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Poesía, historian zehar, l i te ratur generoetan zaharrenetakoa da. 

Zib i l izazio zaharretatik hasi, aintzinako Grezia k lasikotik  pasa, 

Erdi A roko  poesia erl i j ioso, guda tia r  eta pro fanoa ikustatu, eta, 

azkenik, renazimentutik honuntz poesia m odernoak ib i l i  duen 

bidea kontuan hartu ondoren, garbi adierazi li teke poesiak, eta 

li teraturak orokorki,  gara iean garaieko funtz io art is t iko eta gizar- 

tetsu bat bete duela; eta funtz io hori,  moldakizun eta kontra jartze 

askoren erdian, gutxi gora behera gizartearen aldaketa soziale i 

lo turik  joan déla. Hórre la  izanik, gaur poesiar i buruz guk eduki 

ditzazkegun ir itziak ezin litezke, iñundik ere, nobedade hutsa izan. 

Hala ere, horrek ez du esan nahi poes iaren itxura eta egiteak 

repetiz io hutsa direnik . Hain zuzen, guk bizi dugun eta Euskal 

Herriak bizi duen garai h istorikoa oso berezia da. Hórre la  izan ik, 

orain artera inoko his toriaren ondorenak gaur berritxuratzen diren 

bezala, poesiaren betebehar eta moldaketek ere garaiar i doakion 

aidea hartzen dute, eta eginkizun horren xehetasunak teorian eta 

praktikan árg itzen dirá.

Hori hórrela gertatzen denez gero, poesia eta artear i buruz 

ik ' jsm olde desberd in  eta askotan kon trad ik to r io r ik  egon l i teke. 

Eta, garbiago esateko, badago. Euskal Harriko poesia gaurkotiarra, 

hemeretz igarren mendearen bukaeratik  orain arte egin dena, 

berezi xamarra izan da. Gure herriaren historia  ere berezia izan den 

bezala. Gure historia , Europako kontestoan, h is to r ia  atzeratua izan 

den bezala, gure l i te ratura ere l i te ratura atzeratua izan da. Fran- 

tziako erreboluzioarekin hasi eta karl is ta gerrateetan nabari diren 

gure herr iaren nahasmendu eta hutsune polit ikoak, gutxi gora 

bahera hemeretz igarren mendearen bukaeran, abertzaletasunaren 

sortzearekin hasten dirá gainditzen.

Horrekin batera, euskal l i te ratura berr ia  bere  itxura propioa 

hartzen hasten da, eta naiz itxura hori, fo rm a eta gai aldetik, 

ora indik ahula izan, ezin uka l i teke he lburu po lit iko zehatz bat 

edukitzeak garai hartako l i teraturaren itxuratzaileei batasun eta 

lanerako gogo burrukatzaile beharrezko bat eman ziela. Hura 

benetako pizkunde edo berbizkundea izan zen. Naiz eta garai 

hartako produzioa al de askotatik begira tuta k r it ikagarr i eta akasdun 

izan, ez dezagun iñoiz ahaztu geroago hobeagotu eta nahasiko 

ziren espresioen lehen urra tsa izan zela.

Mogimendu hura, hoberenek eta askeenek ere berbizkundetzat 

zedukaten. Honela zion, adib idez, Xab ier Lizardik bere poema 

batean:

Izotz-ondoko eguzki neguaren parre 

olerkariak noizpait  ir i goratzarre.

Emeki duk itxaroz piztu garai larre 

udaberr i lam iek la rreon batzarre.

eta poema berean, aurrerago:

Izotzak esta li  zuen gure Euskal Erria 

mintzo ozenak zabaldu berbizkun be rr ia ;  

i tzal-zokondoetan, lore, izotz bitxia 

baiñan aren gaiñetik jauntzen eguzkia.



Garbi età oso ondo ad ieraz ia  dago, «mintzo ozen» hori aber- 

tzale tasun sortu be rr ia ren mintzoa dela. Età mintzo horrek zabal- 

tzen duen «berbizkunde berria», berb izkunde polit iko età kulturala; 

kultura horren barruan l i te ra tura  età poesia sartuz.

Baina gure berbizkunde hori,  h is to r ia  ob je t ibot ik  begiratuta, 

berandut ia rra  zen bezala, l i te ratura età poesia ere nahiko beran- 

du t ia rrak  ziren. Esate baterako, hemeretzigarren mendean età 

ogeigarrenaren hasieran Europako l i teraturan gerta tutako mogi-  

mendu età erak, Euskal Herr ian ia zeharo ezezagunak genituen. 

Moglmendu haien parekorik  ez zen hemen gertatu.

