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Lan honen bidez, genero periferikoek euskal literaturaren historietan duten agerpenean 
eta haren arrazoietan arakatu nahi izan dut. Horretarako, Polisistemen Teorian oinarrituko 
naiz, Even-Zohar, Toury eta Shavit adituen lanak abiapuntu harturik. Adibide gisa hartu 
ditudan euskal literaturaren historiagileak, berriz, honako hauek izan dira: Mi txelena, Villa-
sante, Urkizu eta Aldekoa.

Hitz-gakoak: Literaturaren historia, literatura-sistema, kanonikotasuna, i tzulitako lite-
ratura.

A través de este trabajo, he querido profundizar en la aparición de los géneros periféricos 
en las historias de la literatura vasca, así como en las razones de dicha aparición. Me basaré 
en la Teoría de los Polisistemas, tomando como punto de partida los trabajos de expertos 
tales como Even-Zohar, Toury y Shavit. Los historiadores de la literatura vasca que he to-
mado como ejemplos son: Mi txelena, Villasante, Urkizu y Aldekoa.

Palabras clave: Historia de la literatura, sistema literario, canonicidad, literatura tradu-
cida.

Par ce travail j’ai souhaité étudier de façon plus approfondie l’apparition des genres péri-
phériques dans les histoires de la li ttérature basque, ainsi que les raisons de ce tte apparition. 
Je me baserai sur la Théorie des Polysystèmes, prenant comme point de départ les travaux 
des experts que sont Even-Zohar, Toury et Shavit. Les historiens de la li ttérature basque que 
j’ai pris comme exemples sont : Mi txelena, Villasante, Urkizu et Aldekoa.

Mots-clés : Histoire de la li ttérature, système li ttéraire, canonicité, li ttérature traduite.

In this paper the author has set out to examine the emergence of peripheral genres in the 
histories of Basque literature and the reasons behind it. So the author has taken as the basis 
the Polysystem Theory, taking the works of the experts Even-Zohar, Toury and Shavit as 
the starting point. The Basque literary historians cited as examples are: Mi txelena, Villasan-Villasan-
te, Urkizu and Aldekoa.

Keywords: History of literature, literature system, canonicity, translated literature.
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1. Sarrera

Lan honetan aztertuko dut genero periferikoek hainbat literatura-siste-
metako kanonikotasunean nolako eragina izan duten eta, ondorioz, nolako 
isla izan duten literatura-sistema horien historietan, oso bereziki euskal li-
teraturaren historietan.

Horretarako, dagoeneko aurreratu dudanez, ikuspuntu polisistemikoa 
erabiliko dut, zehazkiago Itamar Even-Zohar (1990, 1999) irakasleak pro-
posatu eta Gideon Toury (1980, 2004) eta Zohar Shavit (1986) irakasleek 
garatutakoa, i tzulpen-estudioetan eta haur literaturan, hurrenez hurren.

Even-Zohar-en teoriaren arabera, literatura-polisistema batean errepertorio 
eta obra ba tzuek erdigunea har tzen duten bitartean, beste errepertorio eta obra 
ba tzuk posizio periferikoetan koka tzen dira, erdigune horretatik distan tzia des-
berdinetara. Erdigunean egoteak kanoniko izatea esan nahi du, eta periferian 
egoteak, berriz, ez-kanoniko izatea. Hala ere, literatura-polisistemek izaera di-
namikoa dute, eta posizio zentralak irabazteko borrokan gerta daiteke garai 
batean periferikoa izandako errepertorio edo obraren bat erdiguneko edo zen-
tral bihur tzea eta, horrenbestez, kanonikotasunera iristea. Edonola ere, sistema 
bat osa tzen dutenez gero, errepertorio zentralen izaera ezin da ulertu perife-
rikoak kontuan hartu gabe, eta alderan tziz. Even-Zohar-en hi tzetan:

