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EUSKAL LITERATURAREN ANTOLOGIA

Euskal literaturaren antologiak egon ba-
daude, generoka antolatuak: poesiaz eta 
nobelaz. Antigoalekoak edo aro moder-
nokoak. Erakargarriak al dira, ordea? 
Interesgarriak izan daitezke, baina gure 
solaskideek diotenez, “ez dute ikuspegi 
osoa eskaintzen, oso mugatuta daude”.  
Antologia berriaren lehen alea –Erdi 
Arotik XXI. mendera bitartekoa– dagoe-
neko irakurgai dago: “Gure asmoa anto-
logia osoagoa egitea izan da, autore eta 
testu gehiago ekarri ditugu: sarrerak, 
azpi-testuak eta oin oharrak gehitu di-
tugu. Ez daude euskara batuan ez ja-
torrizko moldean, bien artean baizik”, 
diosku Karlos Otegik. Antologian hamai-
ka lagunek parte hartu dute. Ezaugarri 
nagusia talde lana izan da: “Taldea oso 
egokia da, Iparraldeko eta Hegoaldeko 
literatur arloko jende zaildua eta ikasia 
biltzen duelako”, gehitu du Sebastian 
Gartzia Trujillok. Iratxe Retolazaren hi-
tzetan “antologia hau ez da ikerketa lan 
bat, batez ere, goi-mailako dibulgazioa 
du xede. Literatura ikerketa dezente 
daude, baita kritika ere, baina irakas-
kuntzaren esparrua ez dago ongi betea”. 
 Idazle eta testu klasikoen esparrua 

osatu gabe zegoen. Klasikoak liburute-
gi zaharretan eta artxiboetan badau-
de, baina ez egungo zentro modernoe-
tan, ez behar bezalako euskarrietan. 
Antologia berriaren arduradunek zubi 
lana egin dute. Ikerketa eta literatura 
zaleen arteko espazioa betetzera da-
tor, irakaskuntzarako bitarteko ego-
kitzat joz. Lehenagoko antologiaren 
bidean beste urrats bat eman dute, 
testuak gaurkotu eta egokitu dituzte.  
 Gartzia Trujillorentzat lan esperien-
tzia itzela izan da: “Testu zaharretan 
sorpresa asko hartu dut. Nire arloa bada 
ere, uste nuen baino testu gehiago eta 
hobeak daude, pentsatzen nuen baino 
gauza interesgarriagoak. Testu bat az-
tertzean oztopoak daude, baina landu 
ahala, berau gozatzen ikasten duzu”. 
Lanak eman dien plazer handiena hori 
izan da: “Argibideak emanez testuak 
ulertzeko bidea erraztu dugu. Baina ho-
riek ez dira filologikoak, testua ulertze-
ko oharrak baizik”, zehaztu du Otegik.

Historia istorioek osatuta 
Euskaldunok ez dugu gure herriaren 
historia behar bezala ezagutzen. Testu 

hauen bidez ezagutu dezakegu. Adibi-
dez, gure ahaideen liskarrak literatu-
raren bidez heldu zaizkigu: “Liburua, 
berez, ez da literaturaren historia, baina 
historia ikasi daiteke testuon bidez. His-
toria liburuak testuinguru politikoaz 
izaten dira sarritan, baina non daude 
euren garaiko testu biziak? Literaturak 
beti kontatzen du istorio bat, guk istorio 
onak ekarri ditugu. Biak behar dira. His-
torian gertatua istorioz osatua ere bai”.   
 Egungo euskaldunok antigoaleko tes-
tuak, hala kanta eta nola bertso zaha-
rrak, jende inkultuenak zirela uste 
dugula, esan digute LIBeko kideok: 
“Askotan pentsatzen dugu gure testu 
zaharrak pobreak direla [Gartzia Truji-
llo mintzo da], pobreak dira agian asko 
ez direlako, edo laburrak direlako, baina 
edertasun aldetik zoragarriak dira, me-
tafora ausartak eta politak daude. Testu 
horietako askoren egiletasuna ez dugu 
ezagutzen, baina jende kultuak zirela 
berretsi dugu”. 
 Retolazak azpimarratu duenez, “gure 
burua gutxietsi egiten dugu askotan, eta 
ahozko literaturan erabiltzen ziren ba-
liabideak izugarriak dira”.

