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1. ZERGATIK IZAN DA PIO BAROJA HAIN EZTABAIDATUA 
EUSKAL MUNDUAN?*

Luzea da Barojak euskal kulturaren eta literaturaren munduko jendearekin
izandako ika-miken zerrenda. Integrismoa nagusi zen garai bateko Barojaren
antiklerikalismo amorratua ez da nahikoa bi munduen arteko, hau da, euskal
munduaren eta Barojaren (edo Unamunoren) arteko haustura bere neurrian
juzkatzeko. Zer gertatzen da Euskal Herri zaharra (ez Bilbo eta ez Donostia),
baserri eta herrixketakoa, euskal giroko jende isil hura hain gertutik ezagutu
eta hain gertu izan zituen Baroja hark hainbeste etsai sortzeko euskal
politikarien eta kultura jendearen artean? Egia da izan zuela defendatzailerik,
esate baterako Koldo Mitxelena, eta itzultzailea ere aurkitu zuela Jon
Etxaiderengan. Ez bakarrik gerraondorengo belaunaldietan: Toma Agirre
“Barrensoro”k haren hainbat pasarte argitaratu zituen Euzkadi egunkari
nazionalistan (1933an “Baroja idazlearen begi-ninietan” izenburupean bildu
zituen Gazigozoak liburuan). Inazio Mujikak1 honela dio Zalakain
abenturazalea-ri idatzitako sarreran: “Izan ere, asko idatzi eta erausi ugari
egin da abertzaletasunaren kontrako Don Píoren jarreraz eta abertzaleek
zioten herraz, baina euskal abertzaletasuna barojazale-habia ere izan da
aspaldi-aspaldidanik eta gaur arte”. Baina berrogeita hamarreko urteetatik
aurrera zerbait hasia da aldatzen (ez pentsa, hala ere, Koldo Mitxelenaren
jarrera nagusi izango denik ondorengoen artean ere). 

* Izenburupean datorrena Iruñeko Udala eta Nafarroko Ateneoaren artean
antolatutako “Pio Baroja, bere 50. urteurrenean” hitzaldi sortarako prestatu nuen.

1 “Baroja eta amets-ezkurrak”, Zalakain abenturazalea, Irun, Alberdania, 2006. 



Serafin Baroja aitaren eta Pio Baroja semearen artean zein da aldea euskal
giroari dagokionez; izaera soilik? Izan ere, Serafin Baroja Manterolaren eta
Bilintxen laguna izan zen eta pozik zegoen Euskal-Erria aldizkarian
euskarazko erdi-bertso erdi-poesia haiek argitaratuz, edo argitaratugabe2

geratu ziren “Amairu damacho” bezalako zarzuelak idatziz, edo garai hartan
hain ospetsu bihurturiko apokrifoen generoan eleberriak idatziz, honako
izenburu honekin esate baterako: “Los pillos de la playa. Novela escrita en
vascuence por Tatanfirulet, célebre tamborilero de Mizpirandienea y vertido al
castellano por Andre Grachi (1865)”. Serafin Baroja, Pioren aita, oso ezaguna
zen Donostian, hau da, euskarak presentzia nabarmena zuen XIX. mende
amaiera aldeko donostiartasun hartan. Jakina, Pio Barojarentzat aitaren kultur
giro hark ez zuen jadanik inongo erakarmenik. Mespretxatu ere egiten zuen
umorea eta aldarte ona baizik nagusi ez zuen kultur giro hura, maila artistiko
apal batean konforme bizi zen fuerismoaren aurreko eta garaiko euskal
mundu hura. Euskal-Erria aldizkariak joera ezberdinetako jendea bere
ingurura biltzen asmatu zuen, hala tradizionalistak nola errepublikazaleak,
hau da, karlistak eta liberalak, geroztik inoiz gertatuko ez zen harreman-maila
sustatuz gainera. Azken batean, euskararen antzinatasun, birjintasun eta
noblezia, Euskal Herriaren metonimia gisa (edo irudi adierazgarritzat),
ikuspegi ideologiko erkidea zen bigarren karlistada irabazi eta galdu zutenen
artean. Horrek azaltzen du XIX. mende amaiera arte literatura foruzaleak izan
zuen arrakasta, euskaraz idazten zen guztia kutsatzerainokoa.
Foruzaletasunaren ideologia zabal eta integradorearen barruan, bi hizkuntzek
halako “kidetasun” batean jardun zuten literaturan. Laster ez zen egoera hori
nahikoa izango euskal nazionalismoarentzat, izan ere, testuinguru foruzalean,
gazteleraz idazten zuten beste kideen lanak euskaratzea izan baitzen euskal
literaturari egokitu zitzaiona. Urri izan ziren alderantziz egindako saioak.
Jakina, norberaren hizkuntza eta literatura naziogintzaren ikur erabili nahi
zituen euskal nazionalistentzat gorago aipatutako “kidetasun” hura faltsua
zen, euskalgintzaren mendekotasun bat estaltzen zuen egoera salagarria.
Horrekin guztiarekin esan nahi dudana hauxe da: Serafin Baroja, Claudio
Otaegi eta antzeko euskal (euskaraz) idazle ere baziren haientzat guztientzat,
gaztelera zen kultura3 eta arte hizkuntza jasoa, eta euskararen lekua literatura
foruzalearen joko-zelai hartan –literatura foruzalearen sistemaren barruan
esango genuke, akademikoago jardunez– apal, xume eta bazterreko
protagonismora errenditzen zen. Egia da naturaltasunez bizi izan zutela
egoera hura. Nazionalismoarekin, euskal nazionalismoarekin eta Espainiak
ere estatu gisa sendotzeko ezinbesteko zuen nazionalismoaren eraginez,
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2 Ikus Patrizio Urkizuren Serafin Baroja (1840-1912). Euskal operaren aitzindaria, Irun,
Alberdania, 2007. 

