NOBEL SARIA

SOL JENIZYN

IDAZLEA

Sarirako kanditato

Sariaren irabazle

Soljenizyn rusiar Idazlea osterà* ere ahoz aho dabll llteratur
zaleen artean. Baina oraingoan ez da, harén obra berrîren bat kontrabandoan mendebalera* heldu arazi dalako, Frantziako «Associa
tion A rts et Progrès» dalakoak t970-ko Nobel Sariaren kandidato
legez* proposatu daualako baino, ßerrogeitamartsu intelektual eta
artista frantsesek izenpetu dabe Estokolmoko Nobel Sari komisloari egin jakon eskabide hau; Hauriac, Marcel, d'Ormesson, René
Clair, etc. «Association A rts e t Progrès», nazio komunistetako eta
mendebaleko intelektualen harremanak bizkortu gura leukezan elkarte bat da.

Urriaren 8-an Suezlako Akademiak Literatur Nobel Sarla Solje
nizyn rusiar idazleari eskaintzen* dio.

Eta Soljenizyn? Autore hau nor dan esan behar askorik ez da
go honezkeroi Jevtuschenkogaz batera, idazle sobietarrik ezagunena dokegu* mendebalean. Harén obrak, literato haundienak gutxitan legez, liburu saltzaileen irabazpide jo ri* Izatera heldu jakuz.
Eta Soljenizyn da, Jevtuschenkoren eritzian, URSS-ek gaur egun
daukan rusiar klasikoen tailako autore bakarra. Komunistek nahlz
holakorik ez direnek berdin estimatzen daben Hteratur kritiko eta
esteta bakar Lukacs-ek ere, Soljenizyn dauka URSS-eko prosa idazlerik bikainentzat. Soljenizyn, ba, ez da mendebaleko kritlkoentzat
bakarrik autore goragarrla. Ba dago Soljenizyn baino idazle kaskarragorlk hamalka, Nobel Sarlaz sarltuta.
«Arts et Progrès» — ekoek Soljenlzynen aide eglndako sari-eskaria, erreparo askogaz hartu da lite ra tu r zaleen zirkuluetan, hala
ere. Batzuek, beharbada ezin su frltu lelkeelako Nobel Sarlren bat
Rusiara joatea, alderdikeriazkoa ikusi dabe proposamendua. Baina
komunistek eurek ere enbarazoz hartu dabe zelanbaiteko lagunon
«kunplimendua», mendebalean. Ze Soljenizyn konformista bank bes
te guztia da. Mila lagunetik gora daukan URSS-eko Idazleen Elkartetik kanpora dago Soljenizyn; eta ez bere gogoz, botata baino. Soljem'zynen obrarik inportanteenak imprimatu ere ez dira egin URSS-en, eta haren antzerklak erakusterik ere ez dago.
Arrazoia, diktadura guztietakoa da: URSS-eko agintarlek ezin
dabe jasan* eurena besteko eginpiderik alboan, aginpide hau morala bakarrik izanda ere. Soljenizynek, osterà*, ez dau horretan dudarik uzten, berak bere burua ta eginkizuna zelan hartu dltuan:
«Idazle haundi bat... bigarren Gobernu bat lakoxea da; horrexegatik, hain zuzen, Gobernuek ez dabe egundo maitatu Izan Idazle haun
dirik, Idazle kaskarrak baino». Soljenizynek, derrigor, oposizlo mo
ral bat legez ulertu dau bene idazletza, eta modu horretan kunplitu
gura izan dau. Horregatik, Alderdi Komunistaren presiopean, URSS-eko Idazleen Elkarteak bere artetik kanpora jaurtiki eban. Gobernua
ere askotan saiatu Izan el da Soljenizyn herbestera joan arazteko;
baita Suezian eta Dinamarkan harentzat asilo eskatu ere Gober
nuak berak, enbajadoreen bldez. Baina Soljenizynek ez dau, Tarsls
eta Kuszenov-ek legez, atzerrirako bidean joan nahi. «Edozein egoe
ra ta kondiziotan beteko dot neure Idazle eginkizuna, eta hilobitik,
beharbada, bizitzean baino hobeto... Ezin deutso inork egiarl bidea
itxj, eta heriotzea bera ere onartzeko gertu nago, egla aurrera Jarrai dadin». Borondate hauxe gogoratzen dauan Arestlren poesia
eder bat ba dago euskeraz.

