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Hitzaurrea

Gabriel Arestiren poesiagintza bi sasoi ezberdinetan banatzen da: 

sinbolismoaren  estalpean  bil  daitekeen  poesia  (1954-1961)  eta 

poesia sozialarenean bil daitekeena (1962-1975). Egia bada ere bi 

sasoi  poetikoak  estiloz  nahiz  planteamenduz  arras  desberdinak 

direla, egia da ere aspaldikoa dela Arestik herri tradizio eta hizkera 

zuzenari  jarritako  arreta.  Azken  horren  adibide  dugu  Bizkaitarra 

poema, 1958 eta 1960. urte bitartean bost ataletan argitaratu zena. 

Horrexegatik  dugu,  beraz,  estilo  baten amaiera  eta  hurrengoaren 

estreinako erabilera ez zela bat-bateko kontua gertatu. Izan ere, bai 

baitakigu  Maldan  behera  idazten  ari  zen  epe  berean  ari  zela 

Bizkaitarra  poema harilkatzen.  Maldan  behera  (1960)  da  Aretiren 

lehen sasoiko poemarik garrantzitsuena, eta Harri eta Herri (1964), 

bigarrenekoarena. Azken honetan kristautasuna, iraultza eta Aresti 

poeta  elkartzeko  aukera  eman  digu.  Kristatutasuna  ez  da  soilik 

urteko  egutegi  erritualaren  gurpilean  eroso  ibiltzea:  kristautasuna 

fenomeno kulturala da.

Arestiren bertsoetatik mintzatzen zaigun ahots biblikoa azaltzea izan 

du helburu tesiak.

Iñaki Aldekoa Beitia
2015
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MOTIBAZIOAK ETA HELBURUAK

1,- MOTIBAZIOAK

1.1.- LITERARIOAK

Gabriel Aresti da orain arte euskal immduak eman duen poetarik 

inportanteena. Horrek ez du esan nahi beharbada poeta hoberik izan ez 

denik. Zergatik diot, orduan, inportanteena dugula Aresti? Inork ez zuelako 

lortu bere aurretik, poesia eta literaturaren esparruan, hark lortu zuen 

eraginik. Arestik lortu zuen aurreneko aldiz euskal mundutik kanpo zebilen 

askoren arreta biltzea. Euskal literatura eta euskal idazle izatea ohorezko 

langitzara altxatu zituen. Harekin zordun dira gaur egun punta-puntakoak 

ditugun idazleak, Atxaga edo Saizarbitoria esate baterako. Izan ere, 

Arestiren sentsibilitatearen arrimora hazitako belaunaldia da, nire ustez, 

artistikoki eta kulturalki oparoena gure letretan.

1.2.- PERTSONALAK

1986an hasi nintzen aurreneko aldiz G. Arestiren Maldan behera 

poema Iantzen. Jon Kortazar irakasle nuela, Euskal Filologiako azken 

ikasturtean, "euskal testuak" asignaturarako prestatu nuen lana horixe tzgn 

zen: "Arestiren Maldan behera". Orduantxe hasi ziren, oraindik bukatu ez 

badira ere, Maldan behera poema zail hori ulertzeko ahaleginak. Orduantxe 

egin behar izan nion aurre, estraineko aldiz, poema estaltzen zuen ''oihan 

sinboliko"aren zailtasunari. Euskal Filologia amaitu eta urte bereko 

udazkenean aurreko lana sakontzeari ekin nion eta emaitza haren berri izan

1



zuten Jon Juaristik eta Jon Kortazarrek, besteak beste. Hori guztia 1986an 

izan zen, Harrez gero irakurketak nahiz literatur gogoeta asko Arestiren 

poema hartako "ekuazio" eta "sinbolo konbinaketaren" inguruan ibili izan 

dira, ia-ia obsesio bihurtu arte. Inoiz ez nion utzi handik eta hemendik 

apunteak biltzeari, eta aurreko lanari aldika zuzenketak eta aldika 

mformazio berria eransten jarraitu nuen. 1990ean "Maldan beheraren 

irakurketa baten inguruan" argitaratu zuen A. Arkotxak Hegats aldizkarian. 

Huraxe zen, I, Sarasolaren azterketaren eta J. Juaristiren intuizio handien 

ondoren, Arestiren poema horretaz aurkitu nuen lanik interesgarri eta 

serioena. Arkotxaren lanak J. Azurmendiren (Jakin, 1988) intuizioak ere 

bereganatuta zeuzkan. Arkotxaren lanak aldi berean poztu eta tristetu egin 

ninduen; izan ere, lan hartan aurkitu bainituen, tesi baten sendotasunean 

oinarritu eta babestuta, neure bidetik aurkitutako zenbait intuizio eta 

interpretazio: Danteren zirkuluen egitura Maldan beherarm. alderdi formala 

azaltzeko, edo Durand, Jung eta Fry-ren iturrietatik eskuratutako azalpenak. 

Horregatik poza, ikusi ahal izan bainuen ez zela nirea gauza isolatu bat, 

bazegoela, elkarren berririk izan gabe, bide beretsuetatik ibilia zen ikertzaile 

bat. Ez dut dudarik egiten, A. Arkotxaren "Maldan behera" nirearen aldean 

askoz ere landuago eta sistematizatuagoa zen. Baina lan hipotesi nagusiak 

han zeuden eta harrigarriro ziren antzeratsuak. Horregatik poza, eta 

horregatik, baita ere, tristura; izan ere, Arkotxaren tesiaren ondoren nirea 

bere horretan desegiten baitzen.
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2.- HELBURUAK

Ordurako, baina, aldatzen hasia nintzen literatur azrterketei buruzko 

nire planteamenduetan. Fede gutxi nien, jada, testua interpretatzeko 

"manual" metodologikoei: Jung, Bachelard, Durand, Frye... Nire iritzia zen 

dena esplikatzeko balio zuenak ezin zuela ezer konkreturik zentzuz azaldu. 

Horregatik egin nuen beste saio bat Arestiren Maldan beherarekin (1993, 

Alberdania), eta tesi honen lehen atalaren oinarrian 1990 ingurutik gaur 

egunera bildu eta egindako gogoetak daude, nahiz eta tesi baten idazkerak 

eskatzen dituen datu, aipu eta argibideen zain egon. Aitor dezadan 

hasieratik, Ibon Sarasola eta Jon Juaristiren lanetara (1976) itzuli naizela 

berriz ere. Han dago, beraz, nire lanaren lehen atalaren abiapuntua. Lan 

hartan J. Juaristik esaten zuen, Maldan beheraren sinbolo nagusien iturria

Eliot-en obran aurkitu behar zela. Eta halaxe iruditzen zait neuri ere. Beraz,
i:

Juaristiren intuizio hori nire lanaren lehen ataleko hipotesi nagusietako bat 

izango da. Elioten lanetan, bereziki The JVaste Land hartuko da aintzat lan 

honetan. Ez soilik mailegu poetikoak tartean izango direlako, baizik eta 

Elioten poemak berak irekitako intertestualitatearen bideak ere 

bazterrezinak direlako. Hemen bereziki inportantea da "strong poef'aren 

kontzeptua.1 Audenek argiro azaldu zuen bezala, ez omen da gomendagarria 

nortasun poetiko handiegiko poeta baten itzalera jartzea, are gutxiago 

poesiaren ofizioan artean "ikasle" baldin bazara. Eliotek, berriz, garbi 

azaldu zuen "nortasun" poetikoa zer zen tradizioarekiko» gaineratuz, ez dela 

poesia idazten mundua aurrean dugulako, aurretik beste poesia batzuek ere

1 Nire ustez, H. Bloom-en La angustia de las influencias (1973, M. Avila, 1991) 
liburaaren oinarrian ere bazeuden Auden eta Eliof poeten ideiak. Nahiz eta Audenen izenik ez 
aipatu, Eliotena behin baino gehiagotan dator (29. or.). Interesganiak iruditu bazaizkigu ere 
Bloom-en ideiak, ez zaizkigu metodologikoki egokienak iruditu Arestirekin praktikan jartzeko. 
Arrazoia: hurrengo atalean azalduko den Eco semiotikoaren "ekonomia" kontzeptu 
neurgarriarengatik.
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idatzi direlako baizik; poesiak poesietatik sortzen dira eta liburaak beste 

libura batzuetatik. Ideia horiek klabeak izango dira tesiaren lehen bi atalen 

garapenean. Hipotesi hori azken muturreraino eramango da.

Bigarren funtsezko hipotesiak Maldan beheraren bame-koherentzia 

jartzen du zalantzan: poetak bateratuta dabiltza kontraesanean leudekeen bi 

egitura, egitura kristaua eta egitura profanoa (Kristo/Zaratustra). Egitura 

lineala eta egitura zirkularra gaizki erabakitako arazoa da, nire ustez, 

Arestiren poeman. Badakit horrelako planteamendu batek arazo 

metodologiko bat ere planteatzen diola azterketa hermeneutikoari. Izan ere, 

Gadamerrek garbi asko utzi zuen adierazita, testuaren jakinduria beti dela 

ikertzailearena baino aberatsagoa.2

Nire asmoa ez da, inondik ere, testuaren gainetik jartzea, baina uste 

dut zilegi dela, aurrerago azalduko den "intentio lectoris"ak ematen dizkidan 

baliabideak medio, poema baten aurrean jarrera kritikoa ere izatea. Nik 

dakidala, oraindik ez du inork azaldu Arestiren Maldan behera poemaren 

aurrean inongo jarrera kritikorik.

Habermasek kritikatu egingo du Gadamerren baieztapen hori Teoria 

de la accion comunicativa liburaan (1987), (cf. 187. or., 1. liburukia).

2 "No s61o se presupone aqui una unidad inmanente de sentido que otorga la iniciativa 
al lector, sino que la comprension del Iector se ve constantemente guiada tambien por 
expectativas trascendentes de sentido que brotan de la relacion con la verdad de lo dicho. Asi' 
como el receptor de una carta entiende Ias noticias que contiene, y ve las cosas con los ojos del 
remitente, es decir, considera verdadero lo que este relata —y no se pone de entrada a tratar de 
entender como tales lo que quiza solo sean peregrinas opiniones del remitente—, asi tambien 
entendemos un texto recibido merced a las expectativas de sentido que nacen de nuestro propio 
conocimiento previo de la cosa. Solo cuando fracasa la tentativa de dar por verdadero lo dicho 
nos afanamos por entender —psicologica, historicamente—  el texto cosno la opinion de otro. E1 
prejuicio de perfeecion no solamente conticne la expectativa de que el texto puede llegar a 
expresar perfectamente lo que contiene, sino tambien que lo que el texto dice es verdad." 
(Gadamer, Verdady metodo, 1988. Habermas, 1987: 187 liburutik jasoa)
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Arestiren Maldan behera poetaren sasoi sinbolistako poemarik 

inportanteena da. Tesiaren lehen atalean poema horretan soilik jarri badut 

nire arreta, horrek ez du esan nahi Maldan beheraren aurreko eta ondorengo 

beste lanik kontuan hartu ez dudanik. Kontuan izan ditut, eta oso kontuan 

gainera; batez ere Bizkaitarrak (1959) poema luzea —Maldan beherarm 

sasoi berean sortua—, eta Zuzenbide Debekatua (1960), Harri eta Herri 

(1964) poemario sozialarekiko zubi lana egiten duen poema. Arestiren 

ibilbide kronologikoa horrela bada, Bizkaitarrak poemak ere ez du interes 

gutxiago sentsibilitate sozialaren zenbait ezaugarriren ikuspuntutik.

Hori guztia horrela izanik, duela urte batzuetatik hona ez naiz oso 

konforme egon soilik MaJdan beherako poeta ezagutzearekin. Izan ere, gero 

eta nabarmenago egiten baitzitzaidan Maldan behera poeman bertan ere 

bazegoela jada aurrerago emetu behar zuen beste ahots poetiko bat. Maldan 

behera soilik aztertuta zapuztu egiten nuen beste ahots hori, sentsibilitate 

sozialago baten bideetara asmatzen ari zena. Gauzak horrela, Arestiren 

nortasun poetiko nagusia jaso nahi izan nuen bere osotasunean; horregatik 

Maldan behera poemarekin batera Harri eta Herri (1964) eta Eitskal 

Harria (1967) liburuetan zentratu naiz funtsean bigarren atalean. Harriaren 

zikloak emaitza gehiago izan bazituen ere, Harrizko Herri Hau (1970) 

lekuko, sentsibilitate sozialaren aldetik ez zuen liburu honek aurrekoetan ez 

zegoen aportazio berririk ekarri.

Arestiren nortasun poetikoa aipatu dudanean, poesiaz ari nintzen; 

izan ere, Arestiren obra zabalagoa da, antzerkia eta narrazioa ere besarkatu 

baititu. Gure lana soilik poesiara mugatuko da.
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"Erretorika soziala" deritzan atalean bi helburu nagusi izan ditut: 

Arestiren poesia soziala deskribatu, eta azaldu zein eragin duen poetaren 

beraren bilakaera ideologikoak testuetan. 1976an Anjel Zelaietak Gabriel 

Aresti I/II liburua argitaratu zuen. Liburu horretan biografia poetiko 

baterako testigantza eta informazio bilketa benetan interesgarria ekarri zuen, 

Arestiren edozein ikertzaileri laguntza ederra emateko moduko ekarpena da 

Zelaietarena. Niretzat ere halaxe gertatuko da. Alabaina, ez dut aurkitu 

Arestiren poesia sozialari buraz sistematiko samarra—ez gehiago— izan 

zitekeen ezertxo ere, lan bat bera ere ez. Horregatik hasi behar izan dut nire 

bigarren atala poesia sozial horren deskripzio batekin, beti ere oso gainean 

edukiz Espainiako poesia sozialaren tradizioa.

Bigarren maila batean, arreta handia jarri diot autorearen beraren 

ideologiaren bilakaerari, eta bilakaera horrek poesian zuen eraginari. Uste 

dut alderdi hori funtsezkoa dela, bestela ezin baitira bere neurrian 

interpretatu "etxea" bezalako elementu sinbolikoak. "Etxea", esate baterako, 

Harri eia Herritik Euskal Harriara. eta aurrerago esanahi berriz jazten da. 

Hau da, poesia sozialean, oinarrizko erretorika tinko bat badago ere, 

poetaren zenbait elementu sinboliko "historikoak" dira, 60ko urteak aurrera 

egin ahala esanahi eta adierazi berriz hornituta azaltzen zaizkigu Arestiren 

poesian. Ezinbestekoa zaigu, elementu sinboliko horien ibilbidea azaltzeko, 

autorearen beraren bilakaera ideologikoaren arrasto nagusiak ere garbi 

azaltzea. Horregatik dira hain interesgarriak Zeruko Argian, Anaitasunan, 

eta abar argitaratutako artikuluak, hitzaldiak eta gutunak baztertu gabe.

Hirugarren atalean, aurreko bi ataletan zetzan ikuspegia azaleratzen 

saiatuko gara. Azken finean, lehengoaren eta bigarrenaren oinarri-oinarrian 

zegoen mundu ikuspegia zeharo baldintzatuta zegoen ikuspegi kristauaren
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errelato arketipiko nagusiarekin. Zein da bien arteko ezberdintasuna? 

Ezberdintasun sakona izan arren zilborreste beretik Iotuta daude bi 

ikuspegiak. Lehenengoak egitura mitiko bat errepikatzen du. Bigarrenak, 

aldiz, ikuspegi historiko bat du oinarri: marxismoa. Horregatik dira, bata 

heroikoa, bigarrena sekularra (mundu honetakoa). Biak dira, baina, 

komedia. Komediak amaiera zoriontsu baten promesa du beti. Eta hori 

Aresti osoan gertatzen da. Eta "komediaren" zentzu horretan dira biak ere 

ikuspegi biblikoaren morroi.

3.- DCUSPEGIMETODOLOGIKOA

Tesi proiektu honetan erabiliko dudan metodologia harik eta 

zehatzen azaltzea da puntu honen asmoa. Horretarako, baina, lanaren 

inguruko aurren-aurreneko gogoetekin batera hasi beharko genuke, hau da, 

tesi-lanaren antolamendu eta hezurdura metodologikoaren nondik norakoak 

mailarik orokorrenetik mailarik zehatzeneraino azalduz.

3.1.- METODOLOGIAREN EZAUGARRI OROKORRAK

G. Arestiren poesiaren irakurketa bat landu nahi du tesi honek, eta, 

alde horretatik, haren poesiaren interpretazio bat izango da, interpretazio 

kritiko bat (Eco, 1992: 38). Testuen interpretazioa hermeneutikaren ardura 

izan da Mendebaleko tradizioan. Jatorriz "Idatzi sakratuak" interpretatzeko 

gordetzen zen hermeneutika3, baina XIX. mendean zabaldu egin zuen bere

3 Hemeneuta gisa, Heideggerren aitzindari ospetsuenak, Schleirmecher eta Dilthey 
pentsalari alemanak izan ziren. Jarraitzailerik handiena berriz, G. Gadamer filosofari aleman 
modemoa dugu. Bere obrarik inportanteena Egia eta metodoa (1921) da. Libuni horren inguruko 
auzi eta planteamenduak inoiz ez dira Iiteratur teoria modemotik aldendu (Todorov, 1992: 20).
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zedania, eta gaur egun testu interpretazioaren arazo guztiak besarkatzen 

ditu (Eagleton, 1988, 86; Todorov, 1992, 20).

Nire tesiaren gogoeta hermeneutikoaren abiapuntua eta oinarria U. 

Eco hermeneuta eta semiotikoak italieraz 1990ean, eta gazteleraz 1992an 

argitaratu zuen liburuan dago bilduta: Los Hmites de la interpretacion 

(1992).

Edozein interpretazio lanetarako abiapuntuko hipotesi baten beharra 

dugu (Eco, 1992, 285), hipotesi hori planteatu ahal izateko, ordea, 

ikertzailea jabetu da landu nahi duen testuko datu bazterrezin eta 

erabakigarriez (1992, 21). Baina, hori horrela baldin bada, eta ez dut 

dudarik egiten horrela denik, onartu beharrean gaude, lan hipotesi bat jaurti 

aurretik, gerora egiaztatu beharko den aurre-interpretazio bat badugula jada 

(1992, 285), Hipotesi berriak falsazio-froga batetik pasa beharko du 

derrigor guztiz baleko gerta dadin (1992, 285); falsazio-frogak azaldu 

beharko du interpretariaren hipotesiaren oinarrian dauden datu eta frogak 

bazterrezin eta erabakigarriak diren ala ez (Eco, 285). Eskema hau mota 

guztietako planteamendu zientifikoen oinarrian dago.4

Esan gabe doa ikertzaileak jaurti duen hipotesia obra bere 

osotasunean besarkatzeko gauza dela, hau da, bere baitan darama testu, 

poema edo autorejakin baten lanaren interpretazio bat.5

4 K. Popperren La logica de la investigacion cientiftca (1934, itz.) liburutik T. Kuhn- 
en La estructura de las revoluciones cientificas (1962, itz. 1977) liburura.

5 Horra zer dioen hermeneutikaren sortzaileak, Scheiermacherrek: "Toda cosa 
particular solo puede comprenderse por medio del todo y, por lo tanto, toda explicacion de lo 
particular presupone ya la comprension del Todo. Aun en el interior de un solo escrito no puede 
comprenderse lo particular sino a partir del todo; por eso una lectura rapida que de una vision de 
conjunto del todo debe preceder la interpretacion mas precisa" (T. Todoroven Teoria del simbolo 
liburutik jasoa, 259).
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Honek guztiak Ecok "intentio operis" deitzen duen auzira garamatza:

"La iniciativa del lector consiste en formular una conjetura sobre la 
'intentio operis'. Esta conjetura debe ser aprobada por el conjunto del 
texto como un todo organico. Esto no significa que sobre un texto se 
puedan formular una y solo una conjetura interpretativa. En principio 
se pueden formular infinitas. Pero, al final, las conjeturas deberan ser 
probadas sobre la coherencia del texto, y la coherencia textual no 
podra sino desaprobar algunas conjeturas aventuradas.

Un texto es un artificio cuya finalidad es la construccion de su propio 
lector modelo. E1 lector empirico es aquel que formula una conjetura 
sobre el tipo de fector modelo postulado por el texto. Lo que significa 
que el lector empirico es aquel que intenta conjeturas no sobre las 
intenciones del autor empirico, sino sobre las del lector modelo. E1 
autor modelo es aquel que, como estrategia textual, tiende a producir 
un determinado lector modelo.

Y he aqui entonces que la investigacion sobre la intencion del autor y 
sobre la de la obra coinciden. Coinciden, al menos, en el sentido que 
autor (modelo) y obra (como coherencia del texto) son el punto virtual 
al que apunta la conjetura. Mas que parametro para convalidar la 
interpretacion, el texto es un objeto que la interpretacion construye en 
el intento circular de convalidarse a traves de lo que la constituye. 
Circulo hermeneutico por excelencia, sin duda." (Eco, 1992; 41)

Egintza hermeneutiko betearen baitan hira asmoak batera: "intentio 

auctoris", "intentio operis" eta "intentio lectoris" (Garcia Berrio, A., 1994: 

313). Hira asmoak bateratuta eta orekatuta erabiltzeko baliabide estratejiko 

nagusia "ekonomia" izango da. Baliabide horren bidez baztertu nahi dira 

testuen inguruan, batez ere kritikaren azken urteetan, gertatu ohi diren gain- 

interpretazioak, lilura edo paranoia interpretatiboak, eta antzeko
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gehiegikeriak. "Ekonomia" hitza zentzuzko proposamenen aldeko aldarri bat 

da. Zentzua eta sinesgarritasuna eskatzen ditu Ecok testu azterketan:

"Si estos criterios pueden aparecer fiindados tan solo sobre una 
apelacion al sentido comun y al principio del mmimo esfuerzo, quiero 
recordar que no existen otros modos para decidir sobre la intencion de 
un texto, cuando el texto es al mismo tiempo objeto y parametro de sus 
interpretaciones, ese mmimo esfuerzo es el que podria ser aceptado por 
una comunidad de interpretes decidida a alcanzar algun acuerdo, si no 
sobre Ias interpretaciones mejores, al menos sobre el rechazo de las 
insostenibles." (Eco, 1992: 16)

Beraz, Ecoren hermeneutika semiotiko eta komunikatiboak 

ahalbideratzen dituen interpretazioak posibleak dira beti eta atea ixten dio 

dekonstruktibisten "semiosis mugagabea"ren ereduari, Peirceren "semiosis 

ilimitada" delakoari (Garcla Berrio, 1994: 315). Ecoren hermeneutika 

semiotikoaren azken ekarrian "komunitate" bezalako kontzeptuak 

berreskuratzen dira: "E1 reconocimiento de un habito como ley requiere 

algo muy proximo a una instancia transcendental, es decir, una comunidad 

como garante intersubjetivo de una nocion de verdad no intuitiva, no 

ingenuamente realista, como conjetural." (Eco, 1994: 369)

Ecoren6 azken proposamen horiek J. Habermas-ek Teoria de la 

accion comtmicath’a (1987) eta Teoria de la accion comunicativa: 

complementos y  estudios previos (1989) liburuetan proposatutako tesietara

6 "La existencia de la comunidad esta motivada por el hecho de que no se da intuicion 
en ei sentido cartesiano del termino. E1 significado trascendental, no esta ya dado, y no puede 
aprehenderse mediante una intuidoti eidetica: Derrida tenia razon al sostener que la 
fenomenologia de Peirce — contrariamene a la de Husserl— no manifiesta uua presencia, Pero si 
ni siquiera el signo manifiesta la cosa misma, a largo plazo el proceso de la semiosis da lugar a 
una nocion socialmente compartida de aquello a lo que la comunidad reconoce la cualidad de ser 
verdadero. E1 significado trascendental no esta en el origen del proceso sino que debe postularse 
como un fin posible y transitorio de cada proceso," (Eco, 1992: 369-370)
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hurbiltzen da. Tesiok, posmodemitatearen ikuspegitik atzerapausotzat hartu 

dira, bestalde.7

3.2.- METODOLOGIAREN EZAUGARRIZEHATZAK

"Semiosis ilimitada" kontzeptuaren bidez Ecok 

dekonstruzionismoaren gehiegikeria interpretatiboei balazta jarri nahi 

bazien, Ecoren8 proposamen berrietatik ez da airosoago irteten Durand buru 

duen "imajinarioaren9 egitura antropologikoen" eskola. Horra zer dioen 

Ecok "la herencia del hermetismo10 hoy" atalean:

"En una obra muy discutible por el entusiasmo fideista que la anima, 
pero no carente de argumentaciones seductoras, Gilbert Durand (1979) 
ve todo el pensamiento contemporaneo recorrido por el soplo 
vivificador de Hermes, en oposicion al paradigma cientifico positivista 
y vocacionista, y la lista de los parentescos que especificamente suscita 
alguna que otra reflexion: Spengler, Dilthey, Scheler, Nietzsche, 
Husserl, Kerenyi, Planck, Pauli, Oppenheimer, Einstein, Bachelard, 
Senokin, Levi-Strauss, Foucault, Derrida, Barthes, Todorov, 
Chomsky, Greimas, Deleuze... Nos sentimos tentados a decir 
’demasiada gracia'." (Eco, 1992: 60)

 ̂ Ikus G. Vattimo, Etica de la interpretacion, Bareelona, Paidos, 1992.
8 "Arkeologia" izenburuarekin datorren atalean, "intentio auctoris"aren desgaste 

kritikoan izen nagusi izan direnen zerrenda dakar Ecok: Barthes, Todorov, Genette, Kristeva, 
Lotman, Riffaterre, eta abar... "Arkeologia" izenburuko atal berean, "intentio lectoris"aren 
hanpatze kritikoan izen nagusi izan direnen zerrenda dakar Ecok.

9 "Imajinazioaren poetikak" Jungen (1950) sikologia arketipikoan ditu bere oinarririk 
sendoenak, eta Jungckin batera, G. Bachelard-en (1965) sinboloen poetikan (Garcia Berrio, 1994: 
430).

10 "La tradicion hermetica se basa en el principio de semejanza: sicut superius sic 
inferius. Y, una vez que se decide determinar semejanzas, se pueden encontrar por doquier, ya 
que, en ftmcion de determinada deseripcion, todo puede verse como semejante a todo. Un ejemplo 
interesante de ese modo de pensar — en deuda, y no por casualidad, con la tradicion herm&ica—  
es la teoria jungiana de los simbolos como arquetipos: los simbolos son inagotables, cargados de 
significados apenas vislumbrados, autocontradictorios" (Eco, De los espejos y  otros ensayos, 
1988, 255-256),
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Poemaren zentzuzko interpretazio baten ildotik, Ecoren (1992: 117- 

141) "Ekonomiaren baliabideen” ildotik egindako irakurketa batean, alegia, 

sumatzen dut ahuleziarik handiena Durand-en lanetan. Metodologiak 

akuilatuta ez dakigu zer den zer baino inportanteago. Izan ere, 

imajinarioaren arketipia unibertsalak ez du hierarkiarik onartzen, eta 

edozein sinbolok du bere lekutxoa arketipiaren mapa unibertsalean. 

Honaino iritsiak garenez, hurrengo galdera honako hau litzateke: giza 

esperientzia kolektiboaren arketipo unibertsalak omen diren horietan ba al 

dago hitzik sinbolo mailara iristen ez denik?

Izan ere, hitz guztiek dute beren gainean historiaren ibilbide luzea. 

Nahiz eta gaur egun hitz bati arrunta iritzi, etnologiaren edo antropologiaren 

arakatze kritiko bati eutsiko al lioke Iehentxeago edo geroxeago sinbolo edo 

metafora bihurtu baino lehen? Hartara, hizkuntza metafora eta sinbolo sare 

laberintiko bat baizik ez litzateke; gaur egun arruntak diren hitzekin 

osatutako lengoaia ez litzateke, zentzu hermetiko batean, hitz eta lengoaia 

"eroriak" baino. Azken finean, transzendentalismo sinboliko, arketipiko eta 

mitiko baten sareetan bilduta dagoen mundu bat jasotzen du Durandek. 

Hitzek eta irudiek beren analogoa, txanponaren beste aldea bailitzan, mundu 

analogiko eta sinbolikoan badute; poemaren edo testuaren irudi eta hitz 

esanguratsu —eta arruntenak ere hartara jarrita— guztiek sinbolismo eta 

arketipoen mapa eta hiztegi boteretsu batean Iekutxo bat betetzen badute, 

zertarako interpretazioa? Kontua da irakurleak duen errezeloa bestelakoa 

dela, asko ikasi duela sinbolo eta arketipoez, eta testuaren ulermenean ez 

duela askorik aurreratu. Errezeloa dut ez ote den halako interpretazioetaa, 

Ecoren "intentio operis" "intentio lectoris"aren esanetara jarri, areago 

interpretazioa aldez aurretik prestatuta dagoelarik sinbolo eta arketipoen 

"manualetan". Zein eragin zuzen du horrelako metodologia eta
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planteamendu interpretatibo batek testuari dagokionez? Gain-interpretazioa. 

Berriz ere, U. Ecoren interpretazioaren mugen proposamenetara gatoz.

Durand ekarri badut hizpidera, arrazoi bategatik izan da: Arestiren 

Maldan behera poemaz idatzi den tesi bakarrak, Durand-en Les structures 

anthropologiques de l'imaginaire. Introduction a Varchetypologie generale 

(Durand, Paris, P.U.F., 1960) duelako oinarri metodologikotzat

Askotan gertatzen den bezala, nahiz eta ez etorri bat planteamendu 

metodologiko zenbaitekin, ados egon ohi da bat planteamenduaz haragoko 

ondorio eta interpretazio askorekin. Hori da A. Arkotxaren tesiarekin 

gertatu zaidana. Nire tesian barrena azalduko ditut adostasun eta 

desadostasunak.

Bai A. Arkotxaren "Imaginaire et poesie dans Maldan behera de 

Gabriel Aresti" (1993), bai Koldo Jule Garaik11 Mircea Eliaderen lilurapean 

Maldan beherari buruz Enseiucarrean (1992) aldizkarian argitaratutako bi 

lanek, bai nik neuk idatzitako lanak G. Arestiren Maldan behera: sinbolo 

poetikoak (argitaratugabea), ahulezia berbera erakusten dute: gain- 

interpretazioa. Ez ditut atal honetan ekarriko gain-interpretazioaren

KxQstkç.nMatdan behera poemari buraz ari zaigularik, horra zer idatzi zuen Koldo 
Jule Garaik 1992an, Enseiucarren-eko 8. zenbakian: "Orain dela pare bat urte klaserako jaio zen 
lantto hau, eskutan darabilzuna, hasiera batean Bittor Uraga literatura irakasleak manatuz zegoen 
egitasmotan; ri-rrau batean ikusi genuen Bittorrek zuhurki seinalaturiko punturantz zihoan bidea. 
(...) Azaldu ere bagenuen kJasearen erdira, ulertu gitxi kideek ostera, Esanikoa eta zenbait ohar 
bateratu eta zirriborro bat genuen, Honekin jo gero, Mirceaz beterik, Bergarako Euskal Kultur 
Departamendua; bibiiografian izan genuen aholkulari Xabier Pardo eta bideratu ninduen Jerardo 
Elortzak, beronen bidetik etorri baitzitzaidan, besteak beste, Iñaki Aldekoaren lan borobil 
argitaratugabea. Eta guk irakurri ahala geure aurkikuntza zelakoaren uste ustela eroriz 
zetorkigun. Eta aparkatu nuen Maidan behera (...). Azken oharra bibliografiari dagokio; alde 
batetik eskertu Iflaki Aldekoari bere lana erabiltzen utzi digulako, (...)" (1992; 166-167),
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adibideak, tesiaren garapenak hartaratuz gero azaldoko dira imedk 

egokienean,

G. Arestiren Maldan behera poema hain iluna eta sinbologia 

ariketetarako hain aproposa izanik, derrigorrezkoa iruditzen zait, irakurketa 

"ekonomiko" bat egin ahal izateko, inteipretazio neurtua izatea, Horrek ez 

du ukatzen testuaren irakurgarritasun anitza, ez du esaten irakurketa onena 

ere izango denik, Soilik irakurketa "ekonomikoena"ren (Eco, 1992: 155) 

bideragarritasuna agintzen da; eta horren ondorioa izango da Maldan 

beherax egingo den irakurketaren koherentzia eta pertinentzia. Nahiz eta, 

goragokoa azpimarratuz, beste irakurketa batzuk ere zilegi izan, irakurketa 

aukera koherente eta pertinenteak ez dira inondik ere mugagabeak.

"Intentio auctoris", "intentio operis" eta "intentio lectoris" oreka 

pertinente batean lanean jartzeko, eta "irakurketa ekonomikoa" helburu, 

"isotopia semantiko pertinenteak" (ib., 119) lantzearekin batera emango 

genioke abiada Maldan behera poema irakurtzeko hipotesi interpretatiboari. 

Poema hori lantzeko ezinbestekoa iruditzen zaigu aldiro-aldiro "zertaz hitz 

egiten ari garen"12 (ib., 118) gogoraztea.

Lan tresna, jardun edo unitate fabulistiko horietatik abiatuz 

ondorioztatu beharko baita testuaren zentzua. Benvenisteren ustearekin bat 

"significancia" eta "zentzua" bereizi egiten ditu, aurrenekoa hizkuntzari 

itsatsiz eta bigarrena ihardunari (diskurtsoari).13

12 "Naturalmente, decidir de qui se esta hablando es una apuesta interpretativa" (Eeo, 
1992: 119).

13 "De igual manera, las palabras y las proposiciones adquieren, ai insertarse en un 
discurso, un sentido mas particular que aquel que tienen en la lengua", idazten du Todorovek 
Benyeniste gogoan. Simbolismo e interpretacion, 1992, Monte Avila, 10. Ikus baita ere Eagleton, 
T., Una introduccidn a la teoria literaria, F.C.E., 1988, 141.
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Horra hor tesi honetarako aukeratu dudan izenbumaren jatorria; 

"Iharduna eta zentzua Gabriel Arestiren poesiagintzan". Guztia 

laburbiltzeko, gogoratu Ecok esaten duena: "Con todo, normalmente es el 

contexto mas amplio del enunciado, y de todo el texto, el que permite 

conjeturar el 'topic' discursivo y las isotopfas, segun las cuales se empieza el 

trabajo interpretativo" (ib., 175).

Nire lan honi ezarriko diodan neurri nagusia, beti ere interpretazio 

askeegiak errenditze aldera, intertestualitatearen hierarkia izango da. Hau 

da, beste testu nahiz autore batzuk aipatzen direnean, jakin dezagula nor nor 

baino interesanteagoa dugun gure ustez interpretazio pertinenteenaren 

mesedetan. Esate baterako, Maldan behera poeman lau aipu agertzen dira; 

zein da beren arteko hierarkia?

Gorago aipatu dudan bezala, nire tesi honetan garatzen dudan 

hipotesia da Eliot izan zela Arestiren sasoi hartako (1955-60) "strong poet" 

edo poeta sendoa, eta Blas de Otero bigarren sasoikoa (1960tik aurrera). 

Beraz, denak maila berean balio izatea zapuzteko, hierarkizazioa da 

erreibindikatzen dudan baliabide metodologiko nagusi bat: iturri sinboliko, 

intertestualitate nahiz esanahiak sailkatu, mailakatu eta erabaki bakoitzaren 

leku eta garrantzia, hipotesiak bideratu duen interpretazio pertinente 

bakoitzean. Azken fmean, jakin, gorago aipatu dugun bezala, "zertaz hitz 

egiten ari garen" (Eco, 1992; 119).

Baliabide metodologiko horiek funtsezkotzat jotzen ditut tesiaren

lehenengo bi atal nagusien azterketarako: "Maldan behera" (1) eta
i

"erretorika soziala" (2) deritzen atalak.
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Hirugarren atala aurreko bi atalen ondorioa baizik ez da, Aurreko bi 

ataletan egindako azterketa eta interpretazio lanik gabe nekez uler 

daitekeena. Alde horretatik hirugarren atal hori aurreko biak esanahi berri 

batez hornitzera dator, ez testuaz haragoko aportazio gisa, aurreko bi atalen 

ondorio eta konklusio gisa baizik. Horregatik hirugarren atalak hartzen ditu 

beregan aurreko biak tesiaren aportazioa biribiltzeko. Atalaren izenburua 

"mitotik historiara” litzateke eta bi zati nagusitan garatzen da: a) komedia 

heroikoa, eta b) komedia sekularra.

Gogoratu, bestalde, atal bakoitzak bere sarrera izango duela, eta hor 

azpimarratuko direla atal bakoitzaren berezitasunak, oinarrizko liburuak,

metodologia, eta abar.
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I. A TA LA

MALDAN BEHERAxm  AZTERKETA SINBOLIKOA

1,- SARRERA

1. 1.-  GABRIEL ARESTI (1954-1961): SARRERA

Sarrerako atalean esan dudan bezala, ez dut tesi honetan Arestiren 

lan osoa aztergai hartuko. Bere poesia lanetara mugatuko naiz, eta, beraz, 

soilik bere nortasun poetikoaz —eta ez da gutxi— jardungo. Arestiren 

poesiari erreparatzen badiogu, nahikoa ezaguna eta onartua da gure artean 

haren ibilbide poetikoan bi garai bereiz daitezkeela. Lehen garaia 1954tik 

1960-6 lera luzatuko litzateke, eta bigarrena 1962tik aurrera idatzitakora. 

Eta, egia esan, 1957 ingurutik 1961era-edo idatzitako poesia lanak kontuan 

hartzen baditugu, erraz ohartuko gara duten batasunaz. Arestiren ibilbide 

poetikoaren sasoi bat litzateke hori, eta Maldan beheraxcn inguruan osatzen 

da, dudarik gabe, sasoi horren emaitzarik lortuena. Hasiera-hasierako 

poemek ez dute aparteko garrantzirik, bertan Aresti poetagaiak 

sinbolismoaren eta honen azken hondarren oihan sakratuko bidezidor 

batzuk urratzen dizkigu, oihan sakratu horretako poeta ospetsuren baten 

poemak itzuliz batzuetan, eta aipatuz bestetan. Itzulitako poeta sinbolisten 

artean honako hauek daude: Charles Baudelaire, Verlaine, J.R. Jimenez, G, 

Mistral eta Antonio Maehado. Horiekin batera Shakespeare, Goethe eta 

Danteren poesia ere itzuli zuen. Lehenengo biena Eusko Gogoa aldizkarian 

argitaratu zen; hiragarrenarena, artean argitaratu gabea, Zaitegiren paperen 

artean agertu zen (Aresti 8, 1986: 291).
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Horra zer dioen Jon Juaristik itzulpen horiei buraz;

"Itzulpenek aparteko inportantzia bat dute Arestiren poesiaren 

ezaugarriak —metrikoak, linguistikoak, sinbolikoak— entenditzeko. 

1954 eta 1960.aren artean egindakoak (Baudelaire, Juan Ramon 

Jimenez, Gabriela Mistral..,) Maldan behera poemaren alde ilun asko 

—sinboloak, egitura metrikoak— argi dezakete, adibidez, 

alejandrinoaren (hamalau silabako ahapaldia) usadioa eta irudi askoren 

esanahia."15

Argitara eman zuen lehenengo sormen hmaren izenburupean 

vdakarren aipua T.S. Eliot poeta anglosaxoniarrarena da.16 Poeta horren 

itzalak ez du Aresti behingoan utziko, ez gutxienez 1954tik 1961era doan 

epean. Aurrerago izango dugu aukera Maldan beheran poeta

anglosaxoniarrak bete duen lekua garbiago azaltzeko. Gabriel Arestiren 

ibilbide poetikoari lehen mugarria 1961ean jartzeko arrazoietako bat, poetak 

berak eskura jarri dizkigun datuak lirateke: itzulpenak, gutun eta 

artikuluetan azaldutako gustu gorabeherak, eta bere poesietan barreiatutako 

poeten izenak. Oso interesgarria da, bestalde, ohartzea zenbat eta urteak 

aurrerago, orduan eta urrunago dagoela Aresti poesia erromantikoaren eta 

sinbolistaren esparrutik.17 Sinbolismoaren18 definizioa zentzu zabalean 

hartzen badugu, hau da, T.S. Eliot eta A. Machado besarkatzeraino, nahiz 

eta jakin badakidan post-sinbolismoaren izenpean bildu beharko nituzkeela,

15 Jon Juaristi: T.S. Eliot euskaraz , Donostia, Hordago, 8.
16 "Mother, sister and Spirit of the Garden" (Ash Wednesday, T.S. Eliot) (Aresti 1,

19S6: 8).
17 Horra Zuzenbide debekatua poemaren "karta-jokoa" atalean Arestik mahairatu 

zituen kartak: Fallada, Neruda, Crane, Joyce, Wilde, Axular, Baroja, Andreief, Eliot, Whitman, 
Pirandello, Holderlin, Meabe, Williams, Verlaine, Celaya eta Otero, J. Hemandez, Garcia Lorca, 
Curros Enriquez, Valle-IncMn, Dostovevski, Mirande, Leon Felipe, Chesterton, Unamuno, 
Hanjsum, Rilke, M. Hemandez, G. Mistral, Faulkner, Salinas, J.P. Sartre, Silva, Kafka, Papini, 
Shaw, R. de Castro, Poe, Betti.

18 C.f. Hugo. Friedrich-en: La estructura de la lirica moderna, Barcelona, Seix Barral,
1974.
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esango nuke korronte zabal horren inguruan elikatu zela nagusiki Aresti 

sasoi horretan. Are esango nuke, horixe zela sasoi hartako Arestiren 

imajinarioaren esparru naturala. Horrekin hauxe esan nahi dut, Arestiren 

garai hartako horizonte poetikoaren hausnarketa edo, beste modu batera 

azalduz, poesiari poetak eskatzen ziona, edo poesiaz zuen kontzepzioa, 

sinbolismoak eta honen ondorengo hurbilak barreiatutako ikuspegi baten 

morroi zela, Beharbada zilegi da, baita ere, beste galdera bat egitea, alegia, 

nor ez da poesia modemoan korronte horien ildokoa? Egia bada poesia 

gehienak duela karga sinboliko bat, poesia modemoan isuriago agertzen 

zaigula karga sinboliko hori imdiaren berezko indarrean, irudiak bere 

konkretutasunean zirrara eragiteko duen gaitasunean.

Ahaztu gabe, halaber, poesia sozialaren bidea eta poesia mota 

honetan erabili den sinbologia oso elementala izan ohi dela. Arestirengan 

1962tik aurrera garatuko den bidea da hori. Poesia sozialak bere sinbolo 

errepertorioa du, eta gehiengoaren irispidean leudekeen elementuz osatzen 

da. Poesia sozialaren sinboloek errazak izan behar dute aletzen, eta poesiak 

berak lortu nahi lukeen helbumpean egongo lirateke.

Arestiren lehen sasoitzat hartu dugun horretan, ordea, sinboloak ez 

dira hain argi, beren iluntasuna sarriagoa da bestelakoaren aldean. 

Argitaratu zituen lehen poemak irakurri ondoren, Maldan beherarekin 

ausartu den irakurleak badaki horren berri. Eta, hala ere, 1954 eta 1960 

artean idatzi zuen Arestik oso ulerterraza nahi zuen poema bat: Bizkaitarra. 

Maidan behera poemarekin bateratsu idatzitako poema hori bertsolarien 

neurri herrikoian dago taxututa. Kontuan izan behar dugu, halaber, 

Barmtiaren teatroaren aurrean Arestik erakutsi zuen miresmena.

Euskaltzaindiak antolatutako hitzaldi sorta baten barraan Arestik
i

Barmtiaren Gabomtako ikmkizuna antzerki-lana hartu zuen mintzagai
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1958ko abenduan. Antzerki-lan hoii oso euskara herrikoian idatzia zen, eta 

ildo beretik jotzen du Arestik Bizkaitarra poeman, antzerki-laneko 

oihartzun eta zipriztinak azken poema horretan txertatzen direlarik (C.f. 

Sarasola, 1976: 46-48). Aurrerantzean ez dio Arestik ahozko Mzkera 

zuzenari eta, kultur hizkera baino hemkoiagoa den arrastoari bizkarrik 

emango, nahiz, eta bestelako hizkuntza landuago eta jasoago bat ere 

erabiliko duen. Aurrerago, urte gutxi barru ordea, ibilbide horrek, poesia 

herrikoiaren bideak eta poetaren mundu ikuspegiak bat egingo dute. Hori 

1962tik aurrera gertatu zen. Horren ondorio bat litzateke poetak 

Basarrirekin izan zuen eztabaida (C.f. Zelaieta, 1976: 70-72). Eztabaida 

horretan bertsolarien mintzamena edo hizkera soilik, harantzago zihoan, 

eztabaida ideologikoa ere bai baitzen.

1960. eta 1961. urteetan ezagun da Arestiren poesian nolabaiteko 

eklektizismoa. Zer-nolako eklektizismoa, eta zergatik? Oraindik gorago 

aipatu dugun sinbolismo sare horrek bereganatua duelako poeta, eta aldi 

berean, sare horretatik askatu eta bide berrietara jartzeko ahalegina susma 

daitekeelako harengan. Autore asko eta irakurketa pilaketa, hortik aurrera 

afmitate halamoduzkoak: esate baterako, autore zaharrak (Baudelaire, 

Verlaine) eta berriagoak (Otero, Celaya, Neruda) elkarren alboan agertzen 

zaizkigu Zuzenbide debekatua izenburupean argitaratu zen poeman. 

Alabaina, poemaren izenburuak berak badakar gainean, aurrerago, 1962tik 

aurrera alegia, hain oparo jaso eta erabiliko dituen zenbait egoera sozialen 

oihartzunak. Aurrerago ikusiko da sakonago.

Noiz bilakatu zitzaigun, baina, Aresti poeta kontziente? Poetari 

berari kasu egitera, Maldan beherarekin irabazitako sariarekin (1959) 

sentitu omen zen estrainekoz poeta. Halaxe dio Arestik 1967an, 

"Euskararen izen poetikoak" izenburuko hitzaldian:
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"Orain hamar urte inguru poema luze bat idaci nuen, Maldan behera, 

Poema haregatik sari bat eman zidan Euskaltzaindiak, Euskal 

Akademiak, Lore-mendiarsn omenez, Orduan, poeta sentitu nincen 

horrekin, batez ere sariketa horretara hirurogei olerkari presentatu 
zirelako" (Aresti 10, 1986: 58).

Baina, saria gorabehera, Arestik berak emango digu goiko galderaren 

erantzuna 1960an Donostian emandako hitzaldian, "Poesia eta Euskal 

Poesia" hitzaldian. Zein da hitzaldi horretan ideia giltzarria?: Mandatua. 

Horra zer dioen Arestik:

"Baina gaurko poeta bilbotar batek esan du bere azken liburuan, Argi- 

mintza izeneko liburuan: "ze ajola dit nire arima galtzeak, mundua 

salbatzen baldin badut?". Hau da gauza berria, hau da poematika, hau 

da mandatua, Hemen dago poeta bat. Lehenbizi: nondik mandatua. 

Bigarren, norako mandatua" (Aresti 10, 1986: 16),

Intuizio horixe da Arestiren poematikaren giltzarria, aurrerantzean 

Arestiren ahotsa modulatuko duen indarra. Argi-indar horrek eragindako 

lanak tankera eta gauzatze ezberdinak agertu arren, barrendik bultzaka 

dabilen mezua bat eta bera izango da. Eta horrek Maldan beherarako eta 

Harri eta Herrirsko balio du, nahiz eta indar berarekin ez agertu batean 

zein bestean. Maldan beherakoa. ilun-argiz iritsi zaigun mintzoa dugu; 

poema horretan argi antsiak ez dira ilunbe eta itzaletik bereizten. Harri eta 

Herri eta ondorengo harrietan ez dago ilunik, aurreko poemako laino eta 

itzalak argi bortitz eta kolorebakaneko, mintzo bilakatu baitira. Esan 

beharrik ere ez dago Maldan beherako mintzo horren argia, leunagoa izan 

arren, koloreanitza ere bazela eta, horregatixe hain zuzen, konplexuagoa eta 

ilunagoa ulermenerako.
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Noiz gertatu zen fimtsezko bilakaera hori —mandatuarena— 

Arestiren poesiagintzan? 1955etik 1958rako urte horietan aldaketa nagusi 

bat gertatzen da Arestiren poesian. Horra zer dioen auzi horretaz Jon 

Juaristik:

"En 1956, Aresti era aun un nacionalista ortodoxo y un creyente 
sincero, incluso fideista, angustiado —como los otros dos grandes 
escritores bilbainos, Unamuno y Otero— por la temporalidad y la 
culpa. Entre esa fecha y 1958, sus convicciones pollticas y su fe 
religiosa se vinieron abajo con estrepito. Con estrepito literario, al 
menos, porque este ultimo año publico en Egan un extenso poema, 
Bizkaitarra (Iiteralmente, E1 vizcaino, pero con el segundo sentido de 
'el nacionalista' o el seguidor de Sabino Arana), en que, valiendose de 
un euskera popular y de la metrica de Ios bertsolaris, expone, con un 
estilo desganado y casi impudico (teniendo en cuenta la contencion 
sentimental que ha caracterizado secularmente a ia literatura vasca) las 
experiencias que le llevaron al abandono de sus creencias. Pero Aresti 
no es un esceptico: el desvanecimiento de Ias viejas ilusiones fiie 
seguido pronto por un decidido compromiso social de su poesia. Algo 
debio influir en ello la amistad de Blas de Otero, del pintor comunista 
Agustin Ibarrola y de otros intelectuales y artistas vascos de la 
izquierda no nacionaiista" (Juaristi, 1987: 118-1 19).

Beraz, Jon Juaristik dioen moduan, sasoi horretan Arestiren mundu 

ikuspegiaren bi zutabe nagusiak krisialdian sartuko dira: erlljioaii dagokiona 

eta nazionalismo tradizionalari dagokiona. "Bizkaitarra" sailean ez da 

aurkituko, jada, Godalet-dantza poemaren giltza izan nahi zuen 

ortodoxiaren kutsurik. Honela zioen Arestik 1954an: "Iarraik gaitezin 

bandera gabe... Hobeki zerbitzatuko baitugu bildotsa martirigoaz, 

reboluzioneaz baño" (Aresti 1, 1986: 13). Nazionalismo tradizionalari 

dagokionez Bizkaitarra poema dugu, berriro ere, adibide: nazionalismo

inozo batetik nazionalismo gatazkatsuago batera garamatza poetaren
t

ibilbideak.
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1.2.- MALDAN BEHERA: AZTERKETAREN EGOERA

Maldan behera poemari buruz idatzi den aurreneko azterketa serioa, 

Ibon Sarasolak idatzi zuen. Obra Guztiak Poemak I (Kriseilu, 1976) 

liburuak dakar. Sarasolak berak aitortzen du azterketa hori idazteko erabili 

zuen metodologia zein izan zen:

"Duela hamarren bat urte, HARRI eta HERRIren autorearen gainerako 
lanak ezagutzeko grinak hartaraturik, MALDAN BEHERA lehen aldiz 
irakurri genuen. Hari jarraikiz etorri ziren irakurketen bitartez testoari 
buruzko familiartasun bat iortu bagenuen ere, ez genuen erdietsi haren 
osotasunaren zentzuaz jabetzea. Dena dela ez genuen etsi gure 
ahaleginean, eta Juan S. Martinek eskuerakutsiz Jose M3 Castellet-en 
INICIACION A LA POESIA DE SALVADOR ESPRIU saiakera 
jakingarria eskuratu genuen, berehala konturatu ginen katalan 
kritikalariak erabiltzen zuen metodoiogia guztiz aproposa eta 
baliagarria gerta zitekeela Arestiren obran argi egiteko.

Horrela, Castelletek berak bere ikerbidearen oinarritzat aitortzen zuen 
teknika formalisten estudioa areagotu genuen, Northrop Frye-ren 
ANATOMY OF CRITICISM-a bereziki aztertuz. Castelleten bideari 
egoki zatekeen neurrian jarraikiz, poemaren zentzura heltzeko 
eskainiko zigun helbidearen balioaz fidaturik. Hau da azterketa horren 
ondorioen Iaburpena" (Sarasola, 1976: 50-52).

Maldan behera poemako lehen zatiaren ulermenerako funtsezkotzat 

har daitezkeen norabide nagusi batzuk urratu zituen Sarasolak lan horretan. 

Azterketa formalarekin batera, oraindik orain jatorrizko balioa osorik 

gordetzen duten zenbait intuizio ekarri zituen Sarasolak: gizakiaren eta 

euskaldungoaren aroz aro egindako ibilbidea;19 euskal poesiaren

i

19 Honela dio Sarasolak: "Baina Arestik gauzatzen duen bideak badu beste zentzu 
zabalago bat, zcinaren osagarri azken errenkadctan jakinarazten hasi garena baita. Diogunaren 
ezagupide bat C erako poemak dira. Hanen funtzioa, funtsean, bidaiaren etapen artean bitarte bat
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aurrerabidearen protagonisten izenak, Arestirena berarena tartean delarik;20 

beste iradi sinboliko askoren inguraan egin zuen interpretazio ahalegina.21

Aurelia Arkotxak bere tesian (1993) idatzi zuenarekin bat nator:

"... I. Sarasola a eu le grand merite de degager les grandes lignes du 
poeme en soulignant plus particulierement la construction rigoureuse 
de la premiere22 partie. Les premieres observations vont lui permettre 
d'avancer certains conclusions. Son attention sera naturellement attiree 
par Ies quatre citations en exergue qui renvoient successivement a F. 
Nietzsche, a I'evangile de Jean, a T.S. Eliot et a P. Salinas..." (Arkotxa, 
1993: 31).

Ezinbestean aipatu behar den hurrengo aztertzailea Jon Juaristi da. 

Obra Gttztiak Poemak II liburuari idatzitako Hitzatzean (1976: 506-517), 

Maldan beherañ buruz plazaratu diren intuziorik emankor eta 

interesgarrienetakoak daude bilduta. Hor erreibindikatu da modu sendo

sortzea da. Bitarteok osatzen dulcn gorputz lagungarri ñonek bide baten forma hartzen du, 
'zibilizatuz' doan bide batena, hain zuzen" (1976: 68).

20 "Supergizon honen nortasunaz eta egiten duen bidaiaren zentzuaz ere ez dira 
ezagupideak falta. Dudarik gabe, bidaia haren etapak markatzen dituzten poemen izenburuak 
esanahitsuak dira: hiru erdikoak euskal poeta aipagarrienetatik hiruren izengoitiak dira orobat: 
Lizardia, Iratze ederra, Lore-mendia, euskal lirikorik garaienarena, gerraondoko eraberritzean 
paper berezi bat jokatu zuen iparraldeko beneditarrarena eta sari haren bidez gorazarrea 
eskaintzen zitzaion poetarena errespektiboki.

Lehena eta azken etapa geratzen dira. Ibilbidearen hasera suposatzen duen Hariztiak, 
hildo bertatik, Aresti poeta, poemaren egilea, adierazten du, Beraz eta honez gero, badirudi 
protagonistak egiten duen bidaiak euskal poemagintzaren ibilbidearekin zerikusirik ba duela" 
(ibidem).

21 "Nahiz Zaratustra, nahiz bigarren argudioaren arabera, berrogei barau-egunen 
buruan menditik, bera ere, bere berri ona aditzera ematera jeisten den Jesukristo, badirudi Aresti 
supergizonaren mitoaz baliatu nahi dela obra honetan. Poemako zenbait motibo uste hori 
indartzera dator. Bigarren poeman arrano bat eta suge bat azaltzen zaizkio protagonistari: 
arranoa eta sugea dira, hain zuzen, Zaratustraren lagunak mendiko bakardadadean, eta handik 
jeisten aurkitzen dituenak. Arraina, 'zilarrezko ezkatak eta buztan apaina' Kristoren sinbolo 
ezaguna da, kristautasunaren lehen irudietan" (ib., 62).

22 Sarasoiak hauxe zioen poemaren bigarren zatiari buruz: "Poemaren bigarren parteaz 
ezer guti dugu esateko. Beharbada lehena baino gutiago eta azalkiroago estudiatu dugulako, ez 
diogu oraingoz berezko nortasun bat atzematen: lehen partearen imitazio errepikatzaile bat 
iruditzen zaigu, zentzu nabarmenik gabeko joku baten antzeko zeibait (ib., 80). Aurrerago 
azalduko da hitz horiek duten intuizioaren arrazoia. Sarasolak aditzera eman dituen hitz horietan 
bai baitago egiarik ere, bigarren zatia errepikatzaile gertatzen den horretan, alegia.
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batean, eta aurreneko aldiz, Elioten iturria bilbotarraren poesiagintza 

ulertzeko. Haren eragina atergabea gertatzen da MaJdan behera poeman 

zehar:
i

"Lenen aipatutako idazleak (L.M. Mujika) baieztatzen duenaren kontra 
Arestiren sinbolorik iraunkorrenak ez dira urbanoak. Aitzitik, askok 
antiprogresistatzat sailkatuko iuketen pentsamendu korronte batean 
situatzen dira.

Lehenbizikoa, eremua dugu (...). Motibo hau Nietzschegan du etorkia 
(zibilizazioa haunditzen den neurrian, zabaltzen da eremua), eta Arestik 
gidaritzat hartu zuen eskritore baten obran gauzatzen da poetikoki: 
T.S. Elioten The Waste Landpoema liburuan, noski." (J. Juaristi, 1976: 
514)

Eta aurreraxeago, oin-ohar batean, hauxe baieztatzen du:

"The Waste Land hartu zuen Maldan beherako eredutzat." (J. Juaristi, 
1976: 514)

1976ko intuizio haiek ez dute orain artean garapenik izan.23 1. 

Juaristiren intuizio horri jarraikiz, honela idatzi nuen Zirkuluaren hutsmina 

liburuan:

"Alabaina, Eliot-en The Waste Landtko basamortuak asko zor dio 
Nietzsche-renari, aspalditxotik aurreratua baitzuen pentsalariak 
zibilizazioarekin batera eremua ere zabaltzen ari zela. Basamortua, 
antzutasun eta lehorte sasoia, basamortua gizaki berriaren (gaingizakia) 
erditze latza ekarriko duen sasoia; basa-mortua, funtsean, 
zibilizazioaren bihotzeraino sartua dago; zibilizazioa eta bere sinbolo 
nagusia —ziutatea— litzateke gizaki berriaren emaltzea eragozten 
duena. Ziutatea eta nihilismoa, Modemitatea... Horixe da Nietzsche- 
ren lanetan, behin eta berriz agertuko zaigun imajina. Jadanik

23 C.f. "Post-sinbolismoa: T.S. Eliot" (I. Aldekoa, argitaragabea, 86-90).
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Trajediaren jaiotza hartatik dabil autorea lur puska osasuntsu eta 
emankor baten bila: 'noranahi begiratu eta hautsa, harea, zurrantasuna 
eta akidura... Baina majia dionisiarrak ukitzen dionerako, a ze bapateko 
aldaketa basamortu horrena, hain ilaun ikusi izan dugun gure kultura 
akituarena!'. Beharbada, horrexegatik heltzen dio Nietzsche-k Zientzia 
Alaia izenekoan sasoien joan-etorri etemalari, eta zera adierazi: 
'Apirilak oso gainean dauka beti neguaren oroitzapena, baina baita 
neguaren garaipenarena ere, gertatzear dagoen garaipena, gertatu 
behar duena'. Beranduxeago etorri zitzaigun Eliot gai beraren eskutik; 
eta, are beranduxeago, Aresti. Egia da Arestik gogoz irakurri zuela 
Eliot-en lana; ezingo genuke ulertu Maldan behera poeta anglo- 
amertkarra ahazturik. Nietzsche gabe ere ezingo genuke ulertu, eta, are 
gutxiago, Biblia alde batera utziko bagenu" (Aldekoa, 1993: 113).

J. Atienzak, 1979an argitaratu zuen liburuaren hitzaurrean, onartzen

du The Waste Landcn eragina, baina ez du uste eragin hori sakona izan

zenik:

"Pero Juaristi (y Mitxelena lo acepta) no conceden el calificativo de 
'urbano' para Aresti. Remiten a la insistencia en el desierto y a la lectura 
apasionada de The Waste Land, de Eliot.

Esto es verdad si nos referimos a Maldan behera, no si reparamos en 
Harri eta Herri. Y no cabe duda de que los criticos de la literatura en 
euskera prefieren la lectura de ia primera de las obras, a pesar del exito 
de Ia segunda.

Hay algo que no nos deja aun tranquiIos: las deudas de Aresti con 
respecto a Eliot y, muy especialmente, a The Waste Land. A quienes 
conocian al poeta les constaba que Aresti era gran admirador del de 
lengua inglesa. Que tradujo, incluso, nuestro autor los Cuatro 
cuartetos... Esta dedicacion debia incidir, en la produccion arestiana en 
euskera. En Maldan behera esta el escenario, no el desarrollo. Esta 
algo de la estructura dramatica..., pero la concepcion difiere 
totalmente. En The Waste Land hay un planteamiento unanimista; en 
Maldan behera, es personalista. Maldan behera es mucho mas 
Nietzsche y Nuevo Testamento que Eliot" (Atienza, 1979: 73-74).
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Atienzaren ikuspegi hori L.M. Mujikak onartzen duela dirudi, II 

Euskal Mundu-Biltzarrean irakurri zuen komunikazioan:

"Atieñza, berriz, hurbilagotik jota (eta bere lana orain arte Aresti-ren 

poesiigintzak eduki duen detenituenetakoa da), Nietzsche-ren 

eraginean aztarrikatzen ahalegintzen da, Testamendu Berri-ko hari 

ideologikoaren tartekadurak ere (Arestiren mesianismoa deia-eta) 

argitan ezarriz. Baina, baita bien arteko berezitasunak edo 
desberdintasunak (...).

Beste autore zenbaitek Maldan behera poeman Eiiot-en The Waste 
Land obraren eragina kausitu du. Gure iritzian, berriz, obra horren 

eragina ez da, hain hurbilekoa (...) Elioten obra hori eme irakurri dugu, 

eta bi liburuen arteko hariak hurbilak baino gehiago aski urrunak, 

generikoak dira" (Mujika, 1988: 231).

A. Arkokak bere desadostasuna agertzen du L.M. Mujikaren 

baieztapen horren aurrean. Gainera, ikus daiteke A. Arkotxak bere tesian 

maiz erabili eta aipatu duela Eliot (C.f. Arkotxa, 1993: 222).

Tesiaren oin-ohar batean honela idatzi zuen A. Arkotxak:

"II est bon de rappeler ici l'allusion a la bete de l'Apocalypse qui est 

faite dans Maldan behera (C.f. Deuxieme Partie). D'autre part, dans un 

texte en prose et vers fort interessant, intitule Haserre dantza (From 

'Ztiberotar Maskarada: Suite de danses souletines et mixaines'), publie 

pour Ia premiere fois par J. S. Martin in Egan, 1986: 1-2, et qui aurait 

davantage ete a sa place au sein de I'oeuvre poetique d'Aresti plutot 

que dans Ia partie narrative (...), nous avons une mention explicite de 

I'Apocalypse de Jean a propos d'un passage ou l'on nous parle de 

'candelabres d'argent' (zilharrezko kanderailuak) (mais les candelabres 

dans I'Apocalypse sont en or, ainsi que nous les verrons). Aresti, 

imitant en cela T.S. Eliot, indique en note les differentes oeuvres qui 

I'on inspire: Blues of Mary's colour d'EIiot, l'Apocalypse "ou La
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Revelation' de Jean, Hamlet de Shakespeare et 1984 de Orwell" (1993: 
71). i

Gorago aipatu dugun Haserre-dantza lanaren amaiera gisa poema bat 

dator; poeraa horrek adierazten digu, berriz ere, Arestik Elioten aurrean 

jasan zuen trasferentzia poetikoaren tamaina norainokoa izan zen. Lur 

Eremuak bete-betean dauka harrapatuta poeta (edo, Lur Antzua deitu nahi 

ez bazaio, dei diezaiogun Lur Eremua). Poema hori Arestiren lehen- 

lehenengoetako poema bat da, 1954-1955ean idatzitakoa.

Maldan beheraren bigarren zatiari buruz. I. Sarasolak esandakoa24 

aintzat hartzen duelarik, honela idazten du J. Atienzak:

"Pero nos tienta recoger la antorcha de Ibon Sarasola (...) Hay que 
conectar esa segunda parte, sin duda. De lo contrario, nos quedaremos 
con 11 poemas que pueden cerrar formalmente un posible libro, pero 
que incurren en contradiccion..." (1979: 75).

Aurelia Arkotxak ere Atienzaren erronka beraren aurrean jartzen du

Jmaginaire et poesie dans Maldan behera de Gabriel Aresti tesi- 

azterketaren asmoa:

"L'objet de cette etude est de proposer une lecture qui permette 
d'envisager Maldan behera, I'oeuvre le plus enigmatique de G. Aresti, 
dans son unite, sans pretendre pour cela, donner la cle une et definitive 
de roeuvre” (1993: 3).

Arkotxak, bere azterketaren zedarriak argitu asmoz, K. Mitxelenak23 

1978an idatzitakoa gogorazten digu, alegia, Maldan behera poemak ilun

24 C.f. Sarasola, 1976: 80.
25 Honela idatzi zuen K. Mitxelenak: "Aun despues del ensayo de Sarasola, no veo que 

esta por que o, sus otras palabras, cual es el sentido que da consistencia y raiz profunda a los 
nitidos pero lineales diseños superficiales" (1978: 408).
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irauten duela oraindik. Aurrerago, tesiaren lerro nagusien nondik norakoak 

seinalatzen dizkigu:

"Notre analyse debutera par une etude morphologique de Maldan 
behera qui nous permettra de degager avec plus de nettete la structure 
semantique essentielle. Pour cette etude morphologique, nous nous 
appuierons sur les observations faites en 1976 por I. Sarasola26 dans 
son prologue a Obra Guztiak/Obras Completas, observations que nous 
compl6terons et remettrons en question a chaque fois que nous 
l'estimerons necessaire. Dans la partie consacree a l'approche 
semantique proprement dite, nous rapellerons, tout d'abord les diverses 
conclusions auxquelles sont arrives I, Sarasola et a sa suite J. Atienza; 
ensuite, avec J. Azurmendi, nous ouvrirons le chapitre delicat des 
traductions de Maldan behera, puis nous nous pencherons assez 
longuement sur Zuzenbide debekatm (Miren eta Joaneren historiaren 
hasiera)27 a cause du lieu evident qui I'unit a Maldan behera; nous 
aurons, a cette occasion, l'opportunite d'apporter des informations 
nouvelles et de remettre en question certaines idees preconçues. Les 
observations une fois faites, nous tenterons de decoder la signification 
des titres des vingt et un chants de Maldan behera et d'analyser la 
symbolique de quelques nombres cles. Nous consacrerons enfm la 
deuxieme partie dans son entier a l'etude de la dynamique inteme de 
Maldan behera." (Arkotxa, 1993: 13)

26 Egia esan, A. Aricotxak buratu duen azterketa formala (1993; 13-30) bikaina da oso. 
Sarasolak bere azterketan eskainitako bertso kontaketari bertso batzuk eransten dizkio: "Maldcrn 
behera forme une longue fresque subdivisee en vingt et un chants lesquels rassemblent deux cents 
vingt deux strophes et une totalite de mille neuf cents seize vers" (1993: 12).

Maldan hehera poemaren izenburoei I. Sarasolak eskainitako garrantziari ere gehiegi 
deritzo Arkotxak: "C'est pourquoi le decodage primaire des titres tels que Hariztia: Aresti, Iratze 
ederra: Iratzeder, etc. (Sarasola, 1976: 69), nous parait, certes important, mais secondaire” (1993: 
76).

27 Bikaina da, baita ere, Zuzenbide debekatuarea eta Maldan behera poemen arteko 
loturak aztertzen dituen zatia (1993: 41-76). Bi poemen arteko balizko hartuemanak sakon eta 
zorrotz daude aztertuta. Nire aldetik, Arkotxaren lan hori bere osotasunean neure eginik ere, 
"karta-jokua” poemak direla eta, zera planteatuko nioke, Calvino eta urrutietako iturrietara jo 
aurretik, bazuela Arestik oso gertutik ezagutzen zuen poesia liburu baten berririk; G. Celayaren 
Las cartas boca arriba (Madrid, 1951). Poema liburu horretan poemaren egiturara errenditzen 
ditu Celayak bere inguruko poetei zuzendutako gutun/kartak (estilo epistolarra eta karta 
jokoarena bateratuz), Edo, The IVaste Landeko karta/patu irakurlea ere hor dago: "Madame 
Sosotris famous clairvoyante" (Eliot, 60).

, Ezkutu eta Dukat banatan poemari buraz ekarri erabakigarriak egiten ditu Arkotxak, 
oraih arteko poema horren ingurako iritziak aldatzeraino: "Un autre argument de poids prouvant 
que la redaction de Ezkutu et de Dukat banatan est ultirieur a Zuzenbide debekatua et meme a 
Harri eta Herri..." (1993; 57).
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Arestiren Maldan behera dela eta ezin dugu gehiago atzeratu J, 

Azurmendiren saio honen aipamena: "Aresti: sentsibilitate konkretu bat" 

(1985: 5-30), Saio horretan J. Azurmendik zabaldutako bideei asko zor die 

A. Arkotxak. Esate baterako, Apokalipsiko "bestia"ren iradia Azurmendik 

argitu zuen, eta horren ondorioak izugarri aberatsak gertatu dira Maldan 

beheraren zentzua argitzeko orduan. Lan horren meritorik handienetakoa, 

ondorioetan bikainena, "bestia" irudiaren argitzean kokatuko nuke nik. 

Aipagarria da, bestalde, Maldan beherarm itzulpenei buruz idatzitakoan ere 

gauzak bere lekuan uzten dituela Azurmendik,

Une honetatik aurrera, eta zuzenean Maldan beherañ buruzko 

azterketa sinbolikoan sartuta gaudelarik, nik neure bidea eraman dut, parean 

suertatzen baldin bagara beti ekarriko dut, legezko aipamenen bidez, 

Arkotxarena nirera. Maldan beherarm azterketan bete-betean sartuta 

gauden honetan, bada, aitortu behar dut bakoitzak bere bidea eraman duela. 

Nireak ez du zer ikusirik Arkotxaren planteamenduarekin:

"Si la Premiere Partie de notre etude se veut une analyse de la structure 

morpho-semantique de Maldan behera, la Deuxi'eme Partie sera axee 

sur une lecture initiatique des vingt et un chants. Les apports de la 

psychologie analytique, de raeme que les travaux d’EIiade, de 

Bachelard et de Durand, sans oublier ceux du prehistorien et 

anthropologue basque Barandiaran, ni ceux de l'ethnologue Caro 

Baroja, nous ont constamment servi de reference au moment d'etudier 

I'ensemble des images et des relations d'images (Durand, 1979: 11) qui 

surgissent de la trame de Maldan behera" (Arkotxa, 1993: 4).
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1.3.- MALDAN BEHERA POEMARENINGURUKO GORABEHERAK28

Denbora luzez ari da Aresti, oraintxe neure buraan imajinatzen 

dudan poeta» Maldan beherdko poemako testua harilkatzen. Arestik berak 

aitortua du poema hori ez zela osotasun betekoa, frakzionarioa baizik. 

Zergatik zioen hori? Beranduago idatzitako beste poema baten (Zuzenbide 

debekatua) historiaren bukaera ere bazelako, edo han dabiltzan ideia eta 

intuizioak, idazkera une eta dinamika ezberdinetan sortu zirelako? Galdera 

gehiago ere egin daiteke, Esate baterako, zein izan zen poemaren hasierako 

asmoa? Poemaren egiturari erreparatzen badiogu, nik neuk ez nuke dudaiik 

egingo: Untergangetik Reqtdenmra (I-XI), Are gehiago, ez nago batere ziur 

orain eskura dugun poemaren bertsioa ote zen Arestik Loramendi sariko 

epaimahaiaren eskuetan jarri zuena: zergatik "Besarkadaren ondoren" edo 

"Malda Goran" bezalako eranskiak? Eta zer da bien artean joan behar zuen 

Mirenen koplategia delakoaz? Noiz bururatu zitzaion Arestiri "Joan eta 

Mirenen historiaren bukaera" azpititulatzea poema? Ez al zeukan ordurako 

lehen zatia (I-XI) amaituta? Galdera horien guztien erantzun dokumentatua 

nahi luke ikertzaileak, baina ez dago halakorik. Hara zer ondorio atera duen 

A. Arkotxak zalantza oraingoz konponezin horien inguruan:

"Dans sa version definitive, Maldan behera nous est presente comme 

un ensamble de vingt et un chants dont un seul porte un titre identique 

a la troisieme partie: le chant D20. Tous ces faits montrent bien 

qu'Aresti remettait vingt fois sur ie metier son ouvrage et que la 

version parue dans Euskera ne peut etre le fruit que d'un travail long et 
minutieux" (1993: 11).

28 C.f. Aldekoa, 1993: 48-49. 
C.f, Arkotxa, 1993; 9-13.
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Koldo Mitxelenak 1978. urtean honako hau idatzi zuen:

"Por la razon que sea —ya no la recuerdo con exactitud— habia leido 

ya este poema de mas de 1900 versos, cuando aun no Ilevaba firma o, 

en otras palabras, antes de que fiiera premiado: desde entonces, por 

alguna oscura afinidad, ha sido uno de mis favoritos en Ia Iiteratura 
vasca" (1978: 407),

K. Mitxelenaren hitz horiek ahultzen badute ere gorago planteatu 

dugun hipotesia, ez du inondik ere auzi gaizto horretaz dudan zalantza 

isiltzen. Ez dut gainera uste hitzez hitz hartzekoak direnik Mitxelenaren hitz 

horiek; izan ere,' gogoratzen ez baldin bada zer zela eta iritsi zitzaion 

Maldan behera eskuetara, nekezago gertatu behar zitzaion poemaren luzera 

zehatzaz oroitzea,

1959ko abenduaren 14an N, Tauerri idatzitako gutunean honako hau 

zioen Arestik:

"Horregatik hasi nintzen poema luze bat idazten, Joane eta Miren 
izenekoa. Maldan behera poema horretako lehendabiziko partea. 

Hirugarrena badaukat amaiturik, Azkenengo besarkada, eta bigarrena 

garai honetan egiten ari naiz: Mirenen Koplategia. Hiru zatiak luzeera 

berdinekoak dira, 677 puntu bakoitzak. Amorio baten istorioa da, 

hobeki esanik, amorioaren historia eta arrazoia. Lehendabiziko partean 

mutilaren sentimentuak adierazten dira, Miren ezagutu eta hil arte. 

Hirugarrenean hil eta amorioa bete arte. Bigarrenean neskatilaren 

sentimentuak adierazten dira. Akabatzen dudanean liburu batean 

argitaratuko dut, norbaitek laguntasuna eskeintzen badit hala egiten" 
(Aresti 10, 1986: 140-141).

f Nik ez dut uste erabateko loturarik dagoenik "sendan, estratan, 

galtzadan eta kaminoan eginiko gogoeta eroak”en eta Maldan beherako
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Hariziia, Lizardia, Iratze ederra, Lore-mendia eta Herri-bitartea poemen 

artean. Areago aintzat hartzen baldin badugu Arratsalde urduri baterako 

izenburupean argitaratu zirela poema horiek gehienak Olerti aldizkarian:

"Poema hauen arteko lotura hertsiaren lehen seinale formala 
izenburuetan datza: lau poemok 'gogoeta eroak' dituzte gaitzat, sendan, 
estratan, galtzadan eta kaminoan eginikako gogoeta eroak hain zuzen. 
Hildo honetatik, poema hauen arteko harremana areago doa: 
gerraondoko euska! poesiaren antologiarako29 materialak estudiatzen 
ari ginela, 'sendan eginiko gogoeta eroak' eta 1959an Olertin publikatu 
zen 'Arratsalde urduri baterako' poemen artean harreman bat nabaritu 
genuen, eta horreia adierazi genuen, lan hura bildu zuen liburuaren 
argibidean. Aurrerago, eta beste arrazoirengatik, azken poema hori 
irakurtzen ari ginela, bigarren estrofako lehen ahapaldia —'goiko 
basoan elurra, zuria eta motza da'—, beste nonbaiten irakurria iruditu 
zitzaigun. Uste horrek eraginda MALDAN BEHERAra jo genuen, eta 
bi poemen konparaketak ikusarazi zigun C egiturako Iau poemen 
hasierak ARRATSALDE URDURI BATERAKOren estrofen 
berrordenaketa sistematiko baten ondorio zirela. Edo, hobeki, 
'Arratsalde urduri baterako', lantzen ari zen poema zabalago baten, 
hots, gero MALDAN BEHERAn gauzatuko zen obraren zirriborro bat 
litzatekeeia: formaren aldetik denak adierazten bide du Arestik lau 
poemok batera landu zituela. Hildo berean, poemon batasuna, azaltzen 
duten karakter diskurtsiboagatik, B egiturako multzoari oposatzen da.

Orain arte esan dugunaren arabera, lehen parte honen estruktura hau
litzateke: ABCBCBCBCBA" (Sarasola, 1976: 256-258).

Andoni Kaierori zuzendutako gutunean, Arestik MaJdan beherartn 

bigarren zatia aipatzen dionean, guk ulertuko genukeen zati beraz ari al da 

poeta? Izan ere, errezeloa dut bigarren zatia aipatzean Lore-mendia, Herri- 

bitartea eta Requiem-ari buruz ari ez ote den poeta, eta ez gaur egun

29 I. Sarasola: Gerraondoko Euskal-Poesiaren antologia (1945-1964), Donostia, Lur,
1973.
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ulertuko genukeenaz, Requiem eta Maldan gorarrn bitartekoaz alegia. 

Horra zer zioen Arestik Kaierori zuzendutako gutun hartan:

"En estos momentos estoy llevando a cabo la segunda parte de Maldan 

behera; como te explique, es el mismo asunto, incluso la misma poesia, 

pero tomado desde otra perspectiva, desde otro angulo, pues el 

narrarite, el poematizador que llamaria yo es la muchacha 'eta 

baratzainak izena dauka Miren'." (Aresti 10, 1986: 137).

Horixe guztia da ezin konprobatu izan dudana:30 1960an Euskara 

(1960: 189-234) aldizkarian argitara eman zen bertsioaz harago ez baitago 

inongo beste daturik. Garbi badago testu finkatua 1960koa dugula, edo 

Arestiren inguruko ikerketaren egoerak gehiagorako ez badu ematen, 

Euskara aldizkarian argitaratu zen bertsioa dagoen-dagoenean onartu 

beharrean gaude.

t

Zalantzok gorabehera, dagoena dago; eta horri buruz I. Sarasolak 

(1976: 52-62) aspalditxo eskaini zuen azterketa formala neurea egiten dut.

30 Nire ahalcginean, aurren-aurreneko urratsek Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzara 
eta Donostiako Fora Aldundiko liburutegira eraman ninduten. Izan ere, bai bainekien batetik 
Loramendi sariaren erabakia Donostian hartu zela (Euskera, 1959), eta bestetik, inon egotekotan 
Euskaltzaindiak antolatutako sari baten orijinalak, Euskaltzaindiaren egoitzan bertan egon 
beharko zutela. Horrekin batera, epaimahaikideetako bi lagun Egan aldizkariko arduradunak 
ziren: K. Mitxelena eta A. Irigarai. Hirugarren epaimahaikidea A.M. Labaien izan zen. Nire 
ikerketak bide horretan jarri ninduenerako hirurak zeuden hilda, eta Donostiako Diputazioan ez 
zen balizko orijinal horren {Mctldan behera) inongo berririk. Orduan Alfontso Irigoien eta J. San 
Martinenganajo nuen, lehenengoarengana interes bereziarekin, garai hartan, 1958-59ko urteetan 
Arestiren mundutik oso gertu ibilia zelako. Bai Irigoienek bai S. Martinek ez zuten gordetzen 
Euskera aldizkariko bertsioaz haragoko ezerren oroitzapenik, Hurrengo saioak Irigarairen 
semearengana eraman ninduen, baina hark ere esan zidan ez zuela uste bere aitak eskuizkribu 
hori inoiz etxean gorde zuenik. K. Mitxelenaren alargunak alderantzizkoa adierazi zidan, bere 
senarrak guztia gordetzen zuela, ez zuela ezertxo cre botatzen, eta emateko pare bat eguneko 
epea. Halaxe egin nuen, eta handik bi egunetara dcitu nuetiean, esan zidan, inon egotekotan ere 
oso izaila zela garai hartako ustezko bertsio bat aurkitzea. Dena den, aitortu zidan, J.M. 
Satrustegiri enkargua agindu ziola, eta ibili zela bazterrak arakatzen, baina ondorio pozgarririk 
gabe. Horraino iritsi ondoren etsi behar izan nuen, eta beste berririk ezean, 1960ko bertsioa 
onartzera makurtu.
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Hona zer zioen bigarren zatiaz; "Poemaren bigarren parteaz ezer guti 

dugu esateko, Beharbada lehena baino gutiago eta azalkiroago estudiatu 

dugulako, ez diogu oraingoz berezko nortasun bat atzematen; lehen 

partearen imitazio errepikatzaile bat iruditzen zaigu, zentzu nabarmenik 

gabeko joku baten antzeko zerbait" (Sarasola, 1976; 80), Honaino iritsi 

ondoren, lehenbailehen jakin beharrean gaude zer kontatzen zaigun Maidan 

beheran, ezen hain poema luzeak behar zuen nahitaez hezurdura narratibo 

bat.

Ukaezina da modu asko dagoela poema baten irakurketa bati ekiteko. 

Poemara hurbiltzeko modu egoki bat litzateke autoreak berak poema buruan 

bildu zituen aipuak aintzat hartzea, eta ikustea norainokoa den aipu horien 

pertinentzia poemaren ulermenerako. Aipu horien arabera lau itum 

desberdinen norabideak zabaltzen dizkigu Arestik: Nietzsche, Biblia, Eliot 

eta Salinas (autoreak jarritako ordena berari eutsiz).

1.4.- AZAL-AZALEKO HURBILTZE SAIOA

1.4.1.-Nietzsche, Eliot, Biblia

Nire ustez, Honela mintzatu zen Zaratustra liburuko hitzaurreak asko 

lagunduko liguke Maldan beherako Lizardia eta Iratze ederra izenburuko 

poemak ulertzen. Honela mintzatu zen Zaratustrako hitzaurre hori hamar 

urratsetan garatzen da, eta urratsez urrats betetako ibilbideak menditik 

herriko jendaurrera ekarriko du poemako heroia. Honez gero zaila da 

ezkutatzea Honela mintzatu zen Zaratustrak Maldan behera poeman 

gertatzen den peripeziarekin duen paralelismo maila. Izan ere, honako 

honetan ere, Maldan beheran alegia, mendi gailurretik herriko jendaurrera 

(Herri-bitartea) egindako jaitsiera baizik ez baitzaigu kontatzen. Eta, egia
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bada ere, "gogoeta eroak'1 beren autonomia propioa ere badutela, poemaren 

hasieratik jendaurrera ibilitako urratsak hamar dira hemen ere. Beraz, 

hamarreko zenbaki hori ezingo da, inolaz ere, alde batera utzi; hamar 

urratsez beteko da heroiaren Maldan beherako jaitsiera, eta hamar urratsez 

ibiliko gero Malda goran izango dena, bienbitartean Reguiemñ dagoelarik.

Maldan beheraka Lizardia Zaratustra-ren jaitsierako "zuhaiztia"31 

ere bada. Hara zein galdeketa egiten dion Zaratustrari basoan aurkitu duen 

agureak:

"Ez zaidak arrotz ibiltari hau: duela zenbait urte igaro huen hemendik. 

Zaratustra zian izena; baina aldatu egin duk.

Orduan heure errautsak heramatzan mendira: gaur heure sua eraman 

nahi al duk ibarretara? Ez al diok beldurrik suemail e-zigorrari? "32 
(Nietzsche, 1992; 30).

Horrekin batera, eta testuinguru honetan, derrigorrezkoa iruditzen 

zait aipatzea Testamentu Zaharreko tradizioan hamar zenbakiaren balio 

sinbolikoak: hamar izan ziren Yaveh-k, Moisesen bitartez, Israelgo herriari

31 C.f. (Aldekoa, 1993: 50-51). Horxa zer dioen A. Arkotxak urte berean argitaratu zen 
tesian: "La presence de la foret est loin d'etre innocente et, independamment de sa signification 
symbolique que nous etudierons ulterieurement, nous devons noter qu'elle figure dans 
Zarathoustra: "Quand I'aube se mit a poindre Zarathoustra se trouva au coeur d'une profonde foret 
et plus aucun chemin ne s'oñrait a ses yeux" ou encore ces mots du vieux sage qui avertit 
Zaratustra: "Ne vas pas aupres des hommes, reste dans la foret! Mieux % aut encore aller avec les 
animaux" (1993: 78).

32 Gogoratu zer dioen Untergangtk; "Honera etorri baino leen ongi/ezautu nuen 
herria/..,/Honera ekarri nuen handikan/nire tristura handia/gizon doilorrek egin zidaten/bidegabe 
itsusia" (M.b., 190). (C.f, Prelude a la musique de la dance, 1986: 98-100). Ipuin horretan 
gertatutakoak balio lezake aurreko bertsoei zentzua emateko.

Edo Lizardiako suemailearen beste hau: "Gorputz eta fruituak/pilatu nituen/ospel 
legorrez/fobera handi/bat nien/irakezi/tributu zikin/guztiak erre/zitezen (...) zuzi batekin erre 
nuen arboladia dongero (...) zimutaltea su-garretan/zen kiskalduko benetan” (ib., 197),

Ekintza horren ondorioz:
"Nire atzean nenkusan nik/errauts mehea bakarrik: hondamendia, bakartate nardagania, 

basorik deseginena, hondatuena..." (ib., 198)
1 Eta:

"... zeruan distizari
zauri gordin bat ageri" (ib., 187)
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agindutako bizi-legerako arauak. Aurrerago ikusi ahal izango dugun bezala 

sasoi hartako (1957-60) Arestiren mundu imajinarioan leku garrantzitsu bat 

betetzen zuten irudi horiek.

Zaratustrak eta Jesukristok ere badute beren artean trukagarri 

liratekeen bereizgarri asko, arrantzarena esate baterako. Biak dira giza- 

semeen arrantzale: "Benetan arrantza bikaina egin du gaur Zaratustrak!" 

(Nietzsche, 1992: 39).

Maldan behera poeman, bi arrantzale profetiko horiei hirugarren bat 

ere erantsiko zaie: Hariztia poeman, The Waste Landen eraginpean, 

agertzen zaigun "Errege Arrantzalea" edo "the Fisher King" eliotarraren 

itzala. Azken hau ere lehorte garaietan iragarle.

Ibilbide osoan heroiak "eginiko gogoeta eroak"eko sail guztiaren 

itum nagusitzat ere Zaratustra-ren liburua hartu beharko genuke. 