KULTURA

ERDI AROTIK  
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Liburuaren egitura 
Liburua egileen eta testuen arabera egi-
turatuta dago. Autoreek nahiko norta-
sun, obra edo kalitate baldin badute, 
kapitulu bat eskaini zaie. Bernat Etxe-
pare, Joan Perez Lazarraga eta Joanes 
Leizarragak atal bana dute. Horrega-
tik, I. atala, Erdi Aroko Kanta eta Ber-
tso zaharrak biltzen dituena, generoz, 
gaika edota multzoan antolatuta dago. 
Kanta eta bertso zaharren autore ho-
rietako asko anonimoak dira. Testuak 
apailatzean ez dituzte bakarrik auto-
reak aintzat hartu, testuetan agertzen 
diren protagonistek berealdiko lekua 
dute Erdi Aroko literaturan. Areago, 
testu zaharrak elizgizonenak diren us-
tea aski zabalduta dago, baina garai 
hartako testu gehienak jende zibilenak 
dira. Ez da kasualitatea testu horiek 
Etxepareren aurretikoak izatea, Etxe-
pareren Linguae Vasconum Primitiae 
liburuaren aurretikoak: “Trentoko Kon-
tzilioak aldatu zuen errotik euskal kul-
tura ere. Eresiak debekatuak izan zirela 
jasotzen duen dokumentua dago. Tren-
toko Kontzilioaren aurretiko kulturaren 
adierazpideak dira, eta justu ondoren, 
kultura aldaketaren ondorioz, horiek 
guztiak murriztu ziren”, adierazi digu 
Retolazak. 
 Historialariek jasotako testuak landu 
dituzte arduradunek, dokumentuetako 
historia jaso dute, eta euren lana kro-
nologikoki zehazki kokatzea izan da: 
“Ahoz jasota daude batzuk, askotan ger-
takizunaren bueltan suma dezakezu tes-
tua noizkoa den, baina tentu handiz ari 
behar izan  gara” erran digute.

Trentoko Kontzilioaren muga
Etxepareren obran Trento aurreko mun-
du ikuskera dago. Apaiza izanagatik, 
adierazgarria da emazteen eta sexuen 
inguruan nola idatzi duen. XVI. men-
deko poema horiek gero zentzuratuak 
izan ziren: “Trentoko Kontzilioak eragin 
txarra izan zuen Etxeparek proposatzen 
zuen ikuspegian. Bere obra publikatu 
zen, baina justu kultura aldaketa izan 
zen garaian”. Euskaraz publikatutako 
Linguae Vasconum Primitiae lehen li-
buruaren egileak kulturaren bestelako 
ikuspegia islatu zuen bere obran. Bes-
teak beste, Etxepareren Emazten fabore 
eta Amorosen disputa poesia lanak jaso 
ditu antologia honek. Etxeparek Ber-
nard Leheteri delako gutunek zabaltzen 
dute II. atala. 

 III. atala Joan Perez Lazarragari es-
kainia dago. Lazarraga noblea eta eus-
kaltzalea zen: “XV. eta XVI.  mendeetan 
euskara ere, nobleen hizkuntza zen. 
Egun, garai hartako euskara pobreen 
eta baserritarren hizkuntzatzat hartua 
da, baina ez, mende horietan nobleen 
hizkuntza ere bada, testuak jende ika-
siak idatzita daude. Testu zahar horiek 
gehienak mendebaldekoak dira, eta Na-
farroakoak”, diote Gartzia Trijullok eta 
Otegik. Paradoxikoki testu gutxienak 
Gipuzkoakoak dira. 
 Bitxikeri gisa, I.  atalean argitaraturiko 
Maria Estibaliz Sasiolaren Amodiozkoak 
eta Perutxoren kanta Lazarragaren tes-
tuen artean aurkituak izan ziren:  “Patri 
Urkizuk Estibalitz de Sasiolaren testu-
tzat jo ditu, Urkizuk berak ondutako ata-
lean dioenez. Autoreek pisu handia ez 
dutenean, testu multzoen atalean ego-
kitu dituzte. Halarik, Sasiolaren testuak 
kokapen historiko baten aurkikuntza 
dira, lehen emakume idazleen testuak.
Egiari zor, hala denetz ez da guztiz ja-
kina, oraintsu arte, Bixenta Mogel baita 
lehen emakume idazlea bezala joa. Hala 
ere, guk testuok Sasiolak sortutakotzat 
jo ditugu”. Solaskideen berbetan, bada-
go horregatik zer ikertua oraindik ere. 