3 Gauza bera esan genezake gazteleraz idazten zen garaiko poesiari buruz Bilintxek
¾beti ere lekukoen arabera¾ erakutsi bide zuen sentiberatasunaz. 



foruzaletasuna berehala gainditu zen, eta mende aldaketak zeharo bestelako
agertoki batean kokatu gintuen. Unamuno, Baroja eta Sabino Aranarekin
literatura foruzalearen mundua atzean geratu zen, eta alde bateko eta besteko
idazleak buruz buru jarri ziren beren artean. Aurrerantzean, esanguratsua
izango da zein hizkuntzatan idazten den; egoera hartan, beren buruak
nazionalistatzat ez zituzten idazleentzat (R. M. Azkue, Txomin Agirre),
Unamuno eta Baroja (eta Sabino Arana bera ere, kontrako aldetik) urrutiegi
joanak ziren. Barojak ez zuen Unamunok eta are gutxiago Ramiro Maeztuk
erakutsi zuten espainolitatearen espiriturik; hala ere, gogor egin zuen
nazionalismo katalanaren eta bizkaitarrismoaren aurka. Euskaldun jendea oso
goian zuen, Unamunok bezala. Eta, hark bezala, uste zuen ondo zetorkiokeela
Espainiari euskal izaeraren igurtzi sakon bat; dena den, kulturari dagokionez,
uste zuen euskara ez zegoela prestatuta kultura modernoaren erronkari aurre
egiteko, eta horretan ere Unamunorekin bat zetorren. Honela dio han eta
hemen maiz plazaratutako iritzietako batean:

“Para comentar a Platón, o a los clásicos, los vascos hemos
llegado tarde a la cultura.” (1935)

Ez zuen besterik esan Unamunok 1901eko Bilboko “Lore Joko” famatu
haietan. Hara zer zioen Barojak urte bereko udan El imparcial egunkarian
argitara emandako “El vascuence” artikuluan:

“El vascuence no ha sido ni es una lengua literaria o filosófica, nos
viene ya estrecho. Ha venido estrecho a todos los vascongados que han
tratado de expresar sus pensamientos en él. Si algunos han querido
demostrar que el vascuence es una lengua que puede transformarse en
un idioma literario y científico, han sido un corto número de chiflados,
y un gran número de eúskaros carlistas con disfraz de filólogos, que
creen que toda la verdad del mundo está encerrada en el Astete”.

Ikusten denez, Baroja ez zegoen karlista eta liberal foruzaleen arteko
ñabarduretan denbora galtzen ibiltzeko.

Beraz, mahairatu beharko banu zein izan zen aldea hizkuntzaren hautuari
dagokionez Serafin Barojaren eta bere semearen artean, hauxe esango nuke:
lehenengoarentzat kultur kontuez esan gabe ere onartua zegoen hura
(gazteleraz edo frantsesez egiten zela kultura jasoa), bigarrenak, aldiz, garaien
dinamikak bultzatuta inondik ere, bere ertz larrienekin azaldu behar izan zuen
erabaki hori. Batak bi hizkuntzetan egingo zuen, bigarrenak galdua zuen
jadanik euskara. Eta inork ezin uka Euskalerri hura ez zuenik aberri Pio
Barojak. “El cantar vagabundo”n honela dio:

“Para mí la patria es lo que se halla de bueno y amable en el país
donde se ha nacido y se vive; la patria es el paisaje, el color del cielo y
del campo.”
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Baina ez zuen kultura aldaketarik nahi, aurrean zuena maitatzearekin
nahikoa zuen, alferrikakoa ikusten zuen munduaren “berezko” —
Barojarentzat halaxe baitzen— martxan esku hartzea; ez zuen giza
borondatean inongo federik. XIX. mendea maite zuen, ez XX.a, eta
industrializazioak, bizkaitarrismoak eta modernitateak berekin zekarten
guztiak etsitu egiten zuen. Honela dio 1935eko artikulu batean:

“El tradicionalismo, el nacionalismo y el marxismo del país
tienen poco interés ecuménico.”

Baroja fatalista zen, eta gizarte eta kulturen ikuspegi darwinista samar bat
zuen (Unamunok bezala, bestalde). Alde horretatik, ez zuten federik giza
erabakietan, borondatearen eraginean. Justu horixe da Koldo Mitxelenak
azpimarratu nahi izan zuena, Itzeako idazlea hil aurretxoan, “Berriketan”
sailean, Eganerako egin zion elkarrizketaren amaieran, Weinreich
hizkuntzalariaren esaldi honetaz baliatuz:

“Galtzen ari ziran izkuntza askok luzatu dute bizia, iztunen
gogoa aldatu delako. Arriskuz betea dago orrexegatik izkuntzen il
berria zabaltzen dabiltzan profeta lanbidea.”