Jendea nahiko harritua gelditu da, idazle hori ez baitzen* hain
ezaguna. Frantzian, esaterako, haren hiru-lau liburu dira bakarrik itzullak. Harrituago gelditu bide’ dira Rusian. Im primaturik, haren
«Ivan Denissovitch-en Egunkaria» bakarrik ezagutzen da. Beste lan
guztiak polikopiaturik zabaldu dira. Eta ez Rusian bakarrik. Atzerrian ere ezagutzen dira. Baina ez da erraz zer den harena eta zer
ez bereiztea, pollziak berak eskua sartu baitu*, lan faltsifikatuak
plazara ager daitezen.
Soljenizyn Rusiako Idazleen Elkartetik bota zuten 1968.eko hazilean*.
Zer pasatzen da Soljenizynökin? Munduko blgarren gerran kapitain maila hartu arren, handik gutlra, zortzi urtetarako kondenatua Izan zen. Stalinen kontra mintzatu zelako.
Baina, batez ere anti-stalinista eta anti-rusiarra ezin dezakegu
Soljenizyn ikus.
Soljenizyn, askatasunaren eta glzonaren kantaria da. Berak
idatziko du: «Ordua da Gizadiaren parte garela kontura galtezen».
Eta 1967.eko maiatzaren 16-an, Idazleen Elkartearen aurrean gogorkl saiatu zuen «zentsuraren aldetik literaturak duen menpekeria».
Honela ikusl dute askok Soljenizyn. Eta horregatik goratzen
dute. Beste askok ere goratuko dute, baina ez horregatik. Atxakia
honetaz baliatu nahi lukete, beren etsal* den Ruslaren kontra hltz
egiteko. Baina hau ez da leialki jokatzea, ez baitute hórrela Sol
jenizyn defenditzen, beren Interesak baizik. K ritikak eta kritikak berelzten Jakin egin behar dugu, beraz*.
Gu Soljenlzynen aide gaude. Soljenizyn asko dago bazterretan.
Soljenizyn, idazle baztertua Izan da. Idazle baztertu asko dago baz
terretan. Idazlearentzat (gizonarentzat) «disko gorrl» gutlago eskaten ditu Soljenizynek. Euskal idazleok ere horixe berorl eskatu na
hi dugu.
Soljenizynek 1969.ean bezala, guk, 1970.ean eta beti, «Itsuen
gidarl itsuei» esan nahi diegu: «Garrasi eginez, Pasternak bazter
tu zenuten garai haiek amaltu dira». Horixe nahi genuke behlntzat.
JOAN MARI TORREALDAI

dezakegu, dalkegu
diegu, deutsegu
gaude, gagoz
lukete, leukee
zenuten, zenduen

Soljenizynek Rusiako Idazle haundlen tradizioan ikusten dau
bere burua. Autoreak arrazolz dinoanez, probearen eta gizagaixoaren abugadu baino ez dira izan Tolstoi, Dostoïevski, Tschejov, Pus
chkin, Gorki, Soljenizynek ez dauka ideologiaren baten konfesiorik; età, horrexegatik ere, ez dltu bere burua ta Idazletza politikarien gizarte-lanen ukazio* legez hartzen, hareen konplementu ta
betegarri legez baino. Idazlearen eginkizuna, berak dinoanez, glzartearen gaitzak eta alderdi ustelak nabarmen erakustea da. Agi
ri dago, uste hau «errealismo sozialistarekin» ezin ondo konpondu
leitekena. Eta Soljenizyn, Jevtuschenkok eta Lukacs-ek beraren ai
de esandakoak ésan arren, ez da Idazle «laureatua» URSS-en. Espetxean egon ez dago: Izen haundiegla dauka horretarako. Baina IIbertade askorik ere ez jako ematen. Idazle Elkartetik botata dagoenez gero, ez dau idazle dirurik hartzen; eta, lan-eskalan ezer ez
danez gero (matematikalaria ta fisikalaria da berez), lagunek jä
ten eta jazten emanda bizi da Moskun, edozein egunetan alfer langabeko bezala detenitua izateko arriskuan.

Ana Etxaide, Santiagora

Harrigarrla da, orduan, «Arts et Progrès»-eko lagunek idazle honentzat Nobel Sarla eskatzea. Pasternaken egunak ahaztu dituela
dirudi. Eta ez dirudi URSS-egaz hartuemanak berotzeko modurik hoberena ere; Sari hori Soljenizyni emango balitxako, hango gobernarlak probokatuta sentituko liratekela garbi samar Ikusten da ta. Ala,
Isllarazi egin gura deutsoe frantsesek Soljenizyni?

«H-gabeko umoria»

JOSE AZURMENDI

Ana Etxaide, Euskaltzalndiaren lehendakarl Izandako Ignacio
Maria Etxaideren alaba da. Barcelonan egin zituan ikasketak, eta
«Filosofia y Letras, Sección de Filología Románica» dalako sailean LIzentzIatura atera. Nafarroako ikastetxe nagusian euskera Irakasten jardun izan dau orain arte. Gaur egun, Santiago de Compostelako Unlbersidadean ari da eskolak ematen. Eta Mltxelena Parlsen... Hobeto ezln, jaunak!

Iñakl Llnazasorok bere lehenengo liburna argltara eman dau,
euskeraz, «H-gabeko umoria» Izenburuarekin. Nahl dozuna esan elzu, balna H-ak behartu zaltu euskeraz egltera, Jaunal

