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kultura
langileriaren literaturaz
£ s ae r a
Euskal
literaturaren
berbizkundean kultura eta abangoardia sortzea izan ziren lehenengo kezkak,
uste dudanez. Ta oraindik ere hoetxek dirudite interes nagusi. Baina
poesia, teatro, nobela, albistaritza,
saiaera eta bestetara zabaldu ondoren, kantua eta bertsolaritza ere
indarberriturik, egunotan euskal
literatura proletario bati buruz ere
geroz eta kezka gehiago ari da
sortzen. Ezin esan halako asko dagoenik. Eta tradizioa falta denean
beti bezala, zail samar dirudi problema hontan argirik egiteak.
Literatur
teorietan
hasi gabe,
Alemaniari begirazko informetxo
batekin konformatuko naiz ni hemen. Teorizatzen, nik uste, zenbait
dato pilatu eta gero bakarrik has
gintezke.
Langile mugimenduak tradizio
aberatsa bait du Alemanian, orain
bezala erdi lotan dagoenean ere
(nahiz-eta belara hontan lan-uzte
galantak gertatu) fenomeno txit
interesgarriak sortzen dira beti gizateria hontan. Engelsen eta Leninen eritzian behintzat, ezagupide
teoriako problema bihurrietan inoiz
egindako azterketarik sakonenak
burutu zituen noizpait hemen langile soil batek: Dietzgenek. Hori
bai, lanak uzten zizkion bere biziko ordu librerik gehienak problema horixe estudiatzen erre zituen
Dietzgenek, ta bere enpeinua beste
eskolarik ez zuen langile hauxe da,
Kant edo beste eroren aurretik, Leninek arazo filosofiko guztiz zailotan onartzen duen Autoridaderik
haundiena.
Horren merezimendua konprenitzeko batez ere gogoan eduki behar, espontaneismoak inon batere
cz balio izatekotan filosofian ez
duela balio. Filosofia egitea teknika oso zaila biturturik dago. Hortantxe eskolatuen, ia profesionalen
eskuetan bakarrik utzita hala beharrik. Baina hau kultura osoarekin pasatzen da honez gero: kulturazko obra seriorik egin ahal izateko kulturaren (jadanik egonaren)
ezagupen haundia behar da, eta
ezagunen hori gutxitan bete lezake
senak edo etorriak. Eskolak ere ez
askotan. Langile, artista, filosofo,
politiko eta edozer gauza, denak
batera, izan omen zitezkean denborak, inoiz egon badira behintzat,
aspaldi joan ziren (Errenazimenduan halaxe omen bait zen, Engelsen ustez). Ezer balio duen literaturarik egin nahi duen langileari
izugarrizko problemak sortzen zaizkio: hau ere, filosofia filosofoena
bezalaxe, "literatoen" monopolio bihurtu antzean agiri bait da.
Eginez eta ahaleginez bere burua
eskolatu, jakituriaz hornitu eta literatur arloetan goenetako mailetara igo zaigunik badago euskeraz
ere: San Martin, adibidez, berak
Escritores Euskéricos katalogoan
jakinarazten digunez "de formación
autodidacta". Halako bidean langileak dituen oztopoak adierazteko
bera eta bera bezalakoak genituzke egokienak. Guztiz jakingarriak
lirake, ezpairik gabe, irakurleentzat

halako biografiak. Halare, eta euskal literaturan profesionalismorik
ia batere ez egon arren, ez dirudi
gure idazle langileak besterik gabe
"langile idazletzat" har ditezkeanik, sortu diren problemek zentzurik izatekotan.
Alegia, jeneralean langileek egindakoari ohi deritza langileriaren
literatura. Han da, herri askotan
behintzat, egunkonzeptu hau ulertzeko modurik jeneralena. Konzeptu preliterario bat litzake hontara
"langileliaren literaturaren" bururapena. Euskal idazlerik gehienak
edo denak ditugu langile eta (edo)
langileen ume,
baina beren obra
langileriaren literatura bezala juzkatzeko ez dirudi aski, nonbait,
idazlearen kondizio horrek. "Ez da
idazlea epaitu behar, idaztia baizik", finkatzen zigun Patri Urkizuk. Idazleari ez baino obrari begira ulertzen da langileriaren literatura konzeptua, Modu hau beharbada egokiago da bestea baino,
berez, eta konzeptuaren jatorriaren
aldetik ere beronexek dirudi jatorrizkoa; Alemanian XIX mende
hasieratarako gutxienez badadukagu, ta Frantzian oraindik lehenagokoa dela uste dut. Ulerkera honen korapiloak ez dira txikiak, halare.
