KULTURA

Gerra arteko langileriaren literatura alemana detrinarista da,
ideologiaz haizatua eta puztua.
Gerra ondorenean Alemania Herritarrak (DDR-komunista) ideologia marxista-leninistari atxikia segitzen du. Alemania Federalean
gerra ondorengo hazaldiek benetako gorrotoa diote ideologiari: sintomatiko da hemen hainbeste liburu "'ideologi-kritiko" agertzea. Ezkerra da batez ere ideologi-kritiko,
eta hiru edo lau Alderdi Komunista ezbrrdinetatik kanporako marxismoa bera ere biziki antiideologiko duzu. Gudu ostean langileriaren literaturatik urteroko "Ruhr-Jaialdiak" antolatu ziren, baina
kalez-kale errepresentatzea diren
obrak ia ez dira langileenak berenak, edozein autore gutxi-asko "proletariorenak" baizik. Alemania birrarmaketara eta politika bide demokristauetara zihoalala agertu zenean sortutako talde kritikoak ez
ziren basamortuan prediku literario
pazifista eta moralista abstraktoak
egitera baino askoz gehiagotara
ailegatu. Saiook lur jota daudela
uste dut. Taldeotako inportanteenaren berri —"Gruppe 47"— emanik
nao giehenago. Lehen hazaldi honek ez literaturan eta ez gizartean
lortu du arrakasta ohargarririk,
literaturaren bidez behinik-behin.
Baina bai kezkak sortzea, eta gaur
eztabaida ugari da gaiotaz.
Bi egoera diferente da, hortakoz,
literatura
proletarioa" delakoari
buruz Alemania Herritarrean eta
Federalean: ideologikoa han, idazleria erakunde estatalean elkartuta egonik, zentsuraren kontrolpean
— tendenziala (baina antiideologiko funtsean) hemen, sakabanaturik, kontsumo edo andego-gizarteak
eragindurarik gabe aritzera kondenatuta. (Idazlearen askatasun mitoarekin ikuskizun horixe dago:
h a n esatea galerazten zaio; hemen
esandakoari eragipenik edukitzea
eragozten). "Literatura proletarioaren" konzeptua argitzeko ez egoera batak eta ez besteak laguntzen
dn gauza haundirik.
Alemania Herritarrean
(DDR.)
dagoen literatura guztia da proietario. Ideologiko da eta mendebaleari begira bakarrik sozial-kritiko:
herbesteko gaitzak salatzen dira, ez
bertokoak. Emaitzarik onenak kantuan lortu direla uste dut. Teatrokoak, izan ere —ta B. Brechten
obrak guztien buruan— ez bait dute herriraino ailegatzerik eduki,
Brechten zenbait obra "burges koxkar tipiko eta intelektualista" omen
da-ta, Zentral Koraiteko 5gn. plenoaren epaian teatrorik ere batere
ez... Hiru punturen berri emango
dut, hirurak printzipioei dagozkienak:
1.—Literatura proletarioak Alderdiaren (komunistaren) gidaritzaren
pean egon behar du eta Alderdiaren politikaren eta programen zerbitzuan. Hau batez ere kultur iraultza maoistaren aurka radikalki azpimarkatzen da egun, Txinan iraultza kulturala eginez gero atzera
burgesia aginteratu omen bait da.
(Mosku irratiaren entzuleek ere sarri entzungo zuten hori).
2.—Nazio bakoitzeko literatura
proletarioak bere tankera berezia
eduki behar du. Hau teatroari buruzko eztabaidetan Brechtek iritxi
zuen irabazirik inportanteena izanen da, agian. Une batetan arrisku
hanndia bait zegoen, teatro sobietarrak DDR-eko eszenarioak aisa inbaditu eta bertako produzioa
erabat menderatzeko. Teatro guztia jarri nahi zen sobietarraren
eran, dramaturgo gazteen etorria
lotnz. "Haiek berri gehiago dute
guk baino; guk zahar gehiago haiek
baino", osteratzen zuen Brechtek,
Brechten teatroak asko zor dio Meyerholdi (euskaldun teatro zaleari
ezagunarazi behar litzaiokean autore sobietar guztiz interesgarria
hauxe) ta Brechtek ez du bere tea~
troari buruzko axalpenetan autore
sobietar hura aipatu ere egiten. Li-
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la Guerrerok "el gran talento de
Brecht no debió cometer esa ingratitud" akusatzen du. Baina agian
ez du DDR-eko giro literarioa ezagutzen: Brecht hain zuzen literatura sobietarra kopiatzea edo hitzetik hortzera irudikatzearen kontrako burrukan ari bait zen. Literatura sobietarretik ikasi ezezik kopiatu ere egiteko zaietasuna DDR
baino gure gandik gertuago ere ez
zaigu falta: Nerudaren edo Oteroren propaganda poesia, eadibidez,
ta denok ezagutzen dugun zenbait
"epika proletario".
3.—Ezkerreria radikalaren kontra,
literatura proletarioa eta "burgesa"
elkarrin buruz-buru eta batak bestea xakutuz baino gehiago daude
elkar osatuz. Beraz, literatura proletarioa "ez datza prolet-kultura berriren baten asmaketan, eta bai
oraintxe dagoen kulturako eredu,
tradizio eta ernaitza onenen jarraitzapenean, mundu ikuskera marxistaren eta bere Diktadura garaian
proletargoak daduzkan bizitza ta
burruka
kondizioen
ikusgunetik
eginda" (Lenin, azpim. ere bereak).
Ez dago, bada, batzutan entzuten
den nihilismo kulturalik kultura
"burgesain" buruz.

