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Hitzaurrea 
 
Doktore tesi hau 1996an irakurri nuen. Orduan, eta orain ere, oso tesi gutxi 
daude nazioartean Haur Literaturaren inguruan eta euskaraz garai hartan ez 
zegoen bat ere. Horrek bultzatu ninduen oinarrizko gai batzuk argitzera, zer 
den, gure ustez, Haur eta Gazte Literatura (HGL), zein izan den honen 
eboluzioa nazioartean, zer nolako faktorek eragin duten eboluzio horretan eta, 
azkenik, ikuspegi orokor horretan nola garatu den (edo ez den garatu) euskal 
HGL. 
 
Tesiak balio izan zuen hainbat kontu argitzeko, HGL oso berandu plazaratu 
dela nazioartean eta gurean haurrentzako lehen liburuak XIX. mendean 
kaleratu zirela. Baina, ikuspegi literario batetik, balio estetikoa primatzen duen 
ikuspegi batetik lehen haur literatur lanak 1960ko hamarkadan argitaratu ziren, 
M. J. Minaberryk idatziak; eta euskarazko HGL literatura modernoa 1980ko 
hamarkada hasieran sortu zela. 
 
Ikerketa hau, literatura historia guztiak bezala, baliagarria izan da gaur egungo 
egoera ulertzeko, aurrera begira erabakiak hartzeko eta, nola ez, ondoren etorri 
izan diren beste ikerketa batzuetarako. Izan ere 1996an HGLri buruz tesi hau 
irakurri zenetik dozena erdi bat tesi irakurri dira EHUn gai honen inguruan. 
Horietako batzuk, gainera, estuki lotuta orain aipatzen ari garen lan honekin. 
Manu López Gaseni irakaslearen Euskarara itzulitako Haur eta Gazte 
Literatura: Funtzioak, eraginak eta itzulpen-estrategiak (EHU, 2000) esaterako, 
horren adibide garbia da, eta Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia hau 
osatzen duen lan argia. 
 
Bestalde tesi honek bere bidea egin du arrakasta handiz argitalpen komertzial 
batean (Pamiela etxeak plazaratua 1997an) eta aipatua izan da plazaratu 
ondoren euskal literaturaz egin izan diren ikerketa lan garrantzitsuenetan. 
Jakina, lan hau oinarria izan da eta 1980ko hamarkadara arte luzatu; alde 
horretatik, euskal kulturak eta literaturak bereziki azken hamarkadetan izan 
duen garapena ikusita ondorengo ikerketa batzuei eman behar izan die bidea. 
Arestian aipaturiko M. López Gaseni, M. J. Olaziregi, G. Gómez Zubia, I. 
Aldekoa… irakasleek egin dituzten lanak, adibidez. Baita López Gaseni eta 
Etxaniz Erleren artean eginiko 90eko hamarkadako  euskal haur eta gazte 
literatura (Pamiela, 2005) ikerketa lana ere. 
 
Alde horretatik ikerketa lan honek bide bat ireki zuen eta gero eta zabalagoa 
den bide horretan baliagarria izaten jarraitzen du. 
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ESKERRAK

Eskerrik asko Juan Kruz Igerabideri, hasiera-hasieratik emandako laguntza eta
gomendioengatik. Mila esker egindako oharrengatik, izandako komentario eta
eztabaidengatik, guztiak aberasgarriak suertatu baitira Ian honetan .

Eskerrik asko EHUko liburutegi zerbitzuari eta Esther Alvarori bereziki, bai eta
Sancho el Sabio Fundazioko langileei ere, materialak eskuratzen egindako
ahaleginengatik. Hainbat eta hainbat libururen aipamenak beren Ian isilari esker
daude hemen .

Eskerrik asko, baita ere, Joan Mari Torrealdairi XX. mendeko euskal liburugintzaz
emandako datuengatik. Liburu bilaketan eta produkzioaren azterketa egiterakoan
oso baliagarriak izan diren datuak .

Eskerrik asko tesi irakurketan izandako epaimahaikideei, beraiek emandako
gomendio eta oharrek aberastu egin baitute Ian hau .

Eskerrak eman nahi dizkiet nire saileko lagun lankideei ere, Manu Lopez Gaseni eta
Jesus Garairi batez ere, egindako ohar eta komentarioengatik, baita emandako
laguntzagatik ere .

Eta azkenik, nire ondoan beti izan dudan Aliziari eman nahi dizkiot eskerrak, berak
egindako lanei esker egin ahal izan baitut nik, neurri batean, ikerketa hau .
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OHARRA:

Aipamenetan jatorrizko testuen grafia errespetatu da, tildea duten
"r"ak izan ezik, hauen kasuan "rr" idatzi baita .

Liburuen izenburuak jatorrizko hizkuntzan ematen dira euskaratuta dauden liburuen
kasuna izan ezin, hauetan euskarazko izenburua erabili da .
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SARRERA

Azken urte hauetan gero eta gehiago hitzegiten da haur eta gazte literaturari buruz .
Konzeptua eta produkzioa berriak dira, bai nazioarte mailan, bai gure artean, eta
berri izate horrek, azpi lite ratu ratzatjo izanak, ikerketen gabeziak, hainbat eta hainbat
gaizkiulertu eta erabilera nahasiak sortarazi ditu .

Nazioarte mailan oso berriak dira haur eta gazte literaturari buruzko ikerketak, baina
era berean gero eta ugariagoak . Hala ere, gaur egun nahasketa handia dago
konzeptu horren inguruan . Eta euskal haur eta gazte literatura ikertu nahi izanez
gero, ezinbestekoa dugu horren definizioa zehaztea .

Beste aldetik, euskal literaturaren historietan ez da aipatu haur eta gazte literatura .
Alde horretatik euskaraz egon den eta egon baldin bada zein eta zer nolako literatur
produkzioa egon den ikertu beharrean aurkitzen gara .

Ikerketa honen helburua horixe izango litzateke, euskal literaturan izandako haur eta
gazte literaturgintza aztertzea eta kokatzea, ez bakarrik euskal literaturaren barnean,
baita kanpoko haur eta gazte literaturaren parean .

Helburu hori lortzeko haur eta gazte literatura konzeptua argitzen saiatu gara
lehendabizi, eta ondoren haur eta gazteentzat euskaraz idatzitako liburuen azterketa
egin dugu bost garai nagusitan banaturik, lehenengo lanetatik 1900 . urtea arte, 1900
- 1940 bitartean, 1940tik 1960ra, 1960 - 1980 garaian eta azkenik 1980tik gaur egun
arte .
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HAUR ETA GAZTE LITERATURA
KONZEPTUAREN DE INIZIO

BATEN BILA
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Definizioaren beharra

Azken urte hauetan gero eta gehiago hitzegiten da haur eta gazte literaturaz .

Zenbait saiakera ere kaleratu izan dira UEUren, Labayru ikastegiaren edo

Idazleen Elkartearen eskutik, hiru erakunde guztiz ezberdinak aipatzeagatik .

Hala ere, kontzeptu horren azpian izkutatzen den errealitatea zein den

argitzeko orduan ez dago batere garbi zertaz ari garen . Ikuspuntu komertziala,

orain arteko argiena, oso garbi ikus dezakegu, liburuak honelako eta

bestelako sailetan argitaratzen dira, hots, haur txikientzat, gaztetxoentzat, . . .

adin nahikoa zehatz batentzat . Hor dagoena haur eta gazte literatura da,

bilduma horretan kaleratzen delako . Irizpide komertzial hutsa da, baina gizarte

mailan izugarrizko eragina duen irizpidea (euskal liburugintzaren %30

esparru horretan sartuko litzateke) .

Baina kriterio komertzialak alde batera utzita, haur eta gazte literatura

kontzeptua aztertzen hasiz gero, berehala konturatuko gara arlo horretan lan

egiten dutenek ere ez dutela hain garbi . 1993ko abenduaren 3an,

Euskaldunon Egunkariak Durangoko liburu eta diska azokari buruzko

gehigarrian euskal idazle batzuen iritziak jasotzen ziren :
"Egia esango dizut hasieran uste nuen haur edo gazte
literatura idaztean estiloa erraztu egin behar zela,
metaforek imajinarioagoak izan behar zutela . Gero eta
gehiago konturatu naiz ez dagoela desberdintasun-
handiegirik eta gainera Andu Lertxundik orain gutxi esan
bezala, haur literaturan helduen literaturan agertzen diren
elementu guztiak errepikatzen dira, bai estiloan eta bai
metaforetan. Andu Lertxundik dio azken finean ez dagoela
desberdintasunik eta horrekin oso bat nator". P.
Zubizarreta .

"Nik uste dut berdinak direla sinboloak eta mundua
sentitzeko sakontasuna. Sinboloak formulatzeko eran, hor
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dago aldea. Helduentzat modu arrazionalizatuagoan
formulatzen ditugu eta haurrentzat, berriz, izpirituaren
askatasun gehiagorekin . Baina sinboloa berbera da." J. K.
Igerabide.

"Kontua da literatura ona bada, kalitatezkoa, ez duela
adinik." J. Iturralde .

"Helduen literaturak eta gazteenak ez dute bata
bestearekin zerikusirik. Helduentzat idazten duzunean
beste hainbat gauza hartzen dituzu kontuan; idazkera
diferentea da, metafora eta sinboloak ere erabat
diferenteak dira, baita kontatzeko modua ere, . . . Bi mundu
diferente direla uste dut baina azken finean inportantea
zera da, zerbait kontatzea eta modua bigarren mailako
kontua da." elipe Juarŕsti.

". . . Horregatik uste dut haurrari klabeak edo bideak eman
behar zaizkiola egoera hori ulertu eta gainditzen
lagunduko diotenak". .. "Beti kontuan hartzen dut norentzat
ari naizen . Oraingoan liburuak eskaintzen duen salbamendu
edo katarsi hori haurrari zuzendua dago. Gai bera
helduentzat aukeratuko banu, beste modu batean egingo
nuke kontaketa, modu gogorragoan beharbada . Bestetik
estiloa zaindu behar da . Batetik kontaketa erraza egiten
saiatu naiz baina errazkerian erori gabe . Ideologia edo
sentsibilitatearen aldetik ere kontuz ibili beharra dago
irakurle potentziala den haur hori ez mintzeko . Bereziki
tankera honetako gai konplexu batekin . " Manu Lopez Gaseni.

"Esparru honetan gabiltzanok haur literatura autonomoa,
berezkoa, haurrei zuzendua eta helduen literaturaren
ezaugarri guztiak gordetzen dituena dela defendatu
beharko genuke. Beraz, desberdina da hartzaile berezia
duelako eta horrek idazlana baldintzatzen du ." Manu Lopez
Gaseni.
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Ikusten denez, era guztietako irizpideak ematen dira ; hala ere, denek uste

dute edo defendatzen dute beren haur eta gazte literatur kontzeptua. Dena

dela, badira zenbait ezaugarri definizio guztietan : literaturtasunaren defentsa

eta idazlanaren kalitatea . Baina horren ondoan, "Kontua da literatura ona

bada, kalitatezkoa, ez duela adinik ." edo-ta "Helduen literaturak eta gazteenak

ez dute bata bestearekin zerikusirik ." bezalako baieztapenak aurki ditzakegu

bata bestearen ondoren .

Honekin batera haur eta gazte literaturaren ezaugarriak ematerakoan,

ezberdintasun nabariak gertatzen dira : Patxi Zubizarretak haur eta gazte

literaturan helduenean ematen diren elementoak daudela dioen bitartean,

Juan Kruz Igerabidek dio sinboloak formulatzeko eran daudela

ezberdintasunak, eta elipe Juaristik berriz, ez dutela zerikusirik . Hala eta

guztiz, apur bat aurrerago, honako hau dio Juaristik aurrekoa ezeztatuz :

"Helduak bezala tratatu behar dira haurrak, eta helduak
balira bezala idatzi . Kodigoa aldatu behar duzu, hori bai,
eta ulergarri eman ."

Azken finean, Manu Lopez Gasenik ere dioenaren arabera, kontatzeko modua

da aldatzen dena "Gai bera helduentzat aukeratuko banu, beste modu batean

egingo nuke kontaketa, modu gogorragoan beharbada ."

Jexuxmari Mendizabalek, arrain handia eta txikiaren arteko parekotasunez

laburbiltzen du haur eta gazte literatura eta helduen literaturaren arteko

ezberdintasuna :

"Nolabait zehazten hasita esango nuke, gazteentzako
literaturak, entretenigarria beharko lukeela izan. Ez da
beharrezko baina gazte bizitzari, sentimendu, amets eta
duten bizitzaren irekitasunari atxikia bestetik . Bereziki
gaur egungo irakurleari begira idazten saiatu behar da ;
hizkuntza berak trabarik edo bihurrikeri handiegirik gabea
beharko luke izan . Atsegina eta ulergarria gertatzea eta
berarengandik gertuko kontaketa izatea . Nobela handiak



1 6

baino samurrago beharko luke izan hariak berak ere,
hainbeste aldiz eten gabe. Nik zera gonbaratzen dut:
arrantzan amu txikia edo handia izan, arrain txikia edo
handia harrapatuko duzu. Badago tarteko arraientzako
tarteko amu bat ere . Tarteko arrainak amu handiari ez dio
heltzen. Berdin literaturan . Nobela handien amuari ez dio
heltzen irakurle gazteak zaila egiten zaiolako, ez eta
txikiari ere alde egingo liokelako . Orduan tartekoa
asmatzea da kontua ." Jexuxmarŕ Mendizabal .

Euskaldunon Egunkarian 93ko abenduaren 3ko zitak dira orain arteko

guztiak, nahikoa eta sobra haur eta gazte literaturaren kontzeptuaz dagoen

saltsa eta ezulertuak azaltzeko . Badira, gainera, zenbait kritiko haur eta gazte

literatura kontzeptua bera ere zalantzan jartzen dutenak, eta baita haur liburu

didaktikoa haur literatur lanarekin parekatzen dutenak ere .

Argi dago beraz, haur eta gazte literatura kontzeptuaren definitu beharra, eta

baita ere horren inguruan dagoen kontraesan eta zehaztasun falta . Dena den,

kontutan izan behar dugu haur eta gazte literatura termino hori berria dela

(duela mende eta erdi edo, sortua) eta gutxi izan direla arlo horretan eginiko

ikerketak .

Literatur esparru honen inguruan eginiko ikerketak definizio bat lortzen saiatu

badira ere, azkenean denek jo izan dute hartzailearen ezaugarrietara ; hots,

haurrak eta gazteak direla literatur mota hau definitzen dutenak, hartzaileak.

Juan Cerverak, esaterako, honela definitzen zuen haur eta gazte literatura

Bilbon 1990eko martxoan emaniko hitzaldi batean : "Haurra edo gaztea

hartzaile (ez derrigorrez helburu) duten eta hitza artistikoki darabilten

manifestazioak" .

Peter Hunt (1991 : 61) ikerlari ingelesak, bere aldetik, honela definitzen du :

"Children's literature, disturbingly enough, can quite reasonably be defined as

book read by, especially suitable for, or especially satisfying for, members of

the group currently defined as children" ("Haur literatura, orokorki, honela
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defini daiteke haurtzaroan dauden pertsonek irakurritako, beraientzat

aproposak, edo atsegingarriak diren liburuak") Atxagak berak (1992 : 28), egin

zioten elkarrizketa batean ere, antzeko zerbait esaten zuen bere haur eta

gazte literatura definitzean :
"A veces escribo novelas; otras, cuentos o guiones para l a
radio, o historias como la que se cuenta en Memorias de
una vaca, y también escribo poemas, canciones, . . . Lo único
que cambia en cada uno de los casos es el público que se
sienta en el patio de butacas . Me explico: yo tengo en m ŕ
imaginación un pequeño teatro, y ese teatro se llena de
gente cada vez que me pongo a escribir . Ellos son mis
ŕnterlocutores, ellos son los que escuchan lo que yo voy
escribiendo y me dan, o no, su beneplácito . Pues, como
digo, esa gente que asiste a las lecturas no es siempre la
misma . Algunos son fijos, sin embargo. Por ejemplo,
oster, el novelista inglés. A oster, lector exigente y con

ideas muy inteligentes acerca de la literatura, siempre le
siento en el teatro, se trate de un cuento infantil o se
trate de un guión radiofónico. Sólo le dejo salir cuando se
trata de una letra para un grupo pop; creo que oster no
está especialmente interesado en este tipo de cosas .
Cuando escribí Memorias de una vaca, una fila entera del
teatro estaba llena de estudiantes de 13, 14 ó 15 años, . . ."

Luze joko luke adibide zerrendak, baina honetatik guztitik atera daitekeen

ondorietako bat izan liteke haur eta gazte literaturaren definizioan hartzailea

izan behar dugula kontutan . Hartzaileak dituen jarrera eta ezaugarriengatik

ere abiatu beharra dago kontzeptua zehazterakoan . Baina hartzailea zein den

eta nolakoa den ere kontutan izan beharko dugu .

W.H. Auden-ek dioenez (1974 : 37), izan daitezke helduentzat bakarrik onak

diren liburuak, baina ez haurrentzat soilik onak diren liburuak, eta ideia hau

beti izan behar dugu presente haur eta gazte literaturaz hitz egiterakoan . Izan

ere, haur eta gazte literatura ez da haurrek edo gazteek irakurtzen, ulertzen

eta disfrutatzen duten literatura ; beraiek ere irakur, uler eta goza dezaketena
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baizik. Beraz, helduen literaturan erabilitako irizpide berberak erabil daitezke

hauetan ere, baina horretaz gain beste zerbait ere har daiteke aintzakotzat :

ulermena (eta ez bakarrik hizkuntz kriterioekin, baita kultur esperientziaren,

jakituriaren, edota gure espektatiben arabera ere) .

ormalista errusiarrek hizkuntzaren arroztasuna, erabilera bitxia, berezia,

arraroa . . . planteatzen baldin bazuten, haur eta gazte literaturan arroztasun

hori bi mailatan aztertu behar dugu : gure perspektibatik, eta haurren

ikuspuntutik ere bai .

Agian, haur eta gazte literaturak planteatzen duen zailtasunik handiena,

irakurle multzo horren harrera neurtzeko moduan izango genuke ; haur eta

gazteen ikuspuntua gureganatzen . Haurtzaroa da gizakion bizitzan aldaketa

handiena gertatzen den garaia, gure esperientzia eta bizipena garai txiki

batean biderkatu, hirukoiztu egiten da, munduaz dugun ikuspegia aldatu, . . .

gure espektatibak handitu, ezberdindu, aldatu, eta esperientzia, baita

literarioa ere, gehitu . Haurra zein gaztea garatze prozesu batean guztiz

sarturik dagoen gizakia da, etengabeko aldaketan, eta ezaugarri hauek zaildu

egiten dute haur eta gazte literaturaren kontzeptua zehaztea, beraien

definizioa zaila den neurrian .

Harreraren teoriak, formalismoaren jarrerak baztertuz, hizkuntzaren erabilera

literarioaren teoria jorratzen du, teoria poetikoaren objektua birdefinituz

historikoki bereiztuta dagoen giza eta komunikazio praktikatzat, non

hartzaileak zeinuen interpretazioan eta adieraziaren sorreran subjektu

funtzionalaren papera hartzen duen. Honek, haur eta gazte literatur arlora

ekarrita, lehenago aipaturiko "kontatzeko beste era bat", "publiko konkretu bat

presente izatea" eta horrelakoak dakartza .

Marisa Bortolussik dioen bezala (1985: 132) "diskurtso aldatuak inplikatzen

duen irakurketa edo harrera hartzailearen izaerak jarritako eskakizunetara

moldatu behar da" ; eta zentzu honetan, M . Dahrendorf-ek (1980 : 16)

ikuspuntu pragmatikoa bultzatzen du, komunikazio baldintzak aztertuz eta
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geroko eta oraingo haurraren egoera kontutan hartuz : "Irtenbidea, beharbada,

haur literaturaren estetika berri bat litzateke, «konpromezu-formula» baten

bidez sortu . Estetika berri horrek alderdi biak zaindu beharko lituzke : alde

batetik, «egingarria» eta «gehigarria» bereizteko ahalmena, eta bestetik,

mezuaren ulergarritasuna -errealitatea serio aztertuz, sozializazioa barne

hartuz- eta badenari kritikoki aurre egiteko eta etorkizunaz pentsatzeko

esijentziarekin lotzeko ahalmena ."

Harreraren teoriako W. Iser-en irakurle inplizitoa (1987 a), H.R. Jauss-en

espektatiben muga (1982), S . ish-en irakurlearen esperientzia (1972), M .

Riffaterre-ren gaitasun literarioa (1970) . . . eta N . Holland (1975) eta D. Bleich-

en irakurlearen psikologia (1978) aztertu beharko ditugu, besteak beste,

haurra eta gaztea ere irakurle denean .

Baina hauekin guztiekin hasi baino lehen, ikus ditzagun haurrentzako

idazkietan emaniko komunikazio ekintzetan dauden baldintza pragmatikoak .

Eta hauek ezagutzeko, azter dezagun nola funtzionatzen duen haur produkzio

literarioak .
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Morala eta Ideologia .

Haurrentzako liburuen inguruan ia beti egon da helburu morala . Haurra hezitu

behar zenez gero, berari zuzendutako testuetan ideiak, irakaspenak,

mezuak. . . sartu izan dira .

L. Carroll eta J . Verne bezalakoei esker hasten da baztertzen helburu hori

haurrentzako testuetan ; hala ere, gaur egun oraindik testu moralizatzaile asko

dugu gure artean ; ideia erlijiosoak edo politikoak hain ugariak ez badira ere,

egun, "ohitura onak", elkartasun sentimendua edo naturaren defentsa

bezalako ideiak aurki daitezke haurrentzat idatzitako idazlanetan .

Helburu moralizatzailea -testu estetiko batean ezkutaturik-, helburu estetiko

horretan egileak duen mesfidantzaren, federik ezaren adierazlea da ; mende

honen bigarren zatian Plazido Muxikak euskaratutako Noni eta Mani (1952)

edo Mendiko argia (1953) liburuetan oso garbi ikus daiteke hori . Sormena

erreprimitu eta irudimenaren boterea, baita estetikarena berarena ere,

ezabatzen du . Liburuon lehenengo helburua mezu horren igorpena litzateke .

Egia da, bestalde, ideologia beti dagoela presente, informazioa azaltzeko

instantzia formaletan, besterik ez bada . Gainera, haur eta gazte literaturan

bada oinarririk gabeko uste bat, haur liburua haurrentzat denez, guztiz

inuzentea, neutroa, dela. Idazle, kritiko, guraso eta gainerako guztiek

ideologia neutrala dutela, eta hori, arestian aipatu bezala, gezurra da, ezin

baikara apolitikoak izan . Zoritxarrez, estetikaren eta moralaren arteko borroka

horretan, askotan morala aurretik jarri da literaturaren kalterako, eta horren

ondorioz literatur maila ez zuten liburuak plazaratu dira haur eta gazte literatur

liburutzat .
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Liburuetan ideologi mezuak hiru modutan aurkezten dira :

-egilearen ikuspuntuaren bidez .

-"berez"ko egoeren bidez .

-ideologia pasiboaren bidez .

Lehena da, dudarik gabe, harrapatzen errazena . Tolstoik XX . mende hasieran

erreibindakatzen zuena. Gaur egungo liburu ekologistetan argi eta garbi

ikusten dena, Hodeia (G . Pausewang, 1991) liburuan bezala, istripu nuklear

bat azaltzerakoan eta irakurlearengan indar nuklearraren erabilerari buruzko

gogoetak eragitean . Edo gure Euskal Herrian idazleak, literatur lanetan, muga

politikoak markatzen dituenean ; A . Epalzak (1994) Lur zabaletan bere

liburuan Nafarroako eta Iparraldeko pertsonaiak aurkezten dizkigu herri

batekoak -Euskal Herrikoak- direlarik .

"Berez"ko egoerak eta ideologia pasiboa hasiera batean ez dira aurrekoa

bezain indartsuak, baina etengabe ageri den mezua da . Gaur egun W.

Disneyk eta abarrek igortzen duten diruaren kultura ari gara jasotzen, baina

mezu hori ez dugu Euskal Herrian bakarrik jasotzen, baita Indian edo Egipto

bezalako herrialdeetan ere .

Edo emakumearen inguruan islatzen eta igortzen den irudia . EEBBetako

emakumezkoen erdiak baino gehiagok Ian egiten du etxetik kanpo, baina

haur eta gazte literaturako liburuetan hori ez da agertzen . Oraindik ere

emakumea etxekoandre soila da ; erabakiak eta boterea aldiz, gizonen

eskuetan daude haur liburuetan .

Honen aurrean, ideologi mezu horien aurrean, alde batetik haurrari bere

herriko literatura azaldu behar zaio, erakutsi ; Egiptoko haur batek ezagutu

dezala herrialde arabiarren kultura . Eta beste aldetik, zorrotzagoak izan behar

dugu literatur testuen mezu ideologikoaren aurrean .

Rhonda Bunbury eta Reinbert Tabbert-ek eginiko ikerketa baten arabera

(Bunbury, R . eta Tabbert, R . 1989) honako ondorioa atera dute: Afrikako
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zenbait herrialdetan herri garatuetatik ari direla inportatzen haur liburuak,

baina era berean bertako haur eta gazte literatura legitimatu duten herriak

asko irabazten, lortzen, ari direla; edo helduentzako idazten dutenek

haurrentzat ere egiten dutela herri horietan . Gobernuak ahozko kultura ari dira

bultzatzen eta nazioarteko erakundeak bertako haur literaturaren alde agertu

dira (multinazionalen kontrako borrokan), bertako kultura eta folklorea,

idatzizko kulturarako igorpen moduan erabili nahi dutelarik .

Euskal literaturaren kasuan Xabier Etxaniz eta Maite Mendibururen Ian

batean (1990) gizon eta emakume idazleen portzentaiak aztertzen dira bai

haur eta gazteen bai helduen literaturan, baina hori baino adierazgarriago

dena, haur eta gazte literaturako bost liburu berritan sexu tratamendua nola

ematen den ikusten da, ondorioak bistakoak dira, "berez"ko egoera horietan

emakumea etxeko lanetan aritzen da eta gizona da etxetik kanpo Ian egiten

duena, pertsonaiak gizonezkoak dira, rol garrantzitsua gizonezkoari dagokio,

e.a . Baina agian argiagoa da ilustrazioaren papera ideologi mezu

transmisioan ; aipatu artikuluan horren adibide bat agertzen da . J .

Ormazabalek (1986) idatzitako Maripertxenta liburuko ilustrazio bat dator,

Arrastaluk egina ; bertan etxe bateko sukaldea agertzen da, ama afaria

prestatzen, alaba mahaia jartzen eta aita irratia entzuten egunkari bat duelarik

eskuan eta lasai-lasai eserita. Ilustrazio horrek ideologia bat transmititzen

digu, pasiboki, baina ideologia bat . "Antza denez, etxeko lanak, euskal haur

literaturan behintzat, emakumeen kontua dira ; badirudi Euskal Herrian oso

emakume gutxik Ian egiten duela etxetik kanpo; ematen du Ian

garrantzitsuenak gizonezkoen eskuetan daudela . Eta liburuak irakurtzean ez

gara ohartzen, haurrek ez dute ezer berezirik nabaritzen, gu ez gaitu

harritzen . . . normaltzat hartzen dugulako" (Etxaniz, Mendiburu, 1990 : 95)

Izan dira beste azterketa batzuk haur literatura eta ideologi mezuak ikertuz

(Mariasun Landa, . Orquin, eta abar) eta horietako batean bere kezkak

planteatzen ditu Peter Hollindalek (1992) haur liburuak lantzerakoan . Era
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askotako galderak planteatzen ditu ikerlariak, liburuetan agertzen diren

baloreak, bukaera zoriontsuek duten eragina, liburu klasikoen balore radikal

eta subertsiboak, . .. edo bukaeran azaltzen duen galdera :

"Nortzuk dira nobela batean 'ez dauden' pertsonak?" (1992 : 40), alegia,

zergatik dira ikustezin zenbait pertsona, zergatik agertzen dira beti ideologi

dominatzaileko partaideak (ekonomi maila, arraza edo sexua kontutan izanik) .

Azken finean, Peter Hollindalek proposatzen duena haur eta gazte literatur

liburuen inguruko analisi bat da. Inuzentzia alde batera uztea eta liburu

hauetan ezkutatzen den ideologia ere aztertu beharra .

80ko hamarkadan eztabaida zabal bat planteatu zen literatur tradizionalaren

inguruan, ahozko ipuinen inguruan zehazki . Kritiko batzuen ustez ipuin hauek

oso karga ideologiko handia dute : bai politikoki, klase banaketekin (erregeak,

laborariak, aiton-semeak, . . . klase hauen arteko mugak eta klase banaketa hori

ontzat ematea), bai gizarte mailan (emakumearen papera, esaterako) . Kritiko

horien ustez, horrelako

	

ipuinak oso klasista eta matxistak dira . Baina,

bestalde, badaude beste ikerlari batzuk ipuin horien alde onak goraipatzen

dituztenak (B. Bettelheim -1977- izango litzateke honen adibide garbia) .

Azken hauen ustez ipuin tradizionalek bestelako baloreak ere transmititzen

dituzte (laguntzea, esku zabaltasuna, elkarrekin lan egitea, . . .) eta gainera

ipuinok haurraren garapenerako oso baliagarriak direla, funtzio iniziatikoaren

bultzatzaile direla defendatzen dute .

Gure artean M . Landa izan da puntu hau aztertu dutenetako bat eta antzinako

ipuin klasista eta matxista horien aurrean ipuin berri aurrerakoien alde egiten

du idazle donostiarrak . Gure ustez, ideia honekin ados egonda ere, alde

batetik denbora jauziak (ez dugu ahaztu behar ipuin tradizionalen hasieretan

agertzen den denbora saltoa animaliak eta landareak mintzatzen ziren

garaira, edo antzinate batera) eta garai aldaketak mugatu egiten dute ipuin

hauen eragina, eta beste aldetik Bettelheim eta antzeko ikerlarien iritziarekin
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bat gatoz ; beraz, ipuin tradizionalak ideologia baten transmisio katea badira

ere, badituzte beren baloreak eta guk, gaur egun, erabili behar ditugu, gozatu,

kontatu, irizpide kritiko batekin .

olklorea berreskuratu behar dugu, herriaren jakituria gureganatu, baina, ikusi

dugun bezala, kontu izanik literatura guztiak transmititzen duen

ideologiarekin, nahita edo "berez", aktiboki edo pasiboki . Baina, era berean,

kontuz ibili behar dugu liburuen erabilpen didaktikoaren aurrean, testua

irakasteko tresna moduan erabiltzen denean . Hauxe izan baita orain arte haur

eta gazte literaturan emandako gaizki ulertu eta kalterako irizpide ugarien

sorburua: berez literatur elementuak ez dituzten lanak, haur eta gazte

literaturan sartu nahi izatea . Baina honetaz hitz egingo dugu aurrerago .



Merkatua .

Haurrekin zerikusirik duten elementuen merkatua nahikoa berezia da . Erabaki

gunea ia beti hartzailearengandik kanpo dago . Normalean merkatu legeak

gero eta zorrotzagoak direnean, eta gainera norberaren erabakitzeko

gaitasuna ahultzen ari denean (publizitatea, erosketagunea, eskaintzak, . . .),

erabakiak hartzeko gaitasun hori gero eta txikiagoa da, baldin badago,

haurren kasuan .

Liburu baten prozesu katea honako hau litzateke laburbilduz :

idazlea-testua-irakurle kritikoa-idazlea-testu berria-irakurlea. . .

Baina eskema hori liburuaren sorketari dagokio ; merkatu legeei begiratuz

gero, berriz, askoz gehiago korapilatzen da, kanpoko elementu ugarik hartzen

baitu parte prozesu guztian .

Peter Huntek (1991 :158 eta 160) erabiltzen duen eskeman oinarrituz, honako

hau jarriko genuke gure haur eta gazte literatur produkzioaren eskematzat :

25
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Haur Berezitasunak amilia

	

Generoaren
Ezaugarriak

Haurtzaroaren edo

	

Gizartearen
Haur Liburuaren

	

Eragina
Eragina

EGILEA-LIBURUA

Publizitatea

1
ARGITALETXEA

Irakaskuntz
~

	

argitalpenak

Aholkulari . Irakurle . Maketatzaile . Marketing

1
Banatzailea

Kazetari

	

Kritikoa
espezializatua

	

0-
Liburudenda

Haur-aukera. Irakasleak amilia Komunikabideak Liburu-saltzailea

Espezialista

	

Unibertsitaria

HAURRA

Eskema hau helduen literaturara eramanez gero, horko zenbait elementu

desagertu egingo lirateke . Irakaskuntz argitalpenak, edo amilia instituzioak

idazlearengan duen eragina, esaterako. Irakurlearengana iristeko unean

dauden irakasleak eta amilia ere kendu egin beharko genituzke ; eta azkenik

idazleak haurraren berezitasunak edo haurtzaroa eta haur liburuen eragina

kontutan izan beharrean, irakurle helduaren berezitasunak eta helduen

literaturatik jasotzen duen eragina jarri beharko genituzke .

Dena den, aldaketa handienak eskemaren bi muturretan gertatzen dira,

egilearengan eragina duten elementuetan eta irakurlearengana iristeko azken

pausuan .
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Merkatuaren legeei begira, eta hasieran aipaturiko liburu baten prozesu

katea: idazlea-testua-irakurle kritikoa-idazlea-testu berria-irakurlea . .. normala

da haur eta gazte literaturan narratibaz bakarrik aritzea . Poesia eta antzerkia

ez dira kaleratzen (euskaraz esku bateko hatzekin konta daitezke haur poesi

liburuak eta beste hainbeste esan genezake antzerki lanei buruz), ez dira

gomendatzen erabakiak hartzeko dauden gune garrantzitsuenetan, eskoletan .

Honek guztiak badu zerikusirik bai aurreko puntuan komentatutako

literaturaren erabilpen didaktikoarekin, bai geroago aipatu dugun haurraren

harrera estetikoarekin eta honen inguruan dagoen informazio ezarekin edo

errazkerietara jotzeko joerarekin .

Okerra da merkatuaren legeak argitaletxeei leporatzea, ezta egileei beraiei

ere. Gaur egun haur eta gazte literaturan elementu asko daude produkzioan,

interes ugarik hartzen dute parte . Egia da argitaletxeak (edo beraien

aholkulariak) oso garrantzitsuak direla prozesu honetan, baina, era berean,

saltzaileak, eskola mundua, komunikabideak, espezialistak eta kritikoen lana

ere aipatu beharrean aurkitzen gara .

Helburu komertzialak oso indartsuak dira ; euskal liburugintzan ate honetatik

hasi dira sartzen estatuko argitaletxeak ; euskal produkzioan haur literaturak

hartzen du liburugintza osoaren laurdena, gazteleraz urtero 4.500 liburutik

gora kaleratzen dira haur eta gazte literaturan, . . . eta gainera liburuen kopurua

alde batera utzita, tiradak ikusita, argi eta garbi azaltzen da esparru honen

garrantzia merkatuan .

Baina helburu komertzialak hain handiak izanda, merkatuan mantendu

beharrak edo leku bat egin beharrak, haurra kontsumitzailetzat hartzeak,

horrek guztiak eragin dezake liburuak gaizki erabiltzea, gutxi mimatzea,

adierazmoldeak ez zaintzea, literatur estiloa bigarren maila batera pasatzea .
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Literatur testuen adaptazioak.

Merkatu legeak hala aginduta edo haurtzaroari buruzko ideia sinplea

izateagatik, edo agian uste bi hauen konbinaketa batengatik, kontua da,

denok ezagutzen ditugula literatur testu ezberdinen adaptazioak haurrentzat .

Askotan literatur testuen interesa eta balioa "aprobetxatu" nahi izaten da,

beste zenbaitzuetan idazlanaren balio "didaktikoa" ; kontua da, arrazoi bat zein

bestea dela kausa, jatorrizko literatur testuen pobretzea gertatzen dela, eta

gainera idazlan horiekiko interesa desagertarazten .

Gazteleraz, esaterako, urtero argitaratzen dira Perraulten ipuin batzuen

ehundik gora aldaera ezberdin ; batzuek ia-ia ez dute testurik, beste batzuek

jatorrizko gordintasuna ezabatuta dute, hurrengoek idazle berri baten estiloa

lantzeko balio dute, zenbaitzuek protagonista modernoak dituzte, eta abar .

Euskaraz gutxi dira egiten diren adaptazioak, itzulpenetan bakarrik ematen

dira eta hauek ere normalean kanpoko argitaletxe batzuekin eginiko

koedizioetan eta. Hala ere, haur eta gazte literaturan, bere osotasunean

hartuta, nahikoa fenomeno arrunta da adaptazioarena . Bat baino gehiago

harritu da Ali Baba eta berrogei lapurrak liburua (1994) irakurtzean Morgiana

neskamearen garrantzia ikusi duenean, edo "Txanogorritxu" ipuinaren

jatorrizko bukaera ezagutzean .

R. Sanchez erlosiok (1990: 15) dionez "irakurleari begira eginiko moldaketa

(linguistiko) guztiak perbertsio linguistikoa dira eta hartzailearenganako

mesprezu ekintza", izan ere irakurlearen gaitasuna pobretzen ari gara

moldaketa hauen bidez .

Adaptazioak egiterakoan (batik bat idazlan klasikoen adaptazioak, Altxor

uhartea, Gulliver-en bidaiak, Mark Twainen lanak, Jules Vernerenak, Kipling,

eta abar) jatorrizko idazlanen laburpenak egiten dira ; deskripzioak, literatur
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irudiak, narratzailearen gogoetak . . . gutxituz edo kenduz. Euskaraz, esaterako,

R .L. Stevensonen Treasure Island liburu ezagunaren hiru bertsio ditugu, bata

jatorrizko testuaren itzulpena (Altxor uhartea, 1991), eta besteak gazteentzat

eta hizkuntza ikasten ari direnentzat eginiko adaptazioak (Altxorraren uhartea,

1985 eta Altxor uhartea, 1994) . Nahikoa da hiru testuak konparatzea, arestian

aipaturiko irudi kenketak, gogoeten murrizketa eta abar ikusteko, testuaren

pobretzeaz jabetzeko .

Badira bestelako adaptazioak ere, ideologikoak . Gordinkeria, bortizkeria,

adierazpen zenbait, edota iritziak kenduz, bigunduz . Bigarren moldaketa

hauek ipuin tradizionaletan egiten dira gehienbat .

Dena den, bai kasu batean bai bestean jatorrizko testua literarioki pobretzeaz

gain, irakurleak etorkizunean izan dezakeen irakurtzeko nahia ere ezabatzen

ari gara. Haurrak uler dezan, testuaren balio literarioa gutxitzen ari gara .

Adaptazioen kontrako arrazoi hauen aurka merkatua dugu . Argitaletxeen

interes komertzialak eta erosle kopuru handia elkartzen dira . Betiko ipuinak,

ezagunak diren neurrian, ondo saltzen dira eta argitaletxearentzat oso

errentagarriak dira, egile eskubiderik ez dutelako eta salmenta nahiko ziurra

delako, hots, arriskurik gabeko liburuak direlako .

Arrazoiak arrazoi, adaptazioak ugari dira haur eta gazte literaturan, ugari eta

era guztietakoak, baina ia-ia beti balio estetikoaren kontrakoak,

literaturtasunaren kontrakoak. Testu neutroa bilatzen dute, zailtasun

linguistikorik gabea ; aberastasun literarioa eta adierazpen ugaritasuna

ezabatzen dira . Azken finean, haur eta gazte literaturaren balioa jartzen da

zalantzan .

Moldaketetan, bestalde, egokitzailearen ikuspegia agertzen da . Ezabatzen

dituen adierazpenetan, sartzen dituen hitzetan, kendutako pasartetan,
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azpimarratzen diren piezetan, . . . egokitzaileak bere ideologia, bere ikuspuntu

morala jarriko du testuan .

Euskal letretan honelako zerbait sumatzen da R . M. Azkuek (1941?-1947)

bildutako testuetan nabaritzen edo sumatzen da egilearen ikuspegi erlijioso

morala; Europako ipuinetan maitagarri onaren betebeharra Ama Birjinak

egingo du hemen, "Kukubel" ipuinean gertatzen den bezala Kukubeli txilibitua

-elementu harrigarria- ematen dionean ; edo ipuinen kutsu eta zama

erlijiosoa azaltzen duenean "Mailabiko sermolaria" izenekoan edo "Ezkunt

hadi, ezkunt" ipuinaren hasieran ikusten den bezala : "Zer da ezkuntzia? -

galthatu zian behin aphez batek . . ." (1942:143) . Ikuspegi hau ipuinetan zehar

ere ikus daiteke : "Jainkoak egun on dizula" (331), " . . .zoaz aterik ate eskean

eta Yainkoa lagun dakizula" (388), "Goiz yaiki ta goian egon, Yainkoak dizula

egun on ." (404) . . .

Zoritxarrez gorago aipaturiko arrazoi komerzialak direla eta, oso zabalduak

daude adaptazioak haurrentzako liburuetan, eta oso zabaldua dago

adaptazio horiek haur literatur subproduktutzat hartzea eta neurri horretan

haur eta gazte literaturaren kalitate gutxiko ustea zabaltzea .

Gure ustez, haur eta gazte literaturan ez da sinplekeriarik onartu behar ;

diskurtsoak zaindua, kalitatezkoa, landutakoa, izan behar du Literatura izan

dadin, haurrentzako izanik helduek ere irakur dezaten, haurrentzako izanik

helduek ere goza dezaten testuaren irakurketarekin, alderantzizko hainbat eta

hainbat testutan gertatzen den bezala .
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Zaila da haur eta gazte literaturaren esparrua mugatzea, edo gaur egun haur

eta gazte literatura horren barruan sartzen duguna zehaztea. Duela gutxi arte

zegoen liburugintzaz gain, ikusentzunezko bitartekoak ditugu : irratsaioak,

telebista saioak, komikigintza, . .. Ez gara hasiko hauen guztien azterketa

egiten, berriak dira eta garatze prozesu hasi berrian baitaude ; horretaz gain,

liburugintzaren arloan ere nahikoa Ian dago haur eta gazte literatura

mugatzen. Dena den, egun, hiru iturri nagusitik edaten du haur eta gazte

literaturak :

-bereziki haurrentzat idatzitako lanetatik

-helduentzat izanik haurrek bereganatu dituztenetatik

-folkloretik .

Badirudi ez dagoela zalantzarik lehenengo multzoari dagokionez. Mariasun

Landaren Julieta, Romeo eta saguak liburua (1994) haurrentzat idatzitako

kalitatezko literatur lana dugu . Entretenigarria, arina, irakurketa maila

ezberdinak dituena, hizkuntza zaindu eta bitxi batez idatzia eta, gainera,

gizakion ekintzak, bizimodua eta jokaerak saguen ikuspuntutik azaltzen

dituena. Hots, figura literarioak erabiliz .

Zalantzarik ez dagoela ematen duela esan badut ere, badira idazlan hagek

literatur lantzat onartzen ez dituztenak: haurrentzat egin diren momentutik

idazleak muga bat jarri behar izan omen diola bere sorkuntzari eta, beraz,

idazkiaren literaturtasuna mugatu, estutu, gutxitu edo ezabatu egiten omen

duela. Azken uste hau haur eta gazte literatur kritiko ugarik botatzen du atzera

eta literatur lanen literaturtasuna defenditzen (haurrentzat egin ala ez) .
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Lehenengo idazlan multzo honetan sartuko lirateke gaurregun argitaratzen

diren haur eta gazteentzako idazlan berri gehienak, baina era berean multzo

hau da haur eta gazte literaturaren inguruko eztabaidak pizten dituena . Izan

ere literatur lanen ondoan badira gaur egun literatur baliorik gabe edo beste

helburu batzuk izanik argitaratzen diren liburuak. Alde horretatik literatur

kritikoari dagokio zehaztea noraino heltzen den haur literatur liburua eta

noraino haur liburua besterik gabe .

Bigarren idazlan multzoan idazle klasikoen lanak sartuko genituzke, gaur

egungo zenbait libururekin batera . R. L. Stevensonen Altxoruhartea (1991)

genuke hemen adibideetako bat . Edo hain ezagunak diren J . Swiften Gullŕver-

en bidaiak (1990), R. Kiplingen Kim (1990), Julio Verneren lan gehienak, e .a.,

euskaraz ditugun adibide batzuk jartzeagatik .

Hauek guztiek helduentzat idatzitako literatur lanak ziren, baina haur eta

gazteek ere gustura irakurri dituzten lanak izanik, beren literaturaren

ondasunera pasatu dira .

Gauza bera gertatzen da gaurregungo zenbait idazleren lanekin ; Gerald

Durrellen hainbat liburu berdin-berdin irakurtzen dituzte heldu eta gazteek,

Gassan Kanafani idazle palestinarraren Hombres al sol (1991) nobela

gazteen sailean komentatu zuen Bartzelonako Cuadernos de Literatura

Infantil y Juvenil (CLIJ) aldizkariak. .- muga oso mugikorra da eta . G. Orwellen

Abereen etxaldea (1982) euskaraz haurrentzako liburua den bitartean,

gazteleraz helduentzako sail batean bakarrik dago kaleraturik ; edo Manuel de

Pedrolo (1989) idazle kataluniarraren Bigarren jatorriko makinizkribua

euskaraz helduentzako Elkar argitaletxeak duen Literatura sailean plazaratu

den bitartean, katalanez edo gazteleraz gaztetxoentzako sailetan kaleratua

da. Errealitate honi irtenbide eman nahian, argitaletxe batzuk haur eta gazte

literatur sailetako irakurlea haurtzarotik zahartzarora "mugatzen" dute . Alegia,

liburu bat haurrentzat ona bada, helduentzat ere ona izango da . Jakina,
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zenbait liburuk ikutzen duten gaia edo duten tratamendua dela eta,

interesgarriagoak gertatzen zaizkie adin bateko haurrei beste batekoei baino

("Hiru txerrikumea" ipuinaren kasuan, esate baterako, 9-10 urteko haurrentzat

interesa galtzen duenean) ; hala ere, helduen irakurketa batetik, irakurketa

estetiko batetik, ipuin horiek onak dira .

Bigarren multzo honetan, beraz, haurrek urteetan bereganatu dituzten

helduen literatur lanak sartuko genituzke .

Eta, azkenik, folklorea dugu, hasiera batean haurrentzat ez zen jakituria,

pentsaera, kultur ondarea ; eta urteen poderioz haurren literatur mundura

txokoratu den altxorra, edo haurrek beren balio poetikoa bereganatu duten

esparrua .

Batzuen ustez "ahozko literatura" terminoa berez inkongruentzia bat bada ere,

ez dira iritzi berekoak zenbait literatur kritiko, literaturan agertzen diren

prozedura estetiko gehienek ahozko testuetan baitute oinarria . Costanzo di

Girolamok (1982: 107) egunkari, eskutitz, oroitzapen eta antzekoekin

parekatzen du ahozko literatura . "Eskutitza, egunkaria, oharren koadernoak,

oroitzapenak . . . literatur gustuak, zenbait kasu konkretutan, literaturtasunera

erakarri dituenak . . . Gauza bera esan daiteke material tradizionalei buruz, hala

nola herri ipuinak, antzinera klasikotik literatura ofizilaren arlora ekarriak,

deformazio gehiago edo gutxiagoz, oinarrizko operazio baten bidez :

transkribaketa, edo hobeto esanda, aldaeretako baten transkribaketa" .

olklorearen barruan herri oso baten jakituria transmititzen da . Igarkizunek,

esaerek, ipuinek, . . . ahozko kulturaren herri jakintza erakusten digutela dio

Walter J. Ong ikerlariak (1987: 138) . R. M. Azkuek bere lan handiari izenburu

hori jarri zion : Euskalerriaren Yakintza ,esaera, ipuin, jolas eta kanten bidez

Euskal Herriaren usteak, jakituria, pentsaera, transmititu izan delako

belaunaldiz belaunaldi . Eta jakintza honen barruan, gizakiok ditugun kezkei

erantzunez, kontatzen ziren leíendak eta ipuinak ; arazoen aurrean dugun edo
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ezagutzen dugun esperientzia azaltzeko erabiltzen ziren esaera zaharrak, . . .

Bai, folkloreak gizakion barne-kezkei ematen zien erantzuna . Ez bakarrik

hemen, baita Txinan edo Hegoamerikan ere ; eta horregatik folklorearen

unibertsaltasuna. Euskal Herriko ipuin tradizional baten antzeko aldaera aurki

dezakegu Txinako herri ipuinetan (Etxaniz, 1995) .

Baina gauza bera esan genezake Txinako eta Hegoamerikako ipuinen artean

(eguzkiaren bila doan neskaren gaia agertzen zaigu leku bietan) edo gure

Mari Xor, Europako erdialdean "Marierrauskin" dena edo Txinan "Bi ahizpak"

ipuineko pertsonaia. Kasu guztietan pertsonen barruko beharrei erantzuteko

sortzen ziren ; Lurraren borobiltasuna ezagutzen ez zen garaian eguzkiaren

joan-etorrien zergatiari erantzuteko edo ulertzeko txinarrek "Malek eguzkia

bisitatzen du" izeneko ipuinaren bidez ematen zioten erantzuna ;

eskuzabaltasunak duen esker ona R . M. Azkueren "Burusi erdia" ipuinean

azaltzen zaigu semeak aitari esaten dionean aitonari eman behar dion burusi

erdia gorde dezala bere zahartzarorako, zuhurkeriaren kalteak argitzeko egile

beraren "Urrezko izara" ipuin laburra, zeken izatearen ordaina "Errege-zorria"

ipuinean ikus daiteke edo ingurukoak hobeto ezagutzeko bere burua

hildakotzat ematen duen pertsonaren "Biziak ezagutzeko il" ipuinean, adibide

batzuk jartzearren .

Euskal Herrian, supazter txokoan, Barbierren hitzak erabiliz, kontatzen ziren

iluntzean ; Iparrameriketan neguan sutondoan tribuko zaharrek egiten zuten ;

Afrikan ere, batik-bat neguan, kontatzen ziren, natura lotan dagoenean eta

gaztetxoek pentsatzeko eta ikasteko denbora dutenean .

Baina urteak joan ahala, folkloreak transmititzen zuen jakituria hori desegiten

joan da; erlijioak inposatutako egiak herrien usteak gezurtatu egiten ditu,

zientziak demostratu du usteak erdiak ustel direla, gizakion eboluzioak jakituri

balio gabe utzi du folklorea neurri handi batean eta, orduan, narrazioen,

ipuinen, mitoen, leienden, esaeren eta abarren balio estetikoa besterik ez da

geratu, haurren gozamenerako material bilakatuz .
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Horregatik esan dezakegu urtetan ahoz aho transmititu den jakituria hori,

Ongek (1987: 20) "lehenengo ahozkotasuna" izendatzen duen hori, egitura

zehatza duten elementuez osaturik dagoela (gogoratzeko errazak, laburrak,

elementu errepikatuen erabilera, . . .), helduen mundutik pasatu dela haurren

arlora, filosofia eta interpretazioaren mundutik, atsegin, jolas eta

entretenigarritasunera. Ongen hitzak erabiliz (1987: 82-83) pertsonen arteko

joan-etorriko harreman bizi batean mantentzen dira haurtzaroan, helduon

erantzunik gabeko idatzizko harremanaren ordez .

Gaur egun folkloreak, bai hemen, bai herri garatuetan dituen arazorik latzenak

transmisio katearen hausturaren eta kode aldaketaren ondorioz sortu dira .

Egun, familiaren egitura ez da duela berrogei urte bezain sendoa, aitona-

amonen eta biloben arteko harremana gutxitu egin da; etxe barruan ere

aldaketa ugari gertatu dira eta guraso-umeen arteko komunikazioa ezberdina

da; sarritan telebista ("bigarren ahozkotasuna") bihurtzen da etxeko jaun eta

jabe, bere inguruan ematen baita bizitzaren zati handi bat . Normala izango

da, beraz, ahozko literaturaren transmisio katearen hausturaz hitz egitea ;

giroa aldatu da, baita egoera eta familiakoen arteko harremana ere .

Eta transmisio haustura honez gain, kode aldaketa bat eman da . Ahozko

literaturako mundu erreferentziala landa da, animaliak, landareak, landako

lanak . . . eta gaurregun gure haurren arteko askori arrotza zaio mundu

erreferentzial hori . "Mandoa saldu eta astoa erosi" esaera ez du ulertuko

abere hauen ezaugarriak ezagutzen ez dituen batek, gure aitonak "Audi bat

saldu eta 127 bat erosi" ulertuko ez zukeen bezala .

Dena dela, transmisio haustura hori gutxitu egin da literaturari, ikerketa-lanei

eta bilketa-lanei esker. Baladen inguruan "Maria Goyri" mintegiak egindako

lana : Euskal Baladak, antologia eta azterketa , ipuingintzan Barbier (Supazter

sokoan), Azkue (Euskalerriaren Yakintza), Barandiaran (El mundo en la mente

popular vasca), Arratibel (Kontu zaarrak) . . ., dekorazio olerkietan A . Lertxundi

bere "Maria Goikoarenak" edo "Maria Goikoarenak eta bi" bildumekin
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esaterako, eta abar luze baten lanari esker (Lekuonatarren ahozko literaturari

buruzko Ian zabala, esaterako, edo I . Gaminderen ikerketa-lan zehatzak

muturreko adibideak jartzeagatik), jende horren guztiaren lanari esker gaur

egun corpus zabal eta aberatsa dugu literatura idatzian .

Mundu erreferentzialaren ulertze arazoa, kultur ezagupenen bidez edo

azalpenen bidez gaindi daiteke, arazoa gertatzen denean .

Beraz, dauden problemak eta zailtasunak present izanik, folklorea haur eta

gazte literaturako osagai dela esan daiteke, haurrek bereganatu duten

esparru bat dela, zenbait idazle klasikoren idazlanen antzekoa .



Haurraren definizioa .

Historian zehar, urte askotan, haurrak ez du nortasun propiorik izan . XVIII .

mendea arte haurra "pertsona heldua, eskala txikian" besterik ez zen .

Helduen jarrera eta izaera eduki behar zituen, janzkera bera ere helduena

zen, garaiko grabatuetan ikus daitekeen bezala ; XVI . mendea arte ia-ia ez

dago haurra protagonista duen pintura bakar bat ere ; XVII . mendetik aurrera

helduen janzkerarekin agertuko dira Rubens, Van Dick, rans Hals,

Rembrandt edo Velazquezen pinturetan .

EI Prado museoan "El príncipe don Baltasar Carlos", 1635ean-edo

Velazquezen ikasle batek pintaturiko koadroan, printzea ikus daiteke gizontxo

baten jantziekin : zapatak, belaunetarainoko frakak, bularra zeharkatzen dion

banda, bitxiak, . .. eta helduen posea eskopeta bati oratuz . XVII . mende

horretako pintorea izan zen Jean Nocretek Maria Teresa de Borbóni koadro

bat egin zion ; haur hori bost urte zituela hil zen . Koadroko haurrari lepotik

behera begiratuz gero, eskuaren detaileagatik bakarrik igar daiteke haur bat

dela modeloa, Maria Teresak daraman jantzia emakume batena izan

baitzitekeen .

Haurrak helduen bizitzan hartzen zuen parte ; lanean, kalean, haurrak eta

helduak elkarren ondoan egoten ziren . Herri ipuinak helduentzat izaten ziren,

helduei kontatzen zitzaizkien eta haiek, ordainez, kontalariari saria ematen

zioten sarritan . Perraultek, bere Contes en vers liburuaren hitzaurrean (1695)

haurrek ere irakur ditzaketela dio, dibertitu eta aldi berean ikas dezaten, baina

liburua helduentzat zen . Simonetta Ulivieri ikerlariak (1986 : 48) dioen bezala,

"haurtzaroa" oso berandu sortutako terminoa da, haurra ikustezina baitzen

gizartean, ez zuen nortasunik, helduen kumeak ziren -gizartetik kanpo

37
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zeuden- eta indartuz autonomo bihurtzen, helduen mundura pasatzen ziren,

historiako protagonistak izatera pasatzen ziren .

Pertsonak haurtzarotik errukitasunean hezi nahian, humanisten eragina

nabarituko da apurka-apurka irakaskuntza sisteman, eta jesuitenean batez

ere . Haurrari bere nortasuna edo berezitasuna onartzen hasten zaion

neurrian -Johann Amos Comenius pedagogoa (1592-1670) izango da

haurtzaroaren berezitasuna aipatzen duen lehena ; Orbis sensualium pictus

(1658) lehenengo haur liburu ilustratuaren egilearen ustez, haurra pertsona

osoa da- irakaskuntzak, heziketak, garrantzi handiagoa izango du ; eskolak

eta instituzioak sortuko dira . Jesuitek XVII . mendean 62 ikastetxe eta 40 .000

ikasle zituzten Espainian, baina mende bat lehenago bizi izan zen elipe II

izan zen arma-heziketaz gain letretakoa ere jaso zuen Espainiako lehenengo

printzea (J . Varela, 1986: 159-161) .

Lockek (1632-1704) aurrerapausu bat ematen du eta irakaskuntzari buruz hitz

egiterakoan, irakaskuntza horrek haurraren aptitudeak eta interesak kontutan

izan behar dituela defendatu zuen, eta XVI . mendean ikasleak hizkuntz -

latin- ezagupenaren arabera sailkatzen baldin baziren, XVIII . mendean

adinaren araberako sailkapena egiteari ekin zitzaion, adin ezberdinetan

trataera ezberdinak aplikatu behar baitziren . Hala ere, Rousseau izango da,

bere Emile (1762) lanaren bidez, haurraren nortasun propioa hezkuntzan

aplikatzen duen lehena ; hura izan zen heldu asko haurren mundura hurbildu

zituena, eta haurren heziketa aurrerakuntzarekin erlazionatzen lehena .

Ilustrazioaren atarian gaude eta aldaketa handia eman da gizartean, burgesia

indartuz nobleziaren aurrean . amiliaren balorea bultzatzen da eta seme-

alaben heziketak garrantzi handia hartzen du . Emile izan da ondorengo

pedagogi korronteetan eragin handienetako tratatua ; plazaratu zenetik izan

ditu alde eta kontrako iritziak (Parisko artzapezpikoa edo Parlamentua,

esaterako) baina XIX . mendearen bukaera aldera arte itxaron beharko dugu
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Rousseauk planteatzen duen "basati ona"ren irudia zalantzan jartzeko .

Rousseauren iritziz, ordu arte argitaratutako liburu guztiak baztertu behar dira

Campe De oeren Robinson Crusoe (1719) izan ezik; azken horrek heziketa

naturalaren adibidetzat hartu eta norberaren esperientzian oinarritutako

ikasketa naturala bultzatzen zuen, "basati ona"k erakusten duen bezala .

Rousseau da lehenbiziko aldiz argi eta garbi esaten duena haurra ez dela

gizon txiki bat, eta haurtzaroak ikusi, pentsatu eta sentitzeko era bereziak

dituela (J. Varela, 1986 : 170) .

Garai honetan sartuko litzateke de Mausek (1991 : 88-90) planteatzen dituen

gurasoen eta seme-alaben arteko harremanetako laugarrena : intrusioa,

gurasoak haurrengana hurbildu eta gogoaren bidez kontrolatu nahi izatea ;

haurra hobeto zaintzen da eta haur-heriotzak gutxitu egin ziren . Lloyd

deMausek sei garaitan banatzen du haurren eta gurasoen arteko harremana :

1- haurriltzea (IV . mendera arte), 2- haurruztea (IV-XIII . mendeak), 3-

zalantzazkoa (XIV-XVII . mendeak; haurra maneia daiteke), 4- intrusioa (XVIII

mendea, gurasoen eta haurren arteko harremanetan aldaketa handia

gertatzen da), 5- sozializazioa (XIX-XX. mendearen lehen erdia; haurra hezi

egin behar da, irakatsi egin behar zaio . . . aitak ere parte hartzen du haurraren

heziketan eta zaintze lanetan), eta 6- laguntza (XX . mendearen erditik ;

elkarlanaren garaia da) . Lehenengo hiru garaietan haurrarenganako

urruntzea dago, haur-heriotzak oso ugariak dira ; haurra lan egiteko,

laguntzeko pertsona bat da . Garai honetan, XVII . mendean eta aurrekoetan,

Elizabeth Wirth Marwick ikerlariak dioenez (deMausek, 1991 : 330) haurtzaroa

ez da kontutan hartzen, ez da aintzat hartzen, haur-heriotz ugarien aurrean

nolabaiteko tabua sortzen delako . Intrusioarekin batera, burgesiarekin batera,

agertuko dira haurtzaroa kontutan hartzeko baldintzak ; gurasoek, haurren bizi

itxaropena handitzean, horiengan jarriko dituzte beren esperantzak, asmoak,

ilusioak. Gaur egun, hasierako aro haietan gertatzen zenaren antzeko
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fenomenoa dugu hirugarren munduko zenbait herrialdetan : bizi itxaropena

oso txikia izanik, haurra ia-ia ikustezina da gizartean; zazpi-zortzi urtetik

aurrera gizon-emakumeen lanak egiten ikusten ditugu ; haurtzarorik gabeko

pertsonak dira.

Locke eta Rousseauren eragina ez da Europako mendebaldera bakarrik

mugatuko; Estatu Batuetan, hara doazen emigranteek eramango dituzte

pentsalari hauen ideiak; Errusian I . I. Betskoik, Catalina Handiaren gogokoa

zenak, 1760ko hamarkadan plazaratu zituen pentsalari hauen haur heziketari

buruzko ideiak. Urtero milioi erdi haur hiltzen zen Errusian ; ikaragarrizko lana

egin zen hamarkada horretan haurren eta haurtzaroaren alde .

Burgesiak lortutako neska-mutilen heziketa horretan (literatura didaktikoa eta

bat-bateko erabilera bultzatzen duenaz gain, literatura morala edo erlijiosoa

oinarritzat zuen heziketan), onartu egiten da haurra dibertitzeko aukera . John

Newberyk (1713-1767) ildo horretatik jo zuen Inglaterran: burgesiaren

haurrentzat 1750ean Juvenile Library plazaratu zuen .

rantzian Guizot legeak 1833an , eta batez ere Jules erru legeak, 1881 ean,

izango dira haur liburugintza bultzatuko dutenak, herriari ikasteko aukera eta

beharra ezarriz .

Lehendik ere bazeuden haurrak eskolaratzeko saioak, Joxe Azurmendik

(1985: 375) Iparraldean Estatu Orokorrek 1560an lehen irakaskuntza elizaren

eskuetan uztearen erabakia eta 1581 ean ume guztientzat ezarri zen eskolara

joateko obligazioa aipatzen ditu . Baina benetako aldaketa Ilustrazioaren

garaian etorriko da (iraultzaren aurreko garaian irakurle kopurua %50a gehitu

zen ; Escarpit, D . 1986: 61), izan ere haurtzaroaren konzeptua estuki loturik

dago haurren heziketaren hastapenarekin .

Kasu berezia da Errusiakoa : Patrick P. Dunnek aipatzen duenez (de Mausek,

1991 : 440) familiak estatuaren garapena geldiarazten zuela eta, Catalina Ilak

(1762-1796) haurren eskolarizazioa bultzatu zuen gurasoen eraginetik
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bereizteko ; eta Alemaniakoa : XIX . mendeko bigarren eta hirugarren

hamarkadan (1829an Prusiako gobernuak S . Wilderspinen Infant Schools

liburua gomendatu zien karitate elkarteei), ama langileen seme-alabak

zaintzeko eratu ziren eskolaurreko instituzioak, Bewahranstalten izenekoak,

eta egungo haurtzaindegien antzekoak zirenak .

Arestian ikusi bezala, haurraren "aurkikuntza" pedagogiarekin lotuta agertzen

zaigu. Lockek dioenez (Escarpit, D . 1986: 59) haurra guztiz garbia da

jaiotzean eta bizi dituen esperientzien ondorioz heziko da. Rousseauk (1762),

aldiz, haurra babestu beharreko pertsonatzat hartzen du, eta horregatik

gizarte honetatik urrun mantendu behar da ; naturarekin harremanetan jarriz

gero lortuko ditu babesteko behar dituen elementuak . Basedow (1723-1790)

pedagogo alemaniarrak Rousseauren teorien ildotik jarraituz haurraren

garapena hurbileko elementuetatik urrunekoetara planteatzen du .

1790 eta 1830 bitartean . J. Bertuchek Haurrentzako irudien liburua kaleratu

du (12 tomo irudiz osaturik eta beste 24 komentarioekin) . Lan hori, haurraren

ulermen mailari egokitutzat aurkeztuko da eta liburuaren helburu nagusiena

inguruko errealitatetik abiatuta hezitzea baldin bada ere, haurraren gustokoa

izatea zaindu zen, eta horrela irakaskuntza liburua zena, atsegineko bilakatu

zen .

XVIII . eta XIX . mendeen artean, Pestalozzi (1746-1827) Rousseauren

jarraitzaileak haurren gaitasunen garapen jarraiari buruzko ideiarekin

aurrerapausu bat emango du haurraren onartze bidean, eta gainera, gizarteak

dituen arazoen aurrean heziketa proposatzen du arazo horiei aurre egiteko .

Mende batean, aldaketa handia egin da haurtzaroan : haurra ez da jadanik

gizon txiki bat ; botere publikoek haurtzaroa kontutan hartzen dute eta ideia

horien garapenarekin batera haurrentzat bereziki egindako literaturaren ideia

ere zabaltzen da. Alemanian haurrentzako aldizkariak sortuko dira 1772an
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Leipzigko haur astekaria, eta 1775ean Haurren laguna izenekoa; Schmidek

bere lanak argitaratzen ditu -1 929an argitaratzen dira bere ipuinak euskaraz,

eta 1868an Santa Genobebaren vizitza antziñako denboretaco condairen

ederrenetaco bat liburua- . Barcelona, Sevilla edo Italian haur liburutegiak

sortzen dira . 1757 eta 1760an bi haur aldizkari plazaratzen dira Inglaterran,

rantzian Les veillées du château, petit cours de morale à l'usage des enfants

(1784) Genliseko andereak idatzitako liburuak izugarrizko arrakasta lortzen

du .

Euskal Herrian ere, XIX. mende honen hasieran dugu haurrei bereziki

zuzendutako lehenengo liburua : Bizenta Mogelen lpui onac, 1804an

argitaratua eta XVIII . mendean zehar hain ezagunak eta zabalduak izan diren

alegiak euskal literaturara ekarriko dituena .



Hizkuntz ulermen gaitasuna haurtzaroan .

Psikologiako lanen artean, hizkuntz ulermen gaitasunaren gaiak interes

handia izan du, eta gaur egun ere badu. Baina interes horrekin batera

ikerkuntza hauek duten zailtasuna ere aipatu beharrean aurkitzen gara ; izan

ere gizakion pentsamendua eta hizkuntz gaitasuna neurtzea, aztertzea, oso

korapilatsua gertatzen da . Dena den, eta azken urteotako ikerkuntzen ildotik

eta guri interesatzen zaigun arlora etorriz, testuen ulermen teorietan

aurrerapen eta Ian asko egin direla esan behar dugu .

Van Dijk eta Kintsch (1983) bezalakoen teoriek hizkuntz ulermena

eraikuntzatzat hartzen dute ; mezuaren interpretazio baten ondorioz

esanahiaren eraikuntza egiten da .

Baina horretara heldu aurretik, oinarrizko prozesu kognitiboak ezagutu

beharko genituzke . Aurreko ikerlarien eta beste batzuen lanen ondorioz

ulermenean ematen diren prozesu kognitibo ezberdinen interakzioa eta

gertatzen diren prozesu psikologikoak aztertu dira .

Ulermenean, prozesu psikologikoen lau aspektu agertzen dira :

-Subjektuaren izaera dinamiko eta parte hartzailea .

-Prozesu ezberdinen gertaera bateratua (analisi semantikoa eta sintaktikoa

biak elkarrekin egiten dira, batak laguntzen du bestearen prozesua) .

-Lehentasuna esanahiaren bilaketan .

-Oroimenaren parte hartzea prozesu hauen guztien koordinazioan .

Prozesu hauek testuaren irudi bat sortarazten dute subjektuaren baitan, eta

irudi hau ez da bakarrik subjektuaren aurreezagupenen ondorioa, baizik eta

testuaren ezaugarrien ondorioa batez ere, egiturarena bereziki .

Baina egitura garrantzitsua izan arren, subjektuak, gure kasuan haurrak, duen

informazioa, behar beharrezkoa izango zaigu testua ulertzeko . Haurrak

43
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dakienaren eta testuaren arteko erlazioaren ondorioz haurraren

oroitzapenean irudi bat gertatuko da. Ezagutza hau sistematikoki antolatuta

agertuko da haurraren oroitzapenean eta hori da psikologoek eskema

izendatzen dutena . Irakurlea testu zehatz bati hurbiltzerakoan bere

oroimenean gorderik dituen ezagutza gune egituratuek konzeptu orokorrak

errepresentatzen dituzte, alegia . Eskemen lehen aipamenak .C. Bartlett-ek

egin zituen 1932an argitaratutako ikerlan batean (Bartlett, 1932) ; bertan zera

dio, pertsonak bere baitan baduela eskema bat lehenaldian emandako

esperientzien antolaketa aktiboa egiten duena, eta orain irakurtzen edo

entzuten duenean ulertzeko erabiltzen duena. Oroimena, Bartlett-en ustez,

entzulearen eskemen eta jasotako informazioaren arteko interakzio bat izango

litzateke, eta eskemak, informazio berria jasotzerakoan hartzailearen interes

eta jarreren arabera aldatuko lirateke .

Eskemaren garapena Rumelhart eta Ortonyk eramaten dute aurrera beren

ikerketetan 1977an .

Teoria horrek, eskemen teoriak, haurraren jakintza mota ezberdinek

ulermenean duten eragina aztertzen du . Munduaren, testuaren egituraren edo

gizakion ekintzei buruzko informazioaren arabera gertatuko baita ulermena .

Munduari buruzko jakintza oroimenean gordetzen da ; ez dira datu solteak, eta

beraien artean sare bat osatzen dute, egitura hori litzateke eskema bat eta

ulermenaren eta oroitzapenaren arteko zubi lana egingo luke . Van Dijk eta

Kintsch-ek (1983) diskurtsuaren ulermenerako erabilitako eskema eraikia dela

diote, eta hiru ezagupen ematen direla : "Hiru ezagupen hauen erabilera,

eskemak eraikitzeko ezagupen orokorra, norberaren esperientzien egokitzea

eta arrazonamendu analogikoen bidez eskemen eraikuntza, ez da gertatzen

testu zehatz edo bakar batean ; hiru ezagupenon erabilera egoera

ezberdinetan behar diren estrategi orokorren errepresentazioa da". Prozesu

baten aurrean geundeke, eta prozesu horretan ezagupen edukien kalitatea

eta kantitatea aldatuko litzateke subjektuaren, haurraren, jarreraren arabera .
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Alde honetatik, guztiz interesgarria da literaturak, irakurri nahiz entzundakoak,

haurrarengan izan dezakeen eragina bere ezagupidea handitzean .

Testuaren egiturari buruzko ezagupena ipuin gramatika ezberdinen bidez

aztertu da, beranduago ikusiko dugun bezala, eta gizakion ekintzei buruzkoa,

aldiz, askoz garrantzitsuagoa izango zaigu literatur lanetan, testu

narratiboetan, informazioko edo dibulgaziokoetan baino .

Testuetan, bestalde, eman daitezke urrats edo bide batzuk ulermena

errazteko edo zailtzeko, eta interesgarria izango litzateke hauek ere kontutan

hartzea. Alde batetik, testuan bertan gerta daitezke aldaketak : antolaketa

logikoa hobetuz, gai hausketa bat-batekoak kenduz, ideia nagusiak hasieran

azalduz . . . edo aurretiko antolatzaileak (Ausubel, 1968) zubi moduan erabiliz

haurrak dakienaren eta testua ulertzeko jakin behar duenaren artean :

galderak, eskemak, . . . Beste aldetik haurrarengan, irakurlearengan, eman

beharko lirateke pausuak, trebetasun batzuk (irakurmenean) lor ditzan, baina

hizkuntzarekin gertatzen den bezala, standarra eta literarioaren arteko

ezberdintasun horretan, haur literaturan oso apurka ematen dira pausu hauek .

Baina aurretik komentatu bezala, gure lanerako duen garrantziagatik, ipuin

gramatika ezberdinak aztertuko ditugu hizkuntz ulermen gaitasun hau argiago

izateko .

Gramatikaurrekoen artean Vladimir Proppen lana azpimarratu beharrean

aurkitzen gara . 1928an bere Morfología del cuento lana argitaratu zuen ;

bertan " untzioa" egitura azaltzen du, pertsonaia baten ekintzak intrigaren

garapenean duen esanahiaren ikuspuntutik . Teoria honen barruan ipuinaren

elementu laguntzaileek zati edo funtzio ezberdinen arteko lotura lana egiten

dute, eta motibazioak dira pertsonaia parte hartzera animatzen duten

arrazoiak . Martin Etxebarriak (1973 : 38-39) honela zehazten ditu Proppen

funtzioak : "Ipuinen zati tipienak zeintzuk diren bereizten ahaleginduko da

Propp, ( . . .) Ipuin asko alderatu eta gonbaratuaz, esaldi tipietan zatitzeraino hel
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gaitezke . Esaldi bakoitzean norbaitek zerbait nolabait egiten du ; eta esaldi

horiek alderatzen baditugu gauza bat ikusten dugu argi : ( . . .) ekintzak ez direla

hainbeste aldatzen ."

Proppen teoria honek garrantzi eta pisu handia izan arren, kritika ugari jaso

ditu, batik bat funtzioak ekintzetara mugatzen direlako eta ez dituztelako

kontutan izaten ekintza horiek burutzen dituzten pertsonaiak, kategoria

narratzaileak, beren ezaugarriekin .

V. Proppen Ian hau 1958an itzuli zuen Lévi-Straussek frantsesera, eta honen

ondorioz soru dira testu eta narratibaren zenbait gramatika . Aitzindaria

Greimas (1966) izan zen ; Greimasek Proppen 31 funtzioak oinarrizko bost

kategorietara mugatu zituen : Desoreka, heroiaren betebeharra, froga, heroiak

eginiko lana, berriro oreka.

Van Dijkek-eta gramatika sortzailearen ildotik jorratuko dute eta hauen ustez

testuaren gramatika sortzaileak honako funtzio hauek izango lituzke :

-hiztunaren gaitasunaren eredua izan, testuak sortu, ulertu eta prozesatzeko .

-hiztuna eta entzulearen asmoek garrantzi handia dutela sortze lanean nahiz

ulertzean .

-azaldu testu baten barne egitura, makroegitura.

Azken puntu honi dagokionez, barne egitura ezagutzeko kategoria

garrantzitsuak identifikatu behar dira eta kategoria ezberdinen arteko

harremanetarako erabilitako arauak zehaztu . Van Dijken ustez literatur testuak

ez baitira mugatzen literaturaren mundura, ezta linguistikarenera ere .

Narrazioa trebetasun orokor bat da, linguistikoa edo semiotikoa, eta gure

gaitasun testualak ahalbidetzen du ipuin batean ematen diren gertakariak

azaltzea (Van Dijk, 1972 a) .

Van Dijken Ian honen ondoren ematen dira ipuin gramatika garrantzitsuenak,

ipuinaren egiturari begira ; eskemek, aldiz, subjektuek egitura hauei buruz

duten ezagutza aztertuko dute .
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1975ean ematen da Rumelharten gramatika (Rumelhart, 1975) ; erregela

sintaktiko eta semantiko sail bat azaltzeko zein den ipuinaren egitura eta zein

prozesu jartzen dituen subjektuak martxan ipuinaren laburpenari heltzen

dionean. Gramatika honek hiru erregela sail ditu : sintaktikoak, semantikoak

eta laburpen erregelak .

Rumelhartek lotura bat sortzen du esaldi batek duen lekukotasunaren eta

garrantziaren artean . Zenbat eta garrantzitsuago izan, orduan eta errazago

gogoratuko da .

Rumelhartek oinarrizko hiru ideiatan eraikitzen du bere gramatika :

-ipuinek barne egitura dute

-ipuinak kategorietan -kategoria sare batean- deskriba daitezke

-sare hori litzateke subjektuek informazioa antolatzeko modua .

Bi urte beranduago, Thorndykek (1977) argitaratzen du antzeko gramatika bat .

Baina oraingoan azpimarratzen da ipuinetako egitura orokorreko osagaiak

erabiliak direla ipuina oroitzerakoan .

Urte berean Mandler eta Johnsonek (1977) bi iturri jartzen dituzte eskema

horien sorkuntzan : ipuin ugarien entzumena, eta egunerokotasunean parte

hartze zuzena . Lehenengoaren bidez sekuentzien eta abarren berri jasotzen

duen bezala, bigarrenaren bidez giza ekintza eta harremanen zergatien berri

ezagutzeko elementuak izan ditzake . Ikerlari hauen arabera aldaketa batzuk

gerta daitezke ipuinetako azaleko egituran, ipuina bera aldatu gabe (erregela

transformatzaileak ; beraien ustez hiru kategoria mota ezaba daitezke

istorioaren azaleko egituran : hasiera, erreakzioak eta bukaerak, baina

ipuinaren estruktura ez apurtzeko ondoko bi baldintza hauek eman behar dira :

kategoria bakarra ezabatzea eta erredundantzia bat izatea) . Ikerlari hauek

ipuin bat zer den eta zer ez mugatu nahi dute.

1979an Stein eta Glennek gramatika berri bat plazaratzen dute oinarrizko bi

osagaiz : kategoriak, ipuinean dauden informazio motak zehazteko, eta

harreman logikoak, informazio ezberdinen arteko harremanak zehazteko .
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Ipuinen gramatika hauetatik guztietatik haurraren ulermenerako baliagarriak

zaizkigun zenbait ikerketa bideratu dira. Thorndykek (1977) eginiko azterlan

batean, antzeko egitura zuten ipuinetan haurrek errezago gogoratzen zutela

ipuina, dio. Baina, ipuinen egitura unibertsalaren bila eginiko ikerketetan ez

da ondorio bateraturik lortu . Argi eta garbi dagoena hauxe da, arestian esan

bezala, egitura ezaguneko ipuinak errezago gogoratzen direla. Alvaro

Marches¡ eta Gema Paniagua (1983) ondorio berberera iritsi ziren 36

haurrekin eginiko ikerketan . Bertan, istorio linealak hobeto gogoratzen direla

ondorioztatu zuten, eta aldiz, atzekoz aurrera kontatutakoak oso gaizki

gogoratzen direla .

Gaia apur bat zentratuz, eta gure arlora ekarriz, egin izan dira zenbait

azterketa, haurrek eskemak noiz bereganatzen dituzten azaltzeko .

Mandler eta Johnson (1977) Piagetek 1923an zioenaren kontra mintzatu

ziren, alegia, 6-8 urteko haurrengan hutsuneak agertzen zirela ipuinak

gogoratzerakoan ; Mandler eta Johnsonek ipuinen antolaketari leporatu zioten

hutsune horiek izatea. Beren ikerketaren arabera haur txikiak ere sentiberak

dira ipuinaren egituraren aurrean eta ongi antolatutako ipuinak ongi

gogoratzen dituzte (Brown-ek -1975 eta 1976- ere, ondorio bera atera

zuen ; haur preoperazionalek uler eta gogora dezakete istorio sinple eta

lineala, 6 urteko haurrek, helduek bezala gogoratzen dituzte istorio ondo

estrukturatuak) .

Bi urte beranduago Stein eta Glennek (1979) eginiko ikerlan berri batean

antzeko ondorioak atera ziren . Haurren oroimenei atxikitako denbora

antolaketa, beren jatorrian ipuinek duten antolaketa litzateke . 1978an eginiko

ikerketa berri baten ondorioz (Stein eta Glennek,1978), 7,7 urteko eta 9,7

urteko haurrek ipuin batzuk egitura egokian eta beste batzuk ezegokian

entzun arren, beti errepikatzen zituzten egitura egokia erabiliz . 11,4 urtekoak,

aldiz, kontatutako egitura berean errepikatzen saiatzen ziren . Honek nolabait
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adierazten digu haurrak zenbat eta txikiago izan orduan eta zailtasun

handiagoak izango dituela materiala kodifikatzerakoan eta ipuinaren egitura

ideala lantzera behartzen gaituztela . Haurrak ez du tartekaturiko ipuina

ulertuko, kostatu egingo zaiolako kodifikatzea ; helduak, aldiz, bere garapen

kognitiboaren ondorioz, ulertu egingo du .

Marchesik (1983 a) hamaika urtetan jartzen du haurraren ulermen prozesuan

emaniko aldaketa nabarmenena . Adin hau baino gazteagoan, haurrak ez du

munduaren ezagutza nahikoarik eta gainera Ian izugarria eskatzen dio bere

oroimenari, Stein eta Glennek diotenaren arabera .

Baina nolabaiteko eskemen jatorriari heldu nahi izanez gero, egitura

idealaren eskema noiz bereganatzen duen haurrak jakin nahi izanez gero,

azken urteotan egin den Ian aipagarriena Paniaguarena izan da (1983) .

Bertan, hiru, lau eta sei urteko haurren jarrerak aztertzen dira eta zehaztu lau

eta sei urtekoek nolabaiteko oroimen eredua azaltzen duten bitartean, hiru

urtekoei ez zaiela honelakorik agertzen . Ikerlari honek A . Marchesirekin

eginiko beste Ian batean (Marchesi, A . eta Paniagua, G., 1983) 6, 8 eta 11

urteko haurren oroimen gaitasuna aztertu zuten, orden lineala, nahasia eta

atzekoz aurrerakoa zuten istorioetan . Kasu guztietan istorioaren haria orden

lineal batean kontatuz gero, haur guztiek gogoratzen zuten ; hariaren ordena

nahasia zenean, aldiz, 6 urteko haurrek orden linealaren bidez errepikatzen

zuten istoria, eta 8 eta 11 urtekoek, kontaturiko orden nahasian ; atzekoz

aurrera kontatutako istorioetan 6 urteko haurrek ezin zuten inolako ordenik

jarraitu errepikatzerakoan, ez zuten istorioa bereganturik, 8 eta 11 urtekoek,

berriz, istorioa orden linealean kontatzeko joera azaltzen zuten . Ikerketa

honetan aldaketa nabarmenak nabaritzen dira 6, 8 eta 11 urteko neska-

mutilen artean ; 6 urteko haurrek ulermen eta errekuperazio eskemak dituzte

orden linealeko istorioetan bakarrik, 8 urtekoek malgutasun kognitibo

handiagoa eta oroimen estrategiak moldatzeko gaitasun handiagoa dute, eta

11 urteko neska-mutilek informazioa garatzeko gaitasun handiagoa .
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Beraz, ikusitako ikerlan guztien ondorioz, esan dezakegu sei urtetik aurrera

badela ipuinen eskemen presentzia haurrengan, eta hori baino lehen, lau

urtetik aurrera ipuin ongi antolatuetan, denbora lineala duten ipuinetan .

Baina, lehenago aipatu bezala, eskemen presentziaz gain, haurrak munduaz

duen informazioak lagundu edo oztopatuko du ipuinen ulermena . Gizakion

jarrerak, hauen zergatiak, asmoak, . . . ulertzeko ingurukoaren berri izan behar

du haurrak. Ezagutza hau lokarri moduan erabiliko du ipuinetako gertakarien

artean. Alvaro Marchesik egindako ikerketa batean (Marchesi, A ., 1983 b)

istorio ezagunak hobeto gogoratzen dituela ondorioztatzen du . Hala ere,

Leon, J. A, eta Marchesi, A. (1987) ikerlarien Ian batean, ipuin herrikoien

egiturak ez duela ipuinaren gogoratze prozesua errazten erakusten da . 6 eta

10 urte arteko haurrekin eginiko ikerketa batean zera ikusi zuten, fikzio edo

fantasi ipuinak, herrikoiak baino hobeto gogoratzen direla, eta honen

guztiaren arrazoia entzulearen, irakurlearen, motibazioan egongo litzateke .

Istorioen eskemaz gain, haurraren espektatibak izan behar ditugu kontutan

ulermena eta oroimena aztertzerakoan .

Black eta Bower-ek (1980) beren Maila hierarkikoen transizioen teorian

irakurgaietan dauden mailak aipatzen dituzte ; beraien ustez ipuinetan, eta

irakurlearen oroimenari dagokionez, bi maila izaten dira : nagusiena,

ipuinaren nondik norakoa azaltzen duena, hari nagusia izango litzatekeena,

eta beste aldetik ñabarduren mailak . Maila nagusitik zenbat eta hurbilago

egon, orduan eta hobeto gogoratuko da ipuina .

1980tik aurrera ipuinen gramatiketan ikerketa ugari ari dira egiten (haurrak

ipuina entzuten ari denean egiten duen ahalegina ipuineko zergatiei

erantzuna eman nahian, lagungarria dela ipuina ulertzeko, bergogoratzeko,

esaterako), eta helmuga urruti ikusten bada ere, bide luzea egin da . Gaur

egun, dena dela, onar daiteke badela oroimen modu unibertsala, kultur eta

ezberdintasun ebolutiboen gainetik dagoena, eta lau urtetik aurrera azaltzen
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hasten dena. Hortaz gain, ipuinaren edukiak, haurraren espektatibak, bukaera

zoriontsuak, narrazioaren orden denboralak, eta abarrek ere, eragina dute

ipuina gogoratzerakoan, eta aldagai hauek guztiek eskemen teoriaren

azterketa zaildu arren, argi eta garbi dago haurraren baitan ematen den

eboluzio hori (lau eta hamaika urtetan delarik nabarmena) .



52

Harrera estetika

Arestian ikusi dugunez, haurrak, bere eskemen bidez eta hauen eten gabeko

eboluzioaren bidez, literatur testuak ulertzeko gaitasuna garatzen du, hazten

doan neurrian .

Teoria ugari daude literaturtasunaren inguruan ; Girolamok (1982) dioenarekin

guztiz ados gaude, kritiko honen ustez XX . mendea izan da kritika eta korronte

gehien izan dituen mendea, eta hala ere badirudi gero eta zailagoa dela

literaturtasuna definitzea, literaturaren mugak zehaztea. Alde batetik,

hartzailearen jarrera genuke : duela ehun, hirurehun urte literatur testua zena,

gaurregun filologoen azterketa testua izan daiteke ; eta bestaldetik gure

gizartean gero eta bigunagoak dira literatura eta literatura ez denaren arteko

mugak. Iragarkietan erabiltzen den hizkera, esaterako, bertako hitz-jokoak,

mezuak helarazteko teknikak, literaturatik oso hurbil daude maiz . 1982an B .

Atxagak Barakaldon emaniko hitzaldi batean literaturari buruzko gogoeta luze

eta sakona egin zuen kotxe iragarki bat oinarritzat erabiliz . Teoria estetikoak

dira erabakitzen dutenak elementu bat, liburu bat, testu bat, literarioa den edo

ez; baina teoria estetikoak lokalak eta konbentzionalak dira, kolektibitate batek

onartzen dituen irizpideak . Eta gure lurretatik irten gabe, Gasteizen bertan,

1993an Ibarrolaren erakusketa erraldoia egin zenean sorturiko eztabaida

dugu horren lekuko. Eskulturagilearen lanak, bere trabesa ezagunak,

batzuentzat arte ziren bitartean, beste askorentzat han hemenka jarritako egur

pusketa batzuk besterik ez ziren .

Ikuslea zen trabesetan artea edo egur pusketa bat ikusten zuena . Gauza bera

gertatzen da literaturan : irakurlegoa da testu bat literariotzat hartzen duena,

hartara prestatzen dena eta horrela baloratzen duena ikuspegi estetikoaren

bidez. Jakina, gaur egungo gizartean irakurlegoa oso mediatizaturik dago ;
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komunikabideek, promozio lanek, kritikoek, irakasleek, unibertsitatetik

egindako azterketek eta gomendioek, argitaletxeen jokabideek, aurreiritzi

ideologikoek . . . eragina dute eta gogoeta estetiko hori oso mugaturik dago,

gutxi batzuen ahotik irten ohi baita .

Jakobsonen funtzio linguistikoen eskema izan da azken berrogeitahamar

urtetan literatur teorien iturria, eta urteen poderioz funtzio linguistiko hauen

arabera literatur teoria anitz garatu izan da testu bat literario zerk egiten duen

aztertzeko. Erromantikoek idazleak zuen asmoan aurkitu nahi izan zuten

berezitasuna ; formalistek idazlanean bertan bilatzen dute literaturtasuna, obra

berezia izanik idazkera arrotza duelako, poetikoa ; marxistek kontestua dute

oinarri eta obra bere inguruaren isla dela adieraziko dute ; estrukturalistek

kodean bilatuko dute literatur obrak berezi egiten dituen zera hori . 50eko

hamarkadan New Criticism teoriak, Leo Spitzer-en eta beste ikerlari batzuen

lanean oinarrituz, literatur lana, bere lege estetikoak dituen arte lantzat

hartzen du .

Teoria hauen guztien ondoren, hirurogeita hamarreko hamarkadan

"literaturtasunaren krisia" dugu Girolamok zioenaren ildotik . Van Dijk-ek (1972

b:9) honela islatzen du krisi sentimendua : " . . .gaur egungo linguistika ezin da

izan literatur teoriaren inspirazio-iturri bakarra, ezta testuen deskripzio

formalerako ere. Zenbait urte dira ez dagoela inolako zalantzarik literatur

funtzioaren, tratamenduaren eta produkzioaren deskribapen psikologiko,

soziologiko eta antropologikoen beharraz komunikazio prozesuetan - eta

gizarte osoan ."

Baina aldaketarik handiena arestian aipatutako testu hartzailearen ikuspegi

berrian dago ; testua bakarra eta aldaezina izanik, hartzailearen eta testuaren

arteko erlazioan sortzen da literaturtasuna . Hartzaile bakoitzak testua jasotzen

duen eran dago testua atsegina, entretenigarria, hezitzailea edo astuna eta

aspergarria izatea . Hots, Jakobsonen eskemaren hartzailea izango da
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Konstanzako Unibertsitatean sortutako "Rezeptions ásthetik", Harrera Estetika,

literatur teoriaren oinarria .

Literatur teona horren arabera, irakurlearen eta testuaren arteko

harremanaren ondorioa dugu literatura, harreman hori ez baita komunikazio

linguistikoan gertatzen dena, parte hartzaileek onartu egin dutelako

harremanaren ezberdintasuna, urruntasuna eta irudimenaren mailan jazoa .

Gainera, gerta daiteke batzuentzat literatura izan daitekeena beste

batzuentzat ez izatea. Bakoitzak modu ezberdin batean jokatzen dugu

irakurgai baten aurrean ; objektu artistikoa arrunta izan daiteke sorkuntzan,

baina estetikotzat hartua kasu batzuetan (gaur egun Biblia abentura liburutzat

dutenen kasuan, adibidez), eta estetikoki egindakoa arruntzat jasoa besteetan

(esate baterako, sinonimoak bilatzeko erabiltzen diren ipuinak) . Izan ere,

objektu baten estetikotasuna hartzailearengan edo hartzaile horren harreran

dago.

Harrera estetika azken teoria hau lotuko genuke gorago aipatu Ibarrolaren

eskulturen eztabaidarekin edo irakurleak testu baten aurrean duen

jarrerarekin . A. Molesek (1971 : 22) honela definitzen du komunikazio

prozesua: "Sortzailearen errepertoriotik zeinu kognoszibleak hartu, artikulatu

eta komunikazio kanaletik igorri; hartzaileak orduan jasotako zeinuen

identitatea konparatu behar du bere errepertorioan dauzkanekin . Ideia

komunikazioa gertatzen da errepertorio biak elkarrekiko ezagunak badira . . .

Baina giza inteligentzia bezalako sistema batean -oroimenarekin eta

ulermen estadistikoaren gaitasunarekin- gertatzen denean prozesu hau,

zeinuen jasotze etengabeak hartzailearen errepertorioa aldatzen du apurka-

apurka eta sortzailearen errepertoriarekin bat egitera bultzatzen du" . Beraz,

komunikazioa, irakurketa gure kasuan, ekintza dinamikoa da, aldakorra .

Dakiguna eta espero duguna eta testuak sortarazten digun sentsazioaren,

informazioaren, aportazioaren arteko dialektika dugu irakurketa . Dialektika
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horren fruitua, irakurketa, zenbat eta aberatsagoa gertatu, orduan eta

atsegingarriagoa izango zaigu. Gombrich-ek (1982: 204) dioenez, irakurtzean

nahikoa zaila da zehaztea noraino heltzen den testuaren aportazioa eta

gutako bakoitzarena .

Mariasun Landaren Julieta, Romeo eta saguak liburuan (1994), Julietaren

eta Romeoren arteko harreman hasberria, lotsa eta beldurren inguruan

eraikitako maitasun harrema sagu batzuen ikuspuntutik kontaturik azaltzen

digun liburuan, batzuek sagutxoen istorio bat ikusten duten bitartean, beste

batzuek gure gizarte honetako harremanei buruzko edo arazoen aurrean

ditugun jokabideei buruzko gogoeta bat ikusiko dute, nahiz eta bai batzuek,

eta bai besteek testu bera izan begi aurrean . Jakina, irakurketa maila hauek

ematen diote aberastasuna haur literaturari, haur literaturaren irakurleari ;

irakurketa edo testuaren ulermena ez baita esaten dena konprenitzera

mugatzen; hori baino gehiago da, prozesu sortzailea ere bada (Iser, 1987a :

101) . Erdi ezkuturiko mezuak, azaleko mezuaren azpitik transmititzen

zaigunak eragin handiagoa izango du psikean, esaterako, efektu katartikoa

sor dezake irakurlearengan, azken honek prozesuan izandako parte hartzea

dela eta .

Baina irakurketa mailak ez dira gaiaren ulermenera mugatzen ; irakurleak

bereganatzen edo berrelaboratzen dituen eskemen bidez, irakurtzerakoan

sortzen den dialektika horretan, testuen antolaketaz edo ezkutuko

informazioaz duen ezagutza handitu egingo da . Lehen testu zuzenak, linealak

idazten ziren, haurrek errazago ulertzeko ; orain, aldiz, haurrak pelikulen

bidez, ipuin berrien bidez, askoz lehenago bereganatzen ditu transgresio

egiturak .

Komunikazio horretan testuaren antolaketa zenbat eta argiago egon, orduan

eta azkarrago emango da ulermena . Antolaketa horretan, testuaren

estrategiak kontutan izateaz gain, prozesua ere presente izan behar dugu,
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nola egin testua ulertzeko . Eta lehenago, poetikoa prozesu edo transgresio

hori zela pentsatzen bazen ere, orain ikusten da berak sorturiko harremana

dela poetikoa . Irakurle-testu bikoteak sortarazitako elkar-lanean hain zuzen .

Testu baten literaturtasuna dinamismo horretan bilatu behar da ; irakurketa

ekintza dinamikoa kontsideratuz, prozesu hori gauzatzean irakurleak gainditu

beharreko zailtasunen ondorengo plazerrean, ustegabean edo frustazioan

oinarritzen da literaturtasuna .

Gainditu beharreko zailtasun hori testuaren indeterminazioa da ; narrazioan

ageri diren hutsuneak eta irakurleak gainditu behar dituenak testua ulertzeko .

Hutsuneen arteko lotura moduek ematen diote banakako irakurketa testuari,

pertsona bakoitzak era ezberdinez irakurtzen, lotzen baitu testua .

Hutsune horiek zailtasun bat ematen diote testuan . ormalistek zioten

ostranenie, "arroztasuna"ren antzera, arteak objektuaren gureganatze

prozesua korapilatzen du. Hau ez da guztiz egia, arteak hartzailearen zentzu-

hartzea konplikatzen baitu mailaren arabera, ulermen modu ezberdinak

ahalbideratuz .

Literatur testuak aztertuz, XVIII . mendez geroztik indeterminazioa handitu egin

dela ikusiko dugu, ordura arte gizarte mailan zeuden gabeziak bete behar

zirenez testu moralizatzaileak plazaratzen baitziren .

Ingarden-ek dioenez (Iser-ek aipatua, op . cit . : 270) gaurregungo irakurle

ezadituari pertsonaien patua soilik interesatzen zaio eta indeterminazio uneen

gainetik pasatzen da hauetan arreta jarri gabe, idazlan literario lortua literatur

merke eta esketikoki baliogabe bilakatuz .

Irakurle adituak, aldiz, indeterminazio, hutsune edo lerro arteko ideietan

jartzen du arreta . Behi euskaldun baten memoriak nobelan, Mo behiaren

bizitza kontatzen zaigu, txahala zenetik konbentura zahartzaroa igarotzera

joaten den arte . Nobela horretan batzuek abenturazko liburua ikusten dute,

beste batzuek Euskal Herriko egoera 36ko gerra ostean, baina irakurle

adituenek biolentzian, fazismoan, pertsonen jokabideetan jarriko dute arreta .
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Irakurketa mailak, azken finean, idazlanaren balio estetikoa era batean edo

bestean hartzen dugula adierazten digu, testuaren eta irakurlearen arteko

harreman dinamiko eta aldakorrak eragiten duen aldaketa azken horren

gaitasunean .

Baina horretaz gain irakurketa, irakurtzen den eta irakurritakoaren arteko

dialektika dugula dio Iser-ek ; pentsatzen eta espero dugunarekin bat baldin

badator testua, orduan ez da arazorik sortuko ulermenean, irakurketa gainetik

izango dugu, ez da ezusterik izango baina idazlana guk dakigunetik urruntzen

baldin bada orduan irakurketa zaildu egingo da . Gainera, dialektika horrek

orimenaren aldaketa etengabea sortarazten du eta irakurlearen sintesia

eragin. Lehendik irakurritakoei oraingoa gehitzen zaio ekintza gertatzen den

bitartean. Hala ere, ez da esperientziaren gehiketa bat, berrantolaketa baizik .

Esperientzia berriak gure baitako esperientzia berrantolatzen du honekin

harremanetan jartzerakoan eta biak bat egitean .

Iser-ek dioenez (1987 b : 234) irakurketan prozesu dinamiko bat gertatzen da :

"prozesu hori bi egitura osagai nagusik burutzen dute, alde batetik literatur gai

ezagunen eta literatur egitura ezagunen multzoa dago historiari eta gizarteari

buruzko aipamenekin batera; eta bestetik, ezaguna eta ezezaguna parez pare

jartzeko erabilitako teknikak." Dinamismo horren baitan legoke formalisten

ostranenie edo arroztasuna .

H. G . Gadamer-ek bere Wahrheit und Methode (1961) liburuan irakurle-testua

harremana galdera-erantzun gisa aurkezten du ; testua galdera bati eginiko

erantzuna omen da ; alegia, norberarekin zerikusia duena bakarrik jasotzen du

irakurleak. Baina testuak emandako erantzuna inoiz ez da osoa, ez da

nahikoa, eta horrela testuak berak galderak planteatzen ditu irakurleak bila

ditzan .

H. R. Jauss-ek bere aldetik, testu baten aurrean, irakurtzen hasi aurretik

berarekin dugun harremana aztertzen du ; hots, pasiboa den irakurlea nola
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bihurtzen den aktibo . Ikerlari honek Gadamer-en "galderen muga"ren antzera,

"espektatiben muga" ideia plazaratzen du ; hots, testu bat kaleratu edo

eskuratu baino lehen sortzen duen jarrera, ezagupen edo ideien gehiketa bat

da, eta horregatik testu horrek jasotzen duen balorazioa .

Sarritan, pelikula baten iragarkia ikusi ondoren pelikula hori ikustera

goazenean, bukaeran sentimendu bat gailentzen da, gure espektatibak

beterik edo bete gabe geratu diren sentimendua . Haurra, edo gutako norbait,

edozein literatur libururen aurrean jartzerakoan sentimendu berberaren

aurrean aurkitzen da .

Irakurle baten espektatiben mugak lagunduko digu obraren artistikotasun era

eta irakurlegoarengan duen eragin maila zehazten, baina hiru faktorez dago

mugaturik :

-Ezagututako erregelez edo literatur generoaren poetikaz

-Literaturaren historiako beste obrekin duen harremanez

- ikzio/errelitate edo hizkuntzaren funtzio poetikoaren eta praktikoaren arteko

oposaketaz .

Izan ere pertsona baten gaitasun estetikoa, pertsona horrek une zehatz

batean aurkezten zaion arte lana bereganatzeko erabiltzen dituen

baliabideen jabetza ahalmenak mugatzen du ; askotan gizarteak ezarritako

baliabideak direlarik . Gainera, Hatt-ek dioen bezala "Irakurle batek modu

ezberdinetan irakur dezake testu bat ; testu bat modu ezberdinetan irakur

dezakete irakurle ezberdinek. Irakurle batek testu bera irakur dezake

momentu ezberdinetan ; are gehiago, irakur ditzakete testuaren zati

ezberdinak era ezberdinez irakurketa baten zehar bere umorea, asmoa eta

ezagutza aldatzen den neurrian" (1976 : 71) .

Bourdieu-k kulturarekin lotzen du arte lanaren harrera : "las leyes que

determinan la recepción de las obras de arte constituyen un caso especial de

las leyes de mediación cultural . ( . . .) la recepción depende en taI grado de las

categorías de percepción, pensamiento y acción de los receptores, que, en
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una sociedad muy diferenciada, la naturaleza y cualidad de las informaciones

emitidas están en estrecha relación con la estructura del público . Su

legibilidad y poder de penetración serán tanto mayores cuanto más

directamente respondan a expectativas implícitas o explícitas ." (Zimmermann-

ek aipatua, 1987 : 50) .

Ibarrolaren eskultura haien aurrean aldez aurretiko espektatibak ez betetzean

-komunikabideetan denbora luzez iragarritako erakusketa izan zen- sortu

ziren erreakzio ezkor haiek. Irakurle, kasu honetan ikusle, askorentzat

begibistan zuenak ez zuen ezer transmititzen, ez zien ezer transmititzen aldez

aurretiko generoaren poetikotasuna, historia eta funtzio poetikoaren ezagutza

ezagatik beharbada .

Bestalde, antzeko fenomeno bat baina alderantzizko zentzuan gertatzen da B .

Atxagaren edo beste idazle ezagun baten liburu berri bat argitaratzen denean ;

lehenengo egunetan ehundaka pertsona hurbiltzen dira dendetara liburuaren

bila, idazlearengan jarrita duten espektatiba dela eta . Horren adibide

garbiena dugu Zatopeck! (B. Atxagak 1986an Pamielan iragarri zuen nobela

eta gero argitaratu ez zena), "nobela hori" hainbat ikastetxetan gomendatua

izan baitzen .

Espektatiben mugak, bestalde, lagungarriak izango zaizkigu esperientzia

estetikoaren historia gauzatzean . Lehenagoko testuen helburu erlijiosoa edo

moralizatzailea beren garaiko asmo eta espektatiben ikuspuntutik

ulergarriagoak egingo zaizkigu, oraingo arte modernoak helburu praktiko

horiek ez izatea ulertzeko orduan zaigun bezala . Eta estetika tradizionalean

lana, testua, baldin bazen oinarria, oraingo estetika teoria berriek gizarte

mailan arteak duen funtzioa eta artearen harrera eta balio historikoa dute

kontuan .
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Irakurketan hiru maila ikusten ditu Jauss-ek (1987 : 75) : gogoetatsua, idazleen

maila gorena; sozialki normatiboa, kultur eta hezkuntz instituzioetakoa ; eta

gogoetaurrekoa, esperientzia estetikoaren oinarriazpian dagoena . Azken

maila horretan, gogoetaurrekoan, gertatzen dira aldaketak, irakurleen gustuak

markaturik idazleengan sortaraziko diren aldaketak . Seme-alabek guraso eta

hezitzaileen gustua gaindituz plazaratzen duten estetika berria .

ormalismoak eta estrukturalismoak literaturtasuna testuaren egitura

linguistikoan bilatzen duten bitartean, edo marxismoak kanpokoaren

islatzean, harrera estetikak ikuspegi zabalagoa du literturtasunaz . Irakurlea

izango da muga eta harrerak hartzailearengan gertatzen diren ekintza guztiak

hartzen ditu, ulertze hutsetik sortarazten dituen ekintza guztietara, kasu

guztietan testua "egiaztatzeko" elementutzat dugularik .

Dena dela, harrera estetika teorian ere badira oraindik erantzun gabeko

galderak. Polizi nobela bakar bat irakurri duenak ez daki, ezin du jakin, zer

den nobela mota horrek irakurtzean sortarazten duen plazerra ; horretarako

nobela ezberdinak, detektibe estiloak, egoerak, etab . ezagutzearen ondorioz

nobela gehiago irakurtzeko gogoak ematen baitio plazer hori. Poesi

irakurleari, aldiz, nahikoa zaio poema bat testuaren estetikaz disfrutatzeko .

Non dago, beraz, ezberdintasuna? Irakurketetan? Testuen mailan? Zein da

haur literaturaren edo polizi nobelaren eta poesiaren arteko ezberdintasuna?

Galdera horiek guztiak eta beste asko daude erantzunik gabe, eta beharbada

harrera estetikak asko lagundu digu enpatia estetikoaren bila, baina aurretik

egindako lanak ere kontutan izan beharko genituzke gure azterketan .



Haur harreraren estetika .

Haurrak, dauzkan eskemetatik abiatu eta, sortzen diren esperientzien

berrantolaketaren bidez, gainditutako zailtasunaren ondorioz plazerra,

atsegina, sentituko du ("New Critics"ekoek zioten bezala, literaturak

sentimenduen mundua ukitzen baitu) . Eta horrela da, hain zuzen, mezuaren

eta hartzailearen arteko harremana ez da sortzen testutik irakurlearengana ;

aitzitik, irakurlea da ekintza dinamiko horren bidez testua moldatzen duena,

barneratzen duena, atsegingarri bilakatzen duena . Jacob eta Wilhelm Grimm

anaien "Hansel eta Gretel" edo "Marierrauskin" ipuinak ikerketa filologiko

baten corpusa ziren, eta horrela argitaratu ziren ; Alemaniako neska-mutilek,

aldiz, testuen beste irakurketa bat egin zuten, atsegingarriagoa, fikziozkoa . Bai

kasu batean bai bestean, edukia, hitzak, berberak dira, baina batean

irakurleak lexikoa aztertzen zuen bitartean, bestean ipuinaren aurreko jarrera

estetikoa nagusitzen da. Gauza bera gertatzen da Eusebio Osaren

katedrarako memorian (1992) berak erabiltzen duen "Mari Xor", J. Arratibelen

(1980) ipuinarekin . Linguistak egokitasunaren teoria azaltzeko erabiltzen

duen bitartean, guk herri ipuin horretan atsegina eta entretenigarritasuna

bilatzen dugu .

Literatur testua fikzioa da ; hots, ez da errealitatea . Bere errealitatea ez da

dagoen errealitatearen isla, instituzio sortzailea baizik . Testuaren errealitatea

berak sortutakoa da, errealitatearen aurreko errealitatea, alegia . Alde

horretatik literatur testuak ez du sortzen ez islatzen objektu errealik eta

irakurlearen esperientziaren arabera ezagututako mundua bestelako itxuraz

azal daiteke . Egokitasun edo zuzentasun horren ezak gehituko du

61
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indeterminazioa testuan. Baina era berean irakurle bakoitzaren maila eta

egoerara molda daiteke .

ikzio testuaren harrera ekintza sortzailea dela komentatu dugu arestian .

Ekintza horren bidez hartzaileak zuen ikuspegia berreraikitzen du, haren

esperientzia handitu . ikzio testuaren balioa ikusi dugunez, ezin da

eguneroko bizitzarekin parekatu . Irrealitateak, fizkioak, laguntzen dio

irakurleari esperientziak eraikitzen ; testuaren beraren baitan gordetzen da

honen balioa, indarra, eta ez errealitatean edo egunerokotasunarekin izan

dezakeen harremanean . Irakurleak testua irakurriz eta testuan ez dagoena,

hutsuneak bere baitan osatuz, irakurriz eraikiko du fikzioa, eraikiko du -

estimulaturik eta atseginez- munduaren esperientzia .

Iser-ek dioen bezala (Mayoral: 220), eraikitze prozesu hori gauzatu dadin

literatur testuek ez dituzte irakurlearen espektatibak asetu behar, galdera-

erantzunak izeneko urrats berrietara pasa dadin . Hori gertatzen ez denean eta

testuak irakurlearen espektatibak betetzean, normalean testuaren asmo

didaktikoak eraginda gertatzen da .

Literatur testuak irakurlearen irudimena harrapatu behar du, ekintza aktibo eta

sortzailea izanik, sormenean labur edo luze izan daiteke irakurlearentzat,

baina inola ere ez aspergarria eta nekagarria, horrela jazoz gero irakurleak

utzi egingo baitio irakurketari . Haurrentzako liburu askotan gertatzen den

fenomenoa dugu hori ; testu desegoki, aspergarri, ez-sortzaileak izanik, ez

dute haurren interesik pizten, ez dute haurraren eta testuaren arteko dialektika

gauzatzen .

Baina testu desegoki edo aspergarri horiek arazo handienetariko bat badira

ere, haurraren harrerara itzuliz, haur eta gazte literaturako beste arazo

handienetariko batekin egiten dugu topo : haurren ulermen gaitasunik ezaren

aitzakian, sarritan poetikotasuna baztertu egiten baita testuetan, hizkera

standar eta argiaren alde jokatuz .
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Iserrek dioen bezala (1987 b: 215) literatur lanek, gainera, bi mutur dituzte :

artistikoa eta estetikoa . Lehena idazleak sorturikoa genukeen bitartean,

estetikoa irakurkelak eginiko konkrezioa litzateke . Konkrezio horretarako,

haurrak gaitasuna izan behar du edo ezagutu behar ditu literatur egiturak,

gaiak eta Historiari eta gizarteari buruzko aipamenak ; hots, egokitasun bat

eman behar da testuaren, literatur testuaren, eta haurraren artean konkrezio

hori den sorkuntza gauza dadin . Irakurleak obraren iradokizunak jasotzeko

eta harekin harremanetan jartzeko, hain zuen .

Baina, aipatu dugun bezala, literatur ikuspegi batetik testu pobreak sortzen

dira, haurraren gabeziak aitzaki . Kritikoaren lana da aztertzea ea pobrezia

hori noraino ez ote den idazlearen gabeziak eragindakoa ; izan ere gaur egun

hizkera zaindu eta berezian egindako kalitatezko fikziozko testu ugari ditugu

haur txikientzat . Iholdi liburuan (Mariasun Landa, 1988) neskatila baten

apunteak dauzkagu, testu llabur, sinpleak ematen dutenak, irakurtzeko arinak,

zailtasunik gabekoak, . . . baina era berean ederrak, irakurketa maila

ezberdinak dituztenak, denbora zehatzari lotu gabekoak: "Ikastola batean

haur guztiak oso txikiak ziren. Egun batean haur bat galdu egin zen eta zorri

batek jan zuen. Eta inor ez zen konturatu ." (op . cit . : 28) .

Haurrak testuen aurrean dituen jarrerak, eta batez ere haurraren espektatibak

eta eskemak asko aldatu dira XX. mende honetan. Ana Díaz Plajak (1988)

haur eta gazte literaturaren literatur estiloak komentatzean, azken mende

honetan nobelagintzak ekarritako aurrerakuntza formalenak aipatzen ditu :

antiheroea (protagonista nagusia), narratzaile orojakilearen desagerpena,

kronologi hariaren eta gaiaren aldaketa, lirismoa eta estilo poetikorako joera,

jokoaren bidez haurra protagonista bihurtzea, metaliteratura edo

metalinguistika. Hauek guztiak proposamen batzuk dira, eta adibide moduan

hartu behar ditugu, izan ere, ugariak izan dira haurrarengan gertatu diren

aldaketak eta literaturtasun aldetik izan duen garapena . Gainera haurra,
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garatzen ari den pertsona den neurrian, etengabe aldatzen ari denez, oso

azkar eta era naturalez onartzen ditu aldaketak .

Baina Lázaro Carreterrek dioen bezala (1986 : 169) "ez dago literatur baliorik

irakurleak ez badu apreziatzen", edo guk esan genezakeen bezala : ez dago

haur literaturarik haur irakurlerik gabe .

Haurraren harreran, informazio berria jasotzean lehendik duenaren

berrantolatze prozesua gertatzen da . Haurrak informazio berria bereganatzen

du eta dituen eskemak garatzen .

Irakurlea aktiboa dela esan dugu, mezuaren sormenean eta ulermenean parte

hartzen duela ; prozesu hau elementu poetiko eta estetikoen eraginez

atsegingarria zaio irakurleari, haurrari . Horixe da literaturaren helburua :

edertasuna, artearen eragina, atsegina . . . Baina irakurlea haurra denean,

irakurlea etengabe hezitzen eta garatzen ari den pertsona denean, orduan

bada joera bat artea eta atsegin sentimendu hori irakaskuntzaren mundura

hurbiltzen duena . Elkar argitaletxeko 'Zipristin" irakur-testu liburuetan,

adibidez, irakurgaien % 90etik gora dira literatur testuak . Gure Irakaslego

Eskolako ikasleek "irakurtzea" terminoa literaturarekin erlazionatzen dute,

berez askoz zabalagoa denean lehenengoa .

Bestalde, lan zientifiko batean ager daitezke kualitate artistiko literario zenbait,

obrari balore estetikoa emanez, baina idazlan zientifikoan hain dira gutxi eta

hornitzaile hutsak, Ingarden-ek dioen bezala (1989: 36) non ezin baitiote

obrari arte ezaugarririk eman . Eta horrelako testuak ere ugariak dira gure

artean .

Literaturaren plazerra eta une atsegina erabili izan da, erabiltzen da,

heziketan hain atsegina ez den irakaskuntza mailako helburuak lortzeko .

Honek zenbait arazo sortarazten du, paradigma psikopedagogikoak eta teoria

estetikoak koordinatu behar direlako ; irakaskuntzaren mugiezintasuna eta

artearen mugikortasuna koordinatu behar direlako . Hori da literaturaren
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didaktikak ikertu eta zehaztu behar dituen arloetako bat, haur eta gazte

literaturaren, baina batez ere haur literaturaren erabilera psikopedagogikoa .

Irakurketa haurra asetzen duen prozesua den neurrian, bere behar

psikologikoei erantzuten dien neurrian, onuragarria izango zaio haurrari,

hezigarria. B. Bettelheim (1977) psikoanalistak ikuspegi honetatik aztertu

zituen maitagarri ipuinak . Haurren beldurrei erantzunak emanez, beren

beharrak afektiboki asez, pertsonaiekin sorturiko identifikazioaren ondorioz,

herri ipuinek maitasuna, indarra, ziurtasuna . . . bezalako sentimenduak

sortarazten dituzte haurrarengan . Bizitzeko behar dituen sentimenduak

transmititzen dizkiote .

Literaturaren

	

didaktikaren

	

lana

	

da

	

haur

	

literaturaren

	

erabilpen

psikopedagogiko hori balio estetikoaren kontra ez joatea .
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Haur eta gazte literatura .

Austinek dio (Iser-ek aipatua, 1989 : 168) hizkuntzak sorturiko ekintza bat

gauza dadin mintzairaren oinarrizko elementua osatzen duten zenbait

baldintza bete behar direla : Hizlariak igorritako enuntziatua harzaileak

onarturiko akordio bati buruz izan behar da . Akordioaren aplikazioa

egoeraren arabera emango da, hau da, onarturiko prozedura batzuk jarraitu

behar direla. Eta azkenik, mintzaira ekintza batean konprometitu diren parte

hartzaileak finkatutako egoera baten aurrean aurkitzen dira .

Baldintza hauek ematen ez badira edo egoera ez baldin badago argi eta

garbi, akatsak gerta daitezke ekintzan edo erreferentzian, eta ondorioz ez

gauzatu hizlariaren eta hartzailearen arteko transazioa.

Hori litzateke haur eta gazte literatura, hizkuntza ekintza, gauzatzeko eman

beharreko baldintza : idazleak sortutako testuaren eta testu hori irakurtzen

duen haurraren arteko akordioa, onartutako prozedimentu batzuk jarraituz .

Baina ez dugu ahaztu behar fikzio testuaren berezitasuna . ikzio testuaren

balioa ezin baita eguneroko bizitzarekin parekatu . Irrealitateak, fikzioak,

irakurleari laguntzen dio esperientziak eraikitzen . Irakurleak testua eta testuan

ez dagoena (bere hutsuneak) irakurriz eraikiko du fizkioa, eraikiko du -

estimulaturik eta atseginez- munduaren esperientzia . Prozesu hori, fikzio

testuaren harrera, ekintza sortzailea da eta alde horretatik harzaileak zuen

esperientzi ezagupena berreraiki egingo da, handitu .

Hori guztia kontutan izanik, haurraren, harztailearen esperientzia izan

beharko dugu presente mintzaira ekintza gauza dadin . Haurra eten gabeko

formazioan, eraikuntzan, ari da. Hazten den neurrian ikasten ari da ; hots,

jabetza kognoszitiboen prozesu bat aurrera eramaten ari da bere garapena

eta barne instantzien etengabeko hazkundea eraginez .
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Literatur hizkeraren ekintza diskurtsiboa definitzen duten ezaugarri funtzional

eta operatibak bat datoz, Brunerren arabera, ikasketan ematen direnekin -

egoera problematikoak eman ikasleak bere kabuz aurki dezan gaiaren

egitura- (Martos-ek aipatua, 1988: 23) . Alde horretatik, ikas prozesua aurrera

eramateko, esanahien eraikuntza prozesua aurrera eraman ahal izateko,

literatur testuak oso egokiak dira . Arestian ikusitako irakurlearen eta testuaren

arteko ekintza dinamikoa dela eta, irakurlea etengabe ari baita eraikitzen,

aldatzen, berrantolatzen . Umberto Ecok (1987: 77) dioen bezala "Testu batek

bere hartzaileari eskatzen dio, ez bakarrik bere komunikatzeko gaitasuna,

baita bere ahalmen adierazgarria ere" .

Haur eta gazte literaturan, helburu hezitzailea edo moralizatzailea alde batera

utziz gero, eta poetikotasuna eta testuaren funtzio estetikoa bilatzen denean,

kasu horietan testua askoz exijenteagoa da irakurlearekin, askoz gehiago

eskatuko dio, Ecoren terminoa erabiliz, hartzaileari . Dinamikoagoa, hartzaile

izatetik sortzaile izatera pasatuz . Izan ere, testu harmoniatsuak, kontraesanik

gabeak, sorturiko ilusioa ezaba dezakeen arrastorik gabeak . . ., testu horiek

ezingo genituzke literatur testutzat hartu (Iser, 1987 b : 229) ; haurrentzako

testuetan sinplekeria onart ez dezakegun bezala . Horrek guztiak eragozten

baitu irakurlearen parte hartzea, aktiboa izan beharrean protagonista pasibo

bilakatuz .

Haur eta gazte literatura zer den argitu nahi honetan, argi eta garbi izan

behar dugu pragmatikoki ez duela garrantzirik egileak zein asmorekin idatzi

zuen lana, fikzio izateko asmotan egin zuen ala ez; hartzaileak, haurrak edo

gazteak, azpimarratuko baitu testuaren literaturtasuna (Casas, 1994 : 260) . Are

gehiago, ez dugu kontutan izan behar egileak haur eta gazteentzat idatzi

duen ala ez. Haur eta gazte literaturako klasiko ia guztiak ez baitziren

beraientzat idatziak, hala ere, haurrek eta gazteek irabazitako literatura dugu

hori . Beraientzat (ere) hartua eta beraiek (ere) baloratuko dutena estetikoki .
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ernando Lázaro Carreter ikerlari ezagunak (1986) Literaturaren definizioa

egiterakoan bat-bateko helburu praktikoa ez duten mezuen multzoa dela dio .

Egile batek egindako mezuak irakurle unibertsal batentzat . Baina mezua

irakurleak bereganatzen duela irakurketa egoera egoki batean . Azkenik,

Lázaro Carreterrek, idazlan literarioa ez dela aldatu behar eta hizkera

berezian egiten dela dio .

Ikusten denez, Lázaro Carreterrek harrera estetika teoria kontutan badu ere,

formalismoaren arroztasuna eskatzen dio literatur testuari . Iser, Jauss eta

beren jarraitzaileen teoriaren subjetibismoa gutxitu nahian . Egunkariko

kronika beltza literatur testutzat jo dezake norbaitek, edo zuzendariari

idatzitako eskutitzak, botikaren errezeta, edo testu hau berau . Baina testu

horiek guztiak literatur testuak al dira? Harrera estetika estuki hartuz gero, izan

daitezke literatura, baina gure ustez -Lázaro Carreterrek dioen bezala-

zerbait gehiago eskatu behar zaio testuari ; ezustea, irakurleak espero duena

gainditzea, hutsuneak izatea hartzaileak atsegina eta plazarra senti dezan,

gozamen estetikoa. . .

Baina nola lortu hori guztia haur eta gazteen kasuan, nola bideratu eten gabe

hazten, hezitzen, garatzen ari den pertsona batengan arestian aipatutako

ezaugarriak erdiesteko formula? Hori da, hain zuzen, haur eta gazte

literaturak lortu behar duena . Horixe da haur literaturtasunaren gakoa .

Sarritan hizkera berdinak (standar, literarioa, . . .) ematen dira haurrentzako

literatur lanetan, literatur lan nahikoa pobrea delarik . Horretaz gain, hizkera

artistikoaren kodifikazio aberatsak testuak eskolarako lan tresna egokiak

bilakatzen ditu (ikasleak bere esanahiak eraiki ditzan) . Izan ere paradigma

literarioak laguntzen du kognoszitiboa, eta ikasketaren autoeraikuntza gerta

daiteke (edukiaren nozioa gehitu, sistema konzeptual zehatzek transmititutako

prozedimendu formal eta estrategien mailara) .
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Jakina, hezkuntza eta eskolarizazioarekiko harreman horrek "literatur" testuen

pobretzea ekarri izan du, bestelako helburuen aurrean . Kasu hauetako

askotan haur literatur lanen aurrean ez baina haur liburu arrunten aurrean

aurkituko ginateke .

Literaur hizkerak jolastu egiten du formekin, jolastu maila linguistikoekin .

Bidaiatu leku eta garai ezberdinetara . Honek eragin handia du haurrengan,

psikologikoki dituzten beharrak asetzen baitira herri ipuinen bidez, edo horien

mailako idazlan berrien bidez . Haurraren beharrak, beldurrak gainditu nahiak,

gizartean integratzeko asmoak, literaturak darabiltzan ironia eta

distantziamenduaren bidez hobeto bete daitezke, literaturak gure mundua

hobeto ezagutzen laguntzen dion heinean .

Testuaren funtzio poetikoa nagusi denean, aldiz, mezua bestelakoetan baino

anbiguoagoa izango da, baina ez da galtzen ; itxuraldatu egiten da, besterik

ez. Hartzaileak irakurketa berezia egiten baitu, testuarekiko konplizitatea

erakutsiz . Harreman hori, testuaren poetikotasunaren jatorria, gauza dadin

hiru baldintza eman behar dira testuan : apropos eginda izatea, hizkera

bereziaren erabilera, eta azkenik, egilearen, testuaren eta irakurlearen arteko

harreman pragmatikoak izatea komunikazioa eman dadin (Sanchez Corral, L .,

1992 : 552) .

Haur eta gazte literatura, beraz, haurrentzat edo gazteentzat idatzia izan ala

ez izan, beraiei irakurtzean atsegina sentiarazten dien testu multzoa litzateke .

Testu multzo horrek, gainera, hizkera berezia izan beharko luke .

Definizioaren bigarren parte horretan dago gakoa, nola erabili edo neurtu

hizkera berezia hizkuntz gaitasun urria duten haurren kasuan? Muga horrek

markatzen du kalitatezko literatur produktuaren eta erdipurdikoaren arteko

ezberdintasuna. Testuak haurraren beharrak eta nahiak asetzeaz gain, ez ditu

bere espektatibak bete behar, atsegina sortarazteko behar dituen hutsuneak
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izan behar ditu, eta izan ditzakeen irakurketa ezberdinetatik (Amorós, 1989 :

31) batek gutxienez haurraren hizkuntz eta literatur arauen gaitasunaren

araberakoa izan behar du . Hori gertatu ezean ez litzatekeelako

komunikaziorik sortuko testuaren eta hartzailearen artean .
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Literaturaren historian, edozein historiatan bezala, elementu ugarik hartzen dute

parte : ekonomiak, gizarte aldaketek, politikak, asmakuntzek, aurrerapen

teknikoek . . . horiek guztiek izan dute eragina haur literaturaren garapenean .

Literaturaren historian asmakuntzaren batek garrantzi berezia izan baldin badu,

hori 1455ean Gutenbergek asmatutako inprenta izango litzateke. Asmakizun

horrek literaturaren esparrua zabaldu zuen, bai irakurle aldetik bai argitaratzen

ziren liburuen aldetik, iraultza sortaraziz letren munduan . Ordura arte, ahozko

tradiziotik jasotako lanak eta monasterioetan kopiatzen ziren liburuak (erlijiosoak)

izaten ziren irakurgai bakarrak. Gutenbergen inprentaren ostean gai eta kantitate

aldetik gertatu zen hazkundea .

