
«Idatzi dudana
beste

errealitaterik ez
dut ezagutu»

«Idazleak munduarekin zer konpromiso duen
ez dakit; gu mundua baketzeko gaude», dio

Afganistan eta Txernobilez idatzi duen egileak 
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Ukrainan jaio zen, baina Bielo-
rrusian hazi. Kazetari jardun
zuen arren, idazle da. Idazle ja-
zarria. Sobietar bizilagunaren
bizia idatzi du: II. Mundu Gerra,
Afganistan, Txernobil... eta
idazteak atzerria ekarri dio.
Egun, Paris ondoan bizi da, Su-
resnes-en, babes-hirian. Gastei-
zen izan zen orain hamabost
egun, Idazleen Nazioarteko Par-
lamentuaren bilera aitzakia.

Svetlana Aleksievitxen idazla-
netan jendearen lekukotasunek
agintzen dute. Horiek oinarri
harturik idatzi zuen lehen libu-
rua 1985ean: Gerrak ez du ema-
kumezkoaren aurpegia; bertan,
boza eman zien II. Mundu Ge-
rran parte hartu zuten emaku-
meei, hitz egiteko aukera eman.
Hainbat urtez, galarazi egin zu-
ten liburua Errusian. Hurrena,
1989an, Zinkezko mutilak idatzi
zuen, Afganistanen egindako
ankerkeriak sorrarazi zituen
traumak kontatzen zituena... eta
Errusiako armadak epaitegietan
salatu zuena, haren «ohore eta
izen ona lohitzeagatik». Ondo-
ren, 1993an, Heriok liluraturik
argitaratu zuen, komunismoa-
ren gainbeherak suizidiora bul-
tzatu zuen jendeari buruz. 

Liburuetan ezagunena, hala
ere, Negarra du, hogei bat hiz-
kuntzatara itzulitako liburua,
Txernobil osteko mundua konta-
tzen duena, agintariek egia ez-
kutatzen saiatuagatik Svetlana
Aleksievitxek agerira ekarri zue-
na.
II. Mundu Gerra, Afganistan, Errusia-
ko buru-hiltzeak, Txernobil... Zerga-
tik aukeratu dituzu idazgai horiek?
Harrigarria! Horixe da gehien
egiten didaten galdera! Erantzu-
na, berriz, guztiz sinplea da. His-
toria irakurri behar izan dut, bai-
na ez da gure historia izan. Nik,
sobietarraren historia idatzi dut,
barrutik, irakurritakoak ez zeto-
zen eta bat nik bizi eta ikusi izan-
dakoarekin. Zuk egindako gal-
deraren antzekoa egin lekioke
kartzelan egon eta presoari bu-
ruz idatzi duenari: «Eta, zer dela
eta idatzi duzu presondegiaren

gainean?». Alegia, sobietarraren
arima nuen helburu eta haren bi-
ziaz idaztera jo nuen.
Nahitaez egin behar izan dizut gal-
dera, gurean gutxi da eta horrelako-
rik. Fikzioa da nagusi hemengo baz-
terretan...
Ruandako idazle batekin egoki-
tu nintzen behin. Txernobilen
garaian, hiru hilabetean bi milioi
lagun hil zirela esan nion eta ha-
rritu ere egin zela esango nuke.
Gero, esan zuen: «Izan ere, fik-
zioak sarean harrapatuta gauz-
ka». Dostoievski Jainkoa den gi-
zartean sortu nintzen eta, beraz,
kultura horretan errealitatea
ezagutzeak asko balio du. 
Idatzi dituzunak ezin burutik kendu-
rik nabil... Zer diozu konpromisoaz?
Hara, konpromisoa zer den bai-
no, zer ez den esango dizut: kon-
promisoa ez da gorrotoa areago-
tzea. Oker larriren bat konpondu
nahi izatekotan, gorroto gabe,
maitasunaz baliatu behar dugu.
Galduak gara bestela. Gorrotoak
dena desegiten du, dena. Franco
ostean hemen gertatu zena ere
konpromiso mota bat da, hau da,
egoera zital bat onean eta modu
baketsuan konpontzen saiatzea.
Errusian ia ez dago gure egoeraz
boz gora gogoeta egiterik ere.
Asko hitz egin da idazlearen kon-
promisoaz. Nik, neure aldetik,
ez dakit idazleak zer konpromiso
duen munduarekin. Gu, idazle-
ok, mundua baketzeko gaude.
Ez dugu jenderik hil behar, baina
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bai zenbait ideia. Hortik datoz
eta okerrak. Izan ere, horixe da
nik onartzen dudan gerra baka-
rra, ideien kontrakoa.
Hamaika ikusi duzu. Gerra eta herio-
tza franko. Mundu hobe baten espe-
rantzarik bai? 
Ez naiz aztia... Nire ustez, joana
da ideia handien aroa. Pertsona-
ren garaia da, eta hobe genuke
jendearen bizimoduaz hitz egin.
Pertsona kontuan hartzen ez ba-
dugu, ez da gauza onik izango.
Gu geu ere komunismoa iragan
zain izan ginen, ustez eta komu-
nismoaren ondoren bizimodu
hobea izango genuela. Baina ko-
munismoa iragan eta gero ere,
lehengo lepotik burua, ez ginen
zoriontsuago. Ezinikusi gehitxo
dago munduan. «Deabrua» gure
artean da... 
Argirik ez inon?
Munduan batean eta bestean
ezagutu ditut intelektual eta
idazleak eta krisia nagusi da
bazter guztietan. Joana da ideia
eta asmo handien garaia. Leku
guztietan berdin da jendea. Ez
uste gero krisia Bielorrusiako
edo Euskal Herriko kontua bes-
terik ez dela. Halaxe dago
mundu guztia, noragabean,
krisi betean. Segurtasuna dela
eta ez dela, inork ez du bere
burua seguru ikusten. Txerno-
bildarra naiz eta ongi jakinaren
gainean nago: ihes egin nahi
izanda ere mundu honetan ez
dago aski espaziorik. Txernobil-
go laino nuklearrak bi egun
baino ez zituen behar izan
Eskandinaviara heltzeko. Gu jo
gintuen laino berak eskandina-
viarrak jo zituen bi egun geroa-
go! Pribatutasuna ere akabo da,
ezin dugu babes hartu gure bizi-
tza pribatuan ere. Zirrikituz
beterik dago dena. Horra Inter-
net ere: horixe da aldaketa glo-
bala, gauza da New York, Gas-