If one accepts the polysystem hypothesis, then one must also ac-
cept that the historical study of literary polysystems cannot confine 
i tself to the so-called «masterpieces», even if some would consider 
them the only raison d’être of literary studies in the first place. This 
kind of elitism cannot be compatible with literary historiography just 
as general history can no longer be the life stories of kings and gene-
rals. In other words, as scholars commited to the discovery of the 
mechanisms of literature, there seems to be no way for us to avoid 
recognizing that any prevalent value judgments of any period are 
themselves an integral part of these mechanisms. No field of study, 
whether mildly or more rigorously «scientific», can select its objects 
according to norms of taste. (Even-Zohar, 1990: 13)

Literaturaren historiaz ari garela, beraz, literatura jakin baten historia 
garai bakoi tzean kanonizatutako produktuen historia bada, zenbaitetan 
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masa-literaturako edo i tzulitako obra ba tzuek kanonikotasun-posizioa ira-
bazi dutelako kon tzien tzia hartu behar dugu, horren arrazoi sistemikoa azal-
tzen saia tzearekin batera. Even-Zohar-en arabera, hori gerta tzeko hiru 
baldin tza gertatu behar dira: lehena, polisistema bat oraindik behar bezala 
ezarrita ez egotea, hau da, gaztea izatea; bigarrena, literatura jakin bat 
ingura tzen duten literaturekiko periferikoa edo ahula izatea; eta, hirugarre-
na, literatura batean inflexio-puntuak, krisiak edo hu tsuneak gertatu izana 
(Even-Zohar, 1990: 47).

Lehen kasuan, i tzulitako literaturak sistema gazte baten beharrak bete-
tzen ditu, batez ere literatura-hizkera bat sor tzeko. Jatorrizko literatura urria 
izan ohi denez, beste sistema ba tzuetatik i tzulitako literaturak bete tzen du 
zeregin hori. Bigarren kasuan ere an tzeko zerbait gerta tzen da: literaturaren 
ahuleziaren ondorioz, errepertorio edo ereduzko baliabide gu txiren jabe iza-
ten da, eta i tzulitako literaturak eskain tzen dizkio errepertorio horiek. Hi-
rugarrenean, polisistema indar tsuenek ere krisi garaiak izaten dituzte inda-
rrean dauden errepertorioek onargarriak izateari uzten diotenean; kasu 
horietan ere i tzulitako literaturak ekarri ohi ditu errepertorio berriak (horri 
buruz gehien aipa tzen den adibidea da Fran tzian Poe-ren poemek ekarri 
zuten berritasun emankorra Baudelaire-ren i tzulpenaren bidez; baina askoz 
gehiago daude: Arno Schmidt-ek Joyce i tzuli zuen alemanera, Borges-ek 
Cummings eta Faulkner i tzuli zituen gaztelaniara, Nabokov-ek Lewis Ca-
rroll i tzuli zuen errusierara…). Horrelako obrak ez lirateke zentralak izango 
polisistema ahula eta/edo gaztea izan ezean.

Even-Zohar-en azterketa ereduak edozein polistema azter tzeko balio 
badu ere, bereziki emankorra da polisistema elebidunak eta eleaniztunak 
azter tzeko, normalean sistema indar tsu bat eta sistema ahulago bat(zuk) 
kontaktuan daudenean, hain zuzen ere. Hala diosku egile israeldarrak:

The polysystem hipothesis, however, is designed precisely to deal 
with such cases [gizarte elebidunetako literaturak] as well as with the 
less conspicuous ones. Thus, not only does it make possible the inte-
gration into semiotic research of objects (properties, phenomena) 
previously unnoticed or bluntly rejected: rather, such an integration 
now becomes a precondition, a sine qua non, for an adequate unders-
tanding of any semiotic field. This means that standard language 
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cannot be accounted for without pu tting it into the context of the 
non-standard varieties; literature for children would not be conside-
red a phenomenon sui generis, but related to literature for adults; 
translated literature would not be disconected from original literatu-
re; mass literature production (thrillers, sentimental novels, etc.) 
would not simply be dismissed as «non-literature» in order to evade 
the recognition of its mutual dependence with «individual» literatu-
re. (Even-Zohar, 1990: 13)

