
BORISZ SZOLOVJOV : 

ÚJÍTÁS ES HAGYOMÁNYOK1 

A „Sztálin és a sztálini vezetés" című cikkében, amelyet 
a Kommunista Párt és a szovjet nép nagy vezérének és tanítómesteré-
nek, Joszif Visszárionovics Sztálinnak szentelt, У, M. Molotov elvtárs 
a következőket ír ja: „Irodalmunk és művészetünk egyre inkább a mi 
sztálini korszakunk zászlóvivőjévé lesz, sokban elősegíti a szovjet nép 
sikereit azzal, hogy munkában és harcban egyaránt lelkesíti a népet 
és a szovjet befolyást messze szülőföldünk határain túl is kiterjeszti" 
(„Pravda", 1949. dec. 21.). Ezek a szavak meghatározzák egyrészt 
a szovjet irodalom és szovjet művészet hatalmas társadalomátalakító 
szerepét, másrészt az előtte álló nagy feladatokat. 

A sztálini korszak zászlóvivőjének lenni, lelkesíteni a szovjet 
embereket munkájukban és harcukban, minden néphez elvinni a kom-
munizmus eszméinek nagy igazságát — íme, ez a hivatása a világ élen-
járó irodalmának, a szovjet irodalomnak, ez hatalmas életigenlő erejé-
nek, újító jellegének forrása. Nincs és sohasem volt még olyan irodalom, 
amely annyira fontos és nagyrabecsült helyet foglalt volna el a nép 
életében, mint a szovjet irodalom. 

Ez a tény különös felelősséget hárít az írókra, meghatározza mun-
kásságuk jellegét és rendeltetését s ugyanakkor azokat a szempontokat 
és irányelveket is, amelyeket a művek eszmei tartalmának és művészi 
minőségének értékelésénél figyelembe kell vennünk, amelyekkel irodal-
munk újító jellegének természetét meghatározhatjuk. 

A mi irodalmunk tudatosan a népet szolgálja és nyiltan harcol 
a kommunizmus ügyéért; ez az irodalom eszmeileg céltudatos és élet-
igenlő, bátran magáévá tesz mindent, ami új és fejlődő, és szenvedé-
lyesen ostorozza a mult csökevényeit, amelyek az előrehaladást 
gátolják. 

Az irodalom újító jellegét elsősorban az határozza meg, hogy a 
maga módszereivel feltárja az események valódi értelmét és bemutatja 
a szovjetkorszak embereinek arculatát. 

A mi irodalmunk újszerűsége egyáltalán nem jelent lemondást a 
klasszikus örökségről (amint ezt egyes irodalmárok állítják), hanem 
éppen, ellenkezőleg, feltételezi a mult művészetében meglevő haladó, 
termékenyítő hagyományok minden irányban történő fejlesztését. 
Hiszen éppen a mi időnkben, a szovjet-társadalomban vált a klasszikus 
örökség az egész nép közkincsévé, most talált igazi, mély megértésre, 
most aratott olyan széleskörű elismerést, amelyről a mult írói álmodni 
sem mertek volna. 

1 A lanuimány bevezetését és első részét közöljük. 
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A burzsoá-liberális, esztétizáló-formalista kritika megpróbálta ki-
herélni az élő lelket a mult legjobb, haladó íróinak alkotásaiból, el 
akarta rabolni a nagy örökség alapvető gondolatát, tompítani és 
mindenképpen diszkreditálni akarta társadalmi célzatosságát, eszme-
és képgazdagságát liberális frázisokra vagy pedig formalisztikus ügyes-
kedésre igyekezett korlátozni, puszta írói „modorra", mintha ennek a 
tényezőnek különálló jelentősége lenne és semmiféle kapcsolatban nem 
állna a nép életével, a nép törekvéseivel, szükségleteivel és érdekeivel. 

