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kultura gaiak

Pos
Kuriosa

da Alemanian

"literato

proletario" gisa hasten diren tal-

deek beti zari berdintsua izan dutela ikustea, Saltsa askoren buruan
"Gruppe 61" ere erdibitu egin da.
Schoeferek taldearen barruan protesta altxatu du. Taldeari aurpegiratzen diona da, langileria bere
pasibidadetik iratzarri eta ekintzan
sarrarazteko axolarik eza, langileria objeto bezala bakarrik estimatzea, langileari berari ez idazteraztea. Schoeferek eta Waliraffek
"lan mundu literaturako" elkargoak
antolatu dituzte, taldearekin hantsiz. Elkargook langile eta enplegaduen bilknrak dira, maisu, zientifiko eta periodistekin batera arituz langileek beren cgoera doku-

go "aristokratiko" bihurtuta: minoriena eta minorientzakoa, norbaitek beste garraxiarik egin edo cz.
Ta ez gure klase kondairagatik bakarrik. Europear kultura edozein
langilek segitu ezindako espezializazio bidean joan da. (Zer esanik
cz dago: "Todo arte está condicionado socialmente, pero no todo en
el arte es definible socialmente",
A. Hauser). Eb dago amets egiterik, bururatu bai, iluntzetik goi-

idazleak langileriari bere egoeraren konzientzia irabaztea iagundu
behar diona denok dakigu, baina
ez da gaiski egongo berriro gogaraztea. Gero, langlleriaren boza izan
behar du idazleak. Baina, auixenik,
"ni langileen boza naiz" esateagatik c^ da incr langileriaren boz
bihuitzen. Ta, nurrenik, ez dirudi
Inor herriaren edo langileriaren
boz izan ditekeanik, onenean ere
herri piska baten boz piska bat

mentatzeko eta beranek sentitu bezala espresatzeko. Hauei buruz-buru, laugileriaren literatura ere
literatura izatekotan eskabide estetiko batzuk bete beharrean dagoela osteratzen dutenak gelditu
dira, Max von der Grünekin. (gerra osteko langile idazlerik ospetsuena). Lan-literaturako elkargoek
pikutara bidaltzen dituzte eskabide estetiko guztiak Ez dute literatoen eta langileen arteko zubi
izan nahi, langile huts eta garbi
baino.
Egoera honek mendearen hasierakoa berritzen du: beren izenttoari Parnasoan aipamentxo bat merezitzeko hainean idazten zutenak,
nola edo hala, baina literatura egiten enpeinatu zirenak "errepublikano liriko" eta "debozio-literatura
sozialista" bezala epaitzen dituzte
radikalek. Burgesiak ezarritako estetikaren
aurre-eritziei
makurtu
omen zitzaizkien (Broeger, Lersch,
Barthel). Idazterakoan halako hizkimizki eta eskrupulo estetikorik
gabe jardundakoek agitazio-nobela
bildurgarriak egingo zituzten, bai,
baina gaur ia inor ez da haiekin
akordatzen. Propaganda panfletoak
ez dira besterik gabe literario, esanahi oso lazoan ez bada. Leninek
"ogi beltz" zeritzan literatura "iraultzagile" honi. Euskeraz: porru salda.
Beharbada —ta seguraski— "literatura proletarioaren" problema
guztia ia beti oinarrietatik bertatik arras gaizki jarrita dago. Jarrita dagoenean, gehienetan ez bait
dago inbokatuta besterik. Eta literaturarik oso urrutiko arrazoiengatik inbokatuta ere.
Egia hutsa zera d a : literatura
proletarioaren —areago, herritarrarena hera ere— europear kulturan
ia ezer pensatu gabe dadukagula
oraino, t a nola pentsatzen hasi ere
ezin asmaturik-edo gabiltzala aitort u behar. Gure kultura guztia da-

zera edozeinek drama edo nobelaren bat idatz dezakeenik, Gaurko
musikan, pinturan, poesian, edozertan, edozeinek ezin "entenitutako" gauza gehiegi dago, halakorik lehenik espezializatu gabe egin
ditekeala itxaroteko. Eta problema
hau superatzeko ez da noski urrats
bat bakarrik aurreratu idazleak berak maiestate soberanoz herriaren
izenean edo gehiengo haundienarentzat idazten duela deklaratzearekin. Horiek hitz konformeagoak
bait dira edonoren deseoarekin,
inongo errealidaderekin baino.
Hauserek, oraindik: "Entre calidad y popularidad en el arte existe siempre una cierta tensión, y
a veces incluso, como, por ejemplo,
en el arte moderno, una abierta
contradicción".
Dena den, guztiz probisionalak
noski, baina aterakizun batzuk posible iruditzen zaizkit euskal literaturako zereginei begira.
Arazoa bikoitza da. Eginkizun
bat langileek berek idaztea litzake.
Bestea: idazleek literatura proletarioaren premiei nola erantzun. Langileriaren premia horiek nola ulert u eztabaidatu beharko litzake aurrenik, ordea, joera ideologikoagoaz
edo konkretoagoz aritu bait liteke.
Nekez erabaki diteke ezer, biak beharrezko izanik, euskal idazleen indarrak, aldiz, herriaren premiak
baino mugatuago. Edonola jardun,