Baieztapen horren frogagarri Nietzsche-ren aipu asko ekar daiteke. Izan ere, 

"Zaratustra-ren hitzaurreak", Zaratustra ere ume bilakatu zela dioen moduan 

(C.f. 1992: 30), halatsu gertatzen da "Galtzadako" heroiarekin ere: "Haurrok 

dugu gogorako, /  askozaz nahiago. / Borobiltasuna emea, / zorroztasuna 

baino." (M.b., 203) Nork ukatu "gogoeta ero" horien "pathos" aske, 

irreberente eta umoretsua "Iratze ederreko" amasa berekoa dela.33 Hori 

guztia, ordea, xehekiago aletu zain gelditzen da, gure hipotesia lantzeko 

froga sendoen zain.

Bibliari dagokionez, begibistan dago Testamentu Berridk lan honen 

hezurduran duen berebiziko garrantzia. Dena den, Arestiren unibertso

� ...............
33 Zaratustraren herritar masiatzaileak ez bezala — "gure eskuak garbiagoak daude"

(,i b 57)— Iratze ederroko heroiak "eskuak zikinak" dauzka etabar iuzarekin jarrai nezake: 
"dantzak", "geziak", "ostrailikia",,.
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poetikoan Testamentu Zaharrak ere bete izan zuen lekurik. Gogoratu 

bestela 200 puntu poema, eta bertako protagonista dugun Moisesen historia. 

Moisesek ere izan baitzuen bere jaitsiera, lehenik Egiptokoa,34 eta Sinaikoa 

hurrena. Maldan behera honetan pasadizo horien nolabaiteko islarik 

izatekotan Exodoaren ingurukoak lirateke. Zeintzuk dira, gure ustetan, 

horrelako baieztapen bat bermatzen duten irudiak: Moisesena, gaingizaki 

profetarena, desertualdia ("Ez naiz biziko zapaldu arte /  zeruetako zolua." 

(ib., 217), sutan dagoen Sinaiko larra (piztu zen laharra" (M.b., 196), eta 

egunaz Israelgo herriari konfiantza eta babesa ematen zion su edo argi 

habearen irudia ("Eta zeruan diztizari / zauri gordin bat ageri." (ibidem). 

Dena dela esan beharra dago, Lizardia poema honetan, beharbada Moisesen 

abartxoa baino, Zaratustra gaingizakiaren makila maizago erabili izan dela, 

"belea" eta "barea" kolpatu zituena.

Testamentu Berriko oihartzunak garbiak dira oso, eta Maldan behera 

poeman nonahi barreiaturik aurkituko dira, Kristo izango delarik betiere 

protagonista bakarra.35 Zenbat eta zibilizaziotik gertuago, orduan eta 

nabarmenagoa izango da Kristoren figura. Hau da, Maldan beherdko 

aurreneko poemetan ez dago, aurrerago, Herri-bitartea poeman agertuko 

zaigun heroi otzan eta ahulik. Progresio garbi bat dago heroitasun 

gaingizakizkotik gurutzean josita hiltzen duten gizaki handiagokora.

34 "Jaitsi, Moises /  joan egiptiarren lurretara /  eta esaiozu Fruradi zaharrari / aska 
dezala nire herria" (Exodoa, 3: 10),

35 Dena dela, erreferentzi garbiak Loramendia poeman hasten dira:
"Oroitu zitzaidan hil zena gurutzean" (M.h., 205)

edo
"Eztut gaurezer jan: eztut horren beharrik". (ih„ 191) (baraualdia)
"Ken hadi hemendik (Ib. 191) (tentaldia)
"Nire ezpainetan dagoen ur gazia". (ib„ 191)
"badator ordua" (ib., 226)
"Odolezko izerdi gazia isuri nuen" (ib., 205)
"Kaliza hau bete/gainez egin arte" (ib., 219)
Eta gero, Herñ-Bitartea poema osoa.
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Testamendu Berrikoa da poema luze honen argudio bibliko hau ere: 

"Mahats-ondoa naiz ni, zuek, berriz, xirmenduak" (Juan 15: 5). Herri- 

bitartea poema bere luze-zabalera osoan Kristoren nekaldi eta heriotzari 

emana dago. Aurrerago Knstoren berpizkundearen36 motiboa ere nabari 

agertu zaigu.

1.4.2.- G. Arestiren Maldan behera eta Unamunoren El Cristo de Velazquez

1957an poeta bilbotar baten poesi lan bat berrargitaratu zen: 

Velazquez-en Kristoa. Unamunok idatzitako lan horrek 1920an xkusi zuen 

argia aurrenekoz, Ebanjelioak eta Testamentu Zaharra oinani harturik, 

Kristoren irudiaren birkreazio bat eskaintzen digu Unamunok lan horretan. 

Arestik lan hori ezagutu bazuen, ziur nago, Kristoren inguruko zenbait 

irudirekin aurkituko zuela non konparatua. Idazten ari naizen honako 

pasarterako aukeratu dudan titulua bera ere, Arestiren argudioetako bat, 

Unamunoren irudi-harrobi horretatik jasoa da: "Ego sum vitis, vos palmites” 

(Ju 15, 5). Esate baterako, aipu hori bi aldiz agertzen da Unatnunoren 

poeman: "de la vid de que somos los sarmientos" (1987: 369) eta "yo soy la 

vid vosotros los sarmientos" {ib., 398).

36 "Eta ez nuen aurkitu barruan ezer" (ib., 229)
Badira oihartzun bibliko gehiago ere. baina "Genesikoak" izango dira;

, "Madarikatua izan zaitez betiko" (ib., 200) (Paradisuko kondena) 
eta Aliantzaren sinbolo izan zen ortzadarrarena:

"Jainkoaren usteltasuna 
dugu ostrailikia" (ib„ 208)
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EL CRISTO DE VELAZQUEZ MALDAN BEHERA

(...) del Leviatan al escamoso cuero; 

como una espada de vencer combates 

(...)

con la que hay que cortar de nuestra vida 

el corddn terrenal (376)

"que de pez se mantiene hijo del agua 

de mundo pez de los abismos frio" (389).

por ti riflen los hijos con sus padres, 

entre si los hermanos, Ios esposos:

(...)

eres acero que divide y junta (375).

"el tomo sigue tomando" (377)

"comer tu corazon" (379)

el mar del cielo (380)

Ganardi batekin agertu zen arraina 

zilarrezko ezkatak eta buztan apaina 

(...)

ebaki zizkidan tenorean kordelak

geldiro Iibraturik nire orkatilak (192)

Gatazka hamarratua 

burrukaldi hertsia (...)

Amak amoriotsuak, 

aitak bihotz-gogorrak.

Gurasoak elkarrekin 

bake ondoko gerrak.

Eztira konforme izanen andrea eta gizona 

Burnia trabailatzeko... (194)

"Egunean iraulten egon da gorua.

(...)

Gauean domua 

eztago lotua" (222)

Goizaldean bazkaldu nahi nuen plater 

bete bihotz ustel 

apaltzeko gibel 

batzuk... (220)

Gorbeia baino gorago 

askozaz gorago

(...)

Izenajarri diote

apaizek itsasoa" (208)
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EL CRISTO DE VELAZQUEZ MALDAN BEHERA

"... por el barro

de que nos hizo Dios" (405)

"Buztina hilaren kontra" (194)

"(...) briz6 tu ultimo sueño con su eantico 

..., elmismo

con que primero a Adan, cuando soflara 

su came hefiida en flor y a! despertarse 

le sonreia la mujer desnuda" (387)

"(...)

arrosadi bateko aihenaren kontra. 

Neskatila honen besartean esnatu 

nintzen, zidalako baltza bat kantatu, 

egungo oilaritean, txorien gisara" (205)

"mientras tu pecho...

quedo cual tierra se quedo" (387)

"Zure arima motz 

horri'* (216)

"De Ia zarza que ardia en el desierto" (397) "Eta zimist batek piztu zuen iaharra" (196)

"...; blanco cual la nube 

que en la columna guiaba por el vermo 

al pueblo del Sefior mientras el dia 

duraba" (364)

"eta zeruan distizari 

zauri gordin bat agiri..." (198)

"quedo en tinieblas todo" (389) "Eguerdian dena zegoen ilunik" (196)

"... cual sol percude

del Sinai las nubes y nos muestra

la sonrisa del cielo" (198)

"orain eztago itzalik.

Ezta zeruen goibelik" (225)

"... lavandose las manos 

Pilatos preguntaba..." (425)

"nire esku zikinok eznituen ikusi" (199)

"Pobre Luzbel, estrella de la tarde, 

en sombra de tinieblas convertidas 

caido desde el cielo como un rayo!" (375)

"Eta ikusten dute han goian bestia, (...)

"... Satanas, que es el caotico 

Archidragon,..." (391)

hamiltegi batean azkar eroria" (226)



Azken finean Unamunoren E1 Cristo de Veldzquez, Testamentmn 

—Zaharraim  eta Berriaren— sintesi esentzial bat litzateke. Bertan aletu du 

Unamunok Mendebaleko kultura hezurmamitu duen misterio nagusia. 

Poema hori, azken finean, gure kultura biblikoaren entziklopedia llabur bat 

litzateke, Kristoren figuraren baitan zentzua bildu nahi izan duen Tradizio 

baten xurgaketa.

Harri eta Herri zein Euskal Harria poemarioetan agertzen diren 

irudi bibliko gehienak ere Unamunoren poema horretan daude bilduta: hala 

nola "Kanaango ezteiak", "hitza haragi bihurtu", "hau ez da nire erreinua", 

"Noeren untzia", "aitaren etxea", eta abar.

1.4.3.- Poeta sinbolistak; Salinas eta Eliot

Hasiera-hasierakoak dira Kristoren eta Eliot-en aztamak Arestiren 

idatzietan. Kristoren itzala Arestiren ibilbide osoan aurkituko dugu; poesia 

sozialean ere, Kristo, Lenin eta proletalgo mixerableena batera jarriko 

baititu. Eliot-en itzalak, ordea, gorabehera gehixeago jasan zuen; hasierako 

poemetan eta, batez ere, Maldan beherako Hariztia poeman tonua eta 

imajinarioa Eliot-en The JVaste Landekoa zen bete-betean; Maldan 

beheravtn hurrengo poemetan estrukturalagoa da The Waste Land poemaren 

presentzia: Elioten poemak zabaldutako intertestualitateari esker

fertilitatearen erritualizazio eta naturaren joan-etorria, Frazerren Urrezko 

Abarra obratik jasotako hainbat erreferentziarekin nahastuta agertuko 

zaikigu. Haren arrastoa jarrai daiteke Harri eta Herrin ere, baina jada oso 

izkutukoa izango da; azkeneko urteetan, Arestik Eliot-en Lau Kuartetoak 

poema itzuli zuen, Elioten poesiei Arestik erakutsi zien atxikimendua

izugarria izan zen; ikusi besterik ez dago poeta euskaldunak hari buruz
i

gutunetan esandakoak: 1957an atzerriko poeta sinbolisten artean
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gorenetakotzat zeukan,37 eta 1959an S. Onaindiari hari buruzko saio bat ere 

agindu zion (Zelaieta, 1976: 35). Eliot-en iritziz Mendebaleko kulturak 

eman zuen poetarik gorena Dante38 izan zen, eta saio luze bat ere eskaini 

zion poetari. Nahiz eta poema hasierako argudioa Eliot-en Katedraleko 

Heriotza39 antzerkitik jasoa izan, autore beraren Lur Eremuaren lehortea 

edo sikutea izango da Arestiren MaJdan beherako Hariztia gertutik ukitu 

zuena:

Hasi Iehen ahapaldiarekin "orain hemen nago, eremu latz 

honetan/Nire gurariak galdurik...", segi bigarrenarekin "Eztago zeraan egun 

hodei batere/Denbora sikuak..." eta hiragarrenarekin "Azken eremuan 

natzalako atinik...", The Waste Lartd poemaren presentzia kontutan 

hartzekoa da. Liburu horretako oihartzunak irudi xumeagoetan40 ere aurki 

daitezke.

37 Txomin Peilleni zuzendutako gutunean honela dio: "Irakurri dut 'Parka Gaztea', eta 
txit gogoko izan zait, Andoni Totorikak Baionatik ekarri zidan Charmes (Lilurak) baino asknya?: 
gehiago, baina dena dela sinbolisten artean ez da garaicna, behin baino gehiagotan entzuten den 
bezala, ezta Elioten herena ere, eta gutxi gora-behera Pound-en haltura hartzen du, behar bada, 
apur bat gorago" (Aresti 10, 1986: 132).

38 Arestik Danteren "Infemua"ren lehen kantua itzuli zuen. Itzulpen hori datarik gabe 
dator, eta J, Zaitegi zenaren paperen artean agertu omen zen. Itzulpenean darabilen euskara 
ikusita baiezta daiteke 1964a baino lehenagokoa zela, Hala eres askozaz esanguratsuagoa da 
itznlpena Zaitegiren eskuetan egon izana; seguruenik Euzko-gogoan argitaratua izan zedin bidali 
zitzaion, eta hori horrela izatekotan, 1959rako beranduenez itzulia zuen Arestik "Infenuaren" 
lehen kantu hori,

Badago Maldan behera honetan Dante-ren Komedia Jainkotiarraren oihartzunik:
"Eztizu penarik eman / hortik ikusteak l barkazio gabeko /  kondena-gai tristeak?" (M.b., 

223). Eliot-ek berak The Waste Landeko zubian ikusitako irudia bera,
Edo,
"Gure maisua izan da / esperantza gaiztoa / aspalditik da hori gure amonatxoa." (ib., 

213) (Virgilio maisuari amonatxoa kontrajarri?)
Edo,
"Amonarik eztaukat / horregatik otsoa /  hurbildu zitzaidan / niri, makurturik lepoa." 

(ib„ 213)
Eta gero, Lore-mendia poema osoa. Hau, hala cre, aurrerago ikusiko da.
39 Murder in the Cathedral, Faber and Faber, 1982, 11.
40 Hango “pasak" Arestiren Hariztiako "mahats geza bigunak" (M.b., 191) bihurtuko 

dira. Elioten poemaren ardatzean legokeen Tiresias itsuaren oihartzun bat ("ugatz zimurtutako 
agure zaharra") izan liteke Hariztidko "gizon zen emazte urrikarria" (ib., 191). Baita Filomelaren 
("hain zakarki bortxatua") oihartzuna izan liteke MaJdan beherdko "Dontzeillarik ezta 
aurkitzen/gizonen joranetan" {ib., 199). Eliotenean ("Urertzean eseri nintzen/arrantzan egitera") 
eta Arestirenean. berriz, "Gauerdi batekin agertu zen arraina..." (ib., 191). Eliotentzat "Apirila 
zen hilerik krudelena", eta Hariztiako poetarentzat ere halatsu gertatuko da: "Udaberriko gau
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1957ko gutun baten arabera Salinas41 poeta oso gogoko zuen Arestik, 

Espainiako poetarik hoberentzat zeukan, baina berehala etoni zen hura 

ordezkatzera Blas de Otero. Azken honetaz, 1959an, zera esango du: "E1 

mejor poeta castellano desde que murio Salinas" (Aresti 10, 1986: 139). 

Harrezkero Arestiren poesiagintzan Oterok izan zuen pisua izugarria izan 

zen. Ez dut uste inoiz lortu zuenik haren itzaletik erabat libratzea. Hori 

guztia, halare, hurrengo atalean landuko dugu.

1.5.- AZTERKETAREN NONDIK NORAKOA

Poemaren uretan egindako lehen murgilketa eta gero, komeni zaigu 

amasa hartzea, eta, berriz ere, geure buruari poemaren hari narratibo 

nagusia gogoratzea. Metodologiaren atalean esaten genuena hona ekarriz, 

esan, komeni dela tarteka gogoraztea "zertaz hitzegiten ari garen" hura, 

(Eco, 1992: 119). Uste dut, oraingoan bai, egokiera hobexeagoan 

geundekeela horrelako erronka bati erantzuteko. Ezen, gauza jakina da, had 

narratibo bakoitzak berarekin dakarrela poema osoaren interpretazioa, eta, 

segura asko, hari narratibo bat baino gehiago ibiliko da trabatuta gure 

honetan. Oraintxe bertan ikusi ahal izan dugu poetaren hasierako argudioek

ederra/bihurtu zaigu gogorra.../.,./lore guztiak usain gabe geratu dira hementxe" (M b., 192). 
Elioten "Kartago" Arestiren "Kartago" (ib„ 233) izango da; begibistakoa da, bestalde, 
Antzinateko hiri suntsitu horrek Gemikarekm izan lezakeen paralelismoa. Beste hiri zahar 
batzuen izenak ere agertzen dira, hala nola Palmira (Arestik berak itzuli zuen Baudelaire-ren 
poeman agertzen dena), edo Babilonia biblikoa: herri txikiagoen (Israel) gatibuleku 
enblematikoa, oraingoan ere euskaldungoarekin paralelismoa lortu nahian.

41 SALINAS, Pedro: "Estoy al borde de tu sueño", Razon cle Amor (Madrid, Catedra; 
147). 1959an Arestik idatzitako gutun batean honela dio Matdan behera poemari buruz;

"Amorio baten historia da. hobeki esanik. amorioaren historia eta arrazoia" (Aresti 10: 
1986: 141).

Aurreraxeago oin-ohar batean Adan eta Ebaren Paradisuko kondenazio hitzak entzungo 
dira. Paradisu galduaren isla genuke Maldan beherdka Loramendia: amodiozko paradisu 
lurtarra. Amodiozko paradisu horretantxe du abiapuntu eta erreferentzi gune ezinbestekoa 
Matdan beherako bigarren zati osoak. Beraz, Lore-mendia poema osoa bi bikote sinboliko eta 
erreferentzialen gainean taxuturik dago: Adan/Eba, Dante/Beatrice. (Baina erreferentzia lurtarrik 
bai ote? Aresti bera eta Meli?) Lore-mendia honetan hasten da egiazko amodio istorioa eta 
amodio hori Paradisu birsortu bat bilakatuko da.
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zenbateraino lagun dezaketen; ziur nago, halaber, argudio horien banakako 

garapenak berak ere poema osoa bere inguruan biltzeko adinako argibiderik 

eman dezakeela,

Nire planteamendua garbia da: Elioten poesiatik hasi eta Eliotek 

berak zabaldutako intertestualitatera jo. Horrek ez du esan nahi beste iturri 

batzuk alde batera utzi behar ditudanik, ez eta gutxiagorik ere; bai, ordea, 

erreferentzia horiek betiere justifikatu beharko direla neuk aldez aurretik 

planteatu dudan mugen barraan. Jokorik izango bada, arauak derrigorrezko 

gertatzen dira: araurik gabe ez dago jokorik. Horregatik saiatu naiz ahalik 

eta garbien azaltzen zeintzuk diren nire planteamenduaren mugak, muga 

horien bamean erabaki beharko baita interpretazioaren funtsa.

Ikusi ahal izan dugu, bestalde, nahiz eta soka ezberdinetako 

oihartzun narratibo horiek trabatu samar ibili, nola Maldan beherako iehen 

zatiko bost poema nagusiak erreferentzi gune edo soka narratibo nagusi bati 

erantzuten zioten orokorrean: Hariztia (Eliot), Lizardia (Zaratustra), Iratze 

ederra (Zaratustra demonikoa), Lore-mendia (Eliot/Dante) eta Herri- 

bitartea (Kristo). Hariztia poemak ziklo bat zabaltzen du eta Lore-mendiak 

hertsi: Hariztia —Hariztia/Lizardia/Iratze ederra— Lore-mendia. Hau da, 

Hariztia poematik Lore-mendia poemara hiru aro, edo hira etapa, edo 

berpiztu baino lehen hira eguneko nekaldia igaro behar izan du naturak, eta 

harekin batera salbazioa lortu bide duen heroiak.

Lore-mendian, nahiz eta zikloa osatua egon, zibilizazio mailara jaitsi 

eta berriz errepikatuko da nekaldi osoa: heriotza, hiru eguneko infemualdia 

eta berpizkundea: Partiera —Partiera, Judizioa, Mendekantza— Azkenengo 

besarkada.
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Horri eransten baldin badizkiogu, batetik ibilbideak aroz aro barrena 

izan dituen agerpenak —senda, estrata, kaltzada eta kaminoa—, eta euskal 

poeten izen andana bestetik, aspaldidanik, Sarasolaren (1976: 62) 

azterketatik alegia, poemaren lehen zatiari ikusi izan zaion batasunarekin 

bat etorri behar nahitaez. Eta bigarrenaren zikloari beste hainbeste 

deritzogu.

Lehen zikloan kontatu zaigun hari narratiboa42 hauxe besterik ez da: 

profeta edo heroi erromantikoa (Kristo, Zaratustra) jaitsi da goialdetik 

(zerua, mendia) herri-hirira berri ona zabaltzera, bidean aurkitu du bere 

mezua ulertu eta konprenitu duen emakumea, eta hirira heltzen direnean 

biak gurutze batean josiko dituzte. Hiritartze unean, profeta hori 

Jesukristoren tasun guztiez homituta agertu bada —jada Lore-mendian 

gertatuko da hori— ez da horrela izan haren Hariztiako ibilbidearen 

abiapuntuan, ezta bigarren zatiko heroi mendekatzailearen ''pathos"ean ere. 

Hango zein hemengo profetak gehiago du Zaratustraren izaeratik; 

bortitzagoa da eta bere ekintzetan gizakiarenganako mesprezu harroa 

erakusten du. Bestelakoa izango da Lore-mendiatik Herri-bitarteara, 

dabilena (Jesukristo). Ziklo horren arketipo nagusia Biblia bera da: hasiera 

batean jardin bat zen, hurrengo erorketaren ondoren basamortua edo 

Eremua, eta, poemak aurrera egin ahala ikusiko da, berriz ere jardin 

bilakatuko da arbola eta ur asebetearekin (Frye, 1963: 112).

i

Zaratustraz ere ari naizelarik, ezin ahaztu Nietzsche-k, eta Arestik 

berak, hainbeste goratu zuten Holderlin poeta trajikoaren Enpedoklesen

42 Metodologiaren atalean, poemaren ulergarritasuna ziurtatzeko lagungarri gerta 
zitezkeen elementu fabulistikoak aipatzen ziren (Eco, 1992: 175). Maldan behera bezalako 
poema luzeei buruz, horra zer zioen T.S. Eliotek: "No hay poeta que pueda escribir un poema 
largo, a no ser que sea un maestro en prosa" (Fiye, 1963: 56). Ez dago dudarik, prosa aipatzen 
duenean Eliotek, narratibitateak bereak dituen hezurdura edo egituraketa bereziaz hitzegiten ari 
zaigula. Hau da, poema luze batek bere garapenerako dcrrigorrezkoa duen bame-egituraketaz ari 
zaigu.
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heriotza,43 trajedia honetan ere herritarrek edo giza taldeak, herriari halako 

onura ekarri diona kondenatu egiten baitute. Baina azken horren kasuan ere 

badugu aitzindari mitikorik: Prometeo. Nahiz eta erdijainko/erdigizon hori 

jainkoek berek epaitu, garbi dago Enpedoklesen eskutik (hau ere 

erdijainko/erdigizon) Zaratustraren sinbolikari elementu ugari etorri 

zitzaiola maileguan. Adibidez, Enpedoklesen leiendak dioenez, bere burua 

Etna-ko sutara egotziz desagertu zen gizakien artetik. Prometeo, sua opari 

zuela presentatu omen zitzaion gizakiari. Zaratustrak gizakiari zekarkion 

oparia, berriz, gaingizakiaren iragarria zen, eta honekin batera "betiereko 

itzuliaren" mezua. Maldan beherako lehen zatiaren mezua aski garbia da: 

zenbat eta zibilizaziotik gertuago, orduan eta gizakia ahulago. Hariztian 

landatutako euskaldungoaren sinbolorik iraunkorrena den Arbola 

historiaurreko hartatik aroz aro zibilizazio garai honetaraino ekarri gaituen 

ibilbidea Maldan behera erortze bat izan da: Euskaldungoaren Unterganga, 

gainbehera (Azurmendi, 1985: 9-10), O. Spengler-en "best-seller"aren titulu 

eta mamiari eutsiz. Horra zer dioen N. Frye ikertzaileak The Waste Land 

poemaz ari zaigularik:

"Nos vemos remitidos a la Decadencia de Occidente, de Spengler, un 

'best-seller' en Alemania por el tiempo en que Eliot escribia The Waste 
Landu que eonsidera a la historia como una serie de culturas que se 

comportan como organismos, de suerte que su decadencia es un 

proceso inevitable de envejecimiento. Eliot pudo tomar, sin duda, 

unicamente la interpretacion mas atenuada del libro de Spengler, pero 

la explicacion de Spengler es la mas coherente de la teoria de la 

decadencia occidental, y todo escritor que adopta una version de esta 

teoria se ve envuelto en metafbrss spenglerianas. (...) La decadencia 

real se opera a partir de un ideal que puede ser simbolizado por la 

cultura medieval, pero que permanece en el presente condenando y 

desafiando al mundo contemporaneo. E1 mito historico se proyecta asi

43 Honela dio Arestik I959ko otsailean: "Estoy leyendo estos dias a Holderlin, la 
muerte de Empedocles, macanudo, muchacho" (Aresti 10, 1986: 134).
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a partir de una concepcion de la vida humana a dos niveles que se 
hallan siempre simultaneamente presentes" (1963: 17-20).

Arestik 1964rarte bere idatzietan Spenglerren izena inoiz aipatu ez 

bazuen ere, garai hartako giroan oso sartua zegoen autorea izan zen. 

Kontutan hartu, bestalde, noii eskaini zion Maldan behera poema hau: Jon 

Miranderi.44 Jon Mirande O. Spenglerren ideien mezulari liluratua izan 

genuen.

Arestiren heroiak bete duen itzulera biribil hori konpara daiteke, 

halaber, eguzkiak egunero betetzen duen parabolarekin. Untergang-ek 

dekadentziaren esanahia baduen arren, okasoa ere adierazten baitu: 

eguzkiaren beheraldi geldia da, Eguerdiaren nagusitasunaren ahitze motela, 

eguzki argiaren itzaltze osorainoko akidura (.Reqniem); ez dago, ordea, 

deuseztapenik, hurrengo jiran indartsu altxatuko baita zeru gaineraino. Ez 

dezagun ahantz Zaratustrak ezagutu ziola eguzkiari berea ere bazuen 

ezaugarririk: gaingizakiaren maisua da; Jainkoaren heriotzaren ondoren, 

munduak behar zuen argi berria. Ez gara geldituko, berezko iluntasunik ez 

duten imajina sareetan (ziutate kristaua eguzkiaren ibilbidearen aldirik ilaun 

eta ahulenarekin batera agertzea, argiaren eta itzalaren —lainoak egoera 

zaharraren babesle— arteko borroka, eta abar). Gainbeheraren azken mailan 

nabarmen agertuko da tirania zahanraren indarra, hortxe gertatu behar zuen 

Knstoren heriotzaren parodia oso hori. Baina ondoren pizkundea dator, 

birloraldia —Nietzsche-k profetizatu bezala—, Izate berriaren oilaritea. 

Inorentzat ez da, berriz, sekretua Arestik ez zuela Bilborekin oso hartueman

44 1960a inguru arte nabaria da Mirandercn eragina Arestiren poesiagintzan. Poema
honetan bertan lkus daiteke hori zenbait baliapideren erabileran: itsusiaren gordintasunean, 
izadiaren eta gizonaren arteko iradi makabroetan, eta abar. Esate baterako:

{ "Nire errai guztiak usteldu dirade/barrabilak, ugatzak, giltzurranak ere" (M.b., 214).
Edo,
"Lore guztiek aginka/edan zidaten odola"... (ib., 215)
Bertsoren bat kalkatua ere agertzen da: "Bizirik eztuena ezin Iiteke hil." (ib„ 230)
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gozoa bizi izan, nahiz eta bizitza osoa bertan eman; poetaren ametsak 

goialdera begiratzen zuen, orain Lore-mendiata.„ hurrena Gorbeian gora. 

Hori guztia, baina, bigarren atalean jorratuko da,

2.- T.S. ELIDT ETA G. ARESTI: THE WASTE LAND ETA 

MALDAN BEHERA AURREZ AURRE

2.1.- HARIZTLA

The Waste Land poemaren ardatza antzutasuna da, eta antzutasun 

hori eraldatzeko ezinbestekoa den ur falta. Poema horretan agertzen
]

zaizkigun paisaiak antzuak, lehorrak, soilak eta harritsuak dira, uraren 

arrastorik ere ezagun ez zaion lur madarikatua. Aldera ditzagun bi poemen 

zenbait ahapaldi.

Eliotek honela dio:

What are roots that clutch, what branches grow 
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only 
A heap of broken images, where the sun beats, 
and the dead tree gives no shelter, the cricket no reiief.
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock
(Come in under the shadow of this red rock)45 (Eliot, 53).

(Zeintzu dira atxekitzen diren sustraiak, zer kimu sortzen 
da / Harrizko zarama honetatik? Gizasemea, / Zuk ezin 
dezakezu esan, ez asmatu, eguzkia dirdiratzen deneko / 
Irudi hautsi andana ezagutzen bait duzu soil, / Eta zuhaitz

45 "Hitzatzea’* in Obra Guztiak (Juaristi, 1976: 514)
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htlak ez du babesik ematen, ez kilkerrak atseginik, / Eta 
harri lehorrak ere ez du ur hotsik ematen. Soilik / itzala 
arroka gorri hauen azpian / (Sar zaitez arroka gorri hauen 
itzalpera) (1983: 128).

Arestik honela irudikatzen du antzutasun egoera larria:

"Orain hemen nago, eremu latz honetan.
Nire gurariak galdurik, lur honetan 
arbola adar-gabeen parea naiz orain.
Landare zekenek baitaduzkate eremuak, 
erratzak harean, haitzetan kalamuak, 
nire arima dago mirari baten zain 

( . . .)

Eremuak ere dauzkalako mareak, 
behera eta gora egiten du hareak, 
eta nire gorputzak ezin egon zutik.
Arroken ostean agertu den etsaia
ene begian da baratzeko galaia
itsuki baitiotsat: ken hadi hemendik!"46 (M.b., 190-191)

46 C.f, Aidckoa, Argitaragabea, Honela idatzi nuen orduan:
"Ahapaldi honetan berriro suge antzaldatuta, lchen gizona bekatura eraman zuen 

paradisuko deabru galaiaren aipamena. Era berean Kristok desertuan gainditutako tentaldien 
alusioa. Deabruaren hirugarrcn eta azken tentazioaren ondoren honela erantzun zion Jesusek:
"Orduan Jesusek esan zion: ken hadi hemendik. Satanas!, zeren idatzita bait dago. J" (Mateo, 4,
10).

Modu berean aztertu nuen ahapaldi hau:
Eztut gaur ezerjan: eztut horren beharrik.
Eta gau osoan egondu naiz itzarrik,

Barauetan eztut oinazerik aurkitu" (M . b 191).
Berrogei egunez eta berrogei gauez eginiko desertuko barau horretan..." (Argitaragabea: 68) 

Arkotxak ere honela idatzi zuen bere tesian:
"A partir de cet instant, Joane va devoir affronter ses premi6res dpreuves annoncees par 

sa nuit de veille. Joane voit apparaltre I'ennemi derrtere les rochers: Arroken ostean agertu den 
etsaia, dit-il, avant de prononcer ces mots enigmatiques: ene begian da baratzeko galaia,

Aresti utilise en fait le substantif galaia que nous avons prefere traduire per 'seducteur’ 
car tout laisse a penser. qu'il se refere la au serpent de I'Eden qui seduisit Eve, c'est a dire bien a 
l'ennemi: hassatant (= l'adversaire), Satan." (Arkotxa, 1993: 92)
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THE WASTE LAND MALDAN BEHERA

"Here is not water but only rock (Eliot, 1991; 66) 

Rock and no water and the sandy road 

The road winding above among the mountains 

Which are mountains o f rock without water 

If there were water we should stop and drink.,, (66) 

(And the diy stone no sound of water)„, (53)

If there were only water... (...) (66)

But sound of water over a rock (...)

With the tuming tide (63)

Here one can neither stand nor lie nor sit." (66)

(Hemen ez dago urik arroka hutsa baizik 

Arroka eta urik ez eta bide hareatsua 

Bide hau goian mendietan bihurka 

Urik gabeko arrokazko mendietan 

Urik balego edaten geldituko ginateke (...)

(Eta harri iehorrak ere ez du ur hotsik) (...)

Uraren hotsik balego soilik (...)

Arroken gainean ur hotza baizik (...)

Marea aldakorren gora behera

Hemen ezin daiteke gelditu ez zutunik, ez etzanda.,.)

(Eliot, 1983: 147-148)

"Eztago zeruan egun hodei batere 

Denpora sikuak garantzen ditu bere 

ordu miragarriak sekula batean. 

Zerura begira egoten naiz luzaro, 

izarren esnetik edaten dut oparo, 

baina egarri bizia daukat bihotzean... 

entzun eztelako ur lasterraren hotsa,

apur bat busti dezan lurreko kolkua... 

Eremuak ere dauzkalako mareak 

behera eta gora egiten du hareak, 

eta nire gorputzak ezin egon zutik."
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THE WASTE LAND MALDAN BEHERA

In this decayed hole among the mountains

Dry bones can harm no on e,,,^  (ib„ 68)

over the tumbled graves, about the chapel

There is the empty chapel, only the wind's home... (ib., 68)

(Supine on the floor o f a narrow cause)...

"Azken eremuon natzalako atinik, 

hezur-lekuetan eztaukat zer-eginik...^® 

Hermita eroria, hobietako lauza..." (M.b., 191)

("Mendiarteko zulo galdu honetan 

kanoa hostu baten hondoan atinik 

Inor mindu ezin duten hezur lehorrak...")

Hilarri abailduen gainean, kaperaren inguraan 

Hutsik dago kapera, haizearen etxe sortik (1983: 149)

Orain arte ikusi ditugun irudi gehienak naturatik hartutakoak dira: 

arbola sikua, harea, euria, ura, haitza. Eta horiekin batera hondamendiaren 

eta suntsiduraren adibide liratekeen zenbait iradi: hezur-Iekuetan, hobietako 

lauza, hermita edo kapela eroria.49

Dena den, badira gehiago ere, Elioten poemen artean, Arestirenetan 

arrastoa utzitakoak. Aurren-aurren aipatu beharko nukeen irudia Tiresias- 

ena da. Ez da erraza frogatzen Hariztiako ahapaldiak dakarren irudia, 

"gizona zen emazte urrikarria nauk" (M.b., 191), Elioten poemako "I 

Tiresias, old man with wrinkled dugs" (Eliot, 61) (Nik, Tiresias honek, diti 

zimurrak ditudan agure honek (1983: 139), den ala ez. Ni baietzean nago,

47 c.f. "Hitzatzea" in Obra Guztiak (Juaristi, 1976: 514)
48 C.f. Elioten oharrak.
49 Fryek honela interpretatu du inidi hori: "En la seceion final de The Waste Land la 

capilla peliposa representa el mundo subterraneo de la muerte y del enterramiento, la tumba de 
la que Cristo resucita" (1963: 101). Nik gehiago uste dut sinismenarenfaltaz eta fede sekularizatu 
baten egoera modemoaz diharduela Eliotek.
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eta horrexegatik ekarri dut hizpidera. Funtsean, bi istorio nagusi daude 

Tiresiasen mitoaren oinarrian. Lehenengoak Hera eta Zeusen amodio 

gozamenaren ingurako eztabaida dakarkigu kontagai. Eztabaida horretan 

Zeusek esan zuen gizon-emakumeen hartueman sexualetan emakumearen 

tamainako gozamenik ez zuela gizonezkoak inoiz ezagutu. Hera, bere 

emaztea, kontrako iritzikoa zen. Auzia konpontzeko Tiresiasengana jo 

zuten, ezen Tiresias bi sexuak ezagututakoa baitzen. Izan ere —eta betiere 

mitoari jarraikiz—, ba omen zihoan halako batean Tiresias basoan eta bi 

suge elkarrekin lotuta ikusi zituen; makila bat hartu eta kolpeka biak banatu 

zituen. Ekintza horren ondorioz emakume bihurtu zen. Handik zazpi urtera, 

baso berean suertatu zelarik beste bi suge elkarrekin lotuta aurkitu zituen, 

makila hartu eta horiek ere bereizi egin zituen. Ekintza haren ondorioz 

jatorrizko izaera berreskuratu zuen Tiresiasek.

Tiresiasek bazekien bi sexuen gozamenen berri, eta oraingo auzian 

Zeusen aldeko erabakia hartu zuen. Herak, umiliazioa jasan ezinik, 

mendekua hartu zuen, Tiresias itsututa utziz. Zeusek, harekin kupiturik, 

etorkizuna aurrikusteko dohaia oparitu zion. Ordudanik Tiresias 

Antzinateko aztirik ospetsuena da. Eta izan zuen non frogatu bere dohai 

jainkotiarra, Tebasen alegia. Izan ere, Tebaseko hiria The Waste Land 

poemako antzutasun berberak zuen errenditua. Ediporen gurasoen 

gorabeherek sekulako izurritea ekarri zuten Tebasera.

Gatibu zen gizaki horrek, ordea, onurarik ere ekarri zion hiriari. Izan 

ere, Tebas hiriaren inguruan ba omen zegoen esftnge ikaragarri bat, eta 

Edipok hango hiritarren kontura bizi zen esfingearen morrontzatik libratu 

zuen hiria. Esfingeak galderak egiten omen zizkien bidaiariei eta erantzuna 

asnjatzen ez zutenean irentsi egiten zituen. Edipo izan zen bakarra 

esfingearen galderari erantzun zuzena ematen; ondorioz, ez zen harrezkero
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Esfmgerik izan, amildegian behera betiko desagertu baitzen. Horixe da 

Arestiren honako bertso hauek ulertzeko testuingururik egokiena:

Ezpaitzekidaten benetan erantzuten,
mugitu ezineko itxura hartu zuten
herio geldiaren mustur zimeldua. (M.b., 191)

The Waste Lartd izeneko poeman agertzen da goragoko orrietara 

bildu dudan Tebasko izurritearena:

"... I who have sat by Thebes belovv the wall
And walked among the lowest of the dead" (Eliot, 62).

(Nik, Thebas hiriko harresiaren barrenean eseri nintzena 
eta hilik azpikoenekin ibili nintzen honek) (1983: 140).

Baina Tebas hiriko harresiaren barrenean eseri zen horixe bera da, 

eremu lehorra gibelean zuela, The Waste Landtko urertzean arrantza egite 

aldera eseri zena:
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THE WASTE LAND MALDAN BEHERA

I sat upon the shorc

Fishing, with the arid plain behind me

Shall I at least set my iands in order? (Eliot, 69)

"Gauerdi batekin agertu zen arraina, 

zilarrezko ezkatak eta buztan apaina:

Eznuen konprenitu nundik etorri zen. 

Goizaldean, noski, paratu zen marean, 

ta gero sartu zen jarri nion sarean, 

ihesi neuganantza ahalik lasterren." (M . b 192)

(Ur bazterrean eseri nintzen

Arrantzan, ene gibelean landatu idorra

ordenatu ahal izanen ote ditut inoiz ene lurraldeak?)

(1983: 151)

Bere gurariak galdurik dagoen Hariztiako heroiak ere badaki 

arrantzaren beni.

Arrainari buruz aspaldi esana du I. Sarasolak, Kristoren sinbolo 

ezaguna dela, kristautasunaren lehen iruditeriakoa. Hortik aurrera ez da 

harrezkero ezer gehiago aurreratu. Arrainarena ere Elioten poemaren 

testuinguruan kokatuko nuke nik. Izan ere gure protagonistaz ere esan 

baitaiteke angloamerikarraren poesiakoak zioena: "I too awaited the 

expected guest" ("Etortzear zegoen gonbidatua igurikatu nuen nik ere") 

(1983: 140): The Waste Landm  ez da iritsiko halakorik; bai, ordea, 

Arestirenean. Fryek modu honetara azaldu zuen arrantzaren auzia:

"The Tempest empiea el tema del romance del principe que llega a 

tierra extranjera y se casa con la hija del rey. En las historias del tipo de 

San Jorge o Perseo el rey es viejo o sufre de una herida misteriosa que
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simboliza Ia impotencia sexual; el pais que gobiema es un pais 
desolado, con principios de simpatta magica, y esta asolado por un 
monstruo marino por Ia misma razon. E1 heroe mata el monstruo y 
heredael reino" (1963; 100).

Era guztietara, Hariztia poemako heroia indarge agertzen zaigu, 

hurrengo poemetan hartuko duen indar eta kemen gaingizakiaren aldean 

kuxkur eta errenditua. Elioten "Sweney agonist’’ (Eliot, 1991: 49, 60) 

bezala, ahulduta agertzen zaigu, eta horregatik pairatzen du bi animaliek 

sofiiarazten dioten infemua: "koba sakonetik irten duen sugeak/egunero 

dizkit moztatzen bost erpeak" (M.b., 191). Arraina iristearekin batera, 

ordea, askatasunaren brintzak ere iritsi dira Hariztiako heroiarentzat:

"Bere aginekin eman zidan dolore, 
kolore denetan: gorri, beilegi, more, 
ikusten bainizkion begi biribilak, 
guztiarekin, bere hegal zimelak 
ebaki zizkidan tenorean kordelak, 
geldiro libraturik nire orkatilak" (M.b., 192).

Arraina elementu anbiguoa da oso poema honetan; izan ere, batetik 

torturatu egiten du heroia, bestetik askatasuna dakarkio. Hori bai, azken hau 

gerta dadin, beste animaliekin batera50 heroiak hil egin beharko du arraina.51 

Batetik, beraz, inferauko tortura giroan dabil heroia; bestetik, berriz, infemu 

horretatik ihes egiteko ahalmena emateko gai den elementua da arraina,52

50 Gogoratu, bestalde, Danteren poeman, Infemuaren hasieran, hira piztia agertu 
zitzaizkiola protagonistari.

51 "Pour ailleurs, la forme meme du poisson rappelle la forme du phallus et laisse 
certainement entendre ici que la castration symt»lique caus<5e par le serpent/dragon, surgi des 
profondeurs de la terre et de la nuit, va prendre fin, que Joane a pass^, avec succes, la premiere 
eprem'e et qu'il recouvre sa qualitd de male" (Arkotxa, 1993; 95).

52 A. Arkotxak ere jaso du tortura edo kastrazioaren errituala: "Nous avions deja note 
dans Hariztia la mutilation rituelle que subissait le heros significativement mordu par Ie serpent 
chtohien, nous remarquons cette fois qu'un rituel similaire apparaltra, de façon beaucoup plus 
evidente, dans le chant B10. Anticipons legerement sur les evencments pour indiquer seulement 
que le parallelisme entre I'epreuve enduree par Joane et la Passion enduree pour le Christ sera la
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Bigarren hari honi tira egingo bagenio» goragoko ahapaldian agertzen diren 

koloreak aztertzen jarri beharko genuke: goni, beilegi eta more. Hiru kolore 

horiek Espainiako Bigarren Errepublikako banderaren koloreak dira. 

Arrasto horri jarraituz, hurrengo asoziazioak esaten digu, Errepublikaren 

eguna noiz ospatzen den: apirilaren 14an. Zergatik dio Eliotek "April is the 

cruellest month?" (Eliot, 53). Negutik udabenirako igarotze edo sasoi 

erditzearekin batera, Mendebaleko kulturak badu beste arrazoirik horrela 

izan dadin: Kristoren heriotza. Ez ahaztu, bestalde, Bazko53 igandean 

ospatzen dela Euskal Herrian Aberri Eguna. Lore-mendiako naturaren 

berpizkunde eta negu antzuaren heriotzarekin batera, udaberria dator, 

Errepublika errenditu baten infemualdiaren ondoren, berpizkundearen eta 

amets gogo-betearen garaitza dator:

"Baratz honetara atzo nintzen etorri,
Kolore guztiak, beilegi, more gorri,
lilietan zaizkigu agertzen hemendik" (M.b., 204).

consequenee naturelle de toute une constellation d'images dont l'arbre est le eentre" (Arkotxa, 
1993: 121).

Arbolaren balio sinbolikoaren hausnarketan ere, ez datoz bat Arkotxaren bidea eta nirea. 
Oraingoan ere, bere lan guztian zehar metodologikoki egin ohi duen gisa, arbolaren maila 
arketipikora joan zaigu Arkotxa. Hariztiako Arbolatik, gurutzeko arbolara. Eta, egia da, maila 
sinboliko batean zilegi dela halako parekotasunik. Honetan ere, Arkotxa Durand-en jarraitzaile 
dugu.

Nire bidea bestelakoa da. Ohartua nago, halere, arbolaren inguruan egindako ibili- 
ingura luzea dugula Maldan behera: hasi Hariztian heroiaren borondatez landatu den 
arbolarekin, eta poemaren amaiera aldera Paradisuko arbola birsortu berriarekin bukatu.

53 "La pascua representa el final de un largo periodo de simbolismo religioso en el que 
se pensaba que 'un dios agonizante', un espiritu que representa la fertilidad de la Naturaleza, 
movia y resucitaba de nuevo, normalmente en una fiesta de tres dfas. La informaeion sobre los 
cultbs de Adonis, Atis, Osiris y otros, coleccionados en The Golden Bough, de Frazer, es citada 
por Eliot en Ias notas. En estos ritos se asoeiaba una rosa roja o purpura con Ia sangre del dios: 
esto aparece en los jacintos de The JVaste Land' (Fiye: 1963: 95).
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Hariztiako gatazka-zelaian sofrikario izan diren koloreak, argiaren 

eta garaitzaren eredu gisa haizatu dira Lore-mendian.

Horra, berriz ere, Frye-ren interpretazio sinbolikoa, betiere Elioti 

buraz ari zaigularik:

"E1 fondo esta constituido por un mito de la Naturaleza, el paso del
inviemo a la primavera, del mar y de la nieve a ia lluvia primaveral, de 
!a edad avanzada a la juventud, la belleza durmiente despertada por un 
prineipe encantador. Pero si el monstruo es el inviemo, el heroe ha de 
entrar en el y salir de el, como Jonas en la BibJia, ha de morir y renacer. 
No hay monstruo en Eliot, pero hay vestigios de sus fauces abiertas en 
las referencias a Ias 'fauces muertas de la montaña con dientes cariados' 
(gogoratu Maldan beherako *bere aginekin eman zidan dolore') (...) 
Con el tema de la muerte y de la resurreccion la historia del matador 
del dragon se firnde con la historia del dios muriente" (1963: 100). 

f

Oso anbiguoa gertatzen da, baina, arrainaren irudia, bi alderdi 

kontrajarriak biltzen dituelako bere baitan. Gure asoziazio hariari jarraituz, 

pentsa liteke, modu sinboliko batean, eta gainera sinbolo ilaun eta nahasien 

artean Espainiako Guda Zibilaren ondorioak ere ez ote zituen poetak 

testuaren matazan bilbatu: Errepublika errenditu bat, eta bururik altxatu 

ezinean legokeen Euskal Herria Infemuko indarren menpe. Zerk 

zilegiztatuko luke horrelako interpretazio bati ere amasa uzten hartzea? 

Hariztia poema berean agertuko zaigun Arbola litzateke gure interpretazio 

honi babesa emango liokeen elementu sinbolikoa.
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Hariztiako basamortuan honako hau da Arbolaren egoera:

THE WASTE LAND MALDAN BEHERA

"(...) what branches grow

(...)

and the dead tree gives no shelter" (Eliot, 53)

"arboia adar-gabeen parea naiz" (M.b., 190)

" ( .)  zer kimu sortzen da 

(...)

eta zuhaitz hilak ez du babesik ematen" (1983: 128)

Heroiaren ekintza borondatetsu eta kementsuaren bidez arbolari 

odol-bizitza eman zion:

THE WASTE LAND MALDAN BEHERA

"(...) What have me given?

My friend, bood shaking my heart" (Eliot, 68)

"(odola) bihotzetik ugari atera nuena" (M.b., 192)

"(...) Zer eman dugu?

Adiskide enea, odola ene bihotza eragiten" (1983: 150)
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Hariztiatik Lore-mendiatm.no, ”urte beteko amegazioa" (M.b., 205) 

sofritu behar izan du naturak, sasoien joan-etorri horretan:

"That corpse you planted last year in your garden,
Has it begun to sprout? Will it bloom this year?
Or has the sudden frost disturbed its bed?" (Eliot, 55)

("Igaz zure lorategian landatu zenuen gorpu hura,
Hari al da kimatzen? Aurten loratuko ote da?
Ala ustekabeko ihintzagarrak54 hondatu zion ohantzea?"

Eliotek ere honela zioen The Waste Landm: "You gave me hyazinths 

first a year ago" (57) ("Duela urtebete eman zenizkidan lehenengoz 

hyazinthoak”) (1983: 128). Bai, Loramendiarekm loratu da: "Armenda 

loratuen parea naiz orain" (M.b., 204).

Beraz, badakigu jada, arbolaren Ioratzeak bizitzaren emaltzea 

irudikatzen duela, baina beste mailako sinbologiarik besarkatzen al du 

arbolak gure kasuan?

Bistan da, "arbola adar-gabea"k (M.b., 190), gero heroiak bere 

baitatik ateratako odolaz zipriztitzen duenak, alegia, baduela zer ikusirik 

euskaldungoaren sinbolo den arbola bedeinkatuarekin. Horra zer idatzi zuen 

Arestik Godalet-Dantza poemaren giltzarrian:

"Eta badira orain mila eta ehun urte, Iainkoak iar zezanetik bere 
herririk maiteenaren (Maite ditunak zigortzen ditu Iainkoak. Berak 
esana.) Zuhaitza den sinboloa. Bertutez berpiztu zen Bildots

t

34 C.f. Hariztia: "Gaueko izotzak /  arantz zorrotzak I mertxiketan sartu ditu" (M.b.,
193).
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iainkotiarra, Bertutez darraio oraino zutunik, gerla tamalgarri baten 
ondoan ere (bertutez, mirariz) Haritz gizatiarra" (Aresti 1, 1986; 13).

i

Beraz, nire lanari ezarritako muga metodologiko batzuen ondorioa da 

honako bide hau: Maldan behera > Eliot, Maldan behera > Arestiren beste 

poesia lanak, The Waste Land > intertestualitatea.

Auirerago Gemika-ren eta Picassoren aipamenak agertuko zaizkigu; 

eta, horiekin batera, beste guda bateko lekuko aipagarriena: Goya. Haren 

Maiatzaren 2ko fusilaketaren oihartzuna ere testuak eskaintzen dituen 

irakurketaren mugen barruan bil daiteke.55 Beraz, hiru kolore, hiru piztia eta 

hiru urteko guda. Maila tematiko batean, elkarren alboan joan daitezkeen 

elementu horiei, maila sinbolikoago batean Jesukristok infemuetan 

iragandako hiru eguneko epealdia gaineratu behar litzaieke.

Azken finean, Arestik darabilen iruditeria ez al da Lizardik ere, bere 

poeta kuttunak, erabiii zuen berbera? Izan ere, sasoien joan-etorriaren 

metafora unibertsala baita, ba al dago lekurik irudi horrekin poesiarik egin 

ez denik? Lizardik honela irudikatu zuen etorkizun itxaropentsua:

"Orain eguzkiz yautzi zan 
asaba zaarren baratza; 
ordun, zuaitzak igaliz; 
ordun baratza leeneratu zan 
mugak berriro zabaliz.

Ta leen ikusi-gabeko 
zuaitz berri bat zegoan

55 Hauxe da Judizioa deritzan poemako lehen ahapaldia: 
"Arima penatuak afusilatuko 
dituzte arratsaldean. Eta belaunbiko 
Goya miragarri bat kemen gabe dago; 
eta bere kapela zuen erauntziko 
burutsikbalego..." (hf.b., 2\%)
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erdian, guzien buru...
Aren gerizak erri-baratzak 
ezin-ilkor egin ditu."56

Eremuko heroiaren eta Jesukristoren nekaldi/desertualdiaren solasa 

atergabea da Hariztian57 hasi eta Lore-mendiat&mo. Horixe da, ordea, 

Jesukdstoren hiru eguneko infemualdia: Hariztiatik Lore-mendiatamo 

egiten den ibilialdiaren oinarri sinbolikoa. Aurrerago aztertu ahal izango 

dugun bezala, hira dira Hariztiañk Lore-mendiarñ igarotzen diren egunak. 

Infemualdi eta negualdi sinboliko baten fresko oparotzat har daiteke guztia. 

Eta, Jesukristoren pairamenak eta berpizkundea une honetan, Hariztiako 

poema honetan hain zuzen, aipatzea ez zait inondik ere gehiegikeria 

iruditzen. Izan ere, kontuan hartu beharrean gaude Jesukristoren inguruko 

pasadizo eta nekaldiak direla poemaren ardatza. Eta ardatz horren inguruan 

sortu eta garatutako asoziazio eta iradi sinbolikoez ehundutako poema 

dugula Maldan behera. Dantek ere, hira egun behar izan zituen infemutik 

Paradisura zeraman bidea betetzeko.

Hona zer dioen N. Fryek:

"E1 viaje de Dante a traves del infierno comienza en la tarde del 
Viemes Santo, y emerge en la otra parte de la tierra el Domingo de 
Paseua por la mañana. Asi, su viaje se acopla dentro del ritmo de tres 
dias de la redencion, en que Cristo es sepultado el Viernes por la tarde, 
desciende al infiemo el sabado y resucita el domingo por la mañana. De 
manera semejante a lo que ocurre en la primera seccion de The Waste 
Land, The Brial of the Deed'" (1963: 94).

56 X. Lizardi, Okrkiak, Donostia, Erein, 1983, 195-196.
57 Zantzuak;. "Barautan", "ken hadi hemendik", "Nire ezpainetan dagoen ur gazia /  

oraintxe kentzeko, egin zaidala grazia" (ib„ 191).



Horra, Eliot gogoan, zein konklusiotara iristen den Frye:

"Otro monstruo es matado por Jesus en su victoria de Pascua sobre la 
muerte y el infiemo: el leviatan del Antiguo Testamento, un monstruo 
marino que es el mar, en cuanto que es la muerte y el infiemo, y 
tambien el maligno, la serpiente del Paraiso, que se describe en The 
Rock como "la gran serpiente en el fondo del abismo del mundo". En la 
Biblia, ella o un monstruo semejante se identifica tambien con el reino 
de la tirania, Egipto, Babilonia y la ciudad fenicia de Tiro. Asi, el 
mundo necesitado de redencion ha de concebirse como prisionero en el 
vientre del monstruo, adonde desciende el Mesias, como Jonas, para 
librarlo. (...) EI mundo a redimir esta simbolicamente bajo el agua lo 
mismo bajo tierra, lo que da pie al simbolismo del pescar en los 
Evangelios, estableciendo un parentesco con el "rey pescador" del 
romance. E1 rey pescador de Eliot, sentado melancolicamente en la 
ribera al final del poema con la 'arida Ilanura' detras de el..." (1963: 
101- 102).

Nik atal honetan, aurreko lan interesgarri guztiak estimu handitan 

hartu ondoren, Eliot-en eragin zuzen eta zeharkakoei arreta berezia jarri 

nahi nieke. Izan ere, Eliot-en The Waste Lartdek Maldan behera poeman 

izan duen eragin zuzena handia baldin bada, nago ez dela izan ahulagoa 

zeharkakoak izan duena. Zeri deitzen diot zeharkako eragina? Bada, Eliot- 

en poeman zantzuak besterik ez liratekeen zenbait intuizio, eta Arestik

gerora garatu egin dituenak. Alegia, intuizio horien jatorria Elioten poeman
i

legoke, Eliotena litzateke aurkikuntzaren iturria, edo beste modu batera 

adierazita, Eliotek zabaldutako bideetatik dihardu Arestik.

Irudipena dut badirela Maldan Behera poeman zehar irudi asko, oso 

zailak liratekeenak azaltzen ez bada ritualizazioaren eta majiaren iturrietan 

arretaz begiratuz. Alde hoiretatik laguntza bikaina eskaini didan liburua da 

gorago aipatutako Frazerrena. The Golden Boughen orrietan aurkitu dut,

63



esate baterako, Haritzari buruz orainartean inon irakurri ezin izan ditudan 

moduko azalpenak. Honela zioten Maldan beherako bertsoek:

"Haritz bedeinkatua 
adoratu nuen 
Nire belaunak 
lurreanjarri 
nituen.
Ordu hartan 
nik eznekien 
zerk iharrosi 
ninduen.

; Haritz bedeinkatua
adoratu nuen" (M.b., 192).

Eta, zer egokiago, lerro horien muinera iristeko, Frazerren azalpenak

baino:

'"Tenplu' adierazteko hitz teutoniarrak aztertzean, Grimmek dio 
beharbada germaniarren artean jainkotegirik zaharrenak basoak izango 
zirela. Nolanahi ere den, zuhaitz-gurtza ondo frogatuta dago ariar 
enborreko europar familia handi guztietan. Zelten artean, ezaguna da 
druidek haritza gurtzen zutela, eta badirudi jainkotegi izendatzeko hitz 
zaharra jatorriz eta esanahiz latineko nemtts hitzaren berbera dela (...), 
denek batera gurtzen zutela zuhaitz hori, eta haien sorlekua hariztiz 
estalitako lurralde bat izan behar zuela" (G. Frazer I, 1995: 166).

Ez dezagun ahaztu T.S. Elioten saio libururik ospetsuenaren titulua: 

The Sacred Wood (Baso Sakratua, 1920an argitaratua). Danteren eta 

Virgilioren iturrietan dago, ziur asko, titulu horren zergatia, Frazerren The 

Golden Boughena ere baden iturrian: Virgilioren Eneida. Horregatik zaigu 

hain oparoa Frazer, Erroma aurreko, garaiko eta ondorengo naturaren eta 

Jaiñkoen inguruko deskripzioetan. Arestik izan zuen, zalantzarik gabe, non 

ilustratu:
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"Haritzaren adarrak 
mugituz biziro, 
aita nirea 
balitz bezala 
emaro, 
behar nuen 
bendizioa 
partitu zidan 
luzaro.
Haritzaren adarrak, 
mugituz biziro" (M.b., 193).

Bertso horien ondoren Arbolarena da hitza, eta heriotzak, orakulua 

bailitzan, eremu latz eta antzu hartatik alde egiteko bidea seinalatzen dio.

Hona Frazerrek gaineratuko lukeena:

"Zuhaizti sakratuak arruntak ziren antzinako germaniarren artean, eta 
zuhaitz-gurtza apenas desagertu den haien ondorengoen artean gaur 
egun arte. ez ziren kristautu ia hamalaugarren mendearen 
azkenera arte. Batzuek haritz nabarmenei eta beste zuhaitz itzaltsu 
handi batzuei egiten zieten adei, haietatik erantzun orakularrak jasotzen 
baitzituzten. (...). Haizeak hostoak murmur jartzen dituenean, 
bertakoek izpirituaren ahotsa dela jotzen dute; eta inoiz ez dira 
pasatzen zuhaitz hauetako baten ondotik burua adeiki apaldu eta haren 
atsedena urratzeagatik barkamena eskatu gabe" (G. Frazer I, 1995: 
166).

Arbolak bere gurtzaile edo sazerdoteari zuzendutako aginduetako bat 

guztiz aipagarria iruditzen zait: "Senda luzea har ezazu, begiratu gabe 

atzera."58

f

58 Horra Frazerrek zer duen horri buniz: "Animalia emakumeek eramaten dute ibai 
ertzera, eta hura zeharkatuz beste aldera, eta han mortuan uzten dute noraezean piztiek jan
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Oraingoan, Prelude a la musique de la dance (.Egan, 1986: 98), 

1954-1955an idatzia eta J. S. Martinek argitaratua, ekarriko dugu gure 

esparrura. Prelude a la musique de la dance horretan hiria utzi eta 

desertuko bideari ekiten dion pertsonaia baten istorioa kontatzen zaigu.

"Sarr nendin ene etxean, ilhun eta armarme-sarez eta hautsez beterik 
zegoen nire etsean, eta nehori ezer esan gabe, lot nitzan ene liburuak, 
harr nezan orduan nuen ianzki apurra, eta arbuiozko keinu atzipekorr 
batekin ene ezpain bihurrietan, padurarantz ihoaten den bideari ekin 
niezaion...

Bideko herrixka zorrotzetan behaztopatzen nintzen artean, nire 
hauzoen soak nituen nabaritzen, nire lepoan, iltze-mailuaren azpian, 
gabiaren azpian, zerraldo beltzeko zur-oletan sartzen den iltze bat 
bezala... finkaturik,59 nola baita ezarri Iainkoaren kopeta ukigaitzean 
gizonaren asturuaren prolemata.

—Zoro da; bai, zoro. Egitan du alde bere familietarik, gutiziatu ahal 
dezakeien onura eta probetxurik desiragarriena eskeinten 
draukotenean. (...)
Irauten dut bidean, ebilten eta ebilten,..." (Aresti 6, 1986: 98-99).

Eremuko bakartasunera erretiratzen edo ihes egiten du ipuin poetiko 

honetako heroiak. Aurrerago ikusiko dugun bezala, Jesukristo, Zaratustra 

eta Elioten irakaspenak bere baitan dauzkajada ahots poetiko horrek.

Interesgarria da, ordea, gorago ikusi dugun Tiresiasen mitoaren 

antzera, bertso horrek guztiz ezaguna den beste mito baten oihartzuna 

dakarkigulako. Orfeoren mitoaz ari naiz, hain zuzen. Bai Tiresiasen

dezaten. Gero emakumeak isilik itzultzen dira, atzera begiratzeke; begiradatxo bat cgingo balute 
atzealdera, zeremoniak ez omen luke ondoriorik" (G. Frazer II, 1995; 225).

59 Horra Lizardia poemako Iehen ahapaldian ere agertzen zaiguna: "Senda erpinetik 
hartu nuen bidea; sentitu nuen han lepoan ingudea, baina eznuen bihurtu bururik atzera" (M.b., 
195).
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istorioak bai Orfeorenak, iturri bera dute aspaldiko mendeetan: Ovidioren 

Metamorfosiak. Orfeoren amorante kuttuna, Euridize, suge batek ziztatuta 

hii da. Euridize Hadesera jaitsi da. Eta bertaraino iritsi dira Orfeo 

kontsolaezinaren negarrak. Hain zen handia Orfeoren sofrimendua non 

Hadeseko jainkoak berak ere kupitu egin baitziren. Euridize Hadesetik 

ateratzeko Orfeok baldintza bat bete behar zuen: Euridizeren aurretik 

abiatuko zen eta Hadeseko ateak zeharkatu baino Iehen ezingo zuen atzera 

begiratu. Lizardiako atalaren lehen ahapaldiak ere horren berri ematen digu: 

infemu imajinario batetik mundurako urratsa ematean, "ez nuen bihurtu 

bururik atzera" (M.b., 195).

Egia esan, ez darabil Arestik Maldan behera poeman Antzinate 

klasikotik jasotako erreferentzia mitologiko askorik. Gure azterketa honetan 

Esfmjearena eta Orfeo aipatu ditugu, erreferentzia mitologikoen artean oso 

ezagunak. Tiresiasena Ediporen zikloan agertzen zaigu, eta gainera Arestik 

oso eskura aurkitu zuen Elioten poeman. Horrekin batera gaineratu behar 

da, poeta batengan nahiz irakurlearen eta kritikariaren baitan ezinbestekoa 

dela asoziazioaren bidea. Harira itzuliz, Hariztia poeman ba al dugu 

Orfeoren istorioaren inguruan ehuntzeko moduko elementu gehiagorik?

Beharbada badago bertso bat maitalearen heriotzaren oihartzun izan 

daitekeena: "eta maitalearen gorputz usteldua" (M.b., 191).

Izan ere, honez gero esan beharrik ere ez dago, Hariztia poema hau 

Lur Eremua dela eta Infemua ere badela: "Batzutan diotsat ilunpeko 

jaunari" (M.b., 191). Hariztia poema Lore-mendiaren erabateko inbertsioa 

da. Gainera bi poemen artean paralelismo handiak daude, ez bakarrik 

formalak, baita mamizkoak ere. Hori bai, betiere inbertituak dira guztiz.
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Leon Bloyk esango zukeen moduan, mundu honetako gozamenak infemuko 

oinazeak lirateke, alderantziz ikusita ordea, ispilu batean ikusiak bailiran.

Frazerren laguntzarekin Hariztiako arbolaren nondik norakoak

aztertzera jarri naiz, baina arbolaren beraren sorreraz ezer gutxi esan dugu 

orainartean:

"Hiru gorputzekin egin nuen arbola 
sikuari, gero, eman nion odola, 
bihotzetik ugari atera nuena.
Arrainen hegalak ziren bere sustarrak,
arrano zurien lumak ziren adarrak,
eta bere tronkua sugeen buztana." (M.b., 192)

Seguru asko Maldan beherako ahapaldirik ilunenetarikoen artean 

gaude, Gorago idatzi berri dugun ahapaldian ("Hariztia" saila, 12.a/13.a), 

aurreko bi ahapaldiekin batera (11.a eta 12.a), sail honetan jaso diren 

bertsorik zailenak biltzen dira. Zaila esatean, interpretazioaren ikuspegitik 

hitz egiten ari naiz. Oso zaila da zehazten honako hau edo harako hura den, 

edo hau edo beste sinbolizatu nahian dabilen poeta. Auziari bizkarra 

emateko modurik dotoreena honako hau izango litzateke: iniziazio borroka 

baten aurrean gaude, eta heroiak, ohorezko titulu hori eskuratu ahal izateko, 

nahitaez igaro beharra dauka froga hori. Bachelard, Jung, edo G. Durand-en 

bideari on deritzotenek erraza dute hemen. A. Arkotxak ere bere tesian 

halaxe egin du. Gure interpretazioa ere motz geldituko da, baina saiatuko da 

metodologikoki onartutako arau eta bideei leialki eusten. Egia da, baina, 

erritualizazioaren adibide bat delakoan gaudela. Hori bai, erritualizazio 

horrek naturaren emankortasunean edo antzutasunean ditu bere bi muturrak. 

Alde honretatik lehia berean ari gara "Hariztia" sail osoan zehar: nola 

bihurtu emankor lur lehorra, Eta horretarako, Eliotek halaxe aginduta, behin 

eta berriz gida-liburu bihurtu dugun Frazerrengana jo dugu:
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"Beste urrats bat Klaudio enperadoreak eman zuen, zuhaitz 
sakratuaren frigiar gurtza, eta beharbada Attisen errito orgiazkoak ere 
bai, Erromako erlijio ofizialari erantsi zizkionean. (...). Eta ez zen 
bakarra odol-sakrifizioa egiten..(...).., harik eta, asalduraren eroaldian 
eta minik sentitu ere egin gabe, beren gorputzean ebakiak egiten 
zituzten buztinontzien puskez edo labanez, aldarea eta zuhaitz sakratua 
odolez zipriztintzeko" (Frazerl, 1995: 459).

Eta aurrerago honela dio Frazerrek:

"Aldi berean, odoletan dauden bi gizonek lumatxak jaurtitzen dituzte 
eskutadaka, eta batzuk gorputz odolduei itsasten zaizkie eta 
gainerakoak airean hegaztatzen dira. Odolak euriarena egiten omen du, 
eta lumatxek hodeiena" (ib„ 109).

Beraz, garbi dago Frazerren ustetan, pasarte gehiagotan ere gauza 

bera azaltzen duen bezala, odola isurtzeak, zentzu majiko batean, euria 

erakartzeko asmoarekin zuen lotura zuzena. Eta guk badakigu Hariztiak 

duen premiarik larriena ur falta dela: landatu duen arbola sikuak (M.b., 13) 

edo gorpuak, ura ezinbestekoa du emalduko bada. Ahapaldi horrek guztiak 

Elioten The Waste Landeko bertso baten oihartzuna dakarkit irakurtzen 

dudan bakoitzeari:

"That corps you planted last year in your garden",
Has it begun to sprout? Will it bloom this year? (Eliot, 55)

(Iaz zure lorategian landatu zenuen gorpu hura,
Hasi al da kimutzen? Aurten Ioratuko ote da?) (1983: 130)

Galdera horri erantzuteko sasoien gurpilean aurrera jo beharra dago 

eta Lore-mendiara. iritsi. Badirudi, naturak bere emaltze-hiltze gurpil
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atzeraezinean Lore-mendiara. garamatzala, basamortu eta lur antzu zena 

baratze eta lur emankor eta oparo bihurtuz, Baina ez gaitezen aurreratu.

Zerbait erants al dakioke animalien zatiekin eratu duen arbolari? Zein 

irizpide asoziatibori jarraituz antolatu du poetak gisa horretako arbola? Zein 

imajinario irizpideri jarraituz? Begiek agintzen ziotenari bakarrik jarraituz 

irits daiteke horrelako banaketa batera? Ze, sinbolikoki edo Mendebaleko 

kulturan aspalditik datorren iruditeri usadioari jarraituz eratu izan balu 

poetak, sugeak arbolaren zuztarretan egon beharko luke. Baina ez beti, 

zeren egia da arbolari kiribilduta ere, Genesiko arbola berari lotuta alegia, 

ezaguna duela sinbolo hori Mendebaleko kultura kristauak. Sugearen lur 

propiala, ordea, lurra da; lurraren azpiak direla gaineratuko bagenu, are 

zuzenago ibiliko ginateke. Zaratustrarentzat ere lurreko animaliarik 

zuhurrena omen sugea. Sinbolika kristauan infemuko indarren aliatua da 

beti. Lur azpiko ilunetik altxatu eta argira, jainkoaren jabetza litzatekeen 

esparrura, abiatu ohi da sugea, Frazerrek ere jasotzen du bere majia eta 

erlijioari eskainitako liburu eder horretan bestelako erritualizaziorik:

"Narrasti horietako baten larrua esekitzen dute, isatsa behera duela, 
herriko plazako zuhaitz garaienetik, urteroko zeremonia batean" (G. 
Frazer, 1995: 147).

Kontua da badugula Arbola. Heroiaren borondateak sortutako 

emaitza da arbola hori. Arbola fundazional horrek, haritz bedeinkatu horrek, 

badu asoziazio mailan loturarik Arestik berak egingo duen bidearekin ere. 

Izan ere zer da Hariztiaf Aresti bera jaio den sorterria? Horra Maldan 

behera idatzi zen garai beretsuan idatzitako Bizkaitarra IV- ko bertso hauek:

''Katigu neuken ekatxa
Area peko sustar sakonak
egin nabenak aretxa." (Aresti 1, 1986: 63)

70



Baina nola lortu du hori? Nondik datorkio, baina, gurariak galdurik 

eta "gizona zen emazte urrikarrP genuen heroiari ekintza hori burutzeko 

kemena? Zeren Hariztiako 6. ahapalditik aurrerantzean heroiari buruz 

dauzkagun berriak, ezindu eta errenditu bati buruzkoak dira:

"Haitz gorri60 beltzetik datorren arranoak 
moldegazki lotzen dizkit anka-besoak, 
eta laket bizian etzaten da lotan.
Koba sakonetik irten duen sugeak 
egunero dizkit moztutzen bost erpeak; 
hegaztinari zaio hurbiltzen narrasten." (M.b., 191)

Batzutan diotsat ilunpeko jaunari;
Pozetan negarrez, doloretan kantari, 
gizona zen emazte urrikarria nauk.
Nire ezpainetan dagoen ur gazia 
oraintxe kentzeko, egin zaidak grazia:
Ezin paira nitzake premia gogor hauk.

Bere aginekin eman zidan dolore, 
kolore denetan; gorri, beilegi, more, 
ikusten bainizkion begi biribilak 
gutiziarekin, bere hegal zimelak 
ebaki zizkidan tenorean kordelak, 
geldiro libraturik nire orkatilak.

Eta indarrarekin eman zuen bizia.
Nire sabelean mendekuzko zuzia 
izar baten moduan izeki zitzaidan.
Nire etsaiak zeuden lekurantzajoan nintzen;
biak nituen hil, eta eguzki-brintzen
edertasun zabala argitu zen nigan.61 (M.b., 191-192)

60 Honela dio ArkoLxak bertso horiei buruz:
"L'evocation du rocher rouge renvoie sans nul doute, a I'origine, au desert evoque par 

Ezechiel dans la vallee des orsements" (1993: 92).
Kontua da iradi hori The Waste Landckoa dela, eta oin-oharretae Eliotek argiro azaldu 

zuela nongo iturrietatik ibili zen: Ezekiel profetaren iradikazioetan. C.f. Aldekoak 
(Argitaragabea: 65) kordelak eta Ezekiel elkarren ondora ekartzen zituen.
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Hariztiako 8. ahapaldiko lehengo bertsoak dio arranoa eta sugea 

kontalari poetikoaren lagunak direla. Sail bereko 6. ahapaldiak, ordea, 

bestelakorik adierazten digu, ezen sugeak egunero jaten baitizkio heroi 

makalduari bost erpeak. Beraz, gutxienez aurrera genezake Zaratustraren 

mendiko lagunen motiboa beste nahasiago batzuekin batera agertzen zaigula 

bertso honetan, Kristoren gurutze inguruko pairamenarekin, besteak beste:

"Nire ezpainetan dagoen ur gazia
oraintxe kentzeko, egin zaidak grazia:
ezin paira nitzake premia gogor hauk." (M.b., 191)

edo,
"Hermita eroria, hobietako lauza." (ib., 191)

edo,
"bihotzetik ugari atera nuena" (odolaz ari zaigu) (ib., 192)

Gauzak horrela, ezin ukatu poemako kontalariaren ahotsean eta 

egoeran. Jesukristoren sofrikarioa eta nekaldia gogorazten digun 

imajinarioa.

Galdera honako hau litzateke: zergatik ari da sofritzen Hariztiako 

protagonista hori? Poemaren testuingurua aintzat hartuz gero erantzuna bat 

eta bakarra da: lehortea eta antzutasuna lirateke arrazoiak. Gauzak horrela, 

esango nuke euria erakartzeko erritualizazio baten aurrean gaudela. 

Gatozen, berriz, Frazerren hitzetara:

61 Honela dio A. Arkotxak bere tesian; "Nombreaux sont dans ces vers les termes 
appartenant au mSme champ semantique: la lumiere. Images de la torche (C.f. chant EIS), de 
l'&oile, du soleil, verbes bruler, s'illuminer. L'expression m&haphorique 'et la grande beaute/des 
rayons du soleil s'illumina en moi', marque le renouveau de Joane et fait apparaltre le soleil 
comme una puissance bienfaisante qui a vaincu les forces malefiques des tenebres. Joane est un 
homme bebout, il n'est plus attache et humilie, il est, a ce moment du recit, tel le 'Christ sol 
salutis' (Durand, 1978: 167). II y a, par consequent, un isomoorphisme evident entre le soleil et 
l'humane victorieux" (1993: 96-97).
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"Alde honetatik, erregearen herio-epaiari bide ematen omen dion 
ezaugarria oso adierazgarria da: bere emazte ugarien sexu-grinak ase 
ezin dituenean; bestela esan, partez edo osorik bere askazia ugaltzeko 
gai izateari utzi dionean, heltzen zaio hiltzeko eta ondorengo 
indartsuagoari lekua uzteko ordua. Erregea hiltzeko ematen diren beste 
arrazoien aldean, beste honek zera iradokitzen du, gizonen, ganaduen 
eta uztaren emankortasuna erregearen sormen-indarraren menpe 
dagoela sinpatiaz, hala non indar horrek erabat huts egiteak gizon, 
abere eta landareetan ere pareko hutsegitea lekarkeen, eta horrenbestez 
berandu baino lehen bizitza osoaren iraungitzea ekarriko lukeen: bai 
gizonena, bai abereena, bai landareena. ” (Frazer I, 1995: 362)

Ez al dago Hariztiako protagonista —"Nire gurariak galdurik", "nire 

arima dago mirari baten zain"— Elioten The Waste Landekoaren egoera 

animiko beretsuan?

"By the waters of Leman I sat down and wept (...) 
whiie I was fishing in the full canal (...)
Musing upon the king my brother's wreck
And on the king my father's death before him." (Eliot, 60)

(Lemango uren bazterrean eseri nintzen negarrez (...)
Ni kanale uherrean arrantzan ari nintzen artean (...)
Ene anaia erregeren hondamendiaz eta bera baino lehengoko 
Ene aita erregeren heriotzaz gogoetan.") (1983: 137: 138)

Nor da, ordea, erregearen seme hori? Hona erantzuna:

"Eliot eoncibio el poema de acuerdo a la leyenda del santo Grial62 que 
Jessie L. Weston recoge en su libro From Ritual to Romance. En las 
notas que acompañan al poema, Eliot expresa personalmente su

62 Haserre-dantza ipuin poetikoan "zilharrezko kanderailuak" agertzen zaigu. Elioten 
estilora idatzitako oin-ohar batean adierazten zaigu Ihoannes Theologianoaren Apocalipsea edo 
Rebelazioneatikjasoa dela. T.S. Eliotek, The IVaste Landsn "sevenbranched candelabra"z mintza 
zaigu. Elioten kasuan Grialaren erritualetik jasoa da. A-faldan behera poeman "kandeletan ikusiz 
eulien hegalak" (M.b., 191) bihurtu zaigu.

73



agradecimiento a la señora Weston por haberle facilitado la idea para la 
estructura de la obra. E1 libro en cuestion trata sobre la conocida 
leyenda iniciatica y medieval del santo Grial, y de los ritos magicos de 
fertilidad que subyacen bajo su trama, siendo posteriormente absorbido 
por el ritual cristiano, La historia dice asi:

"Existio una vez un reino llamado La Tierra Baldia, cuyo rey quedara 
esteril como consecuencia de una herida sufrida durante el transcurso 
de una batafla en sus organos genitales. Simultaneamente, esta Landa 
Gastada que se extiende casi desde Burdeos a las cercanias de San 
Sebastian, se torao tambien esteril en analogia a la herida del Rey 
Pescador. La forma mas particular en que se manifiesta esta esterilidad 
es en la escasez de agua; las gentes sufren el azote de la sequia. Solo Ia 
llegada de un heroe puede acabar con este lamentable estado de cosas." 
(Avantos Swan, La Tierra Baldta: 28)

Arestiren poemako Hariztiako ahots poetikoak zera adierazten digu: 

"nire arima dago mirari baten zain." (M.b., 190)

Zer da, baina, bi poemetako bertso horiek hain gordin oihukatzen 

duten eskaria? Elioten kasuan berpizkundea da eskari horren izena. 

Izpiritualitate sendo baten eskaria da berea. Zibilizazioaren norabide baldar 

eta okerra aldatzeko modu bakarra atzean utzitako izpiritualitate iturrira 

itzultzea litzateke Eliotentzat zuzena. Kristautasun tradizionaletik 

Mendebaleak mendeetan zehar edan duen izpiritualitate erlijiosoaren 

eskaria da. Horregatik The Waste Landen agertzen diren Elizak daude 

hutsik, haize danbatekoen kapritxora. Soilik erlijioak eskain lezakeen 

sendotasun moralik ez dagoelako da amodioa ere antzua. Danteren garaitik 

aurrera gero eta noragabetuago dabil gizartea, horixe da Elioten mezuaren 

oinarria.

Elioten kasuan, berpizkunde hori gerta dadin, erregearen antzutasun 

sexualak desagertu egin beharko du; eta Arestirenean berriz, protagonistaren
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kemen eraberritu eta indarberrituak soilik ahalko du irauli, ahuldadeari 

amore ematearen ondorioz, protagonistak bizi duen egoera antzu eta 

agonikoa. Tenore horretan iristen da arraina, heroiaren lokarriak askatzen 

dituena. Arestik, 200 puntu izeneko poeman, badarabil lehendabiziko 

ahapaldietan gizakiaren antzutasunaren oihartzunik:

"Nire erresuma, handiaren herena.
Orain emanen nuke, lo-aldi baten truk (...)

Ukatu zidan bein, niri gizontasuna
Hautatu nau errege eremu batean
Leporatu zidan, zama horren astuna.

Lur eder honenjabe, egin nauenean
Ez nuen ikusi, hemen ezein arbola
Etzegoen urikan, hemengo lurrean." (Aresti 1, 1986: 166-167)

Arestirenean nahiz Eliotenean kemenak eta ahalmenek hartueman 

edo lotura zuzena dute naturaren eraberritze edo emaltzearekm, 

berpiztearekin alegia. Eliotek iturri antropologikotzat erabili zituen Frazer 

nahiz Weston anderearentzat, gaitasun sexuala korrespondentzia estuan 

dago naturaren eraberritzearekin. Horregatik dio Frazerrek buruzagien arte 

eta ahalmenik miresgarriena "Euriaren egile" izatean zetzala:

"Buruzagi batek euririk eragin ezin badu, ahal duen beste 
norbaitengandik lortu beharko du. (...). Horregatik, tribu horietako 
buruzagi gehienak eurigileak dira, eta herritarrei sasoia denean euria 
emateko boterearen araberako ospea izaten dute." (1993: 134)

Hain zen hori horrela, non erregea kateekin edo sokekin lotzen 

zituzten lehorte garaietan:

75



"Bere hegal zimelek
ebaki zizkidan tenorean kordelak,
geldiro libraturik nire orkatilak." (M.b., 192)

Gorago "Prelude a la musigue de la dance" (From "Suite des dances 

souletines et mixaines') ipuinaz jardun dugu. Godelet-dantza eta Haserre- 

dantzarekin batera lkustekoa da ipuin hori, guztiak ere Arestiren zuberotar 

sasoikoak baitira. Nietzscheren Zaratustra pertsonaiaren bakarzaletasuna eta 

hiriko jende arrunt baina krudelaren konpainiatik ihes egin beharra, norbere 

baita garatzeko lehen baldintza gisa dator ipuin horretan. Baina horrekin 

batera, begibistakoa da, baita ere, The Waste Land eta Elioten poesiaren 

igurtzia. Horra Eremuaz egiten den deskripzioa:

"Maurtuan ezkero, edireiten dut, uste nuen baino laketgarriago, 
gorkugarriagoa dela. Igeritan dut haren gelditasunean, haren 
eihartasunean. Ikazten naiz han eztagozin zuhaitzetako enborretarik, 
aspalditik ebagi diren adar kimudunetara igaitekotz, zumarr batek ezin 
iasan ditzakeien madari, marrabi, gerixe eta mertxike, umo, zorhi, gozo 
eta ezti batzuk dastatzekotz. Hau dut gonburua, mukarua." (Egan, 
1986; 99)

Garbi antzeman daiteke ere Zaratustraren eragin erromantikoa, 

desertura erretiratzea, benetako salbazioa han dago, desertuan, zibilizazioari 

ihes egite horretan. Ez da hori gehien axola zaiguna hemen. Nire hipotesia 

da, jada, ipuin horretantxe bertan umotzen hasi zirela, urte batzuk geroago 

Maldan behera poeman bilduko zituen irudiak eta imajinarioa. Esate 

baterako, kanpora ditzagun irudi hauek: "han eztagozin zuhaitzetako 

enborretarik, aspaldi ebagi diren adarr kimudunetara" (1954/55) eta "arbola 

adar-gabeen parea naiz ni" (1959). Eliotek, berriz, honela dio The Waste 

Landen: "... What branches g r o w . .And the dead tree gives no shelter" 

(Eliot: 53).
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Nire ustez, zilegi litzateke 1986an argitaratu ziren ipuin horien eta 

Maldan beheraka zenbait irudiren arteko konparaketa, esate baterako:

"PRELUDE A LA *kuSIQlJE DE LA DANCE" HARIZTIA

1

"Zerarren etorr hendin nire bakartegira? "Horko bidea gaitza dela,

Hemen eremuaren elkorrean egunaren ezta kamino zabala

zogorrian, gauaren hotzean, (...)
eztiagon aterperik. Basamortua

Zerarren etorr hendin? arantz-ortua

Gose eta egarri izaitekotz? laga zazu berehala

(...)

Ihoa, ihoa, laisterr, hadi itzul lehen-baino-Iehen, Etorri zinen haranetik

hire huriaren ugaritara, nire huria eta ugaria estrata luze batetik:

lehen zanetara, huria inguratzen duten zelaietara." orain zu zara itzuliko gauza guztiak utzirik (...)

(1986, 1954-55an idatzia)

Bihurtu zaitez haranera, 

hemen aspertu bazara.

Senda luzea har ezazu... 

zure gogoa 

ezta, gajoa,

itzuliko eremura." (M.b., 193)

Eremura "bustirik ene adatsa" (1954/55) iritsi da Arestiren heroia. 

Eliotek, berriz, "and your hair wet" (Eliot, 54) zioen bere poeman.

2.2.- LORE-MENDIA

Gure azterketarako balio digu ispiluaren jolasak. Hariztia eta Lore- 

mendia aurrez aurre jartzea litzateke egokiena, bien arteko harreman estuaz 

ohartzeko. Nik uste bi egoeren arteko oposizioa erabatekoa dela: infemuari 

paradisua kontrajartzen zaio. Horra zer dioen N. Fryek sinbologia mota 

horri buruz:



"Para los poetas con imaginacion religiosa hay tambien cielo e infiemo, 
las realidades paradisiacas y demoniacas que existen en la mezcla de lo 

bueno y de lo malo de la vida humana. E1 cielo y el infiemo solo 
pueden ser representados en poesia mediante imagenes de algo 
existente; de aqui que Ias imagenes de inocencia, el jardin, la primavera 
perpetua, la juventud etema esten mtimamente asociados con el cielo o 
paraiso, y las imagenes de experiencia repulsiva, el desierto, el mar, la 

prision, la tumba, con el infiemo. Pero para todo poeta que sigue esta 
estructura de simbolismo, incluyendo a Eliot, hay cuatro mundos, 
estando tan diferenciados como asociados el cielo y la inocencia, el 
infiemo y la experiencia." (1963: 74-75)

Beraz, egia da Hariztiak nola-halako infemu sinboliko baten aldeko 

hipotesia defendatzeko zantzu ugari ematen dituela aditzera: gatibutasuna, 

baraualdia, tortura... Alderantziz gertatzen da Lore-mendiarekm, nola- 

halako paradisu sinboliko baten inguruko zantzu ugari biltzen dituelarik. 