Eta gurean halako zerbait gertatu zen: une batetik aurrera,
nazionalismoaren eraginpean, euskara ez zen iraganeko gure esentzien muina
soilik, etorkizunerako euskaldunek nahi zuten hizkuntza tresna baino.
Gorago aipatutako joko-zelaian piezak mugitzen hasi ziren, euskaraz ala
erdaraz idatzitako literaturak ez zuen jada leku finkorik, bata zentroan eta
bestea periferian. Biak lehiatuko ziren lekurik duinenaren bila: bata Madrila
(eta ahal bazen Parisa) begira; bestea, bertako plazara.

Geroztik, Julio Caro Barojak, osabari eta aitonari buruz ari zelarik, honela
idatzi zuen Los Baroja liburuan:

“Ningún autor ambicioso —se refiere a Serafín— se contenta con
esta clase de celebridad anecdótica, local, tan corriente en el país vasco
en otra época.”

Psikologo batek izakeran edo aldartean ikusiko luke bien arteko leizea.
Marxista batek, berriz, esango luke Serafinek bizi izan zuen XIX. mende
amaiera aldeko burgesia aurrerakoienak porrot egin zuela Serafinen semea
heldutasun arora iristearekin batera eta hortik letorkiokeela Piori
eszeptizismoa, pesimismoa eta burges txikien ideologian hain ohiko den
subjektibotasun frustraturako joera. Garbi dagoena zera da: Serafinek gustura
bizi izan zuela bere garaia; Pio Barojak, ez. Arrazoiak arrazoi —aipatu dira
hemen batzuk—, ez ziren gutxi izan Barojak euskal kulturako zenbait izen
seinalaturekin izandako ika-mikak. Ez pentsa euskaltzale haiek guztiak
nazionalistak zirenik; tartean, ideologia zaharreko karlista eta tradizionalista

IÑAKI ALDEKOA BEITIA

4



EUSKAL LITERATURAZ HIRU APUNTE SOLTE

5

asko zegoen, besteak beste R. M. Azkue, Julio Urkixo edo Pierre Lhande.
Barojaren hiru argitalpenetan bildu ziren euskararen eta euskal
nazionalismoaren aurka jaurtitako sonatuenak: Nuevo tablado de Arlequín
(1917), Las horas solitarias (1918) eta Momentum Cathastrophicum (1919),
Bidasoako Txapelaundien aurrean irakurritakoa azken hori. 

Hermes aldizkariak eta Asociación de Artistas Vascos erakundeak afari-
omenaldi bat antolatu zioten Barojari, Bilbon, 1917an. Barojak han
botatakoak Euzkadi egunkari nazionalistaren haserrea ekarri zuen, eta
idazlearen esanei gutxienez lau artikulurekin erantzun zieten. Hauxe izan zen
artikuluen tonua: “El impío escritor contra la raza vasca, su cultura y su
religión”, eta afari-omenaldi hartan parte hartu zutenei mezu inkisitorial hau
bidali zien egileak: “Quiénes están con Baroja y sus cosas, y quiénes en
contra”. Nazionalista batzuk ere tartean ziren afarian (De la Sotatarrak, esate
baterako). Afari haren ondoren eta Euzkadi egunkariko artikuluen atzean
Azkue zegoelakoan, hauxe idatzi zuen Barojak Las horas solitarias liburuan:

“Un mes después del banquete, un curita vascófilo de estos que
sirven de moscas carnarias del vascuence, don Resurrección María de
Azkue, dijo en una conferencia, ante el aplauso de un público bizkaitarra,
que yo era un botarate y que me debían expulsar del País Vasco.”

Ezin izan dut Azkueren hitzaldia begiratu, baina gauzak nola ziren: Azkue
“nazionalistak” (kakotxen artean: ahal zelarik, Errepublikako urteetan
ezabatu egiten ziren Euzkadi egunkarian Azkueri buruzko aipamenak) eta
Baroja “liberalak” (hau ere kakotxen artean) Salamancan egingo dute topo
1938an, Instituto de España erakundearen eraketa egunean eta frankistek
erregimen berria legitimatzeko antolatutako showean.

Ez zuen halakorik egiteko aukerarik izan Aitzolek; El Día egunkarian
1931ean argitaratutako artikulu sortan Unamuno eta barojatarrak zituen
hizpide. “La muerte del euskera. Los intelectuales vascos o los profetas de mal
agüero” izenburupean bildu ziren artikulu haiek panfleto gisara argitaratuko
ziren hurrengo urtean.

Ezbairik gabe, Aitzol izan zen Errepublikako urteetan Barojak izan zuen
kritikorik gogorrena euskal kulturaren munduan.

Ordurako, 1919an, Julio Urkixo eta Pierre Lhande4 izanak zituen Barojak
aurrez aurre Riev aldizkarian. Urkixoren euskarari buruzko iritzien aurka,
hauxe zioen Barojak:
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“Esa tesis que ha sostenido don Julio de Urquijo, afirmando la
posibilidad de que el eúscaro sea lengua de civilización, me parece una
fantasía de filólogo, pero no una realidad.”

Urkixoren erantzuna:

“Baroja expresaba más bien un deseo con tintes proféticos, pero
carecía de conocimiento tanto de vascuence como de filología para
constatar nada.”

