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L aster beteko dira berrehun 
urte Fiódor Dostoyevski 
(1821-1881) jaio zela, eta 

ez dakit haren literaturak, gaur 
egun, inoiz izan zituen ospea eta 
itzala gordetzen ote dituen. Egia 
da Lev Tolstoirekin (1828-1910) 
batera Errusiako errealismoaren 
garai ikur gisa hartua dugula. 

Ez da zalantzarik bataren, Fió-
dor Dostoyevskiren, ‘Krimena eta 
Zigorra’ (1866) nobela soziala, 
‘Karamazov Anaiak’ (1879-80) 
eta bestearen, Lev Tolstoiren, ‘Ge-
rra eta bakea’ (1863-1869) eta 
‘Anna Karenina’ (1873-1877) lan 
nagusiak direla eta munduko no-
belagileen eredu bihurtu direla. 
Gure gazte garaian, ez dakit nik, 
Errepublika Sozialisten aurkako 
giroa zegoelako, eta garaiak ho-
rrela agintzen zuelako, aipatuak 
izaten ziren biak, eta Fiódor Dos-
toyevski nobelagile bikain gisa 
erakusten ziguten beti. 

Egia da garai haietan beste 
denbora erritmo batean bizi gi-
nela, eta nobela luzeak eta sako-
nak maite zituela orduko irakur-
leak; gaurkoak, berriz, luzeak bai, 
baina arinak. Telebista agertu 
berria zen eta oraindik astia ze-
goen patxadaz eta lasaitasunez 
irakurtzeko. Gainera, Sobiet Ba-
tasunaren aurreko nobelagileek 
paper politikoa zuten gure gizar-
tean. Sobietar komunisten au-
rreko gizartearen loria ziren, 
sozialismoaren aurretiko litera-
tura garrantzitsuaren uzta; sozia-
lismoak ezin emango lukeen li-
teraturaren ispilu. 

Dostoyevskiri buruz jakin ge-
nuen pertsonaien psikologia az-
tertzen eta deskribatzen maisua 
izan zela, eta analisi psikologi-
koaren bidean, Freuden jarrai-
tzaileei aurrea hartu ziela. Bizi-
tza tragikoa bizi izan zuelako, tra-
gikoak zirela bere nobeletan 
pertsonaiek jarraitzen zituzten 
bideak. Bada egilerik esaten due-
nik Dostoyevskiren literaturan 
egilearen bizitzari jarraitzen dio-
tela haren pertsonaiek; esperien-
tzian oinarrituriko kontakizuna 
dela harena. Errusiako naziona-
lismoa goraipatu zuela, Europa-
ko modernitatearen aurrean; eta 
batez ere kinka morala zela 
pertsonaiek erakusten zutena. 
Eta, batez ere, jakin zuen adie-
razten etortzeko ziren aroak kru-
delak izango zirela, krudelkeria 
mundutik inoiz joan gabe bazen 
ere, krudelkeria berria zetorre-
la. Bazekien gizarte tradiziona-
la suntsitzera zihoala, inork bai-
no lehenago ikusi zuen etorri ze-
torren biolentziaren indarra, izua 
bihurtuko zen praxis politikoa-
ren bide nagusia. 

Gainera nihilista zen, 
Nietzscheren bidean nihilista. 
Eta gure giro erlijiosoan hori ez 
zegoen oso ongi ikusia. Agian hori 
guzti hori bere lana irakurri gabe 
ere esateko modua zegoen. Ima-
jinatzen dut, garai hartan, asko 
entzun genuela Dostoievskiren 
izaeraz eta gutxi irakurri genue-
la haren obra. 

