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Alain Vialaren arabera lehen alor literario frantsesean erabakiorrak izan ziren praktika
literarioaren esparru sozialak edo «institutions de la vie littérarire», alegia akademiak, mezenasgoa, zentsura eta idazle eskubideak. Artikulu honetan erakunde horietatik lehen hirurak
XVIII. mendeko Euskal Herri penintsularrean zertan ziren arakatu da, beti ere euskal literaturaren ikuspegitik.
Hitz-gakoak: Alor literarioa, XVIII. mendeko euskal literatura penintsularra, akademia,
mesenazgoa, zentsura, idazlea.

Segun Alain Viala, en el primer campo literario francés fueron decisivos los ámbitos sociales de la práctica literaria o «institutions de la vie littérarire», es decir, academias, mecenazgo, censura y derechos de autor. De todas estas, en este artículo se ha investigado el
papel que jugaron las tres primeras en la Euskal Herria peninsular, siempre desde el punto
de vista de la literatura vasca.
Palabras clave: Campo literario, literatura vasca peninsular del siglo XVIII, academia,
mecenazgo, censura, escritor.

Selon Alain Viala, dans le premier champ littéraire français, les espaces sociaux de la
pratique littéraire ou «institutions de la vie littéraire» furent décisifs : académies, mécénat,
censure et droits d’auteur. Nous avons étudié dans cet article le rôle qu’ont joué les trois
premiers dans le Pays Basque péninsulaire, du point de vue de la littérature basque.
Mots-clés : Champ littéraire, littérature basque péninsulaire du XVIIIème siècle, académie, mécénat, censure, écrivain.

According to Alain Viala, a decisive role was played in the field of French literature by
the social spheres of literary practice or the «institutions de la vie littéraire», in other words,
academies, patronage, censorship and copyright. This paper examines the nature of the first
three in the Peninsular Basque Country in the 18th century, at all times from the perspective
of Basque literature.
Keywords: Literary field, 18th century Peninsular Basque literature, academy, patronage,
censorship, writer.
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Jakina da XVIII. mendea aldi giltzarria dela mugaz honako euskal literaturan, literatura idatzian behintzat, emaitza mamitsuak agertzen hasi bai
tziren orduantxe, lehenago ez bezala, eta haiekin batera idazle sena izan
zezaketen lehen idazleak ere.
Akzioaren teoria (action theory, teoría de la acción) delakoaren arabera,
idazlea gizarte espazioaren alor berezitu batean, literaturaren alorrean hain
zuzen ere, jokatzen duen gizarte eragile berezia da. Literaturaren alorra,
baina, beste edozein gizarte alor bezala, historian zehar noizbait sorturiko
emaitza da gizarte eragileen borroken ondorioz. Jakina denez, akzioaren teoriaren sortzailea Bourdieu soziologoa da. Haren zenbait kontzeptu erabiliko
dugu XVIII. mende amaierako euskal literatura penintsularraren ikuspegia
osatzeko (Bourdieu 1995 eta Bourdieu 1997). Baina Bourdieu bera baino
eredu hurbilagoak izango ditugu haren aplikazioak gure inguruko literatur
tradizioetan: Vialarena Frantziarako; Guniarena eta Gutierrezena Espainiarako.
Alain Vialaren arabera Frantziako lehen alor literarioa XVII. mendean
eratu zen, Frantziako literaturaren aro klasikoan hain zuzen ere. Aro horrek
alor literarioa gorpuztuko duten ardatzak sortzen ikusiko du: lehenengo eta
behin, praktika literarioaren esparru sozialak edo «institutions de la vie li
ttérarire» (akademiak, idazle eskubideak, mezenasgoa, zentsura); eta horiekin batera, literatur hizkuntzaren, formen eta generoen kodifikazioak edo
«institutions littéraires».
Ardatz bi horiek aztertuta, Vialaren ondorioa zera da: Frantziako literaturari dagokionez, XVII. mendea alor literario frantsesaren sorrera unea
dela –nahiz eta XIX. mendera arte itxaron beharko den alorrak erabateko
askatasuna lor zezan (Bourdieu 1995)– eta giro horrexetan «idazlea» gizarte eragile gisa sortu zela. Hortik, hain zuzen ere, bere liburuaren titulua:
Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique (Viala 1985:
9-10). Carlos Gutierrezek ere, Bourdieu eta Vialaren ereduak ikuspegi metodologiko gisa erabilita, 1600 urte inguruko Madrilen jarri du Espainiako
lehen alor literarioaren sorrera (Gutierrez 2005: 50). Aipaturiko lanok bidelagun izango ditugu XVIII. mendeko euskal literaturaren egoeraz
hausnartzeko. Horretarako Vialak aipaturiko bi ardatzetatik lehenari erre-
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paratuko diogu bereziki eta ardatz horrek beregatzen dituen erakundeetatik
honako hiruroi: akademia jardunari, mezenasgoari eta zentsurari, gure helburuetarako ikergune emankorrenak izango direlakoan.

1. Euskal akademiaren gabezia
Akademien sorrera eta hedapena ezinbestekotzat jotzen da alor literarioaren garapenean, horrexek eman baitzion alor literarioari alor intelektual
orokorragotik bereizteko aukera. Praktika akademikoak zenbait abantaila
ekarri zien idazleei: lehenengo eta behin, idazleak eta batez ere idazle gazteak edota berriki hirietara etorriak gizarteratzeko esparruak ziren; bigarrenik, informazio eta formazio guneak ziren berriketa akademikoek eguneratuta izateko aukera ematen zutenez gero; hirugarrenik, idazleei sostengua
eskaintzeko tokiak ziren, bai jarduera literarioan (aholku, iritzi eta epaiak
trukatuz, elkarren lana laudatuz edo eztabaidetan murgilduz), bai eta sozialean ere, akademietatik asko handikiren batek hegapetuak izanik, eskupeko, babes edota ogibide onuragarrietarako aukerak ere ugaritu egiten bai
tziren; laugarrenik, akademia batean onartua izanak aldez aurretiko kideen
onespena erakusten zuen, haien pareko izatea beraz, eta horrekin batera
jarduera literarioaren eremu berezituan konsagrazioa lortzea, horrela lehenagotik lorturiko ospea bermatuz edo etorkizun hurbilean ospe hori lortzeko
aukera gehiago sortuz; azkenik, akademiek ofizializazioa lortu zutenez gero,
idazlearen pertsonaia sozialak ere legitimazioa lortu zuen hizkuntzaren eta
estetikaren arautzaile gisa, bizitza literarioaren onuragarri estatuak berariaz
onetsitako nazio- (edo eskualde-) erakunde prestigiotsu bateko kide zen
heinean (Viala 1985: 42-43).
Frantziako akademien aldean, Espainiakoek ez zuten, antza denez, haien
estatu kutsua:
Creo, sin embargo, que este aliento estatal sólo se produjo claramente en Francia con la creación de la Académie Française en 1635.
Las academias españolas tuvieron, más que otra cosa, un impulso de
emulación cortesana en un contexto en el que la nobleza titulada
también medía su prestigio por su cercanía a la práctica literaria o
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por su mecenazgo (activo o pasivo) de esta. No existió, que yo sepa,
ninguna academia auspiciada por Rey o Valido. (Gutierrez 2005: 45)

Hala ere, Gutierrezek berak erakutsi du monarkiaren gobernu zereginak
bere gain hartzen zituzten handiki horiek, Lermak eta Olivaresek esate baterako, zenbateraino bilatzen zuten akademia eta idazleen lankidetza gortekideen entretenimendurako edo propagandarako eta iritzi publiko jakin bat
hedatzeko. XVII. mendean boterearen alorra oso hurbil zegoen, hortaz, akademiak berariazko erakundetzat zituen alor literariotik eta XVIII.ean sartuta, Frantziakoaren eredua gogoan zela, handik zetorren Borboi dinastiak ere
Hizkuntzaren Erret Akademia sortu zuen, gogoan hartzen zuen hizkuntza
bakarra gaztelania zela. Ez nolanahi, akademiak gobernuaren tresna egoki
suertatu ziren kultura eta hizkuntza bateratzeko:
C’est au siècle suivant [XVIII.a] que les académies auront leur
pleine expansion à travers le pays et y diffuseront les «Lumières»;
mais dès temps de leur essor, «la province se cherche au miroir de
Paris». Un mouvement d’unification culturelle et linguistique s’est
développé ainsi. La monarchie centralisatrice a su le mettre à profit
pour renforcer l’unification politique: les académies officielles dessinent nettement l’axe rhodanien et s’étendent dans les pays de langue
d’oc; dans ces provinces traditionnellement turbulentes, le soutien
gouvernemental aux sociétés lettrées était destiné à renforcer la
diffusion de la langue française et, par là, la cohésion nationale. (Viala 1985: 23, eta ikus ere 46-47)

Max Weber-en estatuari buruzko teoria berridatziz, Bourdieuk uste du
estatuaren asmoa ez dela soilik biolentzia fisikoaren monopolia eskuratzea,
baizik eta biolentzia sinbolikoarena ere bai. Hizkuntza eta literatura ongi
sinboliko gisa identifikaturik, kapital horien monopolia ere lortzen ahaleginduko da:
La unificación cultural y lingüística va unida a la imposición de la
lengua y de la cultura dominantes como legítimas, y a la relegación de
todas las demás a la indignidad (dialecto). El acceso de una lengua o
de una cultura particular a la universalidad tiene el efecto de remitir
a las otras a la particularidad; además, debido a que la universalización de las exigencias así instituidas no va pareja con el acceso a los
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medios de cumplirlas, favorece a la vez la monopolización de lo universal por unos pocos y la desposesión de todos los demás así mutilados, en cierto modo, en su humanidad. (Bourdieu 1997: 107)

Jakina denez, erregimen zaharraren garaietan monarkia hispanikoaren
inguruneko ekoizle kulturalek behin eta berriro euskara hizkuntza barbaroa
eta literaturarako gaitasunik gabekoa dela aldarrikatuko dute.
XIX. mendearen atarirako agerikoa zen inguruko hizkuntzei atxikitako
literatur tradizioek akademien bitartez lorturiko onura, eta haien parean
euskarak zuen desabantaila, euskaldunak eurak jotzen zirela gabezia horren
errudun. Hori uste zuen Juan Antonio Mogelek behintzat Jose de Vargas-i
1802an Markinatik bidalitako gutunaren arabera:
En medio de la pasión con que se censura al vascongado, no hay
en general gente más desidiosa en cultivar y perfeccionar su idioma,
y así es que somos nosotros sus mayores antagonistas, exceptuados
algunos pocos sujetos. Nuestra sociedad vascongada ha dormido en
este ramo, y así no ha tenido el vascuence una academia ni buenos
escritores que le hayan dado cultura particular. Habita como desconocido en los bosques y casas solitarias, y es más que cierto que nuestros rústicos montesinos le saben y hablan maravillosamente y sin las
alteraciones que se notan en la gente que debía ser su depósito. Y se
puede decir aquí: Rusticus abnormis, sapiens crassaque Minerva1. (Mogel 1854: 704)