Gaur poesiar i buruz ari geranez gero, oso beraziki ikusi behar 

genituzke aipatutako denbora ld i hartan Europako nazio burges 

aurreratuetan gertatutako poesia-forma berriak. Baudelaire baten 

errom antiz ism o ondorena ; Mallarmek martxan jarr itako «moder- 

nismoa» deitu zen joera. Horren ondoren, Paul Valéry, Eliot, 

Juan Ramón Jiménez età horre lakoek erabi l i tako s inbo l ism o 

herts ia ,  etabar... Espainian, esate baterako, modern ism oa Fran- 

tziako moldeetatik hartu età eragin zuena Ruben Darío  izan zen, 

età gutxi gora behera poes ia-m olde ho rr i  ja rra ituz  eman zen, bai 

ta ere, ezagutzera, Espain iako «generación del 27» deitua izan zen 

poeta sail famatua (Garcia-Lorca, Rafael A lb e r t i ,  Luis Cernuda, 

Jorge Guil lén, etabar). A zken hauen poesia, kultura klasikoz oso 

om itua  età imaginez herts ia  izan zen sarr i tan. Hala ere beren 

moldeetatik, garai hartako errea li ta te  herr ikoi bati erantzun estetiko 

baliotsu bat ematen saiatu egin ziren, età, n e u rr i  aundi batean, 

nahi hori ondo bete zuten.

Hala ere, hau guzti hau, izen età «ismo» horiek, hor zehar zer 

gertatu zenaren exenplutzat erab i l i  ditugu. Euskal Herr iko poesia 

martxan ja r r ibe r r i  hartan aipatutako mog im endu horien parekorik  

ez zen gertatu.

Hutsune horiek, beste hutsune asko bezala, ez dira euskeraren 

berezko akats, espab ila tu  batzuek uste izan ohi dutenez, gure 

herr iaren h is tor iaren pareko ahulezia pasakorra baizik. Desmol- 

datze histor ikoak, a leg ia .

Nola nahi de la ere, orduko euskal poes ian gauza onik egin 

zen. Garai hartako poeta hoberenen artean begiratuta, hor ikusten 

dugu Xab ier Lizardi bat. L izard iren poesia, nahiz li r ikoa, fun tsean 

errea lis ta  da. Lizardiren li r ika f ina, erreali ta tearen deskrib iz io 

inpres ion is ta  baten zerb itzura dago. Bere poesia inpres ion is ta  

tankerakoa zen, na tura lezar i età maitasunezko sent im endue i 

doazkien gaietan beintzat. Bere metafora età imagmak aberats 

età ugariak izanik, ia beti e rrea l i ta te  gizartetsu orokor bati lo tur ik 

daude (bere azken denboretako poes ietan, zer esanik ez).

Baina handik au rre ra  Europan, età Euskal Herr ian ere bai, 

gauzak aldatuz joan dira. A ldakuntza  horiek gure herr iaren hezike- 

tarekin zer ikusterik  badute, età badute ikusteror ik  li te ratura età 

poesiak azken berrogetam arren bat urte hauetan sufr itu  età gozatu 

dituen kontradizioekin. Izan ere, Europako Iehen geria te nagusiaren 

ondoren, orain arte aipatu d itugun jokabide età eskola l i te ra r io  

horien aurka, edo horien aurrean beintzat, beste egite mota bat 

oso bereziki nabarmendu zen poesian, età molde erabe rr i tu  hori 

poesia e rrea l is ta rena izan zen. Poesia errealis ta ez da ogeigarren 

mendeko asmakizuna; hala ere arrazo i soziai età burruka oso 

sakonak zirela medio ( lehenbiz iko estadu sozia l is taren eraik itzea, 

etabar), garai hartan berr iro  piztu zen. Errea lismo hori defìn izio 

poli t iko aldetik azken mugetara eramanta, zenba it  tokitan età 

zenbait urtez «errea l ism o sozialista» de itua izan da; età jokabide 

berr i horrek, poesiaren betebehar herr ikoi età burruka lar iak aipa-

tzeaz gainera, sozia l ismoaren apolo jia  edo laudor ioa egitea bere 

he lburu tza t  hartu zuen.

Poesiaren joera horren età lehen aipatutakoen arteko eztabai- 

da età iskanbil lak ora ind ik  o ra ingo  gertakizun età anekdota ditugu. 

