak) . Amikuzetik bi urratsera den Izuran gaude aldi ho-
netan, eta idazleak ez ditu ahantzi pobre-pobreak baino gehixeago
diren jendeen zikoizkeria, jaun edo agintari izan gabe, horiek
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beren aginte tikia ongi baliatzen baitute txiroagoen bizkar bizitze-
ko, handiagoak milikatzen dituzten bitartean .

Preseski Teofiloren lagunek, ostalerrak eta arotzak, toberetan
ikusi genituen merkatariak gogorarazten dizkigute, haien eite
zerbait badute, beren probetxu propioko praktikatzen duten stakha-
novismoa, esate baterako, dendan loturik egoteko atxikimendua .
Toberetako ostalerra Hareng Fumé zen, Commerçant Cafetier,
ouvert24h/24 même les jours fériés, eta oraingoak ere ez omen dira
dendatik urruntzen garrantzi handiko zerbaitengatik ez bada .
Barregarriak bai, baina biziki krudelak emazte-esklaboarekin . Ipa-
rraldeko idazle batek baino gehiago dauka begitan talde sozial
hori, Antton Lukuk, Botoilean liburuko «Hotza» ipuinean, eder-
ki jorratzen du eta Itxaro Bordak ere ahal guztietan jipoitzen du .
Egia da ez direla batere jende sinpatikoak. Toberak ere ez dira
agintedunak lausengatzeko pentsatuak, eta bai ikusle popularra
pozteko. Baina Hautsi da kristala ez da tobera, ñabardurak lan-
tzen ditu : ostaler-arotzak Nafarroaren aide borrokatuko dira, na-
hiz eskenara heldu orduko lodia-eta-mehea bikote bihurtu diren,
batak alimaleko tripa duela, bestea uhal gorri elastikoei tiraka, eta
gu loriaturik: beste anakronismo bat . . . Horrelakoak erabiliz ha-
rrapatzen gaitu Mattinek here sareetan, hain ferekagarriak ez di-
ren mezuak hartzeko prest izan gaitezen .

3 . Hautsi . . .
Iparraldean Euskal antzerkiaren ikusleak edo irakurleak eus-

kaltzale direla ez da dudarik, abertzale ere kasik segur . Baina
antzerkigileak ez du horien eskemak landu nahi izan, alderantziz,
eta haietarik bat bederen ile-kontran hartu eta hautsi egin du,
kristalarekin batera .

Teofilo gaiztoaren bitima bere borrerotik salbatuko duen neba
(Iñigo), Nafarroa konkistatu duen Gaztelako armadako gudaria
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da, hartara behartua bada ere . Gaztelauak Izuran sartu eta herria
erretzearekin batera eroriko da tirano tikia, eta menperatua izan
duen emaztea libre eta aberats bilakatuko . Horra : gerla, ikaraga-
rria denean ere, ez da denentzat kaltegarri, eta atzerritarren kon-
kistak konkistatuen artean diren zapalkuntzak deusezten ahal
ditu; Nafarroaren aldekoak baitira Ilariaren gaizki erabiltzen du-
tenak, Teofilo, ostalerra eta arotza, azken hau Noaineko borroka-
ra airos eta lorios ibilia eta orain Izuraren defendatzaile sutsua . Eta
egiazko historian horrela gertatu izan zitekeela onartu behar dugu?

Hor koka liteke idazlearen mezua edo, hobeto, gogoeta pesi-
mista, pertsonaia horiek ments baitute exergoan adierazia den
nahikaria: «Inoren zapaltzeko gogoa / zapaldua ez izatekoa . . .»
Egileak ez digu betiko ikuspide abertzale-militantea eman, alde-
rantzizkoa baizik, aurreritzi manikeista apurtzeko gai izan da . Eta
eskena zuzendariak gorri-gualdaz jantzi du Iñigo liberatzailea .
Eskema nahasirik jalgi antzokitik beraz .

4 . . . . Edo ez hautsi
Eta gero, bukaerako eskena etorri zitzaidan burura : Teofilo

Iñigoren ezpataren azpian denean, Ilariak dio nebari eskatzen otoi
ez dezan hit, gehiago sufrituko duela bizirik : eskua zauriturik eta
ezin idatziz, haren arma-tresnaz desjabeturik eta traizionatu di-
tuen lagunek arbuiaturik, hobeki ordainduko du here gaiztakeria .
Azkenean, ezpataz hil ez, baina here aizto propioaz zulatuko dio
beste eskua Ilariak berak . Horrelako ,xehetasunak» gogoetatuz
ohartu naiz klitxe batzuk ikutu gabe, hautsi gabe geratu direla,
hau da emazteen izaerak eta jokaerak. Konparazio-bidegabekeria?
Edo ideien asoziazioa?