Orbis sensualium pictus. Ilustrazioa .

Dena dela, mende bi itxaron beharko dugu haurrentzako liburuak ikusi arte . 1641

eta 1645 bitartean argitaratu zen Massachussetts-en lehenengo haur liburua

Ameriketan, katixima puritano bat zen : Milk for babes, esnea haurrentzat, eta bere

egilea John Cotton izan zen . Hala ere, berrikuntza handiena 1658an Joham Amos

Comenius predikari eta maisuak idatzitako Orbis sensualium pictus edo Orbis
Pictus izenaz ezaguna den liburuarekin etorri zen . Irakaskuntza liburu bat zen,

latina eta ama hizkuntza, biak batera, ikasteko metodoa .

Liburu hasieran alfabetoa agertzen zaigu ilustrazio batzuekin lagunduta, eta

ondoren inguru zehatz bateko objektuen ilustrazioak datoz : eguzki sistema edo

jostunaren tailerra, esate baterako . Ilustrazioarekin batera doan testua bi zutabetan

dago, batean latinez eta bestean alemanieraz. Comeniusen Ian honek izugarrizko
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garrantzia du, haurrentzako liburu batean ilustrazioari ematen dion trataeragatik ;

Orbis Pictus hori dugu haurrentzako lehen ilustrazio liburua . Joham Amos

Comeniusen aipaturiko liburuaz gaineko Ian eta ¡deia aipagarriak : aldaketak

irakaskuntzan, irakaskuntza berbera izatea neska-mutilentzat, irakaskuntz

plangintza, giza maila guztientzako irakaskuntza eredua, edo bere idazlan

pedagogikoak ; horiek guztiak alboraturik geratu dira Orbis Pictus horrek sorturiko

berrikuntzaren eta izan zuen eraginaren aurrean . Alemanian plazaratu eta

urtebetera liburua ingelesez argitaratu zuten ; geroago etorriko ziren Europako

hizkuntz handienak, eta bi mende beranduago, 1810ean, Estatu Batuetan ikusi

zuen argia Comeniusen idazlan horrek .

La ontaine, alegiak.

Hasieran, haurrentzako liburuak helburu hezitzaile, moralizatzaile argia du .

1668an Jean de La ontaineren ables argitaratu zen . Alegien jatorria ikertu nahi

izanez gero, Babiioniara jo behar omen da eta handik India aldera, non garrantzi

handia hartu baitzuen . Bertan argitaratu zen IV . mendean Panchatantra alegi

bilduma Daroucha erregearen seme-alabentzat . Indiako alegiak arabiarren bidez

etorri ziren Europara ; Calila e Dimna dugu honen adibide bat. Baina, Babiloniatik

Greziara ere jo zuen alegiak, eta handik Europako kulturara pasa. K. a. V I .

mendean bizi izan zen Esopo, Europako alegigilerik ezagunena, haren alegi ugari

bi mende geroago idatzi zituen Demetrio de alerok, eta euskaraz haurrentzat

eginiko lehenengo literatur liburua, Bizenta Mogelen lpui onac, Esoporen alegi

bilduma bat da .

Inprenta asmatu zenetik, eta zenbait kasutan lehenagotik ere bai, ugari dira

Esoporen alegi bildumak Europan :1476 . urtean Heinrich Steinhdwelek Esopus

argitaratu zuen alemanieraz, 1484an ables d'Esope tanslatées de latinen français

eta Aesops ables ingelesez plazaratu ziren eta 1489an lsopete historiado

gaztelaniaz, . . .
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Alegia ez zuen La ontainek asmatu, baina berpiztu egin zuen bere bildumaren

bidez . Liburuaren hitzaurreari alegiaren atsegintasuna eta haurrarentzako

egokitasuna aipatzen ditu : "egoki eta aproposak haurren buru txikientzako"

(Escarpit, 1986: 19) . Alegiak istorio moralak dira ; entretenigarriak, baina

irakaspenez hornituriko irakurgaiak . Esoporenganako mirespena gainditu zuen La

ontainek bere ables horrekin, eta Rousseau alegien kontra aritu arren, haur

irakurgai klasikoen artean aurki daitezke horietako asko . Euskaraz haurrentzat

idatzitako lehenengo bost liburuen artean, alegi bildumak dira hiru, laugarrena

meza-liburua eta bestea eskola-liburua .

Charles Perrault

XVII . mende honen bukaera aldera, 1697an, Charles Perraulten Les Contes de ma

Mere L'Oye liburu ezaguna (Histoires ou Contes du Temps Passé, avec moralités

azpitituluaz) argitaratu zen . Garai horretan moda bitxi bat zabaldu zen aristokraten

bileretan eta saloietan : maitagarrien ipuinen moda . Haurrentzako egokiak izan

zitezkeen ipuinak ziren, baina baita amodio ezkutu edo intrigazko istorioak ere .

Perraulten liburua ez zen haurrentzat bereziki eginiko lana, baina esan daiteke

kontutan izan zituela egileak liburua idazterakoan .

Charles Perraulten benetako meritua ahozko tradizioan zeuden kontu batzuk

literatur tradizora pasatzea izan zen . Genaro Gomezek, ipuin horien edizioan

adierazi zuen bezala :
"Perraultek herri-tradizioaren motibuak eta gaiak
harturik, hainbat ipuin moldatu zituen (. . .) Ipuinok bere
garaiko eta gizarte maila beretsuko jendearen gustu
estetikoaren moldeetan zedarritu zituen . Ez ahaztu
eskaintza Luis XIV.aren bilobari zuzendua dela, horixe
baitzen andereño famatua (. . .) ipuinak edulkoratu,
purifikatu eta, zenbait pasarte eta akzioren garapenean,
arrazionaldu egin zituen; horrez gain, bukaera aldeko
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ikaskizunak gehitzeaz batera, esanahi moral-didaktikoa
gaineratu zien (. . .) ipuinok birsortu eta lehenbizikoz
idazmoldea eman zien" (Perrault, 1993: 131) .

1634an Giambattista Basile idazle italiarrak argitaratutako Lo cunto de li Cunti

overo lo trattenimiento de peccerille ipuin bilduman, Pentamerone izenaz ere

ezaguna den horretan, badaude Perraulten ipuin horien aitzindari batzuk ("Sole,

Luna e Talia" "Basoko loegile ederra" ipuinaren aitzindaria dugu, "Cagliuso" "Katu

botaduna"rena, "L'orsa" "Asto larrua"yena, . . .) . Pentamerone horren jatorriak

Panchatantra, Mila gau eta bat gehiago eta 1550ean argitaratutako Pŕacevoli

notte ipuin bilduma dira .

Azken liburuaren argumentua arabiar ipuinenaren oso antzekoa da; madarikazio

baten ondoren Zoza printzesak Camporotondoko Tadeo printzearen hilobia aurkitu

eta ondoan dagoen edalontzi bat bete beharko du malkoz hiru egunetan, bidaia

luze baten ondoren edalontzia betetzeko malko bat falta zaiola, loak hartzen du

Zoza printzesa eta orduan haren mirabeak edalontzia betetzen du . Printzea,

berpiztean, mirabearekin ezkontzen da, bere salbaitzailetzat harturik . Mirabeak

ipuinak entzun nahi ditu eta horrela ipuin kontalari onenak pasatuko dira bost

egunetan zehar jauregitik. 49 ipuin kontatzen dizkiote eta ipuin bakoitzak

aurrekoaren aipamen laburra du eta ikaskizun morala bukaeran . Azkenean, 50 .

ipuina Zoza printzesak kontatzen du, berari gertatutakoa azalduz ; hura entzutean,

printzeak mirabea zigortu eta Zozarekin ezkontzea erabakitzen du .

Basileren ipuin bilduma hori oso ezaguna izan zen Europan ; J. Grimmen ustez

horixe zen egindako ipuin bilketarik onena eta osatuena (Basile, 1991 : 7) . Hala

ere, ipuin horiek ez zuten izan Perraultek lorturiko arrakasta . rantses idazlearen

kritikari ezaguna den Marc Sorianok nolabaiteko miraria ikusten du Perraulten

bilduma horretan :
"Hainbat pedagogo eta kritikarien eszeptizismoa alde
batera utzita, ez al da onartu behar bilduma hori
haurrentzako benetako liburua dela? Haur literatura, bere
hasieratan, mirari antzeko batez lagundurik izan zela
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ondorengo sor lanen eredua finkatuz?" (Castañeira, A . eta
S. Miguel, J . 1986: 66-67) .

Zalantzarik gabe, honetan guztian badute zerikusirik Perraulten estilo zuzenak,

lexiko hautatuak, deskribapen zehatzak, baliorik gabeko informaziorik ez

agertzeak, kontaketaren naturaltasunak . . . eta ipuin miresgarrien xarmak .

Les Mille et Une Nuits .

rantziaren botere politikoa letren arloan ere nabaria izan zen ; La ontaine eta

Perraulten ondoren hirugarren izen bat dugu : Antoine Galland . Politikari eta

orientalista frantses horrek arabiar herri tradizioko altxor handienetakoa ekarri zuen

Europara : Les Mille et Une Nuits, contes arabes traduits en français ; 1704 eta

1712 bitartean hamar tomo argitaratu zituen, eta bere heriotzaren ondoren,1717an,

beste bi tomo gehiago Mila gau eta bat gehiago bilduma ezaguna itzuliz. Galland-

ek arabiar kultura ekarri zuen Europara, Patxi Zubizarretak Ali Baba eta berrogei

lapurrak liburuaren hitzaurrean dioen bezala :
"Europara sentisbilitate, sentsualŕtate eta mundu exotiko
berriak ekarri zituzten ( . .) lehen bertsio hau oso ongi

onartua izan zen, onartua eta Europako hainbat

hizkuntzatara itzulia" (Zubizarreta, 1993: 10) .

Gallanden itzulpen horrek berebiziko garrantzia du, eta ez bakarrik arabiarren

tradizioa ekartzeagatik, baita zubi moduan erabilia izan zelako ere arabieraren eta

Europako beste hizkuntzen artean . XVIII . mende hasieran ekarritako ipuin bilduma

horrek leku berezia du egungo haur eta gazte literaturan . Argumentua ezaguna da,

Shahryar erregea, bere emazteak engainatzen duela oharturik, hura hiltzea

erabakitzen du eta egunero emakume berri batekin ezkontzea eta ondoren hiltzea .

Hainbat eta hainbat emazte hil eta gero, visirraren alabak, Xerazadek, ideia bat du

erregearekin ezkontzeko eta bizia ez galtzeko . Gaua iristean ipuin bat kontatzen

dio erregeari, baina ipuina amaitu baino lehen egunsentia iristen da ; erregeak,

jakinminez, hurrengo eguna arte atzeratzen du Xerazaderen heriotza, baina
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gauero ipuinak amaitu gabe uzten ditu emazte gazteak eta horrela ipuinei esker

bizirik irauten du Xerazadek. Azkenean, Shahryar erregeak uko egiten dio

narratzailea hiltzeari .

Xerazadek kontaturiko ipuinen artean aurkitzen dira haur eta gazte literaturan

klasikotzat hartzen diren Ali Baba, Sinbad, Aladin, . . . eta hainbat ipuin miresgarri .

Gallandek moldaketa ugari sartu zituen ipuinetan, poemak ezabatu zituen eta bere

garairako gaitzesgarriak ziren pasarteak moldatu . Horretaz gain, eskuizkribu siriar

batean oinarritu zen bilduma egiterakoan, baina jatorri ezberdineko ipuinez osatu

zuen . Batzuen ustez (Castañeira, A . eta S . Miguel, J . 1986: 111) "Ali Baba" ipuin

ezaguna ez zen arabiarra eta Gallandek, ipuin europear batean oinarriturik,

moldaketa bat egin zuen ; eta beste hainbeste gertatzen da Aladinen istorioarekin .

Baina jatorriari buruzko eztabaida horiek alde batera utzita, argi dago Gallanden

ipuin bildumak eragin handia izan zuela Europako literaturan, eta zer esanik ez

haur eta gaztetxoen irakurgaietan, XVIII . mende horren bukaera aldera hasi

baitziren ipuin ezagunenak argitaratzen liburu gisa . Baina hori baino lehen

aldaketa handiak gertatu ziren gizartean .

XVIII . mendea, iraultzen mendea .

XVIII . mendea iraultzen mendea izendatu izan dute . Iraultza industriala eta

rantziako iraultza gertatu ziren mende bukaeran. Lehenengoak Ian eta giza

aldaketak ekarri zituen, bigarrenak politikoak . Inglaterra bilakatu zen Europako

indar politiko handiena, eta Inglaterratik etorri ziren aldaketa nabarmenenak haur

eta gazte literaturarako . rantzian aldarrikaturiko askatasuna, berdintasuna eta

anaitasuna konzeptuek indarra hartu zuten Ameriketan eta 1776an Ipar Amerikako

13 estatuk beren independentzia aldarrikatu zuten . Gizarte arloan burgesiak,

industrializazioak indarturik, boterea hartu zuen . Eta filosofian, Kant edo

Rousseauren ideiak zabaldu ziren . XVIII . mende hau asmakizunen eta bidaien

mendea da: baporezko makina, Cook kapitainaren bidaiak, . . . Aldaketa handiak
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gertatzen dira hasierako despotismotik, "dena herriarentzat, baina herririk gabe",

rantziako iraultzara ; iluntasun eta misteriotik arrazonamendura . Aldaketa handiak,

bai, eta haur eta gazte literaturak ere nabaritu zituen aldaketa horiek .

Robinson Crusoe . Gizakiaren historia .

1719ko apirilaren 25ean honako liburu hau argitaratu zen Londresen : The Life and

Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, of York, Marŕner. . . Written by

Himself. Liburu horren egilea Daniel Defoe izan zen, Guillermo Il.aren armadako

soldadua, merkataria, panfletogilea, espia . . . eta 400 liburu baino gehiagoren

idazlea. Baina Daniel Defoe ezaguna baldin bada, 1719an kaleratu zuen Robinson

Crusoe liburuagatik da. Liburua, Alexandre Selkirk marinel eskoziarrak irla huts

batean izandako naufragioan oinarritzen da . Bertan Robinsonek, apurka-apurka,

gizakiak historian zehar izan duen eboluzioa izango du, sua sortu, janaria bilatu,

etxea egin, jantziak josi, hazia erein, abeltzantzan aritu, eguraldi onerako eta

txarrerako tresnak sortu . . . Eta beti Jaungoikoaren babes eta zerbitzuan ; ekintza

guztietan egilearen heziketa eta erlijiositatea ikusten da . Robinsonen azken atal

hori areagotu egiten da Ostiral agertzean, eta haren heziketan ; mendebaldeko

mentalitateko irakaspenak, ohiturak, siniskeriak, eta abar irakatsiko baitizkio .

Robinson Crusoe gizakiaren aldeko liburua da, norberaren buruan konfidantza

izateko eta bizitzen laguntzeko tresna aproposa . Irlara iristean Robinsonek laban

bat, pipa eta tabakoa besterik ez zuen ; hondarretik milia laurden batera zegoen

untzian zeuden janari eta tresnak . Baina Robinson bere lanari esker hogeitazortzi

urtez bizi izan zen irlan, bakarrik hasieran, Ostiralekin bukaeran .

Gizakiaren aldekoa, gizaki asmatzaile eta hezituaren aldeko liburua dela esan

dugu, baina ideia horrek bezainbeste garrantzia du erlijioak. Liburu hasieran

Robinson Crusoeren beste bidaia batzuk ageri dira eta haietan gertaturiko

abenturak : ekaitzen mende, korsario turkoek harrapaturik, negozio gizon Brasilen . . .

eta nola erabakitzen duen esklabu bila joatea Afrikara erregearen baimenik gabe .
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Abenturazalea da, baina jokaera gaiztoa erakutsiz . Naufragioaren ondoren, irla

hutsean dagoenean, Robinsonen jokaera erabat aldatuko da eta kristautasunak

presentzia handia izango du bere bizitzan, Jaungoikoaren zigor eta mendekua

present izango dira Robinsonengan haragijaleak aurkitzean, edo arazoen aurrean

dagoenean. Ostiralen heziketan ere, kristautasuna izango da zutabe nagusietako

bat .

Robinson Crusoe liburuak izugarrizko arrakasta izan zuen eta Daniel Defoe berak,

lau hilabete beranduago, bigarren zatia atera zuen The uther Adventures of

Robinson Crusoe izenez . Ez zen hau izan aurreko nobelan oinarritutako idazlan

bakarra, robinsonadak izenez ezagunak diren ehundaka Ian argitaratu dira harrez

gero. Batzuk abenturazkoak, Le Robinson Suisse Johann David Wyssek idatzia

esate baterako, eta beste batzuk pedagogikoak ouineten Robinson des glaces

(1835) . Baina Defoeren eragina gaur egun ere, igar daiteke zenbait liburu

ezagunetan ; adibideak ditugu Holmanen Slake's Limbo (Metroko Robinson), edo

Nobel saria irabazi duen William Goldingen Eulien ugazaba (Elkar, 1990) .

Robinson Crusoe nobelak zeresan handia eman zuen, baita filofosoen artean ere .

Defoeren liburua kaleratu eta handik zenbait urtetara -1762an- haur heziketan, eta

haur eta gazte literaturan ere, eragina izan zuen Ian bat plazaratu zen : Jean

Jacques Rousseauren Emile .

	

Saio horretan, Rousseauk, liburuei buruz

hitzegiterakoan, zera dio : Emilek irakurriko duen lehenengo liburua Robinson

Crusoe izango dela, eta liburu hori izango dela urtetan Emileren irakurgai bakarra .

Gulliver-en bidaiak, satira .

Defoeren liburuan bidaiak eta gizakiaren aldeko mezuak lotzen ziren bezala,

Jonathan Swiften Gulliver-en bidaiak liburuan ironia eta kritika agertuko zaizkigu

abenturazko nobela batean ezkutaturik .

Gulliver's Travels 1726an argitaratu zen eta bertan Lemuel Gulliver-en bidaiak

kontatzen dira. Liburua lau zatitan dago banaturik, eta beste hainbeste bidaia
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agertzen dira: Liliputerako bidaia; Brobdingnag-erako bidaia; Laputa, Balnibarbi,

Glubbdubdrib, Luggnagg eta Japoniarako bidaia; eta azkenik Houyhhnhnm-en

herrialderakoa ; lau bidaia hauetatik lehenengo biak dira ezagunenak, eta sarri,

Mila gau eta bat gehiago liburuko ipuin ezagunekin gertatazen den bezala, solte

argitaratu izan dira .

Liliputen, Gulliver-ek, gizon eta emakume ipotxak aurkituko ditu . Gulliver

izugarrizko gizaki erraldoia da eta ikaragarrizko problemak dauzka jateko edo

jazteko orduan, bere eztulak ekaitzaren indarra du, besoetan har ditzake

itsasontziak, . . . Brobdingnag-en, aldiz, Gulliver da ipotxa, bertako biztanleak

erraldoiak baitira ; hemen kontu handiz ibili beharko du inork zapal ez dezan, esku

ahurrean hartzean min egin ez diezaioten, . . . alderantzizko ikuspuntua izango

genuke hemen . Gainerako bidaietan ere, herrialde bitxiak eta bereziak ikusi ahal

izango ditu Gulliver-ek, baina ez aurreko bien paralelismoarekin, ezta abentura

kutsuarekin ere .

Baina Gulliver-en bidaiak liburua satira da . Swift parrokoa izateaz gain,

diplomatiko eta saiolari baten idazkaria ere izan zen, politikan aritu eta guraso

ingelesak izan arren, Irlandaren aldeko jarrera azaldu zuen . Baina panfleto eta

idazkietan baino eragin nabarmenagoa izan zuen bere literatur lanen bidez .

Nobelaren hasieran, Swiftek pertsonaiaren berri ematen digu ; Cambridgen

ikasitakoa, zirujaua, ezkondua eta negozioen egoera tamalgarrien aurrean

itsasontzian zirujau aritzen dena . Antelope izeneko itsasontzian dagoela, ekaitz

izugarri batek hondoratzen du ontzia eta bera uharte batera iristen da . Gulliver

Liliputera iritsi da eta ordura arteko informazio guztia errealista da ; benetako

historia bat kontatzen ari zaigu . Baina ipotxen gizartea deskribatzen hasterakoan

ekiten dio satirari, liburuan zehar etengabe ikusi eta senti daitekeen satirari .
"Bada beste denborapasa bat ere, zenbait kasu berezitan
Enperadorearen, Enperatrizaren eta Lehen Ministroaren
aurrean soilik egiten dena. Hamabost zentimetroko luzera
duten zetazko hiru hari mehe uzten ditu Enperadoreak
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mahai gainean. Bat urdina, beste bat gorria eta hirugarrena
berdea. Hari horiek, Enperadoreak edertasun bereziagatik
nabarmendu nahi dituen pertsonentzako saritzat
eskaintzen dira . (. . .) Enperadoreak makila bat hartzen du
eskuetan zeharretara, eta bitartean izangaiek, banan-
banan hurbilduta, batzuetan makila gainetik salto egiten
dute, beste batzuetan narraska pasatzen dira azpitik,
aurrera eta atzera, makilari ere aurrera ala atzera egiten
zaion kontutan izanda" (Swift, 1990: 38) ;

eszena horretan erregeek tituluak ematerakoan egiten zituzten zeremoniak

barregarri uzten dira, Iñaki Mendiguren itzultzaileak ohartaratzen digun bezala :

"Urdina, Galtzariaren Ordenaren kolorea zen (1726ko maiatzean Walpoleri

emana) ; gorria, Bainuaren Ordenarena (George Lk 1725ean berrezarria) eta

berdea, Garduaren Ordenarena" (op . cit. : 38) . Euskarazko itzultzaileak dioen

bezala, "Obra honetan anekdota hutsa, satira historikoa eta satira unibertsala aurki

daitezke .

-Anekdota: Gulliverek bisitatzen dituen herrialde ezberdinetan berari gertatzen

zaizkion abenturak .

-Satira historikoa : Testuan zehar sartu ditugun oharrak irakurriz ulertuko da hau,

hainbat pertsonaia historikoren identifikazioa eta gertakari askoren azalpenak

ematen bait dira. Swiftek sarri egiten du bere etsaien lepotik barre .

-Satira unibertsala: Batez ere liburuaren 4 . zatian. Garaiko teoria positibisten aurka,

Swiftentzat gizakia gaiztoa da izatez, baina hobetu daitekeena ; ez zen, beraz,

fatalista haren ezkortasuna, nahiz eta, ematen duen itxaropen handirik gabe joan

zela mundu honetatik" (op . cit . : 8) .

Lehen anekdota hori da haur eta gazte literaturara pasatu dena : herrialde

ezberdinetako abenturak, erraldoien eta ipotxen aurrean hartzen duen jarrera eta

horien xelebrekeriak, eulitzar baten kontrako borroka latza, edo sagu bati aurre

egin behar dionean, edo itsasontzi flota osoa loturik daramanean, . . . ugari dira

abenturen adibideak .
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Iñaki Mendigurenek aipatzen duen satira historikoaren adibideak oharretan

agertzen dira; hona hemen horietako batzuk :
"Muturzabalzale eta Muturrestuzaleen arteko eztabaida,
Ingalaterran izandako eztabaida erlijiosoen historiari
buruzko irazkina da eta eztabaida teologiko nimiñoak
adibide konkretuen bidez erridikulizatzeko Swiftek zuen
trebetasunaren erakuspen garbia" (op . cit. : 48) .

"Irazkŕntzaile batzuen ustez, pasarte honetan badago
Walpoleren aurkako kolpe ironikorik, bai bait zegoen
susmo txarrik beraren lehen emaztea izan zen Catherine
Shorter-en inguruan ; baina, ziur aski, Gorteko eskandalu-
giroa kritikatzea du helburu nagusi" (op . cit . : 66)

"Nabaria denez, oro har Ingalaterreako justiziaz ari da
Swift iseka egiten, baina beharbada 1722an Atterbury-ren
aurka egindako epaiketaz ari da zehazkiago : Rochester-eko
Apezpiku zen eta Erregegaiaren aldekorik sutsuenetakoa .
Ahula zen beraren aurkako froga eta kondena ez zen zuzena
izan lege aldetik, nahiz eta zalantza gutxi zegoen beraren
erruduntasunaz" (op . cit. : 72)

Eta horrelako ohar, ironia, azpimezuak, ugariak dira liburuan zehar. Swiftek,

abenturazko nobela honen bidez, bere garaiko gizartea kritikatu zuen . Barre egin

zuen bere etsaien kontura, eta kritika gogorrenak maskaratu absurdoaren bidez .

Guretzat ezezagunagoak diren hirugarren eta laugarren bidaietan gertatzen da

Iñaki Mendiguren aipatzen duen satira unibertsala. Laputan eta Balnibarbin

zientifiko, ikerlari eta astronomoen kontura egiten du barre idazleak . Swift

berrikuntzen kontra zegoen, tradiziozale zen neurrian ez zuen defendatzen

asmakizunen mundua, zientzia esperimentala. Ondoren, filosofoen, politikarien,

aztien eta beste batzuen kontra aritu zen, baita gizakion kontra ere .

Gulliver-en bidaiak liburuak izugarrizko arrakasta izan zuen, eta laster itzulia izan

zen beste hizkuntzetara (1727an, inglesez argitaratu eta urtebetera, frantsesera) .

Harrez gero beti egon da presente haur eta gazteen irakurgaietan .
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John Newbery, haur liburu argitaratzailea

Orain arte ikusitako liburu guztietan haurra ez da inoiz presente egon idazlearen

asmoan, Comeniusenean izan ezik ; baina harena irakas-liburua zen . Ez zegoen

haurrik gizarte mailan, ez zen kontutan hartzen, eta alde horretatik ia ez zegoen

haur libururik .

XVIII . mendearen erdialdean aldaketa nabarmena gertatzen da . 1690 . urtean John

Lockek Thougts Concerning Education liburuan haurren heziketari buruzko

gogoetak plazaratu zituen ; haurrei gustuko eta bere gaitasunaren araberako

testuak eman behar zaizkiela defendatzen zuen filosofo britanaiarrak; haurren

heziketa zigorra baztertu eta jolasaren aldeko jarrera azaldu zuen, baita

irakurketan ere .

Lockeren liburua kaleratu eta mende erdi beranduago, 1744an John Newbery

izeneko idazle eta editoreak A Little Pretty Pocket Book argitaratu zuen . Urte

bereko ekainaren 18an Penny London Morning Advertiser -en liburuaren iragarki

bat plazaratu zen "irakasteko eta gozatzeko" idatzi zela adieraziz . Hurrengo urtean,

J. Newbery-k haur liburudenda bat ireki zuen Londresen, Bible and Sun,

Juvenile Library izenekoa .

John Newbery nekazari baten semea izan arren, oso irakurle sutsua zen, bere

arbaso bat liburu saltzaile izan baitzen ; gazte zelarik hasi zen inprimategian lanean

eta azkenean negozioaren zati bat bereganatu zuen . 1744tik aurrera haurrentzako

liburuak argitaratzeari ekin zion . Zalantzarik gabe bera izan zen lehenengo haur

liburu argitaratzailea . Idazleei argitaratzeko aukera emateaz gain, haur

liburugintzaren oinarriak eraikitzen hasi zen . Ez zuen salto handiegirik egin ;

elementu atsegin edo entretenigarriarekin batera, liburua irakasteko tresna

moduan aurkeztu zuen .

Asko dira argitaratu zituen liburuak, baina horiek bezain interesgarria da The

Lilliputian Magazine, haurrentzako aldizkaria. Honetan ere aitzindaria izan zen
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John Newbery, bera izan zen lehen haur aldizkariaren egilea . The Lilliputian

Magazine aldizkaria, 1751 eta 1752an kaleratu zen, olerkiak, jokoak, kantak,

txisteak, ahokorapiloak, abenturazko testuak, eskutitzak, eta abar kaleratzen ziren .

Zoritxarrez, aldizkariak ez zuen behar hainbat harpidedun eta 1752tik aurrera

liburu moduan kaleratu zen .

J. Newbery haur liburugintzaren aita dugu . Bera izan zen lehena haur liburuak

sistematikoki argitaratzen, berak eraiki zuen industria bat haur liburuaren inguruan

(bazuen beste negozio ugari ere) eta batez ere, haur liburua beste edozein

produktu eta negoziorekin parekatuz, zaindu eta kalitatezko produktua izaten

saiatu zen . Editore eta idazle horrek urtero kaleratzen zuen liburu bat gutxienez,

eta datu zehatzik ez badago ere, bereak dira argitaratutako idazlan asko . Hauetako

bat, The History of Little Goody Two-Shoes Inglaterrako haur literaturan klasikotzat

hartu izan da, nekazari mundua azaltzen duen moduagatik, egileak dituen

ideiengatik eta istorioaren hariagatik . Gurasorik gabe geratzen diren bi anai-

arreben istorioa da, neskatxarena batez ere. Gizon on batek hartuko ditu eta

Margery txikiari oinetakoak erregalatuko dizkio (horregatik izenburuaren Goody

Two-Shoes), baina gurasoen etsai amorratu baten presiopean kalean geratzen

dira. Apurka-apurka, Margeryk irakurtzen eta ikasten ikasiko du eta bere

zuhurtasuna eta jakintasuna pobre eta behartsuen alde erabiliko du . Azkenean,

"Goody Two-Shoes" hiltzerakoan pobreek monumentu bat eraikitzen diote .

Istorioak abentura ugari ditu irakaspideen artean, zakurrak salbatzen dituenean,

eskola zuzendari den bitartean gertatutako istorioak . .. irakasteaz gain liburuak

plazerra sortu behar duelako Newberyren ustez .

The History of Little Goody Two-Shoes liburuak arrakasta handia izan zuen eta

Chapbooks direlakoetan argitaratua izan zen, hau da XVII . mendean zehar

banatzen hasi ziren idazki solteetan, gazteleraz Pliegos de Cordel zirenen

antzekoetan, frantsesez De Colportage edo alemanierazko Volksbücher izenarekin

ezagutzen zirenak . Idazki horiek oso laburrak izaten ziren 24, 16, 12 edo 8
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orrialdekoak eta azoketan edo herriz herri saltzen ziren . Newberyrekin hasi ziren

haurrentzako Chapbooks-ak. Bere The History of Little Goody Two-Shoes

liburuaren 156 orrialdeak askotan zortzi orritara mugatzen ziren Chapbooksetan .

1767an hil zen J . Newbery, baina bere ondorengoek haur liburugintzan jarraitu

zuten, eta XIX. mendearen hasieran John Harrisek bereganatu zuen

Newberytarren negozioa.

Le Magasin des enfants

Ingalaterran iraultza txiki hori ematen zen bitartean, rantzian, 1757an Le Magasin

des enfants

	

liburua

	

kaleratu zen, maitagarrien

	

munduaren

	

eta

arrazoinamenduaren arteko zubia, entretenitzekoaren eta irakastekoaren artekoa .

Madame Le Prince de Beaumontek idatzitako liburua XVII . mendearen hondarren,

Perraulten garaiaren, . . . eta XVIII . mende berriko arrazoi-aroaren erdian dago .

Egilea, hitzaurrean, liburuaren zergatia azaltzerakoan, irakurgai ezegoki eta

aspergarrien kontra ari da eta horren aurrean testu arinak eta interesgarriak

proposatzen ditu . Haur batzuk lorategian ari dira beren institutrizarekin ; haurra eta

beren irakaslearen artean elkarrizketa ugari sortzen dira naturaren, landareen edo

ipuinen inguruan . Egia da Le Magasin des enfants osatzen duten lau tomoetan

dena ez dela atsegin eta entretenigarria, baina dibulgazio eta informazio edo

formazio testuen artean badira ipuin politak, "La Belle et la Bete" ("Ederra eta

piztia") esate baterako ; hala ere, badaude beste batzuk helburu hezitzaile garbi

batekin eginak,"Bizar Urdin" ipuinaren kasua, esate baterako, ezkontza

interesatuen kontra .

Rousseau . Haurra, filosofiaren aztergai .

Bada, J . Newberyk bezala, ikaragarrizko eragina izango duen filosofo bat, haur eta

gazte literaturaren kontzeptua sortzen lagundu zuen idazle bat : Rousseau .

Madame Le Prince de Beaumontek irakasteko, instruitzeko beharra azpimarkatu
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zuen bere idazlanean ; Ilustrazioaren atarian geunden eta irakaskuntza berri bat

planteatzen zen. Gizarte mailan aldaketa handiak gertatzen ari ziren, burgesia

aberastu zen eta goi mailara igo, nobleziaren ordezko giza taldea eratuz . Burgesia

horrek heziketa berri bat eskatu zuen bere seme-alabentzat, eta hori da hain zuzen

Rousseauk proposatu zuena, 1762an, bere Emile liburuan . J .J. Rousseauk gizakia

berez, ona dela defendatzen zuen, eta gizarteak gaiztotzen duela . Lockek bezala,

haurrei disfrutatzeko aukera eman behar zaiela uste zuen, baina filosofo

inglesearen ustearen kontra, helduon autoritatea beharrezkotzat jotzen zuen

haurrak egoki hezitzeko .

Emilioren, ikasle ezinhobe baten, heziketa prozesua azaltzen zaigu Emile

idazlanean ; irakurri behar diren liburuak, kontzeptuak, historia, erlijio dogmak . . .

noiz eta nola ikasi behar dituen hots, biztanle berna osatzeko heziketa eredu bat

genuke liburua .

Emile honek berrikuntza handiak ekarri zituen pedagogiaren mundura eta

filosofiarenera, haurtzaroaren ikuspegi berria ekarriz . Rousseau (1966: 108) izan

zen lehenbiziko aldiz esplizitoki esan zuena haurra ez dela gizon txiki bat eta

haurtzaroak ikusteko, pentsatzeko, sentitzeko era ezberdinak dituela eta ezin direla

guk ikusten, pentsatzen eta sentitzen dugun eraz ordezkatu .

Ideia nagusi horretan oinarritu zen, bere hezkuntza sistema eraikitzeko, eta egia

esan, ideia hori izan zen haurtzaroari izate berezia eman ziona ; haur literatura

sortzeko behar zen hartzailea eraikitzen lagundu zuen ideia . Pentsalarien alorrean

sartu zen haurra ; haurraren izatea onartzearekin batera, heziketa, garapena,

betebeharra, aztertu ziren . Emile- n planteatzen den "basati ona", positibosmoa,

haurraren izaera ona eta garbia, XIX. mendearen bukaera aldera arte iraun zuen

ideia izan zen .

Euskal Herrian, bi mende beranduago, 1969an argitartutako liburu batean,

Rousseauren ideia hauek planteatzen zaizkigu :
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"Duantxo-txiki ez dala gizon koxkor bat.
Ez dala gizontxo bat, alegia .
Ona zer esan nai detan: zure semea ez dala zure
berdiñezko, zure antzeko, zure iguala . . . neurri txikiagoan .
(. . .) Umea ez da gizon txiki bat. " (Lazkau, 1969: 8)

Dídaktismoa . Alegiak .

Egia da Locke eta Rousseauren didaktismoak muturreko jarrerak eragin zituela ;

Zena Sutherlandek dionez (Castañeira, A . eta S . Miguel, J . 1986: 168) haurrek

egiten zituzten ekintza guztiak, mugimenduak, edozer gauza, helburu didaktiko bati

begira aztertzen ziren . Ibilaldiak natura aztertzeko, marrubiak aritmetikarako osagai

gisa erabiltzen ziren, elur bola batek palankak ikasteko balio zuen, eta abar . Baina,

didaktismo horrek literaturarekin ere izan zuen harremanik eta harekiko ondoriorik :

alegiak .

Pittinka-pittinka, razoinaltasunak, irakaspideak, lekua kendu zion fantasiari eta

alegiek maitagarrien ipuinei . La ontainen alegiei buruz hitzegiterakoan aipatu

dugu horien irakas-balioa . XVIII . mendearen bigarren erdian Samaniegoren Alegi

moralak (1781) eta Iriarteren Alegi literarioak (1782) ditugu didaktismo horren

adibide garbiak . Biak izan ziren enkarguz eginak : Samaniegorenak Peñaflorida

kondeak eskaturik eta Iriarterenak loridablanca ministroak; eta lehenak Bergarako

Erret Apaiztegiko ikasleentzat eginak izan ziren bezala, Iriarterenak, nahiz eta

haurrentzat ez idatzi, berehala bereganatu zituzten haiek .

elix Maria Samaniego, rantzian hezia, Bergaran bizi izan zen . Peñaflorida

kontearen iloba zen eta honek sorturiko Sociedad Vascongada-ko lehenengo

bazkideetako bat . Alegi liburuaren izenburuan " ábulas en verso castellano"

zehaztu zuen. Eskaintzan argi eta garbi geratzen da alegi horien helburu

hezitzailea "Que en estos versos trato / de daros un asunto / que instruya

deleitando", horretarako aurreko alegigile ezagunengan oinarritu zen (Esopo,

edro, La ontaine eta Lockman) .



95

Tomas de Iriarteren alegiak, aldiz, orijinalak dira . Neurri ezberdinetako 67 ategik

osatzen dute liburua . Aberastasun hau izan da Iriarteren alegien aztertzaileek

azpimarratu duten balioa ; forma eta orijinaltasuna .

Iriartek, alegiez gain, hezkuntzari buruzko saio bat argitaratu zuen hil ondoren,

Lecciones instructivas sobre la historia y la geografía, eta Camperen Robinson der

Jüngere liburua itzuli zuen Aventuras del nuevo Robinson izenburupean. Ikus

daitekeenez, bere hiru lanak didaktsimoari estuki lotuak daude .

Bai Samaniegoren liburua, bai Iriarterena, arrakastatsuak suertatu ziren eta

hizkuntza askotara itzuliak izan ziren .

XVIII . mende bukaera aldera didaktismoak eta helburu moralizatzaileak markatzen

zuten haurrentzako liburugintza ; Italian Pier Domenico Soresi pedagogoak Novelli

piacevole e istruttive per servir all'educazŕones della nobile gioventù dell'uno e

dell'altro sesso (Ipuin atsegin eta irakaspidedunak, sexu bateko nahiz besteko

nobleziako gazteen heziketarako) liburua plazaratu zuen 1768an ; Alemanian

Johan Bernhard Basedowek Elementarwek (Oinarrizko obra) haur enziklopedia

argitaratu zuen 1770 eta 1774 bitartean ; Alemanian bertan 1772an Leipziger

Wochenblatt für Kinder haur aldizkari bat plazaratu zen, eta 1775ean Der

Kinderfreund (Haurren laguna) ; zenbait urte beranduago, 1798an, La Gaceta de

los niños (Umeen kazeta) argitaratu zen Espainian . rantzian 1833an kaleratu zen

izen bereko beste haur aldizkaria : Le journal des Enfants (Umeen kazeta), baina

1782z geroztik hilabetekari bat zuten haur frantziarrek : Lami des enfants (Haurren

laguna), ipuin moralizatzaile, eskutitz, antzerki Ian llabur eta ipuinez osaturik .

Inglaterran Mary Ann Kilner idazleak, Lockeren eta ipuin moralizatzaileen

jarreraren eraginez The Adventures of a Pincushion nobela kaleratu zuen

1780an ; Andersenen berunezko soldadutxoa bezala, hemen buruko txikiak eskuz

esku ibili ondoren zakarrontzian bukatuko du, baina Andersenen ipuinak hunkitzen

gaituen bitartean, hemen helburu moralizatzailea da nagusiena . Bere koinatak,
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Dorothy Kilner-ek, The Life and Perambulation of a Mouse liburu moralizatzailea

idatzi zuen 1783an, baina honetan sagua da protagonista nagusia, eta liburu hori

da animaliak nortasun berezi batekin agertzen diren lehenengo aldia haur eta

gazte literaturan . Julieta, Romeo eta saguak edo Xolak badu lehoien berri

bezalako liburuen oinarrietara joz gero, Dorothy Kilner-en horretara jo beharko

genuke . Inglaterran ere, eta Rousseauren Emile ezagunaren eraginez, Thomas

Day-k Sandford and Merton argitaratu zuen 1783 eta 1789 bitartean .

Entretenigarritasunaren bila .

Dena den, izan ziren idazlan batzuk jarrera nagusi horretatik apur bat desbideratu

zirenak eta atsegina eta entretenigarritasuna bilatu zutenak . Horietako batzuk,

gainera, ezagunak dira gaur egun ere : 1785ean Oxforden eta lehenengo aldaeran

argitaratutako Baron Munchausen's Narrative of his marvellous Travels and

Campaings in Russia , esate baterako, edo 1789an William Blake idazle ezagunak

nonsense edo zentzugabean oinarriturik idatzitako Song of Innocence haur poesi

liburua. Blakek berak, hitzaurrean, aipatzen du bere liburuaren destinatzaileak

haurrak direla: "And I wrote my happy songs / Every child may joy to hear" (Eta nire

kantu zoriontsuak idatzi nituen / haur guztiek disfruta dezaten entzutean) .

Euskal haur liburugintzaren hastapenak .

XIX . mendeak aldaketa handiak ekarri zituen : rantziako iraultzatik hasi eta

Napoleonen armadaren kontrako sentimendu nazionalisten sorreraraino ; Grimmen

herri ipuinetatik Salgariren Il Corsaro Nero nobelara, Julio Verneren obrak, Alice

eta abar daude tartean .

Euskal Herrian ere, XIX. mende horrek aldaketa nabarmenak ekarri zituen, eta

mendearekin batera etorri zitzaizkigun haurrentzako lehenengo liburuak .
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Bizenta Mogelen Ipui onac

Arestian ikusi ahal izan dugun bezala, Europa osoan alegien argitalpenak agertu

izan dira; Inglaterran 1484ko martxoaren 26an argitaratu ziren lehenengo aldiz

Esoporen alegiak (Aesop, 1484) Caxtonek itzulita. Harrez gero alegi liburu pila bat

argitaratu da, Robert Henryson-ek 1570ean, Bullokar-ek 1585ean, John Brinsley-k

1624ean . . . eta La ontaineren eragina nabaria izan zen XVII . eta XVIII . mendeetan .

Europako herrialde gehienetan zabaldurik zegoen alegia ; helburu morala zuen

alegiak; haurrei irakaskuntzak emateko egiten zen, ongi joka zezaten eredu edota

adibide garbiak eta ulerterrazak eskaintzeko .

Baina Europa osoan zabaldurik egon arren, euskaraz ez zen honelako libururik,

eta Txomin Agirrek hitzaurrean dioen bezala " Goseak dagonari ogi osoa, otaza

izanda ere, etzaio gutxi iruditu bear. Ta gu liburu gosean gaude" (Mogel, 1991 : 20) .

Izan ere, euskal literaturan oso arrunta da korronteak, jarrerak,

	

estiloak, baita gaiak

ere, berandu samar agertzea. Michelenak (1988: 23) dioen bezala :
"Hay que mencionar también, para cerrar estas
consideraciones, un cierto retraso muy natural, que hace
que bastantes obras vascas parezcan compuestas en fecha
anterior a la real : Dechepare parece un autor del siglo XV;
Axular, un escritor del XVI; la ola romántica se desborda
hacia 1880, etc. Modos y modas han llegado tarte y muchas

veces se han conservado largo tiempo con rara tenacidad ".

Txomin Agirrek aipatutako behar horri erantzunez, edo gure tradizioko ipuin

txarrak (1993an A. Lertxundik berriro ekarri dizkigun Peru eta Marixeren istorioen

antzekoak) baztertzeko eta haien ordez ipuin on batzuk emateko 1804an Bizenta

Mogelek Ipui onac , euskaraz haurrentzat idatzitako lehen liburu literatur-

didaktikoa argitaratu zuen, Europa osoan zabaldurik zegoen "instrurir deleitando"

(Samaniegok zioen bezala) korrontearen barnean, eta era berean antzinatik

zetorren alegien zaletasun eta irakas nahi horren ildotik. Urtebete lehenago,

1803an Tolosan Juan Bautista Aguirre asteasuarrak haurrentzat liburu bat kaleratu

zuen, erlijio liburu bat : Confesioco eta Comunioco Sacramentuen gañean
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Eracusaldiac, lenvicico Comunioraco prestatu bear diran Aurrentzat, eta bidez

Cristau acientzat ere bai. Liburuaren izenburuak argi adierazten duen bezala,

haurrentzat pentsatutako idazkia da Eracusaldiac hori . Hala ere, literatur kutsu edo

ikuspuntu batetik, Bizenta Mogelen lana dugu aitzindaria .

Ipui onac liburuaren egileak berak dio liburuaren eskaintzan (Don Biktor Munibe ta

Arangurengori dago eskainirik) gaztetxoentzat eginiko liburua dela: "Ipuiok atera

nai ditut gaztetxo, ta nekazarientzat	(op . cit . : 23) edo apur bat aurrerago

hitzaurrean ere berriro azpimarratzen du ideia hau : "Deritzat enzuten nagoala

mutiltxo, neskatxatxo ta nekazari askoren farra ta algara gozoak irakurri edo aituaz

ipui onek"(op . cit . : 29)

Ipui onac honetan helburu didaktikoa hasieratik dago presente, eta ez bakarrik

Bizenta Mogelek aukeratutako ipuin motetan (alegiak berez moralak dira), bai eta

egilearen asmoetan ere :

"Aitu diot ondo dakian bati, ŕpuŕ oek izango dirala guziz
onak aztuerazotzeko nekazarien etxeetatik Ipui oker, ta
zatarrak, nola sagar ederrak, ta diru berdiñean saltzen
daudenean, baztertu ta saldu ezinda gelditzen diran sagar
miñ ta motelak, Nork txori gerezi txatarrai begiratzen
dioe dauzkanean esku batera gerezi anpollak?"
(op . cit . : 29) .

Egileak "onac" adjetiboa jartzerakoan ipuin horiek moralki onak direla adierazi nahi

digu, ez dio hainbeste begiratzen ipuinon edertasunari edo horiek irakurtzerakoan

izan daitekeen atseginari ; Bizenta Mogelek zerbait irakatsi nahi zigun Esoporen

alegi bakoitzarekin, eta alegiak berez duen moralejaz gain, -egileak errimaz

gorde duen osagai bakarra-, bere burutazio, uste eta aholkuak adierazten dizkigu

alegiaren amaieran .

Bizentak berak "Irakurle euskaldunari" eginiko hitzaurrean azaltzen digu, berak

latina ikasi ondoren, eta atso ipuinen ondoren alegiak entzunik, azken hauek askoz
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egokiagotzat jo eta euskaratzea deliberatu zuela. Eta bere emaitza hori

euskaldunoi eskaini zigun :
"Ar bezate bada euskaldunak, neskatxa gazte baten
emaitza edo presente au . Gauza onik badago, esan dezatela
iñorena dala, ez nerea: okerrik badaukuste egotzi nere
gañera ; berdin arteak ez du emango sagarrik" (op . cit. : 32)

Bizenta Mogel ez zen itzulpenera mugatu, eta zenbait ipuinetan bere iritzia ere

ematen du alegien helburu didaktikoa eta morala ageriago utziz, eta bere helburua

argiago plazaratuz . Alde horretatik, euskal letretan mendetan topikoak izan diren

ezaugarriak ikus ditzakegu : kristautasunaren eta baserriaren defentsa .

	

VI.

ipuinean, esate baterako, "Gizona ta Sugea" izenekoan :
"Gaiztoari egiten zaion mesedea
Egillearentzat da katea" (op . cit. : 48)

moralejaren ondoren, garaiko eta bere heziketako kristautasunak hala eskaturik,

honela osatu zuen alegia :
"Ez du onek esan nai kristauak gaizki egingo duela on
egiñaz bere etsai lurrekoari . Jesukristok agintzen digu
eranzuteko guk on egiñekŕn gaizki nai edo egin digutenai:
eskatzeko Aita Jaungoikoari berakgatik ; maite izateko
biotzez, izan gaitezen bere umeak, . . . " (op . cit. : 48)

Hurrengo ipuinean, "Etxeko ta kanpoko Sugeak" izenekoan, baserri giroaren

aldeko jarrera islatzen da :
"Nekazari basotarraren sabela beteago dago arto, gaztaña,
sagar ta tupin azadunekin, andiki bat eper, ollagor ta
oilanda samurrekin baño, onek osasunik edo pakerik ez du,
ta ark bai ." (op . cit. : 51)

XLII . ipuinean, "Arranoa ta beste Egaztiak" deritzanean, aberatsen eta nekazarien

arteko konparazioa daukagu, edo XLIX .ean, "Nekazaria ta Idisko gaztea" ipuinean,

heriotz zigorraren aldeko mezua :
"Zigorrada, agiraka ta beldurgarri guztiak alperrak dinala .
ldŕskoa gorpuztu, mardotu, ta zezendu baga, jaikiko da
jabe beraren kontra. Onetako gizasemeak bakarrik ezi o i
dira, edo presondegi gogorretan, edo obeto urkabean . Ala
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bada txikitxotatŕk eman bear da aziera ona; aurtxoak
zigortxoa ekusita beldurtzen diranean . " (op . cit. : 144)

Bada, bestalde, Bizenta Mogelen iritzia alegia bera bezain luzea den ipuinik (XIIZ .

ipuina, "Ontza la bere Ama") .

Berez nahiko moralistak eta pedagogikoak diren osagaiak, oraindik ere

moralagoak, zuzenagoak egin zituen B. Mogelek . Argi dago ez dela estetika, ez

hitzaren edertasuna idaztera animatu zuena egilea, eta alde horretatik, liburu hori

haur eta gazte literatura barruan kokatu izan bada ere, zorrotzak izanik ez genuke

literatur lantzat hartu behar. Jon Juaristi eta Jon Kortazarrek Gasteizen 1994ko

apirilaren 15ean, "Herrien (kultur) Europa : Ahots eta orma. Literatura Eskozian,

Galesen, Irlandan eta Euskal Herrian" ihardunaldietan esan zuten bezala, Ipui

onac hau tradizio idatzian sartuko genuke, haur eta gazte literatura eraikitzeko

behar zen tradizio idatzian .

Baina alegi bilduma hau ez da Mogeldarrek haurren heziketarako idatzitako liburu

bakarra, 1816an Bizentaren anaia den Jaun Jose Mogelek Baserritar

nequezaleentzaco escolia edo icasbidiak liburua argitaratu baitzuen . Haurrak

nola hazi behar diren azaltzen du escoliak:
". . .presenta a los padres de familia, en forma de historia,
el espejo o dechado de un padre ideal, intachable y modelo,
bien instruido y cimentado en la práctica de la virtud, e l
cual sabe vivir su vida cual conviene a un cristiano
consciente y educar e instruir a sus hŕjos por el mismo
camino . " (Villasante, 1979: 246)

Grimm anaiak .

Euskarazko Ipuin onac argitaratu zen urte berean, 1804an, The History of Robin

Hood argitaratu zuen Tarbart-ek . Gazteek bereganatutako Tarbart-en lehenengo

edizio hori ez da istorioaren lehen aldaera. Robin Hood aspalditik zen ezaguna

Inglaterrako literaturan, 1370an Piers Plowman lanean Slothek hitzegiten zuen

errimaz basoetako lapur horri buruz. 1510ean, bestalde, Wordek idatzi zuen Geste
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of Robin Hode liburua . Baina hiru mende itxaron beharko ziren gazteentzako

edizio bat plazaratu arte . Locke, Rousseau, Newbery, pedagogo eta filosofo

berritzaileen eraginaren fruitua dugu The History of Robin Hood liburua :

leialtasuna, zuzentasuna eta pobreen aldeko jarrera ona, eskuzabaltasuna

bezalako ideiak transmititzen dituen abenturazko nobela .

Asko izan ziren XIX . mende horretan zehar gaztetxoek bereganatutako

abenturazko nobelak, baina hori baino lehen gertaera garrantzitsuago bat izan zen

mende hasieran : herri ipuinen ugaritze eta zabaltzea . Europako zenbait

eskualdetan aberri sentimendua sendotzen ari zen, nazioa eraikitzearen aldeko

sentimendua ; eta horrekin batera hizkuntzak ikertzeko, estandarizatzeko beharra .

Egoera horretan, Alemaniako erromantizismoan, bi anaiak, Jacob Ludwig eta

Wilhelm Karl Grimmek, herri ipuinak ikertzeari ekin zioten . Alemania estatu txikitan

zegoen banaturik, Napoleonen menpe; erromantizismoa indarturik zegoen,

gizakiaren unibertsaltasuna aldarrikatzen zen baina baita kultur herrikoia ere .

Garai horretan, ilustrazioaren arrazoia ez zen eredu nagusiena, gizakiak librea

izan behar du bere buruari pentsamendu mugak jartzeko. Ametsa, fantasia,

miresgarritasuna goraipatzen ziren, herrikoitasuna. Herrikoia erromantikoa zen,

mugimendu erromantikoak herri bakoitzean bertako tradizioa, kultura, jasotzea

proposatzen zuen, galdu baino lehen . Grimm anaiek Espainiako erromantzeak

aztertu zituzten, baita saga nordikoak ere . J. von Arnim eta C . Brentano idazleak

ezagutu zituzten eta horien balada liburua ikusi . Brentano egiten ari den ipuin

bildumaren berri izan zuten eta elkarrekin hasi ziren lanean . 1812an, Grimm

anaiek beren Kinder und Hausmarchen, ipuin bilduma ezaguna kaleratu zuten .

Jacob filologoa eta Wilhelm poetaren artean egindako bilduma horretako azalean

emakume baten erretratatua agertzen zen : D. Viehmman, bildumako ipuin erdiak

edo kontatu zizkien emakumea . Doroteak bi aldiz kontatzen zizkien ipuinak,

lehenengoa abiadura normalean, ipuina naturaltasunez entzun ahal izateko, eta

bigarrena astiro, kopia zezaten . Ipuin miresgarriak, alegiak, leiendak, beldurrezko
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edo umorezko ipuinak, . .. ehundik gora ipuin kontatu zien Viehmman andereak, eta

gehiago kontatuko, 1816an hil ez balitz .

Liburuaren hitzaurrean, manifestu erromantikoa den horretan, aipatzen zutenez,

liburua ez zegoen haurrentzat egina, baina haiei gustatuz gero, ondo . Izan ere,

itxura sinple eta arinaren azpian herri ipuinek bizitza ikusteko eta bizitzeko filosofia

bat ezkutatzen dute. Baina liburua kaleratu bezain laster, ikaragarrizko arrakasta

izan zuen haurren artean . Joanak ziren haur klasikoak jasan behar zituen

irakaspide moral eta pedagogikoak ; haur erromantikoak bizitzaren ikuspegi

zabalagoa zeukan .

Grimm anaien liburu horretan, 1697an Perraultek argitaratutako ipuin batzuk aurki

daitezke, baina zenbait kasutan ipuinaren aldaerak dira . Perraulten "Txanogorritxu"

otsoak jaten du, "Eta hitzok esanda, otso gaiztoak Txanogorritxorengana oldartu

eta jan egin zuen" (op . cit . : 31) hitzekin baukatzen da ipuina, eta ondoren dator

Perraulten ikaskizuna. Grimmen bilduman, aldiz, beste bi bukaera ematen dira,

batean ehiztari bat agertuko da eta otsoa hil ondoren Txanogorritxo eta amona

salbatu eta otsoaren sabela harriz beteko du . Eta otsoa, gero, salto egitean hiltzen

da. Beste aldaeran amona eta Txanogorritxok jarriko diote tranpa bat otso gaiztoari

eta itota hilgo da.

Hori ez da Perrault eta Grimm anaien artean dagoen antz bakarra ; Genaro

Gomezek, Perraulten ipuinak komentatzerakoan bi idazle horien lanak parekatu

zituen : "Basoko loegile ederra" ipuina Grimm anaien "tarrasa arantzatsua"rekin

erlazionatu zuen (op. cit . : 133), "Txanogorritxo"ren ipuina Perraultengandik jaso

omen zuten G. Gomezen arabera (op . cit . : 134), eta abar.

Grimm anaien Kinder und Hausmárchen, ipuin bilduma osatzen duten 200 ipuinek

eta horiei gehitutako haurrentzako hamar leiendek arrakasta handia izan zutela

esan dugu arestian . Izan ere,1857an, Grimm anaiak bizirik zeudela, 7 . argiraldia

kaleratu zen . Lehenengo argitaralditik azken honetara zenbait aldaketa egin ziren .

Wilhelmek 1812an ateratako bildumari eginiko kritika aztertu ondoren, ipuinen
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estiloa aldatu zuen, literarioagoa eginez, eta haurrentzat oso egokiak ez ziren

parrafoak ezabatuz . Garbi dago, hasieran hitzaurrean kontrakoa esan arren,

egileek Haur eta suspazter ipuin horiek idazterakoan haurrak izan zituztela

kontutan, ipuin bilduman erantsitako 10 leiendak ere, "haurrentzakoak" ziren .

Grimm anaien lanak, XVII . mendean La ontainenak bezala, eragin handia izan

zuen inguruko kulturetan, inguruko herrietan . Ordura arte zeuden ipuin bildumak ia

hutsalak ziren hauen lanaren aurrean eta apurka-apurka herri eta hizkuntza

ezberdinetan hasi ziren herri ipuinen bildumak egiten .

J . Cooper. Erromantizismoa ameriketan .

Ipuingintzak bezala, nobelagintzak aurrerapausu handiak eman zituen XIX .

mendean gai eta tratamendu aldetik. Mende hasieran Rousseauren eragina ikusi

zen bezala, bukaerarako fantasiak, mundu miresgarriak eta zientzia fikzioak nobela

berria eskaini ziguten .

1826an Estatu Batuetan argitaratu zen James enimore Cooper idazlearen lanik

ezagunena : The last of the Mohicans. J . Cooperen idazlan honetan, filosofo

frantziarraren "basati ona"ren irudia indio nobleak ematen digu . J. Cooperek

heziketa oso ona jaso zuen bere haurtzaroan eta gaztaroan : Yaleko unibertsitatean

aritu zen, handik bota zuten arte . Itsas armadako tenientea eta rantzian kontsula

izan eta gero, idazteari ekin zion. Bere lehenengo liburuek ez zuten inolako

arrakastarik, ezagutzen ez zuen gizartea islatzen saiatu baitzen : ingles nobleziaren

ohiturak. 1822an, The Spy nobelarekin, Ameriketako gizartean kokaturiko

idazlanak argitaratzeari ekin zion . Hurrengo urtean "Leatherstocking Tales" bost

nobelez osaturiko seriea hasi zuen, horietako bat izan zen The last of the Mohicans

ezaguna .

J . Cooper hartu izan da lehen idazle estatubatuartzat, ez bakarrik han jaio eta bizi

izan zelako, baita bere liburuetan hango gertakariak azaltzen direlako ere . Idazleak

Estatu Batuetako zelaiak, basoak eta mendi kateak deskribatu zituen bere lanetan ;
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bertako indioak agertu, tribu ezberdinak, eta inglesak eta frantsesak horiekin

borrokan edo elkarlanean . Bere nobeletan ekintzak du lehentasuna, eta batzuetan

sinesgarritasuna galtzen da . Beste alde batetik, pertsonaien barne psikologia ez da

ematen eta jendearen aurkezpena idealizatua izaten da . The last of the Mohicans

nobela honetan Munro koronelaren alabak (Alice eta Cora), adibidez, bahituak,

askatuak, iheslari gisa, . .. aurkeztu arren, irakurleak ez ditu ondo ezagutzen .

Gainerako pertsonaiei buruz, indioen artean ematen da banaketa argiena, Uncas

mohikanoa ona, laguntzailea, bere bizitza arriskuan jartzeko arazorik gabe

azaltzen zaigun bitartean, Azeri Sutila traidorea izango da, edozein pertsona

saltzeko prest dagoen indio maltzurra .

The last of the Mohicans abenturazko nobelaren argumentua inglesen eta

frantsesen arteko gerretan dago girotuta . Koronel baten alabak eta haiekin zihoan

komandantea bahitu ondoren, Belatzaren Begia ehiztari zuria eta Uncas bere

lagun indiarra haiek salbatzen saiatuko dira . Basoetan, ibai eta kobazuloetan

izango dira gertakari gehienak.

Nobelan agertzen diren deskribapenak, baso, ibai edo zelaienak, luze samarrak

irudituko zaizkio gaurko irakurleari agian . Gauza bera gertatzen da nobelako

ideologia moralarekin eta erlojiosoarekin ; larrialdietan edo hauek gainditzean,

pertsonaiek Jaungoikoa dute presente etengabe . Liburuaren bukaeran Munro

koronelaren Cora alaba hiltzen denean, kristau arauen arabera lurperatu ondoren,

eta otoitz egin eta gero, Munro koronelak zeruaren nahia izan dela eta, agurtzen du

bere alaba .

Liburuak arrakasta handia izan zuen ez bakarrik gaiarengatik eta abenturengatik,

baita liburuetan islatzen zen ideologiagatik ere ; indioen aldeko joera, jatorrien,

sustraien alde . Indioei buruzko ideia erromantikoa izan zen J. Cooperen

arrakastaren arrazoietako bat .
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Hans Christian Andersen . Poetikotasuna ipuinetan .

XIX. mendeko idazle handietariko bat Danimarkan jaiotako Hans Christian

Andersen dugu. Urrezko mendea zen Danimarkako kulturan, eta literatur aldetik

Alemaniako eta Inglaterrako eragina zuten (azken honetan Byron edo Shelley

idazle erromantizistena, Walter Scootten nobela historikoarena edo Dickensen

errealismoarena) .

H . Ch . Andersen idazle erromantiko nazionalistak ia genero guztiak landu zituen,

1822an, 17 urte zituelarik, idatzi zuen bere lehen antzerki lana : Alfsol, eta bere

azken idazlana 1870ean argitaratutako Lykke Peer nobela dugu . Bi Ian horien

tartean beste 37 idazlan plazaratu zituen, poesia, bidai liburuak, opera liburuxkak,

autobiografia, antzerkia, nobela eta ipuinak . Azken horiek izango dira Andersenen

idazlan garrantzitsuenak . 1837an argitaraturiko Eventyr, fortalte for Born

(haurrentzat narraturiko ipuinak) izan zen bere lehen ipuin liburua ; baina 1844an

plazaratutako Nye Eventyr (Ipuin berriak) liburuak eman zion ospea . Bertako

zenbait ipuin antzerkira eraman zituen urte batzuk beranduago .

Andersenen ipuinen herrikoitasuna eta poetikotasuna aipatu dira ezaugarri nagusi

moduan, jatorri herrikoia zutela baina idazleak berak berridatzi zituela . Egia esan,

ipuin batzuen jatorria ahozko tradizioan dago, baina hori ez da egile honek erabili

zuen iturri bakarra ; lagunen eskaerak, zientziarekiko zuen interesa, eguneroko

gertakariak edo bere bidaia ugarietan ikusitakoak ere izan ziren ipuinen jatorria .

Beraz, moldaketaz gain, sorketa Ian handia egin zuen idazle honek .

1874an, Andersen hil baino urtebete lehenago, Copenhaguen argitaratu ziren bere

ipuin guztiak, estanpa liburua barne, Samlede Eventyr og Historier izenburupean .

Andersenen ipuinetan bukaera didaktikoa nabaritu arren, bere erlijiotasuna eta

bizitzan nola jokatu behar dugun erakutsi nahia igarri arren, eta bidaiak presente

egonda ere, heriotzaren presentzia da gehien nabarmentzen dena, sufrimendua

eta heriotza. Bizitza honen akaboa ukitu nahian, Andersenen erlijiotasuna ikusten

'da; heriotzaren bidez Jaungoikoaren eskuzabaltasuna erakusten zaigu . Egilea
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elizaren jokaera ilunaren kontra dago, eta gizaki guztion anaitasuna,

parekotasuna, aldarrikatzen du . Baina heriotza, guri arraroa gertatzen bazaigu ere,

zerbait triste eta era berean ederra da, zerurako bidean dagoen geltoki bat.

"Berunezko soldadutxoa", "Sirenatxoa", "Aingerua" . "Ogia zapaldu zuen neskatxa",

"Zapata gorriak", Pospolu-saltzailetxoa", "Kometa", . . . asko eta asko dira heriotzaren

gaia ukitzen duten ipuinak . Heriotzaren gaia ohikoa da Eskandinabiako literaturan,

eta alde horretatik ez gara harritu behar hainbeste ; beste aldetik, erromantizismoko

idazle asko erakartzen zituen gaia dugu hori. Baina haur eta gazte literaturan

guztiz berria da, lehenengo aldiz eman zen bukaera triste bat haur ipuin batean ;

berunezko soldadutxoa zakarrontzian, "Amona" lurperaturik, "Zapata gorriak"

ipuineko protagonista zeruan . . .

Benito Otazua Asua, bizkaieraz itzuli zuen Andersenen ipuin bildumaren

hitzaurrean, ipuin horien gogorkeriaz mintzo da :
"Bere ipuiñetan umetxutan jasan bear izan eban bizi gogor
eta neketsua agertzen da. Gŕsabarnegabeko gisartea,
aundiki ta aberatsaganako iguiña izaten eban. Bere jatorri
neketsuansustraituta ezezukiak, txiroak, apalak izan ziran
beti bere biotzean, eta bere irakurgaietan erabŕlten
ebezanak, beti eurak goralduz. " (OTAZUA ASUA, XX. : 9) .

Egia da bere aita zapataria zela eta bere haurtzaroa gogorra izan zela, baina ez

gaude oso ados haundiki eta aberatsenganako higuinarekin, Andersen handiki eta

burgesekin nahiz bere irakurle ziren jende apalekin ondo konpontzen saiatzen

zen, eta gauza bera gertatzen zitzaion politikoki Alemaniarekin, bere bigarren

herria eta ospea eman zion lurraldearekin . 1864ko gerraren ondoren bakarrik,

Danimarkaren porrotaren ondoren, aldatu zuen Alemaniarekiko jarrera .

H . Ch . Andersenek haur ipuinen poetikotasuna, literaturtasuna, landu zuen eta

horretan datza bere lanaren pisua, garrantzia .
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Iturriaga, lehen euskal pedagogoa .

Euskal Herrian Agustin Paskual Iturriaga, askorentzat lehen euskal pedagogoa,

dugu aztertzen ari garen garai horretan . Euskararen eta erderaren arteko hizkuntza

borrokari dagokionez, hernaniarrak hizkuntza biak ikastearen eta lantzearen

beharra aipatu zuen, eta horregatik saiatu zen hizkuntza bietan izan zezaten

haurrek zer irakurri .

Agustin Pascual Ugarte Iturriaga Hernanin sortua dugu . Oñatiko unibertsitatean

ilosofia eta Teologiako ikaskuntzak egin ondoren apaiztu zen . Iturriagak gaztetatik

zuen irakasle izateko gogoa eta apaiztu ondoren Hernanin hasi zen klaseak

ematen 1817an herri lagun batzuk eskatuta . Gipuzkoako Aldundiak ikastetxe bat

eratu zuen Hernanin eta bertan aritu zen Agustin Iturriaga beste bi irakaslerekin

batera (bat bere anaia) .

Euskara eta gazteleraz gain, latina, frantsesa, musika eta geografia irakasten zuten

eta Gipuzkoa osotik eta Nafarroatik ere etortzen ziztzaizkien ikasleak ; hala ere,

salaketa batzuk medio, ez dugu ikastetxe horren berririk 1823az geroztik .

Liberala izanik, gerra karlista garaian ihesi joan behar izan zuen iparraldera . 1834-

1841 bitartean herbestean egon zen, 1841 ean bere herrira itzuli eta hamar urte

beranduago hil zen .

Agustin Iturriaga berandu hasi zen liburuak kaleratzen, bere lehen liburuak, Arte de

aprender a hablar la lengua castellana para el uso de las escuelas de las primeras

letras de Guipuzcoa izenekoak, 1841 ean ikusi zuen argia .

Hasiera-hasieratik pedagogi kezkak bultzatu zuen . Iturriagak liburuak plazaratzeari

ekin zion hezkuntza eta pedagogi arrazoiak zirela kausa, eta hori oso garbi ikusten

da bere produkzioan . 1842an Diálogos basco-castellanos para las escuelas de

primeras letras en Guipuzcoa plazaratu zuen (geroago Jolasak izenburuz kaleratu

izan dena) irakasle eta ikasle baten arteko elkarrizketaz osaturik .

Ondoren ábulas y otras composiciones en verso bascongado, dialecto

guipuzcoano etorri zen 1842an bertan . Hauxe da bere lan garrantzitsuena
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literatur aldetik; aurreko biak irakaskuntzarako lanak baziren, hau literatur

lana baitugu . Iturriagak Samaniegoren 55 alegi hartu eta euskal metrikan

euskaratu zituen ; gainera Iturriagak berak azaldu zuen "Euskal-Heriko

gazteriari" hitzaurrean, gazteei zuzenduta zegoela bere lana :
"Nere euskal herriko
gazteri ederra . . ." (1990: 9)

baita liburu honen zergaita ere :
"Badirade latiñez,
badira erderaz,
ez al ditugu behar
guk ere, euskaraz?
(. . .)
Ipuien akabailan
dauden sentenziak
agiri da dirala
egia handiak;
eta sartzen badira
zuen bihotzetan
damutukoez zazute
zeren egunetan .
Horra Esopo jaunak
nahi duen saria
eta horra nik ere
nahi dedan guzia" (op. cit. : 9-10)

Itzulpena izanik, jatorrizko testuak dirudite . Iturriagak itzulpen lana ongi lortu zuen,

testuen erritmoa eta errima ondo gordez, hala dio Villasantek behintzat (1979: 259) :

"Iturriaga sabe ser original aun cuando traduce, merced al sello personal que sabe

imprimir a las traducciones, adaptándolas al ambiente vasco" . Michelenak ere

(1988: 121) XIX. mendeko gainerako alegigileekin konparaturik, Iturriaga onena

dela dio .

Alegiek badute helburu didaktikorik, moralik, . . . baina aipagarria da Iturriagak

landutako literaturtasuna, itzulpen egokia, lan borobila . . . Agustin P . Iturriagaren

liburu horretan gure belarrietara hainbestetan heldutako alegiak aurki ditzakegu :



"Esne saltzallea", "Txitxarra eta txingurria", "Belea eta azeria", "Sugea eta

nekazaria", eta abar luze bat .

Hona hemen Iturriagaren lanaren adibide bat :
LEHOIA ETA ARRA TOIA .

Lehoi baten atzapar

	

Hasitzen da egiten
handi zorrotzetan

	

halako orruak,
arratoi bat zegoan

	

non ikaratzen ditu
guztizko penetan

	

hango inguruak.
ez zergatik jan zion
gazta, txorizoa,

	

Ezagutu ondoren
bai zeren kentzen zion

	

orruan lehoia,
gabetako loa,

	

lasterka han dŕhoa
ordu guztietako

	

gure arratoia .
haren ibiliak,
uzten ez ziolako

	

Hortzakin berehala
itxitzen begiak .

	

du soka puskatzen
eta tranpatik libre

Negarrez hasten zaio

	

du lehoia uzten.
barkazio eske,
uzten dio, esanez:

	

Nork esan lehoiari
orduan, bizia

-Horra, bahoake

	

eman behar ziona
zaia arratoia!

Ozta hilabete bat
oraindika joan zan,

	

Hargatikan, munduan
horra non, lehoi hori

	

handi izan arren,
erori zen tranpan .

	

ez daki batek noren

behar izango den.( Op. cit.: 86 . )
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Bilduma honen argitalpen berri ugari egin izan dira, 1884an Tolosan egindakoan

izenburu berria jarri zioten ; lpuiac eta beste moldaera batzuec eta harrez gero

lpuiac izenburupean ezagutu dira alegi horiek. 1990ean Gero argitaletxeak, bere

haur eta gazte sailean, egin zuen azken edizioa .

Liburu erlijioso eta didaktikoak euskaraz .

Kanpoan, ipuinak direla, nobelak direla, haurrentzako literaturaren oinarriak

eraikitzen ari ziren bitartean, Euskal Herrian liburu erlijioso eta didaktikoekin
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(Michelenak ,1988 : 22, honela ditu sailkaturik alegiak) jarraitzen genuen .

Iturriagaren alegien ondoren Archuk 1848an zubereraz argitaratu zituen La

ontaineren alegiak ditugu, edo lau urte beranduagoko lehen haur gramatika :

Uskara eta ranzez Gramatika, uskalherrietaco haurrentzat eguina . 1852an La

ontaineren alegien itzulpen berri bat dugu, L. Goyhetcheren ableac edo

Aleguŕac izenekoa. Goyhetchek, aurretik ere egindako alegi horien itzulpenen

berri ematen zuen bere "Aitcin-Solhasac"ean : "plat bera igan baidaiteke hirur

cocinerez diferentki aphaindua" (Goyhetche, 1852: 1), baita alegien destinatzaileak

nortzuk ziren itzultzailearen arabera :

"Norbaitec baderrake oraino : baiña fableac gauça ariñac,
erguelac eta illhaunac dire ; haurrendaco baicen on ezdire .
Bada gauça bera da erraiten ohi caramelo eta confŕturez
ere, haurrentçatecoac dre : hargatic ikhusten ohi da
presuna handituac ere hetaz gale direla eta yale"
(op . cit. : vj) .

Didaktismoa, alegien erabilera hezitzailea kontutan hartu zuen Goyhetchek La

ontaineren lanen artean aukeraketa bat burutu zuenean :

"Bertce alde, Lafontenen fabledeguian ezdut ixurat eta
ahurca hartu, aitcitic ŕkhusiz, miratuz eta berechiz .
Lafontenen gaiçoac nahastatu ditu bere fabletan asco

arinscoac, legarxuac eta izpirituen harrotcera eta
bihotcen asaldatcera daronxaketenac: hec utci ditut
bazterrera." (op. cit. : IX eta X),

edo alegiez osaturiko sei liburuen ondoren datorren "Hiztegui chumea"

jartzerakoan "liburu huntan emplegatuac diren usayaz . Campoco hitz, batçuen

endelgutan" azpitiluarekin .

1858an Duvoisinek, enelonen Telémaque euskaraturik baina argitaratu gabe

zuenak, nekazaritza eta abeltzaintzari buruzko liburu bat plazaratu zuen :

Laborantzako liburua, edo bi aita semeren solasak laborantzaren gainean . Idazle
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eta itzultzaile ezagun horren lanik klasikoa den hori ez da gaiari buruzko

lehenengo liburua, 1816an Juan Jose Moguelek, Bizentaren anaiak, Baseerritaar
nequezaleentzaco esco/ia argitaratu zuen; azken horretan destinatzaileak

gurasoak baldin baziren, Duvoisinen liburua guraso eta seme baten arteko

elkarrizketa moduan agertzen da, gazteak ere hezitzeko egina, hain zuzen ;

liburuko lehen hitzetan ikusten da gaztea "gizontze" nahi hori :
"Oi, ene seme maŕtea!, adinetara heltzen hari zare eta
idurŕtzen zait ordu zenukeela, haurtasuneko solasak
urtzirŕk, gizonaren eginbideak burutan hartzeko" (Duvoisin,
1986: 41),

hots, gazteentzat ere eginiko liburua dugu .

Badirudi haurra presente zegoela euskal letretan, baina era berean haur liburu

guztiak helburu didaktiko batekin zeuden eginak ; XX. mendea arte itxaron behar

izan zuen euskal haurrak literatur liburuak irakurtzen hasteko .

Nonsensea : E. Lear, L. Carroll .

Inglaterra lehenengo indar politiko eta ekonomikoa izan zen XIX . mende erditik

aurrera. 1837an Victoria erreginak hartu zuen koroia eta mendea bukatu arte berak

gidatu zuen herrialdea, iraultza industrialeko aldaketen garaian barne lasaitasuna

jarriz. Victoria erreginaren agintepeko urte horietan korronte berriak zabaldu ziren

Inglaterran : alde batetik errenazimenduko nobela historikoa, W . Scott (Ivanhoe,
1820) delarik idazle nabariena ; beste aldetik erromantizismotik errealismora

pasatuz, naturalismoa, gizartea islatzea eta kritika soziala bilatzen zuena . Charles

Dickens dugu korronte horren adibide garbiena ; eta azkenik, Nonsensea edo

zentzugabea litzateke .

1839an Catherine Sinclair idazleak Holiday House umorezko liburua kaleratu

zuen . Nursery rhimes klasikoetan hain erabilia zen nonsensea aplikatu zen

lehenbiziko aldiz liburu batean ; horren ondorioz umorezko liburu atsegina lortu

zelarik .
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1846ean Edward Lear marrazkilari eta poetak argitaratu zuen A Book of Nonsense,

Inglaterrako haur literaturaren historiara pasatu den liburua . Nonsense-ak bat-

bateko ondorioa lortu nahi du irakurlearengan, zerikusirik ez duten soinuen

elkarketen bidez atsegina eta plazerra bilatzen dute . Harridura eta atsegina,

mezurik gordetzen ez duen testuan ; zentzugabea poetikoa.

E. Learen liburuak zailtasunak izan zituen beste hizkuntzera itzuli ahal izateko,

batez ere Inglaterrako ahozko tradiziotik zetozen elementu ugari jasotzen

zituelako, baina bada nonsensea erabiliz Inglaterran bezala kanpoan ere

arrakasta izan zuen liburu bat : Aliceren abenturak lurralde miresgarrian, hain

zuzen .
"Alice nekatzen hasia zen bere ahizparen ondoan jezarrita
eta eginkizunik gabe egoteaz; ahizpa irakurtzen ari zen
liburua begiztatu zuen behin edo birritan, baina bertan ez
zegoen ez marrazki ezta elkarrizketarik ere, «eta
zertarako balio du marrazki edo elkarrizketarik ez duen
liburu batek?»"

Honela hasten da Aliceren abenturak lurralde miresgarrian, Lewis Carroll idazle

ingelesaren libururik ezagunena . Bertan, Aliceren, bederatzi urteko neskatila baten

abenturak azaltzen zaizkigu . antasiazko mundu harrigarri batera sartuko da Alice

untxi txuriaren atzetik ; neurri aldaketak, animaliekin elkarrizketak, Karta lorazainak

erregina zitalaren pean, tealdi amaigabea . .. Ez hanka, ez bururik duen herrialdean

dabilkigu Alice .

Baina liburu hori ezaguna eta mirestua baldin bada, kontatzen duenagatik

bezainbeste hizkuntz erabileragatik ezagutzen dugu. Lewis Carrollek zentzugabea,

nonsensea, nobela horretara eraman zuen. Poesia eta hitz joko tradizionalak

aldatu zituen, hizkuntzarekin egin zuen jolas :
"-Egin egiten dut -erantzun zuen Alicek larritasunez- ;
behintzat. .., behintzat esaten dudana pentsatu egiten dut . . .
berdin da, ezta?
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-Ezta pentsatu ere! -esan zuen Sonbrerugileak-. Orduan
berdin esan zenezake "Jaten dudana ikusten dut" edo
"Ikusten dudana jaten dut" (Carroll, 1989: 73)

Lewis Carroll matematikaria zen, 30en bat liburu idatzi zituen gai horri buruz, eta

hori nabaritzen da bere idazlanetan .

Hitz jokoak, zentzugabea, gertaera xelebreak, elkarrizketa biziak eta ugariak, eta

elementu horien guztien ondoan poesia ezin utzi aipatu gabe . Asko dira liburuan

agertzen diren poemak, zentzubako poemak askotan :
"Hala ere, altxatu eta errezitatzen hasi zen, baina hain
zeukan burua Abakandoaren Kontradantzaz beterik, nekez
bait zekien zer esaten ari zen, eta hitzak benetan oso
arraroak ziren" (op. cit. : 107) .

Liburuko pertsonaiak ez daude oso ongi deskribaturik, ez da esaten nolakoak

diren, beren elkarrizketen bidez dugu horien berri . Esaten dutenaren eta nola

esaten dutenaren arabera jakingo dugu nolakoak diren liburuko pertsonaiak, nahiz

eta elkarrizketa eta diskurtsu horiek askotan zentzurik ez izan, izan ere, sarritan

garrantzitsuagoa da elkarrizketa mantentzea, honen haria jarraitzea baino .

Aliceren abenturak lurralde miresgarrian liburuaren sorrera 1862ko uztailaren

lauan kokatzen da . Egun horretan, Charles Ludwig Dodgson jaunak -hau baita

Lewis Carrollen benetako izena-, untzi bidaia bat egin zuen Oxford unibertsitateko

dekanoaren hiru alabekin Tamesis ibaian zehar . Neskatilek, entretenitzeko asmoz,

istorio bat konta zezan eskatu zioten narrazioa hasi baino lehenagoko poemak

azaltzen duen bezala :
"Urrezko arratsaldean
oso astiro irristatzen gara:

(---)
Primak, premiatsu, bere ediktoa
jaurtitzen du: "kondatzen hasteko".
Doinu aidetsuagoz, Secundak espero du
"istorioan zentzugabekeriak egotea!"
Bitartean, Tertiak ipuina etentzendu
ez minutuero baino gehiagotan". (op . cit. : 13)
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Eskaeran bertan adierazten da ipuinaren zentzugabea . Ipuina kontatu ondoren,

Alicek, hiru neskatiletako batek, Lewis Carrollen gogokoena zenak, istorioa idaz

ziezaion eskatu zion. Horrela sortu zen mundu guztian zehar hain ezaguna

bilakatu den liburu hori . 1862an idatzitakoa 1865ean ilustratu zuen John

Tennielek, eta garai hartako grabatu haiek liburua bezain ospetsuak izan dira .

Handik urte gutxira, 1871 an, Lewis Carroll eta John Tennielek Ispiluan barrena eta

han Alicek aurkitu zuena izeneko liburua idatzi eta ilustratu zuten . Hasierakoaren

jarraipena kontsideratu izan da. Ezberdintasun nabariena aisia jokoan datza,

Aliceren abenturak. . . liburuan kartak dira elementuak, karta jokoaren inguruan

eraikia da liburua ; Ispiluan barrena-n aldiz, xake jokoaren erregelak jarraituz egin

zuen kontaketa Charles Ludwig Dodgson-Lewis Carroll idazle ezagunak, dena

den, bigarren liburu horretan egilea matematikoagoa agertzen zaigu, Manu Lopez

Gasenik euskal edizioaren hitzaurrean dioen bezala :
"Gainontzean, askoz ere liburu arrazionalagoa da bigarren
hau; esan daiteke freskotasunean galtzen duena lojika
jolasean irabazten duela, eta agian horregatik irakurle
heldua gehiago identifikatzen da Ispiluan barrena honekin,
bertako jolasak intelektualagoak diren aldetik" (Carroll,
1990: 7)

Lewis Carrollek haurren mundura ekarri zuen literatura hutsa, artea arteagatik,

dibertimendua eta plazerra plazerragatik . Haurtzaroak gero eta garrantzi

handiagoa zuen garai batean idazle inglesak haurrentzako literatur liburu horiek

plazaratu zituen ; Ispiluan barrena-ren bukaeran akrostiko bat dugu, Alice

Pleasance Liddell, 1862ko uztailaren lauan Carrollekin batera zihoan neskatiletako

bat eta liburu horien destinatzaile zuzena .

Lewis Carrollen liburu horien ondoren nonsensea , eta berarekin batera

literaturtasuna, zabaldu egin zen haurrentzako liburuen artean .
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Ch. Dickensen errealismoa .

Oso bestelakoak dira Charles Dickensen lanak. Honek literaturaren funtzio soziala,

utilitarioa defendatu zuen . Errealismoak gizartea eta inguru giroa azaltzen ditu eta

Dickensek nekazari gizartearen galera eta industrializazio basatiaren ondorioak

azaldu zituen bere lanetan . 1833an "Pobreen legea" onartu zuen parlamentuak eta

horren ondorioz gaisorik zeuden pobreei bakarrik eman zitzaien laguntza, eta ez

guztiei legea atera baino lehen egiten zen bezala . amiliak, gainera, bereizi egin

ziren : gizonezkoak alde batetik eta emakumezkoak bestetik laguntza-etxeetan .

Dickensek berak ere jasan behar izan zuen pobrezia : hamaika urte zituela aita

espetxeratu zuten diru arazoengatik eta Charles eta anaia batek Ian egin behar

izan zuten. Hamabost urterekin abokatu baten laguntzaile hasi zen eta hogeita

batekin argitaratu zituen bere lehen lanak Monthly Magazine aldizkarian . 1837ko

otsailean Oliver Twist bere Ian ezaguna argitaratzeari ekin zion, zatika,

irakurleekin harremanak izanik, eta 1839ko apirilera arte plazaratu zuen Bentley's

Miscellany aldizkarian . Aberatsa zen umezurtzaren istorioa ez zen berria

literaturan, baina Dickensek bigarren mailako trama ugariz osatu zuen nobela ;

pobreen legea, enpresarien bizitza, lapur eta pikaroen mundua, maitasun istorioak,

sute bat, epaiketak, Londres hiriaren deskribapena . . . badirudi bigarren mailako

trama honek direla garrantzitsuenak eta ez Oliverren istorioa .

Literaturaren utilitarismoak moralismoa dakar eta idazlearen lanetan bukaerako

ikaspidea agertzen zaigu ; gaizki dabilenak gaizki bukatu ; horixe litzateke Oliver

Twist nobelaren mezua .

Dickensek arrakasta ezagutu zuen bizirik, Household Words aldizkaria sortu zuen

(gero All the Year Round izenekoa) eta bertan argitaratu zituen bere nobelak,

poemak, artikuluak . . . aldizkariak 300.000 aleko tirada izan zuen .

Nobela ugari idatzi zituen, baina guztiak errealismoaren eta naturalismoaren

ikuspuntutik.1843an A Christmas Carol (Gabon kanta baŕ) argitaratu zuen,

1850ean berriz, inglesez idatzitako nobelarik irakurriena : David Copperfield, Ch.



116

Dickenesen autobiografiako pasarte handiak dituena . 1857an Littel Dorrit

plazaratu zuen, sentimentalismoa, pobrezia, pikaroak eta lapurrak . . . liburu

guztietan agertzen ziren elementuak errepikatzen ziren behin eta berriro .

Abenturazko nobelak baztertzen hasi ziren, nobeletan bizitza erakusten zen,

errealitatea, burgesiaren gizartea .

Nobela historikoa : Scott, Dumas.

Nobela historikoa, Walter Scottek mende hasieran landutakoa, Europan zehar

zabaldu zen eta eragin handia izan zuen beste literaturetan . rantzian, esate

baterako, Alexandre Dumas idazlearen lanetan ikus daiteke hori . 1844ko

martxoaren 14tik uztailaren 14ra Athos, Porthos et Aramis nobela historikoa

argitaratu zuen zatika Le Siècle egunkarian . Geroago liburu moduan Les Trois

mousquetaires izenburuarekin kaleratu zen urte berean . Irakurlearen arreta

erakartzearren nobela poliziakoa eta misteriozko elementuak sartu zituen

Dumasek. Nobelan, XIX . mende hasierako burgesia agertzen da islaturik, burges-

politikarien jokoak, katramilak, kapa eta ezpatazko nobela batean . 1844 . urte

berean kaleratu zen Le Comte de Monte-Cristo nobela ezaguna. A. Dumasen

lehen lanetik (1829an eginiko antzezlan bat) bere azken lana arte 1878an (haurren

ipuin bilduma bat : Contes pour les petits, Andersen, Grimm, Hoffmann eta beste

idazle batzuen ipuinen itzulpena), asko eta asko dira nobelagile horren liburuak .

A. Dumasen narratiban oso nabaria da eszenatokien eragina ; nobeletako pasarte

batzuk antzezteko idatzi zirela ematen du :
'Zer nahi duzu?
-Zatoz lehenbailehen .
-Zergatik?
-N. . .ko kondea oraindik hemen dagoelako eta asper-asper
eginda nagoelako .
-Orain ezin dut.
-Zergatik ez?
-Joan nahi ez duten bi gazte ditut etxean .



-Esaiezu irten egin behar duzula .
-Esan diet.
-Utz itzazu etxean. Zu bazoazela ikusitakoan haiek ere
joan egingo dira .
-Den-dena hankaz gora ipini eta gero!
-Baina, zer gura dute?
-Zu ikustea .
. . . " (Dumas, 1993: 80)

Max eta Moritz, komikiaren hasiera .

1865ean, Inglaterran Aliceren abenturak lurralde miresgarrian plazaratu zen urte

berean, Wilhelm Busch idazle eta ilustratzaile alemaniarrak Max und Moritz

argitaratu zuen . Liburuan bi mutiko horien barrabaskeriak agertzen dira: Max eta

Moritz bihurriek oiloak lapurtuko dizkiote Bolte alargunari, uretara bota jostuna,

listorrak sartu osaba itzi ohean, eta abar . Garaiko moralismoari jarraiki, mutikoek

merezi duten zigorra jasoko dute bukaeran .

W. Busch Municheko Arteederretako eskolan aritu zen eta bere idazkiak -

bertsotan daudenak- sinpleak baldin baziren, ilustrazioek garrantzi handia hartu

zuten eta bere liburuak liburuaren eta komikiaren arteko lanak izan ziren .

Grabatuak utzi eta irudi biziak, mugikorrak eta ugariak egin zituen ; testuari

laguntzea baino gehiago egiten zuten irudiak, ia-ia autonomoak ziren ilustrazioak.

W. Busch komikiaren aitatzat hartu izan da Ian horregatik .

Liburu ugari idatzi eta ilustratu zituen Buchek baina Max eta Moritz da ezagunena,

geroagoko mutil bihurrien aitzindariak izan ziren, Espainiako komikietan hain

ezagunak diren Zipi eta Zape bezalako bikoteen jatorria .

Herrialde berean eta 1865 horretan, oso bestelako liburua plazaratu zen : Karl

Mayk idatzitako Winnetou abenturazko nobela . J . Cooperen liburuaren antzera,

indioen abenturak agertzen zaizkigu nobela horretan ; Winnetou Rousseauren

pertsona ona, basati ona, zen . Adoretsua, zelaietako gizona, zuzena eta zuhurra,

gazte erromantikoen heroia .

117



118

Abenturazko nobelak, erromantikoak, zientzia fikziozkoak, naturan kokatuak, . . .

etengabe idatzi ziren XIX . mende erdi honetan . Literatura idazle

garrantzitsuenetako batzuk izan ziren horien egileak .

Jules Verne : abentura eta zientzia.

Jules Verne dugu, zalantzarik gabe, idazle horietariko bat . Narratiban 70en bat lan

idatzi zituen, antzerkiak eta saioak aparte . 1928ko otsailean eydau uhartean,

Nantesen, jaiotako idazle honen haurtzaroa itsasontzien eta hauetan bidaiatzen

zuen jendearen inguruan izan zen . ruitu eta hegazti bitxiz kargaturiko ontziek eta

ameriketako indio eta ehiztarien istorioak kontatzen zituzten marinelek eragina izan

zuten Jules gaztearen irudimenean, baita lehen irakasleek ere .

J. Vernek zuzenbidea ikasi zuen baina literatura zen garrantzitsuena eta, horrela,

zuzenbide ikasketak amaitu bezain pronto idazteari ekiteko asmoa azaldu zuen ;

azaldu eta ekin . 1862an Hetzel editorea itzuli zen exiliotik amnistia bati esker . Jules

Vernek idazki bat pasatu zion eta kontratu bat sinatu zuten . Idazle hasi berriak

urtero hiru liburu entregatzeko konpromezua hartu zuen . 1863an plazaratu zen

bere lehen liburua : Cinq semaines en ballon . Abenturen eta asmakizunen

erabilera konstantea izan zen idazle honen hurrengo lanetan . Salgari eta garaiko

beste batzuk ez bezala, J . Verne zientzia kontuetan oinarritu zen bere liburuetan .

XIX . mendean asmatutako asmakizunak eta oraindik ere asmatu gabekoak agertu

ziren idazle horren obran . Zientzia fikzioaren hasiera zen ; ilargira doazen

pertsonak, urpekariak, hiri hegalaria . . . gaur egun gizakiak burututako ametsak eta

oraindik ere burutu gabekoak agertu ziren Verneren idazkietan .

Voyage au centre de la Terre (1864), Grant kapitainaren semeak(1867-68),

Munduari itzulia 80 egunetan (1873), L'lie mystérieuse (1874), Migel Strogoff

(1876), Hamabost urteko kapitaina (1878), Munduaren azken muturreko faroa

(1905) eta abar ezagunak dira munduan zehar eta bere garaiko zenbait idazleren

harridura eta inbidia sortarazi zuten .
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Jules Vernek abenturazko nobelagile paregabea izateaz gain, genero berri bat

sortu zuen gazte literaturan : zientzia fikzioa .

Mark Twain

Verneren Migel Strogoff nobela plazaratu zen urte berean, 1876an, Mark Twainen

liburu ezagunenak ikusi zuen argia : The Adventures of Tom Sawyer . Samuel

Langhorne Clemens (Mark Twain) dugu Estatu Batuetako idazle nagusienetako bat

urte horietan. Harriet Beecher-Stoweren Osaba Tomen etxola argitaratua zen

(1852), baita Louisa M . Alcottek 1868an idatzitako Little Women. Estatu Batuetan

mendebaldeko konkista gertatu ondoren, gerra zibila sortu zen . Herria hazkunde

ekonomikoan sarturik zegoen eta komunikazio hobekuntza gertatu zen gerra

bukatu ondoren, trenek eta ibiaietako ontziek garraioak eta pertsonak eramaten

zituzten alde batetik bestera . M. Twainek loridan igaro zuen haurtzaroa, 12 urte

zituenean lanean hasi zen egunkari bateko inprimategian, geroago untzi pilotu

aritu zen, mehategietan, kazetari . .. Azken Ian horretan umorezko kolaborazioak

eginez irabazi zuen ospe handia . 1872an Inglaterrara eginiko bidaia batean

bertako gizartearekiko kritika eta harridura azaldu zuen . Sentimendu horien

ondorio izan ziren bere bi liburu : Printze eta eskalea (1881) eta A Connecticut

Yankee in King Arthur's Court (1889) .

Mark Twainen lanik ezagunenak Tom Sawyeren biak dira . The Adventures of Tom

Sawyer eta Huchleberry inn-en abenturak (1885) . Idazlan horietan idazlearen

garaia agertzen zaio irakurleari, hegoaldeko estatuetako gizartea, haurren begi

aurrean dagoen mundu zabala eta aurkitu gabea . Estatu Batuetan gertatzen ari

ziren aldaketak eta hazkundea islatzen dira . Baina horiekin batera haurren

mundua ; Tom, jolasa eta askatasuna bilatzen duen haurra, bere izeba Pollyren

jarrera ulerkor eta zaintzailea, eta Huckleberry inn, Tomen laguna eta hezi gabea .

Sendagilearen hilketak misteriozko eta abenturazko egoera batera eramango ditu

gure protagonista gazteak Mississippi ibaiaren uretan .
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Liburuan agertzen diren hizkera mailak, gizartearen isla, garaiko ohituren eta

egoeraren berri ematea, . . . abenturaren menpe daude . Ez dago helburu

moralizatzailerik; entretenigarritasunak, atseginak, abenturak baztertu dute ;

Huchleberry inn-en abenturak liburuaren bukaera irakurtzea besterik ez dago :

"Tom ia ongi dago orain, eta bala lepo inguruan zintzilik
darama erloju kate batean, eta beti begira ari zaio zer
ordu den jakiteko, eta besterik ez dut idazteko, eta horrek
asko pozten nau, izan ere, jakin izan banu nolako lana zen
liburu bat egitea ez nituzkeen ahaleginak egingo eta ez
ditut berriz egingo. Baina uste dut lurraldera ihes egin
beharko dudala besteak joan aurretik, izeba Sallyk
semetzat hartu eta zibilizatu nahi nauelako eta nik ezin
dut hori eraman . Hori lehendik ere ezagutzen dut. "(Twain,
1990: 326)

Mark Twainen liburuetan irakurketa maila ezberdinak aurkitzen ditugu, gaztetxoek

abentura ikusten duten bitartean, helduek beren gaztaroa eta gaztaroko

sentimenduekin egingo dute topo, distantziak markatzen duen neurritik irribarrea

ezpaineratuko zaie Tom eta Hucken ateraldiak irakurtzean ; eta hori narratzaile

trebe baten fruitua da .

Wendworth Webster, euskal ipuin biltzailea .

XIX . mendearen azken laurdena oso aberatsa izan zen erdal literatur produkzioari

begira. Euskal Herrian foruak desagertu ziren (1876) eta literatura erromantikoa

sortzear zegoen Hegoaldean, baina tartean bazen figura berezi bat, W . Webster .

Wendworth Webster 1828an jaio zen Inglaterran, eta herri askotan zehar ibili

ondoren, 1870ean etorri zen Donibane Lohitzunera Miarritzen inglesen kapelau

gisa aritzeko . Euskal Herrian hiru urte besterik ez zeramala hasi zen alegiak

jasotzen (1873 eta 1875 bitartean), lan honetan Dagieu-baita etxeko

andrenagusiak lagundu ziolarik. Ugariak dira Webster-ek eginiko lanak euskal

kulturan ; pastoralari, dantzari, buhameei, andereei, serorei, gazteriari eta beste
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zenbait gairi buruz idatzi zituen artikuluez gain, herri ipuinak biltzen zituen liburua

izan zen bere lanik interesgarriena, Xipri Arbelbidek (Webster, 1993 : VIII)

euskarazko edizioaren hitzaurrean dioen bezala : "Egin duen lanik interesgarriena

da bere euskal ipui bilduma, Basque legends titulupean agertzen zen Londresen

1877an" .

Egia esan, Webster-en Jan hori bere garaiaren ondorioa dugu, neurri batean,

behitzat. Erromantizismoak herriaren jakituria, kultura, ohiturak, berraurkitu zituen .

Herri baten mitoak, jokoak, ahozko literatura, gastronomia, musika, dantzak, . . .

esparru guztiz zabala zen erromantizismoak bultzatu zuena . Eta garai, giro

horretakoak ditugu Webster eta Julien Vinson, elkarren lagunak eta zenbait lanetan

lankideak (J. Vinson-ek Les Littétatures populaires de toutes les nations obraren

XV tomoa Webster-i dedikatu zion) . Ziur gaude lankidetza horren ondorioa dela

Vinson-ek Parisen 1882an Les Basques et le Pays Basque eta 1883an Le olklore

du Pays Basque liburuetan frantseseraz plazaraturiko ipuin horietako asko .

Basque legends liburua 1877an kaleratu zen eta bi urte beranduago egin zen

bigarren edizio bat . Harrigarria bada ere, euskal ipuinen bilduma hau mende luze

bat egon da euskarazko bertsioa kalean ikusi gabe . 1993an, eta Baionako udal

liburutegian dauden Webster-en koadernoetan oinarriturik, Xipri Arbelbidek egin

zuen lehenengo edizioa euskaraz (gazteleraz 1989an kaleratu zen Miraguano

Ediciones argitaletxean inglesezkoaren itzulpen bat, eta horrekin batera Jose

Antonio Arana Martijaren separata interesgarria) .

Inglesezko liburuan ez dira jasotzen Webster-en ipuin guztiak ; hitzaurrean aitortzen

du egileak berak informatzaile batzuek hogeiren bat ipuin kontatu arren, berak

haietako dozena bat besterik ez zituela argitaratu . Plazaratu gabeko ipuin

horietako batzuk Charles Videgain eta Angel Irigarayk argitaratu zituzten Iruñean

1974 eta 1975ean .
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Basque legends liburuan 56 ipuin jasotzen dira, eta Xipri Arbelbidek eginiko

edizioan (bi tomotan) 84 dira agertzen diren ipuinak, askoz argitalpen osatuagoa

izanik .

Ipuinen jatorria ezezaguna zaigu herri ipuinetan, informanteen jakituria eta igorpen

katearen araberakoa zaizkigu sarritan . J.A . Arana Martija (Webster, 1989 : V) ipuin

horien orijinaltasun ezaz ari zaigu arestian aipatu separatan :
"En realidad hay poco de original en todas estas leyendas
pues pertenencen a un género universal, siendo formas de
pensamiento y expresión de fenómenos naturales --como
dice el mismo Webster- que aparecen y reaparecen
constantemente entre los pueblos más distantes y
aislados".

Egia da agertzen diren ipuinen artean badirela munduko ipuin ezagunen

antzekoak: "Tartarua" edo "Alarguntsa" (Perraulten "Bizar Urdin"aren antzekoa),

"Aphez atzipakorra" (Txinako "Ma Zi nekazari argia"ren antzekoa), edo "Alarguntsa"

izenburupean agertzen den bigarren ipuina 1634an Italian Basilek kaleratutako Lo

Cunto de li Cunti ipuin bilduma ezagunean agertzen den "L'orsa" ipuinaren

aldaera izango genuke, adibide batzuk jartzeagatik ; baina egia da ere badirela

euskal mitologiako elementuak ("Laminak", "Basa Jauna","Heren sugea", . . .) .

Webster-en ipuin bilduma honen eta euskarazko beste batzuen artean diferentzia

nabarmena aipatzekotan ipuinaren egituran aurkitu beharko genuke . R.M. Azkuek

bere Euskalerriaren Yakintza bilduman gertaera eta pasadizo ugari parekatzen

ditu ipuinekin . J. Barbier-en Supazter xokoan ere kutsu erlijiosoko gertaerak

azaltzen dira. Webster-ek, aldiz, fantasia eta irudimenari irekitzen dizkie ateak ;

herriaren ohiturak jasotzen ditu literaturaren balioa dela medio. Bere bilduman

herri ipuinak dira gehienak; oso gutxi dira ipuin erlijiosoak ("Baligua Gure Aita eta

Agur Mariarena", "Sorgina" . . .) nahiz eta herriaren islak hala eskaturik, ipuinetan

elementu erlijiosoak agertu (zerua saritzat, infernua zigor gisa ; arimak zerutik etorri

laguntzera, eta abar). Ingelesezko bertsioan 7 bakarrik dira ipuin erlijioso moduan

agertzen direnak, eta 27 maitagarrien ipuinak .
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Herri ipuinetan gertatzen den bezala, ugariak dira ipuin baten bertsioak, eta

hegoaldean J. Arratibelek (1980) "Mari Xor" kontatzen baldin badigu Webster-en

bilduma honetan "Errege" izenekoa dugu . Edo J. M. Barandiaren liburuan (1962)

agertzen den "Biantxaren ordaña" ipuinaren aldaera bat dugu Webster-enean

"Errua" izenarekin . Baina bilduman bertan ere Herensugeari buruzko bospasei

ipuin aurki ditzakegu, denak antzekoak eta denak ezberdinak, herri literaturan

jazotzen den bezala .

Webster-ek, Edward S.Dodgsonek, Stempf-ek, Luis L . Bonapartek eta beste askok

bezala, euskal hizkuntzaz interesaturik, gure kultura aztertzeari ekin zion. Eta bere

Basque legends da euskal herri ipuinen lehen bilduma .

R . L. Stevenson eta abenturazko nobela .

1883 . urtean literaturaren historiara pasatu diren bi liburu argitaratu ziren : Carlo

Collodi idazle italiarraren Pinotxo eta R .L. Stevenson eskoziarraren Altxor uhartea.
"Naturalismoa da jaun eta jabe literaturan. Hila da
erromantizismoa, eta abentura nobelen garaia berarekin .
Britain Haundian, esate baterako, Anthony Troloppe da
nagusi, garaiko burgesiaren sinismen eta ohituretara
zehatz-mehatz egokitzen diren nobelen egilea . rantzian,
berriz, naturalismoa mendeari dagokion mugimendua dela
adierazten du Zolak. Pertsonaia errealak giro erreal batean
erakustea da, orain, nobelaren helburua, hartara irakurleak
bizitza zati baten ezagupena izan dezan"
(Stevenson, 1991 : 8),

hitz horiekin deskribatzen du Maria Garikanok, Stevensonen itzultzaileak, garai

hartako literatur mugimendua . Baina segituan gaineratzen du ez direla denak iritzi

berekoak . Altxor uhartea nobelak Marcel Schowb hunkitzeaz gainera, nobelen

artean ederrena dela esatera behartzen du .
"Eta gainera, liburu hura manifestu bat ere badela
irudituko zaio, erromantizismo errealista eta
irrealtasunaren errealtasunaren aldeko manifestu
literario

	

bat, hain justu,

	

literaturari

	

bide berriak
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zabaltzen dizkiona . Eta ez zebilen ez, oker Marcel Schowb,
liburuaren alderdi teoriko hori aipatzean, zeren Altxor
Uhartea, Stevensonen gainerako saiakera, ipuin, poema
eta abar guztiak bezala, nobelagintzari buruzko erre flexio
sakon bezain interesgarri baten ondorio baita ." (op . cit. : 9) .

Robert Luis Stevenson 1850eko azaroaren 13an jaio zen Edimburgon . Zuzenbide

ikasketak egin ondoren abokatu izan arren ; J . Verne bezala, inoiz ez zen lanbide

horretan ihardun, hasiera-hasieratik argi eta garbi baitzeukan idazle izan nahi

zuela .

Osasun makalekoa, bidaiak egin zituen Eskoziako hezetasunetik urrunduz,

rantzia aldera eta gero Estatu Batuetara .

Hasierako urte hauetan bidaia liburuak idatzi zituen (An Inland Voyage, esate

baterako) . 1882an, berriz, bere lehenengo fikzio liburua kaleratu zuen : New

Arabian Nights. Geroago etorri ziren Altxor uhartea, Dr. Jekyll eta Mr. Hyde, The

Black Arrow, The Master of Ballantrae, eta abar.

1889an Hegoaldeko itsasoetako uharteetara joan zen bere birika gaisoentzako

eguraldi hobearen bila; Samoan eraiki zuen etxe bat eta bertan geratu zen

bizitzen . Bost urtez bizi izan zen Samoan bertakoen oniritzia eta maitasuna

irabaziz. "Tusitala" (ipuin kontalaria) deitzen zuten eta fikzioaz gain hainbat eta

hainbat kolaborazio egin zuen samoatarren alde. 1894eko abenduaren 4an, 44

urte zituelarik, hil zen . Hilobian, Stevensonek berak idatzitako poema hau jarri

zuten brontzezko letretan :
"Egin nire hobia eta utz nazazue han,
Zeru zabal eta izartsuaren azpian.
Alai bizi izan naiz eta hi! ere alaiki,
Eta erortzean hauxe da nire azken borondatea . . .

Ipin dezazuen nire Nobian, bertso hau :
Hemen datza, berak desiratutako tokian ;
Etxeratu da marinela, etxeratu itsasotik,
Etxeratu da ehiztaria menditik."

(Botilako deabruaren Maria Garikanoren
hitzaurretik hartua. Stevenson, 1992 a: 9)



125

Dudarik gabe, R .L. Stevensonen lanik ezagunena Altxor uhartea dugu . Young

olks izeneko aldizkarian argitaratu zen zatika 1881 eta 1882an eta arrakasta

handirik izan ez bazuen ere, hurrengo urtean liburu gisa plazaratu zen eta "oso

harrera ona izan zuen irakurleen aldetik . Bere gisakoen artean klasiko bihurtuko

zela ere iragarri zuen Henry Jamesek, Stevensonen adiskide minak; eta denborak

arrazoia eman dio" (op . cit . 10) . Nobela horretan erritmo biziz, eta narrazioaren

haria luzatzen duten betegarririk gabe, 14 urteko gaztetxo baten ahotik kontatzen

zaigu istorioa . Jim Hawkins Hispaniola itsasontziko kabina mutilak, bere gaztaroko

inozentziaz, abentura gogo eta bizitasunaz, historia guztia azaltzen digu . Bidaia

hasi aurreko prestakuntzetatik, bertan jazotako istiluak eta uharteko gertakariak

barne direlarik .

Liburuko pertsonaiak oso lortuak dira, Jim gaztea zalantzan egongo da kasu

askotan, zer egin jakin ezinik, J . Silver-ek, Luxea-k, pirata bihotzgabea bada ere,

maitasun ñabardurak erakutsiko ditu . Pertsonaiak ez dira txuri-beltzak, aldakorrak

izan daitezke eta jarrera ezberdina erakutsiko dute batzuen eta besteen aurrean .

Altxor uhartea nobela iniziatikoa da, haurtzarotik helduen mundura pasatzen den

Jim Hawkinsen istorioa . Benbow ostatutik piraten uharteraino izango duen bidaia

horretan Jimek jendea, bizitza eta norberaren nortasuna ezagutuko ditu eta

obeditzen besterik egiten ez duen gaztetxo bat izatetik, bere erabakiak hartzen

dituen gazte izatera pasatuko da .

Altxor uhartea eta narratibazko gainerako lanez gain, badago hain ezaguna ez

den R.L. Stevensonen poema liburu bat: A Child's Garden of Verses, 1885ean

argitaratua lehendabiziko aldiz eta 78 poema biltzen dituena . Haurrentzat

idatzitako poema liburu honetan soinuak, txikitako nursery rhyme haiek gogoan,

garrantzi handia du; gaiak oso sinpleak dira, "Ohea udan" du izenburua lehen

poemak, edo "Behia", "Euria", "Pirata istorioa", eta abar . Ikus bestela "System"

izenburuko poema :
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"Every night my prayers I say,
And get my dinner every day ;
And every day that I've been gogor,
I get an orange after foof.
The child that is not clean and neat,
With losts of toys and things to eat,
He is a naughty child, I'm sure -
Or else his dear papa is poor"

(Stevenson, 1992 : 44-45)

Poema horretan egunero gauean bere otoitzak egiten dituela eta afaltzen duela

dio, eta ondo dagoen egunetan laranja jaten duela otorduaren ondoren, baina

garbia ez den haurra, jostailu eta jateko ugariarekin, haur bihurria da edo bere aita

pobrea. Ikusten denez poema sinplea da eta errima gordetzen da azken efektoa

lortzearren .

R. L. Stevenson XIX . mendeko literaturako idazle handienetarikoa izan zen . Gutxi

izan dira hain denbora tarte txikian honelako kalitatezko hainbeste liburu idatzi

dutenak .

Pinotxoren aire freskoa .

Collodiren Pinotxoren abenturak

	

oso bestelako giroan plazaratu zen .

Stevensonen nobela ezagunaren urte berean argitaratu zen liburu hori, eta hura

bezala hau ere aldizkari batean plazaratu zen aurretik ; Giornale per i Bambini

astekarian . Baina idazleen heziketa eta ingurugiroa oso ezberdinak izan ziren .

Carlo Collodi, Carlo Lorenziniren ezizena, oso ikasle txarra izan zen eta hogei

urterekin liburudenda batean hasi zen lanean . Autodidakta izan zen eta horrela

lortu bere heziketa literarioa . Zenbait lanbide izan zituen, soldadu aritu birritan,

senatu toskanoan idazkari, 11 Lampione egunkariaren fundatzaile, . . . artikuluak

plazaratu zituen hainbat komunikabidetan .
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Collodik Perraulten ipuinak eta Mme. D'Aulnoy eta Mme. Lepniee de

Beaumonteren zenbait ipuin itzuli zituen ; horretaz aparte Giametto (irakurgai liburu

ezaguna Italian, hemen geroago Xabiertxo izango denaren antzerakoa) liburuaren

aldaera berri, modernoagoa, enkargatu zioten .

Baina Carlo Collodiren eta XIX . mendeko Italiako haur literaturaren lanik

garrantzitsuena 1881 eko uztailaren lan Giornale per i Bambini astekarian

argitaratzen hasi zen ipuina da . Astero-astero egurrezko pertsonaiaren abenturak

plazaratzen zituen eta irakurleen eragina handia zen ; behin, Pinotxo urkatu

ondoren, aldizkariak kexa asko jaso zituen eta argitaratzileak ohar bat atera behar

izan zuen Pinotxoren abenturen bigarren zati bat izango zela esanez ; bigarren zati

horri jarri zioten Le avventure di Pinocchio izenburua .

Haurrek garai horretan jasan behar zuten literatur moralizatzaile eta hezitzailearen

artean aire freskoa eta garbia ekarri zuen Pinotxok; bihurria da, lapurretak egingo

ditu, aitari dirua eman beharrean ihes egiten du . . . ez da ordura arteko literatur

liburuetako haurraren eredua, izateagatik hezur eta haragizkoa ere ez da. Hala

ere, 1883an liburu eran argitaratu zenean, elipe Paggi editoreak bukaerako

hitzetan moralismoa gehitu zion :

"Pinotxo atzera jiratu zen panpina ikusteko . Eta pixka
batean hari begira egon ondoren, esan zuen berekiko
pozaren pozez: «Zeinen itxura irrigarria nuen panpina
nintzenean! Eta zeinen pozik nagoen orain mutiko on bat
bilakatu naizelako!» " (Collodi, 1987: 216)

R. Sanchez erlosiok (Collodi, 1972 : 13) bukaera hau dela eta, erredenzio edo

berrerospen nobelatzat hartzen du Pinotxoren abenturak hau; are gehiago, zigor

edo giza-jatorririk egon ez denez, bukaera horrek sinesgarritasun falta ematen

omen dio nobelari .
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Moralismoarekin edo gabe, Pinotxo da Italiako literaturak eman duen pertsonaia

ezagunena, eta hiru urte beranduago, 1886an, kaleratutako D'Amicis idazlearen

Coure nobelarekin mendeko haur literatur obra nagusiena .

Euskal literaturaren loratze literarioa .

oruen galerak antzinako tradizio eta ohituren mina sortarazi zuen . J. Juaristik

dioen bezala :
"Decía Burke que, cuando se ha perdido el poder, sólo cabe
encontrar consuelo en la literatura . Y, en efecto, la fecha
de la abolición foral, que quedó en la memoria de las
antiguas clases dirigentes como el mayor desastre de l a
historia contemporánea del país, señaló el comienzo de l o
que se ha dado en llamar el «renacimiento» literario
vasco." (Juaristi, 1987 a : 77),

Jose Manterola izan zen errenazimenduaren aitzindarietako bat, baina

errenazimendu hori gehien bat gazteleraz islatu zen . Navarro Villoslada,

Araquistain, Goizueta, Vicente de Arana, Campión . . . eta Antonio Truebaren eragina

nabarmena izan zen . Obra batzuk euskaraz argitaratu ziren -Sarasolak dio (1976 :

136) literatura terminoa zentzu estuan hartuz gero, oraintxe hasten dela euskal

literatura-, Elissambururen Pierres Adame edo Mogelen Peru Abarka, Lore-

jokoak sortu ziren, Arrese-Beitia, . . .

Villasantek ere (op . cit . : 202), aipatzen du garai horren garrantzia euskal letretan :

"La tercera época (1880-1900) (. . .) señala un notable
resurgimiento. Los ueros vascos han sido suprimidos
(1876) . El hecho sacudió profundamente la conciencia del
país y, en consecuencia, los vascos empiezan a sentir más
vivamente que nunca la preocupación por este único bien
que les queda: su lengua milenaria . (. . .) Vemos crearse un
movimiento literario que da nacimiento al teatro vasco y
que produce diversos poetas y escritores" .

Garai horretako idazleen eragina XX. mendeko lehen herenean ere mantendu zen ;

loratze literario horretako erdal idazle garrantzitsuenen lanak markatu zuen geroko
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euskal literatura ; " . . . la desmesurada influencia de la obra de Trueba ( . . .) Esta

influencia es muy clara en los narradores vizcaínos como Aguirre, José de Echeita

( . . .) en los cuentos de Evaristo de Bustintza . . ." (Juaristi, 1987 a : 93) .

Baina XIX . mende bukaeran ere nabaria zen idazle hauen ondorioa. 1890ean

Patxiko Txerren nobela laburra kaleratu zen lehenengo aldiz Bergarako Juan

Lópezen moldiztegian . Antero Apaolazak honako sarrera hau eman zion liburuari :

" El Judas de la casa izenas Trueba'k erdaraz idatzi
zuan ipuiaren euskeralbena da ipui hau"

Izan ere, Truebak bere Cuentos de color de rosa liburuan argitaratutako ipuin

batean oinarrituz egin zuen euskal bertsioa . Eta euskal bertsioa diogunean ez gara

itzulpen soilaz ari, A. Lertxundik Auskalo sailean argitaratu edizioan ongi

adierazten duen bezala, "bi testuak parekatu ondoren, argi gelditzen da

Apaolazarena ez dela gaur denok onartzen dugun euskarapen klase horretako

lana. Apaolazarena egokipen guztiz libre eta laxoa da." (Apaolaza, 1993:102) .

1890ean kaleratu zen lehenengo aldiz lan hori eta harrez gero beste bost

argitalpen izan ditu (1915ean Irungo J . Díazenean, 1917an bi, Euskal Esnalea

aldizkarian eta liburu gisa N . Larreak, 1961 ean Auspoa argitaletxean eta azkena

1993koa Erein etxearena) . Argi geratzen da, beraz, obra horren arrakasta eta

interesa urteetan zehar ; Azkuek berak goraipatu zuen nobela hori, bai eta Juan

San Martinek ere 1961eko hitzaurrean :

"El Judas de la casa k Apaolazarengandik atera zenean asko irabazi zuelakoan

gaude. Jatorrizkoa baino hobea da irakurtzeko" . Anjel Lertxundik ere bere egiten

du azken kritika hori, eta gainera, Azkuek eta San Martinek bezala, obraren balioa

laudatzen du :
"Jatorrizko testua baino askoz ere hizkera liter, bizkor eta
erritmikoagoa erabŕltzerari? Apaolazaren bertsioak
hobetu egiten du Truebarena, eta Azkueren aipuaren atzean
aitortza hori dago" (op. cit. : 113) .
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Anjelek Azkueren testu bat dakar bere asmo hori indartzeko, Azkuek "tinda obrita"

honi buruz egindako komentario bat : "Tuve el gusto de escribir al autor felicitándole

por su obra e incitándole a que escribiese otras por el estilo . Inútil fue mi empeño"

(op . cit. : 112) . Baina goraipamen, laudorio eta lore guzti horiek izanik ere, euskal

literaturaren historietan (Villasante, Sarasola eta Mujika) ez da azaldu Patxiko

Txerren , eta horren arrazoia hasieran aipaturiko esaldian bila daiteke . Dena den,

bertsio librea izanda, testu hobetua eta estilo aldatua, itzulpena baino gehiago

birsorketa izanik, leku bat merezi du euskal literaturaren historian, eta zer esanik ez

gazte literaturaren historian .

A. Apaolaza, Patxiko Txerren-en egilea, Urretxun jaio zen 1845eko urtarrilaren

3an. Gizon ikasia, botikari ikasketak Madrilen egin ondoren, Bergaran ireki zuen

botikadenda eta ideologi aldetik liberala izan arren, herriko alkatea izatera iritsi

zen, karlistak ugariagoak izanik . Salaketa baten eraginez, nazkaturik, udala utzi eta

Antzuolara joan zen bizitzera, bere amaren herrira, eta bertan egin zituen azken

urteak, literaturari loturik, poemak eta idazlanak eginez. Baina 1908an hil zenean,

familiak haren idazlan guztiak erre zituen . Patxiko Txerren da idazle honen obratik

salbatu zen lan bakarra ("Euskal nobelagintzaren kapitulu garrantzitsua,

zalantzarik gabe, nahiz Apaolazak, bere apaltasunean, euskeralbena deitu zion"

Lertxundi, op . cit . : 119) .

Narratzaile orojakile batek ("Orain ikusiko duzue nola . . ." op . cit . : 26) kontatzen digu

nobela labur horren nondik norakoa; narrazio lineala izanik, zenbait denbora jauzi

egiten dira. Liburuaren lehen parrafotik has gaitezke estiloa antzematen :

"Orain izango dira Jaungoikoak daki zenbat urte, Antzuola
eta Deskarga barrena bitartean, bideaz ezkerrera, zen
auzune bat, ikus daitekeen ederrena ." (op . cit . : 5) .

Liburuan zehar behin eta berriro errepikatuko diren ideiak agertzen zaizkigu

hasieran bertan: alde batetik, Jaungoikoaren presentziak markatzen digun

pentsamendu erlojiosoa, Don Jose apaizaren eta honen iloba onaren bidez behin
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edo auzune batean edo , liburuko pasarte gehienetan, bizpahiru etxetan egiten

dela esan genezake ; eta hirugarren ideia, baserriko edo auzuneko bizimodu

idealizatua, arbasoen lurrari dagokion atxekimendua, baserriko lana eta

bizimodua .

Ideia horien inguruan eraikiko du egileak liburuaren trama, onaren eta gaiztoaren

arteko borroka, diru egarria lanaren aurrean, bortizkeria maitasunaren parean,

lapurraren bizimodua alde batetik eta lan nekezaren ondoren lortzen dena bestetik,

lehenengoaren zikoizkeria eta bigarrenaren zabaltasuna .

Baina, nobela kostunbrista eta moraletan gertatzen den bezala, pertsonaiak oso-

oso definituak dira ; ona dena oso ona, gaiztoa dena txerren . Ikusi bestela Don Jose

osaba eta bere iloba Anjelen arteko ondorengo elkarrizketa, Anjelen

zintzotasunaren eta bihotz onaren erakusle :
"--Ez duk isilik eduki, ez, Anjel. Ezin izkutatu dik hire
aurpegiak bihotzak sentitzen duena . Baina, zer egiten duk
hire intentzioak erakutsi gabe Juaneri, Praiskari eta,
aurrena, Mikaelari berari?

-lain dira zuzenak eta leialak, eze beldur naiz, osaba,
arrazoirik aditu nahiko ez dutela, beste askok eta askok
pozik adituko lituzkeen arrazoiarengatik beragatik . . . ni
naiz aberatsa eta eurak ez ." (op. cit. : 28)

Anjel, sentibera eta leiala izanik, ez da bere maitasuna adieraztera ausartzen

goragoko arrazoi horrengatik .

Hariaren beste muturrean Patxi dugu, liburuari izenburua ematen diona hain

zuzen. Ikus bestela bere amak esaten diona :
"-Tripak erre! -esan zion amak-. Hi bezala izango gaituk,
dirua beste jaungoikorik ezagutzen ez duan hori . Horretxek
galdu behar hau hi! Horregatikanxe ustelduko haiz h i
gartzelaren batean!. . ." (op . cit. : 31) .
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Patxiko gaiztakeriak egiten arituko zaigu etengabe, gurasoen heriotza eragin,

arreba kolpatu eta lanez lehertu, lapurretan ibili eta armak erabili gizakumeen

kontra . . . eta baserria saldu :
"-Bada! Ezin sinets liteke horrelako erokeriarik. Etxea
saldu. Jaungoikoaren izenean! Ez nuke salduko nik neurea,
mundu honetako urre guztiarengatik ere. Zer da gauza
hoberik esan ahal izatea baino egunero : sagar hau nere
aitak sartua da; intxaur hori nere aitonak; hor egoten zen
nere amona goruetan ; han nere ama gure praka zaharrak
konpontzen; eta beste halako mila eta mila gauza, nik esan
ezin nezazkeenak? A, Patxi pardel!" (op . cit. : 66)

Liburuaren hasieratik markatzen zaizkigun baserria, lurra eta arbasoenganako

leialtasuna apurtzen ditu Patxikok diru egarriz .

Baina arestian esan bezala, gaiztakeria eta asmo zital eta anker horien ondoan

Jaungoikoarenganako sinismena, gizakieen zintzotasuna eta itxaropena agertzen

zaizkigu liburuko orrietan zahar . "-Anjel! Jaungoikoa justua duk eta beti zeuzkak

gogoan gizonok egiten ditugun gauza txarrak eta onak ." (op . cit . : 56) baina ez

bakarrik itxaropena, zenbait kasutan Jaungoikoaren laguntza ere jaso ohi du bihotz

onekoak. Horra hor bestela nolako jazoera azaltzen den Inazioren bidaian :
"Halako batean, tarra-tar-tar-tar eginaz, banatu zen untzi
zaharra eta nerekin zihoazen lagunik gehienak izkutatu
ziren itsasoaren barrenera, gehiago ez azaltzeko . Nik
orduan agur egi naz mundu honi, hartu nuen eskuetan,
etxetik atera nintzen bezperan nere ama gaisoak lepotik
zintzilik jarri zidan Ama Birjina Karmengoaren
eskapularioa, eta bihotz guztiz muin eginaz, eskatu nion
gorde zezala, komeni bazen, nere bizia, ez neregatik,
baizik nere guraso maiteek izango zuten nahigabe
saminagatik, eta salto eginaz itsasora, heldu nion ur
gainean zebilen zur zahar bati . " (op. cit. : 40) .

Garaiko literaturan gertatzen den moduan, gaiztoak bere zigorra jasoko du eta,

aldiz, Jaungoikoarengan fedea eta itxaropena izan dutenek, bihotz onez aritu

direnek, beren sana hartuko dute, zoriontasuna eta famili giroa berreskuratuz .
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Eta Koldo Mitxelenak (1962 : 90) Egan-en esan zuen bezala "Txorakeria galanta

litzateke, noski, Apaolaza Cervantes'en edo Pérez Galdós'en maillan ipintzea ( . . .) .

Gure baratze mearrean, ordea, ezta desegoki ageri Apaolaza eta, batez ere, garai

bateko gogo-giroa ederki azaltzen digu, naiz itzultzen edo antolatzen ari ." Eta ez

hori bakarrik : garai hartako gazteek interes handiz jarraitu zituzten Inazio, Patxi,

Mikalea edo Anjelen gertaerak, moralistak izanik ere entretenigarriak direlako .

Obraren interesa argi eta garbi ikusten da berrargitalpenen kopuruan eta elipe

Juaristik DVn eginiko erreseinan zioen bezala : "interesgarria deritzot irakurketari,

isurtzen zaion doinu moral eta adibidetsuaren kariaz ezezik, baita kontatzeko

etemenduengatik, literatura egiteko baliabideengatik ere ."