Gainera, urteko sasoien gurpilean dabil natura, bere heriotza eta 

berpizkunde sinboliko geldiezinean. Edo, alderantziz azalduz, naturaren 

etengabeko eraldaketa hori dugula imajinario poetikoan unibertsala den 

urtaroaren metaforaren altzoa. Ze, egia bada, maila desberdinetan koka 

daitezkeen irakurketak bil ditzakeela poema honek —hala nola lau poeten 

ezizenak kontuan harturik, euskal poesiari egin zaion omenaldia dela, edo 

euskal gizartearen aro desberdinen garapena dela...—, gure orainarteko 

azterketaren norabideari jarraituz onartu beharrean gaude naturaren 

eraldatzearena, sasoien joan-etorri etengabea alegia, funtsezkoa baita hori 

Lore-mendia poemarainoko ibilbidea uler dadin. Hariztiako hitz 

esanguratsuena "basamortua" eta "arantz-ortua" baldin bada, Lore-mendikoa 

ortua edo baratza izango da. Lehenengoa antzutasun, barau eta 

bakardadearen esparru naturala; bigarrena, berriz, oparotasun betearen eta 

txirula eta dantzaz girotutako alaitasunarena. Hariztiañk Lore-mendim 

beraz, "urte beteko amegazioa" igaro behar izan du naturak, sasoien
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gurpilean bizi den naturak utzi... Horra nola irakurri zuen N. Fryek hori 

guztia Elioten poemagintzan:

"Los poetas tienden a identificar, por metafora, los diferentes aspectos 
del movimiento ciclico de la Naturaleza. E1 inviemo, la muerte o la 
vejez, la noche, ias minas y el mar tienen entre si asociaciones hechas, y 
asi ocurre con la primavera, la juventud o el nacimiento, la aurora, la 
ciudad, la lluvia o las fuentes. La inclinacion de Eliot a la imagineria 
ciclica nos sale al encuentro a cada vuelta" (1963: 73).

Ikus dezagun nolako paralelismoak dituzten, hau da, nola bi poemek 

bata bestearen ispilu diren, nahiz eta ispiluak berez inbertituta itzuli bere 

aurrean jarritako irudia:

HARIZTIA LORE-MENDIA

Orain hemen nago, eremu latz honetan 

Nire gurariak galdurik, lur honetan 

arbola adar-gabeen parca naiz orain. 

(...)

nire arima dago mirari baten zain

Eztago zeruan egun hodei batere

Landare zekenak baitaduzka eremuak 

erratzak harean, haitzetan kalamuak

eta maitalearen gorputz usteldua

Orain hemen nago, Lore-mendi h o n e t a n ^  

Nire gogoetak eginik, gailurretan 

armcnda ioratuen parea naiz orain.

(...)

nire arima eztago miraren baten zain.

Hodci eta errainu guztiak urraturik

Arrosa politak, krabelin-liliak, 

orkideak eta gardeni-begoniak

uhin urrintsuok usteltasunajan du

63 A. Arkotxa ere ohartua zen bi poemen egituren arteko paralelismoaz, nahiz eta 
agerian egon egitara horien barruko mamia guztiz kontrajarria gertatzen dela: "La relation entre 
les deax fragments est evidente. Cependant, l'etat du heros est tres dissemblable dans l'un et 
l'autre po£me. Nous pourrions meme aller jusqu'a dire que tout oppose les deux fragments cites. 
La metaphore de I'amandier en fleurs est a l'oppos^ de cellc du desert aride. La dimension 
antithetique de ces images a pour fonction de souliguer les progres accomplis par le heros durant 
levoyage" (A. Arkotxa, 1993: 120).
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HARIZTIA LORE-MENDIA

Kolore guztietan eman zidan dolore, Baratz honetan atzo nintzen etorri

kolore denetan: gorri, beilegi, more kolore guztiak, beilegi, more, gorri

(Arbola mintzatzen da) (Neska mintzatzen da)

"Etorri ziren haranetik "Aire aurrean duk zabaldu kaminoa;

estrata luze batetik: eztuk ogia jan, eztuk edan arnoa,

orain zu zara itzuliko gauza guztiak utzirik, bazekiat haizela egarri ta gose.

lehengo estrata Mila legoako kamino hau, luzea,

itzal da-ta, ibili behar duk orain, ene maitea,

bide-zihor horretatik. arinki, galdu gabe denpora batere."

(...)

Bihurtu zaitez haranera,

hemen aspertu bazara.

Senda luzea har ezazu, begitu gabe atzera.

Zure gogoan

ezta, gajoa,

itzuliko eremura." (M.b., 193)

Lore-mendiako lore bat nabarmendu beharko banu, lore hori arrosa 

izango litzateke, Arrosa da maiatzeko lorea.64 Lore-mendia honetan, hala

64 Horra zer kontatzen digun Arestik Prelude a la mtisique de la dance ipuin 
poetikoan: "Eta agorrik dagoen lats bateko errekatik ikusten dut, eneganatzen, emazteki-tankera 
bat, paduraren pairuetako ezaugarriekin haren begitarte erdi-zimurtuan (behin bolizkoa zena), 
aize kiskaltzailearen sakiekin haren kaderetan (behin behorr batenak bezain mehe eta azkar 
zirenak). Haren oinak ortutsik, haren adatsa buratsik, haren gorputza bilutsik. Bekatu bat dirudi 
mila bertute artean, Larrosatze ernai-berri bateko lehen lorea dirudi, mila urtez beilegitutako, 
eta anthropologiaz eta arkheologiaz mintzatzen diren paper urratu asko artean" (Egan, 1986: 99). 
(Jokin Zaitegiren paperen artean aurkitua Haserre-dantzaxçkm batera).

1954 urtekoa den pasadizo horretan, Dance dans la priire  eta Godalet-dantzarekin 
batera aztertu beharko liratekeen horretan, argi azaltzen da jada, Maldan behera poemaraino 
atergabea izango den basamortuaren/jardinaren (Lore-mendia) arteko imajinarioa. Kontu egin 
dezagun, Dance dans la priire-ren  sail berekoa dugula ipuin hori. Eta aurreko poemaren aipua 
T.S.jEliotena zela: "Mother, sister and Spirit o f the Garden". Ordurako bere baxtan daramatza 
Arestik Nietzsche zein Eliot. Aurrerako ikusi ahal izan dugun moduan, ipuin poetiko horretako 
elementu batzuk The iVaste Landekoak dira zalantza izpirik gabe. Antropologiaz eta arkeologiaz 
egiten duen aipamen hori ez al dagokio Frazerri? Litekeena da.
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ere, klase askotako loreak ditugu, baita barazki eta landare ugari ere: 

arrosak, krabelin-liliak, orkideak, gardeni-begoniak, garia, artoa, kipula, 

arbia, ilarrak eta abar... Oparotasun eta emankortasunaren aldeko adibideak: 

ahardia, neska pottola,

Benetan dela ausardia 
benetan dela garbia
polit, galant eta dotore, gorotz artean arbia:
Bere arreba, 
bere izeba 
izorra den ahardia,

Egiazki da iraunkorra 
moztu gabeko ilarra.
Badirudi hortz-agin gabe eme-galdu bat, zaharra.
Neska pottola 
badabii nola
aingeru bat zerutarra, (M.b., )

Frazerrek adibide eta pasarte luzeak dakartza ahardiari burazko 

erritualizazioaz, ahardia alearen edo bihiaren izpiritu gisa hartzen duelarik. 

Ilarrak ere hor daude eta baita, "neska-sorginak" ere (M.b., 207), 

emankortasun alaitsu baten testuinguru batean kokatuta.

Ugariak dira, baita ere, usteltasunarekin zerikusia duten irudiak: 

"maitalearen gorputz usteldua", "uhin urrintsuok",., Lore-mendidko bertso 

batek berak ematen digu naturaren misterio horren berri: "Usainetan dator 

niregana bizia" (M.b., 204). Zaharra hil eta emetu den naturaren lege estuari 

eusten dio tinko iruditeria osoak. Fertilitate65 erritual baten aurrean 

geundeke.

65 Maldan behera poeman zehar ezin konta ahala dira halako irudiak, horra Partiera 
poemako adibideak:
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Eguzkia ere ez da ahitzen, dena da bizitza eta argia. Gogoratu 

Hariztiako ibilbideari ekiterakoan adierazten zaigun hura:

"Biak hil nituen, eta eguzki-brintzen 
edertasun zabala argitu zen nigan." (M.b., 192)

Maldan beherdko protagonistarik gorpuztuena Kristo bera da» eta 

Zaratustra haren kontrafigura baino ez da, Ez du hala nahi izan, hala ere, 

Arestik, egoskor agertzen baita, aurrerago ikusiko denez, Zaratustrari 

lehentasuna eman nahian. Horixe baizik ez digu adierazten poemaren 

hasierako argudioen lehentasun sailkapenak.

T.S. Elioten Lur Eremua gizon modemoaren egoera triste eta 

hutsalaren irudia litzateke. Elioten The Waste Landek darabiltzan irudi 

indartsuenak, basamortua, ur falta etab., zibilizazioaren deskalabroa 

iragartzera datoz, eta Eliotek, basamortua ziutatearen bihotzean errotuz, 

poesiaren imajinario modemoaren sinbolo nagusietako bat eraiki bazuen, 

Nietzsche izan zen poeta angloamerikarraren iturria, nahiz eta Eliotenean 

Grial Sakratuaren motibo paganizantea ere presente egon.

Urak, Maldan behera honetan, funtzio sinboliko nabarmena 

bereganatuko du. Beraz, maila primario batean ezin ura eta hodeia bereizi. 

Naturako bi elementu horiekin batera, esnea eta odola ere hementxe 

aipatuko nituzke. Lur Eremuak uraren behar larria izan, urak —euriak—

"Nire errai guztiak usteldu dirade:
Barrabilak. ugatzak, gil tzurrunak ere.
(...)
Lore guztiak aginka 
edan zidaten odola;
haragi-ustu ninduten gero..." (M.b., 214-215)
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emaraziko baitu lur lehorrean bizitza, soloak eta zelaiak emankor bilakatuz. 

Izan ere, eremu latz horren zergatia begibistan dago;

"Entzun eztelako ur lasterraren hotsa
apur bat busti dezan lurreko kolkua." (M.b., 191)

Ur faltak izango du halaber eraginik umeen elikaduran, oraingoan ere 

bizitzaren ukazio delarik:

"Kartagoko errautsetan 
etzen aurkitzen urik.
Hango amen ditietan, 
esnea baitzen urri.
Haur txikiak hil ziraden 
gosez eta egarriz." (M.b., 233)

Euriarekin lotuta dagoen beste elementua hodeia litzateke. Ez du 

hodeiak, ordea, balio unibokoa Maldan behera honetan; lehen zatiko 

hodeiak naturaren antzutasunarekin lotuxeago bazeuden, bigarrenekoan 

egoera ilun eta gatibua konnotatu nahi du. Zerua estaltzen duten lainoek 

bizitza iraunkorra izan dute kristautasunaren sinbolikan, Jainkoaren argiari 

itzala egiten agertuko baitira lainoak. Azken zentzu horretantxe jaso zuen 

Nietzschek ere lainoen esanahi sinbolikoa Zaratustraren ahotan. Heroiaren 

soluzioaren zain dago Maldan beherako unibertso guztia:

"Zeru gorena dago hodeiez betea
Gure barnean ere badago hodeia." (ib., 221)

Zeregina bete ondoren, ordea:

"Orain eztago itzalik
ezta zeruan goibelik." (ib., 225)
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Edo beste hau:

"Orain ezta problema, ezta misterio 
Joanerentzako:
Argitan dago oro, 
agiri eta klaro," (ib., 228)

Hodeiarekin batera aipa daitezke itzala eta iluntasun kutsua duen oro: 

lauzak, hilobiak e.a. Izan ere elementu horiek guztiak baliokide izango 

baitira Lore-mendiako amodio-argitasun betearen aurrean.

Dena den, badu Lur Eremuak naturaren sasoi aldaketarekin 

zerikusirik. Neguak —izotza eta elurra— bizitza duen oro estaltzen du, eta 

izadiak ere badaki, beraz, emaldiaren sofrikarioaren berri, bizimina duen 

orok iragan behar baitu bere nekaldi eta borroka berezia. Naturak ere hil 

egin behar du udaberrian, berpiztu ahal izateko:

"Udaberriko gau ederra
bihurtu zaigu gogorra;
elur zuriak estali du hemengo mendigailurra,
ta krabelina
apain ta fina,
orain ezta mundutarra.

Lore guztiak usain gabe 
geratu dira hementxe;
sasietako orri motzak ikusten duzu kolorge, 
eta limoiek, 
laranja hoiek,
zaporea galdu dute." (M.k, 193)
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Zergatik, Elioten kasuan bezala,66 Arestirentzat ere April is the 

cruellest month (Apiiila hilik krudelena da)?: Jesukristo ere udaberriaren 

iristearekin batera gurutze batean iltzatuta hil zelako. N. Fryek aurkitu du 

halakorik T.S. Elioten The Waste Landen:

"La pascua representa el final de un largo periodo de simbolismo 
reltgioso en el que se pensaba que 'un dios agonizante', un espiritu que 
representa la fertilidad de la Naturaleza, moria y resucitaba de nuevo, 
normalmente en una fiesta de tres dias.11 (Frye, 1969: 95)

Lizardik ere halaxe deskribatu zizkigun negua, udaberria eta udako 

uzta oparoa, udazkenaren gainbeherarekin amaitzeko. Ikusi ahal izan dugu 

zein gauantzitsua izan den ura eremuko Lur Eremuari ihes egin eta 

bizitzaren gurpilean Lore-mendiaraino iristeko. Beste sinbolo batzuk, 

naturako elementu horietaz harago, poetaren unibertso mitikoaren oinarri- 

oinaman egongo lirateke, eta ezinbestekoak dira poema ongi ulertzeko. 

Horietako sinbolo fimtsezko bat litzateke Arestirentzat odola:

"Hiru gorputzekin egin nuen arbola
sikuari, gero, eman nion odola 
bihotzetik ugari atera nuena." (M.b., 192)

Euskaldungoaren sinbolorik sakratuena litzatekeen arbola hori iharra 

eta antzutua dago, heroiak txertatzen dion odolaren poderioz noiz 

eraberrituko zain. Zaharberritua den arbola hori euskaldungoaren abiapuntu 

eta erreferentzia fundazional nagusi bat litzateke. Arbola hori Euskal

66 "April is the cruellest month, breeding 
Lilacs out of the dead land, mixing 
Memoiy and desire, stirring 
Dull roots with spring rain." (Eliot, 53)
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Herriaren sinbolo nagusia da» Arestiren poesiagintza osoan zehar agertuko 

den irudia eta poetaren sinbolorik iraunkor eta errotuenetakoa.

Soberan legoke emankortasunaz, lau urtaroez eta naturaren emaltze- 

ahitzeen binomioaz gehiago jardutea. Nik uste ondo azalduta gelditu dela, 

batez ere Hariztia eta Lore-mendia poemen arteko bame loturaren eta 

dinamikaren gure ikuspuntua. Bi atal horiek elkarren ondoan ikusita, guk 

hemen egin dugun bezala, naturaren zikloekin alderatuta bakarrik eduki 

dezaketa funtsezko esanahi bat. Besterik da, irakurketa maila horren 

gainetik, beste hari narratibo edo diskurtsibo batzuek ere aukeran zilegi 

agertzea. Eta, segura asko, bigarren poemen ikuspegi horrek zentzu 

progresibo bat edukiko lukeela, Herri-bitartearaino ibili den garai 

desberdinetako esperientzia baten kronika izango delarik. Halaxe agertu 

zuen aspaldi I. Sarasolak bigarren ikuspegi hori:

"Gure ustez, Arestiren poemak bere lehen partean, giza 
kolektibitatear en, eta konkretuki euskaldungoaren, ibilbide 
historikoaren ebokazio sinboliko bat mamitzen eta gorpuzten du, lehen 
gizonetik gizarte hiritarrera. Poeman gertatzen den gaibide honi 
kontrajarririk, edo hobeki, hartan kontraispilaturik, euskal poesiaren 
aurrerabidea adierazten da. Gaibide honek bigarren mailakoa dirudi 
besteari buruz, eta lehengoaren eratze-beharretara makurtzen da." 
(1976: 76)

Ikuspegi hori bermatzeko zer egokiagorik I. Sarasolak C erakotzat 

hartu dituen poemak baino:

"Hauen fimtzioa, funtsean, bidaiaren etapen artean bitarte bat sortzea 
da. Bitarteok osatzen duten gorputz lagungarri honek bide baten forma 
hartzen du, "zibilizatuz" doan bide batena, hain zuzen." (ib., 68)
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Beraz, senda, estrata, galtzada eta kaminoa ditugu ibilbide horren 

izenak.

Honela jarraitzen du Sarasokak ikuspegi beretik eta beste motibo 

nagusi bati tira eginez:

"Zibilizazioarentzako ibilbide baten aurrean gaudeneko susmo hori 
egiaztatzera, etapaz etapa gertatzen den giza egoeraren aurrerabidea 
dator.

Lehen etapa, "eremu latz" batetan jasotzen da. Ez dugu han egiazko 
bizitzaren arrastorik aurkitzen: soilik arranoaren, sugearen eta 
zimuaren sinboloak. Eremu honetan sortzen da haritza, hau da, 
euskaldungoaren sinboloa, zeinak protagonista bedeinkatzen baitu 
abiaorduan (...). Bigarren etapan, lizardian, arranoa eta sugea, bele eta 
baretara degradatzen dira. Bestalde, gaingizakiak zimutzat hartzen 
dituen izakiak (m), berez gizon primitiboaren ezaugarri guztiak dituzte 
(...). Hirugarren etapan, "zezen azkarrak zeuden" iratze ederrean, 
protagonistak aurkitzen dituen artzainak, behortzainak, zerrizainak eta 
unaiak,

Ardien artean agertu zen artzaina; 
zaldiaren zelan zetorren behor-zaina,

zerri-zainek ere irain egin zidaten; 
unaiak zebiltzan ameguak esaten:

artzai-zibilizazio batetara heldu garela jakinerazten digute. 
Laugarrenean, lurra lantzen duen gizarte laborari bat 
suspertzen da (...)

Azken etapan zibilizazio hiritarraren erakundea gauzatzen duten 
elementuekin egiten du topo protagonistak:
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"Herri-bitarteko alkate nagusia 
etorri zitzaigun; senideen hauzia 
ekarririk: Baneukan judizio berria.
Berekin zetorzan: arotza, igeltserua, 
zapataria ta baita erlojerua, 
lege-gizona eta errementaria 
Bakoitza jezarri zen kadira batean:
Lege-gizona ta alkatea ezkerrean
apaiza, dendaria, berriz, eskumatik." (1976: 70-76)

Knstoren sinbolikak heriotza eta infemuko antzutasuna ekarriko 

lizkiguke, nahiz eta aurrerago Paradisuko berpizkundea ere berarekin ekarri. 

Lehen loraldiak, lehen udaberria ere berarekin dakar. Lehen loraldi hori, 

lehen udaberria, Lore-mendiakoa da; hiru eguneko infemuko negualdiaren 

ondoren —Hariztia, Lizardia eta Iratze ederra—, Lore-mendidko naturaren 

oparotasun betea biziko du poemak. Oso garbi antzeman daiteke naturaren 

sasoia eta Jesukristoren hil ondoko hiru egunetako infemualdi edo 

'negualdia' elkarren osagam direla, ardatz sinboliko berberaren gainean 

eraiki direla. Eta ardatz sinboliko hori etengabean itzulika dabilen Kristoren 

nekaldi eta hiru eguneko infemualdia da, ondorengo berpizkunde zoriontsua 

bete baino lehen. Horixe da Hariztiarm, Lizardiarm, Iratze ederraren eta 

Lore-mendiaren arteko bame kateaketa; horixe, baita ere, Partieraren, 

Judizioaren, Mendekantzaren eta Azkenengo besarkadaren artekoa: 

negualdia, infemualdia eta hirugarren egunean berpizkundea. Horixe da 

Maldan behera poemaren giltzarria, horixe bi aldiz errepikatzen den eskema 

arketipikoa. Lehen zatiko hiru poematan argiro ematen du aditzera hiru 

egunekoa izan dela Hariztiañk Lore-mendiara. heroiak egin duen 

ibilaldiaren iraupena:
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"Eguzki brintzen/edertasun zabala argitu zen nigan." (.Eariztia, 192) 
"Egun berriaren argiaren heltzean." (Lizardia, 196),
"Laster sentitu nuen/egunaren hotza." (Iratze ederra, 201)

Naturaren zikloa zibilizazioarenarekin lotuz gero, ez da Maldan 

beheran aurrerapauso positibotzat baloratu kristautasunaren presentzia. 

Alderantziz gertatzen da, Fryeren ustetan, The Waste Land poeman:

"En The Waste Land la llegada del cristianismo representa el paso de la 
cultura clasica de su invierno a una nueva primavera, ya que el ciclo de 
Ia Naturaleza esta asociado tambien con los ciclos de la civilizacion." 
(1969: 98)

Maldan beheraren kasuan, sinesgarriagoa iruditzen zait J. Juaristik 

adierazitakoa:

"Para Ibon Sarasola 'constituye una evocacion simbolica de la 
evolucion historica de Ia especie humana, y, mas concretamente, de la 
colectividad vasca desde el primer hombre al hombe urbano' (Sarasola, 
1976: 77). Sarasola concede una importancia especial a la progresion 
'civilizadora' de los tipos de caminos recorridos por el protagonista de 
este poema narrativo (senda-estrada-calzada-carretera) y de los 
estratos sociohistoricos que atraviesa, desde la horda de cazadores de 
Ia ciudad, pasando por las culturas de pastores y agricultores: la 
concepcion de la historia que subyace en Maldan behera no es 
'progresista'. Los terminos inicial y final del pueblo son equivalentes: el 
yermo y el cementerio. E1 esquema de la obra es analogo al que Lewis 
Mumford propone para la evolucion de las ciudades: eopolis-polis- 
metropolis-megapolis-tiranopolis-necropolis (Mumford, 1959: 359, 
369), aunque en Aresti, cuya hostilidad al mundo urbano ha pasado 
sorprendentemene desapercibida a sus criticos, el paso de la polis a la 
necropolis se da directamente sin mediaciones." (J. Juaristi, 1987: 26)
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3.- F. NIETZSCHE-REN HONELA M IN T Z A T U Z E N Z A R A T U ST R A
f

ETA G. ARESTIREN M A LD A N B E H E R A

3.1.- LIZARDIA

Lizardiarm lehenengo bertsoak heroiaren urrats eta paraje berriaren 

jakinean jartzen gaitu: "Orain ez nago hor, eremu latz horretan” (M.b., 195).

Atal horren hasieratik ohartzen gara gizaki arrunten ahalmenez gain 

homitua den gaingizaki/erdijainko baten aurrean gaudela. Errukirik gabe 

noiznahi astinduko du makila heroi askatu berriak:

"Makila batekin beleari kolpea 
eman nion, eta heriotze dorpea 
errezibitu zuen nigandik txoriak.
Handik berehala zapaldu ere nuen 

nire abarrarekin barea, eta eznituen 

behatzetan sentitu adur itsusiak." (M.b., 195)

Lizardiako gaingizakiaren ahalmena are eta handiago eta 

jainkotiarragoa azalduz doa, ezen bere aurrean giza irudiko zimuak eta 

antzeko basatitxo beldurtiak baizik ez baitira biltzen:

"Astiro nenbilen lizardi zaharrean, 
haltura handiko arbola baten pean, 
trankil jezarri nintzen, atseden hartzera.
Giza-itxurako zimu batzuk, haundiak,
ikusi nituen, eta beren geziak
jaurtikitzen zituzten zeruaren kontra." (M.b., 195)

90



Frazerrek gezi jaurtitzaileen inguruko adibide asko dakartza: euria 

erakartzeko zeruko hodeiak lehertu nahi lituzkeen geziarena, edo eguzkiaren 

argiari eusteko jaurtitakoa...

The Golden Bough liburuan horrelako adibide asko aurki daiteke; 

dena den, orainarte gure lanari eman diogun norabideari eustearren, euri 

erakarleak soilik hartuko ditugu aintzat: hodeiak zulatuz euri tantak lortzea 

helburu lukeen ahalegina. Dena dela, Lizardia atalak beldur ”panikoa" ere 

irudikatu nahi lukeela dirudi:

"Aldarri batzukin dantza bat egin zuten.
Zeru goibeletik trumoia zen entzuten; 

i haren oihartzunean ikusi ninduten,
Halaz ikaratu ziren denok biziro; 
haien artetik bat etorri zen astiro, 
eta nire aurrean belaunikatu zen." (M.b., 195)67

Trumoiaren, tximistaren eta euriaren oinarrian dagoen jainkoa Jupiter 

da. Eta nahiz eta Lizardian ibili, Jupiterren berezko esparru izpirituala 

Hariztia da. Berriz ere Frazer j akintsuaren esanetarajarriko gara:

"Erromako erregearen apaiz-betekizunak haren oinordeko zen Errito 
Sakratuen Erregeak bereganatu zituen. Goiko azterketak honako 
ondorioetara ekarri gaitu. Erromako erregeak Jupiter ordezkatzen eta 
pertsonifikatzen zuen, ortziko jainko handia, trumoiarena eta 
haritzarena; eta hainbestean euria, trumoia eta oinaztarria eragiten 
zituen bere menpekoen onerako" (Frazer I, 1995: 217).

67 Hara zer dioen Frazerren liburuko pasarte batek: "Ez da harritzekoa, beraz, eklipse 
batek izulaborria sorraraztea eta, baldin eta ohiuka eta gezi ahulak airera jaurtika hasten ez bada 
argizagiak jateko mehatxu egiten duen mustroarengandik defendatzeko, eguzkia edo ilargia hil 
egingo direla pentsatzea" (Frazer 1 ,1993: 426).
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Aurrerago honelaxe jarraitzen du Frazerrek:

"Eta nola bete itxaropen horiek Zeus senidearena, hots, haritzaren, 
trumoiaren eta euriaren jainko handiarena eginez baino hobeto? 
Dirudieriez, pertsonifikatu egiten zuten hura, italiar erregeek Jupiter 
pertsonifikatzen zuten bezalaxe, Antzinako Italian haritz bakoitza 
sagaratzen zitzaion Jupiterri, Itaiian Zeusen pareko zenari; eta 
Erromako Kapitolioan, haritzaren jainko soil gisa ezezik, euriaren eta 
trumoiaren jainko gisa ere gurtzen zuten jainkoa." (ib., 227)

Lizardiaim  jainkoa izan ordez, Jupiter hariztiarena izateak ez 

dakarkio atalari kalte handirik; izan ere, interpretazio hari bat baino 

gehiagorekin aldi berean aritzearen ondorio baita desajuste xume hori.

Mendiko gailurretik Herri-bitartera heroiak urratzen duen ibilbidea

honako hau da: senda, estrata, galtzara eta kaminoa, Ibilbide horrek 

antropologikoki aztertzeko moduko aurrerabidearen hari interpretatibo bat 

utziko luke aidean. Poeten izenei bagagozkio, berriz, I. Sarasokak aspaldi 

idatzitakoa hona biltzea nahikoa delakoan nago:

"Lehena eta azken etapa geratzen dira. Ibilbidearen hasera suposatzen 
duen Hariztiak, ildo bertatik, Aresti poeta, poemaren egilea adierazten 
du. Beraz eta honez gero, badirudi protagonistak egiten duen bidaiak 
euskal poemagintzaren ibilbidearekin zerikusirik baduela." (1976: 68)

Lore-mendia, azken finean, Aresti poetaren kontsakrazio unea baldin 

bada, Lizardi gerraurreko eta Iratze eder gerraondorengo agertu behar 

nahitaez. Baina horrek guztiak ez du esan nahi poeta horiek liratekeenik 

Arestirentzat euskal lirikorik handienak. Izan ere, Mirande ere hor zegoen, 

neurii batean Aresti poetarentzat erreferentzia gune bazterrezina:
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komenientziaren arabera hartu eta erabili zituen Arestik poeta lirikoen 

izenak. Honekin zera esan nahi dut, ez zuela Arestik hainbesterainoko 

kezkarik eduki, Lizardiaren aterbean berez Hariztiañ zegokion imajinario 

poetikoz homituta zetorren ala ez zaintzeraino. Koherentziaren aldetik huts 

horrek ez dio ukatzen amasa zabalagoaren eta luzeagoaren bamean ondo 

txertatuta egotea.

Gure irakurketaren harira itzuliz, zergatik ikaratu ote dira giza 

itxurako zimu horiek eta heroiaren aurrean belaunikatu? Erantzun bila 

Frazerren obra bikainera joko dugu:

Honek erakusten du begiramenez hartzen dutela tximistak irazekitako 
sua, eta begiramen hori ulertzekoa da, zeren eta Jainko munduratutzat 
baitauzkate trumoia eta tximistak. (...) sinesten dute gizon handi batek 
egin zuela mundua eta bere biztanle guztiak, eta tximista gizon handi 
hori bera besterik ez dela, bere beso garrezkoaz zuhaitzak eraistera 
zerutik bizkor jaisten dena." (Frazer II, 1995: 399)

Izan ere:

"Nire hitzarekin erortzen zen euria, 
adarren artean ere oinasturia:
Ekaitz amorratua zoan edonondik.
Eta zimist batek piztu zuen laharra; 
urak amatatu zioten bere garra.
Eguerdian dena zegoen ilunik." (M.b., 196)

Frazerrek badu oraindik ere zer esanik Jupiterren hariztiari buruz:

"(.,.) emanez ortziko jainko handiak, zein gurtzen baitzuten eta zeinen 
ahots beldurgarria entzuten baitzuten trumoiaren hotsean, basoko beste 
zuhaitzen gainetik maite zuela haritza, eta sarri jaisten zela laino 
goibeletik tximista-izpi batean, enbor zartatu belztuan eta hostotza
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ihartuan bere presentziaren edo pasaeraren arrastoa uzten zuelarik. 
Egia da grekoek eta erromatarrek, basati askok bezala, identifikatu 
egiten zutela ortziko eta haritzaren jainko handia lurra jotzen zuen 
tximista-izpiarekin; jotako leku haiek hesitu egiten zituzten, eta handik 
hara sakratutzat izaten zituzten." (Frazer II, 1995: 399)

Motibo bera aitzakia hartuta, poema asko idatzi izan dira. Tximista
: i

batek suntsitutako haritzaren motiboa topos bat izan zen Erdi Aro eta 

Errenazimenduan zehar, J. Juaristiren esanetan. Segura asko Arestik ere 

ezagutu zituen Unamunok nahiz Sabino Aranak oinasturia eta haritza gai 

zituzten poemak (C.f. J. Juaristi, 1987: 226-227).

Elioten The Waste Landtko V zatiaren izenburua honako hau da: 

"What the thunder said" (Eliot, 65) ("Trumoiak esan zuena"). Eta, oihana 

belaunikatuta zegoela, trumoiak hitz egin zuen:

THE WASTE LAND LIZARDIA

"Thejungle crouched, humped in silence. 

Then spoke the thunder." (Eliot, 68)

"Aldarri batzukin dantza bat egin zuten.

Zeru goibeletik trumoia zen entzuten: 

haren oihartzunean ikusi ninduten.

Halaz ikaratu ziren denak biziro; 

haien artetik bat etorri zen astiro, 

eta nire aurrean belaunikatu zen." 195)

("Oihana makurtu, konkortu egin zen isiltasunean, 

Orduan trumoia mintzatu zen.") (1983: 159)

Honainoxe, bestalde, antzinako giza erritoen hainbat pasadizo 

ilustratzeko lagungarri ezinbestekoa izan dugun Frazerren ekarria. Baina 

atal honetako protagonista ez da Jupiter, Zaratustraren eskolako heroia 

baizik: haranera mezua zabaltzera datorren gaingizaki errukigabea. Halako
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trantze batean iritsi zen heroia oihanera, eta haren aurrean belaunikatuz, 

jainko baten edo traszendentziaren mezularitzat hartuko dute basatitxoek:

i "Gizon edo andre, hamasa edo gogoa,
mintzatu zitzaidan zimuaren ahoa, begiak aldatzera ausartu gaberik. 
Goitik haserreak honera ekarri zaitu, 
zeruko bularra guztiz zauritu baitu 
gure sineskeriak, itsu gaudelarik.

Zimua bazara orduan ni gizona, 
baina hau bazara, ni naizjaungoiko ona, 
esan nuen tristerik nire kolkorako.
Zutik jarri zaitez, egizu faborea;
orain esaidazu zergatik haujentea
egun eder honetan dabilen hain txarto." (M.b., 196)

'i

Badute antzik bertso horiek, garai beretsuan idatzitako Bizkaitarra IV  

poeman, oposizioz eratutako beste bertsookin:

"Zeu zaraz Jaungoikoa
Ni gizon pobrea
zeu zaraz egillea
ni kreaturea
zeu juezik artezena
ni kulpa bagea." (Aresti 1, 1986: 69)

Heroi zaratustriar horri eskaini diote bitinak basatitxoek, jainko bat 

bailitzan: "Jainkoari bitina eskainiak ziren" (M.b., 196). Eta, "Auspez 

belauniko letariak kantatu" zizkioten, "zimuak ziruditen abere mutuak"

(M.b., 196).
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"Abere mutuak" irudia Barrutiaren Gabonetako Ikuzkizuna 

antzerkitik jasotakoa dirudi: "Abere mutu bien erdian xai dana / Bera 

adoratzera zeruti xasi gara,"68

Bamitiaren antzerkian abere mutuak behia eta astoa dira, eta jaio 

berria Belengo Jesus. Jesusen kontrairudia izango den protagonistak ordea, 

ez du bere ondoan bildutako oparirik onartzen, eta horregatik:

"Eskuetan nuen hartu nire makila 
erakutsi nien mehatxuz ukabila, 
ahotik hitz zakarrak zitzaizkidan irten.
Esperantzarekin zimutxo lotsatiak,
otsoaren larruz zebiltzan basatiak,
alde guztietatik eskapatu ziren." (M.b., 196)

3.2,- IRATZE EDERRA

Iratze ederra zeharkatzen duen heroiak, funtsean, aurreko 

atalekoaren izpiritua du. Lizardiako azken ahapaldiaren galderak honako 

hau zioen:
"Zergatik doa beherantza ibiltaria aguro; 
guztiz tristerik, 
bizi gaberik,
uzten duzu dena gero." (M.b., 198)

Galdera horri erantzunik gordinena Iratze ederrako azkeneko 

ahapaldiak dakar, hain justu:

68 A. Barmtia; Gabonetako Ikmkizuna, Euskera, 1960, 287)
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"Nire gogoetan, 
azioetan,
eztago zuzenbiderik." (MA., 203)

Egia da, gorago aipatu dugun bezala, artzain, behorzain eta unaiak 

nagusi ziren garai batean kokatzen dela Iratze ederra hori.

Horra nola iritsi den heroia giza aro berri horretara:

"Bidean eznuen eguzkirik ikusi 
nire esku zikinok eznituen ikuzi 
iheri igaro nuen hibai gardenean." (M.b., 199)

Aurelia Arkotxak bere tesian "esku zikin" horien inguruko hainbat 

iturri interesgarri biltzen ditu: J.-P. Sartreren Les mairn sales,69 Pilatosen 

esku garbiketa..,70 Baita ere, garbi ikusi du esku zikinen arrazoia non 

dagoen:

"La salete des mains de Joane a, ainsi que nous I'imaginons et que la 
suite des evenements pour nous le confirmer, une relation directe avec 
les actes perpetres dans Lizardia, mais elie peut aussi nous renvoyer, 
plus generalement, aux vers enigmatiques de Untergang:

"Orain zikina, zitala banaiz, 
orduan nintzen garbia." (M.b., 190)71

69 Honela idazten du A. Arkotxak oin-ohar batean: "s'agit-il d'un clin d'oeil adress6 k 
Sartre? II semble que oui, puisque dans Karta Jokoa, il mentionne aussi Les mains sales" {1993: 
111). Karta-Jokoa pocman, karta baten izenburua J.-P. Sartreri eskainia da.

70 "Dans ie  refus de ce laver les mains, nous pouvous percevoir une attitude qui 
consiste & ne pas suivre fexemple de Pilate qui avait voulu ainsi signifier qu'il ne se sentait pas 
conceme por l'injustice commise envers le Christ; eela tendrait a demontrer que Joane se voit 
responsable de ses actes" (1993: 111),

71 Nire ustez, beste askotan bezala, interesgarria da Frazerren liburuak zer dakarren 
begifatzea; "Esate baterako, juduek eskuak garbitzen dituzte eskritura santuak irakurri ondoren. 
Bekatuen barkamenerako eskaintzaren ondoren tabemakulutik irten aurretik, apaiz nagusiak bere 
burua garbitu behar izaten zuen, eta Ieku santu hartan soinean izandako arropak erantzi behar 
izaten zituen. Grekoen erritualean arau bat zen, pekamenezko sakrifizioa eskaintzean,
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Lizardiaii barrena gaingizaki/erdijainkoak giza itxurako zimutxo 

taldearekin egindakoa espiazio erritual bat izan da. Bere aurrean agertzen 

zen oro suntsitzeko bame agindua zuen borondate, Hori ote gaingizaki 

izatera iristeko gizaki arruntak iragan beharreko gurutze-bidea? Ezen, 

Jesukristori buruzko oihartzunek ibili gabiltzan maldaren jaitsiera osoa 

zipriztitzen baitute:

"Nire odol beroa zerura igon zenean 
ugari zitzaidan geratu bularrean:
Burutik oinetara zitaldu ninduen." (M.b., 199)

!

Frazeirek deskribatzen duen Atis-en euritearen aurrean al gaude 

berriz ere?:

"Lore-sortaz apaindutako zezen bat, bekokia urrez dizdizka, zurajearen 
gainean jartzen zuten eta han labankadaz hiltzen. Odol bero ketsua 
turrustaka isurtzen zen zirrituetatik eta irrikaz jasotzen zuen 
gurtzaiieak bere soin eta jantzi guztietan; ondoren zulotik irteten zen, 
blai, odola zeriola, eta burutik oinetara gorrituta, kideen omena, are 
gehiago, gurtza hartzeko, betiereko bizitzara jaio zelako eta bere 
bekatuak zezenaren odoletan garbitu zituelako." (Frazer I, 1995: 463)

Iratze ederrean dabilen herioren profeta moduko horri horra nolakoak 

leporatzen dizkioten behortzain, zerrizain eta unaiek:

"Etoia, doilorra:
Hil duzu gizon bat, eta haren odola 
oraindik daukazu esku bietan. Noia 
pagatuko diozu orain zure zorra? (...)

saknfikatzaileak ezin zuela opagaia ukitu, eta eskaintza egin ondoren, gorputza eta arropak 
garbitu bchar izaten" (1995: 538). Bestalde, ez nuke aipatu gabe utzi nahi The IVaste Landtko 
bertso hau: "The broken flngemails of dirty hands" (Eliot, 64) ("Esku zikinetako atzazal 
hautsiak", 1983: 142).

98



Nundik etorri zara, haragi-jalea?
Madarikatua izan zaitez betiko?
Halako lehoiak inun ezta ikusiko 
Dezagun hil oraintxe odol-edalea! (M.h., 200)

Adanengandik hasi ("Madarikatua izan zaitez betiko”) eta Kainen 

motiboarekin jarraitu, ez du amaierarik nonahitik egotziak izan direnen 

oihartzunak. Haragi-jalea ("sagar-jalearen" oihartzun?) gizaki bat baldin 

bada, munduko giza piztiarik beldurgarriena dateke; eta odol-edalea72 beste 

horrenbeste, Drakula higuingarri guztien artean gizatxarrena. Zergatik baina 

horren salaketa gogorrak? Zaratustraren iturrira hurbiltzen bagara, ohartuko 

gara munduan ezer gorrotagarririk gertatu bazitzaion, herio zela zer hori. 

Alabaina, hildako baten gorpua bere bizkarrera bota eta hiritik aldegin zuen 

Aurremintzaldiako VII kapituluan:

"Benetan arrantza bikaina egin du gaur Zaratustrak! Gizonik ez baizik 
hilotza harrapatu duk! Zaratustrak hau bere bihotzari esan ondoren, 
hilotza bizkarrean hartu eta bideari lotu zitzaion. Eta ehun urrats ozta 
emanak zituenean, gizon bat isilka hurbildu eta zerbait xuxurlatu zion 
belarrira... "Alde egik hiri horretatik, oi Zaratustra", esan zion; "gehiegi 
gorrotatzen haute hemen. On eta zintzoek gorrotatzen haute, eta beren 
etsai eta arbuiatzaile aitortu haute." (1992: 39-40)

Gizateriaren aldetik izpiritu gizatxar horren aurka jaurtitako aldarriek 

honako erantzun hau jaso dute:

: "Gizonen eskuak eztu hartzen jainkorik:
lurraren gainean egintza ezinagorik 
gure pentsamentuan ezta bururatu.

72 Frazerrek haragi-jaleen eta odol-edaleen errito asko jaso du bere Iiburuan: "Orobat, 
hildakoen haragia eta odola jan eta edan egiten dira, hildakoa famatu duten ausardia, zuhurtzia 
edo beste tasun batzuk norbereganatzeko, uste baita tasunok jandako parte horretan dutela beren 
egonleku berezia" (1995: 564-273).
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Iraen artean gantzu batekin nintzen
ezkutatu laster, eta arratseko ihintzen
freskura politean nintzen desgorpuztu." (M.b., 200)

Hemen ere Drakularen antzeko infemu-indarrez homitutako 

gaingizaki baten aurrean gaude. Izan ere, hark ere bai baitzuen gizateria 

arruntari ukatua izan zaion ahalmen hori. Baina jainkoei eta deabruei soilik 

oparitu izan zaien ahalmen gaingizakiar horren xehetasunak ezin hobeto 

jaso ditu Frazerrek:

"Lan honen beste parte batean ikusi dugunez, jende primitiboaren 
iritziz, arimak alde egin dezake aldi baterako gorputzetik, heriotzarik 
ekarri gabe." (Frazer II, 1995: 348)

Eta aurrerago horrela jarraiten du:

"Beraz, halako zirkunstantzietan, gizon primitiboak gorputzetik 
ateratzen du arima eta leku erosoren batean ezartzen bere 
segurtasunerako, eta arriskua pasatutakoan atzera gorputzean ezartzen 
du. Edota, baldin eta erabat segurua den lekuren bat aurkituko balu, 
pozik legoke bere arima han betiko uzteko. Horren abantaila zera da, 
arima berak utzitako leku hartan dagoen bitartean, kalterik jasan gabe, 
gizona bera ezin hilko dela; ezerk ez dezake haren gorputza hil, bizia ez 
baita bertan." (ib., 349)73

73 A. Arkotxak M. Eliaderen testigantza dakar;
"En quittant son corps..,, Joane acquiert des pouvoirs que M. Eliade qualifierait de 

chamaniques;
"les chamans et les sorciers, precise-t-il en eñet, peuvent jouir de la condition des ames 

des dcsincarnes, alors quc cette condition n’cst accesible aiix profanes qu'au mornent de leur 
mort" (1993: 113).

M, Eliaderen pasadizo hori sartu badut hemen ez da izan Arkotxak aipatzen duelako, 
edo poemako bertsoekin zerikusirik duelako, Hori guztia horrela izanik ere, arrazoi funtsezkoa 
bestelakoa da, soilik Frazerrengan aurkitu dudalako heldulekua aipatu dut Eliade, Aurrekoaren 
aipurik gabe ez nuen hemen sartuko. Zergatik? Jakin badakidalako Eliade eta Jung-en artean 
direnak eta ez direnak azaltzeko gai direla, Neure buruari ezarritako hierarkizazio 
metddologikoak ez lidake beste modu batera jokatzen utziko. Frazerren pertinentzia, tesi honen 
hasiera-hasieratik utzi dut garbi azalduta: Elioten poeman eta poemak sortutako
intertestualitatean ondo iltzatuta dago Frazer.
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Horregatik,

"Eskuan gañibet, akuilu eta haizkora, 
hiltzeko asmoekin zetorzkidala albora, 
baina etzuten aurldtu gorputz hila baizik.
Nire arima berriz, lorez lore kantari,
barre egiten zion jentatze gaiztoari,
ezpaitzuten gorputza kausitu bizirik.” (M.b., 200)

Hurrengo ahapaldietan74 ilunbeko izpiritu kaltegarriak jasandako

jazargoa kontatzen zaigu,

"Gurekin dabil deabrua, 
sutan baitoa zerua.
Arima gaizto etoi batek irauli digu dormua.
Ezin gehiago 
egun baitago 
Iur gainean infemua.
Deabruarentzat bakarrik da 
heriotze bat, polita:
Bilo guztiak tiratuka sustrai beretik kenduta, 
lepotik hartu 
ahoan sartu 
urregorrizko taketa.
Deabru beltza hil dezagun!

74 Erori zen gaua abereen gainean, 
izotza berekin ekarririk soinean:
Espiritu guztien bildurgarria zen,
Nire arima ere animalietatik 
sartu zen, biluzik ez egoteagatik; 
gauerdiko jeleri ihes egin zien. (M.b.t 200)

A. Arkotxak honela interpretatu du azken ahapaldi hori:
"Cet episode rapelle cclui du demoniaque gerasenien de I'Evangile ou les esprits impurs

quitterent le corps d’un possede pour entrer dans les porcs:
"Et les esprits impurs supplierent Jesus en disant: Envoie-nous vers les porcs que nous y

entrions. Et il le leur permit. Sortant alors, les esprits impurs entrerent dans les porcs et le 
troupeau se precipita du haut de I'escarpement dans la mer, au nombre d'environ deux mille, et ils 
se noyerent dans la mer" (Marc V. 12-15) (Arkotxa, 1993: 116).
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Egon gaitezen fededun!-
zioten, eta haien esanak entzuten ziren edonun.
-Gizon ortutsa: 
haren gorputza, 
arin erre dezaiogun!

Handik joan ziren iratzera, 
nire gorputza hartzera.
Kantu ederrak ezpainetatik, otoitz Iuzeak zerura 
poliki zoan 
bide gaiztoan
gizaldea ni hiltzera." (M.b., 202)

Horixe bera da Frazerrek bere liburuko "Gaitza publikoki 

kanporatzea" izeneko atalean azaltzen saiatu dena. Horra zer dioen "Gaitzak 

noizbehinka kanporatzea" azpiatalean:

"Garai horretan izpiritu gaizto batek leku hura betetzen duela jotzen 
da, eta hartaz Iibratzeko, gizon, emakume eta haurrak prozesioan 
ibiltzen dira herrian zehar, eskuetan makilak dituztela, ehizagairen 
baten bila bezala, kanta basatia kantatuz, eta oihu handiak eginez, harik 
eta izpiritu gaiztoak hanka egin duela seguru egon arte." (Frazer II, 
1995: 214)

Giza arbasoen beldur sakon horien bertsio gaurkotuetako bat 

Drakularena litzateke. Nik uste Iratze ederrako ahapaldietan zehar badirela 

nahikoa zantzu, Drakularen istorioa ere beste balizko interpretazioen artean 

aintzat hartzeko: "ahoan sartu /  urregorrizko taketa" ez ote da Drakularen 

"bihotzean sartu taketa"ren oihartzun? Dena den, ez da hainbeste 

interpretazio berrietan barrena abiatzea, nola eraikitzen saiatu garen 

interpretazio zabalaren baitan kokatzea. Izan ere, Zaratustraren istorioa 

nahiz Drakularena eraiki dugun bide zabalaren bidexka gaurkotu edo
s

modemoagoak baizik ez baitira. Talaia honetatik zaila da dagoeneko
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Frazerren eraginari uko egitea, eta ustez behintzat azaldu dugu Maldan 

behera idazterakoan Arestik izan zuen iturri nagusietako bat. Iturri atergabe 

horretatik nahi adina errito eta majia argibide jaso bide zituen. Hori bai, ez 

zuen poetak bilbatze lanetan inoiz ahaztu zein edo zeintzuk ziren poemaren 

ardatz nagusiak: Jesukristo / Zaratustra.

4.- HERRJ-BITARTEA: TESTAMENTU BERRDCO PROTAGONISTA

Herri-bitartea poema osoak Testamentu Berria du sostengu: 

Jesukristori egindako judizioa eta ondorengo gurutzeko heriotza du

kontagai:

"Agure-biltzarrak mandatari, honera 
bidaldu grauzkitzu, zerorri galdetzera 
Jainkoaren semea egiaz bazara.
Eztut inoiz ere esan horrelakorik, 
baina munduetan gizon gertuagorik 
kausituko eztuzue, ezjoan aurrera

Apaiza altzatu zen berehaia hasarrez.
—Birao egin baitu—, esanik deiadarrez,
—apurtu behar ditut ene soinekoak.
Gero niri esan zidan: —Zeruetako 
ateak eztira ideki zuretzako.
Zure ugazabak dira jaungoiko faltsoak.

Errege bazara, edo Jaungoikoa; 
zure predikua mundu honetakoa 
ezpada, orain bertontxe esan behar duzu 
zure potereak, gizon-gainditasunak, 
eman nork zizkizun. Eta nire erantzunak 
gutxi tardatu zuen: Ez nik, zuk diozu
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(....)

—Gurutze batetik zintzilik hil artean 
josiko zaitugu biharko goizaldean,— 
mintzatu zen hozenki epai-emalea,
Etzaitezen egon bakarrik tormentuan, 
beste aldetikan josiko dugu orduan, 
bumizko Iokarriez, zure maitalea.

—Geiegi duk, Jauna, ene oneritzea; 
bildurgarria duk, ezain, heriotzea,
indak indar haundia, ahul duk usoa!
—Aingeru guztien, bizitegi erdian,
izanen naiz betiko zure esposoa." (M.b., 209-210)

Ez du inork jaso ez ulertu, Jesukristorekin bat egin duen 

protagonistaren salbazio mezua, eta Golgota mendian gurutze bati josita 

hilko dute herritarrek:

"Golgota-mendian, hain biluz 
haretan." (M.b., 230)

Poema honetako oihartzun biblikoak garbiak dira, berehala ezagutzen 

diren horietakoak. Beraz, hitz horiei ez diegu arreta gehiagorik eskainiko.

Badago, ordea, poemaren lehen ahapaldietan Kristoren nekaldiarekin 

zuzeneko zerikusirik ez lukeen istorio xume baten arrastoa. Hala dirudi 

behintzat lehen begiratu batean. Izan ere, zergatik Miren delakoaren 

senideek beren salaketa egiten dute Kristoren ordezkoa genukeen horren 

aurka?

Gainera sei iloba agertzen zaizkigu, izebaren bahiketa dela eta beren 

lekukotza agertzeko. Zer gertatzen da hemen?
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Herri-bitarteko lehen ahapaldia honela hasten da:

"Ezkutatu ginen gaztelu gaitz batean.
Maitaleak ziren etzan ohe berean, 
baina guk ezkenuen bekaturik egin.
Gure oneriztea eztator haragitik; 
larruko orduetan ezta gauza politik.
Bakarrik nai genuen egon elkarrekin." (.M .b 208)

Ahapaldi horretan hitzik aipagarriena beharbada "bekatua" hitza 

litzateke. Zergatik? Ze, badirudi "bekatu" hitz hori "haragi" hitzarekin lotuta 

dagoela; eta "haragi" hitza "larrutako orduekin". Eta hartuemanean jarri 

ditugun hitz horiek badirudi kondenagarriak direla, edo, ahapaldiko ahots 

kontalariaren arabera, "bekatu". Ez ote dago hemen, ohizko haragi tratuaren 

aurkako salaketarik? Ez ote da izpiritualtasun jasoago baten aldarria? Hona 

bilduko ditu Maldan behera idatzi zuen garai berekoa den Bizkaitarra III- 

tikjasotako bertsoak:

"Parkatu istazu nobia maitea 
zeu ezagutu bafio len 
Enbren atzetik modu gatxean 
Arin banintzan ibiltzen.
Arito itsuak arroken kontra
Adarrak dauz apurtuten
Eta gizonak bere griñea
Tristurazko Sabel batean." (Aresti 1, 1986: 60)

Azken bertso horietan gizonaren larru griña aberearen parean zaigu 

jam . Hau da, abere-tratua edo emakume-tratua gizartearen altzoan ondo

errotutako morala da. Ez dut uste prostituzioaz soilik ari denik, seguru asko
i

normalean prostituzio zentzuak metonimikoki funtziona zezakeen ahapaldi
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honetan. Ezkontza arrant bezain zeremoniatsu asko eta asko ezin al dira 

gure aurreko zentzura hurbildu? "Abere-tratua" edo "famili-tratua" 

honetara?:

"... Jaunak! Abere-tratuetan 
bazatorzkidate, esanen dut benetan:
Eznaiz merkataria, eztut erosten nik." (M.b., 209)

Bertso horiek zuzen ulertzeko ez al da Bizkaitarra poemara jo behar? 

Baietzean nago. Izan ere, Bizkaitarra III poema Meliri eskainia da, eta 

bertan "Nobia neurea"ri kontatzen dizkio poetak bere aurreko amodio 

gorabeherak. Eta halaxe dio 27, eta 28. ahapaldietan:

"Nire bihotzak ulertu eban 
Egun aretan ederto 
Zergaitik neska buru bako arek 
Tratatu ninduan ain txarto 
Pentsatu eban dirurik baga 
Enebala maitatuko 
Euskaldunaren Jangoiko altuak 
Urrezko ipurdia dauko

Neure amodioa 
Probadutearren 
Bear nebazen itzi 
A1 baño lasterren 
Nire pentsamentuak 
Eta oindikarren 
Nire ukaerea
Ezteust parkatuten." (Aresti 1, 59)

Hara zer digun kontatzen A. Zelaietak Gabriel Aresti liburuan:
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"Gabriel, beste emakume batekin ere ibili omen zen, Meli ezagutu 
aurretik. Emakume hau abertzaleen famili hoietakoa zen, eta 
Gabrielena baino aberatsagoa. Pisua ere prestaturik omen zeukaten 
neskaren gurasoek, ezkontzarako bidea erraztutzekotan. Baina amodio 
honek ezin izan zuen luzaroan iraun. Itxuraz, Gabriel bildurrak eta 
ikerak hartu zuen, emakume haren gurasoen abertzaletasunak eta 
diruak bere independentzia galazo eta puskatuko ote zuen edo." 
(Situazio honen ezaugarririk badago 1959.ean publikatzen duen 
Bizkaitarra poeman) (1976: 25-26).

Gorago bildu ditugun Bizkaitarrak III-ko bi ahapaldien ondoren 

honako hau dator:

"Gaztelu atako torre fuerteak
lurrera jausi zirean
Neure fedea zaratagaz
Deungaro apurtujatan
zeru gorena urraturikan." (Aresti 1: 60)

Ahapaldi horretan gehien interesatzen zaigun bertsoa lehenengoa da, 

eta "gaztelu" hitza bereziki. Izan ere hitz horixe bera baita Herri-bitartea 

poemari hasiera ematen dion ahapaldiko lehen bertsoan agertzen den hitza: 

"Ezkutuan ginen 'gaztelu’ gaitz batean''.

Gaztelu biak iturri edo erreferentzia gune beretik al datoz? Hala 

izango balitz ere, esanahiaren atzetik badirudi bi gazteluen artean badagoela 

alderik. Bizkaitarra poemakoa dira eta giza zutabe sendoenetan errotuago 

legoke. Bigarrenaren sostengua, aldiz, amodio garbia litzateke, interesik 

gabea, hain zuzen. Merkatarien edo abere-tratanteen moraletik urruti 

legokeen amodioaren sentipen izpiritualagoa.75

75 "Ainsi, ce qui etait naturel et spontane dans Je jardin edenique, ne l'est plus dans cet 
univers ou existe la notion de peche avec, en particulier, l'allusion au sixieme commandement.
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Prelude a la musique de la dance (Aresti, 1986: 98-100) ipuinean 

ispilukeria baten gisa agertzen zaion neskaz honela dio Arestik: "Bekatu bat 

dirudi mila bertute artean", eta honelajarraitzen du ipuinak:

"Etortzen zait eta irriparre hoz batekin:
—Hemen niagok— dinost. Baldin maurtuak atseginik emaiten 
badirauk, neuri-ere emanen diraudak; baldin bakea eta mukurua 
kausitzen badituk hemen, neuk-ere kausituko dizkiat.

Bat-batean, eztakit nun ote zegozin soinulariak, zisneen aintziraren 
balieta hasi zen ihaurdukiten, eskuragarri, erraz, edozein zentzuntarako 
egina bezala... kulunkatzen geundela haren rithmuan. Besarka nezan 
gerrian, iarr ziezatan besoa sorbalda gainean, eta eskuak elkarturik, 
abia ginten dantzatan.

Mihia eta aho-sapaia garratz, mingots nituelarik (nire ezpainak haren 
belarri eskuinean), mintzo nintzen, erraiten neraukola:

"Zerarren etorr hendin nire bakartegira?
Hemen, eremuaren elkarrean

Ihoa, ihoa, laisterr, hadi itzul lehen-baino-Iehen, 
hire huriaren ugaritara, nire huria eta ugaria 
lehen zanetara, huria inguratzen duen zeiaietara.
Igarri dun-a, hemengo urrikeriaz 
asperr hadinean, gertatuko dakinane?
Zoriona eta dostaldia iraun-ahal; 
maitetasuna ezin-iraun.
Eztun iasanen beti

Dans Herri-bitartea, la vie est reglementde par des lois, et l’amour, a partir du moment 
ou s'introduit la notion de peche, ne peut etre que vulnerable.

Des la seconde strophe, d'ailleurs, les representants de l'ordre bourgeois et de la societe 
bien-pensante(maire, avocat, artisans, clcrge) penetrent dans le chateau, ce qui prouve bien, pour 
reprendre une idee cMre au sociologue Alberoni, la capacite revolutionaire du sentiment amoreux 
et le danger qu'il represente pour toute societe organisee. Les premiers mots de Joane revelent 
l'opposition ideologique fondamentale qui toute le confronte aux membres de la soci6td" 
(Arkotxa, 1993: 129).
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buru indarrik ezpaitun.
Buruaren indarra eikarrena baino
iraunkorrago dun
Bihur hadi orain." (1986: 100)

Inportantea da oso arreta jartzea nondik datorkion ipuineko 

protagonistari desasosegu hori:

"...noia pegaitzen bainintzen dantzarik zorabilagarrienean, atsegin 
zitzaidan neskatila besoetan edukiagatik-ere; hala, bada, aspertu izan 
naiz argi eta zabal aintzinean nuen bide malgu eta lauaz. Sar nendin ene 
etsean, ilhau eta armarme-sarez eta hautsez betsik zegoen nire etxean, 
eta nehori ezer erran gabe, lot nitzan ene iiburaak..., eta arbuiozko 
keinu atzipekor batekin..., paditarantz ihoaten den bideari ekin 
niezaion...

Bideko herrixka zorrotzetan behaztopatzen nintzen artean, nire 
hauzoen soak nituen nabaritzen, nire iepoan, iltze-mailuaren azpian... 
finkaturik. Nitaz oldozten direla badakit (...) Eta dinotela:

—Zoro da; bai, zoro. Egiten du alde bere familietarik, gutiziatu ahal 
dezakeien onura eta probetxurik desiragarriena eskeinten 
draukotenean... (1986: 98)

Gure ustetan balio dezake ipuin honek, azaldu nahian gabiltzan auzia 

soluzionatzen. Nire ustetan, iragandako amodio esperientzia baten inguruan 

dabil Aresti. Badu, gure ustez, Zelaietak aipatzen zuen neska burgesarekiko 

loturarik, eta hango frakasuaren arrazoiekin. Balio dezake, baita ere, Herri- 

bitartedko mandatari eta burgesek erakutsi duten jarrera ere hobeto 

ulertzeko:

"Jaunak! Abere-tratuetan 
bazatorzkidate, esanen dut benetan:
Eznaiz merkataria, eztut erosten nik." (M.b., 130)
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Hori dela eta kontu eske joango zaio herri zuhurra:

"Herri-bitarle ko alkate nagusia 
etorri zitzaigun; senideen hauzia 
ekarririk: Baneunken judizio berria.
Berekin zetortzan: arotza, igeltserua, 
zapataria ta baita erlojerua, 
lege-gizona eta errementaria

-Etor bitez orain honera lekukoak; 
hontaz pietatea euki beza Jainkoak.
Preso dagoenaren betorzkigu ilobak.
Zetortzan- sei ziren, sei aingeru dotore, 
eta etzidaten eman ezein amore.
Hain antza dohatsurik etzaukan izebak." (M.b., 209)

Ez dut uste oraingoan A. Arkotxa zuzen dabilenik sei zenbakiaren 

iturria aztergai hartu duenean:

"Outre le nombre six qui pourrait rappeler Ie chifire de l'Antecrist 
marque au nous de la Bete (Apocalypse XII, 17), ces six personnages 
femenins semblent incamer Ies puissances hostiles et destructrices qui 
desirent la desintegration de l'amour. c'est a dire du grand elan vital..." 
(A. Arkotxa, 131)

Nire ustetan, horren urruti joatea, eta testuarekiko bestelako lotura 

estuagorik frogatzen ez den bitartean, gaininterpretazio bat dela esatera 

narama. Izan ere, ba al dago froga sakonagorik bere aukeraren alde esango 

banu, sei horiek ez direla aurreko ahapaldi batean agerturiko arotza, 

igeltseroa, zapataria, erlojerua, lege-gizona eta errementaria baino?

Imajineria horretan Kristorena berarena da erreferentzia gunerik
/

aipagarriena, hark ere bere odol isurketa medio eraberritu baitzituen
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gizakumeen arimak. Ura eta odola hain lotura estuan egon arren, ez daude, 

inolaz ere, maila berean. Ez da hemen odola poeta sinbolisten araberako 

sinestesia maila batean agertuko, maila mitiko batean baizik: Jesukristoren 

eran gurutze batean hilik lortuko da soilik Herri-bitarteako gizarte

modemoaren giza antzutasuna gainditzea.
i

"Gurutze batetik zintzilik hil artean
josiko zaitugu biharko goizaldean." (M.b., 210)

Honela zioen poetak Bizkaitarrak IV-ko ahapaldi batean:

"Ikusi noan gizon argal bat 
krutze batetik josia 
zeñagaitikan mundu gustia 
gaur dagoen erosia

Aren oiñetan andre triste bat 
Maria dolorosea 
Biak arteztu egingo ebanak 
Gizonen malezia." (Aresti 1: 67)

Gorago aipatu dugu Matdan beherarm bigarren zatiari buruz 

Sarasolak zuen iritzia (C.f. 1976: 80).

Eta horretan ere, ez zitzaion Sarasolari arrazoirik falta. Zergatik? 

Bada, bigarren zatiko poema luzeenek badutelako zerikusirik lehen zatiko 

poema luzeenekin. Eta, gainera, lehen beherakoa zen ordena berean 

gertatzen da orain bigarren zatiko istorio edo ekintza nagusiaren progresioa. 

Hau da, Partiera poemak Hariztiarekin badu paralelismorik, Judizioa 

poemak ere badu berea Lizardiarekin, eta beste hainbeste gertatzen da 

Mehdekantza eta Iratze ederrarekin. Eta azkenik, Azkenengo besarkada
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poema daukagu, fisikoki Maldan gora bat izango litzatekeena bere bigarren 

zatian; Lore-mendiarekin dago paralelismoan bere lehenengoan.

Horregatik idazten al zizkion poetak hitz hauek Kaierori?:

"En estos momentos estoy llevando a cabo la segunda parte de 
MALDAN BEHERA; como te explique, es el mismo asunto, incluso la 
misma poesi'a, pero tomado desde otra perspectiva, desde otro angulo, 
pues el narrante, el poematizador que llamaria yo es la muchacha 'eta 
baratzainak, izena daukaMiren'." (Aresti 10, 1986: 135)

"Eta baratzainak izena dauka Miren", horixe da Lore-mendia 

poematik abiatzen den bigarren hari narratibo nagusia. Hari narratibo 

horrek, aurreko hariarekin hausten ez badu ere, funtsezko elementu bat 

eransten dio: amodioa,

Bigarren zati honetan, lau poema luze dauzkagu, eta ez bost lehen 

zatian bezala. Ez da bigarren zatia poema luze batekin hasten, "bitartez" 

poema laburretako lemapean baizik. Lehen zatian ez zen horrela gertatzen, 

"...eginiko gogoeta eroak" poema luzeen ondoren hasten baitziren beren 

bidea ibiltzen. Lehen zatian lau "gogoeta ero" izan ditugu, bigarren honetan 

berriz bost "bitartez"ko.

5.- BIGARRENITZULERA

5.1,- PARTIERA ETA HARIZTIA/ LORE-MENDIA

Zein mailatakoa da Pariiera poemak Hariztia poemarekin izan 

lezakeen hartuemana? Maila sinbolikoan jarri beharko genuke erkatze lan
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hori. Izan ere, Hariztia basamortua edo Lur Eremua zela erabaki dugu 

gorago, honako hau berriz heriotza ondoko istorio baten jarraipena litzateke. 

Zergatik orduan bien arteko lotura maila hori? Ba, gorago ere erabaki 

dugulako Hariztiaren esanahi sinbolikoa infemuarena ere bazela, infemu 

horrek antzutasun, sofrimendu eta askatasun eza adierazten duen neurrian. 

Eta, egia esan, hemen ere, Partiera poeman alegia, badugu halakorik.

Nonbaitetik hasi beharra dago, Partiera eta Hariztia poemak 

elkarrekin solasean jartzeko asmo honetan. Honako bertso hauekin hastea 

proposatuko nuke:

PARTIERA HARIZTIA

"Atabute honetan ehortzirik nago 

Nire gaiñean Iauza pisu bat baitago (M.b., 214) 

Erori da behera berriz lauz-harria 

estaldurik betiko neure maitalea (217)

"Zure gorputza dago orain atinik hor:

usainik zakarrena kanporantza dator" (216) 

Nire errai guztiak ustcldu dirade (...)

Nire hezur oriak agirian daude (,..)7^

"Ermita eroria hobietako lauza 

eta maitalearen gorputz usteldua (191)

"Azken eremuan zatzalako atinik hezur 

lekuetan

ez daukat zer-eginik" (191)

76 Elioten ildotik aztertzen du A. Arkotxak "hezurren irudia": "Par ailleurs, la vision des 
ossements renvoie a nouveau au chapitre trente sept de la vision d*Ezechiel et au Mercredi des 
Centres'de T.S. Eliot: "Sous un genem er les os chantaient, epars, brillants..." (A. Arkotxa, 1993: 
141). Ezekielen irudirik bada Elioten poesiagintzan 1930ko Hausterre Eguna baino lehen: The 
JVaste Land poeman.
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PARHERA HARIZTIA

Hezurrok egon dira hilobiz hilobi (214) 

"Izarretatik keinu batere ikusiko". (ibidem) 

(ez dut) "haragirik jango" (ibidem) 

"Aginetatik irten didan hortz garraska* (215)

"Nire kateak apurtu:

Libertatea aho zabalik 

ederki nuen gozatu, 

argi biziak nire begiak 

zituenian urratu" (ibidem)

"Hezur lekuetan eztaukat zer-eginik" (191) 

"izarren esnetik edaten..." (190)

"Eztut gaur ezer jan" (191)

"Bere aginekin eman zidan dolore" (192)

"ebaki zizkidan tenorean kordelak, 

geldiro libraturik nire orkatilak,

... eta eguzki-brintzen

edertasun zabala argitu zen nigan (ibidem)

Gorago Hariztia poema aztertu dugunean ohartu gara Lore-mendia 

poemaren irudi inbertitua baino ez zela. Hau da, batean lur antzu, borroka 

eta sofnmendu lekua zena, lur emankor, oparo eta atsegintoki paregabea 

bihurtu zaigula bestean. Pariiera poema honek ere ezin dio ihes egin 

binomio horri. Oraintxe antzutasun, usteltasun eta amodioaren ezintasun 

dena, hurrengo ezintasun eta gabezia horietatik erredimitzen dituen Lore- 

mendiako usaimenen eta melodien oihartzuna izango da:
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PARTIERA LORAMEMDIA

"Eztut ene laguna iratzam egun; 

melodi atsegina hau etzaio ezagun (...) 

ezen bere sudur

motzak eztuen egin usainik kontentuz (ib., 216) 

"Zure usainak kendu dit..." (ibidem)

"Amorioak cgun honetan 

eztu niretzat balio" (ib., 214)

"Neskatila honen besartean esnatu 

nintzen, zidalako baltzeo bat kontatu, 

egungo oilaritean, txorien gisara" (ib., 205) 

"Nire sudurra da osorik liluratu (...) 

usainetan dator nireganantz bizia (...) 

intzentsu berrien arima zait usandu; 

uhin urrintsuok usteltasunajan du: 

ederki dit biziak ematen begira (ib., 204) 

"Loramendi maitea 

milikatu nuen" (ib., 206)

Partiera poeman ahapaldi osoak Lore-mendiaitn ingurako motibo 

nagusi batzuen garapen baizik ez dira, lehenago esaten genuen ildotik, hain 

zuzen ere, antzutasunaren eta iluntasunaren irudi inbertituak. Adibide gisa, 

horra bertsook:

"Zimaurra bortitzarekin landuriko ortua,
honek oparo digu emanen fruitua,
ta da udaberrian guztiz loratua." (ib., 217)

Ez dago dudarik, bai motibo, bai irudi, nola hainbat eta hainbat 

lexiko mailako aukeratan buruan izan zituela poetak Hariztia eta Lore- 

mendia poemak, Partiera honen idazketa unean. Hariztian eta Lore- 

mendian daude poema horren motibo, irudi eta sinbolo asoziazio nagusiak. 

Bestela esanda, Hariztia eta Lore-mendiatekin ehundutako jantziaz garatzen 

da Partiera poemako istorio xumea. Ez dezagun ahantz gaingizaki baten 

ekintzen lekukoa dela istorio horren nondik norakoa. Alde honetatik bada
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poeman Zaratustraren oihartzunik ere: "Hamar urte hauetan eztut dantzan 

egin" (ib., 216),

5.2,- JUDIZIOA ETA LIZARDIA

Judizioa poema funtsean Lizardiarekin batera, edo haren ispiluan, 

aztertu beharko genuke. Izan ere, Partiera poemarekin gertatzen zen hein 

berean, Judizioa poemako motibo nagusiak ere Lizardiarekin baitaude 

solasean. Zein da, baina, bi poemak aurrez aurre jarriko lituzkeen motibo 

nagusi hori? Erdijainko edo gaingizaki den heroiarengandik gizaki 

errukigamengana dagoen aldea. Herri-bitartean Golgota mendian 

gurutziltzatuta hilarazi duten gizon-emakumeak epaitzen dira Judizioa 

poeman; Lizardia poeman, berriz, gaingizakia jainkotzat hartu eta hura 

gurtzeko prest zegoen zimutaldea epaitzen da. Zein da bi judizioen arteko 

muina? Gizon-emakumeen nahiz zimutxoen aldean zein harandikoa den 

erdijainko / gaingizakiaren boterea. Bi poemen funtsa horixe baizik ez da; 

giza zimutxoez harago dagoen ahalmen handi baten exhibizio luzea.

"Zimua bazara orduan ni gizona
baina hau bazara, ni naiz jaungoiko ona." (ib.t 196)
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JUDIZIOA LIZARDIA

"Gora-galea ematen 

didate beti gizonek" (220)

"Heldu nintzen haraino, eta begiratu 

nion nire bizitza hain doiiorki hartu 

zidan eskribau hari, eta nuen damu,

hain jente makur hura bainuen tratatu" (220)

"Belaunika zaitezte! Edo bestela nik, 

heriotze osteko eremu beltzetik 

pausu geldiaren honera etorririk, 

eztizuet emanen batere atsedenik" (...)

"Para zaitezte zutirik!

Etzakuskitet damurik.

Eztakizue zuek egiten 

nire aurrean otoitzik?" (221)

"Haek zeuden negarrez, igurikitzen noiz 

deskargatuko nuen haizkora hain zorrotz 

hura beren buruen gainean...." (221)

"Erramu freskoekin eginez koroa 

apainduko didana gogorki buraa, 

ezten inor nt bezain ohoreztatua" (221)

"Nik hartu nion osotoro 

lizarti hari gorroto" (197)

"Gauzok ikusten diren 

lizardi dollorra!

Munduan zerbait 

bada zu zara 

zaharra!" (197)

"Goitik haserreak honera ekarri zaitu, 

zeruko bularra guztiz zauritu baitu 

gure sineskeriak, itsu gaudelarik!"

"Halaz ikaratu ziren denak biziro; 

haien artetik bat etorri zen astiro, 

eta nire aurrean belaunikatu zen... 

mintzatu zitzaidan zimuaren ahoa 

begiak altzatzera ausartu gaberikoan"

"Eskuetan nuen hartu nire makila, 

erakutsi nien mehatxuz ukabila, 

ahotik hitz zakarrak zitzaizkidan irten. 

Espantuarekin zimuLxo lotsatiak, 

otsoaren larruz zebiltzan basatiak, 

alde guztietatik eskapatu ziren." (196)

"Nire bekokian etzegoen izotza.

Teilatu batean erramu eta ereinotza,

nire gorputz gainean, zeuden hedatuak."

(196)
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Maldan beherako lehen zatiko beste poema batzuen oihartzunik ere 

badago, nahiz eta esan digun bezala Lizardia poemaren baitan egon 

Judizioa poemari amasa emango liokeen motibo nagusia. Esate baterako:

"Eztakit ongi zergatik eman 
nuen bizitza hain merke; 
orain eznuke mendira igoko 
nire etsaiak hil gabe." (ib., 218)

Bertso horietan, nahiz eta Herri-bitartean gertatutakoari buruz ari 

solasean, badago egituraren paralelismoaren aldetik Hariztiai1 gertatutako 

lehen ekintza biolentoaren oihartzunik. Gertatua den aldetik, protagonistak 

Lizardiatik oroitu beharko lituzke ekintza horiek, nahiz eta hemen Judizioa 

poeman oroitu, berez Herri-bitartean gertatutakoak zirenak. Hau da, 

poemaren lehen zatian Hariztia/Lizardia zena, honako honetan Herri- 

bitartea /  Judizioa da.

JUDIZIOA LIZARDIA

!
"Bihotzean sarturik daukat mendekantza: 

haserre handiz noa orain haiengana 

besapean zuzia,..." (219)

"Nire sabelean mendekuzko zuzia

nire etsaiak zeuden lekurantza joan nintzen (192)

Poema honetan Herri-bitarteako gizartea bakarrik epaitzen da. 

Herri-bitartea gizarte modemo osoaren irudi bat da. Horregatik ez dira 

Judizioa poeman alkate, abokatu eta igeltseroak bakarrik epaitu, baizik eta 

bertako gainestruktura artistikoak ere ez dio epaiari ihes egingo.

"... Eta Dostoiefskii 
jaio ezpaledi, 
eznioke Prousti
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barkatuko hori:
zergatik gizonari eztion jarraiki,
Picassok ere Goyari 
kentzen dizkio humilki 
mundu honetan bizi izateko 
izan zituen gurari 
guztiak, eta beste hainbeste 
gertatzen zaio Mozarti." (ib., 219)

Horra zer dioen A. Arkotxak artearen epaiketa horri buruz:

"Nous aurons I'occasion, ulteriorement, de revenir sur le theme de 
l'engagement de I'ecrivain qui est evoque ici, pour Aresti, la fonction de 
la literature est, en effect, comme pour Frye, "de doter la societe d'une 
vision imaginaire de la condition humaine" (apud Todorov prtface). La 
voix d'Aresti occulte momentanement ici celle de Joane en s'attaquant 
aux membres du "nouveau Parnasse" symbolises par Picasso, Proust et 
Bartok."(1993: 160)

Horraino ados nago A. Arkotxak dioenarekin. Oin-oharretan ordea 

Pamasianismoaren arte liturgiaz edo "L'art pour rart"i buruz hitz egiten du; 

eta hori bai iruditzen zaidala urrutiegi joatea, edo gaininterpretazioaren 

atzaparretan erortzeko arriskutan jartzea. Ezen, egia bada ere berak dioen 

horren azalpena, ez dut uste Arestik "Pamaso" hitza darabilenean 

pamasianismoaren epairik egiten ari denik. Aitzitik, Pamaso hitza modurik 

zabalenean darabil, inongo zehaztapen eta mugimendu programetatik urrun; 

poema honetan Arestirentzat "Pamaso” hitza "artearen" baliokidea da; 

Antzinateko klasikoen tradiziotik iritsi zaigun zentzu orokorrean darabil: 

Artearen Olinpoa.

119



Zein da Proust, Dostoievski eta Bartok kondenatzeko funtsezko 

arrazoia? Humanismoaren bideetatik aldenduxe dabiltzala: "Zergatik 

gizonari etzion jarraiki" (ib., 219). Seguru asko bazuen Arestik, urte batzuek 

lehenago, Ortega y Gassetek argitara eman zuen liburu baten aditzerik: La 

deshumanizacion del Arte (1925). Entzute handia lortu zuen liburu horretan 

Arte Modemoaren joera berriak aztertzen dira, eta badirudi joera nagusia ez 

zela justu gizakiarengan bere arreta jartzen zuena, alderantzizkoa baizik, 

gizakia baztertuz bere baitan bamebiltzen zen joera.

Aipagarriak dira, bestalde, bi poemen arteko elkar hurbiltze saio 

honetan, Exodoaren oihartzun biblikoak. Moises ere gaingizakiaren 

ahalmen izugarriz homituta zegoen. Bibliarm. oihartzunak aztertu ditugu 

atzerago, eta bertan susmatu ahal izan ditugu Moisesen eta Sinai mendiaren 

inguruko zenbait oihartzun. Iruditu zaigu Lizardiaren pasadizoetan barrena, 

menditik behera jaisten den gaingizakiak bekatu giroan nahasiak aurkitu 

dituela bertako bizilagunak. Gurtu behar ez zuten Jainkoari bakarrik zor 

zaion begirunez belaunikatu eta eskaini zizkioten bitinak gaingizakiari. 

Gaingizakiak zigortu egiten ditu, portaera hori idolatriatzat harturik. Hortxe 

kokatzen dugu Moises profeta eta askatzailearen motibo nagusia. Ikuspegi 

horixe bermatzera datoz Exodokoak ere izan daitezkeen honako irudiak: 

"piztu zen laharra" (ib., 196) edo "Eta zeruan diztirari/zauri gordin bat 

ageri" (ib., 217).

Jadizioa poeman ere ageri da motibo nagusi horren oihartzunik: 

gaingizakiaren haserrea eta gizartearen kokildura eta arrenkura, Horra 

Moises-en irudiaren edo taula-berrien egile litzatekeen gaingizaki 

zaratustriarraren adibidea:
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"Orain apurtu dute gure kodizea
Epai-emalea
datorkigu, ea
nolako fedea
daukagun." {ib., 221)

Baina Lizardicm ez bezala honako honetan gaingizakiak gurtu. 

dezaten exijituko die bere hankapean dituen gizakiei eta estatua bat ere 

jasotzera behartuko: "Nai dute estatua / bat oso haltua / herriko plazan jaso, 

benedikatua / izan dadila maisua." (ib., 222)

Zergatik ez dut Kristo aipatu taula berrien egile gisa, eta bai Moises 

eta Zaratustra? Horra Mendekantza poemak dakarkigun erantzuna:

"... egiten nuen gogoeta; 
nolako pastique zen egokiena 
nire borreroari emateko; eta 
ezin nuen pentsa 
beste ezein gauza:
Talion izanen da!" (ib., 224)

A. Arkotxak ere horrelaxe jaso du:

"Joane, a nouveau, s'ecarte donc de la nouvelle loi prechee par le 
Christ: 'Vous avez entendu qu'il a ete dit: Oeil pour oeil et dent pour 
dent' (Mateo V).
Le heros bafoue le precepte evangelique, II se dresse meme contre lui 
haut et grand (haltu eta handi), comme un arbre, une colonne, une 
statue de pierre, comme un defi.... Pas de pardon, pas de pitie et 
surtout pas d'amour pour l'enemi, ainsi que Yahve l'ordonne a Moi'se 
sur le mont Sinai': (...) tu donneras vie pour vie, oeil pour oeil, dent 
pour dent... (Exode XXI, 23 a 25)" (1993: 167)
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Hori guztia ezezik, oin-ohar batean A. Arkotxak gogorazten digu ere 

200puntu poeman agertu den Moises.

5.3.- MENDEKANTZA ETAIRATZE EDERRA

Mendekantza poema Iratze ederra poemaren alboan jarrita balego 

ikusiko genuke bien arteko lotura maila noraino iristen den. Inon baino 

garbiago eta krudelago agertzen zaigu heroiaren gaingizakitasuna:

"Etzaitezte, pobreok, oraintxe defendi; 
nire goikotasuna eztadin ofendi 
dezazuen ederki zer naizen entendi; 
dezazuen agintzen dudana obedi." (ib.t 224)

MENDEKANTZA IRATZE EDERRA

"Errezatzen ari

zaretc, gero nadin zuetaz urriki. 

Ezer ez eska jaunari!

Biotza daukat hain urri... 

Zuekandikan eznabil-eta 

egun honetan ihesi, 

nire haizkora, nire arbuioa, 

doakizue hegazi"... (224) "Eskuan gañibet, akuilu ta haizkora, 

hiltzeko asmoekin zetorzkidan albora, 

baina etzuten aurkitu gorputz hila baizik. 

Nire arima berriz, lorez lore kantari." (200)

"Handik joan ziren iratzera, 

nire gorputza hartzera.

Kontu ederrak ezpainetan, otoitz luzeak zerura,

poliki zoan

bide gaiztoan

gizaldea ni hiltzera" (202)

"zer zen jasoko gizon artera 

haizkora gabe banentor," (226)
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MENDEKANTZA IRATZE EDERRA

"Orduan hasi nuen, gogor eta itsu, 

nire burrukaldia: Geratzeko kitu. 

Bere larruetatik arin nintzen sartu, 

eta errai guztiak nizkion altzatu: 

Garunea kendu, 

hesteak ohostu, 

bihotza zabaldu, 

giltzurrunak moztu." (224)

"Ehortz dezagun bein da betiko 

gizasemeen etsaia!” (226)

"Nire gorputza eta odol berotsua... 

hezur batzuk oraindik." (226)

"Nire arima ere animalietatik

sartu zen, biluzik ez egoteagatik;" (ibidem)

"Heldu nintzen gero zerrien gorputzera 

eta kendu nion apoari mekera;... 

Buzkantza, lupua, odoloste gozoa.

.... jan nien. ....hiltzurrun latz batean, 

animali guztiak akabatu ziren." (201)

"Deabru beltza hil dezagun!" (203)

"Nire odol beroa zerura igo zenean 

ugari zitzaidan geratu bularrean." (199)

Iratze ederran ihesi ibili behar izan zuen heroia bera dugu 

Mendekantza honetan mendekua hartuko duena. Egia bada ere heroiaren 

haserre eta gorrotoa Herri-bitarteako heriotza lazgarriaren ondorio dela, 

protagonistak eta bere maitaleak pairatu zuten heriotza iraingarriaren 

ondorio hain zuzen, Mendekantza poemako oihartzun askok Iratze ederran 

dute non ispilatua; huraxe da, besteak beste, poetak bere aurrean izan duen 

erreferentzia iturri atergabea.

Mendekantza poema honetan ere gaingizaki zaratustriarraren 

tamainako aldarririk ez da falta: "Inork eztaki negarrez / bere garaitza 

ospatzen" (ib., 225).
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A. Arkotxak ere honelaxe ikusi zuen auzia:

"Les vers precedemment cites (Bamean duten oro nahi diet atera) qu'il 
faut prendre a la lettre, puisque Joane rentrera reellement dans les 
corps de ses ennemis, montre que nous avons aflfaire a une nouvelle 
interpretation du "demoniage gerasenien" dont nous avons eu une 
premi£re version dans Iratze ederra. Ici, il existe cependant des 
differences importantes. Le Mros a, a present, vaincu la mort ce qui 
explique que l'episode ait lieu de jour alors que dans Iratze ederra, 
I'ame errante du heros prenait possession du corps des animaux parce 
que'elle etait precisement terrorisee par la nuit; mais surtout, les corps 
possedes sont, cette fois, humains ce que, curieusement, concorde avec 
l'observation suivante de M. Eliade:

Toujours en rapport avec l'idee que Ie magicien peut quitter son corps 
a volonte est un idee strictement chamanique, (on rencontre, aussi bien 
dans les textes techniques que dans le folklore, un autre pouvoir 
magique, celui d'entrer dans un autre corps" (1988: 325) (1993: 168).

Iratze ederra poemako kontalari poetikoa gaingizaki demoniako bat 

da? bere ibilbidean zapaltzen duen guztia hankazgora uzten duena. 

Gaingizaki/erdijainko horren borondate ahaltsua gizateria arruntarekin 

buruz buru dator:

"Demonio batek sartu dio buruan,

hamasa bat bezala, infemuko galtza...
Gurekin dabil deabrua
sutan baitoa zerua." (M.b., 200/202)

Mendekantza poeman, ordea, beste mota bateko demonioaz 

dihardugula dirudi; izan ere, Satan eta bere gaizkia itsusienaren gorpuzdura 

litzatekeen "bestia" apokaliptikoaren aurrean geundeke. Bestia horren iturria 

J. Azurmendik 1985ean Jakineko 36. alean argitara emandako saioari zor
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diot; "Aresti: sentsibilitate konkretu bat". Saio horretan Azurmendik 

Leizarragaren "bestia" biblikoa gogorazten digu, Apokalipsiako bestiaren 

arrastoanjarriaz:

"Eta ikusten dute han goian bestia, 
lengo gtzon besteek hamorruz jarria, 
oraingo gizon hutsek bera jaurtikia, 
hamiltegi batean azkar eroria, 
lepo ebakia, 
buru itzulia, 
hatzamar gabea, 
agin aterea,
antoiatzen duela infernu berria.
Ahora dator barrea, 
ezpainetara irria.
Errez izan da higuinduaren 
harmak Iurrera jotea.
Ehortz dezagun bein da betiko 
gizasemeen etsaia!" (ib., 226)

A. Arkotxak, 199 lko Hegatsez aldizkarian "Maldan beherarçn 

irakurketa baten inguruan" izeneko lanean etekin bete-betea atera zion J. 

Azurmendiren aztamari, eta tesian ere beste hainbeste. Bibliarm  eta N. 

Frye-ren The great Code liburuaren laguntzaz, Babilonia (lurreko emagaldu 

eta higuingarrikarien ama) eta totalitarismoa, eta Bestia: Franeo erlazioan 

jarriko dizkigu. Honela dio N. Frye-k The great Code liburuan:

"Es evidente que las imagenes aqui provienen de la 'abominacion' de 
Daniel. En el Apocalipsis (13, 18) se hace referencia a una 'bestia', 
figura del tipo Anticristo, con una clave, el numero 666 que por io 
general se piensa encubre el nombre de Neron, aunque es posible que 
el autor del Apocalipsis haya vivido bajo un emperador posterior (...). 
Cierta linea polemica protestante del siglo XVI consideraba a la Iglesia
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Romana como una prolongacion del Imperio Romano, e identifieaba a 
ia Iglesia con ia Ramera, y al Papa con el Anticristo." (1988: 121)

Horraino guztiz ados. Baina ''bestia" hori soilik Franco da, edo 

Elizaren aparatu guztiak jasotzen du heroi edo "aingeru matxinatu" 

berriaren aizkorakada? Aizkorakada horretan Jainko tradizionalaren heriotza 

ere iragartzen da, eta eliza berri baten egarria ere bai, aurreraxeago. Nire 

irudirako Elizaren aparatu ofiziala eta faxismoa batera daude "bestia"ren 

irudi horretan.

