
Lana / La obra

Abokatu-bulego batean hartu dute Bartleby lege-kopiagile lanetarako. Fin-fin diahardu berean;
halako batean, ordea, hara non hasten den uko otzan lakonikoz erantzuten nagusiaren agindu
premiatsuei. Isila, beraz, mutila, baina ez inorenera makurbera, arruntenean ere: bere apal-
tasunean gotortua. Erresistentzia pasibo azalpenik gabe horretan, muzin egingo dio eskatu-
tako lanak egiteari, okupatua duen bulegoa uzteari eta, buruen buru, berarengandik espero
zitekeen edozeri.

Hara zer dioskun Borgesek: «idazmolde itxuraz jostagarrian idatzitako kontakizun honek
Franz Kafka iragartzen du. […] Zera adierazi nahi ote digun Melvillek: nahikoa dela gizon bat
irrazionala izatea, gainerakoak ere kutsa daitezen, unibertsoa bera ere irrazional bilaka dadin
oso-osorik». Albert Camusek ere bere lanen aurrekaritzat aipatzen du Bartleby.

Literaturak –munduaren irakurketak– interpretazio irekiak eskaini ohi ditu, eta irakurle ba-
koitzak egin ohi du bere gisakoa. Bartlebyren aurrean, bestalde, kontalaria bera ere ezinean
dabil zentzu bat ixteko, beretzat egokia. Eta Bartlebyren zentzu falta, azkenean, gizakiarena da.

Kontuak kontu, gaur egungo gazte ezkonformistei esango genieke huts egin ezinekoa du-
tela irakurgai hau… aukeran aholkurik ez ematea nahiago ez bagenu.

Egilea / El autor

Herman Melville (New York, 1819 - New York,
1891). Hogeita bat urte zituela baleontzi batean
marinel sartu eta hegoaldeko itsasoetan ia lau
urtez ibili ondoren, 1846an idatzi zuen bere lehen
eleberria: Typee, eta urte bat geroago Omoo. Arra-
kasta berehalakoa izan zen, baina iraupen gutxi-
koa. Mardi (1849) eta Redburn (1849) eleberriek
harrera txarra izan zuten, kritikoen nahiz irakur-
leen aldetik, eta antzeko harrera izan zuten haren
hurrengo lanek ere: White-Jacket (1850), Moby-
Dick maisu lana (1851), Pierre (1852), Israel Potter
(1855) eta The Confidence-Man (1857). 1856an
Piazza Tales ipuin bilduma argitaratu zuen, Bar-
tleby (1853) eta Benito Cereno (1855) kontakizu-
nez, besteak beste, osatua. Prosa utzirik, poesia
idazten hasi zen: Battle Pieces (1866), Clarel
(1876), JohnMarr and Other Sailors (1888) eta Ti-
moleon (1891). 1891eko irailaren 28an hil zen, ira-
kurleek eta literatur munduak ahantzia, Billy Budd
(1924) kontakizun mitikoa amaitu gabe utzita.
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