Horazioren aipua Peru Abarka luzaro argitaragabearen atarian ageri dena
bera da, gaztelaniazko itzulpen eta guzti: «El rústico excelente sabio, y la
sabia Minerva muy estúpida» (Mogel 1990: 23). Aipatu berri dugun gutunaren garaikidea izanik, ez da harritzekoa kultura eliteen («la gente culta»)
kontrako salaketa berriro ere Peru Abarka honen sarreran agertzea: «¿En
qué otro territorio del mundo se verá que ignoren la lengua patria los que
debían exigir academias de ella, y que deban tomar lecciones de elocuencia
natural y locuciones delicadas de un salvaje educado en los bosques?» (Mogel 1990: 27). Letratu euskaldunek euskara lantzeko akademiarik sortu ez
Grafia gaurkotuaz aldatu da aipuko testua. Besterik esan ezean, trataera bera emango zaie gaztelaniazko aipu guztiei.
1
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dutenez gero, eta batez ere Bizkaian –Gipuzkoan ez bezala– euskara landu
duen idazlerik ia ez dagoenez gero, hizkuntzaren erabilera eredugarria liburu
bizietan bilatu beharra dago: «en Vizcaya nada se ha cultivado y son rarísimos los que se han dedicado a estudiarlo en los libros vivos, que son las
bocas de los rústicos» (Mogel 1990: 48). Beste hizkuntza batzuen erabilera
zuzen, garbi eta dotoreak idazleengan bilatu behar badira, eta hortaz horiek
izan ohi badira hiztegiak osatzeko iturri nagusiak, euskarari dagokionez
alderantzizko jarrera aldarrikatzen du Markinako erretoreak: herri xehearena izango litzateke hizkuntzaren erabilera eredugarria. Ohizko balioak
iraulita –karnabalizazioa baliatuta, Bakhtinen hitzez esatearren–, Mogelek
ordura arteko hizkuntz eredu prestigiodun eta prestigiogabeen arteko banaketa hankaz gora jarri eta ideia horren gainean oinarritu du lan erabat
berri eta original hau.
Akademiarik ezean, izan ziren euskarazko testugintza sustatu zuten beste
erakunde batzuk, nahiz eta haien artean euskara ez zen hizkuntza bakarra.
Akademietatik hurbilen egon zitekeen erakundea Adiskideen Batzarra zen,
akademia literario batenak baino egitasmo zabalago eta sakonagoak bazituen ere. Adiskideen Batzarra, ordea, ez zen Mogelek nahi zukeen Euskararen Akademia: 1802an Poesia vascongada en varias fábulas izeneko liburua
bidali zien batzarkideei argitara zezaten, baina diruz urri zebiltzala eta, uko
egin zien Mogelen eskarirari. Horren ordez «socio literato» izendatu zuten
(Altzibar 1992: 152). Izendapenak nolabaiteko kapital sinbolikoa zuen,
Adiskideen Batzarra ordurako erakunde prestigiotsua baitzen, baina Mogelek kapital ekonomiko hutsa behar zuen bere lana argitaratzeko. Mogelen
eskariari uko eginik ere, ezin esan daiteke Batzarkideek ezer egin ez zutenik
euskarazko literatura sortzearen alde.
Batzarraren 1765eko estatutuetan IX. artikuluak landu daitezkeen ariketa literarioak iragarri zituen. Haien artean historia sakratua, elokuentzia eta
gaztelaniazko poesia ageri dira, bai eta euskarazko testugintza ere: «otros se
aplicarán a pulir y cultivar la lengua vascongada» (Areta 1976: 16; Lasagabaster 2002: 296). Batzarkideen gaztelaniazko emaitza literarioa oparoa izan
zen, Ilustrazioak hobetsiriko generoetan nagusiki: antzerkia, alegigintza eta
elokuentzia, helburu didaktikoak lortzeko egokienak zirelakoan, batez ere
hasierako urteetan, nahiz eta gero zerbait ahuldu zen nekazaritza, industria
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eta ekonomia bezalako egitasmo praktikoagoen mesedetan (Areta 1976:
365-367).
Baina euskarazko letretan lorturiko emaitzak ere gogoangarriak dira. Aipagarrienak ondorengoak izan litezke. Alde batetik Aizpitarteren hiztegi
egitasmoa babestu zuten, amaitu gabe eta Larramendiren hiztegiaren menpekoegi gelditu bazen ere (Altuna 2002). Beste batetik, Xabier Altzibarrek
bildu eta argitaratu zituen Batzarraren zaintzapeko ikasleen poesia eta
elokuentzia ariketen emaitzak (Altzibar 1985). Azkenik, Batzarraren zuzendari Munibek sorturiko lanak daude, behar bada emaitzarik sendo eta
iraunkorrenak: bilantzikoak eta El borracho burlado opera komikoa.
Bilantzikoen artean 1762ko Gabon egunean Azkoitian kantatzeko Gabon sariak daude, Luisa Miserikordiako batek sinatuak. Egungo kritikak on
tzat ematen du Munibe estaltzen dela asmaturiko izen horren pean. Gabon
sariak eta opera komikoa alderatzen jarrita, Adolfo Arejitak zuhurki iritzi
dio hala jokatuko zuela Munibek,
agian egilearen gogoan ere genero bata eta bestea guztiz bereziak
zirelako. Opera komikoa zaldun baten kondizioari hobeto zihoakion
gabon-kanta bat baino, literatura sorkuntza bezala. Publikoa ere ez
zuten bat: antzerkia publiko jantziago eta goi mailakoago batentzat
pentsatua zegoen: zaldunak edota haien seme eskolariak, elizgizonak.
Gabon-kantak liturgiaren aldamenean edo gerizpean aspaldiko tradizioa zuen; nolanahi ere, herri zehea, edo eliztar zeheak ziren genero horren hartzaileak. (Arejita 1999: 110)

Ezberdintasunen gainetik, baina, genero bien arteko kidetasunak ere gogoan hartzekoak dira. Lehenengo eta behin, pertsonaia ugariren arteko
elkarrizketa gisa egituraturiko genero lirikoa izanik, bilantzikoak bazuen an
tzekotasunik antzerkiarekin eta bilantziko-idazleek bazuten antzekotasun
horren kontzienzia. Bigarrenik, bai bilantzikoetan eta bai opera komikoan
Munibek horrenbeste maite zuen musika ezinbesteko osagaia zen. Eta azkenik –eta gure helburuetarako garrantzitsuenik– pertsonaia barragarriak
ohizko zituzten bai bilantzikoek eta bai komediek XVII. mendean zehar eta
gero ere, eta horien artean vizcaino delakoa bere hitz jario trakets estereotipatuarekin.
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Literatur konbentzio horren aurrean Muniberen jarduera literarioak etena eta aurriritzien gainditzea dakar argi eta garbi. Gabon sariak sortan per
tsonaien diskurtsoa zuzena, jatorra eta dotorea da. El borracho burlado operan euskara ia kantatzeko pasarteetara mugatuta dago baina hemen ere
pertsonaien hizkuntza, gaztelaniaz nahiz euskarazkoa, akatsik gabekoa da,
vizcaino haietatik ezin aldenduagoa.
Bai Muniberen bilantzikoek eta bai operak ere vizcaino-dun lanen oihar
tzunen bat edo beste ageri dute. Bilantzikoetako Sor Luisa Miserikordiakoa
idazle asmatuak nahitaez dakar gogora Mexiko hirian 1685ko Asuntziorako
bilantzikoak idatzi zituen Sor Juana Inés de la Cruz hura, zeinak Aran
tzazuko amari zuzentzen zitzaion vizcaino bat txertatu bait zuen beste per
tsonaia barragarri batzuen artean. El borracho burlado, era berean, Munibek
ahaztua omen zuen opera batean oinarritu zen, Poinsinet letragile eta Philidor musikagilearen Sancho Panza dans son îsle izenekoan (Urkizu 2000:
288). Ezina zatekeen ahaztea Don Quijote nobela ospetsuaren bigarren partean vizcaino bat zela Santxoren idazkari Barataria uhartean. Euskaldun
horren hizkera zuzena bada ere, berez zetorren lehen parteko beste vizcaino
harekiko lotura.
Gustu ona irizpide estetiko gorentzat zuen norbaitengan espero zitekeenez, Munibek uko egin dio eredu iraingarri eta gehiegikeriazale horri bere
lanotan. Hausnarketa metaliterarioak ezinbestekoak badira akademia eta
antzeko erakundeetako kideen artean, Munibe ez da salbuespena. Natura
ederraren imitazioa arauen arautzat eta gustu onaren irizpide nagusitzat harturik, zera aholkatzen die entzuleei «Del buen gusto en la literatura» hitzaldi
akademikoan: «Imitad, pues, a la Bella Naturaleza. Fijad vuestra atención en
ella, ocultad con arte sus faltas, pulid sus imperfecciones, superadla sin desfigurarla y lograréis seguramente el agradar a todos, que es la prueba más
evidente del buen gusto.» (Areta 1976: 403). Gustu onak eskatzen zuenari
Munibek bere herriari eta hizkuntzari zion begirunea gehituko zitzaiokeen
iraganeko estereotipoak baztertu eta euskararen erabilera zuzen, txukun eta
dotorea hobestean. Ongi sinbolikoen ekoizpenean ez da urrats txikia.
Batzarkideen lorpenak gogoangarriak izanik ere, XVIII. mendeko euskal
literaturaren emaitzarik oparoena beste erakunde batzuei atxikitakoa da,
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Elizari batez ere. Baina Mogelek Elizan ere ez zukeen aurkituko amesturiko
euskal akademiaren aztarnarik, alde batetik letra ederren ekoizpena zeharka
baizik ez zegoelako haren helburuen artean hizkuntzaren bitarteko per
tsuazioa beharrezkoa zen heinean kristauen arimaren salbaziorako, eta bestetik bitarteko hizkuntza hori euskara izan zedin berariazko kezkarik ez
zuelako erakutsi historikoki. Erreformaren astinaldiak eta batez ere Trentoko kontzilioan hartutako erabakiek soilik bultzatuko zuten Erromako Eliza erlijioaren egiak euskaldunei euren hizkuntzan zuzentzen. Eta orduan
ere, Euskal Herri penintsularrari gagozkiola, gaztelania idatzizko herrihizkuntza bakarra zen, euskara dotrinaren itzulpenetara eta ahozko jardunetara txokoratuta zegoen bitartean (Intxausti 2004: 852).
Kalahorra eta Iruñeako elizbarrutietan euskarazko sermoigintza hedatua
zen XVII. mendean zehar. Donostian, esate baterako, jesuitek Garizumako
igandeetan predikatzen zuten euskaraz eta horrenbesteko arrakasta lortu
zuten ezen San Telmoko dominikoek ere euskarazko sermoigintzari ekin
zioten 1637tik aurrera (Otazu eta Diaz de Durana 2008: 533). Baina euskarazko sermoigintzaren hedapen hori bera, bere horretan aurrerapena izanik ere, hobebeharrekoa zen batez ere hizkuntz zuzentusan eta dotoretasunari zegokionez. Larramendiren Arte-ko hitzaurreak egoera hori
konpontzea duela helburuetariko bat aitortzen du:
se ignoran sus [euskararen] primores, frases, construcción varia y
oportuna, o hay muy cortas noticias de esto. De donde nace que
comúnmente no se predica con la elocuencia y eficacia de que es
capaz la lengua, que son pocos los que se aplican a este ministerio,
que otros se amedrentan con la dificultad, que no se explica como se
debiera la Doctrina Cristiana, que no hay libros que sirvan para estos
importantes ministerios, que nadie se atreve a traducirlos de otra
lengua. Pero habiendo ya Arte con método y reglas fijas, y luego
Diccionario […] podrán fácilmente los predicadores, misioneros,
señores curas y otros celosos del bien de las almas cumplir con sus
obligaciones. (Larramendi 1729: z.g., «Prólogo»)