Ahaide Nagusiak 
Historia jendeek protagonizatutako lis-
karren bidez heldu zaigu. Euskalduno-
na ez da beste herrialdeetakoekin alde-
raturik diferentea. Erdi Aroko testuek 
liskarrak kontatzen dituzte gehienbat, 
amodiozko testuak tarteko, bai hemen, 
bai Espainian eta Europan orobat: “Ho-
riek lehen kapituluan ageri dira, gero 
erregen garaiko egileak datoz. Etxe-
parerekin hasita, Leizarraga gero. Ho-
nek Albreteko Joanarekin lotura zuen”.  
Erregeek lagundu zuten eskuizkribuak 
inprimatzen. Alabaina, Lazarragaren 
obra eskuizkribua da, argitalpenik gabe, 
ez zen inprimatua izan”. 
 V. atala salbuespena da, Leizarragari 
dagokio, testuen itzulpenak dira: Joa-
na Albretekoari eta Euskaldunei testuez 
gain, Ebanjelioen zatiak eta Apokalipsia 
daude: “Gaia oso eztabaidatua izan zen. 
‘Euskal Literaturaren Antologian itzul-
penak sartu behar al ditugu?’. Baiezko 
batez trenkatu genuen ezbaia. Itzulpen 
horiek ekarritakoa izugarria baita, An-
jel Lertxundik aitortu du lan funtsez-
koa dela. Euskaraz sortuak edo lehen 
aldiz argitaratutako liburuekin batera 

 » S. Gartzia Trujillo: 
“Testu zaharretan 
sorpresa asko hartu dut. 
Uste baino testu gehiago 
eta hobeak daude, 
pentsatzen nuen baino 
gauza interesgarriagoak”

 » Iratxe Retolaza: 
“Trentoko Kontzilioak 
eragin txarra izan zuen 
Etxeparek proposatzen 
zuen ikuspegian. Bere 
obra publikatu zen, baina 
justu kultura aldaketa 
izan zen garaian”

 » Karlos Otegi: 
“Euskal Literaturaren 
Antologian itzulpenak 
sartu behar al ditugu? 
Baiezko batez trenkatu 
genuen ezbaia”
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salbuespen izan da Leizarragarena, hiz-
kuntza eredu bat eskaintzen duelako”. 
 V. eta VI. ataletan Gutunak eta Pare-
miak  egokitu dituzte. Gutunak Bertrand 
Etxauz eta Urtubiako anderearenak 
dira. Etxauzen eskuizkribuak Parisko 
Biblioteka Nazionalean daude eta Ur-
tubiarenak Simancasen (Salamanca). 
Paremiak Esteban Garibairen Refranes 
y Sentencias (1596) dira. Paremiak, ada-
gio, axioma eta errefrauak dira gaztela-
niaz: “Gutunak eta paremiak literatura 
al dira?”. Horretan ere eztabaida izan 
zen: “Bai eta ez. Hala ere, atal bi horiek 
sartzea erabaki genuen”. Solaskideen 
hitzetan, gutunak euskaraz sortutakoak 
dira, bi hizkuntzatan agertu diren arren. 
“Batzuk garbi dira euskarazkoak, beste 
batzuk zalantzazkoak, lehenik gazte-
laniaz eta gero euskaratuak. Asko eu-
ren itzulpenak dira, itzulpenak baino 
moldaketak. Ahozko errefrauak dira, eta 
hala edo nola jasoak, batean euskaraz 
bestetan gaztelaniaz. Beraz, ezin jakin 
zein hizkuntzan diren sortuak”.  
 Errefrauak literatura generotzat har-
tuak ziren garai hartan, gutunak ez be-
zala. Hauek orduan halakotzat hartzen 
ez ziren arren, oso adierazgarriak bila-
katu dira egun, pertsona historiko ho-
riek euskara hautatu eta erretorika lan-
du zutelako: “R. M. de Azkuek dioenez, 
[Gartzia Trujilloren hitzetan] XVI. men-
dean gutunak euskaraz idatzi zituzten, 
horietako batzuk komertzialak ziren, 