Aipatutako horiek dira euskararen inguruan izandako heldukada
ezagunenak; izan ziren euskal idazle gehiago, Unamuno edo Baroja gogoan,
euskararen alde mintzatu zirenak (Jaurtakol edo Lizardi, esate baterako). Urte
beretsuetan, Barrensorok pena agertzen zuen Barojak ez zuelako euskaraz
idazten: “Ai euzkal-elerti-barutian onen antzeko jardule bat bagenu!
Irakurlearen agoa gozatzeko. Irakur’miña zirikatzeko”. 

Gorago esan duguna errepikatu nahi nuke berriz: Baroja ez zen euskararen
etsaia, bai ordea nazionalismoarena, eta nazionalismorik gabe euskarak
egunak kontatuak izaki (edo hori zen behintzat euskaltzale askoren kezka).
Batak, Barojak, gauzak zeuden moduan egotearekin nahikoa zuen;
nazionalistentzat, berriz, euskara —proiektu nazionalaren muina— txerto
berri baten beharrean aurkitzen zen. 

Beraz, nola izan abertzale, nazionalista izan gabe, bi hizkuntzatan (bata
potentea, bestea ahula) banatutako gizarte batean? Honela azaldu zuen
Unamunok auzia XX. mende hasierako urteetan:

“Los pobrecitos, que estiman el vascuence y el catolicismo
consustanciales al espíritu vasco, no pueden comprender que amemos
nuestra tierra de otro modo que ellos la aman. Y siguen dándole
vueltas al eterno manubrio del organillo tradicionalista y repitiendo
todo género de inocentes fantasías y de cándidas leyendas. Se
encuentran muy a gusto en esa Baskonia —con b y k, pues así resulta
más infantilmente pintoresca— de una historia sin crítica y de unas
tradiciones en su mayoría falsificadas.”

Hain izenburu unamunotarra —Huntaz eta Hartaz (1965)— duen saio
liburuan, Txillardegik hitz batzuk eskaintzen dizkio Barojari “Euskaldun
txapeldunei bi hitz” saioan. Bidasoako txapelaundiei eskainitako hura gogora
ekarriz, hau dio gure idazleak:

“Ba dakit nik Baroja’ren ezpaleko bat nekez joka zitekeala
denbora haietan jelkideen alde, orduko “bizkaitar” haien
eskuintasuna gauza ezaguna baita. Are gehiago: beren eskuintasuna
nabarmenago baitago askotan beren euskaldun abertzaletasuna baino.
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Baina, hunengatik edo hargatik, Baroja espainol bat izan zan, eta ez
euskaldun bat.”

Ez dago Txillardegiren hitz horietan gerraurreko euskal idazleengan
sumatzen zen tonu mikatzik, are gutxiago arbuiorik. Baina gaur arte
soluzionatu gabe daukagun dilema bat dakar Txillardegik plazara: euskaldun
izateko modu bakarra dago ala iritsiko gara, patxadaz, gurean bi edo hiru
hizkuntza izan zirela, direla (eta izango direla) onartzera?

2. KLASIKOEN ITZULPENGINTZA ETA MODERNITATEA

Gorago aipatu dugu Platon itzultzeko beranduegi iritsi ginela zioela
Barojak. Baieztapen hori egin zuenerako (1935), burutuak ziren greko-
latindarrak itzultzeko hainbat saio. Esate baterako, Jokin Zaitegik itzulia zuen
ordurako Sofoklesen Antigona (1933), eta tragiko beraren beste lan batzuk
hurrengo urteetan etorri ziren (1946-1958). Platonen Solasak geroago (1962-
1979). Ez dut nik klasikoen itzulpenei buruz jardungo hemen, hasteko gai ez
naizelako, eta bigarrenez Iñigo Ruiz Arzallusek5 bikain egin duelako lan hori,
gutxienez latindarrei dagokienez. Gure klasiko nagusiek izan zuten jesuiten
pedagogiaren (eskolaren) eraginaz ere ez dut jardungo, horretan ere
badugulako nori jarraitu: Paulo Iztuetaren Orixe eta bere garaia (1991)
sahiestezinezko iturria da (handik sortuak dira geroago liburu gisa
argitaratutako Erbesteko euskal pentsamendua (2001) eta Orixe auzitan
(2003). Gaurkoagoa da egile beraren “Jesuiten pedagogiaren eragina
Lauaxetarengan” (Euskera, 2005).

Ez dut aurkitu, ordea, klasikoen itzulpengintzaren eta 50etik aurrera
zabalduz joan zen gizarte modernoaren arteko dialektikaz jarduten duen
saiorik. Horixe da nire gogoetabidea apunte labur honetan. Eta hauxe
abiapuntua: klasikoen itzulpenek ez zuten kulturalki inongo eraginik izan
modernizatzen ari zen gizartearen baitan. Aitzitik, hiritartzen,
industrializatzen eta sekularizatzen ari zen gizartearen aurrean nekazaritzaren
giza balio “eternalen” ereduari itsatsi ziren, aldaketa berritzaile ororen aurka
harresi lana eginez gainera. Zaitegiren eta Orixeren ardura izan zen hori
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nagusiki. Hara zer esaten dion Orixek Zaitegiri, Ibiñagabeitiaren Ars
Amandiren itzulpena zela-eta: “Ez ote litzake obe Ars Amandi ixilik
gordetzea? Gure jendea ikaratuko da (Orixe. Gutunak, 2006, 306. or.). Bai
Zaitegik, bai Ibiñagabeitiak eta bai Orixek uste eta asmo onenekin jardun
zuten bakoitzak berean. Guztiak ziren, Paulo Iztuetak hain egoki ezagutzera
eman digun eran, jesuiten tradizio pedagogikoan heziak. 