teiz edo Minsk instantean lotze-
ko, eta, oraintxe, Tolkien-en gai-
nean hitz egin zenezake mundu-
ko edozein bazterretan.
Errealitatea gu baino arinago
aldatzen ari da...
Kazetari izana zara. Zein rol izan
behar dute hedabideek gatazkan?
Eman dezagun Afganistan, Txerno-
bil, edo Irak...
Luzaro lan egin nuen egunkarie-
tan eta ni neu politika engaia-
menduaren kontrako naiz. Per-
tsonaren biziari buruz hitz
egitea da inportantena. Hortik
abiatu behar dugu, pertsonaren
ikuspegia ekarri behar dugu
azalera, ez AEBena, edo Errusia-
rena. Ez. Pertsona da ardatz. Eta
izan behar du.
Horrela izan behar du, baina ez da...
Pertsona ez bada informazioa-
ren ardatz, telebistako filma
bihurtzen dira gatazkak. Negar
egiten dutela ikusten ari gara
telebista bidez eta, aldi berean,
guk, kikara kafe hartzea egiten
dugu Iruñean edo Gasteizen.
Zinemara joatea bezala da.
Gerra guztiak gorabehera, gu
eroso eta epel-epel bizi gara, eta
ez da posible...
Elkar agurtu genuen lehenengo egu-
nean hiriko Parte Zaharra non den

galdetu zenidan. Harritu ere nin-
duen zure galdera bat-batekoak...
Mundu denean ere hiriak igual-
tsu dira. Hortaz, jendearen espi-
rituari antzematekotan, parte
zaharretara jo beharra da, ezin-
bestean. XX. mendeaz gero, hiri
denek itxura berdina dute. 
Erbestean bizi zara, Parisen babese-
an. Badugu hiri horren itxuraren
berri, baina zer tankera du zure Bie-
lorrusiak?
Ni Minsk-en bizi izan nintzen, hi-
riburuan. Hamar milioi bizila-
gun ziren Bielorrusian eta horie-
tarik bi, Minsken. II. Mundu Ge-
rra garaian txiki-txiki egin zuten
herrialdea, bost lagunetik bat
akabatu egin zuten. Gerra oste-
an, atzera egin behar izan zuten
Minsk hiria eta, harrezkero, bes-
telako itxura du: etorbide zaba-
lak, eraikintzarrak, zubi ikusga-
rriak... Erabat berritu zuten hiri
zaharra. Sobietarren garaian,
industria pila handia jarri zuten
bertan, jende mugimendu han-
dia izan zen, hazkundea... eta
Txernobilen hondamendia ger-
tatu zenean, laino erradioakti-
boak Minsk aldera jo zuenean,
ez zen ihes egiterik izan: bost la-
gunetarik bat bertan hil zen,
erradiazioaren ondorioz.

MUNDUKO GATAZKAK 

«Gerra guztiak
gorabehera, gu eroso
eta epel-epel bizi
gara, eta ez da
posible...»

HEDABIDEEN ROLA

«Pertsonaren biziari
buruz hitz egitea da
inportantena. 
Hortik abiatu 
behar dugu»
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