Oso bestelakoa da urte batzuk beranduago, 1897an, "Bizkaitar batek" sinaturik

kaleratu zen Sabino Aranaren liburua .

Umiaren lenengo aizkidia. Gramatika eta abertzaletasuna.

Sabino Aranaren liburua Bizkaya'ren Edestija la lzkerea Pizkundiak plazaratu zuen

1897an Umiaren lenengo aizkidia . Bizkaiko euzkeraz irakurtzen ikasteko

izenburupean . Egia esan gramatika honek ez du garrantzi handiegirik

literaturtasun aldetik, baina interesgarriak dira liburuak dituen hiru hitzaurreak,

"Guraso Bizkatarrei", "Euzkeldun Abadia" eta "Bizkai'ko irakaslarijari" izenekoak .

Hauetan, Sabino Aranak bere ideologi nazionalista darabil euskararen alde .

Liburua gurasoei eskeinita dago, "Zubei opaltzen dautzubet ingurti au" (1897 : 3),

baina irakasleentzat egina : "Zeurentzat egin dot iraztiño au" (op . cit . : 7) . Euskara

hiltzorian edo galzorian egonik, "( . . .) filda antzineko ekandubak, ilda antziñeko

Bizkai indartsuba ; taorain ikusten zagoz, oraintxe dakutzube ilik zuben abixena,

asabaen ixena ; ilik, zuben izkera ederra, euzkerea . . .

Onek galduta, ba, galdu ixango dozubez zuben gauza galgarri gustijak" (op . cit . : 3),

hizkuntza ikastearen beharra aldarrikatzen du Sabino Aranak hitzaurreetan :
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"¡Arren, guraso bizkatarrak : ixen au gura ba-dozube
zindorik euki, irakatsi ¡arren! egijoezube seme-alaba orrei
zein dan euron abendea, zein euron izkerea ta zein ixan dan
euron Aberrija, euzkerea mate dagijentzt euron Aberriko
izkeratzat, euron odolaren izkeratzat." (op . cit. : 3,4) .

Gramatikagileak "gaurko progreso oker" (op . cit . : 5) horren aurrean lehengo

baloreak eta balore kristauak erreibindikatzen zituen, apaizen eskuetan utzirik

euskara salbatzearen zama: "zubek bakarrik gaizkatu edo salbau geinkezubez ( . . .)

Zuben eskubetan, ba, dago euzkeldun abendearen benetako zoruna ." (op . cit . : 6) .

Era berean, euskararen aldeko mezua erdararen kontrakoan oinarritzen da,

"erdara zantarra" (op . cit . : 4), "Bizkatar ona ba-zara, ta ez erdeltzalia, bai

euzkeltzalia ." (op . cit . : 7) .

Sabino Aranak euskaraz irakurtzen ikasteko egin zuen liburua, "Irakatsi au

egijozue umioi -esaten die irakasleei-, eurok ikasita, eraz irakurri ta ulertu

dagikienzantzat argitalduko diran euzkerazko iraztijak, asko ixango diranak ." (op .

cit . : 7), haurrek etorkizunean euskal liburuak, asko S . Aranaren hitzetan, irakur

ditzaten .

Baina mezu nazionalista hori ez da hitzaurreetara mugatzen, J eta Y lantzeko

"XLVIII Ikaskixuna"n honelako esaldiak agertzen dira: "Erdeldunari jaramoten ba-

yautsak, erorrentzat ixango dok txarrena : gaiztokeri asko jarijongo yozak ire

bijotzan" (op . cit . : 62) edo "Euzkerea yakin bizkatarrak, euzkeraz beti eginbiar yok ;

eta etxakinak ikasi biar yok ." (op. cit . : 62) .

Umiaren lenengo aizkidia liburuaren bukaera aldera irakurgai laburrak agertzen

dira, eguneroko elkarrizketez osaturik eta 71 . orritik aurrera katexima labur bat .

Liburuko azken orriak "Ingurti onek dauzkazan itz barrijak" sailak osatzen ditu,

bertan txadon, ludi, luiki, biztoki eta antzeko hitzak biltzen direlarik .

Sabino Aranaren eragina nabarmena izan zen XX. mendeko lehen herenean

euskal letretetan . Garbizaltasunak testuei aparteko zailtasuna eman bazien ere,

haur liburuetan ez zen hain nabarmena izango hau, eta izatekotan hiztegi
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euskal letretan ugaritze bat eman zen, baita haurrentzako eta gazteentzako

liburuetan ere ; Mitxelenak honela adierazten du Sabino Aranaren eragina

ondorengo idazleengan :

'De Arana-Goiri más que nadie procede en último término
el mayor empuje y ambición de los escritores posteriores .
El poema que como a maestro le dedicó Lizardi, por
ejemplo, no es una simple fórmula de cortesía, sino e l
escueto reconocimiento de una deuda ." (Mitxelena, 1988:
145-146) .
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The Jungle Book. Animalien nobela .

Indiako Bombay hirian jaio zen Rudyard Kipling . Kolonizatzailea, pedagogoa, ideia

aldetik kontserbadorea, Kipling XIX . mendearen semea dugu . Heziketa

Inglaterrako barnetegi batean jaso ondoren, 17 urte zituelarik, itzuli zen Indiara eta

kazetari lanetan hasi . Bidaia ugari egin zituen eta berriemaile nahiz literatur egile

gisa, idazlan asko argitaratu. Estatu Batuetara ezkondu zen eta herrialde hartan

idatzi zituen bere libururik ezagunenak, Indiako britaniarren bizitza edo animalien

bizitza izanik gai nagusiak : The Jungle Book eta Kim (1901) .

Oihanaren liburuak 1894 eta 1895ean kaleratu ziren . Gizakiaren heziketarako eta

heziketaz eginiko liburuak dira ; legea errespetatzea, familia maitatzea eta modu

onak izatea eragiten duten irakurgaiak . Lehenengo liburuan Mowgli mutikoaren

bizitza agertzen zaigu :
"protagonista otsoekin batera bizi den mutiko bat da. Txiki
txikitandik azaltzen zaigu oihanean bertako animalien
bizimoduan murgildurik . Gizartean gertatu ohi den bezala,
animalien artean ere bazituen bere adiskide eta etsaiak .
Bere burua otsotzat eduki arren, azkenean gizartera
itzultzen da." (Kipling, 81, 5) .
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Hitz horiekin laburtzen digu argitaratzaileak liburu honen nondik norakoa . Otsoek

hezi eta beraiekin hazi den mutikoaren istorio honetan, oihaneko animaliak honen

lagun edo etsai moduan aurkezten zaizkigu. Gainera, animalien munduan gure

gizarteko antolaketa errepikatuko da ; Akela otsoa epaile zorrotza izango da, Kaa

pitoi sugea, inteligentzia; Shere Kahn tigre herrena, etsaia ; Kontseiluen arroka,

parlamentua, . . .

Bigarren liburuan animalien bizitzek hartuko dute garrantzia, Mowgli bigarren maila

batera pasatuz . Elefanteak, fokak . . . animalia ezberdinak dira kapituluen

protagonista nagusienak. Liburu honen lehen kapituluan, bestalde, Legea azaltzen

zaio irakurleari . Oihana nola zegoen antolatuta hasiera batean eta hutsegite

batzuen ondorioz heriotza, beldurra, mesfidantza eta antzeko sentimendu eta

gertakariak barreiatu zirela oihanean .

Zenbait urte beranduago, XX. mende honetan, gai bera erabiliz pertsonaia

ezaguna sortu zen, Tarzan, liburu, komiki eta zinemetan ikusi ahal izan dugun

Mowgliren ondorengoa .

Kipling-en lanak goraipatuak izan ziren beren ekonomiagatik, eta baita

edertasunagatik ere. Alegien mundua eta ipuingintzarena batu zituen Oihanaren

liburuak lanetan . Haurra protagonista izanik, haur eta gazteak hainbeste

erakartzen dituen animalien mundua erabiliz, abenturak jarriz eta testuan tentsioa

mantenduz, haur eta gazte literaturan klasikoak bilakatu diren idazlanak idatzi

zituen .

1907an Nobel saria eman zioten idazle honen lanik ezagunenak ez dira bere

olerkiak edo narrazio laburrak, abenturazko liburu horiek baizik .

Salgariren abenturak.

XIX. mendearen bukaeran eta XX .aren hasieran argitaratu zituen bere lanik

garrantzitsuenak Emilio Salgarik . Verne, Gloux, Boussendar eta Mayne-Reid

nobelagileen irakurlea gaztetatik, abentura desiatu zuen Salgarik . Kapitaina
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izateko nahian, ikasketei ekin zien baina ezin gainditu ; hala ere, bizi guztian eman

zion bere buruari kapitain tratamendua .

1881 ean Nouva Arena egunkarian hasi zen kolaboratzen eta bertan argitaratu

zituen bere lehen nobelak epeka . Egoera pertsonalak, familia handia eta bat-

bateko diru beharra, dirua azkar lortzera behartu zuen eta idazten bukatu aurretik

nobelak saldu beharrean aurkitu zen . Arrakasta handia izan zuen bere lanak, bai

Europan, bai Ameriketan, baina 1911an, hondoa jota, leher eginda (bizitzako

azken hamar urtetan berrogei nobela idatzi zituen), bere burua hil zuen .

Emilio Salgarik laurogei nobela, ehun bat ipuin, berrogeitahamar nobela labur eta

haurrentzako berrogei artikulu idatzi zituen. Azken horiek ez dira oso ezagunak,

L'Innocenza Turingo aldizkarian argitaratu zituen 1894 eta 1896 bitartean, eta gai

aldetik nolakoak ziren ikusteko, hona hemen zenbait artikuluren izenburua :

"Beniamino ranklin", idatzi zuen lehena ; "I cani esquimesi", "Icoralli", edo azkena

den "Il monumento dell'Indipendenza americana" . Hots, txakur eskimalak, koralak

edo Estatu Batuetako gaiei buruz idatzi zuen haurrentzat .

Baina Salgari ezaguna baldin bada, bere abentura, ekintza eta urrutiko lurraldetara

garamatzaten nobelengatik da . 1900 urtean Le Tigri di Mompracem idatzi zuen ;

aurretik atalka argitaratua zegoen Nouva Arena egunkarian, baina 1900 .eko

aldaeran pertsonaiak landuago daude, nobelaren argumentua berbera izanik,

osatuagoa da nobela. Mompracemeko nobela honekin hasten dira Sandokan,

Mariana eta Yañezen abenturak. Izan ere, gai eta pertsonaia berberekin hainbat

liburu idatzi baitzituen Salgarik .

Gauza bera gertatzen da 1898an kaleratutako 11 Corsaro Nero nobelaren

arrakastaren ondoren: 1905ean Korsario beltzaren alaba izeneko liburua plazaratu

baitzuen, eta 1908an Korsario beltzaren semea .

Salgarik Malasia eta Sahara bezain ezberdinak diren lurraldetan kokatu zituen

bere pertsonaiak, bere abenturak ; baina leku eta bertako ohitura eta biztanleen

berri izateko liburutegira jo behar izaten zuen . Salgarik gauza bakarra egin zuen
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bere bizitzan : idatzi . Ez zuen idatzitakoa berrikusteko astirik ; kritikoek diotenez

estilo landu gabea darabil, pertsonaiak eskematikoegi landuak, esamolde eta

formulak behin eta berriro errepikatzen dira orrietan zehar ; baina Salgarik

mugimendua bilatzen zuen, ekintza, elkarrizketa ugari eta irudimena garatuz

etengabeko abenturak. Sandokan indartsua, garaia, ederra ; tronorik gabeko

printzea, eskuzabal eta bihozbera ; pertsonaia hori da Emilio Salgari txikiaren

ametsa, . . . eta asmatu egin zuen .

Oz-eko azti miresgarria. Maitagarri modernoa .

XX . mendearekin batera haur eta gazte literaturan klasiko bilakatu den liburua iritsi

zen Estatu Batuetatik : The Wonderful Wizard of Oz, L. rank Baumek idatzia .

Amaitu berria zen kolonizazioa Estatu Batuetan, nekazaritzaren eta industriaren

gorakada handia gertatu zen . Literatur tradizioan Cooperen lanez gain, XIX . mende

erdian plazaratu ziren Melvilleren Moby Dick (1851) eta Osaba Tom-en etxola H .

Beecher Stowek idatzia 1852an ; geroago etorri zen Mark Twain, eta Jack

Londonen garaian, mende bien artean, dugu Baumen Ian hau .

L . rank Baumek, petroleo-industriari aberats baten semeak, jaiotzatik zeukan

bihotz gaitz baten ondorioz haurtzaro lasai eta bakartia izan zuen . Irakasle

partikularrak zituen eta bakardade horretan idaz eta irakurzaletasun handia garatu

zuen.

15 urte zituelarik The Rose-Lawn Home Journal egunkaria sortu zuen bere anaia

batekin. Bertan argitaratu zituen bere lehen poemak . Ondoren, antzerkian aritu zen

zuzendari eta enpresari gisa, bere aitak zuen antzoki kate bat erabiliz .

1900ean argitaratu zuen The Wonderful Wizard of Oz, eta bi urte beranduago

antzerkira eraman zuen arrakasta handiz . Horixe da bere idazlanik garrantzitsuena

eta bere 60 haur liburuetatik 14 Oz-eko pertsonaia horietan oinarrituak izan ziren .

Baumek hizkera sinplean idatzitako maitagarri liburu modernoa eskaintzen digu .

Sorginak, munstroak, maitagarriak . . . eta azti berri bat : aurrerakuntzan eta
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ezagutzan oinarrituz sorgin eta monstruoei aurre egiten dien aztia dugu liburuan .

Dorothy neskatila protagonista Toto bere txakurrarekin eta beren lagunak diren

Txorimaloa, Latorrizko aizkolaria eta Lehoi koldarrarekin ibiliko da liburuko

abenturetan zehar Lewis Carrollen Alice edo Collodiren Pinotxo bezala. Dorothy

eta Totoren lagunak, kontrakoa dirudien arren, ez dauzkaten sentimenduen

adibideak dira: Txorimaloak zentzua eta arrazonamendua islatzen du, Latorrizko

aizkolariak maitasuna eta sentimendu onak, eta Lehoi koldarrak, adorea eta

leialtasuna .

Oz-eko azti miresgarria ez da liburu moralista, baina onaren eta txarraren arteko

kontrajartzea etengabea da orrietan zehar. Egilearen asmoa ez da hezitzea,

entretenitzea baizik . Eta gainera, fantasia dago : maitagarrien mundu zoragarrien

erreibindikazioa gizarte modernoan .
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XX. mendean ez zen erabateko aldaketa gertatu euskal literaturan, baina badira

hainbat faktore eboluzio bat izan zela erakusten dutenak . "Errenazimendua" deitu

izan zaion euskal literaturaren garaia ez zen oraindik gainditu eta alde horretatik

korronte horren eragina nabaria zen oraindik ere . Juaristik dioenez

errenazimenduak on baino kalte gehiago egin zion euskal literaturari :

"Lo cierto es que este «renacimiento» del último cuarto
del siglo XIX presenta más sombras que luces ( . .) Se
obstaculizó, además, durante largo tiempo el desarrollo de
otras vías abiertas en años_ anteriores ."
(Juaristi, 1987: 77).

Mitxelenak ere kritikatu zuen XIX . mendean euskal letretan zegoen giroa : "El clima

artístico no era demasiado propicio para la producción de obras de calidad .

Imperaba en el país un trasnochado romanticismo pseudo-historicista que

construía tradiciones legendarias con supuestos heroismos de los antiguos

vascos, rivales nunca vencidos de los romanos, la gesta de Roncesvalles, horrores

medievales y briznas de consejos y creencias populares ." (Mitxelena, 1988: 138) .

Izan ere, XIX . mendean ezer gutxi zegoen euskal letretan, mende horren bukaera

aldera hasi omen zen euskal literatura -bere zentzu hertsian harturik, behintzat-,

eta argitaratutako lan apurrek ez zuten behar adinako kalitaterik . Jon Juaristi

irakasleak (1987: 87) euskararen eta modernitatearen arteko dibortzioa aipatzen

du garai horri buruz hitzegiterakoan .

Baina, arestian aipatu dugun bezala, XX . mendearen lehen urteetan urrats batzuk

eman ziren eta 1936ko gerra aurretik hitz egin daiteke modernitateaz euskal idazle
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batzuen lana komentatzerakoan . Mitxelenak, XIX . mendeko giroa kritikatzen zuen

bezala, mendeen arteko zubi horretan ikusten du aldaketa nabarmena :
"Entre nosotros hay que situar en el último decenio del siglo
pasado las primeras señales manifiestas de la aparición
de un espíritu nuevo -prefigurado ya en unos cuantos
precursores- que había de transformar en muchos
aspectos las características de la literatura . Ya no es la
poesía el único género cultivado desinteresadamente ;
desaparece el antiguo predominio de las obras de
edificación y formación religiosa, aunque desde luego e l
fondo de todo lo que se escribe sigue siendo estrictamente
católico; se trata con empeño de buscar a la lengua nuevos
campos en manifestaciones, de cultivar los que estaban
sin cultivo, y por consiguiente es cada vez mayor e l
número de traducciones de obras profanas consideradas
como modelos." (op. cit. : 143) .

Aldaketa horretan pisu handia izan zuten aldizkariek, idazleen lanak plazaratzeko

tokia eskeintzeaz gain, irakurleak sortzeko lehen urratsa izan baitziren.1897an R

M. Azkuek Euskalzale aldizkaria sortu zuen, eta horren ondoren Ibaizabal.

Aldizkari horietan argitaratu zituzten beren lanak Tx . Agirrek, Kirikiñok, Urruzunok

eta beste idazle batzuek . Baina horiek ez dira bi mendeen artean kaleratu ziren

aldizkari bakarrak . 1887an Eskualduna argitaratzen hasi zen, 1907an Revista

Internacional de Estudios Vascos, Julio de Urquijoren eskutik, 1910ean Euskal

Esnalea, 1911 an, berriz, Gregorio Mugicaren eraginez Euskalerriaren alde

aldizkariak ikusi zuen argia, eta horrela dozenaren bat aldizkari osatu arte .

1918an bi erakunde sortu ziren euskal kultur munduan : Sociedad de Estudios

Vascos eta Euskaltzaindia .

Baina literaturaren benetako aldaketa idazleen eskutik etorri zen, idazleen

abertzale sentimendutik, hobeto esanda. Sabino Aranaren ideologia zabaltzen zen

neurrian hizkuntzarekiko kezka indartuz joan zen hainbat herritarren artean, eta

batzuk sentimendu horren ondorioz, eta beste batzuk literaturtasunak bultzatuta,
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euskal literatur lanean corpus zabal samarra osatzera iritsi ziren ; zabala

kantitatean eta, hori da inportanteena, baita kalitatean ere .

Dena den, eta orokorrean, euskal literaturak ez zuen bat-bateko aldaketarik jasan .

Kostunbrismoa, errenazimenduko gaiak, baserri giroa, . . . islatzen ziren Ian

gehienetan . Baina, horien ondoan, lehen Ian modernoak ikus daitezke .

Haur liburuetan, aldiz, aldaketa nabarmen bat dugu : kantitatearena. Lehenengo

ikastolak, haurraren heziketa, sentimendu nazionalistaren eta erlijiosoaren

apologia, argitaletxe batzuen sorrera, eta azkenik, kanpoko Ian ezagunen

itzulpengintza izan ziren aukera zabala agertzearen arrazoia ia-ia ez zegoen haur

liburugintzan . Liburu erlijiosoa eta moralizatzailea ziren nagusienak, eta

hizkuntzaren eta herriaren aldeko mezu nazionalistak zabaltzen zituztenak . Baina

horien ondoan kanpoko idazle ezagunen itzulpen literarioak eta euskal literatur

sorlan kostunbristak, baserri girokoak, ditugu .

Ikusi ahal izan dugunez, euskal haur eta gazte literaturan garai horretan oraindik

ez zen kanpoko literatur lanen eraginik iritsi . Helburu didaktikoa duten alegiak

kenduta, ez zen XIX . mendeko korronterik edo idazleen lanik euskaratu.

Nonsensea, abenturazko nobela, zientzia fikzioa, . . . ezezagunak ziren euskal haur

eta gazte literaturan . XX. mende hasieran ere, kanpoko aldizkarigintza,

komikigintza edo fantasia, gure letretatik kanpo geratu ziren . XIX. mendeko herri

ipuinak eta idazleren baten ipuinak (ikusiko dugunez), besterik ez zen euskaratu ;

eta euskal haur eta gazte literaturan XX. mendearen lehen herenean aurrerapausu

handiak eman baziren ere, argi eta garbi ikusi ahal izango da inguruko literaturei

erreparatuz gero, euskal letren atzerapena .

Peio Untxia, haur literaturaren arrakasta .

1901 ean Beatrix Potter idazle inglesak Peio Untxiaren ipuina (The tale of Peter

Rabbit) argitaratu zuen . Untxi txiki eta bihurri baten abenturak kontatzen zituen

idazle eta ilustratzaile inglesak . Ipuina oso soila da: jakinminak bultzatuta, bere



144

etxetik irten eta gizakien lurretan sartzen den untxikume bati gertatutako abenturak

eta desbenturak. Amaiera zoriontsua duen ipuintxo horrek, garaiko moralismoa eta

helburu hezitzailea izateaz gain, bazituen berezitasun batzuk : istorio

entretenigarria eta ulergarria zen haur txikientzat, koloretako ilustrazio ugariz

zegoen osaturik, eta haurrei kontatzeko nahiz haiek irudien bidez birsortzeko

ipuina zen .

Peio Untxiaren ipuina autoargitaralpena izan bazen ere, 1902an, liburua plazaratu

eta urtebetera, reerick Warne editoreak argitaratu zuen berriro, eta ondorengo

urteetan idazlearen 23 liburutxoak plazaratu ziren . Beatrix Potter-en lanak bere

osotasunean har daitezke, izan ere, pertsonaia berberen inguruan daude eraikita

liburu gehienak, eta guztiak oso antzekoak dira . Animalien istorioak dira, ilustrazio

errealista ugariz horniturik eta gertakari xumeak kontatzen dira haurren mailako

hizkuntzaz .

Beatrix Potterren ipuinak munduko edozein txokotan aurki daitezke (euskaraz

1994an argitaratu zituen Desclee de Brouwer argitaletxeak) ; bera dugu, beraz,

haurrentzat -ez gazteentzat- idatzi eta nazioarte mailako arrakasta lortu zuen

lehen idazlea . XIX . mendean zehar haur eta gazte literaturan aritu ziren idazle

guztiek gazteentzat idatzi zuten (edo helduentzat idatzi eta gazteek bereganatu Ian

hori), edo herri ipuinen bildumak egin zituzten . Potterrek, aldiz, haur txikientzat

idatzi zuen . Bere istorioen sinpletasunak, landutako sinpletasunak, bide berria ireki

zuen haur literaturan : sorlanen mundua .

Egia da, XX. mende hasieran gogoeta sakona egin zela haurraren eta

haurtzaroaren inguruan, irakaskuntza zabaldu zen gizarte mailan, haurraren

esplotazio laborala gutxitu egin zen . Hots, haurrak nortasun propioa irabazi zuen,

eta horren guztiaren ondorioa dugu Peio Untxiaren ipuina, haurra helburu izanik

idatzi eta argitaratzen zen liburua .
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"En Patufet" aldizkari katalana .

1904an Cosme Vida¡ i Rosich intelektual modernistak eta Aureli Capmany i arrés

idazleak "En Patufet" aldizkaria sortu zuten Katalunian, "una revista per a infants

amb l'objectiu primordial d'inclinar els infants i e¡s joves cap a la lectura en ¡lengua

catalana ." (Valriu, 1994 : 113) . Aldizkariaren sortzaileek, produktu atsegina,

umoretsua, entretenigarria egin nahi zuten Kataluniako gaztetxoek katalanez irakur

zezaten. Hizkuntza dugu, beraz, aldizkaria sortzearen arrazoi nagusiena . Baina

asmo hori lortzeko kalitatea eta produktua zaintzeari ekin zioten . 1907an nobelak

argitaratzen hasi ziren kapituluka ; olch i Torres bezalako idazleen lanari esker

60 .000 ale banatu zituen astero "En Patufet" aldizkariak .

Garai hartako idazle eta ilustratzaile garrantzitsuenak elkartu ziren aldizkari horren

inguruan, kalitatezko produktua plazaratuz (eta ez bakarrik kalitatea testu eta

ilustrazioetan, baita argitalpen teknikan ere ; 1923an lau tintako errotatiba erosi

zuen "En Patufet"eko enpresak, Espainia osoan zegoen horrelako lehen

errotatiba) .

Aldizkari katalanak zenbait kritika jaso izan ditu bere politika atzerakoiagatik

(Larreula, 1989 : 19-20) baina denek onartzen dute argitalpen horrek piztu zuela

haur eta gazteen literatura kataluniarra :

"Tothom està d'acorde, pero, en reconèixer a la revista la
seva extraordinària tasca -mes important que la de
qualsevol altra publicacŕó- en la divulgació del català
escrit entre un públic pertanyent a les diverses classes
socials del país i de totes les edats . " (Rovira, 1988: 434) .

Estatu mailan, gerra zibilaren aurreko garai honetan, '7130" edo "Pulagarcîto"

aldizkariak argitaratzen baziren ere, ez zuten izan, portzentualki, "En Patufet"ek

lorturiko arrakastarik .
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Nils Holgerssons

Selma Lagerláf idazle suediarrak hainbat ipuin eta nobela idatziak zituen, 1902an

Geografia liburu bat idazteko agindua jaso zuenerako . Nekazal munduan jaioa,

maistra lanbidez eta beka bati esker idazteari lotu zen emakume honi, ikasleei

Sueziako geografia azaltzeko liburu bat enkargatu zioten . Selmak, agindutako

testu liburua egin beharrean, Suezia guztia zeharkatzeari ekin zion . Lau urtetan

bere herrialdeko lurraldeak, pertsonak, tokiak eta ohiturak ezagutu zituen . Bidaia

eta esperientzia horren guztiaren ondoren, ikasleentzako, haurrentzako nobela bat

idatzi zuen, bere lanik ezagunena : Nils Holgerssons underbara resa genom

sverije.

Martxoaren 20an hasi eta azaroaren 9an bukatzen den bidaia da Nils Holgerssons

gazteak egiten duena. Suedia guztia ikusiko du, gure Barbantxok behiaren

belarrian bezala, ahate batzuen hegoetan igorik. Bidaia fantastiko horren bitartez

idazleak bere herrialdea (errekak, lautadak, hiriak, mendiak, . . .) eta bertako leienda

ezagunak (Upplandena, Harjedalenena, e .a .) eskaintzen dizkigu .

Selma Lagerláf maistra bazen ere, batik bat idazlea zen . Testu liburu baten

aurrean egon beharrean, abenturaz beteriko bidaia fantastiko batekin egiten baitu

topo irakurleak. Hasierako helburua, liburua agindu ziotenekoa, betetzen da, eta

irakurleek Suediako geografia ezagutzeko parada dute nobela horren bitartez ;

baina horrekin batera, irakurleak gozatu egiten du Nils gaztetxoaren abenturak eta

pasadizoak irakurriz .

1909 . urtean, nobela hori idatzi eta hiru urtera, Nobel saria jaso zuen idazle

suediarrak; batzuek diotenez, nobela horri zor dio Selma Lagerláfek saria. Usteak

alde batera utzita, egia da idazlearen libururik ezagunena eta zabalduena dugula

Nŕls Holgerssons underbara resa genom sverije hori .

Peter Pan eta Wendy.

Lagerláfekin gertatzen den bezala, James Barrieren idazlanik ezagunena haur eta

gaztetxoentzat idatziriko nobela bat da : Peter Pan eta Wendy.
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James Barrie 1860an jaio zen Eskozian eta hamabost urte besterik ez zuelarik,

idatzi zuen bere lehen antzezlana : Caught napping . A comediatta ; eta 1934an

azkenekoa : The Boy David, hau ere antzerkirako .

Barriek 59 idazlan argitaratu zituen bere bizitzan, baina agian, L . Carrolli bezala,

paseo bati zor dio munduan zehar izan duen ospea . James Barne 1895ean

ezkondu zen, baina ez zuen seme-alabarik izan ; ezkondu eta bi urtetara, aldiz,

Sylvia Lleweyn Davies ezagutu zuen eta honen seme-alabak ateratzen zituen

paseatzera Kensington-eko parkera . Paseo horietan kontatzen zizkien istorioetan

dago "Inoiz Ez Lurraldea"ren lehen borradorea .

Idazle eskoziarrak lau nobela eta antzerkirako hainbat testu (The Wedding Guest -

1900-, eta Quality Street -1901- komediak, esate baterako) zituen idatziak, 1 902an

The Little White Bird ipuin miresgarrien bilduma argitaratu zuenean . Liburu hori

egiteko Eskoziako leiendetan oinarritu zen, eta lehenbiziko aldiz agertu zen "txori

zuria", geroago Peter Pan eta Wendy liburuan agertuko zen "txori zuri handia" .

1904an Peter Pan; or, The boy who wouldn't grow up antzezlana idatzi zuen

Barriek; bi urte beranduago, berriz, Peter Pan in Kensington Gardens nobela,

Sylvia Lleweynen bost seme-alabei kontatzen zizkien istorioetatik aterata . Baina

etorkizunera pasa eta behin betiko ezagutu izan den testua 1911 n plazaratu zen :

Peter Pan eta Wendy. Azken aldaera honetan Londreseko parkea utzi eta "Inoiz

Ez" lurraldera doaz protagonistak, fantasian aukera zabalagoa eskainiz .

Kensingtonen ez zeuden piratak, piztiak edo indioak azalduko dira lurralde

miresgarri horretan .

Peter Pan eta Wendy haurtzaroari, denborari buruzko nobela bat da . Pertsonaren

garapeneko une horri buruzkoa, fantasia eta errealitatea nahasten diren garaiari

buruzkoa. Baina, horretaz gain, maitasuna edo bakardadea ere ukitzen ditu

nobelak. Protagonistaren bakardadea, ez haztean, gainerako pertsonak handitzen

diren bitartean berak haurra izaten jarraitzean . Eta maitasuna, Peter Pan eta

Wendyren arteko harreman horretan .
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Barrieren idazlan ezagun horrek herri ipuinetan eta XIX . mendeko nobeletan ditu

bere iturriak, Altxor uhartea nobelako piratak, edo Achab kapitaina, Moby Dick

liburukoa, Garfioren parean; eta horiekin batera, batzuek Wendy Edurne Zuriren

pareko jo izan dute .

Peter Pan eta Wendy XIX . eta XX. mendeen arteko literaturan kokatzen da, XIX .eko

fantasia, abentura, ekintzaz beteriko pasarteak, hartzen ditu eta ondoren haurrei

zuzentzen dizkie, XX . mendeko haur literatura sendotuz . Stevenson, Verne eta

beste hainbat idazleren lanak gaztetxoek bereganatu behar izan zituzten bitartean,

Barrieren nobela hori beraiei zuzenduta dago . Bada haur eta gazte literatura,

badago irakurlego gaztea, eta haiei eskaintzen zaie literatur lana .

Espainian, Garcia Padrinok (1992 : 17) burgesiaren igoerari eta gizarte mailan

dagoen haurraren presentziari leporatzen die haur liburugintzarako eta

heziketarako kezka hori :

"Con el año 1885 se inaguraba una nueva época en l a
política española . El afianzamiento de la monarquía ( . .)
Por otra parte, el dominio social de una burguesía
acomodada y conservadora favorecía una renovada
preocupación por el papel del niño, por su lugar en esa
sociedad y por las condiciones de la más adecuada
educación, conforme a los correspondientes moldes
ideológicos . "

Euskal Herrian, haur liburugintzaren bultzakada nabarmena izan genuen XX .

mende hasieran, haurrak ideologikoki hezi nahian . Sabino Aranaren

nazionalismoa, euskararenganako maitasuna edo kristau dotrinak indartzeko

asmoa agertzen ziren haurrentzat argitaratutako liburuetan . Otxoluak (Croce, 1932 :

4) zioen "Atsegin egiñez irakatsi" izan zen mende hasierako joera nagusiena

euskal liburugintzan .
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Haurrentzako liburu erlijiosoak.

Haur liburugintzaren lehenengo urratsetan, batez ere, liburu moralizatzaileak eta

hezitzaileak ditugu . Euskal Herrian, literatura erlijiosoak izan zuen eragina nabaria

izan zen, eta haur liburugintzan ere, helburu didaktikoa eta moralizatzailea zuten

liburuekin batera aurki ditzakegu liburu erlijiosoak .

Haur liburu erlijioso horietako bat dugu Imanol Arriandiagak 1911 n idatzitako

Umiak Autortuten eta Jaunartuten izenekoa. Egileak hasierako "Uarra"n argi eta

garbi uzten du liburuaren destinatzaileak euskal haurrak direla :
"Batek baño geyagok umientzako Euzkera gatxegijaz, itz
barriz atondubaz idatzi dodala edo-dasakie. Uste dot sei
saspi urtedun morroskotxubak, adin onetakuentzat idatzi
dot neure idaztiñotxu au, eztakijela Euzkera garbirik, ezta
erdara zantzarrik: ikasi biar badabe, ondo ta garbi itz-
egiten bekaskie. " (Arriandiaga, 1911 : 2) ;

hots, sei-zazpi urteko haurrentzat idatzi zuela dio Arriandiagak .

Liburua lau atal nagusitan dago banaturik ; 32 . orriko aurkibidean ikus daitekeen

bezala ; honako hauek dira atalak :

1- "Noiz umiak autortu ta jaunartu biar daben"

2- "Umiak autortuteko ta jaunartuteko jakin biar dabezen egijak"

3- "Auto rki ntza-e rea"

4- "Jaunartza-erea"

Ataletan jaunartzerako jarraitu beharreko prestakuntzak eta urratsak aurki ditzake

haur irakurleak. Lehenengoan garaiari buruz ari den bitartean, bigarren atalean -

elkarrizketaz osaturik dagoen atal bakarra- jakin beharrekoak aurkezten dira : -

" l. ¿Eta oben edo pekatu andijaz ilden diran umiak nora
juazak (jaunaz)?
E. Oben edo pekatu andijaz ilden diran umiak gaiztokira edo
inbernura duaz .
l. ¿Zer ete-dok (don) gaiztokija?
E Gaiztokija da gaiztuak betiko nekaldubak diran tokija . "
(op . cit. : 9)
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Hirugarren atalean hamar mandamenduak daude, eta azkenekoan, berriz,

Jaunartu aurreko edo osteko otoitzak eta esker otoitza daude .

Liburuaren destinatzaileak haurrak zirela kontutan izanik, eta horien hizkuntza

maila zela eta, orri barrenetan hiztegia azaltzen zen "garbijago" ulertua izan zedin .

Oben = pekatu, ikurton = sakramentu, Miren Neskuntza = Maria Birkiña, Goteuna =

Gogo deuna, edo Espiritu Santuba, horiek dira aipaturiko hiztegiaren adibide

batzuk .

Umiak autortuten eta Jaunartuten liburuaren lehen aitzindaria J . B. Agirre

Asteasukoak 1803an Confesioco eta Comunioco . . . idatzitakoa genuke .

Arriandiagaren liburuak izan zuen arrakastaren isla da hurrengo urtean, 1912an

eginiko argitaraldi berria .

Elizak, eta kristau komunitateak garrantzi handia izan zuen mende hasierako

irakaskuntzan . Espainian zegoen irakaskuntza sistema, batez ere erlijiosoa zen :
"Los primeros años del siglo XX fueron testigos de un
profundo contraste entre conceptos educativos con muy
desiguales posibilidades para su incidencia en la sociedad
de su época. Todas las ventajas estaban a favor de l a
posición educativa defendida por la Iglesia Católica. Ante
tan neto predominio social, las posibilidades renovadoras
ofrecidas desde la enseñanza laica obtuvieron escasos
frutos." (García Padrino, 1992: 25) .

Garcia Padrinok aipaturiko egoera hori biderkatu egiten zen Euskal Herrian . Euskal

letretako tradizio ia-ia osoa erlijiosoa zen, euskaldun alfabetatuen gehiengo

handia erlijiosoa zen, eta apaiza edo frailea ez zena, kristaua .

Euskal liburugintzan kristautasuna konstante bat izan da. Ez bakarrik liburu

erlijiosoetan, baita ipuin edo liburu didaktikoetan ere .

Arestian aipatutako Umiak Autortuten eta Jaunartuten liburuaz gain, beste zenbait

eliza-liburu ere argitaratu zen haurrentzat euskaraz, haur liburugintza sendotuz .

Horietako bat da Gorostiagak 1931 n idatzitako Josu-Kristoren bizitza
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(Umientzako), edo neurri txikiko eta mezetarako edo otoitz egiteko liburu den

Umien laguna, Eguzkitzak itzulia eta urte berean plazaratua eta arrakasta handia

izan zuena argitaraldiei begiratuz gero ; 1934an eta 1950ean ere kaleratu baitzen

liburu hori .

Umien laguna liburuaren hasieran "Bizkai'ko urriei" izeneko hitzaurrea dator,

bertan liburu honen gipuzkerazko aldaeraz hitz egin ondoren honako hau dio

itzultzaileak :
"<Jaungoiko-zale>ren artezkariak, Bizkaiko umien artean
be onakoxe liburutxo baten bearra dagoala bat eta bestei
entzunda, bizkaieraztuteko ardurea emon eustan ." (XX
1931 : 5)

Baina hizkuntza hautaketa egin zen bezala, hartzailea zein zen ere oso garbi

zeukan Eguzkitzak :
"Zuok, Bizkaiko euskerea darabiltzuen umeok, onakaxe
liburutxo baten bearrez ba-zengozen, ona ba emen
zeuontzako eraz eginda ( . .) Ume begikuok, lan au zeuori
eskintzen dautzuet, zeuon arimak Jaungoikoagana
zuzentzen obeto laguntzeko asmo utsez. " (op . cit. : 5-6)

Liburu hori, lehenago aipatu dugun bezala, ez zen literatur lana, erlijiosoa baizik ;

hala ere, haurren ezaugarriak kontutan hartzeko ardura izan zuen, gaiaren eta

hizkuntza mailaren aldetik bederen . Liburuan "Ume onaren bizibidea", "Otoitza",

"Goizeko otoitzak" . .. eta antzeko irakurgaiak ditugu lehen atalean, ondoren

"Deboziñoak" izenekoa dator, eta azkenik "Abestiak" . Azken atal horretan

mezarako kantak daude, "Jesus'en Biotzari", . . . eta "Inazio Deunaren ereserkia"

liburuari amaiera emanez, eta euskal otoitz liburu ezaugarria erakutsiz .

Mende hasierako hamarkadetan haurrentzat egiten ziren erlijio-liburuen beste

adibide bat dugu : P. Lafittek 1934an (liburuan dio 2 . argitalpena dela baina ez

dugu lehenengoaren datarik aurkitu) Baionan argitaratutako Jesu-Kristoren

bizitzea edo Ebanjelio Ttipia .
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Liburuaren hitzaurre labur bezain interesgarrian, aita Lafittek liburuaren nondik

norakoak azaltzen ditu :
"Liburu chume hunek erraiten dautzue nola bizi izan den
Jesu-Kristo gure Jauna, eta zer irakatsi duen . (. . .)
Ebanjeliotik hitzez-hitz hartuak .
Liburu-egilearen lana hauche izan da : Ebanjelio-zathŕak
hautatu ditu, elgarri jarraikarazi, eskuaraz eman, bere
burutarik deusik eratchiki gabe .
Aphez hainitz grigna tuak ziren, ez baitzezoketen fitsik
eskain katichimako haurreri, ez eta Jesusen bizitzea pochi
bat bederen ezaugutu nahi zuketeneri .
Heientzat egina dugu entsegu chume hau."
(Lafitte, 1934 : 1)

Ikusten den bezala liburua ebanjeliotik harturiko zatiez osaturik dago, baina

itzulpena egiterakoan Lafittek present izan zuen liburuaren destinatzailea ; esaldi

labur, arinak, zailtasun gabeak, erraz irakurtzeko moduko testuak eskaini

baitzituen . "Zonbait egunen buruan bideari eman zen Maria mendiz-mendi, eta

Zakariasen etchean sarturik, Elizabethi agur egin zion" (op . cit. : 5) ; hitz horiekin

hasten da 2 . kontaketa, "Maria eta Elizabeth" izenekoa .

Liburuak, 134 orrialdetan zehar, Jesusen bizitza kontatzen du 92 kontaketa edo

pasadizotan banaturik. Horietako lehena "Aingeruaren agurra" dugu ; azkena, aldiz,

"Jesusen zeruratzea" .

P. Lafittek, lehenago Arriandiagak, Eguzkitzak edo Gorostiagak egin zuten eran,

haur liburugintza eraikitzen lagundu zuen testuak haurren beharretara moldatuz .

Alde horretatik, haur liburu erlijiosoak garrantzi handia izan zuen lehenengo urte

horietan haur literaturarako bidea eraikitzen .

Atsegin egiñez irakatsi .

1914an Grijelmo argitaletxe bilbotarrak ekin zion haurrentzako ipuinak

argitaratzeari . Urte horretan plazaratutako liburuen artean, Jon Gauzekitzek

idatzitako hiru aurkitzen dira : Luki ezkela'tar Ander otzana, Andoniren gurendea

eta Margarite'ren ames ixukorra. Hirurak, Umientzako ipuñak azpi-izenburuarekin .
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Jon Gauzekitzen lanak, XIX . mendeko helburu hezitzaile eta moralisten ildotik

agertzen zaizkigu . Margarite'ren ames ixukorra liburuan, adibidez, haurrentzat

argitaletxe berean egindako beste liburuetan bezala, testua baino lehen

"Uartxubak" agertzen dira "Umiak ipuin au irakurri edo leidutian errezago ulertu

dagijentzat ." (Gauzakatiz, 1914 : 2 .) .

Margarite'ren ames ixukorra ipuin labur hori euskal nazionalisten, edo hobeto,

Sabino Aranaren ideien apologia da. Ez aberrirena edo lurraldekotasuna bezalako

ideien apologia, baina bai herria eta hizkuntzarena .

"Margarite, amalau urtedun neskatila, gorputzez liraña,
arpegiz ederra zan; bijotzez be esan gura-neuke garbi ta
zaindua zata ; baña (. . .) arrotxuba zan . " (op . cit. 3) .

Neskatila protagonistaren deskribapen horrekin hasten da Margarite'ren ames

ixukorra kontakizun laburra, baina irakurleak segituan egiten du topo egileari

interesatzen zaion deskribapenarekin :
"Margarite'ren gurasuak euzkeldun utzak ziran ; euzkerea
bakarrik entzuten zan aen etxian . Erderarik jakin be ez
ekijen gitxi baño, fiñoz bururik ausi be ezeben ikasteko,
beti uste-ixan eben, ba, erdeldunak erdereagaz bixi-diran
letxe, euzkeldunak euzkereagaz bixi-datekezala . Euraen
umetxubari euzkeraz iragarten eutsoen euraen bijotzetako
matetasuna . " (op . cit. 4) ;

hots, euskalzaletasuna eta euskararekiko maitasun sentimenduen deskribapena

garrantzitsuagoa da, sakonagoa, luzeagoa, Margariteren deskribapena baino . Eta

hasieran ikusten den ideia horren inguruan arituko zaigu ipuina edo irakurgaia . -

Margarite euskaraz ari da ikastolakideekin, baina jostunarenean "bera baño

neskatil kaskondutxubaguak aurkitu ebezan ; geyenak, buru-ariñak eta gustijak,

erdeltzaliak ." (op . cit. 5) . Orduan Margaritek, señoriten antzera jantzi eta ibili nahi

duenez, beraiek bezala jantzirik "euzkerea ate-bazterran itxi" (op . cit. 8) zuen

etxetik irten baino lehen .

Udan, berriz, Karmele neska abertzalea etorriko da Bilbotik eta
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"Margarite eta bera, alkarrekin batzen ziran bakotxan
gauza ikusgarrija jazo ten zan: Margarite, euzkeldun
errijan jayo ta azitako neskatilak beti joten eban
erderara; Karmelek barriz, Bilbao'n jayo ta azitakua ixan-
arren, beti erabŕlden eban euzkerea. " (op. cit. 10) .

Neska bien arteko elkarrizketa hizkuntzaren inguruan da eta "Euzkerea

baserritarrena don" (op . cit . 11) ideia zabaldua azaltzen da Margariteren

ezpainetan. Karmelek, orduan, erdaldunen arteko pobrezia eta miseria erakutsiko

dio .

Margariteren amaren heriotz dramatikoaren ondoren, Karmelek laguntzen dio

Margariteri, eta honek, hauxe esaten dio orduan bere lagunari :
"Bai-yakusnat, Karmele, on-ona azanala, urrezkua ba'litzon
baño ederragua donala ¡re bijotza, erruki ta matetasuna,
euraen abŕjan lez, ¡re bijotzan bixi-donala . Yeritxonat ik
mate-dozan gauzeak benetan matagarrijak ixan biar-
yoenala . Esan egidan, ba; ¿zergatik mate-don
ainbeste euzkerea?" (op. cit. 16, azpimarratua nirea) .

Ez da logikoa, ez da normala, egoera horretan Margariteren kezkarik handiena

lagunaren euskararekiko maitasuna izatea . Egileak egoeraren dramatismoa erabili

nahi du bere mezu nazionalista zabaltzeko :
"Suzko-endea don euzkotar seme-alaba gustijen ama zarra ;
baña euzkera-barik, ezin bixi dateken euzko-endea, ta nik
etxonat neure esku ta miñagaz il gura aŕnbeste euzkotar
seme-alabaen ama zarra ." (op . cit. 16-17)

Kontakizunaren azkeneko orrietan Margaritek duen amesgaiztoa daukagu, bertan

euskarari "euzkotar seme-alaba gustijen ama gaxuari" (op . cit . 19) atsekabe

handiak eman dizkiola ikusten du .

Liburuari hitz hauek ematen diote amaiera :
"Gaurtik aurrera, onetan be eure lagun ixango non, eta
euzko-endeak, bere odolagaz lotsatzen ezton alaba bat
geyago, eukiko yon. " (op . cit. 20).
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Ikusten denez literaturatik oso gutxi eta irakaspide edo ideien zabaltzetik asko

duen kontakizuna da Margarite'ren ames ixukorra . Euskararen aldeko testua da,

euskal herritarrek euskaraz hitz egin dezaten idatzitako testua .

Jon Gauzekaitzen liburuek, hasierako oharrean umeentzat direla esan arren, ez

dute haurren hizkuntza mailarik kontutan hartzen, ez eta haurrek argudioak ongi

jarraitzeko duten gaitasunik . Eta testuen helburua, "Urrientzako ipuñak" sailean

egon arren, ez da plazerra edo atsegina ematea irakurleari, ideia batzuen apologia

egitea baizik.

Urte berean, 1914an alegia, Karmele Erraztiren liburu bat plazaratu zuen Grijelmo

etxeak : ¿Amesa?. Hamalau orritako liburuska da eta Gauzekaitzen liburuetan

gertatzen zen bezala, "Urrientzako ipuñak" azpititulua izan arren, hori ere ez da

literatur testua, ideia nazioalistak eta euskaltzaleak aldarrikatzeko aitzakia baizik .

Testuaren hasieratik adierazten digu Karmele Erraztik nori dagoen zuzenduta eta

zergatik idatzi duen liburuxka :
"lpuŕntxu bat zuberi edestutia otu yat gaur, ene umetxu
laztanak . ( . .) ¡Ain galduta dago geure basetxietan euzko-
gogua!" (Errazti, 1914: 3) .

Haurrei bideratutako kontakizun hau ideia abertzaleen zerrenda amaigabea da :
"Mendia jagijok eta itxaso indartsu onek aupaka-egiten
dabela dirudi, esanaz:<Euzkadi'ren azkatasuna Donokitik
jatsita emona da : ostu gura-dautsonarŕ, zoritxarra ixan
bekijo> . " (op. cit. : 4)

"Neure gurasuak Euzkadi mate-ixa ten irakatsi eusten,
eurak euroez mate-ixaten eben-eta; baña ezeusten
Euzkerea irakatsi, neure belarrijak ezeben entzun umetan
Euzkera gozatsuba, geure abendearen ele ederra ." (op. cit.
4-5) .

Euskal Herria eta euskararen egoerari buruzko bere iritzia eman ondoren,

euskaldunek euskara zokoratu dutela "basoetako bazter sakonetan" (op . cit. : 5)
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kontatu eta gero, ikurriñaren azpian denak elkartu behar garela dio, Euskadi

askatzeko .
"Ordutik, euzko-abesti bigun gozatsubak jaboten eben
umien lua; amaen aitsoetan Jaun-goikua ta Euzkadi ziran
oguzten ikasten ebezan itz lenenguak." (op . cit. 8)

Elkartasunaren, aberriaren eta euskaldunen batasunaren aldeko apologian ere,

Jaungoikori eta aberriari buruzko iritziak tartekatzen dira, nazionalisten Jainkoa eta

Lege Zaharrak bezalako ideietan oinarritutako mezuak :
". . .baha neure gogoa Jaun-goikua'ganantz jasoten zan. ¡Ain
ederra da Berak egin daun gustija, baña batez-be neure
Aberrija!" (op . cit. : 9) .

Kontakizunaren bukaera aldera, liburuxkaren azken herenean, haur batzuei

ikusitako gertakaria kontatzen digu idazleak ; euskaraz hitz egiteagatik ezartzen zen

eraztunaren kontuan oinarrituta, alegia .

Haurrak bilera batean ikusten ditu, antzinako Batzar Nagusien antzera Erraztiren

hitzetan, eta bertan eraztuna edo "anilua" botatzea erabakitzen dute . Hurrengo

egunean eskolan mutiko nagusiak honela hitz egiten dio irakasleari :
"Gura-ta-ez geuk euzkeraz itz-egingo dogu beti etxian,
basuan eta ŕkastolean: ez ezek, ez fiñok eztau geure asmua
ausiko ; txiki-txikitatik

	

ikasi geban geure amaen
ezpanetatik : orregatik Euzkereak eta geure abendearen
beste agerkun gustijak zusterrai sakon-indartsubak
daukez geure bijotzan ; suzitu gura ba-dozuz kende
egiskuzu bijotza, bestetan alperrik ixango dira zeure
zigorrak: ezkozuz azpiratuko . Euzkadi'ren semiok gara ta
euzkeldunak ixan gura-dogu il-arte ." (op . cit. 12-13) .

Haur baten ahoan jarritako hitz eta ideia gogor, sakon, horien ondoren, idazleak

irakurleari mutiko euskaltzale horiek bezalakoa izan dadila eskatzen dio,

liburuxkaren helburu didaktikoa, asmo hezitzailea, azpimarratuz .

¿Amesa? liburuxka hau, neska-mutilei idatzitako liburu moralizatzailea dugu .

Izpiritu nazionalistan hezatzeko asmotan idatzitako liburua, Euskara, Euskadi,

Aberria bezalako ideien aldeko apologia hutsa .
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Argi eta garbi dago XX. mende hasieran kezka horiek zirela nagusienak euskal

haur-idazleen artean : euskararen berreskuratzea, hizkuntzari prestijioa ematea,

aberriaren eta hizkuntzaren arteko parekotasuna adieraztea . Hori guztia

literaturtasunaren, atseginaren, aurretik .

Irakaspena eta umorea : Ipuin laburrak umetxoentzat .

19 ipuin laburrek osatzen dute 1922an Bitor Garitaonandiak idatzitako ipuin

laburrak umetxoentzat bilduma. Hasiera hasieratik, "Perrea" izeneko lehenengo

ipuinetik, nabaritzen da idazlearen asmo hezitzailea moraleja eta guzti :
"Neke txikia eraman nai ez duenak
Ondoren ditu neka aundi ta lanak." (Garitaonandia, 1922: 6)

Baina ipuinak, kontakizunak edo txisteak, denetatik baitago bildumatxo honetan,

sinpleak eta entretenigarriak badira ere, helburu moralizatzailea eta formatzailea

liburuko ipuin guztietan nabari da . "Anai onak" liburuko bigarren kontaketan,

gertakari bat azaltzen digu B. Garitaonandiak, izpiritu kristuaren arabera jokatuz,

helburuak lortzen direla erakutsiz :
"Lagundu maitasunez
Anai txikiari
Ta izango dezu Jauna
Betiko zaindari." (op . cit. : 8)

"Alkartasun aundiko aizpak" izeneko ipuinean amak dirua ematen dio alabari

soineko berri bat erosteko, orduan honek honela erantzuten dio amari :
"-Nere amatxo maltea: nik lendik ere baditut soñeko apain
ta ederrak; nere aŕzpa berriz lander ta kupigarri jazten da:
beraz, nik orain beste soñeko berri bat egitea izan liteke
beretzat tamalgarri. ¿Utziko dirazu bada erdŕya berari
ematen? Asko lagundu ziran berak ere, dakizun bezela,
nere gaxo-aldian, ta beartua nago bere niganako
maitasunari erantzutera ." (op . cit. : 10)

Sentimendu hori, kristautasun sentimendu edo mezu hori, Jaungoikoaren

presentziarekin osatzen da ipuin askotan :
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"Landerreri ta ermainduntzaz
Ez iñoŕz isekatu
Goiko-Ja una'ren zigorra
Artu nai-ez ba'dezu. " (op. cit. : 18)

edo bestela : "Orrela dira Jaungoikuak bere maitasunez bialtzen dizkigun nekeak . . ."

(op . cit. : 22) .

Ipuin gehienetan bukaera zoriontsua aurkitzen du irakurleak, on egitearen saria,

pertsonen bertute eta jarrera onen ondorioa, . . . baina batzuetan bukaera

zoriontsuegia ematen du "Seme ona" ipuinean bezala ; aita askatzearren bere

burua presotzat eskaintzen duen gaztetxoaren istorioan, maomarrak "aitaganako

maitasun osoa agertu dekalako" (op . cit . : 15) biei askatasuna ematea erabakitzen

duenean .

Helburu moralizatzaileaz eta hezitzaileaz gain, bada umorearentzako lekua ere,

"Artzai baten betaurrekoak" ipuinean, esate baterako . Hala ere, alegietan, "Leoia ta

sagua" edo "Sagu erneak" ; edo haurren zintzotasuna bilatzen duten ipuinetan,

"Azaburua" edo "Arbia", adibidez, nabarmena da liburuko orrietan zehar bilatzen

den hezi nahia, irakurketen bidez irakasteko gogoa .

Ipuin labur horiek ez dute zailtasun handirik irakurtzerakoan, hiztegia dator orri

barrenean (miesa=tela, urgazlea=protectora, . . .), deskribapen gutxi agertzen da eta

ekintza eta elkarrizketak dira nagusi ; horrez gain ilustrazioak agertzen dira zenbait

ipuinen hasieran, orokorrak, sinpleak, baina adierazgarriak era berean .

Ipuin laburrak umetxoentzat literaturaren erabilera didaktikoaren adibide garbia

izanda ere, geroko haur literatura eraikitzeko elementu aproposa izan zen, eta

aurrepausu handia zortzi urte lehenago argitaratutako "Umientzako ipuñak"

sailekoekin parekatuz gero .



159

Nekane edo Neskutzaren babesa. Antzerkia haur liburuetan .

"Umientzako ipuña, antzerki-eraz" azpititulu hau du Nekane edo Neskutzaren

Babesa liburuak. Izan ere, antzerki Ian laburra dugu liburu hau, 9 eta 12 urteko

pertsonaientzat eginiko antzerkia .

Tene Mujikak idatzi eta 1922an kaleratu zen liburu hau da haurrentzat idatzitako

lehen antzerki liburua . Egileak antzezpenaren eta elkarrizketen bizitzasuna darabil

bere helburua lortzeko .

Nekane neska pobrea da protagonista nagusia. Eskenatoki batean jazoten dira

gertakari guztiak : plaza txiki batean, Amabirjinaren irudi txiki bat eta baratz batera

zabaltzen den atea, horiek dira plazako leku aipagarrienak, eta bi horien arteko

espazioa da eskenatoki nagusia .

Nekane plazara doa Amabirijinaren aurrean bere amaren alde otoitz egitera .

Edurne eta Maitane ahizpa aberatsek ikusiko dute, baina ez dute berarekin jolastu

nahi izango; oso bestelakoa da ahizpa zaharrena : Miren Iziar. Eskenatokian

agertzen den lehen aldia ere, oso adierazkorra da :
" (irakurtzen) . Euskotarrak bear degu, , -euskera maitatu -
euskeraz itz-egin eta -euskera zabaldu . (Bere buruari ) .
Nere aita beti esaten ari dana, auxe berau da . Euskera
maite bear degula . . ., euskera dala gurea. . . Eta zaletu gaitian
nunbait, euskerazko idazki onelakoak irakurteko ematen
dizkigu . .. ¡Ze politak diran guztiak! ¡Batez ere irakurten
nagon au! ¡Zein izkuntz ederra dan euskera!"
(Tene, 1922: 5-6) .

Hitz horiek esan ondoren, Edurnek bere ahizpa gazteago eta harroarekin

hizkuntzari buruzko eztabaida izango du :
"EDUR. Bañan euskeraz. . .!
MIR. IZ. Ta zer?
EDUR. Politagoak dirala erderazkoak.
MIR. IZ. Ez orixe. Gañera aitak dasan bezela euskera da
gurea, ta berau maitatu bear degu. Berau erabili-bear degu.
EDUR. Aita beti orretan da, ta etxean euskera beste
ŕzkuntzik ez du nai entzun .
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Ez orrela guretariko beste aundiki etxetan. Euskera
txiroena da .
MIR. IZ. Aberats da txiro euskotar oroena . " (op . cit. : 6) .

Badirudi modu bateko nahiz besteko liburua izan, beti egon behar dela presente

euskararen aldeko mezua. Batzuetan mezu hori era bortitzagoan azalduko da,

besteetan, Nekane edo. . . honetan bezala, bestelako mezuekin nahasirik eta

sentimenduetan oinarriturik.

Antzerki-eraz aurkezten zaigu ipuintxoa, eta alde horretatik elkarrizketek dute

ipuinaren pisua, beraien bidez jabetzen da irakurlea edo ikuslea -antzerkia

ikusentzuteko egina baita- argumentuaren nondik norakoaz .

Euskararen aldeko agerraldi labur hori ez da ipuinaren helburu nagusia . Nekane

edo Neskutzaren Babesa , atsegin eginez irakastearen korronte barruan dago ;

egilearen asmoa euskal haurra hezitzea da ; baina ez euskaltzaletasunean soilik,

batez ere kristautasunean hezi nahi du haurra . Nekaneren presentzia aitzaki bat

da, ahizpa aberatsek txiroei eta aberatsei buruz hitz egin dezaten :
"MIR. IZ. Etzaite izan orrelakoa, Edurne. Zuretzat txiroak,
txiro diralako beste gabe, dira ala-olakoak, ta ori ez bear
dana . -Oyen artean ere onak bai dira ta ez gutxi, aberatzen
artean baño geyago . " (op . cit. : 8)

Eta horrekin batera, lapurtu aIa ez lapurtu bezalako eztabaidak planteatzen zaizkio

Nekane gaisoari . Eztabaidan, Gokaiztoa mutila eta Gotzon-jagolea neska ditu

lapurretaren alde onak eta txarrak esaten . Tentaldia eta edea arituko dira

Nekaneren baitan borrokan, harik eta neska Gotzon-jagoleak gaiztakeria baztertu

arte :
"NEKA . (Txaunorantz dijoala ) Ez, ez; ez ditut nai madari
oyek! Ez dira nereak . . . Amak irakatsi diran bezela on-ona
izan nai det; eta Jaungoikuagan nere ustea ipiñiyaz bizi ;
Berari nere atsekabe guziak eskañiyaz ." (op . cit. 11)
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Nekaneren jokabide garbi horren parean Andre lapurra dugu, Nekanek lapurtu

nahi izan ez dituen madariak hartuko dituena lotsa barik. Gertakari honek badu

bere azalpena antzerkiaren amaiera aldera :
"MIR. IZ. Erriyan lapurrik ez datakoan . . .
ANDERA. Ez len; baña orain . . . zineskintzak alde, ta
gaiztakeria sartu zaigu. Or kanpotik datorren erdal-aize
orrek lan abetxek egin ditu . . ." (op . cit. : 15) .

Hots, fedea galtzea eta erdal haizea dira gaiztakeriaren iturri. Jakina, ideia horren

azpian bada erdaldunen kontrako jokaera nabarmena eta "euskaldun fededun"

ideiaren aldekoa .

Ipuina edo antzerki lantxoaren bukaeran, amaiera zoriontsua ematen da . Ahizpen

ama aberatsak Nekanerekin hitz egin eta lagunduko diola esaten baitio :
'ANDERA. Eta Neskutzak entzun du zure otoya, Nekane.
Gaurtik nik lagunduko dizuet zuen biar-izanetan . Etorri
zaŕte egunoro gurera, eta bear dezuna zuretzat eta zure
amarentzat nik emango dizut. Osalari bat ere bidalduko
diot, onen bidez, ta Bere naŕa ala bada, Jaungoikuak
osasuna eman dayon amari. Eta zuek nere alabatxuak izan
zaitezte txiroekin errukiorrak Jaungoikua zeukin izan
dedin; eta ez beñere errextasunez iñogan gaitzik uste-
izan; basarri askotan iduriyak atzipetu egiten dute ." (op .
cit. : 16)

Amaiera moralizatzaile honetan laburtzen da antzerki lanaren helburu nagusia .

edearen aldeko mezua, kristautasunaren jokabidea argitzekoa, pobreei lagundu

beharra zerura joan ahal izateko, edo itxuraz ez fidatzeko, horiek izango lirateke,

hitz gutxitan, euskaltzaletasunaren aldeko ideiekin batera liburu moralizatzaile eta

hezitzaile honen helburua.

Abarrak. Irabazitako literatura .

Haurrentzako liburu guztiz moralizatzaileak eta irakaspenez osaturikoak

eskaintzen ziren garai horretan, helduentzako liburu bat argitaratu zen : Abarrak,

euskal haurrek, bereganatu zuten idazlana . XIX . mendeko hainbat eta hainbat
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nobelarekin gertatu zen bezala, J. Verne, Kipling, Salgari eta gainerako

nobelagileen lanak gaztetxoek bereganatu zituzten bezala, Euskal Herrian

Kirikiñoren idazlan hori izan zen gaztetxoek bereganatu, irabazi zuten lehen

liburua .

Abarrak liburua dugu Evaristo Bustintza, Kirikiñoren lanik ezagunena . Mañarian

jaio, Albazete aldean bizi, Madrilen ikasi eta gero irakasle aritu ondoren, Euskal

herrira itzuli zen kazetaritza lanetan eta R . M. Azkueren katedran aritzeko . Arlo asko

landuta (kazetaritza artikuluak, politikakoak, hizkuntza, olerkiak . . . baina batik bat,

ipuin labur eta umorezkoak), liburu bakarra argitaratu zuen bere bizitzan, 1918an

kaleratu zen Abarrak hain zuzen. Bere bigarren liburua, Bigarren abarrak,

1930ean argitaratu zen, egilea hil eta handik urtebetera .

Hona hemen Koldo Mitxelenak (op . cit . : 157) dioena idazle honi buruz :
"La brevedad y la aparente intrascendencia de los cuentos
de 'Kirikiño', mezcla de historia y de fantasía, no deben
hacer olvidar sus excepcionales dotes de narrador que le
han permitido dibujar pequeñas obras maestras sobre
temas serios o intencionadamente humorísticos . ",

edo Klasikoak bildumako lehen liburuetako hitzaurrean :
"Alfer lana litzateke, noski, Kirikiñoren berria zabaltzea .
Azkueren laguntzaile izan ondoan goizegi hil zeino .
Euzkadi-ren euskal orria bere gain zuela, idatzi zituenak
leku berezia izan dute euskaltzaleen gogoan. Hori da kontu
kontari aritzea, zaharragoek hitzez egiten zutena lumaz
egitea, irabazian gainera, inoiz galduan atera gabe . Ez dugu
gehiegi izan, dozenerditik gora ez, sail horretan, berak
hautatu zuen neurrian eta mailan (ez baitzuen kontaketa
luzerik ez goitarrik egiteko gogorik) berdin
diezaiokegunik".

Hauek dira beraz, Kirikiñoren ezaugarriak, kontaketa laburrak baina zainduak .

Bere lehenengo lanak Euskalzale aldizkarian argitaratu zituen ; ondoren Azkuek

berak aukeraturik Ibaizabal aldizkariko zuzendaria izanik, aldizkari horretan

plazaratu zituen bere kontakizunak . Baina 1913.ean Euzkadi egunkariko "Euzkel-

atala" zuzentzen hasi zenean erabili zuen aurrenekoz "Kirikiño" goitizena .
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Kirikiñoren hizkuntz joera herrikoiari buruz luze hitz egin da, garbizalea zela,

Azkueren jarraitzailea hasiera batean, Aranaren eragina azken urtetan, . . . Itziar

Lakak Abarrak liburuaren edizio prestatzaileak, hauxe dio :
"Bustintzaren herrikoitasuna, mende hasierako hainbat
idazlerena bezalaxe, ez da, besela esan izan bada ere,
«herritik eta herriarentzako» aukeratzen den literatur
hizkuntza eredu baten erakusgarri, baizik kultur-
hizkuntzagŕntzaren bidean buru belarri sarturik dagoen
idazleak irakurlego jakin bat erakartzeko eta zaletzeko
hautatzen duen bidea." (1986: 28) .

Ildo honetan doa Lizardik Euzkerea aldizkarian idatzitakoa, bere irakaslea izan

zen Kirikiñoren heriotzaren ondoren :
"Kirikiño'k beti, esakeraz bai gayaz, errijarentzat idatzi
izan du, errez ta atsegin. Euzkera garbi genezake, ori bai,
ta al bezain sakongi ikasi; baña idatzi dezagun maiz beko
mallean jarrita . Euzkeldun berri ala erdi-berri geranontzat
ezta ori erreza, bularraz, euzkera edoski dutenentzat
ainbat; arian-arian, ordea, artara gintezke ."

Abarrak 1918an argitaratu zen, baina bertan agertzen diren ipuin asko aurretik

aldizkarietan kaleratutakoak ziren, idazleak berak liburuaren hitzaurrean dioen

bezala: "Irakurgaitxu geyenak lendik argitalduak dira izparringi baten edo bestian" ;

beraz, hamalau ipuin horien bi aldaera dauzkagu, aldizkarietakoak eta liburukoa .

Gainerako zazpi ipuinak, aldiz, berriak dira .

Liburua osatzen duten 21 ipuinetan helburu morala ikus daiteke, moraleja

antzekoak bukaeraretan ("Poztasuna eztago onetara edo orretara jantzitian, asko

edo gitxi eukitian : poztasuna norbere barruban dago, norbere goguan", op . cit. : 85,

edo "Zalekerijak eztakar bein be gauza onik eta", op . cit. : 140, esate baterako),

baina helburu hezitzaile hori baino garrantzitsuagoa da egileak berak aipatzen

duena hitzaurrean :
"Egun me au be zetarako edo atarako bai-da . Su andija
egiteko, egur lodija izetuteko, lenengo abarrari ezartzen
yako sua, ta onegaz ari gero .
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Irakurgaitxu oneik be gogo askotan sortu leye euzkeraz
irakurteko zaletasuna . Txikijak, meiak, arin-ariña k,
errezak, barru gitxidunak, geyenak barre batzuk
eragitekuak ixanik, euzkeraz irakurten bape zaila eztanak
onakoxiak atsegiñez artu leiz, ta eurok, abarrak lez, bere
goguan sua biztu" (op . cit. : 35) ;

hots, euskaraz irakurzaletasuna bultzatzea izan zen Kirikiñoren asmoa liburu hau

kaleratzerakoan, baina honetan, azalpenean bertan ere ikus daitekeen bezala,

helburua lortzeko, helburua azaltzeko ere, literaturtasuna izan da bidea .

Liburuko 21 ipuinetatik bada bat ezberdina dena, gainerakoak baino luzeagoa eta

umorerik gabea: "Itoxurak lekukotzat" izeneko ipuina, eta guretzat hori da haur eta

gazteentzako oso egokia ez den ipuin bakarra. A. Ugarteburuk 1980 . urtean Elkar

argitaletxeko Sor sailean kaleratzerakoan honela justifikatu zuen liburu honen

espazioa haur eta gazte literaturan :
"Liburu hori (Aita Onaindiak 1966. urtean eginiko
Kirikiñoren lanen bilduma) erabili dut eskuartean
ikastolan irakurketak egiterakoan eta haurrentzat hain
egoki eta aberats diren irakurgaiok euskara baturantz
moldatzeko beharra ikusi dut, Euskal Herri osoan irakurgai
izan diatezen .
Ipuin eta gertaerok haurrei irakurri dizkiet eta nolabait
landu ere egin ditugu. Eurekin ikusi dut zer zaien atsegin
eta zer ez hainbeste, zer ulertzen duten eta zer ez, zein
hitz egiten zaien ulergaitz etabar . " (Kirikiño, 1980: 1) .

Ez da kasualitatea Ugartebururen edizio horretan jatorrizko edizioan argitaratutako

21 ipuinetatik 20 hautatzea eta "Itoxurak lekukotzat" ipuina izatea bazterturik geratu

zena .

Itziar Lakak ere, bere edizioko hitzaurrean aipamen berezia egiten du ipuin honen

inguruan (op . cit. : 29) :
"«Itoxurak Lekukotzat» dugu Bustintzaren saiorik
landuena, barregarrikerietatik berezia, giza -jokab idea ri

eta bizitzari buruzko burutazioek tartekaturiko
kontakizuna . Izan ere, ipuin hau XIX. mendeko folietin
delakoaren eredutik nahikoa hurbil dagoela esan daiteke ;



liburuan dauden gainerako kontakizunekin erkatzean,
irakurleak errezki antzemango dio alderik egituran eta
mezuaren«pisuan» ere."

Hala ere, ipuin hori zalantzan jarriz, edo alde batera utzita, gainerako guztiak

haurren literaturarako testu egoki eta entretenigarriak dira . A. Ugarteburuk ez du

inolako zalantzarik liburu hau haur literaturan sartzerakoan : "Nik eta beste

norbaitzuek lehendik euskalkietan dugun haur-literatura baturantz moldatzeko

arazoari heldu genion eta horretatik dator ale hau" (op . cit. : 2) . Egia esan, testu

aproposak dira, laburrak, erraz ulertzekoak, umorea eta ekintza ugari dutenak ;

"Peru Makur" ipuina, esate baterako, haurrek hain ezaguna duten ahozko

tradiziotik dator .

Liburuko kontakizunetan irakurzaletasuna bultzatzeaz gain, helburu hezitzaile,

humanista, hori dugu ; baina baita ere Euskal Herriaren aldeko jarrera, "Ardao-

zaliak poltsia galdu" pasadizuan adibidez honela ari zaigu Kirikiño :
"Lapurrak onetariko ekandurik iñun daukenik, edo euki
dabenik, eztogu entzun sekule. Antza danez, onetantxe be,
lapur ixaten be, euzkeldunek berarizkuak ixan dira, euren
antza ta ez fiñorena euki dabe, iñor ez lakuak ixan dira .
Ardaua eskŕñi diruak kenduta gero!. . . Asmakixun
errukorra! . . . Beste leku batzuetan dirubakaz batera bixija
be ardura asko barik kentzen ei-dabe" (op. cit. : 139)

edo "Baltz euskelduna" gertaeran euskaldun on batzuen jarrera goraipatzean .

Azken ipuin honetan arestian aipaturiko karga morala edo hezitzailea nabari da

kontakizunaren bukaera aldera :
"On-egintziak beti dauko bere ondorena, gaitz- egintziak
lez. Zaldun euzkortar zintzo arek eta bere sendikuak baltz
gastieri egin eutsoen ona, ibilli-ta-ibilli, euzkeldunekana
barriro etorri zan .
Euzkerea, bere abenda-elia, etxian beti erabiltzetik sortu
zan euzkeldunak geruago aurkitzia laguntza ederra
Apirka'ko maurtu baten. Olantxe, irakurlia, gorau egixuz
beti zeure aberri-elia, aberri-ekandu onak, eta aberri-
ixakera osua, ta egon ekijer, zeure oñordeko edo aberkiden
bat-edo-bati on andija etorriko yako oitik .

165
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Norbere oñordekotzako edo norbere errijarentzako on-
egintzak bildu ta iztia onuratsuagua da on-egintza bako
diruak bildu ta ŕztia baño, lenengo begiradan irudi ez arren
alan ". (op . cit. : 112)

Honelako aholkuen ondoan, aurki daitezke ere zeharka jaurtikitako ideiak,

"Jatorrija" ipuinean ikus dezakegun bezala : " . . .bigurtu da errira ta etxera diru-moltso

polita aldian daula, eta askok uste ez-arren, dirubek baño geyago balijo daunagaz :

adimen landuagaz, jakitun eginda, asko ta asko irakurri ta ikusita" . (114 . orrian) .

Edo ideia erromantikoen ildotik herri txikien aldeko jokaera "Aratoste"

kontakizunean : "Ez Bilbao'n, ez Paris'en, ez Niza'n, ez iñun eztira olgau mutiko

koskor orrek baño gayago" (op . cit . : 85) dionez .

Dena dela, liburuetan agertzen den helburu hezitzaile, moralista hori, nahikoa

leuna da kasu gehienetan eta ez du testuaren arintasunaren kontra jotzen .

Gazteleraz Cuentos y chascarrillos andaluces liburuarekin gertatu zen bezala,

hemen ere ipuinen ezaugarriak direla eta, haur eta gazte literaturara ere pasatu da

Kirikiñoren lan hori . García Padrinok (op . cit. : 98) Valeraren obrari buruz dioena

esan genezake guk Abarrak liburuaz :
"La atracción de Valera por las situaciones humorísticas y
los decires populares se refleja asimismo en sus Cuentos
y chascarrillos andaluces (1896) . Por su brevedad y
concisión, por la viveza de las situaciones presentadas, a
modo de particulares ejemplos del ingenio y de cierta
cazurrería popular, han sido incluidos algunos de ellos en
ediciones de carácter infantil o escolar. Pero desechada la
posibilidad de que Valera lo considerara así, sirven
también de testimonios sobre su particular atracción por
los ambientes y personajes populares, como motivos
folclóricos para la recreación literaria."

Itziar Lakak dio Abarrak bizkaieraz idatziriko libururik irakurriena dela gure

literaturan (op . cit : 29), eta, egia esan, entretenigarria izateaz gain, bertan agertzen

diren pasadizo, kontakizun eta ipuin askok gaurkotasun handirik ez izan arren, ez

dira astunak edo arrotzak egiten gaurko ikuspuntutik. Agian horregatik, eta Garcia
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Padrinok aipaturiko ezaugarriengatik, argitaratu zen liburu hau, arrakasta handiz,

1980.ean eta bi urte beranduago Bigarren abarrak haur eta gaztetxoentzat . Agian,

horregatik izan zen irabazia gazte literaturarako .

XX . mendeko lehen bi hamarkadatan argitaraturiko liburuetan nabarmena zen

asmo moralizatzailea; edozein aitzaki erabiltzen zen era bateko edo besteko

mezuak botatzeko . Euskal Herrian lehen ikastolak jarri ziren martxan 1903an, eta

zentru horien beharrei erantzunez, 1907an Lopez-Mendizabalek ekin zion testu

liburuak euskaraz argitaratzeari. Inguruko herrietan zegoen haurrarenganako

sentsibilitate handiagoa nabaria zen gure lurraldean ere, eta Madrilen eta

Bartzelonan Calleja eta Bastios argitaletxeek egiten zuten lanaren ondoren, Euskal

Herrian Zornotzako Yaungoiko-zale, Bilboko Verdes eta Tolosako Lopez-

Mendizabal genituen .

1905ean ABC egunkariak "Los chicos" izeneko aldizkaria argitaratu zuen,

beranduago "Gente menuda" izan zena. Katalunian "En Patufet" plazaratu zen,

ikusi ahal izan dugunez . 1917an, berriz, "TBO"a kaleratu zen, arrakasta handiz eta

bere izena horrelako aldizkariak izendatzeko erabili izan da aurrerantzean . Estilo

eta literatur korronte berriak agertu ziren erdal letretan . Haur liburuen zabalkundea

bultzatu zen haur liburutegien edo sarien bidez. Haurrarenganako ardura

handiagoa zuen gizarteak : "otras actividades ( . . .) respondían a una mayor atención

social hacia la relación deI niño con la literatura ." (García Padrino, op.cit . : 149)

Euskal Herrian hazkunde ekonomikoa gertatu zen, eta horrekin batera baserri giro-

euskalduna versus hiri-erdalduna borroka . Mundu tradizionala bere ideien eta bere

izaeraren defentsan atera zen. Europako lehen guda handiaren ostean,

hegoaldeko ekonomiak gorakada handia nabaritu zuen .

Giro horretan argitaratu ziren folklorea eta baserri giroko hainbat lan .
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Pernando Amezketarra . Baserria eta umorea.

1764an jaio eta 1823an hil zen pertsonaia historiko batean oinarrituriko liburu hau

izan da euskal letretan zabalduenetariko bat . 1927an argitaratu zen lehenbiziko

aldiz eta 1964an bosgarren argitaldia plazaratu zen Zarautzen Itxaropena

inprimategian . Elkar argitaletxeak 80ko hamarkadaren hasieran kaleratu zuen

liburu honen aldaera bat euskara batuan, eta zenbait urtetan horixe izan da

euskaraz gehien saldutako liburua .

Pernando Amezketarra liburuaren hitzaurrean azaltzen digu G . Mujikak liburuaren

nondik norakoa :
"Bere esaera ta ateraldiak, egikera ta gertaerak, izkirimiri
ta ŕpuŕtxoak, or dabiltz oraindik aoz-ao, esan eta entzun,
guzioen pozkarri. Ta oriek liburutxo batean bildu ta
agerrerazteko asmoa artu det nik. . .
Aspalditik nerabillen buruan asmo auxe. Esaera bixiak,
gertaera zorrotzak, ateraldi parreragilleak, ŕpui labur
alaiak, guzion gogoko izaten dira, ta Pernandorenak bildu
ta argitaratzeko asmoa aspaldititik nerabilkian zirika . "
(Mujika, 1927: 7.) .

Aita Villasantek dioen bezala (1979: 340-341) Bizkaian Peru eta Marixe izan diren

bezala, Gipuzkoan Pernando izan da ateraldi eta gertakari barregarri askoren

jatorria. Kontakizun llabur eta umorezkoak, xelebreak eta irakurterrazak dira liburua

osatzen dutenak.

"Oni galdetu, ari idatzi, emen irakurri, andik artu, alakon entzun, onakori esan-arazi,

apurka-apurka nere lana aurreratu nuan . . . Ekin eta jarrai, ona emen egindetan

guzia; Pernando'ren ateraldiak ona emen ( . . .) Neronek ez det ezer asmatu ; nere

burutik ateratako ezertxo ere ez diot Pernando'ri ezarri ." (op . cit. : 12) Honela

azaltzen digu egileak liburuko pasadizoen iturria, jatorri zabala eta herrikoia

erakutsiz .

1924an Pernandoren omenez eginiko hainbat ekitalditan, Euskal-Esnaleak

antolaturiko jaia edo Amezketan bertan eginiko jaialdian, piztu zitzaion Mujikari
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liburua idazteko gogoa ; "Nik dakidala, Pernando'taz ez da oraindik liburutxorik

egin" (op . cit . : 13), eta gogo eta asmo horren ondorioz dugu liburua .

Gregorio Mujikak 64 ateraldi biltzen ditu liburuan, umorea eta ironia nagusi

direlarik beraietan . Ateraldi labur horiek irakurtzeko errazak dira, biziak,

elkarrizketa ugari eta hizkera herrikoia dutelarik .

28 . ateraldia, "1PU I . . ." izeneakoa, arestian aipatutakoaren adibide garbia dugu :
"Bein batean, Pernando larri zebillen bide-baztar batean,
eskuak sabel-gahean zituala, ortzak estutu ta ostiko
txikiz lurra joaz . Larri zebillen, baña galtzak askatzera ez
zan ausartzen, jende asko zebillen-eta .
Adiskide batek ikusi zuan estutasun artan, eta esan zion :
-Motel. . . ortxe bertan . . . ori guziok egin bear diagun gauza
dek-eta .
Pernandok, orduan, galtzak askatu ta pikotxean jarriaz
erantzun zion :
--Ez, au beintzat nik bakarrik egin bear detana dek . . ." (op .
cit. : 79) .

Beste batzuetan, aldiz, hitzekin jolasten du Pernandok edo Mujikak, "Pitxita"

izenekoa den 51 . ateraldian bezala :
"Bi neskatx gazte, apain eta lirain, txakur txiki polit bat
berekin zutela zijoazten .
Pernandok ikusi zituan, ta esan zien :
-Orixe da txakurtxo polita . .. ¿Zer izen du?
-Pitxita .
-¿Putzik egiten al du ipurdia itxita?" (op. cit. : 110) .

Baserri giroa da nagusi liburuan, nekazari pobrearen burutapen azkarren bidez,

honen ironiaren eta gertaeren aurrean azaldutako zorroztasunaren bidez XIX .

mendeko erromantizismoa ikus daiteke obra honetan, bai eta ahozko tradizioaren

arrastoak ere. K . Mitxelenak argi eta garbi adierazi zuen bezala : "La ficción no ha

tenido gran cultivo entre nosotros, más allá deI relato oral. Se han elaborado

reiteradamente sin grandes pretensiones literarias temas populares," (1988 : 157) ;

Pernando Amezketarra liburuan, herri literatura eta herrikoitasuna goraipatzeko
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asmoa ikusten dira . Oraingoan ez dago helburu hezitzaile edo moralizatzailerik,

baina helburu literarioaren aurretik pertsonaia eta pertsonaia horren mundua

islatzeko, erreibindikatzeko joera dago .

1927an kaleratu zenetik 198leko apirilean Elkar argitaletxean J . Ormazabalek

eginiko argitalpena plazaratu arte, inon ez da zehaztu liburu hori haur eta

gazteentzat denik . "Esaera bixiak, gertaera zorrotak, ateraldi parreragilleak, ipui

labur alaiak, gizon gogoko izaten dira" (op . cit . : 7) zioen Mujikak hitzaurrean

arestian ikusi bezala, eta arrazoia zuen ; Pernando Amezketarra. Bere ateraldi ta

gertaerak adin guztientzako liburua zen, helduek nahiz haurrek gustora irakurtzen

zituzten pasadizoak, alegia .

Herri ipuinak. Dar-Dar-Dar eta Txomin Arlote .

Haur eta gazte literaturako zutabeetako bat herri literatura izan da. olklorea, edo

herriaren jakintza Azkuek zioen bezala, giza talde baten ohitura, siniskeriak eta

bizitzaren aurreko jarreren isla zen, baina gizartea eboluzionatu ahala ipuinen

balioa ere aldatuz joan da. Egia da Igerabidek dioen bezala (1993: 21 eta

hurrengoak) amandre ipuinak haurraren bizipenen erroan txertatzen direla eta

bizitzaren oztopo eta erronkei aurre egin behar zaiela erakusten dietela haurrei .

Baina era berean, egia da ere, helduen artean zuten balioa gutxituz -

desagertuz- joan dela gizartea aldatzean .

XIX . mendeko erromantizismoak bultzaturik, euskal nortasuna bilatu nahian edo

euskal kulturaren sustraietara iritsi nahian, herri ipuinen eta folklorearen ikerketak

egin ziren XIX . mendean, baina batez ere XX. mendeko lehen erdian. Ikerketa

horien ondorioz ipuin bilduma zenbait argitaratu ziren, baita haurrentzako ipuin

solteak ere . Horietako bi, Dar-Dar-Dar eta Txomin Arlote 1929an plazaratu ziren .

Euskal Herriko ahozko tradiziotik datorren ipuin ezaguna dugu Dar-Dar-Dar . Anai-

arreba bikote bat umezurtz geratu ondoren gizon batekin aurkitzen dira eta

"Eskupeta bat eta bi zakur, aundik, eman zizkien eta eiza arrapatu eta saltzeko
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esan zien" (XX . 1929a: 2) . Zakur horiek miragarriak izango dira, ipuinaren

elementu miragarriak, eta deabruen kontrako borroketan hartuko dute parte ;

lehenik, arreba erasotzen duen deabrua hilko dute, eta ondoren mutila preso

hartzen duen deabrua .

Txomin Arlote ipuina, berriz, ondorengo bertsoarekin hasten da :
"Errementari txar bat zan
Txomin Arlotea
Lantegi atean zegon
Beti yezarria"

Herri literturako ipuin ezagunean oinarrituz idatzitako liburua dugu hori . J . M .

Barandiaranek jasotako "Patxi Errementaria" eta ahozko tradizioan hainbatetan

azaltzen diren San Pedro eta Jesukristo ditugu Txomin Arlote liburuko

protagonistak .

Argumentua ezaguna da euskal tradizioan, deabruari adarra jo ondoren nola edo

hala zerura doan pertsonaiaren istorioa .

Bai bata, bai bestea, oso ipuin laburrak dira, Dar-Dar-Dar, esate baterako,

liburuxka gisa aurkezten zaigu 8 orrialdetan ; baina, era berean, oso edizio zaindua

dute ipuin biek . Garai hartan, eta urte askotan, euskal ilustratzailerik

garrantzitsuena izan den Txikiren irudi ugari eta ederrak daude ipuin bietan . Dar-
Dar-Dar ipuinean arrebaren behatza xurgatzen ari den orri osoko irudia, esate

baterako, edo orrialdea alde batetik bestera gurutzatzen duena 6 . orrian . Irudiak

garrantzia handia du; hariaren nondik norakoa ondo jarraitzeko moduko

ilustrazioek orri osoak betetzen dituzte, ilustrazio errealistak dira, haurren

beharretara egokituak, baina era berean zainduak, pertsonaien ezaugarriak

definituz, idatzizko testua osatuz .

Aipatzekoa da ere, liburuen edizioa . Oso gutxi dira hain edizio txukuna eta zaindua

duten euskal liburuak . Garai berean Espainian Calleja argitaletxeak izan zuen

estiloa nabaritzen da argitalpen hauetan : hots, haurrentzako liburuak plazaratzean

kalitatea zaindua .
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Dar-Dar-Dar ipuina, ahozko tradiziotik datorren kontakizuna denez gero, esaldi

laburrak, zehatzak, elkarrizketa ugari eta biziak eskaintzen ditu eta deskribapenen

kalterako ekintza bultzatzen den narrazioa dugu . Bere garairako oso lan txukuna,

benetan. Ipuina herrikoia da, esan dugunez. Barandiaranek ipuin horren oso-oso

antzeko aldaera bat jasotzen du "Dar-Dar" izenez, eta hauxe dio ipuinari buruz :
"El cuento de Dar-dar, popular en Ataun, se lo oí por
primera vez a mi madre, hacia el año 1900 .
Posteriormente lo he oído en varias ocasiones a otras
personas del mismo pueblo .
El texto, tal como me lo refirió el año 1926 una vecina del
barrio de Munkondo, es como sigue : . . ." (Baranadiaran, 1962:
25-26.) .

Dena dela, herrikoia izan ala ez, liburuan ez da inondik agertzen editorearen edo

adaptatzailearen daturik; izan zena izan zela, ondo egin zuen bere lana .

Txomin Arlote ipuinean, berriz, ezaguna dugu egilea : Erramun Maruri. Baina ipuin

horrek badu berezitasun bat : ipuina bertsotan ematen zaigula, alegia . "Txomin

Arlote : Ipui zarra, itz neurtuetan, Txikiren marrezkiak" honela definitzen da liburua

atzeko azalean, baina egia aitortu behar baldin bada, errima gehiegi zaindu gabe

idatzirik dago .

Dar-Dar-Dar eta Txomin Arlote haurrentzako literatura eraikitzerakoan ahozko

tradiziora jotzearen adibide garbiak dira ; bestalde, kalitatezko haur liburuaren

eredu ere bai . Zoritxarrez oso gutxi izan dira bi ipuin horien edizio maila gorde

zuten lanak hurrengo urteetan .

Ipuin bildumak: Barbierren lana .

1921 eta 1925 bitartean Jean Barbierrek Gure Herria aldizkarian kaleratu zituen

zenbait ipuin ; gero, 1931ean liburu moduan argitaratu ziren Ixtorio-Mŕxterio

izenburupean .

Hau ez da Barbierren lehenengo ipuin liburua, 1924an Supazter xokoan kaleratu

zuen, baina liburuaren komentarioan ikus daitekeen bezala, bertan, ipuinez gain,
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antzerki lanak eta kantu bat ere bildu zituen Barbierrek. 1924an argitaratutako

liburua, erabiltzen duen hizkuntza-erregistroa eta gaiaren tratamenduagatik, ez

litzateke haur eta gazte literaturan sartuko, baina esku artean dugun hau, aldiz,

arras ezberdina da, bai gai bai euskara mailaren aldetik .

Igone Etxebarriak (Barbier,1989 : 7) Jean Barbierren herri ipuin horietaz hitz

egiterakoan, egilearen moldaketa aipatzen du :
"Herri ipuinok Jean Barbier jaunak batu, eta berak apur bat
moldatuta, idazkera literarioz eman ebazan argitara . Hau
da, herritik jasota egon arren, ez dagoz zuzenean
transkibiduta, ahozko hizkeraren ezaugarriak eta
bizitasuna zainduz, idatzirako moldatuta baino, honek
dituan ondorioakaz. "

XX . mendearen hasiera zen eta J . Barbierren lan hau garai hartako korronte

zabalago baten barruan kokatu beharko genuke . Erromantizismoak sorturiko

eraginagatik, euskararenganako maitasun sentimendu baten barruan, ahozko

literatura eta gure tradizioa, gure folklorearen aldeko jarrera bat gertatu zen, euskal

jatorri kultura bilatu nahia . Horren lekuko dira garai hartako ikerketak, R .M .

Azkueren lanak, Mayi Arizitiaren ipuinak, J . M. Barandiaren ikerketak, Manuel

Lekuonaren lan zabala . . .

Euskararen aldeko sentimendu horiek, agertzen dira Supazter xokoan liburuaren

hitzaurre bukaeran ere :
"Laphurtarrez eta bardin Baxenabartarrez, huna beraz
liburu bat, dena Eskuaraz. Behin bederen, hainbertze
frantses hosto xuriren erdian!
Eskual-Herriarentzat, Eskualdunentzat dudan amodio
guziaz bethe dut bururen-buru. Dohala gora, dohala barna,
eta eskuratuko duten guzieri, agian oraino gehiago,
maitharaziko diozkate Eskuara, Eskual-Herria eta
Eskualdunak!"

Badirudi Barbierrek lxtorio-Mixterio bilduma honetako ipuinak, Iparraldeko hiru

probintzietan jaso zituela . Donibane Garazin jaioa, Senpereko erretora izanik,

herriko jendearengandik jaso eta berak moldatu omen zituen ipuinak .
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Lehenago aipatu bezala ipuinak Gure Herria aldizkarian kaleratu ziren eta gero,

1931an liburu batean bildu zituen (Légendes Basques d'aprés la tradition,

Delegrave liburudenda, Paris) ipuinon bertsioak frantsesez eta euskaraz emanez .

Liburu honen edizio faszimil bat kaleratu zuen Elkar argitaletxeak 1983an .

Bestalde, Otxoluak ipuinon bizkaierazko bertsio bat argitaratu zuen Euzkadi

aldizkarian 1933 eta 1934 urteetan . Azken aldaera hau eta jatorrizkoaren edizio

bat kaleratu zuen Igone Etxebarriak Labayru ikastegia-Bizkaiako Aurrezki Kutxak

1989an Sutondoan bilduman : Ixtorio-Mixterio, Ipuin-Mipuinak.

Liburu honetan ipuinak hiru multzotan banatzen dira : Laminak(10 ipuin), Jesus

Jauna eta Jon Doni Petri (23 ipuin) eta Ixtorio-Mixterio(17 ipuin) . Lehenak lamien

ingurukoak, Jesus Jauna eta Jon Doni Petri barruan dauden pasadizoak,

Jesukristori eta San Pedrori leporatzen zaizkien gertakariak dira, denak Euskal

Herrian kokatuak eta tradizo kutsuarekin . Eta, azkenik, Ixtorio-Mixterio izenpean

ipuin herrikoiak agertzen zaizkigu .

Wilhelm Giesek (1931) ipuin guztiak ahozko tradiziotik jasoak direla dio . Hala ere,

liburuko azken ipuinak, "Baigurako aingerua" izenekoak, ez du herrikoia ematen,

ez behintzat ipuin tradizionalen ahozkotasuna, egitura eta gaia aztertuz gero .

Baina egia da badaudela beste batzuk Euskal Herriko beste zenbait ipuinen

aldaera direnak eta urrutiko kulturekin zerikusia dutenak . "Erregea, tupina eta

xixtua" ipuinak "Zorrak kitatzen" (Lertxundi, A.,1993) ipuinaren antz handia du, edo

Txinako "Ma Zi nekazari argia"-rena (Etxaniz, X., 1993) ; hiruetan nekazarien

argitasuna azaltzen da botere zitalaren kontra . "Hazko eta haren bi lagunak" J.M .

Barandiaranen (1962) "Gizon arrigarriak" ipuinaren antzekoa da, bai batean bai

bestean ezaugarri oso bereziak dituzten pertsonak elkartuko dira helburu bat

lortzeko .

Liburuko ipuinek badute helburu moral bat, hezitzailea, kristaua. Lamien kontra eta

emakumeen kontra abisatzeaz gain, Jesukristoren irakaskuntza eta herri ipuinen

morala agertzen zaizkigu . "Eta zerk egiten du Euskalduna zinezko Euskaldun?

Elizak, Etxeak , Hil-Herriak, Mintzairak Horietan datza Euskaldun arima guzia"
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esaten zuen J . Barbierrek Supazter Xokoan liburuaren sarreran 1924an . Igone

Etxebarriak ere ipuinon helburu moralizatzailea, hezitzailea aipatzen du liburuaren

edizioan :

"Ipuin batzuk agerian dauke irakatsi edo moralejaren bat,
eta horretarako egokituta dagoz . Jesus Jauna eta Jon Doni
Petriren kontaeretan Jean Barbierrek 'parabola'ren egitura
ikusten dau. Baina ageriko irakatsirik ez badago be beti
saritzen da ondo eta zuzen jokatzea, on eginak saria dauka .
Zekenkeriak, norberekoikeriak ondorio kaltegarriak dakarz.
Horra hor irakatsia". (op . cit . : 45-46) .

Helburu morala alde batera utzita (herri ipuinetan maiz agertzen da irakatsi nahia,

pertsona hezitzea), liburu hau herri ipuinak jasotzeko saio interesgarria da ; eta ez

bakarrik jaso, ipuinak ezagutarazi eta zabaltzeko modua ere bada. Gure Herria

aldizkarian hasieran, liburu moduan gero (euskaraz eta frantsesez) eta bizkaieraz

Euzkadi aldizkarian ondoren, gure mitologiako zenbait elementu (lamiak,

Tartalo . . .) eta gure herri-ipuinak jaso ahal izan ditugu .

Mayi Ariztiaren Amattoren uzta .

1934an, eta Iparraldean ere, beste herri ipuin bilduma bat argitaratu zen :

Amattoren uzta. La Moisson de Grand'Mère izenburuz kaleratutako lana, hain

zuzen.1923tik 1931 bitartean jasotako 16 ipuinez osaturik dago Mayi Arizitiak

eginiko bilduma .

1982an, Elkar argitaletxeak, liburu honen edizio berria egin zuen . Liburua,

euskaraz eta frantsesez agertzen zaigu, ezker aldean euskarazko bertsioa eta

eskubiko orrian itzulpena ; Pierre Lafittek liburuaren hitzaurrean dioen bezala "Le

texte basque est accompagné d'une traduction littérale en français. Elle sera utile

aux étrangers peu habitués au labourdin et désireux d'étudier notre langue

millénaire . . ." (Ariztia 1982 : 3) . Gure hizkuntzari buruzko gogoeta Mayi Ariztiak berak

eginiko Aintzin Solasean ere aurki dezakegu :
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"Eta dena izanen da gure Eskuararon onetan, haren
maitarazteko eta hedarazteko, Jainko maiteak hala nahi
duelarik!" (op. cit . : 8) .

Euskarari buruzko kezkaz gain, bada P . Laffiteren hitzaurrean folklorearen gaineko

aipamenik ere :
"Au nom de tous les amis du folklore, nous remercions
Madame Ariztia de l'oeuvre si consciencieuse et s i
intéressante qu'elle vient de mener à bout. . . . " (op . cit. : 3) .

Euskal Herriko literatur tradizionalean gertatu ohi den bezala, oraingo ipuin

bilduma honetan ere erlijioak eragin handia izan zuen . Hasierako ipuinetik hasita,

"Mutil baten ixtorioa" izeneko ipuinetik, erlijio kristauaren eragina nabaria da. Ama

Birjina agertuko zaie protagonistei eta gero hauen jokabidea komentatzerakoan

honelako adierazpenak dauzkagu : "Gure Jainkoak, beti, xuxen dabilana, ongi

gidatzen baitu, suertatu zen konde hori, . . ."(op . cit . : 16) eta ipuina Jainkoaren

graziari buruzko aipamen batekin amaitzen da: "Jainkoaren grazia gaitziru bat urre

baino hobea izan zuen"(op . cit . : 16) . Ondorengo ipuinak Axular apaizari buruzkoak

dira, honen alde onak eta bertuteak goraipatuz . "Axularren Aroa" izenez ezagun

den kontakizun mota genuke . Hauen antzeko zenbait istorio urte batzuk

beranduago Txema Larreak prestatutako lxtorŕo-mixterŕo andana bat liburuan

plazaratu ziren (1988, Pamiela, Iruñea) .

Izpiritu kristauaren eragina beste ipuin batzuetako izenburuetan ere nabari da :

"Mutil gaizo baten eta Birjina Maria neskatxaren ixtorioa", " ede ukatu baten

ixtorioa", . . . baina hauen ondoan baditugu antzinako tradiziotik jasotako bestelako

herri ipuinak ere . "Arotxaren ixtorioa", esate baterako, J. M. Barandiaranek jaso

zuen "Patxi Errementaria" ipuin ezagunaren beste bertsio bat dugu ; gauza bera

esan genezake Mayi Ariztiaren "Arttoren ixtorioa" eta Barandiaranen "Peru

gezurtia"-ri buruz.

Hauekin batera, kontalaria Alemanian preso egon zenean ikasitako ipuin bat

plazaratzen digu egileak : "Ama alaba batzuen ixtorioa", edo "Ondo eginaren

ordaina" alegi ezagunean oinarrituriko "Kamelu baten ixtorioa" (nahiz eta Arabiar
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istorio zaharrean gizona gameluak engainatu eta ez otsoak ; baina bai batean bai

bestean, azkenean, azeriak salbatuko du gizona) . Azken ipuin honen aldaera bat

argitaratu zuen R . M. Azkuek bere Euskalerriaren Yakintza bilduman "Ondo eginak

zer merezi daben" izenburupean .

Argi dago erlijioaren eraginarekin edo eragin hori gabe, Mayi Ariztiaren bilduma

honek interesa duela gure herriko herri ipuinak hobeto ezagutzeko . Ipuin kristauak,

Axularren arokoak eta herri ipuinak dauzkagu Amattoren uzta bilduma honetan .

Egileak berriemaileek kontatu zioten bezala, hitzez hitz jaso zituen ipuinak, Aintzin

Solasean dioenez :
"Harritzeko da ze memorioa izaten dute, batere irakurtzen
eta eskribatzen ez dakiten horiek: liburuetan deusik ezin
ikas, eta beti oroitzen beren aintzinekoen ganik aditu
dituztenez!" (op . cit . : 6-8) .

Mayi Arizitiaren ipuin bildumaren ondoren urte batzuetako hutsunea izan zuen

herri literaturak, ez zen herri ipuinik argitaratuko, eta are gutxiago haur eta

gazteentzako ediziorik egingo . Haurren garapenerako hain gomendagarriak eta

baliagarriak diren ipuin horiek ez ziren plazaratu diktaduraren garaia arte .

Euskal haur eta gazte literaturan aurrerapauso handiak eman baziren ere, oraindik

oso urrun geunden gure inguruko literaturetatik . Adibide bat jartzeagatik,

Katalunian gizarte mailan "Mancomunitat"a sortzean hizkuntza eta literaturaren

aldeko mugimendu nabarmena izan zen, 1918an "Conseil de Pedagogia de la

Mancomunitat"ek "Llibres per a servir de lectura a les escoles de Catalunya"

bilduma jarri zuen kalean . Idazleen aldetik, berriz, Josep M . olch i Torres idazle

katalanak 70en bat nobela idatzi zituen gazteentzat .

Garai berean gazteleraz egiten zen literaturan korronte berriak plazaratzen hasi

ziren lanen arlo ludikoa eta entretenigarria bultzatuz :
"Poco a poco, la finalidad instructiva iría conviviendo con
los propósitos recreativos en las obras dedicadas al niño .
Y ya hacia 1910, la incorporación de una renovada
sensibilidad en las creaciones ofrecidas a la infancia
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justificó un aire más nimado, más vivo, en suma más
auténtico, a la hora de reflejar el mundo infantil." (Garcia
Padrino, op . cit. : 41) .

Euskarak, zoritxarrez, ez zuen sentsibilitatearen aldeko aldaketarik izan . Are

gehiago, herri ipuinen ondoan, helburu didaktikoa zuten liburuak besterik ez ziren

sortu euskaraz : alegiak eta testu didaktikoak.

Euskal alegigilerik onena : Oxobi .

Villasantek hitz hauek erabiltzen ditu Oxobi deskribatzerakoan : " . . .se parecía a La

ontaine, no sólo porque le gustaba lo bello decir y las fábulas, sino porque tenía

ciertos rasgos deI escritor francés ;" (1979 : 316) . Jules Moulier 1911 . urtean hasi

zen poesiak argitaratzen Euskalduna aldizkarian, geroago Gure Herria

aldizkariaren soriza¡ leentarikoa izan genuen, baina bere lanik garrantzitsuena,

zalantzarik gabe alegien bilduma dugu . Mitxelenak dionez Oxobi izan da euskal

alegigile onena :
". . .el mejor fabulista en lengua vasca . Por su vivacidad, por
la maravillosa flexibilidad y poder expresivo del lenguaje,
constituyen una verdadera creación en un género que casi
por definición es tan poco original.' (1988: 150) .

Oxobik hainbat aldizkaritan sakabanaturik zituen 22 alegi bildu eta 1926an Alegiak

liburua plazaratu zuen . 60 orrialdetan, ilustrazioez lagundurik, alegiak eta prosaz

idatzitako "erran-zaharrak-zuhur hitzak" batu zituen .

Oxobik hasieratik onartzen du berak moldapenak egiten dituela : "Euskaraz jauntzi

ditut bertzek amesturikako alegia batzu." (Oxobi, 1992 : 61) . Hitz horiekin ematen

baitio hasiera "Aintzin-solas"ari ; baina bere orijinaltasuna alde batera utzita,

liburuaren balioa eta norentzat egina den azaltzen digu :
"Den bezala, liburutto hau onhartuko da ut et et agian
eskualdun haurrek . Eskualdun haurrentzat egina da . Behin
irakurturik, bazterrerat aisexko uzten badituzte ere
alegiak berak, badakit loriatuak egonen direla, beha eta
beha, P. Garmendia, saratar adikideak egin aphaŕndureri. "
(op. cit. : 61) .
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Euskal idazle zenbaiten tradizioan jarraituz, Moulierrek ere, alegiak -duten balio

hezitzaile eta moralizatzaileengatik- erabili zituen haurrentzako liburuak

egiterakoan, baina oraingoan hizkera zaindua erabili zuen idazleak, horrelako

testuek behar duten gatza eta piperrarekin .
"Behin bazen bele bat :
Bele bat beltza,
Pika bezen ohoina,
Bainan zozoa!

Hartu zuen gasna bat,
Gasna bat gaitza,
Ardi esnez egina,
Bainan gozoa!" (op . cit. : 66)

Bertso hauekin ematen dio hasiera "Belea eta Axeria" alegi ezagunari . Ikusten den

bezala, itzulpena zaindua da, kalitatezkoa .

Baina alegiez gain "Erran-zaharrak-zuhur hitzak" agertzen dira liburuaren azken

orrietan .

"Nola zazkiten eskualdun zaharrek hoinbertze ERRAN argi
eta garbi, oraiko gazteeri ez baitzakote behar orduan bat
ere gogoratzen heinonekorik? Gure-Herria ez baitugu egina
bakarrik jakintsun zenbeitentzat, bainan eta bereziki
eskualdunentzat noizean behinka bederen, agertuko ditugu
hemen lehenagoko erran zuhurretarik pollitenak, oraiko
eskualdunek ikas ditzaten eta beren solasaldietan maiz
eta xuxen erabil." (op . cit. : 121)

Oxobik ere irakatsi nahiak eraginda idatzi zuen, antzinako jakituria transmititzeko

asmoz ; horretarako esaera zahar zenbait aipatu zituen ("Haurrak hazi, nekeak

hasi", Odolak surik gabe diraki", Maiatza hotz, urtea boz", e .a.) eta prosaz idatzitako

kontakizun batzuk gehitu .

Oxobiren Ian hau garrantzitsua izanda ere, haur eta gazte literaturarako askoz

eraginkorragoa izan zen urte batzuk beranduago, 1945ean idatzitako Haur e/he

haurrentzat. Izan ere, hizkera egokia, zaindua eta bizia erabili arren, alegien
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erabilera didaktikoa, moralizatzailea, oso handia da . Testuak irakaskuntzarako

dauka balio handiagoa, atseginerako edo plazerrerako baino .

XX . mende hasierako haur eta gazte liburugintzaren azterketa honetan, helburu

didaktikoa duten liburuak eta euskaratutako literatur lanak falta zaikizgu . Lehenak

haur eta gazteentzako produkzioan hain beharrezkoa den egokitasuna eta

irakurleen artean liburuarenganako jarrera irekia eragiten dutelako ; eta bigarrenak

kanpoko korronteak, kanpoko literatur lanak eta joerak euskararen mundura ekarri

zituztelako .

Liburu didaktikoak, zientzia-dibulgazioa haurren artean .

1923 eta 1929 bitarte horretan haurrentzako hiru liburu idatzi ziren helburu eta

egitura didaktikoarekin . Zurtasun-gogoa, Gauzen ikaskizunak umientzako eta

Anayak gara . Hiru tituluak oso ezberdinak dira eta argi eta garbi uzten dute helburu

hezitzailea, hala ere, haur liburugintzan literatura eta irakatsi nahiaren arteko muga

mugikor eta zehazkabearen adibide ugari aurki ditzake irakurleak hiru tituluetan .

"Literaturazkoak" ziren hainbat titulutan gertatu den bezala, testu didaktiko hauetan

ere generoen arteko muga hautsi eta alde bietatik hartu zituen egileak .

Literaturgintzaren atseginetik eta irakaskuntzaren heziketatik .

Zurtasun-gogoa .Umeentzat ohartxo egokiak, Gregorio Mujikak erdaraz sortua eta

ondoren Nazario Oleagak euskaratua dugu, azken honek hitzaurrean ongi

azaltzen duen bezala :
"Bilbo'ko Aurrezkitegi ta Baitetxe Udaldarra'ren izenean,
Mujika yaunaren lan eder saritua euskeratu nengiala
eskatu eustenean, beingoan erantzun neban: ¿Mujŕka'k
euskeratzalerik bear ete-dau, bada? ¿nor ber-bera baño
obea? ¿nok berea baño euskera sakon, errez, txukunagorik?
¿zelan ni, neure euskera urri, latz, gazbako onekin, aren
lan bat euskeratzen atomau?" (Mujika, 1923: 3) .
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Hala ere, eskaera hori egin ziotelarik eta, "Bilbo'ko aurrekitegi ta baitetxe

udaldarrak eralduriko sariketan lenengo saria" irabazi zuen liburua euskaratu zuen

Nazario Oleagak .

Liburuaren helburua guztiz didaktikoa da, aurreztearen aldeko apologia hasieratik

amaieraraino . Ez dugu ahaztu behar kutxak emandako saria dela eta behin eta

berriro adierazten da testuetan aurreztea onuragarria dela, dirua aurrezteak dituen

abantailak, edo alderantzizko kasuak, hots, dirua edo garia, esate baterako, ez

aurrezteagatik sortaraz daitezkeen hondamendiak .

Ugariak dira liburuan zehar azaltzen diren adibideak ; lehenengo zatian, Zurtasun-

Gogoa izenekoan, arrantzaleen kasu honekin egiten du topo irakurleak bigarren

atala irakurtzen hasi eta berehala :
"Lur barriak idaro-bearra egoan. Atontzen ziran ontziak .
Txangoak (yoan-etorrŕak) ilabete bi iraungo ebala uste
izan arren, iru ilabeterako yakiak artzen ziran( . ..) Eta . . .
gero. . .. ¿berau yoteko ŕru ilabete baño geiago bear ba 'lira?
Ba-zan ez ba-zan, eguneko yanaria pitin bat urritzen zan,
geroago ta geiago gitxitu bere. Zurtasun-gogoari bete-
betean ekiten eutsen . Beroneri eskerrak, txangolari
ausartuok bizi al'izaten eben, eta euron yoan-etorrŕa bete
arteraño eltzen ziran." (op . cŕt . :16) .

Adibideekin batera liburuko ideia nagusia nabarmentzen du egileak "Izadia

(naturalezea) bera bere, aurrikusle da." (op . cit . :17) esaldia, edo antzekoak, esaten

dituenean .

Asmo hezitzaile hori testuan bertan ere agertzen da :
"Azalduriko gai bakotxa pitin bat gogoratzen ba-dozue,
laster ikusiko dozue zurtasun-gogotik gizonak lortu
daikezan obariak izugarriak direala, ta ziur-ziur
aurreratze-zaletasuna sortuko da zeuon biotzean." (op .
cit . :25) .

Ideologikoki, berriz, izpiritu erlijiosoa ere ageri da, pekatu, bizio eta alferkeria

guztien kontrako mezuak adieraziz . Izan ere, hartzaileak haurrak izanik, "Umeak :
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Baltzu goragarri oneen itxaropen pozgarria zeuok zare ." (op . cit . :32), erlijioaren

eragina nabarmena da garai horretan heziketan .

Liburuaren bigarren zatian, Esakunak izenekoan, hamabi testu labur agertzen dira,

bakoitzak bere ikaskizunarekin . Hona hemen idazki hezitzaile eta moralizatzaile

horien adibide bat :
"Ez aurreztea zentzubakokeria da; neurriz aurreratzea
zentzutasuna da ; larregi aurreztea zekenkeria da."
(op. cit. : 39)

Baina liburuaren azken zatia, "lpuñak" deritzana, izan zitekeen interesgarriena

literaturtasun aldetik . Zoritxarrez, ipuinen izenean aurreko 40 orrialdeetan azaltzen

den mezu berbera agertzen zaigu ondorengo zazpi kontakizunetan . Lehenengo

ipuinaren aurreneko esaldia irakurtzea nahikoa da idazlearen helburuaz

ohartzeko : "Ugartemendia ola-yaun asmutsua aurreratzezalea zan ." (op . cít. :43) ;

hau da, aurretik saio gisa eta esaeren bidez adierazitako mezua errepikatzen da

orain kontakizun erara . "la, bada, gaurganik, emon yatzuen irakaspide au dala-ta,

inoren laguntza barik, zeuen gogoz, aurreratzen dozuen ." (op . cit . :46) hitzekin

laburbiltzen baita ipuin edo kontakizun horren eta baita ondorengoen asmoa ere .

Dagoenean gorde behar dela, zahartzarorako pentsioa prestatu beharra, aurreztuz

gero beharra dagoenean badagoela, eta antzeko ikaskizunak adierazteko erabili

zituen G. Mujikak kontakizunak. Mamia primatuz eta itxura, hizkuntzaren

poetikotasuna edo irakurlearen plazerra kontutan izan barik .

"Urre-zaparradea" ipuinean irakaslearen aurreneko galdera, "-la -esan eban- .

Aitu, aurrezteaz zerbait azaldu bear dogu-ta. Esadazue: ¿Dirua geitzeko zer bear

da?" (op . cit . :51), horren adibidea da . Idazleari haurren formazioa, aurrezteko joera

sortaraztea, interesatzen zaio, eta horixe da liburu honen zergatia .

Dena dela, azken ipuinean, "Maitasunez erein" izenekoan, nabarmena da

"atseginez irakatsi" jarreraren nagusitasuna literatura egin nahian . Hauxe da

liburuan agertzen diren kontakizun guztien artean literarioena ; ama eta seme-

alaben arteko elkarrizketa gisa aurkezten da eta entretenitzeko asmoa ageri da .

Hala eta guztiz ere, irakaste gogoak bultzatzen du ama ipuina kontatzera : "-Ipuña
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polita izango dala, baña polita ez-eze irakaskorra bere bai ." (op . cit . :74) . Eta

oraingoan ere, kontakizuneko ikaspidea argi eta garbi ulertu ez dutenentzat

azalpen hutsa datorkigu ondoren : "la, Yesutxo, nagosia eu az-eta, ipuñetik ¿ze

ikaspide atara dok?" (op . cit . : 78) .

Zurtasun-Gogoa liburua euskal haurrak hezitzeko eginiko liburua dugu . Ikastoletan

erabiltzeko moduko liburua, azalpen teorikoa, esaerak eta kontakizun

entretenigarri baina batez ere hezitzaileak biltzen dituen liburua . Haurrentzat den

neurrian, hizkuntza zaindu da eta hitz ulergaitzen ondoan hauen sinonimo bat edo

erdarazko hitza agertzen da, elkarrizketa ugari daude eta deskribapen luzeak

baztertu dira .

Honetaz guztiaz gain Jose Arrueren ilustrazioak dauzkagu liburuan zehar, testuen

ulergarritasuna areagotuz .

"Atsegin eginez irakatsi" korronteko liburu adierazgarria dugu G . Mujikaren hau .

Gauzen ikaskizunak umientzako liburuak, 1925ean plazaratu arren, lau urte

lehenago, 1921ean, Euskaltzaindiaren saria jaso zuen .

Bidaia nobela baten egiturari jarraituz, eta kapitulu laburretan, irakasle batek bere

14-15 urteko ikasleekin egiten duen ibilaldi bat izango litzateke liburuaren

argumentua . Baina bidaia aitzakia bat besterik ez da gaztetxoei hainbat eta hainbat

ikaskizun eta bizitzaren aurreko jokabidea azaltzeko .

Ikasturte bukaeran irakasleak proposaturik, eta izan dituzten nota onen saritzat,

bidaia bat egingo dute Euskal Herrian zehar . Donostitik abiatuz, Bilboraino joango

dira itsasontziz . Martxan jarri bezain pronto, irakaslearen lehenengo gomendio

kristaua ikusiko dugu :
" -¿ Nik esan bezela Mesa edo Jaupa entzun aldezute?
-Bai, Jauna ; ta Jaungoikoari laguntza eskatu diogu .
-Ondo egiña, kutunak: orise bera egin bear lukete Kri s to ta r
guztiak beren lan asieretan : Jaungoikoa ba-da gure Egille
altsua: Beraren eskuetan dago gure bizia, Berak laguntzen
digun bitartean ondo gabiltz ; bañan Beraren laguntzŕk gabe
ezinondo ibŕllŕ giñezke . " (Lertxundi, 1925: 11) .
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Irakasleak gai askori buruz hitzegiten die, baita historiako pasadizoak kontatu, beti

bere asmoa, irakaskizuna, sendotzeko :
"-Elkanok, bada, bere ibŕltadŕ luze bitartean, neke ta
naigabe izugarrietan arkitu zan, eta Jaunari, oñutzik eta
katez betea Kadiz'eko Eliz batera bere lagunakin batean
juango zata eskeñi zioneta eskeñi ala egin zun . "
(op. cit. : 12) .

Ikaskizunak era askotakoak dira, moralak edo erlijiosoak, ikusi ditugun bezala,

baina baita naturari, geografiari edo ekonomiari buruzkoak ere . Itsasertzean

doazela mendiei eta bertako animaliei buruz hitz egingo die irakasleak, geroago

lurrikara izango da ikasgaiaren mamia, Noeren istorioa jarraian, landaketako

teknikak . . . beste batzuetan pertsona baten hitzaldia dela eta, ikasiko dute

gaztetxoek .

Bidaia honako hiri eta herrietan gelditzen da : Donostia, Bilbo, Gasteiz, Tutera,

Iruñea, Tolosa, Beasain, Bilbo eta hemendik berriro Donostiara . Hots, Hego Euskal

Herri guztia zeharkatuko dute itsasontzi, tren, gurdi edo "berbil luzean . Garraio

mota ezberdinek ere, hauei buruz hitz egiteko parada emango diete . Trenean

doazela altzairugintza eta trenbideak egiteko teknikak azalduko dizkie irakasleak .

Liburuko zenbait pasarte, "Olkintza-Iruña" adibidez, testu-liburu batetik hartuak izan

direla ematen du, irudi teknikoek testuaren azalpena laguntzen baitute . Baina

narrazioan, tartekaturik, zenbait gertakari daude irakurlearen interesa mantentzeko,

Gasteizen mutiko bati bizitza salbatzen diotenean bezala (op. cit. : 32), edo

narrazioaren haria atseginagoa izateko, irakaslearen gurasoei eginiko bisita

kontatzen denean (op. cit . : 55) .

Teknika hori, testu-liburu nobelatua dei dezakeguna, ez da guztiz lortua,

ikaskizunetan jarri baitzuen egileak bere interes nagusiena . Selma Lagerlóf idazle

suediarraren Nils Holgerssonen bidaia harrigarria antzeko nobela dugu .

Lagerli fek Suediako geografia azaltzeko mutiko baten bidaia kontatu zuen . Alde

horretatik, bada parekotasun bat bi liburuon artean, baina suediarraren nobelan
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literaturtasunak pisu nagusiena duen bitartean, Gauzen ikaskizunak umientzako

honetan ez da horrela gertatzen .

Lertxundiren liburuan euskal ekonomia, geografia eta gizartea ezagutzeko aukera

izango du irakurleak, baita zenbait gaitan sakontzeko aukera paregabea ere, baina

asmo ona izan arren, urruti dago plazer hutsez irakurtzen diren liburuetatik .

Gauzen ikaskizunak umientzako izenburuak berak mugatzen du liburua . Azkeneko

orrietan ere, irakasleak hainbat gai azaldu ondoren, ikasleei galdetzen die azalpen

gehiago nahi duten ala ez :
"Ta? Oraindik zerbait ikasteko gai al zerate edo nekatuak
nunbait?" (op . cit. : 116) .

Azken azalpenari emango dio bidea ikasleen baiezko erantzunak, etxera itzuli

aurretiko azkena .

Anayak gara liburua ez da Zamarripak idatzitako lan bakarra, baina bai

haurrentzat bereziki egin zuen bakarra . Zaparradak eta (Bilbo, Verdes, 1926), Kili-

kili (Bermeo, Gaubeka, 1930) eta iri-firi (Bermeo, Gaubeka, 1935) prosa liburuak

dira bere lanik garrantzitsuenak. Zamarripa La Gazeta del Norte egunkarian

argitaratutako kolaborazioak dira liburu horietako kontakizunak . Lehenengo bietan

ez badator ere, hirugarrenean gertaera, txiste, pasadizo edo delakoaren ondoren

agertzen da zein egunetan kaleratu zen testu hori egunkarian .

Umorezko testuak omen dira, baina Villasantek (1979 : 404) dioen bezala,

zalantzan jar daiteke testuen umorea :
"<Le gustaba escribir temas que regocijen y hagan reir a l
lector, pero, francamente, le faltaba gracia para ello>, nos
dŕjo don Nazario Oleaga, que le conoció mucho. "

Egia esan euskara hilzorian dagoela, sobietarrek egindako hilketak, politika gaiak,

sozialisten inguruko komentarioak, Largo Caballerori eskaintzen dion pasartea, eta

antzeko kontakizunak ez dira egileak hiru liburuen hitzaurreetan behin eta berriro

azpimarratzen duen umorea eta barre egiteko asmoari dagozkionak . Hainbat

pasarte hitz-jokoetan oinarritzen dira, eta horretara mugatu, beste batzuek,
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testamenduan neska bati seme ezkongabea ematen dionean bezala, egoeraren

umorea erakutsi nahi dute, baina arrakasta handirik gabe .

Oso bestelako da haurrentzat idatzi zuen Anayak gara . Ipuina dela dio azalean,

azpititulutzat, baina euskal haurrak doktrina ikastera animatzeko liburua da,

besterik ez .

Liburu hasieran aurkezten zaigu protagonista nagusia, Patxi edo Patxitxu, ume

zintzoa, erlijiosoa :
"Patxitxun mutilko lagunak ez eukŕen iñoiz Patxitxu bako
olgetarik .
Eta ikusirik ez zaia eldu domeka-arratsalde atan elizara
Patxitxu mutilko lagun ona, bere laguntxuen begi-begikoa,
Dotriñara ta Errosariora jai-domeka guztietan etorten zan
dotriña-ikaslea zintzoa, bere etxera joan zirean, ia zer
jazoten ete yakon jakiten ." (Zamarripa, 1929: 3) .

Patxitxuk amets bat izan du, izebak utzi egingo dituela aita alarguna berriro

ezkontzean; izebak horrela dela esaten dio, baina lasai egoteko ama berriak asko

maitatuko duela . Patxitxuk izeko berria ezagutu nahi du eta
"Beti lez, abemarietakoak entzun ta lastertxuan sartu zan
etxean ; ta beti euki oŕ eban gogo onagaz apaldu-ostean,
iñoizko ondoen egin eban lo, zabal-zabal, Zeruko aingeruak
berari begira poz-pozik egoteko eran." (op . cit. : 8)

Ikus daitekeen bezala, testuan etengabe daude eliza eta kristautasunari buruzko

aipamenak. Amaordea eta anaia berria etortzean, hunkiturik, anaien arteko ondo

ulertzeaz hunkiturik, hauxe da amak Patxitxuri egiten dion lehenengo galdera :

"-¿Dotriña asko ikasten . . . dok . . . Patxitxu?" (op . cit . : 10)

Mezu bera errepikatzen da herriko mutilen artean, jolasak bukatu eta gero, Patxitxu

eta Telestxu anaiek, etxera joan baino lehen, dotrinara joango direla esaten diete

beren lagunei . Abadeak Telestxu apuntatzen du eta etxean ere komentatzen dute

dotrinara joateko asmoa . Izan ere, lehenago aipatu bezala, horixe baita liburuaren

helburua, haurrek dotrina ikastearen beharra sentitzea, bereganatzea . Liburuko

lehen orrialdean, izenburua eta egilearen datuen ondoren "Dotriñako umeentzat
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egiña" dela dio ; hots, liburuaren asmo moralizatzailea nagusia da, bestelako

erabilerak baztertuz .

Testu liburuen hasiera: Lopez-Mendizabal .

Mende hasieran sortutako ikastoletarako testuak behar zirela eta, Ixaka Lopez-

Mendizabal tolosarrak hainbat liburu kaleratu zituen . Zuzenbidean eta ilosofia eta

Letretan lizentziatua, argitaratzaile familia bateko semea, Lopez-Mendizabalek

eragin handia izan du euskal haur liburugintzan . 1920an, Tolosako ikastolako

haurrek irakurgairik ez zutela eta, Umearen laguna izeneko liburua plazaratu

zuen, "Irakurtzen ikasteko biderik errezena" dio azpitituluak, eta hain zuzen, horixe

da liburu hau, irakurtzen ikasteko metodoa . Liburu hasieran agertzen den

"Irakasleari oarrak" hitzaurrean honela dio egileak :
"Aurrak irakurtzen ikasi ala, idazten ikasi bear du. Argatik
asi zaite aurrari lenbizi izki edo letra aundiak irakurri-
azten eta, bide batez, emen ŕpiñi ditugunen alŕk eta
antzekoenak egin-arazten, gure ustez errezenak diralako .
Makil utsaz eginñak dira, ta umeak marreztu edo digujatu
bezela egin bear dituzte." (Lopez-Mendizabal, 1920: 2) .

Metodo honetako lehenengo 54 orrialdeetan hizkiak ikasi egiten dira, banaka

nahiz elkarturik, eta azken aldean, berriz, irakurgai didaktiko batzuk aurki daitezke

urtaroei buruz . Hamaika urte beranduago, 1931 an, metodo honen laburpen bat

kaleratu zuen : Martin Txilibitu ."Umearen laguna" izenekotik ateratako euskal-

irakurbide laburra , hau ere Txiki ilustratzaile ezagunaren irudiez lagundurik eta

bukaeran euskararen aldeko Arrese-Beitiaren poema batekin :
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"BETI EUSKALDUN!
Euskaldun jayo nintzan
Euskalduna azi,
Euskera utsik amak
Zidan erakutsi;
Euskera laztan maite
Zabiltz nigaz beti,
Euskera ilezkero
Ez det nik nai bizi"

(Lopez-Mendizabal, 1931, 31)

Baina Ixaka Lopez-Mendizabalen libururik ezagunena 1925ean plazaratu zen

Xabiertxo . Umiei euskeraz irakurtzen erakusteko idaztia dugu. Gerra aurreko eta

ondorengo euskal irakur libururik ezagunena . 1923an Euskalerriaren Aldek irakur

liburuak bultzatzeko egin zuen lehiaketa irabazi zuen liburu honen lehen

argitalpena 1925ean egin zen ; 1943an, berriz, Buenos Airesen egin zen

argitalpen berri bat, etal959an, Santi Onaindiak moldaturik, bizkaieraz argitaratu

zen. 1979an ere, nazioarteko haurraren urtea zela eta, sari berri bat jaso zuen

liburu honek .