Ez pentsa, ordea, tradizio klasiko eta humanistiko hori izugarri aldentzen
zenik mendebaleko beste nazioetan garai berean nagusi ziren ereduetatik.
Gutxienez ez Lehen Mundu Gerra arte, ez eta geroxeagora arte ere. Arno J.
Mayer-ek bere La persistencia del Antiguo Régimen liburuan hauxe dio: “1900
inguruan lycée bateko ikasketa denboraren erdia baino gehiago hizkuntza
klasikoei (gramatika, erretorika) eskaintzen zitzaien; zientziei, berriz,
ehuneko zortzia baino ez.” (240. or.) Azken batean, historikoki
modernitatearen ikur izan diren zientzia, industria eta positibismoak ez zuten
prestigiorik mendebaleko estatuetako elite nagusien artean: latinaren ezagutza
ia ezinbesteko baldintza zen Estatuaren estamentu ofizialetan sartzeko, eta zer
esanik ez gizarteko beste estamentu zaharretan, Elizan eta Unibertsitatean.
Azken finean, Arno Mayer-ek dioena da XIX. eta XX. mendeetako
historialari askok arinegi (edo alaiki) ahaztu dutela begi-bistakoa den egia hau:
Frantziako Iraultzaren ondoren modernitatea abian jarri arren,
industrializazio aurreko interes ekonomikoak (lurgintzak), errege-noblezien
pribilegioak, Elizaren eta kultura klasikoaren nagusitasunak, hau da, Ancien
Régime-aren zutabe sendoak ziren guztiak, luze iraungo zutela XX.
menderaino bertaraino6. Estatuko elite politiko, militar, erlijioso eta
unibertsitarioetan, eredu zahar eta balio moral haiek nagusi izan ziren. Berriz
diot, Zaitegik, Ibiñagabeitiak eta Orixek euskarari onena eman nahian jardun
zutela, beren ustetan —eta honetan berriz Iztuetaren lanetara bidaltzen dut
interesatua—, eskura zuten kultur eredurik sendo eta prestigiotsuenean beratu
nahian gurea. Baina, aldi berean, 50etik 70erainoko tarte horretan gure
munduak hartutako norabideari erreparatzen bazaio, ezinbestean gertatu
behar haien eredua zaharkitua belaunaldi gazteagoaren ezinegonerako.
Nonbait esana dut haien ahaleginak —maiz Ruiz Arzallusek7 aipatzen duen
“tours de force” huts izateaz gainera— kulturalki antzu gertatu behar zutela
derrigor; izan ere, ordurako kultura klasiko eta humanistikoaren alderdi
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ez dezagun ahaztu hura indartuta atera zela Trentoko Kontziliotik (1562ko irailaren 5eko
Dekretuan) eta Dekretu horrek indarrean iraun duela gurean 1965ko martxoaren 7a arte
(Vaticanoko II. Kontzilioaren ondoren).

7 Ruiz Arzallus: “Materiales para una historia…”, op. cit. 282. or.



esentzialaren, estatikoaren eta betierekoaren aurrean, existentzialagoa,
dinamikoagoa eta aldakorragoa (denboraren eta abiaduraren sentipen
eraberrituarekin) nagusitzen ari baitzen. Beste termino bat erabiliz,
errealistagoa zen gure mundua, eta beraz, modernoagoa. Orixeren
Euskaldunak poema auzitan jarrita, hara nola planteatu duen Iztuetak
eztabaida Orixe auzitan liburuan:

“Eztabaida honetan, aparte bakoitzak agertzen dituen gustu
partikularrak, nahiz eta hitza bera ez datorren, errealismoan dator
oratua. Joan San Martinetzat, lehen esan denez, Euskaldunak poemak
ez zion erantzuten 1960ko hamarkadako euskal gizarteari eta, zentzu
honetan, ez zen errealista. Joan San Martini arrotz egiten bazitzaion,
konprenitzekoa da arrotzago egitea gerratea ezagutu ez zuen
belaunaldiari… Joxeri (Azurmendiri) Altsasutik Nafarroarekin
mugan bizi izanda, arrotz egiten zaio Orixeren nekazal mundu hori.
Nik berriz, Joxeren adinekoa izaki, ahari-talkak, inauteriak eta
gehiago ezagutu nituen Larrun aldetik Nafarroarekin muga egiten
duen Berastegin. Eta gauzarik normalena iruditzen zait hala izatea,
zeren, azken batean, Euskaldunak poema luzea Orexan eta gogoa
Uitzin burutua baita (…) Baina kontua ez da hori, poema nagusia eta
nazionala izateko helburuarekin pentsatutako obra batek,
abiapuntuan bertan, lokalismoak gainditu behar baititu. Horiek
anekdotak dira, ohartxo puntualak. Garrantzitsuena, eztabaidatuena,
beste hau da: 1960ko hamarkadako belaunaldiak, hauek bereziki, ez
duela poema horretan ezagutzen bere herria, inguruan daukan ez
nekazal gizarte, ezago industriala (…) Nekez uka daiteke 1960az
geroztiko errealismoak folklorikoa ez beste izen bat zeramala (…)
Baina har ezazu kontuan kritika hori 1966koa dela eta ez poema
burutu izan zenekoa, 1935ekoa. Puntu honi erantzunez bakarrik
erabaki daiteke Euskaldunak poemaren errealismoaren
zenbaterainokoa.” (109. or.)