Eta, hain zuzen ere, horrelakoa da gure polisistema: euskal sistemaren 
ondoan gaztelaniazko edo fran tsesezko sistemak ditugu, tokian-tokian. Eta 
bereziki euskal literatura-sistemak erdigunearen eta periferiaren arteko tira-
bira ugari izateko baldin tzetako ba tzuk bete tzen ditu, arestian aipatuak: 
ingura tzen duten sistemekin konparatuz gero, sistema gaztea eta ahula da.

2. I tzulitako testuak euskal literaturan

Ikusi dugun legez, i tzulitako literaturak sistemaren periferian egoteko 
joera du, hau da, «those norms and texts which are rejected by these circles 
[kultura bateko talde nagusiak1] as illegitimate and whose products are of-
ten forgo tten in the long run by the community (unless they change their 
status)» (Even-Zohar, 1990: 15). Normalean, i tzulitako literaturarik ez da 
ager tzen sistema indar tsuenetako literatura-historiografietan.

Gure literaturaren historian, ordea, oso ohikoa da i tzulpenak behin eta 
berriz ager tzea gainon tzeko testu literarioen ondoan, nahiz eta i tzulpen ho-
riek, askotan, literatura-testuen i tzulpenak ez izan. I tzul tzaileak ere idazleen 
pare agertu ohi dira eta halako tzat hartuak izan dira.

Tradizio horrek garbi adierazten du euskaratutako idazlan ba tzuek erdi-
guneko posizioak bete dituztela euskal literatura-sisteman, hau da, testu 

1 Kultura bateko talde nagusiei «instituzioa» dei tzen die Even-Zohar-ek: «The ‘institution’ consist 
of the aggregate of factors involved with the maintenance of literature as a socio-cultural activity. 
It is the institution which governs the norms prevailing in this activity, sanctioning some and 
rejecting others» (Even-Zohar, 1990: 37).
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kanonikoak izan direla, kanonikotasun horren arrazoiak, «beren estatusa 
aldatu» izana, garbiegi azaldua izan ez den arren.

2.1. Euskaratutako erlijio-testuak

Adibide ba tzuk aipa tzearren, euskal literaturaren historietako hasierako 
izen nagusi bat Joanes Leizarraga izaten da, nahiz eta «Apenas hay una página 
en la extensa obra de Leizarraga que no sea traducción» (Michelena, 1988: 
52). Testamentu Berriaren i tzul tzaileari aitor tzen zaizkion merituen artean 
daude prosazko lehen euskal liburua izatea, literatura-hizkera bat sortu izana 
eta abar. Gainera, Leizarraga bera oso ondo ikusia zegoen garaiko instituzioaren 
zirkuluetan, Patri Urkizuk adierazten duen legez (Urquizu, 2000: 147).

Hortik aurrera, asko dira euskal literaturaren historietan aipa tzen diren 
i tzulpenak. Sarrien aipa tzen direnak «Kempis» delakoaren i tzulpenak dira, 
hau da, Thomas de Kempis fraide alemanak XV. mendean ida tzitako Kris-
toren imitazioa haren i tzulpenak: XVII. mendean, Silvain Pouvreau izan zen 
lehenengo i tzulpenaren egilea, eta Aranbillagak beste bat argitaratu zuen; 
XVIII. mendean, berriz, Chourio eta Maizter, eta XIX.ean Duvoisin izan 
ziren beste i tzul tzaile ba tzuk.

Beste erlijio-testu askoren i tzulpenak ere agertu izan dira euskal literatu-
raren historietan, berezko literatura-testuak izan gabe, gainera. Zein izan 
dira halako testuei kanonikotasun maila emateko arrazoiak? Normalean, 
Leizarragaren kasuan bezala, hizkun tza-eredu gisa agertu izana euskalkiren 
edo hizkun tza-aldaeraren batean eta, horrekin batera, irakurleen artean 
nolabaiteko arrakasta izana, instituzioan eliza nagusi zen garaietan.