Xabiertxo 138 testu laburrez osaturiko liburua dugu . Era guztietako testuak ditugu,

baina helburu zehatz batekin eginak: euskal haurrei irakurtzen irakasteko

irakurgaiak eskeintzea . Liburuari nolabaiteko batasuna eman nahian Xabiertxo eta

bere arreba Iziartxo agertzen dira, baina asmo hori ere horretan geratzen da, 138

testuetatik bederatzitan besterik ez baita agertzen Xabiertxo protagonista .

Testu deskriptiboak dira, dibulgatiboak, jakituri emaleak, hezitzaileak . Eta hori

liburuaren hasieratik nabaritzen da ; egileak protagonistak aurkeztu ondoren

garbitasunari buruzko testu bat eskaintzen digu, bukaeran gomendio hezitzailea

jarriz : "Garbitasuna osasuna da. Izan gaitezen garbiak" (Lopez-Mendizabal, 1925,

8.) . Bukaerako gomendio edo irakaspen hori testu ugarietan aurki dezakegu : "Ez

da behere geyegi jan bear" (op . cit. : 21 .), "Ardoak, geyegi edanezkero, kalte

aundiak ekartzen ditu" (op . cit . : 23 .), "AI dan guzian on egin bear da" (op. cit . : 24 .),
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zaizkigu :
"Etxean beti burutsik egon bear da .
Mayean ezagutzen da ondoen, umea ongi ezia dagoen ala ez.
Agintzen dioten tokian jar'iko da eta ez da jaten asiko
besteak asi artean. Aboan jana daukanean ez du urik
artuko, eta edan-aur'etŕk eta atzetik ezpañak ezpain-zapiz
garbituko ditu .
Ume ondo ezia, nunai ondo ikusia izango da . " (op . cit. : 11 .) .

Aurreko aipamenean ikusten den bezala, esaldi laburrez eta ulerterrazez osaturiko

testuak dira, zailtasun handirik gabeak eta ilustrazio ugariz lagunduak. Jantziei

buruzko testuan argi baino argiago ikusten da idazkera eredu hori :
"Neguan, jantzi lodiagoak erabiltzen ditugu. Jantzi
beroenak, artilezkoak dira . Artilea ardiaren ileaz egŕña
da.

Udaran jantzi ariñagoak erabiltzen dira . Eunaz eta oyalaz
egiten dira gure jantzi edo soñekoak.
Abarkak dira . . ." (op. cit. : 20.)

Badira bestelako irakurgai batzuk, literatura ez izan arren kontakizunean

oinarritzen direnak, "Ondartzan" bezalakoak (op . cit . : 94 .) . Baina literatur testuak

aurkitzeko, Elizanbururen eta E . Arreseren poemetara eta Iturriagaren alegietara jo

beharko dugu . "Artzaya eta ardiak" (op . cit . : 40 .), "Sugea eta nekazaria" (op . cit . :

60 .), "Aizkora eta kirtena" (op . cit . : 87.),"Azeria eta matsak" (op . cit . : 128 .) eta beste

batzuk aurki ditzakegu Iturriagaren alegien artean ; poemak, aldiz, "Nere etxea" (op .

cit . : 29 .) "Egunsentia" (op . cit. : 75 .), "Euskalerria" (op . cit. : 98.) eta antzekoak ditugu .

Nahiko poesia deskriptiboa da; ikusi bestela E . Arreseren "Ekaitza" izenekoa :
Estaltzen dute zerua odoi izuga riak,
guzia dar-dar ipintzen turmoi dunbotslariak ;
bildutzen gaitu gau ŕ'lunean tximistargiak,
t'ez gutxiago ondorenean jazar aundiak.

Zatitzen ditu aizeak gogor mendŕburuak;
u "ratzen bean ujolak alor oparotsuak ;
jasa bizia dakar berela ekaitz-oyuak
misto suminkor latza bezela sube-txistuak .
. . .(op . cit. : 84.)

189
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Aipaturiko elementu literarioez gain, badira zenbait ipuin, egile ezagunik ez

dutenak eta Lopez de Mendizabalek jaso zituenak ; kasu horietan guztietan ere,

ipuin hezitzaileak ditugu, moralejadunak ; esate baterako, "Bi goldeak" izenekoa ;

"Geldi egoteak eta alperkeriak, Ian egiteak baño kalte geyago egiten duela

erakusten digu ipui onek" (op. cit . : 54.) hitz horiekin ematen dio egileak bukaera

ipuinari .

Liburuaren azken testuetan Euskal Herriko kantak agertzen dira, eta liburuko azken

lerroetan, aurkibidearen aurretik, egileak liburua egiterakoan izan zuen asmoa

ageri da :
"Ene umetxoak! Idaztitxo ontan ikasi dituzuten gauz onak
gogoan artu itzazute, eta etzazutela beñere aztu Jakintzak
eta Zintzotasunak batez ere, ematen diotela gizonari
izenik onena" (op . cit_ : 140.) .

Hitz hauetan laburbiltzen da liburuaren asmo hezitzailea . Literatur ikuspuntu

batetik bertan agertzen diren 9 poesiak eta 12 ipuin edo alegiak dira aipagarrienak .

Argi eta garbi ikusten da liburu hau ez dela haur literatur lana ; testuen %20ak ere

ez dira literaturazkoak, liburuaren helburua hezitzailea da ; praktikotasuna eta

ulerterraza izatea balio estetikoen gainetik daude . Hala ere, Xabiertxo oso liburu

garrantzitsua izan da euskal haur liburugintzan, belaunaldi oso baten irakur liburua

izan da eta bere helburua ez bazen ere, balio izan du zenbait pertsonarengana E .

Arreseren poesiak eta Iturriagaren alegiak tristarazteko .

Ixaka Lopez-Mendizabalek, liburu horiez gain, Martinez Sierraren antzerki labur

bat euskaratu zuen : Seaska-Abestia (1932) eta erleei buruzko liburu bat plazaratu

zuen 1933an : Erleak, bere bizitza eta ohiturak .

Hasiberrientzako liburuak alde batera utzita, gaztetxo eta helduentzat ere egokia

izan daitekeen beste liburu bat aurkitzen dugu garai horretan : Belaustegi

Jauparijaren Zugatza .

19 orriko liburutxo hau zuhaitzei buruzko saio liburu bat da .
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Adan eta Ebak zuhaitz batetik hartutako fruituaz, Gernikako arbolaz eta antzeko

aipamenak egin eta gero, Zuhaitza eta Gizakiaren arteko harremanaz ari zaigu

idazlea .

Liburuxkan aipatzen diren ideia asko, basamortuak, eguraldi aldaketa, oreka

naturan, naturaren erabilera ekonomikoa, eta abar, gaur egungoak ere badira .

Gezurra dirudi 1930ean argitaratutako liburuxka honek, Zugatza honek, gaur

egun duen gaurkotasunak.

Dena den, eskolarako materialetzat har daitekeen liburu honek ez du zerikusirik

literaturarekin, eta barneko ilustrazio eta irudi ezak adierazten digu nolakoak ziren

mende hasierako argitalpenak euskaraz ; edizioan testuak zuen garrantzi guztia .

Zugatza liburu honetan 3 . orrian dagoen "Egotxiako'pagua"ren argazkia dugu irudi

bakarra .

Itzulpenak. Garaiko korronteen isla .

Itzulpenek garaiko literatur korronteen nondik norakoa azaltzen dute, edo

baliagarriak gerta daitezke azalpena emateko orduan . Egia da euskaraz, duela

gutxi arte, itzulpen tradizioan lan gehienak erlijiosoak izan direla ; "banaka batzu

baizik ez dira erlijioaz kanpoko gaiak darabiltzaten itzulpenak" dio Xabier

Mendigurenek (1981 : 975) euskal itzulpengintzari buruz . Era berean, gerra aurreko

garaian "purismoaren eraginez burututako itzulpenek eten nabaria suposatzen

dute, oro har, aurreko usadioarekiko .( . ..) batez ere Bizkaian, gerraurre eta

gerraondo hurbileko erizpide purista" omen dago Mendigurenen ustez (op . cit . :

976) .

Baina purista izan ala ez, 1927an O. Wilderen ipuinak euskaratu ziren, haur eta

gazteentzat egokiak diren itzulpenei ekinez . Bost urte beranduago Croceren

Bertolda'ren maltzurkeri zurrak eta Bertoldin'en txaldankeri barregarriak liburua

kaleratzean sei ziren haur eta gazteentzat eginiko itzulpenak . Sorkuntzan gertatzen

den bezala, herri ipuinak, helburu hezitzailea dutenak edo nekazari giroko kontuak,

umoretsuak, izan ziren euskaratuak. Agian, O. Wilderen ipuinak eta Tormes'ko itsu-
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mutila gelditzen dira arestiko sailkapen horretatik at, bataren poetikotasuna eta

bestearen pikareska ez baitira oso zabalduak gure artean .

Zenbait testutan, itzulpenetan, nabaria da asmo moralista; beste batzuetan, aldiz,

erromantizismoaren ondorioa argi ikusten da . Hala ere, itzulpenek kalitatezko

literatura ekarri zuten gure letretara, sei urte laburreko epean izan bazen ere .

Oskar Wilderen poetikotasuna .

1927an Joseba Altunak euskaraturik Oscar Wilde idazle irlandarraren zenbait ipuin

argiratu ziren euskaraz . J. Altunak (Wilde, 1927 : 5) dio Oscar Wilde "idazle

ospetsubaren ipuin batzukaz txorta bat egin" duela eta, egia esan, The Happy

Prince (1888) eta A House of Pomegranates (1891) liburuetan agertzen diren

hamar ipuinetatik sei ezagunenak itzuli zituen ; hain zuzen 1987an Elkar

argitaletxeak plazaratutako Printze zoriontsua eta beste ipuin batzuk liburuan

agertzen diren sei ipuinak .

Literatur aldetik balio handiko ipuin hauek, idazlea hil eta handik 27 urtetara

kaleratu zituen J . Altunak aurrenekoz ; eta gustua, atsegina eta plazerra

sentiarazteko asmoz egin bazuen ere, euskararen aldeko ekintza eta

irakaspenerako baliagarriak zirelakoan itzuli zituen, liburuaren hitzaurrean ondo

azaltzen den moduan :
"lpuñok mamintsubak dira, irakaste andikuak. .. Dana-dala,
gure Ama Euzkereari opari txiki au egin gura ixan dautsot,
orren biarra, ¡biarr andija gero!, daukolako" (op . cit. : 5) .

Ipuinetan irakaspen morala agertzen zaigu, "Bakaldungai zorijontsuba" (geroago

Iñaki Mendigurenek "Printze zoriontsua" itzuli zuena) ipuinean eskuzabaltasuna,

eta jendearenganako maitasuna erakusten zaigun bezala, "Urretxindorra ta

larrosa" ipuinean heriotzarainoko maitasun sentimenduak agertuko dira . Baina

Oscar Wilderen idazlan hauek, aipatu irakaspena edo helburu hezitzaile horrez

gain, badute atseginerako, plazerrerako eta literaturarako joera. Joseba Altunak

berak dio hitzaurrean nola disfrutatu zuen ipuin hauek irakurriz : "Eurok irakurrten

ordu asko igazi edo pasau yataz atsegiñez" (op . cit . : 5) .
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Beste aldetik, liburua Ander Jauregibeitiaren ilustrazio zainduez agertzen da

txukundurik . Literatur kalitatea zaintzen zen bezala, liburua produktu gisa,

elementu erakargarri eta entretenigarri gisa zaindu zen . Helburu didaktikoa eta

euskararen beharrei erantzutea izanik liburuaren asmo nagusiak, kalitatezko

idazlan literario baten bidez burutu ziren asmo horiek .

Schmid-en erromantizismoa .

1929an G. Manterolak Cristoph Schmid idazle alemaniarraren zenbait ipuin

kaleratu zituen lpuñak izeneko liburuan. Bertan 21 kontakizun labur bildu zituen .

Bost urte beranduago, 1934an bigarren argitalpena egiterakoan sei ipuin gehiagoz

osatu zuen edizioa, liburuaren sarrera oharrean azaltzen zaigun bezala :
"idaztitxo onen lenengo irarkaldia 1929'n argitaldu zan,
eta euskelzaleen eskariari erantzunaz berriro, zerbait
geituta, argitaltzen dogu" (Schmid, 1934: 5) .

Manterolak C . Schmid idazleari buruz hitz egiterakoan kanonigoa zela esaten digu,

eta bere idazlanetatik "laburrenak aurkeratu ditugu, gastetxoentzat aukerakoak

diranak."(op . cit . : 5) .

Cristoph Schmid (1768-1854) apaiza zen eta Ausburgon kanonigoa . Eskola

katolikoetako haurrek irakurgairik ez zutela eta, idazteari heldu zion . Bere

lehenego liburua 1801 ean argitaratu zuen eta dozena erditik gora idatzi zituenetan

istorio moralak eta erlijiosoak landu zituen, ukitu erromantiko eta itxaropentsuaz .

G . Manterolak eginiko edizioan (1934koa hartuko dugu kontutan, osatuena delako)

27 kontakizun labur agertzen dira, batzuk ipuin tradizionalen kutsukoak, baina

gehienak gertaera zehatz baten narrazioa direnak . Kontakizun guztietan moraleja

bat agertzen da bukaeran, liburuaren helburu moralizantea adieraziz . Argi eta

garbi dago liburuaren lehen asmoa hezitzailea dela; gazteak, gaztetxoei

zuzendutako liburua baitugu, hezitzea moral eta formazio erlijiosoaren baitan .

Kontakizun gehienak gertaera edo egoera baten islaketa besterik ez dira (zerurako

bizi behar dela, borroka eginez gero galdu egiten dela, hobe dela pobre eta

zintzoa izatea aberatsa eta gaiztoa baino, eta abar) eta alde horretatik agertzen da



194

bukaerako moraleja ; liburuko lehenengo ipuinean bertan "Galburuak" izenekoan,

honako hau dugu bukaeran : "Ezyakiña arroa izaten dokan lez, apal-apala dok

yakituria" (op . cit . : 8) .

Badaude txistearen formulatik hurbil dauden kontakizunak ere, "Aza aundi bat"

gezurtien arteko ipuinean bezalaxe, edo umorea dutenak "Kea ta diru-tintiña",

esate baterako. Hala ere, zerbait azpimarratu beharko bagenu liburu honetan,

helburu moralizatzaile hori alde batera utzita, baserritar giroan kokatutako

kontakizunak direla esan beharrean aurkituko ginateke. Antzinean, errege garaian

kokatutako gertaera bat salbu, gainerako guztiak nekazari girokoak dira, eta badira

mundu edo giro horren aldeko loreak ere :
"Gauza zoragarrienetakoa, zinez, ara erdian dagon erritxoa,
inguru gustian

	

arnari

	

zugatzak

	

dauzala .

	

Gauza
atsegingarrienetakoa, usain gozoz aizea betetan daben
loraz beterik, zugatz oneik udabarrian ikustea .
Eta gustiz ikusgarria, zugatz adarrak, udagoyenez, madari,
sagar eta okaranez zamauta ikustea .
Txori askok euren enbor eta adarretan, inguruko pagoetan
lez, abiak egiten zituezan, txorrotxio gozoz aizea betetzen
ebelarik" (op . cit. : 33) .

Era berean, bada gertaera xelebre bat Peru Abarkaren ildotik jotzen duena .

"Arrautzak" izeneko kontakizunean, baserritar bat eta honen seme jakintsuaren

arteko elkarrizketa bat azaltzen zaigu . Semeak plateran dauden hiru arraultzen

aurrean, bost direla erakutsi nahi dio aitari bere erretolika eta hitz dotore eta

jakintsuak erabiliz ; horren aurrean baserritarraren pragmatismoa dugu :
"Ederto -esan eban aitak eskura azpilera luzetuaz- . Nik
ba, yango yoadaz ŕru arrautzak eta beste biak euretzat . "(op .
cit . : 36) .

Literaturtasunetik begiratuta, oso apala da, eta beti helburu hezitzaile eta

moralizatzailearen menpe . "Lilia" izeneko ipuinean, Koldobide izeneko neskatila

hilaren eta lili baten arteko paralelismoa gertatzen da, lehenago aipatu helburua

argiago ikusteko :
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'Baña gero, li/u lur obera aldatua, baratzaren apaingarri
bŕurtu zanean, Koldobike pozez bete zan, eta aldatu
nebatako eskerrak egin eustazan . Ama samur orrek ba, ez
egizu negarrik egin, negar egin bea ŕean poztu zaitez .
Lurretik aldatua izan arren, zeure alabatxoak ez ete dau
dis-dis egiten zeruan gotzonen artean?"(op. cit. : 10) .

Beste zenbait gertaera ipuin tradizionalen eremutik hartuak izan dira "Arbia",

"Baserritar maltzurra ta bere zaldia", . . . baina guztietan ematen dira ezaugarri

batzuk, elkarrizketa ugari, ekintzari garrantzia, motzak izatea eta garbizalea izanda

ere erraz ulertzeko moduko hizkuntza . Bestalde, kontakizun guztien hasieran

ilustrazio bat ageri da, gertaera samurrago ulertzeko eta gogoratzeko ere .

C. Schmid-en liburu hau erdaraz baino mende bat beranduago iritsi zen euskal

letretara, ehun urte lehenago Schmidek zuen asmo berberarekin : euskal haurrei

irakurgai entretenigarri eta hezitzaileak eskaintzea . Kontuak ateraz gero, ipuin

hauek B. Mogelen lpui onac kaleratu ziren garaian idatzi ziren, gutxi gora behera,

eta haiek bezala moraleja dute oinarri, haiek bezala itzulpenak dira, baina oraingo

honetan literatur elementuen aberastasuna handiagoa da . Dena den oso urruti

gaude garai hartan bertan zeuden rantziako P . Castor-en didaktismo zaindutik

edo Espainiako Antoniorroblesen literatur konzeptutik .

Itsu-mutila, klasiko bat euskaraz .

Nikolas Ormaetxea, Orixe, izan da askorentzat euskal letrek beren lehenengo

laurehun urtetan eman duten idazle garrantzitsuena . "Orixe vino a ser para los

cultivadores y amantes deI euskara algo así como el divo, el símbolo o

encarnación de sus ideales ." dio Villasantek (1979 : 418) .

Orixek hizkuntza literaturarako tresnatzat hartu zuen ; euskalki ezberdinak ondo

menperatu eta gero, hizkuntza literaturaren beharretara moldatzen aritu zen :
"Sus recursos han sido muchos : su acierto en la formación
de palabras, signos precisos y transparentes de nuevos
conceptos( . .) el gran secreto de su estilo está
probablemente en lo más sencillo : en la certera utilización
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de las posibilidades expresivas de la considerable libertad
que admite la lengua en el orden de las palabras ."
(Mitxelena, 1988: 151) .

Hain zuzen, hizkuntzaren erabilera horrek eman dio bere zenbait lani eta itzulpeni

haur eta gazteentzat ere aproposa izatea . Egia esan, batez ere hiru lan aipa

daitezke haur eta gazteentzat egokiak edo bereziki eginak : Tormes'ko itsu-mutilla

itzulpena eta Leoi-kumea eta Mamutxak ipuinak .

Gaztelerazko literaturako klasikoaren itzulpena dela eta, honako hau dio

Villasantek :
"Orixe realizó esta traducción para demostar a los
archipuristas, neologistas y reformistas del tiempo que se
podía escribir guardando fidelidad a la lengua popular y
tradicional." (op . cit . : 419) .

Ez dugu uste horregatik bakarrik euskaratu zuenik gazteleraz horrelako arrakasta

izan zuen liburua ; O. Wilde, Grimm, Schmid eta beste idazleen lanak euskaratzen

ari ziren garaian Orixek bere alea jarri nahi izan zuen, helduentzat eta baita

gazteentzat aproposa den liburua euskaratuz (hurrengo urtean kaleratu zen

Mistral-en Mireio euskeraz, Orixek berak itzulia) .

Tormes ko itsu-mutilla liburuaren hitzaurrean irakurlearen atsegina bilatzen du

itzultzaileak, eta hori XX . mendea arte ez da ikusten liburuetan : " . . . ba leike bada,

norbaitek irakurriz atsegiñ artzea, ta irakurgai sakon-bila ez dabizanai atsegiñ

emotea ." (X.X ., 1929b : 3).

Liburuaren eskaintzan ikusten da euskaltzaletasun sentimendua :
"Arturo Campŕón Yaun bizien artean euskaltzalerik
zaarrenari, egilleak opari apur au biotzez eskeinten
deutso ".

Baina Orixek ez du euskararen salbazioagatik, hizkuntzaren edertasuna agerian

jartzeagatik edo bere jakituria erakusteagatik idazten, bere helburua

irakurlearengan atsegina eta entretenigarritasuna bilatzea da. Testua ondo

irakurtzen da, zailtasunik gabe, hizkuntza herrikoia erabiliz, . . . ez da nabaritzen

beste hizkuntza batetik itzulita dagoenik . Ikusi bestela, ondorengo pasarte hau :
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"Ondo artu eben danak aren esana, ta larritu zan nagosia,
ta andik aurrera ez eban lo nasai egiten. Zedenaren otsa
gabez entzun-adioro, sugea irudi yakon kutxa-zura yaten .
Berela yagitzen zan, eta, sugearena esan eutsoenean,
bururko ondoan eukon makilla bategaz, kutxa gaixoari
egundoko makilkadak emoten eutsozan, sugea ikaratuko
ebalakoan. Zaratagaz auzokoak itxartzen ziran, eta niri ez
eustan lo egiten izten . " (op . cit. : 55) .

Tormes'ko itsu-mutilla ez zen gazteentzat apropos eginiko liburua, baina bai

gazteek gustora irakurtzen duten lana. Alde horretatik, mende hasieran haur eta

gazteentzat eginiko itzulpenen barnean kokatu beharko genuke liburu interesgarri

hau .

Grimm anaien ipuinak .

1929an ere, Grimm anaien ipuinen bi bilduma argitaratu ziren euskaraz . Batean

berrogeita hamar ipuin biltzen ziren eta Legoaldi (Larrakoetxea) izan zen

euskaratzailea. Bestean, berriz, hamalau dira batutako ipuinak eta Joseba Altuna

itzultzailea .

Legoaldik euskarak behar zuelako egin zuen itzulpen hau, euskal haurrei gustuko,

atsegineko testuak eskaini nahian :
"Euskerearen areriorik kaltegarrienetaikoa yaun eta andiki
euskotarrakandiko otz eta mukertasuna izan da .
Asabakandiko mintzoari euren yauregietako ateak itxi-itxi
egin dautsez, edo zabaldutekotan be, betozko ŕlunagaz
arturik, edozein erderaren mirabe erabili dabe .
Oso pozik eta esker oneko daukazue, ba, euskerea, zeuon
yauregiko ateak zabal-zabaldurik, orren abegi txeratsua
egin dautsazuelako . Baita euskaldun ume guztiak be
eskarka dozuez, zuok bide zariela, Grimm anayen ipuin
polit-ameskarriak irakurri daikiezalako"
(Grimm, 1929a : 3) .

Liburuaren eskaintza ere, bi haurri zuzenduta dago: "Uriarte ta Gangoiti'tar

Nekanetxo ta Iñakitxo'ri" (op . cit . : 3) .
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Bilduma honetan Grimm anaien ipuin bildumako ipuinik ezagunenak aurki

ditzakegu : "Otsoa ta zazpi aumeak", "Txapelgorritxo", "Yulitxo ta Libetxo", "Auts-

ontzi", "Edurnetxo", eta abar . Hon bai, eskaldunduta izen eta toki aldetik . Hdnsel eta

Greteli Yulitxo eta Libetxo izena ematen dien bezala, Legoaldik ez du inolako

eragozpenik ipuinak gure artean kokatzeko, horrela aurki dezakegu "Durango'ko

erri-abeslariak" ipuina, edo "Alako baten aita Bilbora yoateko zan ta albazaizun biai

ia zer ekarriko eutsen itaundu eutsen" (op . cit . : 151) bezalako pasarteak.

Ipuin batzuetan bada itzultzaileak gehitutako ikaskizunik, "Txakurra ta belea"

ipuinean gertatzen den bezalaxe ; ipuin horren bukaera honela agertzen da : "Ipuin

onek auxe irakasten dausku : indar gitxikoa dalata, etxako fiñori kalterik egin bear"

(op . cit . : 218), jatorrizko ipuinean aldiz, "Der Hund und der Sperling" izenekoan, ez

dago horrelakorik .

Dena den, 325 orrietan biltzen diren ipuin hauek osatzen dute oraingoz, Grimm

anaien ipuin bildumarik osoena euskaraz .

Joseba Altunak eginiko antologian hamalau ipuin batzen direla esan dugu

lehenago ; itzultzaileak hasiera-hasieratik gogoratzen digu bere aurreko itzulpena :
"Emen naukozu barriro, irakurle euzkelduna . Len Wilde'ren
ipuin mamintsubakin etorri nintzakixun . Orain, ostera,
Grimm anayen ipuin politakin natorkixu" (Grimm, 1929b :
5.)

Grimm anaien ipuinak ezagunak direla mundu osoan eta orain euskaraz aurkezten

dizkigula diosku Altunak hitzaurrean :
"orain janzki barrijagaz jantzita datorkixuz: euzkel-
jantzijagaz. Ele (berbeta) gustijakin apainduta mundu-ziar
dabiltzan ezkero, ¿zer dala-ta ez apaindu Euzkeragaz be?"
(op . cit. : 5) .

Eta Legoaldik haurrentzako ipuinak direla, edo haurrei eskainitako ipuinak direla,

dioen bitartean, Altunak adin guztietarako ipuinak direla esaten du hitzaurrean :
"Grimm'en ipuiñak eztira umientzako bakarrik Gixon eginak
be irakurri daikiez, astija gozaro emoteko baño ezpada be"
(op . cit . : 5)
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lpuñak liburu honetan ere Grimmen ipuinik ezagunenak biltzen dira : "Antxumiak

eta otsua", "Edurne zuriñe", "Txanotxu gorrija", "Brema'ko abeslarijak", eta abar .

Altunaren itzulpeneko pertsonaiak Kepa eta antzeko izenez ezagunak izanik ere,

gertakariak behintzat Breman jazotzen dira .

O. Wilderen ipuinekin gertatzen den bezala, argitalpen honetan ilustrazioak

garrantzi berezia du. Legoaldiren antologian Hermes izeneko baten irudiak

agertzen dira, baina Altunaren honetan Ander Jauregibeitia dugu berriro ilustrazio

ugarien egilea .

Edizio aldetik Legoaldirena, nahiz eta haurrentzat izan teorian, biluziagoa da ;

Joseba Altunak eginiko honek, berriz, egokiagoa ematen du haur eta gazteentzat,

zainduagoa .

Bertolda eta Bertoldin, atsegina eta piperduna .

1932an ikusi zuen argia euskaraz Bertolda'ren maltzurkeri zurrak eta Bertoldin'en

txaldankeri barregarriak, G. C. della Croce idazle italiarraren liburuak . Bernarta

Garrok, Otxoluak, lehendik kaleraturik zituen ipuintxo hauek Euzkadi egunkarian,

baina "erderaz dauan zabaltasunaren bidez euzkerearentzako onura apur bat

ateraitiarren" (Croce, 1932: 3) erabaki zuen liburu gisa plazaratzea .

Bertoldo'ren . . . Ian hori XVIIL mende hasieran, 1620an, argitaratu zen Italian ;

Basileren Pentamenore o lo cunto de li cunti baino urte batzuk beranduago, eta

hem ipuinen egitura hartu beharrean, umorezko pasadizo bilduma dugu . Euskal

tradizioan Peru eta Marixe bikoteak bete duenaren parekoa. Baina sarri gertatzen

den legez, haurrentzako diren idazkietan ez da jatorrizko aldaera mantentzen,

Otxoluak hitzaurrean azaltzen digun bezala :
"Umientzako ustez egiñiko irarkaldi berezi batekua da, ta
Della Croce'ren lanak berez edo irarkaldi askuaren erruz
itxasita darabiltzan zatarkeritxu batzuk, moztu egin dituz,
eta oraingo adijan gogaikarri lixakezan ipuin eta esakuna
batzuk be kondo-kondotik atera ta kendu." (op . cit. : 4) .
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Garbiketa eta itzultzailearen oniritzia jaso ondoren, Euskal Herriko neska-mutilek

irakurri ahal izango dute liburua :
"Beraz, ene irakurle on orrek, ezeren kezka baga ta txarrik
aurkituko eztozunen ardura barik irakurri daikezu
euzkerazko idaztitxu au, ta, era berian, naiz-ta edozein
umekondori be irakurteko emon, umientzako batez be
antolaturiko batetik euzkeralduba dalako, ta
euzkeraldueran antolatzalien asmua neure gogo ixan
dodalako . " (op . cit. : 4) .

Baina, itzulpen honen helburua atseginaren bidez irakastea da ; hots, literaturaren

erabilera pertsonaren garapenean txertatzea . XVIII . mendean Europan hainbatetan

entzundako iritzia errepikatuko digu liburuaren itzultzaileak hitzaurrean :
"Atsegin ixan ; atsegin egin . Atsegin egiñez irakatsi, esan
darue antxiña-antxiñatik, eta idaztitxu onek ezer
jakingarririk edo ikaskarririk beronengan baldin ba 'da u,
erarik atsegingarrienaz irakasten dauala deritxot . " (op .
cit. : 4)

Egia da liburua XVII . mende hasierakoa dugula, eta XX . mende honen hasieran

euskarak bizi zuen egoera dela eta, irakatsi nahi hori hor dagoela . Baina Xabier

Mendigurenek 1986an eginiko edizio berri batean dioen bezala : "Otxoluak

eskainitako euskal testua inork ez du ukatuko atsegina eta piperduna ez denik ."

(Croce, 1.986 : 4) .

Bertoldo eta Bertoldino, aita-semeak zorrozkeriaren eta inozokeriaren irudiak dira,

bata bizkorra eta azkarra izango da, bestea, aldiz, tentela . Baina bai batean bai

bestean, irakurleak disfrutatu egingo du pertsonaia horiei jazotakoak irakurriz . 183

orritan zehar hamaika gertaeraren lekuko izango gara, baina hauen laburtasunak

eta testuen arintasunak erraztu egingo dute irakurketa .

Otxolua mundakarrak itzulpenaren ostean 52 orriko hiztegia plazaratu zuen, berak

asmatutako hitz asko tartean zirelarik :
"ltz-barri edo <neologismo> asko aurkituko dozube, eta
batzuk, neuk asmaurikuak bai'liran, neure ixenordia albuan
dabela . " (op . cit. : Ill)



201

Dena dela, itzulpen hau, garai bereko beste zenbait idazlan klasikoren euskal

itzulpenekin batera, literatur tradizio bat egin nahian ikusi behar da . Haur eta gazte

literatura eraikitzeko behar zen urrats garrantzitsua .

Celia . Haur literaturaren duintasuna .

Euskaraz urrats txiki baina garrantzitsuak ematen ziren bitartean, gaztelerazko haur

eta gazte literaturan aurrerapen nabarmenak egin ziren . Antoniorrobles edo Elena

ortún bezalako idazleek beren garairako oso berriak ziren lanak idatzi zituzten ;

testu zainduen bidez eta didaktismoa bigarren edo hirugarren maila batean utziz,

kalitatezko literatur lanak plazaratu zituzten .

Antoniorroblesen ipuinetan modernitatea ikusten da, gaiak eta hauek tratatzeko era

oso irekiak dira . antasia, irudimena, jolasa, aurki daiteke bere ipuinetan . . .

didaktismoa nagusi zen garai batean . Bere ipuinen berrikuntzaren eta

gaurkotasunaren lekuko dira 1980 eta 1990eko hamarkadan berrargitaratu diren

antologiak .

Baina gerra zibilaren aurretik pertsonaia bat gaztelerazko haur eta gazte literaturan

ezaguna baldin bada, hori Celia dugu .

1928an, Elena ortunek (Encarnaciones Aragoneses Urquijo) Blanco y Negro

aldizkarian argitaratu zuen bere lehen testua : "Los milagros de la vida corriente" .

Aurreneko idazlanetik egilea haurren eta helduen arteko bereizketan,

lehenengoen alde jarri zen :
11

-¿ Sabeis por qué están tan tristes y aburridas las
personas mayores? Pues porque nada les interesa . Como
han visto muchas veces salir el sol, volar los pájaros y
correr el agua, se figuran que todo ello es lo más natural
del mundo. En cambio tú, como tienes los ojos nuevos,
estás siempre asombrado . . .
Yo he de esperar que tú me preguntes . Te contaré por qué
anda el reloj, por qué se enciende la luz (. .) por qué corre
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el agua por los arroyos (. . .) Y tus ojos, que ahora son
nuevos, no envejecerán nunca. Porque siempre preguntarán
por qué. Y no te aburrirás jamás como se aburren los
mayores," (Bravo-Villasante, C., 1986: 9) .

1928ko abuztuaren 5ean "Celia dice . . ." sailari ekin zion Elena ortunek. Horren

ondorio izan ziren neskatila azkar eta bizkor hori protagonista duten liburuak . Celia

enfant terrible bat da, bururatzen zaiona esanez irakurlearen irribarrea sortarazten

duen neskatxa .

Elena ortunek igandero argitaratzen zituen bere lanak aldizkarietan, eta 1929an

Celia: lo que dice izeneko liburua plazaratu zuen . Honekin eman zion hasiera sail

bati, hurrengo hogei urtetan kaleratu zuen sail bati alegia .

Bartolozzi, Antoniorrobles, López Rubio, Manuel Abril, Magda Donato, . . . urrezko

garaia bizi zuen gaztelerazko haur literaturak Celia plazaratu denean, eta ordu

arte gaztelerazko haur literaturak izan ez zuen mailan jarri zuten . Didaktismoa

alboratuz, atsegina bilatu zuten haur liburuetan, plazerra eta entretenigarritasuna

irakas nahiaren gainetik jarri zuten idazle horiek . Calleja argitaletxeak antzeko

aldaketa hartu zuen bere politikan :
"Tal cambio quedó reflejado en los fondos de la editorial
Calleja, cuando en ese año -1917- decidió sustituir en
sus series las obras de intención instructiva por otras de
declarado tono recreativo . Era un revelador sintoma de que
la edición de libros infantiles elegía una vía de apoyo a
caminos más libres y renovadores para la literatura
infantil, lejos de las imágenes anteriores de una impuesta
conveniencia educativa ." (García Padrino, 1992 : 20) .

Celia bere garaiko neskatxa bat da, baina obra hauek kostunbrista baino zerbait

gehiago dira, haurraren barne psikologian sartzen da egilea, haren arazoak,

bizipenak, kontatuko ditu . Umorearen erabileraren atzean, gizarteari eginiko kritika

ezkutzatzen da . Garcia Padrinok dioenez (Bravo-Villasante, et al. 1986 : 31)

gaztelerazko haur literaturari duintasuna eman zion Elena ortunek Celia liburu

sail honekin .
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ortunek haur hizkera zaindu zuen bere testuetan, elkarrizketari garrantzi handia

eman (bere senarra, Eusebio Gorbea, idazlea zen, zenbait antzerki lan idatzi zituen

eta Elenari irakatsi zion elkarrizketaren erabilera testu literarioetan), eta

folklorearen mundura ere hurbildu zen . Bere ipuinak ahoz kontatzeko ipuinak dira,

herri ipuinen hasierak eta bukaerak dituzte; baina fantasian murgildu beharrean

errealitatea islatzen dute . Garaiko errealitateari, gizarteari, harremanei kritika

ironikoa, zazpi urteko neskatila baten ikuspegi inozentetik kontatua.

Celia sailaren iturri literarioak ikusiz, egilearen irakurlezaletasuna nabarmentzen

da. C. Bravo-Villasantek dioenez (op . cit . : 15) :
"Celia se inspira en Las mil y una noches, en los cuentos
de hadas, en las novelas de Julio Verne, en los libros de
Robinson y en todos los cuentos infantiles más famososo . "

1929 eta 1951 bitartean 26 titulu plazaratu ziren Celia sailaren inguruan . Denak ez

dira Celiari buruzkoak, badira Cuchifritin, Matonkiki eta Mila protagonista

nagusitzat dituzten liburuak, baina modu batean edo bestean Celia agertuko zaigu

horietan . Pertsonaia baten inguruan eginiko liburuak baino gehiago Celiaren

familiaren inguruan eraikitako obrak ditugu . 1935ean, esate baterako, idazleak

Celiaren protagonismoa aldatzea erabaki zuenean Cuchifritin hartu zuen bere

lanetarako protagonista nagusitzat :
"¡Adiós, mamaíta; adiós, papaitoi. . . ¡Adiós, Cuchifritín,
guapo!. . .¡Adiós todos vosotros, que sois mis amigos desde
que era pequeñita! . .. Ya soy mayor; mis aventuras de niña no
pueden continuar más tiempo. .. Lo que antes os hacía
gracia ya no lo tendrá . . . Ahora mi madrina os va a contar
las travesuras de Cuchifritín y me vereís pasar a través de
ellas como un niña buena y razonable . .. ¡Adiós!" (aip. Bravo-
Villasante, op . cit. 44) .

Ez zen hori izan Celiaren agurra. Lau urte beranduago, beren ama hil zela eta,

Celiak familiaren ardura hartu behar izan zuen Celia, madrecita nobelan .

Elena ortúnek irakas nahitik aldegin eta entretenigarritasuna bilatu zuen bere

lanetan, horretan eta garaian suposatu zuen aurrerapenean oinarritzen da bere

balioa. Mantonkiki bere protagonista dugu gaztelerazko haur literaturan
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aurrenekoetako antiheroea . Bere ironia, bere kritika, haurren ikuspegitik helduon

munduari eginiko kritika, oso aurreratuak ziren . 50eko hamarkadan bere liburuak

agortu zirenean Aguilar etxeak ez zituen berrargitaratu . Aurreratuegiak ziren

gerraosteko didaktismo girorako .

Erich Kastner . Korronte berriak .

XIX . mendeko abenturazko nobelen ostean, arrazionalitatea inposatu zen letretan .

antasiaren eta irudimenaren lekuan testu moralizatzaileak plazaratzen ziren ;

aspergarriak . . . Baina baziren izen bakan batzuk, gutxi batzuk, pedagogia baztertu

eta liburuaren balio estetikoa bilatzen dutenak. Aipaturiko Selma Lagerlbf edo

James Barrie ziren horietako batzuk, baita Erich Kastner idazle alemaniarra ere .

1899an jaioa, haur literaturako idazle handienetariko bat dugu . 1929an Emilio eta

detektibeak (Emil und die detektive) nobela poliziakoa idatzi zuen . Berlingo gazte

batzuek lapurreta baten egilea harrapatzea erabakitzen dute ; beren ateraldiak,

trebetasunak, jokabideak interesa ematen dio berez interesgarria den nobelari .

Emilio eta bere lagunak dira ikertzaileak, detektibeak, eta hirian zehar aritu dira

abenturak izanez .

Lehenbiziko aldiz haur batzuk dira protagonista nobela poliziako batean, beraiek

dira korapiloa askatuko dutenak .

Baina nobela horretan hainbat berrikuntza egonda ere, Maiatzak 35 (Der 35. Mai )

da, zalantzarik gabe, Kastnerren lanik interesgarriena . 1931 an kaleratutako nobela

honetan hurrengo hamarkadetan, haur eta gazte literaturan eman ziren aldaketak,

korronte berrikuntzak, agertzen ziren . elicidad Orquín ikerlariak (1983: 11) hauxe

dio nobela honi buruz :
"En 1931 se publica un libro que estando inmerso en l a
cultura de su tiempo será un precursor de una de las
tendencias más fuertes de la moderna literatura infantil .
Me refiero a El 35 de mayo del alemán Erich Kástner. Una



obra que hoy puede ser valorada en toda su dimensión,
desde una escritura surrealista, la mejor tradición
fantástica y el pensamiento utópico, con su invención de
ciuidades y proyectos de transformación social.(..) La
fantasía juega en este libro un papel muy similar al que
años después le otorgaría Gianni Rodar¡. La fantasía
entendida como inversión lúdica de lo cotidiano y estímulo
de la reflexión ."
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Liburuaren izenburutik bertatik igartzen da fantasiaren erreibindikazioa . Liburuaren

argumentuak ere didaktismotik ihes egin du, Ozeano Pazifikoari buruzko idazlana
izan behar duena abenturazko kontakizun bihurtzen da . Egoera surrealistak eta
fantasiazkoak garai hartako lanik berrienen aipamenekin nahasten dira. Bost urte
lehenago ritz Langek eginiko Metropolis pelikularena, esate baterako

"Elektropolis"en .

Erich K~stnerrek haur izanari uko egin gabe bizitzea erreinbindikatzen zuen ;

haurrari dagokion errespetua izatea, haurrari merezi duen literatura eskaintzea .
Horrela, filosofia berri horretan, ulertu behar da bere lana, haur eta gazte literaturari

egin zion aportazioa .

Komikigintzaren hasierak, aldizkarigintzaren hasierak .

Gaur egungo komikien jatorria bilatu nahi izanez gero, Erdi Aroko Müchener
Bilderbogen alemaniarrak edo Espainiako aleluiak, XVIII . eta XIX . mendeko Epinal
frantziarraren irudiak edo W. Busch alemaniarraren liburuetara jo dezakegu . Baina

haur komikien ugaritzea aldizkarigintzaren eskutik gertatu zen .
XVIII . mendean sortu ziren lehen haur aldizkariak Europako herri batzuetan, baina

XIX . mendea arte ez zen horien sendotzea gertatu . Burgesiak, haurrari buruzko
iritzi aldaketak, eta baita ere helduen prentsan dagoen zentsura estuak,

haurrentzako aldizkarigintza bultzatu zuten . 1832an, esate baterako, Emile de

Giardinek Le journal des enfants plazaratu zuen .
1899an Colinek kaleratutako Le petit rançais illustré aldizkariak 100.000 aleko
tirada izan zuen ; 1907an sorturiko L'Epatant -ek, berriz, 450 .000koa. 1917an TBO
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kaleratu zen Espainian, eta 1904an, ikusi izan dugun bezala, En Patufet aldizkari

katalana .

Aldizkarietan irudiak garrantzia handia du, eta horien ondorio dira komikiak.

Honelako aldizkari batean argitaratu ziren lehenbiziko aldiz Tintinen istorioak :

1929an Hergék argitaratu zuen gaztetxo abenturazale eta ikertzaile horren lehen

istorioa. Ideologia zehatz baten zerbitzurako izanik ere, Tintinek irudiaren eta

hitzaren arteko plazerra eraman zuen haur eta gazteengana .

Estatu Batuetan Walt Disney bere produktuak plazaratzen hasi zen 1923an, baina

1934an Europan banatu zuen Le journal de Mickey aldizkariari esker ekin zion

denok ezagutzen dugun istorioen, komikien eta pelikulen zabalkundeari . Eta Estatu

Batuetatik etorri zen komikigintzan aldaketa handienetariko bat, testua aurkezketo

era. Izan ere, irudia alde batetik eta testua azpian jarri beharrean, Europan egiten

zen bezala, irudian bertan sartzen baitzuten testua puxiken bidez . Ikusketa-

irakurketa bakarra dago, testua eta irudia, edo irudia eta testua . Alain Saint-Ogan,

1925ean, izan zen Europan puxikak erabiltzen hasi zen aurrenekoetakoa bere Zig

et Puce pertsonaien istorioetan, Dimanche illustré aldizkarian, hain zuzen .

Album ilustratua : pedagogismotik fantasiara .

Lehenengo Gerra Handiaren ondoren haurraren espontainatea bultzatzen zuen

pedagogi korronte berria zabaldu zen nazioartean . reinet, Decroly, Dewey,

Piaget, Makarenko eta abarren garaia izan zen .

1921 eta 1937 bitartean Paul aucher liburu saltzaileak dendan eta hezkuntza

arloan lan egin zuen, liburuak haurren interesetara egokitzen . Psikologia eta

pedagogia modernoan oinarrituz liburugintza aktiboa eta askatzailea bultzatu

zuen, haurra partaide bilakatu eta adieraztera bultzatzen zuten irudi liburuak

kaleratu . 1932 eta 1939 bitarteko epean laurogei album plazaratu zituen, hauen

kostua jaitsiz eta giza maila guztietara egokituz beren prezioa . Hala ere,

aucherren lanak ugaritze nabarmena izan zuen Bigarren Gerra Handiaren
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ondoren Père Castorren tailerra sortzean . Gaur egun, 1932an kaleratzen hasi ziren

Père Castorren album bildumak 500 izenburutik gora daude argitaratutik .

Albums du Père Castor horietan kontakizun fantastikoak -klasikoak nahiz berriak-

eta errealistak agertzen dira, baina azken hauetan errealitatearen ikuspegi fiktizio

samarra azaltzen zaigu, haurrak eta animaliak direlarik pertsonaia bakarrak .

Egia da didaktismoa presente dagoela album hauetan, "son unos álbumes con

maravillosas ilustraciones y textos complementarios, que favorecen la enseñanza

de numerosas materias didácticas ." (Bravo-Villasante, 1978: 134) .

Baina, didaktismotik ihesi, fantasiaren munduan Jean de Brunhof idazle eta

ilustratzailearen Babar bilduma dugu .

1932an, eta moda aldizkaritxo batean argitaraturiko pertsonaia, haur literaturaren

plazara irten zen . Babar elefantearen abenturek, oihanetik irten eta hiri batera

pasatuz, bi munduen arteko ezberdintasunak erakusteaz gain, gizakiok zibilizatuki

bizitzeko erakutsi behar dugun jarrera eta jokabidea azaltzen dizkigute . 1932an

kaleratutako 8abarren historia horren ondoren etorri ziren elenfate hori bera

protagonista zuten beste album batzuk . Gerra ondoren, Hachette argitaletxeak

Jean de Bnunhoffen semeari eskatu zion aitaren lanarekin jarrai zezan . Izan ere,

Babar sailean ekologia, ekonomia eta politika mailako arazoak diskretoki

planteatzen baziren ere, aukeratutako animaliak eta elefante horrek zuen

jokabideak, testuen umoreak eta amona jatorraren agerpenak, produktu guztiz

arrakastatsua sortarazi baitzuten . Babar elefanteak gizakion mundura moldatzeko

erakusten duen jokamolde inozentea, testuaren sinpletasuna eta grazia dira album

hauen aportazioa ; erabilpen didaktikoa alboratuz, fantasiaren mundura eraman

baitzuten liburugintza . Entretenigarritasuna eta plazerra bilatuz, liburu atseginak

sortarazi . Horixe izan da Brunhoffen ekarria 30eko hamarkadan .
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Euskal haur eta gazte literaturaren oinarriak .

1900 eta 1940 bitarteko epean euskal haur eta gazte literaturako oinarriak eraikitze

prozesua hasi bazen ere, kanpoko errealitateari so eginez gero, pobrezia handia

nabaritzen da euskal letretan . Pobrezia eta gabezia nabarmenak.

XIX. mendeko abenturazko nobeletatik, nonsensetik,

	

zientzia-fikziotik edo

fantasiatik ezer gutxi ikusten dugu gure letretan . J. Juaristik (1987 : 94) euskal

literatura, bere osotasunean, XIX . mendeko kostunbrismoaren pean jartzen du :
"las características de la narrativa euskérica del primer
cuarto de siglo -XX- serían las siguientes : dependencia de
los

	

modelos

	

costumbristas

	

e historicistas

	

del
«renacimiento eúskaro», temas y ambientes
preferentemente rurales, tendencia al idilio o, si se
prefiere, realismo «selectivo» que excluye -en función
de una moral tradicional y pacata- los aspectos
conflictivos y sórdidos de la realidad ."

Egia da gai aldetik ez zegoela aurrerapen handirik narratiban . Haurrentzako

eginiko liburuetan ikus daitekeen bezala, pertsonaia burgesia tradizionalak

bilatzen zuen irudiarekin, ideologiarekin bat zetorren : euskaltzalea, erlijiosoa,

zintzoa (gurasoei maitasuna eta obedientzia diena) . Jarrera hau ez zen euskal

letretan bakarrik gertatzen ; gazteleraz ere mende hasierako lehen hogei urtetan

fenomeno hau dugu :
"Las formas narrativas en prosa, dominadas por el
costumbrismo idealizado y por los esquemas de l a
divulgación científica o de la amena moralización,
insistían una y otra vez en los temas de la honradez, la
abnegación, el premio a las virtudes . . ." (García Padrino, op .
cit. : 40).

Horren adibide argia dugu Bartzelonako Editorial Libreria Religiosa izeneko

argitaletxeak kaleratutako liburuetan ageri zen mezua :
"Emocionantes,

	

instructivas

	

y moralizadoras"

	

eta
liburuaren argumentua azalduz erabilitako esaldiak :
"Novelas de instructivas aventuras." (Spalding, 1926 :
kontrazala) .
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Baina era berean, onartu behar da haurrentzako liburuetan ugaritze nabarmena

egon zela (liburu erlijiosoak, hezitzaileak, . . . baina horietan ere, kontutan hartzen da

haurra, lehenbiziko aldiz, haurrentzako liburu eskaintza zabal samarra dago

euskaraz) eta haur literaturan, kalitate eskaseko testuekin, kasurik gehienetan,

martxan jarri zirela zenbait jarrera sortzaile berri, bestelakoekin batera, urte

hauetan :

olklorea, haur psikologiaren ikuspuntua ikutzen hasten ziren liburuak

(Margarete'ren ames ixukorra, Anayak gara ), zientzia dibulgazioa (Gauzen

ikaskizunak umientzako), balore moralen aldeko mezuak (¿Amesa? Ipuin laburrak

umetxoentzat, Nekane edo Neskutzaren babesa), etab. Aberriaren aldeko mezua

oso erabilia izan zen euskarazko testuetan, baina gaztelerazkoetan ere baditugu

garai horretan horrelako adibideak ; ikusi bestela Coronado Muiños apaizaren Los

hijos del guía liburuan agertzen den esaldi hau :
"El patriotismo es, lindas niñas y vivarachos niños, una
virtud inmortal que puede llevaros a los mayores
sacrificios . . . " (aipatua, García Padrino, op . cit: 133) .

Ez dugu kalitate handiko testurik ; Kirikiñoren lanak eta herri ipuinen bilketak

garaiko literatur kostunbrista eta folklore lanen parekoak ziren, baina horietaz

aparte ez dugu lan nabarmenik . Koldo Mitxelenak berak (1988: 157) onartzen du

kalitate gabezia hau :
"La ficción no ha tenido gran cultivo entre nosotros, más
allá del relato oral. Se han elaborado reiteradamente sin
grandes pretensiones literarias temas populares, muchas
veces con tendencia moralizadora (. .) sobresalen (. .)
Pachico cherren, ( . .) lchtorio michterio, Suazter chokoan
(. . .) Manezaundiren ipuinak, Abarrak eta Bigarren abarrak . "

Euskarazko eskolarizazioa ez zegoen oso zabaldua, hainbat ikastola martxan jarri

ziren arren ; euskal irakurlegoa oso urria zen, oso gutxi ziren euskaldun

alfabetatuak, eta eskaerari erantzuteko moduko liburugintza baldin bazegoen ere,

eskaera ez zen oso handia. Gainera testu asko era ulergaitzez idatziak izan ziren .
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Ibarrek (1935 : 89) zenbait idazleren garbizalekeria aipatzean, irakurlea irabazi ez

eta bai urrundu egiten zuen jarrera salatu zuen :
". . . con la manía logicista y neologŕzadora de los puristas
se ha forjado no ya un estilo libresco más o menos
indigesto, sino una jerigonza, un verdadero argot que
tiene ya su nombre conocido -euskera berri-, el cual no
podía menos que empachársele al pueblo euskaldún, y que,
en efecto, la sensibilidad aún no embotada de éste rechaza
en todas partes por intruso, violento, artificial y
antipático . "

1936ko gerrak Hegoaldean eta Bigarren Gerra Handiak, gero, Iparraldean, eragin

zuzena izan zute euskal letretan. Herrialdeen pobreziaz, goseaz eta gabezi

egoeraz gain, Hegoaldean euskaldun zen guztiaren kontrako errepresioak hankaz

gora bota zituen ordu arte eraikitako oinarriak . Haur eta gazte literaturan oso Ian

gutxi izan arren, gerorako oinarriak eraikitzen ari ziren unean frankismoak

basamortu bilakatu zuen euskal kultura, liburugintza . Hala ere, haur eta gazte

liburuen produkzioa ez zen inoiz eten frankismoaren ondorengo booma arte .
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Hegoaldean gerra zibila galdu ondoren, eta Iparraldean Bigarren Guda Handiaren

eragina nabaria zelarik, euskal literaturak bizi izan duen garai ilunenetako bati ekin

zitzaion 1940an . Garai iluna diogu, ez lanen kalitate ezagatik, liburuak idazteko eta

ondoren plazaratzeko zeuden zailtasunengatik baizik . "Una larga travesía deI

desierto" izendatu zuen Juaristik (1987: 104) gerraostea. Ibon Sarasolak (1976b :

26-28), berriz, honela azaltzen du orduko egoera :

"Egoera bi aldeetatik da larria . Batetik, heriotzaren eta
erbesteratzeraren ondoriozko baxak erabakikorrak dira,
eta sobrebizitzen direnak, barnean nahiz atzerrian, ez dira
gauza egoera berriari taxuz buru emateko . Bestetik,
sobrebizitzaileok, hizkuntzaren erabilera (lehen
mementuetan are pribatua) galerazten eta behaztopatzen
delarik, beren espresabideaz basatiki gabetuak aurkitzen
dira. Heriotze-psikosis bat nagusitzen zaio euskaldungoari
(. . .) Baina inguruko pesimismo general eta giro ezin
gaiztoago horren aurrean etsi ez zuen belaunaldia euskal
literaturako garrantzitsuenetatik bat gertatzen da,
mementu hartan beharrezkoen zuzena eman bait zion hari :
segida bat . "

Haur eta gazte literaturan ere segida bat dugu hogei urte hauetan . Mende hasieran

ekindako bidea berregin behar izan zuten etsi ez zuten idazle apur horiek, eta

horrela, 1960an gerra aurrekoaren antzeko maila berreskuratu zen haur eta gazte

liburugintzan . Izan ere, Sarasolak beste testu batean dioen bezala, euskal

literatura deuseztaturik geratu zen gerraostean, aurrera ateratzerako behar zuen

nazionalismorik gabe :
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"la literatura vasca también se desintegra y queda
reducida a la nada, porque, como ya vimos, era sólamente
aquella ideología lo que la alimentaba y daba
cuerpo . "(1976a : 93) .

1936-1939 gerra zibilean borrokan ari ziren taldeek haur eta gazte literatura ere

erabili zuten beren ideologi-mezuak zabaltzeko . Katalunian, esate baterako "Ia

Generalitat de Catalunya, a través de su Comissariat de Propagand, se ocupó de

atender las lecturas infantiles y, con ellas, de inculcar en la infancia los ideales

defendidos en aquella lucha." (Garcia Padrino : 402) . Errepublikarrek ere, bultzada

berezia eman zioten haur liburugintzari :
"la extensión de la cultura fue entendida entonces como
uno de los grandes aliados ideológicos contra el fasismo . Y
en este sentido, la 11 República fomentó la creación y
difusión de los libros infantiles e impulsó la potenciacŕón
de la lectura." (op . cit . : 406) .

1938an sorturiko lechas y Pelayos aldizkarian, helburu moralizatzailea eta

ideologikoa zen nagusi : "medio para la difusión de sus mensajes ideológicos

destinados a la infancia ." (op . cit. : 410-411) . Aldizkariaren sortzailea izan zen fray

Justo Perez de Urbel-ek "inmundicia que debe barrerse por una reacción de

espíritu nacional"tzat hartzen zituen 1936 baino lehenagoko aldizkariak ; eta bere

aldizkariaren helburua honako hau zen : "contribuir a moldear la generación que ha

de hacer la historia deI mañana." (op . cit . : 411) .

Jarrera hezitzaile, moralizatzaile, ideologiko hori atzerapausu handia izan zen haur

literaturan (zenbait kasutan XIX . mendeko haur literaturaren mailara itzuliz), jarrera

babesleak, bideratzaileak, XIX . mendeko literaturan gertatzen baitziren .

Idazleek ere sufritu zuten aldaketa hori . Antoniorroblesek, haur literatur idazle

berritzaile eta aurrerakoienetariko batek, honela definitu zuen haur literaturaren

betebeharra une horietan :
"Hay que educar a los niños para una Paz futura,
monumental y luminosa, que ellos amen eternamente ; ésa
es nuestra tarea . Que entren en la pubertad decididos a
defender su Paz mundial, y que sean todos los niños de
todos los países, unidos a defenderla . Esa es nuestra tarea .
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En consecuencia, ¿haremos el cuento de proporciones más
amplias, de fantasía más abierta, de concepto literario
más moderno, que sirva para poner al cico -si uno puede o
sabe hacerlo- la sensibilidad del niño, lo que ha de
aprovecharse apara dejar impresas, en su magín y en su
corazoncillo, las ideas generales de las ideas nuevas?" (G .
Padrinok aipatua : 425)

1936ko guda haur literaturgintzarako atzerapausu ikaragarria izan zen :
"Aquel alentador panorama anterior en las creaciones
literarias dedicadas al niño, consolidado gracias a la
renovación experimentada por esa literatura durante los
años inmediatamente anteriores a 1936, quedó truncaso de
raíz a partir de aquel 18 de Julio. Pero, además, después
del mes de Abril de 1939, las obras literias dedicadas a l
niño serían ya radicalmente distintas a las aparecidas en
la década anterior. Se hacía así bien patente la profunda
ruptura con las tendencias creadoras anteriores y con las
iniciativas sociales que contribuyeron a hacer aquella
actualización de temas y tratamientos literarios que,
iniciada en la década de los veinte, tuvo sus mejores
aportaciones en los primeros años treinta." (García
Padrino, 399).

Eta Euskal Herrian zer? Euskal Herrian bat-bateko lurraldetasun galera zela eta, ez

zen haur libururik plazaratu urte horietan . Katalunian, bertako literatura bultzatuz,

egin zen propaganda kanpainaren antzekorik ez zen gertatu gure artean .

Hegoaldeko euskaldunok diktaduraren atzaparrak sentitu genituen, "euskal" zen

guztiaren kontrako errepresioa, herritarren eta kulturaren kontrako zapalketa .

Mitxelenak ere aipatzen du gerrek euskal kulturan izan zuten eragina :
"Nuestra guerra -y también en menor grado, la última
guerra mundial por lo que se refiere al territorio francés-
tuvo efectos muy desfavorables sobre las publicaciones en
lengua vasca . " (op. cit.: 159) .

Giro horretan ezer gutxi egin ahal izan zen lehen urtetan, eta Iparraldetik eta

atzerritik (Argentina eta Guatemalatik, batez ere) etorri ziren 40ko hamarkadan

euskal liburuak .
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1940tik 1950era 90 bat liburu argitaratu ziren euskaraz, Katalunian (Bassa, 1994 :

37) bezala, hemen ere "erresistentzia" garaia zen . Haur literaturak egoera hori

jasan zuen, eta Katalunian (op . cit . : 76) 1939-1961 bitartean haur eta gazteentzat

159 liburu argitaratu baldin baziren, hemen hamabost bat liburu sailka daitezke

esparru horretan. Gerra ondorengo lehenengo hamarkada horietan bizi baino

gehiago iraun egiten zen, baita literarioki ere, batez ere haur literarioki, Teresa

Rovirak Kataluniako egora azaltzean adierazten duen bezala :
"Les conseqüències de la implantació del règim franquista
sobre l'edició deis ¡libres per a infants, es van fer sentir
més i durant més temps que en altres camps de l a
producció literària . No es pot parlar de literatura infantil
«clandestina», ni de la literatura ifantil de «l'exili» . De
manera que no és fins a darreries del 1946 ŕ durant e 1
1947, es dir, quan la literatura catalana comença a
intentar de reaparèixer públicament, que s'inicia un minim
de represa en la producció infantil. " (Rovŕra, 1988: 460)

Estatu espainolean ere haurrentzako produkzioak iraun egiten zuela ikus

dezakegu, argitalpen kopuruei erreparatuz gero (Cendan, 1986 . : 69) ; 1945etik

1950era ez zen ehun liburu baino gehiago argitaratu urtero, eta hurrengo zortzi

urteetan ehun eta berrehun bitarteko liburu berri argitaratu zen urtero .

Mundu zabalean ere bestelako lehentasunak zeuden bigarren gerra handiaren

ostean : gosea, etxerik gabekoak, herrialdeak deseztaturik . . . eta gerran hildako

idazleak, zauritutakoak edo erbesteratutakoak . Europa osoan produkzio gutxitze

bat gertatu zen, aldiz, garai berean Estatu Batuetan igoera izan zen . Azken

herrialde horretara iritsiak ziren ilustratzaileek bultzatu zuten hango haur literatura .

Baina herriak berreraiki ziren bezala, kulturak bere tokia aurkitu zuen gerraosteko

gizartean ; apurka-apurka liburuak plazaratzen hasi ziren eta horien artean

haurrentzakoak .

Erlijio liburua . Haur liburua eraikitze bidean .

Gerra ondorengo urteetan, haurrentzako literatur lanetan, zailtasun handien artean,

aurrerapen txikiak egin baziren ere, ez zen horrela gertatu haurrentzako erlijio
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liburuekin . Mende hasieran ekindako bideari helduz, euskal haurrak kristautasun

baloreetan hezi nahiak ez zuen eten nabarmenik izan . Egia da testu horien

beharra zegoela, beste behar askoren artean, baina garaiko liburugintzari

erreparatuz gero, oso handia da erlijio liburugintzan eginiko lana .

1942an Haurren meza argitaratu zen Viennen . L. Leonen liburu horren bidez

jarraitu zen liburu erlijiosoak argitaratzen euskaraz . Geroago, 1948an Manuel

Lekuonak argitaratu zuen Donostian lesu Aurraren Bizitza; liburu hori izan zen

gerra ostean Hegoaldean haurrentzat kaleratu zen lehenbiziko liburua .

Lekuonaren lan horrek bertsotan idatzitako bost kantutan laburbiltzen du

Jesukristoren bizitza, "pekatariak beti gogoan eduki dezaten" (Lekuona, 1948: 5) .

Kanta horien izenburuak hauxek dira : "Sortzea", "Jaiotza", "Erregeak", "Egipto'ra"

eta "Gurutzea" . Liburuaren bukaeran dioen bezala "entzun dezaten pekatariak

Euskalerrietan" dago egina liburua .

lesu Aurraren Bizitza liburuko bertsoetan lerro asko errepikatzen dira, irakurleak,

edo abeslariak, errezago gogora ditzan . Hona hemen lehenengo kantuari hasiera

ematen dion bertsoa :
"Orain esango degu
lesutxo'ren bizitza,
abesti politik entzun
nai duanik balitza,
abesti politik entzun
nai duanik balitza,
orain esango degu
lesutxo'ren bizitza ." (op . cit . : 6) .

M. Lekuonaren lana plazaratu eta hurrengo urtean, 1949an, Haurren-Eliz-

liburutxoa argitaratu zen Donostian . 1950ean, berriz, Nemesio Etxanizek Kristau-

Ikasbidea Bertsotan plazaratu zuen. Liburu horretan N. Etxanizek azaltzen du

liburua idaztera bultzatu duen arrazoi nagusietako bat : euskal haurrek ez dutela

Jesus ezagutzen (euskaraz ez dutela ezagutzerik adierazi nahi zuen beharbada

Nemesio Etxanizek) :
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"Urte auetan Dotriña ikasteko makiña bat naste ta
atzerapen izan dituzue: zuetatik asko ta asko, Kristau
Ikasbideko gauzarik bearrenak ikasi gabe gelditu zerate .
Orregatik, Jesus, aur guztion lagunik onena, bear bezela
ezagutzeke zaudete oraindik." (Etxaniz, 1950: 3) .

Baina liburuaren eskaintza ("Aur Euskaldunei") hori baino lehen, kredituetan

baimenekin eta argitaratze datarekin nahasturik, Aita Kardaberazen esaldi

adierazgarri batekin egiten du topo irakurleak: "Euskerak burua jasotzea,

Jaungoikoak nai du" (op . cit . : 2) . Ildo horretatik doaz N . Etxanizen hitz hauek ere :

"Jesus'ek berriz, aur euskaldunok, asko maite zaituzte, ta
zuen etxeko amak egiten dizuen euskera berean itze gin nai
dizue." (op. cit. : 3) .

Kristautasuna eta euskalduntasuna loturik dauden bi konzeptu gisa aurkezten

zaizkigu .

N. Etxanizen liburua ataletan banaturik dago : Otoitzak, Gurutzea, Kristau

ikasbidearen lau zatiak, Abestiak eta, azkenik, Aur jolasak .

Egileak haurren jolasetan, kantetan, Jesukristo presente egotea nahi du, desiatzen

du :
"Zuen kantu ta jolasetan Jesus tartean izatea nai ba-
dezue, ikasi itzazue pozik ondoren dijoazkizuen abesti
auek. " (op . cit. : 3) .

Egileak erabiliko iturriak aztertu nahi izanez gero, heziketa erlijiosoa osatzeko

behar diren testuez gain, herri literaturara jo beharko genuke . Aur Jolasetan lo-

kanta tradizionalak aurki ditzakegu : "Gure Potxolo", adibidez ; antzinako jolasak :

"Txalopin txalo" ; edo dantzarako kantak : "Kanta-kantari" edo "Errota-Arria" ; etab .

Kristau-Ikasbidea Bertsotan

	

garaiko liburu erlijiosoen eredua dugu, bi

betebeharretako idatzitako liburua ; edo, hobeto esanda, betebehar bikoitzerako :

euskal haurrak hezi (eta) kristautasunean .

Liburu erlijioso hauetaz aparte (Nire Lehen Katichima 1954an, Haurren lehen

Katichima 1956an, Kristau Ikasbidea 1958an . . .) dauden gainerako liburu askotan

ere nabaria da kristautasunaren eragina . Haurrentzat eginiko liburu ia guztietan
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azaldutako helburu hezitzaile horren barnean euskaldunak eta fedea, Jainkoa eta

lege zaharrak, euskaldun fededun, eta horrelako iritziak nabarmendu ziren .

Liburu horiek, literarioak ez izanda ere, mende hasieran ekindako bideari lotu

zitzaizkion : haurrentzako liburugintza eraikitzeari . Alde horretatik, garrantzia dute, .

haurrak presente izan baitzituzten, eta haurren beharretara moldatzen saiatu

baitziren. Baina, bestaldetik, zalantzan jarri behar da askotan liburuen balio

literarioa ; ikusi, adibidez, Andima Ibinagabeitiak (1952: 24) Jesus Aurtxoaren

Lenengo Itzaldia liburuari eginiko kritika :
"Nere ustez «Jesus Aurtxoaren Lenengo Itza/dŕa»ren
egilleak, ez du urbiletik yarraitu ogei urteo geroztik
euskal olarkariek egin duten lana, are gutxiago zazpi urte
auetan euskeraz idatzi duten olarkari garaiena, ots, Orixe,
lratzeder, Mirande, Mitxelena, Zaitegi, Erkiaga eta beste
olerkariena, egundaino izan ditugun olerkari yayoenak .
Bainau askok, berak dakitena geiegŕ dala uste dute, eta
liburuxka onen egilleari ere onelako zerbait gertatu zaio .
Egun ezin gentzake ontzat artu Galdos'ek idatzi dituen
neurtitzetatik geienak. Bere euskera ez da egungo
olerkariena, eta ez dakit ŕñoizkoena izan danik ere . Neri
beintzat oso aul eta uts agertzen zait Galdos'en olerkera ."

A. Ibinagabeitiaren kritika, dena den, ez zaio itzultzailearen lanari bakarrik

zuzentzen, baita euskararen alde garai haietan Ian egin ez zutenei ere :
Liburuxka polita, bainan liburuxka . Zer aundiagorik egingo
al dute Galdos eta bere Lagundikoek ain baztertuta
daukaten euskera maitearen onerako ." (op . cit. : 24) .

Euskalerriaren Yakintza. Herri ipuinak, olklore bilduman .

Gerraostean argitaratutako eta euskal kulturarekin zerikusia duen lehenengo

liburuetako bat R . M. Azkueren Euskalerriaren Yakintza dugu .

1942an plazaratu zuen Resurrección María de Azkuek bere ikerketa lan

mardularen bigarren liburua, ipuin eta leiendei buruzkoa . Liburu horretan 241 ipuin

edo kontakizun biltzen dira eta egileak berak hitzaurrean diosku aukeratutako

sailkapena zein izan zen :
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"Ipuinak zertarikoak dinan erakustea orainarte eztala
erabakia izan irakurriarren, gaiztasun ori beste
errietakoai utziz, geron ipuin-irakurgaiak mordoskatzea
buruak eman zidan . Bi eratara egin nituen : lenengo, iru
mordoskatan: giza-ipuinak, gizagainekoak eta gizapekoak .
Bost auetan geroago: ipuin asmutsuak, ekanduzkoak, erri
askotakoak, aldartetsuak eta irakurgaiak . Baina, batetik,
ipuin bat irakurgai izaten noiz edo nola ta zertatik asten
dan igartzea oso gaitza datako; bestetik, erri askotakoak
zeintzuk diran banan banan yakiteko, urteak bear izango
nitukelako; eta gainera orainarte, antxinakoenetatik asita,
gizaldi ta mende ta erri askotako ipuinak, zetarakoak diran
aipatu bage, agertuak izan diralako, ene ipuŕndi au beste
guziak bezala argitaratzea erabaki dut: luzetxoenak
alkarren ondorik eta beren atzetxoan gainerakoak,
laburtxoagoak." (Azkue, 1989: 8 eta 9)

R. M. Azkuek, beraz, ez zuen sailkapen zehatzik egin, luzera kontutan hartzea eta

izenburuak alfabetikoki sailkatzea ez bazen . Liburuaren orrialde kopuruari

begiratuz gero, ipuin luzeek 366 . orria arte hartzen dute, eta laburrek aldiz, 100

orrialde inguru . Ipuin kopurua kontutan izanik 132 dira luzeak eta gainerako 119ak

laburrak .

Liburuko ia 500 orrialdeetan zehar agertzen dira 241 ipuinak eta hauen

gaztelerako itzulpena ; gainera, ipuin bakoitzaren izenburuan -normalean

gaztelerazko izenburuan- euskalki marka daukagu eta ipuinaren bukaeran

informatzailearen izena eta herria (egia esan, hitzaurrean ere agertzen dira

informatzaile guztiak, herriz herri, eta herri bakoitzean darabilten euskalkia) .

Gure folklorista ezagunak hitzaurrean dioen bezala, ez dira 241 ak ipuinak edo

leiendak; badira irakurgai hutsak direnak, edo anekdota edo ateraldi xelebreak ;

badira umorezkoak "lautatik bi parre eragileak" (op . cit . : 8) . . . eta aipatzekoa da,

gainera, munduko herri askotan gertatzen den bezala, hemen ere baditugula beste

herrialdetako ipuinen oso antzekoak direnak :
"Badira, geŕegi ezarren, edozein erriren ipuin ta
irakurgaien ondoan, aintzat artuak izateko eran,
agertzekoak ere. Aipatu ditzagun bat edo beste : Erregeren
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ta erioa, Erensugea, Iru burubide, Iru ikaslari, Kardulatza
salatari, Legoia ta olagizonak, Otsoa artzain, Peru
Arrizpe . . . ta beste ez guti. " (op . cit. : 8) .

R. M. Azkuek aipatzen duen azken "Peru Arrizpe" "Ma Zi nekazari argia" txinar

ipuin ezagunaren oso antzekoa dugu, edo "Lamizuloko aberastasunak" izenekoa

Ali Baba eta berrogei lapurrak ipuin arabiarraren antzekoa .

Badira alegien esparrutik etorritako testuak ere: "Otsoa ta lertxuna" edo "Txitxiteria

ta inurria", esate baterako .

Euskal Herriko eta kanpoko beste ipuin bildumen erreferentziak agertzen dira

liburuan zehar ipuin ugariren ondoren :
"En la colección de cuentos de Cerquand, publicados por e l
Boletín de Ciencias, Letras y Artes de Pau, año de 1881 a
1882, pág. 287, hay uno titulado . . . " (op . cit . : 69)

"Entre los años 1919 y 1922 publicó la casa editorial de
Jena Eugen Diederichs, una colección de cuentos en doce
tomos titulada Die Márchen der Weltlŕtteratur (Los
Cuentos en la literatura mundiak) . En el cuarto tomo . . ." (op .
cit . : 28)
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edo
"La versión de Webster, en Basque legends, pág. 33, es muy
linda y muy diferente de ésta, como también la que recogió
Vinson en San Juan de Luz y publicó con el título de Le
triple serpent . " (op . cit. : 134) .

Ohar horien bidez, Azkuek, biltze lanaz gain, zenbait ipuin harremanetan jartzen

ditu beste bertsio batzuekin edo kanpoko literaturarekin .

Bukatzeko, komentatu beharra dago ipuin erlijiosoek bilduma honetan duten pisua .

Ez da soilik zenbait lanetan ageri den kutsu morala ; "Beste munduko senarra"

ipuinean esate baterako kaliza lapurtu duena ezin da zerura joan, kaliza berriro

bere lekura itzuli arte; honelako ipuinez gain, Euskal Herrian hain ezagunak diren

San Pedro eta Jesukristoren gertakariak ditugu : "Jesukristo ta San Pedro", "San

Pedro ta orlea", "San Pedroren urdaila" . .. eta azkenik, eliza eta elizgizonak
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protagonista dituzten ipuinak daude : "Pedrikagu batean", "Sorgin bat elizan",

"Aralarko elizan" eta abar.

Erlijio kutsu hori izanda ere, Azkuek ez du umorea erakusteko aukerarik galtzen,

eta horren adibidea dugu azken aurreko ipuina edo ateraldia : "Zulo bakotxari

larakoa", non ahari bat lapurtu nahi izan duenari diru zigorra jartzen zaion eta

orduan honela erantzuten dion pekatariak apaizari :
"-iBerorrerŕ emotea bardin ezeteda?
-Emongo dautset nik beartsuai ta ekak gura badok .
Baseritar ori emakumak konpesaten diran aldera yoan zan
ta sareko utsune-artean dirua ezarrita,
-Artu bei, yauna, arto bei peseta biko au -esan eutsan .
-Baina nik ezin oratu dautsaat .
-Bardin yaso datan neuri bere." (op. cit. : 470)

Egia da Azkueren Ian hori ez dela haur eta gazte literaturan sartzen, baina geroago

etorri izan diren haurrentzako liburu eta argitalpen batzuen oinarria dugu

Euskalerriaren Yakiantza ikerlan mardula. Bestalde, liburu horrek basamortu

batean oasis txiki batek duen garrantzia bera du euskal letretan ; ezin zenean

argitaratu, euskarazko liburuak plazaratzen ez ziren garaian, gure herri ipuinen

bilduma garrantzitsuenetariko bat jarri baitzuen euskal irakurleen eskuetan . Mende

eta erdi lehenago Grimm anaiek egin zuten bezala, edo XIX . mendean euskal

folklorista zenbaitek eta inguruko hizkuntzetako gehienek egin zuten bezala,

erromantizismoaren azken hondarrak zabaldu ziren gure letretan ; hori bai, gure

letren garai zailenetariko batean .

Printze txikia, poeta eta filosofoa era berean .

Saint-Exupéryk bost liburu argitaratu zituen 1930 eta 1943 bitartean, lehenengo

laurak helduentzako nobelak dira, eta azkenekoa Le petit prince bere idazlan

ezagunena .

Liburu hau haur eta gazte literaturan klasikotzat hartua izan da eta hizkuntza

ugarietan kaleratu . Narratzailea, egilea bezala, abiadorea da :
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"Horiek horrela, bakardadean bizi nintzen, inorekin
harremanik ez nuela . Harik eta orain dela seiren bat urte,
Sahara basamortuan nere abioiarekin erori arte" . (Saint-
Exupéry, 1975?: 11)

eta Sahara basamortua ondo ezagutuko du . Antonie Saint-Exupéry Sahara

ondoko Juby aireportuan aritu zen lanean eta zenbait bider zeharkatu zuen

basamortua pilotu galduen bila . Printze txikia kontakizunean, aldiz, pilotua ez da

mugituko, berarengana hurbiltzen den pertsonaia bitxia izango da liburuko orriak

beteko dituena, bere oroitzapen eta esperientzen bidez bidaiatuko duena bere

planeta txikitik lurreraino, eta bai bidaian bai gure planetan izandako bizipenak

azalduko dizkiona pilotu lagunari .

Liburu hori haurrentzat hartua izan da, ilustrazioak, printzearen kontakizunaren

arintasuna eta, batez ere, printzearen ikuspuntutik kontatzea direla kausa . Baina

hau guztia egia baldin bada, aitortu behar da liburu hasiera astun samarra gerta

dakiekeela haurrei .

Baina liburu horrek mundu guztian horrelako arrakasta izan baldin badu, bere

sinpletasunari zor dio :
"Bihotzaz baizik ez dira gauzak garbi ikusten . Gauzen
muinaren berri jakitea ezina zaie begiei" (op. cit.: 72)

edo

"Begiak itsu dira . Bihotzak behar du bilatu" (op . cit. : 81) .

Esaldi sinpleak dira baina mezu sakona ezkutatzen dutenak arintasun horren

azpian ; edota Printze txikiak bere planetako lore bakarrari dion leialtasuna

erakusten digun pasartean bezala :
"Ezpain erdi-irekietan, irripar txiki bat zuen. «Lotan
daramadan Pintze txiki honek loreari dion leialtasunak
harritzen nau gehinenik, esan zuen . Lotan dagoelarik ere,
argi-kandela batek bezala, argitzen dio bihotza lorearen
oritzapenak. . .!" (op . cit. : 78) .

Narratzailea, zenbaitetan, haur irakurleari zuzentzen zaio :
"-Gaizto hori! Zuzenez beste ari zara ; boa itxiak eta boa
irekiak beste ezer dibujatzen ez nekien" (op . cit. : 82),
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baina hala ere, ezin da ukatu liburuak duen ukitu filosofikoa ; Printze txikiak lurra

utzi behar duenean honela hitz egiten dio pilotuari heriotzaz :
"Nerekin parrez egon nahiko duzu . Noizik eta behin etxeko
leihoa irekiko duzu . . . zera . .. poz piska bat. . . Zerura begiratu
eta parrez ikus zaitzatenean, harrituko dira zure lagunak.
Esaiezu: «Jesus bada eta hala ere bai! Parrez nadukate tai
gabe izarrek», eta burutik eginda uste izango dute . Ederra
ziria nik sartuko dizudana . . .
Berriro ere parrez hasi zen.
-Izarren partez par egiten duten zintzarri pila bat eman
banizu bezalatsu dateke . . .
Berriro parrez. Serio gero :
-Gaua . . . zer gero! ez da heldu .
-Ez zaitut utziko" (op . cit. : 88)

Eta apur bat aurrerago honela jarraitzen du Printze txikiak :
"Ikusiko duzunaz penatan geratuko zera . Hil itxura hartuko
dut, baina itxura besterik ez dateke . . .
Isilik nengoen .
-Pentsa dezakezunez, urrutiegi dago hura . Haraino joateko,
astunegia dut gorputza .
Isilik ni.
-Arbolaren azala bezalakoa izango da . Azal zaharrak ez
dira hain tristeak ere .
Isilik nengoen". (op . cit. : 89)

Printze txikia, arrakasta handia izan zuen eta duen liburua, nahikoa filosofikoa da,

baina nostalgia giroko poesiak inguratzen du filosofia hori, eta horri zor dio Saint-

Exupéry-ren liburuak arrakasta .

Haur elhe haurrentzat, poemak haurrentzat .

Jules Moulier "Oxobi" apaizak bost liburu argitaratu zituen (eta beste hiru argitaratu

gabe utzi zituen), hauetako bat haurrentzat pentsaturik . Haur elhe haurrentzat hori

poemez osaturiko liburua dugu. Bertan, 18 poemen bidez haurrentzat prestaturiko

testuak ditugu, gehienak alegiak (ez dugu ahaztu behar Alegiak izeneko liburu bat
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ere kaleratu zuela idazle horrek), batzuk ezagunak "Saguen Bilzarrea", "Astoa eta

Otsoa", "Ulia eta Chinhaurria" . . . eta beste batzuk ez hain ezagunak "Artzainaren

Arraintza" edo "Hartza eta bi Kaskoinak", adibidez . Baina bertsotan dauden

bederatzi alegi horiez gain, liburua osatzen duten gainerako bederatzi poemen

artean soinuari garrantzia ematen diotenak ditugu :
"Chirula,
Chiruli,
Sagarren puntan mihula,
Sagarren pean mihuli,
Chiru liru la,
Chiru liru li.

"Chirula,
Chiruli,
Negu bethean mihurŕ,
Chochoek huntzan uztaila
Chiru liru la,
Chiru liru li.
. . . " (Oxobi, 1944: 37-38)

Edo ipuin kateatuen egitura bera duen "Petinsantsen kantua", errima eta zenbakiak

erabiliz hitz jokoak egiten dituen "Bat eta bat!", mende bat lehenago inglesen

artean hain zabaldua zen nonsense edo zentzugabean oinarrituriko

"Akherraren . . .", eta abar. Agian, aipatzekoa dugu hemen ere badela euskararen

egoera kezkagarria planteatzen duen lana . Iparraldeko eta Hegoaldeko une

larrian, badirudi euskara galzorian dagoela, hala ere, egileak ez du esperantzarik

galtzen :
"Iratzea mertchikaz bethe jarriko,
Zezen beltza zazpi chahalez erdiko,
Labettoa elhur churiz gorrituko,
Eskualdunek Eskuara dute galduko" (op . cit. : 20)

Euskararen galera gezurtzat hartzeaz gain, itxaropen mezua zabaltzen du egileak :
"Ur gainean ezarri dute zubia,
Hartan erein ogiko hazi garbia,
Han jin arte irin ophŕlño churla,
Eskuarak ez, ez du galduko mihia . " (op . cit. : 20)
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Aita Villasantek, Legasse aipatuz (hau izan zen komentatzen ari garen liburu

horren arduraduna), La ontainerekin konparatzen du Oxobi, ez bakarrik

alegizaletasunagatik, baita izaeran ere. Koldo Mitxelenaren ustez, berriz, Oxobi

euskal alegigile onena izan da (op . cit : 150) .

Argi eta garbi dagoena da Oxobik, batez ere, irakaspenak eman nahian argitaratu

zuela haurrentzako liburu hori . Poema gehienak ikaskizun labur batekin amaitzen

dira. Euskararen aldeko apologia edo itxaropen mezu horren antzera, "Haurrak

hea, othoitza belhauniko ; Mahuma-ri hegalak eroriko" dioten bertsoen bidez

emango dio bukaera beste poema bati, mezu erlijiosoa gehituz .

Jakina, egileak ez zuen balio estetikoa baztertu, eta bere poemetan nabaria da

errima, soinua, baita zentzugabea ere, edertasunaren bila . Irakurtzeko testu

erakargarri eta atseginen bidez, Oxobik Euskal Herriko haurrei eskeini nahi izan

zizkien poema horiek .
"El vascuence de «Oxobi» es bien trabajado y nervudo, de
sintaxis popular, dicción corta, contraída . A veces fácil y
suave, a ratos árido y difícil, en general una lengua media
esbelta y galanta . En conjunto, fuerte y viva"

diosku Aita Villasantek (1979 : 315) eta euskara horrek zailtzen du haurren

irakurketa zenbaitetan ; agian horixe litzateke liburu horri lepora dakiokeen

desorekarik handiena, haurrentzat izatea edukiz, baina ez formaz . Hala ere,

euskarazko produkzioaren barnean kalitate handiko testua dugu, didaktismoaren

eta estetikaren arteko borroka horretan, Oxobik azken hau zaindu baitzuen .

Zoritxarrez, Moulierren lan horrek ez zuen jarraipenik izan eta ondorengo urteetan

argitaratu ziren liburuetan irakaspena bilatu zen, bat-bateko kontzientziazioa .

Iparraldeko eta Hegoaldeko egoera politikoa oso ezberdina izan arren, erlijio

liburuez gain, Haur elhe haurrentzat da hogei urte hauetan, 1940tik 1960ra,

Iparraldean haurrentzat argitaratutako liburu bakarra.



225

Espainiako liburugintza .

194letik aurrera zentsura zorrotza ezarri zen Espainia osoan . Eta ez bakarrik

askatasunari mugak jarriz, baita sorkuntzari helburuak ipiniz ere. 1943an honako

kontsigna hau zabaldu zen Vicesecretaría de Educación Popular zelakotik :
"Sólamente deben publicarse aquellos cuadernos en los que
se reconozca un notable valor educativo, para lo cual los
editores deberán seguir la tendencia de buscar argumentos
en la literatura popular española o de la antigüedad
clásica y, en general, sobre temas heroicos y morales . "
(aipatua, Cendan: op. cit. : 52) .

Eta gero, honela jarraitzen du erakundearen aholkuak :
"Libros (. . .) Habrán de desenvolver, en sus ejemplos, temas
religiosos, patrióticos y del Movimiento, sin exclusión de
ninguno de ellos." (op . cit. : 53) .

1955ean, berriz, araudi zehatza zabaldu zen erlijioari, moralari, ikuspuntu

psikologiko edo hezitzaileei, abertzaletasunari edo literaturtasunari buruz .

Aipatutako araudian ezabatu beharreko kontuak agertzen ziren : "Toda descripción

que pueda despertar una curiosidad malsana en orden a la fisiología de la

generación", "Ataques a la Iglesia Católica", ' -Toda desviación deI humorismo

hacia la ridiculización de la autoridad de los padres "Asuntos que no pertenecen

al «mundo del niño»", eta abar . (op . cit . : 56-59) .

Normatiba honek guztiak 1964ko martxoaren 18a arte iraun zuen eta Estatu

espainolean egiten zen haur literatura guztia mugatzen zuen . Gai aldetik,

tratamendu aldetik, atzera egin zuen literatur lanak . XIX . mendera itzuli zelarik .

Gerra aurretik eginiko aurrerapenak deuseztaturik geratu ziren ; literaturaren

erabilera hezitzaile-ideologikora bueltatu zen, instrumentalizaziora .

Hegoaldean, euskararen kontrako errepresioa zela eta, bizi izandako garai ilun eta

zail horren antzekoa bizi izan zen estatu osoan ; ez hizkuntz arazoengatik, ideologi

kontuagatik baizik . Horrek, jakina, txikia bazen ere, eragina izan zuen Hegoaldeko

haur eta gazte liburugintzan . Dena dela, 1952a arte ez zen haurrentzako libururik
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plazaratu Hegoaldean . Urte horietan, han-hemenka argitaratu ziren Errose

Bustintza "Mañariko"ren ipuinak.

Errose Bustintza "Mañariko"ren ipuinak .

Historia liburuek ez dute E . Bustintza, Kirikiñoren ilobaren berririk ematen . Ez Aita

Villasantek, ez Mitxelenak dute aipatzen . Egia esan, bere liburu bakarra 1990ean

argitaratu zen eta bertan "bere euskal ipuñak leen bider multzotuta" kaleratu .

Errose Bustintzak (1899-1953) "an emenka argitaratutako" lanen bilduma egiteke

badago ere, bere ipuinak garai bateko literaturaren nondik norakoa ezagutzeko

baliagarri zaizkigu . Aita Onaindiak liburu horri eginiko hitzaurrean haur literatur Ian

horren garrantziaz hitz egiten digu :
"Errose Bustintza'ren ŕpuiñak, urteak dira la, an-emengo
egunkari ta aldizkarietan etozanak, oso atsegin jakuzan. J.
Kerexeta'ri esker, sarri argitara emonak izan ziran, eta
gaur be, oraingo gazteak zelako idazleak --gozo ta
errazak- jakin dagien eta guk aspaldi danik izandako
atsegin-aldiak, eurek be izan dagiezan, sarritan
irakorlatzea merezi daben idazlanok emon nai dauskuez
janari on-gozo, eta guk ez dautsegu ŕñoiz be bear aŕña
eskertuko". (Bustintza, 1990 : 3) .

Aita Onaindiak ipuin horiek herri ipuinen antza dutela dio aipatu hitzaurrean, baina

aurrerago gaineratzen du egilearen sorkuntza lana :
"Eta jakiña, ezbai ta zalantzarik baga, olakoxeak dituzu
Errose neskatillearen asmamenak sortutako lanak"
(op . cit. : 3)

Gu geu ez gaude hain ziur ; liburuan agertzen diren 49 kontakizunetatik, zenbait

herri ipuinak dira, batere zalantzarik gabe : "Artzaiña ta basajauna" ipuinak,

esaterako, «Lapurdiko ipuiña» azpititulua darama, edo "Mari Urrika ta artzaiña",

"Petralanda-ko sorgiñak" edo "Kokolo-mokolo" ipuin herrikoi ezagunak ditugu .

Baina arrazoia du A. Onaindiak egilearen asmamena goraipatzean, ipuin horietan

egilearen eskua nabari baita, eta gainerako narrazioetan badira asko sortuak

direnak. Hala ere, ipuinekin batera badira ohitura zaharren narrazioak : "Bide-
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ipinteak" edo "Basa-koipatsu", esate baterako ; edo kontakizun erlijiosoak : "Jesus-

en maitatzaille zintzoa", adibidez .

E. Bustintzaren Ian hori ez dugu 1990ean kaleratutako liburutzat hartu behar,

mende honen lehenengo erdian zegoen literatur giroaren ispilutzat baizik .

Kontatzen diren ipuin eta narrazioen haria eta tratamendua ikusirik, argi eta garbi

ikusten da egilea haurrei eta baserritarrei zuzendu zitzaiela . "Aitaitordearen

leenengo ipuiña"n ahozko literatura eta transmisio kate horren garrantziaz ari

zaigula, argi eta garbi ikusten da haurraren papera :
"Txikitan be, ipuin zale-zalea nintzan; eta zaletasun
begiko ori zala-ta, ipuin politen bat non eta zelan
entzungo, artega-samar ibilten nintzan . Eskolara joaten
nintzanetan, nire laguntxoai sarritan be sarritan ŕxil-
mixilka esaten neutsoen: «¿Gaur zelako ŕpuiñak dakazuez,
ba?» «Aitaita-amamak bart ze ipuin esan dautsue, ba?»
Eta bereala, nire laguntxoak, itaun orrei egokiro
erantzunik, sekulako ipuin politak azaltzen eustezan"
(op. cit. : 88)

Baina gure literaturan hain zabaldua izan den helburu didaktiko hori, hemen ere

hasieratik ikusten da. Ipuinen bukaerako moralejak, izpiritu kristauaren aldeko

jarrera, gizakion onbideratzeko ikasgaiak, . . . "Jesus-egaitik" izeneko kontakizuna

honela hasten da :
"Aste Gurenetan, Kristo gure Jaunaren nekaldi ta eriotza
samiñaren gomuta deuna berariz geuganatzen dan Aste
Andi oneitan, nire gogo-biotzak geure umearoko egun
zorionekoetara, indar ixil-miragarriz, gozaro-gozaro, iges

egiten dabe . . . ".

Beste batzuetan mezatara joateagatik salbatzen den gaztearen istorioa kontatuko

zaigu, edo Mañariko neskatila bat Belenera doala gabon-ipuin batean . Badira

testamendu berritik ateratako pasarteak ere, edo Jesukristo agertzen zaiola senar-

emazte bikote alfer eta nagiari beren bizitza konponduz .

Horiekin batera Euskal Herriko mitologia ere nahikoa presente dago ipuinetan .

Lamiak, sorginak, basajaunak, ipuin askotako elementuak dira . Ipuin guztietan

gaindituak dira pertsonai horiek ; artzaina, neska gaztea, mutil ausarta, . . . izango
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dira garaile . Batzuetan, gainera, garaipen horrek pertsonai horien suntsipena

dakar; "Lamiñearen gerrikoa" ipuinean, esaterako, kolpeka hiltzen dute lamina eta

gero honen gerriko gorria erre . Deabruaren gaineko garaipenak ("Abadea ta

deabrua" . "Eiztaria ta deabrua" . . .), pertsonaia paganoen suntsipena, hau guztia,

gorago komentatutako helburu didaktiko eta erlijioso horrekin lotu beharko

litzateke .

Ipuinen egiturari begiratuz gero, aldiz, normalean sarreratxo bat izaten dute, eta

ondoren ekiten dio ipuinaren mamiari . Sarrera horretan, Mañari edo inguruko

herriak agertu ohi dira, ipuina egilearen errealitate fisikora eraman nahian

beharbada. "Deabru-labarra" ipuinean, esaterako, Mañarin dagoen izen bereko

labar handi batez ari zaigu, eta ondoren hauxe dio E . Bustintzak ipuinaren

sarreran :
"Marra bakan orreik dirala-ta, gure erritxoen labar
orretzaz iñon diran ipuiñak kontatzen dabez. Ona emen
orreitariko ipuin bat edo beste" (op. cit. : 55)

eta ondoren hiru istorio ezberdin kontatzen dizkigu . Beste batean berriz, "Birkiña-

ren egurra" ipuinean izen honen zergatiaren inguruko ipuina kontatzen digu :
"Izen polit orren jatorria, barriz, gure erritxoan urrengo
ipuintxo baten bidez azaltzen zan" (op . cit. : 83)

Garai bateko irudia ematen duten 49 ipuin horiek banan-banan hartuz, hiru multzo

nagusitan bana ditzakegu : helburu didaktiko-erlijioso garbia dutenak, euskal

pertsonaia mitologikoen ingurukoak eta, azkenik, herri ipuinak (azken bi multzo

horietako batzuk lehenengo helburutik nahikoa gertu egonda ere) . Ez dago, hala

ere, ipuin sortu berririk . Tradizioari eta lege zaharrei begira dagoen haur eta gazte

literatura dugu Euskal Herrian, irakaspenei eta heziketa moralari begira dagoena,

alegia .

Pippi Kaltzaluze . Haur literatura modernoa .

1945ean Astrid Lindgren idazle suediarrak haur eta gazte literaturari berrikuntzak

ekarriko zizkion liburua plazaratu zuen . Pippi Kaltzaluze bederatzi urteko neskatila
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baten istorioei buruzko liburua baino zerbait gehiago da. elicidad Orquin

kritikariak honela komentatzen du liburu horrek sortarazitako erreakzioa :
"Insólito en su tiempo, amado y defendido con pasión por
sus lectores -los niños- fue duramente criticado desde e l
estamento adulto que le consideró un libro
desmoralizador, de lenguaje vulgar, y casi pernicioso al no
establecer una nítida línea roja entre la fantasía y la
realidad. Era, en verdad, un pionero de las nuevas
corrientes, el inicio de un poderoso movimiento de
renovación" (Orquín, 1983: 12) .

Pippi errealitatearen eta fantasiaren arteko nahasketa dugu ; gurasorik gabe

irudimenean babesten den pertsona, baina era berean, eguneroko errealitateari,

bere mugekin eta bere ezaugarri bereziekin, aurre egiten diona. Herri ipuinetako

maitagarriak emandako ezaugarri bereziak omen ditu Pippik : indar handia,

trebetasun aparta, askatasuna, . .. baina bere izateko moduaren mugak ere

badauzka, jendearen aurrean egoten ez dakienean, adibidez .

Denise Escarpit-ek (1986: 152) gazteek gizartearen konformismoan moldatzeko

zituzten zailtasunak aipatzen ditu liburu horren ezaugarrien artean .

Liburuak dituen hamaika kapituluetan Pippi eta bere lagunak aurkezteaz gain,

horien bizitzaren eta abenturen berri ematen zaigu . Eskolan, zirkoan,

poliziarengandik ihesi, lapurrei aurre egiten, . . . Pippi heroia izango da, aho zabalik

utziko ditu Tommy eta Annika auzokoak, baita irakurlea ere .

Hirurogeiko hamarkadan gertatuko zen berritze mugimenduaren lan

aitzindarietako bat dugu Pippi Kaltzaluze nobela. Autoritarismoaren kontrako

liburu horrek familiaren, eskolaren eta gizartearen balore batzuk jartzen ditu

kolokan . Pippi bakarrik bizi da, familiarik gabe, eskolara joan gabe, eta hala eta

guztiz ere heroia da . Literatura emantzipatzailearen lehenengo lanetakoa dugu

Astrid Lindgren-en liburu hori . Baina kritika horiek eginda, gizartearekin horrelako

jarrera izanda ere, umorea eta fantasia izango dira egileak darabiltzan armak,

Pippik polizia garaitzeko erabiliko dituenak, edo eskolako eta "etxe oneko ohiturak"

hankaz gora botatzeko . Andereñoarekin eskolan duen elkarrizketa da horren

adibide argia :
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"--Ba al dakin . . . Barkatu. Ba al dakizu oso ondo pasa dudala
guzti hau ikusiz? Baina ez dut uste berriro itzuliko
naizenik. Ezta Gabonetako oporrengatik ere. Hemen, bateko
sagarrak, besteko irlak, sugeak eta horrelako kontu gehiegi
daukazue. Burua bueltaka darabilt . Ez zara nirekin haserre
egongo, ezta?" (Lindgren, 1994: 52-53) .

Argumentazio horrekin ematen dio amaiera Pippik eskolako esperientziari ; eskolak

hasi diren unetik hitz egiten, bat-bateko erantzun xelebreak botatzen, nonahi eta

noiznahi bururatzen zitzaiona egiten ibili ondoren, pazientzia galdu duen

andereñoari horrela erantzuten dio Pippik bere logika osoz .

Pippi Kaltzaluze nobela horren ondorengoa da 80 eta 90eko hamarkadetan

zabaldu den errealismo kritikoa, nobela horren ondorengoa da, hitz gutxitan, haur

eta gazte literatura modernoa .

Erbestea, literaturak irauteko espazioa .

Hego Euskal Herrian euskaraz argitaratzeko zailtasunen aurrean, eta

erbesteratutako euskaldunentzat nahiz Euskal Herrikoentzat, hainbat liburu idatzi

eta plazaratu ziren gure mugetatik at . Hegoaldean batik bat zeuden zailtasunen

aurrean, literaturak erbestean aurkitu zuen beharrezko espazioa. Euskararen

kontrako legediaren aurrean, idazleek jasaten zuten errepresioaren aurrean, gure

mugetatik kanpo plazaratu ziren zenbait liburu .

Liburu horietako bakarren bat edo beste haurrentzat egina dugu, Leoi-kumea

esate baterako ; baina badira itxuraz haurrentzat izan daitezkeen beste batzuk . P.

Ormaetxek Txilen argitaratutako Lontzi Abaren lpuintxuak (1947) eta Bigarren

lpuintxuak (1948) adibidez. Ipuin hauetako lehena hartuz gero, liburuaren azalean

Euskal Herriaren irudi bat islatzen da: baserria eta eliza atzean, baserri aurrean

gizon bat eskuetan bi liburu dituela, alboetan emaztea eta ama, bazter batean

apaiza, eta baserritarraren aurrean, liburuak jasotzen, hiru neska-mutil . Zazpi

pertsona horiek irudiaren erdian daude, eta helduek haurrei pasatzen dieten

jakituria ikus daiteke ilustrazioan ; hots, haurrentzako liburua dela ematen du

lpuintxuak horrek .
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Euskara-gaztelera hiztegi laburraren ondoren, liburuari emaniko baimen

ezberdinak aurkitzen ditu irakurleak, eta hauetan daukagu liburuaren nondik

norakoari buruzko lehen informazioa :
"Bertan dagoan guzia irakasgarri-alaikorra da, ta
ziñismen-oitura onen aurkako ezer eztago . ( . ..) Zure
aginduz <Ipuintxuak> deritxon Lontzi Abaren olerki txorta
astiro ta arduraz irakurri dot, eta gustia Eleiza ta
ziñismenaren irakatsi-arauz idatzita dago. Argitaratu
leikela deritxat. " (Ormaetxe, 1947: Baimenak) .

Baina olerki gisa aurkeztutako ipuintxoak irakurtzen hasi bezain pronto, egilearen

aurkezpenarekin egiten dugu topo : "Zelan euzkeltzaletu?" izeneko poesiarekin .

Bertan euskaldun askoren egoera eta liburu honen helburua aurkezten zaizkigu :
"Euzkeldunik askok Amerika aldean
euzkerea dauke beti ia oinpean,
ozta dagie, ba, agur bat bidean
erritarraz topez da gien unean .

Urte !uzietan jasez euzkerarik
irakurri, entzun-egin ezagaitik,
euzkeldunak dagoz, egon, or-emendik
euzkereaz ia osoro aizturik.

Ipuin-esan zorrotz batzuk labur-erraz
idaztiño onetan idatzi ba-dodaz,
izan da euzkeldun gustiak euzkeraz
ekin dagioen edonon alkarraz . " (op . cit. : 1)

Euskara ia ahazturik zuten erbesteratu horiek guztiak izan zituen kontutan egileak,

eta horientzat idatzi zuen liburua . Sentimendu hori ez zen berria, Euskal Herritik

kanpo zeuden euskaldun askok beren hizkuntza bizirik mantentzearren,

euskaldunen arteko harremana euskaraz izan zedin, gogor heldu zioten

aldizkarigintzaren bidez, batik bat, edo liburuen argitalpenen bidez, euskal

literatura plazaratzeari .

Lontzi Aba, edo Ormaetxeren Ian hauek neurri eta hizkuntza mailagatik

gaztetxoentzat ere aproposak izan bazitekeen ere, ez da horrela gertatzen gaia
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aztertuz gero. "Senar zoriontsua" txistea, edo neurriz edan behar dela dioen "Zelan

artu osagarriak", "Otoi sutsua" kontaketa, ez dira haur eta gazte literaturan sartzen .

Liburuan agertzen diren ehun kontakizunak bertsotan daude, irakurtzeko errazak

dira eta irakurleak banan-banan, eta nahi duenean, irakur ditzan eginak daude .

Testuetan badira irakurleari eginiko keinuak, haur batek harrapatuko ez

lituzkeenak, eta irakaspen argiak :
"Mingain luzeak baleki ondo
egiten dauan kaltia,
miña zaintzeko egingo leuke
ondo ale gin aundia . " (op. cit . : 12)

edo beste hau, liburuari amaiera ematen diona :
"Jakizu, emakume,
zarana zarata,
bitxirik ederrena
barruan dozula . " (op . cit. : 100)

Erbestean, beraz, herrimina nagusi, baserria eta erlijioa, helburu hezitzailea eta

euskararenganako maitasuna, nahasi ziren lpuintxuak eta Bigarren ipuintxuak

hauek bezalako lanak argitaratuz .

Bi liburu hauetako bigarrena Txilen plazaratu zen urte berean, 1948an,

haurrentzako liburu bat argitaratu zuten, atzerriko Euskal Gobernuak aginduta,

Parisen : Orixek moldatutako Leoi-kumea . Hau ere, haur euskaldunen beharrari

erantzun nahian .

Eskatutako lana : Leoi-kumea.

Honako lan hau ez da Orixeren idazlan garrantzitsuenetakoa . Aita Villasantek bere

Historia de la literatura vasca liburuan ez dio lerro erdia baino gehiago eskaintzen

obra honi, izan ere oso lan xumea dugu Nicolas Ormaetxearen gainerakoekin

parekatuz gero, eta gainera badirudi Leoi-kumea itzulpena dugula, nahiz eta hori

horrela denik ez agertu liburuan .

1948ko irailean plazaratu zen, argazki handiz osaturik. Bada 1991 . urtean Gero

argitaletxeak eginiko edizio berri bat eta honen hitzaurrean Leoi-kumea

	

liburuaren
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historia kontatzen zaie euskal neska-mutilei, euskarazko liburuen urritasuna

aitzaki :
"ideia zoragarria bururatu zitzaien andereñoei: urte
haietan Parisen bizi ziren euskal agintariekin hitz egingo
zuten eta euskarazko liburuak egiteko eskatuko zŕeten . Eta
halaxe egin zuten . 1948. urte urrun hartan trena hartu eta
Pariserantz abŕatu ziren .
Pariseko euskal agintariek baietz erantzun zuten, pobreak
izan arren, honi eta hari eskatuz, dirua batzea lortuko
zutela haur euskaldunei merezi zituzten liburuak
eskaintzeko". (Orixe, 1991 : 8)

Eta horrela, argazkiz beteriko liburua egiteko eskatu zioten Orixeri . Yllaren

argazkietan oinarriturik, 1948an kaleratu zen haur liburu moderno hau . Literatur

lanetik baino dibulgaziotik gehiago du ; eta formatoagatik, azal gogorrengatik eta

irudiak eta testu zainduek duten garrantziagatik, garaiko liburu aurreratuenen pare

egongo litzateke .

Lehoikume baten argazkietan oinarrituz, idazleak animali honi buruz hitz egiten

digu. Nola dagoen, zertan ari den, inguruan dituen animaliak, logale den edo ispilu

aurrean egiten duena. .. Eta, jakina, irakaspenen bat edo beste tartean :
"Orrela dira gizonak ere. Etsai baten bildurra besteak

ezagutzean, artaz baliatzen da, ta orduan gertatzen da
bizkor, erbia baño bildurrago zegona . Etsaia beti bŕldur
data uste izan bear dugu, eta aren bŕldurraz baliatu. Ez da
ori bezelakorik bizkor ateratzeko". (Orixe, 1948: 16)

Edo animaliei jaten ematen dieten haurrei buruz ari denean :
"Aberatsa ba'zera, ta zakurreri, katueri, txorieri, jana
ematea maite baduzu gogora ezazu eskolan zurekin
dabillan aur zarpil gaxo ua . Ark etxean ez du azukrerik eta
txokolaterik zuk aŕña. Ametsetan bai; gauza oiek amets

egiñerazten dute lo ez gaudela ere" (op . cit. : 29) .

Liburuari amaiera ematen dizikioten hitzak ere, alegietako bukaerako ikaskizunek

bezala, helburu hezitzaile eta krisatua dute :
"Gizona da izadi guziaren errege . Eizerik ankerrena ta
animalirik bizkorrena ezitzen badaki. Buruko argitasuna
eman dio Jainkoak, oŕeri bañon aundiagoa" (op . cit. : 32) .
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Azken orrialde horretan bertan, apur bat lehenago, idazlea haurrei zuzentzen

zaiela ikus dezakegu istorioaren amaiera iragartzen duenean :
"Bukatu da Nŕniko'ren kondaira . Bein edo bein zirkura
joaten ba'zerate, an ikusiko dituzute leoiak burnizko
kaiolan..." (op. cit. : 32) .

Leoi-kumea ez da Orixeren lan garrantzitsuena, ezta haur literaturarekin izan zuen

harreman bakarra . 1962an Mamutxak liburuxka plazaratu zuen, eta gainera,

Euskaldunak poeman bada haur ipuin bat J . K. Igerabidek (1992: 79-94) Grimm

anaien "Urrezko antzara" ipuinarekin konparatu duena .

Leoi-kumea ez da aparteko lana, baina euskarazko haur liburugintzan zegoen

hutsunea betetzeko saio interesgarria izan zen ; testua, ilustrazioa eta

enkuadernaketa zaindurik . Orixek arreta berezia jarri zion testuari, euskara

ulergarria, esaldi sinpleak eta lehoikumearekin zuzeneko elkarrizketak mantenduz,

arintasuna eta freskotasuna ematen zion idatziari . "EI secreto de su estilo está

probablemente en lo más sencillo : en la certera utilización de las posibilidades

expresivas" dio Mitxelenak (op . cit . : 151) Orixeren prosari buruz hitz egiterakoan,

eta hain zuzen ere ezaugarri horrek, irudien edertasunarekin batera, ematen dio

liburuari duen balioa. Zoritxarrez, 1948an hasitako irakurgaiak plazaratzeko asmoa

urte berean amaitu zen, ez baitzuen inolako jarraipenik izan . Hogei urte baino

gehiago itxaron behar izan dugu honelako liburuak berriro ikusteko euskal

liburugintzan .

1991 . urtean kaleratutako edizio berriak ez ditu jatorrizkoaren argazkiak erabiltzen

eta horietan oinarritutako Alvaro Sanchezen irudiak daude; tamalez, maketazio

okerraren ondorioz, testuak dioena eta irudia ez datoz bat .

Platero ta biok. Prosa poetikoa .

Hutsune nabarmenak izan zituen euskal literaturak gerra ostean, nabariak dira

lanen gutxitzea eta idazle urriek izan zituzten zailtasunak, eta nabaria da neurri

berean itzulpengintzan -lan garrantzitsu batzuk egin arren- egon zen urritzea .

1940 eta 1960 bitartean haurrentzako liburu bakan batzuk besterik ez ziren itzuli,
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eta horietako bat oso liburu ezaguna da : Juan Ramon Jimenez idazle

espainiarraren Platero ta biok.

Juan Ramon Jimenezen Ian ezagun hori 1953an plazaratu zuten Montevideon,

erbestean argitaratutako lanen artean . Bigen Ametzaga Arestik burutu zuen

itzulpena eta bere seme-alabei eskaini zien :
'AMETZAGA ta IRIBARREN'dar Mirentxu, Begoña Arantzazu,
Yoseba Bingen eta Xabier Maki nire seme-alaba maiteai ta
euskaldun txiki. . . ta aundi guziaŕ, biotz-biotzez" (Jimenez,
1953: 5)

Itzulpenaren eskaintza horretan igartzen da liburuaren ezaugarri bat : haurrei ez

ezik helduei ere eskaintzen baitzaie liburua . Juan Ramon Jimenezek berak

"Aurrentzako idazti onen irakurle diran gizona" (op . cit . : 9) kontutan hartzen du .

Hots, berrogei edo berreogeita hamar urte beranduago erreibindikatu den "gizaki

guztion barnean daramagun haurra" izan zen J . R. Jimenezek aipatzen zuena .

Liburuaren egileak bere haurtzaroa du gogoan, eta haurtzaroaren erreibindikazioa

egiten du :
"<Aurrak diran non-nai -Nobalis'ek dio-, urre-aro bat ba-
da> . Zerutik eroritako gogo-ugarte bat bezelakoa dan urre-
aro oitan barna, ba, ba-dabil olerkariaren biotza, ta ain
bere gogara dago antxe ta ura iñoiz ere utzi ez bear izatea
izango litzateke bere naiari obea . " (op . cit. : 9) .

Bere garaiko Espainiako poetarik garrantzitsuena zen J R . Jimenezek 1956an,

erbestean, jaso zuen idazle batek jaso dezakeen saririk garrantzitsuena : Nobel

saria. Bere lanen artean prosa liburu bakarra argitaratu zuen, Platero ta biok hain

zuzen, baina bere poemetan ere haurrak eta haurtzaroa kontuan izan zituen .

Historia para los niños sin corazón eta Verso y prosa para los niños dira bere bi

lanen izenburuak. Dena den, Platero astotxoaren istorioak ez dira haurrentzako

soilik, are gehiago, euskal bertsioak (jatorrizkoa baino berrogei urte beranduago

argitaratua) darabilen lexikoa eta morfosintaxia ikusirik, haurrentzat baino gehiago

helduentzat eginiko itzulpena dela dirudi :
"Ez dira olerkiak itzul errexenak, aipatu olerkariarenak
batik bat. Poesiak beti ditu izkutune berezi ta zirkun-
zarkun itzuli-gaitzak . J. R. Jiménez'ek liburutxo ortan .
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Platero mandakoa laguntzat artuz, lirika goitarrenez bere
lana oretu du. 켰izdiratsu, margo-ñabarrez izadi betearen
oiartzuna, itz zotil eta gogamen sakonetan gatzatua
damakigu. " (Andima, 1954: 70) .

Gainera, liburuaren egitura aztertuz gero, deskribapenetan oinarritzen dela ikusiko

dugu. Liburua osatzen duten 68 testu laburretan ia ez da elkarrizketarik agertzen .

Platero ta biok liburuaren prosa zaindua da, sinplea, eta agian horrek ekarri izan

du haurtzaroarekin parekatzea . 켰aina prosa izanda ere, lirismoa nabaria da lerro

guztietan, testuaren poetikotasuna sinpletasunean oinarritzen da zenbait kasutan .

J . R . Jimenezek Platero animalia aitzakia moduan darabil berak kontatu edo azaldu

nahi duena egiteko ; ikusi bestela ondorengo adibidea :
"켰egira, Platero : amaikatxo arrosa erortzen dituk
edonondik: arrosa urdiñak, arrosa zuriak, margo gabeak . . .
Zerua arrosatan goiberatzen bide dek. 켰egira nola betetzen
zaizkidakan arrosaz bekokia, sorbaldak, eskuak . . . Zer
egiteko nik onenbeste arrosakin? (. . .)
Parabisuko zazpi sollairuetatik egozten dizkitek arrosak
lurrera, ustez. Elurtza epel eta ezbaiko margodun batean
bezela, arrosak torrean, egaztegian, zugatzetan gelditen
dituk. So egik: sendo dekan guzia, guri biurtzen dek aren

apaingaiaz. Arrosa geiago, arrosa geiago, arrosa gelago..."

(op. cit. : 17-18)

edo beste adibide honetan :
"켰ai dekala aratza, Platero, ta bai dekala yaŕoa, bideko
lore au! Taldek oro igarotzen dituk aren ondotik -zezenak,
auntzak, moxalak, gizonak- ta ura, aŕn samur eta aula beti
diagu tente, goxo ta txaíro, aren esi illunean, ŕñongo
zikinkeriaz kutsutu gabe . ( . .)
Lore au egun gutxi biziko dek, Platero; aren oroia, ordea,
betiko diakegu. 켰ere bizitza ¡re udaberriko egun bat
bezelakoa, nire bizitzako udaberri bat bezelakoa izango
dek. Ene! zer emango niokek nik udazkenari, Platero,
yainkozko lore onen orde, ura izan zedikan, egunero,
gurearen eredu xaloa?" (op. cit. : 20-21)

Aipatu behar dira ere liburuan beste hizkuntzetan agertzen diren aipuak :

gazteleraz (16), frantsesez (22), italieraz (23), . . . Aipuek testua aberasten duten



237
heinean ulergaitzago bilakatzen dute haurrentzat. Gainera Mitxelenak (1954: 42)

dioen bezala, testuan badira zenbait gogorkeria eta "itzez ugari, ugariegitxo ere bai

aukeran, irakurleak ezpaikaude olako aberastasunera oituak ."

Platero ta biok haurrentzat pentsaturiko liburua bada ere, ziur gaude euskarazko

bertsio hau, argitaratu zen moduan egin zelako, erabilitako hizkeraren zailtasuna

zela eta, helduek irakurri zutela haurrek baino gehiago, are gehiago kontutan

izaten badugu euskal haurrek ia-ia ez zutela poesiarik ezagutzen .

Kuliska sortaren hasiera eta Plazido Mujikaren itzulpenak .

1 .952 . urtean, Itxaropena argitaletxearen Kuliska sortari hasiera eman zion Plazido

Muxikak euskaratutako Noni eta Mani Svenssonen liburuak . Liburu sail horrek

izugarrizko eragina izan zuen hurrengo bi hamarkadetan, eta euskaraz

plazaraturiko lanik garrantzitsuenak Zarauzko argitaletxe horretan kaleratu ziren .

Espainian aldaketak gertatzen ari ziren eta gerra osteko zapalketa bigundu egin

zen zenbait aldetatik :
"Entre 1952 y 1955 España iniciaba un nuevo período en su
historia. A una cierta liberalización intelectual se unía l a
apertura política internacional, con la ruptura del cerco
impuesto por las potencias vencedoras de la !l Guerra
Mundial. Los difíciles condicionamientos de la autarquía
anterior dejaban paso a una ligera mejoría económica . "
(García Padrino, op . cit. : 513) .

Aldaketa horien hasieran, 1952an hain zuzen, ekin zion Kuliska sorta plazaratzeari

Itxaropena argitaletxeak. Katalunian, berriz, urtebete lehenago, 1951ean, L"Infantil

aldizkaria argitaratu zen elizaren babespean .

Svenssonen liburua argitaratu eta zenbait urte beranduago, Franz Weiser

idazlearen Mendiko argia ere itzuli zuen Plazido Muxikak . 켰ai liburu batean bai

bestean helburu nagusia Euskal Herriko neska-mutilak konzientziatzea da ;

istorioak eta abentura apur bat izan arren, batez ere lehenengoan, erlijio biderako

liburutzat har daitezke neurri handi batean .

Jon Svensson (1857-1944) idazle islandiarraren lan ezagunetakoa da Noni eta

Mani. J . Svensson, ikasketak Frantzian eta Inglaterran egin ondoren, irakasle aritu
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zen 켰animarkan . Jesuita zen eta bere liburuetan gaztaroko gertakizun

autobiografikoak sartu zituen . Plazido Muxikak euskaratutako nobelatxo hori haren

bigarren liburua zen eta 1914an kaleratu zen .

Noni eta Mani bi protagonisten izenak dira, eta liburuan zehar kontatzen zaigu

txaluparekin itsasora irtetean jazotakoa . 켰aina abenturazko liburua izan zitekeena

(kaian dauden itsasontzi handiak bisitatu, itsasoan galdu, balearen erasoa,

erreskatea, e.a .) helburu kristau bati heldutako nobela dugu .

Itsasoan galtzen direnetik hasten da Jaungoikoaren eta erlijioaren presentzia .

"Goiko Jaunak lagundu bear digu" (Svensson, 1983: 32), "Nere ustez gaueko

otoitzak egin ez dittugulako, ezin degu lorik egin" (op . cit . : 37), otoitza den poema

bat 39. orrian . . . eta presentzia horrek gero eta garrantzi handiagoa hartzen du

liburuan ; balearen erasoaren ondoren ura sartzen da txalupan, eta "Jaungoikoak

aguro lagunduko ba'ligu " (op . cit . : 47) proposamena dugu lehenengo, eta gero 6 .

kapitulu osoa hartzen duen Jaungoikoari eginiko eskaintza :
"Gure barnean zerbait bildu giñan; eta galbide larri artatik
onik ateratzen bagindun, gero Xabier 켰eunaren jarraille
egingo giñala, ziñez eskeñi genion Jaunari" (op. cit. : 50) .

Eta eskaintza hori da liburuko unerik gorena, larrialdi gorrienaren erdian,

konpromezu zehatza hartzen dute protagonistek . Gero etorriko dira erreskatea eta

katolikoen jarrera ona "Katolikoak bai dirala jainkozaleak!" (op . cit . : 65) eta

konpromezua betetzearen erabakia, etxean salbo daudenean :
"Zer derizkiozu, Mani, guk egindako eskaintzari? Larria da
gauza! Jaunari zerbait ziñez eskeñi exkero, bete egin bear
da; ez dago beste biderik .
켰ai, noski: Jaunak beti aiñ arrigarriro lagundu digun
exkero, bete egin bear degu . (op . cit. : 80)

Liburuaren bukaeran, jakina, Jesusen Lagunak konpainiako kide agertzen zaizkigu

Noni eta Mani .

Arestian aipatu dugu jesuita batek idatzitako liburua dela, eta argi eta garbi dago

liburuaren helburu didaktikoa, katolikoa ez den herri batean katolikoen alde -

jesuiten alde, zehazkiago- egindako lana . Literaturako zenbait elementuz baliatu

zen egilea, eta abentura eta ekintzen ugaritasuna erabili zituen, baina lehen
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aipaturiko helburuak estaltzen du gainerako guztia ; deskripzioak, narrazioaren

erritmoa, pertsonaien arteko harremana . . . dena dago helburu horretara zuzenduta,

eta nobelaren osotasunean jesuiten aldeko jarrera horrek desorekatzen du testua .

Hala ere, ziur gaude literarioki hain kaltegarria izan zitzaion jarrera didaktikoak

lagundu ziela liburuari eta egileari garai hartako zentsura gainditzen . Eta beste

alde batetik, liburuak arrakasta handia izan zuen euskal irakurleen artean . Gizarte

zapaldu eta erreprimituan, nekazari ikuspegi nagusi zen euskal gizarte kristautuan,

Noni eta Mani liburu entretenigarria zen . Onartua izan zen, egarria den landareak

ura hartzen duen bezala . Izan ere, Svensson-en nobela hori izan zen urte askotan

Hegoaldean argitaratzen zen haurrentzako lehen nobela .

Yon Etxaideren Purra! Purra! eta umorea .

1953an, Ruiz Giménez ministroaren irekitze prozesuaren inguruan, Yon Etxaideak

Purra! Purra! (irri ta par egiñarazteko ipui sailla) argitaratu zuen. 켰ena den, liburu

horrek, beste askok bezala, hainbat zailtasun gainditu behar izan zituen argia ikusi

aurretik :

"Artetxeri esker Alostorrea argitaratzea lortu nuen
(1950) . 켰enborak zailak ziren izugarri . Gero Purra Purra
atera nahi izan nuen eta 켰onostian baimena ukatu egin
zidaten. Orduan Madrilera jo nuen zuzen eta influentziez
baliaturik lortu nuen baimena, baina liburuaren itzulpena
eginaraziz (1953)." (Etxaide : 1984 : 8) .

Egileak Purra! Purra! liburuaren eskaintzan dioen bezala, euskara salbatzeko

asmoz argitaratu zuen :
"Gure euskera salbatzeko liburu onekintxe urrats sendo bat
eman dutalakoan nago"(Etxaide : 1953: 5) .

Asmo hori berriro azalduko zaigu liburuaren sarreran :
"Euskal-maitasunak naragi idaz-lanean, gure euskerari
nundik kima berririk emango, erdoia bere soñaz jabetzen
nundik galeraziko . Idazleak urri sortzen dira euskaldunetan
eta ezer baño, borondate oneko luma txartxo au ez ote
zaigu obe?" (op . cit . : 8)
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Euskara salbatu behar hori nahikoa argia zen garai horretan, gerra ondorengo

garaian, Irazustak kaleratutako bi lanetan -Joanixio (1946) eta 켰izia garratza da

(1950)- helburu berbera agertzen da :
"Tiene por objetivo al publicar su primera nobela, relanzar
el euskara para lo que pretende contar «enekotarren
bizitza», dato que subraya un hecho poco conocido : e l
sometimiento del autor a su biografía. Lo que el autor
cuenta está permanentemente relacionado con el ambiente
vivido y con las personas que conoció. . ."
(Kortazar, 1990: 100) .

Etxaidek oso garbi du bere garaiko egoera; hitz bitan esaten du ; euskara egoera

larrian , erdoildurik, aurkitzen zen eta idazlerik ezaren aurrean bere Ian xumea

eskaini zion irakurleari . Gerra ondoko egoera kezkagarrian Yon Etxaideren

euskararengako maitasunak liburua idaztera bultzatu zuen .
"Jaungoikoa'ri bearrik orixe ba-dugu : euskeraren alde
aritzeko etengabeko borondatea" (op . cit. :8)

eta borondate horrek eraman zuen ez bakarrik idazle izatera, baita argitaldari

lanetan aritzera ere. 켰ere proiektu osoago baten zati bat besterik ez zen Purra!

Purra! eta horren adierazgarri azalean agertzen den 1'go . liburua edo hitzaurreko

azalpena :
"Eskuartean daukazun. idazti au nere ŕpui sortaren lenengo
zatia duzu. Sorta guzia liburu baten ateratzen ikaratu egin
naiz. Zergatik? Euskerazko liburuak aurrera ateratzen
benetan gauza nekeza da ta . . ." (op . cit. : 8) .

Hala ere, militanzia, euskararenganako maitasuna eta kezka horiez denez gain,

bada, bukaeran besterik ez bada ere, gozatzeko asmoa, ipuintxoak literatur

mundura hurbiltze saio bat :
"Txolarte on bat igaro dezazutela beroiek irakurriz opa
dizute egilleak. Ez al-diezute abegi txarrik egingo!"
(op . cit. : 9) .

Hizkuntza salbatu nahia eta era berean kalitatezko idazlanak argitaratzea izan

ziren Yon Etxaideren helburuak, hurrengo urtean, 1954an Egan aldizkarian K .

Mitxeltena, A. Arrue eta J .A. Irigarayk azaldu zuten "Asmo berri" hari aurre hartuz :
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"켰arabilgun izkuntza ere izkuntza bizia den ezkero, gaiak
ere biziak, gaurkoak nai genituzke . . . . Kalera begira ari nai
dugu, baserrira begira baiño gelago . . . . Argitaratzeko
mugak. .. gaiak bakarrik ipiñiko du".

Eta ipuinak, edo kontakizunak, edo txisteak . . .30 dira lehenengo liburu honetan .