A mi viszonyunkat a mult kultúrájához У. I. Lenin tanítása 
határozza meg. Lenin rámutat arra», hogy nem nélkülözhetjük annak 
a kultúrának pontos ismeretét, amelyet az emberiség egész fejlődése 
folyamán kialakított. „A proletárkultúrának ama felhalmozott tudás 
törvényszerű fejlődése útján kell létrejönnie,' melyet az emberiség a 
kapitalista társadalom, a földesúri társadalom, a bürokratikus társa-
dalom nyomása alatt dolgozott ki." (Lenin: Válogatott művek, II . köt. 
795. lap.) 

A/; orosz realista irodalom eszméinek nagyságát, ábrázolási mód-
szereinek művészi jelentőségét, élethűségét és igazságát az a körülmény 
határozza meg, hogy ez az irodalom, jobban mint bármely más irodalom 
a világon, szoros, elválaszthatatlan egységbe forrt a néppel, a nép leg-
mélyebb és legéletbevágóbb felszabadító mozgalmával. Az orosz nép 
a maga kultúráját, a maga irodalmát a reakció és a feudalizmus erőivel 
folytatott elkeseredett küzdelemben teremtette meg. 

Harcos művészet, amely a nép legjobb eszményeiért küzd, — így 
látták az irodalmat és a művészetet az orosz irodalom nagy képviselői" 
— mutatott rá A. A. Zsdánov elvtárs a „Zvezda" és „Leningrád" című 
folyóiratokról szóló jelentésében. 

Az orosz művészetnek, az orosz irodalomnak ez a harcos jellege 
határozta meg az alkotások tartalmát és ennek következtében azok 
nemzeti formáját is. 

Nagyon széleskörű olvasóközönséget tartva szem előtt, kora leg-
haladóbb eszméit fejezve ki, tele hittel a haza erejében és nagy jövőjé-
ben. — irodalmunk realisztikus mélységgel és igazsággal ábrázolta, a 
nép életének viszonyait és körülményeit, amelyek gyökeres változásra 
szorultak, megszemélyesítette a büszke, szabadságszerető orosz dolgozó 
ember nemzeti jellemvonásait. Az irodalom ehhez a dolgozó emberhez 
fordult, az ő nyelvén beszélt, amely nyelv, Grogoly szavai szerint, „már 
magában is költő". 

Mindez meghatározta az orosz realista irodalom eredetiségét, for-
máinak sokrétűségét és csodálatos gazdagságát. 

Az orosz irodalomról és annak nemzeti jellegéről szólva, amely az 
alkotások tartalmában és formájában egyaránt megnyilvánul, 
Belinszkij a következőket ír ja: 

A naturalista iskola íróinak személyében az orosz irodalom 
elindult az igazság és valóság útján, a lelkesedés és az eszmények 
eredeti forrásához fordult és ezáltal vált korszerűvé és orosszá. Ügy 
látszik, erről az útról nem fog már letérni, mert hiszen ez az út. 
egyenesen vezet az eredetiséghez, mindenféle idegen, külső befolyástól 
való felszabaduláshoz. Ezzel egyáltalán nem azt akarjuk mondani, hogy 
az orosz irodalom mindig ugyanabban az állapotban fog maradni, mint 
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amelyben most van; nem, haladni, változni fog, csak sohase vesse le 
helyes valóságérzékét, természetességét." 

Ezek a figyelemreméltó szavak, amelyek több mint száz éve hang-
zottak el, előre kijelölték a haladó orosz irodalom egész további fejlődé-
sének útját és mind a mai napig megőrizték óriási jelentőségüket. 

Az orosz realista irodalom, amely népének legmagasabb törekvéseit 
és reményeit testesítette meg, mindig kivált végsőkig menő egyszerűsé-
gével és világosságával. Az orosz költészetről szólva Gogoly a következő-
ket mondja: „Nem ismerek még egy irodalmat, amelyben a költők a 
hangárnyalatok ily végtelen változatosságát tudnák kifejezni; ehhez 
természetesen részben hozzájárul igen költői nyelvünk" — az a nyelv, 
amely „mindent ki tud fejezni a maga eszközeivel: gúnyt, ingerkedést, 
szemléletességet, a festői látás élességét, és mindig megalkotja azt az 
élettel telített szót, amely átvillan az orosz ember lényén és elevenére 
tapint". 