2.2. Euskaratutako literatura didaktikoaren agerpena

Erlijio-testu i tzuliekin gertatu bezala, euskaratutako literatura di-
daktikoak agerpen zabala izan du gure literaturaren historietan.

Ilustrazioaren eraginez, fabula klasiko eta neoklasikoen errepertorio ba-
tzuk euskaratu ziren, irakurleei (umeak, normalean) era askotako irakaspe-
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nak trasmiti tzeko xedearekin. Literatura didaktiko hori, gaur egun behar-
bada haur literatura deituko geniokeena, erdiguneko posizioan kokatu zen 
euskal literaturaren sisteman, harrigarria badirudi ere. Mogeldarrak, Juan 
Mateo Zabala, Iturriaga, Arxu, Goie txe eta beste, XIX. mendean zehar ale-
giak euskaratu zituzten i tzul tzaileak, euskal literaturaren historia guztietan 
ager tzen dira.

Erlijio-testuak, esan gabe doa, euskara tzen jarraitu ziren XIX. eta XX. 
mendeetan zehar, baina periferikoak ziren jadanik.

2.3. Sasi-i tzulpenak

Ikuspegi polisistemikotik, sasi-i tzulpenak ez dira har tzen, beste azterbide 
ba tzuetan bezala, salbuespen edo bi txikeria tzat. Ai tzitik, sistemaren joera 
jakin ba tzuen adierazgarri apartak izatera iri tsi daitezke.

Sasi-i tzulpenak i tzulpen tzat aurkeztutako testuak dira, baina beste ezein 
hizkun tzetan pareko testurik ez dutenak.

Polisistemaren ikuspegitik, sasi-i tzulpenak sistema jakin batean berrita-
sunak sar tzeko bidea dira. Izan ere, «i tzulpenak» direnez gero, irakurleek 
toleran tzia handiagoz onar tzen dituzte eta, edozein kasutan, berritasunak 
onartezinak izanez gero, ez dago nori leporaturik, egilea ezezaguna delako. 
Hori dela eta, sasi-i tzulpena oso fenomeno zabaldua da mundu osoa zehar.

Gideon Toury-ren arabera, lau bul tzagarri nagusi daude sasi-i-
tzulpenetara jo tzeko: a) egile jakin batek bere norabide literarioa errotik 
alda tzeko gogoa; b) sasi-i tzulitako testua sorburu-sistemak izango lukeen 
nagusitasunaz janztea, hala irakurleriaren harrera manipulatuz; c) testu 
baten gainean ezar litekeen zen tsura edo gai tzespena saihestea; horra sis-
tema batean berrikun tzak sar tzeko bidea (normalean ez-kanonikoak: wes-
tern delakoa, eleberri erromantikoak, pornografikoak, eta abar); d) kultu-
ra-planifikazioko estrategia gisa, batez ere erregimen totalitarioetan 
(Stalin-en garaiko SESBen, esaterako, metropoliko biztanleei erakusteko 
errepublika periferikoetako (sasi-)poetek zein ondo onar tzen zuten «lider 
handia»). (Toury, 2004: 83-86).
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Jakina denez, euskal literaturak sasi-i tzulpenik ez, baina fran tseserako us-
tezko i tzulpen baten sorburu-sistema tzat aurkeztua izan zen. Jean Baptiste 
Daskonagerre-ren Les Echos du pas de Roland (1867) obraren historia ezagu-
naz ari naiz, bistan denez. Villasanteren esanetan, sasi-i tzulpena arrakasta-
tsua izan zen: «En 1867 aparecía en París una novela en francés que decía 
ser traducida del vasco, detalle que debió de influir no poco en su éxito, pero 
que en realidad no pasaba de ser un truco de librería» (Villasante, 1979: 
168). Zerk eraman ote zuen Daskonagerre euskaratik i tzulia izan zela esate-
ra? Toury-k aipa tzen dituen bul tzagarrietatik bigarrena begitan tzen zait si-
nesgarriena, ohar txo bat eginda, noski: sorburu-sistemaren nagusitasuna ez, 
baizik eta balizko exotikotasuna baliatu nahi zuelakoan nago. Gainera, ema-
ten du egileak, «membre du Conseil général des Basses-Pyrénées», bere 
burua euskal idazle tzat agerrarazi nahi zuela Pariseko zirkuluetan.