Gizonak, oro har, ez dira ondo ateratzen antzerki horretatik .
Aipatuetarik, neba salbatzailea salba daiteke, eta ez arras, aski

modu zozoaz utzi baitu arreba idazlari gaiztoaren esku . Bernardo,
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aprendiz-poeta, sinpatikoago eta baikorragoa da . Eta gero emaz-
teak, denak dira bitimak. Hasteko, Teofilok begirunerik gabe
kale gorrian -langabezian- utzi duen neskamea ; gero, haren ordez
hartuko duen alargun esklabizatua, Ilaria ; eta, bukatzeko, noiz-
tenka hartzen duen ohekidea, prostituta bat txairo bezain adi-
mentsua. Emazte horien egitekoa da Teofiloaren bizioak eta gaiz-
takeriak formulatzea, eta horretarako ez dute ahoan bilorik . Na-
gusi gaiztoaren aurkakoak direlakoan denak pertsonaia baikortzat
hartzea ez litzateke zuzen, eta gainera ez da hori arazoa, baizik eta
zein topiko eta tipikoak diren haien izaerak etajokaerak . Prostitu-
tak sudurpuntatik erabiltzen du Teofilo, baxerak ikuzten agintze-
raino; baina kuxkuxero eta mirakusia izanik, haren egunkari izku-
tua eskuratzen du, eta irakurtzen duenean gizonak aski iharturik
atxematen dituela haren xarmak, ez baita gehiago gazterik ; or-
duan, amorruz kentzen dio horri bat, haren gezurra frogatzen
duen dokumentua, eta Ilariaren esku ezarri, maltzurki .

Ilariaren mendekua nolakoa den ikusita ohartzen ahal gara oso
«femininoa» ere izan dela. Eta kakotxak azpimarratu behar, esan
nahi baitut horrelako irudia arketipoak ekarria dela, errealitateak
baino areago : irudimenezko emazteen erasoa ez da aurrekoa eta
garbia, ezkutua eta okerra baizik, eta hala izatera kondenatzen
dute tradizio zaharrak eta literatura berriak. Ilariak badu adiurre
sendoa, emazte azkarra da, baina egiaren orduan ezin bihurriagoa
da : gure sinboloetan zuzenaren irudia den ezpataz hil ordez etsaia,
halabehar ilunagoa, ankerragoa asmatzen du harentzat, eta aiz-
toaz, labankada traidoreaz, zaurituko du. Eskuak hondatzeak duen
konnotazio mingarriak (Victor Jara gogorarazten digu) areago-
tzen du jestuaren durduza . Baina ez da hori mintzagaia, baizik eta
emazteen eredua generoaren hain araberakoa izatea : mirakusiak,
maltzurrak, bihurriak, azpijokulariak . Jukutria dela ahulari geldi-
tzen zaion baliabide bakarra badakigu eta, aide horretatik, antzer-
kigileak marraztu dituen emazteak oso sinesgarriak dira. Baina
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egiazko bizitzan bestelakoak izatea gerta daitekeela onartu behar
dugu; zergatik ez fikzioan?

5 . Betiko kontua
Beti horrelako gauzei begiratzen, obsesioa ote? Bakoitzak be-

rea .
Komunzki urina bezain goxo irensten diren generoen katego-

riak kontrako eztarritik joaten zaizkit . Aurreritzi abertzaleak haus-
ten dituenak ez ote zezakeen ezpata bat ezar mendekua bilatzen
duen emazte baten eskuetan, neba gudariari mailegatua bazen
ere? Zaila dirudi : gure mundua ordenatzeko ditugun parametro
inkontzienteak mugitzea topiko politikotik aldentzea baino go-
gorragoa da, urrean. Noizbait egingo dugu, bada .

Bost axola . Urtarrilean Biarritzen berriz emango dute antzerki
hori, eta gu ere hara!
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Hegats 27
2000ko ekainean Nafarroan

inprimatu zen




	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143