Az orosz realista irodalom, amely alakjaiban a nép legmagasabb 
törekvéseit és reményeit testesítette meg, kiaknázta és fokozta anya-
nyelvünk gazdagságát, azét a nyelvét, amelyet Turgenyev jogos büszke-
séggel nevezett „nagynak és hatalmasnak, igaznak és szabadnak". 

Az orosz demokrata írók klasszikus alkotásainak formájában is 
kifejeződik az orosz nép nemzeti jelleme. Az orosz irodalom jellem-
alakjai realisztikusqji húsból és vérből való, élettől duzzadó, plasz-
tikus emberek; az orosz nyelv egész gazdagsága kiaknázódik e jellemek 
teremtésében. 

Az orosz realista irodalom központjában a nép áll, a nép küzdelme 
a jobb jövőért; nincs még egy irodalom, amely a népet s a nép életét 
oly behatóan és sokoldalúan ábrázolná; ez a körülmény meghatározza 
az orosz realista irodalom lényegét, tárgyválasztását s a témakidolgo-
zás jellegét. Ettől az irodalomtól távoláll a nyárspolgári boldogság s a 
kizárólag személyes törekvések szűk kis világának megéneklése, az 
olyan törekvéseké, amelyek elszakadtak a nép életének és küzdelmei-
nek nagy világától. Itt egyáltalán nem arra korlátozódik a kérdés, 
hogy az ember megalapozza „boldogságát kettesben" és ezzel eleget 
tesz feladatának. Az orosz regény rendszerint nagy, epikai jelentőségű 
körkép, amely realisztikus hűséggel tükrözi a társadalom életét és 
sorsát, a legfontosabb, döntő történeti korszakokban. 

Ez az orosz realista irodalom egyik jellegzetes, megkülönböztető 
vonása; ebben tűnik ki ábrázolásmódjának és a felvetett kérdéseknek 
széles távlata. 

Az orosz irodalom jellemalakjai mindig társadalmilag élesen kör 
vonalazott ^ emberek, akik harcos, vádló szenvedéllyel törnek a társa 
dalom újjáalakítására, aliol addig osztatlan egységben uralkodott a 
földesúr, a csendőr és a kapitalista. Leleplezve ennek a régi világnak 
minden undokságát, az orosz irodalom a nép emberét emelte fel és a 
forradalmárok lenyűgöző alakjait énekelte meg, a gyekabristákat éppen 
úgy, mint a népi tömegek vezetőit. 

A mi korunkban a művészet népies jellegét a lenini sztálini eszmei-
ség fejezi ki a legtökéletesebben, a szovjet nép érdekeinek tudatos, 
nyilt védelme, a kommunizmusért való harc. A szovjet irodalom nem 
ismeri azt a történelmi körülhatároltságot, amely a mult íróit 
jellemezte. 



A szocialista realizmus irodalmának hősei az ú j élet alkotói; ez a 
tény határozza meg az új irodalom felmérhetetlen jelentőségét, idő-
szerűségét, jellemző művészi sajátságait, újító jellegét. Ezek között 
az új hősök között egyre teljesebben kirajzolódik a harcos és újító 
kommunista alakja, akinek egész életét, minden egyes gondolatát a 
nép ügyének szolgálata, Lenin és Sztálin eszméinek megvalósítása 
irányítja. 

Á jellemek, tárgyak, a meseszövés, a hősök összeütközése, indító-
okai, tetteik motiválása, élményeik, párbeszédük jellege, még a táj-
leírás is — mindez és még sok más elem, amely meghatározza a művek 
stílusát, formáját, műfaját, gyökeresen megváltozott a szovjet való-
ságból született új körülményekkel való kapcsolat révén, amelyek 
visszatükröződnek az irodalomban. 