Alemania Federaleko literatura
proletarioan ezagunena, libura merkatuan arrakastarik haundienekoa
behintzat, ezpairik gabe "Dortmundeko Gruppe 61" da. Talde honek
—Argitaldari batek eutsirik eta bere inguruan bizi da— "langileriaren
literaturarekin" ez du anigileek egina bakarrik ulertzen, lanari eta
lan munduari buruzko guztia baino, edozeinek egin. Ikusitakoarekin
eskarmentaturik, lehen-lehenik literatura izan nahi du, ta ez derrigor
ideologiko. Izan ere, beharbada hasiera-hasierako errebeskeria izandu
da, langileriaren literatura nahitaez
militante eta burrukari bezala imajinatzea. "Gruppe 61"-ekoek eta beren ohoreaz aprohetxatzeko inguratu z a i z k i e n besteek lanaren eta
beronen inguruko mundua hartu
dizute azter eta idazkai. Ta ia beti
nobelaren jeneroa espresabide, noizean behin ipuinak eta rapportak
ere bai. Naturalismoa kultibatzen
dute. Edo kultibatu nahi lukete,
hobeto esan: sekso kontuan eta
herri hizkuntza bixi-bixian izan
ezik dudagarri bait da eskaintzen
den naturalismoa. Langile alemana
deskribatzen ari zaizkigun hori baldin bada, bene-benetan ez du berehala iraultzarik egingo, ohekoa
ezpada. Halare taldeak bere burua
"oso ezkerrean" deklaratu du. Ta
idazleoi beren eritzi sozial-politikoei buruz galdetuz gero erantzun
ere franko ezkertiartsu egiten dizute. Idatzi, halare, gehieaen moduan eskuineko eskuaz egiten dute
nonbait hauek ere. Ene ustez eman
dizaiguketen hira irakaspen edo
egaugarri aipatuko dut hemen ere,
ta berriro hiru puntu hautatzeak
berak erakusten du eskema bati
narraikala:

dion bakarrik ez baino, lanean gizonak zer egiten duen ere hautematen saiatzen da. Lantokiko zortzi ordu bizitza azterkatzen. Lan
orduon
eragindura
—lantokitik
kanporako bizitzan— bezain gogoangarri bait da zortzi orduotakoxe
bizitza bera.

1.—Literatura modu hontan niri
atentzioa gehien eman didana zera
duzu: deskribatzen diren gertakariak ez dirudite prototipiko, edonon
gerta ditezkeanak. Ez abstrakto,
egoera konkreto zenbaitetarako propioak baizik. Ta deskribatu ere halako eta holakoxe lantegitan deskribatzen dira gorabeherak: lan istripua, ofizialaren desprezioa lanean
hasi berri den mutikoari, lanetik
edozein huskeriagatik bidaltzea, e.a.
Eta lantegi eta mina zulo horiek
esistitzen dutenak dira, edozeinek
ezagutzen ditu. Deskribatzen dituzten jazoerak ere asmatuak, imajinarioak ez direna, idazleoi enpresarioek jartzen dizkien hauziek ondo erakutsi dute. Max von der Grün
idazleari —hamairu urte minero

izana bera— Westfalia Lünen meatzetan gertaturiko ezbehar batekin
nobela kapitulu bat osatzeagatik bi
miliungo hauzia jarri dio enpresak. auzia irabazi du, baina 14
egun geroago lanetik bota dute,
eta kalean gelditu da, inon lanik
eman nahi ez diotelarik. Gunter
Waliraffen rapportek ere, fabrika
ezberdinetako egoeraz, hauzitan darabilte autorea, eji.
2.—Tematikaren aldetik ulertzen
da, beraz, langileriaren literatnra,
eta guztiz konkreto hartzen da
gaia: jazoera, kausa ta ondorio
konkreto aldian aldikoekin, ez jeneralekin. Honexen arabera literatura hau gizonari lanak zer egiten

3.—Bi puntuetan ikus diteke gaia
partikularizatzeko jocra. Esan bezala, izan ere, ez dute ideologiko
bilakatu n a h i : ez die beren pert o n a j e e i gizonari edo gizarteari buruzko ideia batzuk inkarna arazten,
ez ideologiaren baten arabera joka
arazten. Eguna betetzen duen bizitsa merkea jasotzen dute, hauzitegietako aktetan edo egunkarietan
aurki litekean bezain dokumentalki. Baina joera nabaria du talde
guztiak, berek aitortu bezala: langilea bere lanaren esklabo eta lan
emailearen morroin dela crakutsi,
lehenik. Eta gero, lana gizalan bihurtzeko langileak bere lanaren
—ez diot produktoaren— nagusitza
eskuratu beharra, hau da, auto edo
gutxienez kojestio beharra. Baina
ia faktoak agertzera bakarrik mugatzen dira, faktook berez mintza
diatezen.
Alemanian ez dago, bada, gauza
haundirik literatura proletario deritzan barrutian. Seguru asko Inglaterran eta Frantzian fenomeno
askoz jakingarriagoak sumatuko dira. Literatura horien ezagutzaileren batek hango berri emango balu oso mesedegarri izango litzaioke,
nik uste, kultura eta literatura proletarioari buruzko arazoari.

Jose Azurmendi
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