켰atzuek txiste bat dute oinarri, askok estafaren bat edo beste, zenbaitzuk benetan

gertatutako istorioak dira . 켰aina hasieratik ikusten da egileak ez zuela inolako

asmo moralik ipuinok idazterakoan . Mami aldetik izan daitezke gaztetxoentzako

egokiak edo ez, batzuk gordinak eta beste batzuk arrotzak, baina bai pertsonaiekin

egin daitezkeen identifikazioengatik ("Eskola maixuaren kalluak", "켰artolo txerri

nagusia", . .. ipuinetan) bai ipuin egitura laburra eta umorezkoarengatik, ziur gaude

testu hauek helduen artean izan zuten bezala, gazte jendearen artean ere harrera

ona izan zutela .

Liburua oso gurea dela ematen du, Euskal Herrikoa . Istorioak 켰onostia inguruan

gertatzen dira gehienetan (bada baten bat 켰ilbon eta Tolosan edo Irunen) ; oso

errealak egiten zaizkigu, beharbada arestian Irazustaren nobelaz hitz egiterakoan

aipaturiko "idazlearen menpekotasuna bere biografiarekiko" dela eta ; euskal

letretan hain ezagunak diren izenekin hitz-jokoak egiten dira, "Antton 켰arrabas,

Iñaki 켰eltza ta Manu 켰egi-Oker" (op . cit . : 14) ; lekutasuna eta jendearen jarrerak

ezagunak zaizkigu .

켰aina, era berean, badira gure herritik kanpoko istorioak ere : EE켰켰etako

gansterrak, 켰on 켰oscoren bizitzako ateraldi bi, Afrikan preso dauden ingelesak,

edo W. Somerst Maughan idazlearen istorioa . Hauek guztiek liburuaren elementu

bat gehiago osatzen dute, txisteak, engainu, pasadizu xelebre eta kanpoko

gertakari batzuekin batera . Egia da, horietako batzuetan nabaritzen dela gehien

bat idazlearen mezu morala (켰on 켰osco protestanteen kontra aritzen denean, edo

gansterren istorioan "Eztakigu zertan bukatu zan Jack 켰eeton ganster ospatsuaren

ixtori au, baño, naikoa ta geiegi ez ote da orainartekoa?" (op . cit . : 66 eta 67)

dioenean) .



242
켰este aldetik, 25 . ipuinean erdaraz mintzo diren euskaldun batzuekin sartzen da :

"Otsegiñen artean jakintsu edo sasi-jakintsu asko zeuden
eta beren izkerari apaintasun gelago eman ustez edo-ta
beren jakintza gelagotzen zutelakoan, erdal-izkerak
sortutako itzik bakanenak eta zaillenak ezpañaratzen
zittuzten" (op . cit . : 88)

erdara jakin gabe, eta harrotasunagatik erdal hitz dotoreak esan nahi dituen jende

hori lotsarazten du egileak .

켰aina, aipatutako kontakizunak alde batera utzita, liburuak duen hari edo lokarri

sendoena umorea da, txistearena ("켰artolo txerri nagusia", "Larruz urn",

"Garagardoaren ondorenak", . . .) eta engainu edo estafaren ondorengo

irribarrearena ("Olio kontuak", "Argi ibilli lapur jendeakin", "켰agonean bon bon,

eztagonean egon", eta abar) eta, kontrakoa ematen badu ere, garaiko jarreren

kontra, agian gazte jendea kontutan izan gabe egin zelako, aitortu behar da testuak

ez direla batere moralak; are gehiago, timo, estafa eta lapurretan "gaizkileak"

ateratzen direla garaile, baita gaztetxoak direnean ere, "Zapatak merke asko erosi"

istorioan gertatzen den bezala .

Idazlearen hiztegi eta adierazpideak hobeto azaltzeko edo irakurlearen gabeziak

gainditzeko Yon Etxaidek zenbait ohar jarri zuen orrietan, gehienak hitzen

esanahia adierazteko, baina badira umore osagai moduan erabilitakoak ere ;

esaterako, pigmeoak hitz egiten ari direnean eta "Gliko-kola kaka-janda!" (op . cit . :

30) diotenean, honela itzultzen du pigmeoen hizkuntza egileak : "« Zure esanera

eingo da». «Euskal-pigmeotar esku-liburuan» ikusi dezakezu irakurle

sinisgogor orrek, gure itzulketari parre egiten ba'diozu . 켰etunlandia'ko liburutegi

guztian duzu salgai esku-liburu au" (op . cit . : 30) . Eta aurrerago, honela jarraitzen

du pigmeoen hizkerarekin : "Kaka-janda mauka-gutxi! (onek eztu itzuli bearrik

euskeraz jakin ezkero)" . (op .cit . : 31) .

Liburuko ipuinetan ikasleak mozkortuta agertzen zaizkigu, lapurrak irabazle, adar

joleak irribarrez, timadoreak engainuetan, .. baina agian kontakizunak errealak

direlako, umoretsuak, ongi kontatuak, irakurtzeko arinak, entretenigarriak, egileak

hitzaurrean adierazten duen bezala "txolarte on bat igarotzeko" balio digute, are
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gehiago 1953an euskaraz irakurtzeko ohitura zein irakurgairik ez zuen gazte

jendeari .

Liburuaren tirada 1500 alekoa izan zen, eta orduko giroa eta egoera kontutan

izanik, tirada eta arrakasta handiko liburua izan zela esan dezakegu .

Purra! Purra! Etxaideren liburu hori hamarkada bukaeran euskaraz argitaratuko

ziren umore liburuen eta gerra aurretik argitaratutako Pernando Amezketarra

liburuaren arteko zubia izan zen .

켰aina Pernando Plaentxiatarra, Ipuin barreka edo Zirikadak liburuak baino

lehenago, bi liburu berezik ikusi zuten argia euskal literaturan : Amabost egun
Urgain'en lehen nobela poliziakoak, eta Euskalerriko ipuiñak, Irigarayk bilduak .

Nobela poliziakoaren hasiera : Amabost egun Urgain'en .

50eko hamarkadan Euskaltzaindia euskal liburugintzaren alde borrokatu zen

liburuak plazaratuz, sariak emanez, etabar .
"«Euskaltzaindia» izan zen gerla ondoren euskararen alde
zedozer egiten hasi zena, (. . .) euskaltzaleak bere inguruan
biltzenhasi zena eta animatzen gintuena lan egiteko"
(Etxaide, 1984: 10) .

Hitz horiekin adierazten du Jon Etxaidek Euskaltzaindiaren betebeharra gerra

ostean. Erakundeak antolatutako lehiaketan aipamen berezia merezi izan zuen

Amabost egun Urgain'en nobelak, euskaraz idatzi den lehen liburu poliziakoak .

Lehenengo argitalpenaren aitzin solasean A . Irigaraik dioen bezala :
"Gai (euskal-liburuetan beiñere jo ez dan polizia-gaia)
bizia eta interesduna derabilla, euskara arront eta e rri ta r
batean izkiribatua . Ezta iztegi bearrik novela au
irakurtzeko, eta euskal liburu batez au esatea ezta gauza
ttipia zinez . "

Ikus daitekeen bezala, Loidik nobela poliziakoaren interesa -argumentu aldetik-,

eta erraztasuna -hizkuntza aldetik-, erabili zituen Amabost egun Urgain'en Ian

honetan .

1961ean katalanez argitaratu zen nobela hori, euskarazko Ian baten lehenengo

erdal argitalpena izan zen, eta J . Alberti hitzaurregileak dioen bezala :
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"Quince dŕes a Urgain és una obra de carácter policiac,
amb un argumente del tot original en el gènere. Novel-la
plena d'acció, tots els critics bascs han coŕncidit a
subratllar l'interès que desperta desde les prŕmeres
pàgines . L'estil és senzill, directe i col-loquial " .

Txominek, Urgaingo lurperatzaileak, herrian hildako baten hilobia prestatu behar

duela eta, urte batzuk lehenago hildako Egurmendi gaztearen emaztearen gorpua

ikusten du, buruan tiro marka duela. Asaldaturik, Herriburu jaunaren emazteari

kontatzen dio aurkikuntza, eta azken honek Martin Garaidi bere laguna eta ikerlaria

denari ematen dio hilketa hura argitzeko agindua.

Honela hasten da 30 kapitulu laburretan banaturiko nobela ; hasiera-hasieratik

irakurlea bereganatzeko egina, kapituluetan zehar Garaidi ikerlariak zenbait urte

lehenago izandako gertakariak aztertu eta hiltzailea bilatzeari ekiten dio . Irigaraik,

hitzaurrean, nobelaren orijinaltasuna aipatzen bazuen ere, nobela idazterakoan

kontutan izandako zenbait idazleren izenak ematen ditu : Poe, Chejov, Alarcón,

Verne, Simenon, 켰ickens, . . . eta Loidiren nobela honek, gure ustez, badu Ruiz de

Alarcónen ipuin baten antza, korapiloa aurkezteko orduan besterik ez bada ere :

"Iltzea" (Karlos Linazasorok euskaratua, 1993an Ereinek argitaratu zuen ipuin hori),

kasu bietan hilerrian aurkitutako buruhezur zulatu batek ematen dio hasiera

idazlanari, baina horretaz aparte, argumentuaren garapena guztiz ezberdina da .

Amabost egun Urgain'en lanaren irakurterraztasuna aipatua izan da lehenengo

argitalpenetik ; izan ere, hizkera herritarra eta ulergarria izateaz gain, elkarrizketak

betetzen du liburuaren zati nagusi bat ; deskribapenen ordez ekintza da

garrantzitsuena . Gainera, kapituluen arteko loturak, amaitu aurretik irakurlearen

interesa sortarazten duen ideia airean uzteak, kapituluetako izenburuek ("Garaidi

larri", "켰ide irristakorra", "Larrola'ren aitortza", "Sua ta txinparta", . . .) are

erakargarriagoa egiten dute argumentua . 켰ukaerak, bestalde, irakurlearen

harridura sortarazten du eta amaiera zoriontsuaren irribarrea ezpaineratzen .

Nobela honek ez zuen berrikuntzarik ekarri literaturaren mundura, baina bai euskal

literaturara . 1958an E. Masek argitaratu zuen nobela hau "EI 켰idasoa"n eta
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hitzaurrean dioen bezala Jose Antonio Loidiren nobela honek euskararen

inguruan zeuden zenbait topiko apurtzeko balio izan zuen:
"A primera vista una novela policíaca en vascuence parece
una incongruencia . Esta antigua lengua se nos antoja
apropiada para describirnos la vida sencilla de los
pescadores y campesino con sus rústicos y primitivos
problemas, apta quizás para las expansiones líricas de
gentes sencillas o para la enseñanza religiosa, pero
incapaz de expresar la movilidad de la vida moderna, con
sus continuas inquietudes, alarmas y sobresaltos .
Nada más lejos de la verdad. "

켰ai, Loidik kostunbrismoarekin hautsi eta garaiko nobela erakargarri eta

interesgarri bat aurkeztu zigun Amabost egun Urgain'en lan horrekin . Horren

adibide garbia liburuak izan zituen berrargitalpenak ; bai erderaz, 1958an Irunen,

1961ean 켰artzelonan, bai euskaraz, 1968an Arantzazun, 1980an 켰onostian . . .

1990eko azaroan Erein argitaletxeak egin zuen nobela honen 7 . argitalpena,

euskara batuan egindako lehenengoa, gazteentzat duen Auskalo sailean .

Euskaltzaindiaren argitalpenak .

"Liburu au argitaratzen Euskaltzaindiak bi xede billatzen
ditu; bata, euskaldun irakurle ttipi eta aundien atsegiña
eta bestea, ikasleendako irakasbide errez bat, bere
itzulpenari esker." (lrigaray, 1957: 5) .

Hitz horiekin eman zion hasiera A . Irigarayk Euskalerriko ipuiñak liburuaren Aitzin-

solasari . Hots, Euskaltzaindiak, eta ez berak, izandako asmoak argitalpen hau

egitean .

Garbi dago Ian hori ez zela izan pertsona baten asmo hutsa, Euskaltzaindia

erakundeak eginiko aportazioa baizik . Jon Etxaidek Euskaltzaindia izan zela gerla

ondoren zedozer egiten hasi zena dioenean, Euskalerriko ipuiñak liburuari edo

urtebete lehenago, 1956an, Kirikiñoren bost kontu biltzen dituen Abarrak liburua

bezalako lanei buruz ere ari da . Azken liburu hori bizkaieraz eta gipuzkerazko

aldaerarekin argitaratu zuen Euskaltzaindiak Ayalderen irudiez horniturik ; Abarrak.
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Cuentos y relatos . lpuiak eta kondairak izenburu horren azpian "Santu izateko

bidean", "Kukua entzuten", "Jatorria", "Zerutar bat" eta "Gizon zuurrak ondo erabagi"

Kirikiñoren ipuin ezagunak bildu ziren .

Irakurgai ezaren aurrean, "irakurle ttipi eta aundientzako" testuak eskaintzeaz gain,

euskara ikasten ari zirenak ere kontutan izan zituen Irigarayk Euskalerriko ipuiñak
liburuan :

"켰arandiaran-ek Eusko-foklore liburuxketan argitaratuko-
tatik dira geienak, baiñan gutti oitua den batendako illun
daudezin erritarren esaerak eta laburpenak osotuz, batere
aldatu gabe aatik, bildariaren textoa ." (op . cit. : 5) ;

edo hurrengo orrian dioenean ipuinak hobeto ulertzeko dauden azalpenak :
". . .sailkatuak, maillez mail, ikaslearen erreztasunaren

kariaz. Irakurgai bakoitxak badaramazki ondarrean izketa
batzuen adierazpen llaburrak, xoilki ikasleentzat emanak ;
euskaldun arrontek ez bide dituzte orein bearrik izango . "
(op. cit. : 6).

Lekuonak ere (1957 : 364), ipuinon helburu didaktikoa aipatzen du :
"Irigaray jaunak euskeraz ikasteko-edo argŕtaldu ditu .
켰añan gure idazleentzako gai bezela ere aukerakoak bait-
dira . Edo-ta etnographoentzako, beren etnographi-lanak
osatzeko . "

켰ilduma osatzen duten berrogei ipuinak biltzeko iturri ezberdinak erabili ditu

Irigarayk; gehienak, ikusi dugun bezala, 켰arandiaranek jasotakoak dira, baina

badira Azkuerenak eta beste zenbait biltzailerenak ere .

"켰enetara, 18 giputzak, 9 켰izkaiko eta 12 Nafarroa-ko" daudela dio Irigarayk (op .

cit. : 6), agian azken ipuina, "Aramaio'ren deabrukeriak", ahaztua duelako

kontaketan .

Euskalerriko Ipuiñak bilduma honetan, herri ipuinak eta beste herrialdetakoen

antzeko ipuinak ditugu, baita mitologian edo ahoz aho transmititu diren

sinismenetan oinarrituriko pasadizoak ere. "Makilakixki" eta "켰ar-켰ar' bezalako

ipuinen ondoan, lamien, sorginen eta jentilen istorioak ditugu . Gainera, bada azken
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hauetako bat errepikatzen dena ; izan ere, "Kataliñen kastigua" eta "Joxepa ederra"

kontakizunen jatorria bera da: "Gaua gauezkoentzat eta eguna egunezkoentzat"

(op. cit . : 13) edo "Sugilla zuentzat, Joxepa ederra guretzat" (op. cit . : 69) dioten gau-

sorginen istorioa .

Libururari hasiera ematen dion kontakizunak, "Jentillen akabera" izenekoak,

nolabait laburtzen du XX. mendean egin diren herri ipuinen bilketetan emandako

ezaugarriak : euskal mitologiako pertsonaiak agertzen dira baina hauen kristautzea

gertatzen da. Kixmieren jaiotzak Jentilen akabera ekarriko du ; hots, Jesukristo
munduratzeak gizonaren garaipena ekarriko du jentilen aurrean .

A. Irigarayk ez du azaltzen zeintzuk izan diren bere hautaketarako irizpideak, baina

dauden ipuinak ikusirik, herrialdetasuna, gai aldetik ikuspegi zabala eta ipuinen

atsegina izan daitezke erabilitako irizpideak .

Arestian aipatu bezala, lamiak, sorginak, jentilak . . . ditugu, baina horien ondoan
"Aralarreko San Migel" edo "Aizpuruko abadia'ren mamarroak" ipuinak, edo "Ardia

ta bedarrak", "Aseriaren ina egiak" eta "Patxi errementaria", "Kastillopranko", etab .

Euskalerriko Ipuiñak ez zen Euskaltzaindiaren honelako bilduma bakarra izan,

urte batzuk beranduago Azkueren ipuinak kaleratu baitzituzten asmo berberei

jarraituz .

Haur literaturtasunaren erreibindikazioa nazioarte mailan.

Hezkuntza aldaketekin batera, pedagogi berritzaileekin batera, haurrentzako

literaturak gero eta garrantzi handiagoa zuen nazioarte mailan . 1949an

Internationale Jugendbibliothek delakoa jarri zen martxan Munichen . Haur

liburugintzan espezializatutako liburutegi horrek ikerketa bultzatu du, eta urte

batzuk beranduago sortu zen I켰켰Y erakundearekin zerikusi estua du .

1955ean eta UNESCOren babespean International 켰oard on 켰ooks for Young

People, I켰켰Y, erakundea sortu zen, haurrentzako liburua eta horren inguruko

ekintzak eta ikerketa bultzatzeko .
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Herrialde ezberdinetan haur eta gazteentzako liburugintzak ordu arte inoiz eduki

ez zuen hazkundea ezagutu zuen . Arte grafikoetan emandako aldaketek produktu

merkeago eta zainduagoa erraztu zuten . Nazioarteko sariek (H. C . Andersen saria,

esate baterako) edo herrialdeetan sortutakoek (Premio Nacional de Literatura

Infantil edo Lazarillo, Estatu espainolean) ere, lagundu egin zuten hazkunde

horretan. Egoera ekonomikoa ere hobetuz zihoan, 켰igarren Gerra Handiaren

ondorioak ezabatu ahala, pizkunde ekonomiko eta kulturala gertatu zen .

Urte horietan hasi ziren idazten geroago ezagunak izango ziren zenbait idazle : R

켰ahl, Tolkien, Sanchez Silva, Rodari . . .

Apurka-apurka haur literaturak prestigioa irabazten du gizarte mailan, eta horretan

zerikusia izan zuten egindako ikerketek ; azken hauetako bi 1959an plazaratu ziren :

켰ettina Hürlimann-en Europáische kinderbücher in drei jahrhunderten (1968an

gazteleraz argitaratu zena Tres siglos de Literatura Infantil Europea izenburupean

eta Villasanteren artikulu bat zuena euskal haur literaturari buruz), eta Marc

Sorianoren Guide de la litterature pour la jeunesse liburu ezaguna .

Urte gutxitan aldaketa handiak eman ziren haur eta gazte literaturan . Eta euskaraz

ere gero eta gehiago ziren haur eta gazteentzat eginiko lanak .

Umorea, txisteak eta egoera barregarriak .

1957an Pernando Plaentxiatarra argitaratu zen ; hurrengo urteetan, berriz, ipuin

barreka eta Zirikadak. Umoreak bere lekutxoa egina zuen euskal letretan . Testu

atsegin, entretenigarri eta erakargarrien bidez irakurleak hurbildu nahi zituzten

liburuetara . Irakurtzeko ohiturarik ez zuenari une atsegina eskaini, eta irakurtzen

zuenari liburuekin gozatzeko aukera eman .

Pernando Plaentxiatarra liburuan Yon San Martinek bildutako pasadizo

barregarriak aurkezten dizkigu Yon Etxaidek. Liburu moldatzaileak San Martini

eskaintzen dio lana :
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"Nori, iri baizik, liburutxo onen opari? 켰ide-bazterretan
galdutako euskal-artaleok bana bana biltzen ain leiatsu
jardun aizen orrek, bildumatxo ontan arkituko al-duk ire
neke-lanen pozkarri. " (Etxaide, 1957: 5)

Etxaidek Amezketakoaren anaiatzat jotzen du Plaentziako Pernando : "Ona ba

emen, Plaentxia'ko edo Palzentzia'ko Pernando, Amezketa'koaren anai, senide,

gogaide . . . oraiñaldiko euskaldunak bere umorearen txingarraz asemin ." (op . cit . : 7),

eta berak, moldatzaile gisa, "norbaitek bilduak literatur soiñekoz apurxo bat jaztea

eta Pernando'ren izenpean ezartzea" (op . cit . : 7 eta 8) egitera mugatu dela dio .

Yon Etxaideren moldaketa hori hizkuntzari dagokio, neurri handi batean :
"Obe litzake noski, Plaentxiatarren grazi berezia
gardenago agertzeko, ipuiok Plazentziako euskeran
argitara, baiñan, ortara joko bagenu, Gipuzkoarik geienak
ez luke onartuko, Plazentzian mintzatzen den 켰izkai
kutsuko euskera adigaitza baita giputz nagiontzat eta
danok dakigunez irakurlerik geienak gipuzkerak ditu." (op .
cit . : 8)

켰izkaiera kutsua duen euskara hori gipuzkeratzearen arrazoia, "somatzen dugun

euskal-literaturaren batasun mugimenduan, Gipuzkoa'ko izkelgi osotua dugu

aukeraturik" (op . cit. 8) ustean oinarritzen da .

Pernando Plaentxiatarra liburuan 67 gertakari biltzen dira . Pernando

Amezketarraren antzera, honetan ere umoreak, ateraldi barregarriek, egoera

estuek eta xelebreek osatzen dute liburuaren mamia . Herritar xumeen grazia eta

piperra; lapurrak etxean aurkitu eta "Illuneanal-zabiltzate billa? Ai, kottauak! Neuk

egunez eztiat arkitzen eta zuek gabez?" (op . cit . : 29-30) bezalako ateraldiak dira

liburuari umore kutsua ematen diotenak .

켰aina Pernando Amezketarrak baserri mundua islatzen zuen bezala, Plaentziarrak

kaletarren bizimodua erakusten digu. Lantegiak, tabernak, medikuak, etabar

izango dira Pernandoren xelebrekerien gertaleku edo lagun . 켰ena den,

Amezketakoak bezala, honek ere badu erromantikoen nostalgia, pobreen aldeko

jarrera, erantzun bizkor eta ezin aproposagoen bidez boteretsuak-edo beren

lekuan jartzeko joera . Ikusi bestela obra nagusian emaniko erantzuna :
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"Obra batean lanean ari zela, Pernandok esku-gurdia ondo
bete gabe omen zerman. Nagusia oartu zitzaion eta esku-
gurdia erdi betean ikusirik, esan zion Pernandori:
-Esku-gurdi orrek bete aundiago artuko luke, Pernando .
Pernandok berriz itzetik ortzera :
-켰aita larunbateko diru-zorroak ere, nagusi ." (op . cit. : 23)

Juan Martin Elexpurukl984an eginiko moldaketan, honela definitzen du Pernando

Plaentziarra :

'Pertsonaia hori ez dela historikoa, Pernando Amezketarra
bezala, baizik eta nolabait esateko, Fernando, Plaentzia
aldeko zelebre guztiak direla ." (Elexpuru, 1984: 6)

Ikusten denez, parekotasunak edo ezberdintasunak alde batera utzita, bai G .

Mujikaren Pernandok, bai Etxaiderenak umorea eta irakurlearen bat-bateko

plazerra bilatu eta lortu zuten. Izan ere, liburu bietan leku eta egoera ekonomiko

edo soziala ezberdinak izanda ere, antzeko pasadizoak agertzen dira .

Pernando Plaentxiatarra euskal gizartean ematen ari diren aldaketen isla da,

baina baita literaturak izaniko eboluzio eskasarena ere .

켰i urte beranduago, 1959an, Felix 켰ilbaoren Ipuin barreka liburua plazaratu zen .

Euskaltzaindiak 1954an saritu zuen ipuin bilduma hori, baina ikusi den bezala bost

urte beranduago kaleratu zen. Ipuin asko dira, 50 eskatzen ziren lehiaketan eta

eskatutakoak baino sei gehiago biltzen dira lanean . 켰estelakoa ematen badu ere,

bilduman agertzen diren ipuinak ez dira umorezkoak ; badira, bai, umorezko batzuk,

baina badira herri ipuinen ildotik doazenak ere edo, besterik gabe, gertakari

xelebreen kontaketa direnak .

Aita Villasantek hitzaurrean dioen bezala "Hartu euskaraz egiten diren ipuin-

liburuak. Vicenta Mogel, Kirikiño, Legoaldi, Altuna, Otxolua, Azkue, Manterola,

Garitaonaindia. . . eta hemengo ipuin askoren sustarrak hor-hemen idoroko dozuz"

(켰ilbao, 1980: 5) .

켰ai, Felix 켰ilbaok herri ipuinen erabilera zabala egiten du Ian honetan, "eztira

inorenak, eztabe jauberik . Herriarenak dira, euskal folklorearen landakoak" diosku

Aita Villasantek (op . cit . : 6), baina euskal folklorekoez gain, kanpoko idazle
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ezagunen ipuinak ere ageri dira "batzuen iturria bilatu nahi izanez gero, Giulio

Cesare 켰ella Croce, Grimm Anaiak, Schmid edo Esoporengana jo beharko

genduke" . (op . cit . : 7) .

Egileak 켰ertoldinen komediak azalduko dizkigu "켰ertoldinen zorakeriak" ipuinean,

Hansel eta Gretelen istorioa "Praiskuren zaldia" izenekoan, Tartaloren kontua

"Josetxo artzai eta jigantea" kontakizunean, Grimm anaien arkumetxoen ipuinaren

aldaera "«Apartxu» eta bere kume biak" izeneko kontuan, . . . " . . .gehienak, gaiez,

hor-handik hartuak" direla diosku F. 켰ilbaok berak liburuaren sarrera gisako

"켰erbatxo bi" horren barruan (op . cit. : 12) . Herri ipuinak dira, bai, baina kasu

guztietan ipuinen moldaketa bat ematen da, Villasantek dioenez "bere modura

egosten daki, eta soinekoa barriztauta urteten dau bere eskuetatik" (op . cit . : 6) .

Aita Felixek ipuin guztietan sarreratxo bat egiten du aurretik, aurkezpen gisa edo

aitzaki moduan :
"Ni neu ez naz izan inoiz soldadu . 켰aina ba dot anai bat
urte ta erdiko soldadutza eginikoa .
Soldadutzeak ez dau izan behar, antza, on-onik, nire anai
Joanek dinoanez . . . " (op . cit. : 107)

eta ondoren soldaduzkako pasadizo bat azalduko digu, bere anaiari jazotakoa

omen dena.

켰este batzuetan ipuina beste baten ahotik jasoa du egileak eta hala dio guri

eskainitako testuan :
" Perutxu aititaren altzoan jarri zan; besteak aulkietan, ta
ipuina entzuteko pozarren egozan danak . Katua bera be ez
euken ba sutondoan, buztana hankapean sartuta, adi-adi?
-Aitita! -esan eutsan Juanitok-. Hasi zeintekez ipuina
kontetan. Polita izan daŕtela gero!
-켰ai, enetxuok! Aititak ipuin politak kontetan deutsuez
beti, Halakoxea dozue mozoluaren hau be. 켰aina ez
bildurtu, e?
-Ea, aitita, ez gera bildurtuko -erantzun eutsen laurak ba-
batera .
Ta aguretxoa hasi zan ipuina kontetan : . . . " (op . cit. : 40)

켰aina, hitzaurreko giroketa horrez gain, ipuinetan ere bada zenbait ukitu . Ipuin

batzuk Euskal Herrian (켰izkaian konkretuki, idazleak nahikoa argi baitauka bere
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irakurleak bizkaitarrak direla) kokatuak dira "«Apartxu» eta bere kume biak",

esaterako, beste batzuetan istorioak gaurkotuta agertzen dira, edo ipuinen umorea

nabarmenduta .

Azken puntu horretaz Aita Villasantek liburuak duen entretenigarritasun balioa

azaltzen du, haurrentzako egokitasuna aipatuz :
"Aita Felixek eskeintzen deuskuzan ipuinak, barre
eragitekoak dira danak, errubakoak, umeei gustetan
jakezan modukoak. 켰arre osasungarria ta alaitasun sanoa
sorrarazteko aproposak. A ze gauzea, esango dau
batebatek. 켰arrea beste onik eztakarren liburua?"
(op . cit . : 7-8) .

Gauza bera agertzen zaigu liburua irakurri ondorengo Agurran ere (op . cit . : 293)

egileak berak "une on-zoriontsu batzuk igaro eragitea" opa digunean .

켰aina umorea eta une alai, atsegin eta entretenigarriaz gain, liburuak baditu

zeharka edo zuzenki azaltzen diren mezuak, iritziak, usteak . "Zelebriagoa zan

zelebriagoa nik dinotan mutil hau! 켰aldar eta traskilagorik ez dot sekula ezagutu .

Kitanuak heurak be ez ha bestean . Ezta! "; honela ematen dio hasiera

egileak "Txomin zorriren ezkontza" ipuinari (azpimarratua gurea da), eta bertan

ikus daitekeen bezala, bada ijitoen kontrako aurreiritzirik, eta aurreritzi hori beste

zenbait ipuinetan ere agertzen zaigu liburuan zehar .

Ipuin askoren bukaeran ere bada moraleja edo ikaskizun antzeko pasarterik ere ;

hona hemen, esaterako, emakumeentzat irakurgai ezegokitzat dagoen "Praisku ta

Mari Pepa" izeneko ipuinarena :
"Nire irakuleen artean ba ete dago Mari Peparik?
Hasierako konsejua jarraitu badabe, ez dot uste. 켰aina
egoterik balitz horraitino, kontuz gero, bada-ezpadan be!
Senarrari jan-edana sendo emon, hori bai! 켰aina mendu
gailurren batetik bera botateko asmotan egon? Ummmm!!!
la gero, Mari Peparena gertatu ahal litzakizuen gero!"
(op . cit. : 88)

Eta ipuin honetaz ari garenez, aipatu behar da bilduma honetan haurrei

zuzendutako ipuinak dauden bezala, "Otsoaren ardi-jateak" edo "Zangurrek

maixu", esaterako, badirela ere beste batzuk ezegokiak direnak, "Praisku eta Mari
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Pepa" hori bezalakoak : ipuin krudel eta misoginoa, edo besteen beharrari eta

heriotzari buruzko "Joxe Migel, maixu" kontakizun morala adibide batzuk

jartzeagatik . Honek guztiak nahikoa zail egiten du liburu honen sailkapena ; ez

bakarrik haur eta gazte literaturari dagokionez, izan ere 56 kontakizunak ez dira

orobat umorezkoak, ez herri ipuinak, ezta barregarriak ere . 켰adira zenbait ipuin

haur eta gazte literaturakoak, asko, eta badira asko umorezkoak direnak ere, baina,

bere osotasunean hartuta, liburua bere garaiaren ondorioa dela esan genezake .

Errekatxo askok sorturiko ibaia . Kirikiñoren "Zerutar bat"en ondoan "Hansel eta

Gretel" edo "Tartalo" aurki ditzakegu . Ehiztarien istorioen alboan, apaizen

gertakariak. Hori bai, liburuak zuen helburu nagusiena, entretenitzea, "une on-

zoriontsu batzuk igaro eragitea" bete egiten da kasu gehienetan, eta euskaraz .

"Ganera, barre gozotasunean jardunaz batera, EUSKEREA be 'barreka' ikusiko

dozu, irakurle, nire liburutxu honetan ." (op . cit . : 12) .

Felix 켰ilbaoren liburua kaleratu eta urtebetera Juan San Martinen Zirikadak (Ipuin
barregarridun liburua) argitaratu zuen Itxaropena argitaldariak .

Umorez eta zirikadaz, izenburuak dioen bezala, osaturiko liburua dugu . Juan San

Martinek, liburuaren hitzaurrean "Esan bear batzuek" izenburupean, liburu horren

aurrekoari buruz honako hau dio :
"Aurretikoa, Pernando Plaentxiarra izenarekin argitaratu
zapa (1957), Etxaide nere adiskideak euskera osatuan egin
eban, eta nere ustez, bai batasunan aldetik eta bai
edertasunari aldetik, askoz be obeto egoan . Agiririk onena
berari egindako arrera ona izan zan . . . "
(San Martŕn, 1960: 5) .

Egilea Eibar eta Plazentziako ipuin barregarriei buruz arituko zaigu, nolako

tradizioa dagoen inguru horretan eta zerk bultzatu duen liburu hau egitera :
"Ta oingo au izango al da bide bat sorkaldeko euskaldunak
gure euskalkia ta zikolojia obeto ezagutu deien"
(op . cit. : 6) .

J. San Martinek euskaraz irakurterraz eta entretenigarri den liburua egiteaz gain,

eskualde zehatz baterako idatzi zuen, Eibar inguruko jendea irakurtzera
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animatzeko ; eta horregatik aukera linguistikoa, horregatik Eibarko euskara

hautatzea. 켰aina, horrez gain, bada beste arrazoirik hain hizkera lokalista

erabiltzeko :
"Nik baintzat, geien bat pe emen euskeraz irakurtzeko
oitura zabaltzearren egin dot onela . 켰aña ez ori bakarrik .
Seguru nago tankera onetara egiñik ipuiñak eurak pe beren
gatza obeto eruango dabiela . " (op . cit. : 7).

Gatza eta piperra mantentzeak, aldiz, badu bere ordaina " . . . or dituzu erderakada ta

guzti. Orrelakua da gure euskera" (op . cit . : 8) .

Lehenango ere aipatu dugun Pernando Plaentxiarra agertzen da Zirikadak

honetan lantzean behin, baina liburuaren izenburuak dioen bezala, hemen biltzen

direnak pasadizo barregarri, atealdi xelebre eta txisteak dira batez ere . 124

kontakizun labur 150 orrialdetan, honela labur dezakegu liburu honen mamia .

Txiste eta gertakizun ugari haur eta gazteek ere atseginez irakurtzeko modukoak

dira eta 1984an Juan Martin Elexpuruk bere Fernando Plaentziarra idatzi zuenean

(Elkar, Sor 10) Etxaideren izen bereko liburuaz gain, Juan San Martinen bi izan

zituen iturritzat: 1965an kaleratutako Eztenkadak eta hemen aipatzen ari garen

Zirikadak . Liburu hauetaz gain, Juan Martinek berak bildutakoak eta "Eibar"

aldizkaritik jasotakoak ere agertzen dira arestian aipatutako 1984ko liburuan .

Zirikadak honek dituen balio handienak, irakurtzerakoan eskaintzen duen

entretenigarritasuna eta samurtasuna izango lirateke . Ez dago helburu moral

argirik, ez dago hezitzeko asmorik; mozkorren ateraldiek barregura sortarazten

dute, biziorik ez duen gaisoari errieta egiten dion sendagilea agertuko zaigu, edo

zeruko atean ematen diren pasadizo barregarriak .

Argi eta garbi dago liburu hori ez zela haur eta gazteentzat idatzi, edo ez

beraiengan propio pentsatuta ; hala ere, haur eta gazte literaturarentzat irabazitako

literatura horretan koka daiteke Ian entretenigarri hori . Hots, beraientzat ez izanda

ere, bereganatu duten umorezko literatur lana da .
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Haur txikientzako eskaintza berezia .

50eko hamarkadaren bukaera aldera, 1957an, haur txikientzako liburu sail berri

bat argitaratu zen : "Umetxoen ipuiak" .

Pipo, Konejutxu Arroa dugu sail horren lehen liburua . Karlos 켰ernal Araluzek

idatzi eta Sabin 켰erazaluzek euskaraturiko liburu horiek untxi familia baten gora-

beherak kontatzen dituzte .

Haurrentzat pentsatu eta eginiko liburuak dira. Koloretako ilustrazio ugari dituzte, J .

A. Urkijok eginak, eta testua ere haurren interesei moldatua dugu, elkarrizketa da

nagusi eta deskribapen gutxi dugu, narratzaile orojakilea ekintzak kontatzera

mugatzen delarik .

"Umetxoen ipuiak" saila sei liburuk osatzen dute : Pipo, Konejutxu Arroa, Nini,

Konejutxu Argia, 켰oni, Konejutxu Negartia, Toto, Konejutxu 켰ihurria, Pitxi,

Konejutxu Potxoloa eta azkenik, Piru, Konejutxu Jakintsua . Ikus daitekeen bezala,

untxien istorioak guztiak. Are gehiago, ipuinetako pertsonaia guztiak ezagunak dira

eta beste ipuinetan ere agertzen dira . Nini, esate baterako, Piporen arreba dugu,

eta 켰oni anaia gazteena .

켰ildumari hasiera ematen dion Pipo, Konejutxu Arroa ipuinean nabaritzen dira

bilduma honetako ezaugarriak. Pertsonaia baten inguruan, horren ezaugarriak

emango dira eta horien ondorioz irakaspen bat azalduko zaie irakurleei . Piporen

kasuan harrokeriak dakartzan kalte eta arriskuak ikusi ahal izango ditu haurrak .

Pipok, handia dela uste du eta basoko animaliak ikusi nahi dituela esaten dio aitari .

Une horretan, gurasoen iritziari eta gomendioari kasurik egin gabe, etxetik ihes

egin eta basoan barneratuko da. Otsoak harrapatu eta bere etxera ermango du

untxi gizarajoa afarirako, baina azken momentuan ihes egin eta otso Gosetiak

harrapatu behar zuenean, ehiztari batek salbatuko dio bizitza Pipo larrituari .

Azkenean, damuturik, Pipo etxera itzuli da :
"-Nun izan zera? Zer kusi dezu? Nork egin dizu pupúa
ankan? Txintxo-txintxo izango al zera emetik aurrera? Ez
al dezu geiago etxetik iges egingo?
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-켰ai! Ona izango naiz. Eztet geiago igesik egingo. Arrazoia
du Aitak: basoko animaliak oso okerrak dira ." (켰ernal,
1957: 10) .

Azken elkarrizketa horrek jasotzen du liburuaren helburu moralizatzailea,

irakaspena .

Irudiaren eta testuaren arteko oreka, animaliak izatea protagonistak, ekintzaren eta

elkarrizketen nagusitasuna ; horiek denek liburu atsegina izateko balio badute ere,

irakasteko nahia nabarmena da testuan, atsegin edo plazerraren nahiaren

gainetik . Estatu espainolean dagoen funtzionalitatearen eta helburu

formatzailearen barnean kokatzen dira liburu horiek, eta euskaraz zegoen irakurgai

hutsunearen aurrean pozgarria da horrelako bildumak plazaratzea . Mitxelenak

zioen bezala : "Euskaldunen, eta batez ere euskaldun gurasoen, aspaldiko egarria

berdintzeko" (1957 : 364) agertu zen liburu sorta hori . Eta ondoren bere iritzia eman

zuen liburuei buruz :
"Eztute iñondik aitzakirik . Leen baiño obeto ezagutzen
ditut orain aur-liburuak, etxekoak direla ta, eta ipui gutxi
ikusi ditut, edozein aldetatik bergiratuta ere, auek
bezalakoak. Ain dira garbi -eta aiaz ere ez gexak-, bizi
eta egokiak, bai ipuiak eta bai edergarriak." (op . cit. : 364)

Egia da gure ikuspegitik moralismoa ageri bazaie ere, garairako liburu egokiak eta

aproposak izan zirela ; gexatasunik gabeak. "Umoetxoen ipuiak" bilduma hori izan

zen bere estiloko lehena, espresoki haurrentzat eginiko produktu zaindua .

Umeen 켰eia . Haurrentzako aldizkarigintzaren hastapenak .

1959an Felipe de Murieta kaputxinoak Umeen 켰eia lau orriko aldizkaria sortu

zuen. Instituzio ofizial baten babesean, Príncipe de Viana erakundearenean, zazpi

urtez plazaratu zen haurrentzako aldizkaria . 켰enetara 65 zenbaki izan ziren eta

umeen inguruko kontuez, ipuinez, berriez eta abarrez osatuak . Hasiera-hasieratik

eskatu zen irakurle gaztetxoen kolaborazioa eta laguntza :
"Nai dugu jakin zuen errietako berri, biali lanak zuek
berberak idatziak eta firmatuak esanez gañera zenbat urte
duzuen." (aipatua, Calleja : 1994: 208) .
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Hilabetekari horrek garrantzia du euskarazko haur prentsarako bidea ireki zuelako,

baita haurren parte hartzea lortu zuelako ere. Gipuzkoa eta Nafarrokoak baldin

baziren ere Ian gehienak bidaltzen zituztenak, 켰izkaian, Araban eta erbesteraturik

zeuden haurrek ere kolaboratu zuten Umeen 켰eia horretan .

켰aina, bestalde, normala izaten denaren kontra, aldizkariak ez zuen berrikuntzarik

ekartzen haur liburugintzara . Ez zen izan idazle berriak edo ilustratzaileak

trebatzeko edo beren lanak plazaratzen hasteko plataforma . Are gehiago, Euskara

eta Erlijioa lotu zituen berriro ere Murietak :
"Gure eskerrik beroena hain maitakor eta neke handiz
haurren artean Euskerarenganako maitasuna zabaltzeari
ekin dioten apaiz Jaunei. Konturatu dira, gainera, euskera
Erlijioari eta gure Herriaren ohitura santuei eutsi eta
indartzeko arma indartsu eta ezinobea dela . " (op . cit. : 209) .

Umeen 켰eia 1966ra arte plazaratu zen, bere sortzailea hil zen arte, hain zuzen .

켰aina ordurako aldaketa handiak gertatuak ziren euskal haur eta gazte literaturan .

켰aita prentsan ere . Zeruko Argia aldizkariaren "Pan-Pin" haurrentzako gehigarria

sortua zen, esate baterako .

Pittinka-pittinka euskararen egoera normalizatzen hasten zen neurrian,

Hegoaldeko askatasuna zabaltzen zen neurrian eta irakaskuntzan aldaketak

gertatzen hasten ziren neurrian, haurrentzako produkzioak ugarituz joan ziren .

K. Mitxelenak (1955: 66) honela ikusten zuen euskal literaturaren egoera garai

hartan :
"Nonbait esana da euskal-literaturaren urre-garai-
egusentian arkitzen gerala . Ta egi utsa dela deritzot,
liburuen ugaritasunari begiratzen badiogu beintzat . Ta
mamiari begiratuta ere, ortxe, ortxe . Noiz azkeneko urte
auetan añako euskal-liburu-pillorik? . . . Ugaritasunak alako
batean liburu garaiak sortzen omen ditu. Ta auxe gertatu
zaigula-ta nago . "

Mitxelena euskal literatura osoaz ari zen, baina ziur gaude haur literaturari buruz

ere hitz horiek berberak erabil daitezkeela. 50eko hamarkadaren azken urteetan

haur literaturaren berpizte baten aurrean gaudela nabaritzen da .
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Hirurogeiko hamarkadarekin batera askatasun apur bat gehiago lortu zen estatu

espainolean, mundu mailako egoera ekonomikoak ere hobera egin zuen eta

aipatutako I켰켰Y erakundearen lana zela eta, edo pedagogia aldetik zetozen

berrikuntzen eraginez, haur eta gazte literaturak gero eta presentzia handiagoa

hartu zuen euskal letretan, mundu mailan egin zuen bezala .

Estatu espainolean, aipatutako presentzia horren arrazoiak bilatzen hasiz gero,

kanpoko herrialdeetatik zetozen eraginez gain, bertan gertatzen ari ziren aldaketak

eta berrikuntzak izendatu beharko genituzke : 1957an, adibidez, INLE barruan

Comisión de Literatura Infantil y Juvenil delakoa sortu zen haur eta gazte literatura

bultzatzeko . 1959an Carmen 켰ravo-Villasante ikerlariak Historia de la literatura

infantil liburua argitaratu zuen, eta lau urte beranduago egile berak eginiko

Antología de la literatura infantil plazaratu zen . Madril eta 켰artzelonan haur

liburuaren asteak antolatu ziren, "Lazarillo" saria jarri zen martxan . 1965ean

Madrilen kokaturik dagoen eta 켰oston-eko unibertsitateko adarra den Instituto

Internacional delakoan haur literaturari buruzko katedra bat inaguratu zen .

Asko luza daiteke ekintzen zerrenda baina urte haietako mugimendu eta

aurrerapausuen isla direlakoan gaude . Felicidad Orquín kritikari ezagunak, urte

horietan kokatzen du benetako haur literaturaren hasiera, Marcuseren ideien

ondorioz, Vietnango gerrak edo 68ko maiatzak sorturiko erantzun korrontearen

ondorioz, 켰erlingo Unibertsitate Librearen ondorioz . . . horren guztiaren ondorioz

piztu zen mugimenduan kokatzen du haur literaturaren hasiera :
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"Y ese gran movimiento antiautoritario marcará los libros
que se escriban para los niños, y no sería incorrecto
afirmar que es a partir de la década de los 60 cuando
podría hablarse con rigor de literatura infantil . Por cuanto
este sustantivo y su adjetivo tienen en cuenta, en primer
lugar, la escritura, en su valor literario y poético ; y en
segundo, el niño en su complejidad de «sujeto en
devenir» que busca el placer de la lectura más allá de l a
tiranía de la pedagogía . Esta apasionada afirmación no
borra de un plumazo irresponsable a los grandes clásicos
del siglo XIX que ya pertenecen a la literatura universal, n i
tampoco obras maestras de nuestro siglo anteriores a los
60." (Orquín, 1984 b: 28) .

Euskal Herrian bestelako egoera genuen ; gai aldetik oso aurrerapen txikiak egin

ziren eta, hala ere, euskal haur literaturaren hasiera urte horietan dugu . Kantitate

aldetik, bestalde, apal samar hasieran, haurrentzako liburuak gero eta ugariagoak

ziren ; 60ko hamarkadan banaka batzuk plazaratu baziren, 70ekoan, aldiz, estatu

espainolean bezala, ugaritze nabarmena gertatu zen . Hala ere, Nemesio Etxanizek

(1978: 7) 60ko hamarkadaren berri ematean, lehiaketen ugaritzearekin batera,

hainbat eta hainbat lan argitaratu gabe gelditzen zirela adierazten du .

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko testu produkzioa XX . mendean azken

horren alde okertu bada ere, 70eko hamarkadan ikaragarri desorekaturik aurkituko

dugu liburugintza, Iparraldekoek bakarren batzuk egin zituzten bitartean,

Hegoaldera pasatu zen euskal liburugintza gehiena . Egoera eta joera horiek

biderkatu egingo dira 1980tik aurrera, euskal haur literaturan benetako "boom" bat

gertatzearekin batera .

켰ena den, produkzio desoreka horrekin batera, esan behar da Hegoaldean

pedagogiaren edo irakaskuntzaren inguruko kezka nabarmenagoa zela haur

liburugintzan . Iparraldean, aldiz, alde horretatik askeago, balore estetikoak jartzen

ziren lehen mailan .

Anjel Lertxundik, euskal haur literaturaren historiari buruzko artikulu batean, honela

azaltzen du 60ko hamarkadako giroa :



261

"En la década de los sesenta comienzan a funcionar
tímidamente las primeras ikastolas,

	

toleradas a
regañadientes aunque no legalizadas, de la posguerra. Los
profesores de estos centros de enseñanza en euskara se
encuentran ante el doble reto de tener que afrontar una
enseñanza sin apenas tradición y la falta de material
didáctico y literario en euskara . Se rescata cierto
material anterior. Es, en este sentido, encomiable e l
servicio que prestó Xabiertxo (. . .) El profesor tuvo que
realizar un trabajo personal excepcional: adecuaba textos,
recogía muestras de la tradición oral, recreaba el poco
material de que disponía, traducía todo aquello que era
susceptible de ser utilizado en el aula . . .
Muchos de los autores consagrados actualmente en la
creación literaria infantil (Joxantonio Ormazabal, Txiliku,
Asun Landa, Anjel Lertxundi. . .) conocieron aquellos años en
los que la escasez de medios agudizó el ingenio, afinó e l
sentido literario y obligó a reflexionar sobre el hecho
literario mismo ." (Lertxundi; 1988 a : 13) .

켰ena dela, egiten ari garen euskal haur eta gazte literaturaren azterketa honetan,

badira haurrentzat espresoki egin ez arren, kontutan hartu beharreko liburuak, eta

horietako bat, 켰arandiaranen El mundo en la mente popular vasca izan zen 60ko

hamarkadan argitaratutako lehenengo liburuetako bat .

J. M. 켰arandiaranen ikerketaren ondorioak .

Joxe Migel 켰arandiaran dugu XX . mendeko euskal ikerlari handienetariko bat,

1917an Telesforo Arantzadirekin batera Aralarko triku-harrien lehen ikertze-aldiak

egin zituenetik, etengabe aritu zen euskal kulturaren sustraien bila. 1921 ean sortu

zuen Eusko-Folklore, eta ikerketa antropologikoak eta etnologikoak egin zituen

bere bizitzan zehar .

켰ere ikerketa horietan kokatzen da euskal herriko ipuin tradizionalen bilketa, baita

gure mitologiaren nondik norakoa zehaztea ere . Azken bi Ian hauek, egia esan,

maila ezberdinetan pasatu dira haur eta gazte literaturara . 1987an Pamiela
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argitaletxean argitaratu zen Euskal Mitologia (1) haur eta gazteei zuzendua ;

1960an argitaratutako Mitologia vasca liburuaren zati bat dugu, euskaraturik .

켰ertan, zenbait azalpen teorikorekin batera pertsonaia mitologikoen gertaerak

dauzkagu, sarri ipuin gisa, askotan jazoera gisa .

켰aina Joxe Migel 켰arandiaranen lanik garrantzitsuena, haur eta gazte literaturari

dagokionez, herri ipuinen bilketa izan da. 1962an kaleratu zuen El mundo en la

mente popular vasca izeneko liburua ; II. tomoaren azkenaldea, eta III .a osorik,

Euskal Herriko ipuinez osaturik daude. Hogeita zortzi ipuin eta leienda daude Il .

tomoan, protagonista guztiak animaliak direlarik : "Pixtiyun gerra", "Lukie ta Marixe",

"Otsoko ta mandoko", "Aseridxa ta olagarrua" . . . Ipuin ezagunak daude, "Azeriaren

egiak" edo "Astoa, txakurra, katua, oilarra eta aharia", esate baterako, oso

zabalduak dira eta ugari dira ipuin horien aldaerak Euskal Herrian .

III . tomoko ipuinak luzeagoak dira eta pertsonaia edo elementu miresgarriak

dituzte. Lehendik ere ezagunak ziren ipuinen aldaera berriak aurki ditzakegu

hemen : Websterren "Herensugea" ipuinaren antzekoa dugu "켰ar-켰ar"en bukaera,

adibidez . Tomo honetan dauden hogeita hamaika ipuin eta horien aldaerak dira J .

M. 켰arandiaranen ipuinik ezagunenak eta gerora banaka edo multzoka argitaratu

izan direnak haur eta gazteentzako eginiko edizioetan . Izan ere, 1962an eta

ondoren 1972an egindako argitalpena ikerlari honen lan antropologiko eta

etnologikoen artean kokatzen baita ; El mundo en la mente popular vasca liburua

ez da haur edo gazteei zuzendutako lana, baina hala ere ukaezina da bilduma

honetatik abiaturik Euskal Herriko ipuin miresgarrien edizio ugari egin izan direla .

"Makillakixki", "Gizon arrigarriak", "Gatza ala Erregea" . .. Grimm anaien edo

Perraulten ipuinen parean daude gure artean. Azken ipuin hori, "Gatza ala

Erregea" izenekoa, Perraulten "Marierrauskin" ipuin ezagunaren euskal aldaera

genuke ; zenbait urte beranduago J . Arratibelek bere Kontu zaarrak liburuan

kaleratutako "Marixor" ipuina bezalaxe . Edo txikitasunaren gaia, pertsonaia txiki-

txikiari gertatzen zaizkionak kontatzen dituen istorioa, Perraulten kasuan
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"Erpurutxo" zena, 켰arandiaranen bilduma honetan "켰arbantxo" izeneko pertsonaia

dugu .

J. M. 켰arandiaranen lana ez zen haur eta gazte liteaturari begira egina, baina

ikerlariaren ondorioak ederki aprobetxatuak izan dira . Grimm anaien kasuan,

ikerketa filologikoa zena haur eta gazte literaturako Ian unibertsala bilakatu da ;

kasu honetan bilduma antropologiko eta etnologikoa zena euskal haur eta gazte

literaturako altxor bilakatu zaigu .

Egia esan, 켰arandiaranek ez zuen haurrentzat bereziki plazaratu bere ikerketa

lana, baina hurrengo urte eta hamarkadetan eragina izan zuen .

Joxe Migel 켰arandiaranen lana plazaratu zen urte berean kaleratutako liburua

dugu, berriz, Julene Azpeitiaren Amandriaren altzoan, honetan ere, aspaldiko

ipuinak aurkezten zaizkigularik, baina oraingoan, haurrentzako edizio batean .

Julene Azpeitiaren herri ipuinak .

Juan San Martinek liburu honen hitzaurrean dioen bezala, antzinako ipuinak eta

kontakizunak biltzen dira liburu honetan :
"Neuri beintzat, amonaren altzo gozoa dakarkidate burura .
Gure amonan mundua; orain naizen au amiltegi sakon batek
etetzen duan mundua . Ames bat dirudi aurtzaroko inguru
ura esitzen duan liburu onek . Ta, ametsa ez al da, gaur ito
naian gaituan larri-min onetan, arnasa ematen diguna?"
(Azpeitia, 1961 :8) .

Julene Azpeitia irakasle eta idazleak haurrentzako irakurgaiak idatzi zituen, batzuk

literarioagoak beste batzuk baino . Amandriaren altzoan liburuan denetik dugu :

entzundako istorioak, mitologiakoak, gertakariak, . . .

Liburua osatzen duten 100 narrazioak haurrentzat eginak dira :
"Azpeitia'tar Juiene'renak erria zuzenki dute iturburutzat
-dio San Martinek hitzaurrean-, ta bere eskuz eztiki
apainduak dira. 켰atez ere, aurrentzako idatziak. Julenek
bere bizi guzia aurren maixtra igaro du, ta, bere ipuin
auetatik konturatuko geran bezela, ongi ezagutzen du
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umeen mentalidadea . Euskera erreza du, batez ere

umeentzako bezelakoa (baita nagusi askok ejenplutzat

artzeko bezelakoa ere), apaltasunez egiñak baña bizi-

biziak" (op . cit. : 10) .

Liburuaren egileak ondo ezagutzen zituen haurrak, baita beren nahiak eta hizkuntz

ezagupenak ere, eta hain zuzen, haurrak, destinatarioak dira liburuko irakurgaiei

nolabaiteko batasuna ematen diotenak . 켰ilduman literatur tradiziotik jasotako

kontakizunak, asmatutakoak eta entzundakoak aurki daitezke . Lehenengoen

artean mitologiako pertsonaiak daude, Prometeo, Anbotoko Mari, Lamiak, . . . greziar

kulturako jakintsuak: Sokrates, 켰iogenes, Simonides ; Esoporen ateraldi azkarrak ;

Alemaniar, arabiar ipuinak, eta abar . Asmatutakoen artean umoretsuak dira nagusi :

"Siñismena", "켰etaurrekoak", "Andutz'eko gixon gaxoa", e .a. Txisteak dira batzuk,

umorezko kontakizunak besteak ; irakurleari irribarrea ezpaineratuko zaio testuak

irakurtzerakoan .

Azkenik, entzundako istorioak daude, batzuetan J . Azpeitiak berak onartzen du

ipuina kontatu egin diotela, "Neri ipuiñ au esan zidanak, kanta au musika ta guzti

zekian" (op . cit . : 61), beste batzuk oso ezagunak dira euskal literaturan, Pernando

Amezketarraren ateraldiak, esate baterako ; testu laburrak, zorrotzak, Pernandoren

burutapenekin gozarazten dutenak : "Gatzaren arrak", "Zer egiten du Tolosa'n

gariak?", "Sekretario jaunak txerria il", . . . eta berak ikusi edo entzundako gertakariak

"켰alia orroaka" Zumaian entzundako bale baten istorioa, "Ogei dollar" ameriketatik

ekarritako dominari buruzkoa, e .a.

Liburua haurrentzat idatzia dugu, Yulenen ilustrazioek laguntzen dute testua, eta

hori ez zen sarri gertatzen garai horretan euskal liburuetan ; testuak ondo

aukeratuta daude, oso laburrak dira, entretenigarriak eta bakar batzuk irakatsi

nahaian idatzita baldin badadue ere ("Argi bi", "Iltze zuloak", "Gutxiago jan", . . .),

gehienetan haurrentzako irakurgai entretenigarriak idaztea bilatu da . 켰adira ipuin

erlijiosoak ("Egipto'ra igesi", "Urrezko zapatatxoa", Oran'etik Zumayara", eta abar)

eta batzuetan mezua zuzenegi agertzen da :
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-Ez, nik ez det ezeren paltarik, ez iñoren gauzen
inbidiarik. Ni zoriontsua naiz, Jauregi au neretzat da .
Eta aberatsak esan zion: -Ez dezula ezeren nainik, ez
dezula ezeren paltarik, eta zertan zatoz bada nere
jauregiaren eske?
Mundu onetan ez dago zorion osorik . Zorion osoa Zeruan ."
(op . cit . : 127) .

Honela bukatzen da "Zorion osoa" ipuina, irakurleari irtenbidea bere kabuz

bilatzeko aukerarik eman gabe, zuzenean eskainiz, argi eta garbi, alegietako

irakaspidea bezala .

켰aina honelako ipuin moralizatzaileen ondoan, Midas erregearena, Hamelingo

txirulariaren aldaera bat ("Arratoi batzallea"), sorgin kontuak eta antzeko istorio

entretenigarriak aurki ditzake irakurleak "¿Kemujer neuri?" bezalako istorio

barregarrien alboan .

Julene Azpeitiak, batzuetan, istorioaren kokapena egiten du, Ean jazo dela esanez,

Zumaian gertatua, haurrei zuzendua dela, . .. eta honelako batzuetan Euskal

Herriaren aldeko mezua azaltzen du, eta baita mezu hezitzailea eta moralizatzailea

ere : "Oso nexka ona zan Iziartxo . Nik nai neuke ipuih abek irakurtzen dituzten

umeak bera bezalakoak izatea" (op . cit . : 119) .

Helburu moralizatzaile hau ikus daiteke "Ugazama" ipuinean ere ; herri ipuinen

egitura eta pertsonaiak izanik, maitagarria Ama 켰irjina izango da, kristautasunaren

ideia era horretan zabalduz .

Liburua ixten duen azken ipuina, "Erakutsi ona", Vicente Riva Palacio Mexikoko

idazlearen testu batean oinarritutakoa, irakasleen bizitzari buruzkoa da,

irakastearen garrantziari eta gizartean irakasleak duen funtzioari buruzkoa . J .

Azpeitia irakasle aritu zen urtetan eta azken ipuin hau bere lanbideari eskainitako

omenalditxotzat har daiteke .

Juan San Martinek dioenez (op . cit . : 10) herriminez idatzi zuen Azpeitiak liburu hori

1949tik 1952ra bitartean, 켰urgosen maistra zegoela .
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Amandrearen altzoan liburua 1954an Euskaltzaindiak antolatutako ipuin

lehiaketan bigarren geratu zen (Felix 켰ilbaoren Ipuin-켰arreka liburuaren ondoren)

eta hitzaurregileak dioen bezala "Urri dira euskeraz Amandriaren altzoan bezin

liburu onak aurrentzat" (op . cit . : 11). 1961 ean gaude eta gutxi dira haurrentzat

eginiko liburuen artean hau bezain irekiak, honek bezainbeste iturrietatik edan

duten liburuak . Idazleak euskal literaturaz, tradizio idatziaz eta herritarren

kontakizunez eta gertakariez gain, kanpoko ipuin zahar eta berriak erabili zituen

liburu hau osatzeko .

Aurretik esandako helburu moralizatzailea eta erlijiosoa, umorea eta kontakizun

zorrotz eta arina, eta entretenigarritasuna ikusteko, hona hemen Amandriaren

altzoan liburuko ipuinetako bat, "Jesukristo bezala il nai det" :
"켰este ipuiñ batzuetan aittatu detan Pernando amezketar
azkenengo gaitzakin zegoan gaxorik. Il bear zuala esan nai
det. Oso gaizki zegoan ; eleizakoak artuta; kristau ona
bezela, bere azken unea laister

	

zala siñistuta,
Jaungoikoaren arpegia ikusteko bildur gabe.
Untzio Santua eman zion apaizari esan omen zion : -Jauna,
sekretarioa eta eskribaua nai nituzke; datozela biak.
Etxeko bat juan zan billa eta ekarri zituan beriala jaun
biak .
Gaxoaren gelan sartu ziranean biak esan zioten era batera :
Zer nai zenduan ba, Pernando?
Eta, Pernandok erantzun zioten: --,larri zaitezte nere oge
onduan, bat eskerreko aldetik eta beste esku biko aldetik .
Esandako bezela jarri zidanean, eskribauak galdetu zion : -
Zer nai dezu bada, testamentua egitea edo . . . ?
-Ez, erantzun zion Pernandok. Nik nai detana da Jesukristo
bezela lapur biren erdian iltzea . " (op . cit. : 27) .

Julene Azpeitiaren lanak oso ezagunak dira euskal haur liburugintzan, 1932an

Irakurri matte irakurgaia liburua plazaratu zuenetik neska-mutilak eta beren

heziketa izan zituen kontutan . Garai hartan ere, kontuan zuen haurrentzako testu

egokiak lortzearen zailtasuna :
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"He aquí lograda la difícil sencillez necesaria en la prosa
infantil. " (Azpeitia, 1932: 2) .

Euzkadi egunkarian aritu zen lanean, batik bat pedagogi gaiak ukituz, eta 1959tik

aurrera Arrate irratian kontu kontari epe labur batean . 켰ere idazlanak Karmel

aldizkarian argitaratu zituen, Miarritzeko Eusko Kulturaren Alde elkarteak

antolaturiko haur ipuin lehiaketan bigarren saria irabazi zuen, 켰onostian eginiko

Euskaltzaindiaren Asanbladan aurkeztutako "Ume euskaldunai euskeraz idazten

eta irakurtzen zelan irakatsi" lana argitaratu zuen 1962an Euskera aldizkarian, . . .

Julenek ez zuen etenik izan bere langintzan . Eta Amandriaren altzoan kaleratu

zuen urte berean, 1961ean, Umien adiskidea, haurrei idazten eta irakurtzen

irakasteko metodoa plazaratu zuen .

Hurrengo urteetan hainbat aldizkaritan argitaratu zituen artikuluak eta ipuinak,

baina, zalantzarik gabe, bere lanik garrantzitsuena, 1974an kaleratutako Zuentzat

liburua izan zen .

Orixeren Mamutxak. Haurrek ikas dezaten .

1962an Orixek Mamutxak izeneko liburua argitaratu zuen haurrek jolasetan

ikusten dituzten animaliatxoen berri izan dezaten :
"Liburu polit ontan mamutxa batzuen berri emango
dizuegu. Nik esan gabe igarriko diozute zer diran, ikusi
orduko ; baña bakoitzak zer etekin edo protxu ematen dun
eta zer ikaskizun, ez dakizute bear ba da, ta idatzi onek
ori erakutsi nai dizute ." (Orixe, 1962: 5)

Erlea, armiarma, txitxarra, txingurria, kilkerra eta antzeko animalien orri osoko irudi

baten ondoan, beraiei buruzko testu laburra dugu arestian aipaturiko helburu

hezitzaileak bete asmoz .

Egileak, animalia horien adibideak erabiliz, haurrak hezi nahi ditu . Txingurria dela

eta, Ian egiteko duen gaitasuna aipatuko du ; baina, orokorrean animalien
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ezaugarriak aipatzera mugatzen da Orixeren lana . Mamutxak ezagutu eta haiei

buruz zerbait jakin dezaten euskal haurrek .

Liburuko balorerik aipagarriena Orixeren estiloa izango litzateke, irakurterraza,

arina, zailtasun handirik gabe . Testua, ikusi dugun bezala, ez baita literarioa,

dibulgazio testua baizik .

Pedagogia, helburu moralizatzailea eta hezitzailea, nagusi ziren haurrentzako

liburugintzan, baina bada 1963an balore estetikoak eta irakurgaien edertasuna eta

plazerra bilatzen zituen Ian bat, J. M. Minaberryren Itchulingo anderea. . . 1963an

켰aionan plazaratutako Ian hori izango litzateke euskal haur literaturako lehen

liburua, helburu estetikoa bilatzen duen literaturaren lehen adibidea .

Minaberry eta haur literaturaren hasiera .

Minaberry dugu 60ko hamarkadaren hasieran haurrentzat idatzi zutenen artean

idazle garrantzitsuenetariko bat . 1963an ltchulingo anderea. . .

	

ipuin liburua

plazaratu zuen, eta bi urte beranduago Xoria Kantari poesi liburua .

Lan xumeak baina zainduak dira biak . Haurrentzat izanik kalitateari eusten dioten

produktuak .

ltchulingo anderea. . . liburuari izen bereko ipuinak ematen dio hasiera . 켰i erbiren

istorioa kontatzen zaigu bertan, bata arra, bestea emea . Eta arrak bere bizia

arriskatuko du emearena salbatzeko. 켰ukaera, haurrentzako ipuinetan gertatu ohi

den bezala, zoriontsua da.

"Marchoko elurra" ipuinean aingerutxo baten barrabaskeria bat ikusi ahal izango

dugu. 켰eabruari "chichpa" nola lapurtzen dion alegia, eta elurrari esker salbatu .

"Oreinaren emaitza"n, berriz, antzinako istorioa kontatzen zaigu :
"lchtorio hau pasatua da duela ainitz urthe, jendea oraino
erdi-kanpoetan bizi zen denboretan . Hiririk ez zen oraino
eta kanpoak oihanek zituzten hartuak . "
(Minaberry, 1963: 14) .
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Oreinaren adar galtzea darabil egileak ipuin honetan, adiskidetasun, elkartasun

eta maitasun sentimenduak islatzeko . Kontu handiz, kariñoz, animaliak maite

dituen Peio haurraren istorioa aurkezten zaigu, nola ematen zien jaten animaliei,

eta nola behin, egur bila joanda, basoan galdu zen gau elurtuan eta orein batek

salbatu zuen sua pizturik mantentzearren adarrak botaz sutara .

"Eñaut eta sagutcho", berriz, gozokia janda errua sagutxoari leporatuko dion

Eñauten istorioa dugu, eta nola amatxik mutilaren aitortza lortzen duen amarruaren

bidez. "Altchalilien erregea" alegi antzeko ipuina dugu, loreak protagonista direla .

Azkenik, "Erregina gaztea" antzinako herri ipuinen estiloko ipuina dugu . Gachucha

erreginak hiru froga gainditu beharko ditu bere senarra berreskuratzeko .

Ipuin bakoitzaren hasieran Henri Laulhé-ren ilustrazio bat ageri da ipuinaren

izenburuarekin batera ; eta zenbait ipuinetan, gainera, beste ilustrazio bat gehiago

dago testua osatuz .

Ipuinak, ikus daitekeenez, estilo eta gai aldetik oso ezberdinak dira, eta egilearen

asmo moralizatzailea present izan arren, hizkuntzaren aldetik, deskribapenetan,

kontakizunetan, nabaria da edertasun asmoa, idazlearen lana :
"Aingeruño pottolo bat zen. Ilhe kuchkulatu batzuek haren
burua urhe korona batez inguratzen zuten . 켰isaia irrikoi
ezti bat zuen ardurenean bainan goiz hartan, egiazki, ez
zen omore onean. (. . .)
Ahatik egun Aingeruñok ez zuen anaien laguntzeko tirria
izpirik. Primadera sortzeko punduan zen eta lurretik
hartaraino igaiten zen aire berezi bat, eztitasunez eta
usain onez bethea, nik ez dakit nolakoa, bainan Aingeruño
arrunt harroturik ezartzen zuena, laneko gostua kendurik .
Puchka bat chochoturik ez zuen kurri ibiltzeari eta
jostatzeari baizik pentsatzen ." (op . cit. : 10) .

Konparaketak, erabilitako adibideak, zaindutako hizkera, lexikoa, . . . horrek guztiak

adierazten digu Minaberryk izandako ardura ipuin hauek kontatzean . Ipuinen

destinatzaileak diren haurrek, "A! en haurrak!" (op . cit . : 10), disfruta dezaten ipuinak

irakurtzean, goza dezaten Itchulingo anderea . . . osatzen duten sei Ian horiekin .

Garaiko haur literaturako lanik garrantzitsuenetariko bat, zalantzarik gabe
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Itchulingo anderea . . . ipuin liburua plazaratu eta handik bi urtera, Xoria kantari

poesi liburua argitaratu zuen J. M. Minaberryk. Hogeita hiru poemak osatzen dute

liburu hau . Henri Laulhéren beste hogeita hiru ilustraziok laguntzen dituzte

poemak, eta alde honetatik irudia eta testuaren arteko parekotasuna bilatu da haur

eta gazteentzako den liburu honetan .

"Ixabel ene ilobañoari" dio liburuaren eskaintzak eta poemen gaia, eta egitura

ikusirik, haurrentzako direla esan dezakegu .
"Xoria kantari

Tiru liru lŕ
Xoria kantari,
Tiru liru la
Zeruan dabŕla .

Titu liru le
Kafian arroltze,
Tiru liru le
Arroltzean kume .

Tiru liru li
Xoria kantari,
Tiru liru la
Primadera hor da." (Minaberry, 1965: 3)

Hauxe dugu liburuko lehen poema, liburuari izenburua ematen diona ; liburuko

azken poema ere txoriei buruzkoa da . 켰aina txoriaz gain, animalia gehiago dira

protagonista poema horietan : "Xerri kuttin", "Oilarra", "Ontzi ttipia", "Gatu eta sagu" . . .

Animali poema hauetaz gain, badira herrikoietan oinarrituta aldaera berriak : "Arri,

arri, manddoko" edo "Mari-gorri" adibidez ; beste aldetik, "Agur Jesus Haurra"

poema erlijiosoa dago, eta baita ere familiari buruzkoak: "켰esta on, ama",

"Amarendako", eta abar.



Poemetan errima, errepikapenak, eta onomatopeien erabilera dira gehienetan

agertzen diren elementuak . Egitura aldetik, sinpleak dira, erraz irakurtzeko eta

buruz ikasteko moduko poemak . Ez da ahaztu behar, hogeita hiru poema horietako

zazpi kantak ere badirela .

켰ukatzeko, hona hemen "Amarendako" izeneko poema, buruz ikasi ahal izateko

errepika-egitura erabiltzen duena :
"Amarendako

켰ihotzean baditut nik
Amarendako gorderik
Kanpo ederrean baino
Aise lore gehiago .

켰aditu ene bihotzak
Amari eskaintzekoak,
Mundu zabalean baino
Xori eder gehiago.

켰aditut ere gordeak
Amari eman beharrak,
Egiten ahal den baino
Potta ezti gehiago . " (op . cit . : 37)

Mendekoste Gereziak eta 켰este . Aldizkarigintza eta haur literatura .

Aldizkariek beti izan dute garrantzi nabarmena literatur sorkuntzan . Idazle berriak,

joera berriak, itzulpenak . . . aldizkarien bidez plazaratu ohi dira .

Haur literatur lanak ere, itzulpenak batik bat, aldizkarietan argitaratu izan dira . J .

Azpeitiaz hitz egitean ikusi ahal izan dugun bezala, idazle batzuen artikuluak,

itzulpenak eta sor lanak hainbat aldizkaritan plazaratu ziren lehenengo, eta liburu

gisa beranduago. Horietako adibide bat dugu Jean Etchepare Landerretche,

Gazte, Gure Herria, Panpin eta Herria aldizkarietan kaleratu zituen haur ipuinak .

Geroago, 1963an, horietako batzuk liburu batean argitaratu zirelarik .
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Mendekoste Gereziak eta 켰este liburuan, hain zuzen, kaleratu ziren aipatu

ipuinak, egilea hil eta bi urte beranduago egindako argitalpenean . "Mendekoste

Gereziak" ipuina, liburuari izenburua ematen dion ipuina, Euskal-Kulturaren-Alde

erakundeak antolatutako lehiaketan irabazle suertatu zen . Ipuin horrek Grimm

anaien "Hansel und Gretel" ipuin ezagunaren antza handia du ; bi anai-arreba

basoan galdu eta sorgin baten etxea aurkitzean, etxearen honako deskribapen hau

egiten die sorginak :
`=Zatozte haur maiteak, mendekoste gereziak ukanen
dituzue. Eta bertzerik ere . . . 켰eha zazue ontsa: murru guziak
dena azukrea dira, arbola guziak dena xokolatea, fruita
guziak dena oñoña. Eta Hortxet labe handi bat ikusten
duzue haur maiteak, bizkotxen erratzeko . 켰ixkotxa emaiten
dut haurreri ogitzat . Zatozte haur pollitak, zatozte lehenik
ene sukaldearen ikusterat ." (Etchepare, 1991 : 144)

Inazio Mujika Iraolak (Etchepare, 1991) Grimm anaien eta Tolstoiren haur ipuinen

eragina nabaritzen du Etchepareren ipuinetan . Egilearen haurtzaroko

oroitzapenen mundua ere present da lanetan . Egia esan, ipuin batzuk, anekdoten

edo gertakarien berri ematea da, haurtzaroko gertakariak, txoria gaiso dagoelarik

basoan adibidez ("Otto pettanen astoa"), gaueko beldurrari aurre egiten dion

haurrarena ("Gauez gau"), edo erlojua desiatzen duen haurrarena ("Muntra") .

Maitasun edo kariño sentimendua nabaritzen da Etchepareren idazlanetan ; ezer

ez duen emakumeari ematen dizkioten katu zurien kasua ("Gatu xuriak"), esate

baterako, edo ohean gaiso dagoen haurrarena ("Papo-gorria"), . . . beste kasu

batzuetan usteak eta haur bihurrikeriak izango dira ipuinen ardatza, "Kattalin gorri"

ipuinean marigorringoak lurperatzen dituztenean, adibidez .

Jean Etcheparek Ian handia egin zuen urte gutxitan, ipuingintza arloan aurrerapen

nabarmena ekarri zuen euskal letretara, I . Mujika Iraolak (op . cit . : 10) Aresti eta

Miranderen parean kokatzen du Etchepare gaztearen lana .

Haurrentzako ipuinetan ere ikusten da idazle gazte horren maisutasuna, ipuinen

giroketetan, esate baterako, ederki lortzen du haurraren erakarpena :



"Eta horra, haur maiteak, aldi batez zer gertatu zioten .

Menturaz berek erranez hobeki litake bainan izkiriatzeko

funtsik ez dutenaz geroz, batek ez bertzeak, nihaurek

beharko dautzuet ixtorioa kondatu, ahal bezala ."

(op . cit. : 164) .

Zoritxarrez, Etchepare hogeita lau urte zituela hil zen . Eta zoritxarrez diogu egin

zuena ikusirik, oso Ian emankorra burutu baitzuen urte gutxitan . Emankorra eta

kalitatezko literatur lana euskal haurren zerbitzura . Minaberryrekin batera,

Etchepare izan baitzen euskal haur literaturan antzindarietako bat .

Ipuin klasikoen itzulpenak : E켰ILI'k argitaratutako ipuiyak .

1962an hasita, bertako nahiz kanpoko argitaletxeak idazle ezagunen ipuinak

euskaratzen hasi ziren. Grimm, Perrault, Andersen . . . idazleen ipuinak, haien

aldaerak, hobeto esanda, aurkezten ziren haurtxoentzat . Jokaera hori, 1962an

hasitakoa 90eko hamarkadan ere ikus dezakegu gure artean .

Esan bezala, 1962-64 urteetan, eta Yon Oñatibiak euskaraturik, hamabi ipuin

plazaratu zituen E켰ILI argitaletxe donostiarrak . Ipuin gehienak oso ezagunak dira,

Europako herri literaturatik datozkigunak .

Hona hemen, argitaratutako ipuinen izenburuak eta argitalpen urteak :

Txano Gorritxu (1964), Edurne Zuri eta Zazpi !potxak (1964), Errauskiñe (1964),

Aatetxo Itsusia (1964), Ipotx Triskaria (1964), Hamelin go Txirularia (1964),

Sagutxo Jakintsua (1962), Mŕtxŕñ'en 켰iurrikeriak (1964), Erbia ta Apo-armatua

(1962), Arrigarrizko Ibilaldia (1962), Sagutxo Ausarta (1962), eta Ikasbide On 켰at

(1964) .

Ipuinen aldaera bat dira, adaptazio sinplea haurrentzat . Ilustrazioak testuak

adinako garrantzia du liburuotan (Hidalgoren ilustrazioak dira) eta koloretako irudi

handi horien alboan ipuinaren laburpen sinplea eskaintzen zaigu .

Ipuinotan amaiera zoriontsua gertatzen da. Hamelingo Txirularia

	

izeneko

liburuan, haur herren batek askatzen ditu gainerako haur guztiak :
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"켰aña, ara zer gertatu zan : Mutiltxo bat, errena zatako,
bere lagunei jarraitu eziñik gelditu zan . Eta, egun batean,
txirula bat arkitu ta jotzen asi zan. Txirula lilluragarria
zan! Txirulariak galdutakoa!
Jo ta jo ba-zijoan mutiko ori, ta ara nun irikitzen dan
berriro mendia!
Eta Hamelin'go aurrak pozez beterik etxeratu ziran .
Andik aurrera, dana zoriona izan zan Hamelin'go errian"
(X.X., 1964 a :10-11) .

Txano Gorritxu istorio ezagunean, otsoa Txanogorritxo erasotu aurretik hilko du

ehiztariak, eta ondoren armarioan ezkutaturik zegoen amonak eta hirurek jango

dute "amak egindako opilgozoa" (X .X ., 1964 b:11) . Alde ederra dago hemen

aurkezten zaigun bukaera zoriontsuaren eta Ch . Perraultek eskainitakoaren artean

(ikus . Perraulten ipuinak, G. Gomezen edizioa, Pamiela, 1993) ; azken honetan

otsoak amona hil eta gero Txanogorritxu bera irensten du .

E켰ILIk argitaratutako ipuin hauen haria ondo jarrai daiteke ilustrazioen bidez,

testuaren adaptazioaren ondorioz askoz sinpleagoak dira istorioak, irakurtzeko

errazagoak, kontatzeko arinagoak .

켰arneko testua jatorrizkoari badagokio ere, bildumako zenbait izenbururen helburu

eta mezu morali nahikoa itzulpen librea egiten zaio : Ikasbide on bat da El conejito

travieso ipuinaren euskal bertsioa, esaterako .

Perrault eta Andersenen ipuinak .

1965ean, gerra zibilaren aurreko egoerara itzuli zen euskal haur eta gazte

literatura . Sorlanen ugaritze txiki batekin batera idazlan klasikoen itzulpenaren

beharra sentitzen zen . Juan Anjel Etxebarriak Perraulten ipuin ezagunak (1965)

eta Hans Christian Andersenenak (1969) euskaratu zituen umeek izan zezaten

"irudimena nun asetu ta gogoa nun gozatu . Ta adiñekoak, umearoko amets

gozoak" gogoratzeko (Perrault, 1965: 5) .
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Etxebarriaren lehenengo itzulpen horretan Perraulten lau ipuin aurki ditzakegu :

"Txanotxu Gorri", "Maitagarriak", "켰izar Urdiña" eta "Orkolotxo" . Ipuinotan

irakaspena agertzen dela aitortzen digu itzultzaileak hitzaurrean :
"Oargarri bat dager bere ipuiñetan .

	

Esopok-eta
aurkeztutako notiñak, giza-izakeraz dira oargarri ta
ikasgarriak . Enparau zertzeladetan, naiz orduko naiz
beranduagoko naiz gaurko garaian sartu leitekez .
Perrault'ek, orretan La Fontaine'k ere bardin dagi, bizi
diran sasoiko jantziaz,

	

oituraz, buruausteakaz eta
tokietan agerrarazten dauz bere notiñak . " (op . cit. : 4 eta 5) .

Hala eta guztiz ere, Etxebarriak ez zituen ipuinon ondoren bertsotan agertzen diren

ikaskizunak euskaratu, ipuinek beren mamian, barnean, duten ikaskizun hutsa

utziz. Izan ere, itzultailearen asmoen artean hezitzailea ez zen, ikusi ahal izan

dugun bezala, nagusiena, irudimena asetu eta gogoa gozatu baizik .

켰aina bada beste arrazoi bat Perraulten ipuin hauen itzulpenerako . Etxebarriak

dionez, euskal ipuinenekin badute antzekotasunik :
"켰este errietako maitagarriak ez dira giza-endakoak .
Perrault'enak, barriz, gure antzekoak, gure ondo-ondokoak .
(Euskaldun ipuiñetako lamiñak bere, giza-izakera ta
gorpuzkera dabez eta giza-sentipenak darabilz askotan) . "
(op . cit. : 5) .

Egia esan, ez da arrazoi beharrik Charles Perraulten ipuinen itzulpenetarako .

Arestian aipatu bezala, munduko jakintza gure kulturara hurbiltzea nahikoa arrazoi

da berez, eta Etxebarriak eginiko itzulpen hau dugu Perraulten ipuinak euskaraz

irakurri ahal izateko lehenengo saio serioa . Urtebete lehenago, 1964an, E켰ILI

argitaletxearen eskutik "Errauskiñe" eta "Txano Gorritxu" ipuinak plazaratu baziren

ere, Charles Perrault'en lpuiñak hau dugu idazlen horren lana euskaraz ikusteko

lehenbiziko aukera zabala . Gainera, E켰ILIk plazaraturiko Txano Gorritxu liburuan

Grimm anaien aldaera kontatzen da, ez Perraultena .

1969an, berriz, Andersenen bost ipuin izan ziren J . A. Etxebarriak euskaratutakoak :

"Erregin-gaia ta idarra", "Mutiko okerra", "Zeruko lorea", "Poxporo-saltzai Ilea" eta

"Txarrizaiña" . Oraingoan, itzultzaileak ez du inolako asmo pedagogiko edo moralik
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adierazten hitzaurrean, egilearen bizitzari eta ipuinei buruzko zenbait ohar egiten

du : "bere ipuiñai jatortasuna, bakuntasuna ere darie sarritan . Askotan, olako edo

alako idaztunean, eztenkada gogorra saru oi dau urliaren edo sandiaren aurka .

켰ana-dala, ipuinlari jatorra ta atsegiña dogu betiko ." (Andersen, 1969 : 4) .

Etxebarriak, erregeen istorioak eta kutsu moralekoak ("Poxporo-saltzaillea" dugu

haurrentzat idatzitako ipuinen arteako bukaera tristea duen lehenengo ipuinetako

bat) aukeratu zituen liburu honetarako . 켰izkaieraz idatzi zuen, eta itzulpena

egiterakoan esaldi laburrak erabili :
"켰ein erre-gai bat bizi zan erregin-gaia, benetakoa gero,
gura ebana. Mundu guztian ibilli zan bat aurkitzeko . 켰aiña
beti aitzakiren bat izaten zan. Erregin-gaiak ba-egozan,
egon, ta ugarik atan be. 켰erak, ordea, ezin jakin ziur-ziur .
켰eti be zer edo zer egoan bere gogokoa ez zana . Etxera
biurtu zan betillun, egiazko erregin-gaia gura leukean-ta!"
(op . cit. : 5) .

Hitz horiekin hasten da liburuko lehen ipuina, "Erregin-gaia ta idarra", esaldi

motzak eta ulergarriak ; euskara bizia eta arina erabiliz .

Juan Anjel Etxebarriaren itzulpen horiek ez zuten jarraipenik izan hurrengo

hamarkadaren erdi aldea arte ; oraingoan ere, hasitako lana herren geratu zen .

Martin Ugalderen kezkak eta aportazioa : Umeentzako kontuak.

Ezin uka Martin Ugaldek historiaz gain, literaturarekiko izan duen kezka .

Helduentzako idatzitako ipuin eta nobelak ditugu horren lekuko. 켰aina orain

komentatzen duguna haur literaturan egin duen Ian bakarra da; 1966an argitaratu

zuen Umeentzako kontuak garai hartan zegoen beharrari erantzunez. Ugaldek

behar horrez gain, literaturaren garrantzia ere goraipatu zuen :
"Gaur gauden bezela, ¡kastolik gabe, gure umea euskeldun
osoa egin nai badegu, umearen buru ta irudimen edo
imajinazioko bide zabalak ere euskeraz etxean erabilli
bearrean gera .



Etxeko gora-berak entzutearekin ez du umeak naikoa .
Umearen buru argiarentzat mundu txikia da ori. 켰ere
kontutxoak euskeraz entzun bear ditu bost edo sei urte
arte, ta gero berak irakurri bear ditu ; . . . Ipuin mundu
zoragarri ori euskeraz sortzen ba diozu, bere barruko
izkuntzari sustrai ederrak ematen ari zera . Euskeraz
sartzen ez bazaizka, erdaraz sartuko zaizka, ta orlek
moldatuko dute zure biarko semea .
Españeraz edo prantzezez nai añeko liburu-aukera badu
gure umeak, baiñan euskerazko liburu gutxi dauzkagu. Ez
umeak bakarrik, gurasook ere oien bearrean gaude, ez degu
geutako bakoitzak oeik asmatzeko aztirik eta. Ta ditugun
liburu oletako geienak umeentzako balio ez dutenak dira la
uste det" (Ugalde, 1966: 13) .

Martin Ugaldek sarrera luzea egin zion liburuari, 9 . orritik 28.era hain zuzen, eta

gutxitan egin den bezalako sarrera dugu hau . Egileak ez zuen euskararen egoera

dela-eta bakarrik aipatzen liburuaren beharra, edo euskararenganako

maitasunagatik idatzi zuela esaten ; Martin Ugaldek bi ataletan banatzen du sarrera

luze hau : lehenengoa -Gure umeetan ilko al da euskera?- elebitasunari eta

hizkuntzaren garrantziaz hasi eta haur literaturaren ezaugarriei buruzkoa dugu ; eta

bigarren atala -liburutxo onen bidea- liburu konkretu honi buruzko azalpenak

aipatzeaz gain, haur literaturan egiteko dauden Ian batzuk proposatzen ditu eta

azkenik euskarari buruzko gogoetak (euskara batuaren beharra, besteak beste) .

Oso interesgarria da "Umeentzako kontuak" azpiatalean azaltzen dituen haur

literaturaren ezaugarriak :

"tenen, umeen kontuak umeentzat izan bear dute. Onek
azpaldiko edo perogrullokeri bat dirudi, ez alda ala?
켰aŕñan oiek ere esan bear ditugu eta berriz . Alegia, umeak
berak ibiltzen dituzten itz neurrian egiñak izanbear dute
kontutxo oiek; umeak ulertzen dituzten gertaerak
erabiliaz, umeak berak esagutzen dituzten jende, abere ta
gauzak bakarrik aitatuaz eta konparatuaz, eta berak bere
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laguntxoekin erabiltzen dituzten berbo ta itzak bakarrík
erabiliaz. Ta gañera, beti itzak berdin idatziaz . 켰ein
<itxogin> itza erabiltzen ba degu, gero ez <ŕtxoin> jarri,
edo <itxadon> esan; umea nastu ta aspertuko degu ta . " (op .
cit. : 14) .

Umeentzako kontuak euskal idazle batek, hiru seme-alaba dituen idazleak,

eginiko liburua dugu . Garai horretan, 60ko hamarkadan zegoen hutsunea gutxitu

nahian, Martin Ugaldek hiru ipuin idatzi eta gainerakoak moldatu edo itzuli egin

zituen, hitzaurrean azaltzen duen bezala :
"Kontu oeik danak ez dira neronek asmatuak izan .
<Andoni ta babarrun landarea>, Jenggren'en <Jack and the
켰eanstalk>etik artua izan da; ta <Unai ta ltxaso>,
Alemani'ko <Hansel und Gretel> erri-ipuietik ; eta <Aizea>,
Janet and Alex 켰'Amato'ren <켰low, wind, blow>etik
adaptatuak izan dira. Ez det aldatuak esaten; ez baitira
zuzen-zuzen aldatuak izan. Ala izan ba ziran, gure umeen
asma-bide edo ezagun-bideetatik pixka bat aterako
nintzala uste det, eta au ez da komeni. Ala ba, izenak gure
errikoak dira, ta gertakizunak ere gure artean gerta izan
ba lira bezela antolatuak. Andersen'en <Urretxindorra>,
<Enperadorearen jantzia> ta <Plomozko gudaritxoa>, bai,
zuzen-zuzen aldatuak . izan dira .
켰esteak, bai, neronek asmatuak dira." (op . cit. : 17) .

Sorketa eta itzulpen edo adaptazio hauen arteko ezberdintasuna nabaria da ; M .

Ugalderen hiru ipuinek ez dute gorago aipatutako horien mailarik, eta batzuetan

ipuinaren helburu moralizatzailea hasiera-hasieratik nabaritzen da .
"켰ein bizi omen zan mutil bat, eta izena omen zuan Xabier .
Xabier mutil alperra zan, eta ez zuan irakurtzen ikasi nai .
Maixuak eta amatxok eta aitatxok erakutsi nai zioten,
baiñan Xabiertxo'k ez zuan ikasi nai. " (op . cit . : 29) .

Hauxe dugu "Sorgiñaren urrea" ipuinaren hasiera ; irakurketaren alde onez, haren

beharraz eta garrantziaz ari zaigu idazlea ; mozorrotutako sorgin batek Xabier

engainatuko du behin eta berriro, irakurtzen ez dakielako, eta ipuineko azken

lerroetan irakurketaren aldeko mezua azaltzen da berriro :
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"-Liburuak ori esaten du?
-켰ai.
-Orain bai irakurtzen ikasiko detela!
Ta andik aurrera, Xabier ikastolara joan zan .
Eta ala ba zan, sartu dedilla kalabazan ." (op . cit. : 34)

"<Lagun>, txakur bildur gabea" ipuinean, aldiz, gertaera bat kontatzen digu

idazleak : etxeko ume txikia salbatzearren suge handi batekin borrokatzen den

txakurraren istorioa.

Eta egileak asmatutako azkeneko ipuinean, "Egiaren zaria" izenekoan, herri

ipuinen antzeko istorioa dugu ; bi mutil dira protagonista, egia sinesten zuen mutil

ona eta sinesten ez zuena . 켰aina ipuinean badira Euskal Herriko ipuinetan

agertzen diren elementuak ; hasiera, adibidez, "켰ein batean (baiñan azpaldi,

mendiko txori ta aber ta pizti guziak guk bezela itz egiten zuten garaian) bizi omen

ziran Imanol eta Iker." (op . cit . : 67), edo zuhaitz gainetatik gaisoak sendatzeko

sekretuak entzutearena .

Hiru ipuinetatik azkeneko hau litzateke literarioena, baina hala eta guztiz ere,

nabaritzen da mutil ona izatea, jendeari lagundu beharra, abereen alde jokatzea,

eta horrelako ideien aldeko mezua .

Ipuinetan idazlea identifikatu egiten da irakurlearekin, eta zuzenean mintzatzen

zaio : "Enperadoreak ez zekian, baiña guk ba dakigu : . . ." (op . cit . : 76), edo familiari

egiten dio keinuren bat: "Semeak bederatzi urte zituan, eta alaba zarrenak, zortzi,

ta beste neska txikiak, Miren Ainara'k amar illabete bakarrik" (op .cit . : 51) . Izan ere,

liburuaren hitzaurrean bere familiaz hitz egiterakoan adin horietako seme-alabei

buruz ari baitzaigu Martin Ugalde .

켰aina liburu honek sorkuntza Ian horrez gain, sei itzulpen edo adaptazio ditu ; lau

idazle ezberdinek idatzitakoak eta haur literaturan ezagunak diren ipuinak, hain

zuzen . Eta gainera, sei horietatik hiru Andersenenak ditugu, zorrotzenak,

kritikoenak, askatasunaren aldeko mezua zabaltzen dutenak, hain zuzen .

"Urretxindorra" gartzelan ezin bizi eta askatasuna behar duen txoriaren istorioa

dugu, bere kanta ederrak libre dagoenean soilik kantatzen dituen txoriarena .
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"Enperadorearen jantzia", berriz, botereari eta harrokeriari eginiko kritika genuke,

beharbada Euskal Herrian askatasunik ez zegoen garai batean botereaz trufa

egiteko aukera bakarrenetarikoa .

켰ituen desoreka literarioak dituelarik, hitzaurre luze eta zabal -ideien

ugaritasunagatik ere bai- izanik, sorturikoen eta itzulpenen arteko nahasketa

duen liburu honek, hain pobrea eta urria zen euskal haur literaturaren eremuko

hutsunea betetzen lagundu zuen .

La Galera argitaletxearen sorrera Katalunian .

Katalunian, Euskal Herrian bezala, 1936ko gerraren ondorioak jasan behar izan

zituzten ; etendura bat gertatu zen haur liburugintzan . Hala ere, haien tradizioa eta

gurea ez zen berdina . 1939 . urtea baino lehen 2.221 liburu argitaratu ziren

katalaneraz haurrentzat (Cubells, 1981 : 39) . Katalunian, 1960ko hamarkadan

eman zen benetako aldaketa (Rovira, 1988: 462), intelektualen eta pedagogoen

kezka sortu zen haur liburuarekiko (1965ean Rosa Sensat irakasle taldea sortu

zen) ; nazioarteko lanen itzulpena, literatur sariak eta batez ere La Galera

argitaletxearen sorrera izan ziren aldaketa horren arrazoiak .

1963an La Galera argitaletxea kaleratu zen 켰artzelonan, Estatu espainolean haur

liburugintzan soilik aritzen zen argitaletxe bakarra . La Galera behar batzuei

erantzuteko jaio zen, haurrentzako kalitatezko liburuak eta haurrentzat katalanez

egindako liburuak ziren argitaletxearen helburuak :
"L'educaci'o de la llŕbertat, on es respectava la
personalitat de l'alumne ŕ es fomentava tot tŕpus
d'activitat formativa,(. . .) sorgía el tema de les lectures
deus infants i es constatava el gran buit existent en l a
literatura infantil en general i sobretot, no cal dir-ho, en
la literatura infantil en català." (켰assa ŕ Martín, 1994: 53) .

켰aina La Galera argitaletxeak behar horiei erantzuteaz gain, aldaketa handiak

ekarri zituen haur literaturaren mundura, La Galerak haur liburuaren inguruan

zeuden arlo guztiak harremanetan jarri zituen : pedagogi eta irakaskuntza mundua,
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argitaletxeena, liburutegiena . . . Irakaslea, editorea, liburuzaina, pedagogoa,

idazlea, denak jarri zituen liburuaren inguruan, haurrek atsegin eta gustoko

produktua izan zezaten. Haur irakurleak sortarazteko, alegia .

Katalunian literatur sari garrantzitsuak ematen ziren haur literaturan ("Josep M .

Folch i Torres" edo "Joaquin Ruyra" sariak, horiek ere 1963an ezarritakoak,

adibidez), inprimategi industria finkatua zegoen, katalanez eta gazteleraz

argitaratzen zuten, irakaskuntza mailan kezka handia zegoen haur irakurgaien

inguruan, "escola activa"mugimenduak indarra zuen, 196l ean "Cavall Fort" haur

aldizkaria plazaratu zen, 1963an "L'Infantil" -geroago "Tretzevensts" aldizkari

ezaguna bihurtuko zena- 켰artzelonara eraman zuten garai berriari ekinez . . .

egoera ezin da hemen genuenarekin konparatu .

Euskal Herrian ere baziren eskola aurreratuak pedagogi arloan ; sortu berriak ziren

ikastoletan ikasleen parte hartzea bultzatzen zen, komunikazio zabala zegoen

irakasle eta ikasleen artean, programa irekiak, . . . baina oso gutxi ziren ikastoletan

ikasten ari ziren neska-mutilak eta hutsune izugarri handiak zeuden irakurgai nahiz

testu liburuen aldetik .

Hemen 1980 arte ez da egon Kataluniako La Galeraren antzekorik, hots, hogei

urteko atzerapena egon zen bertako argitaletxegintzan, eta Erein eta Elkar

argitaletxeak lanean hasi arte ez da hutsune hori baretzen hasiko .

La Galerak, gainera, estatuko beste hizkuntzetan argitaratzen zituen bere lanak,

horren adibidea dugularik 1966an eta 1967an argitaratutako "Oyalzabal" saila .

Haurrei gertaera ezberdinen berri emanez irakasteko asmoz, "Oyalzabal" izeneko

liburu sorta argitaratu zuen euskaraz 켰artzelonako La Galera argitaletxeak. Sei

titulu plazaratu zituzten, Jostailuen urja, Altxor billa, Segalarien askaria. . . . Liburuak

idazle eta ilustratzaile katalanek eginak dira eta Yosu Atxa, Jon Oñatibia edo

Nemesio Etxaniz bezalako idazleek euskaratuak .

Ipuinetako egitura antzekoa da bilduma osatzen duten liburu guztietan ; irakas-

mezua azaltzen duen kontakizun bat ilustrazio ugarirekin, eta ondoren, hainbat

galdera gai horren inguruan .
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Lurralde berria ipuinean, esate baterako, emigrazioaren gaia planteatzen da . Haur

batek kontatuta, aita lanean dagoen hirira egindako bidaia eta hiri berri horretako

esperientzia azaltzen zaizkigu bertan . "Aita aspaldi ontan urruti degu, oso urruti, uri

aundi batean lanean ." (Candel, 1967 : 2) hitzekin hasten da istorioa . Gero,

narratzaileak hiri berri handian duen nortasun arazoa adierazten du :
"Orain ez dakit nungoa naizen. Len nere errikoa nintzan ;
baiña orain, nungoa ote naiz?" (op . cit. : 5) .

Eskolaren eta irakaskuntzaren bidez lortuko dute integrazioa, "eztegu oeik bezela

itzegiten" (op . cit . : 6) diosku hiri handira etorritako haurrak, baina handik gutxira,

jolasa dela eta, bertako haurrekin izandako harremana dela eta, "Orain oso ederki

ulertzen degu alkar ." (op . cit . : 7) irakurri ahal izango dugu .

Liburuan etxebizitzaren arazoa ere ageri da ; inmigranteek, hasieran, etxola batean

bizi beharko dute . 켰aina, gurasoen lanari esker pisu batera joango dira bizitzera :
"Gure guraso gaixoentzat, luze baiño luzeagoa izanzan aldi
ura, lan da lan dirua aurreratzeko . Ta gu, esan bearrik ez!
Guziok berdintsu bizi bai-gara . Poza darigula gabiltz ;
alkarri agurka ; gauzak bere tokietan jartzen .
Alai ta deadarka asteko gogoa somatzendegu . Aufi! Kaixo!
Iritxi degu etxe-bizitza!" (op . cit. : 9) .

Eta ipuinari bukaera zoriontsua emateko, herrialde berrian erabat integraturik

dagoela erakutsiko digu haur narratzaileak liburuari amaiera ematen dioten bi

esaldietan
"Lur berri au, gurea ere ba-da . 켰ertan jaiotakoena aiña
gurea ere . " (op . cit: 9) .

Aurretik aipatu bezala, "Oyalzabal" bilduma honetan, egoerak aurkeztuz haurrei

irakasteko nahia igartzen da. Nabarmenagoa da hezitzeko asmoa, haur

irakurlearen gozatzekoa baino . Egia da ipuinen antzeko kontakizunak erabiltzen

direla, baina helburua, eta bitartekoak neurri handi batean, ez dira literarioak,

hezitzaileak baizik .
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Rosa Sensat elkartea .

Katalunian dagoen haur liburuarekiko kezka-mugimendu horretan kokatzen da

Rosa Sensat irakasle elkartea ; 1965ean sortua, haur eta gazte liburuen aldeko

mugimendu bilakatu zen urte gutxitan. Mintegiak, ikastaroak eta argitalpen ugari

antolatzen dituen elkarte honen lanik ezagunenak haurrentzako irakurgai gidak

dira. "Quins (libres han de Ilegir els nens?" gidak, hain zuen . Hezkuntza arloa

kontutan izanik -irakasle elkartea dela esan dugu- haur liburua eta irakurketa

bultzatzea dute helburu, eta hori nabaritzen da beren idazkietan :
"Y en la lectura como tantas vías humanas, esto significa

aprendizaje, orientación, educación .
Es precisamente con el objetivo de propiciar la formación
de buenos y libres lectores adultos, que el trabajo de
orientación, uno de cuyos aspectos presenta este libro, que
nos ha parecido imprescindible . ¿Qué libros pueden leer
los niños? ¿A qué edad? ¿Cómo los introduciremos? He
aquí las cuestiones que motivan la respuesta de estas

páginas . ." (Seminario Rosa Sensat, 1980: 11-12) .

Eta horrelako gogoeten eta lanen ondorioz, kritikarako eta eztabaidarako plaza

ireki zuten 1965ean Rosa Sensat Mintegiko kideek . Hots, haur eta gazte literaturak

behar-beharrezkoa duen kritika hobetzeko, garatzeko, aurrera egin ahal izateko .

30 urte beranduago ere, Rosa Sensat elkarteak lanean jarraitzen du Kataluniako,

eta kanpoko, haur eta gazte literatura hobetzearren . Aipagarria da, Katalunian

kokaturiko elkartea izanda, nola izan duten presente euskal eta Galiziako literatura .

1 980an argitaratutako ¿Qué libros han de leerlos niños? liburuan, esate baterako,

kapitulu bat eskaintzen zaie bi literatura horiei, euskarazkoaren hautaketa eta

azalpena Imanol Alkortaren ardura delarik .

Nemesio Etxaniz, Hegoaldean ere duintasunaren bila .

1967an "Gure bizitzari begiratu bat botatzeko ta egin degun lanaren onaurkiak

gure ondorengoentzat liburu batean biltzeko ordua" (Etxaniz, 1987 : 7) iritsi zitzaiola
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eta, Nemesio Etxanizek Lur 켰ern billa bere lana biltzen duen liburua kaleratu

zuen .

Haur eta gazteei zuzendutako liburu horretan literatur genero guztiak landu zituen

idazleak, eta gainera euskal literaturari erakarpen berriak egiteko asmotan: "Gure

bizitza osoan, euskal-miñez jota ibilli gera lanean. Gure amesak beti alde batera

jotzen zuten: euskerari LUR 켰ERRIAK eskeiñi nai genizkion ; gure izkuntzari bide

berriak urratu nai izan dizkiogu ." (op . cit . : 7) .

N. Etxanizek, 1966ko otsailarren 15ean sinaturiko hitzaurrean dioen bezala, bere

sorkuntz lanen artean aukeraketa bat egin zuen Lur 켰erri billa liburuan : nobela,

irratsaioak, ipuinak, antzerkiak, poemak eta haur eta gazte kantak .

Nemesio Etxanizen zenbait lanetan egilearen kristautasuna nabaritu arren, Zaude ixillik, Andres, Jainkoak zigortu ez gaitzan

. Gurasoen esana ba-dakizu

zeruko esana dala . Onela ikusi izan da euskal-etxetan ." (op . cit . : 15), behin eta

berriro errepikatzen du sermoi kutsua kendu nahi izan diela : "Auetan ere, sermoi

kutsuak kendu nai izan nizkion euskerari ." (op . cit . : 77) .

Liburuko lanen artean banaketa argia dago haurrentzat eta gazteentzat dauden

lanen artean . N. Etxanizentzat "gazteak" ez dira 14 edo 16 urtekoak, lanetan

darabiltzan

	

gaiak

	

aztertuz

	

(soldaduzka,

	

senar-emazteen

	

borrokak, . . .)

helduagoentzat dira egile honen gazte lanak . Haurren kontuetan, berriz, herri

literaturara jo zuen, "Irratirako ipui antolatuak" sailean bezala, edo kanpoko

iturrietara, S . Lagerlof-en ipuin batean oinarrituriko "Txantxangorria", adibidez .

켰aina, zalantzarik gabe, Nemesio Etxanizen garrantzia bere seriotasunean datza .

Literatura egin nahi izan zuen, "Euria ari du" ipuinean Alain Robre Grillet Frantziako

idazlearen eragina ikus daiteke, "Ta orain, ipuiei eskerrak . . . bizi gaitezen" lanean,

aldiz, metaliteratura dugu . "Atea nolako, zerrailla alako" ipuinean igela aldizkariari

eginiko kritikak (op . cit. : 119) argi eta garbi erakusten digu idazleak zuen kezka .

켰ena den, poesian aurki daiteke egile honen lanik interesgarriena eta aberatsena .

A. Lertxundik honela definitu zuen N . Etxaniz : "uno de los más fecundos creadores

de poesía infantil" (Lertxundi,1988 a : 12) . Izan ere, poesia eta kanta arloan lan
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handia egin zuen Etxanizek . 1950 . urte aldean idatzi omen zituen bere poemarik

onenak :
"Ordukoak izan ziran, nere ustez, sortu zaizkidan olerkirik
onentxoenak. Erderaz, Machado ta gerokoak irakurri berri
nintzan . Juan Ramon, Alberti, Alexaindre, Gerardo 켰iego ta
beste aien sasoikoen lanak, bertso libretaniritxi zutena
erakutsi zidaten ." (op . cit. : 211).

Eta Lur 켰erri billa liburuan agertzen diren kanten artean gerora pasatu diren

hainbat Ian aurki dezakegun bezala ("Koko miko", "Martintxo", "Txori txiki", eta

abar), badira maila handiko poemak : "Errekatxo kantaria", "Oillotxo txuria", "Ezten

atzokoa", "Arroputz" . . . edo "Argi kanta" batzuk aipatzearren . Azken poema horren

bukaera dugu arestian aipaturikoaren adibide garbia :
'Argia koxk eta kaxk
zoroko gaiztoa .
Gure aurrak amari,
par-irri gozoa .
Argia ta Potxolo,
bikote xaloa ;
biak argitzen dute
amaren kolkoa ." (op . cit. : 216)

Nemesio Etxanizek literatur Ian serio eta sakona eginez, korronte berriak, lur

berriak, euskal literaturara ekarri nahiz, haur eta gazte literatura duina plazaratu

zuen. Iparraldean Minaberryk edo Etcheparek egin zutenaren antzera, Hegoaldean

ere duintasuna ekarri zuen haur literatura arlora .

Azkueren ipuinak haurrentzat .

Euskaraz egindako herri ipuinen bilketak ikuspegi antropologikotik eginak izan dira

kasu gehienetan, eta ondorioz, argitalpenak ere helduei eta ikerketa gisa

aurkeztuak izan dira. Arestian J . M . 켰arandiaranek egindako lana aipatu dugu, eta

lehenago R . M. Azkuerena, besteak beste .

Euskalerriaren Yakintza liburuaren Il . tomoan herri ipuin bilketa interesgarria egin

zuen R. M. Azkuek. 켰ilduma horren helburu nagusiena euskal folklorearen berri
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ematea izan zen. 1968an, berriz, bilduma horretako 241 ipuinetatik 62 aukeratu eta

Antziñako ipuiñak izeneko liburua kaleratu zen, "Euskaltzaindiaren urre-ezteiak

diralako, bere sortzailleetariko eta lenengo buruzagi zanaren ohorez, bere

Euskalerriaren Yakintza -tik autatu ditugu" (Azkue, 1968 : 9-10) . Hitz hauekin

azaltzen digu Juan San Martinek, Euskaltzaindiako idazkariak, liburu honen

sorrera .

켰aina hitzaurrean, San Martinek, hainbat gairen artean, liburu horren destinatarioei

buruz ere hitzegiten du, Euskal Herriko haurrei buruz, alegia, eta hauek duten

irakurgai gabeziaz . Izan ere, euskal literaturan liburu gutxi baldin bazeuden ere,

haur eta gazteentzako literaturan askoz gutxiago ziren zeuden argitalpenak :
"Euskalerriko umeak irakurgai faltan daude. 켰eti gera
aurrentzat gauza aundiak egiteko asmotan, liburu
apainduak eskeitzen ditugu itzez, baiña urteak aurrera
gauza gutxi argitaratzen dugu . Ta, aurrak, alegia, beti
liburu berrien egarriz bizi diran aur oiek, liburu berdiñekin
aurkitzen dira ." (op. cit.; 9) .

Honegatik, ipuin hauek haur edizio batean eskaini ziren .
". . . liburu onekin, Euskalerriko aurrak beintzat, liburu on
bat jasotzen dute, beren arbasoen ondore emaitzaz .
Euskaltzaleen aldetik ere arrera ona izango balu ez da
gutxi. " (op . cit. : 16)

Hala ere, Antziñako ipuiñak ipuin bilduma interesgarria bada ere -interesgarria

herri ipuinen xarma eta balioa transmititzen duelako, eta kanpoko tradizio

idatziaren parean gurea ere ezagutzeko parada ematen digulako- ; hala ere,

garaiko euskal haur liburuekin gertatzen den bezala, ez da haurrentzat prestaturiko

edizioa. Ilustrazio bakarra du, azalekoa (Txikik egina), eta ipuinak jaso ziren bezala

transmititzen dira, bukaeran informatzailearen datuak eta baita ipuinari buruzko

hainbat ohar ere datozelarik: parekotasunak, bestelako aldaerak, eta abar .

Gainera, esan behar da ez dela hautaketa hori egin duenaren berririk agertzen,

150 orrialdetan biltzen diren 62 ipuin horien aukeraketa nork egin duen ez dela

adierazten, alegia .
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Sanchez-Silva eta Martxelin .

1968 . urtean Jose Maria Sanchez-Silva idazleak irabazi zuen Andersen saria.

I켰켰Y erakundeak ematen duen sari hori, haur eta gazte literaturako Nobel saritzat

hartu izan da, eta hori izan da Espainiako idazle batek saria jaso duen aldi bakarra .

Sanchez-Silvaren lanik ezagunena, eta garrantzitsuena, 1952an argitaratutako

Ardo ta ogi Martxelin nobela dugu. Idazlan hau izan da hizkuntza gehienetara itzuli

den gaztelerazko haur liburua .

"Oraiko axalkeri hutsen ordez kristau kutsuko gertakizun legun eta goxoren bat

haurreri ematea ongi egongo litzakela iduritu zait ." (Sanchez-Silva, 1970 : 5) . Eta

horixe da, hain zuzen, egileak zuen asmoa : kontakizun kristaua eskaintza

irakurleari .

Martxelinen istorioa, komentu batean abandonaturik agertzen den haur baten

gertakariak, eta haur horrek gurutzaturik dagoen Jesusi laguntza nola ematen dion

kontatzen dituen nobela, hizkuntza askotara zabaldu zen, eta horietako bat

euskara izan zen . 1970ean Jose Maria Satrustegik egin zuen itzulpena . "El diálogo

entre el niño y un Cristo Crucificado, al que ha de amar, introduce al pequeño

lector en un ambiente sobrenatural y religioso .", diosku C. 켰ravo-Villasante

ikerlariak (1978 : 98), eta horixe da liburuak, era entretenigarri eta zenbait kasutan

atsegin batez lortzen duena .

Idazleak liburuaren hitzaurrean azaltzen du bere hizkuntz hautaketa, egunerokoa :
"Idazten hasi aurretik, zer edo nolako hizkuntza ibili behar
nuen jakitea komeni zen. Haurren hitz-bide berexirík ez
dugula ikusi dut, asmaketa eder eta idurien olerkintza izan
ezik. Andersen, Grim, Perrault, eta ipuilari hoberenak ere
hizkuntzaren kezka horrenik ez dute izan ; ez nuen oraŕ ni,
haien ikasle apal eta ez-ikasien hau hortan hasŕ behar.
Garbiketa egitea balitz bezela idatzi dut; eguneroko
hizkuntzan ere neurez hustuta ." (op. cit . : 5) .
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Eta agian horixe da liburu horrek duen ekarpen garrantzitsunetariko bat,

sinplekeriarik gabeko hizkuntza, deskripzioek eta elkarrizketek behar duten

intentsitatea emanez :
"Lainaturik argitu zuen eta azkenean erauntsia hasi .
Zugaitz batean zegon Martxelin kafi bilan . Zerua ilundu eta
lehenbiziko ostotsak entzun bezain laister handik jeitsi ta
euri guziarekin komentu aldera jo zuen . Martxelinek ez
zituen maite hodeiak . Halare gauaz baino bildur gutxiago
ematen zioten egunaz . (. . .) Gauaz argi saminez betetzen
zuten bere gelatxoa eta ikara gehiago ematen zioten
tximistak. Udazkeneko hodei beltzak esnatzen zuten eta
estutasun larrian ezartzen jostal, oinaztura eta teilatuko
euri zalaparta luzearekin . Martxelinok ez zuen batere
maite negua . " (op. cit. : 35) .

켰aina hizkuntzaren balioaz gain, liburuan nabaritzen da haur psikologiaren

ezagupen bat. Martxelinek irudimenezko lagun bat du, Manuel; behin komentuan

agertu eta harrez gero Martxelinen abentura eta gertakarietan partaide izango

dena .

Nobelan eboluzio bat ematen da, intentsitatea eta unerik gorena bilatzen duen

eboluzioa. Hasieran Martxelinen eguneroko bizitza agertzen zaigu, haur baten

bihurrikerien eta jolasen berri emanez, ondoren ganbaran aurkitzen duen

Jesukristoa azaltzen zaigu, eta azkenik, Martxelin eta Jesukristoren arteko

harremana. Azken une horretan gertatzen dira nobelako pasarte hunkigarrienak,

zainduenak eta egilearen helburua lortu nahi dutenak . Irakurlearen baitan

kristautasunaren baloreak transmititzea bilatzen du idazleak : maitasuna,

eskuzabaltasuna, familia, . .. Adierazgarria da amaren definizioa, adierazgarria

Martxelinek ez duen eta behar duen zerbait nola azaltzen den ikustea :

"Amak zer izaten diren adierazten dio orduan Jaunak. Eder
eta maitagarri. Nola maite dituzten beren haurrak eta jan
edanak agotik kenduta emanen lizkietela, gose ta egarri
beren txikiak ikusi baino lehen. 켰erdin jantzi ere .
Martxelini malkoz betetzen zakion begiak Jaunari



entzutean . Nunbaiteko bere ama arrotza etortzen dakio
gogora, «Montxŕtoren» larrua baino motos legunago eta
ahuntzaren begi haundiak baino xamurragoekin .
(op . cit. : 53) .

Ardo ta ogi Martxelin liburuaren hasieran ageri den Aita Santuaren idazkariak

egileari bidalitako eskutitzean argi eta garbi ikusten da liburuaren asmo

hezitzailea :
"켰oai berexiekin bedeinka dezala Jainkoak idazlan hontan
zure lumari eragin dion asmo jatorra. Idazkera
atsegingarri eta goi-mailako iturri beroarengatik haurrak
goza-giro on eta kristau joera zintzoaren burubideak
sumatuko dituztelako uste osoan gaude." (op . cit. : 7)

Hala eta guztiz, asmo hezitzailea eta kristau sentimenduak azaltzeaz gain, liburuan

azaltzen den istorioa entretenigarria da, jakinmina eta protagonistaren geroa

ezagutzeko nahia eragiten duen istorioa .

Euskarazko bertsioak, apaiz batek eginak, helburu berberak bilatuko zituen :

entretenitu eta hezi . Jatorrizko irudiek, Lorenzo Goñirenek, indar gehiago ematen

diote testuari, egokiak baitira, guztiz aproposak, testuak bilatzen zuen helbururako .

Jose Maria Sanchez-Silvaren idazlan hori mundu guztian zabaldu zen eran,

Euskal Herrian ere bere lekua izan zuen gure haur eta gazte literaturan .

Umorearen erabilera .

XX . mende hasieran euskal haur literaturan folklorea, itzulpengintza eta sor lanen

bidez eraikitzen ari zela genioen bezala, sorkuntzan umoreak, egoera barregarriak,

txisteak, zuten pisua aipatzen genuen . Irakurlea harrapatu nahian, une

entretenigarria pasarazi nahian, idazleak umorea erabiltzen zuen . 60ko

hamarkadaren bukaera aldean ere, fenomeno berberarekin egiten dugu topo .

Horren adibidea dugu Anes Lazkau'koren Oto ta Pototo. Irripar egizu . Liburuaren

izenburuak dioen bezala, bi pertsonaia horien istorio eta gertakari barregarrien

bilduma da. Liburu hasieran dagoen "Itz-aurra" luzean Otoren eta Pototoren berri
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ematen zaigu Anes Lazkau'ko eta beste baten arteko elkarrizketa baten bidez eta

baita egilearen testu llaburren bidez ere .

Otoren bizitzaren berri ematean honela aurkezten zaigu aita : "켰artolo arlote

gizarajo bat ( . . .) Emendik aza bat arrapatu, andik bi porru ostu, udazkenean

gazteñetan, udaberrian perretxikotan, ( . . .) lanerako taju gutxi ; gogoa, berriz,

gutxiago . . ." (Lazkau'ko, 1969: 11) . Ama, aldiz, lanean aritzen diren horietakoa :

"Ama alorrean ta aita gaztañetan, Oto azi zitzaigun bere kasa, ez eskola ta ez

edukazio ." (op . cit . : 11) .

Hala ere, maisuak zer edo zer irakatsi zion gure Otori .

켰izilekua ermita bat zuten eta aita "켰artolo zan ermita orren zaintzalle ." (op . cit . : 13) .

Pototoren egoera, ordea, bestelakoa da, aita "sasi-abogadu, eskribitzen ta

irakurtzen eskribau batek aña zekiña . . . ( . . .) Aberatz-aberatzak etziran ; ondo bizitzen

oituak, bai, ordea . . . ta obeto naiean beti . . ." (op . cit . : 14) .

Oto eta Pototo auzokoak ziren eta elkarrekin aritzen zirela esanez uzten gaitu

hitzaurregileak : "Emendik aurrerkoak eurari urteetan zear, gertatutakoak dituzu .

Nahasian daude, bai ; baña bizitzako gertakizunak, ere, nahastuta gertatzen

zaizkigu . . ." (op . cit . : 17) .

Anes Lazkau'ko, edo Anastasio Arrinda hobeto esanda, liburu hau idaztera

bultzatu zuen arrazoia ere azaltzen zaigu hitzaurre luze horren bukaeran :
". . . nik, ordea, erri xeari begiratzen diot gaur (. . .) ez aldegu
esaten Euskalerria alfabetatu behar dala?
-켰aŕ. . .
--켰a, alfabetatze orretan erriari lagundu naŕ nioke,
Euskeraz irakurtzen laguntzeko bide ordeka, errexa ta
<barregarria> eskeñŕta (. . .)
Liburu onekin euskeraz irakurtzen euskaldun bateri
lagunduko ba'nio pozik negoke, ta neke apurrak ontzat
emango nituzke . " (op . cit . : 17-1 S) .

Garbi ikusten denez helburu hezitzailea izan da egilea idaztera bultzatu duena,

herria alfabetatzeko tresna aproposa sortzearena, alegia .
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Hemeretzi urte berandudago argitaratutako Oto ta Pototo (켰igarren zatia)

liburuaren atarian ere, ideia berbera errepikatzen digu egileak :
"Ogei urte dira OTO TA POTOTO atera nuela euskaldunei
irakurtzea errezteko . Irakurgai errezak . Parre eragitekoak .
Parre eragŕñez, erakutsi." (Arrinda,1988 : 7.)

Oto ta Pototo. Irripar egizu liburuko gertakari xelebreak, arestian aipatutako

helburu hori lortzeko idatzirik, testu laburrak, sinpleak eta irakurtzeko arinak dira .

켰atzuk txisteak dira, honako hau bezala :
"Telefonua .
Egun artan, ler egina zegoan, Pototo gizarajoa . Gauerdian. . .
telefonuaren txilŕña :
-«Zeŕn da?» 켰io Pototo'k ortzak estututa, karraska
egiñartekoan .
-«Ni? Oto. Priskuren telefonoaren lumerorik emango a 1
diak. . . ?»
-«Nik etzeiak Priskuren lumerorik . . .!»
-«Emaidak orduan, beste edozein numero, ez bai zioat ots
egin bearrik . ..»
Ño! Gertu arrapatu balu Pototok. . .!" (op . cit. : 76) .

켰este batzuk, berriz, umore egoeren isla ditugu ; "Raskazielotik" kontakizunean,

esate baterako, Oto hamairugarren bizitzan lanean ari dela Pototoren txakurra

adreilu batez hil ondoren :
"Pototo'ren asarrea. ..! Guardia zibillak artu ta or dijoa
eskilleratan gora Oto'ren billa .
-<Au izan da nere txakurra akabatu duana!>
-<Ni3
-<켰ai, zu! Ez ukatu! 켰etik ikusi zaítut!>
-켰ueno . . . bai, ba . . .>
-<Zergatik egin dezu ori?> Galdetzen dio Guardiak .
-Ara, jauna, txakur orrek koska egŕñ nai zidan, da . . . "
(op . cit. ; 27) .
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Liburuaren arrakasta eta garaiko egoera, bigarren liburuaren atarian komentatzen

digu Arrindak: "Liburuxka ura arin agortu zan . ( . . .) Orduan ezer gutxi zegoen

merkatuan" (Arrinda,1988 : 7) .

Oto ta Pototo. Irripar egizu ez da haur eta gazteentzat apropos eginiko liburua ;

hala ere, ziur gaude A. Arrindak herri xehea aipatzean kontutan izango zituela .

켰aina haientzat izan ala ez izan, garai hartan zegoen testu urritasunagatik eta

umorezko kontakizun llaburrak zirela ikusirik, haur eta gazte batek baino gehiagok

barre algarak egingo zituen pertsonaia horien istorioak irakurtzean .

Haur txikientzako itzulpenak.

1969an La Gran Enciclopedia Vasca argitaletxe bilbotarrak haurrentzako "Abere

alaiak" saila plazaratu zuen . 켰ederatzi liburuk osatzen dute sail hori . 켰enak

animaliak dituztelarik protagonista eta Xabier Peñak, Juan San Martinek eta beste

batzuek euskaraturik .

Hona hemen bederatzi izenburuak :

1- 켰un kattagorria .

2- Terry artzakumea, basoan .

3- 켰udu zalditxoa, mozorro-dantzan .

4- Hiru katakume kezkatiak

5- Puffy txita ibiltaria .

6- Kurrin txerrikumea eta bere jaia .

7- Iko oihaneko oreinkumea .

8- Piru ahatetxoa

9- Untxi kuito arrantzalea .

Ikusten den bezala animalikumeak dira liburu horien protagonista nagusienak .

Ipuin horien egileari eta ilustratzaileari buruzko daturik ez dago liburuetan eta

argumentuetan eta erabiltzen dituzten esamoldeetan argi eta garbi geratzen da

liburuen asmo moralizatzailea .
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켰uri kattagorria liburuan, esate baterako, bi kattagorriren istorioa kontatzen zaigu,

Tirko kattagorri harroarena eta 켰un anaia on eta apalarena . Liburuek jarrera moral

jakin bat bultzatzen dute, ondorengo esaldian ikus daitekeen bezala : "Ta orrela,

illuntzean oetxoan sartu ta otoitzak esan bitartean, dan-dana parkatzen zion 켰uri'k

anaiari, eta argi ikusten zuan auxe : eder izatea baño obe dala bizitzan jakintsu,

esaneko, zintzo ta prestu izatea." (X.X ., 1969 a : 7) .

켰aina helburu moralizatzailea bukaeretan ageri da nabarmenen :
"Alegiñak egiten zituan bere anaitxoari poz emateko, ta
onela esatenzion : <Kattagorri baten zorionerako, ajota
gutxi dik buztan lodi ta eder izateak .>
Eta orain buztan ederra zeukan 켰uri'ren itz goxo aiek
entzutean, ain gaizto izana damutu egiten zitzaion
Tirko'ri . " (op . cit. : 14) .

Puffy txita ibiltaria J. S. Martinek itzulitako ipuintxoan ere antzeko panorama

daukagu . Txitak ez dio kasurik egiten amari eta ihesi doa mundua ezagutzera,

baina erlategi batean sartzen du muturra . Azkenean "laguntza eske deiadarka hasi

zan, ama!

Ama Lokak entzu zituan bere aihotsak eta lehenbait lehen abiatu zan laguntzera ."

(X.X . 1969 b : 14)

켰ukaeran ikaskizuna azpimarkatzen delarik honetan ere :
. . . ordurako bere lepotik ikasi zuan amari obeditu gabe
berari zegokiona egitea ez zaia ona .
Horregaitik, aurrerakoan txita ona eta entzunekoa izatea
agindu zuan eta inoiz sekulan santan ama Loka-ri
atsekaberik ez ematea . " (op . cit. : 15) .

Izan ere, hauxek dira liburuari amaiera ematen dioten hitzak .

켰este ipuin batzuetan moraleja ez dago hain garbi adierazita, baina kasu hauetan

ere, irakurleak jasaten du egilearen asmo hezitzailea . Sailari amaiera ematen dion

Untxi kuito arrantzalea ipuinean arrantzale izan nahi duen untxi baten istorioa

kontatzen zaigu . 켰aina arrantzan zerbait harrapatzeko pazientzia behar da . Gure

untxi arrantzaleak bere lehenengo egunean, ordea, ez du deusik harrapatzen .

"켰aina kuitxo zaila danez, pentsatzen du . . . beste egun batean izango da! Ondo
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daki borondateak eta ahalegiñez jarraitzeak lortzen dituala gauzarik nekezenak eta

izugarrienak." (X.X ., 1969 c : 14) .

Amak, berriz, untxiak ez duela ezer ekarriko eta, prestatu du afaria : "Izan ere amak

ezagutzen dute beren semeen bihotza eta aurreztik gertatzen dute pozez asetzeko

komeni zaiena ." (op . cit . : 15) .

