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B este Idazle Sob ietar bat

ANDREI
«Efe» agentziak berri hau zabaldu eban aurtengo
hazilaren* 12an: «Andrei Am alrik sobietar Idazlea hiru urtetako
gatibu* lanetara kondenatua izan da Moskun, 'Su
perbiziko ahal dau URSS-ek 1984. urtea?’ liburuagatik».
Literaturaren munduko eta, bâtez ere, Idazleen zirkuluetako gertaera eta esamesak* erakusteko leiho bat izan gura leuke ANAiTASUNA-ko sail honek. Eta gaur egun, literatoen interesa biztuteko,
gauza gutxi hobeagorik, URSS-eko berri ta albiristeak* baino. Rusiako literaturan jazoten diren gorabeherentzat antena erneak daukez
Europako literatur zaleek. Rusian, izan ere, literatur girorik interesgarrienetako bat argitu da, azkeneko urteotan.
idazle sobietarren arazoetan, beti dago literatura politikarekin
bat eginda, Ez da gaitza horren arrazoia somatzea. Pasternak-ek
Nobel Saria irabazi baina ezin eskuratu izan ebanean, idazleen oposizioa saritu zala esan eiteken, eta Kruschov-ek gogor eraso* eban.
1965.ean Mijail Solojov-ek Sari bera irabazi ebanean, URSS-eko idazle
gazte askok deitoratu* eben «stalinista -zaharra koroatzeko» erabaki
ha: Lydia Tschukovskaia poetisak batez ere. (URSS-eko idazlen artean, hainbeste deskontentu sortarazi eban Daniel eta Siniavski-ren
kondenak. Solojov-ek ontzat eman eban kondena hori, eta, gainera,
ikaragarri gogor idatzi eban idazle presoon aurka: «hiru bider gogorrago kastigatuko nituan nik»). Propio* politikaz ez diharduan lite
ratura ere, politikarekin lotu lotuta dago URSS-en; eta idazleek horl
ezelan nahi ez izan arren, askotan.
Andrei Am alrik bestela da. Idazle gazte hau jakinaren gainean
sartu da politikan. Moskun kondaira-irakasle izandako idazle honen
izena beraren politikazko saiakerek zabaldu dabe, batez ere. Drama-idazle ere ba da Amalrik, eta kondaira-azterketari legez lan egiten
eban lehenago Moskun. Gero Siberiako deportazioan, urte bete. Eta
handik atzera etorri zanean, hauzo batetan bizi izan zan, bere ogia
kartero legez irabazten. Maiatzaren 21ean osterà ere =gartzelara
eroan eban poliziak. Andrei Am alrik 1938.ean jaioa da. Berak gogotik
dinoan legez, ez H itlerl eta ez Stalini txalorik jo ez deutson belaunaldikoa* da bera, eta belaunaldi honen hitza entzun arazi gura dau
URSS-en. Amalrikek ez ditu politika ta literatura banandu gura,
apropos biak bateratu baino. Aide honetatik fenomeno berria dogu
hau URSS-eko literaturan.
1969.eko ekainean* zabaldu eban Am alrikek bere inguruan eskandalua bere lehenengo politikazko saiakeragaz: «Superbiziko ahal
dau URSS-ek 1984. urtea?» («Le Monde»ek atal batzuk argitaratu
zituan). Hilabete batzuk geroago, bigarrena etorri zan: «Derrigorrez
egindako osterà* bat Siberiara».
Andrei Amalrikek Rikardo Arregi gogarazten dau: gizarteären
azterketari zorrotza, azterketak egitekoan begiak ideologiaren bati
saldu barik ari* dana. Gortiintasun biziagaz azterkatzen ditu URSS-eko arazoak: oposizioa, askatasun falta, Txinagazko hartuemanak,
etc. Eta ez Ideologo eta ez sozial-moralista ez dalako, errealista
eskeptiko baten zirrada* egiten deutso irakurleari. Inora bako im
passe batetan ikusten dau Rusia.

AMALRIK
Askatasuna gaizki dabil URSS-en, Amalriken azterketak erakusten dauanez (eta autoreari azterketa horrexegatik eman jakon kastlguak, hären azterketa egiaztatu egiten dau). Amalrikek dinoanez,
URSS-eko Errejimena ez da Stalinen ondorenean bapere liberaldu,
eta ez dauka liberaltzeko indarrik ere, bere barruan. Lehenago Sta
linen pertsonari ematen jakon «Jaungoiko-antza» eta autoridade ahalguztiduna, orain Alderdi Komunistari ematen jako; età fenomeno hau
ez da, Amalriken begietan, astiro astiro urtuz doan izeberg politikoaren disoluzio bat besterik. Eta ez Errejimena bakarrik, sobietar
gizarte osoa ikusten dau ustelduta. «Kristianismoa hartzeak Erromako inperioari hondamendia atzeratu bai, baina bere ezinbesteko
azkena ebitatu ezin izan eutson legez, berdin berdin luzatu dau marxismoak rusiar inperioaren hondamendia, baina ezin izan dau berau
ebitatu». Nahasmendu honetako problema haundienetako bat nazio-arazoena iruditzen jako Am alrikeri.
Etxe barruan hestuasunak direnean, kanpoan saltsa ta istiluak*
sortarazi behar direla Irakasten dauan jakiturla politiko zaharra
aplikatzen deutso Amalrikek URSS-eko Errejimenarl. Eta Napoleon
lll.aren bonapartismoagaz konparatzen dau gaurko Buruzagltza sobletarra: URSS-en Mexiko, Ekialde* Hurblla* da; Napoleon lll.aren Vatikanoa, Txekoslovakia; eta Napoleon hankaz gora bota eban Prusia,
Txina. Amalrikek ez dau ahazten esatea, barruko buruhaustez apurtuta egoen Zarismoa ere, berak atzerrian sortarazitako katramilek*
(Japonegaz gudua, Gudu Mundiala) apurtu ebela erabat*.
Errejlmen sobietarra ez dala gauza uste dau Amalrikek, Txlnaren
eta URSS-en arteko gudua ebitatzeko: 70. urteetan hasiko dala gudu
hört uste dau, blgarren erdlaldeko urteren batetan.
JOSE AZURMENDI

«Diálogos sobre la separación y el divorcio»
Gasteizko Guraso Katolikoen Elkarteak eraturlk, ezkontza hausteari eta dibortzioari buruzko hitzaldiak eman izan dirá hazilaren
3tik 13rarte. Juan Angel Belda, Enrique Valcárcel eta Eugenio Beltiak zuzendu ditue mintzaldiok.

HARPIDEDUN BERRI BAT EGITEN BAD O Z U , D A T O R R E N G A B O N E TA N
“ ANAITASUNA“ ASTEKARIA IZANGO
DA
Izen-abizenak ...........................................................................................

Hiru joera aurkitzen ditu Amalrikek URSS-eko oposizioan: mar
xista, «egiazko marxismoaren» Izenean sozialismoa ta demokrazia
elkartu gura leukezana: kristaua, Berdiaev eta Soloviev-en tradizioan;
liberala, mendebaleko* demokrazia formak hartzera iragan* beharra
aitortzen dabenena (liberalen artean aipatzen ditu Litvinov, eta Sajarov atomo-fisikalaria).
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