Sok jellemalak, tárgy, helyzet, téma, amely a mult irodalmát 
jellemezte, most már elavult. Eltűntek a „fölösleges emberek", akik 
nem tudták, hol használják fel erejüket, hogyan kössék össze sorsúkat 
az egész nép sorsával; eltűntek azok a hősök, akik a rendi privilégiu-
mokat és az osztálykiváltságokat személyesítették meg, s ezzel együtt 
eltűnt az emberwáisár témája is, a mésalliance-ok, az egyenlőtlen házas-
ságok témája, amelyek eltorzították az érzéseket, megnyomorították az 
életet — pedig ez a tárgy egészen a legújabb időig fontos szerepet 
játszott az orosz irodalomban (gondoljunk csak vissza Csehov két 
elbeszélésére: „Az Anna rendjel", „A nagy Volodja és a kis Yolodja"); 
eltűntek a problémák s következésképpen a tárgyak, történetek, motí-
vumok, jellemek is, amelyek mind azzal voltak kapcsolatban, hogy a 
magányos hőst fölemészti a „környezet", lenyesi szárnyait, nem engedi 
meg, hogy kifejlődjék. 

A szovjet irodalomban nincs talaja a „fölösleges embereknek", a 
„magányos hősöknek" s a hozzájuk hasonlóknak. 

Nálunk minden emiber valóban saját sorsának az ura: mind-
egyikük előtt nyitva áll minden lehetőség, hogy törekvéseit és 
reményeit megvalósítsa, hogy képességeinek, tehetségének teljes erejé-
vel szolgálja a nép javát. Maga az élet készteti a mi íróinkat újító 
tevékenységre, ha idealisták akarnak lenni. Ha valamelyik közülük 
kritikátlanul valamilyen régi témát elevenítene fel, amely már elavult 
életkörülményekkel van kapcsolatban, milyen kegyetlenül kinevetnék 
őt a mi olvasóink, milyen jogosan állapítanák meg művében a mester-
kéltséget, a valóság nemismerését, a megfigyelőképesség hiányát! 

A nép életének ú j tartalma meghatározta a szovjetirodalom új 
stílusát is. 

„A szovjet olvasónak nincs szüksége az olcsó díszek talmi csillo-
gására, nincs szüksége a kacskaringós szavak mesterkélt dagályossá-
gára — az ő élete telve van epikai keménységgel s ez az élet tökéle-
tesen méltó arra, hogy epikai erővel tükröződjék vissza az irodalom-
ban", — mondta M. Gorkij. 

A szocialista realizmus irodalma minőségileg új jelenség: ez 
jelenti az új, a legmagasabb korszakot az egész világ művészetének fej-
lődésében. De ez egyáltalán nem egyértelmű azzal, mintha a mult 
irodalmának haladó hagyományai elavultak volna. Nem, manapság is 
fontos szerepet töltenek be azáltal, hogy megerősítik azt a társadalmi 
beállítottságú, realista hűségű, magasszínvonalú művészetet, amely a 
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nép létérdekeit szolgálja. Ezek a hagyományok most is éles fegyver-
ként használhatók abban a harcban, amely az elvtelen, ügyeskedő for-
malizmus képviselői, az „öncélú művészet" idealisztikus, esztétizáló 
elméletének bajnokai, a naturalista elfajulás, a burzsoá dekadencia 
befolyása és csökevényei ellen folyik. 

Ezért kell olyan sürgősen hangsúlyozni a klasszikus irodalom 
haladó hagyományainak élő és termékenyítő fontosságát, ezért kell, 
hogy a fiatal írógenerációt ennek a nagyszerű hagyománynak a szere-
tetére és tiszteletére neveljük s felkeltsük benne a készséget, hogy e 
hagyományokat alkotó módon folytassa és továbbfejlessze. 