Knstoren odolak Adanengandik gizakumeak gainean daraman zamaz 

arindu bazuen, Paradisurako ateak berriz ere zabalduz, horixe berori izango 

du helburu poemaren heroiak, antzutasunera errendituta gauzkan 

kristautasunaren hiru zutabe nagusien kontra oldartzen denean:

"Fede, karitate, esperantza kentzen
ausartu nintzen nire nekearen ordez." (ib., 225)

Eta borrokaldi estu horren ondorioz:

"Ezta egon gizona inoiz hain bizirik:
 ̂ ni hii arte ezta egon haiako gizonik, 

hain bizitzen denik, 
eztute nekerik, 
daudelako hutsik." (ib., 17)

Eta borrokaldi horren ondorioa izango da gizartearen salbabidea, edo 

euskaldungoarena behinik behin, eragozten zuen "bestiaren" suntsidura. 

Izan ere "bestia" hori, "lehengo gizon beteek amorruz jarria" (M.b., 226) 

iza t̂ baitzen, eta "oraingo gizon hutsek" bera jaurtikia... antolatzen duela 

infemu berria" (ibidem). Gertaera heroiko horiek gertatzen ari ziren unean
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"iraulten egon da gorua" (ib,, 232). Beraz, goia eta behea, zeruak eta 

infemuak irauli dira, oreka zaharrak suntsitu: "Aingera Serafmek akerra 

dirudi/deabru Belialek epetxa kantari" (i b 219). Ehule zaharrak edo 

Antzinate klasikoko Parkek ere lan nekosoa izan dute. Izan ere, 

antolamendu berri eta iraultzaile bat ehundu baitute beren "goruan” edo 

mundu-oihalean. Eta egoera berri baten aurrean paratzen gara: "gizarteria 

salbatua", euskaldunak aske, edo, bestela esateko, Lore-mendidko paradisu 

lurtarra, Aginduriko Lurraren eta Jerasalen berriaren aiduru.

"Gizarteria izan dadin salbatua (...)
Bildots berria, mantsoa;
Jainko bortitza, haltua:
Zuri eskerrak, ordu honetan 
dago geugana heldua 
joran bizian eduki nahi 
genuen salbamentua." (ib., 226)

Honela dio A. Arkotxak bertso horiek gogoan:

"Dans Matdan behera, Joane oppose d'un cote la douceur de l'Agneau 
a la severite et a la suprematie du Dieu de I'Ancien Testament et c'est a 
celui-ci qu'il rend grace (Zuri eskerrak dit-il). II prone ansi la loi du 
Talion, de la fureur et de la vengance, au lieu du pardon et de l'amour 
universel. Le salut est a ce prix car c'est avec des armes que l'on 
triomphe de la bete, du dragon...

Mais il n'y a pas mention d'aucune trascendance, I'homme est seul 
maftre de son destin. Le salut dont parle Joane est une Jerusalen 
terrestre opposee a la Jerusalen celeste de l'Apocalipse." (1993: 176)
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5.4.- AZKENENGO BESARKADA

Horra zer zioen Arestik poema horri buruz:

"E1 Maldan behera no es en si un poema completo, es francionario, 
Por ello escribi despu^s e! Azkenengo besarkada, que muy bien pudiera 
llamarse Maldan Gora, aunque en un principio lo bautice como Miren 
etajoane” (Aresti 10, 1986: 140)

Poema honetan barrena han eta hemen entzuten diren oihartzunak 

ugari dira; gehienak, espero bezala, Maldan behera bertatik sortuak: 

"Hermita hau ehor / bezate trumoiek", "Atzean da betiko arbola sikua" 

(Hariztia), "eznekien zer egin, arima nun ortus" (Iratze ederrd), "Negar egin 

dute / larrosek, ez barre", "Azkenengo mendia: Badakit ortua" (Lore- 

mendia).

Maldan beherañk bertatik sortuak ez direnean, Maldan behera idatzi 

zuen sasoiko zenbait irakurketaren zipriztinak dira: "Atsegin guzti guztien 

madre / o r i j in a la , " O r a i n  ezta problema, ezta misterio, / Joanerentzako: / 

argitan dago oro, / agiri ta klaro" (M.b., 228). Konparatu Barrutiaren 

Gabonetako Ikuskizuna antzerkiko beste hauekin: "Denbora luzean gabiltza 

isurik / Desegindu beiz zeure argiak / Gure biozetako odei guztiak" 

(.Euskera, 1980: 288), Judizioa poeman ere bertso hau dator: "Gure bamean 

ere badago hodeia" (M.b., 221).
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Azkenengo besarkadakoak dira, bestalde, Miranderen poesia 

nihilistatik Maldan beherara bildu diren oihartzun zuzenenak:

"Hau da nire gurutz
pisuena! Jesus!
Jainko gabe zeruz 
zeru gurutzatuz! (...)
Inotz eznezan bertan utz! 
eskatu nizun, humilduz, 
lore-mendian, ta baita ere 
Golgota-mendi hain biluz 
haretan..." (ib., 230)

Mirandek ere gogorazi zuen Kristoren heriotza aurreko bakardade 

larria: "Josu bar-Joseph, deithu zaitut haizeen artetik /.../ zeure zerutik deus 

ez duzu, ihardetsi".

Miranderen poesia-mundutik gertu dabil honako beste bertso hau ere: 

"Bizirik eztuena ezin liteke hil". (M.b., 230)

Dena den, Azkenengo besarkada poemako bertsorik inportanteena 

honako hau da: "ETA EZ NUEN AURKITU BARRENEAN EZER" (M.b., 

229). Mendekuaren ondoren, eta Jesukristoren infemualdi arketipikoari men 

eginez, hirugarren egun sinboliko batean (Partiera, Judizioa eta 

Mendekantza) berpiztu egin da Miren. Eta Lore-mendian abiada hartu zuen 

amodiozko historiak amaiera zoriontsua izango du, komedia on guztiek 

bezala.
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6.- AMODIOZKO HISTORIA

6.1.- "ETA BARAZAINAKIZENA DAUKA MIREN"

Begibistan dago Maldan behera poeman amodiozko historia bat ere 

kontatzen zaigula. Arestik berak dioen moduan, amodioaren historia eta 

arrazoia. Baieztapen horren funtsa ez dago Pedro Salinas poetaren Razon de 

Amor poema liburaaren izenburutik urrun. Amodio istorio horren hasiera 

Lore-mendia poema dugu, nahiz eta Hariztia urrun hartan aurkitu amodio 

horren ondorioaren estraineko hitzak. Dena dela, Lore-mendia poemara 

iritsi aurretik ezertxo ere ez da jakingo poemako Miren pertsonaia 

femerdnoari buraz. Hortxe egingo du estraineko agerraldia, eta hortik 

aurrera bera izango da Joane protagonistaren urratsen eta ekintzen 

zentzuemailea. Miren horixe izango da, halaber, orainarte kontatzen saiatu 

garen hari narratibo heroikoari (nietzschearra), bigarren hari narratibo 

nagusiari amasa eta garapena eskainiko diona. Hau da, Lore-mendimmm 

pathos heroiko baten gurpilean bidaiatu baldin badugu, pathos heroiko hori 

eten egiten da bigarren zatian barrena berreskuratua izateko. Hala eta guztiz 

ere, berreskurapen soila ote da? Ezetzean nago, tartean funtsezko gauza 

asko gertatu baitira. Ez dut esan nahi lehenaldiko pathos heroiko eta 

boteretsuari uko egiten zaionik; bai, ordea gertaeren muinean eta sostengu 

bakartzat Miren dagoela. Nor dugu, orduan, Miren hori, bere amodioagatik

hainbeste sofrikario eta mendeku merezi badu?
!

Lehenengo eta behin, esan dezadan Lore-mendia honetantxe 

mamitzen direla sinbolika kristauaren ildoko lehen adierazpen garbiak. Alde 

horretatik esan dezakegu Miren eta Joaneren elkar hartzearekin batera eman 

zaiola hasiera lehen zatiaren amaierari eta bigarren zati osoa baldintzatuko
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duen amorio istoriari. Are gehiago, Lore-mendia baino lehen ikusitako 

guztia ez da guztiz ezinbestekoa hemendik aurrerako poemaren garapenean. 

Beraz, Lore-mendia hau arketipia kristau baten zedarriak fimtsean hautsiko 

ez dituen hari narratibo berri baten abiapuntu dugu. Baieztapen horren 

frogagarri, honako hiru elementuok: gurutzea, berpizkundea eta zerua 

(paradisua). Operazio horretan aurreko saileko zentzu trajikoa komedia 

heroiko bilakatu zaigu. Eta komedia honetan badu zeresana Mendebaleko 

literatur tradizioan ohorezko lekua bete duen Danteren Jainkozko 

Komediak, Lore-mendia Edenaren bertsio mundutarra genuke, Eden 

paradisukoaren islada mundutarra. Izan ere, Danteri jarraituz bai baitakigu 

Edeneko baratza Purgatorioko azkenengo mendian dagoela: "Azkenengo 

mendia: Badakust ortua" (M b., 231). Hari honi jarraituz badirudi Joan 

Adanen traza osoarekin hurbiltzen zaiola Mireni; edo, alderantziz, Mirenek 

Ebaren traza osoz bere magalean hartzen duela Joan, hura goialdetik 

herrirantz doala. Garbi dago menditik herrira bitarteko Lore-mendia hori 

oasi baten antzeko atseden leku paregabea dugula. Inoiz pentsatu izan dut 

Lizardik ere antzeko soluzioa bilatu ziola uda beroaren zigorrari ihes egin 

nahian dabilen bidaiariari, "Itzal"aren babesean, "Baso"ren ume jaukal"aren 

magalean maitekiro jarri zuenean. Bidaiariarentzako atsedenaldi eta 

pausaleku segurua dugu. Bai Arestirenean eta bai Lizardiaienean, "topos" 

imajinario bera ari da irudiak antolatzen, biak ere gozamen edeniko baten 

islada direlarik. Miltonek ere bere Paradisu galduan Edeneko baratza 

Ebaren gorputzean biltzen du, emakumearen irudia eta baratza gorputz 

berean bat eginez: Emakumeak (Eba, Miren) izaera metonimiko bat 

bereganatuko du.
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"Bere besartean baratz zoragarria: 
ugatzak arrosaz, krabelinaz gorria; 
arreba nausi baten nengoen altzoan.
Loramendia zen bere gorputz bikaina."77 (M.b., 205)

Lore-mendiarm. altzoan ezagutuko du estrainekoz poemako 

protagonistak bizitza bere oparotasun eta betetasun osoan. Oparotasun hori 

baratzako animalia eta elikagai guztiena da. Lore-mendiaren aurreko bame 

zatiketaren sofiikarioa gaindituz, "gorputza eta arima egin"go ditu mainatu, 

"ezlezaten eduki orbantxo batere" (M.b., 204). Protagonistak arimako 

amodio egania aski asetu ondoren, "baratz laztangarria/harturik eskuan" 

(ib., 206) herrietara bidean jarriko dira. Herri-bitarteko jendeak, ordea, 

"elkarrekin egotea” (ib., 218) galaraziko die, ez die halako hartuemanik 

onartuko, eta jarraian Kristoren nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren 

parodia zuzen-zuzena eskaintzen zaigu. Eta, berriz ere, gorputza eta arima 

banatuak izango dira. Amodioa eta heriotza ezagutu ondoren bakarrik 

jakingo da "Joane eta Miren" ditugula bi maitaleen izenak. Ez ote dago 

hemen Maldan beherako azpitituluaren justifikazioa? Hemendik aurrerako 

poema guztia galarazitako amodio ezindu baten mina litzateke. Joan bere 

arima eta maitale den Mirenen egarri izango da gainerako orrietan. Nonahi 

barreiaturik dabil Mirenen memoria eta irudia, maitale galduari eta 

amodioari buruzko aipamenak ugari baino ugariagoak dira. Eta Joane 

zeruminez agertzen zaigu; Mirenen inguruan paradisu bat sortu, ez du beste 

ametsik. Ditxaren bitartez izeneko poeman lortuko du Mirenekin bat izatea. 

Amodioaren kontsumazio horren ondorio dugu paradisuan "sustraitu den 

arbola" (M.b., 232); beraz, "Arraza berri" (ibidem) horri ez zaio inoiz

' 77 Horra Arkotxak idatzi diguna, goragoko bertsoak gogoan; "Ces demiers vers font
irresistiblement penser au personnage feminin central du Cantique des Cantiques, personnage 
apocalyptique d'epouse" (1993: 73),
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faitako egarriak oro asetuko dituen urik. Bien bitartean, Joane epaitu eta 

kondenatu aritu da, Azken Judizioa bailitzan.
3

Amodiozko istorio honen musa Miren da, eta bere erreferente 

biblikoak poeman bertan aitortzen zaizkigu: Maria Matxalena eta Maria 

Birjina.

Alabaina, ikuspegi zabalago baten bamean, Danteren alegoriaren 

antzekotasunik ere igar dakioke egituraren garapenari. Danterenean, poema 

honetan bezala, Beatriee-ren amodioak kilikatuta joango da poeta herrestan 

infemutik zeruraino. Han Beatricek betetzen duen salbatzaile funtzioa, 

honako honetan Mirenek78 beteko du; izan ere:

"Bera da salbatorea, (Miren) 
ni Beronika berria.
Birjina Miren dultze gozoa,
gurutze bati josia,
zeru berrira igon zenuen:
Hauxe da nire gloria." (ib., 231)

Eta Mirenen bila doa, lehenik hilobira; han, ordea, ohartzen da Miren 

berpiztu egin dela; handik maldan gora hartuko du, atzean utzirik munduari 

loturik zeukaten gorputzeko azken hezurrak. Danterenean ere bidaiaria 

bekatuaren zamaz erabat arintzen delarik baizik ez du iritsiko helmuga, 

ordurako "Pekatuaren" azkeneko letra (P) eroria izango du:

1 78 "L’apparition de Miren a un caractere magique, il s'agit presque d'un reve ou l'on
pourrait imaginer que le rosiar se transforme en femme. La rose evoque, bien Beatrice de Dante,
image de l'amour et du don de l'amour" (Arkotxa, 1993: 124).
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"...cuando las P que quedan 
aun en tu rostro a punto de borrarse, 
esten, como una de ellas, apagadas, 
tan vencidos los pies de tus deseos 
estaran, que no solo sin fatiga, 
sino con gozo arriba han de llevarte."

Eta, azkenik, 20. poeman, Ditxaren bitartez deiturikoan, Joaneren 

ametsa gauzatuko da:

"Besarkada eder baten 
orain juntatu gara; 
horregatik nintzen
iganzeruetara." (M.b., 231) (Ezkontzaberri bat, Eliza berri 
bat, etab.)

Bigarren hari narratibo nagusiak hementxe du amaiera. Bitartez 

instrumentala izenburutzat duten poemek askoz ere lotura estuagoa dute hari 

narratibo nagusiarekin, "gogoeta eroak" sailak zuena baino. "Bitartez" 

sailean ere gertatzen da, Maldan behermm  bigarren zati osoan azaltzen 

saiatu dugun eran, lehenengo zatitik jasotako zenbait oihartzunen edo 

irudiren errepikapena: "abere mutuak", "esku zikinak", eta abar. Baina esan 

bezala, poema horien ulerpena ezin da inondik ere bereizi bigarren zati osoa 

biltzen duen tematika nagusitik. Hala ere, esan beharra dago, badirela bertso 

asko eta asko ildo nagusi horri ihes egiten diotenak, eta, "gogoeta eroak" 

sailekoekin gertatzen zen moduan, "bitartez" bertso askok zail dute 

disimulatzen betelanaren itxura. Izan ere, gorago esan bezala, hari 

narratiboaren arrastora erakarri ezin diren bertso asko baitago hor, alegia, 

poema bere osotasunean ulertu ahal izateko ekarririk ez duten bertso ugari. 

Am'odiozko istorioa hementxe bukatu bada ere, poemak aurrera darrai. Nire
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ustez, garbi dago azkeneko poema hori, Malda goran eginiko gogoeta eroak 

izenekoa, soberan dagoela, eranskin huts bat baino ez dela. Gorago aipatzen 

genuen bezala, Aresti obsesionatu samar zebilela bere ziklikotasun eta 

betiereko itzulera nietzschearrarekin, eta horregatixe itzultzen da berriz 

lehen zatiko gogoeta ero eta nietzschearretara. Alabaina, bukaera honek ez 

du zerikusirik azken istorioarekin; are gehiago, kontatu den amodio 

istoriaren ukazioa ere bada. Ez dut uste bigarren narrazio hori lehen hari 

narratibo zabalagoaren bamean integratuta gera daitekeenik. Kontua da, 

intentzioak intentzio, kontraesan bat dagoela hor; eta Arestik eskaini digun 

egitura orokor hori sakoneko kontraesan baten morroi dela, Izan ere, 

bigarren narrazio horrek poema osorako beste egituraketa bat proposatuko 

nahi lukeela dirudi: Untergang-a 19 zirhñu/Requiem/9 zirkulu/ Maldan 

gora.79

79 1986an nik neuk idatzitako lan baten atala honako hau zen; "Dante eta bere
komedia". Atal horretan hauxe agertzen da:

"Maldan beherarm  lehen zatiaren egitura, Dantek bere ’Komedia'n infemutik paradisura 
egindako ibilbidea bera litzateke. Danteren komedian Virgilio da infernuetako eremutik 
paradisuko Beatricc-ren eskuetaraino gidatuko zuen poeta. Ez dago dudarik Danteren paradisuko 
Beatrice eta Arestiren Lore-mendiako Miren ezaugarri bereko emakume gidariak ditugula. 
Mirenek, Danteren Beatrice-k bezala, poetaren urratsak bideratuko ditu. Beharbada, halako 
parekotasun bat nabaritu ahal da komedian eta Maldan beherako poetek betetzen duten 
funtzioan. Komedian Virgiliori zuzenean gomendatu zitzaion fimtzioa ez ote dute, zeharka ez 
bada ere, lehen zatiko lau poetek beteko? Nabari da ez dutela Hariztia, Lizardia, Iratze ederra eta 
Lore-mendiak kontzienteki bereganatu duen funtzio eta ardura. Hala ere, formalki onar daiteke 
halako parekotasunik". Eta horrekin batera Maldan behera poemaren egituraren eskema ematen 
zen:f



Ezkonezina dena ezkondu nahi izan da: Zaratustraren pathos trajikoa 

eta Knstoren komedia jaihkotiarra. Batetik, betierekotasimean urtzen den 

pathosa eta, bestetik, bukaera nahitaezkoa duen "telos"a: ikuspegi biribila 

eta lineala: Zaratustraren ildotik trajediaren egarri abiatu eta komedia 

heroiko batean amaitu.

Sarrcra

Sarrcra

Itzulera

1 UNTERGANG
2 Hariztia
3 Sendan eginiko gogoeta eroak
4 Lizardia
5 Estratan eginiko gogoeta eroak
6 Iratze ederra
7 Galtzadan eginiko gogoeta eroak
8 Lore-mendia
9 Kaminoan eginiko gogoeta eroak
10 Herri-bitartea
11 REQUIEM
12 Deskantsuaren bitartez
13 Partiera
14 Arbuioaren bitartez
15 Judizioa
16 Adorazioaren bitartez
17 Mendekantza
18 Grinaren bitartez
19 Azkenengo besarkada
20 Ditxaren bitartez
21 MALDA GORAN EGINIKO GOGOETA EROAK"

(Aldekoa, argitaragabea)

1990an, "Maldcm beheramn irakurketa baten inguruan" izeneko lanean, egituraketa hau 
eskaintzen zuen A, Arkotxak:

"Argi dago 9 zenbakia ez dela erranahi gabekoa eta baduela sinbolismo berezi bat, 
kultura anitzetako ikonografia, ipui, mito eta iiteratur kreazioetan duen bezala: 9 dira zeruetako 
eta infemuetako esferak, Danteren Komedia Dihinoan 9 ez da bakarrik Zeruaren zenbakia, baizik 
eta Beatrice, bere maite inspiratzailearena cre”. (A, Arkotxa, 1990: 148)

1993an Asju-n argitaratutako tesiaren azpisail batean honela dio Arkotxak:
"Si nous reprenons le scheme general de Maldan behera (C.f. debut 16re partie), nous 

nous rendons compte qu'une structure numerique s'y revele:

(Untergang) 1
Cycle 1 9
(Requiem) 1
Cycle 2 9
(Maldagoran.,.) 21
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6,2.- MALDAN BEHERAKO HEROIA ETA BIZKAITARRA

Horra Bizkaitarra IV  poemako bertso hauek:

"Bilbo honetako euskalduntasun
zikotxaren señalea
zeuek zarie arrokartean
Agertu dan arbolea
Eu baño beste mutiko batek
Etxok zapaldu kalea
Nondik dabillen sorterrirantza
Gaurko tabemazalea." (Aresti 1, 1986: 63)

Beraz, lot daiteke hur Eremua eta Eremu latza Bilboko 

euskalduntasunaren ukazioarekin. Eta horrela Arestik are gertuagotik 

jarraituko lioke Eliotek London eta eremuarekin lortu nahi duen 

asoziazioari. Han Londres dena, Arestiren honetan Bilbo izango da. Bestela, 

zein ote bertso honen esanahia?

"Katigu naukan ekatxa 
Area peko sustar sakonak 
Egin nabenak aretxa." (ibidem)

Eta Bizkaitarra IV poemaren hurrengo ahapaldiak honela jarraitzen du:

"... zek bultzatu ninduan 
Olango bidean 
Aldapa latzagorik 
Etxagok mendian 
Mendi altuagorik 
Etxagok munduan (...)
Orain igoten dodan

137



Eremu baltzean." (ib., 64)

Poetak haritzarekin bat egiten du;

Hariztiako (Arestiren sorterriko) eremu antzuaz dihardute bertso 

horiek. Biografia moduko bat kontatzen digun Bizkaitarra Ill-ko bertso 

honetan protagonista Jesukristoren hipostasi bat litzateke:

"Umanidadeari 
Fabore emateko 
semea prestau nintzen 
Gure Euskalerriko 
Ainbeste borondate 
Nebala eukiko 
zeren nire odola 
Argati emoteko," (ib., 57)

Ez al da horixe bera Maldan beheran gertatzen? Beti pentsatu izan 

dut ezinbestekoa dela Maldan behera taxuz ulertzeko bere arrimoan idatzi 

izan ziren zenbait poema arreta handiz kontuan hartzea. J. Azurmendik 

esana zuen Maldan behera ulertzeko behar-beharrezkoa dela Zuzenbide 

Debekatua poemarekin alderatuz leitzea. Nago ordea, ez dela 

horrenbestekoa Zuzenbide Debekatuak Maldan beheravcn ulerkuntzari 

eskain liezaiokeen laguntza; Bizkaitarrak poemarena, aldiz, ezinbestekoa 

da. Horrexegatik ari naiz Bizkaitarrak poemako hainbat eta hainbat adibide 

azalpen honetara biltzen, uste baitut asko lagun diezagukeela poemaren 

argitze lanetan.

138



Horra zer digun esaten Bizkaitarra Il-ko honako bertsoetan:

"Beste lagun bateri
Entzunda deukotsat
Laster bear dugula
Eukin mesias bat
Beste erremeriorik
ezteia guretzat
Mutiko arekin eskatu eustan
Bere biotz zabalean
Euskal Mesias prestadutea..." (ib., 42)

Goraxeago esan berri dugu Bizkaitarra IH-ko zenbait bertsotan 

Kristoren beraren hispotasi bat balitzan agertzen zitzaigula ahots poetikoa. 

Baina ez dugu ahaztu behar Bizkaitarrak poema osoa krisialdi garai bateko 

poema dugula. Oraindik bere inguragiroa nagusiki homitzen duen iruditeria 

biblikoa da; gainera salbatzaile edo askatzaile baten inguruan biltzen den 

iruditeriaz dago homituta. Eta, hala eta guztiz ere, poetak ez du dagoeneko 

federik, gertakizun horren egian ez du sinisten, bere egiatasunaren 

indarrean. Horregatik da imajinario; horregatik Maldan behera poemak ezin 

hobeto irudikatzen du Arestirenganaino indarrean egon zen fedea eta herri 

baten esperantza, poetak berak ere konpartitu eta bizi izan zituen fedea eta 

esperantza. Maldan behera poemak imajinario hori bameratuta eskaini digu. 

Poemaren zentzu apokaliptikoa ez da errealitatean gertatzen, poetaren 

bame-imajinarioan baino. Horra inon baino hobeto azaldurik fedearen 

gainbehera hori;

"Eztot deseo eztot espero olantxe pasadu daiten 
Baña biotza sartuta daukat negarrez ukabi! baten 
Nire bizitza gusti-gustia pasadu gendun entzuten 
Urte danetan libertadia etorriko jaku aurten
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Non-nai orduan entzungo dozu euskeraz berba egiten 
gure alde etorri egingo dana jaiota dago nonbaiten 
Orain eztot siñistuten 
Asko deseadu arren
Onegaitikan bizkaitarrari kantaduten deutsat amen." (Aresti 
1, 1986: 78)

Euskal poesiaren alfabetoa sinismen horrek alderik alde zeharkatuta 

aurkitu zuen Arestik. Halaxe adierazita utzi zigun 1960an Donostian eman 

zuen hitzaldian; "Inork eztu oraindik asmatu, baina nik helburu asmatu 

behar banuke ezagutzen ditugun euskaltzaleentzako, hau izanen litzateke: 

"Fedearekin pentsa’’ (Aresti 10, 1986: 25), Egia esan, aipatutako estalpe 

horretan Lore-j okoetatik hasi eta Arestirenganainoko euskal poesiagintza 

gehiena bil genezake: Arrese-Beitiaren arbola eta baratza, Gemikakoa eta 

Euskalerria sinbolizatzeaz gainera, paradisuko arbolarekin eta Eden 

biblikoarekin ari da solasean. Eta ildo horretatik Bibliako tradizio 

zaharrenari eutsiz, herri "aukeratua”ren (Israel: Euskal Herria) etsaiak 

—"belam motzak", Sabino Aranaren ahotan— suntsi ditzan eskatuko zaio 

zeru goi eta guztiahaltsuari, edo bidal diezaien bertatik zigorra. Honelaxe 

kantatzen zuen Sabinok bere poesietan: "Bota, bota / azurbaltzok eta / euren 

lagun guztijok." (C.f. Aldekoa, 1993: 24)

Aurreko mendeko azken herenetik mende honetako gerra ingurura 

arteko poesiagintzak Bibliaren tradizioko ikuspegi zaharrean irudikatu zuen 

—Salbatore Mitxelenarena (Golgota: Arantzazu) ahaztu gabe— Euskal 

Herriak bizi zuen zapalkuntza eta ezina. Salbatore Mitxelenak luzerako 

txertatu zion Arantzazuri maila sinboliko hori. Izan ere, Arantzazu 

poemaren (1948) ondoren, Oteizaren apostoluak ere "Arantzazu:

Euskalerriaren" gurutze-bidean baztertuta egon baitziren 50eko urteetan. Eta
i

1968an jada baimenarekin aurrera egin zutenean Arantzazuko lanak,
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Oteizak Tx. Etxebarrietaren gorpua sinbolizatuko lukeen eskultura jarri 

zuen amabirjinaren besoetan. III. atalean aztertuko da sakonago gaia.

t

Arestik honela zioen urte batzuk beranduago bere Zuzenbide

Debekatua poema luzean:

"Ipui zaharra da euskaldunen artean 
noiaz egun batez etorri behar duen 
jainkoaren semea gu gobematzen (...)
Eta egun batez Sion berri batera 
heltzen bagara gu, gezurrezko juduok,
Jainkorik eztaukagun populu triste hau." (Aresti 1, 1986: 
289-294)

Aurreko bertso horiek idatzi zituenerako hartua zuen Arestik zuzen- 

zuzen poesia sozialaren bideetara eramango zuen abiada. Zuzenbide 

Debekatua poeman oraindik bere aurreko imajinarioarekin atzera eta aurrera 

dabil. Baina Arestik bazekien jada imajinario horrek eman behar ziona 

emana ziola dagoeneko. Imajinario horrek ez baitzuen jada indarrik, agortua 

zegoen jada, Arestiren beraren eskuetan agortua egon ere. Horrek ez du 

esan nahi aurrerago imajinario horretatik ez duenik hartuko, hori beti egingo 

baitu. Baina imajinario eta sinbolika horrek beste formulazio bat erabat 

benia eskatzen zion poetari, hitz poetikoari indar eta mezu bat itsatsiko zion 

formulaketa berri bat. Hori Harri eta Herri poema liburuak ekarri zuen 

lehen aldiz Arestiren poesiagintzan, eta baita euskal poesiagintza solora ere.

� i

Orduan nola bete zuen Arestik bere hizkuntza poetikoak eta jarrera 

bitalak erakusten duten defizit hori? Nola gainditzen du, poesia sozialaren 

bideetan ezinbestez lerratu baino lehen Bizkaitarrak poemak erakusten duen 

traiisizio garai hori? Arestirenganainoko tradizio poetiko osoarekin zorra
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kitatzea da Maidan behera poemarekin egina. Baina poema horrek gaiaren 

tratamenduan nobedade ikaragarri bat erantsi zion aurreko guztiari, poetaren 

aurreko guztia zilipurdika uzten zuelarik. Nobedade ikaragarri hori 

Zaratustra da, Jesukristo eta Mesias delako batenganako fedea eta 

esperantza ahituta —Aresti ere fededun izan baitzen—, eta poesia sozialera, 

fede eta esperantza eraberdtu eta antzaldatu batera iritsi aurretxk, soluzio 

bakarra tradizio erromantikoan murgiltzen zen. Gauzak horrela, 

Nietzscheren eskutik horren ospetsua bihurtu zen Kristoren kontrairudi eta 

kontrairaultza iritsi zitzaion: Zaratustra (C.f. Juaristi, 1987: 118-119).

Esan bezala, Zaratustraren gaingizakiak imajinario zaharrari 

hustutako indar berria / odol berria eskaini zion, eta Maldan behera poema 

luzean zehar Kristoren odolari Zaratustrarenak egingo dio itzala. Maldan 

behera idazten zuen garaiko iruditerian ukaezineko indarra izan zuen 

gaingizonak Arestiren transiziozko imajinarioan,

"Etxeparengandik
Deutsagu itetan
Gizon luerte bateri
Balzoso eta su
Orrek egingo euskun
Zeruko gloria eman
Beste tema bategaz
Ezgara iños egon." (Aresti 1: 46)

6.3,- GAINGIZAKIA ETA JESUKRISTO

Sail honekin amaitu aurretik, azpimarratu nahiko nuke bete-betean 

harrapatzen duela Maldan behera hau, gerraurreko proiektuaren jarraia 

genuen Euzko-Gogoarm izpirituajadanik gaindituta, Krutwig eta, batez ere, 

Miranderekin batera hedatutako indarkeriaren "pathos"ak. Txema Larreak
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bere "1956eko belaunaldia"n (1989: 9) azaltzen duen moduan, politikan eta 

kulturan 1959tik aurrera agertutako eduki berriak aurreko hamarkadakoak 

ziren, 1950eko hamarkadakoak, hain zuzen. Aberriaren mistikaren alde bide 

guztiak onartzea, indarrarena barae; fedea euskaldunen ezaugani nagusitzat 

ez hartzea, "Euskaldun Fededun" leloaren simtsidura eta euskararen 

erabateko garrantzia dirateke eduki berri horien artean aipagarrienak.

Dena dela, Arestiren lan horretan, gaingizakiaren nihilismoaz harago, 

gurutzearen sinboloaren gainean sortu du poetak Kristo mendekatzaile eta 

antikristaua. Batera zein bestera, bi pathos trabatuz osatu du Arestik 

poemaren tramazo hori. "Pathos" horiek elkarrezinak izan, ordea. 

Zaratustrak eta Nietzschek ez dute inoiz onartuko ez gurutzearen sinbolika 

numenikoa, ez, berpizkundearena. Norbaitek pentsa lezake mendekua 

hartzen duen heroia Zaratustraren "pathos"ari jarraitzen zaiola, edo, 

konparazio batera, Dostoivesky-ren Inkisidore handian kontatzen 

zaigunaren pareko zerbaiti; alegia, hango profeta isildu eta kondenatu zuen 

Elizaren aurka mendekua hartuko zukeen "pathos"ari. Arestik motibo nagusi 

horren inguruan erakutsi zuen jardunak garai hartako poetaren fimtsezko 

leit-motiv&tsko bat adieraztera garamatza. Izan ere, Dostoievskiren 

Inkisidoreak, Holderlinen Empedoklesek eta Nietzscheren Zaratustrak ildo 

beretik garatutako motiboa dute oinarrian: herriko jendeak profetaren 

mezuari uko egiten diote. Gauza bera gertatzen da geroxeago Aresti 

hainbeste zirraratu zuen nobela batean: Kazantzakisen Kristo berriz 

gurutziltzatua. Nietzschek, ordea, gorroto zion gurutzeari, ezen behin baino 

gehiagotan esango du odola dela egiaren testimoniorik kaxkarrena. Nahiz 

eta hori horrela izan, badirudi Maldan beherako poetari eskapo egin zion 

ikuspegia izan zela; izan ere, bai baitago poema horretan intuizio poetiko 

nagusi bat, Zaratustrak zabaldutako ildo trajikotik itsu-itsuan ibili nahi 

lukeena. Trajikotasun horren ardatzean poemaren planteamendu ziklikoa
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dago, bere baitan naturaren gurpilak etengabeko itzulian dihardu. Betiereko 

gurpil horrek animaliak, zimutxoak, gizonak eta beste gaindituko lituzke, 

iragana errauts eta ezerezean amilduz. Gurutzearekin ere halako zerbait egin 

nahi izan da, Nietzschek ere bai baitzekien apaizek ez zutela Jainkorik 

gurtu, gizona gurutze batean josi aurretik. Bide beretik joko du, geroxeago, 

Freudek ere, Moises eta Monoteismoari buruzko lanean. Horregatik, 

Maldan beherako apaiz eta eskribauek ere (gizon-satorrak Nietzsche- 

rentzat) "zure memoriak egin/dituzte gaur elizan" (M.b., 225), eta 

horregatik, orobat, "Errezatzen hari/zarete, gero nadin zuetzaz urriki" (ib., 

224), azken finean, eliza gurutzearen gainean eraiki zuten:

"Amaitu ginen lekuan 
egin dute kapera." (ib., 222)

Badago, beraz, Arestiren intuizio poetikoan kristautasunaren zikloa 

gainditzeko nahia, hau da, gurutzearen eta bere ondorioak gainditu eta 

deuseztu nahiko lituzkeen ahots arestiarra. Ez ditzagun ahaztu 

kristautasunaren hiru zutabe tinkoenei —fede, karitate eta esperantza— 

egiten zaien erasoa. Honainoxe, bada, Maldan behera honetan azaleratzen 

saiatu garen hari eta "pathos" nietzschearra, gorago aipatutako kontraesan 

eta guzti. Bada, hala ere, beste hari bat, beste intuizio bat, bete-betean 

kristautasunaren kosmogonia eta "telos"arekin bat datorrena; esan gabe doa, 

"telos" horixe izango dela goiko ziklikotasun trajikoari buruz buru 

kontrajarriko zaiona.

Ez dago berriz errepikatu beharrik sinbolismoaren oihan imajinarioan 

eraikitako poema dugula Maldan behera hau. Nahiz eta oihan sinboliko

horretan egiazko ziutatea, eguneroko bizitza alegia, bahituxe egon oraindik,
(

jada badator ate joka Arestiren hurrengo lanetan mamituz joango den
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errealismo hurbila. Sinbolismo mitikoaren sare horretan ez baita posible 

poesia sozialak nahitaezko zuen errealismo historiko eta narratibo hurbil 

hori. Egia bada erejada bultzaka datozkiola geroago mamituko dituen kezka 

sozial eta ideolojikoak, (luze gabe gainera, Donostian 1960an eman zuen 

hitzaldian giza konpromezu Oterozale samar baten oinarriaren ikuspegia 

plazaratu baitzuen), Arestik ez zuen poesia berriaren formarekin eta "gizaki” 

historikoaren trazarekin Harri eta Herrirarte asmatu. Obra horretan 

intentzioak eta kezkak —berri edo zahar ez dio axolarik— formulazio berri 

bat izan zuten. Eta hori ezin da inolaz ere ahaztu. Izan ere, eguneroko 

gizartean eragin zuzena eduki nahi duen poesia batek ezin du permititu 

Maldan behera bezalako mezu ulergaitzik, taxuz ulertzeko sekulako 

azterketa hermeneutiko baten beharra eskatzen duenik.
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H. ATALA

ERRETORIKA SOZIALA*®

1 TERMINOLOGIAREN AUZIA

Ez nuke hemen fimtsik gabeko terminologia-eztabaida batean sartu 

nahi; izan ere, hala egingo banu "sozial" delakoaren inguruan urteetan 

zabaldu diren topiko gehienak orri hauetan bildu beharko bainituzke. Baina 

zaila da saihesten eztabaida, mugimenduaren historia eta izaera hobeto 

ezagutzeko parada eskaintzen digunean. Nahiz eta, nik neuk, "sozial" 

bereizgarri hori modu funtzional batean erabiliko nukeen, uste dut lan 

honek eskatzen duela hurbilketa zehatzago bat. Gauzak horrela, ez dut 

aurkitu inor Lechner aztertzaiieak El compromiso en la poesia española del 

siglo XX- n bezain garbi heldu dionik auziari;

"La terminologia que se ha venido aplicando al fenomeno de la poesia 
que quiere dar testimonio de Ios tiempos en que fiie escrita, es otro 
terreno que llama ia atencion por la diversidad de opiniones que se 
hacen patentes en el. De costumbre, los terminos que se utilizan se 
dilucidan apenas, si es que se dilucidan, y a menudo se encuentran 
diferentes terminos aplicados indistintamente a un mismo fenomeno 
dentro de un solo estudio. Para ia poesia de "estas voces de 
descontento", que decia Cerauda, se han empleado las etiquetas de: 
desarraigada (Damaso Alonso), civica (Max Aub, Leopoido de Luis), 
existenciai (Vivanco, Aub, Montero), social (Guiilermo de Torre, 
Castellet, Cano, Torrente Ballester, Montero), inconformista, critica 
(Oiivio Jimenez), poiitica (Montero), mediatizada (Olivio Jimenez) y

80 C.f. J.C. Mainer: "Cita de citas: dialogo de la voz y las voces. Pero toda retorica, 
antes de serlo, ftte emocion." De Postguerra (1951-1990), Barcelona, Critica, 1994
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comprometida (Castellet, Caballero Bonald, Manuel Duran...)." 
(Lechner, 1975: 4)

Eztabaidari dagokionez, Leopoldo de Luis ere oparo agertzen zaigu 

1965ean argitaratutako poesia sozialari buruzko antologian (C.f. 1965: 9- 

42). Eginahalak egiten ditu poesia sozialaren eta politikoaren arteko 

antzekotasun eta bereizgarriak azpimarratzen (C.f. 1965: 10-15).81

Ahaleginak, ordea, ez du desperdiziorik, ezen saio horretan poesia 

sozialaren oinarri-oinarrian leudekeen ezaugarri nagusiak azaltzen baitira. 

Honela idatzi zuen Leopoldo de Luisek, 1970ean, Blas de Oterori 

eskainitako poema bilduma bati egindako erreseina batean:

"Si he sostenido —y sostengo— la posibilidad de una linde entre la 
poesia social y la poesia politiea, he admitido —y admito— su 
vulnerabilidad, Es obvia su mutua implicacion cuando la conciencia del 
poeta va mas alla del testimonio y del dolor." (P.S.A., 1970: 313-317)

Francisco Ribes-en Antologia Consultada (Madrid, 1952) libura 

ospetsuak ere jaso du terminologiaren inguruko zenbait anbiguitate. 

Batzuentzat, beraz, ez dago soziala ez den poesiarik, beste batzuek poesia 

soziala humanismoarekin lotzen dute (Caballero Bonald). Teorizazioari 

dagokionez ere, eztabaidak zutik darrai: realismo critico, poesia practica 

(Hierro); poesia militante o comprometida (Nora); socialrealismo (Angel 

Gonzalez eta Alfonso Sastre...)

Berriz ere diot, goiko adbjetibo horiek sustantiboaren mamia defmitu 

nahi lukete, sailkatu, mugatu edo zehaztu. Ahalegin horretan adbjetiboak 

adierazten duen hori ere badela erakusten digute, nahiz  eta beren izendatze 

asmo sutsua mugimendua zedarritzerainokoa izan. Azkenean poeten artean

81 C.f. Guillermo Camero, 1986: 175-276.
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eta literaturaren historialarien artean inongo konplexurik gabe erabiitzen 

den "sozial" adjetiboaren alde jarriko gara gu ere, poeta eta kritiko asko 

baitira horren aldeko erabilera erabat normalizatu dutenak: Guillermo de 

Torre, Castellet, Cano, Leopoldo de Luis, Birute Ciplijauskaite, Felix 

Grande, Farrny Rubio, Gabriel Celaya, eta abar (Carme Riera, 1988: 245).

Beraz, nahiz eta poesia eta gizakiaren eskutik sortua den oro, sortzez 

eta moldez, soziala izan beti ere, justifikatua dirudi aipatutako bereizgarri 

horrek poesia mota eta garai mugatu bat azaldu nahi dituenean; izan ere, 

"sozial" bereizgarria poesia jakin bat izendatzeko baliagarria zaigun 

bereizgarritzat erabiliko dugu ian honetan. Alde horretatik neureak egiten 

ditut G. Cameroren hitzok:

"No creo que tenga sentido discutir el calificativo de 'social', aplicado a 
ia literatura, como un valor absoluto. Yo, personalmente, lo considero 
extemporaneo e impertinente, lo mismo que sus contrarios. E1 adjetivo 
'social' forma parte de una constelacion cuyos otros elementos son 
'humanos' y 'poHticos'. Son tres conceptos que irian marcando un 
avance progresivo (humano, social, politico) a Io largo del eje de lo 
que puede Hamarse 'compromiso', en cuyas antipodas figurarian los 
conceptos de literatura ’individualista', 'deshumanizada', 'pura' y otros 
semejantes." (1989: 274)

2.- POESIA SOZIALAREN GARAIA

Espainiako poesia sozialaren iraupenean ere ez datoz bat poeta eta 

aztertzaileak. 1962an ABC egunkarian "Poesia soeial" izenburupean 

Gerardo Diego-k argitaratu zuen artikuluan, esaten zuen, 1947aren inguraan 

hasi. zela poesia soziala, eta autoreak artikulu hori idatzi zuen urtean 

"decrece a ojos vista" zioen. Nueve novisimos poetas españoles antologia
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polemiko bezain klabean, 1962a jartzen du Castelletek poesia sozialaren 

gainbehera atzeraezinaren hasiera puntua (1970: 17). Literatura sozialari 

buruzko mahainguru batean are zehatzago azaldu zen J.M. Castellet:

"En cuanto a la epoca, creo que el movimiento y la teorizacion del 
movimiento comienza en los años 1955, 1956 y llega,
aproximadamente, hasta 1962. (...) Ei realismo critico ha existido 
siempre; la literatura social es un movimiento concreto y determinado 
que surge de una generacion, la nuestra, y que tiene su origen 
extraliterario en el fracasado congreso de escritores del afio 1956; 
movimiento tambien relacionado con la politizacion de la Universidad a 
partir del febrero del 56; en este momento comienza la Iiteratura social, 
movimiento de vida corta y efimera."82

Horra zer zioen 1968an Jose Luis Cano poeta eta kritikoak, bestetik:

"A partir de 1960, mas o menos, se inicia la decadencia de la poesia 
social, desprestigiada por el abuso del topieo y la falta de rigor de los 
epigonos y seguidores, y al mismo tiempo comienza a abrirse paso una 
voluntad de renovacion y de desmitificacion de temas y formulas 
archiusadas." (Lechner, 1975: 76)

Guillenno Camerok zabalagoa darabil auspoa, eta horregatik dio 

berarentzat poesia soziala gerraosteko kontua dela, gutxi gorabehera 1965ra 

arte iristen dena: "Conviene acotar historicamente el concepto para evitar 

equivocos, ya que podria aplicarse a una zona temporal 1940-1965, y con 

respecto a ella ha de entenderse lo que se diga de origenes o precedentes" 

(1989: 274). Poeten eta kritikoen periodizazioak gorabehera, badirudi 

badagoela nolahalako adostasuna 1950eko urtea poesia sozialaren 

abiapuntutzat hartzeko. Hor dago gorago aipatu den Antologia Consultada 

erabakigama, 1952an apailatua, lekuko. Lechnerrek, esate baterako,

82 A A .W ., "Mesa rcdouda: La Iiteratura social", Camp de L'arp, Barcelona, 1970.
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mugimenduaren amasa 1973ra arte luzatu badu ere, badirudi 1950etik 

1965erako epean sendotu eta gorpuztu zela poesia sozialaren enborra. 

Lechnerrek, beharbada gaiaren aztertzailerik zorrotzenak, honelaxe azaldu 

zuen urteen gorabehera:

"Como quiera que esto sea, el caso es que, a partir de 1950, van 
apareciendo cada vez mas poemas comprometidos, o sea, libros en los 
que, aparte la ealidad, predomina el numero de composiciones 
comprometidas. Ramon de Garciasol habla de 'la marea ascendente de 
la poesia social' a partir de 1950. Subrayamos una vez mas que hay 
muy pocos poetas unanimemente considerados comprometidos que 
hayan publicado un libro tras otro de este tipo. A1 contrario, con pocas 
excepciones, la regla ha sido que incluso los mas comprometidos 
publicaran solo parte de su obra en este sector, por lo cuat el numero 
totai de libros homogeneamente comprometidos publicados entre 1950 
y 1973 resulta quizas mas reducido de lo que se creeria, fijandose uno 
en lo que sobre el compromiso se ha escrito. Por otra parte, un total de 
32 libros de este tipo aparecidos desde 1950 hasta 1973 supone cierta 
constante en la produccion nacional de poesia comprometida.

Se observa en el esquema que el grueso de los libros homogeneamente 
comprometidos publicados en la posguerra espaflola, es decir, tanto los 
primeros Iibros de este tipo como los subsiguientes dentro de la obra 
de cada poeta, se suscribe dentro de los limites de 1950 y 1965." 
(1975: 67)

Era guztietara, Espainiako poesiagintzan 1965erako edo joan zen 

itzaliz poesia sozial horren nagusigoa eta indarra, gurean juxtu bete-betean 

zegoenean. Bultzaka zetorren ordurako, geroxeago — 1970ean— 

"novissimos" haien antologiak jasotako joera eta sentsibilitate berri eta 

gazteagoa. Tarteko lana gelditu bide zitzaien "1950eko belaunaldia" izenez 

ezagutu diren zenbait poetaren ekarriari, gaur egun hain estimatu eta leituak 

horietako zenbait: hala nola Gil de Biedma, Brines edo Angel Gonzalez. 

Gurean ere izan genuen "Pott" taldearen eta Arestiren tartean ibili zen
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poetarik: Mikel Lasa edo I, Sarasola, esaterako. Bai azken horien kasuan, 

eta baita Pott-en kasuan ere, kanpora begira egin ziren, gehien bat, poetak. 

Bata Baudelairerengana, bestea Europako paraje poetiko zabalera, bestea 

abangoardietara, eta abar,83 Pott Bandak zeharo estali zuen poesia 

sozialaren bidea; izan ere, hain zen inozoa hitz poetikoaren indarrak 

mundua alda zezaleelako uste hori!

Poesia berriaren pathos-a ez zen justu sakrifizioarena; aitzitik, 

hedonismo nasai baten aldarrikapena gurera ere iritsi zen. Oso gogorra izan 

zen 60tik aurrera, gaztelelaren esparraan, poesia sozialak jasan zuen 

erasoaldia. Poesia berriak beste bide batzuk urratu nahi ditu. Honako hauek 

Brines-en hitzak dira:

"Cabria decir que es lo que rechaza la nueva poesia al leer la mayor 
parte de la que la precedio: la insuficiencia expresiva (prosaismo, 
pobreza de recursos, falta de estructura del poema, etc.) y la iimitacion 
tematica." (C.f. Caraero, 1989: 328)

Horietako poeta sozial asko, bestetik, ohartzen hasiak ziren berek 

uste zuten hitzaren giza eragin horrek, ekintzaren bideetan murgiltzera 

deitzen zuena, ez zela hainbesterainokoa. Oso ondo jaso zuen zalantza hori 

Alfonso Sastrek Anatomia del Realismo izeneko liburaan:

''Los escritores populistas (...) parten de la base falsa de creer que el 
problema de su comunicacion con el proletariado y el de expresar sus 
anhelos y reivindicaciones es una cuestion de tema (proletario) y de 
estilo (en el sentido de presdndir de el), por lo que, procediendo 
habitualmente de capas burguesas, se esfuerzan en lograr 
simplificaciones estilisticas, mimeticas con el idioma obrero y

83 C.f. J. Kortazar, Laberintoaren oroimena, Donostia, Baroja, 1989. Baita ere, I. 
Aldekoa, Antologia de la poesla vasca / Euskalpoesiaren antologia, Madrid, Visor, 1993.
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campesino (...) reduccion esta que supone un esterii sacrificio literario 
o inteiectual, dado que antes seria preciso tener el proletariado 'a mano' 
dei escritor, construir las condiciones previas a la comunicacion 
literaria, lo que solo es posible por el cambio revolucionario de las 
estructuras (...) La literatura populista (...) se limita a presentar ante la 
burguesia, que es ia capa reaimente consumidora del hecho iiterario, 
una imagen de la realidad obrera, campesina y subproietaria (.,.), 
puerii, faisamente patetica o simplemente costumbrista.” (C.f. Carnero, 
1989: 330)

Honako hauek ziren, Leopoldo de Luis-en antologiarako, J. Hierrok 

idatzi zituen hitzak:

"La poesia social —me refiero ahora, aceptando ia expresion en su 
sentido restringido, a la escrita en estos afios de posguerra— adolecia 
de un grave defecto: que nunca fue popular. Y esto es grave cuando se 
pretende precisamente, que la poesia sea la chispa que encienda la 
conciencia popular; cuando se pretende que el pueblo sepa que el poeta 
es uno de los suyos y que esta a su lado en lugar de tocando la iira en 
el Olimpo. Esa poesia se ha quedado entre ios poetas, entre los 
intelectuales de profesion. Por eilo, en cierto modo, ha fracasado. En 
eso consistio el fracaso. Otra vez el lenguaje creado para comunicar 
con su vecino quedo reducido ai ambito de ios clerigos." (Leopoldo de 
Luis, 1965: 196)

Izan ere, ez al da egia, bere Canto Personalean (1953) Lepoldo 

Panero aitak esana;

"Toda lapoesia, toda esa
la que llaman social, ningun obrero
la consume en sudor de manos impresa." (C.f. Camero,
1989: 325)
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Honela mintzatu zen Gabriel Celayaren poesiari buruz Jose Hierro, 

sasoi batean biak ere poesia sozialaren esparratik ibiliak:

"La poesia social, repito , no desaparece, pero pierde protagonismo. G. 
Celaya es consciente de elio. La demanda es menor.84 Puede que se 
trate de que la sociedad del seiscientos y el televisor, la naciente 
sociedad de consumo, no esta por !a poesia comunicativa." (Hierro,
1995: 43)

Jose Agustin Goytisolo, poesia sozialaren esparruan ibilitako beste 

poeta bat, honela mintzatu zen 1965ean:

"Es ut6pico querer llegar a la mayoria de la sociedad cuando csta esta 
formada por analfabetos que bastante tienen con asegurar el pan 
nuestro." (C. Riera, 1991: 152)

Poesia sozialaren mugak ezartzeko unean, erdibidearen alde egingo 

dugu apostu, hots, ez Lechnerren luzatzearen aldeko, ez eta gehiegi 

murriztearen aldeko ere. Datetara joko bagenu, ez 1973ra ez 1960ra 

errendituko genituzke mugak, 1965ra baizik. Nik uste zentzuzko adostasun 

bat badagoela 1965 inguruko urtearen alde.

84 Blas de Oterok bertso honekin utzi zuen erabakita auzia:
"Escribo /  por necesidad..." (C.I.M., 83)

Beste poema batean zioen moduan, kalitatearijarriko ziola arreta:
"Lo que quiero
puedo hacer lo que quiero con la pluma
y el papel. Pero preñero
hacer un verso vivo y verdadero..."

Politika kontziente hori fimtsezkoa da 1965aren inguruan zabaldu zen eztabaidan 
zentzua ez galtzeko. C. Blanco Aguinagak idatzi zuen bezala: "Lo anormal — no faltaba mas—  el 
error de todos mas impcrdonablc, seria escribir una 'poesia social' para lectores españoles de 
manera semi-clandestina, alusiva (incluso, aqui y alla, un tanto oscura) y publicarla en Paris 'en 
castellano', con el 'hablar claro' puesto en frances en la portada del libro. Y  si, ademas, el poema 
lleva o parece llevar consignas politicas, la pretension —por supuesto—  seria del todo 
'inadmisible." (P.S.A., 1977: 170)
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3,- ARESTIREN POESIA SOZIALA

3.1.- SARRERA

Lehen atalean azaldu dugun moduan, 1960an jada Aresti poesia 

zibilago, errealistago edo, gutxienez, zuzenago baten ildotik ibiltzen hasi 

zen. Horren adierazgam dugu Zuzenbide Debekatua poemaren eskaintzak 

nori zuzenduak diren: Gabriel Moral eta Anjela Figuera. Bi eskaintza horiek 

adierazten dute gizartearen barruan gertatzen ari den egoera gatazkatsuaren 

aurrean poetaren jarrera zein den. Bi izen horiek errealitate jakin baten isla 

dira, garai hartako giza mugimendu eta borrokaren adibide gertukoak.

Injustizia zabal baten salaketa dago poetaren ahotsean; 

frankismopeko bortxa-egoera baizik ez da islatzen, askatasun egarri bat da; 

langilegoaren borroka ere, Historiak oraindik konpondu ez duen 

injustiziatzat hartzen da. Egoera osoa, bere osotasunean hartuta, injustizia 

historiko baten ondorioa da: Zuzenbide Debekatua. Honelaxe aurkezten 

zuen K. Mitxelenak Zuzenbide Debekatua Egan aldizkarian;

"Orrialde haietan eskeintzen dizuguna ezta Zuzenbide Debekatua, 
Zuzenbide Debekatuaren aurkibidea eta ahapaldi banaka batzuek 
baizik, andik eta emendik alabearrez eskura zitzaizkigun gisa autatuak 
(...) Eztago esan beharrik agirian baitago, nondik datorkigun orain 
aizea. Arestiren poema egungo eguneko gizarte-poesia edo poesia 
sozialaren bideetan barrena dabil (gogora, esaterako, Figuera, Aragon, 
Nezval, Hikmet) eta eztitu, beste aipagarririk artzen badu ere, erriaren 
izkera eta jazkera gutxiesten, ezpailukete bospasei irakurle ikasirentzat 
bakarrik ari nai. Dei berri bat dakar berriz ere, zorionez, euskal-idazle 
gazte batek eta geure kaltean egingo genioke entzungor zaarragoek, 
entzungor egin bageniezaio." (Zelaieta, 1976: 55)
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Injustizia egoera horretatik erredimitzeko mezua unibertsala zen, 

Madrildik Moskura, injustizia egoera gainditzeko mezu askatzailea garai 

hartako poeta askoren ahotan zebilen. Espainiak eta, jakina, Euskal Herriak 

bizi zuen injustizia hori, arrazoimen dialektiko eta historikoaren altzoan, 

mezu askatzaile bat bilakatu zen. Marxismoari maileguan hartutako 

lkuspegiarekin, egoeraren diagnostikoa eta soluziobidea, pantaila garden bat 

bilakatu zen. Dena den, ez zen mezu hori mamitu Arestiren poesian Harri 

eta Herri poema idatzi zuen arte. Non aurkitu zituen baina Arestik, azaltzen 

gatozen arrasto horretara bideratu zituen bidaia lagunak? Bere inguruan. Ez 

zuen uirutira joan beharrik izan. Bilbon Bladi Otero eta Donostian Gabriel 

Zelaia, horietxek dira, hain zuzen, Zuzertbide Debekatua izeneko poemaren 

lehen atalean agertzen zaizkigun poeten izenak. Atal honen izenburua 

"Karta-Jokoa" da, eta, beharbada, badu Celayak 195 lan argitaratu zuen Las 

cartas boca arriba (1951) haren oihartzunik.

Karta-Jokoa atalean agertu diren beste poeta askoren izenak ere oso 

entzute handikoak ziren poesia konprometituaren esparruan: Pablo Neruda, 

Leon Felipe, Miguel Hemandez. Eta horiekin batera literatura "engaiatu" 

edo konprometituari buruzko Arestirentzako teorizatzailerik ezagunena bide 

zena: J.-P. Sartre83 (Aresti 1, 1986: 242-257).

Ikusita inguruan zein poesia klase egiten ari zen, oso zaila gertatu 

behar zitzaion Arestiri poesia sozialaren, edo gizakiaren aldeko konpromezu 

garbi bat oinarrizko baldintza zuenarekin, topo ez egitea. Garai h?>rtan

85 Horra zer zioen Celayak Poesia y  verdad liburuan: "Otra influencia, quiza la mas 
importante en el nacimiento de la Poesfa social, fiie la de Jean-Paul Sartre y la de su teoria del 
'compromiso' que se hallaba en pleno auge por entonces" (Celaya, 1977: 71).
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poesia mota hori nagusia zen poeten eta literaturaren inguruko ekoizpen eta 

eztabaidatan.

Honela ikusi zuen Ibon Sarasolak Maldan beherañk poesia 

sozialaren bideetara poetak egindako aldaketa:

"Maldan beheraren 'frakasoaren' ondorioz (poema noski ez zen ulertua 
izan, ez zentzuz, ez iiteratur balioez), Arestik bere poemagintza 
birplanteatzen du, bere poesia produkzioaren Jehen etapa hertsiz. 
Birplanteaketa honen ondorioz, fama gehien eman dioten obrak burutu 
zituen bigarren etapa batetan, hala nola Harri eta Herri, Euskal 
Harria, Harrizko Herri Hau, eta bere azken produkzioa bildu nahi 
zuen Azken Harria." (1976: 84)

Gorago adierazten genuena esateko beste modu bat baino ez da, 

alegia, 60ko urte horietan entzuterik lortu ahal izateko konpromezuaren 

aldamtik gertu egon behaira zegoela, Gaineratu liorri, Arestiri gertu-gertutik 

heldu zitzaizkion poesia korrontearen izen handi askoren emaitzak, eta 

horrek, erabakigarria gertatu behar zuen Arestirentzat, derrigor. Horregatik 

da hain inportantea 50eko urteetan Espainian garatu zen poesiaren 

norabidea Arestiren aukeraketan. Seguru asko Pablo Neruda, Cesar 

Vallejo86 eta hain gertuko ez ziren beste batzuk, Celaya, Otero eta

86 J.A. Valentek Laspalabras de ia tribu liburuan idatzitakoa da: "Si algo distingue de 
modo global a la generacion espaflola de postguerra y a Ios poetas mayores que la acompafian o 
participan en la configuracion de su sensibilidad, es justamente la busqueda de ese timbre o 
autentica inspiracion humana, cuya ausencia sefialaba Vallejo el año 27,

Nacen de esa circunstancia dos notas fundamentales, comunes a toda la poesia de alguna 
importancia escrita en dicho periodo. De una parte, el sentimiento de solidaridad hntnana como 
niicleo orgamzador de ia obra poetica (y ello en poetas de personalidad muy dispar y edades muy 
diferentes). De otra, el empleo de un lenguaje que trata de conllevar un maximo de posibilidades 
de comumcacion, que no quiere encerrarse en los moldes del lenguaje poetico tradicionalmente 
aceptado como tal y lo rompe en busca de una expresividad mas libre que va a beber en el Iexico, 
en la frase o en la metafora coloquial. Las dos notas sefialadas guaidan entre si, claro esta, una 
intima dependencia" (1971; 146).

Blas de Oterok estima handitan zuen poeta peruarra. Ccsar Vallejoren oihartzunak ugari 
dira bilbotarraren poesian.
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enparauen ammora garatu zen poesiaren bizkarretik ezagutu zituen Arestik, 

Ezen, egia esan behar baldin bada, Espainian soilik izan zuen poesia mota 

horrek mugimendu poetiko baten errekonozimendua. Maiakovsky, Brecht, 

Neruda, ildo eta izpiritu bereko poeta ospetsuenak izan arren, Espainian 

soilik sortu zen halako norabide poetiko bat, belaunaldi poetiko baten maila 

Iortu zuena. Eta, esan gabe doa, Espainiaren historia zipriztindu eta 

errenditu zuten gertaerak daudela halako mugimendu baten sorburuan: gerra 

zibila, frankismoa eta giza eskubideen zapaJkuntza. Espainiako poeta 

sozialen bertsoetan maiz agertuko den gaia da gerrate zibila. Aspaldidanik 

bahituta dagoen herriaren ahotsa injustizia historikotzat hartu ohi zen. 

Leehnerrek gaineratuko du, ez zutela irabazleak gai hartara itzuli beharrik, 

beraiek garaile atera baitziren gurutzada hartatik, zertarako gogoratu atzean 

utzitako egoera hura lortua zutenean Aginduriko Lur ezin oparoagoa (1975: 

94). Lan hori, behin eta berriz atzera begiratze hori, galtzaileen zeregina 

izan zen. Gerratearen gaiarekin batera ezin baztertu, beraz, suntsitu, 

desagertu eta ezabatua izan zen Espainiaren memoria: "La España ausente" 

(Lechner, 1975: 94-95).

Hori horrela gertatu zen Espainiako testuinguru poetikoan. Horra J. 

M. Gonzalez-ek esaten duena:

"Como tantos poetas de la promocion (Celaya, Hierro, etc.), Blas de 
Otero encuentra la patria verdadera no en la protagonista de los 
sucesos gloriosos —que el continuismo del gobiemo militar resucita—, 
sino en Ia otra que subsiste en el pueblo y en la infrahistoria." (1965: 
161)
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Maria Luisa Muñiz-ek honako hau zioen Blas de Oterori buruz:

"Toda su obra es una patetica busqueda del eamino que lleva hacia 'la 
inmensa mayoria', se cifra en un movimiento subterraneo hacia el 
pueblo, movimiento que constituye la caracteristica fundamental de la 
poesia española posterior a 1939. Fue lo que llevo a toda una pleyade 
de poetas jovenes del terreno del tremendismo, de la 'anarquia lirica', 
del existencialismo, de los problemas 'etemos' y 'atemporales', etcetera, 
donde se encerraban en los primeros tiempos de la posguerra, hacia la 
creacion de obras en las que la realidad concreta de España asomaba al 
primer plano. Piensese en 'España, pasion de vida' de Eugenio de Nora, 
'Tierra España' de Ramon de Garciasol, 'Cantos iberos' de Gabriel 
Celaya, etc..." (P.S.A., 1972: 99-121).

Ez ahaztu, bestalde, gorago aipatu ditugun zenbait poetaren aipamen 

bazterrezinak, hala nola Vallejoren España aparta de mi este caliz 

gogoangarria (C.f. Ma.L. Mufiiz, 1978: 410-411).87

Euskal Herriak ere bazituen Arestirentzat haienei erantsi behar 

zitzaien beste zenbait bereizgarri: euskararen egoera penagarria, hiri 

handietara bildutako jendetzak edo inmigrazioa, eta, oro har, herri zapaldu 

baten oihua. Poesia soziala deritzan mugimenduak Espainia bentzituaren eta 

zapalduaren altzotik hartu bazuen kontzientzia, soilik galtzaileen ikuspegitik 

har zezakeen gorputza gatazka sozialaren errealitateak, nahiz eta poeton 

etorria ez izan gehienetan giza talde pobreenetakoa, Celaya edo Blas de 

Otero kasu. Alabaina, giza talde marjinatu eta proletarioetan hartu behar

87 Hitz hauekin amaitzen du M* Luisa Muñiz-ek "E1 poeta y la patria" lana: "Pero al 
xnismo tiempo Antonio Machado, Miguel Hemandez y Cesar Vallejo como imagenes de una obra 
literaria son protagonistas de la epopeya oteriana que desarrolla el tragico panorama de cinco 
lustros de postguerra. Tres caballcros de la Democracia y de la Libertad, lanzandose, pluma en 
ristre, en defensa del Pueblo y la Patria para morir y vencer dan unidad a la obra de Otero. Obra 
en la quc los temas del Poeta y de la Patria se engarzan hasta ser inseparables." (1978: 401-414)
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izan zuen oinarria aldarri unibertsal horrek, Honekin batera esan beharra 

dago, Arestirengan sendotuz joan zen ezkerreko balore eta sentsibilitate 

horretan, kristautasunaren, edo jatorrizko kristautasunak bere-bereak zituen 

baloreen pisua handia izan zela. Horra zer zioen Arestik 1961ean idatzitako 

gutun batean:

"Nire aurreneko kartari zerion mingoztasun guztia aldendu da nire 
gogotik, eta berriz ere nadukazu prest zuzenbide-faltaren kontra 
ihardukitzeko. Bart zazpiretan (arratsaldeko zazpiretan, alegia) sartu 
nintzen ohean, eta utzi gabe irakurri nuen Niko Kazantzakisen Kristo 
Berriz Gurutzean Josia. Kristau guztiek dadukate obligazioa liburu 
hori irakurteko. Hea(sic) Kristo maitatzen ikasten duten. Nik maitatzen 
dudan bezala. Kristo, pobreeen eta jente xehearen aiskide hori." (Aresti 
10, 1986: 151)

Aurrerago jorratuko dugu Arestiren marxismoa edo marxismo eza, 

Arestiren marxismoaren kristautasun igurtzia, eta abar.

Aldarri unibertsal horrek hemengo eta hango, Ekialderako nahiz 

Mendebalerako, balio bera baldin bazuen ere, egia da, baita ere, herrialde 

eta paraje bakoitzari tokian tokiko arazo propioak ere gaineratu zitzaizkiola 

aldarri unibertsal horren enborrean, Horixe gertatzen da Arestiren kasuan 

ere, Oterok Espainiaren nahigabea bere haragitan bizi bazuen, Arestik 

Euskadirena biziko zuen. Nahigabe horren arrazoia eta jatorria berbera izan 

arren, nahigabearen ondorioen oihu-kadentzian ez da hala gertatuko. Urteak 

aurrera egin ahala, Frankoren aurkako aldarri eta borroka bateratzaile bat 

izan zitekeena, nazionalismoaren eta "espainolismo"aren bide estu eta 

murriztaileetara errenditu zen. Hori horrela gertazen hasi zen sasoitik 

aurrera, Aresti poeta gero eta maizago erasotua izan zen nazionalismo 

erradikalaren ikuspegi eta planteamenduetatik. Ordurako ETA ere hor 

zegoen eta garaiko dinamika kulturalean zer-nolako eraginarekin gainera!
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Aztertzeke dago oraindik ETAren historiak euskal kulturan, pentsamendu, 

arte eta literaturan izan duen eragin zuzena.88

Arestik erabilitako gai batzuk ez ziren berriak euskal poesiagintzan; 

poesia sozialak salatu ohi zuen indarkeriazko zapalkuntza, adibidez, 

Lauaxetak ere garatua zuen jadanik bere Miatzariya poeman; gai bera 

erabili zuen beranduago Arestik, Requiem Jesus Pinedo izeneko poeman. 

Euskal poesiagintzan horrela gertatu bazen, gaztelerazkoan ere antzeratsu: 

Celaya agertu baino lehen idatzi zuen Garcia Lorcak Sanchez Mejia izeneko 

poema; hor ziren gerraurreko Albertiren poema politikoagoak, orobat. Bada, 

baina, bi garaion artean desberdintasun sakonik ere, Lauaxetak 1935ean 

poema hori argitaratu zuenean, ez zuen inondik inora iraultzaren —iraultza 

proletarioaren— kontzientziarik eduki; Arestik bai, ordea. Gaztelerazko 

poesiagintzan kontzientzia hori lehenagokoa da, jadanik Albertiren gerra 

aurretxoko poemak bete-betean harrapatuko ditu. Jada 1930ean argitaratu 

zen Albertiren Elegia civica hala zen; poema horren izenburu osoa honakoa 

da: "Con los zapatos puestos tengo que morir". Eta M. Hemandez aintzat

88 Har dezagun, esate batcrako, ETAren bametik idatzi izan den poesia. Horixe da 
Mikel Azurmendirekin egin duena Felipe Juaristik "La decada creadora: eultura y sociedad civil 
en el Pais Vasco (1960-1970)"udako ikastaroaren barruan (1995). Honela idatzi du F. Juaristik: 

"Poesiaren kontrako erreakziorik nabarmenena, dena dela, Mikel Azurmendirena, 
Arestiren mailua ezpata bihurtu zen haren eskuetan...

Orain borrokarenean idatzi zuen 1968an, 1969an edo, Mikel Azurmendi aktibista zen 
garai hartan, oraindik irauten duen talde armatu batean (...) Mikel Azurmendik, jakin gabe noski, 
poesia militantearen oinarriak finkatu zituen (...). Arestiren kontrako erreakzioa da, Arestik 
poesian sinesten baitzuen, hitzean, bakeanalegia (...)

Nire interpretazioa hauxe da: Mikel Azurmendik ezpataz suntsitu nahi izan zuen aitaren 
etxea. Aitaren kontrako erreakzioa baita berea (...) Alde horretatik begiratuta, garaiko izpirituari 
segitzen dio, ez al zen ba ETA izan aita EAIren kontrako erreakzioa? Mikel Azurmendi izan da 
ETAren lehen poeta, (...) Arestik euskal gizarteari hitz egiten zion, bere osotasunean hartuta. 
Mikel Azurmendik gizaitearen zati bati hitz egiten dio, baina zatia, zatitxoa kasu honetan, 
osotasunaren izenean erabiliz” (F. Juaristi, argitaragabea).

Ilemen esaten zaiguna hauxe da, garai batetik aurrera bost axola mezuaren 
umbertsaltasuna, gorago esaten genuen bezala, Arestik Euskadiz hitz egiten zuenean, bere 
mezuak Moskun ere zentzu bat eduki zezakeen. Marxismoaren eta humanismoaren aldarriak 
zeudpn haren poesiaren oinarrian. Erreferentzja unibertsalista horiek murriztu egin dira M. 
Azurmendirenean. Borroka da axola duena, ETArena eta gure herriarena, alde batetik Frantzia 
eta bestetik Espainia mugatzat dituen herriarena. Horregatik erabili du F. Juaristik 'militante' 
adjetiboa, eta ez 'soziala', azken honek beste dimentsio zabalago bat besarkatzen baitzuen.
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hartzen badugu zer esanik ez. M. Hemandezekin tenperatura soziala berotu 

egin zen.

3.2.- HARRIETA HERRI

Gabriel Aresti izenburaarekin A. Zelaietak 1976an argitaratu zuen 

liburuan honako hau dio: "Harri eta Herri ba, Gabrielen obrarik 

borobilenen trazadutakoa, 1962rako eginik zegoen nahiz eta ez argitara 

eman 1964era arte". Badakigu ziur Harri eta Herri poema liburuak Orixe 

saria irabazi zuela. Horra zer zioen I. Sarasolak Euskal Literaturaren 

historian:

"Situazio honetan, publiko irakurle euskaldunaren zati haundienak 
ezagutzen eta leitzen duen lehen euskerazko iiburua 1964-ean argitara 
zen G. Arestiren Harri eta Herri da.

Honegatik eta beste faktore askogatik, Harri eta Herri euskal 
literatura guztiko libura inportanteenetatik bat dateke. Harri eta 
Herrik konsegitu zuen literaturaren eta irakurlegoaren arteko 
desegokitasuna apurtzea, egiazko literatura batek (hau da, irakurria 
den literatura batek) bete behar dituen baldintzak adieraziz eta 
euskerazko literatura erreal baten posibilitatea erakutsiz. Harri eta 
Herri, ezein euskal liburuk lortu ez zuena lortuz, irakurria izan zen. 
Arrakasta hori endelegatzeko, liburu hark gauzatu zuen iraultzaren 
elementuak hartu behar dira gogoan. Lehenik, tematikaren eraberritzea. 
Arestiren obrarekin Euskal Herriak bere dimentsio osoa hartzen du 
lehen aldiz historian. Arestiren poemetako gizona, Lemoara doa 
tranbian, birao egiten du Zorrotzan atrakatu den aleman barkua 
deskargatzen ari denean, tratantearen moduan dago Gipuzkoan ibilia; 
haren poesiaren paisaje naturala hiria da, giro hortan dabil aiseen, hori 
gabe ez da Arestiren poetatza ulertzen. Bigarrenik, 1900-ean eten zen 
tradizino literarioari jarraiturik, garbi-mordoilo antinomia faltsua 
gainditzen du, iiteratura egiaz herrikoi baten zimentarriak ezarriz. 
Hirugarrenik, sozial deritzan poesia mota landuz, euskal literatura
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estiloz eta mamiz eguneratzen du garaiko korronte literario 
aurrerakoiena gureganatuz. Laugarrenik, hemen Hteratura 
akonfesionalak "euskaldun-fededun" nahastea desegiten du, euskal 
literatura ikuspegi klerikalaren menpetik askatuz, aurreiritzi itogarri 
haietatik libratuz, literatura humanoago eta errealitateari lotuago bati 
ateak zabaldurik." (Sarasola, 1971: 84-85)

Bene-benetan merezi zuen pasarte luzearen eta mamitsuaren 

ondoren, zer gaxneraturik gabe geratuko ote garen susmoa nagusitu zaigu. 

Izan ere, irakurlegoaren harreratik hasi eta poemaren beraren giharreraino 

joanaz, liburuari marka berezi hori damaioten ezaugarri nagusiak banan- 

banan zerrendatu baitizkigu Sarasolak. Bertan aipatu dizkigun lau puntu 

nagusiak beren artean daude modu estuan kateatuta: poesia sozialak 

tematika jakin bat eskatzen du eta baita hizkuntza egoki bat ere; izan ere, 

zertarako poesia soziala egin irakurlearengana iritsiko ez bada, eta horrek 

hizkuntza hurbila eta egunerokoa eskatzen du, jasoegia izango ez dena, eta 

maila sinboliko eskuragarria izango duena, Ez dago esan beharrik, bestalde, 

poesia mota horrek baduela bere atzean, aldamenean edo aurrean, 

munduaren ikuspegi jakin bat. Beharbada ez da marxismoa izango beti, bai 

ordea, humanismo jeneroso eta ezkertiarra.

Hori horrela izanik, ezin aurkako ahotsik entzun gabe geratu. Hara 

zer zioen 1964ko ekainean Zeruko Argiaa argitaratutako artikulu batek:

"Ta zer esango degu aren Harri eta Herrm begira? Bi gauza esan 
ditezke. Leenbizi, idazkera orrek ez du bizi Juzerik izango. Erderaz ere, 
onen antzera ari dira Gabriel Zelaia eta Blas de Otero ta abar. Guztiok 
berri izan nai degu (...): Bigarren eragiña, idazkera orrek euskeraren 
saillera ekarriko duana auxe da: sozialistak eta komunistak kiristinoi 
gizarte arazoan langilleekiko zuzentasuna sortu diguten bezala, Aresti 
ta onen lagunen euskereak, beste euskaltzaleoi erderatiko itzak
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botatzeko geiegizko lotsa kenduko digu... (...). Geroko euskera ezta 
izango Arestirena, ez ere beste gaurko iñorena." (1964-VI-21, 3)

Beraz, Harri eia Herrin zenbaitek ikusitako aldrebeskeriei (C.f. 

Zelaieta, 1976: 90), H-aren auzia ere erantsi behar zaie. Zelaietak dioen 

bezala, arazoa beste batzuk sortu zuten gure artean, baina Arestik pairatu 

behar izan zuen kalterik eta zamarik astunena. Kontua, baina, besterik zen, 

bi mundu ikuspegi buruz buru ari ziren, ordura arte nagusi izan baina 

ordurako gainbeheran zetorrena, gerraurreko planteamenduen jarraipen 

anakronikoa baino ez zena, batetik, eta bestetik, urtetik urtera, indar eta 

gogoberrituago uirats atzeraezinak emanez, gero eta helduago agertzen zen 

gazteagoen ikuspegia. Arestik berak Triunfo aldizkarian (C.f. Aresti 10, 

1986: 228) esaten zuen moduan, 1960 ingurutik zetozkion kritika atzerakoi 

horiek, eta gerraurreko ikuspegi ideologikotzat zeuzkan Arestik.

Egia esan behar baldin bada, kontra altxatu zitzaizkion ahotsei ezin 

zaie alde atera zitzaizkienak alderatu. Konparazioak ez baitu kolorerik ere: 

Harri eta Herrik oro har izan zuen harrera ez du beste poema liburu batek 

inoiz lortu.

Gorago esan dugun bezala, gatazka zelai batean banderak haizatzen 

ziren bezalaxe, banderaren ikur petoari eutsi asmoz, eraso eta ezin eraman 

franko agertu zen kulturaren bazterretan. Hori guztia, ordea, sasoi hark erro- 

errotik bizi zuen eraldaketaren irudi bat baino ez da; gizartearen eta, gizarte 

horretako oinairizko zutabe gisa, kulturaren dinamika hura, entrega eta 

entusiasmo handiz bizi izan zen. Hain hil eta biziko bihurtu zen auzi hori, 

non maiz perspektibak berak ere huts egiten baitzuen. Arbola azpitik 

begiratzen duenak nekez ikus dezake oihan osoa; bada, halatsu gertatu zen 

behin baino gehiago Arestiren Harri eta Herri poema liburuarekin. Hain
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zen horrela gertatu, Arestik berak adierazi behar izan zuela, halako batean, 

berea, bere lana alegia, poesia liburu bat zela, eta alde horretatik juzgatzeko 

haren baloreak eta akatsak (C.f. Zelaieta, 1976: 80).

Hala eta guztiz ere kritika negatiboek gogor kolpatzen zuten Aresti, 

eta autorearengan eragin lazgarria izaten zuten bere poesiaren kontrako 

zaztadok. 1964ko udan, esate baterako, zoratzeko beldur agertu zitzaion 

Juan San Martini, euskaraz idazteari uzteko tentazio larria gainetik uxatu 

ezinik:

"Azken aspaldi honetan, uda iuze eta bero akabatu zenetik honera, 
fede-krisi bat sufiitu dut, espantagarria, eta nire mintzaera prontoarekin 
iraindu ditudan euskaltzale Ieial guztiei mezede bat eskatu diet, barka 
dezaidatela; (...). Etsai gaiztoak gogorrik tentatzen ninduen: Zertarako 
euskaraz? Hik euskaraz ez dakik. Hala esaten diate. Ama-hizkuntza 
erdera duk, hire aiton-hizkuntza euskera baldin bada ere. Gainera ez 
haute estimatuko. Jendarte horretan gorrotatua izanen haiz." (Zelaieta, 
1976: 106)

Begibistakoa da mentalitate atzerakoiek nondik egiten zioten eraso: 

hizkuntzaren aldetik. Aresti euskaldun-berri bat izan, eta hori 

gaindiezinezko baldintza bihurtu zen zenbaitentzat, nonbait. Auzia ordea, 

askoz ere sinpleagoa edo sakonagoa zen, nondik begiratu nahi den kontua. 

Zergatik sinpleagoa? Mentalitate zaharra, zahartzalea eta inmobilista hura 

aztoratzen zuena besterik zelako: euskeraren zainetan odol berriak eta aire 

berriak zebiltzalako. Harri eta Herri-tm. gainean Ibon Sarasolak idatzitakoa 

aipatu dugu gorago, horiexek ziren euskararen zainetan zebiltzan atximurka 

nobedosoak: gizakiarekiko hurbiltasun erreala, kezka sozialak, marxismoa, 

antiklerikalismoa, eta abar. Eta hori guztia gutxi ez balitz, euskara bera ere 

aldatua, batuan idazten baitzuen Arestik.
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I. Sarasolak garbi adierazi zuen trantze horretan Harri eta Herrik 

izan zuen inpaktoa. Intransijentzia, dogmatismoa eta integrismo gehiegi 

nabaritzen zela euskal argitaldarietan esan ondoren, honela mintzatu zen:

"Denok gogoratzen degu (Harri eta Herri-k) atera zuen zarata. 
Orduezkero "idazle txar baten liburu debekatua" da euskaldun 
askorentzat. Euskaldun gazte askok ez dute ordea hola pentsatzen: 
Donostiako Biblioteka Probintzialera joaten naiz estudiatzera. Harri 
eta Herri da han estudiatzen duten unibertsitarioek ateratzen duten 
euskal-Iiburu bakarra (euskal-Iiburuak, euskarazko liburuak dira). 
Badira unibertsitarioak euskal-Iiteraturan liburu bat bakarrik ezagutzen 
dutenak. Euskara jakin gabe liburu hau erosi duten unibertsitarioak ere 
ezagutzen ditut. Norbaitek euskal-Iiteraturataz zerbait galdetzen badit, 
Harri eta Herri lagatzen diot. Orain arte, arrituta gelditu dira danak, ez 
baitzuten uste euskal literaturaren mailla hortara iritxi zanik.

Hauek danak ez dira hitz edo iritzi: errealidadeak dira. Zeren Harri eta 
Herri, sortzen ari dan Euskal-herri berri batek merezi duen lehenengo 
liburua da." (Zeruko Argia, 1966-VI-5, 7)

3.3.- OTERO ETA HARRIETA HERRI

Zelaietari kasu egitera, badirudi Gabril Celaya eta Angela Figuera 

1960 inguruan ezagutu zituela Arestik. Honela dio Zelaietak: "Ezkon bidaia 

egiterakoan, Gabriel Zelaiaren etxean egon ziren, beronen etxean Angela 

Figuerarekin hizketaldi bat eginez" (1976: 53). 1962an Gabriel Celayak 

Episodios Nacionales poemarioa argitaratzen duenean ale bat dedtkatua 

bidaltzen dio: "A Gabriel Aresti con un abrazo grande" (Zelaieta, 1976: 62).

1961ean Bladi Oteroren poemak itzultzen ari da Aresti euskarara,

gero Egan aldizkariak argitara emango zituenak. Aldizkaii berean argitaratu
/

ziren Gabriel Celaya eta Angela Figueraren beste hainbat poema.
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Zelaietaren ustetan, Arestik "hacia 1961" egin zuen ezagutza Bladi 

Oterorekin (1976: 62). Urte berean Norbert Tauerri idatzitako gutun batean 

honela zioen Arestik:

"Gainera Blas Oteroren olerki guztiak euskeratzen hasi naiz. Hau da 
erdal poeta bilbotar bat (aurten zuen artean egongo da), oso euskal 
arimakoa, Gaurko gaztelatar poetarik famatuena. Lehengo gunean 
erregalatu zidan bere liburu baten txekozko itzulpena..." (Aresti 10,
1986: 153).

1963an Emiliano Semak, La Concordia tertuliakoak, "brindis" bat 

irakurtzen du Arestiren ohoretan. Arestiren anaia zaharrarengandik 

Zelaietak jaso zuen informazioarengatik dakigu, garai hartako Bilbaoko 

idazle eta artista asko La Concordia kafetegian biltzen zirela (Zelaieta, 

1976: 15). Garai hartako Bilboko idazle inportanteenak han biltzen omen 

ziren: Emiliano Sema, Blas de Otero, Vidal de Nicolas, Gabriel Moral, 

Ibarrola... Seguru asko La Concordia kafetegian egin zuen Arestik Oteroren 

ezagutza. Gehiago ere badira, kafetegi hartan bildutakoen artean, Arestiren 

Harri eta Herri poeman edo Euskal Harrian agertuko zaizkigun izenak.

"Otero eta Harri eta Herri" izenburuarekin idazten hasi garen ataltxo 

honetan, ahalik eta zehatzen hurbildu nahi izan dugu, gure poeta Harri eta 

Herri poemarioa ehuntzen ari zen sasoian, Arestik eta Otero gizonek izan 

zuten harremanetara. Urte horietantxe ezagutu zuten elkar, eta harrezkero 

harremanak estutu egin ziren. Aresti zendu zen arte ez zuen harreman 

horrek etenik izan.

Dena dela, Blas de Otero poetaren ezagutza urte dexente 

lehçnagokoa zuen Arestik. Zelaietak esaten digunez, 1955ean argitaratu zen 

Pido la Paz y  la Palabra Oteroren poemarioak berebiziko eragina izan zuen
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Gabrielengan. Oterok berak —Arestik aitortua da— kontatu zion Zelaietari 

nola harritu zuen poema liburuak (1976: 18). Hori horrela gertaturik ere, 

artean 1955ean, Aresti ez zegoen behar bezain umotua poemario haren 

mezuaz oso-osoan jabetzeko. Izan ere, 1957an Txomin Peillen-i idatzitako 

gutun batean, P. Salinasen aldeko laudorioak botatzen zituen Arestik, haren 

La voz a ti debida eta Razdn de Amor goraipatuz. Artean ez zituen Arestik 

gaindituak poesia sinbolistaren eta Espainiako 27ko belaunaldiaren 

zedaniak. 60tik aurrera gertatu zen hori, haatik, nahiz eta 1959an ere sakon 

ari den Aresti Oteroren poemak hausnartzen:

"He terminado de rumiar el Ancia de Blas de Otero. Es un coloso este 
Otero, el mejor poeta castellano desde que murio Salinas. (...) Tiene 
anunciado En Castellano, que esta ya medio publicado, y la 
refundicion de este en el tercero anterior cuyo nombre no recuerdo en 
uno nuevo que llamara Con la inmensa mayoria. Segun me decia mi 
hermano que es amigo de Otero, piensa refundir finalmente Ancia con 
Con la inmensa mayoria,..." (Aresti 10, 1986: 135),

Txomin Peilleni idatzitako miresmen hitz horiek ez daude urrun, 

urtebete beranduago, Donostian emandako hitzaldian agertu zuen ideien 

irmotasun hartatik. 1960ko hitzaldi ospetsuan —"Poesia eta Euskal Poesia" 

(Aresti 10: 15-29)— garbi eta enbarazurik gabe agertzen du zer den poesia, 

zer den poeta eta nolakoa izan behar duen. Ikuspegi eraberritu hartatik, edo 

Arestiren bame-egoera hartatik jaurtitako iritziak, poeta konkretu bat zuten 

gogoan: Blas de Otero. Blas de Otero zen, sasoi hartan, Arestiren poetikaren 

zedarrien mamidura. Huraxe poesiaz eta poetaz Arestik zuen ikuspegiaren 

mamidura. Blas de Otero zen sasoi hartan bere poeta eredua, edo Audenek 

esango lukeen bezala, "strong poef'a.
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Aurreko sasoian T.S. Elioten eskutik iritsi bazitzaion behar- 

beharrezkoa zuen transferentzia poetikoa, oraingoan Oterorengandik 

jasotakoa izango da erabakigarria. Arestiren lehen sasoian Eliot, Nietzsche 

eta Bibliak bete bazuten nola-halako maisutza, 60ko lehen urte horietan 

Oterok beteko du Eliotek utzitako gidaritza. Dena dela, Arestik urte horietan 

Oterorekiko erakutsi zuen atxikimendu estua, gerta zitekeen kaltegarria ere, 

ezen Audenek89 argiro idatzita utzi zuen bezala, ez omen da egokia nortasun 

handiegiko poeta baten esanetara jartzea. Eta nork ukatu Oteroren nortasun 

handi eta eragingarri hori; nork ukatu, Celayarekin batera, garai hartako 

joera nagusienaren korrontearen burua Otero bera zela. Orduko nahiz 

oraingo adituen artean, adostasun zabala dago urte haietan Espainian 

idazten zen poesiari buruz, eta poeta nahiz kritikoak bat datoz, Oteroren 

eragin eta maila poetiko aberatsa neurtzeko orduan.90

89 W,H. Auden, La mano del teñidor, Barcelona, Barral, 1974, 45.
, 90 C.f. AA.VV., PSA, Tomo LXXXV, Palma de Mallorca, 1977, (Numero Homenaje a

Blas de Otero).
C.f. A A .W ., "A1 amor de Blas de Otero", San Sebastian, Mundaiz.
C.f. E. Alarcos, Lapoesia de Blas de Otero, Salamanca, Anaia, 1973.
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Arestik eskukadaka hartu eta ikasi zuen Oterorengandik, ez bakarrik 

irudi eta ideiak, baita ere bertso askearen estiloaren erabilera ere. Egia da, 

halere, poesia sozialaren esparraan ugarien erabili zen bertso mota bertso 

askea izan zela. Bertso aske horren idazkerak ere, nabarmenki du antz 

handiagoa Oterorenarekin, Nora, Celaya, Cremer eta abarrenarekin baino.