Beren buruak langileriaren literato aitortzen zituztenak legitimazioa egitekoan, beti kausitu dira
metafora ta irudi asko erabili eta
—franko bitxia horixe— beren
"langiletasuna" ta "iraultzagiletasuna" etengabe hotsegin beharrean,
ez esibizionismo nabarmen piska
bat gabe. Eta gehiegi konbentzitu
gabe ere bai gehienetan. Maiakowskik berak ere "pceta obreroa" poeman, halako omen direnen legitimazio klasikoa utzi digunean, beharbada poetak langileak baino
errazago konbentzituko dituen hitzak idatzi ditu (eta zer esanik ez,
agian Maiakowskirentzat berarentzat oso-osorik balio lezakeanak ez
duela besterik gabe edozein "langileriaren idazlerentzat" balio):
"Guretzat, beharbada,
lana da gure eginkizunik
[maiteena.
Ni ere lantegi bat naiz,
eta tximinirik ez badut,
beharbada,
okerrago da, zailago ta mintsuago
[niretzat.
Ba dakit,
esaldi hutsa ez da gustatzen.
Aritzak botatzea zerbait egitea
[da.
Ta gu, ez ote gera apika
[zizelkari?
Arraintza
oso gauza errespetagarri da zinez.
Ateratzen dute sarea,
ta sarean legatzak.
Baina errespetagarriago poetaren
[lana:
guk gizaseme biziak harapatzen
[ditugu,
ez arrainak.
Astuna da labearen aurrean
lan ta lan egitea,
ta astunago

burdin goria ingudean gozatzea.
Baina nork sala gintezke
alfertzat?
Guk arimak lantzen ditugu
bertsoaren daratuluarekin", c.a,
"Langileriaren literatura" zer den
argitzekoan autoreari ez baino
obrari begiratzen diotenak obraren
gaiari dagozkio beti, (Zaila bait
litzake langileriaren forma literario espezifikoren baiez mintzatzea).
Halare, zenbait obra Langileriaren
literatura bezaia epaitn izan denean, gai bezala langilea edo lan
mundua erabiltzeagatik ez baina
ideologiaren bategatik zen gehienetan, Ta behin hontaraz gero lur
oro irristagarria dugu hau. oin literarioz ibiltzeko. Langileriari buruz suhar ta espantu ideoologiko
haunditan aritzeko intelektual askoren afizioa ez da gaurkoa. Ta
gaur hori maiz Marxen izenaz egin
nahi izaten bada ere, Marxek berak ederki egiten zuen halakoen
bizkarretik farre. Zeren-eta, harek
dienez, poetak, poeta denak omen
bait dira "plus ou moins, onenak
berak ere, des courtisanes", ahoxuri ta losintxari alegia. Poeta
iraultza eta langileria zaleok, Marxen ustez, "filisteo" ta "zakur" hutsak dira, harropuzkeria ta banitatez beteak, langileriaren kontura
negozio ederra egiten duten oportunistak.
Alemanian batez ere lehen Mundu Gerraren ondoren hasi ziren
langileak beren literatura egiten,
literatur sobietarrak supiztuta seguraski. Ezaguna da idazle Proletarioen Elkargo sobietarra. Ez da
orain Elkargo hura
juzkatzeko
unea: Maiakowskik tiro batekin bere bizitzari azkena eman aurreko
gutunean "en serio, no hay nada
que hacer" hitzekin ebazten zuen.
Eta Elkargo hura ere itsuen eta
oportunisten habia bihurtuta egoteak amorratzen zuen. Baina Sobiet Batasunaren aldean frutu eskasa emango zuen Alemaniako literatura proletarioak.
"Langileriaren" literatura guztia
ideologiaz hanpatua zegoen, hitz
haundiz eta deklamazio patetikoz.
Putza, Borondate ona ez bait da
sekula literatura egiteko aski izan.
Ez eta ideologiaren batetatik harrapatutako hitz borobil galantak
ere nork bere ideien txikitasuna
ezkutatzeko: rekurso bat bakarreko kantari klasikoa kukua da, ta
ezaguni, besteren habia bilatzen du
arraultzak egiteko. Hauxe da euskal literatura proletariorik sortzekoan denok lehen-lehenik kontuan
eduki beharretakoa: jakin dezagun
kukuak kuku direla ezagutzen.
Pentsarazi egiten bait du, gerra
arteko kuku ideologizatu "gorri"
haietako gehienak Alemanian, gehien berotzen zuen eguzkia faxismoa agertu orduko, faxista egin
zirela jakiteak. Beste batean jarraituko dut 2gn. Mundu Gerra osteko literatura proletarioaz.
Jose Azurmendi

Xakarrak

izotz aundiez iur-gure. (AN. Eraso) Izotz aundiaek lurra arrotu ta giro
onean uzten
dutela.
iruñan zer b e r r i ? , gaidetu
emen zuan Karlos
V-garrenak.
Iruñan gari asko.
G a n asko, gari askoi baño baterez n e r e t a k o ! (AN.
Ultzama).
Htzen denari
ez baño, jaiotzen
denari egin bear zaio nigerra.