Hortaz, Larramendiren diagnostikoaren arabera hizkuntz trebakuntza zen
egoerak behar zuena, baina ez Elizak ez beste erakundek eskaintzen zuen
horrelakorik. Akademiek bideratzen zituzten kezketako batzuei erantzuna
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ematera zetorren Larramendi eta haiek egiten zuten lana egitera, hutsune
bat betetzera. Trentoko erabakien artean elizbarruti seminarioak sortzea ere
bazen, baina gurera ez ziren berandu arte heldu: Iruñean jesuitek utzitako
ikastetxean jarri zuten lehena eta Kalahorran XIX. mendera arte itxaron
behar izan zen. Hutsune hori ordenetako erlijiosoen erakundeek bete zuten,
batez ere bik, jesuitek eta frantziskotarrek. Itxura guztien arabera, horiek
izan ziren sermoigintzaren gorakada nabarmena eragin zutenak, batez ere
euren zereginen artean ziren misio-kanpainei esker. Misioetako jarduera
iraunkorra beste ordenetako elizgizonentzat eta elizbarrutiko apaizentzat eredugarria gertatu zen. Eta misioetarako trebakuntzak euskarazko idazmenari
Euskal Herri penintsularrean ordura arte inoiz ezagutu gabeko bultzada
eman zion. Horixe izan zen euskal idazleen haztegia mugatik honako aldean.
Idazleek, gainera, irakurleak behar dituzte. Misiolariek hala eskatuta, misio
entzuleek irakurtzen ikasteari ekiten zioten liburu «onei» probetxua atera
tzeko asmoz, Añibarrok Eskuliburuaren sarreran dioenez (Villasante 1974:
282). Ez da, beraz, harritzekoa euskal literaturaren alorrak erlijioaren alorrari zor izan dion heteronomia, alor horretantxe sortu baitzen.
XVII. mendean zehar ohizkoa zen misioak jesuiten esku uztea (Otazu eta
Diaz de Durana 2008: 533). Behar bada horrexegatik izan ziren jesuitak
sermoigintzarako hizkuntza baliabideen gabeziak eta premiak larrien nozitu
zituztenak, Larramendiren aipuak aditzera ematen duenez. Izan ere, jesuiten arteko prestakuntza intelektuala sendoa zen, baina irakaskuntzan gaztelania eta latina erabiltzen zituzten, eta horiexek dira hain zuzen «academia» izeneko ekitaldi literarioetan erabilitako hizkuntzak. Ekitaldi horiek
Euskal Herriko ikastetxe guztietan antolatzen ziren gramatika eta humanitate ikasleen literatur trebetasunak landu eta jendaurrean erakusteko
(Malaxechevarria 1926: 257-274). Ikastetxeotako gramatika eta humanitate irakasleen artean idazle jesuita euskaldun aipagarrienen izenak ageri
dira: Kardaberaz, Mendiburu, Basterretxea eta Meagher (Malaxechevarria
1926: 275-305). Lehenengo ikasle eta gero irakasle gisa landutako literatur
trebetasun horiek euskaraz erabiltzen jakin zuten. Horien guztien ain
tzindari eta eredu Larramendi izan zen.
Asko eta ondo idatzi da Larramendik euskal kulturari egindako ekarpenaz, ez gara horretan luzatuko. Gaitasun intelektual gorenekoa izanik, La-
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rramendik bere gain hartu zuen euskeraren gramatika deskribitzea eta arau
tzea, ordura arte ezina zirudiena. Ondoren Hiztegi hirukoitza etorriko zen.
Lan horiekin ordura arte apologistek teorian soilik aldarrikatu zutena frogatu ahal izan zuen: euskara gramatika arauetara makur zitekeela, ars baten
eskazizunei erantzuteko gai zela, latina eta gaztelania bezala, eta ez zela
beraz araugabeko hizkuntza basatia, barbaroa. Sermoigileei tresna erabilgarria eskaintzeko helburuarekin batera beste bat aitortu zuen zeharretara
bezala: «El impulso que me hizo empeñar en estudio tan espinoso no fue
sola la pasión de ennoblecer e ilustrar nuestra lengua, y por este lado acreditar a la patria […]» (Larramendi 1729: z.g., «Prólogo»). Alegia, ez hori
soilik, baina hori ere bai.
Horrekin batera euskaraz poesiarik bazela erakutsi zuen Euskal Herria
poetarik gabeko herria zela zioen topikoa gezurtatuz. Artea-ren «Apendiz de
la poesia vascongada» izenburuko seigarren atalean «De la poesía que está
en uso» azpiatala ageri da. Bertan XVII. mendeko idazle pare baten lantxatalak aipatzen eta aztertzen ditu: Ziburuko Etxeberriren Noelak eta Manual debozionezkoa eta Haranbururen Debozino eskuarra, denak argitaratuak
eta beraz euskal poesiaren existentziaren lekuko errefutaezinak. Etxeberriren
berri ematean diskurtso legitimatzailea darabil, poeta konsagratua dela
adierazteko: «El doctísimo Juan de Echeberri, Doctor Teólogo, que tuvo
Numen particular para componer en verso vascongado, como se reconoce
[haren lan bietan]» (Larramendi 1729: 374).
Poesiari buruzko atalak deskriptiboa ez ezik prezeptiboa ere izateko asmoa duela bigarren azpiatalak, «De la poesia de que es capaz el vascuence»
tituludunak, erakusten du. Gaztelaniazko bertsomoldeak euskaraz ere erabil daitezkeela frogatu nahi da. Horretarako euskarazko izen berariazkoak
proposatzen ditu gaztelaniazko bertsomolde jakinen ordainean: «en vascuence tienen sus correspondientes propios sin rodeos y conforme al significado de esos nombres del romance y aun con alguna más propiedad»
(Larramendi 1729: 382). Andoaingo jesuitak asmaturiko baliokidetza horietako batzuek aurkitu zuten harrerarik, Kardaberazen poemetan esate
baterako (Altuna 2000: 25-26). Hiztegi hirukoitzean eskainiriko lexiko
poetikoaren aztarnarik ere bada garaiko idazleen artean: Munibek otsaldiak
(kantak) eta egokikilde (metafora) dakartza (Arejita 1999: 118). Gamizen
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poemetan ere aurkitu dira Arte eta Hiztegi hirukoitzaren oihartzunak
(Goikoetxea 1980: 206).
Larramendiren lan biok ezinbesteko erreferente bilakatu ziren garaiko
euskal idazleen artean. Haiei esker euskal letrak lantzen zituztenek izan
zuten nora jo irizpide bila. Inguruko herrialdeetan akademiei zegozkien zereginetatik ugari Larramendik bere bizkar gainean jarri zituen. Jesuitaren
diskurtsoak ez du kontraesanik falta, edo behar bada heldutasunerako bilakabidea bizi izan zuela esatea zuzenagoa litzateke. Gazteagoa zela, oraindik
Salamankako irakasle, diskurtso apologetikoaren eskakizun soiletan bete
betean murgilduta eta euskarari egindako irainak erantzun beharraren
erantzun beharraz, bere hizkuntza kutunak ingurukoei zertan egiten zien
gehiago erakusten jarrita, akademien gaiari heldu zion. Beste hizkuntzek
akademiak behar zituzten arauekin batera salbuespenak ere ugari zituztelako, akastunak zirelako beraz. Haien aldean euskara akasgabea zen, salbuespenik gabeko arauduna, perfektua beraz, akademiarik behar ez zuena:
«Pues, [¿]qué mayor gusto para los vascongados que el ver que sin academias, sin asambleas y de primera mano sale el vascuence tan primoroso, tan
arreglado, tan en solfa de declinaciones, conjunciones, sintaxis con sus ocho
partes, prosodia con sus acentos, y esos especiales?» (Larramendi 1728: 8).
Eta hala ere, geroan onartu egin behar izan zuen hizkuntzarik perfektuenaren jabe izanik ere erabiltzaileek akatsak egiten zituztela. Izan ere, Larramendiren bizitzako egitekorik funtsezkoenetariko bat akademiek egiten
zutena egitea izan zen: gramatika eta hiztegia osatzea; beste idazleei (euskaraz berak baino gehiago idazten zutenei ere) iritzi eta epaiak eskaintzea;
berak zuen prestigioaren bitartez idazle horiek konsagratzea. Halaxe egin
zuen Mendiburu eta Kardaberazekin. Berari zor zaio ere Euskalerri kontinentalean argitaraturiko liburu zenbait mugaz hona aurkeztea, haien bertute elokutiboen epai kritiko eta guzti. Izan ere, epai horrek euskal letren
kanonaren oinarriak ezarri zituen, bai eta Axularri kanon horren erdigune
posizioa eskaini ere, geroak aitortu bezala, Sarako erretoreak bete betean
asmatu zuelako elocutio nahiz inventio eremuen eskakizunetan Larramendiren ustez: «El vascuence [Gerorena] es elegante, propio, puro, abundantísimo; el asunto, tratado por principios, probado por la Sagrada Escritura,
Padres de la Iglesia, ejemplos y semejanzas muy oportunas; los vicios, pin-
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tados al natural; y convenientísimos sus remedios. Anda en manos de muchos, y debiera en las de todos los vascongados» (Larramendi 1745 1: xxxv).
Axularren kanonizazio prozesua Añibarrok berretsi zuen haren lana
bizkaieratzean eredu bihurtu zuenean, bai eta Ubillosek ere, hein batean
behintzat, Gerotiko zenbait pasarte bereganatu zituelarik.
Iritzi kritiko horiek eskaini zituenerako helduagoa izanik eta eskarmentuak emandako ikuspegi errealistagoarekin, Hiztegi hirukoitzaren sarreran
bere egitekoaren zailtasunak aitortu zituen Larramendik:
Para que la lengua castellana tenga un diccionario digno de sí
misma y de su majestad y grandeza ha sido necesario que toda una
Real Academia Española haya empleado sus luces y cuidados en
esta empresa. Y para entender lo arduo y trabajoso del empeño no
hay más que leer su Historia, especialmente el principio del tomo 6.
[…] [¿]Y qué dirán a esto los que tienen o tendrán por fácil empeño
el hacer un diccionario del vascuence? […] Y si con socorro de
otros diccionarios, que tienen abierto el camino, con tantos libros
impresos, tantos manuscritos, tantas escuelas de leer y escribir en
romance, sin prohibiciones de hablarle, no es pequeño triunfo disponer su diccionario entre tantos hábiles y eruditísimos hombres, [¿]
qué será disponer un diccionario del vascuence por un solo, y ése
destituido de aquellos socorros, alivios y conveniencias? (Larramendi 1745 1: li-liv)