Gaztaroan izango nituen Dos-
toyevskiren lanak esku artean. 
Baina ezin dut ziurtatu. Gogoan 

dut, eta gogoratzen naiz mesa-
notxean dirauelako, Espainiako 
Telebistak irakurketa kanpaina 
erraldoia egin zuenean Fiódor 
Dostoievskiren nobela laburra 
aukeratu zuela Espainiako ira-
kurleei egilearen lana ezaguta-
razi eta zabaltzeko. ‘Jokalaria’ no-
bela plazaratu zuten. Eta horixe 
bai irakurri nuela argitaratu eta 
gutxira. Euskaratuta ote dagoen 
galdetu diot neure buruari, eta 
ikusi dut nobela hori 1993an 

euskaratu zuela Anton Garika-
nok. Bestela oso gutxi dira haren 
lan itzuliak. Beste bi besterik ez: 
‘Bihotz ahula’, 1984an, Josu La-
sak, eta ‘Krokodiloa’ Josu Zabale-
tak itzulia 2020an. 

Orrialde hauetan zutabekide 
dudan Aritz Gorrotxategik ida-
tzi du ‘Krimena eta Zigorra’ no-
belaren irakurketak bizitza alda-
tu ziola. Ez nuke nik horrenbes-
te esango. Zenbait kritikok dio-
te literatura ez dela lan idatzia 
bakarrik. Lan idatzi horrek sor-
tzen dituen itzala, harreman sa-
rea, beste zerbait izateko ahal-
mena, beste hizkuntza artisti-
koetan agertzeko modua… hori 
guztia dela literatura. Literatur 
lana gehi bere seme-alabak, bes-
te modu batera esanda. Nik uste, 
Fiódor Dostoyevskiren lana bera 
baino gehiago bere literaturaren 
itzala geratu zaidala. Irakurri gabe 
ere, hartaz ezagutzen duguna. 
Irakurketaren itzala, irakurketa 
baino gehiago. 

Errealismo magikoa 
Maisuen aginduetatik irten eta 
nire kabuz irakurtzen hasi nin-
tzenean, errealismo magikoa zen 
nagusi, hain zuzen ere, errealis-
moari aurre egiten zion bidea. 
Eta horrela ikasi genuen Borges 
maitatzen, eta Cortázar, nola ez? 
Eta Gabriel García Márquez, elka-
rrengandik urrunduta egon 
arren, Vargas Llosarekin batera, 
eta Carpentier. Beste garai batek 
agindu zigun irakurketaren bi-
dea. 

San Petersburgora joan nin-
tzenean, 2013ko udan, Aleksandr 
Serguéyevich Pushkin zen gehien 
aipatu ziguten idazlea. Hirira joan 
nintzen, eta ‘Volgako Batelariak’ 
deituriko koadroaren aurrean, 
nire buruari argazki bat egin 
nion, ‘Martutene’ nobela eskue-
tan dudala. Hala ere, Dostoye-
vskiren geografia literarioa eza-
gutu nahi nuela eta haren auzoan 
ibili ginen paseoan, hara eta 
hona. Ezin esan ederra denik to-
kia. Esaten dute gaurko grisa bera 
zela idazlearen garaian kaleetan 
zegoena, agian pobreagoa zela 
giroa orduan, eta bere nobeletan 
ageri diren pertsonaiak orain 
ikusten diren berak izan zitezkee-
la. Baina nork daki? Errealismoa-
ren topikoa izan ohi da askotan 
esatea literatur lanak ageri due-
na errealitatearen argazkia dela. 

Topikoa da aipatzea Fiódor 
Dostoyevskiren etxean ordulari 
bat geratu zela bere heriotzaren 
orduan. 20:38an gertatu omen 
zen. Baina ez da topikoa bere bi-
dearen hasieran jarri zuen esal-
dia: «Enigma da gizakia, […] enig-
ma hori da nire ardura, gizakia 
izan nahi dudalako».

Irakurketaren itzala 
 Eragina.  Laster beteko dira 
berrehun urte Dostoyevski jaio zela, 
zer gelditu da haren ospeaz eta 
itzalaz Euskal Herrian?

Dostoyevskik 
bazekien gizarte 
tradizionala 
suntsituko zela, inork 
baino lehenago ikusi 
zuen iristeko zegoen 
biolentziaren indarra

Dostoyevski maisua 
izan zen pertsonaien 
psikologia aztertzen 
eta deskribatzen.
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