Balirudike eman dizkiola Iztuetak auzi horri eman beharreko erantzun
posible guztiak. Ados nago gorago esandako guztiarekin, eta ados nago
aurrerago datorrenarekin ere, alegia, ezin direla egilea eta bere obra
deskontestualizatu, eta Orixeren poemaren testuingurua, egoera-definizioa,
alegia, 1930eko hamarkadan dagoela eta ez 1960koan.8 Baina periodizazio
literarioaren haritik inoiz ez genuke erabili beharko “errealismo” terminoa
Euskaldunak poemaz ari garenean. Hango ahari-talkak eta inauteriak ezagutu
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ala ez axola gutxi baitio errealismoari, ez behintzat literatur periodizazioaren
eta historiaren ikuspegi antropologiko batetik helduko bagenio gaiari.

Errealismoa modernitatearekin lotzea, berriz, zilegi litzateke. Izan ere,
kolpera gertatu ez arren —non halakorik?— gizartearen bilakaerarekin
(aldaketa eta dinamikarekin), zientziarekin, industrializazioarekin,
laizismoarekin, positibismoarekin (eta erromantizismoarekin) zerikusi estuan
hazi den kontzeptua delako. Orixeren Euskaldunak poema, berriz, estatikoa
da, betierekoa eta kristautasunaren moral estuan sendo oretua. Beste hainbeste
gerraurreko belaunaldiak mundu klasikoaz egin zuen irakurketa.
Zerbaitengatik zegoen harro Orixe Euskaldunak poemari buruz Zaitegik eta
Ibiñagabeitiak botatako laudorioekin, izan ere “Aiek Homer eta Virgili beren
izkuntzan irakurri ditute.” (Gutunak, 229. or.). Iztuetak erantzungo luke
gerraurreko giroa halakoxea zela, eta ni ados, baina soilik baserritar kultura
besarkatzen zuen giro horrek, eta kultur giro hartako protagonisten artean ere
bazen diferentziarik. Ovidioren Ars Amandi (klasikoen artean klasiko) zela-
eta Orixek Ibiñagabeitiari idatzi zion gutuna lekuko: “Itxizu bakean eta
bazterean zantarkeri ori argitaratu barik” (Orixe. Gutunak (1917-1961), 323.
or.); beste hainbeste lehenago Lauaxetarekin izandako eztabaidan Orixek
Laukizko poetari egotzia zion “belaxkakeria” hura; edo geroago Nemesio
Etxanizen poesiari iritzitako “likiskeri ori” eta “lotsa emangarrí ori.
Zorigaiztoko moda!” (Orixe. Gutunak, 306) eta abar. 

Jakina, artean ez gara Miranderenganaino iritsi. Honengana iritsi baino
lehenago ere izana zuten Iparraldean antzeko gertaerarik Jean Etxepare
medikuarekin. Han ere zentsura nagusitu zen, zentsura morala. Baina ez dut
idazlearen izenaren atzetik medikuarena besterik gabe aipatu. Har ditzagun
gerraondorengo modernitatearen bideak urratuko zituzten poeta eta idazleak
eta erreparatu diezaiegun haien heziketei (edo ogibideei): bata Deustuko
Komertzialean ikasitako kontablea (Aresti), hurrengoa bulegari Parisen
(Mirande), Txillardegi eta Sarasola ingeniari, Ramon Saizarbitoria soziologo
eta Mikel Lasa ekonomialari. Gorago aipatutako Mayerren azterketaren
ildoan baluke zeresanik horrek guztiak.

Uste dut pertinentea dela, errealismoaz eta mundu klasikoaz ari garen
honetan, beste nonbait esandakoa hona ekartzea: “En su opinión (belaunaldi
gaztea), el clasicismo de la generación de la preguerra se mostraba estéril para
expresar el sentido de los nuevos tiempos. Lo que para uno revestía sustancia
clásica, para los otros no era sino una manifestación de costumbrismo
caduco.”9 Izan ere, hau da guztiaren klabea: “La novela costumbrista no es
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imitación de la realidad, sino de un modelo previo construido sobre un sistema
de valores al que se subordina la ficción literaria.”

Mendebaleko literatura nagusietan, irakurleen eskura zeuden klasikoen
irakurketa eguneratuak; gure jendeak, berriz, entzungor zirudien errealitate
berri horien aurrean. Gure klasikoen miresleak ez zeuden Joyceren Ulyses edo
T. S. Elioten Lur eremuak bezalako ekarriak barneratzeko. Ez zitzaion
besterik gertatu belaunaldi gazteagoari Orixeren Euskaldunak poemari
dagokionez: zaharrentzat zuen arnas klasiko betierekoa ez zen gazteagoentzat
kalterako baizik. Gerraondorengo giroan hezitakoentzat, ezin hura izan
poema kostunbrista malogratu bat baino. Ordurako haiek nahiago Unamuno,
Bernanos edo Camus irakurri. Izan ere, belaunaldi berriak bai baitzekien
Camusek zioen hura; sentsibilitate modernoaren eta sentsibilitate klasikoaren
desberdintasuna honetara errenditzen omen zen harentzat: batean arazo
moralak dira nagusi; bestean, ordea, metafisika.