OTERO ARESTI

"Aqui teneis. en canto y alma, al hombre 

(...) Bilbao, a once

de abril, cincuenta y tantos (C.J.M,, 9-10)

"... esto es Paris. Peut etre," (ib., 51)

"Nada soy si no soy el que soy" (E.R., 57)

"Ni una palabra 

brotara en mis labios 

que no sea 

verdad" (C.I.M., 58)

"mi voz apedreando las puertas de la muerte 

con cantos que son duras verdades como puños"

(E.C., 116)

"Hemen dago gizona. Paper 

honetan dago. Nago

(...)

Halako egunean. Otxarkoagan" (H.H., 24)

"Hau da Bilbo, esan zuen.

(...)

Peut etre, esan nuen, cztakit" (ib., 26)

"ezer ez naiz, eznaiz ezer, ezpada 

naizena.

Ni naiz naizena, bai, naizena, ez 

eznaizena" (ib., 32-33)

"Beti esanen dut 

egia" (ib., 42)

"Esku beteka biltzen dut egia" (ib., 56) 

"Egia bat

esateagatik" (ib., 64)

"Hori egia da.

Baina egiagoa da..." (ib., 86)
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OTERO ARESTI

"Ahora dire la verdad 

(...)

Ahora dirc la verdad

(...)

Ahora dirfi la verdad" (C.I.M., 138-139)

"Mi reino es de este mimdo" (A., 96)

"Reinodel hombre" (C.I.M., 112)

"Hay que escribir a favor del viento, pero 

contra eorriente" (F. Ribes, Antologia Consultada,

1952, 80)

(BiJbao)

"plagada de adulterios e indulgencias; 

ciudad donde las almas son de barro 

y el barro embarra todas las estrellas."

("Muy Iejos", En Castellano-rm  Espainiako 

lehen argitarapenean ezabatu zen poema bat).

"Este es el sitio donde sufro. Y eanto" (C.I.M., 31) 

Segunda vez con Gabriel Celaya

(Q.T.E, 1964: 104)

"Nik ere 

badut

nire egia" (II. II., 78)

"eztakidalako

gezurrik kontatzen" (ibidem)

"Ene mundua 

ezda

erreinu honetakoa" (H.H.H., 19)

"Ur Iasterraren kontra ihes egiten dugu" (H.H., 104)

(Bilbo)

"Hau da basatza haundi bat.

Hemen aingenicn arimak ere likistuko lirake.

(...)

andreak saltzen dira," (ib., 114)

"Hemen sufritzen diat 

neure bizitzea

eta neure herriarena" (H.H.H., 121)

"Primera, segunda... vez Nerea ante el Futuro" 

(E.H., 113)
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3.4.- ARESTIREN AHOTS BIBLIKOA

3.4.1.- Sarrera

Ez zuen Arestik alfer lanik egin, Oteroren bertsoekin lehian aritu 

ondoren, Egan aldizkarian euskarara bihurtuta eskaini zizkigunean haren 

poesiak. Oteroren erritmoak, Oteroren bertso antolaketa eta bame 

oihartzunak bameratu zituen Arestik; haren bertsoen tonu biblikoa ere 

erabat irentsi zuen.91 Ordura arteko poesietan Arestik "Mesias", Jereraias 

edo San Juan Bautistaren izenak isurtzen bazituen, Moisesen leiendaren 

pasadizoak direla, edo, besterik gabe, profeta gora eta profeta behera jardun 

bazuen; Harri eta Herrin ez da horren maiz "profeta" izenik azalduko, bai 

ordea Jesukristoren hipostasi bat litzatekeen Testamentu Berriko arrazoi eta 

sententzia ugari. Areago, ohartzen bagara Harri eta Herriko lehen poema 

errezoarena den "Hemen (Amen) / Jesus" formularekin amaitzen dela. Harri 

eta Herriko azken poema, berriz, honako hau da:

"Eta juzcatzen banaute 
eztit inporta 
Begira 
ni naiz
gizona" (H.H., 174)

Ahots poematikoak Jesusen figura dauka bameratuta erabat.

91 C.f. Zelaieta: "Gabriel Aresti, Blas de Otero: Clamantes", Al Amor de Blas de 
Otero, San Sebastian, Mundaiz, 1986, 159-171).
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Bibliako kutsuko etorri sententziatsu eta arrazoitsu hori erabat 

bameratua dauka Harri eta Herriko poetak. Saizarbitoriak92 ere antzeko 

zerbait zioen, esaten zuenean, seraioietan osatutako bizkuntza dirudiela 

Arestirenak. "Nik diot", "Gure Mtz", "Esanen dut" entzutean, profeta bati 

entzuten aii garela dirudiela. Horra Oteroren eta Arestiren erretorika 

biblikoaren adibideak aurrez aurre alderatuz:

"Ene mundua 
ez da
erreinu honetakoa" (H.H.H., 19)

"ni naiz naizena" (H.H., 32)

"Nirekin dagoena
Euskal Herriarekin alde dago" (ib., 102)

"Kanako eztaietan 
banengo 
bezala, 
esanen diot 
nire amari
nire ordua ez dela oraindik 
allegatu" (ib., 86)

"Inork badio:
Nire etxean eztago bakerik, 
bila beza

Aresti eta Blas de Otero elkarren alboan jarri eta egin diren konparaketen artean, 
bikainena Zelaietaren hau da. Ez du, sakontasunean zein zorroztasunean, zerikusirik I979an J. 
Atienzak argitaratu zuen liburuko hitzaurrearekin. J. Atienzarena kritika baldarra zen, ez zuen 
eraginaren, plagioaren eta kopia kalkatuaren artean inongo ñabardurarik bereizten. Arestiren 
poesiaren gutxieste nabamena gertatzen da haren kritikan, gutxieste hori aurrejuzku bazterrezin 
gertatzeraino.

( Zelaietak, aldiz, oso konparaketa serioa eta neurtua eskaini digu Blas de Oteroren aldeko 
saioak jasotzen dituen liburuan.

92 R. Saizarbitoria: "Euskal Harria”, Zeruko Argia, 1976-IX-24, 7.
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bakea
hauzoko etxean
edo munduko bazterrik
azkenean;
baina etxean bakea balu 
eztezala gerrarik inun 
bila,
bakea ete etxea 
galduko baitu
munduko bazterretan" {ib, 58)

"Beti paratuko naiz 
gizonaren alde" (ib., 28)

"Eta zeruko Jaunak 
Josafateko zelaian 
guztiok
juzgatuko gaitu.
Orduan azkenak izanen dira 
lehenak
eta haren eskuman 
jarriko gara 
ezkerrekoak." (ib., 84)

"Eta zu, Treberis,
benedikatua izanen zara
munduko
hiri guztien
artean,
zure sabeletik jaioko 
baitda..." (E.H., 57)

Blas de Oteroren poesia sozialaren ibilbideak hamar bat urteko

iraupena izan zuen, 1955tik 1964ra datorren epealdia bete zuen. Urte horien
i

aurreko sasoialdian, Jainkoarekin agertzen zaigu nahi eta ezinezko solasean.
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Elkanizketaren ezintasunak berak bultzatu zuen Otero gizakiarengana, lur 

honetan bertan, eta geure-geurea dugun bizitzan, lortu nahi luke Guztiz 

Ahaltsuarekin ezin izan zuena, Horregatik dio J.A. Ascunze-k,

"Tras el hailazgo de la busqueda poetica, Blas de Otero es el hombre 
nuevo que, habiendo superado la larga estancia en la noche oscura del 
alma, puede ofrecerme doctrina y enseñar un camino. E1 poeta sigue 
obsesionado por los absolutos de perfeccion y armorna, pero ya no los 
busca en un mas alla divino, sino en un mas aca historico. Los 
expresados poeticos se recubren de una gran carga de humanismo 
utdpico." (1990: 83)

Aurrerantzean Oterok garbi du zein den bere eginkuzuna: 

humanismoaren fede berria sustatu. Hori dela eta, Oterok bereganatu duen 

ahots profetiko hori, etorkizun utopiko baterako deia ere izango da. Honela 

jarraitzen du J. Angel Ascunzek:

"Si el poeta llega al compromiso social es porque con anterioridad ha 
vivido la experiencia del confiicto existencial. E1 poeta defiende la 
utopia humanista porque se ha visto obligado a prescindir de la fe 
religiosa. La poesia social es la respuesta mas consecuente a las 
interrogaciones formuladas por la poesia existencial y, al mismo 
tiempo, negativa frontal a su poesi'a religiosa. La evolucion de la poesta 
desde los expresados religiosos hasta los planteamientos sociales, 
pasando por los existenciales, revela la presencia de una dinamica de 
inversion de valores, donde el hombre adquiere un protagonismo 
indiscutibie (...) E1 poeta, despues de analizar su historia personal y su 
evolucion espiritual, se presenta como el "hombre en situacion de 
hablaros de la vida" (P.P.P., 39). Sobre el sentimiento, se impone el 
conocimiento; y sobre este, la palabra. En el momento en que la 
palabra asume un protagonismo indiscutible, desbancando de esta 
posicion a la vivencia, el yo-existencial deja paso al yo-profetico. E1 
poeta es hombre por naturaleza, lo existencial, y profeta por mision, lo 
doctrinal. Existencia y doctrina se fiinden en la misma realidad poetica,
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aunque en las circunstancias vigentes la mision se impone a la 
naturaleza y la doctrina a la vivencia. Del yo-existencial se evoluciona 
al yo-profetico." (1990: 83-84, 96)

3.4.2,- Funtsezko hitzak

Esan gabe doa, Arestiren kasuan ere nola bihurritu eta korapilatzen 

den hitza autoafirmazio hori askatu baino lehen. Are gehiago esango nuke, 

ez duela behin ere hitza berez aske uzten, baizik eta bere hitzarekin 

borrokan agertzen zaigula poeta, esan nahi eta korapilo eta estropozoka 

ibiliko bailitzan bere hitzak esateko. Esateko askatasuna baino areago 

askatasuna lortzeko boiroka da bere mintzoa eta jardun poetikoa. Gauzak 

horrela, poetaren hitzak ezinaren eta ezin horren gainetik egindako jauziaren 

giza aflrmazio berri bat da. Adibideak ugari baino ugariagoak dira, estilo bat 

eratzeraino, hasi lehen poemarekin eta ez dugu besterik aurkituko Harri eta 

Herri eta Euskal Harriako poema askotan:

"Bai
Eta egun batean isilduko naiz, 
esan eztitudan hitzak 
esan ondoren 
Bai.
Eta ez." 30)

"Ezer eznaiz, eznaiz ezer, ezpada 
naizena
Ni naiz naizena, bai, naizena, ez
eznaizena
ni naiz nirez
nire borondatez,..." (ib., 32)
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Modu horretan korapilatzen den literaturak ezinbestean izan behar du 

oinarrizko hitz elementalen altzoan eraikitakoa. Dena den, hitz elementalok 

egunerokoak dira, hiztun guztien oinarrizko hiztegian dauden hitzak. 

Balirudike poeta liluratuta dagoela hitzaren distirarekin, hitzegitearen 

gaitasun eta dohaiarekin. Profeta bat bailitzan, lilura eta harridura lirateke, 

hitzaren misterio pozgarriaren eta, aldi berean, mingardaren aurrean, poetak 

erakusten duen jarrera. Jose Angel Valentek93 gogorazi digun bezala, 

ekialdeko antzinako hizkuntza semitek "hitz-zeinu", "funtsezko hitzak" edo 

"hitz indartsuak" esamoldeez izendatzen zituzten profetak ahoskatzen zituen 

hitzak. Hau da, profeta da izaera horretako hitzak esateko gauza dena. Eta 

hitz horiek dira poetikotasunaren gailur. Profetak eta poetek bat egiten dute 

poesia sozialaren giroan:

"Esan eta esanen dudana"
"Isilcen naiz. Hemen. Nago. Orain ez naiz.
Esan dudana da arrazoia, bai, argudioak 
Narama. Ni. Nire, Nahi." (E.H., 31)

Horra zer dioen Evelyne Martin ikerlariak Oterori buruzko lan 

batean:

"La voz se hace perceptible tambien en la manera con la que se 
presenta, en el decir diciendose, o el "viviente decir" (Ortega), que se 
manifiesta en todas las formas de modalidades del verbo y de sus 
equivalentes: "He de decir", "Si diria...", "y digo, expongo el caso", 
"ando buscando un verso..." todos los titubeos, balbuceos, las 
reticencias, los escrupulos, las correcciones que dan la ilusion de una 
palabra espontaneamente transcrita con todos sus matices, siguiendo 
todos los humores del sujeto que la prefiere, luchando con todos los

93 "A proposito del vacio, la forma y la quietud”, Babelia, E1 Pais, 17-6-1995.
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obstaculos (politicos o personaies) que tiene que franquear. Es de 
agregar que ios mismos obstaculos, incorporados en el discurso dan a 
la palabra una consistencia mayor. Algo hay en ei discurso poetico de 
Blas de Otero de "palinodia", en el incesante trabajo de correccion: "he 
dicho... digo" (...) Prueba de que esta voz, no solo esta en 
disconformidad con el discurso oficial, sino tambien con sus propias 
declaraciones anteriores. "Pedir" la palabra es mantenerla viva. (...) E1 
mismo lenguaje es ta materia cuya resistencia da Iugar a unos 
combates. La huella de este enfrentamiento se percibe en los textos. La 
exigencia de la verdad en todos estos niveles (personal, circunstancial, 
linguistico) parece impulsar continuamente la produccion de la palabra, 
mas que de "realismo", podriamos hablar de "verdadismo", hablando 
de esta poesia, que tiene en alto grado lo que en frances se llama 
"accent de verite." (1988: 20)

Hitzak, baina, emango dio gizakiari helburu utopiko eta 

transzendenterako lizentzia. Hitza da mundu honetako injustizia eta, 

Historiak halaxe egokituta, egoera larri eta itsusietatik libratzen gaituena. 

Hitzak erredimitzen gaitu beraz, eta gainera bizitzea egokitu zaigun mundua 

hobetzeko agindua ematen.

3.4.3,- Hasieran hitza zen94

Horra Oteroren poema batzuen izenburu guztiz esanguratsuak: "En el 

Prmcipio" (C.I.M., 13) eta "E1 verso se hizo hombre" (Ancia, 128-129).

Izan ere, hasiera batean Jainkoa eta mintzoa bat ziren; eta 

unibertsoaren sorkuntza mintzoaren sorkuntza da. Gauzak horrela, poeta 

bera ere Jainkoaren dohaiez (J.A. Ascunce, 1990: 96) homitua dirudi

94 "Hasieran bazen Hitza. / Hitza Jainkoarekin zegoen / eta Hitza Jainko zen." 
"Jainkoaren Hitza gizon egirt." Ebanjelioa Joanen Arabera (1, 1). EHzen arteko Biblia, Donostia, 
Idatz, 1994.
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"hitza"z egiten duen erabileran. Gizakumeon nortasuna izenordain batera 

biltzen da: "Ni". Monoteismoa ere, gizakumearen irudi handioso eta 

transzendental hori, tautologia horixe aitortzera makurtu zen: "Naizena 

naiz". G. Steinerrek aztertu duen bezala, neoplatonismoak eta gnostizismoak 

lotura linguistiko-ontologiko hori urrats bat harago daramate: "Hitza naiz, 

hitzari berari zein beste edozeri berehalako izatea damaion Logos-a. 

Izendatuz sortzen dut mundua" (1973: 87). Adan gertuago dago izaera 

jainkotiarretik, Jainkoaren traza eta irudira eginago, "poiesis"a honela 

agertzen baita berean: "Eta Adanek izaki bakoitzari jarritakoa, horixe du 

izen" (ibidem). Adanen kasuan esentzia bada, Arestirenean existentzia:

"Ni naiz nirez, 
nire borondatez,
naizenaren borondatez eta birtutez,
nire pentsamentuen eta sentimentuen indarrez.
(...), eta egunen batean
ni ere ez naiz ezer izanen." (H.H., 34)

Adanena hitz biribil eta betea izaki; Arestirena, berriz, L. Feliperen 

antologian bezala, "hitz apurtua". Hitz hori apurtua baldin bada, bertsoa ere 

apurtua da, gizakiaren egoera zintzoago erakutsi dezan. Hala ere, Koldo 

Jule Garaik iradoki zidan bezala, poetaren lana izango da hitz ezpal apurtu 

horiek bildu eta zentzu bat duten bertsoetan gizonari helaraztea. Gizona eta 

hitza elkarrekin baitoaz, Arestik eta Oterok iradoki diguten moduan. Hitz 

apurtu horiek zentzu berri bat hartuko dute etorkizunaren talaiatik argi 

egiten duen utopiaren jardunean. Arestirena ez baita "naturaleza", 

Historiaren iturritik sortua baizik: denborari eta heriotzari ihesi, eta haiekin 

borrokan, apurtua gertatuko den hitza. Oterorenean ere, gorago aipatutako 

hitz biblikoa irauliz, bertsoa "gizaki" (1963: 106) bihurtu zen. Kontu egin,
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beraz, Jakobek aingeraarekin izan zuen borroka gogorrean bezala, poetak 

hitzarekin jardungo duela borrokan, "a brazo partido" zioen Oterok, eta 

borroka horren ondorioz "hitz apurtuak" gertatuko zaizkio Arestiri. 

Horregatik dio poetak "Don Peilleni Hitz Apurtuak" poeman:

"Hemen dago gizona 
Paper honetan dago 
Nago 
Gizonago
sentitzen naiz." (H.H., 24)

Hitza, beraz, dohaia ezezik, konkista gogor bat ere bada. Hitzarekin 

gizaki betea bihurtu zaigu poeta. Hitzaren jabe bihurtu delako, honela 

mintzatzen da poeta: "Nire buruaz mintzatzen naiz, naizelako / munduaren 

neurria" (H.H., 36). Ez du poetak hitz hori, jakin nahi hori, berarentzat 

gorde nahi, inguruarekin, gizartearekin konpartitu baizik. Helburu hori dela 

eta hartzen du poesiak —poeta sozialarentzat— sekulako indarra. Ez du 

marfilezko dorrerik nahi, baizik eta konkistatu berri duen hitzarekin gizaki 

historikoa bihurtu. Horregatik dio Arestik Profeta bati poeman: "Hea nork 

erregalatzen digun / marfilezko dorre bat" (.H .H , 88). Eta poetaren beraren 

aurreko belaunaldiari jaurtitako salaketa ere ildo berean ulertu beharko 

litzateke:

"Behin maitatu nituen
izenak:
ilusio zahar bateko 
oihartzunak (...) 
zuek laurok,
Lizardi,
Orixe,
Lauaxeta,
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Loramendi,
nire barrenean kimacen zarazte 
are oraindik,
harrizko herri bat zuen inguruan
eta zuek laurok 
konturatu ere ez zinazten 
egin (...) (E.H., 147)

3.4.4.- Hitzak eta egiak

Hitzak eta egiak zinezko binomio bat osatzen dute Arestiren poesia 

sozialean. Harri eta Herri poeman, esate baterako, hamar aldiz gutxienez 

errepikatuko da "egia" hitza. "Hitza''rekin ere gauza bera gertatzen da, 

gizona gizonago edo gizakia gizakiago egiten duen giza ahalmen hori, dohai 

sakratua bilakatu zaio poetari. Gizakiaren ahoak itxita daudenean, poetak 

ezin duenean bere hitza kantatu, edo gizarte guztiaren hitza bahituta 

dagoenean, poeta sozialaren egitekoa lan prometeikoa bihurtuko da. Hura 

sua eskuetan agertu bazitzaion gizarteari, honako poeta soziala hitza ahoan 

duela agertuko zaio. Horrelaxe agertu zen Otero ere: Pido la Paz y  la 

Palabra (1955). Oterok ere ez du saihestuko inoiz "egia" hitza eta ezta 

hitzaren beraren erreibindikazioa ere. Izan ere, Blas de Oterok bertso batean 

idatzita utzi zuen bezala, bizitza eta askatasuna baitira hitzak dakarzkigunak 

opari gisa: "Pues la palabra / anda, / da seflales de vida, dice libertad" 

(C.I.M., 117). Hitza, azken finean, gizakiaren eta herriaren sinekdoke bat 

litzateke. Gorago adierazi dugun moduan, hitzaren bidez lortu behar du 

gizonak askatasuna, eta egoera duinago bat. Hitza tresna bat ezezik, zerbait 

esentzialago ere bada.
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Kontuz baina, hor baitaude egia esaten ez duten poetak ere, poeta 

doilorrak, eta horiek ere hitza dute tresna, Poeta doilorrak Bibliako profeta 

faltsuak bezalakoak izango lirateke. Poeta sozialak aldanikatzen duen 

"egia", beraz, ez da horren esentziala eta metafisikoa, historikoa baizik. 

Alegia, gizakiaren eta bere garapenaren ibilbideaz ezagutza bat duen "egia"; 

ezagutza horrexek ematen baitio zer den egia eta zer faltsua bereizteko 

argia. Poeta sozialak bere horizonte ideologikoan marxismoaren zuzia izan 

zuen gidari, Historiaren norabidea eztropozotsua izan arren, pantaila garden 

batean bezala ikusiko da helmugaren zentzua. Arestik esaten duen moduan, 

"gizona aurrean zuena. Eta hor gizona eta egia batera doazela" (H.H., 33).

Poetak inoiz ez bezalako konfiantza du poesian: poesiak eragin 

dezake aldaketarik gizarte mailan; Celayarentzat bezala, poesia gizartea 

hobetzeko eta aldatzeko tresna da: "La poesia es un arma cargada de futuro" 

(1955: 47). Gizaki ustez haragizko horren aurkikuntzarekin batera, ohartua 

da, halaber, Aresti, poetak hitzarekin duen betebeharraz, hitza bihurtu zaio 

poetari giza ekintzaren eta giza pizkundearen tresna. Poetaren mezuak, 

beraz, gardentasun osoz zeharkatu beharko ditu liburuko orriak edo 

gizabanakoaren belamak. Ikusi, bestela, zein bultzada izugarria izan zuen 

kantagintzak Euskal Herrian 60-70 bitartean. Jadanik ez da sinisten 

Zaratustraren edo Jesukristoren irtenbide majikoetan,95 hitzaren mezu eta 

eragin zuzpertzailean bai, ordea, hitza bera baita gizaki egiten gaituena, eta 

poeta, aginduz jantzirik datorrena, gaingizaki. Baina kontuz, poeta ez da 

dagoeneko ez Jainko bat ez gaingizaki bat ere. Gehiago litzateke profeta 

antzeko zerbait, hitza eta agindua zabaltzen. Alde horretatik, poetak 

hitzarekin duen konfiantza maila gizonarengan duen tamaina berekoa da. Ez

95 Hau idatzi zuen Arestik Harrizko Herri Hau poemarioko "Parabolen denbora 
sinbolista / iraganda diagok" (1986: 161).
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baitu poetak gizonarengan fede apalagorik. Gizaki horixe baita gizartea 

aldatu behar duena, aldaketaren eragile zuzena. Horregatixe agertzen zaigu 

poeta giza mintzamenaren defendatzaile sutsu Gizonaren ahoa izenburu 

duen poeman:

"Ez ezazue tapa 
gizonaren ahoa 
Defendi dadin.
Hainbeste bidegabe
egin zaio
azken ehun mila urte hauetan... (...)
Ezin defendi diteke 
indarrez.
Bakar-bakar-bakarrik 
geratzen zaio hitza.
Baina, ez ezazue, 
baina ez ezazue, 
baina ez ezazue 
ez ezazue tapa 
gizonaren ahoa.
Hitzaz balia dadin 
hitzaz zerbitza dadin.
Honela konpreni 
dezazuen 
zertarako 
jaiotzen den 
mundura.
Ez,
ez ezazue tapa 
gizonaren ahoa." (H.H., 63)

Marxismoaren edo iraultzaren horizontetik ulertzeko moduko hitzak

izan badaitezke ere, eta Arestiren kasuan oso garbi dago horrela izan zela,
i

ezinbestean ez du horrela izan beharrik. "Egia" hori justiziaren aldeko
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eskaria da, eta giza justizia ukatua izan denean, Espainian bezala, 

marxismora iritsi beharrik ez dago oinarrizko giza eskubideen alde jartzeko. 

Eta halakorik ere egon zen Espainiako poesia sozialean. Nahiz eta, poesia 

sozialaren autore nagusiek, Celayak eta Oterok, Alderdi Komumstaren 

kameta eduki.

Horren arabera ez legoke bi poeta klase besterik: "prestua" (egia) eta 

"doilorra" (gezurra). Biblian bezala, apostolatu berri honetan ere errepika 

daitezke honako hitzok: "hasiera batean hitza izan zen", eta hitzarekin dago 

gizakia. Arestik dio: "Hemen dago gizona. Paper / honetan dago. Nago!" 

(H.H., 24). W. Whitman poeta iparramerikar bulartsuak ere beste hainbeste 

zioen: "Laguna, hau ez duzu liburua / orriok ikutzen dituenak gizaki bat 

ikutzen du" (Hojas de hierba, 1983: 649). 1963an Blas de Oterok Puerto 

Ricon argitaratu zuen liburuak W.Whitmanen bertso horixe zuen izenburu: 

Hau ez duzu liburu bat. Liburu horretako 106. orrian honako bertso hau 

dator: "Y el verso se hizo hombre" (1963: 106). Hasiera batean hitza 

(bertsoa) zen, eta hitz hori (bertso hori) gizaki bihurtu zaigu. Aise antzeman 

daiteke Whitmanen, Oteroren eta Arestiren arteko intertextualitate estua. 

Poetontzat poemak ez dira txantxetakoak, gauza transzendentea baizik. Ez 

dira baina transzendenteak poemak izatearren, gizartearen ispilu garden 

izatearren baino. Poetaren konpromezua erabatekoa da poemarekin, 

gizartearekin ere halaxe delako. Konpromezu erradikal horren sinboloa da 

poema, non aitortzen den gizona / poeta (Aresti) paperean dagoela. Papera 

baztertzen duenak gizona bera (poeta) baztertzen du. Horregatik, Oteroren 

kasuan bezala, Arestirenetik ere "egia ez den hitz bat bera ere ez da nire 

ezpainetatik aterako". Harri eta Herri liburuan halako nahi adina adibide 

aurki daiteke.
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3.4.5.- Harri honen gainean96

Jada esan dugun bezala, hitza ezezik gizakia ere apurtuta dago. 

Badugu, halere, hirugarren elementu nagusi bat apurtuta agertzen zaiguna: 

henia. Poeta sozialek beren gain hartu dute, profeta biblikoen antzera, 

herriari ausardia eta kuraia txertatzeko ardura. Poeta horiexek dira herriari 

adorea txertatuz, askatasun bidea nondik nora datorren iragartzen diotenak. 

Poeta sozial guztien bertsoetan agertzen dira "aurrera", "eguna gertuago 

dago" edo "argia ikusten da" bezalako aldarriak: "España en marcha" 

(Celaya); Jesukristok Lazarori97 esandako hitzak zuzentzen dizkio Blas de 

Oterok Espainiari: "Anda / levantate, / Espafia. / ... / España, levantate / y 

anda'' (E.C., 30). Beraz, poeta sozialaren zainek Moises profeta zaharraren 

kuraiaz irakiten dirudite, beren eginkizuna da herriaren norabidea zein den 

seinalatu eta bide hori ibiltzeko adorea txertatzea. Blas de Oterok, esate 

baterako, mezu baikor eta esperantzatsua luzatzen dio Espainiari: 

(Gemikako Arbola gogoan) "Arboles abolidos, / volvereis a brillar / al sol" 

(C.I.M., 62). Aurrerago, gertaeren bame-kateaketan aldaketaren bat susmatu 

izan balu bezala agertzen zaigu:

"Para ti, patria arbol arrastrado

sobre los rios, ardua España rma, 

en nombre de la luz que ha alboreado: 

alegria." (C.I.M., 55)

96 "Eta nik hau diotsut: Pedro zara zu, eta harkaitz horren gainean eraikiko dut nik 
neure eliza;...! (Mt. 16, 18).

97 G. Celayak ere idatzi zuen Lazaro izeneko poema bat. C.f. La buena vida (1959-60). 
Arestik ere jasotzen du Lazaroren oihartzunik honako bertsoetan:

"Hor zaude apal Izaro 
Hementxe harro Lazaro

i

Bizitza berri honetan iraun
Ari nazazu luzaro." (H.H., 143)
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J.A, Goytisolok argituratutako poema iiburu baten izenburua ere 

esanguratsua da oso: Claridad (1960). Hirugarren atalean aztertuko dugu 

iraultzaren ikuspegirako zein inportantea den argia / iluna dialektika.98 

Gogoratu hemen Arestik Euskal Harrian "Aberri Ilunari" eskainitako 

poemak.

Herri bat, hala ere, ez da gauetik goizera sor litekeen kontua, 

herrigintzak bere langile andana luzea behar. Arestiren ibilbide osoan zehar 

garbi azaltzen da elkarlan horren beharra, herrigintzaren proletario izatearen 

kontzientzia, nahiz eta berezia izan sentimendu hori Arestirengan. 

herrigintza hoiretan bere aurretik euskararen langile izan direnen artean 

Axular dugu printzea: "Axularren ohorean / betirako / labraturik gera dadin 

/ euskal harria". Baita honako hau ere: "Zuek / laurok / Lizardi / Orixe / 

Lauaxeta / Loramendi / nire barrenean kimacen zarazte / are oraindik" 

(E.H, 147). Gorazarreak ugariak dira bi liburu nagusiotan; ikusi besterik ez 

dago Harri eta Herriko "eskeintzak" izeneko atala, eta Euskal Harriaa

98 C.f. Claude Le Bigot-en honako aitikulu hau: "EI lenguaje poetieo de Blas de Otero 
en Pido la P a zy  la Palabra", Letras de Deusto, n° 33 (Sept.-Dic. 1985).

Azterketa horretan Maila semantikoaren C atala hauxe da: "la relacion
LUZ/OSCURIDAD", Honela idatzi /ucn Claude Le Bigot-ek:

"Un campo semantico que cobra paiticular relieve es la oposicion LUZ/OSCURIDAD. 
Este fenomeno es tan viejo como la poesia, ya que esta oposicion pertenece a la experiencia de 
cualquier individuo, principio organizativo de todas las cosmogonias. Habida cuenta del contexto 
social en que se desarroHa la poesia comprometida (resistencia al franquismo opresor), el 
arquetipo puede facilitar cierta complicidad entre el lector y el poeta. A los elementos de 
significado connotativo, que implica la relacion LUZ/OSCURIDAD, se sobrepone una referencia 
al entomo sociopolffico, base de un lenguaje en clave. (...)

La "noche" viene asociada a Ia inercia, al silencio, a la privacion de amor, al hambre, la 
debilidad, el asco y tambien la muerte. Asi se desarrolla a nivel connotativo una red semantica 
que presenta al hombre en una situacion sumamente opresiva — su contingencia puede 
eoncretarse en Ia imposibilidad de saciar su hambre o apagar su sed (...).

A1 contrario de la noche, el dla implica connotaciones positivas. Con la serie de Iexemas 
"aurora", "luz", "sol", Blas de Otero indica todo lo que fortalece la esperanza" (1985: 16-17).

Horra "Cuando digo" izenburupean datozen bertsoak:
"Cuando digo csperanza digo es cierto. / Cuando hablo del alba hablo del dia. /  Cuando 

pronuncio sombra, velaria I las letras de mi patria, como a un muerto, // Cuando escribo aire 
libre; cielo abierto, / traduzco libertad (hipocresia / politica), traduzco economia, /  en castellano, 
en plata, en oro injerto..." (1964: 167).
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agertzen diren aipamen ugariak. Lehen liburuan bada, hala ere, 

hurrengoetan ahulduxea aurkituko dugun konbentzimendu eta 

baikortasunik. Zerekiko konbentzimendu eta itxaropena? Gizakiarekikoa 

eta, ondorioz, herriarekikoa. Nire ustez, bi euskarri horiek edozein poeta 

sozialen oinarrian daude. Ez dugu ahaztu behar ikuspegi horren atzean 

susma daitekeen humanismoaren bultzada. Humanismoaren tradiziotik 

datorrena da Arestik bere hitzari txertatu nahi dion zintzotasun tonu hori, 

giza kontzientzia emaldu nahi hori, norbere bameko egiari deiadar egite 

hori; eta horretan guztian ez al dago Aresti beste bi bilbotar ospetsuren 

alboan? Nolabaiteko zinezkotasunaren trazaz janzten den zintzotasun 

zaharberritu horretan ez al zituen Otero eta Unamuno lagun izan? Azken 

finean, humanismo ororen altzoan garatutako konbentzimendua honako hau 

besterik ez da: gizakiarengan fede izan. Arestiren balore taula umilenean ere 

horixe bera da nagusi, gizonarenganako gainezkako fedea eta, ondorioz, 

herriarenganakoa orobat. Poetak anaitasun berri bat bizi nahi luke bere 

inguruarekin, eta anaitasun horretantxe taupadatu. Poetak ez du jada 

nahikoa bere bameko lanturu betikoaz, poetak kalera atera nahi luke, eta 

jende artean bere burua ikusi, kanpoko jende horren hurbiltasuna sentitu: 

poetak ez du soilik bere buma kontagai, inguruko gizaki haragizko baizik: 

"ni"tik "gu"ra etengabeko jauzian ari da. Horra nola adierazi zuen Blas de 

Oterok jarrera gizatiar hori:

"Ando buscando un verso que supiese 
parar a un hombre en medio de la calle, 
un verso en pie —ahi esta el detalle— 
que hasta diese la mano y escupiese.
(...)

Ando buscando un verso que se siente en 
medio de los hombres" (Ancia, 1984, 128-129)
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edo,

"Me pongo la palabra en plena boca 
y digo: Compañeros" (C.I.M., 23)

Oteroren poemetan nahiz Celayarenetan titulu asko dira elkartasun 

horri dei egiten diotenak: "La inmensa mayoria", "Juntos", "Vencer juntos", 

"En nombre de muchos", "En la inmensa mayoria", "Fidelidad", "España en 

marcha", "Espafia en pie", eta abar.

Antologia consultadan Eugenio de Norak ere gauza bera esango du: 

"La pocsla busca lo otro, los otros, el mundo humano" (1952: 151),

3,4.6.- Harria, herria eta etxea

Honako izenburu hau Blas de Oteroren poema batena da: "Sobre esta 

piedra edificare". Ebanjelioko hitzokin Jesukristok bere Elizaren 

zimentarriak izango zirenez mintzo zitzaigun. Han Eliza zena, hemen 

aberria izango da:

(...) "Oh piedrahendida. Tu. Piedra de escandalo. 
Retrocedida España" (C.I.M., 18)

"Nire aitaren etxea" poema argitaratu eta handik urte gutxira, 

1966an, honela zioen Arestik Bartzelonan eman zuen hitzaldi batean: "Un 

dia me senti patriota y escribi: Nire aitaren etxea" (Aresti 10, 1986: 84)
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Non dago, ordea, aberri hori, etxe hori? Hizkuntzan. Propiedad de la 

Palabra poeman adierazi zuen Blas de Oterok ideia hori:

"Esta 
es mi casa
Propiedad de la palabra. (...) 
esta
es mi patria,
Horadar
dormida piedra, hasta encontrar España." (C.I.M., 86/87)

Hemen ditugu bilduta, berriz ere, herria (abeiria), harria eta 

hizkuntza. Horra zer idazten zuen Oterok, El principio poeman:

"Si he perdido la vida, el tiempo, todo 
Io que tire, como un anillo, al que (...) 
me queda la palabra." (C.I.M., 13)

Rene Cotrait-ek esango duen bezala: "La patrie, la parole: deux 

mots-cles" (1967: 44).

Harrian kolpatuz, herriaren kontzientzian sakonduz geuretzako 

nahiko genukeen "etxera" iritsiko ginateke, etxe hori da hizkuntzaren 

gordailu. Hara iristeko du poetak mailua. Harri eta Herriko bertso batean, 

mailu hori," Jerjes zigortzailea bailitzan, itsasoa zigortzeko tresna100 

bilakatu da:

99 G. Celayarcntzat Mailua bakea zen. Oterok ere bere Redoble de Conciencia poema 
liburuan "mailukaden isiltasunaz" (1951: 138) dihardu. Nietzschek berak asmatu zuen, bestetik, 
Mailukadaka nola filosofatu. Azkenik, iraultzaren heraldikan ere ezaguna da mailua, igitaiarekin 
batera.

100 Blas de Oterorenak dira honako bertso hauek:
"... la victoria esta ciara. 
un tiempo esplendido
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"Nik
poetatzatik 
dimisioa 
presentatu nuen 
kantsazioaren aitzakiarekin.
Baina nola aitzakia hura gezurrezkoa zen,
berriz ere hartu nuen eskuan mailua,
eta Kantabriako itsasoajo dut kolpeka." (H.H., 112)

Arestik ez du euskerarik gabeko aberririk nahi. Arestik ez du 

sinistuko euskerarik ez eta Euskal Herriaren izpiritualitate abstraktuetan 

trabatuta, euskal esentziaz galde egiten dutenengan (C.f. Aresti 10, 1986: 

74). Inoiz ez bezala esan daiteke Arestiren kasuan, euskera zuela aberria 

(C.f. ib., 73), eta beste guztia blaga hutsa. Zilegi bekigu, Nire aitaren etxea 

arrakastatsuaren lehen zentzua, hizkuntza biblikoaren ildoan kokatzea:

"Nire aitaren etxea 
defendituko dut.
Otsoen kontra, 
sikatearen kontra,

avanza, avanza aceleradamente, es como un mar 
azul-mahon al viento!" (C.I.M., 45) 

eta aurreraxcago:
"Infatigable latigo famoso, 
firma del pueblo: fe 
golpeadora;..." (ib., 63)

Gainera, ez dago dudarik, Oterok goragoko poeman irudikatu duen itsasoa Kantabriako 
itsasoa dela (c.f. Gallarta poema):

"Acaso el mar. Tampoco. E1 hombre acaso,
Es el otoflo. Hermoso dios. la tierra 
roja. La piedra, roja. Acaso, un arbol 
como la sangre. Hermoso dios. La piedra 
y el hombre.
( ...)
vizcaino es el hierro — el mar, cantabrico—, 
corto en palabras. Ley de los poemas 
mios." (C.I.M., 25-26)

Irudi maila berean jarraitzearren, konpara daiteke Arestiren "berriz ere hartu nuen 
eskuan mailua" (H.H., 132) bertsoa, Oteroren "blendio la pluma" (C.I.M., 29) bertsoarekin.
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lukurreriaren kontra, 
justiziaren kontra, 
defenditu eginen dut 
nire aitaren etxea." (H.H., 44)

Aurrerago Mtz egingo da, poema horrek bere baitan daraman 

"etxea"ren zentzu marxistaz. Aurreneko hurbilketa honetan, hizkuntzaren 

aberri utopikotik abiatu nahi izan dugu, nahiz eta aberriaren utopia marxista 

ezin daitekeen baztertu. Aurrerago itzuliko gara puntu horretara.

Mailuak berriz, Zaratustrak dioen moduan, non kolpatua harrian 

aurkituko du. "Harri" horrek badu zerikusirik kontzientzia zuirun eta 

gogortuarekin; mailuak, azken finean, harrian lotan datzan kontzientzia

esnatzea du helburu:

"Nire boza mailu bat da 
poesia beza
Gizontasun basatiz bestetako 
Hic fermua
zure iltzetan nire ama eztia
kolpeacen duena
Eta kolpeacen zaituen bitartean
zure agonia sufritzen duena." (E.H., 134)

Baina danbateko horiexei esker harri bametik irudiak emaldu eta 

tankera berriak hartuz joango dira. Imajinario beretik zebilen Zaratustra ere:

"Ai, gizonok, harrian dago niretzat irudi bat lotan, nire irudien irudia!
Ai, harririk gogorren, itsusienean lo egin behar izatea!

Nire mailuak amorruz erasotzen dio bere gartzelari. Harriari puskak
jaulkitzen zaizkio: zer axola dit niri?" (1992: 104)
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Nietzscheren harritik gaingizakiak sortu behar zuen; Arestirenetik, 

berriz, herri euskaldun eta sozialistak (Kortazar, 1986: 135), Oteizaren lana 

ere jar daiteke aurrekoen arrastoan, harria zizelkatuz irudi berriak sortzen 

dituen eskultoreak ere imajinario berean hartzen baitu lekua. Horiexek 

lirateke Arestiren sasoi zabal baten bi elementu nagusiak: Hama eta Herria.

Harria eta herria "ama" bilakatu ditu poetak goragoko poeman —"hic 

fermua / zure iltzetan nire ama eztia / kolpeacen duena"—. Miguel 

Hemandezek ere amatzat zuen bere Espainia, "Madre España"; geroago 

Blas de Oterok jaso zuen irudi hori Hija de Yago (C.I.M., 19) poeman. 

Aresti etorri zen hurrena, eta amaren etsi-etsiko sofiimendua ahalik eta 

gertuenetik bizi nahi izan zuen: "eta kolpeacen zaituen bitartean / zure 

agonia sufiitzen duena" (E.H., 134). Bertso horiek Euskal Harriakoak 

baziren, honako hauek Harrizko Herri Hau poema liburukoak dira:

Hemen
Bilbaoko erdal herri honetan (...)
Hemen suftitzen diat
neure bizitzea
eta neure herriarena" (H.H.H., 118/121)

Mailu kolpeka emarazi eta berreskuratu nahi luke poetak, zummduta 

eta bere burua atzendua duen Herria. Blas de Oterok gauza bera idazten 

zuen urte pare bat lehenago; honela zioen Que trata de Españako poema 

batean:

"Patria
perdida,
recobrada
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a golpes de silencio, (...)
todo
perdido
en ta lucha,
dia a dia
recobrado
a golpes de palabra." (Q. T.E., 33)

Herriaren kontzientzia hartzearekin oso lotuta euskararen aldeko 

apostu ukaezina dago Arestirengan. Bere bame-bametik aterako zaio: 

"Euskera harri bat da" (Aresti 10, 1986: 91). Sasoi horretako bere bigarren 

liburuko azken poema nahiko adierazgarria da:

"Harria
ajola gabean landatu hindugun 
itoginaren azpian, 
eta ur-tantak 
jan hau.
Hi,
Arbola,
euskal harria." (E.H., 229)

4,- ARESTIREN POETIKA

4.1.- OTEIZA PROFETARIPOEMA

Ez dago dudarik Oteizaren Arantzazuko harriek Arestirengan sortu 

zuten miresmenaz; hasi Harri eta Herriko lehen poemako erreferentzia 

oteiziarrarekin ("noiz arte, katalina!") (H.H., 13), eta "Profeta bati" izeneko 

poema luzeari erreparatu hurrengo, agerian gelditzen da Oteizarekin izan
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zuen solasaldi horren jarduera. Miresmena baztertu gabe "profeta"renak 

arazo bat baino gehiago planteatzen dizkigu; izan ere, aurreraxeago 

aurpegira jaurtiko baitio poetak Oteizari euskal arimaren hondoraino heldu 

ez izana; hori Bilboko zuloan egon, nonbait —"eskeinduera eta 

eskatueraren erreinua da hau" (H.H., 114)—, eta ez Agiña gaineko 

kromletxean. Oteiza saiolaria Historiatik kanpo101 zebilen Arestirentzat, 

Arestik bizi zuen egoera eta egunerotasunetik urrunegi; harena 

metafisikaren itzaletan urtzen zen ekarria zen Arestirentzat. Harri eta 

Herriko protagonista nagusi Oteiza izan bazuen, ez zen Arestiren hurrengo 

poesia liburuetan gehiago aipatuko. Bai, ordea, hitzaldietan, kritikatzeko 

beti ere; izan ere, bien artean zabalik zegoen leizea ez zen berehalakoan 

berdintzekoa: Arestik ez dizkio ez barkatuko, ez sinistuko, euskarari eta 

euskal arimari buruz egindako baieztapenak, Oteizak berak euskara 

baztertua duelarik. Honela mintzatu zen Aresti Bartzelonan (1966) eman 

zuen hitzaldi batean:

"Volvio la conversacion a transcurrir por otros cauces, y comentando 
el ciclo de conferencias que sobre temas vascos y por iniciativa y con 
impulso vuestro va a celebrarse dentro del marco de la jesuitica

101 Laster s, XXI-n argitaratuko den liburu batean honela idatzi zuen Luxio Ugartek: 
"Oteiza me relataba en una de nuestras charlas que el siempre ha sido consdente de que sus 
escritos forman parte de una recreacion mitologica. pero me comentaba que la recreacion de esa 
mitologia era necesaria en ese momento historico, ya que la situacion cultural del Pais Vasco lo 
necesitaba a! encontrarse el mismo en un momento critico, Esta nueva mitologi'a, o relato 
mitologico, fiie recreado por Oteiza con el ñn de despertar en la juventud una nueva 
identificacion con su cultura tradicional ante el derrumbe de los modelos inspirados en el 
naeionalismo tradicional de corte burgues que venian siendo adaptados eomo punto de referencia 
en Ia lucha polltica, como claves que enmarcaban los aspectos diferenciales de la nacion vasca. E1 
vacio de modelos culturales o el rechazo por parte de la vanguardia politica y cultural vasca de los 
modelos anteriores, hace que se apropie esta de Ios planteamientos oteicianos con el fin de Ilenar 
el vacio existente. Asl, es de destacar Ia participacion de Oteiza en ETA y la lectura que realiza 
esta organizacion de sus escritos, asi como la importancia de Oteiza en la participacion de la 
construccion y relanzamiento del movimiento cultural vasco, dirigido por un grupo de cantantes 
(Ez dok Amairu), en el que los escritos y teorias de Oteiza jugaron un papel de suma 
impbrtancia" (L. Ugarte, argitaragabea), Datu bat da: bada Oteizaren Quosque Tandem liburua 
irakurri ondoren ETAn sartu zenik. M. Azurmendiri diot aditua.
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Universidad deustuarra, expreso el (Oteiza) sus dudas sobre la 
conveniencia o utilidad de su concurso al mismo. Animele yo, 
impusele, y el parecio dispuesto a acudir, pensando en desarrollar el 
tema de que hay varias formas de expresarse en vasquia, no siendo la 
de la lengua ta unica, ni siquiera la fondamental. Entonces me encontre 
en la obligacion moral de anteponer el respeto a mis propias 
convicciones al cariño debido al buen amigo, y hube de desafiarle a que 
asi lo hiciera, manifestandole que en caso de que publicamente pusiera 
el euskera en un segundo lugar entre las caracteristicas definitorias de 
nuestra personalidad, publicamente habria yo de darle cumplida 
respuesta.

Amigos, quiero salir al paso de cuanto Jorge de Oteiza pueda decir a 
este respecto, y aprovecho la oportunidad que se me brinda al dirigiros 
la palabra, para acusar a Jorge de Oteiza y Enbil, al gran artista, a 
quien una vez llame profeta y siempre llamo gran amigo, para acusarle, 
digo, de mantener la tal postura para justificar su desconocimiento de 
la lengua patria, y sobre todo para justificar su falta de voluntad y de 
intencion de ser recuperado para la vasquia" (Aresti 10, 1986; 74).

Gatozen, baina, Oteiza Profetari izeneko poema xehekiago 

aztertzera; izan ere, astiro eta arretaz egindako irakurketa horretatik 

Arestiren poesia sozialaren oinamak finkatu behar baititugu. Poema horren 

irakurketatik poetaren sasoi soziala baldintzatu eta oinarritzen duen poetika 

fmkatzen saiatuko gara,

Lehenengo eta behin, adierazi, Profeta bati izeneko poema norbaiti 

zuzendutako poema bat dugula. Harekin elkarrizketa bat bideratzeko 

zuzentzen zaio poeta, solasean poetaren beraren munduko gertaera 

historikoen edo bestelakoen ikuspuntua azaltzeko: "Jurgi Oteizari azaldu 

nahirik" (H.H., 88). Poetak bere inguruko egoera azaldu nahi dio Oteizari. 

Oteizarenaren aurrez aurre jartzen du poetak bere egoera, eta eskulturgileari
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zor dion errespetu eta begiruneari irazurrik egin gabe, badago Arestiren 

poeman Profetari zuzendutako salaketa bat. Oteizaren begi profetikoek 

ikusten ez duten errealitate hurbilago baten salaketa. Poetak, eta poetarekin 

batera, egiazko Euskal Herriak —metonimikoki Anton eta Gilenek 

ordezkatzen dutena— bizi duen egoerara ekarri nahi lituzke haren begiak. 

Oteizaren arreta lortzeko jaurtitako oihu salagarri bat da poema osoa; eta 

oihu salagarri horretan ez da soilik egoera historiko bat salatzen, 

intelektualaren eta artistaren konpromezua ere exijitzen da.

Profeta bati trazako poemak ez ziren erabat ezezagunak poesia 

sozialaren esparruan, nahikoa da G. Celayaren Las cartas boca arriba 

(Madrid, 1951) poema liburaa gogoratzea. Oso ezaguna da Blas de Oterori 

zuzendutako gutun-poema, poeta konpromezura eta tinkotasunera deituaz.

4.2.- BILBAO VERSUS KROMLETXA

Honelaxe agertzen da Profeta bati poeman Aginako kromletxaren

aipua:

"gizon oso prestu batek esan zidan lehengo egunean 
Jurgi Oteizak,
Aita Donostiaren oroitarria imajinatu baino lehen, 
kromletxetako lurrarekin 
egin zuela
hitz,
lurrean geratzen baitira 
ez bakarrik gizonen eta andreen hezurrak, 
baita haien pentsamentuak eta sentimentuak ere 
baizik.
Jurgi Oteizak lurrarekin hitz egin zuen; 
nik eztut holakorik sinesten,
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baina hala ere 
egia dela
dakit." 108)

Egoera mistiko horren aurrean, Bilbo dago, "dirua kario erosten den" 

(H.H., 106) mundua:

"Baina nik azaldu behar diot, 
esplikatuko diot, 
zer den,
zergatik bera oraindik ezten 
euskal arimaren zolara heldu, 
gu itotzen garen 
infemu behere honetara.
Gu ezkara hemen lasai 
bizi.
Guk eztugu sentitzen paradisu bat.
Dantek ere etzuen holakorik 
asmatuko.
Hau da basatza haundi bat.
Hemen aingeruen arimak ere likistuko lirake.
Hemen bakarrik gordetzen dira garbiak 
dontzela aberatsen florea, 
ezen ez lorea.
Hemen ezin liteke hamasarik har.
Hemen ito egiten dira, 
sagarrak bezala, 
andreak saltzen dira 
madariak bezala.
Hemen orok du bere prezioa:
Eskeinduerara eta eskatuaren erreinua da hau." (H.H., 114)

Bi munduen arteko ummtasuna ez daiteke handiagoa izan. 

Oteizarena han goian ikusten da, aingerutiarra, paradisutiarra, purua,
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diruaren eta salerosketaren erresuma likistugabea. Oteiza mundu honetatik 

kanpo bizi da, Historiaren zurrunbilotik umm. Alde horretatik, Aresti bera 

da, Historiaren bame aztarrenetik irakurriz, gertakizun dagoena irakurtzeko 

dohaia duena: "Hemen ezta inor konturatzen / ekaitza handia / hurbil / 

dagoela..." (H.H., 116). Poemaren hasieran profetatzat hartu du poetak 

Oteiza, profetikotasun hori ez die erantzi, bai ordea baztenrean utzi. Ez zaio 

Arestiri profetikotasun hori interesatzen, marxismoaren talaiatik agintzen 

dena baizik.

Berea, Arestirena, Historiaren ikuspegitik, egiazko errealitatearen 

begiratutik jaurtitako profezia da. Esanez bezala, bera (Aresti) dela egiazko 

profeta. Marxismoaren ikuspuntutik aukera garbia zegoen. Iraultza horren 

erreferentzia historikoa proletalgoa zen, eta Aresti saiatu zen, ideologiaren 

agindura, beharrezkoa iruditzen zitzaion giza elkartasun eta begiramena 

bere poesian barreiatzen. Arestiren ustean, marxismoak halaxe aginduta, 

herri zapalduaren eta langilegoaren eskuetan zegoen erredentzioaren aukera:

"Nire lekua dago 
herriaren aldean.
Mrekin dagoena 
Euskal Herriarekin dago, 
ni harekin bainago." (H.H., 102)

Aresti bera da, ez Oteiza, Jesukristoren hitzak gogoan, herriarekin 

batera sufiitzen duena. Arestiren lekua "herriaren alde" dago, eta herria 

dioenean heni xeheaz ari zaigu batik bat: Anton eta Gilenek ordezkatzen 

dituztenak: proletalgo kanpotarra eta baserritar deserrotua (Juaristi, 1987b:

119). Bi elementu horien inguruan jiratu beharko luke dinamika politikoaren
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ahaleginak, eta poetak ere parte hartu nahiko du beste edozein gizakiren 

alboan. Heniarekin baterajardun nahi luke poetak.

4.3.- EUSKARA KLAROA

Herriarekin batera jarduteko, ordea, hark ulertzeko moduan hitzegin 

beharra dago. Poesia egintza komunikatibo nagusi bat da aurrerantzean 

Arestirentzat: eguneroko hizkera, gehiengoak ulertzeko modukoa, nahiz eta 

literaturzalea ez izan. Izan ere poesia horren helburu baita gehiengo 

zabalarekin taupadatzea. Oteroren liburuak ere horrelaxe zioen: "Con la 

inmensa mayoria". Parisen 1959ean argitaratu zuen liburuaren izenburuak 

ere ez du zalantzarako lekurik uzten: "Parler Clare". Arestik biluztu egin 

zuen bere poesia "literatura" trazatik, "ars poetica"ren mandatuetatik aske 

utziz; nahiago izan zuen bere hitzak, eguneroko gizakiarenak, beste maila 

bat irits zezan, "gehiengo zabal batena" izatea, alegia. Poetaren mandatu 

profetikoaren eta biblikoaren ekarri horrek humanismoaren itsaso zabalean 

aurkitzen du non pausatua, eta sasoi hartan itsasotik iritsitako deiadarrak 

iraultzaren gonbita zekarren.

J. San Martinek, halere, zera zioen, Arestiren euskarak herririk ez 

zuela, herri askotatik eta literatura zaharretik ateratako "koine' moduko 

batera hurbildu zela (Anaitasuna, 1971-VHI-30, 16). Arestiren erantzunak 

ez zuen denbora luzerik itxaron, esateko, San Martinek berak ere, gehientsu 

batek uler zezan nahi zuen neurrian, "Arestiren euskara" edo "euskara 

batua" deituko zukeen "koine"az baliatzen zela.

Eztabaida edo gaizki-ulertze horiek gorabehera, garbi dagoena zera 

da, herri osoa hartzailetzat nahiko lukeen poesia batek haren hizkera bizi eta
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zuzenetik ahalik eta gertuen egon beharra duela. Arestik berak aitortzen du 

hori:

"Nire poesia raerkea da, 
herriaren ahotik hartu nuen 
debalde,
eta debalde ematen diot 
heniaren belarriari." 96)

Non dago baina Arestiren "hem" hori?

Bizkaitarra poema luzea eta Barrutiaren Gabonetako Ikmkizunarm  

azterketak dira poesia herrikoiari Arestik eskaini zion estraineko arreta eta 

omena. Barrutiaren lana miresteraino estimatu zuen Arestik, Sarasolak 

idatzi zuen bezala:

"Euskaldungo herrikoiaren eragin hau ez da Bizkaitarran
bertsolaritzara mugatzen, Sortako lehen poemaren lehen estrofan,

orienteko perlea 
Nobia neurea' 
biotzeko puskea 
Melitxu maitea...

esplizitoki parafraseatzen da Arestik berak euskal literaturaren onerako 
birdeskubritu berri zuen Acto para la Nochebuena XVIII. mendeko 
teatro laneko GRACIOSOaren hura? Euskera aldizkariaren V. atalean
284. orrialdean irakur daitekeena:

"Mari gaboncho enea, biozeco puskea, Orienteko perlea 
^Non da zure legea? ^Zon zure karidadea?

Echeco-andra maitea eukidazu piedadea"
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edo bigarren poeman tartekatzen dituen poema herrikoien zatian.

Bestalde, sortako hiru poemak bertsotan moldaturik daude, bi lehenak 
zortziko handiz eta tipiz, eta hirugarrena bederatzi puntuko bertsoz eta 
zortziko handiaren gain eratutako batez.

Hemendik aurrera, esan dugunez, bertsolaritzako elementurik 
baliagarrienak ez dira desagertuko Arestiren iharduki poetikotik" 
(Sarasola, 1976: 47-48).

Hara zer dioen 1965ean, "Gaurko euskal poesia" artikuluan:

"Askotan defenditu dut Lizardi, Niretzat ez da Euskalerrian hura 
bezalako poetarik egon. Harekin bakarrik konparatuko genuke Santa 
Agedako koplak (eta bertsoak) konposatu zituen bertsolaria. Baina 
konparazio hori (orain proposatzen dudan hau) oso gauza gaitza izanen 
litzake, Lizardiren poetatza barreneko mami gozoan baitatza, eta Santa 
Agedako koplariarena kanpoko azal koloretsuan, Lizardi, gure 
zoritxarrez, ez zen estilo baten jabea izan; haren estilo berezia, aitortu 
behar dugu, horixe izan baitzen, estilo-falta agiri bat. Eta gure bigarren 
poeta seinalatuak estiloan daduka bere birtuterik gallena. Jarri ditzagun 
aurrez-aurre, eta itsurik ez dagoenak argi ikusiko du:

Eder elizan liburu 

Usoak haren inguru 

Etxe hontako txiki-handiak 

Paradisuan aingeru." Zeruko Argia, 1965-1-24, 9

Nola den iluna 

Bera-behar hau 

Nik ez dut eguna 

Bihurtzerik gau.
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Lizardi alde batera utzita, honako hau da Arestik gerraurreko 

belaunaldi poetikoari buruz duen iritzia:

"Y lo demas es de nulo valor literario. Solo hay uno que lucha por 
mantenerse dentro de la autentica mentaUdad vasca. Todo lo demas es 
mistificado, inautentico y falso, como la sociedad en que vivieron. 
Solamente Orixe batallo por identificarse con la raiz dei pueblo. Fue un 
gran merito el suyo, pero su autenticidad fu6 somera. Todo lo que 
quiso ganar, en ampiitud y vastedad, lo perdio en profundidad y 
certeza. Su poema Emkaldunak es el mas malogrado de los poemas 
que conozco. Tom6 la raiz popular, la forma del poeta popular, de 
nuestro entrañable versolari, pero desgraciadamente para todos 
nosotros erro en lo profundo, Ni siquiera la pura forma exterior de su 
verso mejora la que adopta un bersolari mediano.

Pero quiza tuvo un merito. Quiza fiie ei quien nos hizo fijarnos en la 
verdadera esencia dei versolarismo. E1 nos dio a conocer que nuestro 
pueblo autentico tenia sus poetas autenticos, que el campesinado 
proietario que surgio fiei a los modos tradicionales de vida, tenia una 
literatura oral unica en el mundo, e hizo que el escribir en vasco fixera 
una cosa importante." (Aresti 10,1986: 105)

Usadiozko poesiaren aldeko joera hori, errekonozimenduaz harago 

doan jarrera militante bat dugu Arestiren kasuan. Bere poesiaren 

zinezkotasunak usadiozko hizkuntzan, tradizioan errotutako mintzamenean 

hartzen du oina. Zer zinezkoago eta herrikoiago kopla zaharrak baino? 

Arestiren usadio zaletasun militantea aspalditik zetorren. Bizkaiiarrak 

poema eta Barrutiaren Gabonetako ikuskizuna aipatu ditugu gorago. Hara 

zer zioen Donostian, 1960an emandako hitzaldi ospetsu hartan:

"Santagedako koplak asmatu zituztenak, jente argia eta egiazki poeta 
izan ziren. Gaur egunean eztago Euskal harrietako zati hauetan haren
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parerik? Koplariak desagertu egin dira Bizkaia eta Gipuzkoatik. 
Badirudi bakarrik irauten dutela Zubero-aldean (...) Hiztegi hori, 
bertsolarien hiztegi berezi eta dotore hori, usarioak finkatu du, 
usarioaren zigilu kendu-ezina darama. Eta nola usarioaren kontra, 
gerra hamorratu eta itsu bat libratu da mende honetan; hala hiztegi 
horren kontra ere gerra krudel bat libratu da, gaurko egunean akabatu 
eztena. Usarioaren kontrako gerran, soldado berriak atera dira 
usarioaren alde, tradizioaren fabore, eta badirudi gaur egunean 
purismoa bentzituta dagoela. Oraindik ikusten dugu nola bertsolariari 
kontra egiten zaien usarioari jarraitzeagatik. Eta batez ere, nola 
esistitzen duen pseudo-kulturazko pseudo-poesia batek, herriaren 
poesiatik, bertsolarien poesiatik eta euskaldun kulturatikan osorik 
asmatu, baina nik helburu asmatu behar banuke ezagutzen ditugun 
euskaltzaleentzako, hau izanen Iitzeteke: "Fedearekin pentsa". Gure 
poeta eskolatuek, eskola txikiagoa ukan dute, bertsolariek baino. Gure 
poetek eztakite euskal metrika zer den, eta badirudi euskarariek ere 
eztakitela. Baina bertsolariak bai..." (Aresti 10, 1986: 23-24).

Bide honetatik nahitaez egin behar zuen topo herriarekin; eta "herria" 

diodanean ez naiz aipatzen ari "ente" abstraktu eta lauso bat, jende xehea 

baizik, jende arrunta, konkretua, euskara natural bat darabilena, bere 

nekearekin eta izerdiarekin bizimodua aurrera daraman gizabanakoa: egoera 

zailari aurre egitea egokitu zaien gizakume eta emakumeak. Honek guztiak 

kalearen zurrunbilora edo bizitza bor-borrean dagoen mundura lotuko du 

poeta. "Marfilezko dorre" (H.H., 88) dotoreen aurrean gorrotoa sentituko du 

poetak, ez du han egindakoa poesiatzat ere hartuko, ezen aurrerantzean 

"gizonaren alde" (ib., 32) paratuko baita. G. Celayak azaldu zuen moduan, 

poesiak ezin du behin betiko edo, beste modu batean esateko, hilezkorra 

izan. Orainaren edo sekula ezaren artean aukera egin beharra dagoela dio 

Celayak. Arestirentzat bezalaxe, idolo metafisiko bat zen Edertasuna
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Celayarentzat: "la eficaeia expresiva me parece mas importante que la 

perfeccion estetica".102 Mamiak lehentasuna du nolakotasunaren aurrean.

"Egia da Oteizaren eskultura eztudala 
nik konprenitzen,
baina ni eskolarik gabeko gizon bat naiz, 
eta hori ezta harritzekoa.
Baina Jurgi Oteitzak nire poesia konprenituko du, 
dudarik gabe,
gauza errezagorik ezpaita inoiz
gizonaren eskutikan
atera.
Jurgi Oteitzaren eskultura konprenitzeko
bista luzea behar da,
baina nire poesia konprenitzeko
ezta behar
belarri zorrotzen,
agian
harek listoentzat eskulpitzen zuelako
eta nik
tontoentzat
eskribitzen
dudalako." 96)

Euskara kontuetan ere halatsu, sabinokeriak eta euskara asmatu- 

abstraktuak bazter utzi eta benetako euskeraren harrobi eta uretara 

murgilduko da: ahozko literatura eta herriak hitz egiten duen euskera.

Arestik, ironia irribarretsua bere bertsoetan, eskolatugabea dela 

erakutsi nahi luke: "baina ni eskolarik gabeko gizon bat naiz" (H.H., 96). 

Horrela azalduz, bere burua ere "tontoen" alde jartzen du. "Tonto" eta

t

102 A A .W .: Encuentro con Gabriel Celaya, U.P.V., 1995, 35.
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"listo" alderantziz ulertu beharrezko hitzak ditugu hemen. Izan ere, mundu 

lkuspegi oso bat dabilkio Arestiri bueltaka "tontoa" (bere burua) 

erabiltzerakoan. Eskolatu/eskolatugabea = liburuak/ahozkotasxma.103 Azken 

finean honako dikotomia funtsezko honetara errenditzen ari garen hori 

guztia: mundu ez-herritarra (abstraktua, "marfilezko dorre"etakoa,

"listoena") eta herri tradizioa (herri konkretu, arrunt, xehe, bizi-bizia, 

"tontoena"). Arestik bigarrenekoen aldeko aukera egina zuen jada, Imanol 

Berriatuari aitortu zion Nire aitaren etxea poema irakurri ondoren: "euskera 

popularra defendituko dut beti" (Zelaieta, 1976; 70).

"Gauza zelaiak, 
errazak
edonork konprenitzekoak,
esan behar ditut;
azalduko naiz
Bizkaiko
gizonik
tontoena,

baina hala ere
hatzamarra
eztit
inork

103 Ikus zein bereizketa egiten digun Arestik ahozkotasunaren eta idatzizkoaren artean: 
"Poesia eskribitua edo agozkoa dela iritziaren kontra, konparazio bat aterako neuke nik eta hori 
da Pello Mari Otañoren Limosnatxo bat poema enkantagarria. Gaur egunean niundu guztiak daki 
bnruz, Euskalerriko mundu guztia esan gura dot. Nork esango ez leuke ori poesia erritarra ez 
dala? Bai. erriak onartu dau, eta presentatzen dan okasiño eta parada bakotxean kantatzen dau. 
Edonork esango leuke ori poesia agozkoa dala. Baña ala eta guztiz bere, bertso zoragarriok 
eskribituak izan zirean, lehenengo aldiz eta Pello Mari Otaño poetak poesia-txapelketa edo 
sarikçta batera presentatu ebazan. (...) Poesia gizon batek sortzen dau beti. Gero erriak onartzen 
eta ukatzen dau. Onartzen dauana poesia erritarra da, ukatzen dauana erritxk kanpoko poesia da. 
Ori da guretzat bereizkuntza bakarra." (Aresti 10, 1986: 46)
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ahoan
sartuko.
Ezta ausartuko 
listoa." 72)

Uste dut matizatu egin behar dela goragoko baieztapena. Egia bada 

ere bere aurreko poesia tradizioan bereizketa hori egiten duela Arestik, hots, 

eskolatuen eta eskolatugabeen artean bigarrenen alde jartzen dela, ez dugu 

ahaztu behar Aresti bera ere eskolatua zela, alegia liburuetatik ikasitakoa. 

Dena den, egia da baita ere, herri tradizioa ederki ezagutzen zueia, tradizio 

hori ezagutu, aztertu eta bere poetikaren egiazko zutabe bat izateraino landu 

zuela. Alde horretatik, bertsolaritzaren erritmo eta baliabideak ugari eta 

oparo erabili bazituen ere bere poema liburuetan, ezin da inoiz ahaztu 

Oterok erdibidearen alde eman zuen testigantza: "sabido es que hay dos 

tipos de escritura, la hablada y la escrita" {H.F.V., 29), eta bien artean 

honako hau izan zen bere aukera, "...Si no se debe escribir como no se 

habla, tampoco resulta conveniente escribir como no se habla" (ibidem). 

Azken finean, Oteroren poetika honako bi hitz hauetan errendi daiteke: 

"escribo hablando" (E.C., 88).

Era guztietara, ahozko poesia eta jarduna, tradizionala zein ez 

tradizionala, herriaren ahotsa zen neurrian, guztiz estimatua izan zen poeta 

konprometituen iritzi eta praktikan. Juan de Mairenaren ahotik A. 

Machadok esan zuen bezala —eta poeta sozialek gogoan zituzten haren 

irakaspenak— "la verdadera poesia la hace el pueblo". Egia da poesia 

sozialak kolektibitatearen muinera iritsi nahi lukeela. Poetak berak inguruko 

gizaki anonimo askoren ahots bihurtu nahi luke.



Horregatik du poesiak sorburua herrian; beraz, poeta bitartekari bat 

baino ez da, herriari itzuli behar dio berea dena. Horra zer dioen J.A. 

Goytisolok 1960an argitaratutako Claridad poema liburuan:

"La materia del canto 
nos la ha ofrecido el pueblo 
con su voz. Devolvamos 
las palabras reunidas
a su autentico dueño." (Riera, 1991: 148)

Poesia hori herriarena baldin bada, izuganizko ardura du poetak 

hitzaz egiten duen erabileran. Hor ikusten da nor den poeta prestua eta nor 

doilorra. Herdari itzuli behar badizkio sor dizkion hitzak, hitz horiek 

mandatu bat bete behar dute: "Euskera nire pentsamentuen bidetzat hautatu 

baldin eta badut, horregatik izan da, erreztasun haundiagoa ematen 

didalako, nire mandatu apurra adierazteko" (Aresti, 1986: 25).

4.4.- POETAK ETA BERTSOLARIAK

Arestiren biografian oso ezaguna da Basarri bertsolariarekin 

izandako eztabaida. Arestik bere arrazoi sendoena "Basarri bertsolaria" 

izeneko artikulu batean plazaratu zuen:

"Artikulu labur honetan gauza bakar bat esan dezaioket Basarriri, 
bertsolariak ere poetak direla, poeta baserritarrak (nire lagun on batek 
dio bertsolariak direla egiazko poeta sozial bakarrak) eskolarik gabeko 
poetak, baina nire iritzian euskaldun poetarik hoberenak, olerkari 
guztiak baino hobeak." (Zeruko Argia, 1963-XI-17, 4)
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Aresti eskola zaharrekoen alde paratuko zen. Xenpelar eta Txirrita, 

beren herrikoitasun kutsagabean, mila aldiz gehiago dira kulturaren lustreak 

igurtzita agertu nahi dutenen aldean:

"Bai, Basarri, poesiaren sentidua aldatu egin da, eta eztirudi zu konturatu 
zarenik, Txirritaren eskola mesprezatzen duzu, eta bertatik aldaratzen 
zera. Olerkariakana jo duzu, eta oiek eztaukate zuri ezer erakusteko. 
Trukean eztezu ezer irabazi." (Zeruko Argia, 1963-12-22, 4)

Aresti "euskera klaroaren" alde dago:

"Euskera klaro batean 
Oragin mintza gaitean 
Eznator derrigorrean 
Ezpada borondatean 
(...) Eztakit nola atrebitzen naizen 
honela eskribitzera,
euskera klaro batean,..." (H.H., 99-100)

Bertsolarien aipamenak ere badira Harri eta Herri poema liburuan 

barrena:

"Udarregi bertsolariak 
etzekien erderaz 
mintzatzen, 
baina hala ere 
erdera asko zekien.
(...)

Basarrik berriz erdera daki
ederki,
nik beste;
Baina hala ere eztu
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erderarikan batere 
ikasi," (H.H., 102)

Hara zein ederki laburbiltzen duen J.M. Lekuonak Harri eta Herrik 

bertsolarismoari eta ahozkotasunari zor diona:

"Gabriel Aresti: Bere kezketan gaurkoa; ta bere tajukeran 
bertsolaritzaren eta kopla zarren erabiltzaile trebea. Arnasa berriak 
euskera antziñatiarentzat, Erriaren aotik mintzo zaiguna: (...) Teknika 
eta egitura askotan bertso librea badu ere, beti bertsolari ta koplarien 
guna darabil bere esaunda guztietan. Geiago oraindik: zenbaitetan, 
berriz, koplarien raodura, kopla legedi zaarrean tajutuak.

Diodana adibide bezala, aukera egin beharta, nere gustorako aipamen 
berezia diet *Egun da Santi Mamiña' kopla berriei, Ta nola ez 'Astapeko 
Sekretarioaren bertso berriak' izeneko poesiari. Xenpelarren egitura 
ber-berean, bertso legean emana. Iparragirreren bozean. Berrogeita 
amabost bertso, amas luzeko abiaduran. Gaiaren aldetik, berriz, 
erromantze erara tajutua derizkiot. Egiaz, istori bizi-bizia ta 
mentalitate, jakin-jakiña, eguneroko filosofi girokoa, eskarmentuzkoa, 
'eskarmentua duenik ba-da', Xenpelarrek esango zukeen bezala. Itz 
bitan: Arestirentzat, nere iduriko, bertsolaria teknika ezezik, batez ere, 
giza-tematika errikoia ta egiazkoa da; falsifikaziorik gabeko giza-Iegea. 
Erriaren kezka ta istori bizia. Erriaren ispilu egiatia." (Zelaieta, 1976: 
188)

Dena dela, ez nuke puntu bat azpimarratu gabe bukatu nahi; izan ere, 

inondik ere gauza bera ez izan arren, poesia sozialak ere badu poesia 

herrikoi bilakatzeko bokazioa. Herriak egindakoak eta herriari itzulitakoak 

beren artean besarkatu nahian dabiltzala dirudi. Kopla zaharrak, bertso 

egiturak, errefrauak eta herrikoitasunaren beste agerpenek, poema libuma

—Arestiren hau, kasu— tradizioaren ildoan murgiltzen dute, eta alde,
i

horretatik, poema liburuaren ahots pertsonala herriarenean urtzen da.
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Gauzak horrela, poetaren ahots horrek ahotsgabe ugarien testimonio eta 

hitza izan nahi luke. Hor daude Egun da Santi Mamiña 76) edo San 

Simon eta San Judas (E.H, 181) eta Arestiren beste kanta batzuk herriaren 

belarrian gelditu ziren, arrakasta handiz gainera. Herriaren belarrian zoko 

apal bat aurkitu izana baino gauza handiagorik ba ote! Izan ere, irauteko, 

hizkuntzak bere egin behar zaitu, tradizioaren magalean babesa emateraino. 

Ez gaitezen, baina, gehiegi engaina, ezen G. Celayari burazko erreseina 

batean, P.E. Mingotek zioen moduan:

"A pesar de la gran cantidad de libros publicados, puede decirse que 
sigue siendo bastante desconocido si excluimos sus poemas España en 
marcha y La poesia es un arma cargada de futuro, cuya 
popularizacion, si es que asi puede llamarse, se ha debido a ciertos 
cantautores (P. Ibañez) y no al deseado contacto personal de los 
lectores con la obra." (1977: 19)

R. Escarpit-ek Escrituray comunicacidn liburuan dioen moduan: "La 

fama de muchos escritores contemporaneos depende, mas que de su obra, 

de su posicion politica o militante y de los medios de comunicacion 

extraliterarios" (1975: 90).
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5 ARESTIREN MUNDUIKUSPEGIAK

5.1.- JOXE AZURMENDIREN "ARESTI: SENTSIBILITATE KONKRETU BAT"

Joxe Azuimendik, "Aresti: sentsibilitate konkretu bat" lan

interesgarria eta, puntu askotan, argigarria argitaratu zuen 1985ean Jakin 

aldizkarian. Zer planteamendu dakar J. Azurmendik lan horretan? Bada, 

besteak beste, dio, Arestirena elementu konkretu, zirkunstantzia konkretu 

eta bere-bereak ziren mundutxoaren osagaiez betetako poesia dugula. 

Gabrielen obra gure gizarte honetan dela sortua, eta testuinguraaren 

konkretutasun hori poesian ere bizi-bizi gorde duela. "Ni"-aren erabilera 

atergabea gogorazten digu Azurmendik, edo "Ni" hori leku zehatz batean 

situatzen duela (kantatzen diat / Bilbotik, II, 322); edozein arazotan ikuspide 

pribatu edo familiarra tartean sartzen duela. Aurrerago, dio, eta 

azpimarratzen du, ez duela uste Gabriel (Aresti) inoiz egiaz ideologien 

kategorietan mugitzen zenik, bere bizipenak eta sentsibilitate oso 

konkretuak zituela, azken finean, poesiarako elikagaia. Eta honela 

errematatzen du Azurmendik bere ikuspuntua:

"Aresti ulertzeko, beraz, eta haren obrak ulertzeko (idatziak nahiz 
eginak) 'gesto'arena kontzeptu oinarrizko bat izango dugu, hitzaren 
adierarik zabalenean. Funtsean ez dago banalitaterik, Dena da guztiz 
larria, esanahitsua. Nire pertsona eta ohorea jokoan dago, h.d.} justizia 
jokoan dago, egia defendatu beharra dago: Arestiren betiko gestoak, 
poesian, haren gizarteko presentzia bizian, probokatzen zituen borroka 
eta eskandaluetan, esibitzen zituen sentimendu eta jarreratan, 
madarikazio eta negarrretan. (...) Beti dago nire pertsona inplikatua, Ni 
eta nire eritziak: honelako diferentziapen bat egiterik ez dago. Baina 
aldi berean pertsona, nitasun soila traszenditzen duen errealitate
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konplexua da, argizko polo bat bezala kosmoan. Arestiren TSfi' guztiz 
konkretu eta kasik infinitoa." (1985: 5-30)

Gauza bat uzten du argi Azurmendiren lan horrek, ez zela bere lana 

idatzi 1956-1962ko urteen artean, ezta beranduxeago ere. Azurmendiren 

hitz horiek, nekez formulatuko ziren sasoi hartan, goragoko artikuluan 

formulatu ziren moduan. Hori horrela gerta zedin, poesia soziala eta bere 

hitz fimtsezkoek "modaz" paseak egon beharko zuketen. Hori zen Iehen 

baldintza. Azurmendiren ikuspegiak garbi azaltzen du bere fede falta halako 

erretorikan. Ezen, egia esan, horixe baita, erretorika. Hitzez eraikitako beste 

edozein lanen modura, honako honetan ere erretorika berezi baten funtsa eta 

ezaugarriak antolatzen dihardugu: "Ni", "hitza", "egia", "gizonaren alde", 

eta abar. Erretorika konkretu baten giltzarriak; sasoi batean, ordea, karga 

emotibo eta sinboliko ukaezinez agertu ziren bertsoak. Erretorika modu 

horri poesia sozialaren izena eman zaio hemen, eta horretarako literatur 

ibilbidean edo literatur historian izen horrek izan duen onarpenaz hitzegin 

da gorago. Egia bada ere, Gabriel Aresti ez zela inoiz ideologien 

kategorietan mugitzen, egiago litzateke marxismoaren auzia ideologia 

kategoriak gainditu eta traszenditzen duen fenomeno gisa planteatzea, lan 

honetan hurrengo atalean egingo den bezala. Ze, horixe da juxtu, Arestiren 

poesian funtsezkoa den bereizgani bat: kristautasunaren eragin sakona 

Arestiren marxismoaren garapenean. Hori horrela dela uste dugu Arestiren 

kasuan, eta beste poeta sozial askoren horizonte izpiritualetan ez al zegoen 

horrelakorik? Oterorenean, esate baterako? Aurrerago itzuliko gara aim 

honetara.

Egia da "ni"an eta bere zirkunstantzia miserableetatik irtenbiderik 

espero ez duenak ere idatzi egiten duela, terapia hutsez izanik ere, alegia,
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beti dagoela irakurle hipotetiko bat haren buruan, eta hipotetikoki, hel 

dakiokeela edonori, botila galdu batean, haren mezu etsia. Hurrengo 

datorren galdera honakoa da, derrigor: zein poetak ez du "ni" konkretu eta 

esperientzia oso konkretu eta zirkunstantzia oso konkretuetatik abiatuta 

idazten? Ez dut uste itiork egin eta egingo duenik. Eliot-ek London eta 

Joyce-k Dublin kantatu zuten. Baina London, London al zen soilik, eta 

Dublin, Dublin?

Beraz, goragoko Azurmendiren argudioak ez dit balio. Areago 

esango nuke, alegia, beren esperientzian behar adina ez dutelako sakondu 

geratu zaiola poeta sozial askori, eta baita Arestiri ere, garai konkretu 

horren kolore hain markatua. Erretorika konkretu baten morroi izan da 

poesia soziala. Itxaropen zabal eta utopia abstraktuegi baten morroi. 

Horrexegatik zahartu dira hain agudo. Ez gizabanakoaren baitan gehiago ez 

jarduteairen, halakorik ez baitzuten egin poeta sozialek. Alderantziz, 

norberaren zinezko zirkunstantziak ahaztu eta utopiaren langari begira 

jartzearren baizik.

Itzul gaitezen, baina, poesia sozialaz ulertu nahian gabiltzan 

erretorika berezi horretara, eta ikusiko dugu nola kanpoko dimentsioak, 

dimentsio sozialak alegia, beregana erakartzen duen gehienetan 

pribazidadearen mundua. Jite bereko beste idazle askoren kasuan bezala, 

Arestirenean ere antzeman daiteke inoiz etxeko egoera familiarra bera ere, 

gizarte mailan poetak daraman borrokabidean kokatu nahia:
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"etxe batek naduka 
zerga luze bati 
loturik
hamar urte eta egun bateko 
gartzela." (H.H., 54)

Horixe bera esatera datorkigu Leopoldo de Luis bere antologia 

ospetsuan, poetak bere bizitzako kezka, buruhauste eta sentimentuak 

erakartzen dituela poesiara (1965: 13). Esperientzia "konkretu" horietatik 

abiatuta iristen dela poemaren materialitatera.

Azurmendik saio bereko "Meli, giltza konkretu bat" izenburupean 

dakarren azpiatalarekin adosago nengoke; eta bat nator, dioenean, Arestiren 

munduan sartzeko giltzetako bat izan daitekeela Meli.

Meli ere erakarri izan du maiz giza gatazkaren plazara: Meli 

kanpotarra, Meli pobrea, eta abar..., poetaren posizionamenduaz gainera 

irudi sinboliko baten bidean ere jartzen saiatzen delarik maiz. Izan ere, Meli 

horixe dugu, iraultza lagun, erredentzioaren magal bero horretan leku 

segurua izango duena. Eta, jakina, alabak ere ezin ahaztu. Zergatik 

Arestiren obsesio hori (poesian, ipuinetan eta antzerkian) Maria 

Madalenarekin? Hori horrela izan arren, Arestiren ideologia eta fantasia 

munduan, eguneroko bizitzari ere erreparatzen zion noizbehinka poetak, eta 

halakoetan honelakoxeak botatzen zituen:

"Ez, aita batek 
ezin dezake 
guruce batetik 
bicicerik izan." (E.H., 35)
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Horixe da Iraultzaren utopiari eta entregari ezarritako langa. Horixe 

bere etorkizunaren ametsari eta esperantzari jarritako galgak. Normalean 

familiak beteko du Aresti poetarengan susmatzen dugun anbibalentzia 

betikoa. Marxismoaren utopiari, aitatasun konkretuak bere eskubideak 

eskatuko dizkio. Horixe da, azken finean, anbibalentzia bazterrezinaren 

arrazoia.

Izan ere, poeta sozialaren baitan beti egon ohi da, bizitzaren 

erakarmen gordinen aurrean misiolariak egindako ukazio kristaua (Camero, 

1989; 324). Askotan parekatu ohi da poeta soziala Kristorekin, bere 

hurkoaren aldeko sentimendu onak akuilatuta, gurutzea bere gain hartu eta 

ekarriko digun erredentzioaren aiduru. Badago halakorik ere Arestirengan. 

Eta jite bereko beste idazle askoren kasuan bezala, Arestirenean ere 

antzeman daiteke inoiz etxeko egoera familiarra bera ere, gizarte mailan 

poetak daraman borrokabidean kokatu nahia: "etxe batek naduka /  zerga 

luze bati / loturik / hamar urte eta egun bateko / gartzela." (E.H., 35)

Eta poetaren, eta Arestiren "ni" ugariaren auziareldn amaitzeko, 

azpimarratu azken aldiz, poesia sozialaren erretorikan "ni"a ez dela inoiz 

"ni" partikular eta konkretua, hori ere izanik, "ni" horrek "gu"ren bokazioa 

daukala, eta gainera "gu" horren morroi dela hein handi batean. Horra zer 

dioen Lechner poesia sozialaren ikertzaileak:

"Una advertencia previa: no creemos que se pueda diferenciar la poesia 
que elige por temas de su eanto ia vida de las demas que, sin referirse 
directamente a ella, habla de la vida propia en unos tiempos 
angustiosos, debido a que esta uitima categoria no suele constituir un
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documento de valor exclusivamente personai, sino que refleja en su 
propio vivir el de los demas." (1975: 86)

Palabras reunidas para Antonio Machado (C.I.M., 152) poemako 

aipua, poemaren bidez Oterok omendu nahi izan du poeta: Antonio 

Machado. Horrela dio aipuak: "Un corazon solitario / no es un corazon”. 

Blas de Oteroren heldutasun poetikoan bidelagun estua gertatu zen A. 

Machado (Ma Luisa Muñiz, 1978: 403). J.M. Castelletek ere, Un cuarto de 

siglo de poesia española (1939-1964) liburuan, poesia sozialaren 

sentsibilitatea besarkatu zuten poetentzat, erreferentzia poetiko bazterrezina 

bihurtu zuen A. Machado (1966: 57-65). Espainiako Akademian sartzeko 

sarrera hitzaldirako honako hitz hauek zituen idatzita Antonio Machadok: 

"Quien no habla a un hombre no habla al hombre, quien no habla al hombre 

no habla a nadie". Inoiz irakurtzeko aukerarik izan ez zituen hitz horiexek 

dira poesia sozialaren balizko programa poetiko baten lehen puntua 

(Leopoldo de Luis, 1965: 23), poesia humanizatu batekin, zinezko 

gizakiaren muineraino heldu nahi zuen poesia baten aurreneko araua. 