baizik. Herriaren boza garai bakoitzeko kultura osoa izaten dela
uste dut. Eta kultura hau, lanerako tresneria eta lanaren emaria
bezalaxe, herriari genien-genienbat
Kenduta Kausitzen da. Atzera herirari itzuli da egin beharrezkoa:
kultura berak sortzeko era bezalaxe kultura jadanik sortua, alegia.
Dagoenagatik kultura burgesa deia-ta erdeinuz aritzeak, hura baliogabetzeko asmotan baldin bada behintzat, ezjakite baino borondate
txar gehiago nabari du.
Literatura herritar eta herrikoia
egiteko premiak eta idazlearen hartarakoxe obligazioak ez du zuzenesten errazkerietan ibiltzea (Das
Kapital baino gauza zailagorik idatzi arte makina bat negu pasatuko da oraindik euskal ibarretan).
Problemak dauden bezala edukirik,
"herrikoikeria" tentazio haundi bezain kaltegarri gerta dakigukean
bildur naiz. "Uno se hace 'pueblo'
por la coqueteria de estar por encima de sus propios métodos: a
ello se debe el que sea necesario
jugar a ser (a no ser) ese pueblo
mismo que se le impone al pueblo
ser, el pueblo del "mito" popular,
el pueblo con olor a melodrama",
salatzen du Althusserek. Marxi eta
Lenini ere hemen koplak higuingarri zaizkiena ikusita dadukagu.
Hontan, agian, oso komenigarriak
szango lirake argitaldarien partetik

bai azterketa soziologiko batzuk ta
bai elkarren arteko esperentzia
kanbioak, irakurieriak zer nahi eta
zer behar duen argitzeko. Horrelako zerbait idazleek berek ere behar dute, dadukagun kritikagatik
behintzat, idazleari ez bait zaio ia
bere esperentzia pertsonalean bakarrik finkatuta aritu besterik gelditzen.
Jakina idazleak esatekoa ahalik
errazen eta argien esan behar duen a . Baina erraztasuna jainkoen
dohaia omen da. Ta euskal literatnran jainko baino deabru malapartatu ugariago dabil oraingoz,
halabeharrik. Bidezko ote da derrigor, minorientzako izango den
libururik egitea? Baietz uste nik.
Arrazoi askotako bat aipatuko dut.
Liburuagatik, alegia, Althusserek
teatroagatik esanak oso-osorik ba
lio duela: "la pieza es, sin duda,
la produccíón de un nuevo espectador, ese actor que comienza cuando termina el espectáculo, que no
comienza sino para terminarlo, pero en la vida". Irakurleak ez daduka pribatuki irakurtzerik: iraku-

rri cta irakurria zabaldu egin behar du, irakurritakoa "bere" liburu
eginez gero, inguruan zabaltzeko.
Minoria irakureak, orduan, gehiengoarena ere itzul dezake lan "zail"
hura.
Euskal idazleek langile literaturarik egitea posible ote den galderak,
ordea, zein zentzu izan dezake?...
Zer besterik ari dira, ba, egiten?
Ez dago ezpairik, oraindik zeregin
asko dagoela. Zer eta nola egin,
guztiz konkret, azterkatuz bakarrik
iruditzen zait erantzun genitzaiekeala diren bestalde hain korapilatsu galdera: zer da literatura proletariea (alegia, Euskal Herrian!),
posible ai da, e.a.
Gaiotaz eta hauei loturiko batzuez 1969an atera zuen JAKIN-ek
ale oso bat (34-gna), Jokin Apalategi, Mikel Azurmendi Intxausti,
Mikel Lasa ta Ibon Sarasolaren lan
jakingarriekin, Torraeldayk prestatua. Halako azterkizunak jarraitu
egin behar lirake; ekipo lanean
noski.
Jose Azurmendi