Edonola ere, euskal literaturara iri tsi den obra haren benetako i tzulpena 
da: Atheka gai tzeko oihar tzunak (1870). Obra horri buruz, Urkizuk eta Alde-
koak fran tsesetik egindako i tzulpen bat dela aipatu besterik ez dute egiten. 
Mi txelenak lehen euskal eleberria dela dio, baina lehenago fran tsesez ager-
tu zela, i tzulpena izan zela esan gabe: «La primera en fecha de las novelas 
debe ser Atheka gai tzeko oihar tzunak, publicada a nombre de J.-B. Dascona-
guerre. Pero este relato novelado, de larga y curiosa historia en sí mismo, de 
las aventuras del famoso contrabandista Anchordoquy, apodado Ganich, 
apareció primero en francés (Les échos du pas de Roland, 1867)» (Michelena, 
1988: 157). Villasantek lehen euskal nobela dela dio, Lafi tte aipatuz: «Lafi-
tte saludó esta obra como la primera novela que se haya escrito en vasco» 
(Villasante, 1979: 169). Beraz, sasi-i tzulpena lehen euskal nobela gisa pasa-
tuko zen literaturaren historiara, iruzurra azaldu izan ez balitz. Garbi dagoe-
na da obra horren bidez eleberriaren eredua sartu zela euskal literatura- 
-sisteman.

Hala ere, azken galdera bat sor tzen da. Zergatik Leizarragari aitor tzen 
zaio euskal literaturaren historiako prosazko lehen testuaren egilea izatea, 
eta Dasconaguerreri, berriz, uka tzen zaio euskarazko lehen nobelaren egilea 
izatea? Ziur aski, Leizarragak XVI. mendeko sistema sortu berri ahulean 
bete tzen zuen posizioa Daskonagerrek XIX.ean bete tzen zuena baino zen-
tralagoa zelako, kanonikoagoa.
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2.4. Literatura-i tzulpengin tza XX. mendearen hondarrean

Mende bateko jauzi bat eginez, XX. mendearen amaieran literatura-i-
tzulpengin tzak izan zuen garran tziari buruzko gogoeta txo bat egin nahi 
nuke. Jakina denez, i tzulpengin tzak oro har eta bereziki literatura-i-
tzulpengin tzak bul tzada handi bat jaso zuen 80ko hamarkadatik aurrera 
Martuteneko I tzul tzaile Eskolaren, EIZIE elkartearen eta EHUko 
I tzulpengin tza Masterraren sorrerarekin. Urte horietan, orobat, munduko 
egile garran tzi tsuen i tzulpenak argitara tzen hasi ziren: Baudelaire, Melville, 
Böll, Yourcenar, Steinbeck, Faulkner, García Márquez…

Laurogeita hamarreko hamarkadan, berriz, literatura-i tzulpengin tzak ja-
sotako bul tzada erabakigarria izan zen, inoizko egitasmorik handienaren 
bitartez, Literatura Uniber tsala izeneko bilduma, gaur arte 147 titulu argi-
taratu dituena. Hainbat i tzul tzaile treba tzeko eta euskal literatura mundu 
zabaleko idazlan ugariz osa tzeko balio izan zuen, zalan tzarik gabe.