Poetak berak nahi luke bihurtu gizaki anonimo askoren ahots. Hara zer 

dioen G. Celayak, poemekin batera Leopoldo de Luisek argitara eman zuen 

poetikan:

"De un modo general, creo que el poeta es un hombre archiconsciente, 
y entiendo por tanto que el dar voz y el hacer advenir asi a la vida 
historica a aquellas capas sociales que hasta hoy han sido poco menos 
que mera naturaleza, incumbe a su tipica fimcion de vate, adelantado o 
profeta.

Pero, entiendase: lo importante no es hablar del pueblo sino hablar con 
el pueblo. Hay que agarrar bien sus raices y sentir hasta la muerte del 
yo el 'nadie es nadie'. Repitamoslo: Nadie es nadie. Busquemos nuestra 
salvacion en la obra comun. Pesemos nuestra responsabilidad.
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Sintamos como al desplegamos sobre nosotros mismos nuestra 
invanidad nos angustia, y como, ai entregarnos, ai ser para los otros, y 
al participar a compas en la edificacion general del fiituro, el corazon 
se nos ensancha, el puiso nos trabaja, la vida canta y somos por fin, a 
todo voltaje, hombres enteros y verdaderos. Salvemonos asi, aqui, 
ahora mismo, en la accion que nos conjunta... (...) Sintamos como 
nuestro cuanto hay en nuestro contomo y llevemos a conciencia con la 
luz de nuestros versos esa palpitacion oscura." (1965: 88/89)

Gabriel Celayak esaten dituenak Arestiren kasurako ere balio 

dutelakoan nago.

Horra nola mintzatu zen Pido la paz y  la palabraA buruz Blas de 

Otero 1959an:

"Señala un cambio en mi obra. Hasta entonces, en mis otros libros, 
habia desarrollado los temas tradicionales: el amor, la muerte, el 
hombre en sus relaciones con esos dos problemas. Con Pido lapazy la 
palabra, abordo lo que podriamos Ilamar un tema historico. Una vez 
mas es el hombre lo que me interesa, pero no ya el hombre considerado 
como un individuo aislado, sino como un miembro de una colectividad 
inserta en una situacion historica determinada. Los problemas 
evocados son los que se plantean hoy a toda la humanidad: asegurar la 
paz y obtener una libertad autentica. Esta libertad que —como he 
dicho en el titulo de uno de mis poemas— supone o significa igualdad 
de condiciones para el desarrollo de todo hombre. Naturalmente, mis 
poemas se refieren sobre todo a los hombres de mi patria, España,"104

104 Claude Couffon, "Rencontre avec blas de Otero", Las Lettres nouvelles, 23-3-1959.



5.2.- KRISTAUTASUNA ETA MARXISMOA

Arestiren orain arteko ibilbidearen hurrengo urrats gisa ikusi nahi 

izan dut marxismoa, urrats natural baten moduan. Ze, Arestiren marxismoaz 

hitzegiten dugunean kristautasunaz ere hitzegin beharra dago. Marxismoaz 

oro har hitzegiten denean ere, kristautasunaz ere egin beharko litzatekeela 

iruditzen zait; guk behintzat hala egingo dugu lan honen azkeneko atalean. 

Badirudi, hala ere, Arestiren kasuan areago doala kristautasunaren eragin 

hori, enbor bereko adar batez jardungo bagenu bezala. Espainiako poeta 

sozial gehienen kasuan ere antzeko zerbait gertatzen da. Aurreko puntuetan 

izan dugu aukera aurreratzeko bide horretatik: poesia soziala eta profetismo 

biblikoa. Profetismo bibliko bameratu hori etorkizunerako esperantza da, 

ordea. Eta hortxe dago, hain zuzen ere, etorkizunaren esperantza horretan, 

mintzaira profetikoak eta marxismoak elkar hartzeko aukera duten unea.

Arestiren kristautasunak eta marxismoak ere bat egingo dute honako 

egoera honetan: injustiziaren aurrean biak elkar hartuta daude. Marxismoa 

eta Arestiren kristautasuna batera doaz, era guztietako injustiziak binomio 

honetara errendituko dira: ahaltsuak/behartsuak, aberatsak/pobreak,

burgesak/proletarioak.

Hara zer dioen Arestik benetan inpresionatu zuen liburu bati buruz:

"Bart zazpiretan (arratsaldeko zazpiretan, alegia) sartu nintzen ohean, 
eta utzi gabe irakurri nuen Niko Kazantzakis-en Kristo berriz 
gurutzean josia. Kristau guztiek dadukate obligazioa libura hori 
irakurtzeko. Hea Kristo maitatzen ikasten duten. Nik maitatzen dudan
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bezala. Kristo, pobreen eta jente xehearen aiskide hori." (Aresti 10, 
1986: 151)

Arestiren hltzegiteko modu horrengatik esan daiteke kristauek ez 

dutela Kristo maite. Bai ordea ohizko kristautasunaren Elizetatik kanpo 

dabiltzan askok, Aresti berak, esate baterako. Ikuspegi beretik dago idatzita 

Kazantzakis-en nobela: Dostoievskiren Inkisidorearen pasadizo hartan 

bezala, Kristo berriz etorriko balitz honako mundu honetara gurutziltzatu 

egingo genuke. Horregatik dio Arestik:

"Nire gainean esan dute eliz-gizonen etsaia naizeta, baina hori ezta 
egia, bakarrikan naiz eliz-gizon-klase baten etsaia, gizon-klase baten 
etsaia naizelako, gizon-satorraren etsaia... Jainkoaren esistentziak 
berak ere gutti axola dit, problema egiazkoaren aldean. Diote Jainkoa 
justizia bera dela, justizia-gabekoa Jainkoaren ukaera dela, Jainkoa 
amodioa dela: eta esaidazu nolako justizia, nolako karitatea dagoen bizi 
garaden mugarte nardagarri eta madarikatu honetan... (...) Eta dena 
Jainkoaren bikarioaren baimentu eta laketarekin. Haren bendizioarekin. 
Horren etsaia naiz. Injustiziaren eta karitate-faltaren etsaia, naiz eta 
justizia eta karitate-falta hori Goitikan datortzan. (...) Nik, agosturako 
haur bat izanen dut. Eta nire haur horrentzako hoberena nahi dut. Nola 
sartuko naiz gizerale baten arimagatikan eskatzen den eliza batean? (...) 
Guztiz txikia da erreginatzeko gangsterrekin tratua firmatu behar duen 
jainko bat. Etzuen berak esan bere erreinua eztela mundu honetakoa? 
(...) Kristero sobera dago, eta kristau gutti. Ni berriz Kristo-zalea 
izatearekin konformatzen naiz. Hari, nire haurrari Kristo maitatzen eta 
ezagutzen irakatsiko diot. Gero berak hautatuko du." (Aresti 10, 1986: 
144)

Garbi dago Arestiren jarrera zein den. Arestirentzat bi kristautasun 

daude, bata ofiziala, Frankoren arimaren alde errezatzen duena; eta benetan 

kristautasunaren jatorrizko izpirituari jarraitu nahi liokeena, Kristoren 

jatorrizko irakaspenak aintzat dituena. Eta, egia esan, Eliza ofizialak edo
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kristautasun ofizialak, gutxi edo bat ere ez zuen jatorrizko kristautasun 

hartatik. Hain da hori horrela, Dostoievskiren Inkisidorearen kasuan bezala, 

gurutziltzatu egingo lukeela kristautasun ofizialak Kristo hori, Kazantzakis- 

en kasuan ere beste hainbeste gertatzen da, nobelako kristau erromesen 

bizimodua jatorrizko kristautasunaren parodia bat gertatzen delarik; eta 

horretan poesia sozialaren sentsibilitatearekin batera daiteke. Izan ere, 

kristautasun zinezkoenak nahitaez marxismo humanista edo marxismo- 

komunista izan beharko luke Arestirentzat, kristautasun hori marxismoaren 

itzalpean edo altzoan hazitako eta babestutako humanismo zabal baten 

inguruan bilduko litzateke. Eta pobreen eta zapalduen aldeko sentsibilitate 

horretan ulertu behar da Aresti San Franziskoren miresle izatearena ere.

Horregatik dio Arestik Jesukristok pobre deitu ziola, eta Marx-ek 

proletario, eta amaitzen du esanez: "Jesukristoren dotrina eta Marxena 

berdinak dira" (Aresti 10, 1986: 19). Hitz horiek 1966an Hemanin eman 

zuen hitzaldian esan zituen; ordurako idatzita bide zuen honako poema hau:

"Eta zu, Treberis,
benedikatua izanen zara
munduko
hiri guztien
artean,

zure sabeletik jaioko 
bait da..." (E.H., 56)

Ama Birjinaren sabeletik Belenen sortu behar zuenak ere agindu 

askatzaile berezia ekarri zuen. Aingeruak Ama Biijinari ahoskatutako hitzak 

berak darabiltza poetak Marxen jaioterriari zuzenduta: Treberis da Marx 

sortu zen sabelaren/jaioterriaren izena. Hemen ere garbi ikus daiteke maiz
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azpimarratzen ari garen lotura estu-estu hori: Ebanjelioetako Kristo eta 

kristautasun jatorrizkotik marxismora. Horra zer kontatu zion Arestiren

anaia zaharrenak Zelaietari:

"Nere ustez, Martin Arrizubieta apaizak, orain Cordoban dagoenak, eta 
nik eraman genuen Gabriel marxismoarekin interesatzera. Gezurra 
badirudi ere, D. Martin izanen zen aurren haziak erein zizkiona. Eta 
marxista egin zen, baina 'sui generis'. Behinik behin, ez zuen uste 
marxismoaz kanpo euskal arazoentzat soluzio posiblerik zegoenik." 
(1976: 30)

Urte batzuk geroago, 1970ean alegia, Harrizko Herri Hau poema 

liburuan honako bertsoak datoz:

"...Amets bat ukan nuen,
Joanito Kojoarenean 
legatz koxkera bat 
jaten nuela 
bi lagunekin 
adiskidantza onean, 
estimazio hundian.
Bi lagun hoek 
ziren 
Kristo 
eta
Lenin." (H.HM, 100)

Horra zer zioen Arestik hitzaldi batean:

"Jesukristok pobre deitu zidan, eta Marxek proletario; nire klasearen 
eskubideak defenditu behar ditut; eta nire herri artean defenditu behar 
ditut... Eta badakizue, azken konklusio batean, Jesukristoren dotrina
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eta Marxena berdinak direla... Kristau-herria pobreak gara. Guretzat 
eskribitu zuen Marxek bere Das Kapital." (Aresti 10, 1986: 89)

Joxe Azurmendik honela hitzegiten du Arestiren marxismoaz:

"Nik ez dakit zuek zeri esaten diozuen marxismo. TNfik ezagutu 
nuenean, Gabrielek marxismoa ezagutzen zuen, baina ez zen marxista. 
Oso interpretazio pertsonala ematen zion marxismoari. Eta niri, hura 
baino 'gorriago' apika (ta arroxarik ere ez nintzen), adarrajotzen zidan, 
'tobaritx guztiak baino tobaritxago' omen nintzelako 68). Eta
badakizue ni ze marxista naizen, zuk batez ere... Askoz gehiago. 
Bainan, elkarrekin hitzegin genuenean, nik betiko ideietan aurkitu 
nuen. Arestiren ideala —orduan 1972— komunismo kristau bat zela, 
esango nuke. Anaitasun unibertsala, eta ez organizazio eta sozio- 
politikorik. Marxek baino gehiago inspiratzen zuen haren orduko 
'marxismoa' Jesus Nazaretekoak. Gabriel oso moralista herstua zen. 
Melik kontatuko dizue —lotsaz izkutatu ez bazion behintzat 
Gabrielek— zergatik hertsi zuen Gabriel Zelaiarekin, ezkondu eta 
Madrilera joan zirenean." (Zelaieta, 1976: 64)

Aipamen luze honek ere merezi ditu pare bat azalpen. Lehenengo eta 

behin, esan, guk gorago planteatu dugun koordenadetan ari zaigula 

Azurmendi: Ebanjelioetako Jesus eta Marx batera jarrita, komunismo 

kristau batez ari baitzaigu Azurmendi. Hori esan ondoren, zera erantsi 

beharrean gaude, derrigor: ez dela hau lekua bakoitzaren pribazidadeak edo 

moral pribatuaren miseria eta lotsakizunak biltzeko lekurik egokiena. Baina 

adierazi gabe gelditzen direnean haren balizko marxismoa edo 

aurrerazaletasuna dudatan jarriko luketen arrazoi sendoenak, alegia, puntu 

jarraituen estalpean ezkutatzen utzi direnean arrazoi horiek duda mataza 

batean, gure tesiaren aldeko defentsa egin beharrean aurkitzen gara. Eta 

Azurmendiren argumentazioen aurrean, honako hau galde dakioke, esate 

baterako: apaiz batek eman al ziezaiokeen hiritar bati aurrerakoitasun
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leziorik? Ezen, Azurmendiren esanak gorabehera, hara zer idazten zion 

Arestik 1962an:

"Zuregan, egia esaten permitituko didazu, gauza batek molestatzen 
nau. Nire arima edateko duzun egarria, Barkatuko didazu, baina zure 
karta bakoitzean beti zaude esperantza horretan, ni komertitzeko, nire 
Jaunagana bihur arazteko. Konprenituko duzu nire belarrietan lelo 
aspergarri bat egiten da. Mesedez utz zaiozu horri. Eta ez horregatikan 
nirekin hasarra. Adiskidantzan behar den aurrenako gauza iritzien 
errespetoa da. Zuk honelako iritzia eduki arren, nik bestelakoa eduki 
dezaket, eta halare adiskideak izan gintezke. Niri eztit ezer esaten zu 
apaiza zarenak edo izanen zarenak, halare adiskidetasun haundiz dizut 
ongi iruditzen, eta ni oskol mingotsekoa baldin banaiz uste dut zuri 
eztadukala zergatik axola izan. Nik katoiiko eta apaizgai bezala 
errespetatzen zaitut, eta zure iritxirik eztut burutik kendu nahi izanen.

Iralaberrin dago apaiz berri bat kulpitotik esatekoak esaten dituenak. 
Bere zereginarekin, bere apaizgoarekin kunplitzen du. Errespetua 
diadukot, naizeta iritzi batekoak ezkaren." (Aresti, 1986; 154)

Zelaietaren inkestari jarraituz, Arestiren marxismoa zalantzan 

jartzeko Azurmendik aipatzen duen beste iturri bat, iturri fidagarria gainera, 

Oteroren iritzia da. Baina oraingoan ere jakin gabe gelditzen da irakurlea 

Oteroren iritzia zein zen, ezen Azurmendiren aportazioa honako alusio 

moduko honetara mugatzen baita: "Galde iozue Oterori Arestiren 

marxismoari buruz..." (Zelaieta, 1976: 64).

Beharbada askoz ere interesgamagoa zatekeen Oterori berari buruz 

galdetzea. Horra zer zioen Oterok 1969an argitaratu zen Antologia de la 

poesia religiosa liburuan: "Pido la paz y  la palabra da un viraje hacia el 

hombre en su contexto historico y con un fuerte aliento de solidaridad. Esto 

es religion en su sentido mas noble". Eta horren arrazoi nagusitzat honako
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hau gaineratzen du: "religion es amar". III. atalerako utziko dugu, baina, 

humanismo utopikoaren eta erlijioaren arteko maileguen arazoa.

Hemendik aurrera bakoitzak balora ditzake bataren zein bestearen 

tolerantzia eta askatasun jitea. Baina J. Azurmendik usaimen ona ere 

bazuen, esate baterako, aholkatzen zuenean, Arestiren interpretaziorako 

biziki inportantea zela motibo erlijiosoei arretaz begiratzea, haren 

pentsaeran kasik dominanteak zirelako (Zelaieta, 1976: 66). Eta motibo 

erlijiosoena aipatzen zuenean, ez zen Elizarenak aipatzen ari (ihidem),

Azken horretan ondo bazebilen, oker zebilen J. Azurmendi 1964an, 

Harri eta Herriñ buruz idatzi zuenean "Jainkoaren billa dabillenaren 

kantu"a zela Arestiren poema (1964: 3). Hori, jakina, uirutiegi joatea zen; 

soilik erlijioaren talaiatik begiratuta esan zezakeen batek halakorik. Esan 

nahi izan balu sikiera, jainko berri baten edo betikoaren hipostasiaren edo 

antzeko zerbaiten bila, hainbestean ere, onartuko nioke. Eztabaida hori, 

dena dela, azkeneko atalerako utziko dugu. Horra zer zioen Arestik Harri 

eta Herri poemak idatzi berrikitan:

"Baina okerregan gauza asko esaten dit (Basarrik). Bestela zertarako 
dio gaurko gizon batentzat... xistima berri batzuk jarri bear direla 
martxan, ezpada ni orietako bat naizela pentsatzen duelako? Baña..., 
zuzen dago, hala da, oietako bat naiz. Eta oietako bi dira Joane XXIII 
eta Paulo VI aita Santuak ere. Xistima batzuk, berria, jarri bear dira 
martxan orri nai det, bai. Eta eztakizu zergatik? Nire aurzaroan ukatu 
zitzaidan guztia, eztedelako nai nire alaberi iñork uka dezaiela. Nik 
sufritu nuen gosea, eztedelako nai nire alabek sufri dezatela. (Aresti 10, 
1986:185)
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J. Azurmendik, Zelaietaren galderei erantzunez dioen moduan (1976: 

66), Arestik bi Eliza bereizi oM zituen 1960tik 1964ra dagoen epealdian: 

Pio XU.arena eta Joanes XXIII.arena. Azurmendik aitortzen duen moduan, 

bigarreneko seme leialtzat zuen Arestik bere burua (ibidem). Ez dugu ahaztu 

behar Pio XII. ak bedeinkatu egin zuela Frankoren gerra, eta bere ondorengo 

estatu frankista ontzat hartu. Horixe da Maldan behera poema liburuan 

agertzen zaigun Elizako agintari zurrunen kontra erasotzeko arrazoia. 

Estatuaren eta Eliza ofizialaren zurruntasunaren eta gogorkeriaren aurrean 

Maldan beherako heroiak indarraren bidea hartu zuen, sinbolikoki bederen, 

etsaiaren indarrak behin betiko zapuzteko. Pio XII. a aita santuak 

ordezkatzen zuen irudi arbuiagarri horren aurrean Joanes XXIII.aren jitea 

askoz ere askatzaile eta toleranteagoa agertzen zen. Hara zer dioskun J. San 

Martinek sasoi eta arazo horretaz:

"Oraingo gazteen ezkerralderako joerak ere ba du bestelako arrazoirik. 
Euskal kultura eta euskal literaturaren mugimenduan ari diren gazte 
ezkertiarrak, eskumatarren semeak dira gehienak,103 seminarioetatik 
irtenak ez direnean. Eliz jerarkia eta estadu poderetsua elkarturik urte 
askotako egoera itsuaren ondorioz sortutako erreakzioa, egonezina da; 
bestetik, berriz, II. kontzilio (1962etik ondoren) ondorenak berarekin 
ekarri duen erlijio krisiaren seme. Erlijioak, bere bame izan dituen 
aldakuntzekin, bi era nagusitara ebaki zituen joerak, mentalitatez 
prekontziliar eta poskontziliar direnak; bestetik, bere zentsura irekiago 
jarri zuen, honekin mila tabu erori ziren eta hainitzek ordurarte entzun 
edo irakurri ez zituen gauzak entzutera eta irakurtzera heldu zen. 
Egiatzat zituen kontzeptu asko jarri zituen zalantzan, eta dudetatik 
sortutako kezka urduriak sakabanatzen hasi. Hemendik, askok 
ezkerraldera ihes egitea. Eta ez dago dudarik, honek ere lagundu zuela 
mentalitate irekiagoaz girotzen eta bultzatzen 64 gizaldia deitzera 
etorri garena" (Anaitasuna, 1971-XVTII-30, 16).

105 Blas de Otero zentsorea izan da, eta G, Aresti faJangearen kamisetarekin ibilia. Bien 
gurasoak ziren falangistak. J. Juaristiren ahotik entzuna.
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Benetan interesgama J. San Martmek garai hartaz egin digun 

deskripzioa: mentalitate eta giro estu baten irekierarako lehen urrats

atzeraezinak lirateke.

5.3,- POETAREN BALIZKO EXISTENTZIALISMOAK

Existentzialismoaren filosofiak ere ez zion Arestiri astindu handirik 

eman. Sartre existentzialistarena da Arestik egindako aurrenekoetako 

aipamen poetikoa. Sartrez gain, ezagutu zituen, seguru asko, garai hura 

biziki baldintzatu zuten ikuspegiaren beste maisu edo izen handiak ere. 

Alabaina, dotrina existentzialistaren igurtzia ez zen sakona izan 

Arestirengan. Bizitzaren misterioaren leize aurrean gerta zitezkeen angustia 

egoera eta ezinegona modu bitalagoan neutralizatu bide zituen bere izaerari 

esker. Ez zen bame-gatazkatan murgildu eta itoerraza; alderantziz esango 

nuke, sakontasun gehiegizkoei ihes edo uxatu egiten zekien horietakoa 

iruditzen zait gehiago. Existenzialismoa filosofia ezkorregia irudituko 

zitzaion, seguraski. Heriotzaren ertzetik kontzientzia hartu behar hori 

arrotzegia gertatu bide zitzaion Arestiri (Kierkegaard, 1974: 21). Nahiz eta 

existentzialismoak ere giza ahalmen eta borondatean sinistu nahi izan, ezin 

zuen inondik ere Arestiren kemen eta gauzetarako zuen pasio ikaragarria 

asetu. Arestiren izaerak bero-beroan mantendu ohi zuen munduarekiko 

ilusionatzeko ahalmena. Eta haren ahoan osorik egiazkoak ez balira bezala 

entzuten ditut, esate baterako, Harri eta Herri poemarioko laugarren 

bertutearena, "borondate" egarri agertzen zaigun poetaren bertsoak. Ez zen 

hori, baina, liburuari J, San Martinek idatzi zion aitzin-solasaren ikuspegia, 

aleeia:
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"Gaia sakontzeko iñoiz ezta zergaitikan palta. Ori Arestik ongi 
erakusten digu. Arrazoiari bere balore ematen zaion egun auetan, egia 
da idea asko naasturik dabiltzala. Gizartearen kezka nagusia dugu 
etorkizuna: munduan eta eriotzaren ondorean. Ta, orrelako zerbaitek 
larritzen du Aresti, eskariz bezala dionean:

Laugarren bertutea, 
zerbaitean sinisteko, 
zerbaitetik igurikitzeko, 
zerbait maitatzeko 
borondatea.
Borondatea:
Fede, esperantza eta 
karitatearen ostean 
datorren 
laugarren 
bertutea.

kezkak esan eragiten dizkio orreiakoak: Argia ez omen da ikusten. 
Baña, munduko neke eta larritasunak, ikusi ez-ezik, sentitu egiten bai 
dira. Au da gaurko egoera. Zaiantzak eta ezbearrak sortu dute larri- 
miña gizonaren muinetariño." (J. San Martin, Aintzin-solas, Harri eta 
Herri, 1964: 10-12)

Egia da Espainiako gerrate zibilaren eta Bigarren Mundu Gerraren 

ondoren zabaldu zen etsipena handia izan zela. Blanco Aginagak (C.f. 

Damaso Alonso, 1969: 366-380) dioen moduan, argi zegoen gerratearen 

ondoren zerbait amaitu zela betiko. Marxismoaren ildotik jarri ez 

zirenentzat, bazirudien ez zegoela giza isolamenduaz harago beste 

erremediorik, egoera berria eta existentziala —Blas de Oterok Angel 

fieramente humano (1950) poema liburuan hunkigarriro adierazi zuen 

moduan: "Un mundo como un arbol desgajado. / Una generacion 

desarraigada. / Unos hombres sin mas destino que / apuntalar las ruinas"
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(1950: 13)— ulertu ezina, edo soilik heriotzaren unetik giza errealitatea 

besarkatzeko aukera. Ildo horretatik, jada Kierkegaard, Unamuno, 

Heidegger eta Sartrerengan maisu ospetsuak zituen dotrinaren bidetik, giza 

dimentsioaren ulermen zabalago eta komunikatiboagoak itxi egiten ziren. 

Erlijio kezka eta oihu erdiragarria ere badago, D. Alonsoren sailkapenari 

jairaituz, zenbait poeta deserroturen artean (1969: 366-380), Jainkoari 

zuzentzen zaio protesta, mundu absurdo honen aurrean agertzen duen 

isiltasun lazgarriagatik. Humanismo dramatiko eta deserrotuak badu 

loturarik exitentzialismoaren kezka nagusiekin. Artean poesia sozialaren 

bidearekin asmatu ez eta, dramatismo tonu horretantxe jasotzen du poeta 

existentzialak giza dimentsioa.

Poesia sozialarekin batera B. de Oteroren planteamendu ideologikoak 

ere aldatu egin ziren, edo haren mundu ikuspegian aldaketa gertatu zelako 

heldu zen poesian planteamendu sozialetara. Mundu ikuspegi berrituan 

bidelagun gertatu zitzaion ideologia marxismoa izan zen.

Harrigarria da, bestalde, zein pasadizo biografiko gutxi, ia batere ez, 

agertzen den Arestiren poesiagintzan. Poeta gutxi izango da hain etekin 

ezdeusa aterako dionik haurtzaroari edo geroagoko iturriei: esate baterako, 

ez zuen 1973rarte, lotsagatik edo beste konplexuren batengatik, ezertxo ere 

idatzi eroetxe batean ingresatua zuen anaiari buruz.106 Pasadizo ilun hartaz, 

Arestiren poesian arrasto eta eraginik utz zezakeena, Zelaietaren bidez jakin 

behar izan du irakurleak. Prelude a la musique de la dance (Egan, 1986: 

99), seguruenik 1955ean idatzitako ipuin poetikoa izan daiteke, alde

106 Arestiren hitzak: "Ai ene, Santa-Agedako, Zaldibar-eko eta Bermeo-ko talaiako 
gairieko etseen miserabletasuna! Nik hainbestetan eta beti hain hurbildik ezagutuak! Neure 
odolaren gainean ezagutuak!" (.Anaitasuna, 1973-V-15).
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horretatik, salbuespen, protagonistaren zorotasunaren aldeko defentsa bat 

egiten baita bertan. Pasadizo hori izan daiteke Arestiren anaiaren zeharkako 

oihartzuna. Ezer gutxi utzi zuen, bestalde, haurtzaroaz ere, eta utzi zuena 

artikuluetan, inoiz ez poesian. Hori guztia ere existentzialismoaren joera 

nagusietatik aldentzen duten datuak dira. Existentzialismoak beti izan baitu 

iraganeko memoriak arakatzeko isuria. Ikus bestela Oteroren sasoi 

existentzialista edo mugimenduaren beste poeta eta idazle askorenak.

Ez dut uste Harri eta Herri poema liburua bere osotasunean hartuta, 

goragoko bertso horiek iradokitzen duten nola-halako angustia 

existentzialera errendi daitekeenik. Gehiago iruditzen zait kritikariaren 

beraren mundu ikuspegiaren "eskaner" xume baten froga. J. San Martin 

poetaren zain poetikoa ere filosofia eta mundu ikuspegi existentzialistak 

igurtzia baitzegoen.

J. San Martinek, beste poeta batzuekin egin zuen moduan, X. Leteren 

poemarioa ere txalotu egin zuen. Larresoro107 nobelagile existentzialistak 

ere halatsu txalotu zuen X. Leteren lehen poema liburua, eta engaiamendua, 

heriotzaren tema iraunkorra, eta abar aurkitu zituen Leteren liburuan. 

Larresorok buruan duen poetaren irudia ez da Sartreren existentzialismotik 

urrun ibiliko. X. Lete bera 1965ean Zeruko Argiati idatzitako artikulu 

batean honela mintzo zen, Arestiren poema gogoan:

"Fedea, esperantza eta karitatea ia zearo galdu genitun, amazazpi urte 
aiekin batera joan ziren. Borondatea bakarrik gelditzen zaigu, neguko 
lore; zeozertan siñistu edo zeozer maitatzeko borondatea, borondate 
pixar hori atzeneko oportunidadea aprobetxatu araziz, gure bizitza

107 "Olerkari gazte bat: Xabier Lete." Larresoro. Zeruko Argia, 1968, Irailak 22, 7.



berritzen lagundu iezatguken borondate on hori, Okasio honetan zuzen 
aukeratzea ez da erraza lagunak; ez da erraza zuzen aukeratzea. Bañan 
amazazpi urte haiek joan egin ziren, eta gure bihotzean utzi zuten 
utsunea nolabait bete bearrean gaude, tristura eta nostalgia esteril batek 
gure bizitzajan ez dezaten." (1965-XI-14, 7)

Buruhauste gehiegirik ez da behar existentzialismo arrakastatsuko 

topiko errazenak testuan itzulinguruka susmatzeko. Nire ustetan gehiegi 

astindutako poema izan da Arestirena. Uste dut Arestiren poesiaren 

esparruan gainbaloratua eta gainerabilia izan dela. Neurriz kanpora astindu 

den poema iruditzen zait. Hala ere, hori honrela gerta zedin arrazoi nagusia 

testuinguru ideologiko eta emozionalean aurkitu beharko litzateke. Garbi 

dago garai hartako giroak asko laguntzen zuela poemen irakurketa horien 

alde, horrelako interpretazio batek aise aurkituko zituen berehalako babes 

eta adostasun "aurrerakoi" erretorikoa ere, nahiz eta Leterenak bezalako 

hitzak artean intelektualki heldu gabe baten hitzak izan, prestijio intelektual 

bat zuen arrabots existentzialista.

Auzi honetan poetaren nortasuna bere lekuan jar dezakeen artikulu 

bat idatzi zuen Arestik 1964an: "Zergatik Unamuno ala Domingo Aguirre?" 

Honela erabaki zuen korapiloa artikulu horretan:

"Domingo Aguirreren bi nobelak atsegintasuna emanen die baserriaren 
oroitzapenak biotza jota dauden euskaldunei. Unamunoren idatz-lanek 
kontsolamendua eskeiniko die erlijiozko duda mudetan daudenei, 
esistentziazko arrazoien bila dabiltzanei, Ni ez nago ez kaso batean, ez 
bestean, hor konpon Mari Anton." (Zeruko Argia, 1964-10-25, 3)

Horra hor auzia txuleatzeko modua, ez da estilo intelektual bat 

inohdik ere berea, askoz ere bide zuzenagoa da Arestirena; nolabait
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adieraztearren, herrikoiagoa. Poetaren ironia, beraz, gertuago dago enefrau. 

kopla eta bertsolarien mundutik filosofoen ñabardura zorrotzetik baino. 

Hara nola idazten dion Mitxelenari 1973an:

"Zu Txillardegi-zalea zara. Baina Jainkoak zeruko grazia Doloresi 
eman zeraukan. Angustiasi ez, angustias ipurti-lodi, begi-ezkel eta 
bular-gabe egin zuen. Horregatik dakite Saizarrek eta Haranburuk 
nobelak egiten eta eztaki Alvarezek. Horregatik daki Arestik koplak 
egiten, eta ez Letek ez Azurmendik eztakite." (Aresti 10, 1986: 174)

5.4.- ARESTIRENIDEOLOGIZAZIOAREN URRATSAK

5.4.1,- Herritasuna eta marxismoa

Aurreko kapitulua herri literaturaz eta poesiaz jardun ondoren 

modulazio leun batez pasa nahi nuke kapitulu honetara. Beraz, batetik 

besterajauzi ahalik eta xumeena egite aldera, Txirritari buruz Arestik 197 ln 

idatzitakoa ekarriko dugu hona:

"Txirrita herriak okupatzen duen galtzadan nago, Txirritarekin, 
bizimodua nekez eta dolorez aurrera ateratzen duen jende xehearekin. 
Horregatik, herriak menderik mende bere aukera egin duelako, eta 
zuek, jakintsuok, Azkueren eta Aguirreren ahoz Azkoitiko premio 
famatu hartan zeuena egin duzuelako, neure erakusketa hau herriaren 
aukerarekin irekitzen dut, bertsolari batekin, agian ez bertsolaririk 
hoberenarekin, baina bai bertsolaririk bertsolarienarekin, Jose Manuel 
Lujanbio, 'Txirrita'rekin. (...) Platonek bere errepublikatik jaurtikitako 
poetei bezala, bizitze buijesaren abantail guztiak ukatu zitzaizkion: 
etorkizunaren aurreko segurantza bat, familia bat fundatzeko 
eskubidea... (...) Eta hau zen Txirrita, euskaldun eta proletario, artista 
eta langile, bertsolari eta poeta sozial; herriaren erraietatik sortua, bera
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zen herria. Haurra bere amak bezala, Euskal Herriak ez du inoiz 
Txirrita ahaztuko..." (Anaitasuna, 1971-IV-15, 8-9).

1964an J. San Martinek Harri eta Herrimn lehen argitarapenari 

idatzitako hitzaurrean honela zioen: "Dana dela, Arestik aize berriak 

dakarzki euskal literaturara. Amas berriak euskera zaarrarentzat. Ta, ori 

nahikoa ez bada, euskera gutxi omitu dugun alde batetik gañera: 

ezkerrekotik" ("aintzin-solasa", H.H., 12).

Euskal Herriko burgesia beti erdalduna izan dela dio Arestik, eta, 

horren ondorioz:

"Buijesiak108 beti mezpretxatu du herri xehea, apretadun herri prestu 
eta sufritua, eta haren bizitze kulturala ez-existentzialista emen du beti. 
Arrazoi honegatik, Julio Urkixorentzat, Sabino Aranarentzat, Mikel 
Unamunorentzat eta XIX. mendeko gainerako lebitazko 
apezpikuentzat, bertsolaritza, Zuberoako teatro herritarrak, gure 
eskritore klasiko guztiak (...), eta orduan hain bizirik bizi zen hizkuntza 
bizia ere, arbuiagarriak, erdeinagarriak eta higuingarriak ziren.

Orain berriz, eta lurraldearen industrialpenarekin, herria gorbataz jantzi 
da, zapatadun egin da, burjestu egin da. Lehengo buijesiaren zatito bat 
oligarkiarekin batu da (kontuz hemen, zeren oligarkiak, herriak bezala, 
ez baitu aberririk; aberria buijes kontzeptu bat da). Eta buijesia berri 
bat sortu da, lehengo euskal herritik hibaika eta itsasoka elikatu dena. 
(...) Zeren orain gizarte honetako apretadun eta gorbatarik-gabeko 
herria (nondikan ni ere sortu bainaiz), oligarkiaren eta buijesiaren 
soldata-merkeko morroi trabailari hau..." (Zelaieta, 1976: 212).

108 Horra zcr esan zuen K. Mitxelenak, Arestiren burgesiari buruz: "Porque lo quc el 
entendia por burgues era algo inefable que tenia poco que ver con lo que por tal entienden 
sociologos o historiadores, marxistas o no" (Eugenio Ibarzabal, 1977; 188). Arestik burgesiarekin 
zituen prolemak, maila intelektuala gainditzen duen marko batean ulerta beharra dago. Horixe da 
tesi honen III. atalean egingo dena.
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Nazionalismoaren eta marxismoaren artean soluziorik gabe gelditu 

zen eztabaida izan da ea langilegoaren borrokan zentzua zein markotan 

ezarri behar den. Arestik 1965erako zuen bere ikuspuntua finkatuta auzi 

horri dagokionez: "obreroentzat berdin dela probintzia 'forala' nahiz foro- 

gabekoan ihardutzea" (ibidem, 52).

Poetaren bizitzaren azken urteetan egindako elkarrizketek ere 

ikuspegi horixe bera eskaintzen dute; "la poesia para mi no es sino un medio 

didactico de educacion de las masas" (Aresti 10, 1986: 229). Arestik zinez 

uste du literaturak errealitatea alda dezakeela. Arestik berak aitortzen du 

gizartearen egoera hobetzeko idazten duela (ibidem). Horrekin batera, 

orobat, "creo que escribo en euskara por solidaridad con mi pueblo" (ib., 

228). Ez zuen beraz, inoiz galdu euskararekiko betidanik —hamabi urte 

zituenetik aunera— sentitu izan zuen leialtasuna. Gogoratu 1960ko 

hitzaldian zioen hura: "Nik salba-bide eder bat ikusten diot (euskarari), eta 

da poesia. Hori izan behar du poesiak: Gure hizkuntzaren, gure euskera 

deseatu honen, salbaziozko tabula" (ib., 26). Egia da, baikortasun hura 

epelduxeago agertzen zaigula 1975eko talaiatik begiratuz gero. Beharbada 

ez da "epeldua" erabili beharko nukeen hitza, aldatua baizik, bilakaera 

ideologiko eta bital luze baten ondorio gisa aldatua, ez halere funtsezko 

mezuan, horretan hasieran bezain suhar eta gartsu paratuko baita 

"euskara"ren alde, horizonte ideologikoari dagokionez baizik. 1960ko 

urteetan Arestiren mundu ikuspegi eta ideologikoa definituz joan zen, eta 

marxismoaren zedarrietara errendituko genukeen humanismo batean 

gauzatu zen.

Horregatik dio Arestik, hemendik aurrera Euskal Herriko bizilagun 

oro deklaratuko dugula euskaldun. Berdin diola non jaio den, edo zein
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hizkuntzatan mintzatzen den. Hori deia gizonaren lehen eskubidea, 

euskaldun izatekoa eta jomuga nagusi horren lortzeari makurtuko zaizkiola 

gainerako eskubide guztiak (ib., 219).

"Beraz, dio Arestik, Euskal Herria bakarrik euskeraz mintzatzen den 

lurra dela dioena, Euskal Herriaren eta euskalduntasunaren etsaia da’1 

(Aresti 10, 1986: 221).

5.4.2,- Gabriel Aresti: Euskaldun gaiztoa (Malgizona)

Gauzak puntu horretara iritsi ondoren, korapilatu, bihurritu edo 

gaiztotu egin zitzaion Arestiri berari euskaltzaletasunaren eta sorterriaren 

arteko harremanak. Garai hartan, 1967an, "Bilbaoko erdal herritik” izeneko 

artikulu bat argitaratu zuen Arestik. Artikulu horretan euskera, Euskai 

Herria (edo Vasconia?) eta gizon ororen, euskaldunaren zein erdaldunaren, 

duintasun eta oinarrizko eskubideen arteko gogoeta ekarri zuen "hizpidera". 

"Gabrielen soziolinguistika" izenburuaz bataiatu zuen A. Zelaietak 

eztabaida hartan Arestik hartu zuen norabidea.

Artikuluaren hasieratik jaurti zuen gordin-gordin Arestik arazoari 

buruz zuen konbentzimendua, hau da, Etxebarriko San Antonio auzoan bizi 

ziren erdaldunen haurrak euskal eskola batera bultzatu eta obligatzea 

deretxoaren kontrako bidegabe bat zela. Aurrerago, berriz, Xexux Alonso 

Montero idazle galiziarraren iritzia zekarren: "Llegamos al convencimiento 

de que Bilbao es una ciudad castellana, y podemos empezar a comprender 

el problema vasco". Arestik arrazoia ematen dio, erantsiz Bilbao, Etxeberri 

eta Barakaldo erdal herriak zirela. Gauzak horrela, planteamendu horren 

aurrean posizionamendu bat hartuaz amaitzen du: "Baina kale-arte honetan
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dauden erdaldunentzat euskal eskolak zabaltzea, eta bertara erdaldun 

kumeak bortxatu eta behartzea, hori faszismoa da.” Hori gertatu baino 

lehen, nahiago zuela berak uko egin euskaltzaletasun eta aberri 

halamoduzko guztiei, Zerako Argia aldizkariaren hurrengo alean, Arestiren 

tesia onartzen zuen artikulu bat argitaratu zen; T. Trifoik sinatutako 

artikuluaren izenburua da hemen interesatzen zaiguna, Arestirenari buelta 

emanez, "Bilbaoko Euskal herritik" izenburuajarri baitzion.

5.4.3. Begiarmen eta Aresti

"Bilbaoko erdal herritik" eta ondorengo artikuluen iruzkina eta 

gogoeta eskaintzen du Begiarmenek Sei idazle plazara (1974) liburuan. 

Urte berean, eta berak piztu zuen aztoramenduan ordena pixka bat sartuaz, 

honela mintzatu zen Aresti:

"Nire kontra azken bolada honetan libratu den kanpaña nekagarri 
honetan, aurpegira bota didate adiskide eta etsaiek, esku batekoek eta 
bestekoek, gure herritasunaren kontzeptu linguistiko bat daukadala.

Esku batekoak (marxistak) barkatu egiten didate bekatutxo hau. 
Pentsatuko dute azken hitz batean, hizkuntza eta berekin dakarzkien 
gainerako fenomenoak (etnia, folklorea, e.a.), supra-estruktura hutsak 
direla.

Beste eskukoek (nazionalistak), berriz, ez didate ezer barkatzen. Hoiek 
herritasunaren kontzeptu buijes bat dadukate. Haientzat, haien hitzak
dira integrazioa eta integridadea." (Aresti 10, 1986: 201)

Euskal Literatura-72 liburuan Malgizon-en abenturismoa lana 

argitaratu zuen Arestik. Malgizona, noski, Aresti bera zen; bere buruari 

ezartzen zion titulu hori, bere aurka urduri eta zalapartan zebiltzan
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euskaldimen aurrejuzkuari neurria hartuz, "Malgizon"en artikuluan sakondu 

besterik ez zuen egiten, jada 1967an gaizto eta gatazkatsu bihurtu zitzaion 

euskera, marxismoa eta nazionalismoaren auzia. Honela dio 1973ko artikulu 

batean:

"Españolista omen naiz, eta hori bekatu omen da Euskal-Herrian. Hala 
baitabiltza Euskal Herriko asto guztiak arrantzaka: Aresti, puta-semea, 
espaflolista, marikoia, marxista, faltsoa!" (Aresti 10, 1986: 226)

Marxismoa eta espainolismoa adar bereko emaitzak bailiran 

hitzegiteko ohitura zabaltzen ari zen unea da 1973koa. Jada 1969an gertatu 

zen ETAren VI. asanbladaren etendura... Baina, kontuak kontu, eta 

gertaerak gertaera, auzia honako hau zen:

"Eta jente asko ez da kontuan erortzen, ez dute ongi konprenitzen, eta 
guztiaren buruan gauza bakar batekin gelditzen dira: Euskaldun 
gaiztoak garela." (ibidem)

Juan San Martinek bere iritzia eman zuen Begiarmenen liburuari

buruz:

"Arestiren kontra nabarmenago agertzen da —ganora gutiko 
salakuntza—, Autore honen (Aresti) bizitza giroa behar bezala ez 
aztertzetik sortuak, noski. Bilbon, Bilboko gizona, euskaltzale, 
euskaldun-berri eta Iangilerriaren alde, klase borrokak kezkaturik. Eta
bereizakeragogoanhartuta..." (Zelaieta, 1976: 148).

J. Azurmendiren iritzia ere antzeratsua zen. Arestiren poesiako 

gizonaren tankera politiko-ideologikoari ere ez da zail antzematea: "oso

235



ezaguna dugu, harako ideologia batetik, Begiarmenek inportantzia handia 

ematen diola horri, dirudi,11109

Ramon Saizarbitoriak ere, Euskal Harria poema liburua gogoan, 

antzeratsu ikusi zuen gatazka:

"Izan ere, Arestiren poemak konprenitzeko, euskal ghetotik espulsatua 
behar da izan, edo zenbait lillura utzi beharra. Hitz batean: 
Errealitateari aurpegia eman beharra.

Euskal Harria ez da Harri eia Herritm zatia, oso da ezberdina, Harri 
eta Herri abstraktuagoa aurkitzen dut, politagoa, lehen bertsotik 
azkeneraino euskaldun garbia (abstraktuagoa). Blas de Oteroren usaia 
zuen. Nola kendu zezakean Oteroren usaia bere bertsoetatik, gizona 
eta bere poesia ain ondo ezagutzen zituen poetak? Oroitu zaitezte Beti 
esanen dut egia poemataz.

Euskal Harriavm sonetoak ez dute (nola izan behar dute?) euskal 
kutsu astarrenik ere." (Zeruko Argia, 1967-IX-24, 7)

Zelaietak Arestiri buruz idatzi zuen liburaak jasotzen duen bezala, 

"Juanitok" (San Martinek) esate baterako, "etor hadi euskal herrietara"110 

esaten zioten. Baina ez zen horrelakorik gertatuko. Aresti luziditate guztiaz 

gorpuzten zen bere infemuko egoerarekin, eta egunetik egunera sofiitu 

behar izaten zuen, nola bere ingumkoek —senide, adiskide eta ezagunak—, 

bera euskara lantzen, liburuak prestatzen, hitzaldiak ematen, akademiako 

batzarretara joaten eta enbata guztiak pairatzen zituen bitartean, haiek 

ingelesa eta karrerak egiten zituzten, haziendaz eta diruz profitatzeko... eta

109 J. Azurmendi: "Adan, 1975: azterketa saio bat", Adanen poema amaigabea, 
Donostia, Lur, 1976, 97.

'• 110 R. Saizarbitoriaren ahotik dakit, ez zuela Donostia aldean, esate baterako, gehiegi
agoantatzen. Berehala desagertzen zela, ihes egiten zuela, Bilbo aldera.
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hauen artean zenbat 'euskaldun garbi’! Gabriel mintzen zuena gizon hori 

zen, ahoz euskaltzalea agertu eta praktikan a-euskalduna zen doilorra" 

(Zelaieta, 1976: 152).

K. Mitxelena izan zen, ohi zuen bezala, zentzu eta konprentsio 

handiz idatzi zuena:

"Zer zen, gainera, hain mingarririk haren iritzietan (ez hark maiz edo 
maizegi egotzi ohi zituen hitz latzetan), jendea, nahiz minbera izan, 
horrenbestetaraino asalda zedin? Eztabaida sorburu izan zitekeen iritzi 
horien funtsa ez dut nik beste zenbaitek ikusten duen auzian aurkitzen. 
Ber-berezko kezka propioak bazituen, noski, guztiok bezala: orobat 
maiz oihuzkatzen zituen politika bideak ere. Horretaz aurrerakoan 
dago, ordea, istilurik larriena: Arestik gurekin eta bere buruarekin 
zeraman borroka Bilbo erdaldunduan oraindik ito ez den euskal 
kontzientziarena zen. Guztiok baikara, ez Aresti eta Bilbotarrak 
bakarrik, erdal-euskaldunak, onenean ere, euskal-erdaldunak ez bagara. 
Bina arima ditugu gehienek... (...) Eta egunen batean euskaldun huts 
(ez hain huts, haatik, dugun eta dukegun munduan) bihurtuko bagara 
ere euskotar guztiok, etorkizun lainotsuan dago bihurrera hori. Ez 
zigun besterik erakutsi Arestik bere erdal herritik, Euskal herriaren 
eremuetan aurkitzen denErdal herri horretatik... (...) Eta egoera horren 
atsekabea ez zuen Arestik asmatu, bere baitan sofritu zuen eta berak 
sofritzeaz gainera, soraioei sofiieraziz."111

111 Gabriel Aresti eta Egan, in Euskal Idazlan guztiak V, K. Mitxelena, Euskal 
Editoreen Elkartea, 1988, 135-136.
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6,- ARESTIETA BILBO

Harri eta Herriko elkarlanerako aldarriaz sobera hitzegin dugu. 

Euskal Harriaren sasoian ere borondatetsu agertzen zaigu Aresti, baina 

ideologiaren arrastoak norabide zehatz batetik darama:

"Honela jarraitu behar dugu beti aurrera, zuek eta guk, esku batekook 
eta beste eskukook, euskaldun guztion gure aberri iiunaren mesedean. 
Egin gaitezen anai, egin gaitezen berdin, eta honela, egun batean, hurbil 
dagoen egun pozgarri batean, libre izanen gera. Bai, euskararen 
inguruan bil gaitezen euskaldun guztiak, eta modu honetan laster 
etorriko zaigu hodeirik eta ekaicik gabeko egun guztion deseo eta 
espero duguna. Baina kontuz! Euskaldunak izan baino lehen, gizonak 
izan behar dugu, eta gizonaren izena merezi ez duen gizona, hori, 
ahotik agin ustel bat bezala, edokia, kendua, arrankatua, jaurtikia eta 
botea izanen da. Ibarrolari airea kendu ziotenek, niri ogia kendu 
didatenek, gure artean ez dadukate Iekurik. Madarikatuak izanen dira 
orain formacen hasi geran etorkizuneko euskal gizartetik, gure aitaren 
exetik. Aitaren exea haiengandik defenditu behar dugu batez ere. (...) 
Batez ere abertzale diru-zaleengandik, aberax jainkoak 
gabekoengandik eta eliz-gizon kristoren exaiengandik defendituko dut 
nire aitaren exea, hoiek eman baidigute aberri ilun eta triste bat, poetak 
kontadurian eta pintoreak garcelan gilzapetu nahi baigaituzte. (...) Nik 
hica ukacen diet, eta haiek ogia ukacen didate, Ni goseak nago, baina 
haiekmutu." (Aresti 10, 1986: 68/69)

1968an Bilbon eman zuen hitzaldian, literatura hizpide, betiko ildotik 

abiatzen da, benetako eta egiazko Euskal Herri erreal bat aldarrikatuz 

alegia, eta oraindik ez den Euskal Herri hori herri literaturan aurkitu zuen:

"'El bertsolari' nos dio su euskera sin prejuicios, valido para cualquier 
circunstancia de la vida, una lengua fresca, hermosa, calida y expresiva.
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No era una lengua culta, pero la aderezamos con todos los ornamentos 
que ia cultura universal nos ofrecia, con todas las enseñanzas que los 
linguistas del mundo entero nos donaron en sus estudios sobre nuestra 
lengua madre, la incorporamos a todas las riquezas que encontramos 
en toda nuestra vieja literatura, y hemos hecho de ella la mejor lengua 
dei mundo. (...) Ya se que el camino esta todavia a medio andar, que 
apenas estan recien echados los cimientos de la casa que hemos 
empezado a edificar." (ib., 105)

Hara zer zioen Harri eta Herri argitaratu eta handik urte batera 

euskaldunon kultura maila hizpide zuelarik:

Bilbaogatik kexatzeaz ez naiz inoiz kantzatzen. Euskaldunak erri 
pragmatikoa gera, ekonomiazko ametsak gustatzen zaizkigu, eta nekez 
izan baldin bada ere Bidasoatik Somorrostrora indutri-konpleju bat 
muntatu dugu edo dute. Hemen bakarrik baloratzen da dirutan persona 
baten balioa. Ze inporta dio inori nire komedien espirituzko balioak? ... 
Beti galdetzen didate: Zeinbat irabazi duzu? Zer atera duzu? Gainerakoak 
ez du ardura. Zenbaitek pentsatuko dute Jaunaren heriotzaren misterio 
sakratuan? Zenbaitek sentituko dute haren pasioa? Egia esateko Gure 
negozioetan arduratzen gara, mundu honetan bizi gara eskuekin ukitzen 
diren gauzak maitatuz eta deseatuz, eta gure sudurraren aurrean dagoena 
besterik ikusten eta ikusi nahi eztugu. Hemendik sortzen da gure kultura- 
falta. Jendeak ez ditu dirua ematen duten karrerak baino estudiatu nahi eta 
horregatik maite dugu Loroño Unamuno baino gehiago." (Zeruko Argia, 
1965-111-28, 3 / 1965-IV-ll, 7)

"Euskal arraza merkeko eta erdal bihotzeko dirudun eta handikien 

dollorkeria salatuz", ikusi zuen X. Gereñok 1968an. Arestik berak (Zelaieta, 

1976: 156) esaten zuen moduan, "Bilbo ez zen inoiz ona izan artistentzat, 

bai ordea politikari eta ekonomistentzat".

239



Hala ere, badago zerbait Arestirengan, Bilboko zulotik ihes egiten 

uzten ez diona, Eta Bilbo esaten dudanean, utopia, ilusio eta esperantza 

guztien ukazio ere baden bizilekuaz ari naiz ("Hau ez da utopia", E.H., 23). 

Arestik ez zuen hartueman gozorik bizi izan bere Bilborekin. Harri eta 

Herrin, oraindik poeta umore eta sasoi onean egonik, ez du erabat 

baztertuko; horixe izango da aldarte oneko euskaldun berri baten bizilekua, 

jende kanpotarra eta hirira lan bila etorritako baserritar askoren bizileku 

amankomuna. Harrigama da nola eduki zezakeen Arestik hain animo 

handia, nola egin zezakeen, berak egin zuen moduan, euskararen alde, non 

eta Bilbon, euskararentzako desertu bat baino ez zen hirian. Maiz pentsatu 

izan dut egon behar duela, nahitaez, ihes egiten didan mekanismo 

sikologikoren bat Arestiren kasu hori ulertzeko, hain harro, hain sasoitsu, 

hain animoso non eta desertuan! Beharbada, hortixe heldu beharko genioke 

San Juan Bautistarekin izan zuen idilioaren hariari: "Ego vox clamantis in 

deserto" (Joane, I, 23) (Aresti 1, 1986: 24). Profetak gora eta Jesukristo 

behera, ez dago ez beste poetarik, ez idazlerik, Orixe bera ere ez, halako 

marmar biblikoan jardun zuenik. Ez dago dudarik ezbeharrean eta egoera 

zailetan hazi egiten zela Aresti. Ez dago dudarik, ezta ere, inozentzia indar 

harrigairia ere behar zuela hark jardun zuen moduan jarduteko: Maldan 

beheran, Jerusalen-Babilonia-Bilbo bekatarira jaitsi eta euskara "dontzeila" 

(Miren) hankapean zebilen murruaren aurka ate joka "konberti zaitezte" 

aldarrika aritzeko. Edo, beharbada, gihar sikologikoek egoera larri horixe 

behar-beharrezkoa dute behar adinako indar-esperantza argiz homitzeko. 

Profeta zahar guztiek bizi izan dute beren basamortu sasoia, argia agertu 

aurretik. Horretan ere izan zuen Unamunoren antzik. Aresti ez zen erraz 

desesperantzan eta desilusioan eroriko (Juaristi, 1987b: 119), Zaratustra eta

Kristoren irtenbideak bazterrean utzirik, aurkituko dute haren indar iturriek
i

240



beste norabiderik: nekaldi berria iraultza duen Jesukristo bat asmatu zuen, 

Kristo eta Lenin elkarlanean.

Ibilbide luze horretan, baina, Bilbo erraldoia izan zuen aurrez aurre; 

eta hango kale-eztarri ugaiietan galdu ziren poetaren aldarri eta antsiak; 

poetaren gorputza Bilboko kale horietan zebilen bitartean, haren arima 

Arantzazu, Gorbeia eta Arraten gora. Arestik ezin izan zuen inoiz zeharo 

hautsi ohiturazko nobelatik gerraurreko tradizioraino eta areago iraun zuen 

imajinarioaren antolamendurik: GOIALDEA (mendi tantaiak, euskara 

garbia, eguzki betea, zeru hurbila, tovaritx...) eta BEHALDEA ("Bilboko 

kaleak, osin ilun... zorritasunez kutsa litekeen infemu basatza horretan, non 

aingeraen arimak ere likistuko liratekeen unea, deabru guztien paradisua; 

moeta guztietako makur, bizio eta bekatuak, karitate eta krimenaren kale 

itsusiak: lur usteldua", diruaren tiraniapean dirauen infemua).

Poetaren bame idearioan bi kezka ziren nagusi: euskararen galera eta 

burgesia diruzalea. Goialdea bi kezka horietaz libro izango da, "Axularren 

begia Gorbeian" (H.H., 60) baitago: goialdea Axularren itzalpean bizi den 

erresuma da. Behealdea, berriz, diruaren erresuma lohia eta gazteleratutako 

hispanidadea. Bi kezka horiek, hala ere, badute zerikusirik beren artean; 

erreparatu, bestela, Arestiren heteronimoetako batek, Aiorabidek112 alegia,

112 ”... Sagarminagak dioskun bezala, seirogei urte lehenago, euskaldun baserritarren 
geziekin eta baleztekin zebiltzan hirietako kaleetatik eta baserrietako solo artean, Eta zer dago 
gauza libreagorik harmetan dagoen herri bat baizik? (Gatzaren matxinada dela eta: ordurarte ez 
zen fuero idatzirik gure artean). Orduan kendu zizkiguten harmak, Orduan eman zizkiguten 
Fueroak. Orduan hasi zen gure Maldan-Behera, egoera triste eta larri honetara heldu arte, non ez 
dakigun euskaldunen izenak zer esan nahi duen ere ... Aiorabide etorri zen herriaren buruan, 
hura zen herri sanoa, eta hura zen Aiorabide buruzagi braboa.

(...) Muerto Aiorabide la historia vasca es un largo desvanecimiento hasta las guerra 
carlxstas, que en nuestro caso marcan el hito del paso a la edad contemporanea" (Aresti 10, 1986: 
90).

241



Bilboko burges txikien aurka edukitako borrokari: burgesia horrexek113 utzi 

zuen itotzen euskara.114

Egoera horretatik irteteko modu bakarra iraultza izango da 

Arestirentzat: euskararekin batera giza ohorea ere salbatu. Arestiren 

konpromezua maila berekoa al da bi eskakizun horiei dagokienez? Baietz 

dirudi, 1966an Hemanin Arestik eman zuen hitzaldiari erreparatzen

badiogu:

"Azken fin batean, heraengo estrukturak aldacen ez diren bitartean, 
biok izanen gara euskalzale; baina beharbada hura, nire lagun hori, 
okasioa hola suertatzen baldin bada, hura izanen da patroi, eta ni 
jomalekoa; hura aberax eta ni pobre; hura burges eta ni proletario...” 
(G. Aresti, 10, 1986: 91)

Ikus daiteke hor, ezkutuka ibili gabe, zein garbi jarri dizkigun mahai 

gainean bere poematikaren programa eta mandatua. Eta bere armak ere 

erakutsiko dizkigu:

"Herri hau apurtuko nuke, ea horreia itoginaren (burgesia) azpitik 
salbacen dudan, irudicen baizait askotan beira fin bat dela, kristal mehe 
bat, bibolin baten bibrazioak apurtuko lukeena. Askotan ez dakit zer 
den nire poesia: mailu bat ala biola bat." (ibidem)

Seguru poetaren umorearen arabera dela hori. Baina programa horixe 

dela medio, eta poetaren bame-zatidura hori iraultzaren igurtziz gozatu zain,

113 "Diraagatik trahizionatu zuen herria. Eta honela hasi zen bipera-kasta hori, suge 
klase hori, euskaldun burges edo aberaxen kasta higumgarria" (ib., 91).

114 ''Gure leinua galeen doa. Euskera util bat ez dute nahi (euskal burgesia). 
Deskomekatzen gaituzte. Agoni-puntu batean gaude, Euskera harri bat da. Asko maitatzen dut 
Euskal Herria" (ibidem).
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Arestiren bizitza ez zen atsegina izan. Bere umore osasuntsuak eta, sarri, 

ironiak asko iagundu bazion ere, ez zen nahikoa bere bame-lanturu eta 

garrasi asegaitza estaltzeko adinakoa. Batetik ideologia, bestetik 

sentimendua; batean eguneroko bizimodua, bestean egoera animikoa; 

ideologikoki problemarik sortu beharko ez liokeen ziutatea, ziutatea ez baita 

problema izan marxismoarentzat, Arestirentzat jasan ezinezko "zimaurtegia" 

zen, Bilboko infemu zikin hori pintatzeko orduan, lagun izan zuen T.S. 

Elioten Londoneko infemu ttikiaren iruditeria, Dante bame, jakina. Eta 

horixe da poetaren "etxe" fisikoa eta familia erroturik dauzkan ingurune 

zimaurtsua;

"Zuri
Espainiako andrea
zimaurretan aurkitutako lili apala." (E.H., 7)

Beste muturrean dago, berriz, bere ametsaren eta euskararen utopia: 

goialdea. Ez dut uste goialde hori Arantzazura, Arratera eta Gorbeiara soilik 

zabaltzen denik; nire irudipenean, izen horiek metonimia maila batean 

ulertu beharko lirateke. Euskal Herriak aspaldidanik bizi izan duen pasadizo 

baten beste kapitulu bat baino ez da Arestirenean: Lur laua kapitalaren 

aurka. Historikoki borroka horren sorrera eta abiapuntu historikoa burgesia 

sortu berrian ikusi zuen Arestik. Dirua zuen deabru.

Arestiren bizitza ere halaxe joan zen, errealitate eta ametsaren artean, 

errealitatearen eta utopiaren artean; ba ote da, hala ere, poetarik 

modemitatean, bestelakorik ezagutu duenik? Arestiren "etxea" edozeinena 

bezain konkretua izanda ere, amestu zuenaren defentsa amorratu eta 

kixotezkoa eskaini zigun. Utopiaren ukazioa zen Bilboko kartzelatik irten
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eta Mundaka aldeko amasa behar-beharrezkoa omen zuen. Han, Izarorekm 

aurrez aurre, Taurideko Ifigenia bailitzan, itsasbazterrak oparitzen zizkion 

uhinen xuxurlan, bere ametsaren hurbiltasun gertuagoa bizi bide zuen 

poetak. Uhinekin batera erretxinolaren kanta ere jaso zuen Arestik: ez ote 

zen hori poetak hain gertutik jarraitu zuen Elioten poema famatuko 

Filomelaren kantu etemala? Bai baitago hemen ere, Ovidiok Metamorfosiak 

izeneko bere libum ospetsuan kontatzen digun bi alaba zituen aitaren 

istorioaren oihartzunik. Halakorik izatekotan, Ovidiorenean ez bezala, gure 

poeta ziztu bizian abiatuko da itsas-hegitik Bilboko zulora bere alaben 

noblezia eta etxeko ohorea babesteko gertu:

"ez haiz prostitudiko, Nerea, trumoiaren
eta ihorzirina garbiaren alaba noblea

Nere habea. Hi; nere harea, Hi, nere Aresti 
Ni hire miresle. Ni hire aita iluna." (E.H., 112)

Hantxe baititu bere

"Espainiako andrea
nire aitaren etxearen habea." (E.H., 7)

Eta, egia esan,

"nik ez dakit, bada, zer dudan, ez, maiteago; gure lurra 
edo
nire alabak,"115 (H.H., 112)

115 "Ez, aita batek /  ezin dezake /  guruce batetik /  bizicerik /  eman" (E.H., 34).
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eta alaba horiei eskainiko zien Arestik gazteleraz, eta sonetoetan, poetak 

inoiz idatzi zituen bertsorik hunkigarrienak:

"Si estas lejos de tus hijas 
Aresti
tu corazon esta triste; 
son ei poema mas bello 
Aresti
que tu jamas escribiste..." ("Azken Harria", Obra Guziiak,

1976: 392)

Arestik beti eraman zuen bere bamean euskal lurraren —egiazko 

Euskal Herriaren— eta Bilbo gaztelenikoaren arteko etendura. Bera izan 

zen, euskara kontuetan Iehena izan ez arren, euskara minak dramatismo 

puntu larri horretaraino ahotsa modularazi zion poeta bilbotar handiena. 

Euskararen umezurtzia inork baino haragituago bizi izan zuen Arestik; eta, 

bere alboan, gipuzkoarrak euskararen solo propialean bizi nonbait. Poetak, 

berriz, ezin aurkitu Bilbon euskal solorik. Bilbotik kanpora nork jakin. Eta 

zertarako abertzaletasun gazteleratu bat? Utikan halakorik. Horixe da 

Arestiren marmar etengabean igartzen dudan lantura isila, haren ondoez eta 

arrenkurak klabe horretantxe entendi daitezke.

Iñaki Beobide 
Jose Luis Alvarez-i 
Xabier Lete-ri 
eta gainerakoei.

Herri honek niri 
ez daut ezer eman 
eta
ezer hartu badiot
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koplaren bat,
(...)

ditxoren bat»

(.. .)

aginka eta atzaparka diot hartu.

Herri honi 
neurk, honek, 
dena (naizena) 
eman diot, 
eta
ezer ukatu badiot, 

neure hazia,
(erdal hildoan erein behar ukan nuena) 
poema haik,
(La voz, Nerea ante el Futuro, Patria Oscura...) 
neure pentsaera,
(Karl Marx),
nekez eta ezinbestean diot ukatu.

Beste batzuoi, berriz,
herri honek
dena eman dautzue,

hizkuntza
(edo haren zatixka bat) 
bizibidea
(euskararen gaitik alokairuak) 
eta zuek trukean 
ez duzue ukan
zer eman. (Azken Harria, L. Haranburu Altuna, 1980, 84-86)

Saiatuko da poeta barne etendura horri aurre egiten, baina poetaren 

ahaleginak ezinaren hormaren kontra apurtuko dira. Harrez gero kontraesan
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ideologiko eta sentimentalak, kontraesanik izatekotan, "ezin humanoago" 

horretantxe ulertu behar.

7.- AITAREN ETXEA

Poeta hil aurreko eta ondorengo urteetako "espainolismo" eta antzeko 

deskalifikazioak ere garai hartako giza dinamikaren bametik ezin atera. J. 

Azurmendik airazoi osoz esan ohi du ez dagoela Aresti ulertzerik bizi izan 

zuen garaia alde batera utzirik. Areago esaten zuen, 60-70 urte epe horrek 

sortu eta jantzitako poeta izan genuela. Eta ezin uka halakorik ere. Arestiri 

erraza gertatu zitzaion hautapena "Amerikarren eta Hitleren" kontra 

oihukatzen jardun zuen bitartean; ez hainbeste, urteen igarotze nahas eta 

bihurrietatik bidezidor klaro eta tinko baten arrastoari eutsi beharra iritsi 

zenean. Ur uharretatik ur-bizira igarotzean Arestik ez zuen norabiderik 

aldatu, ez zuen maileguzko ontzirik onartu; bera izaki "Kapitain Pilotu":

"Nik
Kapitain pilotu 
honek
ez nuen inoiz abandonatu 
hondacen zen ontzia 
eta orain
etxe zaharraren teilatuaren
azpian
iraunen dut.
Latin itsasora atera gabe 
sutan erreta
hilcen banaiz ere." (E.H., 211-213)

Arestik berean jardun zuen, bere imajinario biblikoaren iruditeriari
i

maileguan hartu eta herriaren geroari berea exijituz:

247



"Etorkizuneko Euskal Herri horretan geuk ere nahi dugu gure partea; 
zeinbat tokatuko zaigu zortean, agian lau harri, hiru ezki eta bost urki. 
Guti baldin bada ere, lau harriok, hiru ezkiok eta bost urkiok geuretzat 
nahi ukanen ditugu, eta inori ere, ez ezeren izenean eta ez Jainkoren ez 
aberriren aitzakian, ez dizkiogu inola eta inondik ere lapurtzen utziko. 
Euskadiren libertatea, Euskaldunen libertatea erran nahi du eta ez jabe- 
aldaketa soil eta huts bat. Euskaldun langileak kontsolamendu 
barregarria edukiko du, baldin bere explotadorearen 
euskalduntasunarekin kontsolatzen bada." (Aresti 10, 1986: 110)

Bazekien euskaldun burgesak eta euskaldun proletarioak ezin zutela 

helburu bera izan, eta horrexegatik esaten zuen Arestik:

''Ontzi ber batean elkarrekin enbarkaturik ba gaude, egin dezagun 
elkarrekilako biziera hau eramangarria behintzat." (ib., 11)

Arestik 1972an zioen hori guztia. Konpara Harri eta Herrin agertzen 

zitzaigun herrigintzaren aldeko poeta sutsu eta animosoa zertara etorri den. 

Izan ere, goragoko herrigintzaren arrasto ortodoxoenetik halabeharrez 

aldendua —68tik aurrera gertatu zen hori— Arestiren poesia ikusi berri 

dugun Noe biblikoaren untzia bailitzan, bere Meli, bere alaba eta bere 

arrenkuretan bildu zen. 1967tik aurrera polemikan gordin, ideologiaz gorri 

eta poesian lagunen lagun —gogoratu bestela Rikardo Arregi eta Tx. 

Etxebarrietaren omenez idatzitako bertsoak— eta injustiziaren aurrean ere 

lehen bezain ozen oihukatzen jarraitu arren, ez zuen iragan urteetako belarri 

emerik aurkitu. Arestiren poesia sasoia ahitzen ari zen, eta garai berriak 

haren kontra agintzen zuen. Eta, derrigorrez, garai berriek urratutako 

arrastoa estuegia iruditu behar Arestiri; izan ere, "euskalduntasunak / bere 

mugak ditu", baina belaunaldi berrien "pathos"a ez zegoen inongo eta
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inoren mugetan erreparatzeko, nahiz eta Aresti izan horrelakorik 

aldarrikatzen zuena. Zer egin Euskadin bizi ziren galiziarrei beren hizkuntza 

ere irakatsi behar zitzaiela eskatzen zuenarekin? Edo, kanta ezagunak zioen 

moduan, "bidean eroritako laguna" zein zen bereizteko lanak zituenarekin? 

Jakina, esan berri dugunaren haritik, 1967tik aurrera ETAren bamean 

gertatu ziren zatiketen berri eta zergatiak argitzera jarri beharko genuke, 

baina hau ez da lekurik egokiena horretarako. Arestik zioenean: "asko 

maitatzen dut euskera; asko maitatzen dut nire sorterria, baina are gehiago 

gizonaren dignidadea" (ib., 198), haren euskalduntasunaren mugak

seinalatuz, Arestik berak aukeratutako marxismoaren ildo ortodoxoena ere 

agerian uzten digu; eta halakoari Telesfororenak, ETArenak eta abar, burges 

ttikiaren abertzaletasunaren agerpen soilak iruditu behar derrigor.

Azurmendiren interpretazioarekin modu zabal batean ados egonik 

ere, ñabardura batzuk aipatu beharrean aurkitzen naiz, Eta fiabardurak 

honelakoak izan daitezke: bai, "Aitaren etxea" Aresti bera eta bere familia 

da, baina ez bakarrik hori, horratio! Lehen, gorago aipatu dugun "erabateko 

konkretutasun" batean errenditu nahian dihardu orain ere Azurmendik, eta 

ez da konturatzen horrela poesia itobidean jartzen ari dela. Ez baitago 

jeneralizazio edo abstrakzio mailarako saltoa ukaturik, poesia edo 

literaturatzat har daitekeen tramazo linguistikorik! Hain jeneralizazio 

hutsera errenditutako poesia ito egiten da. Inoiz ere ez luke lortuko "Nire 

aitaren etxea"k lortu eta oraindik orain har dezakeen konnotazio 

sinbolikorik. Hori da bata. Bestea da, gorago jada aipatua utzi dudana: 

Azurmendik esaten duenarekin ados egonda ere, ez zait iruditzen nahikoa 

esaten duenik; konplexuagoa baita, zentzu tradizionala ezezik, esentzialista 

ere baden ikuspegi hori ezin baita bereizi ikuspegi historikotik, alegia, 

etorkizunaren ispiluak islan dakarkion gizarte eta aberri gerokoarekin. Bi
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ikuspegiak nahasita daude Arestirengan: iruditeria arkeologiko zahar guztia 

darabil etorkizunaz hitzegiteko. Tradizioa eta Historia batera. Eta nola liteke 

hori? Lehenengoak iruditeria jarriko baitu eta besteak marxismoa eta 

ideologia.

Hara zer dioen, honen guztiaren inguruan Joxe Azurmendik:

"Mundu guztiak ezagutzen du Nie aitaren etxea. Hasteko: oraindik ere 
jende askok ipintzen du etxean familiaren (deituraren) eskudoa, 
egurrean edo eginda. Ikusiko zenituzten horrelakoak. Beno, bada. 
Beste noizpait ere esanda nago, Aresti nahikoa moral estukoa izan zela. 
Haren familiaren kontzeptua, nik ezagutu nuenean behintzat, oso 
tradizionala zen. (...) esan nahi dudana da, Gabrielentzat bere 
familiaren kontzeptua oso intimoa zela, kasik erlijiosoa, sakratua, 
euskal tradizio batean izan den eran. Famifia da (etxea, hobe) 
ohorearen eta nortasunaren sustraia. Familiak ematen digu izena 
(Aresti), eta, 'gizonak duen ondarea/espezifiko/bakarra/haren izena/da.' 
(II, 444)

"Gabriel oso Aresti sentitzen zen, eta deitura (= arraza) garbiaren 
zorakeria galdu omen zuenean ere, bere Arestiartasunaren harrotasuna 
(deitura: etxea, leinua) ez zuen inoiz galdu: aitaren etxekoa sentitzen 
zen, hots, noble, odol garbiko (zentzu ez arrazista batean), sustrai 
zahar sakon eta jatorreko, Aresti izenarekin eta euskal haritzarekin 
erlaziozko hitz-jokoak egitea gustatzen zitzaion. "Trumoiaren eta 
iharzirina garbiaren alaba noblea", esaten zion alaba Nereari soneto 
batean (II, 132). Arestiar bat ez da edozer gauza (...) Familiaren 
armarria, familiaren izena, deitura, barren-barrenerainoko 
sentimenduak zituen: 'Pentsatzen dut nire izena/nire izana dela' (I, 458; 
ik. II, 118) Harro zegoen Aresti izateaz CNire grazia Aresti da ta'); 
aitaren etxeaz. Eta horrek obligazio altu batzuez betetzen zuela, 
destino bat ezartzen ziola, sentitzen zuen, klanaren moira greko batek 
bezala.
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Aitaren etxea (Arestia) da arbasoen sustraiak, Foru santua eta Bizkaiko 
lurra, Nafarroako haritza, historia eta tradizioa, Euskal Herri zaharra, 
euskara:

"Ni bizi naizen etxea 
hain da zaharra,,,
Euskala mendietako 
lehendabiziko herriaz 
zen iabratu;
aurreneko nafar haricez 
zicaizkion ebaki 
habeak;
Kantabriako lurretik 
ateratako buztinaz 
egositako
estreiniako teiilez eta adreiluez 
zuen estaldu." (II, 24)

Arestiren etxea, gero, Aresti bera da (bere aitatasuna nola ulertzen 
zuen ikusi behar da, leinuaren korrontean) eta bere familia, askazia 
(Arestik berak "prole" itzultzen duena; I, 468). "Nere habea... Hi nire 
Aresti", esango dio alabari (II, 132) (1985: 20-21)

Blas de Oterok harria zulatu eta bere bihotzetik Espainia berri bat 

berreskuratu nahi luke. Segum asko Gerrate Zibilarekin gainbehera etorri 

zen Espainiaren hondamendian aztarka dabil Espainia berriaren aldarria 

ahotan duela; izan ere, Espainia berri horren haziak edo sustraiak oraindik 

orain gainbehera etorritakoaren errautsetan baitaude.

Arestik ere, "Aitaren etxea"z mintzo zaigunean, ekar liezaguke 

gogora Gerrate Zibilarekin muskildu ezin izan zen arbolaren irudia; baina, 

aldi berean, etorkizunaz ere mintzo zaigu. Eta defentsa sutsu horretan
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iragana etorkizunarekin nahastuko da eta zentzu historikoa esentzialismo 

tradizionalistarekin.

MRE AITAREN ETXEA
DESAGRAVIO ANTE LAS RUINAS 

DE SABINETXE EN ALBIA

"Nire aitaren etxea "Y yo, Gabriel Aresti, en este dia,

defendituko dut. en que ya los piquetes han terminado

Otsoen kontra. su labor destructora, en que la casa

sikatearen kontra, durante tantos aflos deshonrada

lukureriaren kontra... (...) por la presencia vil de un babeante

Ni hilen naiz, gusano corrompido, vieja casa

nire arixna galduko da, de la que fue republica de Abando

nire askazia galduko da, en el Alfoz de Uribe, tierra llana..." (Aresti, 8; 136)

baina nire aitaren etxeak

iraunen du

zutik," (H.H., 44)
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III. ATALA

MITO BIBLIKOTIK HISTORIARA

1 MENDEBALEKO BITRADIZIO KULTURALAK

Kultura biblikoak Arestirengan izan duen pisua luke aztergai III. atal 

honek. Iturri biblikoez harago, Arestiren raundu ikuspegiaren eta 

ideologiaren muinean, Mendebale osoarena ere baden giza gogoaren oinarri 

sendoenetako bat dago: kristautasunaren eragina. Iturriak eta aipamenak 

azalekoak lirateke rnaila honetara iritsi ondoren, bameragotik datorren 

ikuspegia aintzat hartzera behartuta baikaude, hau da, giza mentalitate eta 

mundu ikuspegien oinarriak finkatzen dituzten printzipio iraunkor eta 

ezkutuagoak. Eta funtsean bi dira Mendebaleko giza gogo hori elikatu 

duten tradizio nagusiak: klasikoa (grekoa eta erromatarra) eta judu115- 

kristaua. Giza sofrimenduaren eredu mendebalearrak ere bi modu 

nagusietara errenditzen dira: Prometeoren mitoa eta Kristorena (Lowith, 

1958: 13). Lehenengoa errebelde bat, bigarrena Guztiahaltsuaren zerbitzari 

(ibidem).

115 Nahiz eta M. Ldwy-rentzat planteamendu orokorregia iruditu honako hau, gure 
ustetan abiapuntu ezin hobea da gure ikuspuntuaren zedarriak finkatzeko orduan:

"Parmi Ies soeiologues de la religion, Max Weber a ete probablement un des premiers a 
formuler l'hypotliese du caractere potentiellement rgvolutionnaire de Ia tradition religieuse du 
judaisme antique; dans la Bible le monde etait perçu comme ni £temel nl inmuable, mais 
comnme un produit historique destin£ A etre remplace par un ordre divine. Toute l'attitude 
envers la vie du judaisme biblique est determinee, selon Weber, par la conception d’une 
revolution fliture d'ordre politique et social sons Ia conduit de Dieu. II s’agit d'une hypothese 
profondement fcrtile, mais qui reste trop generale: elle ne permet pas de distinguer, dans 
l'ensemble het&oclite des doctrines revolutionnaires modemes, celles que peuvent avoir une 
;iffiniig reelle avec la tradition juive. Pour beaucoup d'auteurs (Max Scheler, Karl Lfivvith, 
Nikolai Berdaieff, etc.) —dont certains disciples de Max Weber—, c'est la pensee de Marx qui 
constitue typiquement l'expression secularisee du messianisme biblique" (1988: 22-23).
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Mundu klasikoareu116 mundu ikuspegia ziklikoa zen, joan-etorriaren 

gurpilean bizi den mundu aldakor eta, aldi berean, beti berbera agertzen 

zena, eguzkiaren eguneroko agertzearen eta etzatearen erritmoan bizi zena 

(Lowith, 1950: 14), urtaroen joan-etorri betierekoaz irudika eta egiazta 

zitekeena, Judutarren eta kristauen "pathos"ak, bame-ikuspegi eta 

pultsioak, Historiaren bide arrastoa grinatsua sortu zuen. Eta Historia suhar 

hori salbazioaren historia bat izan da beti (ibidem). Hara nola laburbiltzen 

duen ideia hori K. Lowith-ek:

"En este mundo intelectual, dominado por la racionalidad del cosmos 
no habia lugar para la significacion universal de un unico e 
incompatible acontecimiento historico. En cuanto al destino del 
hombre en la Historia, los griegos creyeron que este dispone de 
sobrados recursos para afrontar con elevacion de animo y serenidad de 
juicio cualquier situacion, pero de ahi no pasaron. Les interesaba 
primordialmente el logro del cosmos, no el Dios supremo, ni tampoco 
el significaco de la Historia (...). Para los pensadores griegos, una 
filosofia de la Historia resultaria un contrasentido. La Historia fue, para 
ellos una historia politica, y, como tal, materia de estudio para 
estadistas e historiadores. (Herodoto edo Tucidides, esate baterako). 
Para los judios y cristianos, por el contrario, Ia Historia fue 
primordialmente una historia de salvacion, y en cuanto tal, de interes 
propio para profetas,117 predicadores y maestros. La existencia misma

116 G. SANTAYANAk honako hau idatzi zuen Interpretaciones de poesia y  religion 
liburuan: "Porque, mientras el esquema del paganismo —y de todas las filosofias que buscaban 
racionalizar el paganismo—  era cosmico y estatico, el esquema de Ia cristiandad era hist6rico" 
(1993: 89).

117 "E1 concepto de la Historia es producto de la profecia. Lo que el intelectualismo 
griego no pudo alcanzar, lo ha conseguido la profecia. En la conciencia griega, la historia es 
equivalente a investigacion, a narracion, a conocimiento. Para los griegos, la Historia es algo que 
nosotros podemos conocer, porque constituye materia de hecho (factum), esto es, perteneciente al 
pasado. Por el contrario el profeta es un vidente, no un erudito. Su vision profetica ha originado 
que nuestro concepto de la Historia pertenezca en esencia al futuro. EI tiempo se considera 
primeramente como futuro, y este es el contenido primario de nuestro pensamiento historico. 
Para este nuevo futuro, el "Creador de Cielos y Tierras" no es suficiente. EI tiene que crear "un 
nuevd cielo y una nueva tierra", En esta transformacion va implicita la idea del progreso. En 
lugar de la edad dorada del pasado mitolotico, la verdadera existencia historica sobre la tierra 
esta constituida por un futuro escatologico" (Lowith, 1958: 34),
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de la filosofia de la Historia, y la busqueda de su significado, es debida 
a la historia de la salvacion; se origino de una fe en un fin ultimo." 
(Lowith, 1958: 15)

Beraz, judu-kristauen mundu ikuspegia ez da ziklilcoa, baizik eta 

lineala, hau da, hasiera eta amaiera duen historia118 bat, denboran zehar 

hasiera jakin bat eta bukaera garbia duen ibilera bat. Historia horren eredu 

handi eta benetakoa Biblia da.119 Biblia da Historia eredu horren Kode 

Nagusia.120 Dena den, hori hala gerta dadin honako baldintza honek ere 

gertatu behar du: "telos"a edo amaiera unea ezagutzea. Amaiera une 

horretatixe neurtzen da Historiaren zentzua, beraz etorkizun eskatologiko 

batez hitzegiten ari gara. Amaiera une horrexek baldintzatzen ditu mundu 

honetako ilusio eta esperantzak, eta etorkizunaren zentzua esperantza 

horretantxe fmkatzen da. Ez dago etorkizunik esperantzarik gabe (Lowith, 

1958: 16). Lowith-ek, El sentido de la Historia liburuan dioen bezala,

118 "Lo que distingue a los judfos de los demas pueblos del mundo antiguo era 
precisamente su actitud ante la historia y, de modo particular, ante su propia mision en la 
historia. Los judios fueron los unicos... que supieron unir su firme monoteismo con la 
inquebrantable conviccion de que eran el pueblo elegido del Dios unico" (Norman Cohn, 1993; 
18).

"E1 paradigma de la historia implicito en el canon biblico, que fue hecho explxcito por 
los primeros comentadores cristianos, exhibe diferencias radicales respecto de esas formas 
clasicas —diferencias que fueron fieles al pensamiento y la cultura postclasicos y al curso mismo 
de la historia— . Frente a Ios puntos de vista greco-romanos, el patron cristiano de la historia 
tiene estos atributos distintivos: es finito; tiene una trama claramente definida; es providencial; 
presenta bruscos cambios de direccion; y es simetrico" (Abrams, 1992: 26).

119 "La Biblia es un modelo conocido de historia. Comienza con el principio ("En el 
principio...") y termina con una vision del fin ("Amen, st, ven, Seflor Jesus"). EI primer libro es 
el Genesis, y el ultimo, el Apocalipsis. En terminos ideales, es una estructura enteramente 
concordante, con un fin en armonia con el medio, y un medio, con el principio y el fin." 
(Kermode, 1983: 18)

120 Abrams-en ideiak laburtuz, honela nioen Zirkuluaren hutsmina liburuan:
"Biblia da estraineko erromantikoentzat —alemanak eta ingelesak alegia— , hondorik 

gabeko harrobia. Berebiziko garrantzia izan zuen Bibliak haientzat; Blake-k, Wordsworth-ek, 
Coleridgek edo Novalisek hanLxe aurkitu zuten beren garaiak eskatzen zuen iraulketari 
erantzuteko eredua; hantxe Frantziako Iraultzaren ondorenak ekarritako egoera Mstoriko eta 
animikoari aurre egiteko Kode Berria: gizakiaren erorketa, erredentzioa eta 'paradisu birsortua' 
izan nahi lukeen lur berri baten mezua. Molde kristau eraberritu baten mezua, alegia. Bazekien 
zer esatcn zuen W. Blake poeta ingelesak Biblia 'Kode Nagusitzat' hartu zuenean. (...) Azken 
finean, poeta erromantiko nagusi horiek egin zutena zera izan zen Bibliatik jasotako molde eta 
ideia teologikoak garai berrietara egokitu eta moldatu" (Aldekoa, 1993: 10).
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profeta hebraitarren artean ammta da horrelako etorkizun mina, beren 

bizitzetan premia hori biziki sentitzeraino; ez da horrelakorik gertatzen 

grekoen artean. Konparazio batera, Isaias profeta eta Herodoto historialaria 

garaikideak izan ziren, bien idazlanak irakurri besterik ez dago bien arteko 

leize izugarriaz ohartzeko (Lowith, 1958: 18), Kristautasimaren eta 

kristautasunaren ondorengo Historiaren ikuspegia etorkizun diren gertaeren 

zain agertzen zaigula dio K. Lowith-ek, "historien" zentzu klasikoari iruzur 

eginez; izan ere, azken hauen helburua eguneko eta iraganeko gertaerei 

arreta jartzea baitzen. Greko eta erromatarrentzat iraganak behin eta berriz 

itzuli behar zuen eredua zen. Ikuspegi judutar eta kristauarentzat, ordea, 

iragana beti ere etorkizunaren promesa edo aieru bat bilakatzen da, Etorriko 

den haren zantzuak pilatzea edo biltzea litzateke historialariaren lana, 

"telos" jakin batetik begiratuz aurrezantzuak biltzea alegia (ibidem). Ezen, 

egia esan, esperantza suharrak hartaratuta badaki zein den amaiera, 

etorkizunaren epaia zein den badaki; hori horrela gerta dadin, aurrez gertatu 

beharrekoak —jada gertatuta baleude ere— biltzea baizik ez dagokio 

historialariari.

Beraz, bi tradizio fundatzaileren kumeak gara: tradizio ziklikoa eta 

tradizio eskatologikoa.121 Hara nola azaltzen digun Lowith-ek ikuspegi hori;

"E1 foturo es el verdadero foco de la Historia, siempre que la verdad
more en el cimiento religioso del Occidente cristiano, cuya conciencia

121 "Para los escritores del Antiguo Testamento, unicamente Dios podria revelar, por 
medio de los profetas, un futuro que es independiente de todo preterito acontecer, y que no puede 
ser deducido del mismo como natural consecuencia. De aqui que el cumplimiento de las 
profecias, tal como fiieron entendidas por los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, es 
enteramente diferente de la comprobacion de las predicciones concemientes a los 
acontecimientos historico-naturales. Aunque el futuro pueda ser definido por la voluntad divina, 
se determina por una voluntad personal y no por fatalidad, y  el hombre nunca puede preverlo, a 
menos que le sea revelado por Dios. Y ya que la fmal perfeccion del Destino hebreo y cristiano 
consiste en un fiituro escatologico, el resultado del cual depende de la fe del hombre y no de una 
Ley natural de la historia pragmatica, el sentimiento logico frente al futuro viene a ser de 
indecision ante Ia posibilidad de calcularlo teoricamente" (Lowith, 1958: 20).
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historica esta ciertamente determinada por una situacion escatologica, 
de Isaias a Marx, de San Agustin a Hegel y de Joachim a Schelling. La 
significacion de esta vision de un fm ultimo, como finis y telos, es que 
suministra un esquema de orden y significacion progresivos, un 
esquema que ha sido capaz de superar el miedo de los antiguos a la 
fatalidad y a la fortuna." (Lowith, 1958: 34)

Lowith-ek esango du teologia filosofia bilakatu zuela Hegelek. 