Kosta ahala kosta, Andoaindarrak bere burua legitimatua ikusten zuen
egiteko «akademiko» hori bere bizkar gainean hartzeko. Salamankan irakasle edo sermoilari ospetsu eta erregina alarguntsaren konfesore izanak baino
legitimazio handiagoa ematen zion, bere ustez, Monarkia Hispanikoaren
lurraldeetan eta atzerrian lorturiko onespenak, batez ere Frantziako jesuitek
argitaratzen zuten Mémoires de Trevoux aldizkarian jaso zuen harrera onak,
Journal des Savants ospetsuaren parekoa baitzen argitalpena (Larramendi
1973: 26-28; Tellechea 1985). Bere burua legitimatuta sentitzeko arrazoirik
ez zuen falta, Espainian inor gutxik lortu zuena berak lortu bait zuen, alegia
Mémoires de Trevoux prestigiotsuak Hiztegi Hirukoitzaren merituak
azpimarratzen zituen kritika bat argitara zezala. 1741ko Diario de los literatos
de España aldizkariaren zazpigarren liburukian aitortzen denez, ordura arte
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Frantziako argitalpen entzutetsu horiek liburu espainiarren berri emateari
uko egin zioten: «habiéndose remitido algunas memorias de los Libros de
España, no quisieron los Padres de Trevoux publicar en su Jornal sino el título de algunos; porque su instituto era informar a la Europa de los adelantamientos en las Artes y Ciencias, y no habiendo novedad considerable en los
libros que se imprimen en España, no han querido hacer memoria de ellos» (ikus
Gunia 2008: 80).2 Testuinguru horren argitan Larramendiren lorpena are
aipagarriagoa begitantzen zaigu.
Andoaindarrak bere lan «akademikoaren» emaitzak gozatu ahal izan zituen. Sermoigintzan lorturiko hobekuntza nabarmenak poztu zuen guztiaren gainetik. Jesuitakideen arteko giroak goibeltzen zuen soilik. Haien artean jarraitzaile zintzo baina urriak omen zeuzkan. Eta etsaiak ere bai:
konpainiakideren batek salatu ere egin zuen Loiola inguruko baserritarrekin
solasean jardutea komeni baino gogokoago zuelakoan (Larramendi 1973:
29). Berak hasitako lanaren fruituak ikusteko aukera pozgarria izan zuen,
baina zeregin horren jarraitzaileak Jesusen Konpainiatik at ikusten zituen:
A lo menos están viendo que después acá se predica la palabra de
Dios con fruto, limpieza y decencia, y es lo que no había antes. Ven
que ya se habla, se escribe, se imprime en vascuence, y que de esto
se me dan a mí las gracias por los instruidos vascongados, franceses
y no franceses; y sólo entre jesuitas no encuentro uno de estos agradecidos. Y es el chiste, que predican mejor con exceso los Misioneros
de Zarauz y frailes de otras Ordenes y clérigos, que estos murmuradores jesuitas, que por lo común son haraganes, no saben escribir ni
aun leer su vascuence, y piensan, y aun dicen entres sus semejantes
dentro y fuera, que saben la lengua mejor que el que la inventó. No
basta ciertamente una paciencia ordinaria para agoantarlos. (Larramendi 1973: 28-29)3

1767an jesuitak Monarkia Hispanikoaren lurraldeetatik iraitzi zituztenerako hila zen, baina ez beraren itzalpean ernetako idazle jesuita garrantzi
tsuenak, Kardaberaz eta Mendiburu, nahiz eta biak adinekoak ziren. Jesui2

Guniak bilduriko aipu honetako letra etzana jatorrizko argitalpenari dagokio.

3

Tellechea Idigoras editoreak jaso bezala aldatu da.
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ten artean euskara lantzeko oraindik aukerarik izatekotan –eta badago
arrazoirik pentsatzeko bazela, Larramendik nahi zituzkeen adina ez baziren
ere– aukera bat batean iraizpenak zapuztu zuen.
Dena den, Andoaingoaren ekimenak apaizen eta beste ordenetako fraideen artean bizirik iraun zuen. Horiek guztietatik gunerik indartsuena fran
tziskotarrek Zarauzko misiolarien ikastetxean sorturikoa izan zen. Hauek ere
Euskal Herriko misio jardunetan buru belarri sartuta, giro egokia sortu zen
euskarazko testugintzarako: «La necesidad de cumplir su deber de predicar
al pueblo vascongado y de hacerlo a fondo y con gran extensión, les impulsó
al estudio reflejo del mismo idioma, llegando algunos a destacar, ya sea como
escritores, ya como tratadistas, gramáticos, etc.» (Villasante 1974: 282). Gorago esan bezala, Larramendik erabateko onespena eskaini zien fran
tziskotarrei haien sermoigintzan bertute elokutiboen gauzatzea antzematen
baitzuen, Corografía de Guipuzcoa beranduegi argitaratuan zioenez:
Ya es tiempo de hacer la excepción que tengo ofrecida. No se
puede dudar que, de pocos años a esta parte, se predica en vascuence menos mal que antes, y que hay predicadores que en sermones
morales predican absolutamente bien y con limpieza, y con gusto y
fruto de los oyentes. Así por lo común los misioneros en sus sermones, y con especialidad los franciscanos misioneros de Zarauz que, a
su mucha virtud y observancia, y al celo de las almas, han añadido el
cuidado y trabajo de predicar un vascuence claro, inteligible, limpio
y bien ordenado, según el carácter y sintaxis de la lengua, y desmienten con su práctica las quejas mal fundadas de los vascongados holgazanes. (Larramendi 1982: 291).

Larramendiren eskutik frantziskotarrak laster jarri ziren konsagrazio bidean, alde batetik Andoaingo jesuitaren eta honen jarraitzaileen eredua
baliatuta, eta beste batetik Larramendiren beraren onespena lortuta. Hala
ere, hark jesuitakide zenbaitekin bezala, hauek ere liskarrak izan zituzten,
lehenengo eta behin ordenarekin berarekin, seminario-ikastetxea bere baitan onartzeko komentu bat bera ere ez zegoelako prest Kantabriako Probin
tzian zeudenen artean, harik eta Mateo de Aranburuk Zarauzkoa, «el convento más miserable y famélico de la Provincia», eskuratu zien arte
(Villasante 1974: 292).
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Oraindik deigarriagoak dira Iruñea eta Kalahorrako apezpikuek jarritako oztopoak, euren kontrolpean ez zeudela iritzita, itxura guztien arabera. Apezpikuoi norbaitek jakinarazi zien «que los misioneres de Zarauz
enseñaban a pecar por la demasiada claridad con que se explicaban en sus
doctrinas» (Villasante 1974: 305). Perspicuitas edo argitasuna, mendebaldeko tradizioan bertute elokutio gorena eta Larramendik Zarauzko praileei
zien estimurako arrazoirik sendoena, kaltegarria zen nonbait euskaraz eginez gero. Balizko arrisku hori zegoen euren lurraldeetan gertaturikoaren
berri urrunetik baino ez zuten apezpikuen iritziz, behar baino gutxiagotan
bisitatzen zituztelako lurralde euskaldunok, Larramendik Corografia isilarazian salatu zuenez (Larramendi 1982: 124-125). Kalahorrakoak, Bizkaian
zela bisitaldi urri horietako batean, Zarauzko misiolarien lana ikusi eta berehala utzi zituen bertan behera ordura arteko mesfidantzak (Villasante
1974: 305).
Euskarazko testugintzan frantziskotarrek lorturiko uzta Villasantek azaldu du (Villasante 1974 eta 1979). Eurei egokitu zitzaien XVIII. mendeko
lorpenei iraupena ziurtatzea XIX.ean ere. Frantziskotarrek sermoigintzan
egindako lan ikaragarriaren lekuko aparta da Frantziskotarren artxiboak.
Euskarazko sermoi eta antzeko eskuizkribuen katalogoa (XVIII-XX) oraintsu
argitaraturiko liburua (Etxebarria 2005). Esku artean dugun muga kronologikoak gainditzen baditu ere, bertan bilduriko sermoigile asko eta asko
XVIII.ekoak eta XIX. mende hasierakoak dira. Eta haien artean sermoigin
tza hutsetik haragoko eremuetan barneraturiko idazle frantziskotarrak ere
ageri dira: Ubillos, Añibarro eta Zabala, besteak beste. Gainera, katalogoan
bildutakoak baino gehiago ere izango zirela pentsatzeko arrazoi sendorik
bada: Bilboko komentua karlistadetan erretzean betiko desagertuak esate
baterako, edota Bizente Sarria bezala Ameriketako misioetara bidalitako
frantziskotarrenak (Etxebarria eta Apraiz 2009). Azken honen sermoien
eskuizkribuak egun Kaliforniako Unibertsitatearen Berkeleyko bibliotekan
eta Kaliforniako estatuak Sacramenton duen liburutegian gorde dira.
Akademien giroak konformismo politiko eta erlijiosorako joera zuela azpimarratu izan da. Zaletasun libertinoak zituztenek ere, isilpean garatzen
zituzten euren kritikak, baina agerian botere politikoari erabateko errespetua erakusten zioten eta Elizarekiko liskarrak sahiesten zituzten. Izan ere,
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akademiak idazleen eta boteredunen topaleku ziren, heteronomiarako gune
aproposak hortaz, nahiz eta beste alde batzuetatik literaturaren autonomiarako lehen urratsetarako aukera ere eskaini zuten (Viala 1985: 46-50).
Akademiarik ezean, ulergarria da XVIII. mendean hasitako euskal literatura, nagusiki eliz erakundeetatik bideraturikoa eta euskaldunen erlijio premiei begira sorturikoa izanik, kutsu kontserbadore eta elizazaleaz sortu izana. Euskal letrei hasiera eman zietenen kezka nagusia euskaldunen
arima-osasuna zela ikusita, euskarak letren mundurako sarrera horien eskutik egin bazuen, ezinbestean «euskaldun fededun» joera ideologikoak orduko euskal literaturan euskarri sendoenetariko bat izan behar zuen (Altuna 2003: 135-157).