"Abere alaiak" ipuin sail honetako liburu guztiak oso antzekoak dira, argumento

ezberdinak izan arren, helburu moralizatzailea eta hezitzailea dugu ipuin guztietan,

horretarako animalia ezberdinak erabiltzen direlarik .

Ilustrazioak koloretan dira eta ugariak, ipuinaren nondik norakoa beraien bidez

jarraitu ahal izateko moduan .

켰eharbada, azken ezaugarri hori litzateke sail horretako liburuen alderik onena,

haur txikientzat moldatuak direla, alegia . 켰aina oraindik ere, haur literaturak

bestelako interesen menpe jarraitzen zuen .

Amazonetako indioak, dibulgazio liburu entretenigarria .

1969 eta 1971 bitartean Margo Erderdun Entziklopedia kaleratu zen ; 1971 eta

1972 urteetan, berriz, Amerikako Walt 켰isney entziklopedia. 켰ibulgazio liburuak

kaleratu ziren garai horretan ; informazio orokorra euskaraz eta euskal haur eta

gazteei zuzendua .

켰ehar hori, dibulgazio liburuen beharra, kanpoko argitaletxeek ikusi zuten bezala

(aipatutako lehen entziklopedia 켰artzelonako Timun Mas etxeak argitaratu zuen

eta bigarrena Valentziako Gaisak), Euskal Herrian ere ikusi zen eta liburu bakan

batzuk plazaratu . Horietako bat dugu Amazonetako indioak, 1971 an Lur

argitaletxeak kaleratu zuena .

Amazonetako indioak Andoaingo ikastolako irakasle batzuek prestaturiko liburua

da. 켰ertan, argazkiak bezain errealistak eta lortuak diren irudi batzuen laguntzaz,

Amazonetako indioen berri ematen da, beren ohiturak, ezaugarriak, tribuen

ezberdintasuna, zuriekiko harremana, eta abar .



Idatzitako orriek irudi bana dute eta horiei buruzko informazioa ematen du . Hots,

orri bakoitza independientea da, kapitulu ezberdinak balira bezala . Alde horretatik,

liburuak ez du zailtasun handirik irakurtzerakoan . Gainera, irudiek ederki ematen

dute informazioa .

Amazonetako indioak liburuak Ameriketako indio horien berri ematen du era

entretenigarri batean . Produktua zaindua da, txukuna, testuaren eta irudien arteko

osaketa ondo burutuz . Garcia Padrinok dioen bezala, liburu duina :
"Al finalizar los sesenta era apreciable la dignificación
conseguida por las publicaciones y la literatura dedicadas
a la infancia y la juventud. Era el fruto indudable de
aquellos intentos que habían marcado los años anteriores .
No resultaba, pues, exagerado hablar de cierto «período
aúreo», si bien se apuntaban ya algunos de los
inconvenientes o peligros que carecterizarían la época
posterior, derivados en lo esencial de los
condicionamientos en «una simbiosis libro escolar / libro
infatil» favorecida por la reforma educativa implantada
en 1970 con la Ley General de Educación." (García Padrino,
op. cit.: 536) .

켰aina produktu duinen ondoan, badaude oraindik ere haur liburu sinpleak,

sinplekerian oinarrituak .

Txolintxu, baserri giroarekin bueltaka .

"lpui abek geienak erritarrak dira, nik, batzuk entzunda ta
beste batzuk irakurrita, ikasitakoak, UMEEN 켰EIA 'n da .
켰a-dira bat edo beste gertatutakoak edo gertatutako
bezala entzundakoak." (Etxaburu, 1972: 5) .

Hitz horiekin eman zion egileak hasiera Txolintxu liburuaren hitzaurreari, bertan

azaltzen diren ipuin eta kontakizun laburren jatorria argi eta garbi gera zedin .

켰aina ez zen hori argia ikusten zuten lehen aldia, "Geienok, PAN PIN'go bizkaitar

orrian argitaratu nituan"(op . cit . : 5) baitiosku egileak jarraian .

295
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Liburuan zehar 57 kontakizun, ipuin, gertaera eta txiste dauzkagu ; gehienak oso

laburrak, irakurterrazak, irakurlearen interesa erakarri eta umoreak, irakaspenak

emaniko poza edo atseginaren ondoren beste bat irakurtzera animatzeko

modukoak .

Etxaburuk berak aipatzen du liburu hau umeei zuzentzeko asmoz burutu zuela :
"Euskal ikastoletako umeentzat irakurgai geiegirik ez dala
ta, guziak bildu ta liburutxu bat bururatu zait.
Zuekin, umeokin gogoratuta egindako nere lantxo au
gogokoa izan dakizuela da nere naía" (op . cit. : 5) .

Narrazio ezberdinen artean literatur salto handiak daude ; ugarienak ateraldi

xelebreak dira, irakurri orduko irribarrea ezpaineratzen dizutenak, baina beste

asmo edo helbururik gabeak ; badira ahozko literaturan oinarritutako testuak ere ;

"Peru ta 켰asajauna", "Erregiñaren alabaren zorria", "Astoa, txakurra, katua, ollarra

ta aria", eta abar . Hirugarren multzo batean sartuko genituzke gertakizunetan

oinarrituriko istorioak (hauetako zenbaitetan ijitoekiko errezeloa nabaria da) ; eta

laugarren multzoan txisteak jarriko genituzke . 켰adira, hala ere, genero edo

elementu ezberdinen nahasketak, "Pernando Amezketarraren barrabaskeri bat"

izeneko kontakizunean Euskal Herriko ipuin tradizional bat aipatzen da ; "Azeria ta

Mari" izenekoan, aldiz, Peru eta Manxeren ateraldi xelebreetako bat kontatzen

zaigu, eta abar.

Kontakizun askotan nabaria da erlijioaren eragina "Ildako apaizaren meza",

"Muskerraren aginkada" edo "Gabon zuaitza ta armiarmak" ipuinetan, esaterako ;

beste batzuetan helburu morala da argi ikusten dena, "켰aserritar andrea ta bere

alabatxoa" ipuinaren bukaeran legez :
"Orduan alabari deitu zion eta egin zuan kaltea erakutsi .
Neskatoak begi aurrean zuana ikusirik negarrari eman zion .
Amak, orduan, esan zion :
-Alperkeri, zabarkeri ta entzuntxarrekoa izatearen
ondorena da au . Uste det gertaera au irakaspen ona
zuretzat izango dala . 켰a-dakizu esandakoa izan bear
zerana ta egundo geroko ez dala ezer laga bear, une berean
egin ai dana bada beintzat . " (op . cit. : 21) .
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Edo idazlea irakurleei zuzentzen zaien aldi bakarrean, liburuari izenburua ematen

dion Txolintxu pertsonaiaren ipuinaren amaieran ere, honako helburu moral hau

ikus dezakegu :
'AURRAK.: Txolintxu gaixoa txoria zan eta erraldoia
ume gaiztoa.
Erraldoi batek ume bateri emango lizkioken larritasunak
ematen dizkiogu maiz txori gaixoerei.
Mendian azke bizitzeko egin zituan txoriak Jainkoak
Pakean utzi ezaiezue beti txorieri . " (op . cit. : 41, kurtsibak
jatorrizkoak dira) .

켰ena den, irakaspen nahia izan ala ez, neska-mutilen heziketan eragina izan ala

ez, liburu honen helburu nagusiena entretenitzea eta irakurzaletzea zen . Ikusi

besterik ez dago liburuko "Soiñutik kobra ezazu" pasarte labur hau :
"켰ein baserritar bat errira jetxi zan, ez dakigu zertara, ta
jatetxe bateko leŕotik sukaldera begiratuaz, sukaldaria
bazkari ederra gertuten ari zata ikusi zuan .
켰arrenekoa ere leioan zegoanarekin oartu zan eta adarra j o
naian, usaia ere ordaindu egin bear zaia esan zion .
켰aiña baserritarra ez zan, ez, leloa ta besteak asitakoari
jarraitu nai izan zion eta xiskuan zeraman diruari tin -tin
otsa gogor aterata, onela erantzun zion :
-Aizu, soiñutŕk kobratu ezazu .
Ta parre algaraka joan zan. " (op. cit . : 24) .

Liburuko pertsonaia gehienak Euskal Herriko baserritarrak eta Euskal Herrian

kokaturiko istorioak izan arren, badira kanpoko herrialdetan kokaturikoak ere :

"Sevilla'ko zapataria", esaterako, edo "Agure adoretsua" Japonen lekutua .

켰este alde batetik, ilustrazioek edo irudiek duten garrantzia azaldu behar da ;

1972an kaleratutako liburu honetan Matxin Labayenek egindako irudi ugari

agertzen dira eta txuri-beltzeko irudi hauek koloreren bat dute bizigarri (gorria,

urdina edo berdea) .

Umorea, baserri giroa, herri ipuinak . . . etengabe errepikatzen diren elementuak

ditugu gure haur eta gazte literaturan . Haurren mundura hurbiltzeko modu
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egokiena izango delakoan edo, ipuin, giro, horiexek erabiltzen dituzte idazleek,

helburu estetikoari baino gehiago irakurgai ezari erantzutea edo horrelako testuen

bidez beren ideiak islatzea bilatzen dutelarik . Ramon Muruaren Aitonaren ipuiak

liburua dugu aipaturiko ideia eta helburu horien beste adibide bat .

Aitonaren ipuiak edo nolabaiteko erantzuna irakurgai ezari .

1973an, Kardaberaz bilduman argitaratu zen Aitonaren ipuiak liburuak

"Umeentrako Aitonaren Ipuiak" barne izenburua du eta Ramon Muruak

moldatutako ipuinez osaturik dago .

켰ildumako 37 ipuinak, lau multzotan banaturik daude : "Jentillenak", "Aberenak",

"Sorginkeriak eta Gertaerak", eta azkenik "켰anetakoak" . Ipuin ezagunak aurkitzen

ditugu liburuan, "Tartalo", "lentillen indarrak", "Auntza Otsoa ta Aiaria", "Errege

zorria", . . . hala ere ia ipuin guztietan nabari da moldatzailea apaiz predikaria dela .

Izan ere, ipuinetan, handik edo hemendik, bere kutsua uzten du, kutsu

moralizatzailea, alegia.

"Anima Meza eske" ipuinean aitona eta iloben arteko elkarrizketa agertzen da,

ipuin guztietan bezala, eta bertan kristautasun mezuak azaltzen dira etengabe : '-

Etzuan orrelakorik esan, Malen ; goguan eukitzeko Jesukristok esana: Lazaro

beartzua ta Epulon aberatzaren ipuia azaldu zuanean." (Murua, 1973: 8), edo "-

Ez al digu Kristau-Ikasbideak erakusten, lagundu egin bear diyegula, garbitokian

dauden animai, gure otoitz ta egintza onaz?" (op . cit . : 8), eta horrelako elkarrizketa

luze samar baten ondoren, ipuinaren luzera erdia baino gehiago betetzen duen

elkarrizketaren ondoren, aitonak meza eske ari zen arimaren ipuina kontatuko die

ilobei .

켰este ipuin batzuetan, bukaerako ikaskizuna edo moraleja dugu. "lentilla ta

artzaya" ipuinean, esate baterako, honako hau daukagu :
"Artu goguan berso oek Malen:
ASKO 켰ALIO 켰U IN켰ARRAK
GEYAGO 켰URU AZKARRAK" (op . cit. : 12) .
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Hala ere, irakatsi nahia edo helburu moralizatzaile hori ez da ipuin guztietan

gertatzen . Hori bai, ipuin guztiak aitona eta iloben arteko elkarrizketez osatzen dira,

agian irakurketa arinagoa izateko eta gaia bera ere errazago azaltzeko .

Hogeita hamazazpi ipuinak multzotan banaturik daudela esan dugu ; askotan

ipuinen arteko loturak ematen dira aitona-iloben arteko elkarrizketa horietan : "-

Egizkua edo gezurrezkoa, polita zan beintzat, aitona, lenguan azaldu zidan ipuia ;

ba al daki beste sorgiñ ipuirik?" (op . cit . : 65) eta ilobaren galdera edo eskaera horri

erantzunez, aitonak "켰i ikazkin ta sorgiñak" ipuina kontatzeari ekingo dio ; edo '-

Lengokoa bezin polita ote du, aitona, gaurko ipuya?" (op . cit . : 133) eskaeraren

kasuan "Euna ta ongarria" ipuinari .

Liburuko ipuinak iluntzean sutondoan antzina kontatzen ziren haien antzera

eratuta daude; "-Arratzaldeon, aitona, emen gaitu berorren inguruan Malenen

laguna" (op . cit : 69), eta Malenek bere lagunak gonbidatzen ditu aitonaren ipuinak

entzutera . Galdera-erantzun sorta baten ondoren aitona ipuina kontatzen hasiko

da, baina tarteka-marteka gaztetxoen etenaldiak jasanez .

Aitonaren ipuiak liburua irakurketa ezari erantzunez eta helburu moralizatzaile

argi batekin egina da . Ikastolak eta euskara bera indarra hartzen hasi ziren garaian

erantzun bat eman behar zitzaion liburugintzatik irakurgai faltari, eta horren ondorio

dugu liburu hori . Teoriaz haurrentzat da, baina ez du ilustraziorik, ezta azalean ere .

Aldaketak euskal gizartean .

1965-70 bitartean, mugimendu handia egon zen euskal gizartean orohar, eta letren

munduan bereziki . "Herri baten kultura berpiztu nahi bat zegoen" dio Pako Aristik

(1995) urte horietan "Ez 켰ok Amainu" taldeaz hitz egitean .

Torrealdaik ere urte horietako sorkuntz mugimendua aipatu zuen EHUko uda

ikastaroetan :
"Lauzpabost urte hauetan -1964-1969-, harrigarriro,
sorrera mordo handia pilatzen da. Gertakari nagusiak dira,
gainera, euskal kulturgintzan : <Zeruko Argia-ren> eta
<Jakin-en> aro berriak, euskararen batasuna (Euskal
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Idazleen bilera 켰aionan, Ermuan eta Euskaltzaindiaren
bilera Arantzazun), Alfabetatzea eta Ikastola sorrera
lurralde desberdinetan, euskal kantagintza, Euskal Liburu
eta 켰iskoen 켰urangoko Azoka." (Torrealdai, 1995) .

Jakina, gertakari hauek guztiak izan ziren garrantzitsuak, baina Euskaltzaindiak

1968an Arantzazun egindako biltzarra guztiz erabakiorra izan zen hurrengo

urteetarako. Euskal literaturak, baita haurrenak ere, hizkera literarioaren, batuaren

beharra zuen . Alde horretatik Euskaltzaindiaren biltzarrak behar horra erantzun

egokia eman zion, eta laster nabaritu zen hori euskal letretan . Ibon Sarasolak

honela ikusten du biltzarraren ondorioa :
Arantzazuko erabakiaren arrakasta benetan nabarmena
izan zen. Nik neuk egin nuen azterketa baten arabera,
Arantzazuko batzarretik lauzpabost urtetara egoera ia
erabat batasunaren aldekoa zen ." (Sarasola, 1995) .

Apurka-apurka Euskal Herri osorako liburugintza plazaratzen hasi zen, eta hori

zela eta, euskaldun askoren alfabetazioaren ondoren, euskal literatura hasi zen

plazaratzen, produkzioa ugaritzen eta tiradak handitzen .

Kaleratutako liburuak erakusteko berriz, erakusleiho zabala behar zen, eta hori

izan zen eta da 켰urangoko Azoka :
"Sekulako garrantzia du Azokak. Liburuaren produkzioa
urria zen oso . Honen presentzia soziala ez zen urria soilki,
baizik eta ezdeusa, zero ." (Torrealdai, 1995),

hala ere, euskaldun askok eta askok uste zutena baino gehiago produzitzen zen,

eta horren guztiaren erakusleihoa izan zen Azoka .

Giro horretan, gizarte mailan gertatzen ziren aldaketa horien erdian, euskal

liburugintzan ere aldaketak gertatzen hasi ziren . 1969-1976 urtealdian argitaletxe

eta bilduma askoren sorrera dugu aldaketa horien adibide garbia : "Urtealdi honen

berezitasun markatuena argitaletxe berrien sorrera da . 켰ata bestearen ondoren

dozena bat editorial plazaratzen da : 1968ko <Sociedad Guipuzcoana de Ediciones

y Publicaciones> (SGEP), Irakur-Sail eta Gordailu-ren ondoren, Lur (1969), Etor

(eta, ondoren, Gero eta Erein), Jakin (1971), Iker (1972), Elkar (1973), Kardaberaz
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(1974), Haranbururen Kriselu (1975), Leopoldo Zugaza (1975) ." (Torrealdai, op .

cit . ) .

Haur eta gazte literaturari dagokionez, Gero argitaletxearen "Kimu" saila izan zen

sorrera horretako lanik interesgarriena .

"Kimu" saila, haurrentzako literaturaren bila .

Mensajero argitaletxeak "Kimu" saila sortu zuen neska-mutilentzat ; liburu

didaktikoekin batera (Euskal literatura, . . .) helburu estetikoa zuten lanak plazaratzen

hasi ziren. 켰ildumako lehenengo liburuen artean Lurdes Iriondoren Hego-

haizearen ipuinak lana daukagu . Hego-haizea izango da ipuinak kontatuko

dizkiguna : "Ni ez natzaizue gaur nitaz mintzatzea etorri, ipui batzuk kontatzera

baizik." (Iriondo, 1973 a: 8) . Hego-haizeak bost ipuin azalduko ditu, batzuk L .

Iriondok berak asmatutakoak diren bezala, badira herri ipuinetan oinarritutakoak

ere .

Liburuko lehen ipuina, "켰elardia galdu zuen kilkirra" asmatutakoa dugu, kilker bat

da protagonista eta narratzailea, bere bitzitzaz hitz egiten du, haizearekin zuen

harremana, nola ezagutu zuen itsasoa, udaberria igaro, . . .
"켰aina bizitza eta historia guztiek
beren alde txarra izan ohi dute .
Eta nereak ere izan zuen.
Hartaz oroitzean
oraindik ere negarra datorkit begietara ." (op . cit . : 17) .

Eta kilkerrak, bizitzaren alde onak eta bere sentimendu alaiak kontatu eta gero,

zoritxarraz eta gizakiaren jokabideaz hitz egingo du, gertakarien aurrean izan

beharreko jarrera eta ekologiaren erreibindikazioa nola edo hala adieraziz .

Kilkerraren belardian etxebizitza batzuk egin behar direla eta, alde egin beharrean

aurkituko da gure protagonista, gurasoen berri gehiago izango ez duela gainera .

Negua igarota, etsipen sentimendua nagusitu da kilkerraren baitan . Hego-haizeak,

orduan, honela animatuko du :
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"Egia da bai zure lehengo gauzetatik ez zaizula ia ezer
geratzen; baina gauza bat baduzu oraindik zurea, eta beste
guziak baino estimagarriagoa . . .
-Zer gauza da ba hori? (Galdetu nion haizeari)
-켰izia eta askatasuna, laguntxo . .. Ez aurpegi hori jarri .
Zure askatasuna esan dut; bizitzeko eta kantatzeko
askatasuna, adibidez. (. . .) Aurrera beti, kilkirtxo . Jaso
burua! Aurrera beti!" (op . cit. : 20) .

Horrelako mezuek eta ondoren kilkerraren askatasunaren aldeko jarrerak, ipuinari

funtzionalitate hezitzailea, ideologikoa, ematen diote .

Hego-haizearen ipuinak frankismoaren azken urteetan kaleratutako liburua dugu,

eta askatasun egarri horren aurrean, erreibindikazio kutsua nabari zaio kilkerraren

ipuin sinple horri .

Liburua osatzen duten gainerako ipuinetan, aldiz, herri tradizioa, folklorean

jasotako kantak eta alde ludikoa ikusten da . Ipuin tradizionalean oinarritutako "Asto

zaharra" kontakizunak irribarrea ezpaineratzen du irakurlearengan astoak otsoa

nola engainatzen duen ikustean ; "Txakur gorri ttiki batean, berriz, errotariaren

diruzaletasunak tristetuko du txakur gorria maite duen irakurlea ; "Neskatxa

ontziratua" ipuina "켰ordatzen ari nintzen" balada ezagunean oinarritzen da, eta

"Ondarribi, herri txikia" ipuina, "Amak ezkondu ninduen amabasot urtekin" kanta

zaharrean .

Lurdes Iriondok, Hego-haizearen ipuinak liburuan, tradizioarekin jolastu zuen,

kanta zaharren letrak aurrean izanda asmatu zituen ipuinak. Eta liburuaren

sarreran dioen bezala : "Nik gizonei aske bizitzearen alaitasuna kantatzen diet .

켰adakit nerekin asko aserretuko direla ; baina badakit bai eta haurrei eta bihotzean

pena bat sentitzen duten guztiei nere abestia atsegingarria izango zaiela ere ." (op .

cit . : 5)

Telebista guztietan ahots berberak ordu berberetan entzun beharrean, haizeak,

kontalariak, norberaren askatasuna erabil dezagula azaltzen digu . Norberaren

ideiak aurrera eramatera animatu, eta tinko eutsi borroka horretan .
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켰aina Hego-haizearen ipuinak ez zen izan Lurdes Iriondok "Kimu" sail berrian

argitaratutako lan bakarra . 1973 urte berean Martin Arotza eta Jaun 켰eabrua eta

Sendagile Maltzurra antzerki lanak argitaratu zituen liburu batean .
"Gure Herriko ipui eta kanta zaharretatik mila gai berezi
bildu liteke, haur eta gaztetxoentzat teatro orijinalak egin
ahal ŕzateko. Teatro horiek, batetik, gai eta problema
klasikoak intentzio berrŕn moldeetara jartzeko aukera
eskaintzen dute ; bestetik, irudimena eta irudikatzearen
gustoa zabaltzen hasteko balio lezateke . "
(Iriondo, 1973 b: 5)

Ikusten denez, antzerki lanen erabilera pedagogikoa aztertzen du egileak hitzaurre

gisan agertzen den oharrean . Freineten ideiak eta neska-mutilen parte hartzea

bultzatzen zuten ekintzak ari ziren zabaltzen ikastola aurrerakoi batzuetan . (Ideia

eta praktika horien ondorioa dugu urte berean eta "Kimu" sailean ere kaleratutako

Haurra ipuin denean Zarauzko ikastolako neska-mutilek idatzitako ipuin liburua) .

Haurren nortasuna eta garapena kontutan izateko gogoa zegoen, baita

askatasunaren ideia ere :
"xehetasun psikolojikoak pedagogo eta hezitzaile berezien
eskuetan utziz, pertsona heldu batek fabulazio mota
askatzaile eta ohargarri bat osatu besterik ez lezake egin .
Fabulazŕo hori intentziodun izango da, dudarik gabe . 켰aina,
bereiziki, haurraren ahalmen ŕrudikatzaileak esnatzen
hasteko balio izan behar du." (op . cit. : 5-6) .

Antzerki lan biek sarreratxo bat dute. Lehenengoan sorgin biren arteko

elkarrizketak bideratuko du irakurlea/ikuslea Martin arotzaren istorioa ezagutzera.

Martin Arotza eta Jaun 켰eabrua istorioa ezaguna da gure folklorean, deabruari

arima saldu eta gero infernutik libratzen den arotzaren kontua . 켰eabrua,

baldintzazko hogei urteak pasa ondoren, Martinen bila abiatzen da, baina arotzak

hala eskatuta bi baldintza jarriko dizkio berarekin ez eramateko : "Ordu erdi bat

baino lehen burdinezko tresna berri bat asmatu" (op . cit . : 36) . Martinek, gaztain-

zuhaitzaren hostoa aztertuz, zerra asmatuko du . 켰igarren baldintzan "Nik
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numeroak izendatuko dizkizut . Eta zuk, numero bakoitzaren arabera, erlijio

sainduari dagokion zerbaitekin erantzun beharko duzu" (op . cit. : 40) proposatuko

dio deabruak. Hamairu zenbakiarekin "Ez dok hamairu! 켰adok hamairu!!" (op .cit. :

44) espresio ezaguna esanez libratuko da Martin .

Sendagile Maltzurra antzerki lanean, aldiz, sendagilearekin egonez senarra

engainatzen duen neska gazte baten istorioa dugu .
"«Sendagile Maltzurra», ez haurrentzat, baizik
gaztetxoentzat da bereziki; gaiaren haria frango
bihurriago baita . . . " (op . cit. : 6) .

Xebaxtian, 16 urteko morroia izango da hasieran bakarrizketa batean, eta gero

publikoan zuzenduz, istorioan sartuko gaituena .

Egia esan, antzerki Ian biak oso ezberdinak dira, gai, tratamendu eta destinatzaile

aldetik, baina hasieran aipatutako pedagogi berritzaileen eraginez eta herri ipuin

eta kantetan oinarrituz egindako lanak ditugu .

켰aina ez dira hauek Lurdes Iriondok plazaratutako antzerki Ian bakarrak. 1979an,

eta "Kimu" sail horretan ere, 켰uruntza azpian antzerkia argitaratu baitzuen .

Sei urte horietan aldaketa batzuk gertatu ziren, askatasunaren erreibindikazioa ez

da ageri 켰uruntza azpian lanean, antzezleen arteko harremanak eta hauen

kopurua ere gehitu egin da . Pertsonaien karakterizazioa egiten da ; protagonista

nagusiak diren Olatz beldurtia eta Mari Karmen kementsu eta ausarta horien

ondoan Gastesi erlijiosoa, Arrastoa jakintsu eta adoretsua, . . . pertsonaia asko

pasatuko dira irakurle/ikusleen aurretik, baita fantasmak ere .

Antzerki Ian honen oinarria ere ezberdina da . Hamalau urteko neska-mutil talde bat

dibertsio bila ari dela eta "guk zergatik zerbait prestu ez, antzerki bat, adibidez?"

(Iriondo, 1979 : 6) planteamendutik, entretenigarritasuna, dibertsioa, gauzak eginez

ondo pasatzea bilatzen du egileak .
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Gainera, sarreran argi eta garbi ikusten da "proposamen hau" jarraitzeko eredutzat

jartzen dela, ez bakarrik istorioa antzezterakoan, baita ideia ere :
"Gazte jendeak antzerkia egin behar du; horretan mundu
guztia ados dago. 켰aiña egin egin behar. Horregatik, zuk eta
zure lagunek egunen batean egin nahi bazenuteke, hemen
idazten dizuegu. .. Urnietako enparantzan aspertuta geunden
illunabar batetik sortutako antzerki hau" (op . cit. : 9) .

Antzerki lana karlistadetako istorio batean dago oinarriturik, eta argumentuaren

baitan bestelako istorioren bat edo beste tartekatzen da; Sansonen harriarena,

esate baterako .

Izpiritu, sorgin eta pertsonaien artean sortzen diren nahasketa eta eztabaidek

amaiera nahikoa zoriontsua dute deabruak harremanetan jartzen dituenean,

mundua ordenatzen duenean .

Antzerki lanaren bukaera Olatz eta Mari Karmen gaua leize-zuloan izpirituekin,

sorginekin eta ehun urte lehenago bertan ezkutatu ziren herritarrekin pasa eta

gero, aske geratzean dugu .

Antzinako munduaren eta modernoaren arteko topaketa, mitologia eta istorioetako

pertsonaien arteko borroka, beldurra eta jakinminaren arteko sentimendua,

agertuko zaizkigu 켰uruntza azpian, baina, gehienbat, entretenigarritasunez eta

denbora pasatzeko aukera gisa .

Pedagogia sortzailea, haurrak parte hartzaile eta idazle .

1973an eta 1974an Cinsa argitaletxeak haurrentzako zenbait liburu kaleratu

zituen . Tomas Elortzaren "Mikel, Miren eta Txantxangorria" saila, esate baterako ;

edo Euxebi Osaren Mimi katua edo Elurra liburuak .

Liburu guztiak haurren irakurgai ezari Euskal Herritik erantzun nahian daude

eginak, irakaskuntzan aritzen ziren pertsonak eginak eta kasu gehienetan

ikastoletako haurrek (Oñati eta Legazpiako haurrek) ilustraturik . Gainera, liburuetan

noizean behin, orri bat agertzen da zuriz irakurleak ilustra dezan . Honelako

adibideetan, edo 켰otila baten historia ipuinaren bukaerako esaldian : "Orain nik
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bukatu dut eta zuk jarrai ezazu ipuina" (Elortza, 1974 a : 44) ikus daiteke helburu

hezitzailea, pedagogia parte hartzailearen eragina .

Garaien eboluzioa ikusteko, T . Elortzaren ipuin horren berrargitalpena egin zenean

1986an Elkar argitaletxean, bukaerako esaldi hori desagertu egin zen .

Euxebi Osaren Mimi katua ipuinean Mirenek, "neska ttiki polita" (Osa, 1974: 6),

Mimi katua ikusten du saguak harrapatzen, isilik, tente jarrita, erasotzaile . . . eta

bukaeran joko bat asmatzen du kanta baten bidez :
."Sagu ttiki
sagu maite
zulotxoan gorde zaitez
. . . " (op. cit. : 16) .

Elurra liburuan testu gutxi eta marrazki ugarien bidez elurra nolakoa den azaltzen

zaigu, biguna, zuria, jolasteko aproposa . .. baina bukaeran eguzkiaren berotasunak

urtu egingo du .

Liburuan ez adierazi arren, irudiak oso aproposak dira irakurleak margo ditzan, eta

ziur gaude kasu batean baino gehiagotan izan zela horrela .

Antzekoak dira argitaratu ziren gainerako liburuak, Josefa Zabalegiren Mikelen

baserria kontakizunean, adibidez, baserriko bizitza, animaliak, lanak, . .. aurkezten

zaizkigu irudi ugariz .

T. Elortzaren "Mikel, Miren eta Txantxangorria" sailean, urte batzuk beranduago A .

Lertxundik egin zuen bezala, urtaro bakoitzaren inguruko elementuak biltzen ditu ;

neguan elurra, Olentzero, gaztain erreak, . . . udaberrian kukua, loreak, eta abar .

Testuak ez dira oso luzeak, orri batekoak normalean, eta beti daude haurrek

egindako irudiez horniturik . Testuak sinpleak dira, gaiari lotuak, berau aurkezteko

asmoz eginak gehiago edertasunez baino :
"Udaberria hasi zenerako, egunak Eguberritan baino askoz
luzeago egin ziren . Arratsaldetan, beranduago iluntzen
zuen. Goizetan, berriz, goizago argitzen .
Eguzkiak ere Eguberritan baino gehiago berotzen zuen .
켰aina gutxitan egiten zuen eguzkia . Gehienetan euri eta
euri egiten zuen. Mikel aspertuta zegoen hainbeste euriz . "
(Elortza, 1974 b: 2) .
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Urte horietan plazaratutako liburu guztietan artean 켰otila baten historia izan zen

irakurlea entretenitzea, une atsegina igaroaraztea, disfrutatzea bilatzen zuen

bakarra . Yon Zabaletaren irudiez lagundurik zegoen Tomas Elortzaren liburu hori

izan da gerora pasatu den liburu bakarra . Gainerakoetan erabilera pedagogikoa,

hezitzailea, argiegi agertzen zen .

켰aina pedagogi aurrerakoiaren eragina haurrek beraiek idatzitako liburuetan

ikusten da . 70eko hamarkada hasieran dinamika sortzailea zerabiltzaten irakasle

batzuek ikastoletan, beraiek idazlanak sortu eta ikasleei sortarazi . Lanketa horren

ondorioz haurrek idatzitako zenbait liburu argitaratu ziren . Nire ustez, Ian horiek ez

nituzke haur literatura kontsideratuko, ez baitute literatur mailarik ; haurrek beraiek

egindako produktutzat hartuko nituzke, literaturzaletasuna bultzatzeko eta

irakurzaletasuna eragiteko oso aproposak, baina literatur maila askirik ez dutenak .

Juan Martin Elexpuruk garai hartako egoeraz hitz egitean honela zioen :
"Garrantzi handia ematen zitzaion askatasunari eta
irudimenari. Piaget, Freire, Freinet eta horien izenak
hitzetik hortzera erabiltzen genituen, eta haurrei ipuina
idatzi edo marrazkia egiteko eskatzean gai librea ematen
zen joera nagusia . 켰azirudien gaia emanez gero, irudimena
mugatu eta murrizteko arriskua zegoela . Giro horrek geu
ere gai librean ibiltzera eraman gintuen" (Askoren artean,
1994 : 81)

켰inamika horren ondorio izan ziren haurrek beraiek egindako liburu batzuk .

"Hona hemen ipuin, abesti, olerki, historia, 4 eskutitz eta antzerkitxo bat. Oinati,

Lasarte eta 켰onostiako <Jakintza> ikastoletako neska mutikoek eginak dira"

(Askoren artean, 1974: 1) hitz horiekin aurkezten du Tomas Elortzak Ipuinak eta
olerkiak eta . . . liburua . Izan ere, zazpi, zortzi eta bederatzi urteko neska-mutil batzuk

izan ziren liburu hori egin zutenak, eta ilustrazioak haurrenak dira gehienak, baina

badira Xabier Egaña eta Yon Zabaletarenak ere .



308

Liburuak 13 ipuin, dozena bat olerki, launa abesti, historia eta eskutiz, eta antzerki

llabur bat biltzen ditu .

Ohi denez, natura -naturako elementuak eta animaliak- da gai nagusiena, "Ur

tanta", "Eguzkia", "Itsasontzia eta 켰elea" . . .

Poemetan aipagarria da "Gernikako arbola" izenekoa, bertan, besteak beste,

"zuhaitz zaharrena" eta "zuhaitz errege" (op . cit . : 41) bezalako esamoldeak

agertzen direlako .

Estilo bereko liburua dugu Ardia . Ordiziako 7 eta 8 urteko neska-mutil batzuek

egina eta hurrengo urtean kaleratua . Liburuan, ardiei buruz ari ziren hitzaurreko

ereduari jarraituz :
"Honen moduko liburutxo bat egitea erraza eta polita da .
Hortarako, lehenengo pentsatu behar duzu (pentsatu behar
duzue): «Zer idatziko dugu?» Gauza askotaz idatzi leike :
ipuinak
olerkiak
abestiak
antzerkiak

Edo gauza bati buruz :
animalia bati buruz
itsasoari buruz" (Askoren artean, 1975 a : 1) .

Ondoren ardiei buruz idatzi zuten Ordiziako neska-mutikoek, baina horien

ezaugarriei eta bizimoduari buruz .

Zarauzko neska-mutilek, berriz, Anjel Lertxundiren eta Imanol Urbietaren lanaren

ondorioz Haurra ipuin denean ipuin liburua plazaratu zuten . "OHOko 5 . mailan

hartu eta gero amaitu arte beti talde berarekin ibili ginen, eta, onerako edo

txarrerako, hiru urte horietan neska-mutil guztiekin sekulako lotura izan genuen .

Esperientzia haien ondorioz sortu ziren haurrek idatzitako lanak, eta baita Ian haiek

bilduz atera genuen Haurra ipuin denean liburu hura ere." (Askoren artean, 1994 :
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80) . Hitz horiekin azaldu du A . Lertxundik haurrek idatziako ipuin liburuaren

sorrera .

Haurra ipuin denean 1973an kaleratu zen "Kimu" sailean, eta Zarauzko ikasleen

marrazkiekin osaturiko 25 ipuin biltzen ditu . Liburuaren hitzaurrean A . Lertxundik

irudimenaz eta literaturaz hitz egiten du; ipuingileen artean, berriz, gaur egun

ezagunak diren zenbait izen aurki ditzakegu : Andoni Egañaren "Txakurra hil zait"

eta "켰oministiku asko egiten zuen agurea" ipuinak, esate baterako, edo Mikel

Gereka kazetariaren "Eskubia maite ez zuen ezkerreko eskua", Jose Luis

Arangurenen "Txori batekin maitemindu zen arraia", eta abar .

켰aina ez zen hori izan haurrek garai horretan "Kimu" sailean argitaratu zuten liburu

bakarra, 1975ean Elgoibarko neska-mutikoek poesi liburu bat kaleratu baitzuten :

!zarren begietan . 켰ertan 9-10 urteko hogeita hamar haurren poemak biltzen dira .

Izarren begietan liburuaren sarreran ikastolako irakasleek, bi hitzetan, liburuaren

nondik norakoa eta zergatia azaltzen dute . Pedagogia dinamiko eta sortzailearen

fruitua dela ikus daiteke ondorengo hitz hauetan :
"Gure ikastoletan sorketako lan hauen egitearen aldeko
gara. Gure honetan poemarenbidez ere saitu gara, haurren
sorketa eta irudimen ahalmenak gehitzeko eta baita
batzuen nortasun poetikoa lantzeko ere, bide egoki ikusten
dugunez gero . " (Askoren artean, 1975 b: 5) .

Liburuko poemen artean alde nabarmena dago testuen kalitate literarioari

dagokionez. Hona hemen horren adibideak :

"EUSKALERRIA
Gorri zure odola
Zuri zure gorputza
Orlegi zure bihotza
Gora Euskalerri.

Jose Martin 켰arrenetxea" (op . cit. : 70) .
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"TEILATUA
Gauez
hotzak zaudenean
zure odol gorria
konjelatu egiten da .

Jon 켰astida" (op. cit. : 48) .

"NIRE SEHASKA
Nire sehaska
nire etxea da .
Sehaska horretan jaio
eta sehaska horretan
bizi naiz.
Aintzane Larrea ." (op. cit. : 75) .

Komentaturiko liburuak, haurrek beraiek idatzi eta eginaraztearen ondorioak dira,

pedagogia sortzailearen, aurrerakoiaren ondorioak . Hala ere, liburugintza eta

literaturgintzaren artean dagoen tarte zabala nabari da liburu horien eta literarioen

artean .

Irakurgaien ezak ere eragina izango zuen lan horien argitalpenean, baina garai

zehatz bateko egoeraren eta pedagogiaren ondorio baino ez dira. Santo Tomas

Lizeoko neska-mutilek eginiko 켰ihotzaren ritmoan (1979) liburua ere,

komentatutakoen antzekoa dugu . Poesia, Filosofia, Ipuingintza, 켰ertsolaritza eta

Testu-azterketa ataletan ikasleek egindako 25 lan aurkezten zaizkigu Gotzon

Aleman poetari dedikatutako liburu horretan . Horrelako esperientziak etengabe

egin dira azken hogei urtetan, Gasteizko udaletxeak antolaturiko Umandi lehiaketa

dela, Nafarroako ikastoletako haurren lanak direla, herri nahiz erakunde askoren

eraginez plazaratu dira haurrek idatzitako liburuak, baina arestian esan bezala,

liburu horietan plazaratutakoa ez litzateke literatura, ez luke literatura izateko

mailarik, ez poetikotasunik .
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켰estelako lanak dira A. Lertxundik 1979an kaleratutako Txilibitu 켰anbolin eta

Txibiribi 켰onbon lanak . Klaserako materialak izanik ere, literaturtasuna izan zen

irizpide nagusia testuen aukeraketan . Liburuen balio didaktikoa hor dago, baina

beti testuen kalitatea eta edertasuna zainduz .

Nobela historikoa, herri kontzientzia .

Mensajero argitaletxeak plazaratutako "Kimu" sailean garaiko pedagogia sortzaile

eta parte hartzailearen eragina nabaria zen bezala, ageri-agerian zegoen testuen

ezari edo beharrari aurrera egin nahia . Ikasteko irakurgaiak, irakaskuntzarako

testuak, Euskal Herriaren kontzientzia hartzeko liburuak . . . eta urte luzeetan

izandako gabeziei erantzuteko gogoa ikusten da liburuetan .

Antzerki lanen edo ipuinen ondoan, haurrek berek eginiko liburuak dauzkagu .

켰aina, batez ere, eleberri historikoak agertu ziren bilduma honetako lehenengo

urte haietan, antzinako euskaldunen istorioak Jesus Mari Arrieta eta Iñaki

Azkuneren eskutik.

Iñaki Azkunek, Navarro Villosladaren mendeurrena zela-eta eginiko elkarrizketa

batean, Amaia liburua zergatik itzuli zuten adieraztean, argi eta garbi uzten du

arestian aipaturiko helburu horiek betetzeko euskaratu zela liburua :
"Gure erroetara itzultzeko -ez modu zientifikoan baina bai
ipuin edo alegi gisa behintzat-, liburu egokia da, dudarik
gabe, eta garai hartan premia zegoela eta euskaratzea
erabaki genuen Jexux Mari Arrieta eta biok."
(Azkune, 1995)

Navarro Villosladaren Amaia izan zen "Kimu" sailean argitaratutako liburuetako

bat, "euskaraz liburu gutxi argitaratzen zen orduan, urtean hamar-hamabost bat

besterik ez . Ikastolen mugimendua ere hasi berria zen eta testuak behar ziren,

gazteentzat eta ez hain gazteentzat . . ." (op . cit .) .

Aukeratutako liburuetan Euskal Herriaren irudi erromantikoa islatzen da, antzinako

ohiturak, pertsonaiak, gertakariak . . . sentimendu abertzale edo nazionalista

sortarazteko . Harkaitz, elurra ari zueneko haurra liburuan duela milaka urte gure
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mendi eta kobazuloetan bizi ziren euskaldunen istorioak kontatzen zaizkigu, Antso

Gartzeiz eta Eneko Haritza nobelak, aldiz, VIII . mendean daude kokaturik. Lehena,

Arturo Campiónen obra batean oinarrituta ; bigarrena izpiritu berberarekin egina :
"Horretaz gainera, euskaldunek ez zuten erregerik,
frankoek eta arabiarrek ez bezala . Garona hibai eta Pirineo
bitarteko lurretan, Otso buruzagia zen euskaldunen
agintari. Nafarroan, berriz, hamabi aitonek osatutako
켰atzarrak agintzen zuen euskaldunengan. Haiek biltzen
zituzten euskal gudariak arriskua sumatzen zutenean .
Haien erabaki eta aginduak, guztiek onartzen zituzten . "
(Azkune, 1975: 6-7) .

Nobeletan euskal borrokalari ausarta eta kementsuen irudia ageri zaigu,

aberriagatik dena utzi eta borrokari heltzen dioten gudariena . Kontaketa, berriz,

bizia da, ekintzak ugariak eta pertsonaiak aski planoak direlarik . Eneko Haritza

liburuan, esate baterako, protagonista nagusia guztiz adoretsua eta aberriaren

alde emana den bitartean, 켰elasko traidorea, koldarra eta berekoia da .

Gainera, irakurlearen konplizitatea bilatzen da berari zuzendutako esaldien bidez :
"Ez zekien asko 켰elasko traidoreak euskal buruzagia non
zen!" (op. cit. : 115) .

Azkenean, gidaritza baten beharra dagoela eta, Eneko Haritza artzaina, aukeratu

zuten euskaldunen errege .

Antso Gartzeiz, Eneko Haritzaren iloba, erregea hura ere, dugu Jesus Mari

Arrietaren beste liburu bateko protagonista . 켰aina, guztietan bezala, euskaldunen

askatasuna nabarmentzen da istorioan :
"Zazpigarren eta zortzigarren mendeetan, frankoen eta
wisigodoen eta musulmanen kontra gogor burrukatu behar
izan zuten eusladunek, euskal lur eta herrien askatasuna

gorde eta defenditzeko ." (Arrieta, 1974: 7) .

켰aina, dudarik gabe, Amaia da argitaratu ziren liburu historiko horien artean

ezagunena. Mitologiatik kristautasunera dagoen eboluzioa ikusten da liburuan ;
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Euskal Herriak nola eman zuen kristautasunerako urratsa . Navarro Villosladak,

gainera, judutarren eta musulmanen kontra jo zuen obra honetan .

켰estalde, Aitor, Goñiko Teodosio, San Migelen kontuak, herensugea . .. euskal

mitologia eta tradizioa oso nabarmena da nobelan zehar . Iñaki Azkunek eta Jesus

Mari Arrietak, dena dela, ez zuten liburu osoa euskaratu :
"Itzulpena baino gehiago, moldaketa da . Oso liburu handia
da, orrialde askokoa; eta zenbait pasarte laburtuta daude
euskarazko bertsioan . " (Azkune, 1995) .

Katalin Erauso, moja alfereza, dugu 1976an kaleratutako beste nobela baten

protagonista .
"Euskal Herriko gizakirik ospetsuenetakoa da . 1592 . urtean
jaio zen ( . .) San Jose itsas-untzian Europara zetorrela
(1624 . urtean zihur aski) bere eskuz idatzi zituen
bizialdiko gertakizunak. Edertasunik gabeko idazkera la tz
batetan noski. 켰aina xehetasun bakoitza egitasunez betez,
behar bada." (Azkune, 1976: 5) .

Katalin Erauso moja bitxi eta ezagunaren bizitza jasotzen duen obra dugu .

Hegoamerikan izandako borroka ugarien berri eman ondoren, Europarako bidaia

egin eta azkenik, Napolesen bukatzen da lehen pertsonan narraturiko nobela .

Abenturazko obra bat izan zitekeen, baina hori baino gehiago da, euskalduna

baitugu protagonista :
"Haren oroit-idazkiek, memoriek, gizon-arima eta kemena
agertzen digute . 켰este batzutan, berriz, bere Herriko
hizkuntzaz hitzegiten duenean, erabat pozten gaitu
Katalani-ek. 켰ehin baino gehiagotan egiten du euskaraz
Ameriketan bere herritarrekin, eta hestutasunen batetik
aldegiteko baldin bada, zer esanik ez ." (op . cŕt. : 7) .

Protagonistaren iharduera horrek irakurlearengan euskararen aldeko jarrera

sortaraztea zen egilearen asmoa. Eta norbait, abenturak irakurrita, gustora

sentituko balitz edo moja alferezaren jokabidea errepikatu nahiko balu, kontuz ibil

dadila :
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"Izan ere, noizbehinka ezik, Katalin-ek justizia eta bere
Herriaren alde egin zuenik ez dago esaterik, eta noren alde
burrukatzen dugun jakin behar dugu ezer baino lehen . "
(op . cit. : 125) .

Hitz horiekin amaitzen ditu liburugileak liburuaren azken aldean jarritako oharrak .

Nahikoa ideologikoa azken hori, ikus daitekeen bezala .

1974an argitaratu zen Antso Gartzeiz eta 1976an Harkatíz, elurra ari zueneko

haurra . Urte horiek oso garrantzitsuak izan ziren politikoki, aldaketa handiak

gertatu ziren eta euskalduntasuna, euskal sentimendua, abertzaletasuna, berpizten

ari ziren . Giro horretan ulertu behar dira nobela historikoak, entretenitu bai, baina

heziz, Euskal Herria hobeto ezagutuz .

Jakina, gure artean bezala estatu espainoleko beste nazioetan ere, sentimendu

berbera agertu zen :
"Fue también el Romanticismo el que dio impulso a l a
novela histórica, la cual por su carácter didáctico y por su
aptitud para vehiculizar una educación cívica y patriótica,
fue muy utilizada en estos últimos años por escritores
catalanes, que producían obras para niños y adolescentes .
Tanto es así que Aurora 켰IAZ-PLAJA escribía hace una par
de años:«La historia novelada es el tema predilecto de los
autores de nuestros días y también de los jurados» ."
(Cubelis, 1981 : 35)

1975, Frankismoaren amaiera .

Urte batzuk lehenagotik euskal gizartean askatasun handiagoa nabari baldin

bazen ere, 1975eko azaroan Franco hiltzean amaitzen da 1936ko gerraren osteko

diktadura eta apurka-apurka askatasuna errekuperatzen hasi zen Hegoaldea .

1975-80 bitartean izugarrizko mugimendua egon zen euskal gizartean .

"Askatasunaren Ibiladia" burutu zen herriz herri ; Euskaltzaindiak antolaturiko "켰ai

Euskarari" kanpaina erraldoia ; Helduen euskalduntze eta alfabetatzea izugarri igo

zen urte gutxitan ; ikastoletan ere matrikulazio igoera nabarmena izan zen
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(1970ean 11 .885 haur zeuden ikastoletan, 1974an 27.000 inguru, eta 1980an,

berriz, 65.000 ziren ikastoletan ikasten ari zirenak) ; 1979an "Elebitasun dekretoa"

onartu zen euskara Euskal Autonomi Elkarteko hizkuntza ofiziala bilakatuz ; herri

mugimendu, erakunde eta kultur nahiz politika arloko taldeak sortu ziren ; eta abar,

eta abar .

Ikaragarrizko eskaera zegoen, liburugintzan, irakaslego aldetik, kultur

produkzioan, . .. eta ezin zitzaion guztiari erantzun . Aurrerapausu handiak eman

arren, gehiago egin nahi zen .

Haur eta gazte literaturan bertako argitaletxeek Ian handia egin zuten eta

kanpokoen sarrera gertatu zen urte horietan . Hala ere, hasierako "boom" horra urte

gutxitan, 80ko hamarkadarekin batera, erantzun ahal izan zion euskal gizarteak

neurri handi batean . 켰aina bitartean, kanpoko argitaletxeek edo, bertakoen artean,

normalean euskaraz aritzen ez zirenek erantzun zioten bat-bateko eskera horri .

Ipuin klasikoen itzulpenak .

Euskal Herrian kokaturik egon baina euskaraz normalean argitaratu ez zuten

etxeek ere, euskarazko literatur testuen gabeziari erantzun nahian, ipuin klasikoen

itzulpenak kaleratzeari ekin zioten . Euskaraz eta beste hizkuntzatan plazaratzen

ziren liburuak izanik, azal gogorra, irudi handiak eta kolorezkoak, erabiltzen ziren .

Maves argitaletxe bilbotarrak "Loto" sortan hogei ipuin ezagun plazaratu zituen

1977an. "Edurnetxo", "Gulliber", "Ali 켰aba", "Pinotxo", "Hamelingo xirularia", "Hiru

txerrikumeak" . . . ikus daitekeen bezala Grimmen ipuinen, Perraultenen, ahozko

tradiziokoen edo nobela ezagunen adaptazioak, sinpleturik, eskaintzen ziren

bilduma horretan .

Gauza bera esan daiteke argitaletxe berak 1978an kaleratutako "Mirari" sortari

buruz. Hamabi ipuin ezagun dauzkagu hiru liburutan banaturik : "Txano Gorritxo",

"Erpurutxo", "Aladino", "Katu 켰otaduna", . . . testu sinplea, ulergarria, irudiaren
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zerbitzura, baina hala ere, esaldi solteak baino zerbait gehiago kontatzen duen

narrazioa .

Laida-Fher etxe bilbotarrak "Turquesa" bilduman beste sei titulu aurkeztu zizkigun :

"Edurne ta 7 gizatxoak', "Txano Gorritxo", "Loti ederra", "켰erunezko gudaritxoa", . . .

arestian esandakoa errepika daiteke 1973 eta 1975 bitartean argia ikusi zuen

bilduma honi buruz ere .

Ramon Sopena ez da Euskal Herriko argitaldaria, baina aurrekoen antzera

"Margo-ederdun ipuinak" liburu sorta plazaratu zuen haurrentzat 1977an . Istorioak

sinpleak, irudi ugari eta letra gutxikoak . Amatxo, Lapurren azken txarra, Asto

narru. . . hamasei liburu dira denetara R. Sopenaren bildumakoak. Gaztelu ezkutua

ipuinean, adibidez, maitagarrien istorio bat kontatzen zaigu, sorgin batek printzesa

gaztelua eta guzti bahitu ondoren, nola askatuko duen Muxugorri printzeak arrain

baten laguntzari esker .

Istorioa sinplekerian oinarritzen da, haur literatura aldetik izan zezakeen

edertasuna kenduz .

켰ertako eta kanpoko argitaletxeek haurrentzako irudi-liburuetan eginiko

eskaintzaren barnean ezin dugu baztertu Parisko Flammarion etxeak plazaratutako

"Albums du Pére Castor" bildumako lau titulu . 1976an Pére Castor bildumako titulu

horiek euskaraz kaleratzean, mende hasieran ekindako Ian isil eta zaindua,

testuaren eta irudiaren arteko oreka, kalitatezko liburuak egitea, ekindako Ian hori

euskal irakurlearengana ahalbideratu zitzaion . Adixkide onak, Ahuntza eta pittikak,

Gau ttiki galdua. Natacha-ren idazkiak eta Hiru txerri ttipi dira 켰avantek itzulitako

liburuen izenburuak. Lehenengo hirurak 1976an, esan dugun bezala, eta

laugarrena hurrengo urtean .
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Komikigintza, kanpokoen menpe .

Apurka-apurka aldaketa batzuk gertatzen ari ziren euskal haur eta gazte literaturan ;

produkzioa gehitzearekin batera, aukera zabalagoa zuen irakurleak . Gai aldetik

aberastasun nabarmena eman zen; testuen poetikotasuna eta helburu praktikoa

bereizten hasi ziren, nahiz eta oraindik ere asko falta egoera guztiz normalizatzeko .

Komikigintzan ere, lehendabiziko urratsak eman ziren 70eko hamarkadan . Iruñeko

Etorkizuna argitaletxeak Publicacions de l'Abadia de Montserrat etxe katalanarekin

koeditatu zuen "Panpina" saila . X. Garmendia, J . M. Satrustegi, Gorka Trintxerpe, I .

Ayerbe . . . dira 1973 eta 1975 bitartean plazaratu ziren bilduma horretako sei

albumen itzultzaileak . E.T.A. Hoffman, L. Carroll, Grimm . .. idazle klasikoen ondoan

Ivá katalana aurki dezakegu Kim Ibilkaria abenturazko komikia eskainiz . Peru eta
babarrun-gorria Inglaterrako ipuin herrikoia ere, "Panpina" komiki sail horretan

plazaratu zen .

Abentura, fantasia, herri ipuinak . . . Albertu Ruék moldatu eta ilustraturik kalitatezko

komikietan, horixe litzateke sail horren definizioa .

Antzekoak izan ziren 1975ean Etor argitaletxeak plazaraturiko Aladino edo

Muntxausen'go baroia abentura liburuak . Txiki de la Fuenteren marrazkietan

oinarrituz, klasiko horien adaptazioak eskaintzen ziren euskal haurrentzat ; irudi

errealisten bidez istorio fantastikoak, atseginez eta disfrutatuz irakur zitezen .

1988an, Kriseilu argitaletxeak ekin zion berriro "Literatura ikusgarria" sailean,

abenturazko komiki horiek argitaratzeari .

Garai horretan ere Hergé ilustratzailearen pertsonaiarik ezagunena eskaini

zitzaion euskal haurrari : Tintin. 1972an Mensajero argitaletxeak "Tintin-en gertaera

arrigarriak" liburu bilduma plazaratu zuen :
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"Euskal Erriko umetxoak ez dute beren izkuntzan zer
irakurri aundirik .
Tamalgarri da utsune au, eta Etor ahal duen neurrian
betetzera dator.
Tintin-en Gertaera arrigarrik -kin ematen diogu asiera .
Euskal Erriko umetxoeri kontu eta «komiks» ugari eskura
nai genizkieke." (Hergé, 1972, kontrazala) .

Hitz horiekin adierazten zuten argitaletxekoek euskararen egoera, irakurgai eza eta

komikien beharra. Hutsune edo gabezia horiek betetzeko asmoz plazaratzen zirela

gaineratuz .

"Tintin-en gertaera arrigarriak" bildumako hiru titulu besterik ez ziren kaleratu saio

horretan . Eta beste askotan bezala, 80ko hamarkada erdia arte itxaron behar izan

dugu, 1984 . urtea arte hain zuzen, Tintinen liburuak euskaraz ikusi ahal izateko .

1976an Iñaki 켰eobide Asterixen abenturak euskaraz argitaratzen hasi zen . "Sus

permanentes contactos con editoriales foráneas desde las que se surtía en

euskara el mercado editorial lo convierten en el precursor de las posteriores

coediciones que hoy mantiene Elkar y, sobre todo, en uno de los más importantes

promotores del libro ilustrado en euskara ." (Calleja eta Monasterio, 1987: 151) .

Goscinny eta Uderzoren komiki ezagunen bederatzi titulu kaleratu ziren I .

켰eobideren saio horri esker ; hala ere, Tintinekin gertatu zen bezala, 80ko

hamarkadan Elkar argitaletxeak sistematikoki titulu guztiak euskaratu arte ez da

izan bilduma osoa euskaraz irakurtzeko aukerarik .

Callejak eta Monasteriok irudi liburuei buruz ari direnean, ez dute Asterix bilduma

hori bakarrik buruan ; urte batzuk lehenago, 1971 n 켰eobidek "Plan, S .L ."

argitaletxearen bidez lau liburu, lau komiki plazaratu baitzituen : Altxorraren isla,

Peter Pan, Pinotxo eta Tom Sawyer'en ibilerak . 켰aina komikigintzaren munduan

irekitako bide hori, itzulpenetan oinarritu zen bide hori, etenik geratu zen irudi

liburuei dagokienez . Hurrengo urratsak aldizkarien bidez eman ziren .
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Aldizkariak : Kili-Kili eta Ipurbeltz .

1966an, Jose Antonio Retolazak Kili-kili haur aldizkaria sortu zuen haurreri euskal

nortasunaren berri emateko ; aldizkaria kaleratu eta segituan debekatu egin zuten

eta 1979ko abenduaren lean kaleratu zen berriro Kili-Kili aldizkaria . 켰ertan

erdarazko komikigintzan ezagunak diren lanak plazaratu ziren : Zipi ta Zape,

Pantera gorriska, Mortadelo ta Filemon, Asterix, . . . estatu espainolean

aldizkarigintzako pertsonaia ezagunekin batera agertzen ziren nazioarte mailako

pertsonaiak .

Aldizkaria Jose Antonio Retolazak zuzentzen zuen eta "ume ta gaztetxoen

aldizkaria" horren helburuak azaltzeko inolako editorialik ez agertu arren,

hirugarren orrian azalpen llabur bat dator :
"Kili- Kili're n arazoa alfabetatzea dan ezkero, euskera
erraza erabŕlliko du . 켰ana dala, euskera baturantza joko
du. "

Lehen zenbakian agertzen diren lanen artean, "Leize-gizona" komikia kenduta,

gainerako guztiak erderatik hartutakoak dira. Komiki horiez gain, denborapasak,

Iribar atezainari eginiko elkarrizketak eta 77 .10.09an ospatutako Kili-Kili egunaren

berriak osatzen dute aldizkaria .

Kili-Kili aldizkariak Ipurbeltz bere anaiari ematen dio ongi etorria lehen ale

horretan, izan ere garai beretsuan, 1978an, plazaratu baitzen Erein argitaletxearen

eskutik euskal haur eta gazte aldizkari ezagunena izan dena : Ipurbeltz.

켰i aldizkariak haurren interesei begira bazeuden ere, bada ezberdintasun

nabarmena bien artean : Ipurbeltz aldizkarian agertzen ziren komikigileak Euskal

Herrikoak dira . Alde horretatik, Ipurbeltz-ek euskal komikigintzaren eta

ilustrazioaren sorreran eragin handia izan zuen . Jesus Lucas, Antton Olariaga, Jon

Zabaleta, Gastón, Hernandez, 켰erzosa eta abar aldizkari horretatik pasa baitziren .

Proeiktoak ere ezberdinak dira, Kili-Kili pertsona baten proiektoa eta lorpena den

bitartean, Ipurbeltz aldizkariaren atzean argitaletxe bat dago, talde oso bat,
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irakaskuntzaren mundutik oso hurbil eta hemengo produktu berri eta modernoa

egin nahian :
"Talde honek Ipurbeltz argitaratzean zeukan helburu
nagusia euskaraz tebeo bat lortzea zen, euren imaginazio
eta sensibilitatearen heziketaren urterik
garrantzitsuenetan euskarazko irakurgaietan umezurtz
zeuden hainbeste neska-mutil euskaldunentzat irudizko
irakurgaia izan zedin .
Ipurbeltz haurren euskal kultura gehiago eta hobeto
garatzeko bitarteko bihurtu nahi zen : umorea, herri ipuinak
bideratu, istorio berriak asmatu, txisteak, umeei
egokitutako irudigintza, eta bar .
켰estalde Ipurbeltzek bere ateak zabalik zeuzkan euren
sorkuntzak bidali nahi zituzten gazteentzat, horrela
gazteen kreatibitatea xaxatuz, eta komikiaren munduan lan
egiteko gaitasuna eta gogoa zeukatenei espresio bidea
eskeiniz. " (Calleja, 1994: 216) .

Parekotasunetan, berriz, bai Kili-Kili bai Ipurbeltz aldizkarietan, hasieratik

aldizkariarekin batera komikiak plazaratzeko asmoa ikusten da, horrela

aldizkarigintzaz gain komikigintza osoa betez . Eukal ipuinak izan zen "Kili-kilki

Txorta" bildumako lehen alea ; Ipurbeltz saileko ale berezietan, aldiz, iker eta Ixone :

orrazi magikoa izan zen lehendabiziko liburua .

Aldizkari biek aurrera jarraitzen dute 1996an, baina beren egoerak

Administrazioaren laguntza eskatzen du . 1994.eko irailean ateratako 175 .

zenbakian Kili-Kili aldizkarian kexu ziren diru-laguntzen murrizketa zela eta :
"Krisialdia dela ta, diru-iturriak agorturik Kili-kiliren
ekintzak ere lehortu, ihartu, zimeldu . .. litezkeela ."

Iritzi orriaren bukaeran euskararen aldeko mezua aldarrikatzen zutelarik berriro :
"Herriak eta Administrazioak hori ulertuko balute, Kili-
Kilik gaur egiten duen baino gehiago egingo luke
euskararen alde. "

Egia esan, Kili-Kilik hasierako ereduari jarraitu izan dion bitartean, ez dugu ahaztu

behar pertsona bat bera dagoela proiektoaren atzetik hasiera-hasieratik ;
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Ipurbeltzen aldaketa ugari gertatu dira, aldizkariaren inguruan dauden pertsonak

edo taldeak aldatu ahala .

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaritza Nagusiak kaleratzen duen

켰erripapera aldizkarian, 1993ko irailean Kili-kili aldizkariko harpidedunak 4.600

zirela dio, eta Ipurbeltzekoak 2.750 . 켰ai kasu batean, bai bestean, oso urruti

inguruko hizkuntzetan dauden datuekin konparatuz gero. Hala ere, onartu behar

da eragin handia izan dutela, batez ere Ipurbeltzek, euskal komikigintzaren eta

ilustrazioaren garapenean .

Herrialde berdea, liburu politikoa haurrentzat.

1974an, Francoren diktadura amaiera aldean, haurrentzat eginiko literatur liburu

politiko bat argitaratu zen : Herrialde berdea. Iharra izeneko batek idatzia eta Xanki-

ren irudiekin .

Aurreko hamarkadetan haurrentzako liburuetan mezu moralizatzailea nabaria zen

bezala, liburu honetan askatasunaren aldeko borroka eta horren beharra izango

dira argumentuaren ardatz nagusiak. Liburuaren eskaintzan bertan ikusten da hori :
"켰ere herrien
askatasunaren zebitzutan
giltzapeturik gertatu diren
guztien gorasarrean .

Munduko herri zapalduetako
haur guztiei eskainia ." (Iharra, 1974: 3) .

Liburuaren argumentua oso sinplea da, herri baketsu eta lasai batean guda-ontzi

handi bat agertzen da eta pixkanaka-pixkanaka herrialde baketsu eta lasaia

inbaditu eta bereganatu nahi izango dute . Herrialde berdea hori koloreko bihurtu

nahi izango dute .

Ipuin guztia konparazio erraldoi bat da, berdetasuna euskalduntasuna den

bitartean, horia erdal gizartea dugu ; "herri-berdeari beste herrien ondoan bere

nortasuna ematen zion margoa aldatu nahian, alegia ." (op . cit . : 31) .
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Narratzaile aldaketez eta irudien bidez, egileek eragin handiagoa lortu nahi dute

irakurleengan . Liburu hasierako irudien progresioak zinema efektua egiten du,

orokorretik zehatzera pasatzen delarik . Narratzailea hasieran hirugarren pertsonan

dago, gero, berriz, Andoni haurra arituko da bere herria deskribatzen, azkenik

berriro hirugarren pertsonara itzultzeko . Aldaketa horiekin irakurlea eta testuaren

arteko identifikazioa estuagoa izango da, haur irakurleak Andoni haurrarekin bat

egiten baitu .

켰aina askatasuna galdu eta berreskuratu nahi duen herrialdearen istorio horren

helburu nagusia euskal haurrak konzientziatzea zen, Euskal Herrian ematen ari

zen borroka euskal haurrei azaldu nahia, uler eta parte har dezaten borroka

horretan, Andonik bere herrialdearen alde egiten zuen bezala . Ipuinean etengabe

ageri dira mezu hori islatzen duten pasarteak :
"Eta zergatik hori? galdetuko duzue. Zergatik nahi lezake
herri hori batek, beti berde izan den herri bat hori bihur
eraztea? Hau gertatzea gezurra dirudi. Gizon-emakume
berekoitz eta handizaleek, ordea, beren bihotzetan
daramate gaiztakeria; beti diru eta indar-amets bizi dira,
besteen lepotik izango bada ere. Hortarako, heuren ondotik
guda-mutilak dakazte . " (op. cit. : 34) .

"norberaren herria zerbitzatu eta maitatzeko, beste
inorenik zertan zapaldu ez zegoela ohartu ziren . " (op. cit . :
56) .

Edo herrialde berdeko jendearen alde jarri den soldadu horiaren hitzalditxoa preso

dagoelarik :
"Egia eta zuzena geuk ditugu; eta behar bezala, eta gure
herriak burruka egiteko moduan, erabiltzen baditugu,
orduan, sinetsita nago arrunt, konprenitu egin beharko dute
ene anaiek; eta zuen herria berde izango da berriro, eta
gure bi herriok aske eta beren buruen jabe!" (op . cit. : 59) .
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Ziur gaude Herrialde berdea liburua, eta gero liburuko irudiekin egin zen pelikula,

ez zela haurrentzat bakarrik eginiko produktua, are gehiago, haurrentzat izanik

errazago zabalduko zen mezua adin guztiko jendearen artean .

켰ena dela, kasu honetan, testuaren funtzio nagusia ez da estetikoa, konatiboa

baizik. Irakurlea mugiarazi nahi baitu, kontzientziatu, borrokarako prestatu, edo

gutxienez, borroka horretan lagun izan .

Garai horretan Europan eta Iparramerikan kropromezuzko literatura zabaltzen hasi

zen haur eta gazte literaturan (batik bat gazte literaturan), "errelismo kritikoa"

korronte edo mugimenduaren barnean, hain zuzen .

Errealismo kritikoa .

Michi Strausfeld kritikari eta editore ezagunak, azken bi hamarkadan errealismo

kritikoak haur eta gazte literaturan duen garrantzia, nagusitasuna, azpimarratu

ondoren, honela adierazten du kontzeptu horren azpian dagoena :
"En un sentit més estricte la noció de realŕsme crític
s'aplica a les novel.les i als contes i les histories que
miren d'explorar el món actual i el medi ambient on el nen
es mou i on troba circumstàncŕes que ha d'afrontar. ( . .) El
lector, ja sigui nen o bé jove, vol, abans que res, gaudir
d'un text lŕterari i lúdic i hi té tot el dret. També espera
que les solucíons que es donen als problemes presentats e l
convenvin per la lógica interna del relat i no pas per la,
probable, intencíó pedagógica del l'autor ." (Strausfeld,
1988: 14-15) .

Haur eta gaztearen inguruko gizarteari erantzun bat ematen dion literatura izango

litzateke, baina irakatsi nahia baino gehiago, balore estetikoetan oinarritutako

irakurgai entretenigarri eta atseginak dira, literarioak eta ez pedagogikoak :
`És per dir la veritat que surt el realŕsme crític, peril no
pas per recrear-se morbosament en aquesta realitat
veritable ; el realisme crítŕc pretén una literatura que, a
més (ŕ no encomptes de) entretenir amb els ingredients
necessaris de qualsevol obra literària, pugui influir en l e
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lector com a matèria de reflexió sobre ell mateix, els que
l'envolten, el seu país, el seu temps ŕ la seva historia . "
(Sales, F., 1988: 5) .

Literatur korronte honen jatorria 60ko hamarkadako eztabaida, protesta,

autoritarismoaren kontrako jarreretan dago . Fantasiaren eta irudimenaren bidez

errelitatea aldatu edo aldatzen ahalegindu, horixe izango da idazleek bilatzen

dutena, horixe izango da umorearen erabileraren bidez lortu nahi izango dutena .

Jakina, badira lehendik ere korronte honen ildotik doazen liburuak : Pippi

Kaltzaluze, Erich Késtner-en lanak, e.a ., baina 70eko hamarkadan argitaratu ziren

liburuez geroztik literatur korrontetzat har dezakegu .

F. Orquínek Alemanian kokatzen du errealismo kritikoaren sorrera, protestaldiak,

68ko maiatza, 켰erkeley eta Marcuse, 켰erlingo Unibertsitate Librea eta abarren

ondoren :
"El debate que siguió a estos acontecimientos alcanzó una
especial intensidad en Alemania, donde la literatura para
niños fue un tema importante dentro del debate cultural y
pedagógico, en un país de gran influencia entre nosotros a
través de las traducciones. En cierta medida, de aquí
surgió el impulso para la nueva literatura que necesitaba
el niño nuevo que la psicología y el psicoanálisis habían ya
desvelado .
Autores que nunca habían escrito para niños, como Günter
Herburger, trataron de hacer una literatura moderna
huyendo de los temas tradicionales y trabajando con los
mitos de la sociedad industrial a partir del humor y la
crítica social . " (Orquín, 1984 a: 71-72) .

Eta umorea izango da, kasu askotan, errealitate hori eta errealitatearen kritika haur

eta gazteari helarazteko modua . C. Nástlinger idazle austriarrak gizartearen kritika

zorrotza egingo du bere lanetan, baina beti haurraren ikuspuntutik, helduen

faltsukeria, zentzugabekeria, salatuz . Salaketa horretarako umorea erabiliko

duelarik . 켰ibortzioa, amatasuna, heziketa egokia, lehen amodioa, gaztaroko

problematika . . . bere liburuetan agertzen diren gaiak ditugu . Izan ere errealismo
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kritikoak hautsi egin zuen haurraren inguruan zegoen babesarekin, haurrak

edozein gai irakur, ikus dezake; kontua izango da, nola aurkezten zaion gaia .
"Los años 70 marcaron esta eclosión de nuevos temas. Y,
así, se publicaron libros sobre la muerte, el racismo, la
libertad, el amor entre jóvenes, la injusticia social, el
divorcio, madres solteras, la soledad, el poder, l a
liberación de la mujer, el desamor de los padres, e l
nazismo, el suicidio, las huidas del hogar, la droga, la
búsqueda de la propia identidad, la guerra . .." (Orquín, op .
cit. : 72) .

Gaien zerrenda asko luza daiteke, eskola porrota, langabezia, hirugarren adina, . . .

baina kasu guztietan ikusten da gaia ukitzeko orduan ez dela irakatsi nahi,

irakurleari errealitatea erakutsi eta berak hausnar dezala baizik, irakurlea gustora

aurki dadila testuaren aurrean, entretenigarria gerta dakiola irakurketa, atsegina .

Mercó Company idazle katalanak (1988 : 12) literatura honetan agertzen den

konpromezua azpimarratzen du, "compromis entenc des de la denúncia social i la

defensa d'actituds ètiques i morals", eta aldi berean ez dela helduen literaturan

ikusten .

Itzulpenen bidez egin zen errealismo kritikoaren sarrera estatu espainolera : "Las

traducciones han ejercido, sin duda un papel dinamizador y a través de ellas han

llegado al autor y al lector español nuevas corrientes" (Orquín, op . cit . : 71). Eta

estatuan Kataluniako idazleak izan ziren lehenak errealismo kritikoa erabiltzen .

Euskaraz, berriz, 80ko hamarkadan izango ditugu lehen sorkuntz lanak eta

itzulpenak .

Korronte honen adibide garbia dugu U. Wï lfel idazle alemaniarrak Elkar

argitaletxean plazaratutako Soro berdeak, soro grisak

	

liburuari ezarritako

hitzaurrea :
"Ipuin hauek egiazkoak dira . Pertsonei eguneroko
harremanetatik sortzen zaizkien arazoen berri ematen
digute (. . .) Eta egiazkoak direnez gero, ipuinok ez dute
amaiera zoriontsurik ŕzaten . Guztietan galdera bat egiten
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da eta galdera horren erantzuna norberak bilatu behar du .
켰aita zuk ere, irakurle gazte horrek!
lpuŕn hauek erakusten diguten mundua gaiztoa eta okerra
da. Zuzentzea denon eginkizuna da." (Wólfel, 1985: 5) .

Idazle asko dira nazioarte mailan errealismo kritikoa izeneko korronte edo

mugimendu honetako idazlanak plazaratu dituztenak, baina gure artean izan duten

eragina kontutan izanik, bi izen aipatuko ditugu : C. Nóstlinger eta G. Rodari ; biek

oso estilo ezberdina erabiltzen badute ere, adierazgarriak dira korronte honen

barnean .

Christine Ndstlinger eta Gianni Rodari : fantasia eta errealitatea .

70eko hamarkadan hasi ziren bi idazle horiek beren lanak plazaratzen, eta bai

batak bai besteak eragin zuzena izan dute zenbait euskal haur eta gazte literatur

idazlerengan .

G. Rodari maisua kazetaritzan aritu ondoren haurrentzako liburuak argitaratzen

hasi zen . Fantasiaren erreibindikazioa eginez, eguneroko errealitatea kritikatzen

zuen bere lanetan . Tarta hegalaria nobelan gizartearen militarizazioaren parodia

egiten du, Eskale txikiak liburuan, aldiz, II . Gerra Handiaren osteko giroa eta

pobreziaren aurrean elkartasun sentimendua erakusten dizkigu, Jolas egiteko

ipuinak lanean irakurleari gustoko amaiera hautatzeko aukera ematen dio, eta

abar, baina beti errealitatea prisma fantastikotik ikusi eta kritikatuz . Izan ere,

fantasiaren bidez errealitatea isla baitaiteke :
"Ciertamente, jugar con las palabras y con la imaginación
no es el único medio que tienen los niños para acercarse a
la realidad, pero este juego no implica en absoluto pérdida
de tiempo; por el contrario, significa dominio de las
palabras y de las cosas. Por ello pienso que el libro-
juguete (. .) debe tener un lugar duradero en la literatura
infantil, y un espacio junto a otros libros que estimulan
otros componentes de la personalidad infantil, abriendo
caminos en ese espacio que linda, por un lado con el niño y
por el otro con la realidad." (Rodari, XX. : 30-31) .
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Rodarik, 1973an, Gramática de la fantasía liburua kaleratu zuen haur eta gazte

literaturan aldaketa nabarmenak sortaraziz . 1975ean 켰runo 켰ettelheimek

Psicoanálisis de los cuentos de hadas bere liburu ezaguna plazaratu zuenean

ipuin miresgarrien aldeko joera bultzatu zuen, baina lehendik fantasia, irudimena

eta antzinako ipuinak (zuten karga ideologikoagatik batez ere) baztertzeko jarrera

izan zen letretan . 켰ettelheimek ipuin miresgarrien baloreak psikologikoki aztertzen

eta erreibindikatzen zituen bitartean, Rodarik, fantasiaren erabilera defendatzen

zuen errealitateari aurre egiteko .

Nbstlingerrek, berriz, umorearen bidez gai serioak ukitzen ditu . Fantasia eta

umorea izango dira idazle honen armak, eguneroko gizartean dauden arazoen

berri emateko, inolako trabarik gabe hitz egiteko . 켰elaunaldien arteko haustura,

neska-mutilen harremanak, gerra garaia, aiton-amonen bizitza, ohitura "onak",

"heziketa egokia" . . . asko eta asko dira bere liburuetan agertzen diren gaiak, baina

beti ikuspuntu literarioari lehentasuna emanez : "Creo que los libros para niños

deben ser juzgados ante todo por sus méritos literarios ." (Ndstlinger, X.X . : 81) .

Rodariren kasuan bezala, fantasiaren erabilera izango dugu errealitatea azaltzeko :
"Mis libros contienen muchos elementos fantásticos

porque la fantasía me gusta . Además, ésta sirve para que
los niños tengan una mejor idea de la realidad. No creo en
un mundo infantil totalmente feliz ni totalmente
desgraciado sino en un mundo en el que los niños y adultos
estén estrechamente vinculados ." (op . cit. : 81) .

Konrad liburuan egoera fantastiko batetik abiatuz, emakume bati pote batean

iristen zaion "haurra", gure gizartean ematen diren jokamoldeen inguruko gogoeta

daukagu, beti ere umorea erabiltzen duelarik . Ingeles bat etxean liburuan, berriz,

komikotasunez emandako hasiera baten ondoren tragikomediara pasatuko gara,

eta ia-ia drama bihurtuko zaigu bukaeran ; baina, hala ere, irakurleak ez du

irribarrea ezpainetatik ezabatuko Jasper eta Waldiren arteko harreman

bortxatuaren aurrean .
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Christine Nñstlingerren lanetan ez dira mezuak igortzen, ez zaio irakurleari

irakasten, ideiak testuan azaltzean gogoeta bilatzen du idazleak . Konrad nobelan

mutilak neska edo neskak mutila babestu behar ote duen Konradek bere amari

galdetzen dionean, honen erantzuna guztiz zuhurra da, babes dezakeenak

babestu behar du horren beharra duena .

켰ai Rodarik, bai Nbstlingerrek I켰켰Y erakundeak ematen duen "Andersen" saria

irabazi dute . Eta 80tik aurrera bata nahiz bestearen liburuak euskaratu izan dira .

Julene Azpeitiaren lana haurrentzat .

Julene Azpeitiak haur eta gazteentzako hainbat irakurgai idatzi ditu XX. mende

honetan zehar. 켰ere bizitza irakaskuntzari lotua agertzen zaigu . 1906an Goi

Mailako Irakasle Agiria lortu zuen, ondoren irakasle aritu zen Ean . Zornotzan eta

Abadiñon ere aritu zen 1936a arte. Gerra ondoren ere irakaskuntzan aritu zen,

1958an erretiratu zen arte .

켰aina ikastolen hasierarekin erlazionatzen badugu ere, Julene Azpeitiak haur

irakurgaien ezaz oharturik, hutsune hori betetzeari ekin zion 1925etik aurrera . Izan

ere, hainbat eta hainbat artikulu labur idatzi zituen aldizkarietan (Euzkadi

aldizkariaren "Euzkotar umien aldez" atalean, esaterako) .

켰ere lehenengo liburua, Irakurri maite (1932), irakurgai arin eta errazez osaturik

dago, ariketa moduan planteatutako irakurgaiak dira, beren galderekin bukaeran .

Ondoren etorri ziren Eusko Kulturaren Alde elkarteak 1959an eratutako lehiaketan

bigarren saria irabazi zuen Goizeko izarra ipuina, 1961 ean haurrek irakurtzen eta

idazten ikasteko Umien adizkidea liburua, eta urte berean kaleratu (eta bi

lehenago Euskaltzaindiak saritutako) Amandrearen altzoan herri ipuin bilduma

interesgarria, ikusi ahal izan dugun bezala.

Zuentzat da bere azken liburua eta 1974an plazaratu zuen . 47 irakurgaiz

osaturiko liburu hau haur eta gazteei zuzenduta egon arren, ez genuke haur

literaturako lanen artean kokatutako, testuen jatorri eta hizkerari kasu eginez,
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berehala ikus baitaiteke irakurgai ezberdinak eskaintzea dela liburuaren helburu

nagusia .

Julene Azpeitiak 1959 eta 1973 bitartean idatzi eta itzulitako testuez osaturik dago

liburua. "Gaiak, erak eta luze-zabal-sakontasunak umeentzat neurtuta dagoz . Lan

danak dira astunkeri gabeak, eta gai bat edo beste, naiz gaia azaltzeko era

umeentzat aiñ ariñak ez dirala iruditu ezkero, irakasleak ipiñiko dauz umeen

adimenen neurrian ." (Azpeitia, 1974 : 10-11) . Honelaxe azaltzen du Juliana de

Albizurik hitzaurrean nolakoak diren liburuko irakurgaiak, baita hauen helburua

ere : "Nere ustez euskeldun umeei euskeraz irakurtzeko zaletasuna sortzeko liburu

berarizkoada ." (op . cit . : 11) . Garbi dago, beraz, irakurzaletasuna sortzeko irakurgai

arinak direla liburua osatzen dutenak. Arinak eta kristautasun sentimenduarekin

bat datozenak ; "Heziera katolikoaren tradizioari lotutako haur literaturgintza burutu

du Julene Azpeitiak bere Zuentzat liburuan" A. Lertxundik dioen bezala (1988 a :

123) .

Egileak era guztietako irakurgaiak eskaintzen dizkigu : testu zientifikoak edo

dibulgaziokoak : "Legenarra", "Erleak", "Izarrak", "Ikatza", . . . ; gertakariak: "<Argos>

txakur arrigarria", "Pussy gaxua!!!", "Krabeliñ gorriak", . . . ; mitologikoak : "켰édalo eta

Ikaro (Hélede'ko aintziñ ipui ederra)", "Ur beroetako menditarte estua (EI

desfiladero de las Termópilas, erderaz)" ; leiendak : "Oran'etik Zumaya'ra", "Urrezko

zapatatxoa" ; itzulpenak ; eta abar.

J. Azpeitiak oso jatorri ezberdinetako testuak bildu zituen, 켰elgikako Fabiola

erreginak idatzitako ipuin bat ("Esku-erdi estalkidun neskatxoa"), Tolstoiren beste

bat ("켰onberuen txakurrak"), Machadoren bat ("Ontza <Ipuia>), eta hainbat

aldizkari, egunkari kanpotarretatik jasotako irakurgaiak .

Liburuan basoei buruzko gogoeta baten ondoren 켰ibliako "Ruth'en edestia" aurki

daiteke ; abereak nola tratatu behar diren azaltzen duen irakurgai baten

aldamenean Margaret Chase Smith Estatu 켰atuetako senadorearen bizitza, eta

abar .
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Zuentzat lanean zenbait aldiz aipatzen da haurrei eskainitako irakurgaiak direla :

"Liburu au irakurten ari zeraten mutiltxo neskatxoak : Ez dakit zuek zer uste izango
dezuten, baiña. . ." (op . cit . : 35), "Nobel'en bizitza, liburu onetan irakurten duten

mutiko-neskatxoen artean, izango ote da bera bezelakorik, edo gutxienez, Nobel

Sari bat irabaziko duenik?" (op . cit . : 51), "Euskaldun umetxo maiteok ; zuek ez egiñ
orrelako ankerkeriarik" ( op . cit . : 134) . Azken zita honetan ikus daitekeenez, haurrei

zuzenduta daude testuak, eta zenbait kasutan gainera, oso helburu moralizatzaile

argiarekin . "Ume aldakorra" ipuinaren amaiera dugu honen adibide argia :
"-Aŕ seme, ik uste dekan bezela ez dituk gauzak . Ogi bide
bat ikasteko, saiatu egiñ bear dek, ez egun batzuetan,
urteetan baizik, gogoz eta iraupenez. Ala ikasten dituk,
ikaskizunak dituzten gauza saillak eta menperatu. 켰eiñ
ondo ikasitakoan, eu nagusi!.
켰estela berriz, lantegiko pioi izan bearko dek. 켰este danak
agindu eta ik aien esanak egiñ, eta gañera beste danak baño
gutxiago irabazi ." (op . cit. : 137) .

켰adira ere irakaspen erlijiosoa duten irakurgiak : "Umeiztiko saiaketa bat",

"Jaungoikoa", "Jesus eta umeak" edo Selecciones

	

aldizkaritik euskaratutako

"Eriotza garaitu zuan neskatxoa" gertakaria, edo "Ruth'en edestia" :
"Ara emen, ene euskaldun umetxo maiteak, neskatxoak
batez ere, Ruth'en edesti zoragarria, <Lege Zarra> deitxon
Liburu SANTU'tik artua . Ruth'ek bere amagiarreba zenbat
maitetu zuan eta Jaungoikoak'k nola zaritu zion, ikusi
dezazuten. " (op . cit. : 41) .

Egia esan, aurreko guztia ikusita, nabaria da dibulgazio eta irakaskuntz testuen

nagusitasuna literatur testuen aurrean . Oso gutxi dira berez literatur testuak

direnak, bada ipuinen bat edo beste : "Oillo zuria", euskal herri ipuinetan hain

ugaria diren Jesukristo, San Pedro eta San Juanen ipuin bat "Ostatulari gaiztoa"

(kasu honetan Mistralen ipuin batetik euskaratuta), edo kanpoko ipuin ezagunen

itzulpenak : " Arratoi batzaillea" (Hamelingo txistulariaren itzulpena), Rostapchinen
"les loups et les ours" ipuinaren itzulpena, eta abar. Anjel Lertxundik,

anekdotikotzat jotzen du poemen presentzia :
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"Anekdotikotzat jo genezake, nahiz poemen
urritasunagatik, nahiz liburuan betetzen duten
paperagatik, poemen sail hau, are gehiago bi poema
itzulpenak direla kontutan hartuz." (op . cit. : 126) .

Ipuinak, berriz, asmo didaktiko bati jarraituz idatziak izan direla uste du Lertxundik

liburu honetaz mintzo denean :
"Julene Azpeitiak testu propio bati ipuin itxura ematen
dionean ere, beti abiatzen da errealitatetik, gertatutako,
irakurritako edo berak inoiz ikusitako zerbaitetik .
Ondoren, ipuin tajukera eskaintzen dio testuari, berriro
ere errealitatera bihurtzeko : haurren -irakurleen-
errealitatera, ipuin gisakoak adierazten duen -
irakaspidea- argiagotzeko asmoz (. . .) Julene Azpeitiaren
langintza literarioa, helburu didaktikoa nagusitzen
zitzaion testuinguru eta jokabide magisterial batetik
zetorkion . " (op . cit. : 129 eta 131) .

Ez dugu zalantzan jartzen liburu honek -eta liburu honetako irakurgaiak

aldizkarietan argitaratu zirenean-, zer irakurri eskaini ziola Euskal Herriko hainbat

haur eta gazteri, baina era berean, liburu hau irakurgai liburutzat hartu beharrean

aurkitzen gara eta ez literatur liburutzat . Ikusi bestela, oraindik ere aipatu ez diren

zenbait irakurgairen izenburuak : "Iñoiz aaztu bear ez diran gauza batzuk", "Umeek

maitatu bear dituzten beste gauza batzuek", "Abereen maitetasuna bide okerretik",

e.a .

J. Azpeitiak, haur liburugintzan aritu diren beste askok bezala, erabilitako euskara

maila eta haurren ulermen mailaren arteko oreka bilatzen zuen bere lanetan . Anjel

Lertxundik, honela ikusten du hizkuntzaren arazo hori :
"Julenek badu euskarari buruzko planteamendu ideala .
Garbizaletasuna hitzarekin aipatuko dugu geuk ideal hori,
zehazpen gehiago merezi baldin baditu ere etiketak . 켰aina
errealitatea, haurren euskara maila, oso urruti ikusten du
Julenek eskaini nahi lukeen ideal linguistiko horretatik .
Eta hori medio, halako borroka dialektikoa bat antzematen
zaio Zumaiarrari bere idazketan . " (op . cit. : 132) .
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Ilustrazioei dagokienez, esan behar da liburuan zehar badirela zenbait marrazki

Edorta Kortadik eginak, eta haur liburuetan ilustrazioak duen garrantzia edo

betebeharra ez bete arren, lehen pausu bat dela garai horretako euskal haur-

liburugintzan .

Argitalpenaz, berriz, erakunde batek kaleratu zuen liburu hau, garaiko argitaletxe

ezari erantzunez. Horrelako ekintzetan nabari da euskal liburugintzaren ahulezia .

Gazte literatura, itzulpengintzaren garrantzia .

Cinsa argitaletxe bilbotarrak "Gazteriaren Literatur Altxorra" izeneko bilduma

kaleratzeari ekin zion 1974an . 켰ernardo Atxagak euskaratutako Robinson Crusoe

liburua izan zen bildumako lehen lana . Gazteentzat zegoen literatur testuen

gabezia osatzeaz gain, klasikotzat jotzen diren liburuak euskaraz eskaintzea izan

zen bilduma horren asmoa .

Sei dira "Gazteriaren Literatur Altxorra" bilduman argitaratutako liburuak : Morgan,

Sandokan, Pirataren emaztea eta Mompracem azkena Salgariren lanak, Robinson

Crusoe eta Heidi. Abentura eta klasikoak, ikusten denez ; testu erakargarriak,

irakurlearengan jakinahia eta irakurtzen jarraitzeko gogoa pizten duten testuak .

Garaiko euskal hiztun eta irakurleen maila zela eta, hasierako liburuetan hiztegi bat

(euskara-gaztelera) aurki daiteke azken orrietan, beste batzuetan zenbait hitzen

esanahia dator orri barrenean ; baina azkeneko liburuetan ez dator esanahairik

barrenean, ezta hiztegirik ere amaieran .

"Gazteriaren Literatur Altxorra"ko liburuak idazlan klasikoen adaptazioak dira ; testu

laburragoak, ekintza ugari eta deskribapen gutxirekin, ohiturik ez zegoen

irakurlegoa harrapatu nahian . 켰ildumako liburuen itzultzaileak 켰 . Atxaga. X.

Mendiguren eta Iker izan ziren .

Liburuetan Joseba Txarterina Gereñoren irudiak agertzen dira, koloretan azalak

eta zuri-beltzak barnekoak, testuari laguntzen . Irudi errealistak dira, testuaren

bizitzasunaren isla .
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Argitaratu zen azkenengo liburuko pasarte bat harturik ikus daiteke adaptazio

hauen bizitasuna, ekintzari eta elkarrizketari ematen zitzaion garrantzia :
"-Erne, kapitaina- oihukatu zuen daiakarrak-. Marrazo bat
dator untziari jarraika!
-Sastakaia prest! -erantzun zuen Sandokanek.
-Eraso egingo al gaitu?
-Segur aski, ene adiskidea . Usna ederra dute arrainzuriek .
-켰eldur naiz, kapitaina .
-Lasai! Oraino ez da ageri.
-Guregana urpean zehar datorke .
-Hago eme eta prest, Inioko .
-Eta igerikaiak?
-Hurbil daude. Goazen haien bila .
-Ez naiz mugitzen ausartzen, kapitaina .
-Lasai hadi, Inioko -esanzion Sandokanek-. Euts iezaiok
heure igerikaiari eta atera ezak sastakaia .
켰aiakarrak izua menderatu zuen eta igerikaiari eutsi zion . "
(Salgan, 1977: 167) .

Cinsa argitaletxeak liburu horiek plazaratzen zituen garai berean, 1976an hain

zuzen, ekin zion Mensajerok "Kimu" sailean erdal liburuak euskaratzeari . Schiller-

en Gilen Tell izan zen Mensajero etxeak kaleratutako lehen itzulpena ; Jaxinto

Fernandez Setienek euskaraturik. Liburuaren kontrazalean askatasunaren eta

aberriaren aldeko nobelatzat aurkezten zaigu Ian hau :
"Gilen Tell, mendi tartean izkuturiko herri ttiki baten
kondaira da; herri hura, hango abertzaleak, askatasunera
eraman nahi izan zuten . "

Hiru urte beranduago, 1979an, hiru klasikoren adaptazioa eskaini zigun "Kimu"

sailak, Julio Verneren Lurraren bihotzeraino eta Indieta beltza, I . Azkunek itzulita

eta moldatuta, eta Herman Melvilleren Moby 켰ick, Kaxildo AIkoren esku egon

zelarik euskaratze eta moldatze lana .

Asmo ona izanda ere, euskal irakurleari testu egokiak eskaintzea, nahikoa da

liburuen kontrazala irakurtzea ikusteko urte haietan zegoen nahaste-borrastea,

literaturaren eta testuen erabilera didaktikoaren nahasketa . Iñaki Azkunek

moldaturiko liburu bien kontrazala dugu horren adibide garbiena :



334

"Liburu hau idazterakoan, euskara erabat menperatzenez
duen euskaldunberri saiatua izan dugu batipat gogoan, eta
irakurgai ulerterraz bat eskaintzearren, gure ahaleginak jo
ditugu .
Horretarako, esaera dotore eta luze nahiz hitz arraroei ez
diegu lekurik eman. Aditza, indikatibo eran erabiltzen
saiatu gara, eta hitzik errezenak aukeratu nahi
izanditugu ." (Indieta beltza liburuaren kontrazalean .
Verne, 1979 a) .

Lurraren bihotzeraino (Verne, 1979 b) idazlana, aldiz, literatur testu normaltzat

aurkezten zaigu :
"Irudimen haundi eta zorrotzeko gizona izan zen, ezbairik
gabe, Julio Verne.
켰ere nobeletan asmatu edo somatu zituen ia aurrerapen
guztiak beterik daude gaur egun .
Esku artean duzun Lurraren bihotzeraino ibilaldia izango
da, hain zuzen ere, oraindik beterik gabe dagoena . . . ".

Cinsa argitaletxean gazteentzako liburu guztiak itzulpenak ziren bitartean, ikusi

ditugun azken horiek "Kimu" saileko produkzioaren barnean kokatzen dira,

sorlanekin eta haurrek beraiek egindako produktuekin batera. 켰ena dela, itzulpen

horiek guztiak adaptazioak izateak normalizatu gabeko egoera islatzen du .

Hizkuntzarena baino gehiago hiztunen pobrezia, ohitura eza, adierazten dute

adaptazio horiek. Urte batzuk pasatu behar izan dira haur eta gazte literaturan

idazlan osoak plazaratu arte, eta oraindik ere, XX . mende bukaeran, badira literatur

lanen adaptazioak plazaratzen dituzten argitaletxeak .

Urte horietan itzulitako beste "klasiko" bat dugu Printze txikia, XX. mendearen

erdian plazaratutako narrazioa.

Printze txikia liburuaren lehenengo argitalpena Gordailu pedagogi-taldeak bere

"Ikastola liburutegia" bilduman plazaratu zuen 70eko hamarkadaren erdialdean ;

ondoren, 1984tik aurrera, Txertoa argitaletxeak egin ditu itzulpen beraren

berrargitalpen berriak . Liburu hau, komentatu izan dugun bezala, haur eta gazte
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literaturan klasikotzat hartu izan da . Zoritxarrez, aitortu behar da liburu hasiera

astun samarra gerta dakiekeela haurrei, esku artean dugun itzulpena ez baita

egokiena haurrentzako ; esaldi korapilatsuen ondoan hiztegiaren zailtasuna ikus

daiteke : tai, otzan, sotil . . . bezalako lexikoa ez da egokiena kasu honetan .

Liburuak pentsamendu filosofikoak giro poetikoan kontatzen ditu, eta horretan

datza liburu horren arrakasta, garrantzia eta edertasuna .

Liburu hau argitaratu zen, euskal haur eta gazte literaturan munduko idazlan

klasikoak -nahiz zaharrak nahiz berriak izan- plazaratzeko asmotan . 70eko

hamarkadan, ikusi ahal izan dugun bezala, Salgari, Twain, 켰e Foe eta honelako

idazleen ondoan, Saint-Exupéry daukagu . 켰eranduago ere, egin da saio berri bat

abiadore honen istorioa euskal haurrengana iristarazteko, 1985ean Enkarni

Genuak idatzi eta Jesus Lucasek ilustraturik: Printze txikia nobelaren adaptazio bat

argitaratu zuten komiki gisa Ipurbeltz-eko ale berezietan .

Itzulpen lanen artean ezin utzi aipatu gabe Hordago argitaletxeak haur eta

gazteentzat plazaratutako bilduma : "Tximista" saila . 1979 eta 1981 bitartean

berrogei izenburu kaleratu ziren aipatutako bilduman . Lehenengo hirurak, Txomin

Peillenen ipuinak, eta Yon Etxaideren bi nobela historiko izan ezik, gainerako

hogeita hamabost lanak itzulpenak izan ziren .

Mark Twain, Lewis Carroll, H . G . Wells, Jack London, R . L. Stevenson, Salgari, G.

Orwell, Frantz L . 켰aum, W. Scott, Alphonse 켰audet, . . . klasikoak, XIX. mendeko eta

XX . mende hasierako idazle ezagunen literatur lanak euskaratu ziren "Tximista"

sailean. Irakurleak Alizia herrialde harrigarrian liburua aurki dezakeen bezala,

Tom Sawyerren abenturak, Ivanhoe edo Hamabost urteko kapitaina idazlanekin

egiten du topo bildumako aurkibidea aztertzean .

"Tximista" saila, poltsikoko liburuak haur eta gazteen artean zabaltzeko asmoz

plazaratu zen, baina zenbait faktorek eraginda, bildumaren bat-bateko hazkundea,

testuak bildumari lotuegi egotea eta nortasun gabeko liburuak izatea, merkatuaren

beharrei desegoki erantzutea, . . . faktore ugariren gehiketa horrek ekarri zuen
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"Tximista" sailaren porrota. Gainera, garai berean, 1979an hasi zen Elkar

argitaletxea plazaratzen bere "Itzul" saila eta S . Callejak (1974 : 255) dioen bezala

ulergaitza da izenburu ugarien errepikapena ematea aipaturiko azken bi sailen

artean :
"euskal argitalpen merkatu sortu-berri eta mugatuan,
literatur hizkuntza batuaz, ikastoletako ikaslegoaren
beharrizanak handiak izan eta hainbeste arlo oraindik bete
gabe egonda, harritzekoa da errepikapen hain nabarmenak
egotea . ".

1960 eta 1980 bitarteko epean zenbait liburu euskaratu ziren, ikusi dugun bezala .

Apur batzuk hasieran, eta dozenaka azkeneko urtetan, baina salbuespenak

salbuespen, testuen adaptazioak dira nagusi, euskara errazean eginiko

moldaketak; ikasten ari den irakurlea izaten da kontutan ; eta alde horretatik,

aurrerapausu handiak eman baziren ere, haur eta gazte literaturaren heldutasun

falta ikusten da . Egoera horrek hobera egin zuen ikaragarrizko urrats sendoak

emanez 80ko hamarkadan .

Haur kantarien birlorak . Ikastolak beharrei erantzunez .

Ikastolen hasieran irakurgaiak eta kantugaiak falta izan zituzten irakasle askok .

Horietako batzuek -Zarauzko Pilartxo Enea Ikastolako irakasleek- bildu eta Haur

Kantarien 켰irlorak izeneko liburua kaleratu zuten 1974an. Joxantonio Ormazabal,

Anjel Lertxundi, Juan Martin Elexpuru idazleak eta Imanol Urbieta musikalaria izan

ziren ikastola horretako irakasle horiek .

"Ikastolara hurbilduz, ikastolak bizi zituen larrialdiak banan-banan jasoz, eta ez

kanpotik, nola ba! -haurrekin bat eginez, haurren eskubideak irakurriz, ikasiz,

barnerauz eta nonnahi eta egunero betetzen ahaleginduz, horra nola sortzen diren

Pilartxo Enea Ikastolako ingurugiroan betaurrekoak erabili zituen asto baten

trafikomendiak, Tximeleta gaixoaren negarrak, . . ." (Urbieta, 1990: 5) . Hitz horiekin
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azaltzen digu haietako irakasle batek orduko giroa, Haur Kantarien 켰irlorak

liburuaren bigarren argitaldiaren egilea den Imanol Urbietak, hain zuen .

Liburuaren izenburuak dioen bezala, haur kanta bilduma dugu liburu hori . Herri

olerkiak, antzinako kantak, asmatutako poemak edo bertsoak dira liburua osatzen

duten elementuak . Kantutegi gisa erabili daitekeen liburua, eta baita irakurgai edo

poesi-liburu moduan ere .

1990eko argitalpeneko hitzaurrean -Imanol Urbietak eta haur kantariek

sinaturik-, oraindik ere euskara eta euskal kultura defendatzearen ideia

nagusitzen da : "Eta inguru honetan oraindik bizirik irauten duen kulturarekin,

ohiturarekin, euskararekin moldatzen lagundu nahi diogu, begien aurrean,

ikusmenetik hain hurbil hain bertan dituen zelai, parke, erreka, mendi, itsaso eta

baselizak irakurtzeko, ulertzeko eta beroiekin komunikatzeko gai izan dadin . Eta

gurea ez denez Afrika ez Luxenburgo ez Alaska . .. guk maite dugu aberria :

Euskalerria!" (op . cit . : 7) . Euskara tresna hutsa izan beharrean, gizartea,

ingurugiroa, herria, kultura komunikatzeko tresna izan beharrean, helburu ere bada

1990. urte horretan .

Haur Kantarien 켰irlorak bilduma osatzen duten poesien artean badira ipuinen

egitura dutenak, "Ganbarako saguak" esate baterako :
"Sagutxo batzuekin bizi naiz ganbaran
ez dakit hogei edo hogeitabost geran .
Nik erakusten diet saguei hizketan,
eta saguek neri berriz lapurretan .

Sagutxo batzuekin
bizi naiz ganbaran .

Goizetan sagu denak nerekin ikasten,
harkatza hartu eta orrian idazten .
Errekreo garaian guztiok jolasten,
ikasiko dute, bai, laster irakurtzen.

Goizetan sagu denak
nerekin ikasten.

Muturrak luze luze jateko garaian .." (op . cit. : 18-19) .
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켰este kanta batzuetan eguneroko gertakariak agertzen dira ; astoarekin azokara

doan neskatilarena, adibidez : "Azokan" . 켰este batzuek, aldiz, umore kutsua dute :

"Astoa ikusi nuen", baina pedagogikoa edo irakas helburua agerian dutelarik :
"Astoa ikusi nuen betaurrekoekin
buruan txapela ta gabardinarekin,
ile luzea eta bŕgotearekin,
hizketan egon nintzen atzo berarekin .

Astoak esan zidan triste zegoela,
oso zatarra zela bere ikastola .
켰erak gure gelara etorri nahi zuela .
Gure artean ondo konponduko zela . . . ." (op . cit. : 42) .

Ikastola leku atsegina, erakargarria eta entretenigarria delako ideia islatu nahi

zuten idazleek, haurra gustora joan zedin .

1990.eko argitalpenak 111 kanta jasotzen ditu sei multzotan : Amets, Eta pin eta

pun, 켰ehin batean, Kanpaldia, Sustrai bila, eta azkenik Koralez koral . Multzoetan

ikus daitekeen bezala, poema batzuk euskal nortasuna sendotzearren jarrita

dauden bezala, badira beste batzuk nonsense edo zentzugabetik hurbilago

daudenak, ipuinetatik eta abarretik .

Lehenengo argitalpenak, 1974an egindakoak, 60 orri zituen bitartean, bigarren

honek, 1990.ekoak, 221 orri ditu, horrek adierazten duen aldaketa, osaketa eta

gehiketarekin, garaien artean eman den aldaketa, osaketa eta gehiketaren adibide

argia, alegia .

Asto baten malura, umorea irudi liburuan .

L. Iriondok 1975ean, Hego-haizearen ipuinak argitartu eta handik bi urtera, ipuin

hau kaleratu zuen, Asto baten malura, ipuin soltea eta Antton Olariagaren

koloretako ilustrazio ugariz apaindurik. Ipuin laburra da, 19 orritakoa eta

ilustrazioak testuak beste garrantzia du . Liburuaren izenburuak dioen bezala, asto

baten egoerari buruzko istorioa kontatzen zaigu, zaharkiturik dagoen astoaren
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ordez furgoneta berria erostea erabakitzen duen baserritarraz, lehenaz eta orainaz,

berritzearen beharraz . . . eta horrek guztiak antzinako kulturan eta ohituretan aritzen

zirenei sortarazten dizkien buruhausteez. Astoa dugu protagonista, bere egoera

aldaketa, bere gogoetak, bere erabakiak, modernitateari aurre egiteko ; baina

astoaren ondoan, paraleloki, aitona dugu, astoaren laguna eta bera bezala

antzinako ohituren islada . Hauen aurrean furgoneta berria eta aita, baserriko

nagusia, ditugu ; modernitatearen aldekoak, berrikuntzak sartzearen aldekoak .

켰orroka desorekatu honetan, astoaren ateraldiek irribarrea sortarazten dute

irakurlearengan, bere logikak ez du ondorio onik eta azkenean berrikuntza

ateratzen da garaile. 켰ukaerako eszena iraganeko garai batekiko etsipenaren eta

doluminaren eszena dugu . Liburuaren azken hitzak ikusi besterik ez dago :
"-Ttantta bat hartu beharko -esan zuen, trixtura
hiltzearren-. Lehengoetatik gero eta gutxiago geratzen ari
gaituk. . .-Eta bere begiak malkoz busti ziren, aumentoko
betaurrekoen azpitik. " (Iriondo, 1975: 18) .

Ipuina entretenigarria da eta bere sinpletasunean arestian aipaturiko problematika

azaltzeaz gain, ondo planteatuta dago . 켰errikuntzaren beharra eta ohitura

zaharren borroka bizirik iraun nahian . Astoak aitaren eta aitonaren arteko

elkarrizketa entzuten duen unean hasten da ipuina, eta handik bukaeraraino

astoaren gogoeta eta ekintzek osatuko dute ipuinaren mamia ; ipuinaren hasieran

eta bukaeran narradore orojakilea dugu, sarreran Josetxo astoa aurkeztu eta bere

kezkaren berri ematen digun narradorea, eta amaieran aitonaren erreakzioa

kontatzen diguna; bi une hauen artean dagoen zati handia astoaren gogoeta eta

ekintzek osatuko dute .

Asto baten malura Euskal Herrian aldaketa handiak ematen ari ziren unean

kaleratu zen, Franco hil zen urtean, euskal kultura baserriko mentalidadetik hirira

ere pasatu nahi zen garaian ; eta alde horretatik nolabaiteko gaurkotasuna zuen

lana dugu .

켰estalde, liburu honetan serio hartzen da ilustratzailearen lana eta irudi errealista

edo testuaren islada hutsa izan beharrean, ilustratzaileak ipuinaren irakurketa
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paraleloa eskaintzen du irudien bidez, abstraktoagoa, sentimendu eta inpresioen

sortarazle .

Argitalpena ere garai berri baten islada dugu, Gero argitaletxeak plazaratu zuen

liburu hau Gipuzkoako Ikastolen Elkarte-켰atza-ren ardurapean eta Lan Kide

Aurrezkiaren diru laguntzari esker argitaratua izan zen . 켰eharrak eraginda,

argitaletxe bat, Ikastolen Elkartea eta aurrezki kutxa bat batu ziren proeiktua

aurrera eramateko . Infraestruktura ezaren beste adibide garbia .

켰aina horrelako lan interesgarri eta aurrerakoien ondoan, haur literatura genero

gisa tratatzen zuten kalitatezko lanen ondoan, oraindik ere aurki daitezke

sinplekerian oinarritutako testuak, moralizazioa bilatzen zutenak, A . Albisuren 20

ipui eta. . . Antzerkitxo bat ikastolarako liburua bezala .

Sinplekerla eta ikaskizuna : 20 ipui eta . . . Antzerkitxo bat ikastolarako .

1974an 20 ipui eta . . . Antzerkitxo bat ikastolarako liburu honen egileak eta bere bi

lagunek Joxemiel 켰arandiaran bisitatu zuten Ataunen, liburu hasieran agertzen

den moduan :
"Eraman genduan arazoa mintzatuaz gero, eskabide au egin
genion On Joxe Migel'i: ematen al'diguzu, zuk EUSKO
FOLKLOREAN argitaratutako ipui oiek, guk gure-erara
idatzi ta argitaratzeko eskubiderik. . . ?" (Albisu, 1975: 5) .

Eskaera hau J . 켰arandiaranek ontzat hartu eta liburua osatzen duten 20 ipuinetatik

17 iturri horretatik jasoak dira ; gainerako hirurak egilearen aitak kontatuak ditugu :

"Orregatik ipui auetako iru, nere aitaren idazkietatik artuak ditut, naiz-eta EUSKO

FOLKLOREAN ipui auen antzekoak agertu" (op . cit . : 6) .

Liburua, izenburuak ondo adierazten duen bezala, bi zatitan banaturik dago : alde

batetik hogei ipuin herrikoi, eta bestetik bukaeran agertzen den antzerki Ian

laburra. 켰aina, banaketa hau generoka den bezala, kalitatean ere badago

banaketarik .
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Herri ipuinek beren egitura dute: elementu magikoak, pertsonaia oso markatuak

eta egoeren nahiz pertsonaien errepikapena . Anastasio Albisuk, bere erara

kontatzerakoan, elkarrizketa berriak eta bertsoak gehitu zizkien ipuinei,

argumentuaren haria aldatu gabe, irakurlearekiko hurbiltasuna sortaraziz .

켰aina, beharbada, A. Albisuk gehitu zuen elementu aldakorrena zenbait ipuinen

bukaeran irakur dezakegun ikaskizuna litzateke ; "Astoa txakurra katua oilarra ta

aaria. .!" ipuin ezagunari honako ikaskizun hau gehitu zion euskal haurrei

zuzendua :
" Gurasoak ez dira abereak . .! Eta beren etxeetatik botatzen
dituzte, ala ere, askotan, zaartu egin diralata, besterik
gabe. .
Ez al'dezu, zuk beintzat, orrelakorik egingo . .!" (op . cit. ; 17) .

Egileak irakurleari hitz egiten dio zuzenean, mezuak indar handiagoa izan dezan .

"Jentil arroa . . .!" ipuinean, aldiz, mezua inpertsonalagoa agertzen zaigu : "Indartsu

izateak baiño gelago balio du, buru-argiko izateak . . .!" (op . cit . : 40) ; eta

"Murumendi'ko Mari . . .!" ipuinean bertsotan daukagu bukaerako ikaskizuna :
"켰ere amaren birao batek
egin zuan Mari sorgin . .!
Itz zatar batek kalterik asko
egin bait-dezake berdin . .!
Oitura txarrik etzazu artu . .
Gorde garbi zure ao . .!
Ao zatarra duten oietan
gizontasunik ez dago ..!" (op . cit. : 50) .

Liburuan agertzen diren ipuinak lau multzotan azaltzen dira : Abere-ipuiak, Jentil-

ipuiak, Sorgin-ipuiak eta azkenik, 켰este ipui batzuk . Azken multzo honetan biltzen

dira ia ipuinen erdiak ; bederatzi, zehazki .

Ipuinek literatur maila on samarra baldin badute ere, ez da gauza bera gertatzen

bukaerako antzerki llaburrarekin . Egileak berak asmatutako antzerki Ian honek

askoz gehiago du didaktismo eta mezu ideologikotik, literaturatik baino . 켰ertan,

Euskal Herriaz urtetan mantendu diren hainbat eta hainbat topiko ikus daitezke :



340

paraleloa eskaintzen du irudien bidez, abstraktoagoa, sentimendu eta inpresioen

sortarazle .

Argitalpena ere garai berri baten islada dugu, Gero argitaletxeak plazaratu zuen

liburu hau Gipuzkoako Ikastolen Elkarte-켰atza-ren ardurapean eta Lan Kide

Aurrezkiaren diru laguntzari esker argitaratua izan zen . 켰eharrak eraginda,

argitaletxe bat, Ikastolen Elkartea eta aurrezki kutxa bat batu ziren proeiktua

aurrera eramateko . Infraestruktura ezaren beste adibide garbia .

켰aina horrelako lan interesgarri eta aurrerakoien ondoan, haur literatura genero

gisa tratatzen zuten kalitatezko lanen ondoan, oraindik ere aurki daitezke

sinplekerian oinarritutako testuak, moralizazioa bilatzen zutenak, A . Albisuren 20

ipui eta. . . Antzerkitxo bat ikastolarako liburua bezala .

Sinplekerla eta ikaskizuna : 20 ipui eta. .. Antzerkitxo bat ikastolarako .

1974an 20 ipui eta. .. Antzerkitxo bat ikastolarako liburu honen egileak eta bere bi

lagunek Joxemiel 켰arandiaran bisitatu zuten Ataunen, liburu hasieran agertzen

den moduan :
"Eraman genduan arazoa mintzatuaz gero, eskabide au egin
genion On Joxe Migeli: ematen al'diguzu, zuk EUSKO
FOLKLOREAN argitaratutako ipui oiek, guk gure-erara
idatzi ta argitaratzeko eskubiderik . . . ?" (Albisu, 1975: 5) .

Eskaera hau J. 켰arandiaranek ontzat hartu eta liburua osatzen duten 20 ipuinetatik

17 iturri horretatik jasoak dira ; gainerako hirurak egilearen aitak kontatuak ditugu :

"Orregatik ipui auetako iru, nere aitaren idazkietatik artuak ditut, naiz-eta EUSKO

FOLKLOREAN ipui auen antzekoak agertu" (op . cit. : 6) .

Liburua, izenburuak ondo adierazten duen bezala, bi zatitan banaturik dago : alde

batetik hogei ipuin herrikoi, eta bestetik bukaeran agertzen den antzerki Ian

laburra. 켰aina, banaketa hau generoka den bezala, kalitatean ere badago

banaketarik .
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Herri ipuinek beren egitura dute : elementu magikoak, pertsonaia oso markatuak

eta egoeren nahiz pertsonaien errepikapena . Anastasio Albisuk, bere erara

kontatzerakoan, elkarrizketa berriak eta bertsoak gehitu zizkien ipuinei,

argumentuaren haria aldatu gabe, irakurlearekiko hurbiltasuna sortaraziz .

켰aina, beharbada, A . Albisuk gehitu zuen elementu aldakorrena zenbait ipuinen

bukaeran irakur dezakegun ikaskizuna litzateke ; "Astoa txakurra katua oilarra ta

aaria . .!" ipuin ezagunari honako ikaskizun hau gehitu zion euskal haurrei

zuzendua :
"Gurasoak ez dira abereak . .! Eta beren etxeetatik botatzen
dituzte, ala ere, askotan, zaartu egin diralata, besterik
gabe. .
Ez al'dezu, zuk beintzat, orrelakorik egingo ..!" (op . cit. ; 17) .

Egileak irakurleari hitz egiten dio zuzenean, mezuak indar handiagoa izan dezan .

"Jentil arroa . ..!" ipuinean, aldiz, mezua inpertsonalagoa agertzen zaigu : "Indartsu

izateak baiño geiago balio du, buru-argiko izateak . . .!" (op . cit . : 40) ; eta

"Murumendi'ko Mari . . .!" ipuinean bertsotan daukagu bukaerako ikaskizuna :
"켰ere amaren birao batek
egin zuan Mari sorgin. .!
Itz zatar batek kalterik asko
egin bait-dezake berdin. .!
Oitura txarrik etzazu artu. . !
Gorde garbi zure ao. .!
Ao zatarra duten oietan
gizontasunik ez dago . .!" (op . cit. : 50) .

Liburuan agertzen diren ipuinak lau multzotan azaltzen dira : Abere-ipuiak, Jentil-

ipuiak, Sorgin-ipuiak eta azkenik, 켰este ipui batzuk . Azken multzo honetan biltzen

dira ia ipuinen erdiak ; bederatzi, zehazki .

Ipuinek literatur maila on samarra baldin badute ere, ez da gauza bera gertatzen

bukaerako antzerki llaburrarekin. Egileak berak asmatutako antzerki Ian honek

askoz gehiago du didaktismo eta mezu ideologikotik, literaturatik baino . 켰ertan,

Euskal Herriaz urtetan mantendu diren hainbat eta hainbat topiko ikus daitezke :
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"EUSKAL-ERRI du bere izena jauregi onek . Munduko jauregietan zaarrenetako

bat, zaarrena ez baldin ba'da" (op . cit . : 123) . Hitz hauekin ekiten dio egileak

antzerki lanari . Apur bat aurrerako honela deskribatzen du Aitor :
"Zaarra izan arren, gordiña agertzen da oraindik. Illea
luzea du, ta ardi-narruz jantzia dator, leengo euskaldunak
bezela. Abarkak eta mantarrak anka bietan eta aragŕ-
bizian belaun-buruak" (op . cit. : 123) .

"Euskal-erria'ren etorkizuna . .! Jaialdi baterako antzerkitxoa" izenburupean

aurkezten den obra honetako pertsonaiak ikustearekin nabaritzen da arestian

aipatu helburu didaktiko eta ideologikoa . Andereñoaren ondoren Aitor, Araba,

켰izkai, Gipuzko, Naparro, 켰ertsolaria, 켰enaparro, Lapurdi eta Zubero ditugu lanak

dituen bi zatietatik lehenengoan protagonista . Eta gainera, pertsonaiek

entziklopedietatik jasotako elkarrizketak mantentzen dituztela ematen du :
"I. AN켰. Araba dezute au..!
ARA켰A Eta Gazteiz degu arabarrok gure uri-buru. Mendi
batzuek baldin baditugu ere, lauak dira gure lur geienak .
Gaztel-erriakin ditugu gure mugarik zabalenak, eta ortik
datorkigu, euskaldun bezela, gure arriskorik aundiena . .!"
(op . cit. : 124-125) .

Probintzia-pertsonaia guztien aurkezpenak egin ondoren andereñoak eta Aitorrek

mantenduko dute elkarrizketa Euskal Herriari buruz .
'T AN켰. Asko bait-dira gure artean, ZAZPIRAK-켰AT ikurra,
paparrean eta berebilletan erabiltzen dutenak, baiñan
gutxi dira, zoritxarrez, ikur orrek, zer adierazi nai duan,
dakietenek .. ZAZPIRAK-켰AT. .!" (op . cit. : 130) .

Mezu abertzale hauek euskara mintzatzearen beharrarekin, haurrak ikastolara

bidaltzearekin, euskaldun guztiok elkarturik egotearekin, eta abarrekin osatzen

dira. Eta horiekin batera euskararen kontrako erasoen berri ematen da :
"I l. AN켰. Egia dio Pello Mari Otaño'k, Ainhoa . Ama-Euskerak
azitako umeak gera euskaldunok .
켰aiñan gure erri onek, Gipuzko'k ezik, muga zabalegiak izan
ditu atzerrietako erriekin. Eta ortik asi zan, asi ere, gure
Ama-Euskararen naigabea . Muga-errietatik kanpora bota
bait-zuten lenengo .



TXA켰ER Zergatik, ordea . . ?
II. AN켰 . Nik ez dakit bada, Txaber..! Gorrotoa ere
ba 'digutela, esango nuke askotan .
TXA켰ER Gorrotoa . . ?
II. AN켰. Edo antzeko zerbait. .! Gaur-bertan ez du gure
Euskera'k, erriko eskolaetan, sarrerarik . Eta oraindik urte
gutxi, zigorkatu egiten zuten eskola oietan, euskeraz
itzegiten zuan oro ." (op . cit. : 133-134) .

Antzerki lanaren amaiera aldean argi eta garbi ikus daiteke lan honen egileak izan

duen helburu didaktikoa :
"AITOR ikasbide au eman nai izan duzutet zueri, euskaldun
maiteori. . . Euskaldunok alkarturik biziko garen artean, ez
da munduan, Euskal-erria menderatuko duan erririk . 켰aiñan
sakabanatzen baldin ba'gera, etsairik txikienak
menderatuko gaitu orduan, ez bait-gera iñor banaka . " (op .
cit. : 144) .

Laburbilduz, liburuan bi zati bereizten dira, genero eta kalitate aldetik : 20 herri

ipuin Euskal Herriko hainbat lekutan jasotakoak biltzen dituena, kalitatezkoa ; eta

antzerki llabur, moralizatzailea, ideologi zama handikoa eta kalitate aldetik oso

literatur Ian kaxkarra dena, gainera liburuak, 1975ean argitaratu arren, ez du barne

ilustraziorik, nahiz eta neska-mutilei zuzendua izan .

Herri ipuinak eta umorea. Euskal haur literaturako ezaugarriak .

A. Albisuren liburuaren lehen zatia, ipuinak alegia, euskal haur eta gazte literaturan

etengabeko joera den herri ipuinen bilketa horretan sartuko litzateke . Mitologia,

siniskeriak, ateraldiak, herri ipuinak, eta abar, behin eta berriro agertzen dira

haurrentzako irakurgai gisa .

1976tik aurrera ere, modu batean edo bestean, horrelako ipuinez eta ateraldiez

osaturiko liburuak plazaratu ziren euskaraz . Herri ipuinak, ateraldi barregarriak eta

343
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txisteak, haurrek irakurgai entretenigarriak -eta kasu askotan hezitzaileak- izan

zitzaten .

Jarrera hori, herri ipuinak argitaratzearen jarrera hori, ez da Euskal Herriko

ezaugarria, Francisco Cubells Salas kritikari katalanak ere fenomeno bera

aipatzen du Katalunian :
"Mientras las traducciones de los llamados clásicos del
cuento infantil -Perrault, Grimm, Andersen, Las mil y una
noches- sobreabundaban en ediciones castellanas, en
Cataluña se ha explotado el filón autóctono del cuento
popular. " (Cubells, 1981: 34) .

Gure artean, 1976an eta 1980an Cinsa eta Elkar argitaletxeek, herri ipuinetan

oinarrituz haurrentzako liburu atseginak eskainiz, "Pinpilin sorta" eta "Lumabelar

saila" kaleratu zituzten Euskal Herriko haurrentzat zegoen irakurgai hutsunea bete

nahian. Cinsa argitaletxeak ekindako sailari jarraipena eman zion Elkarrek lau urte

beranduago .

"Pinpilin sorta" hiru ipuinez osaturik dago, eta "Lumabelar saila" zortzi liburuxkak

osatzen dute, bai batzuk bai besteak Xabier Kintanak idatziak eta Antton

Olariagaren irudiez horniturik .

Liburuxken gaia euskal mitologia (lamiak, Tartalo, jentilak . . .), alegi bat

(Marigorringoa eta harra), tradiziotik etorritako pasidizoak (Orreaga, Oier

켰eltzuntzeko) edo herri ipuinak dira (Martin Txilibitu) . 켰ena den, Tartalo eta

Artzaina ipuinean moldaketa bat egin da, bukaeran artzainak eraztuna ateratzen

baitu hatzamarretik eta ez du hau moztu behar jatorrizko kontuan agertzen den

bezala. Ziur aski ekintza horren bortizkeria baztertzeagatik ezabatu da edo moldatu

da bukaerako pasarte hori (herri ipuinetan maiz erabili den jokalmodea, ipuinaren

sinboloa apurtzen delarik) .

Esaldi laburrez, ilustrazio ugariz, erraz ulertzeko moduan, testu arinak eta

entretenigarriak eskaini ziren "Pinpilin sorta" eta "Lumabelar saila" horietan . Egia

da oraindik ere, "Kimu" sailaren hastapenetan gertatu zen, euskal tradizioa, Euskal

Herria, gure kultura, etab . berreskuratzeko edo azaltzeko asmoa ikus daitekeela
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testuetan . Eta sentimendu edo nahi horiekin batera, euskaldunon izateko arrazoiak

eta historian eginiko ekintza aipagarriak goraipatzeko gogoa . Orreagako 켰urruka

liburuxkan, adibidez, euskaldunon indarra, balorea, ausardia eta zuhurtasuna

islatzen dira ; Karlo Haundia errege frantses gaiztoak bere ordaina jasotzen du :
"Horregatik enperadoreak, penaz beterik, negar egin zuen
eta Frantziara bihurtu zen; berak Iruñea erretzean
euskaldunei egindako gaiztakaerŕaren ordaina bere gainean
harturik." (Kintana, 80: 18) .

Euskararen eta euskal kulturaren aldeko jarrera zegoen gizartean, urte askotan

galdutakoa berreskuratu nahi zen ; gure tradizioa ezagutu, nondik gatozen eta zer

garen aldarrikatu . Euskalduntzen eta alfabetatzen hasi zen jende asko, ikastolak

ere ugaritzen, eta giro horretan, Euskaltzaindiaren "켰ai euskarari" kanpainaren

ondoren, horrelako irakurgaiak eskatzen ziren .

Ilustrazioak koloretan dira eta Antton Olariagak bere estilo berezia darabil liburuxka

horiek txukuntzerakoan .

켰aina istorioen argumentua oso lineala da; are gehiago, aurrikus daiteke .

Kontakizunen egitura oso sinplea da eta hizkuntzaren zailtasun maila besterik ez

dago zainduta .

켰i sailek bat-bateko irakurgaien ezari erantzun zioten, bertan sortutako irakurgai

errazak, haur txikiek irudien bidez istorioaren nondik norakoa jarraitzeko moduko

produktua eginez, eta alde horretatik bete zuten beren funtzioa baina testuen

poetikotasunaren, lirismoaren edo antzeko zerbaiten arrastorik ez da nabari

liburuxketan .

"Pinpilin" eta "Lumabelar" sailek euskal haurrei egokitutako testu labur eta

ilustratuak eskaintzen zituzten bezala, urte horietan herri ipuinez osaturiko baina

kontatzeko erari dagokionez tradizionalagoak ziren bestelako liburuak ere

argitaratu ziren .
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Azken horietako bat dugu Aita Onaindiak idatzi eta argitaratutako Lamiñak liburua .

Egileak berak "euskaldun umeai" eskainitako hitzaurrean ikus daiteke zeintzuk izan

ziren Aita Onaindia Ian hori kaleratzera bultzatu zuten arrazoiak :
"Eskuetan daukazu, ume maite, liburu polita, zeuretzat
egiña . 켰ear zenduana, ez ete? Uste orrek eraginda egin
dautzut nik. " (Onaindia, 1979: 7) .

