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JOHN BOYNE 

 Pijama Marradunaz jantzitako 
mutikoa John Boyne idazle irlandarrak 
idatzi tako l iburua dugu. 1971ko 
apirilaren 30ean jaio zen Dublinen. 
Hainbat eleberriren zein istorio motzen 
egilea da. Irakurri berri dugun liburu hau, 
hainbat hizkuntzatara itzuli da eta 
2007an eleberri honen filma egin zuten.  

 Dublineko Trinity College ikastetxean eta Ingalaterrako East Anglia 
Unibertsitatean ikasi zuen. Bere lehen obra, The Thief of Time izan zen,  2000. 
urtean argitaratu zena. Urte bat geroago, The Congress of Rough Riders argitaratu 
zuen. Baina, Pijama Marradunaz jantzitako mutikoa dugu, dudarik gabe, haren 
eleberririk famatuena, hainbat hizkuntzatara itzulia izan dena eta 2007an, Mark 
Herman-en eskutik, zinemara iritsi zena. Obra honekin, John Boynek, “Irish Book 
Awards” saria irabazi zuen eta bigarrena geratu zen “British Book Awards” 
lehiaketan; gainera, Espainiako “Premio de los Lectores” lehiaketa ere irabazi 
zuen. 

Beste obra batzuk: 

 Crippen (2004) 

 Next of Kin (2006) 

 The Second Child (2008) 

PIJAMA MARRADUNAZ JANTZITAKO MUTIKOA 

Kokapena 

     Irakurri berri dugun liburu hau, Europako bi herrialdetan kokatu behar dugu, 
Alemanian eta Polonian hain zuzen ere. Hasieran, Berlinen bizi da gure 
protagonista eta gero Auschwitz-era (Polonia) joango da bizitzera, bere aitaren 
lana dela eta. Alemania nazia eta Hitlerren garaian gertatzen da istorioa, 1940. 
urtetik hurbil.  
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Gaia 

 Nahiz eta istorio hau Bigarren Mundu Gerran gertatutako Holokausto 
bitartean kokatzen den, beste liburu askok bezala ez du gertakari hori hizpide. 
Bruno eta Shmuel-en arteko harremanaren inguruan idazten du John Boynek, 
gudari bigarren mailako garrantzia emanez. Nahiz eta egoera desberdinetan 
aurkitzen diren, bat judua da beste alemaniarra, laster egingo dira lagun eta 
istorioa bien inguruan garatuko da.  

Argumentua 

 Bruno bederatzi urteko mutiko alemaniarra da, bere aita Führerraren alde 
borrokatzen duen soldadu bat denez, Auschwitzera lekualdatu behar da bere 
familiarekin. Han Shmuel ezagutzen du, kontzentrazio esparruan preso dagoen 
mutiko judutar bat eta lagun minak egiten dira segituan. Egun batean, judu 
gaztearen aita desagertu egiten da eta badakienez Brunok esploratzea gustuko 
duela, bere bila joatea proposatzen dio. Horren ondorioz, alemaniar mutikoa 
kontzentrazio esparruaren barruan sartzen da, baina ez da inoiz aterako, gas 
ganbaran hiltzen baita bere lagun minarekin batera.   
 

      

Gertakizun nagusiak  

 Bruno, eleberriko protagonista, bere familiarekin Auschwitzera joan 
beharko da bere aitaren lana dela eta. Betiko lagunak atzean utzi behar izango 
ditu eta horrek tristura eragingo dio. Auschwitzera iristean, bakarrik dagoela 
sentituko da, arreba soilik baitu.  