Éppen azért, mivel az újításnak olyan felfogása, hogy az csupán 
formalisztikus kísérletezés, gyökeresen ellenkezik a mult irodalmának 
haladó hagyományaival. A hamis, esztétizáló nézetek védelmezői 
igyekeznek lekicsinyelni ezeket a hagyományokat, mindenképpen el-
ferdíteni értelmüket. A dekadens befolyások képviselői a régebbi orosz 
irodalom klasszikus alkotásainak nemzeti formáját úgy tárgyalják, 
mintha az valami visszamaradt, elavult dolog lenne s ezzel párhuza-
mosan mindenképpen kétségbe kívánják vonni a klasszikusoktól való 
tanulás értékét. Ebbçiï az álláspontból kiindulva, az esztétizáló, for-
malisztikus kritika igyekszik sárba dönteni a. szovjet irodalom leg-
kiválóbb alkotásait, mert ezek állítólag távolállanak az újítás szelle-
métől. Az esztétizáló kritika „a józan észt arculcsapva, a természeti 
erőkkel dacolva", művészileg gyönge, szkématikus, élettelen műveket 
dicsérget, amelyek viszont kitűnnek formalisztikus „meglátásaikkal": 
az ilyen művek alapján valamilyen mesterkélt eredetiséget követel 
meg, amely távol áll az orosz irodalom legjobb, haladó hagyományainak 
szellemétől. 

Nem is szükséges arról beszélni, milyen kárt okozhat és okoz is 
fiatal íróink nevelésében ez a lenéző állásfoglalás a mult kultúrájával 
szemben, amikor a formalisztikus nézetek képviselői a kultúra haladó 
hagyományainak elsajátítására irányuló minden törekvést gyaláznak 
és olyan nevekkel illetnek, mint „iskolás irodalom", „szépírás", „szab-
vány", „szériagyártás", „rutínosság", stb. 

Az újítás ilyen hamis értelmezésével kapcsolatban mondta A. A. 
Zsdánov elvtárs a következőket: „Epigonizmusról és más hasonló 
micsodákról' fecsegnek, ilyen szavakkal ijesztgetik az ifjúságot, hogy 
ne tanuljon a klasszikusoktól" (felszólalás a szovjet zenei szakemberek 
tanácskozásán, a Szovjetúnió Kommunista (bolsevik) Pártjának Köz-
ponti Bizottságában). 

Ezt a gyökerében hamis, esztétizáló-formalista felfogást az „öncélú 
művészet" elavult, régen leleplezett idealista elmélete hozta a világra., 
amely a mi mostani viszonyaink között nem mer nyíltan megjelenni 
s ezért kétértelmű, csavaros kifejezéseket használ, ilyen vagy olyan 
álneveket alkalmaz, amelyek időnként ártatlannak, sőt még haladó 
szelleműeknek is hangzanak, valójában azonban arra törekszik, hogy 
visszafelé fordítsa a mi művészetünk fejlődését, eltompítsa politikai 
céltudatosságát, bolsevik szenvedélyességét és lekicsinyelje felmérhe-
tetlen társadalomátalakító jelentőségét. 

Ezért van égető szükség arra," hogy kritikusaink és irodalom-
történészeink megvizsgálják mindazokat a megállapításokat, amelyek 
kisebb vagy nagyobb mértékben hamis, torz felfogást tartalmaznak 
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a mi irodalmunkról, annak jellegéről, fejlődésének útjáról, újító jelle-
géről; ezért kell feltétlenül kimutatni azoknak az irodalomról szóló 
nézeteknek és véleményeknek a tarthatatlanságát, amelyek nem egyez-
tethetők össze a szocialista realizmus módszereivel, s amelyek azzal 
szembehelyezkednek, vagy pedig attól elhajlást mutatnak. 

A marxista-leninista esztétika alapvető tételei, a Párt történelmi 
jelentőségű határozatai az ideológia legfontosabb kérdéseiről, a párt-
sajtó sorozatos állásfoglalása, amely megsemmisítő csapást mért a 
kozmopolita, hazafiatlan, esztétizáló-formalista kritikára: ezek fegy-
verzik fel irodalmi és művészeti életünk tényezőit azzal a hatalmas 
szellemi fegyverzettel, amely lehetővé teszi, hogy a végső diadalig 
folytassuk ezt a harcot a szocialista realizmus irodalmáról táplált 
mindenféle hamis nézet és felfogás ellen, azon nézetek és felfogások 
ellen, amelyek hátráltatják az irodalom további fejlődését. 