eta oso ongi idatziak. Badira ere espioi-
tza eta gerra gutunak”. 
  “Jendeak dio [Retolaza eta Otegi ari 
dira] gure literatura ahula dela, baina 
betiere espainolarekin, ingelesarekin, 
alemanarekin edo frantsesarekin alde-
ratzen delako. Ezin da ordea, konparatu. 
Ez hiztun tamainan eta hedaduran, ezta 
portuges eta katalanarekin ere. Orduko 
euskal literatura Albaniako edo Esto-
niako literaturekin alderatu behar da. 
Testuok garaiko onenak dira, historiko-
ki oso adierazgarriak direlako. Gainera, 
kontua ez da soilik guk gaurtik begiratu-
ta zer hartzen dugun testu literariotzat, 
liburua historiaren ibilbidean eginda 
dago“. Gartzia Trujilloren iritziz “arazoa 
ez da hizkuntzarena ez hiztunena, guk 
baditugu jende onak literaturan, baina 
ez dugu unibertsitaterik izan, ez institu-
ziorik. Ez ditugu baldintza egokiak izan 
literatura oparoagoa jasotzeko”. 
 Kulturak baliabide ekonomikoak 
behar ditu egun ere. Antologia hau lu-
zerako proiektua da, eta lehenengo 
zenbakiak garrantzia berezia izan du. 
Izan ere, solaskideen aburuz, gure kul-
turaz hitz egiten dugunean, duela 20-40 
urteko lanak klasikotzat jotzeko joera 
dago: “Gaurkoak kontuan hartu behar 
dugu, baina antigoaleko autoreek zein 
ildo eta genero literario jorratu zituz-
ten jakitea komenigarria da. Besterik ez 
bada, euren ezaugarriek gaurko litera-
turan duten eragina ezagutzeko. Iragan 

mendeko 80ko hamarkadako literatura 
ezagutzeko aurrekoen literatura ezagu-
tu behar dugu, egile horiek ordukoen 
erroetara jo dutelako”.

Transmisioa etena
Transmisioa eten egin da. Egun, gaur-
koari garrantzia handia ematen zaio, 
eta aurrekoari ez. Otegi, Gartzia Trujillo 
eta Retolazak, liburua talde lana dela 
azpimarratu dute: “Guztion artean egin 
dugu hautaketa. Liburuan nik [Gartzia 
Trujillok] lehenengo zatian lan egin dut 
Iratxerekin, baina ez dugu biok bakarrik 
egin, irizpideak eta ezaugarri nagusiak 
denok artean erabaki ditugu, iritzia de-
nona izan da. Liburua oso eztabaida-
tsua izan da”. Otegik dioenez “eztabaida 
nagusia testuak hautatzerakoan izan 
da, egokitzapena egiterakoan. Adibidez, 
H bai edo ez. Hemen jarri, eta hor ez. 
Gehiengoak erabaki du hala ere”. 
 Eztabaidak hainbesterainokoak izan 
dira, ezen eta atalen “egilea” eta “ardu-
raduna” jarri artean eztabaidatu zutela: 
“Ez gara testu horien egileak, sarrera 
eta ohar egileak gara, orduan egokiena 
arduradunak garela esatea da”. n

Andres Urrutia euskaltzainburua eta Iparraldeko EEPko lehendakari Mathieu Bergé, liburuaren bi 
arduradunetako Karlos Otegi eta Jon Casenave artean. 