 Egun batzuk pasatu eta gero, Kotler Lotinanta ezagutuko du, baina, 
Brunok ez du begi onez ikusiko, beldur baitio. Brunok, ez dakienez zerekin 
jolastu, zanbulu bat egiteko eskatuko dio Kotler Lotinantari eta honek pneumatiko 
batekin egiten lagunduko dio. Egun batean, zanbulutik erori egingo da eta 
Pavelek, etxeko zerbitzariak, sendatuko dio zauria, lehen medikua baitzen.  
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 Hilabete batzuk geroago, Brunoren gurasoek Herr Liszt tutoreari deituko 
diote, Bruno eta Greteli eskolak emateko. Gizon hau, Kotler lotinanta bezala, ez 
da Brunoren gogokoa. 

     Brunok, esploratzea gustuko duenez, zer den jakin barik, Auschwitzeko 
kontzentrazio-esparrura helduko da. Hesiaren bestaldean, Shmuel mutiko judua 
ezagutuko du eta laster egingo dira lagun. Egun batean, konturatu gabe, Greteli 
Shmuel ezagutu behar duela esango dio eta lagun ikusezin bat duela asmatuko 
du, Gretelek, benetako Shmuel nor den ez jakiteko. 

      Egun batean, Bruno sukaldera sartzean, Shmuel ikusiko du eta hor ea zer 
demontre egiten duen galdetzean, Kotler Lotinantak hatz fineko norbait behar 
duela beirazko edalontziei distira ateratzeko eta bera bidali duela lan hori 
burutzeko erantzungo dio. Brunok, janaria eskainiko dio Shmueli, baina honek 
ezin duela jan esango dio. Azkenean, oilasko xerrak emango dizkio eta Kotlerrek 
harrapatu egingo du. Shmuelek esango dio Brunok eman dizkiola, baina Bruno 
beldurrak hilik dagoenez, ezetz esango dio. Hurrengo astean, Bruno hesira joango 
da, baina han ez du Shmuel aurkituko. Azkenean, elkar ikusiko dute gure bi 
lagunek eta Shmuelek Brunori barkatu egingo dio. 

     Bruno, Shmuel triste dagoela ohartuko da eta ea zergatik dagoen horrela 
galdetuko dio. Shmuelek esaten dio ez duela aita aurkitzen eta Brunok 
esplorazioa gustuko duenez, hesia pasatuko duela eta aita aurkitzen lagunduko 
diola agintzen Shmueli. 

     Amak, Auschwitz ez dela umeentzako leku aproposa esango dio Ralfi eta bera, 
Gretel eta Brunorekin Berlinera itzuliko dela. Baina, Berlinera joan baino egun bat 
lehenago, Brunok hesia igaroko du, Shmuelen aitaren bila joateko. Hesiaren beste 
aldean denbora batez egon eta gero, etxera itzuli nahi duela aitortuko dio 
Shmueli. Baina, konturatu gabe, jende multzo baten atzetik doaz eta gas-ganbera 
batean sartuko dira, eta betiko desagertuko dira.  

     Ama, aita eta Gretel Auschwitzen geratuko dira Bruno itzuliko delakoan. 
Baina, hilabete batzuk eta gero, amak pentsatuko du Bruno bere kasa Berlinera 
itzuli dela eta Gretelekin batera Berlinera itzuliko dira. Han ez dute Brunoren 
berririk eta Gretel oso triste egongo da, nebaren hutsunea sumatzen baitu. 
Bestalde, Ralf Auschwitzen geratuko da, baina denek gorrotatuko dute, agintari 
errukigabea bilakatu baita.  
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Egituraketa 

Nobela kapituluka dago egituratuta; hogei ditu. Eleberri tradizional guztiek 
bezala, hasierako egoera edo arazoaren planteamentua , korapiloa, eta amaierako 
egoera edo arazoaren maiera ditu. Kasu honetan, arazoa Brunok bere aitaren 
lanagatik Auschwitzera joatea da; korapiloa Shmuel eta Brunoren arteko 
adiskidetasunaren eboluzioa da; eta amaierako egoera bi lagunak gas-ganberan 
hil egiten direla.  