Amikor a hazafiatlan, áltudományos „teóriák" képviselői ellen 
küzdünk és hatékonyan leleplezzük ellenséges érzésű „koncepcióik-
nak" valódi lényegét, ugyanakkor segítenünk is kell íróinknak abban, 
hogy véglegesen lerázzák az esztétizmus, formalizmus és klikkrendszer 
csökevényeit, a korlátoltan „céhbeli" felfogást a művészetről. 

# 

Az újítás formalisztikus felfogását, amely szerint az a szavakkal 
való kísérletezés, P. Antokolszkij védelmezi „A tragédiához vezető út" 
című cikkében („Lityeraturnája Gazeta", 1947, 63. szám), amelyet 
Sz. Kirszanov „A haza ege" c. költeményének szentelt. 

Ebben a cikkben újítás és hagyomány иду áll egymással szemben, 
mint két egymást kölcsönösen kizáró, összeegyeztethetetlen, ellenséges 
fogalom. E mellett a szerző minden rokonszenve a helytelenül felfogott 
„újítág" oldalán áll. P. Antokolszkij azt állítja, hogy a felfedezés újdon-
ságát „szembe lehet és kell is helyezni a hagyományos megszokással. 
Magától értetődik (?!) — jegyzi meg —, hogy minden, ami hagyomá-
nyos, amit már sok hang elénekelt, nem válthat ki bennünk semmiféle 
javító célzatú együttműködést, semmiféle kommentárt. Elmegy a 
fülünk mellett és nyomtalanul elszáll. Egészen más dolog az újdon-
ság, az újító alkotás, a meglátás eredménye". 

A szerző tehát lényegileg úgy tárgyalja a „tradicionálist", mint 
amit „már sok hang elénekelt", vagyis mint valami ízetlen, szükség-
telen dolgot, amely kizárja „a felfedezés újdonságát". 

Mi tehát a „felfedezésnek ez az újdonsága", amelyért P. Anto-
kolszkij viaskodik és amiben látni véli a teremtő aktus egész értelmét! 

A szerző cikkében a következőket olvassuk: „A repülőgépek lehet-
nek szériában gyártott gépek és próbagépek, vagyis olyanok, amelyek 
még vizsgálatra szorulnak. Ugyanez áll a pilótákra is (?!). Van, aki 
merész utakon tetszés szerinti távolságokra röpül kipróbált gépen. 
Mások viszont új gépeket próbálnak ki. Mindkét csoport munkája 
nélkülözhetetlen és értékes. Ugyanez vonatkozik az emberi tevékeny-
ség bármilyen (!) más megnyilvánulására, bármilyen művészetre, a 
költészetre, a költőkre is . . . " 

Ezek a vélekedések, amelyek segítségével a szerző igyekszik 
„teoretikusan" alátámasztani a hagyományok és a hagyomány elve 
ellen intézett kirohanásait, éppen annyira naivak, mint amennyire 
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tévesek, mivel hamis analógián alapulnak, amely nem alkalmazható a 
művészet területén. 

A szerző szerint a művészetben a kísérlet, a „meglátás" szemben 
áll a „szériagyártással", vagyis a futószalagon készült szabványmunká-
val. Igaz ugyan, P. Antokolszkij sietve biztosítja olvasóit, hogy — 
úgymond — a „széria" irodalom szintén „nélkülözhetetlen és értékes", 
de az ilyen erősködést aligha lehet komolyan venni. Itt inkább az 
udvariasság, semmint a meggyőződés hangja szólal meg, hiszen olyan 
tapasztalt író, mint P. Antokolszkij, aligha becsülheti valóban sokra 
a művészetben a „széria" és „szabvány" munkát, amelytől még a leg-
igénytelenebb olvasó is undorral fordul el, mint a művészet nyilvánvaló 
meghamisításától. 