Età euskaldunok, gutxi bada ere, geure poesiarek in iskanbil la 

horie tan sartu egiten gera, joera  età bidè zuzen zehatzak arkitu 

nahiaz. Zalantzik  gabe, gerla  osteko euskaldun poes ia  orain urte 

batzuetatik honuntz aldatzen hasia zen. Funtsik  gabeko eskapismo 

l ir ikoak (no labait deitzearren) alde batera utziz, euskal poesian 

geure herr i zapalduaren problematika erabiltzeko nahia nabaitzen 

da (Salbatore Mitxelenaren poesian, esate baterako).  Beste alde 

batetik, Jon M iranderen jardunak adierazten duenez, euskal poes ia) 

polik i bada ere, herts idu ra  mora l età er l i j iosoetat ik  l ib ratuz zijoan

Baina neurr i aundi batean gai età fo rm a aldetik aldakuntza 

hori erro tu zuena Gabrie l A res t i  izan zen. Gauza jakiñezkoa, da 

e taesan beharr ikez  dago, orain urte batzuk a u r re t ik « H a r r i ta  Herri» 

l iburuak sortutako arrakasta. L iburu hartan, hain zuzen, lehen 

aipatutako e rrea l ism o burruka lar i baten lehen urratsak agertu 

ziren. A res t iren  ikusmolde polit ikoak; bere bertsogintza askea; 

bere jokabide ikonoklasta età era berean mito berr ien mit if ikatzai-  

lea; bere bertso lar iengandikako molde età neurriak...  osagarr i 

guzti horiek oso garrantz itsuak izan ziren, egilearen izena hedatuz, 

poesia mota hori  era be rr i  baten a in tz indari tza t hartua izateko.

Poesig intza horrek zenbait poetengan in f luentz ia izan zuen; 

gazteengan, batez ere. Hala ere, hori guztia momentu baten kon- 

kretatzen den poesig in tza bat da. Beste «gintzak» bezala, ez da 

defìn it iboa ez età ere ja rra i li teken bidè bakarra. Zergatik?

Behar bada, poesiaganako nere ikusmoldea aldatuz doa, età 

gure herriaren erreali ta tea bera ere bai, aldatzen ari da; aldatzen 

età gero ta gehiago konplikatzen. Orain urte batzuetako hauste 

beharrezko harek ir ik itasun onuragarr i  bat ekarri du, baina beste 

alde batetik gauzak begiratuta gaur egun ja rra ip ide  zehatzik ez da 

nabaitzen. Urte hauek, zalantza askoren erdian, bideak urratuz 

età aterabideak billatzen ib il tzekoak dira, età ga inera gaur eguneko 

kontradizio poli t ikoak ere ora indik zalantzan dagoen espres io  

bereziago bat arkitu beharko dute. Gauza askori buruz galdegin 

li teke età poes iar i  bu ruz ere bai.

Poesia, nere ustez, erreali ta tea itxuratzeko età refìguratzeko 

era bat da. Baina erreali ta tea itxuratzea ez da berea la  erreali ta te 

horrek ematen edo presentatzen dizkigun era età azaleko feno- 

menoak kontatzea. Erreali tatea itxuratzea, hain zuzen erreali tate 

ho r i in te rpre ta tzeaere  bada; e tà in terpretatze hortan erreali tatearen 

datoak beren funtsezko lo tura età arrazoiekin aztertu behar dira.

Gauzak hórre la begiratuta, poesiaren ahalmena antzutu bes- 

te r ik  ez dugu egiten berealako betebehar «sozio lo j iko» batzuen 

fun tz iora jartzen badugu. Irakurle batek poesia irakurtzean ez 

ditu poesia hortan bere eguneroko biz itzaren f igu ra  età imagina 

soilak arkitu behar. Poesia irakurtzerakoan, ordea, e rrea li ta te  

berr itxuratu bat arkitu behar du irakurleak; erreali ta te zabal 

sakon età aberastuago bat.

Beste poesiak berriz , na tura l ism o edo panfle to hutsa den 

horrek, gehienetan oso gutxi balio du. Horrek ez du esan nahi nik 

poesiaren inplikazio g izartetsuak iñundik ere gutxiesten edo 

ukatzen ditudanik; inplikazio horien mundua, arrazoi età xeheta- 

sunak sakondu egin behar di re la esan baizik.

Età gai honek beste problema batera garamazki:  form aren 

problemara, alegia. A r te  gai guztietan bezala, poesian ere formaren 

problemak oso garrantz itsuak dira. Izan ere poesia bat eskribitzen
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edo konposatzen denean, hitz batzuek aukeratu eta erabi l i  behar 

dirá. Hitz horiek eta hitz horien ordenazio plastikoak ideia edo 

sentipenen mamia argitzen dute, eta, era berean, ideia, sentipen 

edo ikusmen hura bera itxuratzen lagundu. Izan ere, gure barruan 

dagoen material hori ez da gaitasun poetikora heltzen, era poetiko 

batean adierazia edo osatua gertatzen ez den bitartean.

Horrek ez du esan nahi bat zerbait espresatzen hasten denean 

esan behar duen horren jabe ez denik (hori i r raz ionalker ia  hutsa 

li tzake); horrek esan nahi dueña hauxe da: lanbro artean dagoen 

lehen ideia eragikor hori,  espresioaren bitartez eta espres io  berau 

osatuz doan arabera, hura ere osatzen eta form aren bitartez 

konkretatzen joaten déla.