 John Boynek era linealean kontatzen ditu gertaerak; Berlinen hasten da 
istorioa eta urte bat geroago amaitzen da, Auschwitzeko kontzentrazio esparruan 
Brunoren egonaldia amaitzen denean. Hala ere, hainbat flashback erabiltzen dira, 
hala nola amama hil denean berarekin igarotako momentuak gogoratzean.  

 Aipatzekoa da kapitulu asko “bazen ia urtebete” esaldiarekin hasten direla; 
pasatu den denbora nabarmentzeko egiten du idazleak.  

  
    
Pertsonaiak 

Pertsonaia nagusiak:  

❖ Bruno. Irakurketa eta artea gustuko 
dituen bederatzi urteko umea dugu. 
Berlin uztean, bere betiko lagunak 
utziko ditu eta goibel sentituko da. 
Esploratzea gustuko du eta horrela 
aurkituko du Shmuel bere lagun berria, 
egun berean jaio dena. Zintzoa izaten 
saiatzen zen beti. Shmuelekin batera 
betiko desagertuko da. 

 
              

❖ Shmuel: Auschwitz kontzentrazio 
esparruan preso dagoen bederatzi 
urteko judu bat da. Brunoren lagun 
mina bihurtzen da eta egunero 
ikusten dute elkar euren errealitatetik 
ihes egiteko une batez. Bere adin 
txikirako, oso mutiko gogorra da, 
judutarra izateagatik injustizia ugari 
jasan behar izan dituelako.  
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   Bigarren-mailako pertsonaiak:  

❖ Familiako-kideak  

Ralf. Brunoren aita, bere lana dela eta, Auschwitzera joango da bizitzera 
familia osoa. Bruno desagertu eta gero, beste urtebete emango du bakarrik 
Auschwitzen, baina ia inork ez du gogoko izango, izan ere, agintari 
errukigabea bihurtuko da. 

Mari. Brunoren ama da, nobelaren amaieratik hurbil, bere senarrari esango 
dio Berlinera itzuli nahi duela, hori ez zelako haurrentzat toki egokia, 
baina Bruno desagertzen denez, Auschwitzen geratzen da hainbat hilabete. 
Azkenik, Berlinera doa, uste baitu Bruno bere kasa joan dela Berlinera. 

Gretel. Brunoren arreba, honentzat “erremediorik gabeko kasua” da, behin 
eta berriz errepikatuko duena obran zehar. Ez da batere lagunzalea 
nebarekin, Kotler lotinanta du atsegin eta panpinekin jolastea. Geroago, 
panpinak alde batera utzi eta haren herrialdean kontzentratuko da, azkenik 
amarekin Berlinera itzuliko da goibel, Brunoren hutsunea sumatzen baitu;. 

Matthias. Brunoren aitita da, harro-harro dago bere seme uniforme berriaz 
jantzita ikusten duenean,  harro dago bere semeak duen kargua dela eta, 
baina aitortzen dio, bere bila etorri ziren lehen aldian arduratuta zegoela; 
Nathalie, Brunoren amama, aldiz, ez dago batere harro semeak duen 
karguagatik. Gretel eta Brunori mozorroak egiten zizkien eta antzezlanak 
zituen gogoko. 

❖ Zerbitzariak. Maria, Brunoren familiaren neskamea dugu. Brunoren iritziz, 
oso jatorra eta atsegina da, nahiz eta haren aitak esan ordainsari 
neurrigabea duela. Bestalde, Pavel, barazkiak xehatzeaz eta mahaia 
zerbitzatzeaz arduratzen den gizona dugu. Txikia zen, Brunoren aita baino 
zaharragoa. Brunok min hartzen duenean, berak sendatuko dio hanka eta 
lehen medikua zela aitortuko dio Brunori. 