Euskal haurrentzako irakurgaien eza eta beharra izan zen idazleak aipatzen duen

aurreneko zergatia, baina behar hori ere hitzkuntzaren ikasketarekin ei dago

erlazionaturik :
"Euskera, geure izkuntza jatorra, ikasten zabiltze .
Ulertzeko erarik onenean, errezenean, egin dautzuet
liburua. Itz naiz berbaren bat ez dakizuenean, itaundu
zeuen andereiño edo maixuari; arkatza be eskuan euki, ta
ezagutzen ez dozuezan itzak paperean idatzi, edo-ta
ikastolara daroazuen ingurrazti dotorean . Neu be orrela
egiña nozue: amaren altzoan ikasitako euskerea sakondu ta
sustraitzean, eta beste izkuntza batzuk ikastean, orrelaxe
ibilli nintzan . Eta orrela ikasten dira itzak bein eta barriz,
irakurri ta ausnartuaz.
Liburuonetan, beraz, euskera ta errietako kondaira, istoria
ikasiko dozuez. " (op. cit. : 8) .

A. Onaindiak "aspertu barik" (op . cit .: 8) irakurtzeko gomendatzen die haurrei,

irakurgaiak leunak izan dakizkiela opa die, baina asmo on horiek erabat baztertu

gabe, argi eta garbi dago egileak egiten duen erabilpen didaktikoa ; testua,

irakurgaia, hizkuntzaz eta herrietako historiaz jabetzeko idatzi zuen Aita Onaindiak .

Liburuaren egitura ere horretara dago bideraturik . Txomin eta Itziar galdu egingo

dira Oizko jaietan ekaitz baten ondoren, lamia batek lagunduko die egoera

horretan, baita mesede bat eskatu trukean ere : galdutako orriaren bila bidaliko ditu

neska-mutikoak herriz herri . Aitzaki hori darabil egileak 켰izkaiko hainbat herriren

gainean hitz egiteko . Ohiturak, monumentuak, biztanleak, ogibideak . . . Markina,

Mundaka, Gernika, Zornotza eta beste herri askotatik pasatuko dira Txomin eta

Itziar neba-arrebak .
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Liburuko pasarte batzuk fantasiazkoak edo fikziozkoak badira ere, badaude

entziklopedietatik ateratakoak ematen dutenak ; hona hemen, esate baterako,

켰ermeo herriari buruzko pasartetxo bat :
"Istori aundikoa da 켰ermeo. 켰ermeotarrak ditugu Kantauri
itxasoko arrantzalerik trebe, bizkor eta ausartenak.
Antxŕñako urteetan be eurok etxeratu euskuen izenik
bikaiñena, bakaillao ta baletan Islandi, Groenlandi ta
Teranoba'raiño joan-etorri askotxo egiñaz. Gaur be, bi
milia ta bosteunetik gora dabiltz 켰ermeoko semeak
itxasoetan barna; batzuk bajurako arrantzuan, antxoa ta
atunetan, Kantuari ta Afrikan lan dagie; beste batzuk,
urrago, Matxitxako inguruko kaletan besigua ta amu-
lebatza artu oi dabe. Gaur egunean, geien bat, emetik bizi
dira 켰ermeoko 17.500 biztanleak ." (op . cit. : 134) .

Liburua burutzean asmo ugari ibili ziren egilearen buruan, hizkuntza ikasteko

tresna aproposa izatea, "aspertu barik" irakurtzea, 켰izkaiko herrien berri ematea

eta ziur aski Euskal Herriaren, gure kulturaren eta ohituren aldeko mezua

zabaltzea irakurleengan .

Zalantzarik gabe, Lamiñak liburua dugu euskal letretetan 1980ko hamarkada arte

izan den kontzeptu nahasketaren edo "literatura"ren erabileraren adibide garbia .

J. M. Torreladaik Euskal Idazleak Gaur liburuan antzinako ipuinak oso gutxi erabili

izan direla euskal ipuingintza zioela-eta, horrelako mila bat biltzeko eta

argitaratzeko asmoa adierazi zuen 1978an 켰itañok Ipuinak liburuaren sarreran .

"Ipuin liburuak ematen jarraitzeko asmoa dut . Ez dakit nondik eta nora joko duten

nire bide berriek, eta zenbat liburu izanen diren . Mila bateko sortatxoa egiteko

asmoa ba dut, gutienez." (켰itaño, 1978 : 5) .

Eta mila ipuin horien lehenengo 17ak plazaratu zituen aipatutako liburuan

(geroago beste bi liburu plazaratu zituen aurreko hori bezala ipuinez osaturik) .

Ipuinek jatorri ezberdina dute, toki eta gai aldetik oso ezberdinak dira eta euskal

mitologiako istorioen ondoan ("Iturriko neska" esate baterako), deskribapen hutsak

direnak daude ("켰asoko gizona") edo munduan zehar zabalduriko ipuinen euskal



348

aldaerak . Azken horietako bat dugu "Hiru lapurrena" . 켰itañok berak ipuinaren

amaieran ohar bat du ipuin horren zabalkundea adieraziz :
"Hiru Lapurrena ipui hau, dena ez da asmaturikoa .
Kondatzean ipintzen dudan toki-lekua ere ez. Aldaketa bat
da. Gaia berea hainbat literaturatan agertzen da. Iturriz,
Indiako literaturatik datorrena dela diote . Erdi Haroko
anonimo ereduzko ipuinetan, Novellino -renetan, Chaucer-
en Cantorbery-ko ipuinetan, etabar, oso zabalduta dago gai
hura. Euskalerriko literatura herritarrara ere etorri zen ."
(op . cit. : 29) .

켰itañoren liburuak irakurleak erakarriko zituen, kontakizun laburrak eta

irakurterrazak baitira ; irudi ugariz lagundurik. 켰aina ez dio ezer aportatzen euskal

haur literaturari ; berrogeita hamar urte lehenago Kirikiñok eginak zituen horien

antzeko istorioak .

1980an Euskalerriko ipuiñak lana aurkeztu zen, Euskerazaleak elkarteak

argitaraturik. Lan honek ez du batere aurrerapenik ez ekartzen euskal haur

liburugitzara .

"Azkue, 켰arandiaran, Estonba eta beste euskal-ipuin batzailleai zor dautsegu

ipuin-sorta au" . Horrelaxe azaltzen zaigu liburuko lehen orrialdean honen nondik

norakoa. Jose Luis 켰eobidek euskaraz zeuden ipuin eta kontu ugari bildu eta

liburu gisa aurkeztu zituen .

켰ildumako lehen ipuina Kirikiñoren "Iru estudiante" da (oraingoan Madrilen izan

beharrean, 켰ilbon kokaturik dago istorioa), bigarrena, berriz, "Arrieta'ko

mandazaiña", ipuina baino gehiago txiste bat da . Eta nahikoa da ipuin batzuk

irakurtzea, biltzailearen irizpide zabala ikusteko ; txiste, kontakizun umoretsu,

ateraldiak, ipuin harrigarriak, Peru eta Manxeren istorioak, San Pedro eta

Jesukristorenak, alegiak . . . denetarik aurki daitezke Euskalerriko ipuiñak liburu

honetan .

Ez dago hitzaurrerik edo biltzailearen asmorik adierazten duen ezer, baina

kontakizun laburrak dira, bizkaieraz idatziak (Euskerazaleak elkarteak
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argitaraturiko liburua dugu) eta gai eta estilo aldetik oso kriterio zabalarekin

aukeratuak. Alde horretatik liburu irakurgarria, entretenigarria, atsegina izan

daiteke; baina edizioa, ilustrazio apurrak, testu dena elkarturik . .. ez da batere

erakargarria haur edo gazteentzat . 1 980an kaleratutako liburu bat baino berrogei

urte lehenago egindakoa dirudi alde horretatik .

Urte horietan euskaraz egiten ari ziren aurrerakuntzak, edizioa, estiloa, ipuinen

sailkapenak, etab ., alde batera uzten dira eta ez hitzaurre, ez batasunik, ez

aurkibiderik duen kontakizun bilketa dugu Euskalerriko ipuiñak liburua .

La Galeraren aportazioak, argitaletxeen arteko lanketa .

Kanpoko argitaletxeekin kooperazio Ian batzuk egin ziren 70eko hamarkadan .

Entziklopediak egiterakoan, haur liburuetan, . . . kanpoko lanen euskal bertsioa edo

itzulpena egin zen . Jakina, lanketa hori norabide bakarrean egiten hasi zen urte

horietan, kanpotik Euskal Herrira . Inportatzen, alegia; produktuak kanpokoak

baitira : egileak, marrazkigileak, argitaletxe arduraduna, argitaletxe nagusia .

Egia da, horrelako lanketak, batez ere, haur liburuetan gertatu zirela eta oso gutxi

literatur lanetan. Hala ere, izan ziren horietako batzuk, Aurora 켰iaz-Plajak

idatzitako Eguzki ibiltaria

	

liburua bezalakoak ; 켰artzelonako La Galera

argitaletxearen eta 켰ilboko Cinsaren arteko lanari esker plazaratu zen, Xabier

Mendigurenek euskaraturik. Horrelako liburuen bidez, gainera, argitaletxe

katalanak bere iritziak eta kriterioak zabaltzen zituen estatu espaiñolean eta, ahal

zuen neurrian, euskarazko liburugintza osatzen lagundu .

Liburuaren hitzaurrean, egileari buruz hitz egin ondoren, liburua nolakoa den

azaltzen zaigu :
"Gaur, LA GALERAK Aurora 켰iaz-Plajaren ipuin sail bat
eskaintzen du. Ipuin honetako pertsonaia nagusia Eguzki
Anaia dugu. Pertsonaia handia da haurrarentzat eta
bilduma honetan, begiratu, hitz egin, pentsatu, barre egin,
haserratu, jolastu . . . eta abar egiten duen pertsonaia ezagun
bat bezala aurkitukodu, haur bat bezala, hain zuzen, haur
handi bat bezala." (켰iaz-Plaja, 1976: 5) .
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Eguzkia da, beraz, liburuko ipuin eta kontakizunetako protagonista . Liburua

udaberriarekin, martxoan, hasten da eta neguko azken hondarrekin, otsailean,

bukatzen den ipuin, poema eta kanta bilduma dugu . Hilero kontakizun bat agertzen

da, hilabeteaekin zerikusia duen eta eguzkia aipatzen duen kontakizuna . 켰aina

horretaz gain, esaera zaharrak, kantak eta poemak ikus daitezke kontakizunarekin

batera hilero. Azkenik, horien guztien ondoren, orri bat agertzen da haurrari

zuzendutako galderez osaturik, idazlan proposamen, eztabaida edo

elkarrizketarako gaiak eskainiz, etab .

'Zenbat egun du hil honek? Oso luzeak al dira?
Hil honetako egun bat nola eman duzun esan .
Zeintzu jai garrantzitsu ospatzen dira?
Etxean, senide artean edota eskolan, ospatu al duzue
jailadirik?
Hasierako esaera zaharrak zer esan nahi du?
. . . " (op . cit : 17) .

Azken orri horrek liburua klasean erabilia izan dadin bultzatzeaz gain (lexikoa

aberasteko ariketak eta, agertzen dira), funtzio hezitzailea jartzen du estetikoaren

aurretik .

Ipuinak, gainera, moralizatzaile samarrak dira . Eguzkia irailean ardoa edanez

mozkortzen denean, adibidez, alkoholaren kontrako mezua zabaltzen du ; edo

azaroan, gaztainariari eguzkiak laguntzen dionean gaztainak errez, elkartasunaren

balioa .

Xabier Mendigurenen lana oso txukuna izan zen, itzulpen zuzena egin beharrean

zenbait kasutan euskarazko testuak erabiltzen baitzituen . Esaerak, euskarazko

esaera zaharrak dira, baina poesietan ere, hemengo testuak aprobetxatu zituen

era egoki batez . Martxoa hilaren bukaeran Haur Kantarien 켰irlorak liburutik

hartutako poema, adibidez :
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"Lore gainean
bunburrun-burrunka
erletxoa dabil
hega-hegaka .
Txori txikiak
txŕruli-rulika
adar artean
salatari saltaka .
Zelai guztitan
kilkirrak kantari,
arkumetxoak
bertan jostalari .
Udaberria
daukagu atarin . " (op . cit. : 18) .

Maria Ruisen marrazkiak ere, koloretan eta ia orri guztietan, egokiak eta alaiak dira,

Eguzki ŕbilataria hau ikasteko eta disfrutatzeko liburu aproposa bilakatuz .

Sorkuntz lan aberasgarriak . Nobela iniziatikoaren hasiera, Iparraldeko

lanak.

1977an Andoni Sarriegik 켰elartzelaiko mutikoteak liburuaren bidez, nobela

iniziatikoa eskaini zion euskal irakurlegoari . "Kimu" sailean plazaratutako nobela

hori 켰elartzelai izeneko auzune batean dago kokaturik . Gazteak, mutiko talde bat,

dira liburuan agertzen diren abenturen protagonistak . Txabolagintzan arituko dira,

lehen zigarroak erretzen, ehizan, tiragomekin . . . baina nobela iniziatiko guztietan

gertatzen den legez, eboluzio bat gertatzen da protagonisten baitan .

Nobela hamaika kapitulutan dago banaturik eta bakoitzean abentura bat irakur

dezakegu, oso abentura ezberdinak, mutikoen jokaerak bezain ezberdinak .

Narratzailearen gogoetak eta deskribapenek betetzen dute liburuaren zati

nabarmena; deskribapen errealistak dira, kostunbrismoaren ildotik eginiko nobela

baita. Lan honek Euskal Herria 60ko hamarkadan nolakoa zen islatzen du, nola

aritzen ziren gazteak, beren jolasak, beren ingurumaria .
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켰elartzelaiko mutikoteak dugu laguntaldea, talde bat protagonista, duen euskal

lehen lana ; erdarazko "켰ostak" eta antzeko laguntaldeen parekoa, hain zuzen ere .

1979an, Elkar argitaletxeak, Iparraldeko IKAS batasunaren laguntzarekin, Ganix-

en ahuntza ipuina plazaratu zuen . Mikel Hiribarrenek idatzitako eta 켰arttolo

Hegiren irudiez hornituriko ipuin horretan Xuriko izeneko ahuntzaren istorioa

kontatzen zen. Ganixek sei ahuntz galdu ondoren, ez du ahuntz gehiago izateko

asmorik ; hala ere, azkeneko bat hartzen du txiki-txikitatik etxean hezi nahian, baina

Xurikok, aurreko ahuntzek bezala, askatasun egarria sentitzen du :
"Zer plazera ilardian jauzika, lepoa larrutzen didan lokarri
madarikatu hau gabe! . . . Asto edo idientzat on da soro
zeratu batean alatzea . .. ahuntzek leku ausarki behar dute ."
(Hiribarren, 1979 : 8) .

Ganixek ohartaraziko dio otsoaz, mendian dagoen arriskuaz, baina Xurikoren

askatasun nahia beldurra eta ¡kara baino handiagoa da . Askaturik, menditik bere

soroa ikustean, askatasunaren handitasunaz jabetuko da :
"-Zein ttipia den! erran zuen ; Nola egon ahal naiz hortan?"
(op. cit. : 14)

켰aina sentimendu hori garatu ahala, liburuan tentsioa handitzen da, iluntzean

otsoaren oihuaren eta Ganixen deiaren artean zalantzan aurkituko da Xuriko .

Azkenean, handiagoa izango da askatasunaren deia, baina otsoari aurre egin

beharrean aurkiko da askatasuna defendatzeko .

Esperantzarik gabeko borroka da, Xurikok galdutzak ematen du bere burua, baina,

hala ere, goizaldea arte borrokatuko da :
"gatzu besteen ondotik, izarrak itzali ziren. Xuriko-k gero
eta gehiago adarrez, otsoak aldiz hortzez . .. Argi xŕrrinta
agertu zen ekialdean . . . Oilar kanta erlastua jalgi zen
etxalde batetik .
-Hots! zuen erran kabal gaixoak, goiza baizik ez zuela
igurikatzen hiltzeko; eta lurrean etzan zen bere ile xuri
eder odolestatuan.
켰erehala, otsoak ahuntzñoaren gainera jauzi egin zuen eta
jan." (op . cit . : 22) .
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Eta hitz horiekin amaitzen da ipuina, askatasunaren borrokaren alde baina

esperantzarik gabe ; horrela amaitzen da ipuina, bukaera tristea eta bizitza bezain

gordina duelarik.

Ganix-en ahuntza ipuinean iparraldeko hitz asko erabiltzen dira ; hori dela eta,

hiztegitxo bat dator orrialde barrenean testuaren ulermena errazteko, hitz horien

sinonimoa emanez. Haurrentzako liburuetan hiztegia jartzeraren kriterioa izan

zuen Elkar argitaletxeak 80ko hamarkadako azken aldean irakurlegoaren ulermen

gaitasuan maila orokorra igo zen arte . Urte horietan oso zaila baitzen etxeko

euskaratik kanpokoa entzuteko aukera, eta irakurtzekotan zeuden testu bakanetan .

Ikus-entzunezko komunikabideek, liburugintzaren normalizazioak, alfabetatze

kanpainek, eta abarrek posibilitatu zuten urte gutxitan aldaketa handiak eman ahal

izatea. 켰aina 1979an egoera, oraindik, ez zegoen normalizatuta, eta hori nabaria

da liburugintzan, baita haurrentzakoan ere . Joxantonio Ormazabal Elkar

argitaletxeko haur sailen arduradunak, 1995eko abenduan eginiko elkarrizketa

batean adierazi zuen aldaketa hori :
"Orain guri, hemendik begiratuta, arkaikoa iruditzen zaigu
liburu bat hiztegi batekin argitaratzea, didaktikoegia .
Garai hartan, beharbada, euskararen egoeragatik horrelako
gauzak egiten ziren. Aurreratu egin da zerbait eta jendeak
badauka halako <bagaje> bat hiztegi aldetik, lehen ez
zeukana." (Ormazabal, 1995).

켰aina aldaketa ez zen bakarrik hizkuntza mailan edo literaturtasunean eman,

haurraren kontzepzioan ere aurrerapen nabarmenak izan dira azken urteotan eta

horretan ziur gaude "Haurraren Nazioarteko Egunak"k zerikusia izan zuela .

1979an, UNESCOk haurrari eskaini zion urtea, eta horren ondorioz sorturiko

ekintza eta mugimendu guztien fruitua izan zen haurrarekin zerikusi zuena seriotan

hartzea. Produktu zaindua eta landua izatea . Haur literaturan, gure kasuan,

kalitatezko liburuak eskaintzea, alegia .
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Paqueco idazle eta ilustratzaile espainiarrak plazaratutako "Haurraren eskubideak"

bilduma ( Ed. Vascas-Altea) izan zen UNESCOren urte hori zela eta, euskaraz

argitaratutako lanetako bat .

켰ena dela, "Haurraren Nazioarteko Eguna"k ekarri zuena haur liburugintzaren

gehiketa bat izan zen, ez Euskal Herrian bakarrik, baita hemendik kanpo ere .

Txomin Peillen eta Jon Etxaide ; "Tximista" saila .

1979 . urte horretan, Hordago argitaletxeak haur eta gazteentzako bilduma bat

plazaratu zuen: "Tximista" saila . 켰ertan itzulpenak nagusi baziren ere, bost

sorlanek ikusi zuten argia, Txomin Peillenen hiru ipuin liburuk eta Jon Etxaide-

Itharten bi nobela historikok : Eneko Agerroa eta Usoa Alostorreko . Egile horrek,

1950ean Alos-torrea. Elezar berritua argitaratua zuen, baina Eneko Agerroa,

liburuaren bukaeran azaltzen duen bezala, hainbat bider idatzi eta azkenean

1981ean argitaratu zuen lehenbiziko aldiz .

Etxaideren nobelak gazteen eta helduen literaturaren artean daude, ekintza,

abentura eta intriga dute, baina gaia, pertsonaien nortasuna, karakterizazioa eta,

batez ere, liburuetan islatzen den mezua direla eta, aproposagoak izan daitezke

helduentzat. Horren adibidea dugu Eneko Agerroa liburuaren berrargitalpena

1991an Erein argitaletxeko "Literatura" sailean . 켰ena dela, "Tximista" sailerako

argitalpenean gazteentzat direla dio egileak :
"Elaberri hau (Eneko Agerroa nobelaz ari da) Euskalerriko
gazteriarentzat egina dago batez ere. Hemen aditzera eman
gura izan dut, Euskalerria salbatuko baldin bada -eta
Euskalerria salbatzeko euskara salbatu behar dugu-,
euskaldun guztiok bat egin behar dugula (. . .) gure interes
partikularrak, ogasunak eta erosotasunak sakrifikatzen
ikasi gure Herriaren salbakuntzarako ." (Etxaide, 1981 :
199-200) .

Etxaidek liburu bietan aipatzen ditu iturriak, non oinarritu den bere nobelak

idazteko . Erromantikoen nobelak eta tradizioa dira Etxaideren iturri horiek, eta
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lortutako ondorioa genero horretako -nobela historikoa- maila handiko lana da .

켰ai Eneko Agerroa bai Usoa Alostorreko ongi idatzitako nobela erakargarriak dira .

Oso bestelakoak "Tximista" sailean argitaratu ziren lehen hiru liburuak, Txomin

Peillenen ipuin liburuak : Errotaria errege, 켰ufalo 켰ill-en abentura eta Mirko

printzea . Hiru liburu dira baina izan zitezkeen baten hiru tomo, izan ere biltzen

dituzten hogeita bi ipuinak ez daude sailkaturik, fantasiazko ipuinak, tradizionalen

kutsukoak, erabat modernoak, denak ageri dira nahasirik hiru liburuetan .

켰ufallo 켰ill-en abenturaren ondoren 켰irmanian kokatutako ipuina dugu, edo

"Pinnokio eta haizea" fantasiazko ipuinaren ondoren "Errotaria errege" ipuin

tradizionala .

Txomin Peillenen ipuinetan bukaera bortitzak aurki ditzakegu : "Etxea erre da. . .

nagusia barrenean . Orain Gizatxarrenea deritzaion tokian, harri meta bat asunez

betea, sugeen toki egin da ." (Peillen, 1979: 18), edo azeria itotzen ari denean eta

kastorrei laguntza eskatzean, honela erantzuten diotenean :
"Urrunean, kastor arrak, kastor zaharrak, haginak karraska,
farrez ari dira, eta batek honela :
-Ametsetan ari haiz itotzen, azeri! Gehiegi jan eta lo egin
duk!
Eta azeriari, erantzun eman nahian, aho urez betetzen zaio .
Kastorrak lotara doaz. Azeria urak eramaten du."
(op. cit. : 39-40) .

Eta alde horretatik, duten gordintasunagatik, ipuin tradizionalen antza hartzen

diegu berri horiei .

켰aina bada ere irakatsi nahirik, testu didaktikorik, Peillenen ipuinotan :
"Kastor izeneko animale txikiak, karraka jaleak, beren
urteko batzarrera abiatzen dira. Arratoin kastako pizti
horiek, hirurehun buruko taldea egiten dute laster . Urte
betez toki berean egongo dira . (. . .)
Nekeza izango dute urmael edo potzu bat egitea ; hibaia ez
baita inon ere lau edo ordeka . Hala ere, ur ondora orduko,
hibaian presa baten egiten hasten dira .
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켰akoitzak, laban ederrena bezain zorrotz ditu haginak ;
aurreko hatzaparrak pala bezala erraz erabiltzen ditu ;
atzekoak igerirako onak ditu: behatz artean larru bat baitu,
arraun zabala taxutuz ." (op . cit. : 31-32) .

Eta kontraesan hori, literatura alde batetik, eta hezitzeko edo ipuinetan irakaspenak

sartzeko asmoa bestetik, konstante bat izango da Txomin Peillenen hiru liburu

hauetan. "Errotaria errege" ipuina "Mingranondo baten errege" Txinako ipuinaren

(Etxaniz, 1992) aldaera dugun bezala, badira ohar pedagogikoak, liburuak duen

balio estetikoa zalantzan jartzen dutenak :
"Ipuin honen egileak aholku hau ematen dio ohean
irakurtzen duen haurrari, ongi kontu eman dezala liburua
eror ez dadin, liburuko pertsonaiek ihes egin ez dezaten ."
(op. cit. : 84) .

켰este batzuetan ez dago hain garbi azalduta asmo hezitzailea, baina ipuinaren

argumentuak berak adierazten du zein den ; 'Txoriaren ondotik" ipuinaren kasuan,

Txomin gaztea txoriak hiltzetik bere izebak kaiolan duen kardantxila askatzera

pasatuko da .

켰ena dela, aitortu behar da Peillenen aberastasuna gaien aldetik, futbolista bati

buruz ari zaigu batean, paperezko pertsonaiaz beste batean, gatza jaten duen

hartzaz hurrengoan, ipuin tradizionalen antzekoa izango dugu gero, . . .

켰aina aberastasun hori ordenik gabe aurkeztea, eta hainbat ipuinetako asmo

hezitzailea liburuen kalterako izan ziren ; dituzten alde onak estalita agertzen

baitira .

Gabon ipuiñak, mitologia eta etnologia haurrentzat .

1979an eta "Temas Vizcaínos" sailean, CAVk Jose Manuel Estombaren ipuin sorta

hau argitaratu zuen . Gabon ipuiñak izenburupean gabonekin zerikusirik duten

zazpi ipuin biltzen dira .

Liburu horren egilea, zenbait literatur lehiaketatan irabazle suertatu den apaiza

dugu eta 켰ergara, Artea eta 켰erion aritu ondoren Ekuadorrera joandako misiolaria .
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켰ere idazlanen artean Izartxo (1959) Anboto (1971), Euskal arranoa (1973) Arriak

esana (1976) eta Euskal emakumeak (1977) . Hala ere, Gabon ipuiñak bilduma

hori da haur eta gazteentzat idatzi zuen liburu bakarra, nahiz eta zenbait ipuin ezin

sartu literatura horretan .

Zazpi dira beraz, bilduma honetako ipuinak, eta zazpiak nola edo hala gabonekin

erlazionaturik daude . Liburuko lehen ipuina "Olentzero" izenekoa, pertsonaia

horren jatorriari buruzko da . Egileak jentilen artean kokatzen du Olentzero :
"lentillak ( . .) Eta ango trikuarrŕ andiaren azpian sartu e ŕ
ziren, eta antxe galdu danak .
켰anak ez, baina! 켰atenbatek iges egin eban, Olentzarok ; eta
Aralar'eko oŕulari biurtu zan" (Estomba, 1979: 4) .

Olentzeroren betebeharra Jesukristoren etorreraren berri ematea da: "Aralarko

oiularia nozue, emendik aurrera, Kristoren barri emoille ." (op . cit . : 8) .

켰igarren ipuina 켰arrutiaren "Acto para la Nochebuena" antzerkilan ezagunaren zati

batzuek osatzen dute . Hirugarren kontakizunean, berriz, laminen istorio bat

daukagu : "켰izkai'ko jauna" ; 켰on 켰iego Lope de Haro lamina batekin ezkondu eta

gero, egun batean "aitaren" egiteagatik jazo zena. Argumentu oso zabaldua herri

ipuinetan, baina hemen kokapen historiko zehatz batean jarrita eta gabonetan

gertatua (bilduman sartu ahal izateko, agian?) .

Liburuko laugarren ipuina, "Ezkongaiak, gabonetan" ez litzateke haur eta gazte

literaturan sartuko ; literaturan baino etnologian egokiago sailkatuta dagoen testua

dela uste dugu, ezkondu baino lehen senar eta emaztegaiek, neskaren etxean

gabon afarian egiten zutena kontatzen baitu .

"Gabon-aria" da bosgarren ipuina, laminen kontrako hariaz, hain zuzen. Gabon

hariaz egindako atorrek balio berezia baitzuten laminen sorginkerien kontra .

Honetan ere, tradizioko istorio ezaguna erabiltzen du Estombak: senarrak emaztea

ordezkatu gauean eta horrela laminari aurre eginez, etxea salbatzen du . Azkenean

jantziaren hariak salbatu du senarra laminarekin izandako borrokan, "-Zelan

botako yotsanat lakirioa? . . . Gabonariaz egina yaroena orrek soiñekoa ." (op . cit. :

34 .) .
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34 .) .
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Seigarren ipuinean, "Gabon ogia" izenekoan, anai-arreben arteko harremanak

agertzen zaizkigu, haserraldiak, eztabaidak . . . Ian etnologikoa, ogia nola egiten zen

azalduz :
"ogi zati bat artu, ta maiako lau ertzak ikutu ebezan
aregaz. Mai erdian jarri gero, ta muin egiñerazo eutsen
etxeko guztiai; ta zamupean gorde eban, azkenez .
켰iñoenez, orrela erabillitako ogia ez da sekula lizuntzen ;

eta erarako doaiak ditu zoritxar guztien aurka ."
(op . cit. : 42) .

Ipuinaren hirugarren osagaia miraria da, ogi bitxi horrek, gabon ogi horrek itsaso

zakarra baretzen duenean arrantzaleen bizitza salbatuz .

Liburuari amaiera ematen dion ipuina, "Ume eder baten billa", izen bereko gabon

kantan oinarritzen da . Hasiera alaia duen ipuin honek tragedia baten berri ematen

digu eta mezu kristaua du bukaeran .

Gabon ipuiñak liburua ez dago haurrentzat pentsaturik egina, baina gaiagatik eta

tratatzeko eragatik zenbait pasarte apropos eginak direla ematen du . Ilustrazioak,

aldiz, estilo berrikoak eta zenbait kasutan abstraktuak, ez dira egokienak adin

txikiko neska eta mutilentzat . Euskal haur literaturan dagoen hutsune bat bete

nahian egindako lana da hau, gabonetan girotutako kontakizunena, baina asmo

ona izanda ere, koktel nahasia dugu ondorio . Mitologiak, etnologiak eta mezu

kristauak pisu handiagoa izan dute idazlearen sorkuntzan edertasunak,

poetikotasunak eta entretenigarritasunak baino . Eta destinatzailearen aldetik

nahasketa handia dago, pasarte batzuk neska-mutilentzat idatziak izan diren

bitartean, ilustrazioak, erabilitako hizkuntza eta edukiak aurkezteko unean ez dira

haurren mugak aintzat hartu .
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80ko hamarkadaren hasieran aldaketa handiak gertatu ziren euskal gizartean,

euskal kultur munduan eta euskal haur eta gazte literaturan . Aipatu izan ditugun

ikastoletako haur matrikulazioaren igoera (65.000 haur 1980an, sei urte lehenago

27.000 ziren bitartean), "Elebitasunaren legea" eta honen eragina irakaskuntzan

euskara Euskal Autonomi Elkarteko haur guztientzako ikasgai bilakatuz, eta era

horretako beste zenbait faktore kontuan izanik, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak

edo Euskal Herriko argitaletxeen lan sakona ere aipatu beharra dago . 켰aina hori

bezain garrantzitsua da, edo garrantzitsuagoa, idazleen aldetik emandako

aldaketa ere aipatu beharrean aurkitzen gara . Haur eta gazte literatura duina,

kalitatezkoa egin baitzuten, gai eta estilo aldetik berrikuntzak ekarriz literatura

esparru honetara.

Ramon Etxezarretak (1981 : 464) euskal letretan aldaketa hori iragartzen zuen

hamarkadaren hasieran :
"Gaurko literatura atzokoa eta biharkoaren tartean
dagoena da (olé) . Atzokoa gutxi da, gaurkoak ez gaitu ase,
biharkoarekin fede osoa dugu (. . .) Literatura, literatura
kontsideratzea, eta horretarako hainbat aldiz aipatu den
«literatura normalizatu» bat behar dugu .

Eta badirudi egun normalizapen horren hildoan sartu garela" .

Aurreko hamarkadan haur eta gazte literaturan eboluzio bat gertatu zen gizarte

mailan, haurrenganako kezka handitu zen (Haurraren Nazioareko eguna horren

lekuko), ikerketa eta lanen zabalkunde aldetik ahalegin handiak egin ziren;

geletan, irakasleen prestakuntzan, presente zegoen haur eta gazte literatura .

Pedagogia aldetik eginiko aurrerakuntzak irakurketaren mundura ere bideratu
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ziren . Nazioarte mailan gero eta garrantzi handiagoa zuten literatur Jan hauek, eta

gero eta serioago hartu ziren kritiko eta komunikabideen aldetik .

Estatu espainoleko egoeraz hitz egiterakoan, Garcia Padrinok sorkuntza eta

eskaintza ugaritzea aipatzen du : "Se vive, por tanto, en los primeros años ochenta

una auténtica avalancha de ofertas editoriales ( . . .) Tal situación se mantiene hasta

1986." (García Padrino, 1992: 538) .

Euskal Herrian argitaratutako liburuen kopuruan igoera handia izan zen 80ko

hamarkadaren lehen urteetan. 60ko hamarkadan 40 liburu inguru plazaratu baldin

baziren haur eta gazteentzat, 1980an 77 izan ziren eta 1984an 145 . Hots, lau

urtetan bikoiztu egin zen produkzioa, eta beste lau urtetan berriro bikoiztu (1988an

286 izan baitziren kaleratutako haur eta gazte literatur liburuak) . Igoera horrek ez

du parekorik euskal liburugintzan, eta zaila izango da garai horren antzekorik

aurkitzea. Jakina, urte horietan izandako baldintzak errepikaezinak dira : eskaera

handia, bertako eskaíntza eraikitzea, eta kanpoko argitaletxeen etengabeko saioak

euskal letretan .

켰aina hori guztia baino garrantzitsuagoa izan zen Erein eta Elkar argitaletxeen

lana, euskal haur eta gazte literatura eraikitzeko oinarriak jartzen hasi baitziren urte

horietan, eta idazle batzuen lana, batez ere, 켰 . Atxaga, M . Landa, A. Lertxundi eta

J. Ormazabalena kaleratu baitzuten . Azken biak Erein eta Elkar argitaletxeetan izan

zuten ardura .

Ezinezkoa litzateke 1980tik gaur arte euskal haur eta gazte literatur liburu guztien

azterketa egitea, 1980 - 1994 epean 2.785 liburu plazaratu ziren haurrentzat

euskaraz. Edo beste modu batean esanda, 1994an, XIX . mende hasieran

argitaratu zen lehenengo liburutik 1980 . urte arte baino liburu gehiago kaleratu

ziren urte bakar horretan .

Euskara irakaskuntzan, eta euskarazko irakaskuntza, normalizatzen eta zabaltzen

joan den neurrian, ugaritu eta era berean normalizatu egin da haur eta gazte

literatur produkzioa. Adin, genero, gai edo estilo ezberdinetako liburuak plazaratu

dira dauden eta sor daitezkeen beharrei erantzunez. 켰eraz, garai honetako
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liburugintzaren azterketa egiterakoan ezinezkoa zaigu orain arte bezala liburuz

liburu aritzea ; gaien, literatur korronteen eta generoen arabera sailkapen bat egin

dugu, azken hamazazpi urte hauetako produkzioa ikertuz, eginiko aportazioak

ikusiz eta gaur egungo euskal haur eta gazte literaturaren egoera aztertuz .

Aipaturiko azterketa hori gauzatzeko honako eskema hau jarraitu dugu :

1- NARRATI켰A

1 .1 - Fantasia .

- Herri ipuinak eta klasikoak.

- Errealismo fantastikoa .

- Zientzia fikzioa.

1 .2 - Errealismoa .

- Abenturazkoak. Laguntaldeak .

- Umorea .

- Nobela historikoa .

- Poliziakoa .

- Errealismo kritikoa .

- 켰arne arazoak

- 켰esmilitarizazioa .

- Ekologia

- Familia. Zahartzaroa .

- Pobrezia. Langabezia. Emigrazioa .

- Amodioa .

- Askatasuna.

2- HAUR TXIKIENTZAKO AL켰UMAK.

3- POESIA

4- ANTZERKIA

5- AL켰IZKARIGINTZA

6- KOMIKIGINTZA

7- KRITIKA ETA SAIAKERA .
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Zazpi atal hauetan azken hamazazpi urte hauetan euskal haur eta gazte

literaturgintzak izandako eboluzioa, jarrerak eta berrikuntzak ikusi ahal izango

ditugu . Jakina, plazaratu diren ia hiru mila liburuak ez ditugu aipatuko, baina bai

horietatik zeresan edo berrikuntzaren bat ekarri dutenak euskal literaturgintzara .

Joxe Arratibel beneditarrak dio, gehiago aldatu dela mundua bera jaio zenetik gaur

arte, aurreko bi mila urtetan baino . Euskal haur eta gazte literatura gehiago aldatu

da azken hamazazpi urte hauetan aurreko hirurehunetan baino .

Luis Mari Mujikak (1979: 10-11) euskal literaturaren berankortasuna aipatzen duen

bezala, 70eko hamarkada bukaeran euskal poesia Europako korronte estetikoetan

koka daitekeela dio. Alegia, gure literatura Europako besteen harira jartzen ari

dela .

Haur eta gazte literaturan, urtetan euskarazkoa berankorra eta pobrea izan bada

ere, ondorengo azteketan ikusi ahal izango dugun bezala, azken urte hauetan

inguruko literaturen mailara iritsi da, ez produkzio kopuru edo kanporatze lanei

dagokienez, baina bai literarioki, korronte ezberdinen lanketan, estetikan eta

aberastasunean . Egun, nazioarte mailan arrakasta duten lan asko eta asko

euskaratzen dira eta gure literatur ondarera pasatzen .
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1 .1 - FANTASIA .
Haurraren ezaugarri bereziengatik, duen animismoagatik, errealitatearen eta

fikzioaren arteko muga eraiki gabe duelako, herri tradiziotik jasotako ipuinetan

agertzen diren elementuengatik, horiengatik eta beste arrazoi askorengatik

fantasia beti egon da presente haur eta gazte literaturan. Euskarazkoan ere bai,

jakina, herri ipuinetan, errealismo fantastikoan edo zientzia fikzioan, esate

baterako . Zentzugabea edo nonsensea, aldiz, Lewis Carrollen Aliceren abenturak

lurralde miresgarrian (1989) eta Ispiluan barrena eta Alicek han aurkitu zuena

(1990) liburu ezagunetan besterik ez dugu aurkitzen . Herri ipuinek eta literatura

tradizionalak, berriz, aurreko urteetan ekindako bideari heldu zioten 80ko

hamarkada hasieran ere .

HERRI IPUINAK eta LITERATURA TRA켰IZIONALA

Herri guztien literaturan herri ipuinek presentzia nabarmena izan dute . Euskaraz

ere, ikusi ahal izan dugun bezala, asko izan dira haurrentzat eginiko ipuin

bildumak .

Azken urteotan joera hori mantendu egin da, eta euskaraz sorturiko herri ipuinen

ondoan, kanpokoak euskaratzeari ekin izan zaio . Mende hasieran bezala, azken

hamarkadetan bertako eta kanpoko herri ipuinak plazaratu dira euskal haur eta

gazte literaturan .

Grimm anaien ipuinak (Gero, 1990), Perraultenak (Pamiela, 1993), Espainako

ipuinak (Algaida 1988) . . . bildumak argitaratu diren bezala, eten gabe egon diren

ipuin klasikoen euskarazko bertsioak plazaratzen dira liburuxka solteetan, Anaya

argiteletxearen "Sagutuxu" sailean 1980ko hamarkadaren hasieran, Elkar

argitaletxearen "Txalupa" sailean sor lanekin batera1983tik aurrera, Ereinek
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1988an hasitako "Titare magikoa (<Nazioarteko ipuinak)" saila, Angulo etxeak

kaleratutako "Alegia unibertsalak" bilduman (1989an), eta abar .

Ipuin horietan, ezagunak eta oso zabalduak diren ipuin horietan, ilustrazioari arreta

handia eskaintzen zaio, ilustrazio zainduak, koloretakoak eskaintzen dira, haur

txikiei zuzendatuako liburuetan behar den bezala, istorioa jarraitu ahal izateko .

Horrelako liburuetan, gainera, ipuin edo nobela ezagunen adaptazioak aurki

ditzakegu, Pinotxorena edo Peter Panena Ttarttalo argitaletxearen "Nere klasikorik

maiteenak" sailean, edo W. 켰isneyren irudietan eta aldaeretan oinarritutako

liburuak, Susaeta etxeak egin izan duen bezala, azkena Pocahontasena (1995)

izan delarik .

Sorkuntza

Euskal herri ipuinekin ere egin izan dira antzeko bildumak 1980-1983 bitartean

Jose Maria Satrustegik idatzitako "Oinarri" saila, adibidez, hiru tituluk osatzen dute :

Ipuin miresgarriak (1980), Lapur zuriak (1981) eta Axelko eta Otsoko (1983) .

켰erauetan Euskal Herriko ipuin eta pasadizo ugari biltzen dira . Lehenengoan

maitagarrien ipuinak eta, dauzkagu; bigarrenean lapur eta pertsonai ezagunen

ingurukoak, eta hirugarrenean abereenak.

Seve Callejak (1994, 248) "herri ipuinari buruzko azteketa zehatzak egin dituela"

dio Satrustegiri buruz hitz egiterakoan, eta egindako zenbait itzulpen aipatzeaz

gain hiru liburu hauen berri ematen du .

Oinarri sail honetan biltzen diren ipuinak ezagunak zaizkio euskal folkloristen lanak

irakurri dituenari . Satrustegik berak aipatzen du ipuinon jatorria liburuen

hitzaurrean :
"Gizarteak aintzakotzat hartu dituen gizon hauen izenak
eta gertaerak erdi galdurik dabiltza gure mintzaira
zaharra toteltzen, ahultzen, doan zenbait euskalkitan . Nik
txikitan entzundako zenbait ipui oso zail izan zait
gaurregun biltzea . Azkenean lortu badut, emaitza
pozgarritzat eskaintzen dut orain". (1981 : 1) .
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Edo piska bat aurrerago dioenean : "herriak sortu ditu, herrian daude eta

herriarenak dira . Geure gordailuko ondasunak . Oinarri" . (op . cit . : 3) .

Azken esaldi honek laburbiltzen du sailaren asmoa, helburua, izenaren zergatia .

Egileak herriaren aberastasuna plazaratu nahian eginiko lana, alegia .

Gorago aipatu bezala, herri ipuinak dira, gure folkloretik jasoak . Eta Azkueren lana

komentatzerakoan esan genuen bezala, badira ipuinak direnak (Proppen azterketa

eredua nolabait jarraituko luketen kontakizunak) eta badira anekdota edo

ateraldiak besterik ez direnak. J .M. Satrustegik ateraldi hauek kateatu egin ditu

batasun bat emanez . Lapur zuriak izeneko liburuan, adibidez, 28 ipuin dauzkagu

lau multzotan sailkaturik : Mattin mottela, Hiru ikasle maltzur, Juan Soldau eta

Elezuri, alfer haundi . Azken hau kenduta, ipuin bakarra baita, gainerako guztietan

zortzi-hamar ipuin agertzen dira pertsonai baten edo talde baten inguruan . Juan

Soldau atalean hamar ipuin edo ateraldi daude ; hasieran "Apostua" eta "Etxera

bidean" dauzkagu, ondoren San Pedro eta Jesukristorekin izandako topaketa, eta

honen ondorioz Juan Soldauk irabazten duen zakua. Elementu magiko hau,

zakua, atal honetako hamargarren ipuinean ere agertuko da . Edo San Pedrorekin

eta Jesukristorekin jandako ardi beltza gogoan izango du "Jauregi sorgindua"

izeneko ipuinean ere: "Aspaldiko partez arkume asea egin behar zuelako pozik

zegoen Juan Soldau. Jesukristoren ardi beltzaz oroitzen zen sua egiten ari zelarik"

(op . cit . : 132) .

Kontakizunak solteak baziren ere hasiera batean, Satrustegik hari fin batez

erlazionatu ditu sare handiagoa eratuz . J. M. 켰arandiaranen "켰iantxaren ordaña"

(1962 : 117-119) Mattin motelaren gertakarien artean agertuko zaigu beste bat

gehiago bezala. Pertsonai honek dituen ateraldi, buruargitasun eta trebeziaren

adibideak ugariak dira liburuko bederatzi ipuinetan ; horietako bat, adibide

horietako bat, "Tolosan ferian" dugu, arestian aipatu 켰arandiaranen ipuinaren

aldaera .
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켰aina Kirikiñoren, edo R . M. Azkueren "Zerutar bat" ere agertzen da bilduman "Hiru

ikasle maltzur" atal barruan . Hiru alfer eta lapur hauen bihurrikerietako bat dugu

hauxe, "Zeruko berriak" izenburuz oraingoan .

"Elezuri, alfer haundi" ipuin luzea, aldiz, Azkueren bilduman (1989: 275-290)

agertzen den "Peru Arraizpe" eta Websterreneko (1993: 35-39) "Aphez atzipakorra"

ipuinaren aldaera dugu .

켰ena den, Oinarri sail honen egilea ez da ipuin bilduma bat egitera mugatu ; ipuin

edo gertakari ezberdinak erlazionatzeaz gain, testuak osatu egin ditu, luzatu,

xehetasun ugari jarriz txukundu eta jantziagoak eskaini . Ikastolen beharrei

erantzunez eginiko lana, ziur aski ; 1980ko hamarkadaren lehenengo urteetako

testu ezaren aurrean eginiko lana . Argitaratzailea, hain zuzen, Gipuzkoako

Ikastolen Elkartea dugu .

Elkar argitaletxeak, 1980an Patxi errementaria liburuarekin hasi eta bost urte

beranduago Astoa, zakurra, katua . . . izenekoarekin bukatu zuen "Axut" saila ; behar

bada, saiorik serioena, euskal haur txikiei bertako produkzioa eskaini nahian

egindako lanik borobilena, Jesus Lucasen irudi handi koloretsuetan istorioa era

sinple eta erraz batean kontatzen zaigu, J . M. 켰arandiaranen ipuinetan oinarrituz ;

dozena bat ipuin plazaratu ziren sail horretan beste hainbeste liburutan .

1982an, "Sorgin" saila argitaratu zuen Elkarrek aurreko sailaren asmo eta helburu

berberekin, baina irakurlego apur bat helduagoari begira . Kasu bietan, Irakasle

Elkartearen eraginez plazaratu ziren liburuak, hots, irakaskuntzaren munduan

sentitzen zen behar bati erantzunez . Eta behar horri erantzun nahian hasi ziren

Elkar eta Erein argitaletxeak (lehena ia hamar urte lehenago sortua Iparraldean,

eta bigarrena urte batzuk lehenago besterik ez) haurrentzako liburuak plazaratzen .

켰i argitaletxe horien lana guztiz erabakiorra izan zen euskal haur eta gazte

literaturaren garapenean . Kanpoko argitaletxeak (Anaya, Altea, Argos Vergara, . . .)

beren lanak euskal merkatuan sartzen ari ziren garaian, itzulpengintza soilari
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ekiten zioten garaian, euskarazko produkzio propioa bultzatu zuten Elkar eta Erein

argitaletxeek.

1988an Ereinek Euskal leiendak izeneko bost liburuak plazaratu zituen, arestian

aipaturiko helburuak betetzeko asmoz . Herrialde bakoitzari (Iparraldea herrialde

bakatzartzat harturik) liburu bat dagokio . Itxaropena M . de Lezea da biltzailea eta

Asun 켰alzola ilustratzailea bost liburuetan . Euskal leiendak ongi irakurtzen dakien

irakurlegoari begira daude eginak, edo haur txikiei irakurtzeko .

Herri ipuinen arlo honetan Ian asko egin bada ere, eta euskal haurrei liburu

ederrak eskaini bazaizkie ere, hutsune nabarmenak edo kanpokoekiko

dependentzia ikusten da. Koloreetan eta azal gogorrekin argitaratzeak sortarazten

duen kostuaren aurrean sorkuntza baztertzen hasi da eta itzulpenaren edo

koedizioen menpe dago haur txikientzako liburugintza euskaraz, bai herri ipuinena,

bai gainerako guztia .

Kontu zaarrak.

Lehendik zeuden herri ipuinez gain, euskal literaturak altxor txiki bat aurkitu zuen

1980an ; urte horretan liburu zahar bat argitaratu zen euskaraz, Joxe Arratibelek

idatzitako Kontu zaarrak . 켰errogeita hamar urte lehenago entzundako moduan

idatzi zituen ipuin horiek Arratibelek, eta alde horretatik liburua zaharra zen,

erromantizismoaren

	

garaira eramaten

	

baikintuen

	

berriro,

	

supazterreko

kontakizunetara, sutondoaren inguruan argirik gabe ipuinak entzuten ziren garaira,

Azkue, 켰arandiaran, edo 켰arbierren garaira eramaten gintuzten ipuin horiek .

켰aina, zaharra izanik, liburu berezia zen, altxor txiki bat, gure kulturaren eta gure

ohituren zati bat ateratzen baitzuen argira . Inguruko herrialdeetako tradizioari,

kontakizunei, literaturari, atxikirik, gurea bazterturik, ezkutaturik zegoen, eta

Arratibelek, zati txiki bat behintzat, plazaratu egin zuen Kontu zaarrak liburua

argitaratzean .

"Mari Xor" ipuina irakurtzean, Grimm anaien "Marierrauskin" ezagunaren parean

euskarazko aldaera hori ikus dezake irakurleak . "Lapurren leizea" ipuinean Ali
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켰aba eta berrogei lapurrak liburuaren antza aurkitzen duen bezala . 켰aina

parekotasun horiez gain, irakurleak maila handiko ipuinekin egiten du topo : "Txerri

켰eltza" edo "Etsai zaharra eta sagarra" ipuinetan, adibidez .

Liburuko ipuinetan nolabaiteko mezua nabaritu arren (mezu erlijiosoa zenbait

kasutan, Ama 켰irjinak Mari Xorri laguntzen dionean, esate baterako; mezu soziala,

gizartearen banaketan erregeak goian mantentzean, eta abar), horrelako ipuinetan

agertu ohi diren mezuak azaldu arren, gizarte aldaketak eta denbora aldetik

dagoen tarteak gutxitu, murriztu egiten dute mezuaren eragina . . . eta era berean

indartu ipuinen balio estetikoa. Hori bai, ipuinek beren gordintasuna dute, bukaera

bortitzekin, sutan erretako sorginak, adibidetzat :
"켰erahala zabaldu zen herri guztian palazio hartan gertatu
zena . Hurrengo goizean, ogiak erretzeko labea ondo berotu
zuten, eta sorgin zahar hura hantxe kiskali zuten"
(Arratibel, 1995 a: 176) .

Liburuan dauden 22 ipuinen artean badira desoreka nabarmenak, "Aralargo

txabola" gertaera batetik dago hurbilago ipuin tradizional batetik baino, baina

"Txerri 켰eltza" oso borobila da antzinako ipuinen egiturari dagokionez . 켰adira ere

kanpoko ipuinen antza dutenak, eta ez arestian aipatutako ipuin ezagun horiekin

bakarrik; "Pernandoren zorrak" edo "Morroi azkar bat" ipuinen Txinako aldaerak

aurki daitezke 켰erdez jantziako neska liburuan (Etxaniz, 1988) .

Joxe Arratibelek (1996) 켰ilboko egunkari batean zioen bezala, ipuinen helburua

denbora ematea da, hots, entretenitzea . Eta hauek, Kontu zaarrak liburuan

agertzen diren hauek, berehala harrapatzen dute irakurlea, edo entzulea,

irakurtzeko bezala kontatzeko ere oso aproposak baitira ; egileak behin eta berriro

errepikatu izan duenez, entzun zituen bezala jasoak dira ipuinak :
"Txikitan jasotako ipuinen hari hori galdu gabe neukan eta
Joan Mari San Sebastian Latxagak esan zidan komeniko
zela idaztea, galdu ez zitezen . Halaxe, hasi eta burura
etortzen ziren bezalaxe idatzi nituen kontu zahar horiek . "
(Arratibel, 1995 b) .
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Jakina, 1980an kaleratutako Kontu zaarrak liburua antzinako herri ipuinak batzeko

joera haren barnean kokatu beharko genuke, erromantizismoak XIX . mendean -ia

bi mende lehenago- Europan sortu zuen mugimenduaren barnean . Alde

horretatik liburu horrek ez zuen berrikuntzarik ekarri euskal haur eta gazte

literaturan, baina gure tradizioa, gure kultura hobeto ezagutzeko, eta gainaera

kalitatezko produktu literarioak eskaintzeko aukera eman zigun . Azken arrazoi

horiengatik ulertu behar da 1995ean eginiko berrargitalpena Erein argitaletxearen

eskutik .

Nekazal giroa.

1981 ean Pernando amezketarra liburuaren, G. Muxikaren liburu ezagunaren,

berrargitalpena burutu zuen Joxantonio Ormazabalek. Honetan ere 50 urteko

jauzia egiten da atzerantz, baina zen garaiagatik (euskal kultura, ohitura, nortasuna

berreskuratzeko gogoa), irakurgai motagatik (kontakizun laburrak, arinak,

barregarriak) edo bestelakorik ez zegoelako, liburu horren berragitalpen ugari egin

ziren urte gutxitan, euskal liburugintzan pentsaezinezko salmenta izan zuelarik .

켰aserri giroa, nekazaritza mundua, antzinakoa, oso urruti geratzen zen

frankismoaren ondorengo gizarte industrial eta modernotik, hala ere, umorean eta

ateraldi bitxietan oinarritzen den literatura horrek, ikuspegi literario batetik ez

berrikuntzarik, ez aberastasunik dakarren literatura horrek jarraipena izan du gure

garaira arte .

Iñaki Zubeldiaren Josu Azalaren harribenturak (1986), zazpi urte zituenetik eta

baserrian bizi, praile izan eta komentuan ari zen garaia arte, Josu Azalaren

abenturak kontatzen dituen nobela, estilo horretakoa dugu . Edo egile beraren

Txerrama errudun (1994) umore klabean idatzitako nobela .

Antzinako herri ipuinen eredurari jarraituz eginiko beste liburu batzuk Asun

Arriazuk eta Eduardo Gil 켰erak idatzitako Murtxanteko lapurrak (1988) eta Patziku

Parranda (1989) ipuin bildumak dira. Kasu bietan zahar kutsua duten ipuin berriak

idatzi dituzte, ikaskizun edo moraleja ezkutatzen duten ipuinak baina narrazioa
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ongi ederturik. Ipuinen antzinakotasuna herri ipuinen tekniken erabileran ikus

daiteke, hona hemen, adibidez, "Murtxanteko lapurrak" liburuari izenburua ematen

dion ipuinaren amaiera :
"Eta handik harat, lau aita-semeak askitasunean eta denen
begiramenduan bizi ziren. Zaharrek halaxe kondatzen dute
bederen .
Eta hala ez bada hala gerta dadila ." (Arriazu, A .-Gil 켰era,
E, 1988: 49)

Ikusten denez, egileek aspaldiko ipuinetako kutsua mantendu arren, aldatu egiten

dute, berria dela erakutsiz . Kasu honetan idazleek berrikuntzak sartu nahi izan

dituzte egitura eta kontakizun zaharretan .

Ez da horrela gertatzen Antton Cazabonen Proxpero saileko hiru liburuetan . 1988

eta 1991 bitartean argitaratutako hiru liburu horietan Proxperoren istorio xelebreak

kontatzen zaizkigu, Pernandoren garai eta estilotik hurbilago dauden kontakizunak,

XX . mendeko azken hamarkadatik baino . Topiko guztiak betetzen ditu Proxperok,

tabernazalea, andrearekin istiluak, nesken atzetik begiak, hitzik egokiena ahoan, . . .

Cazabonen liburu horiek duten antzinako giroa, kontatzean irakurlearen irribarrea

besterik bilatzen ez delako, ukitutako gaiengatik, eta beste arrazoiengatik haur eta

gazte literaturari ezer ez ekartzeaz gain, atzerapausu bat dira literatur eraikuntzan,

irakurgaiaren eta literatur testuaren arteko ezberdintasuna ez baitute gordetzen .

Irakurgaiak

Irakurgaiaren eta literaturaren arteko muga argi eta garbi ikusten da, esate

baterako, Piedad Atekak 1988an idatzitako 켰ermeoko ipuinak liburuan .

켰ildumetatik at dagoen liburu honetan 11 narrazio labur dauzkagu neska-mutikoei

eskeiniak eta Fernando Loroñoren ilustrazio ugariz osatuak. Liburuaren

izenburuak 켰ermeokoak eta ipuinak direla adierazi arren, barruko narrazioetan ez

dago oso garbi zein herritakoak diren (badago bat, gainera, "Patxiren zaldi

berezia", 켰aztanen kokaturik dagoena ; hala ere, garbi dago gainerako istorioak

켰izkaian gertatzen direla, 44. orrian motor istripua izan ondoren 켰ilboko ospitalera
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eramaten dituzte protagonistak) . Narrazio zenbait ezin da literatur lantzat hartu ; ez

dira literatur ipuinak ; kronikak edo gertaera batzuen berri ematera mugatzen

baitira. "Taldea ibilaldian" izeneko kontakizunean neska-mutil batzuen ibilaldi

baten berri ematen da : prestakuntzak nolakoak diren, zer daramaten, nora doazen

eta gero beren janaria inurriek jan ondoren, nola lortzen duten meriendarako

janaria. Literatur ikuspuntutik ez dirudi oso lan aberatsa denik .

Liburuaren helburu nagusia bizkaierazko irakurgai errazak sortzea izango

litzateke. 켰ada, gainera, askotan bezala, haurrei zuzendutako mezu moralik
"Pinuaren berbak entzun ondoren, nire bihotzaren taupadak
arin arin entzuten ziran. Pinu horrek indar haundia emon
eustan eta hauxe ikasi neban : ARRISKU 켰ATEN
AURREAN, adiskideen laguntasuna baliotsua da .
켰iharamonean, nire adiskideei gabaz gertatu jatan guztia
azaldu neutsen. Eta horri esker, mendizaleen jai berezia,
berezia berezia izan zan benetan .
Herriko jende guztiak parte hartu eban eta egun zoragarria
izan zan . " (Ateka, 1988: 19) .

Liburuko hamaika kontakizunen artean desoreka handiak daude ; arestian aipatu

koadrilaren ibilaldiaren edo motorrez izandako istripuaren ondoan ("Amaia eta

Andoni gaixotetxean"), bada nobela baterako argumentua duen ipuina ere

("Taldea busturiko haitzuloetan") ; neska-mutilek haitzuloan egiten duten

aurkikuntzak -erahildako baten buruhezurra- ikerketa bat bideratuko du eta

azkenean zenbait urte lehenago gertatutako hilketa argituko .

Azken ipuina lamiei buruzkoa da, itsaslamiei buruzkoa, alegia, eta arrantzaleak

salbatzen dituzten lamiak izango dira, gainera.

Liburua, arestian esan dugun bezala, hurbilago dago irakurketa liburu izaeratik

literaturazkotik baino .

A. Lertxundiren aportazio literarioa .

Anjel Lertxundik, haur eta gazte literaturaren inguruan izan duen kezkaren eta

arduraren ondorioz, eta euskal folkloreaz egindako ikerketen ondorioz, hiru Ian
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interesgarri argitaratu zituen 1993 eta 1994 urteetan . Antzinako literatura gaur

egungo haur eta gazteei hurbiltzeko egindako saio txalogarria .

Patxiko Txerren Antero Apaolazaren nobela-itzulpen ezagunaren prestaketa egin

zuen 1993an. Aurretik ere hitz egin dugu gazteentzako nobela honetaz, duen

karga ideologikoa duelarik, gustora irakurtzen den nobelaz . Horregatik ez gara

gehiego luzatuko hemen .

1993an ere Peru eta Marixe, mila eta bat komerixe liburua plazaratu zuen A .

Lertxundik . Kontakizun tradizionala, umorezkoa, erakargarraia den horretan iturri

askotan kontsultatu ondoren egindako aukeraketa dugu. Herriko gertaerak,

munduko herrialdeetan zehar zabaldu eta ezagunak diren gertaerak daude

bilduma horretan, eta alde horretatik gure tradizioa hobeto ezagutzeaz gain ipuin

horien xarma, mezua eta interesa azaltzen zaigu . Peru eta Marixe bikote bitxi eta

hainbat herritan gaur egun ere ezaguna den bikotearen istorioetan ahozko

literaturara hurbiltzen gara, baina batez ere, umorearen mundura, gozatzeko

aukera ematen digun mundura hurbiltzen gara .

켰ere Ian guztietan bezala, A . Lertxundik literatura zaindua eskaintzen digu ;

gogoeten ondorengo lana da Peru eta Marixe, mila eta bat komerixe liburu bitxia .

Eta gauza bera gertatzen da Zarauzko udalak 1994an plazaratu eta herrian

zabaldu zuen Tresak eta kordelak liburuarekin. O.H.O. egiten ari ziren haurrentzat

eginiko liburu horretan A. Lertxundik ipuinak, pasadizoak eta pertsonaiei buruzko

narrazioak idatzi zituen estilo ezberdinak erabiliz (kazetaritza, biografia, egunkari

pertsonala, ahoz aho entzundako istorioak, . . .), horiek guztiak atzoko Zarautz

gaurko zarauztar gazteei hurbiltzeko .

Azken berriak, Lazkao Txikirenak .

Herri ipuin eta kontakizun tradizionalen atalari amaiera emateko, 1994 eta

1995ean kaleratu liburu bi aipatu beharrean gaude : Lazkao Txikiri buruz egindako

liburuak, hain zuzen ere .

1994an Lazkao txiki gizon txikiaren haunditasuna lana plazaratu zen :
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"Lazkao Txikik bere bizitzan zehar sortu edo bildutako
pasadizo, ateraldi eta txiste entzutetsuenak aurkituko
dituzu liburu honetan . Herriz herri, han eta hemen eta
lagunartean, umore jatorrean gogoratutakoak jasotzen dira
hemen." (Mendizabal-켰arandiaran, 1994: 5) .

Hitz horiekin azaltzen da antologia horren nondik norakoa. Lazkao Txikiren

senideek egindako liburua .

Ormazabalek egindako liburuan, berriz, Lazkao Txikiren bizitzako pasadizoak

agertzen dira, bertsolari eta lagunekin izandako agerraldi, solas eta abarretakoak .

"Txiste eta xelebrekeriak" atalaren aurkezpean, honako hau dio J . Ormazabalek:
"켰aina bertsolari izateaz gain, trebea zen benetan txisteak
kontatzen ere. Ondoren datozen hauek dira berak han eta
hemen kontatu ohi zituen batzuk." (Ormazabal, 1995: 65) .

Hots, kasu batean nahiz bestean pertsonaia baten inguruko istorioak, txisteak,

ateraldiak, eskaintzen zaizkigu .

Lazkao Txikiren bi liburu hauekin, aurretik aipatu izan dugun bezala, umorea, bat-

bateko irribarrea bilatzen da irakurlearengan . Horixe litzateke liburu horien

balorea, baina literaturtasun aldetik, ez dute ekarpen handirik euskal haur eta

gazte literaturan . Izan ere, salbuespenak salbuespen, literatura tradizionalaren

aldetik, atal honetan ikusi dugun literaturatik, ez zen aportaziorik egin literaturaren

berrikuntzan edo aurrerakuntzan .

ERREALISMO FANTASTIKOA .

Fantasiaren barnean Errealismo fantastikoa deituriko literatur korrontea dugu haur

eta gazte literaturan, Caterina Valrlu ikerlari katalanak honela definitzen du

korronte hori :
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relat elements -personatges, poders, llocs,

	

etc.-
meravellosos o màgics no necessàrŕament relacionats amb
la tradició popular . " (Valriu, 1994: 147) .

켰izi dugun errealitatearen isla den literatur korronte horretan, elementu

fantastikoak (pertsonaia, botereak, lekuak, . . .) ematen dio berezitasuna . Antzinako

herri ipuinen antzera, fantasiak garrantzi handia du ; egileak argumentuaren

eraikuntzan zutabe nagusienetarikoa izango du fantasia hori . Jakina, elementu

fantastikoak areagotu egiten du idazlanaren fikziozkotasuna, eguneroko

bizitzarekin izan daitezkeen parekotasunak, antzak, alde batera geratzen direlarik .

켰aina baztertze edo alboratze horrek, idazlanari ironia eta egoerak muturretatik

erakustea ekartzen dituen alboratze horrek, eguneroko errealitatea islatzeko balio

du. Gizarte mailako kritikak, argiago eta ageriago agertu ohi dira literatur korronte

honen baitan . Alde horretatik, gure eguneroko errealitateaz eginiko gogoeta dela

eta, eguneroko errealitatea islatzeko duen balioa dela kausa, korronte honetako

zenbait liburu errealismotik oso hurbil dauzkagu . Ch . Nóstlinger-en lanetan,

adibidez; edo G. Rodari idazle italiarraren Tarta hegalaria (1988) liburuan, esate

baterako, hegan egiten duen tarta erraldoi baten inguruan eraikitako liburuan,

gizartearen militarizazioari eginiko kritika agertzen zaigu ; nobelan tarta hegalariak,

elementu fantastikoak, pisu handia du, baina hori aitzakia bat besterik ez da

tartaren inguruan pertsona eta agintari ezberdinek hartzen dituzten jarrerak

azaltzeko . Hori guztia haurren naturaltasunetik eta inozentziatik kontatua, eta

umorea nagusi delarik .

Euskal haur literatur modernoaren hasierak errealismo fantastikotik etorri ziren

80ko hamarkadaren hasieran . 1981 ean Anjel Lertxundik Tristeak kontsolatzeko

makina idatzi zuen, fantasia eta errealitatea nahasiz . Liburuari izenburua ematen

dion ipuinaren kasuan, adibidez, Tolosa inguruan jendearen penak eta negarrak

baztertu nahi zituen Andolin Irakin ikerlariaren asmakuntza bitxi bati buruz ari zaigu

egilea: tristeak kontsolatzeko makinaz . Jendearen penen zergatiak entzun ondoren

konponketa ematen die makinak .
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"켰aloi internazionala" ipuinean, aldiz, bizitzan aurrera egiteko sufrimenduaz eta

konstantziaz ari zaigu baloia ; hasieran sufritu nahi ez duena, "baloi hari min

ematen zion ostikada bakoitzak eta ahal bezain laster ihes egiten zuen futbol

zelaitik" (Lertxundi, 1981 : 66), baina azkenean internazionala izateko prest

dagoena edozein kolpe, edozein ostikada jasotzeko :
"Munduko baloi hoberena izan nahi zuen, mundialak jolastu
nahi zituen, eta sekulako ipurdikoak, ostikadak eta
masailekoak jasan beharko zituen internazionala izan nahi
bazuen." (op . cit. : 70) .

A. Lertxundik, liburu horren bidez eta hurrengo urtean kaleratutako Gizon kabalen

piurak (1982) liburuaren bidez modernitatea ekarri zion euskal haur literaturari .

Idazlan erromantiko, klasiko edo kostunbristen aurrean, gaur egungo gaiak, berriak

eta egunerokoak ekarri zituen euskal haur letretara . Fantasian oinarriturik, tresna

edo pertsonaia fantastikoen bidez ikusi ahal izan dugun bezala, errealitatea

islatzen saiatu baitzen .

켰errikuntza hori euskal haur literaturgintzan beste idazle baten esku ere etorri zen,

켰ernardo Atxagaren Nikolasaren abenturak eta kalenturak (1980) eta Ramuntxo

detektibea (1980) lanetan, baina batez ere Chuck Aranberri dentista baten etxean

(1982) ipuinaren bidez. Haur batek dentistari egiten dion bisitaldia kontatzen duen

ipuin horretan, idazlea dentistak sortarazten duen ikaraz baliatzen da haurraren

fantasiak plazaratzeko :
"Ohe gaineko koltxan -hari txuriz bordaturik- gizon baten
irudiak far egiten zuen, far, far, ja, ja, ja, far egiten zuen
bere dentadura guztia nabarmen utziz (. . .) Ohe aurreko
horman tiburoi buru bat zegoen zintzilika . Ahoa zabalik
zuela garbi ikus zitekeen itsasoko printze horren hortz eta
hagin zientoa. Enpasteak, puenteak, protesiak, urrezko
txapak. . . denetarik zegoen dentadura ugari bezain zorrotz
hartan." (Atxaga, 1982: 24) .

켰entistarenean eginiko egonaldia abenturazko ibilaldi bat balitz bezala aurkezten

digu egileak ; Chuck Aranberrik hainbat pertsonaia bitxi aurkituko ditu pasilo eta
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geletan, ihes egingo du eta kardantxilo batekin elkartu, . . . Chucken abentura horien

guztien amaiera iratzartzearekin batera etorriko delarik .

Idazleak errealitatea eta fantasia, biak elkarren ondoan, azaltzen ditu, haurrak ikusi

eta entzundakoa alde batetik, eta ametsak bestetik . 켰aina bi mundu horiek loturik

daude, bata bestearen jarraipena izateaz gain, bateko elementuak bestean ere

agertuko dira . Konbinaketa horretan, uztartze horretan datza Atxagaren ipuinaren

lorpena haur literatur Ian bezala .

Hasieretako idazlan horien ondoren itzulpengintzatik etorri izan dira errealismo

fantastikoko idazlan ugari euskal letretara ; G. Rodariren aipaturiko Tarta hegalaria

horretaz gain, Jolas egiteko ipuinak (1981), Telefonozko ipuinak (1983) edo

Gelsomino gezurtien herrian (1987) liburuak dauzkagu . Azken honetan, esate

baterko, Gelsominoren tenore-ahots berezia dugu elementu fantastikotzat hasiera

batean, eta gero gezurtien herrialdea bera .

R. 켰ahl idazle britaniarraren lanetan ere elementu fantastikoak aurki ditzakegu ;

Matilda (1993) liburuko protagonista den neskatxak, adibidez, honako dohaiak

ditu :
"Hiru urte bete zituenerako, Matildak berak bakarrik
irakurtzen zekien, etxean zituen egunkarien eta
aldizkarien bidez ikasita. Lau urterekin etenik egin gabe
irakurtzen zuen eta liburuak edukitzeko gogoa berez erne
zitzaion. "(켰ahl, 1993: 11) .

Matildari, bere inteligentzia apartak problemak ekarriko dizkio helduen jarrera itxiak

direla medio, beraz, egoerari eta guraso, irakasle eta heldu petralei bere ahalmen

bereziaz aurre egingo die. Umore ikuspegi batetik kontatuta, haurren eguneroko

bizitza agertzen da 켰ahien liburuetan. Helduen aurrean haurren aldeko apostua

egin duen idazle honen lanetan gertutasuneko istorio miragarriak aurki ditzakegu .

Ekologia, familiaren egoera, askatasuna . .. bezalako gai errealistak, eguneroko

errealitateari lotutako gaiak, fantasi ukitu baten bidez azaltzen zaizkigu askotan . M.

Ende idazlearen Momo (1988) idazlanean denboraren kontrola, gaur egungo
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gizartearen nahi aseezina, ekologia bere zentzu zabalenean dugu nobelaren gai

nagusiena . Momo, azken urte hauetan argitaratu izan diren beste idazlan asko

bezala, errealismo fantastikoaren eta eguneroko errealitatearen korronteetan koka

daitekeen nobela da. Fantasiaren erabilera errealitatea islatzeko, gure

gertutasunera errazago hurbiltzeko teknika gisa . Literatura, fikzioa, errealitatea

erakusteko erabili izan ohi den bezala .

켰ertako idazleen artean ere, errealismo fantastikoa askotan erabili izan da azken

urte hauetan . 80ko hamarkadaren hasieran, ikusi dugun bezala, eta 1995eko

abenduan kaleratutako liburuetan ere, korronte horretan koka daitezkeen

idazlanak dauzkagu euskal haur eta gazte literaturan .

Juan Martin Elexpuruk, Marea biziak zozomikotetan (1991) ipuinean, euskal

tradiziotik datorren kontakizuna darabil abenturazko liburu batean . Zozomikoteen

azalpen "mitologikoan" oinarrituta, uholde batzuen inguruko abenturak kontatzen

dizkigu idazle bergararrak .

Xabier Mendiguren Elizegik Joxeme gerrara daramate (1992) lanean, berriz,

armaden eta militarizazioaren kontrako ipuina aukezten digu. Joxeme behartu

egiten dute gerrara joatera, nahiz eta bera gerren kontra egon, eta ohelikoptero

bereziak -elementu fantastiko horrek- salbatuko du Joxeme .

G. Markuletaren Asier eta egia gurutzatuen liburua (1995) ipuinean, elementu

miresgarria, liburu bitxia, izango da ipuinaren nondik norakoa eta protagonistaren

galderen erantzuna emango dizkiguna . Asierrek bere aitonaren gaztaroa

ezagutuko du liburu miresgarriaren bidez, aitonaren bihotza urratu zuten

gertakarien berri izango du . Izan ere, maitasuna eta intolerantzia dira ipuinaren

zutabe nagusiak . Amodio istorio bat eta ezagutzen ez dugunari, kontrolatzen ez

dugunari diogun ikara eta arbuioa . Gerardo Markuleta poetaren ipuin honetan

testuaren erritmoa eta istorioarena batera doaz, astiro, patxadan, zehaztasun

guztiekin gozatzeko aukera emanez, testuaren poetikotasuna dastatzeko moduan .
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Elementu fantastikoa erabili beharrean, protagonista fantastikoa duten ipuinak ere

badira, Grigor eta erlearen ipuinetan gertatzen den bezala . Erlea mutilaren lagun

izanik animalien munduak erakutsiko dizkio . Egunez parke batean (1993) liburuan

animalia txikien mundua, Gauez zoo batean (1994), handiena. Hala ere, ipuin

hauetan, eta 켰enboraldi bat ospitalean (1995) izenekoan ere, gizakion harreman,

beldur eta jarrerei buruz ari zaigu idazlea . Heriotzarekin borrokan egongo da

Grigor Gauez zoo batean ipuinean, istripu baten ondoren koma egoeran

dagoelarik, haurrak duen amets antzeko kontakizuna izango da liburuaren nondik

norakoa .

Jon Arretxek Hakuna Matata (1995) bidaia liburuan, aldiz, herrialde ezberdinetako

berri eta hango bizimodua azaldu eta gero, gertakari fantastikoa tartekatzen du

ipuinean. Etxeko neska gaztearen arima, emazte salmentetatik bizi den gizona . . .

testuak sinesgarriak dira, bidaiaren kronika, intimista, pertsonala, egunkari ezkutu

bateko kronika beharbada, baina sinesgarriak harik eta irakurleak fantasiarekin,

ustegabearekin, harrituko duen gertakariarekin topo egin arte .

Atxagak, Astakiloak jo eta jo (1993) idazlanean, protagonisten nortasunarekin

jokatzen du fantasia ukitua emateko. Astakilo batzuk baitira gure gizartean,

eguneroko errealitatean, bizimodu arruntean koka daitezkeen gertakarien

protagonistak ; hori bai, musika banda osatzen duen astakilo taldea . Italian,

Arabian, New Yorken eta beste hainbat tokitan arituko diren musikari hauen izaera

dugu ipuinetako bitxikeriarik aipagarriena .

Egia da fantasiaren erabilera haur eta gazte literaturan, mundu erabat fantastikoa

islatzeko (Ilun (1987) edo Amaigabeko historian (1990) nobeletan, esate

baterako) baino gehiago, gure mundua, gure gizartea, hobeto ezagutzeko eta

hobeto azaltzeko erabiltzen dela . Ironia, kritika, satira . . . konparazio eta muturretako

egoeretatik askoz ere argiago ikusten dira, askoz ere zuzenagoak dira . Gainera,

umore kutsua eman nahi izanez gero, haur eta gazte literaturan sarri gertatzen den

bezala, eraginkorragoa da fantasia ukitua izanik .
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ZIENTZIA FIKZIOA.

Etorkizunean kokaturiko istorio fantastikoak XIX . mendean hasi ziren argitaratzen,

Jules Vernek zientzia fikzioa ekarri zuenean gazte literaturara . Etorkizunean

gertatutakoa eta sinesgarritasuna ematen dion zientifikotasuna eskatzen zaizkio

zientzia fikzioko testuei, eta alde horretatik, literatur korronte horren baitan

euskaraz oso gutxi egin da .

Komikietan "Alfer" saileko istorio gehienak espazioan daude kokaturik ; airontziak,

gerla hegazkin modernoak, izarrez izar dabiltzan airautobusak, eta abar aurkitzen

ditugu komiki horietan . Horixe izango litzateke, beraz, lehenengo hurbilketa

zientzia fikziora .

켰aina narratiban, korronte horretako lehen nobela irakur ahal izateko, Jules

Verneren itzulpenetara jo behar dugu, edo sorkuntzaren kasuan,1990a arte itxaron

behar dugu euskal haur eta gazte literaturan. Urte horretan 2.061 : antzinako

kronikak Txilikuren liburua plazaratzen da . XXI . mendearen erdialdean libururik ez

dagoelarik eta, gazte batzuek liburua zer den ikertu beharko dute ; ikerketa hori

burutzen duten bitartean jazotakoak izango dira nobelarik nondik norakoak :
"켰eno ba, lan hau egiterakoan, liburu bat zer den adierazi
nahi genuen eta egia esan behar baldin badugu, franko
kosta zaigu hori egitea : 2061 . urte hartan, orain 2063.
honetan bezalexe, nahiko ahaztuta zeuden liburuak eta ia
inork ez zekien zer zen hori . . . " (Txilŕku, 1990: 6) .

Harkaitzek eta Itsasok jendea aurreko hiru garai ezberdinetan nola bizi zen

ezagutuko dute, 1912an, 1956an eta 2020an hain zuzen, zer nolako bizimodua

egiten zuten, zer nolako ipuinak zeuden garai haietan, . . . hori guztia beren garaiko

ikuspegitik .

2.061 : antzinako kronikak etorkizunetik oraina adierazteko modu horren bidez,

geroko gizartea eta oraingoa konparatzen ditu . Txiliku gizartean, eboluzioan,

modernidadearen aldaketetan eta etorkizuneko asmakizunetan oinarritzen da
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zientzia fikziozko nobela hori egiteko, euskal haur eta gazte literaturan sorturiko

lehenengoan .

Joanes Urkixoren Shangai Tom espazioko zaindaria (1992) nobelan, aldiz,

abentura da nobelaren elementurik garrantzitsuena, abenturak 켰algon Ill urrutiko

planetan . Oraingoan, idazleak etorkizun horretako errealitatea islatzeko egin duen

lana azpimarratu behar da ; eguneroko bizitza, jakiak, garraio mota ezberdinak,

armagintza, komunikatzeko tresnak . .. elementu horiek guztiek beste errealitate

batera garamatzate .

켰ena dela, bai J . Urkixoren kasuan, bai Txilikurenean, ez da ikusten zientzia fikzioa

benetan sinisgarria eta hurbila, posiblea, egiten duen zientifikotasunik. 켰este garai

batean kokatu dituzte pertsonaiak, Txilikuk bikote bat, Urkixok borrokalari bat, eta

gizarte hori nolakoa izan daitekeen asmatu ondoren, garatu dute argumentua .

Askoz sinesgarriagoa da, adibidez, Gudrun Pausewang idazle alemaniarraren

Hodeia (1991) nobela; istripu nuklear baten ondorengoak kontatzen dituena, edo

G. Rodariren Tarta hegalaria (1988), ikertzaile nuklear baten hutsegiteak

sortarazten duen egoera bitxi eta barregarria . Ugariak dira itzulpenetan, azken urte

hauetan agertu izan diren antzeko egoerak, baina Pausewangen eta Rodariren

nobela horiek ekologiaz edo militarismoaz hitz egitean komentatuko ditugu . Izan

ere, eta itzulpenetan batik bat, eman dira zientzia fikzioaren inguruko gaiak, baina

kasu guztietan gaur egungo errelitatearen kritika egiteko .

Zientzia fikzioa euskaraz oraindik sortzeko dugun literatur korrontea da ; helduen

literaturan ari dira salo batzuk egiten (Inaki Irazabalbeitiaren Arrotza paradisuan,

1991, adibidez) baina oraindik asko falta zaigu .
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1 . 2 - ERREALISMOA .
Fantasiaz gain, errealismoa ere presente dago haurrentzako literatur liburgintzan .

Abenturazko nobela ezagunak, laguntaldearen inguruan eraikitakoak, nobela

historikoa edo azken hogeita hamar urteetan zabaldu den errealismo kritikoa, oso

presente daude haur eta gazte literaturan . Lehenak, gainera, lehendik ere

ezagunak izanik, gizartea hobetzearren azken urteotan egindako literaturak

berrikuntza handiak ekarri ditu euskal haur eta gazte literaturara ; berrikuntzak

idazkeran eta tematikan .

켰eraz, errealismoaren barnean, abenturazko liburuak, umorezkoak, nobela

historikoa, poliziakoa eta errealismoaren inguruko korronte ezberdinak aztertuko

ditugu .

A켰ENTURAZKO LI켰URUAK

Hasiera batean helduentzat idatzia izan arren, haur eta gazteek irabazitako

literaturaren artean abenturazko liburuak dira nagusi . J . Verne, Stevenson, Salgari,

eta abarren lanak erakargarriak gertatu zaizkie gazteei ; bestelako errealitate eta

munduetara hurbiltzeko tresna aproposa izateaz gain, argumentuak, narrazioaren

bizitasunak, ekintzen ugaritasunak asetu egin dituzte gazteen nahiak .

Abenturazko liburuak ditugu, beraz, haur eta gazte literaturako korronte

zaharrenetako bat ; baina zaharra izan arren ez horregatik antzua . Euskal haur eta

gazte literaturan abenturazko liburu horien ugaritzea eman da azken urte hauetan,

itzulpen arloan zegoen hutsunea bete nahian, eta sorkuntzan berriz, irakurlearen

entretenigarritasuna bilatzeko asmoz .

Jules Verneren liburu batek, Migel Strogoff (1979) izenekoak, eman zion hasiera

Elkar argitaletxeko "Itzul" sailari 1979an ; geroago etorri ziren egile berberaren

beste zenbait Ian : Grant kapitainaren semeak (1981), Hambost urteko kapitaina

(1981), Munduaren azken muturreko faroa (1981), . . . ; eta baita ere literatura
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unibertsalean klasikotzat jo izan diren hainbat nobela : Osaba Tom-en etxola

(1980), Oihanaren liburua (1981), Korsario beltza (1982), . . . Euskal haur eta gazte

irakurleak mundu zabalean ezagunak ziren idazlan horiek ezagutu ditzan,

itzulpengintzaren bideari ekin zitzaion . Euskal irakurleak nobela horien corpus

aberats bat euskaraz izateko asmoz ekin zitzaion haisera batean 80ko hamarkada

horretan . Hamabost urte beranduago, Itzultzaileen Elkartearen eta Jaurlaritzaren

arteko akordioari esker "Literatura Unibertsala" sailean horietako beste nobela

askoren itzulpen oso eta zainduak aurki ditzakegu . Stevensonen Altxor uhartea

(1991), Kiplingen Kim (1990), Swift-en Gulliver-en bidaiak (1990), Mark Twainen

Huckleberry Finn-en abenturak (1990), esate baterako, daude "Literatura

Unibertsala" sailean .

Itzulpenekin batera sorkuntza garatu zen abenturazko liburugintzan . 1982an, Elkar

argitaletxeko "Perkax" sailari hasiera emanez, Iñaki Zubeldiak Euskaldun bat

Marten (1982) ipuina kaleratu zuen . Liburuaren izenburuak dioen bezala Martera

doan haur baten abentura kontatzen da bertan, Zarautz inguruan lurreratzen den

ovni batean sartu eta Martera doan Unai gaztetxoarena, alegia .

Antzeko zerbait gertatzen zaio Kaskarintxori, Mariasun Landa eta J . Ormazabalek

idatzitako ipuinaren protagonistari, globoek zerura igo eta Afrikaraino eramaten

dutenean . Kasu bietan bukaera zoriontsua dugu (Unai alkate izendatuz, esate

baterako), protagonistak beste munduak ezagutzen dituzte eta gurearekin

konparatu ; konfidantza, laguntasuna, adiskidetasuna eta antzeko sentimenduek

ere laguntzen dute arestian aipaturiko bukaera zoriontsu horretan .

Goiko kasu bietan bezala, zenbait idazleren aurreneko lanak abenturazkoak izan

dira. Are gehiago, euskaraz badira gaztetxo batzuen abenturazko nobelak

argitaratuak. 1982an Nire ibilaldiak nobela plazaratu zuen Mertxe Olaizolak, 13

urte zituenean idatzitako idazlan horretan kazetari baten memoriak, abenturazko

memoriak kontatzen ditu Olaizolak .
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Arantxa Mendieta gazteak, bestalde, 1989an kaleratu zuen El 켰orado-ren bila

nobela . XVI . mendean, Felipe II .aren garaian, Inglaterrako eta Espainiako interesen

arteko borroka garaian kokatzen den nobela poliziakoa .

Aitor Arana idazleak Afrikako semea (1991) nobelarekin irabazi zuen Azkue saria

1990ean . XVIII . mendearen erdian kokaturik dagoen nobela horretako protagonista

nagusia Osanbo izeneko gazte afrikarra dugu . Gaztetan bahitu eta gero eskiabu

trafikatzaileei saldua den Osanbok ekaitzak itsasoan, piraten erasoak, matxinadak,

gosetea, . .. jasan behar ditu bata bestearen ondoren .Gertakariak, abenturak,

etengabeak dira eta erritmo arina emateaz gain interesa mantentzen dute .

켰izitzaren eztia eta ozpina, maitasuna eta gorrotoa, sentituko ditu Osanbok,

Salgari, Stower edo Stevensonen nobelen kutsua duen Afrikako semea nobelan .

Hiru urte beranduago, 1994an, A. Aranak Urtegi misteriotsua nobelan abentura,

misterio eta elementu mitologikoekin batera, erabiliko du . Anaia bizkia galdu duen

gazte baten egoeratik abiatuz eraikitako nobela honetan, Mikelen barneko arazo

horietan ez da gehiegi sakontzen, abenturarako aitzakia bat baino ez baitira .

Mikelek ez du hitzegiten Ikerren heriotzaren ondoren, Iker urtegian ito zenetik, eta

bertara joateko debekua izan arren Mikelek badaki bi izaki berezi bizi direla urtegi

misteriotsuan . Mutikoa eta bere aitonaren arteko harremana, urtegiaren inguruko

ikerketa eta izaki bitxiekin duten topaketa lirateke liburuaren interesgune nagusiak .

Urtegi misteriotsua pertsonen barne arazoei buruzko gogoeta egiteko baliagarria

izan bazitekeen ere, abenturaren aldeko apostua egin zuen idazleak, testu

irakurterraz eta entretenigarriaren aldekoa, hain zuzen .

Euskal Herriko emigrazioa gaitzat hartuz beste bi nobela interesgarri kaleratu dira

azken urteotan : Txilikuk idatziatako indianoa (1993) eta Aingeru Epaltzaren Lur

zabaletan (1994) . Lehenengoa karlistadetan galtzaileen taldekoa suertatu zen

Joanes artzainaren istorioa dugu . Gerra galdu, lapurretan aritu eta Ameriketara

joandako artzainaren pasadizoak kontatzen dira ; han eta hemen, oihanean eta
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켰uenos Airesen, indioen artean, eta abar . Indianoa, gure herriko errealitatetik

abiatuz eginiko abenturazko nobela klasikoa dugu, XIX. mendeko nobela

argumentuari kasu eginez, kontaketa berriz, Mila gau eta bat gehiago ezagunaren

antzekoa dugu .

Aingeru Epaltzaren nobela ere abenturazko klasikotzat har genezake . Ameriketara

doazen bi artzainen abentura etengabeak kontatzen baitira nobela osatzen duten

orri guztietan . 켰irua aurreratu ondoren Lapurdin jasan duten lapurretatik hasita,

untziko motina, hurakana, esklabuei ihes egiten laguntzea, urre biltzaileekin

izandako gaizki ulertzea, urre sukarra, artzain bizimodua Ameriketan eta azkenik

indioekin topaketa . Koktel horrek abenturazko nobela klasikoetan ematen zen

erritmo bizia eta gertakari ugarien antza du . Narratzailea, aldiz, lehen pertsona da

kasu honetan eta denboran flash-back ugari egiten ditu (lehen zatian, batez ere) .

Liburuaren hasieran bertan, nabaritzen da hori :
"Pello goseak ernatu du . Etxean zegoela ari zen ametsetan,
eta bildots izterra, amak prestatua, mau-mau iresten ari
zela. Ezpainak milikatu ditu bildotsaren zaporea ez
galtzeko, baina ez, ezpainetan, ahoan, ezaren zapore ozpina
baizik ez da .
Sumindua, begiak ireki ditu .
Eguzkiak ez du oraindik zelaiaren zabala argitu . " (Epalza,
1994: 11) .

1950eko hamarkadan, eta batez ere Enid 켰lytonen eraginez, laguntaldea izango

da abenturazko liburuetako protagonista . Pertsona bakarra izan beharrean, gazte

talde bat dugu abenturetan murgiltzen dena. "켰ostak" sail arrakastatsua dugu

laguntaldearen eredu zabalduena: Lau neska-mutil eta beren txakurra misterio,

intriga eta abenturez jositako gertakarietan ikusi ahal izango ditugu . Antzeko

ereduari jarraituz, ustegabean misterio edo gertakari bat aztertzen arituko diren

gaztetxoek amaiera zoriontsua bilatuko dute . Pertsonaien karakterizazio handirik

gabe, ekintzei garrantzia emanez, korapiloa egiten eta ondoren askatzen aritu da

irakurlea nobelen orriak irakurri ahala .
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Erich Kastner-ek erabili zuen laguntaldea Emilio eta detektibeak (1928) nobelan

hogei bat urte lehenago, baina euskal haur eta gazte literaturan nahiz eta zenbait

itzulpen egon (aurretik aipatutako liburuak edo Sorribas eta Carbó idazle

katalanen Ketxusen zooa (1980) eta Hamarreko laguntaldea (1982), edo

laguntalde modernoa, hiri handiko laguntaldearen eredu bilaktu diren S . E. Hinton-

en Errebeldeak (1988) eta Kaleko legea (1989) liburuak), Andoni Sarriegik Kabri

(1983) nobela kaleratu arte ez dugu laguntalderik . 1954an Euskal Herriko herri txiki

batean kokaturiko nobela horretan orduko giroa islatzen da, eskolan ematen zen

errepresioa, esate baterako, baina batez ere gazte koadrila baten abenturek

osatzen dute liburuaren lehen zatia ; ibaian jolasean, baltsak eraikitzen, frontoian

eta futbol zelaian gertatutakoak, kalearen jabetza lortzearren koadrilen arteko

borrokaka, jaiak, . . . Ondoren, laguntaldea utzita, protagonistaren bizitza kontatzen

zaigu 켰onostian, lapurretan, atxiloturik, eta abar . Kabri horren lehen zatia

laguntaldeen korronte horretan sartuko litzateke .

Urte batzuk beranduago, Pako Arisitiren lanetan aurkitzen dugu berriro

laguntaldea . Martinello eta sei pirata (1986) edo Zazpi pirata balsa batean (1987)

liburuetan herri txiki bateko haur koadrila baten abenturak kontatzen ditu Pako

Arisitik ; lehenengo liburuaren izenburuaren azpian "(abenturak)" irakur daitekeen

bezala, bigarrenaren azpian "(Martinelloren abenturarik politenak)" ikusten da .

Pako Aristik gertakari ezberdinak kontatzen ditu Martinello eta sei pirata liburuan,

"Amabirjina pintatu zuen mozkorra", "Kanposantuko eskeletoekin burrukan" edo

"Kardantxuloak harrapatzen" dira kapitulu batzuen izenburuak . Herri giroan

kokaturik, gaztetxoen barrabaskeriak, asmoak, ametsak eta bihurrikeriak agertzen

dira abentura asmoekin batera . Pirata izan nahi duen laguntaldea eta horretarako

balsa bat prestatuko duena, esate baterako, edo txoriak harrapatzen, misterioak

argitzen . . . :
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"( . . .)Kotxeraka joango gara eta Kotxerako argien misterioa
deskubrituko dugu.
켰ihar abentura beldurgarriak izango ditugu. Amari papera
idatzita utziko diot badaezpada ohe gainean . Ez jakin

kotxerako argi horiek zer izango diren." (Aristi, 1986 : 64) .

Joxemari Iturraldek ere pertsonaia baten inguruan eraiki du bere haur eta gazte

liburugintza: Risky. 켰aina Risky baldin bada istorioak kontatzen dituena, egia da

bere koadrilakoak, batzuk behintzat, ageri direla zenbait abenturatan, Vetierron

Gomaxekin batera mozkortzen denean, edo Gomax eta Txomilorekin ari denean

balnearioan, adibidez. 켰aina, zalantzarik gabe, laguntaldea bere osotasunean da

protagonista Sute haundi bat ene bihotzean (1994) liburuan, sute misteriotsu

batzuk ikertzea erabakitzen dutenean . Gomax, Enriko eta Juan Inazio Riskyren

lagunak dira eta Londresen nago aitonarekin (1987) liburuan izan ezik, gainerako

guztietan, gutxi edo gehiago agertzen dira. Alde horretatik pertsonaien

karakterizazioa egina dago, bakoitzaren izaera eta jokamoldea . 켰eren arteko

harremanak, armiarmasare bat osatzen doaz liburuetan zehar, 1994an kaleratu

ziren Lau bizikleta urrutira joateko eta Sute haundŕ bat ene bihotzean liburuetan

laguntalde tinkoa eratu arte .

Azken urte hauetan abenturazko nobeletan idazkera eta estilo aldetik nabaritu dira

aurrerapen handienak. Gai fantastiko edo topikoen ondoan, Euskal Herriko historia

ere erabili izan da abenturen bila, gaiaren garapenak gure herriaren historia, gure

arbasoen egoera eta jokaera hobeto ulertzen laguntzeko . 켰aina hori garrantzitsua

eta berria baldin bada euskal haur eta gazte literaturan, azpimarragarria da

gaiaren, istorioaren erabilera literatur testu aberatsagoak sortzearren ; estilo,

teknika, denboraren tratamendua, egoeren deskribapenak, eta abar egiterakoan

aurrerapausuak ematearren euskal literaturan .
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UMOREA

Umorea omen da haurrarengana hurbiltzeko era egokienetariko bat, baita

irakurtzen hasten ari denari edo irakurtzea kostatzen zaionari eskaintzeko ordaina

ere .

Haur eta gazte literaturako ezaugarrietako bat umorea dugu, beti presente ez

badago ere, haurrentzako liburuetan maiz aurki dezakeguna. 켰atzuetan

irakurketaren helburu nagusi delarik, besteetan bestelako ideiak, mezuak edo

gertakariak haurrei era atseginago batez eskaintzeko asmoz, Tarta hegalaria

(1988) nobelan ikusi dugun bezala .

Irabazitako euskal literaturan ere, Abarrak (1918) edo Pernando Amezketarra

(1927) gerraurreko liburuak bezala, umorearekin aurkitzen gara . Izan ere, euskal

haur eta gazte literaturan konstante bat da umorea . Zirikadak (1960), Ipuin barreka

(1959), Purra! Purra! (1953) eta abarretan irakurlearen irribarrea bilatzen zen,

atsegin eta plazerra, une gozoa irakurketan .

1980ko hamarkadaren hasieran "Sor" saila argitaratzen hasten denean, Abarrak

(1981) eta Pernando Amezketarra (1981) liburuekin plazaratzen da . Herri ipuinei

buruz aritu garenean aipatu dugun bezala, baserri giroko ateraldi xelebre eta

nekazariaren bizkortasunean oinarritutako umorea dugu liburu horietan . 1994ko

abenduan kaleratutako Txerrama errudun liburuan gertatzen denaren antzera,

azken honetan txerrama eta bere txerrikumeak direlarik protagonistak .

Egia da haurraren irribarrea bilatzen dela egoera xelebreak aurkeztuz, Pello

Añorgak Pottoko (1984) eta pertsonaia horren gainerako liburuetan egiten duen

bezala, baina egia da ere, euskaraz sortutako lanen artean ez dugula irakurlearen

konplizitate hori lortzen ezta bilatzen duen nobelarik . Hari bati jarraituz, argumentu

bat eraikiz eginiko umorezko nobelak egon badaude euskaraz, baina itzulpenen

bidez ekarriak . Kutsidazu bidea, Ixabel (1994) eta Zorotariko euskal hiztegia

(1996) Sagastizabalen liburuak gazte eta helduen literaturaren artean kokatzen

dira, muga irristakor eta mugaezin horretan . Lehena, baserri batean euskaldun
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berri baten gorabeherak kontatzen dituen nobela ; eta bigarrena egileak asmaturiko

umore-hiztegi bitxia. Lan horietaz aparte, euskal haur eta gazte literaturan ipuin

edo gertakari xelebreak baino ez daude .

Itzulpenen artean Nikolas txikiren abenturak osatzen dituzten bost liburuak dira

ezagunenak. Goscinnyk idatzita eta Sempéren ilustrazioez lagunduriko liburu

horietan haurren inozentzia, jakinmina edo laguntzeko nahiaren azpian, benetako

barrabaskeriak, bihurrikeriak eta gaiztakeriak azaltzen dira. Helduok haurren

munduaz dugun uste eta ezagutzatik abiatuz, behin eta berriro errepikatzen diren

egoera barregarriekin egiten du topo irakurleak . Nikolas txikiren liburuen arrakasta

aztertzen hasiz gero, idazlearen estilotik hasi beharko genuke : errealista, lehen

pertsonan kontaturiko istorioak dira eta haur baten hizkera, izaera eta pentsaera

islatzen dute . Liburuetan ukitzen diren gaiak ere, egunerokotasuneko gaiak dira :

eskolan atera beharreko argazkia, txakurra etxera daramatenean, oporretan

hondartzan egindako zuloak, txirrindula oparitzen diotenean, gaisorik dagoenean

ohean, . . .

Goscinnyren idazlanetan ateraldia edo esaldi bitxia bilatu beharrean, egoeretan

aurkitzen da umorea . Irakurleak lerroak pasa ahala egoera nola konplikatzen den

eta nola amaitu den bilatzen duen bitartean, irribarrea ezpaineratzen nabarituko

du .

켰ick King-Smith idazle ingelesak ere egoeretan bilatzen du umorea, Sir

Itzulipurdikari (1995) nobelan zaldun koldar bat dugu, adarbakar bat zalditzat eta

lehoi bat laguntzat dituen zalduna . Sir Itzulipurdikariren inguruan eraikitzen joango

den lagun taldeak bideratuko ditu honen urratsak amets hutsak zirenak egia

bilakatu arte . Irakurlearen konplizitatea eta gertakarien nondik norakoa

beharrezkoak dira liburuak duen ironiaz, zaldunen garaiaz eginiko gogoeta

ironikoaz disfrutatzeko . Erdi Aroko ohiturak eta usteak, tradizioak eta topikoak

plazaratzen ditu nobelatxo honek, baina guzti-guztietan azpijokoa, azpimezua

agertzen da irakurlearen begietan . . . irakurlearen irribarrean .
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Umorezko itzulpenen hirugarren adibide bat ikusteko, Roald 켰ahlen Atzekoz
aurrera hitz egiten zuen apaiza (1995) ipuina dugu. 켰islexikoa den apaiz baten

hitz egiteko erak sortarazten dituen gaizki ulertu eta egoera xelebreetan

oinarrritzen da 켰ahlen ipuina .

"Oso Ian zaila . Zeken egiten duzu, ezta? Zorte ona apo dizuet" (켰ahl : 1995: 22)

edo "zuen urre guztia uztera etorri behar duzue elizara . 켰ai, horixe, hemen urre
guztia utzi eta lasai joan etxera" (op . cit . : 31) bezalako ateraldiak hain zuen ere .

Euskaraz sorturiko liburu askotan ikusten dira umore puntuak, Atxagaren Txitoen

istorioa (1984) edo Igerabideren Tilŕn-tatan (1992) liburuetan esate baterako,

baina umorezko literatura egiterakoan txiste eta ateraldieetara jo izan dugu, eta ez

R. 켰ahlen kasuan bezala ipuin edo nobela bat eraikitzeko, bere horretan

mantentzeko eta berez duen umorea plazaratzeko baizik .

Egia da batzuek txistea literatur elementutzat hartu duten bitartean, beste askok ez

dutela literaturatzat jotzen. Hizkuntzarekin jolastu, hitz jokoak eginez sortarazten du

irribarrea irakurlearengan, baina horixe da bere helburua, irribarrea, bat-bateko

alaitasuna eta horretarako ez du hizkera zaindu edo berezirik behar, ez du

poetikotasunik behar .

Euskaraz haurrentzat idatzitako txiste liburuen artean dugu Imanol Zalduak

argitaratutako 켰onostiarrok txantxetan (1982) .

Zalduak gabezia eta gorroto sentimenduen aurrean umorea, alaitasuna eta

poztasuna jarri nahi du, hots, gizartearen sentimenduak alaitu, liburuan agertzen

diren kontakizunen bitartez :
"Gaur egun ere, orduan bezala, mundu aldrebes honetan
gorrotoa, langabezia, indarkeria edonon ikusten ditugu .
Horregatik, liburutxo honetan kontatzen diren hizkimirien
bitartez, zera nahi nuke, zainetan daramagun alaitasuna
Euskal Herriko semealaben artean ernerazi . Poztasuna
osasungarri bait da gizon eta herrientzat, eta alderantziz,
luzaro triste bizi den herria galdua dago . "
(Zaldua, 1982: 5) .
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켰aina ez da hori bakarrik egilea liburua idaztera bultzatu duena, euskararen

egoerak ere izan du zerikusia liburu honetan :
"Eta bide batez, euskaldun zaharrak euskal textoak
irakurtzera, eta euskaldun berriak euskaraz mintzatzera
bultzatu nahi nituzke, elkarrizketan euskara erabiliz ." (op .
cit. : 5) .

Liburuaren asmoa hezitzailea da, neurri handi batean : umorearen bidez haurren

sentimenduak alaitu eta helduak animatu euskaraz mintzatzera .

Sei urte beranduago, Zalduak berak 켰arrezka (1988) izeneko txiste liburua

kaleratu zuen, baina oraingoan hitzaurrerik eta azalpenik gabe txiste bilketa

eskaintzen du . Urte gutxitan euskal haur eta gazte literaturan emandako aldaketen

seinalea, zalantzarik gabe, hezitu nahi izatetik dibertitzera .

199l ean Jose Collantesek ere Txisteka misteka liburua plazaratu zuen Imanol

Zalduaren estilo beretik, txiste bilduma, umorezko printzak euskal haurrei eskainiak

(Collantes, 1991 : 4) .

1994an Lazkao txiki. Gizon txikiaren haunditasuna liburua plazaratu zen, "Lazkao

Txikik bere bizitzan zehar sortu edo bildutako pasadizo, ateraldi eta txiste

entzutetsuenak" (Mendizabal, J . M. eta 켰arandiaran, M . A. : 1994: 5) biltzen dituen

liburua. 켰ertsolari ezagunak entzulegoaren eta lagunen barreak maiz sortarazten

zituen bere ateraldiekin eta horrela, bere uzta zabaldu nahi izan zuten euskal

umoregintzan liburu horren bidez .

1995ean Joxantonio Ormazabalek Lazkao Txiki liburua kaleratzean helburu eta

asmo berberei heltzen die . 켰i liburuetan pertsonaia horren bizitzaz eta gizatasunaz

ari badira ere, irakurlearengan -entzulegoarekin zuzeneko ateraldietan gertatu

zen bezala- irribarrea bilatzen da . Lazkao Txikiren umorea ikusteko, hona hemen

ateraldi bat :
"Mutiko bat joan zen tabernara eta hango tabernariari esan
zion :
-Aizu, jarri idazu botila bat ardo .
-Zer nahi duzu, zuria ala beltza? -tabernariak .
-켰erdin zait, itsu batentzat da eta ." (op . cit. : 86) .
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Ikusten den bezala egoeraz, hizkuntzak ematen dizkion aukeraz (neska baten

gainean bertsoak jarri behar zituenean bezala, op . cit . : 95) eta Perando

Amezketarrak bezala irudimenaz baliatzen da Lazkao Txiki .

Euskal haur eta gazte literaturan dagoen umorearen antologia bakarra Anjel

Lertxundik eginikoa da : Horrela bizi bagina beti (1991) .
"Gastronomo eta umoreko sujeto orok daki trufa
afrodisiakoa dela, gorputza tenore dibertigarrian jartzen
dakien jaki. Euskaraz, bestalde, trufa da adimena irriz,
txantxetarako prest eta lasai poto jartzen duen jeneroa .
Hala eta hargatik, antologia hau bi irakurle klase horiek
osatzen duten trufazaleen klubekoentzat pentsatua izan
da." (Lertxundi, 1991: 5) .

1643koa da antologian agetzen den testu zaharrena eta 1935ekoa berriena .

Egileak berriz, J . 켰. Agirre, 켰. eta R. M. Azkue, 켰arbier, Kardaberaz, 켰 . Mogel,

Luaxeta, Axular, . . . euskal literaturako hogeita sei idazle ezagun .

Umore antologia egiterakoan euskalki guztiak eta egile aukera zabalena aukeratu

ditu Lertxundik :
"Uste dugu euskara, estilo, umore klase desberdinen
eskaintzak zapore atseginez gozatuko zituela gure ahoak . . . .
Eroetxeetan bezala, hemen ere gertatuko da dagoen guztia
ez dela idazle on, eta ez dagoen asko izango dela lumaren
erabile zorrotz. Saiatu gara, hala ere, gure eroetxe
literario honetan euskal letretan saiatu den idazle
baliotsuez gain izkribatzaile umoretsu ero oro ere
sartzen ." (op. cit. : 6) .

켰aina, antologiak, pertsonaien inguruko ateraldi liburuak eta txiste liburuak alde

batera utzita, egia bada ere umorea presente dagoela liburu askotan, aitortu behar

dugu umorezko ipuingintza eta nobelagintza hankamotz daudela euskal haur eta

gazte literatur sorkuntzan .
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NO켰ELA HISTORIKOA.

70eko hamarkadaren hasieran, nobela historikoa euskal nazio ideia sendotzearren

argitaratu bazen ere, hamar urte beranduago oso gutxi izan ziren euskaraz

argitartutako idazlan historikoak . Literatura unibertsala euskaratu, testu atsegin eta

erakargarriak sortu, horiek ziren 80ko hamarkadaren hasieran euskal argitaletxeek

jarraitzen zituzten irizpideak. Hala ere, lehendik zetorren korronte horretatik pare

bat liburu berri plazaratu ziren, nobela historiko bat : Landetaratuak (1985) Jesus

Mari Arrietak idatzia eta biografi antzeko kondaketa, Iparragirre (1981) Xabier

Mendigurenen eskutik .

Jesus Mari Arrietak idatziak zituen hainbat nobela historiko aurreko hamarkadan :

Antso Gartzeiz (1974), Amaia (1975), eta Harkaitz, elurra ari zueneko haurra

(1976), eta aurreko horien ildoari jarraituz, Landetaratuak argitaratu zuen hamar

bat urte beranduago. Azken nobela honetan ere agerian daude ideia nazionalistak :

"켰ai, Manex eta 켰eñat «kontrabandistak» ziren . Hala
esaten zieten behintzat, mugan zaintzen zuten soldadu
frantsesek (. . .) Euskaldunentzat, ordea, ez zegoen mugarik ;
mendiz alde batera zein bestera Euskal Herri ber-bera bizi
zen . . . Zergatik zatitu herria, zertarako muga?" (Arrieta,
1985: 9) .

Landetaratuak XVIII . mende bukaeran eman ziren gertakari batzuen inguruan

dago eraikia . Euskal foruen galera, Frantzia Espainaren kontrako gerra eta gerrara

joan nahi izan ez zuten euskal gazteen erabakia . Herrietatik mutil guztiek ihes egin

zutela ikusirik 1793ko martxoaren 3an soldadu frantsesek Lapurdiko sei herritako

biztanleak bildu eta Landetara deportutatu zituzten .

Zapalkuntzaren berri ematea, bizi nahi duen herriaren nortasuna azaltzea, euskal

historia ezagutzeko asmoa, . . . horiek dira nobela honetan antzeman daitezkeen

helburuak, asmoak. Historia eta fikzioa nahasiz eraikitako nobela honetan datu

historiko ugari ageri dira Historia liburuetan agertzen diren bezala, hutsik,

fikzioaren babesik gabe . Helburua argiago ulertzeko, testuaren ulergarritasuna

handitzeko, baina horrek, jakina, kalte egiten dio literaturtasunari .
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1981 ean Xabier Mendigurenek Iparragirre idazlana kaleratzean pertsonaia horren

abentura eta bizipen aberats ugari dituen bizitza kontatzeaz gain, nobela

historikoetako asmoak erakutsi zituen. Euskal Herriaren kontzientzia zabaltzea,

alegia, horren alde borrokatu zen pertsona baten bizitza azalduz . 켰aina, gainera,

zalantzarik balego, liburuaren bukaeran Iparragirrez duen iritzia emateko Xabier

idazle eta poeta ezagunari eskatutako eskutitza gehitzen du X . Mendigurenek,

baita Iparragirreri buruz lanean ari diren batzuen ideiak ere . . . eta liburuari bukaera

ematen dion pasarte hau :
"Joxe Mari Iparragirreren gorputz ibiltari nekatua, duela
100 urte betiko atsedena hartzeko etzan bazen ere, haren
izpirituak eta eraginak bizirik dirau eta gaurregun ere
Euskal Herriaren alde ari da (. . .) Herriak sekula ez dizkio
bere oroitzapen eta eskerrak ukatuko . "
(Mendiguren, 1981 : 107) .

Mendigurenek biografia egiterakoan Iparragirreren bertsoak erabili ditu, gertakari

nagusien inguruan bertsolariak utzitako kantak eta bertsoak agertzen baitira

liburuko orrietan zehar .

켰ena dela, aipaturiko bi Ian hauetaz gain ez da nobela historiko edo asmo horrekin

eginiko biografia gehiagorik sortu euskaraz . Itzulpenetan bai, Lopez Narvaez

idazle espainarrak Gasteizen kokatzen duen 켰enbora eta hitza (1991) nobela

dugu horietako bat, edo R. 켰ahl idazle britaniarrak bere haurtzaroa eta hegazkin

pilotu garaiak biltzen dituzten 켰oy (Haurtzaroko oroitzapenak) (1989) eta 켰akarka

hegal egiten (1990) liburuak. Azken bi hauek autobiografikoak izan arren, mende

hasieran Erresuma 켰atuan hezkuntza ezagutzeko eta eguneroko bizimoduaz

jabetzeko edo inglesek Afrikan zuten bizimoduaren berri izateko baliogarriak dira ;

hots, historikotzat har genitzake, alde horretatik .

켰ena den, ez dirudi nobela historikoak garrantzi handirik izango duenik euskal

haur eta gazte literaturan . Une batean eta egoera zehatz bati erantzuteko egin

baitzen .
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NO켰ELA POLIZIAKOA

Abenturazko liburuen sailean hitz egin dugu misterioa ezkutatzen duten liburuei

buruz, baita laguntaldeen liburuak aipatzean ere, eta egia da zenbait kasutan

abentura eta nobela poliziakoa, haur eta gazte literaturan batez ere, oso muga

irristakorra dela. Gazteak dira protagonistak, ikertzaileak, eta abentura bat bezala

planteatzen da misterioaren argiketa . Gainera, haur eta gazteei zuzendutako

liburuetan ez da indarkeria gehiegirik egoten ; heriotzik, bortxakeriarik eta

biolentziarik gabeko nobelak izan ohi dira .

Hamabost egun Urgainen (1955) nobelaz hitz egiterakoan aipatu genuen

gazteentzat eginiko edizioa, nobela poliziakoak, misteriozkoak, atseginak

baitzaizkie gazteei . Eta horren lekuko ditugu euskaraz sortu eta itzulitakoak azken

urte hauetan . Erein argitaletxearen "Auskalo" sailari hasiera eman zion nobela,

1981ean kaleratutako Portzelanazko irudiak jenero horretan sar dezakegu .

"켰ostak" bildumako liburuen antzera, hemen hiru neska-mutil donostiar, Idoia,

Xabier eta Mikel, beren txakurrarekin misterio bat argitzen saiatuko dira .

Portzelanazko irudi baten barnean aurkitzen duten paper puska batek altxor baten

lekukotasuna ematen die gazteei, baina altxorra aurkitzeko beste irudi batzuetan

dauden paper zatiak lortu beharko dituzte . Ohizko gaiztoen kontrako borroka eta

garaipenaren ondoren 켰onostiako hiriari emango diote altxorra gazteek, horrela

jartzen baitzuen oharrean .

Nobela entretenigarri horrek gazteentzat eginiko nobela poliziako ugariren egitura

jarraitzen du, gazteak protagonistak, gaiztoen kontrako borrokan garaile eta

amaiera zoriontsua . Jakina, tramak oso ezberdinak dira, Xabier Mendiguren

Elizegik idatzitako Tangoak ez du amaierarik (1988) nobela 켰uenos Airesen

kokatzen da eta fokoen argiak ikustean zorabiatzen den pailazo baten kasua

ikertzen hasiko den gaztetxoa da protagonista. Apurka-apurka zirkoko jendearen

misterioak, pakete susmagarri batzuen mugimenduak eta beste kontu asko

azaleratu ditu Pantxoren ikerketak, baita errepresio politikoa bezalako gaiak ere .
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Joxemari Iturralderen Sute haundi bat ene bihotzean (1994) liburuan, errugabe

baten alde ateratzen den gazte koadrilak sute misteriotsu batzuen jatorria ikertuko

du .

Itzulpenen artean ere gazte koadrilak dira inbestigatzaileak, M . Neuscháfer-Carlón

idazleak idatzitako Gaizki ateratako argazkia (1992) nobelan gertatzen den bezala

edo H. Jürgen Press-en Eskubeltz taldearen abenturak (1984) liburuan. A . Martín

eta J . Ribera idazle katalanen Postariak beti deitzen du mila aldiz (1994) nobelan,

berriz, neska batekin irten nahi duen gazteak nahi gabe Silvia eta bere burua ere

sartzen ditu lapurreta, bahiketa eta ekintza ugarien zurrunbiloaren erdian . Intriga

eta misterioa, umorearekin batera agertzen dira nobela bitxi horretan .

Nobela poliziakoetan, ordea, polizia litzateke berezko protagonista . Horrelaxe

gertatzen da hain zuzen, Amaia Ormaetxeak idatzitako Erinias taberna (1990)

lanean. Polizia baten lehen kasua kontatzen duen nobelan, alegia. Jennifer-ek

sute batean gertatutako heriotz bat ikertzean zailtasun askon egin beharko die

aurre. Herentzia garrantzitsua, joko zorrak, arazoak seme-alabekin, . . . ugari dira

hiltzaile izateko arrazoiak dituztenak . Pixkana-pixkanaka Jenniferek kasua argitu

egingo du .

Amaia Ormaetxearen lan horretan, Mertxe Olaizola edo Arantxa Mendieta edo

beste idazle berrien kasuan bezala, deskribapen eta denboran ematen diren

hutsegiteetan nabaritzen da egilearen gaztetasuna .

켰aina euskaraz nobela poliziakoetako protagonista nagusia izendatzerakoan A .

Lertxundik sortutako Madame Kontxexi-Uribe aipatu behar da. Kasualitatez,

Ertzantzaren telefono zenbakiaren oso antzekoa izateagatik, Madame Kontxexik

errukiturik ertzainei laguntza ematea deliberatzen du eta bere etxera iristen diren

dei larriak erantzun eta ikertzeari ekingo dio .

Umore tonuz kontaturik, protagonisten ezaugarri batzuk -ezaugarri exajeratu

batzuk- oso markaturik daudelarik, zinemarako eta literaturako egituraz erabilirik

daude eraikita bilduma osatzen duten sei liburuak . Esate baterako, Von Salchichen
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gaizkileak liburu baten bukaeran desagertu, eta berriro hurrengoan agertzerakoan,

007 agentearen filmak gogorarazten dizkigu .

Hala ere, "Madame Kontxexi-Uribe 켰rigada & 켰etektibe" sailean misterioa

argitzeak bezainbesteko garrantzia edo interesa du narrazioaren tonuak, umoreak,

entretenigarritsunak :
"Madame Kontxexi Uriberen ehun eta hogei kilo pasatxoko
pisu ondradua ohearen ertzean zegoen eserita. Ipurdi
bikain, oparoek hondoratuta zuekaten koltxoia eta,
ondoren, jaiki zenean, lasaitasun arnasetan bezala baretu
ziren Madame Kontxexiren pisutik libratutako koltxoi
hondoratua, jergoi zimurtua, ohe jipoitua ." (Lertxundi,
1988: 5)

Zalantzarik gabe, lizentzia horiek hartuta ere, A . Lertxundiren sail hori da euskaraz

nobela poliziakoaren inguruan eginiko lanik garrantzitsuena . Eta nahiz eta urrun

egon Kataluniako Pirene argitaletxeak egin duen bezalako esperientziatik, nobela

poliziakoez osaturiko bilduma, aitortu behar da itzulpenen eta etengabeko

sorkuntzaren bidez, osatzen ari dela nobela poliziakoa euskal haur eta gazte

literaturan .

ERREALISMO KRITIKOA

Azken hiru hamarkadetan Errealismo kritikoa izeneko literatur korrontea zabaldu

da haur eta gazte literaturan . Literatur testuak une atsegina eta entretenigarria

eskaintzeaz gain, gogoeta eragin nahi du irakurlearengan . Aurreko mendeetan eta

XX . mende honen lehenengo erdian literaturaren erabilera hezitzaile zuzena

baino askoz irekiagoa da, irakurlea komentzitu edo hezi beharrean, bestelako

errealitateak edo errealitate honen bestelako ikuspuntuak eskaintzea du helburu .

Egunerokotasunaren ikuspegi kritikoa azalduz, gogoeta sortarazi nahi du

irakurlearengan, gizarte honen alde on eta txarrak ikusi, gizakion arazoak

ezagutu . . . bizimodu, gizarte hobe baten alde ari gaitezen . Ekologia, langabezia,
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askatasun eza, bakea, maitasuna, barne arazoak . .. horiek eta antzeko beste batzuk

izango dira errealismo kritiko horren barnean ukitzen diren gaiak . Literatur

idazlearen lana izango da narrazio horiek planfleto hutsak izan beharrean, literatur

testu ederrak sortzea. Eta hori, jakina, modu askotara lor daiteke, elementu

tradizionalak erabiliz Gutun harrigarri bat (1992) edo Zazpi kolore ditu ostadarrak

(1991) liburuetan bezala, edo narratibako teknika berrien bidez, Txan fantasma

(1984), Gauez zoo batean (1993) edo Chuck Aranberri dentista baten etxean

(1982) ipuinetan gertatzen den bezala .

Azken hogei urteotan euskal narratibaren azterketa baten barnean, honako hau dio

X. Etxanizek Mariasun Landaren Txan fantasma obran buruz :
"Azken urtetako tematika psikologikoa ukitzen duen idazle
korrontean koka dezakegu Txan fantasma, nazioarte mallan
hain ezaguna den Christine Nóstlinger edo Kataluinako
Mercè Company idazleak bezala, Marŕasun Landak gaur
egungo errealitatean oinarrituz, gaurko arazo bat ukituz,
idazlan serioa eta era berean atsegina eta entretenigarria
eginez, literatur

	

ikuspuntua zainduz, euskal haur
literatura modernoari eman dio hasiera . "
(Etxaniz, 1994 : 31) .

1982an, Mariasun Landak Lizardi saria irabazi zuen "Txan fantasmaren

etengabeko istorioa" ipuinarekin (EGAN aldizkarian argitaratua 1982ko ekainean) ;

1984an Elkar argitaletxean Txan fantasma izenez liburu gisa kaleratu zen ipuina,

alegia . 켰akardadeaz, helduekiko harremanen zailtasunaz, ulertezintasunaz

hitzegiten da ipuin horretan, haur baten ikuspuntutik ikusita, gainera .

Txan fantasma liburuak gai berria ekarri zuen euskal haur eta gazte literaturara,

egia da 1982an Chuck Aranberri dentista baten etxean ipuinean ukitzen dela

beldurraren eta fantasiaren gaia, eta A . Lertxudiren Tristeak kontsolatzeko makina

(1981) ipuin bilduman ere ikuspuntu berri, modernoa azaltzen dela ; egia da, baita

ere, hiru liburuok garai beren idatzi zirela. Hala ere, benetako haustura Txan

fantasma liburuak eman zuen, eta ipuin hori kaleratzen den unetik hitz egin
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dezakegu euskal haur literatura modernoaz . Modernoa tematika eta modernoa

narratzeko teknikaren aldetik .

Txan fantasma liburuan fantasma dugu kontalari, farola baten gainetik

Karmentxuren historia kontatuko digu bukaerako egoeratik hasita . Umezurtz geratu

ondoren Karmentxu izeba baten etxera doa bizitzera, baina bakardea eta

ulertezintasuna gertatzen da bien artean, egoera horri konponbidea eman nahian,

Karmentxu animismoan eta irudimenean babestuko da . Eta horien fruitua den

fantasmatxoa, Txan alegia, Karmentxuren konplizea izateaz gain bere historiaren

kontalaria dugu .

Mariasun Landak irekitako bide horretatik, pertsonen barne mundua arakatzen

duen bidetik etorri izan dira beste idazlan batzuk euskal haur eta gazte literaturara,

S. Callejak eta X. Monasteriok kaleratutako 켰ado iratxoa (1986) ipuina esate

baterako, bertan bederatzi urteko mutil baten istorioa kontatzen zaigu ; ohean gaiso

dagoen Guillermo irudimenaz eta fantasiaz baliatuko da egoerari aurre egiteko .

Patxi Zubizarretak Matias Ploff-en erabakiak (1992) liburuan, berriz, loditasunaren

arazoa planteatzen du . Heziketa fisikoan korrika egin nahi ez duen mutilak jasan

behar duen egoera, klaseko besteengandik jasotako tratua, . .. eta gorputzaren eta

buruaren arteko borroka horretan, egileak buruaren aldeko apustua egiten du, eta

adiskidetasunarena :
"Ni nekatu samar nindoan, baina ez gehiegi. (..)
Mielmarŕren ondoan poz-pozik nindoan . Oso ezberdina da
aldapak bakarrik edo adiskide on baten laguntzaz igotzea . "
(Zubizarreta, 1992: 38) .

Katixa eta Kroko (1992) Txilikuren liburuan ere, bost urteko neskatila batek irudi

liburutik ihes egin duen krokodilo bati leporatzen dizkio etxeko bihurrikeria guztiak,

apurtzen diren gauzak, liburuetako zimurrak, liburuen ertzetako hozkadak, eta

abar. Katixari animismoa lagungarria gertatuko zaio bere garapenean, kontzientzia

edo ekintzen jabetzaz ohartu ahala, krokodiloa harrapatzeko asmoa sendoagoa

izango da .
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Juan Kruz Igerabidek heriotzari buruzko kontaketa egiten du Gauez zoo batean

(1993) ipuinean, heriotzaz edo harekin dugun borrokaz, bizitzaz, bizitzaren alde on

eta txarrak erakutsiz. Manu Lopez Gaseni, aldiz, gurasoek seme-alabengan

dituzten esperantzei buruz, edo gurasoen ametsak seme-alabengan islatu ikusi

nahi izateak sortaraz ditzakeen arazoei buruz ari da Urrutiko intxaurrak (1996)

ipuinean .

켰aina, zalantzarik gabe, barne arazoei buruz gehien idatzi duen euskal idazlea

Mariasun Landa dugu . Amodioaz ari zaigu Maria eta aterkia (1988) ipuinean :
"Mara, aterkiarekin topo egin zuen gau hartan, begira-
begira geratu zitzaion:
Aterkia gustatu zaitzion Mariari .
Maria gustatu zitzaion aterkiari.
Mariak aterkia beretzat hartu eta besapean gorde zuen .
Aterkia zoriontsu sentitu zen (. . .)" (Landa, 1988 b: 8) .

Neskatila baten eta aterki baten arteko harremana izango da ipuinaren gaia,

abentura eta ezuste batzuen ondoren bien arteko sentimendua nagusituko da

bukaera zoriontsuan .

켰akardadeaz, komunikatzeko dugun lotsaz edo zailtasunaz, sentimenduak

islatzeko beldurraz . . . ari zaigu, berriz, Julieta, Romeo eta saguak (1994) nobelan .

Saguen ikuspuntutik ikusita, Julieta eta Romeoren arteko harremana azalduko

zaigu. Umore tonu batez, saguek ematen dioten tonu batez, kontaturiko istorio

horretan seriotasuna eta irribarrea nahasten dira. Goseak eraginda saguek Julieta

eta Romeoren arteko komunikazioa eragingo dute .

Alex (1990) ipuinean, antiheroearen ipuin batean, lasaitasuna, xake jokoa,

hitzegitea edo paseoak maite dituen mutilaren historia kontatzen digu Alexek

berak. Ospitaleko ohetik, gogoz kontra heroe izendatu duten mutikoak, Ninari eta

biei gertatutakoa kontatuko du .

Mariasun Landaren azken lana, Nire eskua zurean (1995) liburua, nobela

iniziatikoa dugu, amaren menpekotasunetik, menpekotasun sentimentaletik

beharbada, gaztarora edo helduarora pasatzen den gaztetxoaren istorioa .
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"Gaur goŕzean, kaletik paseatzen genbiltzala, ŕhes egitea
erabaki dut. " (Landa, 1995: 5).

Esaldi horrekin ematen dio hasiera Xabik narrazioari . Irakurle bati baino gehiago

bere buruari hitzegiten dion gaztetxoak arratsaldeko bostetan etxetik alde egiten

duenetik hurrengo goizera arte luzatzen den narrazioa .