(AN.
Baztan).
^ A n i m e n etsatak? Iru dira, Jsune: (Goizuetar
batek).
Izotzaan gañeko egoa b e r r i a ,
Larra bi puntetan lotua,
Ta illargjtegiko putzua (AN.
Ezkurra).
l\ aiz? brraxena egin d e n .
(Getaria).
Haur ori negarrez ari da, zaz.pi zakur aundi o n d o t i k ba-litu bazala.
(Lapurdi).
iilargia ez dago labe gañian (G.) Grexa) Urdururi
dago, asarre
dago,
ta kontul
bezaia.
Itsu-matsu: denak alatsu (AN.
Uitzama).
Intxaurrentzat a r r i r i k ezta benere f a l t a . (AN Intza)
Mutiko
Intxaur-za'eaz
esana.
izain ona duk o r i ! (AN. uitzi) Beti diru-eske
dabilienaz
essna.
u'pi oneko umea aiz i. (G.
Goierria).
Ixiilik, guziak dakitela e g i t e n du. (Andoain)
Ixilka
dabii;
ta
guiek
dakie.
Ire aurre azi ezak, egungo aragiz, atzoko ogiz eta joan da urteko
anoaz. (AN.
Luzaid).
izen utsak eztu gizona e g i t e n . (G.
Andoain).
litzen denean olloa. (—Araitz)
li-ta ondorean
alper-negarrak,
egin zezaketena
ez egiñez.
izpidean zaude; iñork eztitu entzun nai baiño. (AN~Albiasu)
arrazore
daukazu,
bezgl.
Ilbeltza t x u r i : ez ardi ta ez axuri. (AN. Lizarraga)
ilbetz guzia
elurretan...
fkusten eztuan begiak negarrik ez. (G.
Berastegi).
Idiak min eta g u r d i a k negar (AN. G.) lizegin lezakena ixil; eta 'obenduna espaz.
Itzak merke ta poltxan d i r u g u t x i .
(G=Astigarraga).
Ire etxeko andriak emango? Idiak jango. (G>
Astigarraga).
Ik, besterengatik, zapata pare gutxi urratu duk (G.
Astigarraga).
Jaungoikoak Adur-oneko egin zaitzala; (G. Adoain)
Paketsu,
zoriotsu
egin.
Jo ta saito, ezta n e g u ; j o ta malo, ori da negua! (AN.
Araiz).
Jangoikoaren izenean ematen dana, atetik ate;*a ta leiotik sartzen da
(G.).
Jaungoikoak e m a t e n du otzik oña manta. (G.
Zumaya).
Jesukristoak g o r r i k ikusi zitula, nik bai ikusi d i t t u e l a . (AN.
Larraun).
Jetxi zanak, alkia galdu zun. (G.
Ikaztegieta).
Jo ta kia egin d u . (G. Gaintza) Auts hiurtzerako
jo du, bezaia.
Jo ta ke, asi da. (Larraun) Ikasten, laneaneta...
su ta gar asten danaz.
Jo ta s u ! Su ta gar! (G. Ikaztegieta)
Lanari ekiñaizteko
esanak.
Jo, ta uts. (G. Ikaztegieta)
Oker jo
duduaneko.
Jo ta zerraldo. (G. Ikaztegieta)
Gaitzak edo norbaitek
jo, ta
bereala
ankaz goro.
Jaungoikoak egin zun M a r t i n , bere p r a k a k i n . (G.
Arrasate).
Jo ta ke asten da: baño gero abotz-galda. (AN Larraun) Aiako
gogoz
asi-ta gero
savio.
Jendea aixei e m a t e n zaio; jendea axetu eginda. (AN.
Larraun).
Joala j o , joala dantza, j o ta dantza. (AN.
Uitzama).
Jaiean j a i : asten ala nai. (Leitza) Aiperrari
esaten
zaiona.
Juantzar batendako. Maritzar bat ezta sekulan f a l t a k o .
(Aezkoa).
Jostaketa luzeak, azkenean negarra. (AN. Lekunberri);
ta
Aranon:
Jakin naiak, konta naia b e r e k i n .
(Arano).
Ja, ja, j a i ; astiak balira | a i ! (AN.
Arano).
Joakina motza, biar izotza, etzi e l u r r e , banun b i l d u r r e (AN.
Albiasu).
Aurtxo nasiari, zerbait asten duanian, aittak edo amak esaten
diotena.
Jaungoikoari e s k u , ta Ama-birjiñari anka:
Or joan da minki-manka. (AN. Beramendi)
Ala-ola bizi, ta ala-ola il
danaz
esana.
K'izkiaz asten diran Esaera Zarrak.
Kandelera otz: negue da m o t z :
Kande!era b e r o ; negue da gero. (AN.
Luzaide).
Kristoonak artuko t t u k . (AN. Lizarraga)
Gaiztakerian
dabillenari
esana.
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