❖ Kotler lotinanta. Ofizial gaztea, hamazazpi urte dituena. Brunok liskarti 
harroputz bat dela dio eta apur bat ikaratzen duela. Ez zuen inoiz 
irribarrerik egiten eta Brunori “gizontxo” deitzen zion. Gretel txolin baten 
moduan ibili ohi zen Kotlerren atzetik. Azkenik, Kotler Lotinanta 
lekualdatzen dute, eta ez da berriz agertuko.  

        
❖ Herr Liszt tutorea. Auschwitzeko etxera Gretel eta Brunori eskolak ematera 

doan irakaslea. Bere “boneshaker” bizikleta zaharrarekin joaten zen lanera, 
goizez eta arratsaldez ematen zizkien klaseak, Brunoren gurasoek horrela 
adostu baitzuten. Geografia eta Historia azaltzea zuen gogoko. 
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Baliabideak 

 Narratzailea orojakilea da, hau da, gertatzen den guztiaren berri daki, 
pertsonaiek zer sentitzen duten ere badaki, baina istoriotik kanpo dago eta 
hirugarren pertsonan. Hizkuntza sinplea eta ulergarria erabiltzen du eta elipsiaz 
baliatzen da obra osoan zehar. Hau da, istorioari krudeltasuna kentzeko, hainbat 
pasartetan benetan gertatutako gertaera asko ez ditu aipatzen. Horrez gain, ez 
ditu pertsonaia eta leku historikoen benetako izenak erabiltzen: Auschwitz  esan 
beharrean Autsbitz esaten du eta Führer esan ordez, Fiera.   

Iritzia 

 John Boynen Pijama marradunaz jantzitako mutikoa obrak, 2006an 
argitaratu zenetik, milioika ale saldu ditu eta 30 hizkuntza baino gehiagora izan 
da itzulia. Hori gutxi balitz, 2008an egokitzapen zinematografiko bat egin zen 
Mark Herman zuzendariaren eskutik. 

 Berez, gazteei zuzenduta dago nobela, jorratzen dituen gaiak oso gogorrak 
izan arren, Bigarren Mundu Gerran zehar gertatuko Holokaustoa besteak beste. 
Hala ere, idazleak gertakari hori era inuzente batean kontatzea lortzen du, eta 
horretarako Brunoren adin txikiaz eta egoeraren ezjakintasunaz baliatzen da. 
Adibidez, gas ganberan erre behar dituztenean gazte alemaniarrek euritik 
babesteko han sartzen dituztela dionean:  

—Tira, eskerrak, ba –esan zuen Brunok, kontent, ekaitzetik 
babestu zelako apur batean bederen–. Hemen itxaron 
beharko dugu ekaitza baretu artean, eta orduan joango ahal 
izango naiz etxera. 

 Teknika horrekin, gertakariak ez zaizkigu hain latzak eta minberak egiten 
irakurleoi. 

 Gauza bera gertatzen da Shmuelen aita desagertzen denean:  

Egingo nuke beste herriren batera eraman dituztera lanera, 
eta han egon beharko dutela lana amaitzen duten artean. 
Eta, nolanahi ere, posta zerbitzua ez dabil batere ondo 
hemen. 

 Gai honen inguruan milaka liburu dauden arren, zerbaitek eman dio 
besteetatik desberdintasuna. Baliteke lehen aipatutako ikuspuntu inuzenteagatik 
izatea edo momentu horretako egoeraren surrealismoagatik; judu bat eta 
alemaniar soldadu nazi baten semea lagun minak bihurtzea, alegia. 
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Gainera, gaur eguneko egoerarekin alderatu daiteke, munduan hesi asko 
baitaude, bai fisikoak bai metaforikoak: Palestinan, Melillan… horrekin pixka bat 
jolasten du eta ironia erabiltzen du Holokaustoan gertatutakoa berriz ez dela 
errepikatuko esatean. 

Jakina, hori guztia aspaldi batean gertatu zen, eta ezinezkoa 
da berriro halakorik gertatzea. 
Ez, gaur egun, eta orain. 
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