JOERA

EUSKAT LITERATURARI'

Euska}llerriko gzarte jokora sartzen den edonor laster
h¡ratukó ¡14, ikaragarrizlo_ nah-aste bat dagoela. Hobeto
izuearrizkó bizitza bat dagobla eta, seguru asko, menleko* herririk politizatuena' dela.

ERE

TXOKOTXO BAT ES-

Gu¡e He¡riak kontradizio ugariak bizi ditu, eta, i¡teresgadena, kontra¡izio tÉrezi batzuk ditu, b'estalde. Beraz*,
izatea errazagoa da, tqoria hoien
iarik hoberengg jabq 'ezartzea*
gure Hendari
bai¡o.

KAINTZEN ZAIO

bi daramatza* ntzetdaritza berri hor gidaritz¡pean; eta arrazoi handrc esaten zaiku, jendeak
e li¡ba ideologikoa jakin nahi duela.
Egia esan, zail zaiku linea garbirik, taxuturik eta egokiro
posatnrtk izat6, & profesionalak 'ez dinl¿ hornituak ez
Eúskal Herrian direu mila eta bat pre-

Bai. euskal literaturari ere txokotxo bat eskaltzen zato.
Hau da zerbait direla uste dutetretr borondatea.
Egunkariek aditzera eman daukutenez,-Gipuzkoako'idaz'
leen álkarte bat sortu da. Elkarte honek bere sail bereziak
sailak: nobela, anizanso omen* ditu, literatura generozko
tzerEi. ,poesia, saiakera, narrazib. 'eta abar. Literaturako ge'
nero hoien aitean, xelebreena: eüskarazko literaturaren saila
duzu. Euskal literáturak, berak bere aldetik, beste sailok euskaiaz hornituko ez balitu bezala.
Elkarte hori'sortu dutenen artean, agiri denez, bere gra'
dua du (hobeto esan, berek jartzen dioten gradua), haurtzaro

¡

ANAIT.ASUNAK r¡rte

taldeetatik aske*

Bestalde, Iinea bat aipatzea b^ino, ioera bat esatea ego¡o ikusten dugu. Etaf jo'era hori seinalatzen hasi¿ gerg,
tabizikoz euskolduia-dela esango genuke. Euskaldunak
Euskal Herri eta euskal iendearen interesen alde.düarako, euskaraz ari garelaÉo, euskal iraku¡leak ditugulaBa dakigu, borfegatior, "euskaldun" hitza, gero, batera
a, er¡ixtidade e¿agu¡ !¿t2¡¡sl(in jautzi behar den kon-

mailakoa, noski.
Izan ere, bere izenak agertzen dira egunkarien bidez. he'
rriaren beeiéta!. Euskaraz ttema rural" bakarrik ontzat hartzen duteñ egunkari hoietan. Eta, orain ere, beren idade
'. el'
kartean, baztér bátean txiki utzi nahi dute euskara.
Baina handi-mandizko idadeok zer eman dute üteraturara?
Guk. euskal literatr¡ran, azken zortzl r¡¡te háuetan eman
ditueun-libr¡¡u berrietan, behinik behin: 12 nobela, 27 anizet'
ki. 2-5 poesia liburu, 17 saiakera liburu,'S biog¡afiaz, 6 ipuin
[Éuru.-9 narrazioz, opera 1, pastural 1, 43 bertsol-aritzaz. Apqr'

bat dela.

.adiskide,

ie. etÉ üburuak, Éa'ita bildümak*, hidauzko* bildumak, mu'

sikazkoak. sozioiogiaz, folklorez, ekonomiaz, eta abar eta aba¡'
beste zenbait* libúru. Eta, horcez gainera, besle hizkuntzet'a'
tif itr"faf eta edizio zaharretatiF berrii argitaratuak, San
Martinek EGAN eta ANAITASUNAn argitara eman drtuel iigiáf [óntuan harturik (bertatik atera ditugu kontaduria hauk),
azken zortzí urteetan,-19ó3-1970 bitartean, 29ó liburu dira eus'
kára- argitaratu direiak (argi-taratzera utzi difuzteriakr. rioig'
tarik l?7 liburu, gaurko euskal 'literaturaren ryugimenurr. sortu di¡en liburu-berriak; grinsra¡e¿k itzulpenak eta Di¡'rai'
eitarátuak. Gainera, hau, Líturgiako.liburuak kontuan ha^r.¡
!abe. Eta guk galdétuko-genuké,_ea elkargo* horren sortzaile
iliren idazleek holako batuketarik lortu duten.
Teren*. 'bestela, nola litzateke, berak baino literatufa ge'
hiaso sortu duena sailtxo zoko baten jattzea?
---'g"sf-*ajto'
prodozio bau ikusirik,- zer pentsatuko ot'e du'
te? Beharbada, ñobe litzaieke gauzak itzr:Iitar:r jarri,--eta,. li'
teratura qenero sailean, erdal literatura jarri. Egskat tlerrran,
ieeér, halá ,behar zuen, Batez ere, besterik berek'demostratzen
éz-dáukuten artear, jarri'diiuzten genero sailetan euskaraz

ANAITASUNA

gehiago idatzi delarik. Ez ote?

' Elkarren arteko kalitateari buruzkoa, neutral batzuen es'
kuetan utziko genuke, eta ez berek beren bu¡uak jainko egin
dituztenenetan.

.

Sortuko omen dute literaturazko aldizkari bat ere. Ez,

ordea*. JAKIN eta EGANen ordezko izango dena; ez noski!..
BeharÉada,. euskarazko sail bat ere izangó'du. "Tema rural"
ótea Uata'baita* euskal literaturaren hairrtzaroa,; euskararik
lraku¡tzen dz dutenéu begietan. Dena dela, euskarazko saila
"h" inádarikatu eta kaltegarri hau gabe úan bedi. Hala ez
ote duzue, ,ba, nahi? El S-antiagor Felay, Ceciüa? Zuen erdarazko esañetai zeubait aldiz aCertu-drizuen bezala?
Dudarik éz duzuna, hoiek izango dutela laguntza; gtk era'
sozDenak aina*. Bái horixel Jzan ere, zer hoberik holako el'
farie bat baino, euskarazko literaturari trabak jar'tzeko?
Bukatzeko, eeil de'iaketelo.ik hoberena, euskararik ez da-

kien eta. "euikdduna' bitzak zer esan nahi .duenik gabg,
"conce.ptó de lo vasco" argitu nahi duen Ba:rus'ek emateD
dituen bideak iaraitzea.
Gauzak, argi eta garbi.
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EGURENTARRA
daukute. deuskue, dlguto
dozaketo. dalkee
dlot€' doutsoo
zalo, iako
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