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2010eko abenduaren 10ean eta 11n, Hondarribiko Udale txean, Euskal-
tzaindiaren Literatura Ikerketa ba tzordeak Literaturaren Historiografia I. 
Jardunaldiak antolatu zituen. Jardunaldi horien helburua, beraz, Euskal Li-
teraturaren Historia egiteko erabili diren moldeez gogoeta egitea izan zen, 
eta halaber, Euskal Literaturaren Historia egiteko erabil litezkeen molde 
berriak proposa tzea.

Jardunaldi horiek antola tzeko asmoa eta beharra beste proiektu batek 
abiatu zuen: Euskal Literaturaren Antologia proiektuak, hain zuzen ere. 
Egun, Literatura Ikerketa ba tzordeak Euskal Literaturaren Antologia 
proiektua du abian, eta taldean eginiko antologia hori aton tzen ari ginela, 
ugariak izan dira euskal literaturaren historiaren inguruko kezkak eta gal-
derak. Horregatik, kezka eta galdera historiografiko horien harira sorturiko 
eztabaidak eta iri tzi-trukeak gara tzeko asmoz antolatu ziren jardunaldi ho-
riek.

Jesus Mari Lasagabasterrek aspaldi ohartarazi bezala, euskal literaturaren 
inguruko ikerketetan Historiografiari dagokion esparrua oso gu txi aztertu 
eta ikertu da, eta oso ikerle gu txik jarri dute arreta ikerketa-esparru horre-
tan. Hala izanik, jardunaldi horiek ikerketa-lerro horren inguruko hausnar-
ketak abia tzea izan zuten asmo, eta lehen jardunaldi hauek euskal literatu-
raren garapen historikoa konta tzeko egon litezkeen arazoak identifika tzea 
izan zuten helburu.

Horretarako, parte-har tzaileek hainbat txosten aurkeztu zituzten, eta on-
dotik, eztabaidarako tarte luzea zabaldu zen. Solasaldi eta eztabaida horie-
tan jorratu ziren oraindik ere bizi-bizi diren kezka historiografikoak: nola 
egituratu euskal literaturaren historia? Euskal literaturaren historia batek 
nola egin behar dio aurre egoera diglosikoaren kontaketari? Zein irizpideren 
arabera hautatu historiaren katean kokatuko den corpus literarioa?

Argitalpen honetara, jardunaldi haietan jorratu ziren ikerketa-gai eta 
eztabaidagaiak bildu ditugu. Lehenik, Jesus Mari Lasagabasterren sarrera-
hi tzak jaso ditugu, jardunaldiari hasiera eman ziotenak. Bigarrenik, Litera-
turaren Historiografia I. Jardunaldietan aurkezturiko txostenak dituzue. 
Hirugarrenik, eztabaida-saioen laburpenak ere ekarri ditugu argitalpen ho-
netara, eztabaida horietan eginiko ekarpenak ere heda tzeko asmoz.
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Jardunaldi haietan proposatu ziren eztabaidagaiak bide zenbait hartu zi-
tuzten.

Lehenik, euskal literaturaren historia egiterakoan erabili diren edota erabil 
litezkeen irizpide eta metodologien inguruan jardun duten bi txosten jaso 
dira. Bata, Ana Toledoren «Euskal literaturaren sistema: historia baterako 
aukera-irizpideak», eta bestea, Jon Casenaveren «Eredu historiografiko finka-
tu berriaz zenbait gogoeta». Bi ekarpen horietan historia literarioaren egitura-
tze eta corpus osoari dagozkion galderak eta auziak mahai-gaineratu dira.

Bigarrenik, genero literarioen inguruko hausnarketa egin zuten beste bi 
txosten jaso dira. Bata, Xabier E txanizen «Periodizazioa. Generotik mugi-
mendu literariora», eta bestea, Manu Lopez Gaseniren «Genero ez-kano-
nikoen ekarpena euskal literaturaren historian». Bi ekarpen horietan gene-
ro ez-kanoniko edo periferikoek euskal literaturaren historian izan duten 
lekua eta izan beharko luketen lekuaz gogoeta egin da, genero literarioak 
historia literarioan duen fun tzioaz ere hausnarketak eginez. Lehenak, batik 
bat Haur eta Gazte Literaturaren ekarpenez jardun du, eta bigarrenak, aldiz, 
i tzulpengin tzaren ekarpenez.

Hirugarrenik, aldi historiko konkretu baten inguruko gogoetak garatu 
dituen proposamena dugu, Josu Bijuescaren «Naissance de l’ecrivain? Lite-
ratura eta mezenasgoa Euskal Herri penin tsularrean XVIII. mendean». 
Izenburuak zehazten duen moduan, aldi historiko jakin batek sor tzen di-
tuen auzi historiografikoak aztertu dira proposamen horretan.

Laugarrenik, tematikari lotu zaion ekarpen historiografiko bat ere jaso 
dugu, Asier Barandiaranen «Istorioen gizatasuna euskal literaturan: adibide 
bat». Gai zehatz batek eta ikuspegi moralak literaturaren historian duen 
fun tzioaz eta beharko lukeen fun tzioaz gogoetak zabaldu dira proposamen 
horretan.

Azkenik, euskal literaturaren historian herri-literaturako ekarpenak jaso-
tzeko bideez eta aukerez gogoeta egin duten bi proposamen jaso dira. Bata, 
Patri Urkizuren «Ber tso paperen eta baladen sailkapenez gogoeta», eta bes-
tea, Ira txe Retolazaren «Literatura herrikoia, herri-literatura, herri-ida-
zleak: herrikoitasun kon tzeptuez zenbait gogoeta».
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Txosten horiek galdera eta norabide berriak proposa tzea izan dute hel-
buru, eta ez eran tzunak ematea. Eginkizun dugu hurrengo jardunaldietarako, 
oraingo honetan mahai-gaineratu diren hainbat galderari edota kezkari ate-
rabide zeha tza emango dioten ekarpen historiografikoak gara tzea.

Buka tzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu Literaturaren Historiografia I. 
Jardunaldi haietan parte hartu zuten literatura aditu guztiei, jardunaldi ho-
rietan eztabaida dinamika posible egin zutelako. Mila esker, beraz, eztabai-
dara hurbildu zirenei: Ibai Atu txa, Asier Barandiaran, Josu Bijuesca, Ibon 
Egaña, Xabier E txaniz, Manu López Gaseni. Eskerrik asko Literatura Iker-
keta ba tzordeko kideei ere, eztabaida-saioetan eginiko ekarpenengatik: Iña-
ki Aldekoa, Gorka Aulestia, Jean Hari tschelhar, Jean Casenave, Sebastian 
Gartzia Trujillo, Jon Kortazar, Ana Toledo, Mari Jose Olaziregi, Lourdes 
Otaegi, Karlos Otegi, Txomin Peillen. Literatura aditu horiek guztiek parte 
hartu zuten eztabaida-saioetan, eta haien ekarpenei esker bildu ditugu ar-
gitalpen honetako hausnarketak eta eztabaidagaiak, eta halaber, haien 
ekarpenei esker ere garatu eta hobetu ahal izan dira jardunaldiko txostenen 
behin betiko testu hauek. 