Garai horretako euskal literaturaren sistema, ordea, izugarri indartuta 
zegoen: genero guztietako obrak argitara tzen ziren, argitale txe-sare interes-
garria zegoen, idazlan esangura tsuak argitara tzen zituen idazle kanonizatu 
talde bat, instituzio gero eta sendoagoa, irakurleria gero eta zabalagoa… 
Hori dela eta, euskaratutako literatura, garran tzi tsua izanda ere, ez zegoen 
inola ere sistemaren erdigunean, erabat periferikoa ere ez zen arren.

Hala era guztiz ere, badirudi literatura i tzuliak nolabaiteko kanonikota-
sun maila erdie tsi duela, obra jakin ba tzuen bidez baino gehiago, ereduzko 
errepertorio eta arauak sor tzearen bidez. Arau horiek, gero, oso erabilgarri 
gerta dakizkioke idazleari. Hala adierazi zuen garaiko kanona i txura tzen 
duen idazleetako batek, Anjel Ler txundik:

I tzulpengin tzan egin den ahalegina jo tzen dut, batere zalan tzarik 
gabe, azken urteotako euskal literaturan gertatu den albiste esangura-
tsuen. I tzulpengin tza ari da hizkera literarioa eraiki tzen, i tzulpengin-
tza ari da, zehaztasunaren bidetik, jokabide desberdinetarako bideak 
zabal tzen, zehaztasunean baizik ez baitaiteke oinarri aniztuna. (…) 
Inoiz esan dudanez, idazleok i tzul tzaile mentalak gara (euskara ez bes-
te hizkun tzetan irakur tzen dugu batez ere); inork ez digu, ordea, pen-
tsa tzen genuen eta idazten dugunaren arteko lotura eta zehaztasuna 
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eska tzen, inork ez baitu ezagu tzen burutik pasa zi tzaiguna. Tranpa 
egin dezakegu; eragozpena saihestu; berez korapilo tsu zena, lautu; 
laua denarekin, alfonbra ehundu; alfonbra gainean ibiliz, dotore plan-
tak egin… Estrategia soziolinguistikoetarako zilegi gerta daitekeen 
euskara erraza (?) delakoaren a tzean ezkuta tzen den diskur tsuak luizi 
espresiboa eta i tsumena ezarri nahi dizkigu literaturaren aldareko 
meza-emaile. (Ler txundi, 1993; in Torrealdai, 1997: 221).

Baita praktikan jarri ere, O tto Pe tte (1994) eleberritik aurrera arestian 
aipatutako idazmolde zeha tzagoaren bidetik jo bai tzuen. Kasu honetan, be-
raz, i tzulitako literaturaren ereduak «lehen mailako errepertorio» edo erre-
pertorio berri tzaile gisa fun tzionatuko luke, haren bidez errepertorioa ele-
mentu berriez handitu eta berregituratu delako, eta horren ondorioz 
produktu berriak ezin dira hain erraz aurrekusi (Even-Zohar, 1990: 21).

Guztiarekin ere, ez dirudi euskal literaturaren historietan i tzulitako lite-
raturaren eragin horren berri ematen denik.

3. Genero ez-kanoniko ba tzuen nagusitasuna

I tzulitako literatura albo batera u tziz, normalean periferikoak diren beste 
genero ba tzuk ere iri tsi daitezke erdigunekoak izatera, literatura-sistema oso 
ahulduta dagoen garaietan.

Euskal literaturak ahulezia nabarmena eraku tsi zuen Espainiako Gerra 
Zibilaren ondorengo urteetan, Franco generalaren diktaduraren pean, eta 
oso bereziki 1940 eta 1950eko hamarkadetan (Txillardegiren Leturiaren 
egunkari ezkutua, 1957koa, kanon-aldaketarako inflexio-puntua izango zen).