2. Mezenasgoaren ahultasuna
Idazleak babesteko era nagusi bi bereizi izan dira erregimen zaharrean:
klientelismoa eta mezenasgoa. Klientelismoak zerbitzuaren logikari eran
tzuten dio: bezeroaren lanaren truke, jaunak ogibidea ematen dio bezeroari
edo laguntza eskaintzen dio estatu-burokrazioako karguak edota Elizako
benefizio eta sinekurak lortzeko. Mesenezgoan, ostera, jaunak artistari
laguntza eskaintzen dio honek bere egitasmo artistikoa garatu dezan. Mezenasak eta artistak elkarren balio aitortzen dute («logique de la reconnaissance mutuelle»). Beti ez da erraza aukera bien artean bereiztea, ostera
(Viala 1985: 52-54).
XVII. mendean, Frantziari dagokionez, estatu mezenasgoa eraikita, monarkiak zenbait idazle hautatu babesteari ekin zion (Viala 1985: 69-84).
Mugaz honako Borboiek ere modu beretsuan jokatu zuten. Idazleen lagun
tza bilatzen zen propagandarako, helburu politikoetarako, iritzi publikoa
gobernuaren alde bideratzeko, eta beti ere gaztelaniaz, hizkuntza monarkiaren beraren iruditzat jotzen baitzen, bai eta zentralizazio eta kohesio tresna
tzat ere (Alvarez Barrientos 2007). Horrexegatik hain zuzen ere monarkiaren gobernuek babesturiko idazleen artean nekez aurkituko da euskaraz
idazten zuenik. Iraitziriko jesuiten artean gobernua pentsioak banatzen hasi
zenean ere euskal idazlerik ez zen izan onuradunen artean, ez eta Terreros
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bera ere. Kardaberazek eta Mendiburuk idazteari utzi zioten arren atzerriko
urteetan, Aita Meagherrek gogoz ekin zion poesiari, baina honen idazkiak
galdutzat jotzen dira (Astorgano 2009: 273-274). Itxura guztien arabera,
euskal literaturarako ez zen estatu mesenazgorik izan. Gehienez ere, Aizpitartek hiztegi bat egiteko laguntza izan zukeen, Campomanesek egitasmoa
babestu baitzuen Muniberi idatziriko gutunean adierazi zuenez (Echenique
1985). Laster itzuliko gara Aizpitarteren hiztegira.
Handikiak ere izan ohi ziren mezenas garai honetarako, monarkia bera
baino lehenagotik. Izan ere, letren eremuan murgiltzea distintzio zeinutzat
zuten, nahiz eta jarrera hori handiki euskaldunen artean berritzat jotzen
zuten zaldunek eurek. Hala aitortzen da Adiskideen Batzarraren lana laudatuz idatziriko gutun batean (Carta incompleta alabando los trabajos realizados por la R.S.B. al campo literario):
[…] los aplausos que derraman a la Sociedad […] también las
naciones extranjeras, observando que la tierna juventud ha hallado
en la Sociedad Bascongada las oportunidades más ventajosas para
conseguir una educación culta civil y urbana, una instrucción verdadera, piadosa y libre de inveteradas preocupaciones, y lo que es principal, que la nobleza ilustre desembarazada de las ideas siniestras con
que miraba en otro tiempo a las letras contemplando la aplicación a
ellas como una profesión baja e indigna de la superioridad de su nacimiento, ahora se ocupa tan gustosamente en las especulaciones
científicas y estudio de las facultades más selectas. (Ikus Altzibar
1985: 1132)

Adiskideen Batzarrak bultzaturiko egitasmo ugarien artean Aizpitarteren
euskal hiztegia ageri zen baina ez dago horren argi euskal idazlerik babestu
ote zuen. 1802an Mogelek alegia bilduma (Ensayo de poesía vascongada) aurkeztu zien argitara zezaten baina dirurik ez zutela erantzun zioten adizkideek,
eta horren ordez «socio literato» izendatu zuten (Altzibar 1992: 152).
Adiskideen Batzarraren lehen zuzendariak, ordea, ez zuen beraren
erakunde kutuna soilik babestu. Ubillosek Kantabriako probintzia fran
tziskotarraren ongile gisa ere aipatzen du. Munibe mezenastzat aitortu zuen
Mogel gazteak ere Calatayuden ikasle zela Bartolome Pou irakasle jesuitaren Institutionum historiae philosophicae lib[ri]. XII (1763) filosofia testuli-
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buruaren ale batzuei egindako eskaintza-sarreran, Peñafloridaren laguntzaz
egingo zituzkeelako ikasketak jesuiten artean, Villasanteren ustez. Mezenasgokoa baino, klientelismo itxurakoa da Mogel eta Muniberen arteko
harremana. Izan ere, 1764an Xemeingo Andra Mari elizako kapilautza baterako izendapena eskuratu zuen, hain zuzen ere Peñaflorida patroi zuen
kapilautzakoa (Altzibar 1992: 122-123). Elkarrengandik urrundu ere egin
ziren lasterrera, Muniberen semearen hileta elizkizunak ordaindu ez eta Peñafloridakoak patroi zereginak behar bezala ez zituela bete iritzita agian,
Mogelek bere kexua erakutsi zuenean heriotz-agirian. Dena den, Xemeingo
erretoreak Munibetarren babespeko izateari ez zion utzi, ez eta Adiskideen
Batzarraren laguntza lortzeko ahaleginak egiteari ere, ikusi berri dugunez.
Xemeingo erretore izateagatik zegozkion benefizioak ez ziratekeen nahikoak
liburuen argitalpenak bere patrikatik ordaintzeko, ez eta oparotasunean
bizitzeko ere, txiro hil izanak erakusten duenez (Altzibar 1992: 146). Euskaraz idaztetik bizi ahal izateko garaia urrun zen, nahiz eta saldutako liburuen kopuruari dagokionez arrakasta ezagutu zuenik izan zen. Hala gertatu zitzaion Juan Antonio Mogeli berari, baina ez bere idazkintza
trebetasunetik bizi ahal izateko neurrian. Mogelen kasuak zera erakusten
du: alde batetik bere idazkeratik bizi daitekeen idazle ogibidea ez dela sortu
oraindik; bestetik, mezenasgoaren ordez klientelismoa izan zela euskal letren eremuan ezagutu zena, eta babesa mugatua izan zela, inondik eta inora
ere idazteari soilik edo nagusiki ekiteko adinakoa.
Muniberen bezeroen artean Pablo P. Astarloa ere izan zen, honek ere
haren patroitzapeko kapilautza batez gozatzen baitzuen. Astarloak laudorioz
ko poema bat eskaini zion Peñaflorida edo Achloratuba-ri, euskaldunen
«seme ta guraso» zelakoan, euskararen alde egindako lanagatik: «onec
deuscu Eusquera / Auspastuba jaso» (Altzibar 1992: 213-215 eta 227-228).
Frantziskotarren artean bizi zen egoera ez dirudi apaiz laikoena baino
oparoagoa zenik. Añibarrok Zarauzko seminario-ikastetxean zituzten zor
eta estutasunen berri utzi zigun. Bizkaira 1792an egindako bisitaldian misiolariek burutzen zuten lan bikaina ikusi ondoren soilik agertu zen eskuzabal Kalahorrako apezpikua (Villasante 1974: 293 eta 305). Gainera, argitalpen kostuek Mogeli emadako buruko min beretsuak Añibarrok eta frai
Bartolomek ere ezagutu zituzten (Altzibar 1992: 155).
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Monarkiaren gobernuak berariazkotzat zeukan hizkuntza bakarra sustatzen
zuen bitartean –bai eta beste hizkuntzen erabilera eragotzi ere, zentsurari eskainitako atalean ikusiko dugunez–, foru erakundeen jarduna ez zen oso bestelakoa. Jesuitei dagokienez, Larramendik behintzat Hiztegi hirukoitza erraldoiaren kostua Gipuzkoako Biltzarrek euren gain hartu izana ikusteko atsegina izan
zuen, eskaintzan aitortu bezala: «espero […] que su [Gipuzkoaren] delicado
gusto no echará menos aquellos elogios con que suelen las dedicatorias lisonjear
a sus Mecenas; pues de las heroicas cualidades de V[uestra]. S[eñoría]. ya se
sabe que es panegirista todo el orbe» (Larramendi 1745 1: z.g., Eskaintza). Foru
erakundeek hiztegi hau hegapetu izana aipagarria da, are gehiago ikusirik ez zela
bat ere ohizkoa halako lanak babestea, hain gutxi euskarazkoak.4 Gai jurikikoak
eta historiko-politikoak jorratzen zituztenak babestu edota sorrarazi ohi zituzten, gaztelaniaz idatziak hain zuzen, Fontecha y Salazarrena bezalakoak, foruak
defenditzearren egindakoa monarkiaren jarrera gero eta zentralistagoaren aurrean, baina horiekin batera euskaldunek erregeari zioten leialtasuna goraipa
tzen zutenak ere bai. Hala, esate baterako, Joaquín de Abendañok idatziriko
Oración fúnebre que consagró a la memoria de D. Carlos III, Rey de España, el M.N.
y M.L. Señorío de Vizcaya (Azurmendi 1985: 384 eta 380 hurrenez hurren).
Artean monarkiaren beraren hizkuntzaren eta egitasmoen aldeko idazlanen sorrera bultzatzen zuen Madrileko gobernuak. Carlos III.ak idazleak
hegapetu zituen bere politikaren aldeko iritzi publikoa sortu zezaten, jesuitak iraiztearen aldekoa esate baterako (Alvarez Barrientos 2007: 107-108).
Jesuitak atzerrira bidali ondoren soilik etorri zen ziur asko monarkia hispanikoaren gobernuak euskararen alde zuzenduriko egitasmo bakarra, arestian aipaturiko Aizpitarteren hiztegia. Itxura guztien arabera, Campomanesek berariazko kezka edo jakinmina zuen Espainiako hizkuntza zaharretaz
eta etimologiaz. 1773an Campomanesek Adiskideen Batzarreko zuzendari
Muniberi gutun bat bidali zion hiztegia egiteko aholkuak eskainiz. Beraren
babespeko ekimena legitimatzeko asmoz Larramendirena kritikatu eta auzitan jarri beharra zegoen, beste hiztegi baten zergatia ez baitzen bestela erraz
azalduko. Horretarako Hiztegi hirukoitzari aurkitu zizkion gabeziak agerian
Larramendiren hiztegia «Gipuzkoako Probintziaren bizkar inprimatua» izan zela eta, Mitxelenak
1745. urteari «egiazko annus mirabilis» iritzio zion (Mitxelena 1988c: 364).
4
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utzi zituen: «El Diccionario [trilingüe] del Regular Manuel de Larramendi
ha sido de corto uso: así porque empieza con las palabras españolas, y sólo
puede servir a los que desean aprender el vascuence, que son pocos; como
porque introdujo muchas etimologías forzadas y violentas, guiado por el
mero sonido teniendo otras raices más ciertas» (Echenique 1985: 1094).
Campomanesen epaia ez zela erabat zuzena izan historiak erakutsi du, berak
onartu baino gehiago erabili bait zuten euskal idazleek –Munibek berak besteak
beste–. Aizpitarterena, ostera, erdizka5 eta Larramendirenaren eraginpetik askatu ezinda gelditu zen, Mitxelenak eta Altunak erakutsi bezala. Paradoxikoki,
Aizpitarteren hiztegiaren eskuizkribua luzaro ahaztua egon ondoren Aita Arana
jesuitak eskuratzea lortu zuen XIX. mende amaieran eta harrezkero Loiolako
artxiboan zaindu da (Altuna 2002: 301). Paradoxikoki ere, Larramendiren hiztegi inprimatuaren ale mordoa, Campomanesek «de corto uso» iritzitakoa,
Loiolako sotoan gelditu zen izkutaturik jesuitak iraitzi zituztenean, nazio arteko
adituak esku artean izateko irrikitan eta ondo ordaintzeko prest zeuden bitartean, Hervasen lekukotzaren arabera. Loiolako sotoan bertan behera utzitako
ale horiek jesuitek euskaraz argitaraturiko beste liburu batzuekin batera saldu
egin zituzten premonstratenseak Loiolara heldu zirenean ikastetxeak 1793an
jasandako kalteen konponketa ordaintzeko (Astorgano 2009: 103).
Estatu mezenasgoa mugatua izanik ere, oraindik XIX. mendearen hasieran Mogelek Campomanesen ekimena ahaztu ez eta Vargas Ponceri gogora
dakarkio: «Campomanes decía lo mismo que Vdm., que el idioma vacuence
podía ser útil para la inteligencia de la historia y geografía de España, y deseaba su cultura y que se formase un buen diccionario» (Mogel 1854: 703).
Mogelek berak kezka beretsuak zituela bere gaztelaniazko lanek erakusten
dute, batez ere La Historia y Geografía de España ilustradas por el idioma vascuence izenekoak. Dena den, kezka kidetasun hori bezain garrantzitsua da
Mogelen honako eskaria, Vargas Ponceri gutun berean zuzendua: «Después
de acabada esta correspondencia, sería conducente que Vmd. se tomase la
molestia de organizar el trabajo, mejorar el estilo, borrar todo lo que no le
Hala zegoen Aizpitarte 1809an hil zenean. Mogel itxaropentsu ageri da 1800. urte inguruko Cristaubaren icasbidea lanari egindako hitzaurrean Adiskideen Batzarrak hiztegi bat argitaratzeko asmoa
duela eta, horrekin «confundir a estos enemigos de su País» lortuko duelakoan (Altzibar 1986: 30).
5
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cuadre, y si lo contemplase de utilidad pública, hacer que algún impresor lo
tome a su cuenta. Yo no busco ganancia alguna, sino la de servir a la patria»
(Mogel 1854: 713). Vargas Ponceri zuzenduriko eskariaren onuradunak gai
beretsuari buruz Mogelek idatziriko disertazio biak dira: Disertación históricogeográfica sobre los iberos y los sicanos que entraron en Italia […] eta Disertación breve, particular y topográfica de la ciudad Urbe, o Roma. Mogelen hitzak
zuzen aditu baditugu, oraingoan gaztelaniaz idatzitako lan biontzat estatuaren mezenasgoa lortu diezaziola eskatzen ari zaio Vargas Ponceri, jakinik
seguru asko Vargas Ponce bera historia-akademiakoa dela eta Godoyren
babespean eta aginduz etorria dela Gipuzkoara.
Vargas Ponce idazluma gobernuaren zerbitzura jarri ohi zuten idazle horien artekoa zen (Alvarez Barrientos 2007: 107). Godoy, ostera, ez zen Campomanes. Carlos IV.aren lehen ministroak Vargas Ponce Gipuzkoara bidal
tzeko arrazoia ez zen besterik Probintziako Erret Pribilegioen aldaerak lortzea
baizik, Gipuzkoaren foralitatea errazago deusestatu ahal izateko. Bide batez,
Martinez de Zaldiviaren Libro Viejo de Guipuzcoa hartu eta berarekin Madrilera eraman zuen Real Academia de la Historia erakundera (Estevez 1992:
424). Vargas Ponceren lanari esker Gipuzkoari buruzko dokumentuak Llorenterengana heldu ziren, zeinak Noticias históricas alderdikoian erabiliko
bait zituen zentralismoaren aldeko bere tesi ezagunak indartzeko. Vargas
Ponce 1804an Historia Akademiaren zuzendari izendatu zuten. Mogelek
ordea ez zuen bere disertazioak argitaratzea lortu, ez bizi zela behintzat. Disertazio biak 1854an inprimitu ziren Garibairen memoriekin eta errefrauekin
batera Memorial histórico español bildumaren zazpigarren liburukian.