3. GERRAONDOKO POESIAZ PARE BAT OHAR

Aspalditik dator Kortazarren eta bion arteko desadostasuna Lauaxetaren
poesiari dagokionez. Eta aldiro-aldiro azaleratu ohi da eztabaida. Azkenekoa,
2005ean, Mungian, Lauaxetari eskainitako omenaldiak zirela-eta, Berria
egunkariak Kortazarren iritzi hau plazaratu zuen: “Bide barrijak
erromantikoa da, eta Arrats beran, modernista (…) Estiloari dagokionez,
modernitatearen barruan koka daiteke, edo sinbolismoaren barruan,
Espainian modernitatea zenari Frantzian sinbolismoa esaten baitzioten.
Lauaxetak sinboloen bidez adierazi zuen errealitatea, poeta sinbolista izan
zen. Iñaki Aldekoak ezetz dio (non ez du esaten), kristaua zelako, baina poeta
modernista asko izan zen kristau” (Jon Kortazar, Berria, 2005-07-13, 34. or.).
Jakina, Kortazarrek hor dioena nire Historia de la literatura vasca-n (2004)
nioenaren haritik esaten du. Baina kontua da nik ez nuela halakorik esaten
liburuan; nioena hori baino askoz konplexuagoa zen. Kortazarrena
sinplifikazio bat zen, nahiz hark adierazitakotik ere zerbait egon. (Esteban
Urkiaga, Lauaxeta (1905-1937) liburuan “Lauaxeta, modernitateko poeta”
argitaratu zuen iaz Kortazarrek. Hor bai matizatzen da gorago esandakoa). 

Nahiko nuke, nire aldetik, puska luze baterako utzi auzi hau, nahiz eta
badakidan kontzeptuen argitze hutsa ez dela nahikoa horretarako. Baina saia
gaitezen. Teoría y práctica poética de Lauaxeta-n (Bilbo, Desclée Brower,
1986), besteak beste, Octavio Paz-ek Los hijos del limo-n saiatutako lan jada
klasikoaz baliatzen da Kortazar. Ni ere bat nator mendebaldeko poesia
modernoaz Octavio Pazek eskaini zuen ibilbidearekin. Oso pertinentea
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iruditu zait beti gurean ere erabilia izan zedin. Baina, hara non, tesi beretik eta
ikuspegi beretik abiatu, eta ezin iritsi konklusio beretara. Nire ustez,
Kortazarrek mekanikoki ezartzen du gure poesian saiolari mexikarraren
eskema.

Gauzak horrela, beste literaturetako periodizazio andana ekartzen digu
bata bestearen atzetik: erromantizismoa, posterromantizismoa, modernismoa,
sinbolismoa, postsinbolismoa, eta abar. Eta batek ez daki oso garbi zertaz hitz
egiten ari garen termino horiek gurera aplikatzen ditugunean (nahiz eta jakin
zertaz hitz egiten den aldameneko hizkuntzetako poesiaz dihardugunean).
Kortazarren abiapuntuak, ona eta gainera integratzailea izanik, huts egiten du
—nire ustetan— gure bilakaera soziokulturala besarkatzeko ahaleginean, hau
da, gure modernitatearen kontzientzia soziokulturalaz jabetu nahi duenean.
Azken batean, zer da historia? Max Weber-ek esango zukeen funtsean
balioekiko gure harremana dela historiari ardura zaiona. Nire ahaleginen
artean beti egon da Lauaxeta Orixerengandik bereizten zuenaz jabetzea, baina
baita Miranderengandik bereizten zuenaz ere. Gauzak horrela, ezin zentzu
historiko sendo batetik begiratuta, continuum batean baino ikusi euskal poesia
modernoaren bilakaera. Lauaxeta modernoa al zen? Orixerekin konparatuta
bai. Zergatik? Ba, Orixeren Euskaldunak poeman —gauza bera Barne
muinetan zerebrala hartzen badugu— ez dago subjektibitaterik
(intimitaterik), subjektibotasun modernorik (poesia homerikoan ez dagoen
tamaina berean); Lauaxetarengan, ordea, bai. Eta horrexegatik da, besteak
beste,  modernoa Lauaxeta. Eta Miranderekin edo Arestirekin konparatuz?
Ba, Lauaxetaren poesia bere giro soziokulturalean kateatuta ageri zaigu,
herentzia kultural kristau eta tradizional baten lastre gainditu gabe batean
ageri ere. Poeta modernistak ere kristau zirela, eta Lauaxeta ere horien pare
jarri nahi dugula? Ez naiz ni horretaz ari. Artikuluko bigarren puntuan
saiatutakoaren haritik esan dezadan modernoa dela Lauaxeta, Orixe eta
Lizardi baino aurrerago dagoelako tradizionalismoaren mundu zaharkitutik
modernitaterako continuum horretan. Baina haien munduarekin dituen
loturak estuagoak izaki Mirande eta Arestirekin dituenaren aldean.
Horregatik idazten nuen nire Historia de la literatura vascan modu honetan:

“Bide barrijak inaugura la senda que conducirá a la poesía vasca
hacia la modernidad poética (…) la quiebra de la armonía que vive el
poeta enlaza por primera vez con el paisaje moral y afectivo que
emana de las corrientes poéticas que van desde el romanticismo de
Heine hasta el modernismo de Juan Ramón Jiménez (…).