Joan d e n abenduko 30ean Euskaltzaindiak bere hileroko batzarra e g i n
zuen Donostian. Diputazioko j a u r e g i a n . Hona hemen bertan erabilitako
gaten laburpena:
EuskaiUzinburu
faunok batzarrari
hasiera
ematerakoan
*ibinagabeitia
Saria» irabazieari
eman zion. Sari hau, Caracas-ko
Euskera Lagunen £/karteo-k eraiua eia mita chlarrez
saritua. D. Luis Egia Rezola jaunak irabazi du surten, «Neurriztia*
deritzaion
bere lanagatik.
Ohorezko
aipamen
bat, 290 dolarrez
saritua,
eman zaio batta ere Venancio
Otaegi
}aunari
«Giza jakintza"
ianagatik.
Ondoren,
Gipuzkoako
Diputazioak
Euskaltzslndiari
ematan
dion
diru
laguntza iaso dela jakinarazi
zuen Idazkari jaunak. Baita ere hartu
dira
beste eskupeko
batzuk Euskaltzaindiko
liburutegis
hobetzeko,
«Banco cle
Vizcaya» eta Xabier Gereno
jaunarengandik.
Argitaraberri
diren liburuen
ale batzuk ere hartu dira
Euskaltzaindiaren liburutegirako:
Aita Kandido
Izagirre
zenaren Arantzazuko
Hiztegia,
eta Etor editoriaiak,
Gralicas
Onaindiak,
Arruek,
Arzeniegak,
Lafittek
eta
Satrustegi
jaunak bidalitako
lanak.
Luis Mitxeiena
euskaltzain
jaunak Aditz batuaren batzordeak
egindako
lanen berri eman zuen. Aurki pasatuko
zaizkie eusksltzain
oso
guztiei
batzorde honek onartu dituen aditz formak, eta epe bat emango da ba~
tzordeari
oharpenak
iskribuz
bialtzeko.
Aurretik
bidaiitako
charpen
hoietaz eztabaida
eta azterketa
egiteko
aukera
izango da
Euskaltzaindiko
batzarrean,
baina ez azkeneko
mementuan
ekarritakoez.
Larogeiren
bat eskabido hartu dira euskal irakasleren
karneta
eskatuz.
Hartu diren eskabide
hoiek aztertzeko
eta merezi dutenei
kameta
emateko batzorde bat izendatu da, Aita Altuna, Serafin Basauri eta
Alfonso
Irigoienez
osatua.
Jose L. Lizundia idazkari ordeak herri eta berritarren
izenak
linkalerri
Euskalerri
osoan diren lankideei,
eta jasotzen
diren erantzunekin
herri
it.endegi hori egin aha! izango da.
Aita Antonio
Zavaia euskaltzaina
bertsolari
txapelketan
arazoari
buruz mintzatu
zen. Har-emanetan
da hertsolarittkin,
txapeiketa
hoiei
erakunde berri eta egokiago bat eman
nahiez.
Datorren
urtean
eg'in nahi diren lan berezi
batzuei
buruz
mintzatu
zen Euskaitzainburu
jauna:
«Euskera»
aldizkaria,
nahi litzaken
bezelako
n-.aiztasunez
ezin atera ditekela
ikusiz,
lan batzuk, duten
premiagatik,
zenbakia irten baino lehen ateratzea
pentsatu
da, nahiz eta gero lan beroiek zenbaki barruan berriro agertu. Salgai dauden euskal liburu
guziien
Katalogua
ere osatu eta argitaratu
nahi da 1972. urte honetan,
UNESCOk urte hau Liburuaren
Urtea bezala jarri bait du.
J. M. Satrustegi
euskaltzain
jaunak aditzera
eman duenez,
Iruineko
etxe bat prest dago euskerazko
pertsona
izenen Nomenclator
bat arg'h
taratzeko,
baldin Euskaltzaindiak
lan hau prestatzen
badio.
Euskaltzaindiak
eskeintza
honi baiezkoa eman dio.
Salvador
Garmendia
jaunak Donostiako
Ordezkaritzan
egiten diren lanen berri eman zuen, batez ere haur eskoletan
erabili behar hitz
teknikoak
aukeratzen.
Euskaltzaindiak
berak \arri ohi dituen sariketan
arazoa ikutu zen gero.
Sari hoiek gaur eguneon baju xamarrak dira. Beroien dirua ematen
duten
elkargoei
eskatu beharko zaie arren, beren emaitzak
altxa
ditzaten.
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1972. urte honetan Euskaltzaindiak
batzar bat egingo du
bertako Ayuntamentuak
hala eskaturik;
Bilbon beste bat III.
Asiea ospatzen denean; eta Iruinean beste bat, «Symposium
Hispanicas»
egiten den goraian. Auritze
ere beste bat egin
Larreko
zenaren
oroitzapenetan.
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