Kristautasuna zuela filosofari idealistak iturburu (i b 77). Kristorekiko 

fedea, Historiaren jaun eta *'logos"a, Historian zehar aletzen den izpiritu 

metafisikoan bihurtu zuen.122 Filosofaria bera ere ez zen ohartu egin zuen 

lanaren anbiguotasun sakonaz, teologiaren ondare sakratua filosofiaren 

eremu sekularizatura iragazi zuenean (ib., 87), edo, beste modu batera 

adieraziz, Jainkoaren erresuma munduaren Historia bilakatu zuenean 

(ibidem), G. Santayanak ere modu berean ikusi zuen erlijioaren eraginpean 

gertatutako Hegelen bilakaera historikoa:

"La religion de los hebreos, por otra parte, ha sido esencialmente 
historica y civica: su tema es el destino moral de Israel y las relaciones 
de Jehova con su pueblo. La cristiandad heredo este caracter historico: 
sus misterios ocurrieron en el tiempo. No solo la redencion del mundo 
sino tambien la vocacion y la santificadon del individuo eran 
progresivas. Y cuando los idealistas aiemanes trasladaron los habitos y 
problemas de la teoiogia cristiana a la region de la metafisica pura, los 
sistemas que concibieron siguieron siendo sistemas de evolucion. Dios 
se hacia manifiesto en el desarrollo de ias cosas. Porque la cristiandad 
habia hablado desde el comienzo de un gradual y completable descenso 
de lo divino a io natural a traves de la profecia, la iey y las instituciones 
sacramentaies. Las relaciones de Dios con ei hombre habian sido

122 "En otras palabras, la Historia del mundo es, para Hegel, una historia antes y 
despues de Jesucristo, no incidental o convencionalmente, sino en esencia. Solamente en base a 
esta tesis, de que la religion cristiana es la verdad absoluta, pudo Hegel constrair 
sistematicamente la Historia Universal, de China a la Revolucion Francesa. E1 es el ultimo 
filosofo de la historia, porque el es el ultimo filosofo cuyo inmenso sentido historico estuvo 
limitado y disciplinado por la tradicion cristiana" (Lowith, 1958: 86).
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representadas como un vasto drama historico, en el cual la creacion 
constituia la apertura, la caida y redencion, el nexo y el juicio final el 
desenlace clarificador." (Santayana, 1993: 89)

Hala ere, haren garapen intelektualaren fimtsezko sasoi batean 

mundu erreala besarkatu zuen, mundua bere hartan besarkatu ere 

(Lowith,1958: 81). Gaztetako eta geroagoko zenbait lanen jauzi eta pasio 

transzendentalen ondoren, honako mundu honetakoak onartu zituen, 

begibistako errealitatea egia supremotzat onartuz. Harrezkero, Hegelentzat, 

mundua ondo egina dago eta fikziorik lortuena errealitateak berak 

eskaintzen diguna da. Beraz, idealismoaren "santoiak" bere garaiko gizarte 

munduan aurkitzen du eredurik zintzoena, Jakina, Hegel kontserbadore bat 

bihurtu zaigu jada, filosofari errealista bat, garai bateko bultzada kristau 

gartsua itzali zaion pentsalari mundanoa, ezen, egia esan, hori baita kontua, 

zein puntutaraino onartzen ditugun bizitzan suertatu zaizkigun mundu 

gorabeherak. Zein puntutarainoko konformidadea lortzen dugun honako 

eguneroko munduan, hori da kontua. Edo orainaldi zikliko batean bizi gara, 

mundu klasikoan bezala; edo etorkizunari begira, behin betikoa ez den 

kristautasun antsiaren eta errenuntziaren mundu honetan. Hegelek ez du 

galdetuko aurrerantzean, lehenago egin zuen bezala, honako hau: "^A que 

fin ultimo son ofirecidos una y otra vez estos sacrificios?" (ibidem). 

Helegelek berak erantzuten zion galderari, esanez, ezinbestez sortzen zela 

galdera hori. Baina Lowith-ek dioen bezala, Mendebaleko pentsaerak soilik 

sortua da, mundu paganoaren fatalitateaz ezin asetuz (ibidem).

Orainaldi, egunerokotasun edo "errealitatean", errealitatearen 

zedarriak eta mailak zehaztea gaitza bada ere, bizitzeko ahaleginean lur 

hori konkistatzera iritsiz gero, amaitu da etorkizunaren egarri asekaitza; 

baretu da egiazko edo zinezko bizitza atzeratzen ibiltzeko joera kristaua.
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Zoriontasunik balego lur hori neurea da jada; edo, bestela, inoiz ez dut 

ezagutuko. Ez dago bihar, etzi eta etzidamurik erredimituko gaituenik, 

denbora ez da inoiz salbabidea. Hori guztia da mundu paganoak erakutsi 

diguna, eta oso maila apalean bada ere, gaur egungo bizitza hedonistan 

sartua ere baduguna (C.f. Magris, 1993: 410-441). Egia esan, ez jatorrizko 

kristautasuna ez eta Antzinate klasikoa, izan dira egungo gizartea den 

neurrian hibridoa, progresiboa eta paganoa aldi berean (Lowith, 1958: 

287). K. Lowith-ek dioen moduan, San Agustinekin hasi eta 

Hegelenganaino, batak zein besteak Historiaz izan zuten ezagutza ez zen 

izan, inondik inora, ez historialari zehatzena ez filosofariena ere, baizik eta 

teologoena. Historia perfekzio bidetzat hartu zuten teologoena (ib., 46). 

Jakina da, bestalde, Marxen aita izpirituala Hegel izan zela. Hori guztia 

aurrerago aztertuko da. Gorago aipatu dugun bezala, baina, ikusmolde 

horrek izan zuen aldaketarik Hegelen bizitzaren eta filosofiaren sasoi 

batetik aurrera, munduarekin adiskidetu, bakeak egin zituen unetik aurrera. 

Momentu horretantxe baretu ziren bere aurreko antsia transzendentalak eta 

Prusiako mundu kontserbadorea besarkatu zuen. Hori gertatu zenerako 

XIX. mendean ondo sartuak gaude. Marxen utopiak ere bazuen halako 

atsegintoki barea: komunismoa.

Oro har, F. Kermodek dioenarekin bat, pentsamentu apokaliptikoa123 

hobeto egokitzen zaio mundu ikuspegi linealari, eta ez mundu ikuspegi 

ziklikoari (Kermode, 1983: 16).

123 "E1 termino «apocalipsis» se ha puesto cada vez mas de moda en la critica literaria 
reciente, donde se aplica muchas veces vagamente para significar cualquier revelacion repentina 
y visionaria o cualquier acontecimiento de destruccion violenta y de gran escala — o incluso 
cualquier cosa que sea muy drastica— . Yo limitare el termino «apocalipsis» al sentido utilizado 
en el comentario biblico, donde significa una vision en la que el viejo mundo queda sustituido 
por un mundo nuevo y mejor. Debe notarse que, incluso cuando se aplica a las visiones biblicas 
de Ips acontecimientos de los ultimos dias, el tdrmino es equfvoco y puede significar la 
expectacion de un paraiso ya sea celestial ya sea terrenal. Pues el libro llamado el Apocalipsis 
incluye el episodio del reino milenario de Dios en la tierra; de tal manera que ei termino 
«apocaliptico» significa a veces un estado fiituro de felicidad en esta tierra despues de ser
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V. mendean eratu zuen S. Agustinek Mendebalearen Erdi Aro oso- 

osorako kanonikoa izan zen ikuspegi biblikoa. Civitas Dei liburuan S. 

Agustinek kontsagratu zuen fikzioan, Apokalipsiaren liburua izpiritu 

alegoriatzat haitu beharra zegoen (Cohn, 1993: 28). Izan ere, Milurtekoa 

Kristautasunaien jaiotzarekin hasita baitzegoen eta osorik gauzatua zen 

Elizaren eratzearekin batera (ibidem). Lehen mendeetako kristautasun 

jaioberri hartan jasan eta pairatu ziren mistizismo124 eta astinaldia, 

Milurtekoaren125 berehalakotasun geitua zela eta, kontrolatu eta zigortu 

nahi da aurrerantzean. Harrezkero egia da ezen "la iglesia institucionalizada 

demostro ciertamente profunda habilidad para controlar y canalizar las 

energias emocionales de los fieles, y sobre todo para dirigir sus esperanzas 

y temores fuera del mundo presente y centrarlas en la otra vida" (ib., 29).126

renovada (que es el estado final de las cosas en Isaias y en Daniel, pero un estado pasajero en le 
Revelacion), y signifiea a veces una nueva tierra trascendental, o tambien una ciudad en el cielo 
y en la etemidad (en la Revelacion, «la santa Jerusalen, dcscendiendo del cielo de Dios», 21:10), 
que sera la residencia de los redimidos despues de que esta tierra haya sido borrada. Para 
completar la ambiguedad, la promesa de la nueva tierra ultima en el Apoealipsis mismo ftie 
interpretada por aigunos comentadores como si no significara una forma purgada y renovada de 
la tierra que habitamos ahora. Milton descarto esas alternativas como insolubles y de menor 
importancia. Cuando «la disolucion de este mundo este madura», Cristo vendra con gloria y 
poder «para recompensar /  A sus fieles y acogerlos en la bienaventuranza; no importa en que 
lugar,

Si en el Cielo o la Tierra, pues la Tierra 
Entonces sera toda Paraiso..." (Abrams, 1992; 32)

124 »ei misticismo, tanto ortodoxo como heretico, surge de un deseo de aprehension 
inmediata y de comunion con Dios; ambos acentuan el valor de las experiencias intuitivas, en 
particular de las extaticas, y tambien ambas recibieron un gran estimulo con el redescubrimiento 
de la filosofia neo-platonica, de la que tomaron la mayor parte de su aparato conceptual" (Cohn, 
1993; 149).

125 A1 igual que tantas generaciones de judios que las hablan precedido consideraron Ia 
historia como dividida en dos fSpocas, antes y  despues de la victoria avenida del Mesias. E1 hecho 
de que se refirieran frecuentemente a la segunda epoca como *'los ultimos dias" o "el mundo 
fiituro" no significa que anticiparan un repentino cataclismo final de todas las cosas. Por el 
contrario, durante mucho tiempo un gran numero de cristianos estuvo convencido no solo de que 
Cristo volveria pronto en poder y majestad sino tambien de que, cuando volviera, estableceria su 
reino mesianico sobre Ia tierra. Y esperaba confiadamente que este reino permaneceria durante 
mil aflos o por tiempo indefinido (...) A1 final de este periodo —el Milenio en el sentldo estricto 
del termino— seguira la resurreccion universal de los muertos y eljuicio final... (Cohn, 24).

126 »x>e todas maneras, no debe ser subestimada la importancia de la tradicidn 
apocalitica; aunque la doctrina oficial le nego todo lugar, siguio influyendo en el oscuro mundo 
de la religion popular. Gracias a esta tradicion la idea de los santos del Altisimo fue tan moderna 
en algunos circulos cristianos como lo habia sido entre los judios — aunque dado que el
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Ez da egia txiMagoa, halere, dotrina eta Elizaren teologia ofizialean lekurik 

ez aurkitu izan arren ere3 sekulako presentzia izan zuela herriaren fantasia 

eta mistizismo erlijiosoan. Norman Cohn-ek bere liburu klasikoan —En 

pos del Milenio— XVI. menderarte luzatzen eta aztertzen du apokalipsi 

biblikoak gure kulturan eragindako astindua. M.H. Abrams-ek dioen 

moduan, Errebelazioaren liburuarekiko irakurketa alegoriko bat bultzatu 

zen Elizaren hierarkia ofizialetatik; "by the interpretation of its 'camal 

sense’ as enconding an inner ’spiritual sense’." (Abrams, 1984; 268) 

Irakurketa izpiritualaren bidea, apokalipsia bameratzea helburu zuena 

alegia, ebanjelioetan bertan ere badago: "Zeren Jainkoaren erregetza zuen 

artean baitago jadanik" (Lucas, 17, 21). N. Fryek El gran codigo liburuan 

honela laburbiltzen du Erdi Aro osoa astindu zuen mugimendu hori;

"EI impulso de la tipologia del Nuevo Testamento se mueve en dos 
direcciones: hacia el futuro y hacia el mundo etemo, y ambos coinciden 
con el Apocalipsis o Juicio Final, Una de las cosas que la Iglesia 
socialmente establecida rechazaria por todos los medios a su alcance 
seria la sugerencia de que su autoridad pudiera haber sido superada en 
el curso de la historia. En consecuencia, enseñanzas como las de 
Joachim de Fiore127 acerca de una tercera era historica, la del Espiritu 
Santo, que deberia suceder a la era judia del Padre a la era cristiana 
eclesiastica del Hijo, eran considerados hereticos. En el siglo XVI, Ia 
concepcion de una superacion de la Iglesia dentro de Ia historia se

cristianismo proclamaba ser una religion universal, dejo de ser interpretada en terminos 
nacionalistas. La antigua fantasia de Ia eleccion divina fue preservada y rentabilizada por la 
apocalMea cristiana, y el cuerpo literario inaugurado con el libro del Apocalipsis animo a los 
cristianos a considerarse el pueblo elegido del Señor —elegido tanto para preparar el camino 
como para heredar el Milenio (ib., 29).

127 Joaquin de Fiore (1145-1202) fue el inventor del nuevo sistema profetico, el cual iba 
a ser el que mayor influencia ejerciera en Europa hasta la aparicion del marxismo (Lovvith, 1958' 
107).

"Despues de la muerte de Ioaquin, franciscanos y dominicanos pretendieron asumir la 
representacion de la Iglesia verdadera por seguir a su Señor y Maestro, incondicionalmente, en 
pobreza y  tamildad, en verdad y en espiritu" (ib., 209). Ospe handia lortu zuen liburaa The 
eternal Gospel izan zen. Rufus Jones-ek dioen moduan; "(autoreak) Declaro que Joaquin habia 
ya intfoducido un nuevo estado de vida contemplativa, y que los seguidores "espirituales" de San 
Francisco, entre los cuales se encontraba, iban a ser los organos e interpretes de una nueva 
epoca... condujo a la herejia a un gran numero de suefios, esperanzas y expectativas." (ib., 210)
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centro en la Reforma protestante. Por "Reforma", los protestantes 
querian indicar no solo la reforma de los abusos cometidos en el seno 
de la Iglesia, cosa a la que nadie en principio se oponia, sino tambien la 
entronizacion de la Biblia como modelo de creencia y de accion, a la 
cual la Iglesia debia ajustarse. (...). La Reforma protestante lue una 
intensificacion del impulso revolucionario original biblico, y uno de sus 
resultados fue el renovado enfasis en la importancia tipologica del 
Antiguo Testamento. Con las grandes revoluciones capitalistas del s. 
XVIII, el pensamiento tipologico entro en el terreno secular.” (Frye, 
1988: 110/111)

2,- HERESIA128 ERROMANTIKOA

G. Steinerrentzat (1991: 105) eiromantizismoa eta iraultza batera 

doaz, alegia, erromantizismoa esparru politikora aldatuz gero Iraultza 

Frantsesa edukiko genuke.

Fichte-ren garaikide batek, Frantziako Iraultzaren garaikide izan zuen 

F. Schlegel-ek alegia, honako hau esan zuen:

128 Isaiah Berlin-enak dira hitz hauek;
"Desde los griegos, y acaso desde mucho antes, ios hombres habian creido que podian 

encontrarse respuestas objetivas, ciertas, universales y etemas a las preguntas centrales acerca de 
la naturaleza y el proposito de sus vidas y del mundo en que vivfan (...) Esta fue la gran 
cimentacion de la creencia que el romanticismo ataco y debilito. Fuesen cuales foesen Ias 
diferencias entre los mas destacados pensadores romanticos —Schiller joven y Fichte viejo, 
Schelling y Jaeobi, Tieck y los Schlegel mientras fueron jdvenes, Chateaubriand y Byron, 
Coleridge y Carlyle, Kierkegaard, Stimer, Nietzsche, Baudelaire—  corre por sus escritos una 
idea comixn, sostenida con diversos grados de conciencia y profimdidad; que la verdad no es una 
estructura objetiva, independiente de los que la buscan, el tesoro oculto que aguarda ser 
descubierto, sino que es, en si misma y en todas sus formas, creada por el buscador. No le da ser, 
necesariamente, el individuo finito: segun algunos, es creado por una potencia mayor, por un 
espnitu universal, personal o impersonal, en que el individuo es un elemento, o del que es un 
aspecto, una emanacidn, un reflejo imperfecto. Pero la suposicion comun de los romanticos, que 
va en contra de la filosofia perennis, es que las respuestas a las grandes preguntas no son tanto 
descubiertas cuanto inventadas. No son algo que se encuentra; son algo que, literalmente, se 
crea" (Schenck, 1983: 10-12).
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"E1 deseo revolucionario de realizar el reino de Dios es el punto de 
partida flexible de la educacion progresiva y el principio de la historia 
modema." (Lowith, 1958: 301)

Eta honelajarraitzen du Lowith-ek:

"Y no importa que Fichte se considerara cristiano, al propio tiempo 
que era denunciado como ateo por su critica de la revolucion, porque 
incluso el ateismo, en los tiempos poscristianos, extrae su fiierza de la 
fe cristiana en la salvacion." (1958: 201)

K. Lowith-ek, Schelling filosofari erromantikoaren Filosofla de la 

Revolucidn liburuko 36. hitzaldia eta gorago aipatua dugun Hegelen 

filosofia, Joaquin de Fioreren hiru sasoien teoriarekin jarriko ditu 

harremanean. Ikuspegi hori indartzeko, Hegelek Schelling-i idatzitako 

gutun baten amaiera dakar frogatzat: "ojala venga el Reino de Dios y no 

nos halle desprevenidos" (Lowith, 1958: 302),129

Abrams-ek zioen moduan, ikuspegi poetiko, sozial eta filosofikoan, 

erromantizismo alemanaren eta ingelesaren garaia gutxi bezain 

apokaliptikoa izan da erredentzio sekular baten aldarrikan (241 Apocal.). 

Autore berak jasoa du Coleridgek 1794an, ReJigious Musing izeneko lan 

batean idatzi zuena: "The present state of Society. The French Revolution. 

Millenium. Universal Redemption. Conclusion" (Abrams, 1984: 276).

129 Horra zernolako hitzak idazten dizkion Holderiinek Hegeli: KjQuerido humano! 
Estoy seguro de que habras pensado de cuando cn cuando en ml desde que nos separamos con el 
lema 'reino de Dios', Creo que gracias a esa contrasefia volveriamos a reconocernos despues de 
cualqitier metamorfosis. Tengo la certeza de que, te ocurra lo que te ocurra, el tiempo nunca 
borrara ese rasgo en tu interior. Y este es tambien mi caso." Correspondencia Completa, 
Madrid, Hiperion, 1990, 198.
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Iraultzak aurrera egin ahala, haatik, apokalipsiaren eixedentzio 

iraultzailearen ametsak itzaltzen edo, hobe esan, bameratzen joan ziren: 

imajinazioaren bame gihairetara mugatuta geldituz erromantizismoaren 

irudimenaren agerpen nagusi izango ziren fantasia eta gogo suhar haiek. 

Honela azaldu zuen Abramsek kanpotikako esperantza eta antsien 

bameratze bilakaera hori:

"For an apocalypse by reveiation or an apocalypse by revolution, they 
substitued an apocaiypse of consciousness; The mind of man posseses 
the power, by an interior revolution, to transform his intellect and 
imaginations, and by so doing to perceive the everyday world as a new 
earth in which he wili be throughly at home." (Abrams, 1984: 278)

Schelley-rentzat, XIX. mendearen bigarren hamarkadan, Frantziako 

Iraultza artean "the master theme of the epoch in which we live" (Abrams, 

1984: 277) zen. Iraultzaren porrotaren ondoren idatzitako hitzak dira 

horiek. Wordsworth-en hitzetan esateko, "complete failure of the French 

Revolution" (ibidem), Frantziako Iraultzaren ondoren idatzitako hitzak. 

Hala ere, "French Revolution" horren ondoren idatzi ziren iraultzaren 

egarri apokaliptikoa oinarri-oinanian zuten lan poetikoetan, bada 

eirealitatetik imajinaziora erretiratze bat, bametik bultzaka zetorren etorri 

bisionario horri amore emanez.130 Horietako lan batzuk honako hauek 

lirateke: Blakeren poema profetikoak, Shelley-ren Prometheus Unbound, 

Carlyle-ren Sartor Resartus, Hdlderlin poeta alemanaren Hyperion edo 

Nietzsche-ren Honela mintzatu zen Zaratustra. Eta gurean, Arestiren 

Maldan behera.

' 130 HA similar new world, brought about by a spiritual revolution which yields an 
apocalypse of imagination, is the end-state in many other Roraantic writings, whether in the 
form of autobiography, epic, prose romance, or drama" (Abrams, 1984: 282).
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Beharbada idazlan horien artean ezaugardrik baldin bada 

amankomunean, bere lanen abiapuntutzat "Jainkoaren heriotza" izatea 

litzateke, "Jainkoaren heriotza" hori garai bemaren eta mendeetako 

tradizioaren artean zabaldutako leize izugarrian kokatuko genuke (C.f. 

Berlin, "hitzaurrea" in SÇHENK, 1983).

Tradizioaren faltan, giza imajinazioa bilakatu da poetaren helduleku 

eta ipar bakarra. Aurrerantzean, F. Schlegel-ek esandako hura, benetan 

sortzaile den batek bere mitologia asmatu beharra daukala131, egia 

bihurtuko da. Horrelako ikuspegia bete-betean gauzatu zuen heresiak, 

heresia erromantikoak, XVIII. mendearen ia amaiera aite iraun zuen 

unibertsalismoarekin hautsi zuen.

Jainkoaren faltan gizakia bera bihurtu zaigu transzendentea. 

Schelley-ren ustetan;

"The imagination is that faculty in man whereby, out of the ruins of his 
fallen self, he reshapes and recreates his own inherent divinity. Viewed 
in terms of Christian orthodoxy, therefore, the imagination is a 
daemonic (in the Christian rather than the Greek sense) force that 
would persuade man that he es God," (Woodman, 1964: 41)

Prometheus Unbound poeman, Prometeo kristautasunaren 

ortodoxiatik aske gelditu den figura da, eta, aldi berean, Satanen igurtziz 

jantzitakoa (ib., 43). Shelley poetak Paradise Lost-eko Miltonen gaizkiaren 

sinboloari erabateko iraulia eman dio, eta, Shelley-rentzat, ondorioz, Satan 

litzateke Miltonen poemako heroi eredugarria (ib., 42). Aspaldidanik eman 

dit zer pentsatua Sheiley-ren Prometheus Unbound poema horrek, beti ere

131 H.G. Gadamer: La actualidad de lo bello, Barcelona, Paidos, 1991.
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Arestiren Maldan behera burnan nuela eman ere. Ia ziur egonik ere Arestik 

ez zuela Shelley-ren poema ezagutu, beti harritu nau poemako 

argumentuaren tipologian duten paralelismoak: Prometeo132 Jupiterren 

aurka altxatuko da eta Maldan beherako protagonista Elizaren Jainko 

ortodoxoaren aurka,

Maldan beherako heroiaren mendekua jainko faltsua garaitu eta 

dagokion lekura errenditzea da:

"Eta ikusten dute han goian bestia, 
lengo gizon beteek hamorruzjarria, 
oraingo gizon hutsek bera jaurtikia, 
hamiltegi faatean azkar eroria,

(..)•
antolatzen duela infernu berria."133 (M.b., 226)

Jesukristoren itxura eta tipologia ebanjeliko betearekin agertzen da 

Arestiren poemako heroia Herri Bitariea-m. Hango jende kristauek, kristau 

faltsuek, kristau ustelek, kristau galduek, gurutze batean iltzatu zuten. 

Shelley poetarentzat ere, Kristo, "poets of the highest order"etakoa 

litzateke. Woodman ikerlariak dioen moduan, "Prometheus Unbound, 

Shelley quite explicitly, identifies his Prometheus with Christ and Milton’s 

unacknowledged hero" (Woodman, 1964: 43). .

Beraz, poeta "Legisladore baztertu"tzat (Frye, 1988: 47) zeukan 

poetak, Prometeori, gizakiari, ematen dio askatasuna. Liberazio poema bat

132 "jn terms of the contrast betvveen the two poems —Miltonen Paradis Lost-i buruz 
ari da—  it is possible to define Shelley's opposition to orthodox Christianity. The God of the 
theologians and Christian institutions, Shelley believed, was the archetyped image of the fallen 
worldM (Woodman, 1964: 46).

133 C.f. "English romanticism", Romanticism Reconsidered, New York, Columbia 
Press, 1963, 60.
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dugu Prometheus Unbound. Shelley-ren imajinazio sortzailearentzako 

Kristo Jainko Zaharren aurka mendekua hartzera etorri zen, Testamentu 

Zahaneko Jehova tiranoaren irudia deseuztera (Woodman, 1964: 46). Eta 

Arestiren Maldan behera poeman ere Jainko tirano baten aurka altxatu zen 

heroia. Borroka hertsi baten ondoren garaile atera zen Arestiren heroia, eta 

kosmosaren antolamendu berri bat eskaini zigun (antolamendua diogunean, 

zeru-infemu trukaketaz ari gara). Gauzak horrela, hurrengo esan 

beharrekoa zera da, Arestiren Maldan behera poema ez dela inondik ere 

aldentzen tipologia edo eskema biblikotik, Ebanjelioetako eskema berbera 

ari da lanean Maldan beheraa: Kristoren etorreraren ondoren, lehenago bat 

eta ondorengo bat bihurtu da lege. Azken finean, esan genezake Maldan 

beheran hain presente aurkitu dugun Danteren antolamendu kosmiko 

berberak dirauela, nahiz eta lehian jarri diren protagonistetan bat ez etorri. 

Eta Dante aipatu baldin badut hemen, Shelley poeta ingelesak ere estimu 

handian zuelako izan da. Shelley-rentzat ere Amodioaren irudirik 

eredugarriena Danteren Beatrice dugu: "For Shelley, the supreme image of 

Eros in modem literature is Dante's Beatrice because of the spiritual 

passion that dictated it" (ib., 56).

Horregatik, beharbada, Prometeo eta Asiaren azken enkontrua, 

enkontru zoriontsua izan da, Danterena Beatricerekin bezalakoa, edo 

Maldan beherako Joane eta Mirenena bezalakoa. Horra zer dioen Abrams 

ikerlariak bateratze zoriontsu horiei buruz:

"Dentro del marco de la ficcion dramatica de Sheliey, Prometeo, como 
ei Albion de Blake, es tambien el descendiente de una figura mltica 
familiar: el hombre unico que un dia fue entero ha caido en la division y 
procede a redimir su integridad perdida. A lo largo de la obra Shelley 
mantiene sin embargo la separacion corporal de Prometeo y Asia, su 
complemento femenino divido, de tal manera que su reunion no esta
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representada como una reintegracion del hombre primigenio, sino 
como unas nupcias culminantes." (Abrams, 1992: 299)

Agerian dago, baina, Shelley-k bazterrean utzi zuela Danteren 

kosmogonia kristaua, eta kosmogonia klasiko eta paganoaren bila joan zela. 

Nahiz eta, badimdien, ezin zuela ahaztu Danteren munduaren armonia eta 

oreka kristau galdua. Baina horixe baizik ezin izan Shelley-rentzat 

Danteren mundu eredugarriak, mundu kristau baten baloreak modu 

ortodoxo batean sinbolizatuko lituzkeen horrek. Horregatik jo zuen beste 

paradigma batzuetara, antikristautasunaz militantzia egiteraino, galdutako 

ummeko munduaz gozatzen zuelarik. Baina harentzat Beatriceren amodio 

eredugarria ere Danterena baino platonikoagoa zen (Shelley, 55). 

Beharbada, Mendebaleko kulturaren tronkalidade horretatik aldendu zelako 

kritikatu zuen gogor T.S. Eiiotek. Eliot poeta anti-erromantikoa izan zen; 

eta inoiz ez zuen onartuko poeta erromantikoentzat —eta Shelley-rentzat 

bereziki— tkurra izan zen aldarria: "Sin, as rebellion against God, becomes 

a virtue" (Shelley, 47). Horregatik idatzi zituen honako hitzok For Lancelot 

Andrewes liburuan:

"What is wrong is the chiidish attitude of the nineties toward religion, 
the belief—which is no more than the game of children dressing up 
and playing at being grown-ups— that there is a religion of Evil, or 
Vice, or Sin." (Eliot, 1927: 96)

Horrekin batera, Eliotek ere bazekien Shelleyren poesia asko 

erreforma sozialen eta politikoen eraginpean idatzia zela.134

Honainoxe baina parekotasuna, ezen poemaren oinarrizko bereizketa

bat ere bai baitago: Shelley-ren135 poema klasikoagoa da, dionisiakoagoa. 
i

134 ELIOT, T.S:, Sobre poeslaypoetas. Barcelona, Icaria, 1992, 13.
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Prometeo mito dionisiakoa da. Woodmanek dioen bezala, "The vxsion of 

Christ that emerges in Shelley's poetry is that of a Dionysiac hero" (1964:

40),

Shelley humanista bihurtu zen, eta humanismo horren oinarrian 

Eliotenzat heresia bat zegoen: gizona jantzi da jainkoaren dohaiez. Edo, 

beste modu batera esateko, jatorrizko bekatutik aske utzi du bere burua. 

Hori guztia Rousseau-rengandik dator eta Shelley-k garbi-garbi dakar 

eragin hori: "Shelley has here in mind the secular apocalypse of the 

Enlightenment, which eonsists in a perfect correspondence between the 

rational life of human society and the rational order of the universe" 

(Shelley, 64).

Woodmanek, Shelley-ren aztertzaileak, apokalipsi sekularraz 

hitzegin du; nik nahiago nuke komedia sekularraz hitzegin. Maldan behera 

komedia heroikoa zen. Bibliaren sekularizazio baten ondorio delako, nahiz 

eta hango bame-esperantza eta ametsak ezin bazterrean utzi. Progresoaren 

erlijio sekularizatu berria eta marxismoa lirateke heresia modemoaren bi 

adar nagusiak. Aurrerago itzuliko gara bai Elioten "original sin" horren 

ondorio intelektual eta poetiko-artistikoetara, eta marxismoaren eta 

Rousseau-ren auzira.

135 The Dionysiac character of Shelley's apocalyptic vision explains the presence of a 
scheme of salvation in his poetry in terms of which he defines his opposition to institutional 
Christianity. Salvation, in the Orphic religion, lies in the recovery of the last god vvithin the self. 
For Shelley, the creative imagination is the instrument of this recoveiy. Professor Grierson, in 
his valuable essay, Classical and Romantic, says that "in Romantic poetry the spirit o f xnan 
found an outlet for feelings that Christianity condemned and strove to repress, for ideals which 
the church might and did strive to annex and to modify, but which are essentially anti-christian. 
Sheiiey's poetiy provides ample evidence to support this statement. He was throughout his life 
the implacable foe of orthodox Christianity. In 1812, this opposition briefly included Christ 
Himseu. As his own vision clarified, how very his conception o f Christ changed until He became 
an object of veneration, one of the greatest human spirits the world had evcr failed to know," 
(Woodman, 1964: 40) '
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Gorago esan dugun bezala, Shelley-ren Prometheus Unbound 

poemarekin alderatuta, Maldan behera askoz ere eskema bibliko 

oinarrizkoagoari itsatsia dago: bekatuan eroritako mundu bat salbatzera 

dator Kristo, eta haren etorreraren ondoren, munduko gizakiak bigarren eta 

definitiboa izango den itzuleraren zain geratzen dira. Bigarren itzulera 

baino lehen Antikristoak, eliza ofizialak, jainko faltsua jarri du gurtzeko. 

Maldan beherako heroiak Kristoren bigarren itzuleraren paradigma 

betetzen duela dirudi. San Juanen Apokalipsiak agindu zuen bezala, 

bigarren aldiz munduratzen denean, mendekua hartuko du Antikristoaren 

inguruan bildutako indarren aurka. Orduan izango da azken epaia eta betiko 

litzatekeen Paradisuaren saria, mundu berri bat, salbazio behin betikoa. 

Marko sinboliko batean, hori guztia gertatzen da Arestiren Maldan behera 

poeman. Eskema arketipiko hori, esan beharrik ez dago, biblikoa da: 

Ebanjelioetatik hasi eta Apokalisirainoko oihartzunak bilduz ehundua 

gainera. Arestiren Maldan behera poeman ere, antsia eta bultzada 

apokaliptikoak imajinarioaren bametik iragazita daude: Apokalipsia 

bameratua da. Arestik badaki, bere aurreko belaunaldi poetiko zaharra 

elikatu zuen esperantza suharra fiktizioa zela, inoiz gertatuko ez zena: 

"Ipuin zaharra da euskaldunen artean / nolaz egun batez etorri behar duen / 

jainkoaren semea gu gobematzera" (Aresti 1, 1986: 289), Maldan beheran 

esperantza horiek betetzen dira, poetikoki, bameratutako apokalipsi 

imajinaziozkoan. Horregatik dio, beharbada, poemaren amaieran: "Entzun 

ditugunpronuak, / izan dira debalde" (M .b 234).

270



2.1.- MALDANBEHERA ETA TRADIZIO ESKATOLOGIKOA

"Eta ikusten dute han goian bestia, 
lengo gizona besteek hamarruz jarria, 
oraingo gizon hutsek bera jaurtikia, 
hamiltegi batean azkar eroria, 
lepo ebakia, 
buru itzulia, 
hatzamar gabea, 
agin aterea,
antolatzen duela infernu berria.
Ahora dator barrea, 
ezpainetara irria,
Errez izan da higuinduaren 
harmak lurrera joatea.
Ehortz dezagun bein da betiko 
gizasemeen ctsaia!"

"Nire gorputza eta odol bcrotsua...
Hezur batzuk oraindik... Ezpaitzen naikoa!
Hau da gizonakandik dakardan kontua.
Gizateria izan dadin salbatua.
Naizela maisua...
Gauetan itsua...
Oraindikan aldean baitaukat burua!
Bildots berria, mantsoa;
Jainko bortitza, haltua:
Zuri eskerrak, ordu honetan 
dago geugana heldua 
joran bizian eduki nahi 
genuen salbamentua." (M.b., 226)

Maldan beherako heroiak arketipia biblikoari zintzo-zintzo jarraitzen 

badio ere, bame erraietatik kanporatzen zaion haserrea eta ezinegona, 

hurbilago dago Baudelaire-ren bertso demoniko honen izpiritutik: "Race de
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Cain, au ciel monte et sur la torre jette Dieu" (Lowith, 1958: 96). 

Baudelaireren heroia ere, Satan edo "status quo" instituzionalak 

kondenatutako ikurraren atzean jartzen da, hipokrisiaren eta filisteismoaren 

Jainkoa bere tronutik apartatzeko. Alde horretatik Baudelaire-rena

kristautasunaren ikuspegitik birao izugarria litzateke. Miltonen aingeru 

erori haren gisa, infemuko Kain guztien indarren alde jartzen du bere burua 

Baudelaire-k; eta, halere, birao horiek ere kristautasunaren esperientzia eta 

sofrimendutik uste dena baino gertuago daude. Pasio gehiegi, azken finean, 

kristautasunaren atzaparretatik aske eta urruti egoteko (ibidem).136

Ez dago B audelaire-rengan Shelley-rengan aurkituko den

humanitatearen aldeko optimismorik. Horregatik sentitzen du Baudelaire 

beregandik hain gertu Eliotek, bera ere beste poeta kristau bat izaki, 

Baudelaire-ren birao eta errebeldia erradikala:

"The important fact about Baudelaire is that he was essentiaily a 
Christian, born out ofhis due time, and a classicist, born out of his due 
time. In his verse technique, he is nearer to Racine than to Mr. 
Symons; in his sensibility, he is near to Dante and not without 
sympathy with Tertullian. But Baudelaire was not an aesthetic or a 
political Christian; his tendency to 'ritual', which Mr. Symons, with his 
highly acute but blind sensibiiity, has observed, springs from no
attachment to the outward forms of Christianity, but from the instincts
of a soul that was naturalized Christian. And being the kind of 
Christian that he was, he had to discover Christianity for himself. In 
this pursuit he was alone in the solitude which is only known to saints.

136 Honela aztertu du J. Azurmendik Miranderen garaia; "Belaunaldi honek Jainkoaren 
esperientzia bere-bererik bat egin badu, Jainkoaren urruntasunarena da, Jainkoaren 
isiltasunarena. Sekula ez da Jainkoa gure artean hain agirian ibili. (...) Halare, Jaungoikoak ihes 
egin du gazteontzat. Ez dago Orixek zuen bezain gertu, horien aurreko belaunaldian poeta bat 
aipatzeko bakarrik. Ez du erantzuten. Hutsa dago. Izan ere. zein situaziotan bizi da gazte hau? 
Herria txikiturik. Ezin asma nora jo. Herioan dabil gazteria hau. Baina, are bistanago eta 
urrutiago Jaungoikoa. Ezkutatu egin da, isildu egin da. Utzi egin gaitu. Aidi hartako literaturan, 
Jainkoaren urruntasunaren zantzu asko gelditu da. Jainkoaren bila joan dira poetak ilunetan. Ez 
dute aurkitzen. (...) Hiitsunea eta eza. Urruti Dagoena; isilik Dagoena..." (1978: 70).
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To hira the notion of Original sin can spontaneously; and the need for 
prayer."137

Ikuspegi bera zuen Jasperrek Nietzseheren kristautasunaren auzi 

gatazkatsuari buruz.

Beharbada horrexegatik izan zen Baudelaire,138 Shelley eta beste 

erromantiko guztiak ez bezala, Elioten poetarik kuttun eta 

eredugarrienetako bat.

Joanen Apokalipsian, Daniel-en liburuan bezala, hamar adarretako 

bestia139 izugarri batek dauka errendituta mundua (Cohn, 23) —Apokalipsia 

idatzi zenean, erromatarren inperioa—, eta bigarren bestia batek 

Enperadoreari gurtzea eskatzen zuen apaizgoa sinbolizatuko luke.

Apokalipsian agertzen den "Emagaldu handia"k Babilonia 

sinbolizatu zuen sasoi batean, hurrengo Roma. Hiri horiek gaizkiaren 

gordelekuak dira. Hona zer esaten duen N. Cohn-ek:

137 "Baudelaire in our time", For Lancelot Andrews, 1927,103-104.
138 Mirande eta kristautasuna liburuan, behin baino gehiagotan ematen digu 

iradokitzera J. Azurmendik, kristautasunarekiko Miranderen gorroto anbiguoa:
"Kristautasuna benetan gorrotatzen ote zuen Mirandek? Hala esan digute. Gorrotoak 

ezkutatzen duen anbiguotasuna, aintzat hartuaz gero, baietz esango nuke nik ere. (Mirande 
maitasun/gorroto dialektika batean mugitzen da beti)" (Azurmendi, 1978: 72).

Aurrerago honela jarraitzen du:
"Ondo erraza litzateke, halere, Miranderen krisia eta kristautasunarenarekiko gorrotoa 

situazio jakin batek probokatuak bezala azaltzea. Mirande, beharbada, kristautasunaren etsai 
baino gehiago kristautasunaren biktima izan bait da. Ebanjeliotik behaibada Mirande baino oso 
guti gertuago dabilen kristautasun baten biktima" (/'£., 73).

139 "Orduan, piztia bat ikusi nuen itsasotik irteten; hamar adar eta zazpi buru zituen, 
adarretan koroa bana eta buruetan Jainkoaren kontrako izen iraingarriak (...). Santuen kontra 
borroka egin eta haiek menperatzen ere utzi zioten; eta arraza, herri, hizkuntza eta nazio ororen 
gain agintea eman zitzaion. Eta lurreko bizilagun guztiek gurtuko dute, lepamozturiko 
Bildotsaren..." Apokalipsia (13, 1-11), Elizen Arteko Biblia, 1994.
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"... Babilonia, que en las profecias sibilinas representaba la capital 
mistica del infiel, el antro de los demonios y la cuna dei Anticristo, un 
espacio de contrafigura de ia santa ciudad de Jerusalen." (Cohn, 73)

Babilonia Israelgo herriaren gatibulekua izan zen. Hura da, beraz, 

judutarrentzat pairamen eta zorigaizto guztien paradigma, Israelgo lehen 

garaietan Egipto izan zen pare-parekoa. Joanek Apokalipsia idatzi zuenean, 

Erroma zen inguruko bazterrak garaituak eta errendituak zituen inperioa. 

Lehen kristautasunarentzat, beraz, hura zen etsaia eta gaizkiaren mamidura.

Horrelako zerbait adierazi nahi luke Arestik Maldan beherako 

euskaldungoari buruz:

"Babilonian katigu, 
baikeunden euskaldunak.
Idiak uztarri-pean, 
ziren gure pareak.
Hantxe genbiltzen gu nola, 
astoak zama-pean." (M.b., 199)

Hel diezaiogun, baina, gorago azaldu zaigun bigarren bestiaren 

irudiari, Jainkoa bailitzan Enperadorea gurtzera agintzen zuen 

apaizgoarena. Irudi hori dela eta Eliza instituzionala eta Aita Santua hartu 

ohi dira Antikristotzat. Horra Cohn-ek dioena;

"Ademas Martin Lutero no fiie el primero —como se suele pensar— 
en defender ia idea de que el Anticristo que levanta su trono en el 
templo no puede ser otro que el papa de Roma y que la Iglesia de 
Roma es por consiguiente la Iglesia de Satanas. Se trataba de una idea 
muy generaiizada entre los pensadores escatologicos de la Edad Media. 
(...) £que otra cosa podia ser la Iglesia del Anticristo sino la Ramera de 
Babilonia, 'la mujer ebria de la sangre de los santos', la Madre de las 
Abominaciones..." (Cohn, 1993: 79-80)
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Behartsuek egindako lanekin bapo bizi zen Elizaren irudia betidanik 

izan zen oso krikatua. Ez dugu ahaztu behar Aresti bere bizitza osoa 

nazional-katolizismoa dotrina zuen Estatu batean bizi izan zela. Hona zer 

dioen poetak 1961ean Joxe Azurmendiri idatzitako gutun batean:

"Nire gainean esan dute eliz-gizonen etsaia naizela, baina hori ezta 
egia, bakarrikan naiz eliz-gizon klase baten etsaia, gizon-klase baten 
etsaia naizelako, gizon-satorraren etsaia. Apaizen artean nire adiskide 
maitagarrienak dauzkat. (...) Zer gertatzen den. Hori da problema. 
Niretzako ezta hori beste problemarikan. Jainkoaren esistentziak berak 
ere gutti axola dit, problema egiazkoaren aldean. Diote Jainkoa justizia 
bera dela, justizia-gabekoa Jainkoaren ukaera dela, Jainkoa amodioa 
dela: eta esaidazu nolako justizia, nolako karitatea dagoen....

Badakit zuek ere horren kontra zaudetela, gurutzada baten kontra, 
gurutzada Aita Santuak benedikatu baten kontra. Orduan nire lagunak 
zaradete, nire lagun onak, nire lagun maiteak. (...)

Nola sartuko naiz gizerale baten arimagatikan eskatzen den eliza 
batean?" (Aresti 10, 1986: 143-144)

Lan honen bigarren atalean ikusi dugu nola deskubritu zuen Arestik 

marxismoa, apaiz lagun batekin izan zen, Arestiren anaia zaharrenari kasu 

egitera.

Baita ere aztertu ditugu Joxe Azurmendiren oroitzapenak eta iritziak. 

Garbi dago Arestiren kezka erlijiosoak eta sozialak batera ibili ohi zirela. 

"Kezka erlijiosoa" idaztea gehiegizkoa iruditzen zait Arestiren kasuan, ezen 

edozeinek pentsa baitezake, ez dakit nolako tormentu erlijiosoak errendituta 

iragan zuela bizitza. Eta, egia esan, ez zen halakorik gertatu. Giza egoera 

konkretutik sortutako ikuspegiak baldintzatzen du Arestiren erlijioa.
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Behartsuen egoeratik pizten zaizkio Arestid erlijioarekin ere loturarik izan 

zezaketen sentimentuak, baina batez ere, justizia ala injustizia egoera 

sozialarekin zuzenean korapilatuta zeuden jarrerak ziren fimtsezkoak. Hitz 

batez esateko, poetaren erlijio-ideario bat irudika bageneza, hango aipamen 

eta oihartzun bibliko gehien-gehientsuenak pobre, behartsu eta antzeko 

irudiekin, irakurketekin edo gogoetekin lotuta egongo lirateke. 

Horrexegatik ez nau batere harritzen Joxe Azurmendik (Zeiaieta, 1976: 65), 

dioenean San Frantziskoren miresle handia genuela Aresti, eta maiz irakurri 

zuela A. Gemilleren El Franciscano liburua. Frantziskotarrak asko 

estimatzea ere erabat koherentea da Arestiren mundu ikuspegian, ezen 

Arestik bai baitzekien San Frantziskok Erdi Aroko Eliza-pontifikatuaren 

aurrean zer-nolako bidea hartu zuen. Izan ere, Erdi Aroko 

frantziskanismoa, pobreen eta jende xehearen arrastoan ulertu beharra 

dago,140 heresiaren mugaraino iritsi zena, bestalde. Joxe Azurmendik berak 

ematen digu Arestiren ikuspegi erlijiosoekiko zalantzen soluzioa: "Motibo 

erlijiosoak esaterakoan ez dut Elizakoak esaten" (ib., 66). J. Azurmendik 

(ibidem) esaten duenari kasu egitera, 1963an-edo Arestik bi Eliza bereizten 

omen zituen: Pio XILa (Frankoren gurutzada bedeinkatu zuen Aita Santua) 

eta Joanes XXIII.arena. Arestik ez zuen prolemarik bigarrenarekin. Ez 

ahaztu, bestalde, Kazantzakisen nobelaz aurreko atalean aipatutakoak. 

Nobelako protagonista jazarria den kristau giza talde bat da. Herri kristau 

batera iristen den giza talde horrek, goseak eta nekatuta, laguntza eskatu

140 Honela aletzen du M. LSwy-k E. Fromm-en Le Dogme du Crist izenburuko lanaren
fimtsa:

"Pour Fromm le christianisme etait a son origine 'un mouvement messianique 
revolutionnaire' dont le message etait l'attente eschatologique, i'avenement imminent du regne de 
Dieu. Le communante chrettienne primitive etait 'une libre comfrerie de pauvres', intensement 
hostile a toute autorite» a tout pouvoir de type 'patemel' (...). le christianisme a ete l'expression 
des tendences revolutionnaires, des aspirations et nostalgies des masses opprimees, d'abord 
juives et ensuile pai'ennes, qui se rassemblaient dans unne organisation communnautaire sans 
autorites, ni statuts, ni bureaucratie" (1988; 196).
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zion herriko jendeari. Bertako eliza ofiziaia bura zelarik, hango jaimtxoek 

ukatu egin zioten babesik apurrena ere.

Kristautasunaren izenean barru-barrutik ustelduta dagoen instituzio 

baten salaketa da nobela. Nobelako egiazko kristau bakarrak herriko jende 

baztertuak direlarik, prostitutak bame, Madalena. Nobela honek, Kristo 

berriz gurutzifikatua izenburu duenak, biziki inpresionatu zuen Aresti. Eta 

zirrara bamerakoi honen arrazoia nobelan gertatzen diren peripezietan ikusi 

beharko litzateke. Garai hartan zein lehenagotik Arestiren mundu- 

ikuspegiaren oinarri-oinarrian leudekeen obsesioetako bat garden-garden 

islatuta zekarren Kazantzakisen nobela hark. Arestik nobela hori 1961ean 

irakurri zuen, eta ordurako zuzen-zuzen ari zen lerratzen poesia sozialaren 

ildoetara.

Hara zer-nolako hitzak jaso zituen M. Ldwy-k Jerusalengo 

"Landauer" artxibategitik:

"Jesus, le plus grand de tous les orateurs, ne pourrait tenir aujourd'hui 
qu'un seul discours: immediatement apres il serait jete en prison pour 
crime de haute trahison! (...) De quel Temple expulserait-il les
pharises, s'il revenaitl" (1988: 169)

Itzuli gaitezen, baina, Maldan beherako izpiritu eskatologiko bortitz 

eta tipologikoki eredugarrira. Berriz ere, "bestia"ren irudiaz baliatuz 

abiatuko gara, eta horretarako N. Frye-ren azterketari helduko diogu:

"Ya en el Nuevo Testamento surge el concepto de 'Anticristo', 
enemigo de todo lo que representa Cristo, que parece tener cierta 
relacion con los emperadores perseguidores,
(...)
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Es evidente que las imagenes aqui provienen de la abominacion de 
Daniel. En el Apocalipsis (13, 18) se hace referencia a una 'bestia', 
figura del tipo Anticristo, con una clave, el numero 666, que por lo 
general se piensa eneubre el nombre de Neron, aunque es posible que 
el autor del Apocalipsis haya vivido bajo un emperador posterior." 
(1988: 120)

Danielen profezia eta ikuskizunak Israelgo herria Babilonian gatibu 

zegoen garaikoak dira. Gorago aipatutako Maldan beherako bertsoan ere, 

"Babilonian geunden katigu euskaldunak" (M b., 199). Gure gatibutasunak 

zerikusi zuzena luke Frankoren gerra garaipenarekin batera eraikitako 

nazional-katolizismoaren "Antikristo"arekin. Maldan behera poeman zehar 

badira Gerraren inguruko oihartzunak: Gemika, Cartago, Goya... Beraz, 

zilegi litzateke pentsatzea, Aurelia Arkotxak egin duen moduan, "Bestia" 

arestiarra Franco dela (1990: 150).

Hara zer dioen M.H. Abrams irakasleak:

"The Apocalipse, as Milton remarked, vises 'to a Prophetic pitch in 
types, and Allegories.' The symbolic and typological mode in which it 
is set forth has made Revelation a very flexible text for historical 
application. The antitype of the Beast, or of Antichrist, in accordance 
with the time, place and persuasion of the interpretor, has been 
variously identified as the Jeves, the Ottomans, the Pope, France, 
Charles I, Cromwell, priestcraft, the allience against revolutionary 
France, the landholding aristocracy, capitalists, the American slave- 
holder, and Hitler; even in a single interpreter, the antitype has 
sometimes shifted drastically, in consonance with a shift in the 
interpreter's outlook and preocupations." (1984: 268)

Beraz, "Antikristoaren" bi adar nagusiak Franko eta Eiiza garailea

lirateke.
i
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N. Cohn-ek aztertu duen profezia apokaliptikoan aurkitzen da 

Maldan d<?/?erarenjiteko eredu arketipikoa:

"En los mismos libros profeticos —algunos de Ios cuales tratan del 
siglo XVIII— encontramos pasajes que predicen como, de una 
inmensa catastrofe cosmica, surgira una Palestina que no sera sino un 
nuevo Eden, un paraiso recobrado. Por haber abandonado a Jehova, el 
pueblo elegido debera ser castigado con e! hambre y la peste, ia guerra 
y la cautividad, debera ser sometida a un juicio inquisitorial tan severo 
que dara lugar a una absoluta purificacion del pasado culpable. 
...Debera haber un juicio en el que los incredulos —los israelitas que 
no han confiado en el señor y tambien los enemigos de Israel, las 
naciones paganas— seran juzgadas y castigadas, o destruidas 
totalmente." (Cohn, 1993: 19)

Maldan beherako heroiak, gurutze ondoko heriotzatik berpiztu 

ondoren, JUDIZIOA egingo dio Herri bitarteako gizateriari. Testamentu 

Zaharrean borroka atergabea izan den Legearen aldeko aldarrika, Yaveh-k 

Israelekin negoziatutako hitzaren indarrak ez du jada balio, ezen eta:

"Orain apurtu dute gure kodizea
Epai-emailea
datorkigu, ea
nolako fedea
daukagun." (M.b,, 227)

Azken judizioaren ondoren Bibliaren azken muturrean jartzen gara:

"Nos dicen que Dios hizo un mundo 'bueno'; el hombre cayo en un 
mundo malo, y el bueno desaparecio; en consecuencia, la creatividad 
humana posee en si la calidad de re-creacion, de recuperar algo, con 
sentido humano, de la enajenacion de la naturaleza. A1 final del 
Apocalipsis, con frases tales como 'Hago un mundo nuevo' (21, 5) y la 
promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, llegamos al antitipo de
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ios antitipos. A1 verdadero comienzo de la luz, y el sonido, de los 
euales la primera palabra de la Biblia es el tipo." (1988: 165)

Baina horretara heltzeko kosmoaren antolaketa berri bat eraiki 

beharra dago» zeru eta infemu antolaketa benia. Hori da borrokaldi estu 

baten ondoren Maldan beherako heroiak bideratu duen aldaketa:

"...egiten nuen gogoeta; 
nolako gastigua zen egokiena 
nire borreroari emateko; eta 
ezin nuen pentsa 
beste erein gauza:
Talion izanen da!" (M.b., 224)

"Orduan hasi nuen, gogor eta itsu, 
nire burrukaldia: Geratzeko kitu, 
Bere larruetatik arin nintzen sartu, 
eta errai guztiak nizkien aitxatu: 
Garunea kendu 
hesteak ohostu, 
bihotza zabaidu, 
giltzurrunak moztu." (ibidem)

Bestiaren aurkako azken borrokaren ondoren, ongiaren aldeko 

indarrak gaizkiarenak garaitu eta suntsitu egingo ditu, eta jada prestatua 

dago bidea Kristoren bigarren etorrera gerta dadin:

"Apocaliptic narrative and prophecy is a chiaronn history, in which the 
agencies are the opponent forces of light and of darkness and there is 
no Middle-ground between the totally good and the absoiuteliy evil. 
On the negative side are ranged Satan, the Beast, and the Great Whore, 
'Babyion the Great, the Mother of Hariets and Abominations of the 
Earth,' together with the earthly agents of inignity ('the kings of the 
earth' and their armies), to ,whom exegetes soon applied the coiiective 
terms 'Antichrist'. Opposed to them are God, Christ, the 'Ne^
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Jerusalem'... prepared as a bride adorned for her husband, and the 
company of earthly Saints. The consummation of history will occur, 
not by mediation between these pole opposites, but only after the 
extirpation of the forces of evil by the forces of good." (Abrams, 1984: 
230)

Dena den, gorago azaldu dugun bezala Milurtekoaren bidea heriotza 

eta izuikaraz oztopatuta dago (Cohn, 1993: 119). Gaizkiaren alderdia 

hazten den neurrian goiko Guztiahaldunaren gaztigua ere ez da nolanahikoa 

izango. Gaizkiaren itzala desagertuko balitz, ordea, Jainkoaren erresuma 

gerta zedin ezinbestekoa litzatekeen baldintza izango genuke (ibidem). 

Garbi dago zein den mugimendu milenarista guztien aurreneko eginkizuna: 

Babilonia suntsitu Jainkoaren erresuma heda dadin (ib., 120), Paradigma 

horretan dago agerian eskatologia iraultzaile guztietan oinarri-oinarrian 

dagoen fantasia (ib., 20). Gaizkiaren tiraniapean bizi direnak, zapalduak eta 

asko sofiitu ondoren, halako batean altxatu egingo dira, eta berea izango da 

aurrerantzean munduko jabegoa. Une horretan Historiak bere gaina 

atzemango du, "Iraultzaileak" — nahiz eta izen horrek Modemitateraino 

entitaterik ez hartu— ziren mugimendu milenarista askorentzat garbi 

zegoen zeintzuen bizkarretik eramango zen guratzada berria: behartsuak, 

herri xehea.

Izan ere, orduan ere etsaiak apezeria aberatsa (Eliza ofiziala) eta 

laiko aberatsak ziren:

"E1 'revolucionario' esta proflmdamente convencido de que Dios ha 
ordenado la gran matanza del clero y de los 'usureros' a fm de eiiminar 
tales abusos para siempre. E1 holocausto ha de ser una purificacion 
indispensable en el mundo para el advenimiento del Milenio. Y una 
caracteristica del Milenio que aparece con toda claridad es que debe 
ser anticapitalista." (ib., 121)
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Amrerago marxismoaz hitzegitean, garatuko du sakonago bide hori.

Maldan behera eta Apokalipsiaren arteko konparazio honekin 

amaitzeko, gogorazi nahi nuke, azken aldiz, Maldan behera poema bete- 

betean harrapatzen duen paradigma biblikoaren arketipo edo argumentu 

nagusia;

"The Book of Revelation thus incorporates and confirms an implicit 
design of the course and prime cause of earthly affairs which was soon 
made explicit by Christian exegetes —a paradigme of history which is 
radically destructive. As against Greek and Roman primitivism and 
cyclism (the theory of eternal recurrence), the biblical paradigm 
attributes to earthly history a single and sharply defined pilot, with a 
beginning (the fiat of creation), a catastrophe (the fall of man), a crisis 
(the Incarnation and Resurrection of Christ), and a coming end (the 
abrupt Second Advent of Christ as King, followed by the replacement 
of the old worid by 'a new heaven and a new earth") which will convert 
the tragedy of human history into a cosmic comedy." (Abrams, 1984: 
237)

2.1.1. Maldan behera eta bere auixeko euskal tradizio eskatologikoaren

zertzelada bat

Arrese-Beitiaren olerkigintzan aurreneko begirazoan nabarmentzen 

zaiguna da orainaren eta lehenaren artean olerkariak egiten duen bereizketa 

(Kiasikoak, 1987: 27). G. Aldabaldetreku eta lankideen hitzetan esateko, 

olerkariarentzat lehena jatorra da, eta oraina berriz arbuiagarria (ibidem). 

Bi ziren, funtsean, lehena jatorra egiten zuten dohainak: foruak eta euskara. 

Bata nahiz bestea gainbeheran daude; foruak ukatu zaizkigu armen bidez, 

bigarren guda karlistaren ondoren ezabatu egin baitziren. Horren ondorioz 

euskara ere, gure "amatxo zaarra" (ibidem) kuxkurtzen ari zaigu; "eta
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okerrena dena, semeen axolagabekeriagatik aurkitzen da honela" (ibidem). 

Horrekiko axola eta axola ezaz neurtzen da gure ontasuna eta gaiztotasuna; 

"ama honen seme batzuk 'onak' dira, besteak aldiz 'gaiztoak', lehenengo 

taldekoa dugu idazlea, Amaren 'seme leyala' eta besteak bere okerraz 

ohartaraziko dituena" (ibidem).m  "Ama" horrek euskara sinbolizatuko du 

batzuetan, eta "Euskal Herria" besteetan (ibidem). Arrese-Beitiaren ama, 

amona bihurtu zen Lizardirengan. Jadanik ordudanik aipatzen den 

jatortasunak, beraz, bi hanka zituen: euskaltzaletasuna eta foruzaletasuna. 

Bi elementu horiek lehenarekin daude lotuta, olerkariak kantatzen duen 

garaietan jada gainbeheran baitaude. Lizardiren "Asaba zaarren baratza" 

ezagunaren antolamendua ere horixe genuen: lehena, oraina, etorkizuna.142 

Olerkariaren imajinarioan lanean diharduen joskinak irudi bibliko 

unibertsala dauka gogoan: paradisua eta gizakiaren erorketa. Lehenaren 

osagai guztiak dira ederrak eta desiragarriak (gozoak, bareak, armoniatsuak 

eta zoriontsuak); orainarenak, aldiz, erorialdiaren ibilbide gazi eta 

zoritxaiTekoez ari zaizkigu.

Arrese-Beitiaren irudimen xaloan Bibliaren irudi ospetsuenak edo 

"fresko" deigarrienak utzitako aztamak ari dira lanean. Horra esandakoaren 

adibide bat:

"Arbola bat zan Paradisoan 
Jaunak aproposjarria,
Mundu guztiak artu egion 
Lotsa ta itzal andia;

141 "Garaiko pentsamoldearekin bat eginez elkar erlazionaturik darabiltza gai hauek. 
Ezinezkoa suertatzen da beraien artean muga zehatz bat ezartzea. Honen deuseztapenaren 
ondorioz hunkiturik aurkitzen den bihotzak euskera eta Euskal Herria heriotz arriskuan 
somatzen ditu. Egoera horren aurrean euskaldun askok azaldu duen ardura ezak kezkatzen du. 
Hauen eskutik irtenbidea nekez etor daitekeela eta, Jainkoarengan, fedean, aurkitzen du salbazio 
bide jbakarra." "Felipe Arrese Beitia", Olerki sorta bat, Zarautz, Itxaropena, Euskal Editoreen 
Eikartea, 1987, 30.

142 X. Lizardi: Olerkiak, Donostia, Erein, 1983, 185-197.
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Bere azpian bizitea zan 
Aita Adanen gloria,
Andik kanpora zer topau eban 
^Ezpada negargarria?

(...)

Arbola bat zan Bizkayan bere,
Neure anaya laztanak,
Zeiñen azpian, pozez beterik 
Egoten ziran asabak;
Kerizpe zabal artan jarririk 
Egin da euren Batzarrak,
Buztarri baga, nasai ta libre,
Bizi ziran bizkaitarrak." (Arrese-Beitia, 1987: 49)

Oreka hori hautsi egin da. Euskaldungoa da horren ardura duena. 

Euskaldungoaren fede gabezia, eta, ondorioz, kristau herri epela izatean 

datza horren kulpa, Jainkoaren haserrea ere bereganatu duelarik. Euskal 

Herriak, harako Israel herri hark bezalatsu, nola edo hala, itzuli egin behar 

du lehengo egoerara, eta horretarako, lehenbailehen sortu beharko du 

hitzarmen berri bat Jainkoarekin:

"Bakarrik dakust pozgarritxo bat,
Euskaldun auen amen fedea,
Benturaz onek bigundu leike 
Jaungoikozko aserrea,
Eta zerutikjatsi berriro 
Galdu zen libertadea,
Mundua mundu bizi dakigun
Gernikako Arbolea." (Arrese-Beitia, 1987: 51)

Israelgo herri hautatuaren kasuan, Jerusalengo Tenplua baldin bazen 

herriak bere jainkoarekin zuen itunaren sinbolo; Arrese-Beitiaren kasuan, 

jada Iparragirreren kantutik zetorrenari eutsiz, Gemikako Arbola da Euskal 

Herria eta Jainkoaren arteko aliantza ituna. Horregatik, Israelen etsaiek
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Israelgo herria gatibu hartzen zutenean, Jainko-herriaren sinbolorik 

adierazgarriena suntsitu egiten zuten goitik behera, tenplua deseginez. 

Euskal Herrian, Berriz, Jainkoaren haserrea, Gemikako Arbola suntsitzen 

duen tximistaren bidez adieraziko da. Halaxe adierazi zuten Unamunok eta 

Sabino Aranak; eta halaxe, baita ere, G. Arestik.

Unamunoren poema bildu digu J. Juaristik El linaje de Aitor 

liburuan:

"Arboi solitario 
se alza en campo yermo 
desafia las iras 
del rayo del eielo.
Bramo la tempestad; el rayo vino
troncho ei arbol el robusto tronco
jay del arbol solo
que en campo yermo
desafia las iras
del rayo del cielo!"

Horra nola aztertu zuen motibo hori J. Juaristik:

"Las odas dei arboi de Guemica, que cuentan con un iiustre precedente 
en el soneto "the oak of Guernica" de William Wordsworth, 
constituyen un topico obligado de la lirica fuerista (algo asi como los 
poemas al 2 de mayo en el romanticismo español). Antonio Elorza ha 
señalado que el arbol de Guernica es el simbolo esencial de la tradicion 
literaria vasquista, el simbolo "que refleja la permanencia del sujeto 
historico.

Precisando aun mas, podria decirse que simboliza la dimension de lo 
transhistorico, de lo eterno: la permanencia de un cuerpo mistico de la 
Euskal Herria inmune a las contingencias porque atraviesan los vascos 
historicos. De ahi la indignacion y el desacuerdo de Trueba ante el 
poema unamuniano: los poetas que anteriormente habian abordado el
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tema (Mariano de Eguia, Jose Miguel de Arrieta-Marcama, Jose Maria 
de Ugarte, Nicanor de Zuricalday, los "bardos" euskericos Jose Maria 
de Iparraguirre y Felipe Arrese Beitia, etc.) hacian enfasis en la 
resistencia del arboi ante los ftiriosos embates de ias tempestades 
historicas y en la impotencia de los enemigos que se esforzaban en 
derribario.

(...) En principio, Unamuno acepta algunos de los terminos en que los 
poetas fiieristas han planteado anteriormente el tema; en especial, los 
que adopta Iparraguirre en ia segunda estrofa de su "Guernicaco
arboia";

"Bi miia urte eta 
esaten dutela 
Jainkoakjarri zuela 
Guernican arbola..."

Ei arboi, en efecto, es para los fueristas el sknbolo de ia alianza entre 
Dios y el pueblo vasco, y supone para este io que ei Arca de Sa Alianza 
para los hebreos. Representa la mediacion entre historia y eternidad; es 
ei Axis Mundi, que hunde sus raices en io profundo de la tierra y eleva 
sus ramas hacia el cielo empirico.

(...) Pero ios vascos se han dividido. Como los reinos de Juda e Israei, 
se han enzarzado en una guerra fraticida entre carlistas y liberales (...), 
y Dios mismo, mediante el "rayo dei cielo", expresion de su colera, ha 
destruido el Arbol de la Aiianza. Pueblo cainita, rechazado por su 
Señor, el vascongado sufre una nueva cautividad de Babilonia: el 
destierro de la sion foral." (Juaristi, 1987: 226/227)

Unamunok Gemikako haritzari eskainitako poema idatzi eta handik 

zazpi urtera Sabino Aranak (ib., 227) jasoko du zuzia, PNVren sortzaileak 

idatzitako aurreneko poemak honela zioen:
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"Aritz zar baten 
Adarra 
Gau iluntako 
Ekatsak 
Eten-ez gero 
Bertan lo pozik 
Egoan 
Egun tsoria 
Ilun-artetik 
Asten da 
Egaz da egaz.
Ez naiz joan 
Yakiñez,
Ez noa dabilan 
jGaixoa!!"

Hauxe idazten du J. Juaristik poema hori dela eta:

"Aunque el poema de Arana Goiri Sinismena! (La fe) refieja el estado 
de animo del autor despues de la muerte de su madre, es indudable 
—la alusion al viejo roble es transparente— que este fragmento tiene el 
mismo sentido que el primer poema de Unamuno.” (ib., 228)

Arana Goirik143 goragoko poema hori idatzi eta laurogei urtera 

poema hauxe idazten zuen frankismopeko garai (ibidem) ilunetatik Arestik:

"Gauerdian ximist batek
urratu,
pikatu
eta
hondatu
daut
elurraren

! 143 Lizardiren Asaba zaharmren baratza poemako arbola ere harreman estuan dago 
gorago azaldu dugunarekin: Gernikako arbola eta paradisukoa elkar hartuak batetik; eta arbola 
euskaldungoak Jainkoarekin duen aliantzaren sinbolo bestetik.
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gogortasunetik
babesten ninduen 
arbola...
nik asko maitatzen nuen bihotza
estimatzen nuen
haritz
noble eta garai 
hura,
eremuaren zabaltasunean 
gara
eraikitako
gaztelu
finkoa,
neure abaroz
haserre eta errieta guztien
kontrako neure ezkutu muntua."

Tximistak, Jainkoaren haserreak alegia, hautsi du Jainkoaren eta Lagi 

Zaharraren arteko itun sakratua; izan ere, Sabino Aranaren hitzetan;

"Ene Aberri laztana 
jausi zara España-pian.
Obia erijotza da!" (Arana Goiri'tar Sabin Olerkari, Bilbo, GEU, 62)

Handik hirurogei urte pasata geroago, honela idatzi zuen Arestik;

"(...) arbolaren ixura emandako 
harria,
ajola gabean landatu hindugun 
itoginaren azpian, 
eta ur-tantak
jan hau.
Hi,
arbola,
euskal, herria." (E.H., 229)

288



Maldan beheran azalduko zaizkigun irudiak, aldiz, Gerrate Zibileko 

Gemikako bonbardaketa bide dute gogoan.144

Israelgo heniaren etsai enblematikoak Egipto eta Babilonia izan 

ziren, Horiek dira bi gatibu lekurik paradigmatikoenak Bibliarm  kulturan. 

Han Egipto eta Babilonia direna, erdal herriak dira Arrese-Beitia, Sabino 

Arana eta XX. mendeko erdialde aiteko tradizioarentzat:

"... Gaztelako arrak
Jan deutsuz sustrai guztiak." (Arrese-Beitia, 1987: 29)

Horren ondorioa, edo horren arrazoia hobe esan, honako hau da:

"... ez da libertadea,
au da buztarri astuna." (/&., 28)

Arestiren Maldan beherako euskaldungoa ere "Babilonian zegoen 

katibu" (M.b.,199).

"Babilonian katibu 
baikeunden euskaldunak.
Idiak uztarri-pean, 
ziren gure pareak.
Hantxe genbiltzen gu nola, 
astoak zama-pean." (M.h., 199)

144 "Honekin diet bihotza 
erdibituko nik, eta 
egunsentia datorrencan.
Gernika balitz bezala,
Parnaso berri hori negarrez 
orduan geratuko da." (M.b., 219)
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Gertaera horiek irauli eta Euskal Henia aurreko egoerara itzul dadin, 

horra zer eskatzen dion Sabino Aranak Guztiz Ahaltsuari:

"Kendu, kendu 
maketuok eta 
euzkeldun maketo-zaliok!
Bota, bota 
azurbaltzok eta 
euren lagun gustijok 
kendu, kendu, 
atara bota, bai
zapal nai gabezainok!" (S. Arana, 132)

Ikus daitekeenez, Euskal Herria / Israel paralelismo zuzen-zuzenak 

hartu zuen poetikoki tankera Arrese-Beitiaren poema sentibera haiekin, eta 

Arestiren Maldan behera poemaraino iritsi zitzaizkigun haren aztamak: 

Euskal Herria eta Israel bateratuta agertzen dira imajinarioan. Azken 

finean, hauxe besterik ez da: Euskal Herriaren zoritxarrak, Historiaren 

bamean sofritu behar izan zituenak, Israelgoaren ispiluan irakum eta 

irudikatu zituen Arrese-Beitiak. Gorago esan dudan bezala, erdi-eskolatu 

soilik ziren olerkari haientzat ere "Kode nagusi" bakarra baitzegoen, eta 

kode hori Bibliako145 "fresko" batzuk baizik ez ziren. Arrese-Beitiaren eta 

Foruen galera jasan zuen belaunaldiarentzat hasi zen, historiagrafiaren 

aldetik lehen aldiz, Historiaren atzaparkaden sofrikarioa, eta, egia esan, 

Arrese-Beitia eta enparauentzat Historia erorketa zen, Historia desertualdia 

zen, Historia Babilonia zen, Historia —aurrerago ere aztertu beharko dugun 

irudi bat erabiltzeko— Exodoa zen:

145 Gerra ondoko literaturan sortzen den elkarren hurbilketa, euskal egoeraren eta 
zenbait motibo biblikoren artean, osokiago aztertzeko dago oraindik. Hala ere, Israel Euskal 
Herriaren sinboiu bihurtze horrek (edo eta Jesukristo bera, gurutzean hila eta berbiztua: gogora 
Bazkb Igandea Aberri-Eguna izan ohi dela) literaturan sinbolismo bortitza ezezik, pentsamendu 
politikoan ere izpiraziorik eman du. Sinbolismo biblikoaren eragina Aresti eta Mikel 
Azurmendi-Intxaustiganaino iristen da (Azurmendi, Zer dugu Orixeren alde, Jakin, 1977, 201).
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"Negu baltz onek izango al du 
Ondoren uda-berria,
Ikusi daidan neure Erria
Barriro loraz jantzia." (Arrese-Beitia, 1987: 27)

Negua/Udaberria, goia (euskera), zerua/behea (gaztelera, infemua) 

irudi antolaketa hori benetako Mtopos"a da gure Mendebaleko tradizioan, 

Arestirenean ere berdintsu jarraituko du.146 Jon Juaristik adierazi zuen 

bezala:

"Mas alla de la sombra del roble de Guernica —Arbol de la Vida del 
Paraiso vasco, del 'oasis' de que hablara Maria y Flaquer— se extiende 
e! yermo de la Historia: horizontalidad pura, desierto por donde el 
nuevo Israel suficiente se ve condenado a errar sin rumbo. E1 brevisimo 
poema de Unamuno expresa, como ningun escritor fuerista lo habia 
hecho antes, la angustia y el desaliento de aquelIos sectores de la 
sociedad vasca mas vinculados al viejo orden tradicional ante los 
cambios, acelerados a partir de 1876, que van a transformar ia Euskal 
Herria en una sociedad industrial moderna.1,147 (1987: 31)

Tx. Larreak azaldu zuen bezala, 50eko urteetan zerbait funtsezkoa 

aldatzen hasi zen euskal literaturaren tradizioaren barruan. Ordurarte ez 

bezala, gero eta ugariago ageitu ziren biolentziaren aldeko aldarriak, 

kristautasun onberaren eta demokraziaren ilusio ahulak gainditu nahi 

zituzten jarrera bortitzagoak. Horren adibide ditugu Krutwig, Mirande eta 

Aresti.

146 C.f. tesi honetako "Aresti eta Bilbo” puntua.
147 "Quienes estan fascinados por estas ideas son, por una parte, las poblaciones de 

ciertas sociedades tecnoiogicamente atrasadas que no solo se hallan en una situacidn de 
superpoblacion y pobreza desesperada, sino que se ven tambien envueltas en una problematica 
transicion al mundo moderno, y estan, consecuentemente, dislocadas y desorientadas." {Cohn, 
1988: 286)
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Interesantea da oso, gorago aipatutako hirukote horren heresia baino 

lehen, Salbatore Mitxelenaren jaixera poetiko eta bitala ezagutzea. 

Honelaxe jaso zuen J. Azurmendik haren mundu ikuspegia:

"Salbatoreren 'ideologia', hein honetan, Orixerena bezalakoxe erlijioso- 
moralista da funtsean eta konprenitzen da egungo irakurlea, 
ideologikoki harengandik urruti ibiltzea: Euskal Herri 'zintzoaren' 
abandonoak samintzen du gehiena; euskaldunek hain zintzo jokatu eta 
ezin da konprenitu haien zorigaitza... Funtsean, bada, zintzoak irabazi 
egin behar duen esperantza dago barnean: Euskal Herriak beti zintzo 
jokatu dizu, beraz, bizitzea merezi du..." (S. Mitxelena, 1984: XXVI)

Ezingo ditu, baina, S. Mitxelenak Orixeren bertsoak bere hartan 

errepikatu: "Erri au uretan gatza lez urtu nai/baduzu, zure da: Uzu!," Urte 

Zuria (ib., XXIV). J. Azurmendik (ib., XXXIII) esaten duen moduan, 

Orixek Euskadi abandonatu egin zuen, Euskal Herriaren zortea Jainkoaren 

eskuetan utziz, bere meditazioen bame emigrazioan kontsolazio eta babes 

bila.

S. Mitxelena Euskal Herriaren pairamen metafora eta sinbolo baten 

sortzaile da: Arantzazu. Arantzazu ernkal sinismenaren poema. Arantzazu 

da gurutze-bidean dagoen herri baten amasa. Erri bat Guruzbidean, horixe 

da S. Mitxelenaren poema baten izenburua. S. Mitxelenak tinko eusten dio 

Iparragirreren kantuetatik, Arrese-Beitia, Arana Goiri eta bestek Gemikako 

Arbolaren sinbolo bitartekariaren inguraan eraikitako imajinarioari:
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"Gernikako Arbola da bedeinkatua 
euskaldun nai geranon ostiral santua 
ta il da pizten gaitun Aberri Pazkua.
Adoratzen zaitugu, Arboia Santua,
batzuk iraindu ala guk Iaztandua,
adoratzen zaitugu Arbola santua." (S. Mitxelena, XXVII)

Goraxeago esan bezala, sinismenean oinarritutako fede tinko bat 

behar da Aberriaren etorkizuna eta Kristoren berpizkundea elkarri begira 

paratzeko. Gemikako Arbola Gurutze bilakatu da, baina horrexek berorrek 

sendotzen du Mitxelenaren esperantza maila, Azken finean, ez da funtsean 

ezer aldatu: Arrese-Beitiaren imajinarioan Bibliako errelato nagusiek 

betetzen zuten funtzio berbera betetzen ari da Salbatore Mitxelenarengan 

ere: Euskal Heiriaren zorigaitzak Israel hemaren ispilutik irakurri eta 

onartzen ari zaigu S. Mitxelena. Bame-bamean herri aukeratuaren 

sindromea bizi du tradizio luze horrek.

Baina 50eko urteetan zerbait eten egiten da. Etendura hori urte 

horietan Krutwig, Mirande eta Arestiren proposamen poetiko berrietan 

biolentziaren aldarriak hartuko duen protagonismoari lotuta dator. Horra J. 

Azurmendiren iritzia biolentziaren aldeko bilakaera horri buruz:

"Gerra ondoan jende askok esaten zuen: galdu egin dugu, baina 
zuzenean geunden; beti zintzoak izan gara; guk ez dugu elizarik erre 
eta presorik garbitu eta errugaberik asasinatu. Eta horrela kontsolatzen 
zuen bere burua. Baina inork ez zion kentzen gainetik bere egoera 
galtzaile bera zela, halare.

Orduan, gazteagoak hasi ziren esaten: arrazoi izateak ez du ezer balio, 
irabazten ez bada. Zintzo izatea tontakeria hutsa da, gerra galdu egin 
bada. Inportantea irabaztea da, ez dio inporta nola. Gerra galdu
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zuenak, mundu honetan behin ere ez du izan arrazoirik eta zintzo 
izanak ez du inor salbatu.

Txillardegiren izkribuetan, esate baterako, sarri aurkitzen dira 
horrelako gogoetak. Krutwigen Vasconicm eta, sentiera horixe 
dabilkigu. Pentsaera baino gehiago, sentiera bat zen. ETAren 
prehistoria." (1978: 22)148

S. Mitxelena bidegurutzean (J. Azurmendi, 1984: XXXIV) geratu 

zen bide berriari dagokionez; nahiz eta bere baitan ohartu biolentziaren 

beharraz, ezin suerta halakorik: "Baldin gerok enetxuok ezpadugu burua 

defenditzen, nork egingo digu ori bi milloi ez geran abenda naiko pobre 

oni?" (ib., XXXII),

Euskadin biziko bada, borroka egin beharra dauka, baina borroka ez 

da Gurutze-bidea; biolentzia ez da kristaua... (ib., XXXVI). Eta honelaxe 

jarraitzen du Azurmendik:

"Gurutzebidea, euskal egoera interpretatzeko eskema baliagarria zen, 
azken fmean, Bizkundea eragin behar zuten 'jainkoak', konkreto, 
Aliatuak zirela, espero zen artean. Gero, itxaropen hori suntsitu ala, 
Bizkundea, inork egitekotan, Euskal Herriak berak egin beharko 
duenean, berriz ere —Gurutzebideetan baino poeman gehiago erabili 
dituen— ikuspide prometeikoak gaineratuko dira." (Azurmendi, 1984: 
XXXVI)

Harrigania da bame-bametik agintzen duen ikuspegi osorik 

erlijiosoak nola zipriztintzen dituen Historiaren gertaerak. Azken fmean,

148 Orixek salatuei zegoen hori: "Gure yendea on izaten aspertzen ari din", abisatzen 
zuen. "Gure gazteria ezkerretara, gero eta geiago. Aski bultza egin zionate." Eta "Bultza egin 
zionate Elizatik aldegitera", behin eta berriro” (Azurmendi, 1978: 22).

‘ Hori guztiarekin batera, M. Lasak berak aitortuta, PNVren jarrera epelak eta estatikoak 
bultzata jarri ziren intelektualgoa eta gazteria ETAren itzalera, ETAk zabaldutako garaiko 
itxaropenaren menera.-
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Bibliaren errelatoak dira oraindik ere nagusi hemen, haien lerroetatik ulertu 

nahian dabiltza Historiaren danbatekoak. 50eko belaunaldi berriarekin 

ftmtsezko aldaketa bat gertatuko da erlijioaren perzepzio mailan; bame- 

erlijiositate, pasio edo utopia norabidez aldatzeraino.

Horra zer dioen auzi horri buruz J. Azurmendik:

"Badago fenomenu bat aldi honetan, aurreko hazaldiarekin eten eta 
hastapen berri bat abiatu aldi honetan, ez dakit justu nola izendatu 
'misterioaren defentsa bigarren planoan' esango nioke.

Arazo honetan, Mirande ezezik, Mirande osteko Autore asko biltzen 
dugu: Txillardegi, San Martin, Aresti, etc., lehenengo 'uhin berria' 
gehiena, iruditzen zaidanez. Beraz, inguru-minguru luzatzea komeniko 
da, beharbada.

Hasteko, dato sinple bat daukagu: aurreko idazle guziak kristauak 
ziren; orain idazle belaunaldi ez-kristau bat hasten da, kasi kolpe 
batetik." (1978: 87)

Baina sekularizazio hitza erabil ahal daiteke Arestiren kasurako?

Arestiren poesia sozialaren bame-bameko pathos eskatologikoaz 

hitzegiten dugunean ohartuko gara komedia seknlar baten aurrean gaudela. 

Kontuz baina, sekularizazio kontzeptuarekin, ezen M. Lowyk Alemaniako 

pentsamentu juduaren bamean aurkitu duenak argi egin baitezake Arestiren 

poesiagintzan ere:

"Un autre modele explicatif qui nous semble insatisfaisant est celui de 
la secularisation, frequemment utilise pour rendre compte du lieu entre 
religion et ideologies sociales ou poIitiques. Pour le phenomene etudie 
ici, il n'y a qu'un interet limite, parce que la dimension messianique 
religieuse ne disparait nullement des ecrits de la plupart des auteurs
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examines: elle reste (explicitement) un aspect central de leur vision du 
monde. En realite, il y a autant de 'sacralisation' du profane que de 
secularisation du religieux dans cette pensee juive allemande: le rapport 
entre religion et utopie qui la traverse n'est pas, comme la 
secularisation, un mouvement a sens unique, une absorption du sacre 
par le profane, mais une relation reciproque qui articule les deux 
spheres sans les abolir." (1988: 33)

Hau da, Maldan behera aztertzen ari garen ildotik beretik ulertu 

beharra dago Arestiren hurrengo sasoi poetikoa ere. Mirandek tradizio eta 

mitologia pagano bat asmatu nahi izan zuen, horregatik ez da berea 

tradizioaren guneko imajinario bat —baratza eta eremuaz hitz egingo 

lukeen moduko imajinarioa, esate baterako—, berea mitologia "minor" bat 

dela esan genezake, seguru asko —bien arteko diferentziak ahaztuz— 

Yeats poetarena izan zen bezalakoa. Egia bada ere, zenbait ezaugarri 

badituztela amankomunean, Miranderena ez dugu tradizio kristauarekin 

batera aztertu nahi, bai ordea Arestirena. Horregatik deitu genion duela urte 

batzukMaldan beherañ Komedia heroikoa (Aldekoa, 1993: 43-73).

Eta horregatik haren poesia sozialari, komedia sekularra izena eman 

diogu.149 Baina hau aurreragoko utziko dugu.

Ezin ukatuzkoa da Iparragirrerengandik hasi eta 50eko urteetaraino 

helduaz, irudi eta sinbolo nagusi horiek Arestirengan ere izan duten 

eragina. Euskal literaturaren tradizio luze baten imajinarioa elikatu duten 

sinbolo eta irudiak baitira. Egia esan, baina, Gemikako arbolarena 

sinbolorik iraunkorrena izanik ere, Arestirekin aldatu egin da sinbolo

149 E. Fromm pentsalariaren mugak ezarri nahian ari delarik, honako hau idazten du 
M. Ldtty-k: "C'est un exemple qui illustre la possibilite de passage d'une option a l'autre dans le 
champ messianique/revolutionnaire: Las frontieres existent, mais sont loin d'etre impermeables 
(1988: 63).
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horren inguruko ahots poetikoa. Oraingo honetan ahots hori, poetaren 

bame-jarrera, askoz ere gogorragoa eta heroikoagoa agertzen zaigu. Kontuz 

baina, poetaren eta gizartearen jarrera aldatu bada ere, funtsean ez da ezer 

aldatu sinboioaren —arbolaren sinboloarenean, kasu— karga numenikoa. 

Aldatu dena ez da beraz helburuaren eta sinboloaren esanahi sakon eta 

transzendentea, baizik eta horretara iristeko baliabidek, tresnak. Onarbera 

eta etsipen moral batetik, ekintzaren eta biolentziaren aldarrira iragan da 

garai berria. Ikusi besterik ez dago: Maldan beherako Hariztia poeman 

landatu den arbola odolaz izan da bataiatua:

"Hiru gorputzekin egin nuen arbola 
sikuari, gero, eman nion odola, 
bihotzetik ugari atera nuena." (M.b,, 192)

Arbola hori, baina, Paradisuko arbola ere bada, hangoaren itzala 

litzateke Maldan beherako hau:

"bihotz berriotan 
dirakien odola 
eta paradisuan
sustraitu den arbola." (M.b., 232)

Poemako heroiak bere asmoak inposatu eta kosmosaren antolamendu 

berri bat eraiki ondoren, arbola ere bere jatorrizko betebehar eta 

bitartekaritza sinbolikora —transzendentera— itzuli da. Hori horrela gerta 

zedin aurka izan dituen etsaiez mendekatu eta garaitu egin behar izan ditu.
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3,- KOMEDIA SEKULARRA150

3.1.- ROUSSEAU ETA MARX

XVII. eta XVIII. mendeetako filosofari arrazionalista arruntentzat 

progresoa, definigaitza izan arren, airazoimen gehiago eta beteagorako 

aurrerapauso geldiezina zatekeen, askatasun eta zoriontasun gehiago eta 

beteagorako aurrerapauso etengabea (Lowith, 1958; 90). J.B, Buryl-ek The 

Idea o f Progress libuman adierazi zuen bezala, progresoaren ideiak poliki- 

poliki jainkozko probidentzia transzendentearekiko sinismena ordezkatu 

zuen (Lowith, 1958; 90);

"Hasta que los hombres se consideraron independientes de la
providencia, no fueron capaces de organizar una teoria del 
progreso."151 (ibidem)

Dena den, Rinhold Niebuhr-ek adierazi zuen:

"E1 cristianismo moderno estuvo pateticamente dispuesto a negar... las 
mas distintivas percepciones de la fe biblica, al objeto de compartir la 
fe de la cultura secular en la idea del progreso. E1 cristianismo liberal se 
ve envuelto en esta disolucion. Habiendo pretendido hacer una historia 
de exito de la historia biblica de un redentor crucificado..., se halla a si

150 "...el credo marxista es enormemente, acaso ingenuamente, optimista. Como el 
visionario medieval con su fe absoluta en el advenimiento del Reino de Dios, el eomunista esta 
seguro de que el reino de la justicia esta eerca. La concepcion marxista de la historia es una 
comedia secular. La humanidad marcha hacia la justicia, la igualdad y la comodidad de la 
sociedad sin clases. Cuando haya terminado Ia explotacion capitalista y se marchite el estado, Ia 
guerra y la pobreza desapareceran en una pesadilla de confiisa memoria y una vez mas el mundo 
sera unjardin para el hombre" (Steiner, 1991:283).

