
Lana / La obra

Siddharthak bilatzen zuena edo azken helmuga
aurkitu duena esan nahi du sanskritoz. Azken hel-
mugara iristeko bidean, lagungarri izan daitezke
irakaspenak, Buda edo Mesiasak, baina baita na-
tura bera ere: Ibaia, naturaren pertsonifikazio gisa,
irakasle gorena izango da Siddhartharentzat, Va-
sudeva txalupariak iragarri bezala.

Hinduismo, budismo, taoismo eta kristauta-
suneko osagaiak aurki daitezke Siddharthan.
Buda historikoaren ibilbidearekin antz handia du
Siddharthak: kasta eta etxea utzi eta aszetismoa-
ren bitartez nitasuna gainditu nahi du lehenengo
atalean. Taoismoarekin bat egiten du irakasle eta
irakaspenekiko mesfidantza erakustean, jakindu-
ria ezin dela hitzez eman ulertzen duenean.

Modernitatearekin lotua den eta horrekin ba-
tera porrot egin zuen patriarkatu falozentristari ere
ordezkoa aurkitzen dio Hessek Indiar tradizioan,
Siddhartha emakumezkoen ezaugarritzat har zitez-
keen bertuteak bereganatzen ahalegintzen den hei-
nean: entzuten jakitea, hurkoaren sentimenduekin
bat egiten jakitea, berdintasunean oinarritutako
sexu-harremanak hobestea.
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Egilea / El autor

Hermann Hesse, jaiotzez alemana (Calw, Württemberg, 1877), suitzar herritartasuna lortu zuen 1924an.
1962an hil zen Montagnolan (Tesino, Suitza). Esperientzia pertsonaletik abiatuz eta ekialdeko filosofien
ezagutzaren bitartez, mundu-ikuskera berri bat eratzen saiatu zen, Europan bizi zuen hutsune espiritualari
erantzun bat eman nahian (Gurpil azpian, 1906; Demian, 1919; Siddhartha, 1922; Estepako otsoa, 1927,
Narziso eta Goldmundo, 1930, Beirazko Perlen Jokoa, 1943). Literaturako Nobel saria 1946an. Munduko
idazlerik arrakastatsuenetariko bat da: Hesseren ehun miloi bat liburu saldu dira munduan zehar. Sidd-
hartha liburuaren itzulpenek 150 argitalpen baino gehiago izan dituzte gaur egun arte.

Itzultzaileak /Traductores

David Lindemann 1976an Hanburgon jaioa. Politika Zientzia ikasketak Berlinen, Itzulpengintza eta Euskal
Filologia Gasteizen. Hainbat eleberri itzuli ditu euskaratik eta gazteleratik alemanera. Soraluzen bizi da.

Irati Trebiño 1978an Soraluzen jaioa. Biologian lizentziatua. AEKko irakaslea izan da, eta itzulpengin-
tzan, antzerkian eta ipuin kontalari gisa aritu da azken urteotan.