Istorioa, Xabik kontatzen digun istorioa, sinesgarria da, bortizkeriarik gabe,

amarekiko sentimenduak, amaren nobioa agertzeak sortarazten duen desoreka

amaren eta semearen arteko harremanean, haurtzarotik gaztarorako igarotze

unea . . . era sinesgarri batean dago kontaturik, koherenteki . 켰estalde, seriotasun

bera nabaritzen da, Mariasun Landaren liburu guztietan ageri den seriotasuna,

testuaren lanketan : denboraren tratamendua, arratsaldeko bostetatik hurrengo

goiza arteko tentsioa, gogoeta eboluzioa Xabirengan, gazteen lexiko erabilera,

elkarrizketen bizitasuna . . . seriotasuna nabaritzen da literatur testu gisa .

Mariasun Landaren azken idazlan hori bezala, badira haurtzarotik gaztarorako

nobela iniziatikoak azken urteotako gazte literaturan. Itziar Alkortak (idazle gaztetxo

horietako beste bat, hamalau urte zituela idatzi baitzuen liburua) idatzitako

Nekaneren munduan (1983), lehen pertsonan kontaturiko istorioa dugu, gaztetxo

baten historia, "Ezagutzen ditudan leku eta gauzetaz aritu naiz . 켰atzutan, nire

bizitzaren zati batzutaz idatzi dut" diosku egileak (Alkortak, 1983: 3) liburuaren

hitzaurrean. Hamabost urteko neska-mutilen arteko maitasunezko istorioa bat

kontatzen zaigu, lau zatitan, lau garai ezberdinetan kontatua . Egilearen

gaztetasuna nabaria da pertsonaien barne arazoak eta sentimenduak islatu

nahian .

Aurten aldatuko da nire bizitza (1992) A. Urretabizkaiaren nobelan, aldiz, etxetik

alde egiten duen mutil baten historia kontatzen zaigu . Txanpik bere irudia eta

jarrera aldatu nahi izango du, bildotsen pasibitateari amaiera eman nahi izango

dio, bera harrizkoa baita eta ez buztinezko pertsona bat. Horregatik etxetik alde

egitea erabakitzen du . Hegoalderunzko bidaia iniziatikoa dugu, zenbait oztopo,
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hainbat froga pasa beharko baititu Txanpik . 켰ere buruarekin borrokatu, lan egin,

erasoak izanik, . .. apurka-apurka gaztearen nortasuna aldatuz joango da, bere

jarrera, bere pentsamenduak ez dira hasierakoak .

Manu Lopez Gaseniren 켰orroka Arroka (1991) idazlanean Martinek helduen

laguntaldean sartzeko asmoa dugu nobelaren ardatz nagusia . Gainditu beharreko

frogak, giroa, hiri industrializatu bateko laguntaldeak, lehen amodioa, . .. nobela

iniziatikoa izanik, soziala ere baden narrazio baten aurrean aurkitzen gara . Hinton

idazle estatubatuarraren antzera, koadrila giroaren inguruan gizartearen ikuspegia

ematen baitzaigu .

Juan Garzia Garmendiak Sudur puntan mundua (1994) ipuinean, aldiz,

nerabezaroaren egoera islatu du . Mirentxurentzat betaurrekoak jartzea kolpe

gogorra da. 켰aina apurka-apurka beltzetik ostadar printzetara pasatuko da Iban

ezagutu ondoren .

1948ko uda (1994), Patxi Zubizarretaren nobelan, lehenaren eta orainaren arteko

konparaketak erakutsiko dizkigu zein parekoak, zein antzekoak diren pertsonen

bizitzak. Gerraosteko giroa eta oraina, aita eta semea, alde biak loturik

maitasunaren haritik . 켰eñat, nobelako protagonista, etxean geratu da ikasten eta

kasualitatez aitaren koaderno zahar bat aurkitzen du, 1948ko udan bere aitak idatzi

zuen egunkaria . Abiapuntu horretatik gaztaroko sentimenduak, lehen amodioa,

bizipenak, . . . agertuko dira irakurlearen aurrean, aitaren errealitatea eta semearen

gogoeta biak bat datozelarik batzuetan .

Pertsonen barne arazoak eta gaztetxoen nobela inizitatikoak ugariak dira

euskaratutako lanen artean ere . Horietako asko idazle alemanen obrak ditugu,

herrialde horretan -Europa iparraldeko herrietan, hobeto esanda- eman baita

indar handiz errealismo kritikoa. Han du bere jatorria, eta hangoak dira idazle

adierazgarrienak: U. WoIfel, F. Hetmann, M. Gripe, Ch . Ndstlinger, P. Hartling, T.

Haugen, eta abar. Euskaraz 80ko hamarkadaren bigarren aldean batez ere, ideiak

berriak, gai berriak, literatur ikuspuntu ezberdinak. . . eskaintzearren, gure haur eta



402

gazte literatura aberastearren, idazle horien lanak euskaratu ziren . Peter Hartling-

ek, esate baterako jaiotzetik burukomin handiak dituen haur umezurtzaren istorioa

kontatzen digu Txirbel (1983) nobelan. Günther Feustel-en Nino suerte bila (1983)

liburuan, aitonarekin bizi diren neska-mutil bikote baten istorioa dugu, amarekin

egoteko suertearen bila dabilen Nino eta bere arreba Violaren istorioa . Mario

Lodiren Txipi (1982) lanean, txolarreen mundua agertzen zaigu, baina umetzarotik

heldutasunera pasatzen den txolarre baten istorio iniziatikoa . Soro berdeak, soro

girsak eta Futboleko botak ipuin bildumetan bortizkeria, gerratearen ondorioak,

suizidioa eta antzeko gaiei buruz idazten dute Ursula Wblfel eta Frederik Hetmann-

ek. Argi galdua (1989) nobelan istripu baten ondoren ia itsu geratu den hamahiru

urteko mutil baten historia kontatzen digu An Rutgers holandar andereak . Tormod

Haugen noruegarrak, Gautxoriak (1990) nobelan Jake gaztearen beldurrak

erakusten ditu, etxeko egoera gogorraren ondorio diren beldurrak . Elvis, Elvis!

(1982) Maria Griperen nobelan gurasoengandik urruntzen den mutil baten istorioa

dugu; ama besteek zer dioten zain dago beti, aita telebistaz maitemindurik, eta

Elvis aitonarekin eta ezagutu duen Anarosarekin ibiliko da gustora.

Liburu hauek guztiak, nahiko gogorrak dira, errealitatearen ikuspegi arazotsua,

eztabaida eta problema ugariren bilgune, baina idazkera zaindua, irakurlea ez

aspertzeko asmoa, istorio betegarria eskaintzeko asmoz egindako liburuak dira .

Errealismo kritikoaren muturretik nahiko hurbil, baina zalantzarik gabe, euskal haur

eta gazte literatura aberastu duten liburuak .

Gai berak eta arazo berak ukitzen dituen beste liburu bat, Sue Townsend idazle

inglesaren Adrian Moleren egunkari ezkutua (1992) da. 켰aina oraingoan egileak,

inglesen umore ezaguna darabil arazoen narrazioan, egunkari ezkutu gisa

planteatzean askatasun handiagoa du egileak arazo, kezka eta larrialdien aurrean

ironia erabiltzeko. Gurasoen banaketa, aitaren lanpostu galtzea, lehen amodioa

eta antzeko gaien aurrean irakurlearen irribarrea lortzen du egileak . Alemania, Ipar

Europa eta beste herrialdetako idazleen dramatismoaren aurrean ondo dago Sue
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Townsend-en irteera ; aurrerago ikusi ahal izango dugun Ch. Nóstlinger idazle

austriarrak egiten duen bezala .

켰aina protagonisten barne problemak, barneko mundu hori azaldu beharrean,

badira gizarteko arazoak ukitzen dituzten liburuak . Gai orokorragoak, zabalagoak,

gizartean eztabaidagai diren hainbat konturen inguruko iritziak plazaratzen

dituzten liburuak . Langabezia, militarizazioa, familiaren egoera, eta antzeko gaien

inguruan eraikitako nobelak.

Euskal haur eta gazte literaturan, errealismo kritiko horren barnean ukitu izan dira

gai horiek, batzuk era zabalago batean, argitalpen kopuru handi samarra dutelarik,

eta beste batzuk liburu batean edo bestean bakarrik azalduz . Azken hauetako gai

bat da desmilitarizazioarena . Gure gizartean, gure herrian eta kanpoan ere,

armadaren betebeharraz eztabaida zabaltzen ari den unean, gerraz, armagintzaz,

soldaduskaz ari den liburu pare bat aurki dezakegu azken urteotako euskal haur

eta gazte literaturan. Jakina, zeharka, bestelako gai batzuekin batera, batik bat

Askatasunaz ari diren liburuetan ere agertzen da armadari buruzko gogoetak (켰ehi

euskaldun baten memoriak , 1991, edo Eskua bete izar , 1992, liburuetan

adibidez), baina ondorengo hauek dira desmilitarizazioa gai nagusitzat duten

liburuak .

켰esm¡lita rizazioa .

Umoreaz ari ginenean aipaturiko Tarta hegalaria (1988) nobelan, Erroma inguruko

auzo batean tarta hegalari erraldoi bat agertzean sortarazitako egoera kontatzen

da. Tarta, mendi baten gainean kokatu ondoren biztanleen arteko ikara zabaltzen

da, ezezagunaren aurrean dugun beldurrak, mesfidantzak, izuak neurriak hartzera,

badaezpadako neurriak hartzera eramaten gaituen bezala, udaltzainak,

suhiltzaileak eta azkenik armada jarriko dira tarta erraldoia inguratzen .
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켰itartean, Paolo eta Rita neska-mutilek, ikusirik tarta bat besterik ez dela, bertaraino

iritsi nahi izango dute .

Haurren logika militarren burugogorkeriaren aurrean, horixe litzateke liburua

irakurtzen duenak jasotzen duen mezua. Istorioa, egoerak ere laguntzen du

horretan, umore tonu batean dago kontaturik, eta jakina, amaieran Erromako haur

guztiek izango dute beren tarta zatia .

Gianni Rodariren nobela horretan, haurren eta helduen mundu kontrajarriak ageri

dira. Elkartasuna, laguntza, konfidantza eta antzeko sentimenduen parean izua,

mesfidantza edo berekoikeria . Azkenean, sentimendu onak, haurren mundua atera

da garaile .

Joxeme gerrara daramate (1992) ipuinean, berriz, izenburuak adierazten duen

bezala, gerrara eraman nahi duten gaztetxoaren istorioa kontatzen zaigu . Joxeme

pertsonaia ezagunaren beste abentura honetan armadak Joxemeren asmakizunen

berri izanda gerrara eraman nahi izango du. Joxemek, berriz, ez du armadarekin

kolaboratu nahi :
"Kuartelera iritsi zirenean, nor uste duzue zegoela han
Joxemeren zain?
-Harra fa, nerre lagun fihotzekoa! Ikusten dut azkenean
laguntzea errafaki duzula! -eta betidaniko adiskideak
balira bezala, besarkada estua emn zion Zakurkofek
Joxemeri, saihets-hezur guztiak ia ia lehertzen zizkiola .
-Ni ez naiz zure laguna, eta ez dizut lagundu nahi.
-Faŕna orrain soldadua zarra, eta soldaduek agindutakoa
fetetzen dute .
-Nik ez. Ni objetorea naiz, insumisoa naiz, ez naiz
soldadutzara joango -esan zuen Joxemek ." (Mendiguren,
1992: 27-28) .

켰ortizkeriaren eta indarkeriaren kontra, Joxemek ideia bakezaleak defendatuko

ditu, azkenean bere asmakizuna bakearen alde eta armaden kontra jarriko

duelarik .
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Xabier Mendigurenek hasieratik hartzen du bakearen aldeko jarrera, Txiki Zio da

armadako ikertzailearen izena, Zakurkof militar buruarena eta Txakurtegi haren

herria. Inguruko herriak, berriz, Katerri eta Xaguxulo, xumehagoak, txikiagoak,

Txakurtegiren beldur bizi diren herriak .

Gainera, Joxeme gerrara daramate liburuan, Jon Zabaletaren ilustrazioek indar

handia dute, eta orain arte aipatutako ideia horiek guztiak areagotu egiten dituzte .

Azaletik hasita, Joxeme beharturik daramatelarik, barneko ilustrazioetaraino

guztietan nabari da gizarte zibilaren aldeko apustua.

Ideia militaristen edo armaden kontrako jarrera ez, baina helburu bat lortzearren

heriotzaren erabilera zalantzan jartzen duen ipuina dugu Patxi Zubizarretaren

Marigorringoak hegan (1994) . Lehorte gogor bati amaiera emateko tximeleta bat

hiltzea nahikoa da amona Paularen ustez . Eta gure istorioaren protagonistak

lehorteari amaiera eman nahi dio herrian denak daudelako triste. 켰ere gelan

tximeleta bat sartzean zalantza une sortarazten da istorioa kontatzen ari den

neskaren baitan :
"Liburu bat hartu dut tximeleta zapaltzeko .
Zapla!, imajinatu dut, eta gero euria, ibaia, igerilekua . . .
켰aina tximeleta eta biok oraindik elkarri begira gaude, eta
ni oso-oso urduri nago ." (Zubizarreta, 1994: 21) .

Azkenean bestelako bitartekoen bidez lortzen dute herritarrek euria, beren

helburua, heriotza bazertuz .

Ekologia .

XX. mende bukaerako kezka handienetariko bat da natura, ekologia . Animaliak eta

landareak desagertzen ari diren bezala, gure inguruko bizimodua pobretzen ari da .

Horren aurrean herri, nazio eta nazioarte mailako erakundeak sortu dira, natura

babesteko, ingurugiroa hobetzeko .
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Haur eta gazte literaturan ere ikus daiteke kezka hori, egoera larri horren aurreko

kritika, eta haurren aldetik etor daitezkeen erantzunak . Mercé Canela idazle

katalanaren Norena da basoa? 1981) liburuan, esate baterako, haurren jolas tokia

den basoa bota behar dutela eta, herriko neska-mutilak martxan jarri eta modu

batean edo bestean basoak zutik irautea lortuko dute .

Antzekoa da Zaldubik idatzitako 켰esafioa (1988) ipuina. Egurzaleek zuhaitz

gehiago motz ez dezaten Iker gazteak desafioa egingo die .

켰este kasu batzuetan animalien kontakizunak ditugu, Quirogaren Oihaneko

ipuinak (1994) edo Txilikuren Muxi eta Puxi (1987) liburuetan gertatzen den

bezala. Azken egile honen Hiru lagun (1995) liburuan, berriz, protagonistak

animaliak izateaz gain, ekologiaren gaia ukitzen dute :
"-켰aŕ --erantzun zion enarak bere aldetik- . Zikin samarrak
dira gizaki hauek . Eta arrazoi duzu, nahiko erotuta daude .
Hondartzan biltzen dira denak, pila-pila eginda ( . . .)
- Ez zait batere gustatzen nola aldatzenari den mundua -
errepikatzen zuen behin eta berriro." (Txiliku, 1995: 9) .

켰eltxarga, enara eta kulixkak munduaren aldaketaz edo hondamenaz hitz egin

ondoren neska-mutilei laguntza eskatzea deliberatzen dute . Hiru hegaztiek dioten

bezala haurrak baitira geroa ; edo beste modu batean esanda haur irakurleak

baitira geroa .

Seve Callejak eta Jon Kortazarrek idatzitako Isu, haginik ez zuen marrazoa (1984)

nobelan mutiko lotsati baten eta marrazo baten arteko harremana aipatzen da.

Pototoren bakardadea apurtzeaz gain harreman horrek neska-mutilak marrazoaren

alde jartzera eramango ditu . Kaiola batean sartu nahi duten helduen aurrean gazte

laguntaldeak marrazoa salbatu eta itsasora itzuliko dute . Gero, Pototok Isuren

atzetik jauzi eginez abentura berri bati ekinez .

Ipuin naturalak , Xabier Monasteriok idatzitako liburuan ere poetikotasun handiz

ekologiarekin zerikusia duten lau ipuin biltzen dira .
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켰aina aurreko liburuetan agertzen diren gai horiek baino askoz kritikoagoak dira

Gudrun Pausewang idazle alemaniarraren eta Agustin Fernandez Paz gailegoaren

liburuak . Lehenengoaren Hodeia (1991) nobelan istripu nuklear baten ondorengo

ihesa kontatzen zaigu . Txernobilekoa baino askoz handiagoa den istripu horren

ondorengo izua, ihes egin beharra, norberaren burua salbatzea, pertsonen arteko

iskanbila, borroka eta heriotza agertuko zaizkigu . Nobelaren argumentua ihesaren

kontakizuna baino haruntzago doa . Ihesaren ondorengo eguneroko bizitza ere

jasan behar izango baitute bizirik iraun dutenek .

Nobela gogorra da bere gordinean, errealitatearen islatze hutsak dakarren

beldurra eta angustiarekin. Hodeia indar nuklearraren erabileraren kontrako

mezua izateaz gain, nobela oso bat da . Janan 켰ertak, hamalau urteko neskatxak,

istripua izan dela dakien unetik bere anaia txikiaren gorpua soro batean utzi eta

eguneroko bizitzari aurre egin behar dion arte kontatzen duen nobela da .

Agustin Fernandez Pazen Lore erradioaktiboak (1993) nobela, aldiz, benetako

zenbait gertaeratan dago oinarrituta ; Galizia parean dagoen fosa atlantikoan

egindako isurketa nuklearrak ditu gaitzat .

Nobelan ekologisten eta militarren arteko borroka azaltzen da, arrantzale batzuek

ikusitako lore erradioaktiboak ikertu nahi dituzten ekologisten eta hori galerazi nahi

duten militarren arteko borroka, interes ezberdinen arteko borroka, jarrera

kontrajarrien arteko borroka .

Nobela biak oso kritikoak dira, lehenengoak erakusten duen gordintasunak

garamatza gogoeta egitera. 켰igarrenean militarren jokaera izango da indar

nuklearraren erabileraz pentsatzera animatuko gaituena .

켰aina ekologia, abereak eta landareak baino haruntzago doan gaia da. Eguneroko

bizitzan ditugun jokamoldeak, inguru zaindu edo zatar batean bizitzeak sortarazten

dizkigun alde on eta txarrak, hori ere ekologia da . Eta horri buruzkoa da hain zuzen

Mariasun Landa idazlearen Joxepi dendaria (1984) liburua. 켰enda txikien eta

erostetxe handien arteko lehiaz . Joxepik auzoko denda txiki bat zuen, erostetxe
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handien presentziaren aurrean zerbait egitea bururatu eta bere denda

erakargarria, atsegina, pertsonala egin zuen .

Gizarte gero eta hotzago eta, despertsonifikatuago honetan, gozotasuna eta tratu

pertsonala dira Joxepi dendariaren proposamenak .

Joxepi dendaria anekdota bat baino gehiago da, liburu xume eta sinplea baino

sakonagoa, eta alde horretatik, gizakion eguneroko bizimoduaz egiten duen

gogoetagatik, kritikoagoak izatera garamatza ; ingurua eta ingurukoak kontuan eta

presente izatera .

Familia .

Gure gizartea aldatuz doan neurrian, gizarte egiturak ere aldatu egin dira .

Sendagileak edo apaizak garai batean izandako boterea, edo maisuarena, ahuldu

egin den bezala, familiaren ikuspegia aldatuz joan da . Guraso bakarrarekin bizi

diren seme-alabak, aitona-amonak ikusten ez dituztenak edo beraiekin bizi

direnak, gurasoak bereizturik dituzten haurrak, guraso biak lanean egonda

hirugarren pertsona batekin izaten den harremana, . . . asko dira azken garaiotan

gure inguruko gizartean eta euskal gizartean izan diren aldaketak . Jakina, gure

artean ez da gertatzen ipar Europako dibortzio kopururik, edo Estatu 켰atuetakorik,

baina familiaren kontzeptua aldatu egin da .

Haur eta gazte literaturan ere, beste zenbait gairekin batera ukitzen da familiaren

egoerarena. Eta batik bat dibortzioa edo gurasoen bereizketa da gehien erabiltzen

den gaia. Haurraren edo gaztearen ikuspuntutik gurasoen arteko harremana,

honen haustura eta gertaera horrek haurrarengan duen eragina . 켰atzuetan,

gainera, familikideen arteko harreman horren berri emateko umorea erabiltzen da,

gai serio eta askotan traumatiko horren kontaketa naturala bilatzen delarik. 켰este

kasu batzuetan, 켰 . Atxagaren Txitoen istorioa (1984) ipuinean esate baterako,

amak etxetik alde egin beharra lanera, txitoen abenturen jatorria dugu .
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Euskaraz, batez ere itzulpenen bidez ukitu da dibortzioaren gaia gure haur eta

gazte literaturan . Astrid Lindgren-en Pippi Kaltzaluze (1994) liburuan aitarik eta

amarik gabeko neskatila aurkezten zaigu :
"Pippi Kaltzaluze, bederatzi urteko neskatila . 켰akar-
bakarrik bizi zen. Ez zeukan ez aitarik eta ez amarik. Eta,
noski, askotan oso ondo etortzen zitzaion hori : jolas eta
jolas ibili nahi zuenean, inork ez zuen ohera bidaliko . "

(Lŕndgren, 1994 : 5) .

Jakina, liburuan aipatzen da aita eta ama izan zituen garaia, baita Pippik ez zuela

hori gogoratzen ere .

Erich Kastner idazle alemaniarrak Lotte eta Luisa, hau bizki parea! (1992) nobelan

elkar ezagutzen ez zuten bizki batzuen topaketa eta ondorengo guraso trukaketa

kontatzen da. 켰ai Lottek bai Luisak uste dute guraso bat falta zitzaiela, baina

konturatzean bizirik dagoela, harekin egon nahi izango dute garai batean .

Irakurlea hasieratik sentitzen da identifikatua bizkiekin, eta gurasoei eginiko

engainuan partaide . Aitona-amonen laguntza ere handia da bizkien konspirazioan .

Trukaketak egoera barregarriak eta bereziak sortaraziko ditu, eta bukaera

zoriontsuak sentimendu hori areagotu egiten du .

Margaret West idazle inglesaren Aitaren bila (1994) nobelan, aldiz, Sarah gazteak

bere aitaren heriotza nola gertatu zen ikertuko du, amak emandako bertsioa ez

baitu sinesten . Nobela iniziatiko gisa aurkezturik, bilaketa horretan aitaren berri

izateaz gain maitasuna ere aurkituko du Sarah gazteak .

켰aina agian familiaren egitura hankaz gora jartzen duen nobelarik harrigarriena,

Christine Nbstlinger idazle austriarraren Konrad edo kontserba poto batetik atera

zen haurra (1992) liburua dugu. 켰artolotti andereñoari haur bat ematen diote

kontserba poto batean ; oker bat izan da, baina 켰artolotti andereñoak haurra hartu

eta berekin bizitzen jartzen du . Zientzia-fikzioa dirudien argumentu horretan

umorea, irudimena eta ironia nahasten ditu egileak gizartean onarturiko ohiturak

zalantzan jartzeko . Haurren janaria, ordutegia, hitz egitean dauden tabuak eta mila
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kontu jarriko dira zalantza Konrad haur programatu eta zintzoaren eta 켰artolotti

andereñoaren arteko harremanaren ondorioz .

Umorea darabil Anne Fine idazleak ere, dibortziatutako aita bat bere seme-

alabekin egoteko emakumez mozorrotzen denean . Madame 켰oubtfire (1995)

nobelan une hunkigarriak, barregarriak eta tristeak nahasten dira . 켰aniel

Madameri hamaika gertaera barregarri gertatuko zaizkio, baina era berean seme-

alabekin egon nahia, gurasoen dibortzioak haurrengan duen eragina edo guraso

beraiengan duena bezalako kontuak ere ukitzen dira nobela barregarri eta serio

honetan .

Zer duzu, Nuria? 1995) Gloria Llobet idazle katalanaren nobelan, berriz,

dibortziatuta dagoen ama berriro ezkontzean sortzen den giroa eta egoera islatzen

da. Gai berberaren beste ikuspegi berri bat azalduz .

Manu Lopez Gaseniren Jaun agurgarria (1993) ipuinean ere, dibortzioa azaltzen

da. Oskar bolada txarra pasatzen ari da eta eskutitz batean horren zergatia eta

bere gogoetak idazten ditu . Fantasian eta irudimenean babestuz, errealitatetik ihes

egin nahi duen Oskarrek eskutitz hau idaztea erabakitzen du ideiak argiago izateko

eta bere gurasoen dibortzioa erabaki behar duen epaileak zuzenki erabaki dezan .

Manu Lopez Gasenik dibortzioa traumarik gabe planteatzen du, gizartean

pertsonek egiten duten beste aldaketa bat balitz bezala, eta horretan Oskarren

jarrera adierazgarria da :
"Horregatik, asko eskatzea ez bada, biekin egon nahi nuke,
aldizka, zuri hobekien iruditzen zaizun moduan . Nik ez
dakit ezer legeei buruz, baina azken finean, iruditzen zait
bietariko inori ez diodala uko egin nahi ." (Lopez Gaseni,
1993: 43) .

Ohiko familia aldatzen ari da, aitona-amonak eta ilobak denak teilatu baten azpian

bizitzetik gurasoak beraiek ere bi teilaturen pean bizitzera pasatzen ari gara kasu

askotan ; gertaera hauek haur eta gazteengan duten eragina ikusirik, interesgarriak
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dira gertaera hauen zergatiak ulertzen lagungarriak diren lanak, umorearen nahiz

seriotasunaren aldetik ikusita ere .

Familia barnean izandako aldaketen artean aitona-amonen urruntzea legoke,

haurren eta aitona-amonen arteko harremanean gertaturiko urruntzea . 켰aina,

urruntze horren parean dugu aitonarekin edo amonarekin bizi diren haurren kasua .

Amonen inguruan hiru itzulpen argitaratu dira azken urteotan euskaraz . Hirurak

Europa erdialdekoak, alemanierazko testuak dira, itzuliak. Ch . Nóstlingeren Amona

maite, zure Susik (1990) ipuinean Susik egunero idazten dio eskutitz bat bere

amonari oporrak nola igarotzen ari diren kontatuz . Ez da hirugarren adinari

buruzko liburua, baina bertan Susiren oporrak nolakoak diren ikusteaz gain,

ilobaren eta amonaren arteko harremana islatzen da . Eskutitz amaierak, zenbait

ohar, testuetan nabaritzen den maitasuna . . . asko dira Susiren eta amonaren arteko

harremanaren frogak .

Amona (1983), Peter Hártling-en nobelan, gurasoak hil ondoren amonarekin

bizitzera doan Karliren istorioa kontatzen da . Hasierako beldurrak, beraien arteko

eztabaidak, tirabirak, . . . eguneroko bizitzan haur baten eta amona baten artean

konpondu eta elkarrekin moldatu beharra . Karlik, bere heziketa modernoarekin eta

amonak, bere iritziarekin, elkarrekin moldatu beharra izango dute .

Nobelan narratzaile orokajile batek kontatzen du istorioa, baina kapitulu

bakoitzaren amaieran amonaren egunkaria dator . 켰ertan, amonaren sentimendu

eta pentsamendu sakonenak agertzen dira :
"Orain neuk daukat mutila . Erotua nago, amona bat eta haur
bat. 켰ere buruaz baliatzeko beste hamabi edo hamairu urte
beharko dituen haur bat nirekin ." (Hártling, 1983: 9) .

Amonak beldurra dio ardurari, heriotzari, Karlirekiko komunikazioari, . . . eta Karli,

berriz, hazten, aldatzen ari den mutila dugu. Eguneroko bizitza dugu oinarria,

asistente sozialarekin duten harremana, gurasoei buruzko eztabaidak, telebistaren

gaineko iskanbilak, amonaren gaixotasunak, . . . eta egunerokotasun horretan
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ikusiko da ondoen bien arteko ezberdintasuna eta parekotasuna . 켰akoitzak nola

eman beharko duen amore zenbait gauzatan elkarrekin bizi ahal izateko .

Achim 켰róger-en Amona eta biok (1990) nobelan, aldiz, Jutta neskatila, amona

gaisoarengandik guztiz kezkaturik dagoen neskatila, erosketak egin ondoren ez da

ausartzen etxera itzultzen, beldur baita amona hilik aurkituko duen :
"Ez da sartzen amonaren gelara . Ate zaratatsua itxita
dago, zeren Juttak amona esnatzeko beldurra baŕt du . Egia
esateko horŕ ez da horrela . Askoz beldur handiagoa du
Juttak amona benetan inoiz ez esnatzekoa . Sentimenduak
ixten dio Juttari atea. Kanpoan geldŕtu eta adj egotera
behartzen du." (켰róger, 1990: 73-74) .

Juttak lagun berria egingo du, 켰irk-ez maiteminduko da, eta amonaz hitzegingo

dute, heriotzaz, kanposantuan lurperaturik dagoen aitonaz . Gazte bien mundua eta

aitona-amonenganako kezka lirateke nobelaren ardatz nagusiak . Maite dugun

pertsona galtzeak sortarazten digun beldurra eta pena; ezagutu eta maitatzen hasi

garen laguna izatearen pozarekin batera .

Pobrezia.

Lan eza edo Ian baldintza txarretan bizi den jendearen egoera ere islatu da

literaturan . 켰aita beste herrialdeetara Ian bila joan denarena ere . Gizarteak duen

kezka handienetariko bat lana izanik, presente dago haur eta gazte literaturan, era

askotara eta ikuspegi oso ezberdinetatik ikusi ahal izango dugun bezala, baina beti

pertsonen nortasuna, garapena bilatzen delarik . 켰esteekiko errespetua, tolerantzia

eta laguntza dira horrelako irakurgaietatik atera daitezkeen ondorioak .

Pobrezia modu askotan planteatu da euskal haur eta gazte literaturan, Josep

Valverdú idazle katalanaren Iban trapusaltzailea (1981) nobelatik hasita, G .

Rodariren Gezi urdina (1994) izenekora aldaketa ugari eman dira .

Iban trapusaltzailea nobelan ama eta anaia txikiarekin bizi den Ibanek egunero

trapusaltzaile gisa egin behar du Ian . 켰izimodua aurrera atera ahal izateko egin
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beharreko lanez gain, lagunekin dituen harremanak, Idoiak emandako klase

partikularrak eta hamaika kontu agertuko dira nobelan abentura eta errealitate

gordinarekin bat eginez . Gaisotasunak, espetxeratzea, txabola auzoko bizimodua . . .

arazo guztiak konponduko dira bukaera zoriontsuan .

Gaxpar erregea (1982) Gabriel Janer-en nobelan, berriz, erregez mozorroturik

dagoen txiroaren istorioa dugu ardatz nagusia . Familiatik urrun, hotzez dardarka,

goserik eta Gaxpar erregez mozorroturik dagoen etorkinarena, hain zuzen .

켰akardadeak, Ian gogorrak eta herriminak, Gaxpar erregearen ametsekin bat

egiten dute nobelaren orrietan .

Joxantonio Ormazabalen Kittano (1988), berriz, auto batean abandonaturik utzi

zuten ijito baten bizitzari buruzko nobela da . Gaztaina erreak salduz bizi den

Kittano ijitoaren istorio horretan ikusiko dugu Ketruxak nola aurkitu zuen bere

kotxean abandonaturik, haurraren bihurrikeriak, hamabost urte zituenean

Ketruxaren heriotzak emandako kolpea, eta abar .

Lan eta Ian dabilen beste bat Mariasun Landaren Errusika da, famatua izan eta

Errusiara joan nahi duen arkakuso txikia . 켰izitzan denbora laburrez gaudela eta,

hau ahalik eta hobekien aprobetxatu nahi du Errusikak. 켰ere helburua lortzeko,

hots, Errusiara joateko, baliabide egokiak erabiliko ditu arkakusoak, txakur baten

gainean, trenean, gizon batekin, . . . azkenean bizitza aukeratzen duelarik helburua

lortzea baino lehen :
"Zeren Errusika, azkarra izanik, konturatzen hasia zegoen
helburu baten atzetik bizitzea askoz dibertigarriagoa dela
helburua bera lortzea baino . " (Landa, 1988 a: 72) .

Lan bila beste herrialde batzuetara joandakoen berri ematen duten zenbait liburu

daude azken urte hauetan argitaratutako euskal haur eta gazte literaturan . 켰 .

Atxagaren 켰i letter jaso nituen oso denbora gutxian (1984) nobelan, Ameriketan

dagoen Old Martinek bere bi lagunminen heriotzaren berri jasotzen du oso

denbora gutxian, baina ez batean ez bestean aipatzen dute hirugarren lagunaren
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heriotza . Horrek Old Martin gaztaroa gogoratzera darama, nola haserretu ziren

켰eltza eta Iharra . . . eta nola lortu zuen berak Ameriketara etortzeko dirua .

Atxagaren nobelan lehena eta oraina ederki loturik daude; alde batetik, Martinen

herrimina, gaztaroko gertaera tristeak, herriko gorabeherak ; eta bestetik,

familiarekin duen harremana, errain irlandarrarekin duen tirabira etengabea,

ilobarekin komunikatu nahi eta ezina, Ameriketan geratu behar izana . . . Gainera,

lehen pertsonan kontaturik egoteak askatasun handiagoa ematen dio narratzaileari

denbora jauziak egiteko, gogoetak eta kontakizuna nahasteko .

Euskal Herritik Ameriketara doazen artzainen beste liburu bat dugu Aingeru

Epaitzaren Lur zabaletan (1994) . Abenturazko nobela gisa aurkeztua, diru

beharrak bultzaturik Ameriketara doazen bi artzainen gorabeherak kontatzen dira

nobela azkar eta entretenigarrian . Lur zabaletan daudelarik hasten da nobela,

haraino bidaia gogoratzen, bertako gertaerekin batera nahasirik ; gero, lurralde

zabal haietan jazotakoak datoz liburuaren bigarren zatian, Erromesa izenekoan,

alegia. Joan den mendean dago kokaturik A. Epaltzaren nobela, eta honen lehen

erdian Atxagarena, euskal herritarrak Ian bila kanpora joaten ziren garaietan, hain

zuzen .

60ko hamarkadan, berriz, estatu espainoleko hego aldetik etorri zen hainbat lagun

Ian bila Euskal Herrira. Horietako baten historia kontatzen du Javi Cillero

Goiriastuenak Eddy Merckxen gurpila (1994) ipuinean. 켰ilboko auzune pobre

batean kokatuta dagoen ipuin hau lehen pertsonan dago kontaturik . Narratzaile

gaztearen bizitzarekin batera bere etxera bizitzera etorritako andaluziar langile

baten istorioa kontatzen zaigu . Narratzailearen eta Joxeren arteko harremana

estutuz joango da eta gaztearen begietatik ikusi ahal izango dugu Joxe

inmigrantearen onarpena auzoan, maitemintze prozesua, haustura . . . eta bizitzaren

eta Tourraren arteko paralelismoa eginez, Eddy Merckexek ia irabazia zuen

karrera hondatzen den bezala, hondatzen da Joxeren bizimodua .

Epaltzak hizkuntz aukeraketa egitean nafarrerazko hitzak eta egiturak erabiltzen

ditu euskara batuan ; Javi Cillerok, bere aldetik, 켰izkaikoak sartuko ditu . Azken bi



41 5

adibide horiek dira euskararen batasunean ematen ari diren aurrerpausuak

batasun hori guztiona izan dadin, ahalik eta aberatsena, ahalik eta zabalena .

Jakina, haur eta gazte literaturak aportazio ugari izan ditu batuaren finkatzean,

baina adierazgarriak dira azken aldi honetan egiten ari direnak zabaltasun horren

alde .

Patxi Zubizarretaren Eztia eta ozpina (1994) liburuan Parisa joan nahi duen gazte

marrokiar baten istorioa kontatzen zaigu . 켰izitzaren alde gozoa eta mingotsa

ezagutzeko parada izango duen Selim gaztearen istorioa . Irteera, bidaia,

geldiunea Gasteizen, 켰idasoa ibaia gurutzatzean gertatutako istripua . . . nobelak

irakurlea harrapatzen du, gaia beragatik eta Selimen ametsa egia bihurtuko den

ala ez jakitearren .

Patxi Zubizarretak Selimen historiarekin tolerantziaren alde eta arrazakeriaren

kontrako mezua zabaltzen du, gizakion alde eta larruaren kolorearen kontra,

maitasuna eta errespetua bezalako baloreak indartu nahian . Eztia eta ozpina

nobela hunkigarria da, abentura ugarikoa, bizia, eta era berean gordina, justiziaren

injustizia erakusten duena, gizakion alde on eta txarra, eztia eta ozpina islatzen

duen nobela .

Mehdi Charef idazle argeliarraren Arkimede-ren hareneko te hura (1995) nobelan,

berrriz, Parisko auzo pobre batean gazteek duten bizi egoera latza eta gogorra ikus

dezakegu . Gazte koadrila, droga, borrokak, auzokoekin iskanbila, langabezia,

amodioa . .. asko dira nobela trinko horretan ukitzen diren gaiak, baina batez ere

pobreziak, diskriminazioak sortaraziko du egoera .

Langabeziaren gaia Harrika (1989), Xabier Mendigurenen nobelan, aztertzen da

gazteen ikuspuntutik. Euskalduna lantegiko langileen egoeran oinarriturik, gazte

batek bere aita nola gelditzen den langabezian, horren aurrean langileek

daramaten borroka . . . ikusiko du eta berak ere parte hartu nahi izango du horren

kontra. Manifestazioak eta poliziarekin enfrentamenduak agertzen diren bezala,
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eskolan lantegia ixteaz sortarazten diren eztabaidak, ikasleen arteko giroa,

langabeziaren gaia eta beste mila kontu agertzen dira Harrika nobelan .

Gianni Rodari idazle italiarrak Eskale txikiak (1985) nobelan gerra ondorengo

urteetako bi neska-mutikoen joan-etorriak kontatzen den bezala, Gezi urdina

(1994) liburuan jostailu banaketari buruzko ipuina kontatzen du . Gure Olentzero

egunaren parekoan, eskaparate bateko jostailuek ihes egitea erabakitzen dute eta

bakoitza, benetako beharra duen haur baten etxera abiatzen da . Gezi urdina

izeneko trenak eramango ditu jostailuak, eta bera, azkenean, Francescoren etxera

abiatuko da .

Langabezia, pobrezia edo emigrazioa bezalako gaiak ukitzean, horren berri

emateaz gain egoera horiek hobeto ulertzeko baliagarriak diren pausak ematen

dizkigute nobela horiek . 켰aina helburu moralizatzaileak bazterturik, istorio

entretenigarriak, aberatsak, ongi egituratuak eta hizkera zainduaz aurkeztu

zaizkigu azken urte hauetan euskal haur eta gazte literaturan . Irakurlea

harrapatzen duten liburuak dira, atseginak. .. baina zer pentsa ere ematen dutenak!

Maitasuna.

"Zuek, umeek, maitasuna zer den jakiteko adinik ez
daukazuela uste izaten dute helduek, pertsona heldua izan
behar dela gauza horietaz jakiteko .
Horrek zera esan nahi du : gauza asko ahaztu egin dituztela,
ez dutela horretaz hitzegin nahi, edo tontoarena egiten
dutela .
Nik neuk oso gogoan dut lehenengo aldiz maitemindu
nintzeneko hura, zazpi urte nŕtuela . " (Hártling, 1990: 5) .

켰enek Anna maite du (1990) liburuaren hasieran ageri den oharretik hartutako

esaldi horiek adierazten dute, neurri batean, haurtzaroaren eta maitasunaren
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arteko erlazioa. Eta Peter Hartling-en liburu horretan bezala, haur eta gazte literatur

liburu askotan agertzen da maitasunaren gaia .

Jakina, batzuetan maitasun ezinezkoa da, Riskyrena bezalakoa Zikoinen kabian

sartuko naiz (1986) eta gainerako liburuetan . Risky guztiz leloturik baitago :
"Erdi tontoturik geratzen naiz ANUXKA aurrean
daukadanean eta burua jartzen zait ilun-ilun eta aurpegia
gorri-gorri eta besoak eta hankak pisu-pisu, esku
bakoitzean ehun kilotako maletak eraman beharko banitu
bezalaxe . " (Iturralde, 1986: 31) .

켰aina Anuxkarenganako maitasunak ez du inolako eraginik neskarengan .

켰este kasu batzuetan jakinminak bultzaturik sortzen da neskaren eta mutilaren

arteko sentimendua, Emakume sugearen misterioan (1993) 켰amiani gertatzen

zaion bezala. Helburu bat lortzeko laguntzan ere sortarazten da protagonisten

arteko maitasuna, Enrique Pérez 켰íaz-en Mezua (1995) ipuinean, adibidez . Edo

helburu tinko horren bila dabilena ere badago, Postariak beti deitzen du mila aldiz

(1994) nobelan Ramon Agutek Silviarekin egotearren antolatzen duen egoera

berezia, esate baterako .

Eddy Merckxen gurpila (1994) ipuinean Joxe eta Maritxuren arteko harremana eta

honen haustura ezaugutuko du irakurleak beste hainbat gairekin batera . Helduen

arteko maitasuna gazte batek ikusia .

Txilikuren Agure jakagorrŕa (1995) ipuinean lehena eta oraina dauzkagu, lehengo

istorio batean oraingo gazteen gogoeta, maitasunaz eta maitasun sortzailea den

egoera. Trenean doazen gazte batzuei aitona jakagorriak kontatzen dien istorioak

emango die zer pentsa .

켰aina maitasunaren aurkikuntza Patxi Zubizarretaren 1948ko uda (1994) nobelan

ikus dezakegu, aitaren egunkaria aurkitu duen gazteak 1948ko udan aitari

gertatutako amodiozko historia ezagutzeko parada izango du . Zer sentimendu

zituzten, nolako eskutitzak idatzi, aitaren gogoetak, zenbat eta nola maite zuen

neska hura ; eta bien bitartean noizean behin 켰eñatek Estibaliz du gogoan . Haren

aurpegia, haren adatsa, nola eman zion musua Hiriko Jolasparketik itzulian . . .
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Itziar Alkortak idatzitako Nekaneren munduan (1983) protagonistak etxetik alde

egin ondoren, 켰ilbon ezagutzen duen Andonirekin maiteminduko da apurka-

apurka, liburuaren orriak pasa ahala sentimendu hori bere baitan argitzen doalarik .

Azkenean, berriz, ustegabeak harrapatzen du irakurlea, amodiozko bukaera

zoriontsuaren ordez .

Julieta, Romeo eta saguak (1994) liburuan lotsak, inkomunikazioak, eragozten

dute saguentzat begibistakoa dena : Julieta eta Romeoren arteko maitasuna . "Zer

da enamoratua egotea? Tarta purea bailitzan jatea" (Landa, 1994: 63), horra hor

saguen filosofia, horra hor nola ukitzen den gaia liburuan, umorez .

Maria eta aterkia (1988) ipuinean, berriz, Mariasun Landak neska baten eta aterki

baten arteko maitasun istorioa kontatzean harreman hori nola sortu zen kontatzen

digu :
"Aterkia eta Mariaren arteko konplizitate berezia sortu

zen, aterkia eta aterkidunaren artean gerta ohi den bezala,

eta sentimendu hura maitasun bihurtu zen, denboraren
poderioz .

Elkarrekin joaten ziren leku guztietara eta zoriontsu

sentitzen ziren ." (Landa, 1988 b: 8-9) .

Maria eta aterkiaren arteko istorioa, bere fantasiatik haurrengana maitasunaren

sentimenduak erakusteko era aproposenetarikoa dugu . 켰ena den, maitasuna oso

presente dago haur eta gazte munduan, haur eta gazte literaturan . Arazoa da, gaia

ongi planteatzea, era egoki eta ulergarri batean, egoera sinesgarrian kokatzea ; eta

euskarazko haur eta gazte literaturan aurrerapausu handiak eman dira arlo

horretan .

Askatasuna .

Norberaren edo gizartearen askatasuna dugu bizi garen gizartearen kezketako bat .

Norberaren askatasuna, erabakiak hartzea, gauzak egiteko, bizitzeko ; eta

gizartearena, aurrera egin ahal izateko .
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Zapalketa askoren berri dugu gure herrian eta atzerrian, askatasunaren kontrako

joerak, arrazakeria, indarkeria eta ideien gainetik indarra inposatu nahia ezagunak

dira, zoritxarrez, gure gizartean .

Haur eta gazte literaturan, irakurlearengan testuak duen eraginagatik, irakurlearen

garatze prozesua kontuan izanik, oso presente dago askatasunaren aldeko mezua .

Ugari dira askatasunari, edo askatasun ezari buruzko liburuak, itzulpen nahiz sor

lanetan, ipuin nahiz nobela luzeetan, fantasia edo errealitatea oinarria dutelarik .

Mariasun Landak Amets uhinak (1981) ipuin liburuan argitaratutako ipuinetako

bat, "Potx", liburu gisa kaleratu da urte batzuk beranduago . 켰ertan hitz bat, "ez"

hitza, galerazita egoteak sortarazten duen egoerari buruz hitzegiten da . Zergak igo,

etxeko lan asko bidali, maite ez duzun mutilarekin ezkondu beharra . . . herrialde

hura paradisua zen, agintarien ustez . Munduko gaitz guztien jatorria "ez" hitzak

zuen :
"Munduko gaitza EZ hitzean datza . 켰eraz, baieztarren
iraultzaren ondoren, debekaturik, ahazturik, gainditurik,
betirako bazterturik gelditu da herri honetan hitz
kaltegarri hau." (Landa, 1992: 26) .

Azkenean, ezezkorik gabe ezin dela bizi eta diktadura horretatik irteteko hitz berri

bat asmatzen dute, esanahi bereko hitz berri bat : "potx" .

Margolin da tximeleta koloredun polit baten izena. Joxantonio Ormazabalek,

tximeleta horren bizitza kontatzen digu, nola harrapatu nahi duten etxe batean eta

ihesean bere kolorea galtzen duen, ehiztarien eskuetan erortzen denean, eskolako

haurrek nola margotzen duten, eta abar . Margolin (1983) tximeleta bati buruzko

istorioa izanik, askatasunaz, horren balioaz eta edertasunaz idatzitako ipuina dugu .

Gure gizartearen parodia bat eginez, asto eta zaldien askatasunaz ari da 켰 . Atxaga

Asto bat hypodromoan (1984) ipuinean . Hypodromotik ihes egin nahi duten

zaldiek Maurizio astoaren laguntza izango dute, honen liburu eta astronomi

zaletasunei esker, hypodromotik alde egin eta zaldi libreekin batera joango dira

bizitzera .
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켰adira ere, askatasunaren edo zapalketaren berri zuzenean, era gordinean

ematen duten liburuak . Egia esan, hauek, benetako gertaeretan oinarritutako

istorio hauek itzulpenen bidez etorri izan dira . Judith Kerr idazle judu

alemaniarraren Hitlerek untxe arrosa lapurtu zuenean (1988) liburu

autobiografikoa, adibidez, nazismoaren lehenengo urteak kontatzen dituen liburua .

Haurra den Annak helduen mundura, helduen arazo eta kezketara egiten du jauzi

bat-batean . Izar bat naiz (1995) Inge Auerbacher-en nobelan ere judutarren

hilketak kontatzen dira historia autobiografikoan, Terezin konzentrazio-itxituran

Inge neskatilak duen bizimodua, aurretik gertatutakoak, han ikusitakoak . .. agertzen

dira nobela horretan .

Urs M. Fiechtner idazleak, berriz, hegoamerikako herrialde batean kokatzen du

bere historia, fikzioa baino gehiago errealitatea den Anaren historia (1994)

nobelan desagertutako pertsonen berri ematen baitu . 켰esagertutakoen seme-

alabak berreskuratzeko ama batek , Anak, daraman borroka gogorra .

Nobela hauek gordinak dira, errealitatea bere alde gogorrenean, latzenean

erakusten dutelarik . Autobiografikoak dira gordintasun hori sinesgarria izan dadin ;

eta hiru nobeletan askatasun ezak sortutako mina ikusten da .

Mende honen erditsuan, 켰amaskon bizi den hamalau urteko gazte batek egunkari

bat idaztea erabakitzen du, egunero egunero zerbait idatziko du . Horrela hasten da

Eskua bete izar (1992) nobela interesgarria . Osaba Selimen ipuin miresgarriekin

batera, maitasunaren berri eta bere asmoak kontatzen dizkigu narratzaileak .

Kazetari izan nahi duela eta okindegia utzirik, idatzi egin nahi duela, ikusten duen

injustizia gero eta handiagoarekin apurka-apurka bukatzeko .

Militarren diktadurapean, askatasunik gabe, informazioaren balioaz eta beharraz

jabeturik horren alde arituko dira "Galtzerdi-Aldizkaria"n . Intrigak eta

poetikotasunak hasieratik harrapatzen dute irakurlea, narratzailearekin identifikatu,

haren helburu eta asmoekin .
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Fantasiaren mundua darabil, berriz, Michael Ende idazleak Momo (1988) liburuan,

gizon grisek denbora lapurtu nahi izango dute, denbora hartu . Momok haien kontra

egin beharko du .

Reiner Zimnik idazle alemaniarra sinbolismoan oinarritzen da Garabia (1983) eta

켰anborrariak (1983) bere nobeletan. Garabiaz maitemindu den garabi gidari

baten erabaki bitxiaz da lehena ; garabira igo eta hantxe geratzen baita bizitzen .

Munduari bira ematen dioten danborrariei buruzkoa da bigarrena .

Garabi gidariaren jokaerak jendearen erantzun ezberdinak jasoko ditu, onartzen ez

dutenak eta laguntza ematen diotenak, esate baterako. 켰aina, sakonean,

norberaren askatasunari buruzko gogoeta bat da Garabia nobela .

켰anborrarien leloa berriz, "켰izitza berri bat hastera goaz! 켰este lurralde batetara

goaz" leloa, askatasunaren bila dabilenarena da . 켰aina liburuan ageri den bezala,

hasierako lurraldera itzultzen dira danborrari guztiak munduari bira eman eta gero

lurralde berri horren bila. Hau da, norberarengan bilatu behar dela asktasuna,

norberaren lurraldean .

Eduardo Galeano idazle hegoamerikarraren Harri sutan (1983) ipuinean bere

buruarekin pozik dagoen agurearen istorioa kontatzen zaigu . Atxilotua, torturatua,

kolpatua izan den agurea pozik dago askatasunaren alde aritu delako bere

bizitzan, eta horregatik uko egingo dio gaztetzeari .

Euskaraz azken bost urteotan ere ugariak izan dira askatasunaren inguruan

idatzitako ipuin eta nobelak . Metxa esaten dioten agirretar baten ibili herrenak

(1991) nobelan agirretartasunari eutsi nahi dion agure egoskorraren ibilaldiak

kontatzen dira. 켰ere nortasunari eutsi eta erasoei aurre egiten eta egin omen dien

agurearen istorioa .

Pello Esnalen Zazpi kolore ditu ostadarrak (1991) ipuinean errege batek gizaki

guztiak berdinago izateko eta horrela bere menpean errazago egoteko asmoan

egindakoak ikus ditzakegu :
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"-Zeharbidez jokatuko dugu gizonak berdintzeko . Horixe
iruditzen zaigu biderik egokiena . Gizonak ez baina, ingurua
berdinduko dugu . Eta ingurua berdindu ahalean berdinduko
dira gizonak ere." (Esnal, 1991 : 13) .

Felipe Juaristik, Tristuraren teoria (1993) ipuinean askatasun ezaz, hitz egiten du .

Apurka-apurka askatasuna galtzeak sortarazten duen tristuraz . Instituzioak,

ohiturak, hitz egiteko ahalmena . .. galduz joango den herrian tristuraren definizioa

asmatzen dute haur narratzaileek . Militarrek boterea hartzen duten unetik

askatasun horiek nola galtzen diren eta horrek pittinka-pittinka jendearengan duen

eragina ikusten da era poetikoan, seriotasun handiz, idatzitako ipuinean .

켰eharbada, norberaren askatasuna eta gizartearena erreibindikatzen duen nobela

dugu 켰ehi euskaldun baten memoriak (1991) . 켰ernardo Atxagak, berriro erabili du

animalia bat istorioa kontatzeko, berriro barruko ahotsak erabakiak hartzerakoan .

켰aina, istorio horretan behiak behi diren bezala, pertsonak ere ageri dira ; 36ko

gerraren ondorengo Euskal Herrian dago kokaturik istorioa, 켰alantzategin hazitako

behiak euskal gudariak eta faxistak ikusiko ditu, behi makalak eta La Vache qui Rit .

Gizartearen eta norberaren aldaketak, garapena, adierazten dituzten elementuak .

Herri baten askatasunaren alde beren bizitza arriskuan jartzen duten gudari eta

laguntzaileak, burua garatu nahi duen behia :
"-Oso ondo -esan zuen La Vachek berarekin gelditzen
nintzela ikusi zuenean-. Ez dirudi behi makaletakoa
zarenik. Eskerrak. Mundu honetan ez dago behi makala baino
gauza makalagorik . " (Atxaga, 1991 : 53) .

Mo behia askatasunaren aldeko borrokaren lekukoa izango da, baina baita bere

buruaren aldekoa ere. Antiaju 켰erde eta Usandizagaren arteko lehia dago alde

batetik, behien makaltasunetik ihes egitea, bestetik ; biak, istorio biak bat direlarik .

Errealiatea mila modu ezberdinetan aurkezten da literaturan, fantasiaren bidez,

eguneroko bizimodu gordina azalduz, parodiak erabiliz, baina modu batean nahiz

bestean izan, bizitzari buruzko gogoeta bat bilatzen da. Testu ongi idatziak,
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egituratuak, balio estetikoa zainduz eginiko liburu horietan bilatzen da

irakurlearengan gogoeta hori piztea. Kritikoak direlako, kontatzeaz gain, zerbait

gehiago bilatzen delako, irakurketa maila ezberdinak ematen direlako,

entretenigarriak direlako, baina era berean sakonak beren arintasunean .

Arlo honetan, errealismo kritikoan hain zuzen, egin dira tematika aldetik berrikuntza

handienak euskal haur eta gazte literaturan . Eta neurri handi batean, arlo honetan

gertatu da euskal haur eta gazte literaturaren modernizazioa, gaurkotzea . Kanpoko

idazlan adierazgarrienak euskaratu eta bertan eginiko idazlan garrantzitsuenak

errealismo kritikoan egin izan dira azken hamasei urte hauetan . Alde horretatik,

esan daiteke gaur egungo euskal haur eta gazte literaturan tematika aldetik

aberastasun handia dagoela, edozein gairi buruz idatz daitekeela frogatu den

bezala (heriotzari buruzko Aitonaren txalupa , 1988, ipuina, kasu), euskal

irakurlegoak oso aukera zabala erdietsi duela oso denbora laburrean .
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2 - HAUR TXIKIENTZAKO AL켰UMAK .

Irakurtzen ez dakiten haurrentzako liburugintza egiterakoan hartzailearen

ezagupen maila dela eta, irudiari eta ez testuari eman ohi zaio garrantzia . Irudi

liburuak omen dira haur txikientzako liburu horiek, edo albumak . Testua irudiaren

menpe dago, dagoenean, eta irakurtzen hasten ari direnei edo haurrarekin dagoen

helduari begira idatzita daude .

Irudi liburuak ezaugarri zehatz batzuk ditu : azal gogorra, tamaina aldetik handia,

barneko orriak paperezkoak edo kartoizkoak, testu gutxi eta ilustrazioak koloretan .

Jakina, badira ere azal biguna edo testu ugari dituzten liburuak, baina oro har,

arestian aipatutakoak lirateke horrelako liburuen ezaugarri nagusienak,

normalenak .

Irudi liburuak, bestalde, oso koste handia du, ilustrazioak, koloreak, azalak . . .

produktua garestitu egiten dute. Irakurle esparru gutxiko argitaletxeentzat ia-ia

ezinezkoa da horrelako liburuak plazaratzea, eta gaur egun nazioarte mailan

argitaratzen dira irudi liburu garrantzitsuenak .

Jakina, euskal merkatua oso mugatua da; hiztun kopuru txikiko hizkuntza izanik, ia

ezinezkoa zaigu horrelako liburuak kaleratzea . Hala ere, 80ko hamarkadaren

hasieran eta gero kanpoko argitaletxeekin batera argitaratuz, plazaratu izan dira

haur txikientzako liburuak euskaraz .

1979an irudi liburuen ezaugarriak izanik, baina paperezko azalez, "Tibiribi" saila

plazaratu zuen Erein argitaletxeak. Jesus Lucasen marrazkiekin eta Anjel

Lertxundiren testuekin osaturiko liburuetan folkloretik oso hurbil dauden testu

laburrak aurki ditzakegu ; idatzizkoa eta koloretako irudi txiki bana orrietan,

azkenean eta liburuari amaiera emanez, irudi handi bat agertzen da barneko

guztiak biltzen dituelarik . Ai, Leire, Leire (1979) liburuan, esate baterako, bere
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amonarengana doan Leire neskatxa ikus dezakegu, esku batean lore sorta eta

bestean sagarrak ; zizarea, amona mantalgorria, barraskiloa eta txoriak Leireren

sagarrei begira edo neskarekin hizketan ari direlarik agertzen zaizkigu . Testuak ez

du ipuin baten egiturarik, ez eta argumenturik, arestian esan bezala, haur jolas eta

kantetako egituraren antza du .

"Txalo pin txalo
txalo ta txalo
txori txiki urdina
Leirekin dago .
켰adago bego,
bego badago,
loretxoei begira
gustora dago." (Lertxundi, 1979: 13) .

1981ean, Espainako Kultura ministeritzak Ernioko Ziripot (1981) liburuaren

diseinuari eta Udaberria (1981) ipuinaren konposaketari emandako sariez gain,

1982an elementu guztien osaketagatik Lotara joateko ipuinak (1982) saritu zuen .

Horietaz gain, Erein argitaletxe berean kaleratu zen Ainara eta hodeitxoa (1982)

edo 켰artzelonako 켰estino argitaletxeak plazaratutako Munia eta hilargia (1982)

liburuekin aurkitzen gara . Guztietan testu ugari ageri arren, irudiek duten indarra

eta kantitateagatik, irakurle edo entzule txikiak ipuinen haria jarrai dezake inolako

problemarik gabe. Ez dira irudi liburu hutsak, testuak ere garrantzi handia duelako,

baina une horretan euskaraz egindako lanen kalitate handia erakusten dute .

Zoritxarrez, horrelako produkzioak ez zuen aurrera egin euskal merkatuan eta

harrez gero ez da sorkuntz lanetan antzeko libururik plazaratu . Asun 켰alzolaren eta

Erein argitaletxeko arduradunen kezkak, bertako eta kalitatezko lanak argitaratzeko

asmoak huts egin baitzuen .

1986an Elkar-ek kaleratutako "Txintxinbela" saila, formato txikia, azal bigunak eta

orri gutxiko liburuez osaturik, izan da irudi liburuetan euskal sorkuntzak eman
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duena . Merkatuan urritasunak, estatu espainiarreko argitaletxe handiak kontuz

ibiltzera eraman dituen urritasun berberak, mugatu du euskarazko sorkuntza .

"Txintxinbela" sailean ahozko tradizioan oinarritutako testuen ondoren (Zenbakiak

ikasi nahi ditut edo Xaxarko, esate batereko) umorezkoak dauzkagu (Xenpelarren

apustua), egunerokotasunaren inguruan (Honela bizi naiz ni) edo Ipuinetako

izakiak bezalakoak. Joxantonio Ormazabal eta Txilikuren testuei Astrainek jarri

dizkie irudiak bildumako liburu guztietan . Irakurtzen edo bizitzako arlo ezberdinak

ezagutzen ikasteko liburuak ditugu "Txintxinbela" sailekoak, baina irudi eta

testuekin disfrutatzeko ere bai .

"Ahate bihurriarenak" bilduma, iberiar penintsulan dauden hizkuntza guztietan

argitaratzen den bilduma, Ereinek plazaratu zuen euskaraz eta bildumako lehen

liburua, Aztiak zurrin zurrinka (1990), euskal herri ipuina dugu . Errepikapenean

oinarrituz, gogoratzeko erraza eta entzuelarentzat atsegina den ipuintxo horri Jon

Zabaletak jarri dizkio irudiak . 1990ean hasi eta hurrengo urtean kaleratzeari utzi

zioten "Ahate bihurriarenak" sailari, denetara zortzi liburu plazaratu zirelarik .

켰adirudi horixe dela euskal haurrentzako argitaratzen diren irudi liburuen

ezaugarri berezienetariko bat, bildumen txikitasuna, bai liburu kopuruari begira bai

eta plazaratzeko denborari begira. 1994an, esate baterako, Gianni Rodariren

testuetan oinarriturik, "Rodariren sorta urdina" kaleratu zuen Erein argitaletxeak .

켰ehin bakarrik plazaratu eta bertan hiru izenburu besterik ez .

켰ena dela, irudi liburuak, benetako irudi liburuak itzulpenen bidez edo kanpoko

argitaletxeekin batera argitaratuz egin izan dira euskaraz azken urteotan . Teo, Ibai,

Charlie Rivel, Kiriko, Xanti eta Ane . . . irudi liburuetako protagonista horiek euskaraz

aurki daitezke Timun Mas eta Elkar argitaletxeen arteko akordioei esker . Haurra

bere mundu ezagunetik kanpoko errealitate ezberdinetara hurbiltzen lagunduko
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duten liburu hauetan irudiak eta errealitate ezberdinak aurkezten dituzten egoerek

dute garrantzia .

Elkar argitaletxe donostiarrak, bestalde, "켰ortokaren liburuak" bilduman,

Kataluniako idazle eta ilustratzaileek eginiko liburuetan, errealitate ezberdinak

aurkezten dizkigu atseginaren eta irakaskuntzaren arteko oreka gordez . Jirafak

(1992) liburuan neurriei buruz hitz egiten den bitarean, Zazpi senide musikariak

(1991) lanean, aldiz, musikaz egiten da edo ltxasneren begiak (1992) liburuan

naturako koloreak aipatzen dira .

켰ilduma horiez gain, izan dira beste batzuk urte hauetan, "Alegia unibertsalak"

saila edo 켰abarrenak, esate baterako, helburu eta ezaugarri antzekoak jarraituz

plazaratu izan direnak euskal haur literaturan . Edo Flammarion etxe ezagunaren

"Pere Castor" saileko liburuak atsegin eginez irakatsi nahian mende erdi lehenago

idatzitakoak .

Hala eta guztiz ere, kanpoko lanen itzulpen honek gure irudi liburuen ahulezia

gorria islatzen du, gure kultur esparru horren menpekotasun kulturala erakusten .

Lanak egin izan direnean kalitatezkoak direla erakutsi baita, baina nazioartean

gertatzen ari den fenomeno berbera dugu gure artean ere .



3 - POESIA

Juan Kruz Igerabidek 켰egi-niniaren poemak (1992) liburua argitaratu zuenean,

iraultza txiki bat gertatu zen euskal haur eta gazte literaturan. Poesia, euskal

letretan tradiziorik luzeena eta zabalena duen generoak, lehendabiziko aldiz

ukitzen zuen euskal haur eta gazte literatura modernoa . Aspalditik ahaztuak ziren

70eko hamarkadan haurrek eginiko poesi liburuak, Nemesio Etxanizen Lur berri

billa (1967) liburua (eginiko edizio bietan ez zen haurrentzako liburu erakargarri

bilakatu) edo hamarkada batzuk lehenago kaleratutako Haur elhe haurrentzat

(1945), esate baterako . Poesia, helduen literatuan ibilbide luzea eginiko generoa,

ia-ia ezezaguna zen haur eta gazteentzat. Igerabideren liburu horrek, haiku

antzeko poemak biltzen dituen liburu horrek, zegoen hutsunea azaldu zuen .

Haurrentzako testu liburuetan, irakurgai liburuetan, poemak betidanik presente

egonda, literatur liburuetan ez egoteak nolabaiteko kontraesana zen . 켰egi-niniaren

poemak liburuak kontraesan horrekin amaitzen lagundu zuen .

Juan Kruzen haikuen liburua poesi liburuetan aitzindaria izan bazen ere, urte

batzuk lehenago, Haur Folklorearen 켰ilduma (1986) liburuan haur jolasak, kanta

eta poesiak biltzen dira lehendabiziko aldiz, haurrentzat espresoki eginiko edizio

batean . Urte horietan ere,1985 eta 1986an, Anjel Lertxundik idatzirik eta Antton

Olariagaren irudiekin, "Maria goikoarenak eta bi" eta "Maria goikoarenak" liburu

sailak argitaratu ziren . Liburu horietan, folkloreko testuetatik abiatuz, haurrentzako

antologiak prestatu ziren; eskolan erabiltzeko antologiak :
"Eskolarako duzu materialea eta hartaz pentsatuz egina .
Hizkuntzaren jolasgarri, entretenigai, jolas tresna . . .
Irakasleentzat tresna, ikaslearentzat jolas, eta bientzat
lotura tradizio literario berean." (Lertxundi, 1986: 97) .
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Azkue, 켰arandiaran, Mendaro Txirristaka, bertsolariak eta A . Lertxundi beraren

testuek osatzen dituzte liburuak .

Lertxundiren liburu horietan hitz jokoa bilatzen da, ateraldia, errima . . ., eta kasu

batzuetan poesiatik hurbil dauden testuak sortu :

"Enero, febrero,
marzo, abril,
ase ta bete
ta ondo habŕl. " (op . cit. : 19) .

Irudi, ilustrazio eta argazkien laguntzaz osaturiko testuetan ipuin laburrak, antzerki

lantxoak, kantak, haur jolasak, aho-korapiloak eta abar aurki ditzakegu ; testuetan

tradizio literarioaren alde ludikoa bilatzen da, soinua, errima eta zailtasunarekin

jolasten den aho-korapilo honen kasuan bezala :

"Kuki kuku kuki kuku
kuki kuku kukika,
kuki kuku kuki kuku
kukua ari da .
Kuki kuku kuki kuku
kuki kuku kukika,
kuki kuku kuki kuku,
kuki kuku kuki kuku
kuki kuku kuki ka . " (Lertxundi, 1985: 23) .

Anjel Lertxundiren liburuetan tradizioko elementu ezberdinak nahasten dira

egilearen sorkuntz lanekin, eta berez ez dira poesi liburuak, baina poetikotasun

handiko testuak dira bertan azaltzen direnak .

"Maria goikoarenak" eta 켰egi-niniaren poemak bitartean egon dira prosa poetikoa

erabili duten euskal idazleak, Pello Añorgak, esate baterako, hitzen soinuekin

jolasten du bere testuetan, joko bisuala ere kasu batzuetan Pottokoren liburuetan .

Pello Añorgak, prosa idatzi arren, isilunea, erritmoa, erabiltzen ditu bere testuetan :



"Isiltasun hutsa herrian
horia
luzea .
Petra elefanteak, hainbat oihu eta orro luzeren poderioz,
lehorturik zeukan eztarria .

Etxe multzoak bistan .

Herriko iturria . Ura .

Herriko iturrian ura zegoen . . ." (Añorga, 1991: 37) .

Patxi Zubizarrretak, poetikotasunez prosa idazten duen beste idazle bat

aipatzearren, figura literarioen erabilearen bidez lortzen du efektu hori bere prosan .

Zaindutako, landutako prosa horretan irakurlea harrapaturik geratzen da testuaren

edertasunagatik. Istorioaren argumentuak harrapa dezakeen bezala, narratzeko

erak ere harrapatzen du irakurlea :
"Sukaldeak esnezko argitasun magikoa zeukan ilargi betea
zelako eta ni poztu egin nintzen . (. . .) Komenta lehenengo
aldian baino askoz ere pinpirinago zetorren, pelukeriatik
pasa berria balitz bezala, eta nik bere lazo berdea aukertu
nuen esertzeko, bidaiatzeko . . . . " (Zubizarreta, 1991 : 47-49) .

켰aina, aurretik aipatu bezala, Igerabideren 켰egi-niniaren poemak (1992) liburuak

ekarri zuen aldaketa, sakontzea, poesia berriro ere haur eta gazte literaturan

azaltzea. 1992an irakurgaien beharra murrizturik zegoen, urtero argitaratzen ziren

ehundaka liburuek aukera zabala eskaintzen zuten eta alde horretatik ez zen

aurreko hamarkadako egoera. Narratiba testu ugari zeuden, gai, estilo eta adin

ezberdinetarako testuak. Ez dagoelako argitaratzetik, kalitatea daukaten liburuak

argitaratzera pasa gintezkeen ; alegia, merkatua normalizatzen ari zen . Hizkuntza

ikasteko edo gaiak ezagutzeko irakurtzen zen bezala, une atsegina pasatzeko ere

irakurtzen zen . Egoera horretan, testuinguru horretan, poesia argitaratzeak
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adierazten du irakurlegoa, argitalpena eta literatura normalizatzen ari dela, ez

hizkuntz kriterioekin, literatur kriteriorekin baino .

1993an Egun osorako poemak eta beste liburua argitaratzearekin iritzi hori

azpimarratzen da. Igerabideren bigarren poesi liburuak haur txikiak ditu presente .

Haikuen formula utzi eta tradiziora, ahozko literaturara, jotzen du iturri bila .

Ahozkotasuna, erritmoa eta errima direla eta, folkloreko kanten eta poemen,

jolasen eta hitz jokoen antzeko poemak aurkitzen ditugu Egun osorako poemak eta

beste (1993) liburuan. 켰ada, gainera, haurren psikologiaren inguran -herri-

ipuinak bezala- dabilen poemarik :
"Kiku, kiku, kaikua,
lotan dago katua .
Kiku, kŕku, lapurra,
lotan dago txakurra .
Kŕku, kiku, ŕlargi:
lo daudenen zaindari." (Igerabide, 1993 : 9) .

Liburuko lehen poema horretan ahozko literaturako testuen antza aurki daiteke

errima eta erritmo aldetik, baina baita sei lerro sinple horien atzean ezkutatzen den

ipuinarena . Katua eta txakurra lotan egonda eta lapurra hurbiltzen delarik, lasai

egon gaitezen lo gauden guztiok ilargi zaindariarekin. Amaiera zoriontsua duen

poema, ipuin, horrek lasaitasuna transmititzen dio haurrari . Gauari beldur dion

haurraren kasuan, patxadan egon dadila esaten zaio, ilargiak zainduko duela

gauez .

Juan Kruz Igerabide, bere bi poema liburuak direla eta, Espainiako sari

nazionalean izan da finalista bi urtez segidan . 켰ere lanen kalitatearen seinale,

dudarik gabe .

Ezin da gauza bera esan 1993tik aurrera argitaratu diren haurrentzako poema

liburuei buruz (1992an, bestalde, Pello Esnalek idatzitako bertso liburu bat kaleratu

zen, Txukunago ibiltzen da kostako trena, bertsozaletasun giroak eraginda . Liburu

horrek, 켰ruño argitaletxeko "Ziaboga" saileko guztiek bezala, eskolarako lanketa

bat du bukaera aldean, irakurgai testuak hizkuntz ikasteko tresnatzat hartuz) .
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1994an Joan Mari Irigoienek Metak eta Kometak liburua argitaratu zuen . 켰ertan

poemak, hitz jokoak, ateraldiak eta bertsotan jasotako istorioak aurkitzen ditu

irakurleak eta nahasketa horrek hondatzen du liburua . Testu poetiko eta ederren

ondoan hitz joko sinplea, poema baten alboan ateraldi barregarri bat . Egia esan,

Irigoienen liburuak baditu Ian onak, poema ederrak, testu zoragarriak, baina horien

ondoan kalitate eskaseko testuak daude . Oso maila ezberdineko erregistroak

liburu berean, hona hemen, bestela, horren adibide bat :
"Edonor joan liteke edonorekin :
bakardadeak ez dauka norekin ." (Irigoien, 1994: 135).

"Jan zituen hiru gibelurdin :
sabelean hartu zuen atsegin .
Jan zuen, Jarrain, ontto txiki bat :
lasaitu zen erabat.
Jan zuen, gero, kilo erdi bat xixa :
ugari egin zuen pixa . . . ." (op . cit. : 18) .

Metak eta Kometak argitaratu zen urte berean, Joxantonio Ormazabalek Hitzak

jostailu (1994) liburua kaleratu zuen. Liburuaren kontrazalean agertzen denez,

hizkuntzarekin jolas egitea da egilearen asmoa, eta horretarako bertsoak eta

poemak erabiltzen ditu, baita definizio antzeko ateraldi bitxiak "켰arrehiztegia"

(Ormazabal, 1994: 79 eta hurrengoak) .

Sinpletasuna eta errima dira liburuko testuen ezaugarriak, figura literario gutxi

erabiliz, bat-bateko eragina sortarazi nahi da haur txikiengan :
"Izar bat
eta izar bi,
gauean ilun
goizean argi
zatoz, eguzki
agur, ilargi.' (op. cit. : 25) .

Antzekoa da Antton Kazabonek plazaraturiko 켰azen behin, 켰ehin bazen (1995)

izeneko liburua . 켰ertsolaritzatik datorren idazle horren testuetan nabari da haren
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eragina . Poemak sinpleak dira, bertsoetatik hurbilago poemetatik baino kasu

askotan :
"Txalupa .
Ur gainean txalupa
itasoan galduta,
aurrera, atzera,
olatuei helduta." (Kazabon, 1995: 28) .

Yolanda Arrietak, aldiz, erriman soilik oinarrituriko testuak aurkezten dizkigu

켰enboraren kanta-kontuak (1995) liburuan . Gai batzuen inguruan sailkaturik

dauden poemetan ikusten da erritmo falta :
"URRIA, larria,
erori da orria,
hostoz bete da hiria .
URRIA, larria,
urtu da eguzkia,
biluztu da hariztia .
URRIA, larria,
lotara doa txori berria." (Arrieta, 1995: 60) .

Arrietaren liburuan, lehenengo irakurleei zuzendurik dagoen liburuan, saio serioa

burutu da ilustrazio aldetik, Asun 켰alzolaren ilustrazio ugari eta koloretakoak

baitaude poemei lagunduz . Hala ere, bai kasu horretan, bai aurretik komentatutako

besteetan ez da Igerabidek erakutsitako lanketa serioa ikusten, literatur ikuspegi

batetik, eta irakaskuntza edo testuen gelako erabilera alde batera utziz .

Esan behar da, era berean, hogei bat urteko hutsunearen ondoren, haurrentzako

poesi liburuak argitaratzeari ekin zaiolarik eta kalitate handiko lanak ez badira ere,

kantitate aldetik hartzen ari diren garrantziak euskal haur eta gazte literaturaren

normalizazioa erakusten dutela . 켰ena den, poesi liburuen kalitateak adieraziko du

benetako normalizazioa .



4 - ANTZERKIA

Haur eta gazte literatura erabilera didaktiko baterako literatura izan da urte

askotan, eta horren ondorioz literatur generoen artean ikaragarrizko desorekak

sortu dira . Narratiba, ideiak transmititzeko eta irakurketa lantzeko genero aproposa

den neurrian, literatur genero nagusiena izan da ; aldiz, poesia eta antzerkia

bazterturik egon dira urte askotan . Euskal letretan poesiak izan duen pisu

nabarmenak haur eta gazte literaturan eragin pittin bat izan badu ere, ez da hori

antzerkigintzaren kasua .

Haurrentzat idatzi eta argitaratutako aurreneko antzerki lana Nemesio Etxanizen

"Izarren bidetan" irrati antzerkia dugu. Geroago etorri ziren beste batzuk (Lurdes

Iriondorenak, esate baterako), baina ezer gutxi literatur sorkuntzan . Lan solteak eta

narratiban oinarrituak .

1982an, berriz, aldaketa txiki bat egin zela zirudien ; Marijane Minaberry idazleak

"Toribio Altzaga" saria irabazi zuen Haur antzerki (1983) lanarekin. Lehendik

poesia eta ipuingintza landuak zituen idazleak antzerkiaren mundua hurbiltzen

digu sei lan llabur biltzen dituen liburuxka horren bidez .

Minaberryren antzerki lanetan herri literaturako elementuak, egiturak, aurki

ditzakegu . Animalien presentzia, "Abere ainitz ezartzen dugu gure haur-

antzerkietan . Haurrek maite dituzte abereak . 켰ainan ere, abere itxurarekin, gehiago

haurrek parte hartzen ahal dute antzerki batean ." (Minaberry, 1983 : 8). Eta

errepikapena, haurrek parte hartze handiagoa izan dezaten eta istorioaren haria

uler dezaten eginiko errepikapena ere ikus daiteke antzerki lan hauetan . Liburuari

hasiera ematen dion "Joanes-zirtzil" lantxoan garbitzen ez den mutiko baten

istorioa kontatzen zaigu, animalia ezberdinak mintzatuko dira Joanesekin ,

urtxintxa, xoria eta gatua, baina inork ez du haren anaia izan nahi mutikoaren

zikinkeria dela eta, azkenean txerria agertu eta orduan Joanes bere zikinkeriaz

435
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konturatzen da eta "Hitzemaiten dauzut hemendik goiti garbiki egonen nizala . Ez

dut xerriaren iduria izan nahi" (op . cit . : 13) .

켰este antzerki lanetan ipuinetan duten jatorria nabari da ("Manexen nahigabeak"

lanean, adibidez) edo txiste batean ("Marikitaren otoitza"), bada egoera baten

eskenifikazioa dena ("Auzitegian"), eta abar .

Haur antzerki pieza laburrez osaturiko liburuxka entretenigarria izateaz gain, ez du

aurreko antzeki lanetan ikusten zen helburu moralik edo didaktikorik . Atsegina,

entretenigarritasuna, jolasa, lirateke liburu horren ezaugarriak . Haurrek taulara

eramateko moduko jolasak, piezak dira .

Minaberryren bide horrek, ordea, ez zuen jarraipenik izan euskal letretan . 1990 .

urtea arte ez da beste antzerki lanik argitaratzen haur eta gazte literaturan, eta

orduan itzulpen bat: Rabindranath Tagore nobel irabazlearen Erregearen postaria

(1990), erregeari eskutitz bat idatzi dion eta erantzunaren zain dagoen haurraren

istorio ezaguna .

켰i urte beranduago obra moderno bat euskaratu zen : Montxo Iturbideren

Antzerkilandia (1992), musika eta ahotsa lapurtu diete rock talde bateko kantariei,

zinema baten barneko istorioak, .- bost antzerki lan laburrek osatzen dute

Antzerkilandia liburua .

켰aina 1994 arte itxaron beharko dugu sortutako antzerki lan berri bat ikusi ahal

izateko euskal haur eta gazte literaturan: Manu Lopez Gasenik irratirako egindako

irratinobela batean oinarritutako Andoni eta Maddalenen komediak (1994) . 켰i

neska-mutil protagonisten gora-beherak azaltzen zaizkigu liburuan, eguneroko

errealitatea islatuz, errealismo-kritikoaren ikutu txiki batzuk dituelarik, Andoni eta

Maddalenen ikasturtea pasatuko da irakurlearen begi aurretik . Azterketak, museora

bisita, ihauteriak, gabonak, beherapenak, maisuen eguna, . . . neska-mutilen

bizipenetatik hurbil dauden gertakariak dira liburuaren haria osatzen dutenak,

baina Andoni eta Maddalenen arteko harremana izango da benetako gaia, beren

harremana, nola ikusten duten gizartea, bizitza .
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Liburuan badira normalean haur literaturan ukitzen ez diren gaiak, "Karameloen

gizona", esate baterako, baina errealismo-kritikoaren ikuspuntutik gure gizartearen

isla da Andoni eta Maddalenen komediak.

1995ean, berriz, Xabier 켰iaz Esarte iruñarrak idatzi eta argitaraturiko Sei haur-

komedia, A zer nolako komeria! (1995) liburua kaleratu zen ; "urterik urte

plazaratzen den antzerkigintzako produkzioa ere ez da batere oparoa eta hutsune

hori ez da beteko plazaratzen dugun oraingo liburu honekin ezta beste

dozenarekin ere, hain da nabaria beharra! Hala ere, zenbat eta gehiago argitaratu,

gero eta aukera zabalagoa. Akumulazio prozesu batean gaude . Gisa honetako

liburuxkak abiapuntu lirateke beste idazleen estimulu eta kalitateari eragiteko ."

(켰iaz Esarte, 1995: 28) .

Ikusten denez, haur eta gazte literaturan antzerkia dugu generorik pobreena, bost

liburu besterik ez azken hamasei urteetan, eta hauetako bi itzulpenak . Liburuak,

gainera, oso gai eta asmo ezberdinez eginak, klasikoetatik modernoetara,

distraitzeko edo gelan erabiltzeko direnetatik gaur egungo gizartea bere arazo eta

alde onekin erakusten dutenetara .

켰iaz Esartek dioen bezala, hain da nabaria beharra!, hala ere, ez du ematen

oraingoz ezer berririk egingo denik genero honetan . Irakaskuntza arlotik eta

pedagogiatik, didaktikatik haur literaturaren erabilera nagusi den bitartean,

antzerkiak ez du burua altxatuko . Nahiz eta A . Lertxundik dioen bezala " . . . deslindar

lo didáctico de lo literario (que nunca serán contradictorios en la medida en que la

literatura se entienda a sí misma)" (A. Lertxundi, 1988 a: 12), alegia, literatura eta

didaktika elkarren ondoan joan daitezkeela, baina ez batak bestea zapalduz .

Antzerkigintzan hurrengo urtetan emango diren pausuek adieraziko digute, neurri

batean, zein den euskal haur literaturaren egoera .
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Haurrentzako aldizkarigintza arloan oso aldaketa gutxi egin dira azken urteotan . 켰i

aldizkari izatetik hiru izatera pasatu direla, baina Kili-kili aldizkariak sortu zeneko

helburu berberak ditu eta orduan ekindako ildo edo estiloari heltzen dio . Ipurbeltz-

ek, aldiz, 200 . zenbakiaren inguran, ET켰ko Super 켰at programarekin bat eginez,

telebistako pertsonaiak sartu izan ditu komikietara mugatu den aldizkarian . 켰este

garai bateko ipuinak, denbora-pasak, dibulgazio orriak, . . . desagertu eta komiki

aldizkari bihurtu da Ipurbeltz.

Kili-kili aldizkarian kanpoko ilustratzaileak nagusi diren bitartean, Ipurbeltz-en,

bertakoen lana primatzen da .

켰aina 1992ko irailean plazaratu zen Xirrixta aldizkaria izan da azken urte

hauetako berririk garrantzitsuena . 4 - 8 urteko haurrei zuzendua, Milan argitaletxe

frantziarraren Toboggan aldizkaria du eredu . Milan etxe horren eta Euskal Kultur

Erakundearen arteko produktua da Hendaiako aldizkaria . Xirrixta-k oso antzeko

ereduari jarraitzen dio ale guztietan : komikiak, irakurgai arinak (poesiak edo

antzeko testuak), denborapasak eta jolasak, eta azkenik ipuin bat. Aldizkariaren

helburua irakurtzen ez dakiten eta hasten ari diren haurrak izanik, irudi eta

ilustrazio ugariko eta testu gutxiko aldizkaria dugu . Haurraren garapen osoa

bilatzen duen argitalpena, bilaketa, ordena, logika, antolaketa, eraikuntza,

irudimena, sorkuntza . . . gaitasunak lantzen dituen aldizkaria, alegia . Alde horretatik

literatur aldizkari bat baino gehiago da . Sukalde xokoa, margoketa, jolasa, . . . sailek

aberastasun handia ematen diote aldizkariari ; gainera, gurasoentzako orriak

argitaratzen dituzte gehiagarri moduan, gurasoei interesa dakiekeen gaiei buruz

edo aldizkariari buruzko informazioarekin .
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Euskaraz argitaratzen diren haurrentzako hiru hilabetekari horiek ikusirik, euskal

kulturaren eta euskal haur eta gazte literaturaren gabeziak azaleratzen dira: ez

dago eskaintza handirik (hiru aldizkari bakarrik eta hilabetekariak) baina badago

zerbait; haur txikientzako dagoen Ximixta nahiko hezitzailea da, haurraren

garapenari begira eginiko produktua da eta; gazteentzakoek, berriz, komikigintza

soilik lantzen dute . Kanpoko lanen menpekotasun handia dago ; itzulpenak, oro

har, gehiago dira sor lanak baino ; dena dela, azken puntu honi dagokionez,

Ipurbeltz aldizkarian bertako sorkuntza itzulpenari nagusitzen zaio . 켰aina

gabeziak edo ezaugarriak alde batera utzirik, ikuspegi literario batetik pobretzea

gertatu da euskal haur aldizkarietan ; 1995eko abenduan Ximixta aldizkarian 켰 .

Atxagak argitaratutako "Zuk-zuk jaunaren alfabeto berria" ipuina izanda azken urte

hauetako lanik aipagarriena ; oso bestelako garaia zen A . Lertxundi, M. Ezeiza eta

abarren lanak sarri-sarri argitaratzen ziren garaiak .

1992.eko abenduan, bestalde, Kukumira Haur liburuen aldizkari informatiboa

kaleratu zen, Eskoriatzako Irakasle Eskolako Haur Liburu Mintegiaren eskutik .

Testu guztiak euskaraz eta gazteleraz argitaratzen dituen aldizkari honen helburu

nagusiena haur liburuari buruzko informazioa ematea da . Aldizkarien aurkibideak,

kanpoko idazle nagusi baten inguruko informazioa, liburuen komentarioak eta

berriak dira aldizkariko atalak.

Kukumira, kritika baino gehiago informazioa ematera mugatzen den produktua

izanik ere, interesgarria da, argi pittin bat jartzen baitu euskal haur liburuen gela

ilunean .
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Literatur generoen mugak zabaltzen ari dira gizartean izandako aldaketak direla

eta. 켰etiko narratiba, poesia, antzerkia eta saiakeraz gain, literatur elementuetan

oinarrituriko produkzio berriak sortzen ari dira . Gero eta gehiago dira

ikusentzunezko komunikabideetan plazaratzen diren literatur lanak . Marrazki

bizidunek, neurri batean, supazter txokoa ordezkatu duten bezala, irratinobelak

edo ipuin kontalarien lana telebistan, ezagutzen ari garen fenomenoak dira . 켰aina,

gure kasuan, sortzen ari diren fenomenoak dira, azterketa bat egiteko oraindik

kopuru edo garrantzirik ez duen sorkuntza .

Oso bestelakoa da komikigintza ; azken hamarkadetan gora-behera batzuk izan

dituelarik, produkzio nahiko handia izan duen genero berria baitugu .

Hala hola, laguntzarik edo gabe, instituzioen eskutik edo partikularrenetik, komiki

liburu kopuru nahiko zabala izan da euskaraz .

Euskal komikigintzaren hasiera itzulpenetan dago . 1970eko hamarkadako lehen

urteetan plazaratu ziren Tintinen eta Asterixen abenturak, "Panpina" saila eta

abenturazko klasikoak. Apurka-apurka, itzulpenen bidez, haurrentzako komiki

liburuak kaleratzen hasi ziren .

켰aina, kanpoko Ian horien ondoan, bertako sorkuntz liburuak argitaratzen hasi

ziren aldizkarigintzaren ondorioz . "Ipurbeltz saileko ale bereziak" bilduman, Iker eta

Ixone, aldizkariko pertsonaien Iker eta Ixone. Orrazi magikoa istorioak 1978an

ikusi zuen argia. Eta euskaraz sorturiko komikigintzaren zutabe nagusienetariko

bat horixe izan zen hurrengo urteetan : aldizkariak. Ipurbeltz edo Kili-kili

aldizkarien bidez plazaratu baitziren haurrentzako komiki liburu batzuk .
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Iker eta Ixone . Orrazi magikoa komikiaren ostean, beste 25 argitartu izan dira

"Ipurbeltz saileko ale bereziak" bilduman, azkena 1995eko abenduan plazaraturiko

Galtzagorriak . Aldizkarian azaldutako eta azaldu gabeko komikiak dira ale

berezietan argitaratzen direnak. 켰atzuetan aldizkariko pertsonaiak dira komikietako

protagonistak (Iker eta Ixoneren lau komiki daude, Tom eta Wandiren pare bat,

Ipurtargiren beste lau, eta abar), baina euskal mitologiako pertsonaiak ere agertzen

dira bilduma honetan ; Herensuge, Erreka Mari, Galtzagorriak, . . .

Haur txikiei zuzendutako bilduma da Erein argitaletxearena, 20 eta 24 bitarteko orri

kopurua duten komiki horien artean dago Printze txikia (1985) liburu ezagunaren

adaptazio bat, baita Orreagako borrokoaren gainean egindako beste bat ere .

켰aina ipurbeltz aldizkariak, atalka argitartutako istorio luzeagoak ere plazaratu

izan dira komiki liburu gisa : "Justin Hiriart" saileko hiru liburuak . 1983an Itsas

gorritan komikia plazaratzean Justin Hiriart euskal arrantzalearen abentuari eman

zitzaion hasiera, 켰onibane Lohitzuneko baleuntzi bateko kapitain horrek lehenenik

inglesen aurka itsasoan eta gero indioen laguntzarekin lehorrean izandako

borrokak agertzen zaizkigu abenturazko komikian . Gregorio Muro gidoigilea eta F.

Fructuoso marrazkilaria dira liburu horren egileak eta baita ondorengo urteetan

euskaraz sorturiko komiki lanik interesgarrienetako askorenak ere .

1989an saileko bigarren eta hirugarren liburuak plazaratu ziren : Izotzetako tranpa,

eskimalen lurraldeetan kokaturik, eta Sekretoa, euskal arrantzaleak eta Mik-mak

indioen arteko harreman onetan oinarrituriko abenturak . Azken bi komiki horietan,

gainera, intriga eta misterio kutsua gehitu behar zaio abenturari .

Ion eta Mirka. Espedizio galdua (1983) lanean berriz, umezurztegi bateko mutil

baten eta neska extralurtar baten arteko abenturak kontatzen dizkigute Muro

gidoigileak eta Redondo marrazkilariak . Etorkizunaren eta lehenaldiaren

konbinaketa ematen da liburuan, Mirkaren espaziountzia, aurrerakuntzak,

gizartea . . . eta maien piramideak, oihanetan galdutako tribuak, Pascua uharteko

eskultura erraldoiak. . . Azkenean Ion lurrera, bere gizartera, bere mundura itzuliko
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da "zure mundua hobetzeko behar adinako jakinduriaz gainera" (Muro-Redondo,

1983 : 46)

Justin Hiriarten abenturak eta Ion eta Mirkarenak gaztetxoentzat eta helduentzat

oso erakargarriak diren komikien bidea ireki zuten bezala itxi zuten . Erein

argitaletxeak liburu horiekin ekindako bideak ez du jarraipenik izan, argitaletxe

komertzialen aldetik behintzat .

Kili-kili aldizkariak ere komikiak argitaratzeari ekin zion eta 켰izargorri itsas lapurrak

(1985), William Tell abertzalea (1985), 켰ick Turpin zuzen zalea (1985) edo

Ivanhoe zalduna (1987) istorioak dauzkagu, besteak beste . Komikiak itzuliak dira

eta hiztegitxo bat dator orrien barrenean eta bukaeran ; gainera, aldizkariko

asmoekin bat eginez, euskararen aldeko mezuak agertzen dira komikietan :
"euskeraz irakurri egunean-egunean pizka bat zeuk
entzuteko eran." (Scott, 1987: 30) .
"euskeraz ondo irakurri euskeraz ondo hitz egiteko" (op .
cit. : 31) .
"euskeraz egin etxean, kalean, eskolan, denean."
(op . cit. : 32) .

Aldizkarietako produkzioetatik at "Eloy" saileko hiru liburuak dauzkagu, Antonio

Hernandez Palaciosek eginak eta 1936ko gerran kokaturiko istorioak kontatzen

dizkigunak Eloy izeneko pertsonaia baten inguruan . 켰okumentazio serio eta oso

baten ondoren egindako hiru liburu horiek, duten abentura eta ekintza ugari dela

eta, gazteentzat erakargarriak gerta daitezkeen bezala helduen literaturan ere koka

daitezke . Komiki hauek lirateke, beste adibide asko bezala, gazte eta helduen

literaturaren arteko muga irristakor eta malgu horren adibide argi eta garbiak .

Komikiaren eta ipuin ilustratuaren arteko liburuak ditugu "Alfer" sailekoak . J. 켰 .

Iribarnek ilustratuak, Gexan Lantziriren testuarekin eta bukaeran agertzen den

kantaren musika Francis Goudarden eskutik datorrelarik . Euskal ohiturei buruzko

liburuen artean (Piarres 켰aratzezaina eta bi amerikanoak , 1986, edo Eusko
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artzaina, 1986, adibidez), badira zientzia fikziozkoak (Kapitain pilotuaren

airontzian, 1982, Goiburu eta Kapitain pilotu,1983 . . .) edo ekologiaren gaia ukitzen

dutenak (Ez, ez! Nuklearrik ez! , 1983) . "Alfer" saileko liburuek komikiaren itxura

izan arren, barnekoak ipuinak direla ikus daiteke, irudi hutsak daude, batzuek ez

puxikarik ez komentariorik dutelarik, orrialde bakoitzean bakarra eta idatzitako

testua aparte dago . 1980ko hamarkadako lehen urteetan euskal argitaletxeetan

zegoen nahasketa eta beharrari erantzun nahiaren adibidea .

1988an Gabai plazaratu zen. Rafael Castellanosen gidoia eta Stesóren marrazkiak

dituen komiki horrek Euskal Herriaren historia azaldu nahi du Gabai izeneko

pertsonaia baten bitartez . Historiaurretik hasita gaur egunera arte, Gabairekin

egiten da bidaia historian zehar. Gabaik historia gaia suspenditu ondoren, duen

irudiemena eta fantasiaren bidez historian sartuko da, kobazuloetako garaira

joanez. Horrela hasten da sailari hasiera ematen dion Gabai. Gure Herriaren

Historia. Historiaurrea (1988) liburua. Era entretenigarri batez historia irakatsi nahi

duen komikia litzateke Gabairena, irakaskuntza eta atsegina nahasiz, alegia .

Helburu berberekin egin izan dira beste komiki batzuk, On 켰oskoren bizitza

jasotzen dutenak, esate baterako . "On 켰oskoren Historia" sailean hiru komiki

plazaratu ziren Iruñeko Instituto Politécnico Salesiano-ren eskutik 1986an .

Aurretik, 켰eobidek egindako lanaz aritu izan garenean, aipatu ditugu Tintin eta

Asterixen abenturak, baina 1984 eta 1986an hasi ziren Elkar argitaletxearen

eskutik kaleratzen bi bilduma horiek . Kanpoko argitaletxeekin batera egindako

lanak dira eta itzulpenak . Egía da mundu osoan zabaldurik dauden pertsonaia

horien abenturak euskaraz ere goza ditzakegula, baina itzultzea -komikigintza

arloan- sortzea baino errazagoa dela ere erakusten da horrelako kasuetan .

Euskal merkatuak dituen mugengatik, irakurle aldetik dituen mugengatik, oso zaila

da kalitatezko komikiak argitaratzea, arriskatu gabe ia ezinezkoa gaur egun .
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Horregatik, argitaletxe komertzialek apurka-apurka baztertu egin dute sorkuntza,

erakunde publikoei utziz horren ardura .

"HA켰EKO MIK ale bereziak" sailean argitaratu izan dira 1985etik 1992ra euskal

gidoigileek eta marrazkilariek egindako komikirik gehienak . Helduen

euskalduntzeaz arduratzen den erakundearen babesean argitaratzen zen

HA켰EKO MIK aldizkariaren bitartez plazaratu izan dira hamabost bat lan . Gazte

eta helduentzako komiki horietan Euskal Herrian mende batzuk lehenago zegoen

giroa islatzen da, edo atzerriko lurraldeetan -Hilburuko erailea (1991) liburuan

Filipinetan kokatzen da istorioa-, baina badaude zientzia fikziozkoak edo gaur

egungo detektibe baten bizitzari buruzkoa .

Kalitate handiko lanak dira gehienak, gazteentzat ere aproposak eta hemengo

produkzioaren maila erakusten dutenak. Zoritxarrez, erakunde publiko baten

eskuetan bakarrik egoteak zera ekarri du, erakunde horretan kultur politika aldatu

denean desagertu egin dela HA켰EKO MIK aldizkaria, eta baita bilduma hau ere .

Merkatuaren legeak, irakurle kopuru txikia izateak, ia ezinezkoa bilakatu du euskal

komikigintza erakundeen edo elkarteen laguntzarik gabe . 켰este irtenbide batek,

hizkuntza gehiagotan argitaratzeak, argitaletxeen aldetik oinarri sendoa eskatzen

du eta gutxi dira baldintza hori bete dezaketen euskal argitaletxeak .
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Saiakerak eta kritikak adierazten dute, neurri batean behintzat, zein den literatura

baten egoera . Ikerketaren kopuruak eta mailak, komunikabideetan duen

presentziarekin batera, islatzen dute literatura horren garrantzia edo pisua

gizartean . Montserrat Iglesias Santos ikerlariak (1994: 333) literaturak eta arau

estetikoak zirkuluetan sailkatzen ditu, erdikoak izanik literatura edo eredu

dominatzaileak . Literatura bat, herri batekoa, genero batekoa, edo gure kasuan

bezala irakurle mota batekoa, zirkuluetan erdirago edo bazterrerago egotearen

arrazoia delako literatur lanen onarpen ofizial eta zabalaren arabera egongo

litzateke .

Onarpen hori komunikabideek, ikerketa lanek, irakaskuntz munduak eta

unibertsitateak eta batez ere, literatur kritikiak ematen diote literaturari .

Haur eta gazte literaturak aurrerapausu garrantzitsuak eman ditu kanonizazio edo

ofizializazio horretan (Even-Zohar-en terminoak erabiliz, 1990),hots, urte gutxitan

gizarte mailako onarpena erdietsi du haur eta gazte literaturak . Nazioarte mailan

argitaratzen diren aldizkari espezializatuei esker, ikerlari eta irakasleei esker,

unibertsitateetan sorturiko katedra eta sailak direla eta, literatur aldizkarietan edo

komunikabideetan irabazitako lekua dela kausa, haur eta gazte literatura

bazterreko literatura izatetik erdiratzen ari den literatura izatera pasa da .

Euskal Herrian ere antzeko prozesua eman da . Eskoriatzako haur liburu mintegia,

켰onostian dagoen dokumentazio zentrua, antolaturiko asteak, ihardunaldiak,

hitzaldiak, . . . gizartearen onarpenaren adibideak dira . Irakaslego Eskola

Unibertsitarioetan "Haur literatura" eta "Haur eta gazte literatura" ematen dira,

titularidadeetan ere haur literatura perfileko plazak atera izan ditu EHUk, . . . baina

aurrerapausuak benetan nabaritu izan dira saikaera eta ikerketan, haur literaturari

buruzko argitalpenetan . Jakina, euskaraz oso kritika gutxi argitaratzen da,
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literaturari buruzko saio gutxi dago ; hala ere, haur eta gazte literaturaren inguruko

ia hamar Ian kaleratu dira Anjel Lertxundik plazaratu zuen Haur literaturaz (1982)

liburuaz geroztik, proportzionalki ez dut uste beste genero edo literatur motarik izan

duenik honek baino askoz produkzio gehiagorik euskaraz . Jakina, nazioarte

mailan literatura berri eta aldakor honen inguruan ematen ari den sorkuntza eta

gogoetaren ispilua litzateke, maila apalago batean, Euskal Herrian gertatzen ari

dena .

irakaskuntz mundutik.

A. Lertxundik idatzitako Haur literaturaz (1982) liburua irakaskuntz munduari

begira eginiko idazlana dugu :
"Liburuxka honen helburua ez da haur literaturari buruzko
agerpen orokor bat egitea, haur literatura horren -pta
euskal literaturarena bereziki- baliapide pedagogikoez
pentsatzea baizik . Hau da helburua, eta ez besterik ."
(Lertxundi, 1982: 5) .

Ahozkotasunetik abiaturik, folkloreko elementuak oinarritzat hartuz, irudimenaren

lanketa eta ipuinen erabilera didaktikoa bezalako gaiei buruz ari zaigu Anjel

Lertxundi . Saiakera, egileak arestian aipatu oharrean ondo adierazten duen

bezala, ez da haur literaturari buruzko agerpen orokor bat, baina bai haur txikiekin,

eskolarizazioko lehen urteetan aritzen diren haurrekin egin eta landu beharko

liratekeenari buruzko gogoeta .

Haur literaturaz liburuak "Iturriaga saila" ireki zuen ; "Gure sail berri honek ( . . .)

euskal irakaskuntzari eta heziketari, egin diren esperientziak jaso ondoren, bideak

irekitzea, euskarak bizi duen egoerari eskolaren bidez irtenbideak eskaintzea,

pluraltasunean eta konbibentzian, errespetoan eta erreflexioan heziko dituen

eskolari materaialeak eskaintzea ." (op . cit . : 95) ; irakaskuntzari zuzendutako

materiala dugu, beraz, Haur literaturaz, eta alde horretatik balioa du literatura eta

didaktikaren arteko harremana parean dauden elementuen arteko harreman gisa
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aurkezten baitu egileak, menpekotasunik gabe, balore estetikoan oinarritutako

literatura izanik protagonista .

Hala ere, lan interesgarri eta, batez ere, oso baliagarria irakaskuntzan izan arren,

A. Lertxundiren saioak haur literaturaren esparru txiki baten erabilera didaktikora

mugatzen da, urte batzuk beranduago, J . Kortazarrek zuzenduta, argitaratu zen

Altxorrak eta bidaiak. Haur kontabideen azterketak (1985) liburuarekin, edo

Gillermo Etxeberriaren Ahozko poesia (1986) lanarekin gertatu zen bezala .

Altxorrak eta bidaiak. Haur kontabideen azterketak saioa literatura iniziatikoari

buruzko lana da. Jon Kortazarrek sarrera interesgarria egiten dio liburuari ;

iniziazioa beste garai eta lekuetan azaldu ondoren, gure arteko egoerari buruz

mintzo denean narrazioak iniziazioan duen eraginaz ari da :
"Kontatu dugun ibŕlibide errituala ez da gure artean
gertatzen . Ala bai? Erritualizaturik ez behintzat. 켰aina S.
Vierne-ren ustetan errealitateak ematen ez duena,
fikzioaren inguruetara igaro da . Errealitateak egiten ez
duena, narrazioak irakasten dio haurrari .( . .)
Zehatzago izateko, ba dira gure inguruan ŕniziatŕkoak diren
hainbat narrazio: haur literatura eta komikietan batez
ere ." (Kortazar, 1985: 18-19) .

Eta horixe da hain zuzen, ibilbide iniziatikoa, zenbait ikaslek aztertzen dutena

jarraian liburuan ; haur literatura, euskal literatura, komikiak eta diskak eta abestiak

sailetan banaturik zazpi lan aztertzen dira . Haur literaturari dagozkionak Iñaki

Aldaik kaleratutako Portzelanazko irudiak (1981) eta R.L. Stevensonen Altxor

uhartea (1883) lanak dira, euskal sor Ian berria bata eta literatura unibertsaleko

klasikoa bestea. Komikietan, berriz, Ion eta Mirka. Espedizio galdua (1983),

haurrentzat idatzitako komikia eta Sorgin seinalea (1985), HA켰EKOMIKen

kaleratutakoa eta gazteentzat ere egokia den liburua, izan ziren aztertuak .

Aurrekoa komentatzerakoan aipatu dudan bezala, arlo zehatz bati buruzko saioa

dugu Altxorrak eta bidaiak . . . hau, literatura iniziatikoari buruzkoa alegia .
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Ahozko poesia (1986), Gillermo Etxeberriak liburuaren sarreran dioen bezala,

heziketa mailan O.H.O.ean haurra aurrera doan heinean dagoen behar bati

erantzun nahi zaio :
"Une horretan, haurrak, heziketa oso eta orekatu baten
amorez atentzio berezia behar lukeenean, baztarrera uzten
da hain garrantzia haundikoa den alderdi hau, irakasleak
poesiaren aurrean sentitzen duen ŕnkapazitatea tartean
delarik." (Etxeberria, 1986: 5) .

Haurraren heziketa oso eta orekatuan poesiak duen betebeharrari erantzun nahian

dago idatzita Ahozko poesia liburua; hasiera, erdiko eta goiko zikloetan banaturik

agertzen diren antologiak eta komentarioak batzen dituen liburua . Egileak, testu

liburuak eta folklore antologiak oinarri izanik, poesia ikasgelara hurbiltzeko -

helburu guztiz pedagogiko batekin, oraingoan ere- produktua plazaratu zuen .

Euskal haur eta gazte literaturari buruzko saiakeran eginiko lehen hiru aportazio

hauek Magisterio eskoletatik etorri ziren, Lertxundi eta Etxeberriarenak Erein

argitaletxeak 켰onostiako Elizbarrutiko Irakasle eskolarekin batera plazaratzen

zuen "Iturriaga sailean", eta J . Kortazarrek zuzendutakoa, aldiz, 켰erioko Magisterio

eskolak argitaratuta. Hirurak oso arlo zehatzei lotuak agertzen zaizkigu, haur eta

gazte (iteratuaren ikuspegi orokor edo azterketa orokor bati heldu gabe. Eta hain

zuzen, horixe izan Jakin aldizkariak antolaturiko ihardunaldien eta geroago

argitaratutako lanen asmoa, euskal haur eta gazte literaturaren ikuspegi zabala

presente izatea .

Ihardunaldiak eta artikulu bildumak .

"Haur literaturaren inguruan" X. Etxanizen artikuluak ematen dio hasiera Jakin

aldizkariko 41 . zenbakiari, historia, korronte eta tematika ezberdinak eta egungo

egoera dira aipatu artikuluaren ildoa. Euskal haur eta gazte literatura kanpoko

lanen parean, hemengoa hobeto ezagutzeko . Artikulu amaieran egilearen gogoeta

batzuk agertzen dira une horretako egoeraz .
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Atxagaren "Abecederium haur-literaturari buruz" lanean haur eta gazte literaturari

buruzko bere ikuspuntua azaltzen du asteasuarrak. Literatura unibertsaleko

pertsonaia batzuen izenez baliaturik, literatura, haurra, pedagogia, umorea edo

beste hainbat gairi buruz arin da 켰 . Atxaga.

A. Lertxundik, "Hamar ukazio baiezpen pare baterako" artikuluan, hizkuntza,

pedagogia eta haur literaturaren arteko harreman eta menpekotasunei buruz

hitzegiten du . Literatura eta didaktika, Lertxundiren kezka nabarmena eta oraindik

orain ongi ulertuta ez dagoen harremana .

I . Zubeldia testugilea, J . M. Olaizola idazlea, A . Olariaga ilustratzailea eta M .

Elustondo irakurle gisa, dira gaiari buruzko mahaingurua osatu zutenak 1986ko

maiatzean antolaturiko ihardunaldietan . Mahai haren inguruan esandakoak

jasotzen dira "Mahaingurua" artikuluan .

Jakin aldizkariaren monografikoari amaiera emanez X . Etxanizen lan bat dago

"Informazioa euskal haur-literauraz" euskaraz dauden liburuen berri emanez .

Hitzaldi bilketa hau izan zen horrela lehena euskal haur eta gazte literaturan .

Zegoen beharrari erantzunez, baina saikaera gisa argitaratzeko materialik eza edo

irtenbide urna zela eta, formula hori erabili zen eta erabili izan da zenbait kasutan

haur eta gazte literaturari buruz hitz egitean . Labayruk argitaratutako Haur literatura

(1993) liburua, eta UEUren Haur literaturaren inguruan (1993), edo 1994an

plazaratutako "Haur literaturaz" Hegats ale berezia arestian aipatu formula

jarraituz egin izan dira .

Haur literatura liburuan bost hitzaldi biltzen dira, S . Callejaren "El autoconcepto de

la literatura infantil y juvenil", X. Etxanizen "Literaturarekin jolasean", Txilikuren

"Ipuinak egiten", J .K. Igerabideren "Iturri" eta A. Lertxundiren "Mari Errauskini

gutuna" .

Labauyru Ikastegikoek liburuaren aurkezpenean gaiaren gaurkotasuna aipatzen

dute ihardunaldi eta argitalpen horren kausa :
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"Haur literatura azken aldian askotan bihurtu da hizketagaŕ
bai irakaskuntzan, bai argitalpenen munduan ere . Izan ere,
haurrentzat momentu honetan asko sortzen da, sortu eta
itzuli, irakurle mota horren eskaerari erantzuteko . "
(Askoren artean, 1983 a: 7) .

Ihardunaldiak irakaskuntza arloko jendeari zuzendurik zeudenez gero, Labayru

Ikastegiak argitaratutako liburuan aplikazio praktikoari loturiko artikulu batzuk aurki

ditzakegu (Etxaniz, Txiliku), haur literaturaren inguruko gogoeta bultzatzen

dutenekin batera (kontzeptuaz Callejak, pedagogiaz Igerabidek eta herri ipuinei

buruz Lertxundik) .

Haur literaturaren inguruan 1992ko udan UEUn emandako ikastaro batean

esandakoak, gehi neguko UEUn Gasteizen X. Etxanizek emandakoa, biltzen dira .

Oraingo honetan, ikastaro mota zela eta, teorikoagoak dira argitaratutako

artikuluak : euskal haur literaturaren historia, ipuingintza, haur poesia, errealismo

kritikoa, ideologia, ipuingintza tradizionala narratiba modernoan edo haur

literaturaren egoera dira liburuko zazpi artikuluetan aurki daitezkeen gaiak .

1994an plazaratutako Hegats

	

aldizkariaren 9 . zenbakian, aldiz, Gasteizen

egindako ihardunaldi batzuk izan ziren alearen jatorria . "Haur poesia : soinutik

irudira" J. K. Igerabideren lan sakon eta interesgarritik abiatuz hasi ziren

ihardunaldiak eta orden bera jarraitzen da aldizkarian ; bigarren lana Mari Jose

Olaziregiren tesirako materiala den "Ertainetako gazteen irakurketa gustu-

disgutuak" artikulua dugu, ondoren X . Mendiguren Elizegien "Haur literaturaren

argitalpengintza", laugarren Patxi Zubizarretaren "Abarkapetik Liburupera. Adibide

bat eta bizpahiru ondorio", eta azkenik 1970eko hamarkada hasieran Zarauzko

ikastolaren inguruan sortutako giro eta langintza aitzakiatzat harturik, mahainguru

bat A. Lertxundi, Txiliku, J. Ormazabal eta J . M. Elexpururekin, orduko eta oraingo

egoeraz .

Artikulu edo hitzaldi bilketen ondorioz plazaraturiko lau liburu edo aldizkarietako

ale berezi hauek gorabehera handiak dauzkate lanen artean, bai gaien aldetik bai

lanen kalitateari dagokionez, baina argitalpen hauek, Eskoriatzako Haur liburu
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mintzegiak eta 켰onostiako 켰okumentazio zentroak egindako lanarekin batera,

posibilitatu dute haur eta gazte literaturaren inguruko gogoeta, eztabaida, eta

neurri txiki batean kritika . 켰aina batez ere, horrelako Ian xumeek posibilitatu dute

haur eta gazte literaturari buruzko saiakera . Igerabidek, Callejak edo Txilikuk egin

duten lana .

Haurra, ahozkotasuna eta Literatura.

켰ularretik mintzora (Haurra, ahozkotasuan eta Literatura) (1993) Juan Kruz

Igerabidek plazaratutako saiakera dugu, zalantzarik gabe, idazle baten lehenengo

hurbilketa sakona haur literaturara .

Amandre ipuinetatik abiatzen da Igerabide, ipuinen jatorria, funtzioak, erabilera,

ideologia, eta abar landuz . Izan ere, haurraren eta literaturaren arteko harremana

du aztergai ; haur txikiei kontatzen zaizkien ipuinak, ipuin horien eragina

haurrengan, psikoanalisiak zer dioen, . .. baina baita ere gaur egungo gizartean zer

betebehar duten amandre ipuinek .

Geroago, poesia, hitz jokoak, ahozkotasuna, haurraren garapena, eta abar

agertzen zaizkaigu saiakera honetan . Agian horixe da Ian horren akatsik handiena,

gai ugari ukitzea, baina era berean, horixe bera da liburuaren birtutea, zabala

izatea, ez mugatzea arazo zehatz batera eta haur literaturaren inguruan dauden

eztabaidei, iritzi kontrajarriei, irizpide ezberdinei erantzun bat ematea, Juan Kruz

Igerabidek ematen dien erantzuna : "Lan honetan, haurrak mintzamenentik

idazmenerako bidean topatzen duen literaturaz gogoeta egin nahi genuke ."

(Igerabide, 1993 b: 8) .

Gogoeta horiek literaturak haurraren garapenean duen garrantzia aipatzera

eramaten dute . Zentzu horretan oso adierazgarria da saiakarari amaiera ematen

dion parrafoa, liburuko azken parrafoa :
"Ez haurrari, ez nerabeari, ezta helduari ere, poesia pixka
batek ez lioke gaitzik egingo . Poesia oinarrizko gaia omen
zen Greziako eta Erromako gazteen hezkuntzan, poetek
gizakiaren barne-indarrak ezagutzen laguntzen omen
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zutela-eta. Poesŕari, bestalde, gizaki basatia (bere teknika
eta guzti) zibilizatzeko ahalemena ezagutu izan zaio ." (op .
cit. : 115) .

Igerabidek, korronte, kritika, iritzi eta eztabaida ezberdinak aztertu ondoren, bere

iritzia eraikitzen du liburuko orrietan zehar . Irakaskuntza, pedagogia eta

literaturaren arteko harremanak arloen arteko autonomia eta errespetoa bilatuz,

beraien arteko elkarlana eta aberastasuna bilatzen du haurra, bere garapena, eta

literatura kontutan izanik .

켰ularretik mintzora . . . barnetik atera, gure barne-muinetik atera eta plazaratzen

dugun artea edo pentsamendua bezala, J . K. Igerabidek euskal haur eta gazte

literatruari eginiko aportazio aberatsa dugu .

Haur liburugintzaren historia.

1994ko abenduan Seve Callejak eginiko Haur literatura euskaraz. Lehenengo

irakurgaietatik 1986ra arte liburua kaleratu zen . 켰ertan euskal haur liburugintzaren

historia eta inguruko gaien azterketa azaltzen zaigu . Liburu erlijiosoak, almanakak,

silabaríoak, testu-liburuak, itzulpenak, sor lanak . . . ugari dira ikerketa honetan

ukitzen diren puntuak. Azken kapituluan hogei haur eta gazte literaturgileren berri

ematen digu, Iturriagatik hasita Xabier Mendigurenera, tartean ilustratzaileak eta

testu-liburugileak ere daudelarik . Seve Callejaren lan honek euskal haur

liburugintzaren ikuspegi orokorra ematen digu, hala ere, alde batetik, ez da

literaturtasunean mugatzen, arestian aipatu bezala testu-liburuak, almanakak, . . .

sartu baititu egileak liburuaren sarreran onartzen duen bezala
"Haur literatura izena sarritan erabiliko da liburuan
zehar, baina haur literaturaz gainera , haurrek bai
alfabetatzeko bai irakurgaitzat erabili izan dituzten beste
era batzuetako liburuak ere sartzen dira ."
(Calleja, 1994: 19),

baina, onartu arren, liburuan, testuan ez da bereizketarik egiten ; eta beste aldetik,

zenbait atal oso gainetik agertzen dira, liburuak gainbegiraturik baleude bezala,

edo hainbat lan aipatu gabe (Albisu Ayerdiren 20 ipui eta. .. Antzerkitxo bat
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ikastolarako, J . M . Minaberryren Itchulingo anderea. . . eta Xoria kantari, edo J .

Etxaideren Purra! Purra, adibidez) .

Haur literatura euskaraz liburua, historia liburua izanik, genero edo arloka

egindako historien bilketa da: prentsa dugu alde batetik, ipuingintza bestetik,

itzulpenak beste kapitulu batean, . . literatura historia batean hain beharrezkoa den

beraien arteko harremana, zerikusia edo eragina kontutan izan gabe .

켰aina hutsune horiek -ulergarriak ikasturte batean eginiko ikerketa lan batean-

alde batera utzitza, Seve Callejaren ikerketa hori izan da euskaraz, orain arte, haur

liburugintzaren inguran eginiko lanik sakonena. Gainera, Igone Etxeberriak,

liburuaren itzultzaileak, egindako sarrera oso egokia da 1986tik 1994ra arte

euskaraz egin denaren berri ezagutzeko .

Liburuaren aurkezpenean Labayru Ikastegikoek dioten bezala :

"Lŕteraturaren eta irakaskuntzaren arteko alkar-kutsatze

horregaŕtik, nekez autortu jako haur-literaturari bere

nortasun berezia, bere burujabetasuna ." (op . cit. : 15) .

eta hain zuzen, liburu honek nortasuna ematen dio euskal haur literaturari, euskal

literaturaren barnean txoko bat egiten baitio haur eta gazte liteaturaturi .

Igarkizunak eskoletara .

J. M. Olaizola, "Txiliku" idazleak Lau tituriti, bi tatarata. . . (1995) saioarekin Koldo

Mitxelena saria irabazi zuen, eta Errenteriako udalak argitaratu zuen liburu gisa .

Txiliku literatura txikiaz, Even-Zohar-en bazterreko literaturaz, ari zaigu, baina baita

ere haurrei zuzendurik dagoelako . . . eta literaturaren neurriagatik, luzerari

dagokionez. Literatura txikiaren adibide bat igarkizuna izango litzateke eta hain

zuzen, igarkizunei buruzko saiakera dugu Txilikuk egindakoa . Igarkizun

tradizionaletatik

	

abiatuz

	

(Azkuek eta Vinsonek

	

jasotakoetatik)

	

haien

deskribapenak, sailkapena, osatzeko erak ikusi ahal izango ditugu ; ondoren

igarkizun berriak sortu ahal izateko .
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Liburuak lau kapitulu ditu, lehena sarrera da, bigarrena Azkueren eta Vinsonen

igarkizun tradizionalak, hirugarrena txikiek txikientzako egindako igarkizun

ezberdinak eta azkena, igarkizun bilduma, 700 igarkizun. Azken multzo horretan

Azkuerenak, Vinsonenak eta sortutako igarkizunak daude .

Lau titiriti, bi tatarata . . . igarkizunen munduan sakontzeko -sorkuntza aldetik batik

bat- eta klasean irudimena lantzeko eta sorkuntza bultzatzeko erabili daitezen

egindako liburua da .

Lan horrek Koldo Mitxelena saria irabazteak, hots, haur literaturaren inguruko Ian

batek irabazteak, adierazten du, neurri batean, Euskal Herrian haur eta gazte

literatura apurka-apurka hurbiltzen ari dela zirkuluaren erdira, prestigioa irabazten

ari dela .

켰ena dela, literatur kritika, argitaratzen diren ehundaka liburu berrien artean

zeintzuk diren kalitatezkoak, estiloak, korronteak, liburuen aportazioak euskal

literaturgintzan, eta abar ukitzen edo ukitu beharko lukeen kritika apenas egiten da

euskal literaturan, apenas egiten da euskal haur eta gazte literaturan ; egunkari

batean edo bestean ateratako erreseinetara mugatzen da, zoritxarrez, kritika hori,

eta oso gutxi dira aldizkari espezializatuetan egindako kritikak . Hegats 8, 켰iderako

arrastoak sailean eta 1969-1993 bitartean argitaratutako narratibako liburuen

artean Xabier Etxanizek egindako "Txan fantasma" izan daiteke salbuespen

horietako bat .

Hala ere, gutxi egiten bada ere, aurrerapausu batzuk eman dira azken urteetan, eta

ez da gutxi .

Aurrerapausu handiak eman dira, aldiz, euskal haur eta gazte literaturan, bere

osotasunean. Tematika aldetik ikusi den aberastasuna edo genero ezberdinen

lanketa bezalako irizpideez gain, testuen idazkeran, eginiko idazlanen

estetikotasunean aurrerapen handiak eman dira . Azken garai honetako

liburugintza komentatzerakoan eginiko aipamenak ikusi besterik ez dago, testuen

literaturtasunak izan duen eboluzioa ikusteko . Edo bestela, ondorengo adibide bi

hauek :



"Gasteizko ihesaldiaz geroztik oso eguraldi petrala egin
zuen: euria goian-behean, tximistak eta trumoiak,
kazkabarra eta harria . Ostegun hartan ere zeruak bere
kopetarik beltzena erakusten zuen, baina eguraldia lagun
ala etsai, hamaiketan Nestorrek aipatu bidegurutzeran
agertu nintzen." (Zubizarreta, 1995: 99) .

"켰ere oroitzapenetan murgilduta, denbora luzea egin du
Pellok bere begiak zelaian finkatu gabe. Zertarako inora
begiratu, handik deus, belarra, haizea eta euria besterik
etorriko ez bada? Horregatik, eta hezurretaraino bustirik
eta hozturik dagoelako ere bai, ez da berehala mugitu
halako trosta hots bat entzun duenean . Hasiera batean,
euriak belarraren gainean lehertzerakoan egiten duen
kliski-klaskarekin nahasi du asosts hori, eta ez da gehiegi
arduratu." (Epaltza, 1994: 50) .

Patxi Zubizarreta, Juan Kruz Igerabide, Mariasun Landa, 켰ernardo Atxaga, Felipe

Juaristi, Aingeru Epaltza, Gerardo Markuleta eta beste idazle askoren testuetan

nabaria da edertasun bila eginiko lana . Irakurgai atsegina, entretenigarria eta aldi

berean ideia sakonez eraikia aurki dezake irakurleak euskal haur eta gazte

literaturan .
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ON켰ORIOAK

Euskarazko haur liburugintza XIX . mendearekin batera hasi zen . Hala ere, ezer

gutxi argitaratu zen haur eta gazteentzat mende horretan, eta XX . mendeko lehen

hiru hamarkadetan hasi zen, benetan, euskal haur eta gazteentzako literatura.

Garai horretan argitaratutako liburu asko, Abarrak eta Pernando Amezterra , esate

baterako, nahiz eta haur eta gazteentzat ez izan, esparru honetarako "irabazitako"

literatura dugu .

켰aina haurrentzat bereziki idatzitako lehen testu literarioak Iparraldean eginikoak

ditugu, Oxobik 1945ean argitaratutako Haur-elhe haurrentzat poesi-liburuan

nabaritzen da testuaren balio estetikoa, baina batez ere, J . M. Minaberryren

Itchulingo anderea . . . (1963) eta Xorŕa kantari (1965) ikus dezakegu lehendabiziko

aldiz, balio estetikoa nagusi dela haurrentzako liburuetan .

Mitxelenak euskal literatura "Oso berankorra" dela zioen bezala (1981 : 267), haur

eta gazte literatura oso berankorra dugu inguruko literaturekin parekatuz gero .

켰erankorra eta mugatua azken bi hamarkadak arte .

Izan ere, azken bi hamarkadetan, 1980tik aurrera, izugarrizko hazkundea izan du

euskal haur eta gazte literaturak. Hazkundea kaleratutako liburu kopuruari , gaiari

eta balore estetikoari dagokienez . 1980ko hamarkadaren lehenengo urteetan dugu

euskal haur eta gazte literatura modernoaren hasiera . A. Lertxundi, 켰 . Atxaga eta

M. Landa idazleek ekindako bide horren ondorioz aldaketa nabarmenak eman dira

gure haur eta gazte literaturgintzan . Nazioarte mailako idazlan adierazgarrienak

aurki ditzakegu euskaraz, aberastasun handia dago tematika aldetik eta gero eta

idazlan zainduagoak, literarioagoak dauzkagu euskaraz .
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켰estalde, itzulpengintzak haur eta gazte literaturan hartu duen garrantzia dela eta

(argitaratutako % 82a 1980tik 1994ra), itzulpengintzaren normalizaziorako urrats

sendoak eman dira . Ez literatur arlo honetan, izan ere normalizaturik dagoela esan

baitaiteke neurri handi batean, baizik eta euskal literaturgintza osoan

normalizatzeko oso baliagarria eta erabakiorra izan da haur eta gazte literaturako

itzulpengintza .

1994an kaleratutako euskal haur eta gazte literatura testuen kopurua, lehenengo

liburutik 1980ra arte kaleratutako kopurua baino handiagoa izan zen . 켰aina agian

hori baino adierazgarriagoa eta interesgarriagoa da 1994an kaleratutako liburu

horietako asko inguruko literaturen maila berean daudela, hots, euskal haur eta

gazte literatura liburu askoren kalitatea, literatura kalitatea, inguruko hizkuntzena

dela .

켰ena dela, gabeziak ere badaude, eta agian kritikarena izango litzateke

nabarmenetako bat . Ikerketak, artikuluak, kritika literarioak edo erreseinak haur eta

gazte literaturaren inguruan .

Aldizkarigintzaren, komikiaren, irudi-liburuen, poesiaren eta antzerkiaren egoera

ere kontutan izan beharko genuke, baina kasu honetan arazo literarioak baino

gehiago komertzialak eta gizarte mailakoak dira .

Euskal gizartean aldaketa handiak ari dira ematen, gizartearen modernizazioa

dugu alde batetik eta euskalduntzea bestetik . Literaturgintzan ere aldaketa handiak

eta azkarrak ematen ari direnez, arretaz jarraitu beharko dugu euskal haur eta

gazte literaturaren eboluzioa hurrengo urteetan .
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