151 EI hombre modemo consen a aun la esperanza en el progreso, pero ha perdido la fe 
en su peregrinacion, Como dice R.A. Knox: "Aquellos que han perdido el sentimiento de la 
certidumbre religiosa se han enrolado en las banderas del optimismo; el fiituro del mundo ocupo 
sus mentes en lugar del mundo fiituro» y, por una especie de Conñicionismo invertido, 
comenzaron a adorar a sus nietos. ..." God and The Atom, Ed. norteamericana, Nueva York, 
1945, 51).
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mismo incapaz de responder a la tragica experiencia de nuestro dios." 
(ibidem)

"Querelle des ancients et des modemes" delako auzia da 

progresoaren aldeko baieztapenaren abiapuntua; progreso intelektualarenak, 

hain zuzen, hantxe du sorrera (ibidem). Mendea eta gehiago iraun zuen 

eztabaidan, ordea, funtsezko auzia honako honetan zetzan: Antzinatearen 

eta kristautasunaren bame bereizketa gaindiezina, arrazoiaren eta 

errebelazioaren artekoa, hain justu (ib., 91). Garai Modemoak Antzinate 

klasikotik nahiz kristautasunetik bereizi dira (ibidem). Modemitatean, 

progresoa ez da ezagutza berrien —zientzia naturalen— zordun bakarrik, 

baita paganismo klasikoaren aurrean kristautasunak Iortutako 

aurrerapenarena ere132 (ibidem). Oro har, progresoaren ideia modemoa 

kristautasun protestantearen emaitza bat da:

"Recent researches here show that this idea was not, as it was once 
represented by historians, simply an optimistic extrapolation into the 
fiiture of the conspicuous advances in Europe, during and after the 
Renaissance, in science, technology, geographical exploration, and the 
arts. Instead, these advances in the sciences and the practical arts were 
assimilated into the inherited theological scheme of historical 
prospectivism but in a way that drastically altered both the shape and 
dynamics of the scheme. For beginning with the Renaissance, Mankind 
seemed to have developed the human means to achieve the promised 
state of felicity gradually and pacefully instead of by an abrupt and 
destructive intervention; and in the course of centuries, progress was 
increansingly conceived to be attainable by purely natural causes, 
without the need for an apocalyptic relief expedition from the sky." 
(Abrams, 1984: 264-265)

152 « p o n d e e  sur une conception strictement quantitative de la temporalite, elle perçoit le 
mouvement de l'histoire comme un continuum d'amelioration constante, d'evolution irreversible, 
d'accumulation croissante, de moderaisation bienfaisante, dont le progres scientifique, technique 
et iridustriel constitue le moteur. (...) Le messianisme historique ou conception 
romantique/millenariste de l'histoire est en rupture avec cette philosophie du progres et avec le 
culte positiviste du developpement scientifique et technique" (Lowy, 1988: 253).
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Horregatik esaten du K. Lowith-ek:

"De aqui la ambigiiedad que presenta la estructura de su idea 
dominante del progreso —tan cristiana por derivacion, como 
anticristiana por implicacion—, extraña por completo al pensamiento 
de los antiguos. Mientras el punto de partida de las religiones 
modernas del progreso es una anticipacion escatologica de una 
salvacion fiitura y, consecuentemente, una vision de depravacion, 
esperanza y desesperanza semejantes no puedan encontrarse en escritor 
clasico alguno, al describir la decadencia de Atenas o la de Roma. La 
interpretacion escatologica de la historia profana en terminos de juicio 
y de salvacion nunca se les ocurrio a los historiadores antiguos. EIIo es 
resultado remoto pero intenso de la esperanza cristiana y de la 
expectacionjudia." (Lowith, 1958: 91)

Progresoaren itxurako aurreneko aldaba kristautasunak ekarri zuena 

izan zen, Moisesen gainetik Jesusen figura altxatu baitzuen (ib., 109). 

Horrekin zera zirudien, egoera ez hain biribil batetik hobea zen egoera 

batera iragan ginela, edo bestela esanda, nola-halako progresio historiko 

baten ibilbidean kontsumazio une definitibotik lehen baino gertuago 

geundela.153

Kristautasunak, ordea, ezin zuen inondik ere iradoki giza 

aurrerakuntza zientifikoaren ikuspegirik, hasiera-hasieratik haren 

ikuspegitik baztertutako planteamendua zelako hori; izan ere, kristautasuna

153 *'Aunque desde sus mismos comienzos estuvo el cristianismo en armonia con la idea 
del progreso, al proclamar la superioridad de la ley de Jesus sobre la de Mois6s, esta gran idea de 
la progresion fundamental del Viejo al Nuevo Testamento pertenecen menos al Protestantismo 
que al Catolicismo, ya que Ia Reforma, en su vulgar e irracional apelacion al periodo de la 
Igle&a primitiva, ofrecio como guia a los pueblos modernos, no el maduro sistema social de la 
Cristiandad catolica, sino 'la parte mñs atrasada y peligrosa de las Escrituras', aquella que se 
refiere a la antigiiedad-hebrea" (Lowith, 1958; 116).
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bera baitzen azken gailurra, non giza gogoak pausatu beharra zuen (ib., 

110).

Ez da hori Marx-ek kristautasunari buruz duen iritzia, kristautasuna 

herriaren opiotzat baitauka. Marxek, etorkizunaren gizarte berria gogoan, 

oztopotzat hartzen zuen gizarte zaharraren gainegitura guztia; azpiegiturari 

buruz ordea, zer esanik ez:

"Algunos partidos desearian prescindir de las capacidades modemas, al 
objeto de poder prescindir asimismo de los conflictos modemos. O 
bien se imaginan que tal evidente progreso en el campo de la 
produecion no puede ser alcanzado sino mediante un correspondiente 
retroceso en Ia vida politico-social. Pero nosotros reconocemos en este 
antagonismo el espiritu mas sabio ("el ardid de la razon" de 
Hegel) ,154que procede con agudeza a acoplar todas las 
contradicciones. Nosotros sabemos que para alcanzar la nueva vida, la 
nueva forma de produccion sociai necesita solamente de hombres 
nuevos." (Lowith, 1958: 58)155

Marxen ustetan, gizaki berri horren itxura, gizarte kapitalistaren 

kumerik dohakabeena dugu: proletalgoa (ibidem). Proletalgo horixe izango

154 Hegel interpreta ia religion cristiana en terminos de razon especulativa, y la 
providcncia como el "ardid de la razon". "EJ proceso que muestra la historia, dice, es unicamente 
la manifestacion de Ia religion como razon humana, Ia produccion del principio religioso bajo Ia 
forma de libertad secular." Su capitulo sobre la expansion del Cristianismo concluye con estas 
palabras: "E1 desacuerdo entre la vida fntima del corazon y el mundo real es eliminado. Los 
sacrificios, ofrecidos incesantemente en el altar de la tierra estan justificados por la realizacion 
del espiritu del cristianismo, una verdadera teodicea, la justificacion de Dios en la historia" 
(Lowith, 1958; 86). Hegelek erlijioa sekularizatu egin zuen, Historiaren arrastora ekarriz.

155 "La cosmovision cristiana, la marxista admite el error, la angustia y la derrota 
momentanea, mas no la tragedia ultima. La desesperacion es un pecado mortal contra el 
marxismo no menos que contra Cristo. Lunacharsky, el primer comisario sovietico de 
instruccion publica, proclamo que una de las cualidades definitorias de una sociedad comunista 
seria Ia ausencia de teatro tragico. Convencido de que los poderes de la razon pueden dominar el 
mundo natural y conferirle a la vida humana una dignidad y un proposito cabales, el comunista 
ya no puede reconocer el signiñeado de la tragedia. (...) La literatura marxista es, por ende, 
afirmacion jubilosa o grito de batalla. Stalin coincidia plenamente con los objetivos de una 
sociedad comunista cuando reclamaba que todas las obras teatrales y novelas toieran finales 
felices" (Steiner, 1992: 282-283).
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da Marxentzat Munduko Historiaren tresna, "para alcanzar el fin 

escatologico de toda historia mediante la revolucion mundial. E1 

proletariado es el pueblo escogido del materialismo historico por la simple 

razon de que se halla excluido de todo privilegio en la sociedad actual" (ib., 

59).

K. Lowith-ek esaten duen moduan, materialismoaren historia baino 

lehenago, profetismoaren izpiritu erlijiosoa ari zaigu hitzegiten K. Marxen 

idatzietan (ib., 66). Biblian jatorrizko bekatuari dagokion lekua, 

proletalgoaren zapalkuntzak beteko luke K. Marxen156 eskema historikoetan 

(ib., 66). Klaseen arteko borrokak ezarritako ezinbesteko borroka horretan, 

proletalgoak baizik ezingo luke ulertu kapitalismoak bere inguruan 

sortutako enajenazioa. Burgesia bere munduaren bekatuaz blai kutsaturik 

dago, eta ezin du kontzientzia garbiz errealitatea ikusmiratu. K. Lowith-ek 

esan duen bezala, Manifestu Komunistaren lehen aldarria ez da burgesiaren 

eta proletalgoaren ezinbesteko borroka, baizik eta zinetan borroka beste bat 

da, ilunaren alaba den klasearen eta argiarena denaren artean. Azken 

muturrean, mundu burgesaren krisialdia, Marxek modu zientifiko batean 

iragarria, ez litzateke azken epaia edo antzeko zerbait, etsi-etsian gertatu 

beharreko Historiaren lege ezkutuak agindutako epaia, alegia (ibidem). 

Horra nola biribiltzen duen K. Lowith-ek Marxen erretratu ideologikoa:

"Es solamente en la conciencia ideologica de Marx donde toda historia
se resuelve en una historia de lucha de clases, mientras que la fuerza

156 ^  Benjaminen esaldi hau jasotzen du Lowy-k bere lanean: "Marx a s&ularise la 
representation de l'Age messianique dans Ia representation de la soci&£ sans classes. Et il en a 
raison" (1988: 159).

Fromm-en kasuan, berriz, honako hau idatzi zuen Lowy-k: "Ce qui l'avait le plus frappe 
dans la Bible —nottament a la lumiere des catastrophes de la premiere guerre mondiale—  c'etait 
les propheties messianiques d'Isaie, d'Osee et de d'Amos, la promesse d'une 'fin des temps' qui 
etablirait la paix ^ternelle entre les nations et les hommes. C'est a partir de ce contexte culturel 
qu'il va s'interesser a la philosophie de Marx, qui restera toujours a ses yeux l'expression, en 
langage seculier, de la tradition du messianisme prophetique" (1988: 193).
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real motora que sostiene esta concepcion es un mecanismo que tiene 
sus raices ineonscientes en ei propio ser de Marx, y aun en sus misma 
raza; a pesar de ser un judio emancipado dei siglo XIX, Marx era un 
judio con una estatura de Viejo Testamento. Sus sentimientos eran 
fuertemente antirreligiosos, e incluso antisemitas. Lo que explica la 
base idealista del materialismo de Marx es el viejo mesianismo y 
profetismo judios, inalterados a traves de dos mil años de historia 
economica, de artesanado a gran industria, Aunque tergiversando en 
pronosticacion profana, el Manifiesto Comunista conserva aun los 
caracteres basicos de la fe mesianica: "la certidumbre de cosas en que 
esperar." (1958: 68)

3.2. EXODOAREN ERRELATOA

III. atal honetan, Mendebaleko kulturarako ezagun-ezaguna den 

errelato bibliko batean oinarrituko gara: Exodoa. Mendebaleko

pentsamendu politikoan izugarrizko indar eragilea izan duen ideia nagusi 

baten inguruan idatzita dago Miehael Walzerren Exodo y  Revolucidn 

liburua: zapalkuntza eta sofrimendutik askatzeko ideia, edo iraultzak 

berarekin dakarren erredentzio mundutarra, Exodoaren irakurketa baten 

ondorio dira (Walzer, 1989: 3). Exodoaren irakurketa bat eskaintzen du 

Walzerrek, Israelgo herriak Egiptorekiko morrontza kateak apurtu eta 

Canaan-go Agindutako Lurraren arteko desertualdian kokatzen direlarik 

errelato funtsezko horren irudi nagusiak (ibidem), Exodoaren errelatoa 

proiektu askatzaile guztien topologia arketipikoa bilakatu da (ib., 1), eta 

tradizio judu eta kristaua behin eta berriz itzuli ohi da iturri horretako irudi 

esanguratsuetara (ibidem). Bidenabar esan dezadan, nahiz eta planteatzen 

ari naizen gogoetarako zedarri honetan gehiegi ez zaigun axola, Exodoko 

zenbait pasadizok Arestiren obra ere zipriztintzen duela.157

* 137 Esate baterako, 200 puntu (166-175) lanak Moisesen fantasia arrazoitu bat izan nahi 
zuen (Aresti, Lehen Poemak, 324). Lehenengo atalean ikusi ahal izan dugun moduan, Maldan 
beheran ere bada Moisesen desertualdiko oihartzunik: Sinaiko mendian 'piztu zen laharra'rena»
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Hauxe dugu, beraz, Mragarren atal honetarako aukeratu dugun 

gogoeta-espamia. Hauxe gogoeta-esparru horretako bidexkak zuzen 

ibiltzeko lagungarri izango zaigun irudi edo "fresko" nagusia: Exodoa. 

Exodoaren errelatoa erreferentzia analogiko eta sinboliko bazterrezina 

bihurtu dugularik, Modemitatearen —Modemitate poetikoa ere bame 

dela— funtsezko hiru bide ibiliko ditugu. Him bide horiek, hira mundu 

ikuspegiri egokituko zaizkie; mundu ikuspegia diodanean, beren oinarrian 

leudekeen hiru jarrera politiko eta moralei bumz ari naiz. Hiru jarrera 

politiko eta moral horiek, munduan izateko edo bizitzeko him modu eta jite 

ezberdin erakutsiko dute. Eta, horrekin batera, him sentsibilitate poetiko 

bilduko ditugu gure ibilbide hirukoitz horretan: bata Maldan beherari 

dagokiona, Komedia heroikoa izenburuarekin; bigarrena poesia sozialari 

dagokiona, komedia sekularra izenbumarekin; eta hirugarrena, XX. 

mendeko poesiarik gogoangarrienetarikoari dagokiona: modemismo

anglosaxoniarreko Eliot eta Auden haituko ditugu bertan erreferentziagai, 

Komediaren ukazioa izenburuarekin.

Ikus daitekeenez, Arestiren him alderdi funtsezkoen azterketatik, 

poesia modemoaren ikuspegi interesgani bat bil dezakegu gure lan 

honetan. Hirugarren azpiatalak, Komediaren ukazioa izenbumpean 

datorrenak, Arestiren beste muturrean gelditu zaigun sentsibilitate bat 

jasoko digu. Nahiz eta Arestiren antipodetan egon Elioten eta Audenen 

mundu ikuspegia, ez ahaztu Maldan behercm Eliotek bilbotarrarengan izan 

zuen eragina, gure lan honetan zehar, ustez bederen, garbi utzi dugun 

puntua. Beraz, aurrerago azalduko dugun azpiatal horren funtzioa gure

Moisfcsen tamainako gizaki boteretsu baten haserrealdia Lizardi poeman, edo Mendekantza 
poemen Talion legearen alde posizionatzen den gizagaindikoa. Zeruko distizaria eta lainoak, 
ahaztu gabe.
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poeten kontrapuntua markatzea litzateke; horrekin batera, Europa eta 

Mendebaleko poesiaren mapan nagusi ziren beste mugimendu poetikoekin 

erkatzeko eta kokatzeko aukera ere ematen digu.

Lehenbailehen aurrera dezadan, hiru komediotan —Komediaren 

ukazioa dugun horrek ere komedia baitu errelato nagusi; ukatzeko bada ere, 

ateoak fedea erreferentziatzat duen hein berean— Biblia dugula Kode 

nagusi, eta N. Fryek esaten duen moduan, Bibliako mitorik nagusiena, 

begiratzen den lekutik begiratu, mito askatzailea da. (Frye, 1988: 75) Edo 

K. Lowith-ek esango lukeen bezala, "one great detour to reach in the end 

the beginning" (Abrams, 1984; 231). Hori esan ondoren, gehiago zehaztu 

nahi nuke nire lan esparrua: nagusiki Exodoaren errelatora errendituko da 

gure gogoeta-esparrua. Gogoeta diodanean ez dut esan nahi errelato horren 

azterketa estilistiko, hermeneutiko edo sinboliko bat egingo dudanik, 

inondik ere. Gure lan honetan, Exodoaren errelatoak marko analogiko eta 

sinboliko batean balio du. Hau da, errelato bibliko horren ekintzetan gaur 

egungo, edo gure Modemitate garaiak, irakur ditzake munduak jasanarazten 

dizkion zorigaitzen dekalogoa eta zorigaitz egoera horretatik irteteko 

ahalbideak. Walzerrek adierazten digun bezala, Biblia irakurtzen den 

tokietan eta, gainera, zorigaitza arrunta denean, animoari eusteko adorea 

eskaini ohi du Exodoak (Walzer, 1989: 13).

3.2.1. Maidan behera eta mesianismo apokaliptikoa

Arestiren poesia lanen kronologia errespetatuz, Komedia heroikoa 

azpiatala, Maldan beherañ dagokiona beraz, aztertu badugu lehen 

azpiatalean, ez da izan Bibliaien bame-garapenarekin egokien datorren 

ordena hori zelako. Izan ere, Maldan behera poemak zerikusi eta eragin 

handia baitu behin betiko askatasun eta erredentzio berehalakoarekin. Hau
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da, Babiloniaren gatibualdiaren ondoren hedatu zen mesianismo 

apokaliptikoarekin. Walzerrek dioenez, mesianismoa berandu sartu zen 

judutarren historian, eta gainera Exodoaren158 pentsamenduaren arrastotik 

egin zuen. Babiloniako gatibu-egonaldia eta geroago ere ez da agertuko 

juduen pentsamentuan "Azken egunetako" irudirik (Walzer, 1989: 29). Izan 

ere, Babilonia Bigarren Egipto bat izan zen judutarren imajinarioan (ib,, 

28). Eta imajinario horren atzean Danielen profeziak daude, geroago 

kristautasunaren imajinariorako hain indartsua izan zen Apokalipsiaren 

pasarteetan ere jaso zirenak. Walzerrek dioen moduan:

"Ambos textos sugieren una historia cosmica, que va desde la creacion 

hasta la redencion, y una historia poh'tica, que va desde la tirania 

terrenal (identificada ahora con ese segundo Egipto que fiie ia 

Babilonia del Exilio) hasta el reino mesianico." (ibideni)

Berehalakoan erabakiko den gatazkaren planteamendu poetikoak 

alegoriazkoa izan behar zuen, demgor. Bere soluzioa jainkotiarra da, 

majikoa, gizakien ahaleginetatik urrun legokeena. Beraz, Maldan behera 

Erredentzio bortitzaren eta berehalakoaren eskema arketipikoaren bamean 

irakurri beharra daukagu. Errelato arketipiko horretan ez dago jada 

konformidaderik lanaren, sofrikarioaren eta diziplina askoren ondoren 

iritsiko den, Egipto baino hobeago den, lur esperantzatsuarekin. Ez, hori ez 

da jada nahiko. Ez dago hor "Exodoa"ren desertualdirik sofritzeko ez 

gogorik ez kemenik, ezen, exodoaren errelatoarekin alderatuz gero 

erradikalizazio gogor baten aurrean baikaude. Probidentziaren eskuetan 

dago, aurrerantzean, giza salbazioa. Ez da duintasunez bizitzeko lurrik

f 158 "Consideramos la promesa de la Redencion Final", escribio el filosofo Saacya Gaon, 
en el siglo IX "del mismo modo que la primera promesa cuando viviamos como exiliados en 
Egipto" (ib., 29).
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eskatzen, Paradisua baino: "Paradisu bat nahi dut, han gaitezen bil” (M.b., 

158).

Walzerrek dioenez, bide horien sorrera eta akuilua Exodoaren 

ibilbide itxuraz amaitezina litzateke (Walzer, 1989: 186). Historia saihestu 

nahi den pisua da —Walzerrek "historia" dioen leku horretan, bizitza edo 

mundua ulertzen dut nik— eta mesianismoak ihes hori babesten du, asko 

kostatako askatasunari bere lege eta mandamentuekin (Sinai)159 muzin 

eginez. Horra nola laburbiltzen duen M. Walzerrek ikuspegi hori:

"Me aventuraria a insinuar, en efecto, que el apocalipsis es al 
radicalismo milenario lo que el Exodo a la politica revolucionaria. 
Taboritas y anabaptistas —los grupos que figuran en la obra de 
Norman Cohn, En pos del Milenio— se inspiraron en una literatura 
que carece por entero del duro realismo del relato del Exodo. Por 
cierto que hay hombres y mujeres que oscilan entre el Exodo y el 
apocalipsis, pero en general las tendencias estan claras. Una cosa es 
esperar ieche y miel, o incluso santidad, y otra cosa es tratar de 'forzar 
el fm'..., tratar de llevar a Ea humanidad a la epoca mesianica, con 
violencia y subitamente, para arribar a la nueva Jerusalen, ai Paraiso 
mismo. Pues es el Paraiso y no la tierra prometida lo que esta al otro 
lado de los Ultimos Dias." (ib., 168)160

159 Rousseau-ren iritzian, iheska dabilen miserable talde bat, ez bertute ez kemenik 
duena, herri libre batean bilakatzea izan zen Moisesen meritua (Walzer, 79).

160 Horra Siriaco de Barac-en liburutik jasotako deskripzio bat; Kristoren ondorengo 1. 
mendekoa bada ere, Isaias-engan oinarrituta dago:

"Y entonces la curacion descendera como 
rocio
y se retirara la enfermedad 
y la enfermedad y la angustia y 
los lamentos dejaran a los hombres 
y en toda la tierra habra
gozo;
y nadie tnorira 
a destiempo
ni ninguna adversidad sera 
siibita.
Y las bestias salvajes saldran •
de los bosques para entregar al hombre,
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3.2.2. Poesia soziala eta Agmduriko Lurraldea

Bigarren azpiatalaren borroka, beraz, mundu honetako lorpenetara 

errenditzen da. Gizakiaren esperantzak mundu hobea eta justuagora 

bideratzen dira, eta egoera justuago hori eskuratzeko lanak eta sakrifizioak 

onartzeko ere gai da gizakia. Planteamendu etiko bat dago horrelako 

ikuspegian. Arestik esana da, "la poesia para mi no es sino un medio 

didactico de educaci6n de las masas" (Aresti 10, 1986: 229); edo "zertarako 

idazten duzu" galderari, honako erantzun hau eman zion Arestik: 

"Gizartearen egoera mejoratzeko" (Zelaieta, 1976: 256).

Orain artean ez dugu auzirik aurkitu Walzer eta beste teorizatzaileen 

artean. Auzia planteatzen da, Walzerrek esaten duenean, bere ustetan 

okerra dela pentsatzea politika erradikal guztien atzean mesianismoaren 

sator lana dagoela:

"Entre los criticos del mesianismo politico el error es comun e incluso 

deliberado: cuando ponen juntas todas las clases de aspiraciones 

radicales, lo hacen porque de este modo pueden aducir que el 

fanatismo apocaliptico acecha en todos los programas revolucionarios. 

Talmon, por ejemplo, seflala dos clases de politica oposicionista. La 

primera es tradicional, 'la vieja lucha social', la poMtica de la 

desesperacion, que no esta inspirada en ninguna argumentacion 

coherente. 'Los oprimidos pueden haber alimentado un vago 

resentimiento y pueden haber murmurado bastante, pero sin un 

programa, sin vision, sin un plan alteraativo. Estas rebeliones fueron 

estallidos elementales.' (...) Para Talmon, sin embargo, siempre que hay

Y las mujeres ya no tendran dolor 
al parir,
ni sufrirAn tormentos cuando • 
entreguen los frutos de su 
vientre." (Walzer, 1989: 169)
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un programa, una vision, un plan alternativo, hay mesianismo politico

—  como si la cultura occidental no suministrara ningun otro modelo de 

politica. Las revueltas tradicionales y las revoluciones mesianicas son 

ias dos unicas opciones." (Walzer, 1989; 200)

Izan ere, Talmon-en iritzian, iraultzaileak Agindutako Lurrarekin 

nahiz Paradisuarekin egiten du aldi berean amets. Eta iraultzaile eta 

ideologo militanteek, amets ezezik, gauzatu egin nahi izaten dute balizko 

giza perfekzioa mundu honetan: batasun, anaitasun, askatasun eta 

zoriontasun betea dute helburu mugagabea (ib., 199). Egun horretarako, 

Historiak ateak hertsiko dituen Egun Handirako, izan da makina bat 

prestakuntza. Talmonen ustetan, ez dago asmo iraultzailerik fanatismo 

apokaliptiko hori alde batera utziko duenik (ib., 200),

Iraultzaren teorikoak (eta Exodoaren ikertzaileak) bi taldeetan bana 

daitezke: zapalduen askatasuna beti Hegelek buruan zituen judutarren 

modukoa izango zela uste dutenak, Jainkoaren dohain bat, opari bat (edo 

Historiarena edo Abangoardia batena); eta askatasunak, neurri batean 

bederen, zapalduen beraien eginahal eta gogoen konkista bat izan behar 

duela uste dutenak (ib., 73). Eta honetan, Marx, Hegelen jarraitzaile bat 

genuen. Batak iraultza izpirituan mamitu zuen, eta bigarrenak mundura 

erakarri. Batean el "ardid de la razon", bestean "ardid de la historia". 

Horrelako baieztapen bat ezin da oinarritu zientziaren legeetan, Marxek 

egin zuen moduan, ez eta materialismo ohartu batean ere. Filosofariaren 

bamean bultzaka ari dena bestelako grina da; profetismoaren izpiritu 

erlijiosoa (ib., 66). Manifesiu Komunista dokumento profetiko bat litzateke, 

epai bat eta ekintzarako aldarria, inondik ere ez iragarkizun zientifiko 

ezinbestekoa (ibidem).
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Arestiren kasuan hori horrela baldin bada, zergatik titulatu dut 

"komedia sekularra"? Izenburuko "komedia" horretan jaso nahi iy.an 

dudalako Arestiri ere marxismoaren bidetik txertatu zitzaion 

mesianismoaren igurtzia. Horrelakorik ere bai baitago, eta egon ohi da, 

Mendebaleko kultura garaikidearen zainetan. Beste poeta sozialen,161 

pentsalari ezkertiarren eta hainbat ideologoren jardunetan bezalatsu, 

Arestirengan ere bere eragina izan du, ustez zentzu historikoan oinarrituta, 

fede eskatologiko baten morroi izan den ideologiak: "Hemen inor ezta 

konturatzen/ekaitz haundia/hurbil/dagoela..." (H.H., 116). Horregatik hartu 

diot maileguan G. Steinerri izenbum hori: "Komedia sekularra" (1991: 

283). K. Lowith-en El sentido de la Historia libuma izan dut gidari 

marxismoaren alderik mesianikoenaren eta eskatologiaren bideetan barrena 

ez zorabiatzeko.

3.2.3. Aginduriko Lurralderik ez dago

Himgarren azpiatalean, poesia modemoaren —edo poesia 

modemoaren joera baten— ikuspegi antihumanista162 aztertuko da. 

Poesiaren joera honentzat humanismoa izan da Modemitatearen heresia 

inportanteena. Joera hori hiru poetak ordezkatzen dute nagusiki: Hulme, 

Pound eta Eliot. Lan honetan hirugairenaren ekarriari eta mundu 

ikuspegiari jarriko diegu arreta; ahaztu gabe, gaztexeago izanik, bilakaera 

oso antzeratsukoa jasan zuen beste poeta bat: WA. Auden.163 Funtsean,

161 Espainiako poeta sozial askorentzat, egiazko Espainia bahituta zegoen, Gerrate 
Zibilaren irabazleen eskuetan egon ere. Alde horretatik "Exodo"ak askatasun nazionalaren 
borroka eredu bat eskaini zien (ib., 50); "E1 pueblo, en su totalidad, es esclavizado, y en su 
totalidad es liberado" (ib., 50). Arestiren kasuan ere beste hainbeste.

162 Ikus Babbit-en Humanismoañ buruz Eliotek idatzitakoa: "The problem of 
humanism is undoubtedly related to the problem of religion." Erlijioaren zantz.ua sekularizatu 
egin dela adierazi nahi du Eliotek.

{ 163 W.H. Auden-ena da plegaria hau: "Y ahora, roguemos a la intencion de quienes 
retentan alguna desgraciada particula de autoridad, roguemos por todos aquellos a traves de 
quienes tenemos que sufrir la tirania impersonal del Estado, por todos aqueIlos que investigan y
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hauxe da Elioten atzean dagoen ikuspegia: gizon-emakumeak gizaki eroriak 

dira, eta ez dago erredentziorik beraientzat, Gauza bera baieztatzea 

litzateke, esatea, gizakiak ezingo duela inoiz gainetik kendu jatorrizko 

bekatuaren ("original sin") zama. Beraz, xalokeria izango litzateke 

Agindutako lurrik —Exodoaren iradiari eutsiz— itxarotea. Erreformista eta 

iraultzaile guztiak xaloegiak164 izan dira, Rousseau165 bera aurrenekoa.166 

Gauza bera dakarkigu G. Steinerrek:

"La miseria y la injusticia del destino humano no eran causadas por una 

caida original. No eran consecuencia de una mancha tragica, 

imborrable, en Ia naturaleza humana. Procedian de las absurdas y las 

arcaicas desigualdades introducidas en la estructura social por 

generaciones de tiranos y explotadores. Rousseau proclamo que las 

cadenas del hombre hablan sido forjadas por el hombre. Martiltos 

humanos podtan romperlas. Era una doctrina de inmensas 

consecuencias, pues significaba que la forma del futuro humano podia

contrainvestigan, por todos aquellos que dan autorizaciones y promulgan prohibiciones, 
roguemos porque no consideren jamas la letra y la cifra como algo mas vivo y mas real que la 
came y la sangre... y haced, Señor. haced que nosotros, simples ciudadanos de esta tierra, no 
Ileguemos a confttndir al hombre con la funcion que ocupa. Haced que tengamos siempre 
presente en el espiritu y en la mente, que de nuestra impaciencia o de nuestra pereza, de nuestros 
abusos o de nuestro temor a la libertad, de nuestras propias injusticias, en fin, ha nacido este 
Estado que tenemos que sufrir para perd6n y remision de nuestros pecados." (C, Virgil 
Gheorghiu, La hora veinticinco, Barcelona, Caralt, 1995, 86.

164 La vision rousseauniana y romantica tuvo correlativos psicologicos especificos, 
Implicaba una crltica radical de la nocion de culpa. En la mitologia rousseauniana de la 
conducta, un hombre podia cometer un crimen ora porque su educacion no le habla ensefiado a 
distinguir entre lo bueno y lo malo, ora porque la sociedad le habia corrompido. La 
responsabilidad dependia de su crianza o de su medio ambiente, pues el mal no puede ser 
congenito, EI pensamiento rousseauniano cerro las puertas del infiemo. (...) E1 crimen sera 
reparado o el error se justifieara: el crimen no lleva al castigo sino a la redencion" (Steiner, 
1991: 107). Ildo beretik jarraituz, gauzabera esan daiteke marxismoaren analisiei buraz; Arestik 
ere onartu zituen haietako asko, klase gatazkan ikusten zuenean gaitz guztien jatorria. Klase 
gatazka hori, kapitalismoarekin batera desagertzen denean, gatazka guztiak betiko amaituko 
omen.

165 "Rousseau, With this theories of the Golden Age and the General Will he was, I 
think, responsible for totalitarianism in its modem form. His ideas of the deification of the State 
and Civil Religion because the weapons of the dictators. According to Rousseau, the noble 
sauvage is bora good and free, becomes corrupted by institutions. (...) Since it is he who makes 
the institutions. I think that the first step tovvard the realization of a universal good society is a 
belief in the fall of man. (Auden, 1981: 25)

166 C.f. Eliotek Babbit-en Humanismoañ buruz idatzitakoa, For Lancelot Andresvs,
1927.
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ser moldeada por el hombre mismo, Si Rousseau estaba erx lo cierto (y 

hay que tener en cuenta que hasta el mismo dia de hoy la mayor parte 

de los sistemas politicos son herederos de su afirmacion), la condicion 

de los seres podria ser modificada y mejorada radicalmente mediante 

cambios en la educacion y en las caracteristicas sociales y materiaies de 

la existencia. Ya el hombre no estaba bajo la sombra de la corrupcion 

original; no llevaba en su seno el germen de un fracaso pre-establecido. 

Por el contrario, se le podia impulsar a un enorme progreso. Era, con 

el vocabulario del romanticismo, perfectible. A esto se debe el 

resplandor de optimismo en el primer arte romantico, la sensacion de 

antiguos portones que por fin ceden y se abren de par en par a un 

futuro luminoso," (1991; 105)

Izan ere, gizakia salbatu nahi izatea gizaki bezala markatzen gaituen 

ezaugarriari ("original sin") uko egitea da, areago norberaren burua beste 

inorena erredimitzeko gai ikusteko askatasuna emanez baldin bada.

Gizakiak funtsean onak garela uste izaten baitu. Eta, ikuspegi

kontserbatzaiieetan bildu den Elioten jairera horrek ezingo dio halako 

filosofia optimista bati oniritzirik eman.

Horra zer dioen N. Fryek auzi horren oinarrizko ikuspegira jo 

duelarik:

"La personalidad ordinaria es el noble salvaje de Rousseau: considera a 

la comunidad como una limitacion de su libertad y la juzga segun la 

cantidad de inconvenientes que causa al 'ego'. Eliot parte de la 

interpretacion de Burke, segun la cual la sociedad es anterior al

individuo. Como dice Burke, el arte es la naturaleza del hombre: el

mundo humano es un mundo civilizado, un orden de naturaleza distinto 

del orden fisico. Desde el comienzo hallanse alli leyes para la voluntad, 

creencias para la razon y grandes clasicos de la cultura para ia 

imaginacion. Si un hombre pretende ser un 'yo' atemporal y sin 

espacios: su contexto no puede separarse de su personalidad real, a Ia 

que completa y llena." (Frye, 1969: 21)



Eta aurreraxeago, honela jarraitzen du:

"A1 frnal de su ensayo sobre Baudelaire, Eliot cita a T.E. Hulme, quien 

dice que las instituciones son necesarias porque el hombre es 

esencialmente malo. (...) Eliot no dice que apraebe lo que Hulme 

afirma, sino unicamente que Baudelaire lo habria hecho asi. Pero Eliot 

piensa tambien que la democracia esta invadida por la admiraci6n 

natural que el hombre se profesa a si mismo." (ib., 24)

Exodoaren errelato paradigmatiko horretan, amaierarik gabeko 

desertualdira errenditzeko mezua izango litzateke poeta horiena: ez dago 

progresorik, ez Agindutako Lurrera garamatzan aurrerapausorik. Munduan 

egokitu zaien zoria edo patuarekin neurri bateko konformidadean bizitzeko 

agindua da berea.

"How the status quo can be changed I haven’t discovered yet; I'm sure 

the way wouldn't be by refraining from giving." (Auden, 1990: 45)

h’aultzaren porrotaren adibide garbia Egipto baldin bazen, Audenen 

giza ikuspegiak ezingo luke inoiz deseitualdi amaigabea baino espero.

Hirugairen atal honetan, beraz, hiru bide nagusi garatuko ditugu: 

desertualdia, esperantzarik gabe; progresoaren eta esperantzaren indar 

eragileak estimu handitan dituena; eta giza ahalegin, esperantza xume eta 

inperfekzioekin ere hobera jo daitekeelako ustearen kontra, etorkizun 

majiko eta honako mundu honetaz harago formula erradikaletan sinetsirik 

daudenak.

Mesianismoak sinismen erlijiosoak baino iraupen luzeagoa izan 

bazuen ere, fede erlijiosoak ezarritako zedarrietan dago bizirik (Walzer,
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1989; 200), Horren ondorio da, harako "Okerrena da hoberena" aldarri 

politiko estrainoa; edo Amaieraren izenean edozein bekatu nahiz 

hilketarako joera ezin eutsia onartzea (ib., 200). Hori horrela bada ere, M. 

Walzer ez litzateke osoro bat etorriko K. Lowith-en planteamendu 

mesianista iraultzailearekin. Egia esan, Walzerrek ez du aipatzen Lowith-en 

lana, Hburu ederregia delako beharbada gauza txikiengatik auzitan sartzeko. 

M. Walzerrek bere aurrean jarri duen liburua J.L. Talmon-en Totalitarian 

Democracy and Political Messianism: The Romantic Phase (Itz., 1969) 

izan da. Liburu horren itzulpena erabiii dugu lan hau eratzerakoan; eta 

horrekin batera, Walzerrek aurrekoaren lerroan kokatu duen beste liburu 

bat, N. Cohn-en The Pursuit o f the Millenium (En pos del Milenio), izan da 

lan honetan hain oparoa gertatu zaigun beste liburua.

Bi jarrera horien artean leize salbaezina dago. Batak majikoa, 

mitikoa izan nahi luke; bigarrenak berriz, etikoa. Eta bigarren jarrera 

horrekin batera Arestiren poesia sozialaren esparruan geundeke; azpiatalean 

Komedia Sekularra izenburuarekin bataiatu dugun ataltxoan. 

Aurrenekoaren eskaintzak, hau da, komedia heroikoaren eskaintzak, zinetan 

ederrak dira, gozoak, gozoegiak mundu honetako "gizakiok, gizakiegiok" 

eskuratzeko. Exodoak, berriz, deseituan barrena ibili behar den bidea 

erakutsi eta bide horri eusten irakasten digu, legea obeditzen. Horregatik da 

Etikoa bigarren hau.

Paradisua jardin mitiko bat da. Paradisuaren kronologia hasierara eta 

Historiaren amaierara mugatzen da. Agindutako Lurrak, Exodoaren 

esperantza leihoa zen lurrak, luzera eta zabalera jakinak ditu (Walzer, 

1989: 166). Alde horretatik, Exodoaren errelatoaren ispilutik begiratuta, 

zabalegia eta ez nahi bezain zehatza iruditzen zaigu N. Fryek eskaintzen 

duen interpretazioa:
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"Eljardin del Eden, la Tierra Prometida, Jerusalen y el Monte Sion son 

sinonimos que pueden utilizarse en lugar del "hogar del alma" y en 

cuanto a imagenes cristianas son todas identicas en su "forma 

espiritual" (que, recordemos, significa metaforicamente, aunque tenga 

cualquier otro significado) al reino de Dios del que habla Jesus." (Frye, 
1988: 199)

N. Fryek egiten duen moduko irakurketa batek, irakurketa alegoriko 

bat litzatekeena, ñabardura historiko guztiak ezabatzen ditu:

"A medida que la promesa se posterga, tambien se elabora, y termina 

por sufrir una transformacion ultima. Pierde sus precisas dimensiones 

geograficas e historicas, y su brillo reiumbra en el espacio mental. La 

promesa se convierte en utopia." (Walzer, 1989: 166)

Eta horrela, estropozorik gabe pasa gintezke Canaanetik Paradisura 

eta alderantziz. Horregatik esaten du Walzerrek:

"Este es el movimiento crucial en el desarrollo del mesianismo a partir 

del pensamiento del Exodo. Una vez llevado a cabo, el Exodo puede 

ser reinterpretado, primero en la literatura judia apocaliptica y despues 

en los textos cristianos, como una alegoria de la redencion final de la 

humanidad. (...) De modo que el mesianismo deriva del Exodo, que 

permanece radicalmente aparte de el. (...) Liberada ya de la especifica 

oposicion de Egipto, la pintura de 'un nuevo cielo y una nueva tierra' 

fimciona en oposicion a este mundo, a esta vida. Ya no se trata de la 

servidumbre sino de los problemas eotidianos; ya no son 'las perversas 

enfermedades de Egipto', sino la enfermedad misma la que 

desaparecera con el advenimiento del mesias. La historia se detendra 

—idea totalmente ajena a los textos del Exodo, que parecen planteados 

para enseñar que las promesas nunca se concretaran definitivamente y 

que las recaidas y las luchas son rasgos permanentes de la existencia 

humana. (...) E1 fin de los dias es una idea nueva." (ib., 166/167)
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Agindutako Lurra Historiaren altzoan dago ondo errotuta (ib,, 167). 

Paradisuak giza perfekzioa dakarkigu gogora, hau da, gizatasunez harago 

dagoen esentzialismoa; Agindutako Lurrak, ordea, Egipto baino hobea den 

egoera baten esperantza (ib., 166).

Eta helmuga baten esperantza horrek bideratu bide du Exodoa 

bezalako errelato baten arrakasta, linealtasun edo zuzen doan bidearen 

amaieran helmuga bat, mugarri bat dagoela uste izateak (ib., 27). Batetik, 

egoera berri eta hobe baten ziurtasunak, belaunaldiz belaunaldi akuilatu du 

Mendebalearen muina. Alde horretatik, espazioan nahiz denboran aurrera 

egiten duen mugimendu bat den neurrian, progresoaren zentzuan ere uler 

daiteke Exodoaren historia (ib., 28). Horra Walzerren hitzak:

"La fuerza de Ia historia del Exodo se concentra en el fin, la promesa 

divina. Tambien es cierto, por supuesto, que la significacion y el valor 

de ese fin estan presentes en el principio. Canaan es tierra de promision 

porque Egipto es la casa de la servidumbre. E1 principio y el fin estan 

indisolublemente relacionados. E1 Exodo no es una providencial huida 

de la desdicha, pues esa desdicha tiene caracter moral, y la huida un 

significado historico universal. Egipto no es solamente abandonado: es 

rechazado, juzgado y condenado. Los terminos cruciales de ese juicio 

son opresion y corrupcion;.,. Pero primero debo señalar que ese juicio 

es concebible solamente en virtud de la promesa, pues su luerza moral 

requiere, al menos, la idea de una vida que no sea opresiva ni 

corrupta... La ira y la esperanza —no la resignacion— son las 

respuestas adecuadas a la casa de servidumbre que es Egipto." (ib., 36)

Zapalkuntzak, harrezkero, mundu judu-kristauak itsatsi zion esanahi 

morala hartu zuen. Eta, ondorioz, askatasuna eta erredentzioa bezalako 

irudiak hasi ziren Mendebaleko imajinarioan lanean (ib., 40).
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3.2.4. Aresti eta Iraultzaren gogo-suhan'a

Esperantza hori, esate haterako, ez da falta Arestiren Harri eta Herri 

poema liburuan;

"Orienten argitzen da 
oilarite berri hori, 
etorkizun bat eskaintzen 
diguna." (H.H., 56)

Harri eta Herri poema liburua "liburu-ikurra" bilakatu zen euskal 

literaturaren esparruan; eta, egia esa, ez zen gutxiagorako. Harri eta Herrik 

burua altxatu eta aurrera egiteko agindua, edo gutxienez gonbita, zekarren. 

Kulturaren inguruan —euskaraz nahiz erdaraz— indarrak bildu eta gizarte 

berri baten lehen urratsak eman nahi lituzkeen belaunaldi dinamiko baten 

programa izan nahi zuen. Adierazgarria da alfabeto modura aurkeztuta 

datorkigun "eskaintzak" atala. Zergatik burua altxatzearena? Garai hartan 

bizi zen zapalkuntzaren erdigunetik irtena izateko liburu ausarta zelako. Eta 

ausarta zen etorkizunari begira esperantza eta konfiantza sendoa erakusten 

zituelako:

"Egunen batean 
guztiok 
izanen gara
zoriontzuak." (H.H., 66)

Ez dago imajinazio derrotxe handirik egin beharrik asmatzeko nor 

den ona, nor gaiztoa, eta non eta nora begira dagoen zoriontasun hori. Herri 

xehea dago alde batean, Zomotzako Portuan biraoka ari diren Gilen eta 

Anton (H.H., 28) proletarioak; eta burgesak beste aldean. Ikusi zer dioen 

Arestik azken horiei bumz:
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"Aitaren etxe" horretan, Exodo luzearen ondorengo Agindutako Lur 

horretan ez dute denek izango sarrera,

Hirugarren atal honetarako aukeratu dugun errelato arketipikoari tira 

eginez, badakigu Espainiako Frankoren diktadura dela Errepublika jaio 

berria —Euskal Herria bezala— bahituta daukana. Espainiako errejimen 

faszista da Egipto eta beitako Faraoia Franko ("Fran Fran"). Franko 

horrexek du "Zuzenbide Debekaiua" (H.H., 48):

"Ni naiz behin 
esan nuena:
Gu bizi garen munduan, 
gizarte honetan, 
zuzenbidea 
debekaturikan 
dago." (H.H., 48)

Espainiako poesia soziala, eta Harri eta Herrhekm Arestik proposatu 

nahi lukeena, Exodoaren metafora gisa interpreta daiteke. Hau da, herri 

baten, bere kulturaren, indar eta kontzientziak astindu nahi dira herri horrek 

bere urguilua eta nortasuna berreskura ditzan. "Orienten argitzen den 

oilaritea" (H.H., 56) da Exodoaren helmuga, huraxe da desertualdiaren 

ondoren dagoen Lurra, Aginduriko Lur Ederra. Hau izango litzateke Harri 

eta Herriien interpretazio zedarri zabal bat. Liburaa idatzi zuenean, poeta 

kementsu eta desertualdiari aurre egiteko adore eta gogo handiz azaltzen

zaigu. Proiektu eta asmo sendo baten partaide sentitzen da poeta,
i

herrigintzaren langile baten kontzientziarekin egin nahi luke lan. Elkarlana

"Madarikatuak izanen dira orain formacen hasi geran etorkizuneko

euskal gizartetik, gure aitaren etxetik." (Aresti 10, 1986: 68)
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da helbura eta estratejia; izan ere, nahiz eta "Eskeintzak" atalean alfabetoa 

osatzeko adina izen baizik ez ekairi, metonimia maila batean herri oso 

baten bultzada eta babesa kutsatu nahi da. Herri bat zutik dago eta 

askatasunaren egania eta aldarria eztarri guztiak urratzen. Bidea, beraz, 

elkar hartuta aurrera egitea baizik ez litzateke. Harri eta Herritik Harrizko 

Herri Hau-ra, eta handik bere heriotza unerarte, ibilbide edo desertualdi 

sinboliko horretan botako ditu poetak bere egunak eta nekeak. Lan honetan 

ikusiko den bezala —batzuetan umoretsuago, beste batzuetan lur jota—, 

bidea ez da laua izango, malkartsua eta estrapozotsua baizik. Poetaren 

egitasmo eta helburu ideologiko eta etikoak horiek baziren, ez du 

gutxiesten poesiaren balioa eta funtzioa helburu horren lorpenerako. 

Gogoratu G. Zelaiaren garai bateko aldarri hura: "la poesia es un arma 

cargada de futuro"; eta Arestiren hura:

"Esanen dute 
hau 
poesia 
eztela, 
baina nik 
esanen diet 
poesia 
mailu bat 
dela." (H.H., 64)

Oraindik garai erromantiko baten eraginpean idatzitako hitzak badira 

ere, fimtsean Aresti gertu dago poesia sozialaren ikuspegi nagusietatik:

"Eta poesia, egiazko poesia, betiko poesia benturosoa, naiz eta izan 
maitakorra, apika edo edonolakoa, egiaren amoriotik sortzen da, 
amorioan, maitasunean egiten du bere ostatua, eta kanpora irteten 
duenean, mailukadak eta segakadak bezala da gizon anapoeten
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lepoaren gainean, poterea eta dirua eta aberastasuna bilatzen duten 

gizonengainean." (Aresti 10, 1986; 22)

Juxtu horiexek izango dira Arestik marraztutako ibilbidean zehar 

behin eta berriz oztopo eta estropozo eginaraziko dioten elementuak. 

Arestik dio:

"Dirurik eztagoen egunean

ezta

gizonik

erosiko." 74)

Diruak eta diruzale burgesak berealdiko buruhausteak emango diote 

Arestiri. Ugari dira "dirua" hitza bera eta baliokideak Harri eta Herri eta 

Euskal Harria liburuetan. Honezkero irakurlea ohartu da poetak bere bame 

bisioak eta ilusioak geroaldian jokatzen dituela: " ezta/gizonik/erosiko" 

(ibidem); edo beste honetan: "Egun batean/eztu inork/ezer erosiko;/egun 

batean/ezta merkatuetan/sagarrik salduko" (H.H, 66).

Poesia sozialaren bi jokaldi erabilienak geroaldia eta orainaldia 

lirateke: orainaldia gizakiaren egoera umiliagarria salatzeko, eta geroaldia 

Lur berrirako (Agindutako Lurrerako) gizakiari opa zaiona adierazteko. 

Hona adibide bat:

" A tus hermanos diles tu, pequeña, 

por que razon no hay pan en casa, diles 

que el pan se compra, pero no, ni abriles, 

ni el honor de tu padre. Voz sedeña,

cantamos murmullos de la aceña, 

explicales que existen, viven, miles 

de hombres desesperadamente viles,
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en quienes el dinero me despeña.

Mas dia llegara, quiza mañana, 

en que la libertad, moza gañana, 

os cantara en vascuence con la sopa,

y el arbol de Guemica, amanecido,

ese cadaver hoy desconocido,

se colmara de fruto hasta la copa." (E.H., 117)

Aresti Bilbon bizi da. Bilbo Babilonia da, hots, bigarren Egipto bat. 

Bilbo da bnrgesiaren erresuma, Antikristoaren erresuma:

"Hau da basatza haundi bat.

Hemen aingeruen arimak ere likistuko lirake.

Hemen bakarrik gordetzen dira garbirik 

dontzeiia aberatsen tlorea, 

ezen ez lorea.

Hemen ezin liteke harnasarik har.

Hemen ito egiten da libertatea.

Gizonak erosten dira, 

sagarrak bezala, 

andreak saltzen dira 

madariak bezala 

hemen orok du bere prezioa:

Eskeinduera eta eskatueraren erreinua da hau." (H.H., 114)

Etorkizunari begira, ordea, honela desio du alabaren geroa:

"Verde esperanza, estas ante el futuro, 

toda la vida de color sinoble.

No te prostituiras, Nerea, noble

hija del trueno, tu, del rayo puro." (E.H., 113)
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Burgesia horrek badu bestelako errurik ere: diruagatik euskara 

usteltzen utzi zuen. Nola ekarri bizitzara elbarritu hori? Nola emaldu 

hilzorian dagoena? Horixe da Arestiren utopia, horixe Antikristoaren aurka 

erasotzeko salakuntzarik gogorrena:

"Diruagatik trahizionatu zuen herria. Eta honela hasi zen bipera-kasta 
hori, suge klase hori, euskaldun burjes edo aberaxen kasta higuingarria.

Gure Ieinua galcen doa. Euskera util bat ez dute nahi Deskomekacen 
gaituzte. Agonia-puntu batean gaude. Euskera harri bat da. Asko 
maitacen dut euskal harria. Baina euskaidun klase hori itoginaren 
parekoa da, eta urteen buruan, mendeen eta mendeen buruan, ur tantak 
harri jaten du... Herri hau apurtuko nuke, hea horrela itoginaren azpitik 
salbacen dudan." (Aresti 10, 1986: 91)

Suge horrek Arestirentzat, kristautasunaren tradizio barruan 

bezalaxe, gaizkiaren homidura guztiak ditu, gaizkiaren zentzurik 

apokaliptikoenean.167 Burgesia da, suge-klase horixe, Antikristoa, 

Historiaren bame-profeziak168 badakar haren suntsiduraren iragarpena; izan 

ere, borroka horretan garaile irtengo direnak "Kristo"zaleak izango baitira, 

edo beste modu batean esanda, Historiak bere kuttun eta "herri hautatu" 

bilakatu duen proletalgo edo herri xehea:

"... zerua goian eta lurra behean, Jesukristok pobre deitu zidan, eta 
Marxek proletario; (...) Jesukristoren dotrina eta Marxena berdinak169 
direla, zeren gogora ekarrizue Beraren hicak: lehenago sartuko dala

167 "Bota egin zuten, beraz, herensuge handia, antzinako sugea, deabru eta Satanas 
deritzana, mundu guztia engainatzen duena" (Ap. 12, 9).

168 Marxisraoaren dotrina mesianikoaren ikuspegitik alegia.
169 «Eyj ^  Treberis 

benedikatua izanen zara 
munduko
hiri guztien 
artean,
zure sabeletikjaioko 
baitda..." (E.H., 57)
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gamelua orracaren begitik, burjesa zeruko erreinuan baino. 
Kristok bere pobreen artean bildu zuen bere herria. Gogora ekarzazue: 
"zuen ondasun eta ahide guztiak uc etajarrai zakizkidate,"

Kristau-henia pobreak gara. Zerua goian eta lurra behean gaudenok. 
(...) Gurecat eskribitu zuen Marxek bere "Dos Kapital". Gurecat egiten 
dira munduko gerra santu guztiak: Urrileko erreboluzioa, Kubakoa, 
Arjeliakoa, Vietnameko gerra; eta orain, Amerikako beizek, 
Indochinako herri sufrituaren anaiak direla konturaturik, hasi berri 
dutena. (...) Herria hori da: herri zelaia, herri xehea, herri laua. Hortik 
ateracen dena surtara botaceko gaia da, abar mezprezagarriek, egur 
merke eta debaldea (...) guztia surtako da. Gure artetik edokiak eta 
atereak izanen dira, ahotik agin ustel baten moduan gure artetik kendu, 
jaurtiki eta expulsatu eginen ditugu. Hori garbi dago." (Aresti 10, 
1986: 89/90)

Agerian dago horrelako pasarte baten atzean dagoen tradizio 

biblikoa, eta tradizio bibliko horren barrutik ezkutatu ezinezko pultsio 

eskatologikoa eta mesianikoa, gainera. Horra, puntu honekin amaitzeko, 

Arestik etorkizuneko "aitaren etxea" zeintzuengandik defendatuko duen:

"Batez ere aberzale diru-zal eengandik, aberax jainkorik 
gabekoengandik eta eliz-gizon Kristoren exaiengandik, aberax 
jainkorik gabekoengandik eta eliz-gizon Kristoren exaiengandik 
defendituko dut nire aitaren etxea, hoiek eman baidigute aberri ilun eta 
triste bat..." (ib., 69).

Arestiren aldarte horretan fantasia gerrilariak ere bururatzen zaizkio:

"Bizkaiko gatzaren erreboluzio eta Aiorabide gogoratuz; orduan galdu 
zen betiko euskaldunaren libertatea. (...) Eta zer dago gauza 
libreagorik harmetan dagoen herri bat baizik!

Orduan kendu zizkiguten harmak. Orduan eman zizkiguten Fueroak. 
Orduan hasi zcn gure malda-behera, egoera triste eta larri honetara
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heldu arte, nun ez dakigun euskaldunaren izenak zer esan nahi duen 

ere," (ib,, 90)

3.2.5, G. Aresti: Bilbo versm "Aitaren etxea"

Etorkizuneko "Aitaren etxe"rako bidea luzea da; eta Arestik, nahiz 

eta intentsitate handiz eta gogo suharrez ekin bideari, erorialdiak ere baditu, 

eta erorialdi eta desanimo aldarte horietan poetaren utopiaren sendotasuna 

ahuldu egiten da, 1966a da eta Maldan behera poema gogoan, honela 

mintzatzen da Aresti:

"Baina beraren oroicapena datorkidan momentu triste honetan, profeta 

senticen naiz, Ni ere Maldan behera erpin eta arin batean ikusten 

naizelako, Ninzena ez naiz, denbora zaharretako ical eta geriza iheskor 

baten modukoa nakusate, eta hala dakusat nik ere nire burua. Herririk 

herri ogiaren bola..., ezin dudan pisu eta karga astuna eraman eta jaso 

beharrez..., nire ahuleriaren kontrako burruka batean..." (Aresti 10, 

1986: 85)

Aldi hartan fedez ere makal dabilela aitortuko digu, eta bihotzeko 

esperantza tamaina ere ahulduta duelarik (ib., 67), bere jaioterriaren 

oroitzapena etorriko zaio burara, bere Bilbo beti gorrotatua eta inoiz 

abandonatu ezin izan zuena. Edo, beste modu batera ere esateko, Bilbo dela 

desanimo eta makalaldi honen eragile zuzena eta boteretsua. Ikus dezagun 

zer-nolako bidea egin zuen Arestik Bilboren eta "Aitaren etxea'Yen artean. 

Bilbo errealitate gordina da; aitaren etxea, aldiz, poetaren bame-utopia, eta 

garai hartan (1964) utopia horren izena EUSKARA zen;

"Bilbo, uri andi orretan, euskal erriaren etsairik eta areriorik andienean. 

Bertan jaio nintzan orain ogeitamar urte, aberriaren berbakuntzea 

galduta edukan familia batean. Euskalerriaren eriotzearen ezaugarri eta 

señale argi eta garbi bat nintzan ni nire ume-denporan. Eta egun
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batean, amabi urte nituelarik, nire buraaz lotsatu nintzan, euskaldun 
motz bat nintzala konturatu nintzan eta nire buruaz egin nintzan 
lotsatu. Eta handik liburu-denda batera joan nintzan, euskal ikaspide 
edo gramatika on bat erostera.

Bilboko erdal errian jaio dan batentzat ez da ain gauza erraza. Nire etxean 
inork ez daki euskeraz, nire gurasoak ez eustien irakatsi..." (ib., 42).

Horiexek dira "Aitaren etxea'Va itzultzeko lehen urratsak, horiexek 

erredentzio promesa baten lehen distirak.

1966an, jada, beste aldarte eta umore batez mintzatzen zaigu Aresti, 

errealitate gordinak kolpatuta, etorkizuneko "Aitaren etxea" ere kuxkurtu 

egiten zaiola dirudi, utopiaren "etxe"a familiaren tamaina txikiagora bilduz:

"Bai, guk Bilbaoko erdal herrian deserriturik, haia konprenitu dugu, 
hala nola nik nire etxean, nire familiarekin, egia eskasa, urritasuna 
atean, lan gabe, etorkizunik gabe, baina esperanca haundi batekin, inoiz 
inork kenduko ez didana. Etorkizuna lancen dut nire alabekin, nire hiru 
alaba, nire hiru krabelin, nire hiru bildox urr, kasi, Nerea, Guria eta 
Andere-Bihoc. (Aresti 10, 1986: 68)

"Lur ebakia "Nik eztakit, bada, zer dudan, maiteago
lur ahactua. gure lurra
Baina haia ere edo
nire kabian nire alabak." (H.H., 145)
nago." (E.H., 141)

1966 urte hori da, bai, Arestiren mundu ideologikoan urte klabe bat. 

Zergatik urte klabea? Aurrerantzean poeta ideologizatuagoa agertuko 

zaigulako. Ordurako Aresti marxista zen, eta euskaltzale amorratu, eta abar. 

Baina, ordurarte ez bezala, ez du nahiko euskaltzale izatearekin, aurrera 

egiteko marxismoaren dotrina ere onartu beharra dago. Marxismoa 

Arestirentzat herri xehera eta gizatasunera errenditzen dira:
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"Zuei,

i Bareelonako euskaldun

unibersidade-mutilok, 

egian dioxuet,

zuen artetik batek baldin eta esplotacen badu, 

hemendik hamar edo hiru urtera, 

beraren anaia 

obrero

edo kontadorea, 

hori

zuen arteko 

hori,

nire maldiziorik borobilenarekin hornituko dudaia,..." (E.H., 43)

Ideologizazio horren bidetik etorri ziren, geroxeago, 1967tik aurrera, 

Arestiren inguruan sortu ziren polemikak. Orduan ere, eztabaida nagusia 

Bilbo zuen oinarrian: "Bilbaoko erdal herritik" (Aresti 10: 1986: 197). 

Eztabaida gogor haren ildotik, nahiz eta 1966tik aurrera modu berean 

gertatu, Arestiren mundua eskizoide samarra bihurtzen hasi zen.

Euskararen eta gizatasunak agintzen zionaren artean orbanik gabeko 

ezkontzarik lortu ezinik jarraitu zuen hil zen arte. Jada 1960an, "euskal 

poesiak zer izan behar duen" azpititulu batean, halaxe mintzatzen zen 

Aresti:

"Eta nire inguruan begiratzen dut, ikusten dut noia egoera hertsian, 

nolako larritasun haundian dagoen gure izaera eta gure hizkuntza. Nire 

bihotzean ezta euskerarentzako kupidazko sentimenturik kabitzen. 

Niretzat, euskera premia bat da... Eta gure izanaren zolarako hain 

ardurakoa eta premiazkoa den hizkuntza hau, badirudi gal-zorian 

dagoela, eta nire iritzia da denborarekin arrisku handiagoan egonen 

dela. Nik salbabide eder bat ikusten diot, eta da poesia. Hori izan behar 

duen euskal poesiak: Gure hizkuntzaren, gure euskera deseatu honen, 
salbaziozko taula." (ib. , 26)
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Euskara, beraz, enborraren adar bat da, nagusia beharbada, Baina, 

bigarren adarra ere emetuta zegoen urte horretarako, Zelaietak Arestiren 

emaztearen (Meli) ahotik ezkon bidaian gertatutakoa jasotakoa horren

adierazgarri:

"T. Monzonen etxera ere ailegatu omen ziren. Melik ezin du ahaztu 

nola Telesforo agertu zitzaien zaldi gainean ibiltzeko arropa kabaileroz 

jantzirik. Hizketa-aldi luzea izan omen zuten, Melik gogoratzen duena 

da, gogor hitzegin zutela, nola eskoletan hizkuntzak irakatsi behar 

ziren. Gabrielek gailegoek heuren hizkuntza ikasi behar luketela esaten 

omen zion, Euskal Herrian ere, pila bat biltzen baziren..." Melik 

gogoratzen du nola egiten zuen parre Monzonek, Arestiren hitzak 

inozokeriatzat harturik." (Zelaieta, 1976: 53)

Arestiren nortasunaren bi adar horiek liskar handirik gabe, 

konformidadean iraun zuten 1966ra arte. Orduan bien arteko loturak askatu 

egin ziren eta bakoitza bere aldetik ibiliko zen handik hara. 1964an 

progresista baldin bazen euskal mundura ahalik eta jende gehiena 

erakartzea, 1966tik aurrera ere progresista izango da, baina ez edozein 

preziotan. Hortxe, une horretantxe sortzen da, eta lehentasuna hartuz 

gainera, giza kontzientzia sendo bat, eta giza kontzientzia horrek ez du 

utziko hil arte. Eta Arestiren bame-ametsaren eta giza errealitate gordinaren 

erdian Bilbo, beti ere: "Villa erguida/contra mi pueblo vasco" (E.H., 131).

Izan ere, Bilbo horixe da, jite guztietako gizatasunaren eta euskaren 

ukazioa:

"Esta ciudad no ha sido nunca buena, para sus hijos artistas o 

escritores. Honra al politico, premia al hombre de empresa, ama las 

realizaciones materiales, pero a nosotros no, a nosotros, artistas y 

escritores nos maltrata y nos desprecia, nos ignora, nos sepulta. (...),
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contra este Bilbao, no contra mi pueblo vasco, sino contra esta ciudad, 
que ya ni de villa merece el recuerdo del pasado..." (Aresti 10, 1986: 
97).

1968koak baziren gizatasun gutxiko Bilboren aurkako hitzak; honako 

hauek 1966koak dira, eta enborraren beste adarra —euskara— dakarte 

hizpidera: "No es estupido cantar, reir, bailar, tafier, holgar, sobre las ruinas 

mismas de nuestra personalidad, sobre el ya casi cadaver de nuestro 

pueblo, este pobre, triste, pueblo vasco agonizante!" (ib., 71).

Horregatik esaten du Arestik, "leku honen izena/ez da utopia" (E.H., 

23). Alderantziz bai: ukronia (Aresti 10, 1986: 92) bat. Izan ere, utopia 

argiaren alaba dugu eta ukronia berriz itzalarena. Ekialdetik egiten du argi 

Agindutako Lurrak: "Orienteko miraila" (E.H., 207) edo Primera vez Nerea 

ante el Futuro (E.H., 113), Cuarta vez Nerea ante el Futuro (E.H., 117). 

Ukroniaren izaera, berriz, ilauna da:

"Patria sin luz, tiniebla sin sentido, 
recorro atento los profimdos valles, 
tropiezo con las plazas y las calles; 
presente vacto, porvenir mentido.

Tengo pesar de haberos ofendido, 
potentes mazos, aguzadas vallas 
oscura patria, alli donde te halles 
encontraras mi corazon hendido.

Tierra sombria y gris, donde nacimos 
los lobos solitarios a racimos:
Toma mi canto: Te sera candil,

gusa en la niebla, fuerte, vigorosa,
norma de vida firme, rigurosa,
marzo luciente, luminoso abril." (E.H., 103)
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"Aberri ilunaren hirugarren sonetoa" argi/itzal dikotomiarekin 

jokatzen du, eta garbi uzten du zein den poetaren ftmtzioa:

"Si he de vivir, que sea solamente para alumbrar los pasos 
de mi tierra, para rasgar ia niebla en que se encierran junto 
a mi pueblo mi doliente mente," (E.H., 105)

Azken finean Euskal Herri benetako baten exodoan, Euskal Herri 

izena merezia duen heni bat esnarazi eta Agindutako Herri euskaldun eta 

sozialista baten bidean biltzen ditu bere indarrak. Bibliako errelato 

arketipikoaren zeruko distizari itzalezin hura bezalaxe, hemen ere ugari dira 

argiaren aldeko aldarriak eta irudiak: Orientea, kriseilua, udaberria, eta 

abar. Eta ibilbide animiko eta fisiko horretan beti Bilbo etsai. Honelaxe 

askatu zuen K. Mitxelenak korapilo hori:

"Arestik gurekin eta bere buruarekin zeraman borroka Bilbo 
erdaldunduan oraindik ito ez den euskal kontzientziarena zen.

Guztiok baikara, ez Aresti eta Bilbotarrak bakarrik, erdaldun 
euskaldunak, onenean ere, euskal-erdaldunak ez bagara. Bina arima 
ditugu gehienek, ... Ez zigun besterik erakutsi Arestik bere erdal 
herritik, Euskal herriaren eremuetan aurkitzen den Erdal herri 
horretarik. Borroka geure baitan daramagula eta zorionez daramagula, 
hilik baikeundeke ukituko ez bagindu. Oinazeak, batzuetan sor 
besteetan ezin-eraman ahalako, adierazten digu bizirik gaudela. Eta 
egoera horren atsekabea ez zuen Arestik asmatu, bere baitan sofritu 
zuen eta, berak sofritzeaz gainera, soraioei sofriaraziz." (Klasikoak, 
1988:135)
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K O NK LUSIO AK

Gabriel Arestiren poesiagintza bi sasoi ezberdinetan banatu dugu tesi 

honetan: sinbolismoaren estalpean bil daitekeen poesia (1954-61) eta poesia 

sozialarenean bil daitekeena (1962-1975). Bereizketa hori tesi honen 

oinarri-oinanian egonik ere, garbi azaldu nahi izan da batetik besterako 

jauziak ez duela muga irmorik. Hau da, egia bada ere bi sasoi poetikoak 

estiloz nahiz planteamenduz arras desberdinak direla, egia ere da aspaldikoa 

dela Arestik herri tradizio eta hizkera zuzenari jarritako arreta. Azken 

horren adibide dugu Bizkaitarrak poema, 1958 eta 1960 urteen artean 

argitaratu zen poema. Horrexegatik diogu, beraz, estilo baten amaiera eta 

hurrengoaren estraineko erabilera ez zela bat-bateko kontua gertatu. Izan 

ere, bai baitakigu Maldan behera idazten ari zen epe berean ari zela 

Bizkaitarra poema harilkatzen. Beraz, 1958 inguruan koka daiteke geroago 

poesia sozialak bere eremutzat hartuko duen zenbait ezauganiren hastapena. 

Ordurarte ez bezala, Aresti poeta bikoizten hasi da, eta 1958tik 1960ra 

Bizkaitarrak poema argitaratu bazuen, 1962tik aurrerako Arestiren poesiak 

ez du norabiderik aldatuko. Bizkaitarrak poemako sentsibilitatea gehiago 

dago ikuspegi herrikoi batetik, Barrutiaren Gabonetako Ikuskizuna antzerki 

laneko herrikoitasunetik alegia, Arestiren poesiagintzan geroago indartuko 

den mezu sozialetik baino. Hala ere, batetik bestera doan bidea zuzena da, 

bien artean ezaugarri asko dira amankomunean. Poesia sozialago baterantz 

dagoen ibilbidean funtsezko garrantzia luke 1960an Donostiako Udaletxe 

zaharreko aretoan Arestik eskaini zuen hitzaldiak: "Poesia eta Euskal 

Poesia". Urte horretan jada egina du Oteroren aldeko hautapena, eta

hautapen horren emaitzak geroxeagora arte ezagutuko ez badira ere, jada
(

bidean dira.
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Zuzenbide Debekatua poema hartuko nuke sinbolismoaren sasoiko 

azken emaitzatzat. Egia esan, tarteko zerbait gelditzen da Zuzenbide 

Debekatuan, ez sinbolismoaren estalpean, ez poesia sozialean osorik. 

Horrexegatik luzatu dugu 1961eraino sinbolismoaren estalpe hori, Izan ere, 

gertuago baitago Maldan beherako literatur eredutik, ondoren etoniko den 

Harri eta Herri poema liburutik baino. Urteek aurrera egin ahala, Arestik 

berak aitortu zuen poesia sinbolistaren garaia ahitua zela: "Parabolen 

denbora sinbolista/iraganda diagok'' (H.H.H., 161). Ordurako poesia 

konprometitu edo sozialaren bideetan zaildutako poeta izaki, eta ibilbide 

horretan poesiaren mezua, haren gardentasun eta ulergamtasuna, izaera 

transzendente baten igurtziaz agertzen zaigu.

G. Arestiren poesiagintzaren lehen sasoitik Maldan behera poema 

aukeratu dugu gure azterketarako. Maldan behera da poetaren lehen sasoiko 

poemarik sendoena. Maldan beheraren nire ekarrian hiru dira punturik 

aipagarrienak. Batetik, J. Juaristiren intuizio garrantzitsu bat azkeneko 

muturreraino eraman nahi izan dut, T.S. Eliot poeta angloamerikarraren 

eragin zuzenari zegokion intuizioa, hain zuzen ere, Nire iritziz, orainartean, 

inork serio hartu, gabeko bidea izan da T.S. Eliotena; eta, egia esan, 

azterketa horren emaitzak emankorrak izan dira benetan. Garbi azalduta 

geratu da poeta angloamerikarraren eragina, poesiatik poesiarako eragin 

zuzenean ezezik, poeta angloamerikarrak zabaldutako intertestualitatera ere 

zabaltzen delarik. Intertestualitate hori dela eta iritsi gara G. Frazer 

bezalako ikertzaile baten iturrietaraino, eta frogatu dugu G. Frazerren 

Urrezko Abarra liburutik jasotako hainbat aipu ez direla debaldekoak 

Arestiren zenbait irudi argitzeko orduan. Beti ere onartuz, alderatze lan hori 

zilegiztatzen duen ikuspegi intertestuala Elioten The Waste Land poema 

dela. Hori guztia dela eta, "strong poet" edo "poeta sendoa"ren ideia garatu
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dugii, garbi utziz, Arestiren lehen sasoiko "strong poet"a T.S. Eliot izan 

dela. Elioten poemaren zantzuak Arestiren aurren-aurreneko poemetan 

antzeman daitezke, 1954-1955 inguraan idatzitako poemetan. Lehen 

poemetako zenbait irudi Maldan behera poemaraino iritsiko dira.

J. Juaristirenarekin batera, aspaldidanik erantzun baten zain zegoen I. 

Sarasolaren ideia bati ere eman diogu jarraipena. Maldan beherarm 

bigarren zatiari buruz jada 1976an I. Sarasolak idatzita utzi zuen hura, 

alegia, Maldan behera poemaren bigarren zatiak lehenengoarekin bazuela 

antzekotasunik, eta hein batean "lehen partearen imitazio errepikatzaile bat" 

dela. Tesiaren lehen atalean frogatu den bezala, I. Sarasolaren intuizio hura 

zuzena zen; izan ere, Maldan beheraka bigarren zatiaren fontsezko 

iruditeria eta elementu sinboliko nagusia Iehen zatiaren zordun baitira. 

Azken finean, Kristoren heriotza eta hiru egunetako infemualdiaren 

ondorengo berpizkundearen gurpilean dago eratuta poema. Horixe da 

poema osoaren bame-egituraketa. Lehen loraldi hori, lehen udaberria, Lore- 

mendidkoa. da; him egunetako infemualdiaren ondoren datorrena, hau da, 

Hariztia, Lizardia eta Iratze ederratm  ondoren iristen den Lore-mendia. 

Oso garbi antzeman daiteke naturaren sasoi eta Jesukristoren hil ondorengo 

him egunetako infemualdia edo "negualdia" (antzutasun sasoia) elkarren 

osagarri direla, ardatz sinboliko berberaren gurpilean eraiki direla. Ardatz 

sinboliko hori etengabe dabil itzulika. Horixe da Hariztiaren, Lizardiarm, 

Iratze ederrarm. eta Lore-mendiarm arteko bame kateaketa; horixe, baita 

ere, Partierarm, Judizioarm, Mendekantzarm eta Azkenengo besarkadarm 

artekoa. Jesukristoren heriotza eta hiru egunetako infemuko egonaldia dira, 

naturaren ispiluan aurrez aurre dugun negualdi eta antzutasun sasoiaren 

pareko. Horixe da Maldan behera poemaren giltzarri estrukturala, horixe bi 

aldfz errepikatzen den eskema arketipikoa. Beraz, poemaren lehen zatiko
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bame-egituraketa berbera du poemak. Bame-egituraketa hori ezezik, 

imajineriaren parekotasuna ere guztiz aipagarria da.

Hori horrela bada ere, ezin dugu ahaztu poema sendo honetan 

Nietzscheren gaingizakiak duen pisua. Poemaren pasarte askotan 

kristautasunaren ahuleziaren aurkako mezua azaltzen du ahots poetikoak. 

Zaratustraren gaingizakiak imajinario zaharrari hustutako indar berria/odol 

berria eskaini zion, eta Maldan behera poema luzean zehar Kristoren 

odolari Zaratustrarenak egingo dio itzala. Maldan behera idazten zuen 

garaiko poetaren imajinarioan ukaezinezko indarra izan zuen Nietzscheren 

gaingizonak. Badago, beraz, kristautasunaren eskema arketipikoari 

kontrajartzen zaion eskema ziklikoa, kristautasunaren kosmogonia eta 

"telos"ari kontrajartzen zaion Zaratustraren ziklikotasun trajikoa. Bien 
\ %

arteko lehia ez du poemak erabakiko; alderantziz, lehia eta tenka horrexek 

definitzen du Maldan behera poema hau, bien arteko kontraesan eta guzti.

©  Tesiaren bigarren atalean azaldu dugun bezala, Arestik Harri eta 

Herri argitaratu zuenerako jada gainbeheran zetorren poesia mota hori 

Espainiako esparru poetikoan. 1965a jarri dugu poesiaren sentsibilitate 

adaketa horren mugarri.

Arestiren lehen sasoian, izen zabal bat emanez sinbolistatzat hartu 

dugun sasoian aiegia, T.S. Eliot gertatu bazen bilbotarraren "strong poet”a, 

oraingo honetan, poesia sozialean, Blas de Otero izango da. Ezaguna da 

Oterok Arestirengan izan zuen eragina. Tesi honetako bigarren atalean 

agerian utzi dugun bezala, eragin hori sakona izan da. Maileguak direla, 

autoreari zuzendutako bertsoak direla, eta abar, Blas de Oteroren itzala ezin 

izaft zuen gainetik kendu Arestik; alde nahiz aurka jardun, beti zuen 

erreferentzia gune Otero. Bertso librearekin hasi, eta erretorika sozialaren
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oinarrian dagokeen funtsezko alfabeto edo funtsezko hitzetaraino helduz 

gero, erraz ohar daiteke izan zuela Arestik non ikasia. Arestiren alfabeto 

txikienean ere Oteroren oihartzun asko aurkituko dugu: kriseilu, aceña 

(itzulpenean),.. Poesia sozialera iritsi aurretik oparoa bazen Arestiren ahots 

biblikoa, Harri eta Herriko ahots poetikoak bameratua du profetaren izaera. 

Profeta bat bailitzan, lilura eta harridura lirateke, hitzaren misterio 

pozgarriaren eta, aldi berean, mingarriaren aurrean, poetak erakusten duen 

jarrera. Baliradike poeta liluratuta dagoela hitzaren distirarekin, 

hitzegitearen gaitasun eta dohainarekin. Harrigarria da, alde horretatik, nola 

bihurritu eta korapilatzen den hitza autoafirmazio moduan askatu baino 

lehen. Hitzarekin borrokan agertzen zaigu poeta, esan nahi eta korapilo eta 

estropozoka ibiliko bailitzan bere hitzak esateko. Esateko askatasuna baino 

areago askatasuna lortzeko borroka da bere mintzoa eta jardun poetikoa. 

Hitza baita, azken finean, gizakiaren armarik boteretsu eta miragarriena. 

Hitzak emango dio gizakiari helburu utopiko eta transzendenterako 

lizentzia. Hitzak errenditzen gaitu eta, gainera, bizitzea egokitu zaigun 

mundua hobetzeko agindua ere ematen digu. Isiltasuna hitz zanpatuaren 

oihu da.

Hitzak eta egiak bereiztezinezko binomioa osatzen dute. Gizakiaren 

ahoak itxita daudenean, poetak ezin duenean bere hitza kantatu, edo gizarte 

guztiaren hitza bahituta dagoenean, poeta sozialaren egitekoa lan 

prometeikoa bailitzan hartuko da, Poeta sozialak gizarteari zekarkion mezua 

marxismoaren burdingintzan goritutakoa zen. Oro har, poeta sozialaren 

horizonte ideologikoan huraxe zen nagusi; horregatik, Historiaren norabidea 

estropozotsua izan arren, helmuga zein zen garbi zegoen. Poesiaren mezuak 

ulergarria izan beharra dauka; izan ere, poesia horren helburu ez baita 

orqaren mugetan itzaltzea, etorkizun eraberritu baten egarri den gizarte 

baten kontzientziak astintzea baino. Hori horrela gerta dadin, poesiaren
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tresna, hitza alegia, hitz klaroa izango da, eta hitz Maro horren alde agertuko 

zaigu Aresti. Hitz klaroa, aho-tradizioa ere orpo-orpotik doakio jarraian, 

horiexek direlarik Arestiren jardun sozialaren poetika bateko puntu 

nagusiak. Azken batean, gutxiengo baten balizko dorreetatik ihes egin nahi 

du poetak, eta gehiengo zabalarekin batera taupaka jarri.

Aipagama da, bestalde, Gabriel Arestik 1965 ingurutik aurrera jasan 

zuen ideologizazio atzeraezina. Arian-arian gero eta bortitzago eta garbiago 

azalduko ditu marxismoaren ikuspegitik ehundutako zenbait printzipio. 

Horietako zenbait ez ziren nazionalismoaren ikuspegitik aise liseritzeko 

modukoak; hori dela eta Arestik eztabaida gogorrak eta deskaliltkazio ugari 

jasan behar izan zituen. Esate baterako, españolistarena bera, inor 

euskaltzale izatekotan Aresti bera zenean. Alde horretatik, Harri eta Herri 

poemako "aitaren etxea”ren mugak askoz ere malguagoak agertzen zaizkigu, 

1967tik aurrerako "etxea”rekin alderatuz gero. Hau da, aipatu dugun 

poetaren "ideologizazio"aren ondorioz "etxea"ren zedarriak ere ez dira hain 

malguak izango. 1964ko "aitaren etxea" hizkuntzaren aberria izan 

bazitekeen, 1967an jada, ez da nahikoa izango euskalduna izatea poetaren 

"aitaren etxea'ii eroso ibiltzeko. Nazionalismo gero eta erradikalago baten 

ikuspegitik kontrakoak ere balioko ez duen moduan, alegia, euskalduna 

izatea ez da nahikoa izango "aitaren etxe" abertzalean eroso ibiltzeko.

O  Mito biblikotik historiara izenburupean garatutako atala, hitzez hitz 

hartuko dugu. Haiixe da atal honetan azaltzen saiatu duguna: bai Maldan 

beheran bai Poesia sozialean Biblia dago oinarri-oinarrian. Maldan 

beheraxm kasuan mito gisa, alegia, mitoaren errepikapen gisa; erretorika 

sozialean mito sekularizatu gisa, mito historiko gisa. Horrelako baieztapen 

baten altzoan dagoen hipotesia honako hauxe da: marxismoaren mundu
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ikuspegia bera ere ezin da inondik ere ulertu Bibliaren imajinariotik 

aldatzen bada.

Funtsean bi dira Mendebaleko giza gogoa elikatu duten tradizio 

nagusiak: klasikoa (grekoa eta erromatarra) eta judu-kristaua. Mundu 

klasikoaren mundu ikuspegia ziklikoa zen, joan-etorriaren gurpilean bizi 

den mundu aldakorra. Judu-kristauena, berriz, lineala, hasiera eta amaiera 

duen historia bat. Historiaren horrelako zentzurik ez zuten usaindu ere egin 

Antzinateko historialariek. Judu-kristauen Historiaren eredu nagusia Biblia 

izan da. Biblia da Historia eredu horren Kode Nagusia:

"La existencia misma de la filosofia de la Historia, y la busqueda de su 

significado, es debida a la historia de la salvacion; se origino de una fe 

enun finultimo." (Lowith, 1958: 15)

Civitas Dei liburuaren S. Agustinek kontsagratu zuen fikzioan, 

Apokalipsiaren liburua izpiritu alegorikotzat hartu beharra zegoen. 

Harrezkero egia da ezen "la iglesia institucionalizada demostro ciertamente 

profunda habilidad para controlar y canalizar las energias emocionales de 

los fieles, y sobre todo para dirigir sus esperanzas y temores fuera del 

mundo presente y centrarlas en la otra vida" (ib., 29). Elizaren teologia 

ofizialean lekurik ez aurkitu izan arren, sekulako presentzia izan zuen 

Apokalipsia herriaren fantasia eta mistizismo erlijiosoan. Norman Cohn-ek 

bere liburu klasikoan —En pos del Milenio— XVI. menderarte luzatzen eta 

aztertzen du apokalipsi biblikoak gure kulturan eragindako astindua.

Abrams ikerlariak zioen moduan, ikuspegi poetiko, sozial eta 

filosofikoan, erromantizismo alemanaren eta ingelesaren garaia gutxi bezain 

apokaliptikoa izan da erredentzio sekular baten aldarrikan. Autore berak
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jasoa du Coleridgek, 1794an, ReUgious Musing izeneko lan batean idatzi 

zuena: "The present state of society. The French Revolution. Millenium. 

Universal Redeption. Conciusion" (Abrams, 1984: 276).

Erromantizismoa aurreko tradizio luzearen etena izan zen, eta 

tradizio luze horren oinarri-omarrian Biblia ere bazegoen. Esate baterako, 

Shelley poeta erromantikoaren Prometheus Unbound poemak izpiritu 

heretiko harixe jarraitzen dio. Liberazio poema bat dugu Prometheus 

Unbound; ingelesaren poemako heroia Jupiter tiranoaren aurka oldartzen 

den hein berean, Maldan beherakoa. Eliza Ofizialaren Jainko tirano baten 

aurka altxatzen da. Gorago esan dugu liberazio poema zela Shelley-rena; 

halaxe gertatzen da Arestiren Maldan behera ere. Alabaina, liberazio 

berehalako eta tupustekoa gertatzen den historia kontatzen zaigu batean zein 

bestean, alde horretatik imajinario apokaliptiko baten morroi dira bi 

poemak. Arestiren poemaren eskema arketipikoa biblikoa da: 

Ebanjelioetatik hasi eta Apokalipsirainoko oihartzunak bilduz ehundutako 

poema da. Arestiren Maldan beheran antsia eta bultzada apokaliptikoak 

poetaren imajinarioaren bametik iragazita daude: Apokalipsia bameratua 

da, Bameratutako apokalipsi imajinaziozko horretan, ordea, gerra-aurreko 

belaunaldi poetiko zahar eta luzea elikatu zuen esperantza suharra betetzen 

du poemak. Gerra-aurreko euskal poesia luzearekin kontuak garbitzen ditu 

Maldan behera poemak, modu heroiko batean garbitu ere; horrexegatik 

eman diogu Komedia heroikoa izenburua. Komedia heroikoan gauzak ondo 

eta zoriontsu amaitzen dira, eta soluzioa ez da inoiz giza ahalmenaren 

emaitza, soluzio majikoa edo gizakiaz gaindikoa baizik.

Atal honen bigarren azpiatalaren izenburaa honako hau da: komedia 

sekularra. Bigarrenaren helburuak mundu honetako lorpenetara errenditzen 

dira. Gizakiaren esperantzak mundu hobe eta justuagora bideratzen dira, eta
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egoera justuago hori eskuratzeko lanak eta sakrifizioak onartzeko ere gai da 

gizakia. Ikuspegi historikoa ezezik, planteamendu etiko bat ere badago 

horrelako posizionamendu batean. Zergatik, orduan, komedia sekularra? 

Beste poeta sozialen, pentsalari ezkertiarren eta hainbat ideologoren 

jardunetan bezalatsu, Arestirengan ere eragina izan zuelako, ustez zentzu 

historikoan oinarrituta, fede eskatologikoaren morroi izan den ideologia 

marxistak. Marxismoaren agindu eta eskaintzak ulertezinak gertatzen dira 

Bibliak elikatutako imajinariotik aldenduz gero. Kristautasunaren iturritik 

sendotutako fedea izan zen Arestiren marxismoa. Fede historiko bat, 

sekularra: iraultzaren ondorioz gizakia erredimituko zuelako esperantzari 

eutsi zion komedia sekularra.
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