Bide barrijak significó un auténtico aldabonazo en la poesía vasca. La
polémica que suscitó su publicación no deja lugar a dudas. Se trataba de un
libro novedoso y que hacía honor a su título, exhibiendo con exuberancia
rasgos sentimentales de la estética moderna. Sin embargo, su influjo no deja de
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resultar quizás epidérmico y sin otro transfondo que el sentimental. Incorpora
la mera sentimentalidad, pero no rompe con el concepto del hombre y del
mundo heredado de la tradición vasca. Dibuja el atuendo pero le falta
convicción para adaptarlo a las formas del cuerpo que dicha poesía demanda.”
(138-139. or.)

2005eko Euskera aldizkariko 2. alean, gure arteko auziari heltzen dio
Paulo Iztuetak, baina justu Berria-ko iritzi sinplifikatuari jarraikiz, eta honela
arrazoitzen du: “Nik puntu horretaz emana baitut neure ikuspuntua eta,
bestalde, eztabaida antzua iruditzen baitzait, ohar batzuk eginaz emango diot
bukaera gaurkoari”. Duela gutxi arte ez zen horrela. Bere Kritika literarioaren
lehen saioak (1926-36) liburuan honela idatzi zuen: 

“Lehen esana daukat, euskal literaturak une horretan ezagutzen
duen berrikuntzan ez dudala sumatzen inolako modernismo-
kutsurik. Euskal gizartean ez da gauzatzen Europan iraultza
burgesarekin ematen den tradizioarekiko haustura. Beraz, ez deritzot
egoki euskal poesia modernoaz hitz egiteari, ezta Lauaxetaren kasuan
ere, literatura mailan forma-berrikuntza batzuk ematen badira ere, ez
baita ematen etendura ideologikorik. Puntu honetan bat natorkizu
Iñaki Aldekoak Jakin-en euskal poesigintzaz agertutako iritziarekin:
“Zail egiten zaigu, berriz, onartzea —J. Kortazarrek nahi duen
bezala— Europako haustura, tradizioaren edo, beste modu batera
esanez, poesia modernoaren euskal bertsioa, Lauaxeta eta Lizardi
direlako baieztapena.” (189.or. )

Nire baieztapen hori 1989an argitaratutako artikulu batekoa zen.
Oraingoan antzu irizten dio eztabaidari, eta guztiz orojakile, salomonikoki
banatzen digu batari eta besteari dagokiguna. Zientzia eta zorroztasuna ahoan,
ez da gai izan begiratzeko zer esaten zen nire liburuan, ze, edo irakurtzen
ahaztu zait, edo ez du han ez zegoen ezer berririk aportatzen. Berak jakingo
du zergatik nahiago izan duen egunkari batean esandakoaz baliatzea, liburu
batean esaten direnak aintzat hartu gabe.10
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b) Apunte hau Lizardiri eskainiko diot. Lizardiren poesian nagusi den
“untzia”ren metaforari, hain zuzen: bizitza nabigazio gisa. Mendebaleko
poesiaren baitan ondo errotutako irudia dugu itsasoratzea bizitzaren edo
mundualdiaren metafora gisa. Hasi Antzinate klasikotik —Antologia
palatina-n Páladas delako poeta batek honako bertsook idazten ditu
“Gizakion bizitza” izenburupean: “Gizakion bizitza itsas ibilaldi arriskutsua
da / Ekaitzaldi larrien erasopean, itsasoan galdua”— eta kristauenean jarraitu,
maiz aurkituko da metafora hori Homero, Horacio, Dante, Petrarca eta
Errenazimenduko eta ondorengo poetengan. Egia esan, topos gisa har daiteke
literatur tradizioaren barruan. Ez ditugu hona ekarriko Homeroren,
Horacioren edo Danterengan agertzen diren metafora horren adibide ugariak.
Horiengan hartu baitzuen metaforak gurean, gure tradizioan, duen lekua. 

Gatozen gertuagoko beste zenbait adibiderekin: 

1. Petrarcaren Canzoniere, 189: “pasa la nave mía llena de olvido”.

2. Juan del Enzina poetak (Cancionero General, Hernando del Castillo, IV,
1511, 613. or.). “Quien navega por el mar / de aqueste triste bivir…/ Si
bien quiere navegar”

3. Cristóbal Carrera poetak (1513-1597): “Mi ánimo, señor, es navegante
por este mar / del mundo, tan amargo…”

4. Heinrich Heineren “Bizitzaren bidaia” (Denboraren poemak, 1844):
“Uhinek kulunkatzen zuten nire untzitxo alaia”

5. Antonio Machado “Autorretrato” (Campos de Castilla, 1912): “y está al
partir la nave que nunca ha de volver” edo “ y encontrarás una mañana
pura / amarrada tu barca a otra ribera” (Soledades, XXI). 

Garbi dago ez zuela Lizardik bere poesia idatzi mendebaleko tradizio
horri bizkar emanez. Aitzitik, bere poesia osorik dago errotua Europan. 
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