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IRUZKINA 
Narrazio labur honek gure gizartearen parabola zorrotza eraikitzen du tonu 
umoretsu, sinple eta guztiz pedagogikoan. Literatura unibertsalaren maisulanetako 
bat bezala goraipatua izan da, besteak beste James Joyce-ren neurrikoengatik. 
 
Bertan Pahom deritzon nekazariaren bizipenak kontatzen zaizkigu. Pahom ed dago 
konforme dituen lurrekin eta bere bizia aldatuko duen erronka botatzen du: “Gure 
pena bakarra da lur gutxi dugula! Nahi adina izango banu, ez nintzateke inoren 
beldur izango, ezta deabruarena ere!” Berak ez daki baina deabruak dena entzun 
du. Hortik aurrera Pahom handik eta hemendik lur gehiago lortzeko erronka zoroan 
sartzen da, aseezin, harik eta Bashkir deitzen den herriaren berri duen arte. 
Kontatzen diotenez Bashkir-tarrak jende inozoa dira, sinplea, eta tratu berezia 
egiten omen dute euren lurren truke: egun batean ibili daitezkeen lurren truke 
ehun txanpon baino ez omen dituzte eskatzen, baldintza bakarrarekin, abiatutako 
leku berera itzuli behar da eguzkia sartu aurretik. 
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IKASLEEKIN LANDU DAITEZKEEN GAI PEDAGOGIKOAK 
 

• Lev Tolstoiren bizitza. Gizon bakezalea zen, XX mendeko 
bakezale guztien aitzindari teoriko eta praktikoa, bere bizimoduarekin 
erakutsi zuenez.  
◦ Bere teoria politiko eta sozialak gainbegiratu eta euren gaineko 

eztabaida saioak antola daitezke. 
◦ Bere teoriak hausnartu eta onartzen diren horiekin aldarrikapen sozialak 

egin litezke. 
• Lev Tolstoiren bizitza. Gizon begetarianoa zen, XX mendeko begetariano 

guztien aitzindari teoriko eta praktikoa, bere bizimoduarekin erakutsi 
zuenez. 
◦ Bere elikadurari eta etikari buruzko teoriak gainbegiratu eta euren 

gaineko eztabaida saioak antola daitezke. 
◦ Bere teoriak hausnartu eta onartzen diren horiekin aldarrikapen sozialak 

egin litezke. 
• Lev Tolstoiren obra. Euskaraz ditugun obren artean arakatu, “Zenbat lur...” 

obraren pertsonaiak edota gaiak konparatzeko asmoarekin. Euskaratuta 
dauden lau obren artean gazteek irakurtzeko egokienak hauek dira: 
◦ Zaldi baten historia / [itzultzailea, J. L. Eguireun; marrazkiak, Ángel 

Domínguez].-- Bilbo, Mensajero, 1998 
◦ Alegiak / itzulpena Bittor Madina.-- Donostia, Baroja, 1985 

• Lev Tolstoiren obra. Gaztelaniaz (frantsesez edota ingelesez ere izan liteke) 
dauden obren artean arakatu eta zenbait irakurri, “Zenbat lur...” obraren 
pertsonaiak edota gaiak konparatzeko asmoarekin. Esaterako: 
◦ Relatos de Yäsnaia Poliana : Cuentos para niños y el relato del Cáucaso / 

Lev Tolstói.-- Madrid, Rey Lear, 2010 
◦ Las tres preguntas / León Tolstói.-- Madrid, Gadir, 2009 

• Gizarte kritika. Gure gizartearen zentzugabekeriak azaleratzen dituzten 
obren irakurketa. Ondoren hausnarketa egin norbere bizimoldeaz, 
hobekuntzarako asmoarekin. Esaterako: 
◦ Los Papalagi /discursos de Tuiavii de Tiavea.-- Barcelona, RBA, 2008 

• Ilustrazioa. Liburua Elena Odriozolak ilustratu duela eta, bere obraren 
gainbegiratua proposa liteke: 
◦ Beste ilustratzaileekin: Antzeko motiboak dituzten irudiak bilatu eta 

alderaketa egin. 
◦ Elenaren obraren barruan: Antzeko motiboak dituzten irudiak bilatu eta 

alderaketa egin. 
◦ Elenaren obraren eboluzioan arakatu. Esaterako liburu hauekin: 

▪ Agure jakagorria / Txiliku ; marrazkilaria, Elena Odriozola.-- 
Donostia, Elkar, 1995 

▪ Axa mixa zilarra / Txiliku ; marrazkiak, Elena Odriozola.-- Donostia, 
Elkarlanean, 2000 

▪ Osaba Bin Floren / Txiliku ; marrazkilaria Elena odriozola.-- Donostia, 
Elkar, 2004 

▪ Ipuinen haria / Ferida Wolff, Harriet May Savitz; irudiak, Elena 
Odriozola.-- Donostia, Ttarttalo, 2008 


