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Wallraffs undersagelsesarbejde i den 
~tilslmede virkelighedsa regioner 
Litterm sproglmhed som slut- og begyndelsespunkt, 1975 

))Den kapitalistiske produktion udvikler (...) kun teknikken og kombinationen af 
den samfundsmæssige produktionsproces ved samtidig at undergrave kilderne til al 
rigdom: jorden og arbejderen«. Karl M m ,  i h  Kopirol, bd. I ,  Berlin 1955, s .  532 
/Kapitalen l .  bog, h%h. 1971, s. 719. 

»Virkeligheden forandrer sig; for at Fremstille den, m i  fremstillingsmåden znd- 
re sig«. 
Bertolt Brecht. 

Arbejde, hvor minegangen holder op, vil sige: produktion 
af ojyentlighed for de direkte involverede 
Man kan uden at overdrive betegne Giinter Wallraff som den politisk mest 
virksomme og den af arbejdere mest læste arbejderforfatter i det vesttyske ef- 
terkrigssamfund. Gennemgår man hans reportager, dokumentationer og beret- 
ninger om selvoplevede erfaringer i den hensigt at bringe den materielle rigdom, 
der er indeholdt i dem, af samfundsmæssige informationer, af situationskomik 
og provokerende ironi, af politisk fantasi og modstandsmorai, af eksakte situa- 
tionsbeskrivelser og klare vurderinger af langsigtede udviklingstendenser, på so- 
ciologisk begreber og i detaljer genkendelige strukturer, s tder  man uvægerligt 
på nzesten uove~ndelige vanskeligheder. Wallraffs tekster indeholder ikke no- 
get fast holdepunkt, som man kan tage udgangspunkt i for at nå til samfundste- 
onens solide grund, og ikke engang prægnante eksempler, der sammanfatter og 
komprimerer udviklingslinjer, og som egner sig til at blive anbragt i begyndelsen 
af en analyse af hans skrifter for pA dette grundlag at bestemme de karakteristi- 
ske træk i hans tznke- og aktionsmåde, hans unders~gelsesansatser og hans 
sproglige fremstillingsmidler. Denne modsigelse, der næsten har bragt de anaiy- 
tiske fortolkere til fortvivlelsens rand, mellem på den ene side den fascination, 
der udgår fra Wallraffs bearbejdelse af det empiriske materiale, en bearbejdelse, 
der både er n~gtern, udfart med beskedne sproglige midler og relateret til prak- 
tisk forandring, og på den anden side vanskeligheden ved at fa greb om den 
samfundsm~ssige betydning af og det gennemgående mzrkbare, historisk- 
substantielle indhold i både de undersugte genstande og forfatterens produkti- 
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onsmåde, har i reglen fort til, at man har reduceret hans skrifter til den laveste 
fzllesnzvner: til analysen af hans metoder, til sporgsmålet om, hvilken litterzr 
tradition og genre, man skal regne hans reportager og dokumentationer til, og 
hvilke metoder fra forfatterens side, hvilke forholdsregler og tilsloringstaktik- 
ker, de er kommet i stand ved hjzlp af. Denne irritation udspringer ikke mindst 
af den kendsgerning, at man ikke kan begrive WaUraffs arbejder som fzrdige, 
om sig selv lukkede og sprogligt fortzttede produkter, men derimod kun som 
momenter, som aktivt strukturerende, indgribende dele af processer, hvis dyna- 
mik i sig selv omfatter tilstandsbeskrivelser. Hvis de bliver adskilt fra disse for- 
anlobende processer, drukner de faktisk i markedet og bliver selv til begzrede 
objekter for de herskendes nyfigenhed efter afsloringer, som de er tznkt vendt 
imod. I revolutionzre perioder har denne produktkarakter ganske vist en helt 
anden funktion. Den betydelige digter i det efterrevolutionzre Rusland, Maja- 
kovskij, har betonet dette aspekt, i og med at han forsogte at karakterisere den 
poet~keproduktionsrnåde. »At digte er lige som at udvinde radium. Arbejde: 
et år; udbytte: et gram. For at udtznke et eneste ord bruger man tusind tons 
brokker og mudder«. Dette »gram« er hos Wallraff hverken et ord eller et digt, 
ejheller en roman; efter de forste ikke særligt veiiykkede forsog på at bringe rea- 
liteten på dens begreb i poetisk form og gennem selvoplevet erfaring har han er- 
kendt, at man må gå ud i verden, at en forfatters eksistensberettigelse og frem- 
stillingsformer ikke blot er resultat af en individuel beslutning, og heller ikke 
den abstrakte indsigt, der peger på lange traditioner bagud, i ndvendigheden 
af digtning og litteratur, men at de derimod afhamger af det samfunds konkrete 
struktur, som han er tvunget til at arbejde i. 

Det, der i Wallraffs skrifter udkrystalliseres som »gram«, som substantielt 
indhold efter den mojsommelige bortskovlen af tusind tons brokker eller mud- 
der, af tilslorende, bedragerisk realitet og selvstzndiggjorte symboler, der er 
bortabstraheret fra den praktiske bevidstheds sprog, falder totalt igennem de 
kategoriale masker i den traditionelle litteratur, der beror pA afspaltninger, p& 
fantasiprodukter, der er skilt fra den materielle produktion; den er yderst 
uhandterlig, den går pA tvzrs af det, man normalt kalder litteratur, ogsA det, 
man kalder arbejderlitteratur eller litteratur fra arbejdsverdenen. Man kan en- 
dog gA et skridt videre i denne vurdering: i Wallraffs tekster ophzves arbejder- 
litteraturen tendentielt som form for modproduktion, for et klassespecifikt al- 
ternativ til den borgerlige kulturvirksomhed. 

Det er et karakteristisk træk ved Waliraffs tznkning, at han i siie sociologi- 
ske ekspeditioner, ved sin særlige form for studier i marken indlader sig pA en 
subjekt-objektdialektik, som enhver form for kritisk empirisk socialforsknuig i 
dag beror pA friszttelcen af; Wallraff har mistet den tiltro, som mange forfatte- 
re, der foler sig forpligtet over for arbejderklassen, har - selv i dag - til den bor- 
gerlige offentligheds eller de venstreorienterede smiiproducenters markedsmzs- 
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