Horregatik , poesía egiterakoan ideia eta sen t ipenen mundu 

aberats eta zabal bat eduki behar da (ahalik eta zabalena). Baina 

behar da, hortaz gainera, kezka guzti horiek espresatzeko ahalmen 

poetikoa, eta ahalmen hori ez da berezkoa bakarrik : irudimena, 

sensib i l i ta tea, etabar, espres ioaren teknika batzuekin moldatzen 

eta menperatzen dirá, eta teknika horie tan poeta batentzat garran- 

tz i tsuena hizkuntzaren jakitea, da.

Poesiar l buruz gauza asko esan eta defin iz io asko eman li teke. 

Poesía mailu bada, gauzak izentatzeko era bat ere bada. Eta 

gainera, mailua t resna  denez gero, zertan erabi l i  ongi jakin behar 

da. Poesiak, beste gauza batzuen artean, gaur eta hemen bi 

baldintza horiek s intetizatu behar dítu. Batetik, burrukarako tresna 

Izan behar du, hori posib le den neurr ian. Besteti , berriz , giza- 

erreali tate zabal eta nahasíaren espresio  izan behar du; eta errea- 

li tate hori eta bere espresioa ezin li tezke gai eta fo rm a  aldetik bi 

defin iz io  xínplekin dogmatikoki herts i .

Gaur egun Euskal Herr ian egiten ari den poesía ¡a osorik  gaz- 

teen eskuetan dago. Iratzeder, Goíkoetxea eta horre lako beste 

poeta eta gizon heldu bakan batzuetatík aparte, esan li teke euskal 

poesía berria  gazte jendeak eskribítzen duela. Hori hórre la  izanik, 

poeta hauek ora indík beren lana hasi besterik ez dute egin. la 

gehíeneí l iburu bakar bat baizik ez zaie argítaratu. Hórrela , Joxe 

A zu rm end i,  Ibón Sarasola, Joxanton A rze ,  Am aya Lasa, Míkel 

Lasa, Gandiaga, Gorka Trin txerpe, Danie l Landart  eta besteei.  

Lehenengo l iburuaren zaí dagoen poeta in te resgarr ir ik  ere ez da 

faltatzen. Adib idez, Joan Mari Lekuona, Martin Garín, etabar. 

(Noízko Otsa larren poesien argítaratzea...?)

Horietatík askoren lehen l iburua oso in teresgarr ia  izan da, bai 

fo rm a edo baí gai aldetik. Joxe A zu rm end iren  «Hitz berdeak» 

b i lduma; Arzeren «Isturitzetik Tolosan barru»; Sarasolaren 

«Poemagintza»; Mikel Lasaren poesía fin, sakon eta landua... 

horiek guztiak oso lan garrantz itsuak izan dirá gaurko eta etor- 

kizuneko euskal poesiaren itxura, berezítasun eta joerak agertzen 

eta taxutzen hasteko.

Hala ere, horre lako lan bat denboraren zehar, argitaratuz eta 

irakurríz osatu behar da. Poesía, eta l i teratura orokorkí, ez da b¡ 

egunean amaitzen eta hesten den egínkizuna; urteetan zehar 

osatutako obra batek bakarrik  argitu lezazke egite baten molde eta 

berezitasun, akats eta balíoak.

A ld e  hortat ik  gauzak begiratuta, l i teratura berriz tatu baten le -

hen urratsak besterik  ez dirá eman oraindik eta azkarregi da gauzak 

defin i tu eta klasifikatzeko. Denbora denborari ,  eta hura izane.": da 

tes t igur ik  hoberena. Hala ere, ezin uka euskal poesiak inoiz baino 

itxura hobea presentatzen duenik. Hori oso onuragarr ia  da, baina 

irakurleek ere hemendik aurrera erantzun beharko dute. Eta eran- 

tzun guztietan onena, asko eta sakon irakurtzea da. l rakur le r ik  

gabeko li te ratura gauza tr ix te xamarra baita.

ISILTASUN A
XABIER LETE

is ilik  daude harriak

¡s il- is ilik  udazken guzia.

is ilik  garrasirik iatzenak

is ilik  arrano goitarra eta zezenaren mar rúa...

lehen paradisuko 

zelai zabal haietan

kantari zebiltzen libertatearen semeak,

polborazko loreak eskuetan

età kazkezurrean fantasia m ugarik gabeak.

baina otsoak pasa zirenean

gero pasa ziran

azeri eta zakur amorratuak.

paradisu desiatu hartako zelaietan 

xim eldu ziran loreak 

età legortu belar gozoak 

belar gozoen zuztar 

usai eta landareak...

is ilik  daude harriak 

is i lik  haizea 

etxe eta kaleak,

¡s il- is ilik  daude berriro  

gauza guztiak  

udazkenean.
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