3. Zentsuraren indarra
Zentsura instituzionalizazio bidean ageri da XVI. mendetik behintzat eta
XVIII.erako ezarrita dago. Zentsurak estatuaren eta erlijioaren botereen
interbentzioa erakusten duen heinean, alor literarioak beste bi alor horiei
zor dien heteronomia edo menpekotasuna agerian uzten du. Esandakoaz
gain, zentsura mezenasgoaren eta idazle eskubideen ifrentzutzat ere jo liteke
(Viala 1985: 115). XVIII. mendeko Euskal Herri penintsularrean ere estatu- eta Eliza-zentsuren eragina nabarmena izan zen. Elizaren zentsura Inki-
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sizioaren bitartez bideratzen zen. Dena den, Borboien politika erregalista
zela eta, Inkizisioaren ohizko zentsura zereginetako batzuk Monarkiaren
Gobernuak –eta beronen tokian tokiko ordezkaritzak– bereganatu zituen:
«la censura [previa] cae en el campo de actividades gubernativas, mientras
que el Santo Oficio se encargaba de vigilar todo impreso y podía concentrarse en los libros extranjeros» (Gunia 2008: 51-52).
Monarkiaren zentsurak euskal letretan gogor jo zuela ezaguna da. Izan
ere, Mitxelenak «Euskal literaturaren bereizgarri orokorrak» gaiari buruzko
hitzaldi batean Erregimen zaharreko foru erakundeek liburugintzan zuten
eskumen gabezia azpimarratu zuen: «uste dut komeni dela horrelako gauzak
aipatzen diren baino gehiagotan aipatzea. Aspaldi esan zuen Aita Donostiak
gure artean gure juntek […] ez zutela liburu eta izkribu kontuan inolazko
eskurik, esku osoa korregidoreak zuela» (Mitxelena 1988a: 691). Mintzagai
dugun garaiko lan pare batek zentsurarekin izandako arazoen atari dira hitz
horiek. Monarkiaren gobernuak eta haien ordezkariek XVII. mendera arteko euskal liburugintzan izandako eragina ez da erraz neurtzekoa. XVIII.
mendetik aurrera, ostera, estatuaren interbentzioa ageri-agerikoa da eta zehazki dokumentatua. Inkisizioa jo izan da kulturaren kontrolerako galbae
nagusitzat baina berriki gobernuaren kontrol gaitasuna ere azpimarratu da:
«una importante función de vigilancia ideológica quedaba reservada para el
gobierno mendiante la censura previa. Esta consistía en su facultad de conceder o rechazar la licencia de impresión de cualquier obra escrita y era
competencia del Consejo de Castilla o de sus magistrados delegados, los
Jueces de Imprentas» (Caro López 2003: 162). Zentsurak gorakada une bi
izan zituen XVIII. mendean zehar: Esquilacheren kontrako matxinada
sasoia eta Frantziako iraultzaren garaia (Caro López 2003: 168-169).
Euskal letrei dagokienez, estatuaren zentsura jesuiten patuari lotua dago
baina era berean, eta behar bada bide batez, zentsura neurri horrek euskarazko liburugintza osoari eragin dio, edo behintzat Nafarroako Erresuman
burututakoari.6 Izan ere, Iruñea zen XVIII. mendean euskarazko argitalpeLoiolako artxiboan gorde den zentsura-txostenaren kopia Aita Lopetegik argitaratu zuen (Lopetegui 1973: 20-24). Ondorengo aipuak hortixek aldatuak dira. Txosten horren pasarte labur
bat El libro negro del euskera bilduman jaso da (Torrealdai 1998: 15).
6
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nen gune nagusia. 1766an, Esquilacheren kontrako matxinadaren urte berean –zeinaren erruduntzat jesuitak jo baitzituen monarkiaren gobernuak–
Kardaberazek San Inazioren bizitzaz idatzitako lana argitaratu nahi zuelarik
Iruñean, Nafarroako Kontseiluak Martin de Urriza dominikoari zentsuratu
zezala eskatu zio. Urrizaren epaiak lanaren bertuteak laudatu zituen, bai
edukiaren aldetik («un estímulo eficaz para que se muevan a desterrar de sí
los vicios», «un modelo verdadero y una idea perfecta de la santidad más
eminente»), bai hizkuntzarenetik («su estilo es a mi ver de los mejores que
en el vascuence he visto»), eta hortaz argitaratzea gomendatu zuen: «este
compendio es acreedor a la luz pública». Artean, baina, Nafarroako Kon
tseiluko Contrerasek Esquilache ordezkatu zuen Aradandako konde gobernuburuari argitalpen egitasmoaren eta egitasmo beronen kontrako erabakiaren berri eman zion. Arandakoak, ostera, Nafarroako Kontseiluaren
erabakia berretsi ez ezik, euskarazko argitalpen guztietara ere hedatu zuen:
Es muy conforme la reflexión de inconvenientes que en el día
podría traer la impresión en vascuence de la Vida de San Ignacio, y
el acuerdo tomado por ese superior tribunal para suspender la licencia de imprimir, que V. S. me avisa en carta de 25 del pasado en
ausencia del Virrey./ A esto se agrega el reparo político de convenir
hacer impresiones en otra lengua que la castellana, inteligible a toda
la nación, y así por regla general se denegarán por ese Consejo, sin
especial noticia mía; archivándose la obra original de la Vida de San
Ignacio en vascuence, con el expediente de su impresión, y copia de
esta orden, para que no se contravenga; haciendo entender esta providencia a los impresores de ese Reino, para que no aleguen ignorancia, castigando severamente cualquier contravención. (Lopetegui
1973: 21-22)