Bada, garai hartako kultura-egoera idorrean kanoniko tzat jo tzen diren 
obrak beste egoera batean periferikoak izango ziren horietakoak ditugu. 
Alde batetik, Jon E txaideren Alos-torrea (1950) eta Joanak joan (1954) ere-
du zaharkitua darabilten eleberri historiko-biografikoak ditugu; bestetik, 
Jose Antonio Loidiren Amabost egun Urgain’en (1955), euskal lehen polizia-
eleberri tzat jotakoa (berriz ere ai tzindarien garran tzia euskal literaturan); 
denborak aurrera egin ahala, ordea, haur eta gazte literaturaren errepertorio 
periferikora pasatu zen.
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Aipatutako obra «kanonizatu» horien ondoan, I txaropena argitale txeko 
«Kulixka sorta» arrakasta tsuak bete tzen zuen errepertorio periferikoen ze-
regina.

Horrelako beste kasu bat, XX. mende amaierakoa, Bernardo A txagaren 
Behin euskaldun baten memoriak (1991) obrarena da. Gazteen tzako eleberri 
gisa argitaratua izan zen arren, lan kanoniko tzat hartu ohi da, A txagaren 
obra (ia) guztiarekin batera. Aldekoak, esaterako, arreta kritiko zabala 
eskain tzen dio obra horri bere Historia…-n (Aldekoa, 2004: 259-260), eta 
Marijo Olaziregik beste hainbeste egiten du Patri Urkizuk zuzendutako la-
nean (Urquizu, 2000: 553-554) eta beste lan ba tzuetan ere bai. Oraingoan, 
haur eta gazte literatura bezalako genero periferiko batean ere salbuespen-
txoak egiten dira, dudarik gabe obraren berezko balioagatik, baina baita ere 
egileari eskaini ohi zaion espazio kritiko bereziagatik (nire ustez, haur eta 
gazte literaturako beste obra ba tzuek ere mereziko lukete euskal literatura-
ren historietan ager tzea, baina ez da hala gerta tzen).

4. Ondorioak

Laburbilduz, lan honen bidez eraku tsi nahi izan dut euskal literatura- 
-sistemaren berezkotasunak direla medio haren historiografia ba tzuetan 
kanon klasikoaren eredutik eredu sistemikora pasa tzen dela, horretarako 
irizpideak askotan gehiegi argitu gabe.

Beste tokiren batean esan dudan bezala (López Gaseni, 2002: 10-13), 
tradizio handiagoko beste literaturen historietan ez bezala, euskal literatu-
raren historietan zenbaitetan en tziklopedismo gisako zerbait an tzeman dai-
teke, bi zen tzutan; alde batetik, literatura terminoa zen tzu zabalenean har-
tuta, euskal testu guztien berri emateko joera; beste aldetik, literatura-testuak 
direnean ere, gero eta balioespen kritiko gehiago egiten diren arren, argita-
ratutako guzti-guztia jaso tzeko joera. Akaso testuak jaso eta bil tzeko lan 
eskerga egin zuten historia-egile haietako ba tzuen interes nagusia linguis-
tikoa zelako.

Nik behin tzat faltan bota tzen ditut adibide gisa hona ekarri ditudanen 
an tzeko azalpen sistemikoak, erakusteko nola eta zergatik zenbaitetan 
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ohikoak ez diren zenbait testuk erdiguneko posizioak erdie tsi dituzten, hi-
zkera literarioak sor tzen edo hobe tzen lagundu duten, errepertorio eta ere-
du berriak ekarri eta zaharkituta zeudenak berritu dituzten.

Izan ere, sistemen dinamikotasunaren eraginez, literatura i tzulia, haur eta 
gazte literatura eta «generoko tzat» jotako beste errepertorio ba tzuek, bazte-
rrekoak izanda ere, mota bateko edo besteko eragina izaten dute beti erdigu-
nea osa tzen duten errepertorioen gainean, eta, horrenbestez, euskal literatu-
raren historiografietan ain tzat hartuak izan beharko liratekeelakoan nago.

* Lan hau GIC 10/100 eta TIT 495/10 ikerketa taldearen proiektuaren zatia da, UPV/EHUk eta 
Eusko Jaurlaritzak diruz lagundua.
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