Nafarroako Kontseiluak eragozpenik gabe onartu zuen Arandaren debekua («se halla el Consejo prevenido por carta de 1º del presente mes del
Excelentísimo Señor Conde de Aranda, Presidente de Castilla, para que no
se permitan impresiones en otra lengua que la castellana, inteligible a toda
la nación, y que por punto general se nieguen semejantes licencias en este
Consejo sin especial noticia suya»). Iruñeako sei inprimitzaileei gobernuburuaren erabakiaren berri jaso izana sinarazi zitzaien, bai eta debekua
hausteak erakarriko lituzkeen zigorrarena ere. Inprimitzaile horien artean
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Antonio Castilla zen. Honek inprimitu zituen jesuiten libururik gehienak
iraizpena baino lehen. Horien artean Kardaberazen eta Mendibururen argitalpen ugari ziren. 1757 eta 1766 urte bitartean Castillak inprimituriko hogeita hiru lanetatik hamasei jesuitenak ziren, eta denak euskarazkoak bat
izan ezik (Astorgano 2009: 27-28). Arandakoaren debekuak eta jesuiten
iraizpenak euskal literatura hasi berriari egindako kaltea hain da agerikoa
ezen gehiago azpimarratu beharrik ere ez dagoen.7
Carlos III.aren erregealdiaren hasieratik bertatik jesuitak neurriak har
tzen hasiak ziren errege berriak maite ez zituela susmatuta. Larramendi jakitun zen berak idatzitako zenbait lanek oztopoak zituztela: «Dejo otros
escritos, que dispuestos para la prensa, están estancados por motivos políticos» (Larramendi 1973: 29). Horien artean bi izan dira Otazuk eta Diaz de
Duranak bereziki arriskutsutzat jo dituztenak. Corografía de Guipuzcoa ospe
tsuak jesuiten barne zentsura bera ere gainditu ez eta inprimitu gabe gelditu
behar izan zuen 1882ra arte. Gainera, Larramendi hil eta gero ere jesuita
buruek eginahalak egin zituzten isilpean gordetzeko Conferencias curiosas
políticas, legales y morales sobre los fueros de la M.N. y M.L. Provincia de Guipuzcoa izeneko lan probokatzailea (Otazu eta Diaz de Durana 2008: 567575). Dena alperrik, ordea, ez baitzuten iraizpena saihestu, ez eta Kardaberazena bezalako lan xumeen kontrako zentsura ere.
Euskarazko lanak argitaratzearen kontra Arandak ezarritako debekuak,
gainera, luze jo omen zuen, jesuita ez zirenengan ere eragina izateraino. Juan
Antonio Mogelek Confesio eta Comunioco Sacramentuen gañean eracasteac
Iruñean argitaratu nahi izan zituenean, berriro ere Nafarroako Kon
tseiluaren ezetza jaso zuen (Azurmendi 2000: 511). Carlos IV.aren ministro
zen Urquijo bilbotarrarengana laguntza eske zuzenduta, honek erregearen
agindu bat lortu zuen Mogelen liburua argitara zedin eta, bide batez, euskarazko liburuak argitaratzeko ere bai (Villasante 1979: 210-211; Altzibar
1992: 149). Azkenean 1800an Ezkerroren alarguntsak inprimitu zuen,
XVIII. mendeko zentsura espainiarrari buruzko bibliografia oso zabala da. Eskuartean erabili
dudanean (Domergue 1996, Simon Diaz 2000, Reyes Gomez 2000, Caro Lopez 2003, Caro Lopez
eta Bragado Lorenzo 2004, Cañas Murillo 2004) ez da Arandaren debekuaren berri jasotzen,
harrigarria badirudi ere.
7
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1766an Arandakoaren debekuaren berri jaso izana sinatu behar izan zutenen arteko lehenak zerrendan, Castilloren aurretik (Lopetegui 1973: 23).
Nafarroan berriro ere euskal liburuak argitaratzeko baimena lortu arren,
Mogelen lanak aurrerantzean Tolosan eta Gasteizen inprimitu ziren. Dena
den, argitaratu gabe gelditutakoak ez ziren gutxi izan, batzuk babes edota
dirulaguntza lortu ezinda, gorago ikusi bezala, baina zentsuraren eraginez
ere bai seguruenik. Horixe gertatu omen zitzaion Peru Abarka sailkagaitzari.
Lana prest zeukan Xemeingo erretoreak 1802 urte inguruan baina ez zuen
lortu legezko baimena argitara zedin (Villasante 1979: 212). Ez da harri
tzekoa baimen gabezia horri zentsuraren kutsua hartu izana auzia aztertu
duten zenbait ikertzailek (ikus Altzibar 1992: 181).
Euskal literaturaren eremuan gertatzen ari zena ulertzeko, beraren inguruan eta hortik kanpo bizi izandako giroa ere gogoan izan beharra dago.
XVIII. mendean eta batez ere bigarren erdian zentsura zentralismoaren tresnetariko bat bilakatu zen euskaldunen diskurtso identitarioaren aurrean,
gaztelaniaz idatzitakoarenean ere. Joxe Azurmendik zuzenbidearen eta historiaren alorretan gertaruriko zenbait zentsura kasuren berri jaso du (Azurmendi 1985: 384). Adiskideen Batzarra bera ere ez zegoen estatu-zen
tsuraren eraginetik kanpo nazio identitateari buruzko gaiei zegokienean.
Hiru probintzien «historia nazionala» idatzia zutela, argitaratzeko eskabidea
Gaztelako Kontseiluari zuzendurik, honek Real Academia de la Historia
erakundeari zentsura egitea eskatu zion, zeinak ez bait zion aurrepiderik
eman inprimitze prozesuari (Ortiz de Urbina 1997). Gobernuaren zentsurak
Batzarraren estatutuetan euretan ere jo zuen, hiru probintzien arteko
bateratze egitasmoari buruzko aipamen oro kendu arazi baitzuen gobernu
auzietan muturra sartzea zelakoan (Ortiz de Urbina 2006). Izan ere, ohore
eta ospe iturri zen Adiskideen Batzarra bezalako erakundeetako bazkidetza,
baina «Real Academia» tituluaren eta beronek zekarren dirulaguntzaren
truke Monarkiak erakunde horien kontrol ideologikoa ziurtatzen zuen (Gunia 2008: 70).
Aipagarriak dira bestalde Batzarkideek Inkisizioarekin ere izandako arazoak. Arazook, ordea, kide batzuek jasandako salaketetan gauzatu ziren,
argitalpen zentsuretan baino gehiago. Salaketetarako arrazoien artean liburu debekatuen jabetza zegoen. Voltaire eta Rousseaurenak izateagatik
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Egia eta Samaniego salatuak izan ziren (Areta 1976: 65-66). 1792an Inkisizioaren aurrean Frantziako Iraultzaren aldeko zenbait gazeta eta paper
zebiltzala salatu zutenetariko bat Juan Antonio Mogel dugu. Elizgizon zorro
tza, 1794an Inkisizioaren liburu ikuskatzaile izateko eskaria zuzendu zion
inkisidore nagusiari, bai eta kargua lortu ere (Altzibar 1992: 142-143). Badago ordea Mogelek Rousseau testuetatik ezagutuko zukeela uste duenik,
idazle honen lanak Inkisizio espainolaren indexean aurkitu arren (Apalategi 2005: 46). Inkisizioaren liburu ikuskatzaile selektiboa ote zen Mogel?
XVIII. mende hondarrean erlijioaren defentsari eta Frantziako Iraul
tzaren aldeko propagandaren zabalkundea eragozteari zegokionean estatuak
eta Elizak bat egin zuten. Erakunde bion arteko akordioak, ordea, ez zuen
Mogel babestu estatuaren zentsuratik, gorago agerian geratu denez, eta Comunio ona lanak azkenean inprimitzeko baimena lortu bazuen ere, Peru
Abarka ausartagoak ez zuen oztopoa gainditu, apaizen hizkuntza gaitasuna
hobetzeko onuragarria izango zela aldarrikatu arren sarreran idazleak (Mogel 1990: 35).
Elizaren agintepean zentsura ez ezik, autozentsura kasu aipagarririk ere
bada; Juan Bautista Gamiz koadjutore edo anaia legoak bizi izandakoa esate
baterako. Jesuiten arteko koadjutoreek ez zuten idazterik baimen berezia
eskatu ezik. Hori dela eta Gamizek ezkutuan idazten zituen poesiak. Jesuitak iraiztean Gamizen poesiak biltzen zituen kartapazioa La Anunciada Iruñeako ikastetxean umezurtz eta izengabe gelditu zen handik Loiolara eraman zuten arte, baina luze itxaron behar izan zen haren jabea identifikatu
eta azkenik inprimitu ere egin baino lehen. Azkenean Jon Goikoetxeak
identifikatu, aztertu eta argitaratu zuen 1980 urtean (Goikoetxea 1980).

4. Ondorio gisa: Naissance de l’écrivain?
Inguruko literatur tradizioen gorakada ekarri zuten baldintzen artean giro
akademiko indartsua, mezenasgo oparoa eta zentsura eraginkor baina mugatua aipatu izan dira. Mendebaldeko euskal literaturaz den bezainbatean
XVIII. mendean eta XIX.aren hasieran egoera ezin bestelakoagoa da. Akademiei dagokienez, ez estatuak, ez foru erakundeek eta ez apezpikuek ere
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dute akademia edo antzeko erakunderik eratzen euskal letren berariazko
garapenerako. Horren ordez ekimen pertsonalak ageri dira akademien zereginak edo zereginetako batzuek betetzen. Euskaraz idaztearen alde mezenasgoaren bitartez jarritako baliabide ekonomikoak urriak dira. Zentsurak, azkenik, gogor jo zuen, batez ere Arandako kondearen debekuaren eraginez.
Eta hala ere, lorpenak ez ziren nolanahikoak izan. Euskal literaturaren
alorra Euskal Herri penintsularrean, alor berezitu gisa, alor literario espainolean jaio zen. Horretarako behin eta berriz gaztelaniaz idaztera bultzatzen
zituen joera indartsu bitatik askatu behar izan zituzten euren buruak literaturaren alorreko eragileek: (a) gaztelaniaz –edota latinez– soilik idazteko
habitus-etik eta (b) euskara hizkuntza barbarotzat eta idazteko ez gaitzat
jotzen zuen ideia errotutik, biolentzia sinbolikotik alegia. Seguru asko ez zen
kasualitatez gertatu biolentzia sinbolikoak eraginkor izateari utzi eta lasterrera azaltzea zentsura gero eta jokaera zentralistagoa garatzen ari zen estatuaren aldetik, hizkuntza eta kultura batasunerako (monopoliorako) helburua auzitan jartzen zuenez gero gaztelania ez beste edozein hizkuntzaren
erabilerak.
Estatu boterearen eremutik nekez sortuko zen euskal literaturaren alorra.
Erlijioaren eremuan baldintza egokiagoak aurkitu ziren elizak bere helburuetarako behar bait zuen euskarazko diskurtso garatua, idatzizko erabileretatik hurbilagokoa. Eta hemen ere, apezkikuen babesa mugatua zen.
Ordena batzuetako zenbait gizabanakok gaztelaniaz sermoiak egitea eta
idaztea eskatzen zuen joera nagusitik bereiztean hasi zen euskal liteturaren
alorra ere bereizgarri gertatzen. Horrexek berak azaltzen du Euskal Herri
penintsularreko euskal literaturaren alorrak erlijioaren alorrarekiko heteronomia.
4.1. Biolentzia sinbolikotik iraultza sinbolikora
Euskal letren alorrean murgildutako eragile zenbaitek garai berriak bizi
zituztela zeritzoten XVIII. mendean. Amaitzen ari zen euskararen idazmenerako ezintasuna eta euskaldunen hizkuntz-elegantziarako gaitasun gabezia ontzat jotzen zuen aroa.
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Elegantzia hizkuntzen ezaugarri gorena zen garaian Errenazimenduko humanistek eskolastikoen kontra garatutako borrokaren ondoren, Gaztelako
salatzaileen esanetan euskara garbitasunik (puritas) eta ulergarritasunik
(perspicuitas) gabeko hizkuntza omen zen, elegantziarik gabekoa beraz.
XV. mendetik zetorren salaketa topiko honi beste bat gehitu zitzaion XVII.
mende hasieratik behintzat: Euskal Herria poetarik gabeko lurraldea zela, hemen sekula ez zela poetarik sortu, ezina zela halakorik gertatzea (Bijuesca 2010).
Aldi berean topiko (meta)literarioa zen ere Gaztelan poetek gainez egiten zutela (Gutierrez 2005: 60-62). Poetak edota idazleak ugari diren tokian akademia
poetiko-literarioak sortzeko aukerak ere askoz handigoak izango dira, eta
alderantziz poetarik ez dagoen horretan. 1600. urte inguruan Madrileko hirigortean literaturaren garapenerako gertatu ziren baldintza ezin hobeak ezagutu
ez arren, mugaz honako Euskal Herrian poetarik egon zela badakigu, Lazarraga
bera esate baterako, bere buruari «el poeta» zeritzona antonomasiaz, baina gorte inguruko giro literario emankorrean murgilduriko idazleek behin eta berriro
ukatu zuten hori, euskara eta poesia (garaian literaturaren hitz baliokidea hein
handi batean) elkarri lotu ezinezko kontzeptuak bailira.
Topiko honen oihartzunak XVIII. mendean ez ziren soilik biziak, ezpada
euskaldunen artean ere hedatuak eta onartuak. Horren lekuko Juan Bautista Gamiz dugu. Iruñeako jesuiten ikastetxean diruzain zen koadjutore
arabar honek oso epai zorrotzak merezi izan ditu egungo kritikaren aldetik:
«Gamiz ez da poeta. Bertsogile gehienez ere, txaldan eta baldatxik aski duena gainera» (Goikoetxea 1980: 208). Edozein dela Gamizen ekoizpen poetikoaz dugun iritzia, ez dago ukatzerik lekuko aparta dugula XVIII. mendeko praktika literarioak ezagutzeko. Gaztelaniaz idatzi zuen poema
humoretsu batean hala zuzentzen zaie iruindarrei: «Venid locos Irunchemes
/ ¿quién os mete en el Parnaso / ni montar el Pegaso / si sois unos cascabeles? // Nunca hubo en este clima / quien fuese alumno de Apolo / ni hay
noticia de un solo / desde Pamplona a la China»8 (Goikoetxea 1980: 72).
Joera berekoa dugu honako hau ere, non arabarra (eta euskalduna, hemen aitortu ez arren) izateagatik bertsogintzarako ezgai balitz bezala irudika
8

Gamizen ahapaldiak, gaztelaniaz nahiz euskarazkoak, grafia gaurkotuaz aldatu ditugu.
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tzen zuen bere burua, ohizko kutsu humoretsuaz, vizcaino esteriotipatuei
egotzitako barbarismo eta laburkeria salaketekin nahasita: «Mi Dueño y
Señor Marqués / derrepente y en la mesa / no me mande a mí esta empresa
/ de coplas, aun de pies / porque de un pobre Alavés / no hay que esperar
agudezas / sino es algunas simplezas / que enfaden sin divertir / y así no
gusto decir / zaborreras subtilezas» (Goikoetxea 1980: 69).
Bat batean gaztelaniaz neurtitzak idazteari utzita, zenbait urteren ondoren
berriro ere ekin zion poemagintzari, baina euskaraz oraingoan, –nahiz eta
trebakuntzarik ez duen hizkuntza honetan–, bere borondateak halaxe jardutea eskatzen baitio: «Erderaz eztuzu nahi, / ene biotza; / euskeraz kopla egiten
/ eztut nik lotsa. / Ikusko deugu / ahal badaigu egin zerbait / nola behar degu.
// Gaizki badoaz ere, / horra euskeraz / ifin naiz hau egiten / neure bildurraz. /
Egizu farre, / gaizki mintzatzen badut / lotsarik bage» (Goikoetxea 1980: 199).
Aro berri baten hasiera bizi zela Adiskideen Batzarreko kide edo hurbileko batek ere aditzera eman zuen poetarik gabeko lurraldearen topikoa
gogoratu eta gainditutzat jotzen zuen bitartean, Altzibarrek argitaraturiko
Carta incompleta alabando los trabajos realizados por la R. S. B. al campo literario gutunaren pasarte batean:
¡Qué feliz mudanza la que estamos experimentando! Tiempos
hubo en que el ingenio de los Vascongados estaba reputado por estéril, e infecundo como el país montuoso que habitan. Tiempos hubo
en los que este pequeño rincón de España era considerado como si
le desconociesen las musas, y su aspereza natural impenetrable a las
benéficas influencias de Minerva. (Altzibar 1985: 1132, 6. oh.)

Aipuak aurrera egiten ez badu ere, ondorioa esan gabe doa: gutungilearen orainean Minerbaren eragin onuragarriak eta musak txoko honetan
bertakotuak dira. Hori idatzi zuenak gaztelania zeukan gogoan, ziurrenik,
euskaldunek gaztelaniazko sorreran egindako aurrerakada begibistakoa zi
tzaiola. Baina hori bere horretan aldaketa aipagarria («feliz mudanza») izanik ere, are aipagarriagoa zen Gamizek bere xumetasunean erakutsitakoa.
Izan ere, Gamizi bere idazkeraren praktikan egindako hizkuntza aldaketaren
ondorioak ageriko egiten zaizkio. Euskaldun izanik, lehen ere bazen gai euskaraz idazteko. Orain, ostera, lehenago ez bezala, bere burua legitimatuta
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sentitzen du euskarazko poesia idazteko. Eta horretan lagunduko zuen Iruñeako jesuiten La Anunciada ikastetxean bizi zen giroak, handixek bidera
tzen bait ziren jesuiten euskarazko argitalpen ugari, Mendiburu eta Kardaberazenak besteak beste.
Aldi honetan gertaturikoa Bourdieuk iraultza sinbolikoa deituko lukeena
izan zela esatea ez da gehiegikeria. Izan ere Gamizen lekukotasunak per
tzepzio kategorien aldaketa nabarmena adierazten du, euskaraz idaztea
egingarri, zilegi eta egoki dela onartzen duen heinean, eta beraz ordura arte
gaztelaniari atxikitako kapital sinbolikoaren monopolioa ere hautsi den heinean. Bourdieuren beraren hitzetan esateko:
Debido a que las estructuras de percepción y de valoración son en
lo esencial fruto de la incorporación de las estructuras objetivas, la
estructura de la distribución del capital simbólico tiende a presentar
una estibilidad muy grande. Y las revoluciones simbólicas suponen
una revolución más o menos radical de los intrumentos de conocimiento y de las categorías de percepción. (Bourdieu 1997: 175)

Kapital sinbolikoa duenak biolentzia sinbolikoa erabili ohi du. Ez zen
besterik Euskal Herria poetarik gabeko herrialdea zela ontzat ematen zuen
iritzia. Biolentzia sinboliko horrek eraginkor izateari utzi zion une berean
zentsuraren biolentzia agertu zen. Horrexek berak adieraziko luke euskara
idazmenerako erabiltzea zenbateraino zen iraultza sinbolikoa: «Las auténticas revoluciones simbólicas son sin duda aquellas que, más que al conformismo moral, ofenden al conformismo lógico, desencadenando la despiadada represión que suscita semejante atentado contra la integridad mental»
(Bourdieu 1997: 93). Agian Arandaren dekuak bazuen zerikusirik euskarazko argitalpenak hartzen ari ziren indarrarekin. Gaztelaniaz soilik idaztera
bultzatzen zuen «conformismo lógico» horren amaiera heldua zen.
4.2. Habitus berri baten eraikuntza
Euskararen liburu zuria-n bilduriko «Euskararen bide luze bezain malkarrak» atalean Mitxelenak euskaraz idazteko ohituraz ondorengo hausnarketa eskaini zigun:
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Hizkuntza lantzean daukagun atzerapenaren froga zuzena Iztueta
da, bera baita XIX. mende aurreratuxean erlijioaz ez diren gaiez hitz
lauz ari den lehen laikoa. Gehi diezaiogun honi, Joan Antonio Mogel
eta fray Bartolomeren gisako idazleak gaztelania hutsez ari izan zirela, dakigun heinean, beren eskutitz, ohar eta eztabaidetan, halako
ohitura oraintsu arte iristen delarik. Ez da ere ahaztu behar Luis Eleizaldek, beste askoren antzera, ez zuela euskara erabili Landibar, bere
nobela bakana, idatzi zuenean. Jendea politikaz bereganatu nahiak
bultzatu zuen horretara dudarik gabe, ezin ukatuzko arrazoia, baina
tartean bazegoen sendo tinkaturiko usadioaren zama. (Mitxelena
1988b: 1018)

Mitxelenaren hitzak abusiboki interpretatzea ez bada, zilegi bekit aipuko
«usadioaren zama» eta «halako ohitura» esamolde horiek Bourdieuren habitus kontzepturekin identifikatzea. Habitus zera da: «el habitus, como el
propio término indica, es un conocimiento adquirido y un haber que puede,
en determinados casos, funcionar como un capital» (Bourdieu 1995: 268);
«[l]os habitus son principios generadores de prácticas distintas y distintivas
[...]; pero también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación,
principios de visión y de división [...]» (Bourdieu 1997: 20).
Gaztelaniaz idazten jakitea zenbateraino balioetsi zen euskaldunen artean Monarkia Hispanikoaren administraziora (burokraziara, hezkuntzara,
ejerzitora, merkataritzara) bideraturiko euskaldun andanak erakutsi du, benetako kapital kulturaltzat jotzen baitzen trebetasun hori menderatzea.
Trebetasun horren jabetza ohitura errotua ere bazen, arrazoi askoren artean
eskolaren bitartez behin eta berriro birrekoizten zen aukera bakarra zelako,
bai eta estatuarekiko harremanetarako onartzen zen hizkuntza bakarra ere.
Hortaz, joera horretan murgildurik bizi izanda euskaraz ere idazteko ohitura berria garatzea lorpen neketsua bezain aipagarria izan zen. Mitxelenak
gogora ekarri bezala, oraindik XVIII. mendean ugari dira euskararekin batera gaztelania ere erabiltzen duten idazleak zenbait genero eta diskurtso
mota berezitarako. Izan ere, dotrinekin hasi eta apurka apurka soilik gaztelaniari eremu berriak hartuko dizkio euskarazko idazkerak, eta beti ere gaztelaniarekin lehian. Larramendik berak gaztelaniaz idatzi zuen gehiena baina hala ere haren jardueraren kutsu akademikoa ezinbesteko erreferentea
gertatu zen habitus berria garatu eta hedatzeko.
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Estatuak letren alorrerako berariaz jarritako baliabideek ordea, –alegia akademiak, mezenasgoak eta zentsurak– euskal literaturaren garapena erraztu ez
ezik, sarritan galerazi ere egiten zutela ikusi dugu, bai eta gaztelaniaz idaztea
lehenesten zuen ohiko habitus bera zaindu eta, ahal izanez gero, indartu.
4.3. Idazlea?
Egungo konbentzioari eutsirik, behin eta berriro idazle hitza erabili dut, «literaturaren arloan, hizkuntza helburu artistikoak lortzeko erabili ohi duena»
(Jon Kortazarren arabera Literatura Terminoen Hiztegian), jakinik ordea erabili izan dudan bakoitzean anakronismoan erori naizela, Viala ez bezala écrivain
erabili duenean, horixe baitzen XVII. mendean idazle frantsesek hobesten hasitako hitza. Orotariko euskal hiztegiak dioenez, idazle XX. mendeko hitza dugu
eta orduan ere idazlea alor literario-kulturalean eta politikoan –bietan batera
ia bereizketarik gabe– jokatzen duen eragilea da, Bernardo Atxagaren belaunaldiak iraultza sinboliko berri bat erditu zuen arte: alor literarioaren autonomia alegia (Apalategi 2000). Idazle hitza asmatu baino lehen autor(e) eta poeta
dira historikoki erabilitakoak, eskribatzaile Iparraldekoarekin batera.
XVIII. mendeko gure idazleak, bizitza literarioaren erakundeen ahultasunak baldintzaturik, nahi ta ez beste tasun batzuez orniturik (edo gabeturik) aurkitu ditugu. Eta hala ere, haien arteko askorengan idazle senaren
aztarnak agerikoak dira. Hona hemen adibide banaka bat. Larramendik
«escritor» eta «autor» dio bere buruaz (Larramendi 1973: 26). Zarauzko
ikastetxean, frantziskotarren artean egin ohi zenez, «escritor titular» delakoa izan zuten. Bertako bezerroak dioenez, izendapen hori lortu zutenen
artean han bizi izandako idazle garrantzitsuenak ziren: Añibarro eta Juan
Mateo Zabala (Villasante 1974: 308-309 eta 320-321). Mogelek «Marquiñaco Cura» tituluaz aipatzen du bere burua beraren argitalpenetan (Al
tzibar 1992: 164). Hala ere, idatzi zituen lanak argitaratzeko mezenasgoaren
bilaketan nekaezina zela erakutsi zuen, idazle sena duen norbaiti dagokionez. Jakingarriak lirateke idazleotako bakoitzak eta euren garaikideek letren
alorrean erabilitako estrategiak, lorturiko posizioak eta garaturiko ibilbideak
alorraren ikuspegi oso eta zehatzagoa lortze aldera, baina hori beste egitasmo bat dateke.
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