P. Antokolszkij megállapításaiból kiviláglik, mennyire nem érti 
meg azt a tényt, hogy a régi orosz irodalom haladó hagyományainak 
mély, kritikai átértése egyáltalán nem bilincsel meg vagy hoz közös 
nevezőre minden írót: éppen ellenkezőleg, ez egyik feltétele teremtő 
ereje termékeny kivirágzásának, mesterségbeli tudásának, eredetiségé-
nek. Erről tanúskodnak magának Antokolszkijnak legjobb művei is, 
amelyekkel értékes módon gazdagította a szovjet költészetet. 

A. A. Zsdánov elvtárs a következőket jegyezte meg felszólalásában 
a szovjet zenei szakemberek tanácskozásán a SzK(b)P Központi Bizott-
ságában : 

„A klasszikus zene jellemvonásai az igazság kifejezése és a realiz-
mus, a ragyogó művészi forma és a mély tartalom egysége, a leg-
magasabbfokú mesterségbeli tudás, az egyszerűség és érthetőség egy-
idejűsége". 

Ezek a szavak teljes egészükben alkalmazhatók a haladó orosz 
klasszikus irodalomra is. 

Lehetetlen kifejezni a nép lelkét, kielégíteni a nép ízlését, eleget 
tenni a nép igényeinek olyan művekkel, amelyek "a nép számára 
érthetetlenek s képviláguk tőle idegen; az ilyen szándékosan bonyolult 
alkotások az irodalmi ínyenceknek vannak szánva, a „kiválasztottak-
nak", a „beavatottaknak", azoknak, akik az esztétikai rejtjelzés „tit-
kait őrzik" — annak az esztétizáló tolvajnyelvnek, amelyet a forma-
listák a gazdagságáról, kifejezőképességéről és erejéről nevezetes orosz 
nyelv helyére szeretnének becsempészni. 

A legmagasbb mesterségbeli tudás összekapcsolása az egyszerűség-
gel és érthetőséggel: ez éppen a haladó orosz realista irodalom egyik 
legértékesebb hagyománya. A mi hivatásunk az, hogy ezt a hagyo-
mányt elsajátítsuk és folytassuk, hiszen a róla való megfeledkezés csak 
akadályozná művészetünk további fejlődését. 

„A tragédiához vezető út" c. cikkében P. Antokolszkij egyáltalán 
nem tartja szükségesnek' megvédeni azt a tételt, hogy a magas fokú 
mesterségbeli tudást össze kell kapcsolni az egyszerűséggel és érthető-
séggel: éppen ellenkezőleg, magát az egyszerűség fogalmát is hajlandó 
„elavultnak", „szükségtelennek" minősíteni művészeti vonatkozásban. 
P. Antokolszkij szemszögéből nézve a kérdést, az írónak, akit elragad 
a, „meglátás újdonsága", egyáltalán nem kell azzal törődnie, hogy 
müve egyszerű és érthető legyen — nem erről van szó, úgymond, ez 
semmit sem jelent! 



Erre vonatkozólag a következőket olvassuk P. Antokolszkij 
cikkében : 

„Kritikai irodalmunkban több alkalommal (így legutóbb is), fel-
vetődött az egyszerű és bonyolult költészet kérdése s az egyszerű 
költészet elsőbbsége, amennyiben ez azonnal, közvetlenül hat igen 
nagyszámú olvasóra, nem kívánja meg tőlük a figyelem külön meg-
feszítését, sem pedig az előzetes elolvasásból fakadó különleges 
érdeklődést... 

Szerintem, — folytatja P. Antokolszkij — az egyszerűség és 
bonyolultság egyáltalán nem olyan kategóriák, amelyeket egymással 
szembe kell állítani. Ezek nemcsak pontatlan fogalmak, de nem is fedik 
a valódi tényállást költészetünkben . . . " 

Nem az egyszerűségről és bonyolultságról van szó, hanem valami 
egészen másról. 

Miről van tehát szól — kérdezi Antokolszkij és készségesen meg is 
felel erre a kérdésére: 

„A meglátás újdonságáról, amelyet szembe lehet és kell is állí-
tani (!) a hagyományos szokással." 

A formai műgond, a mesterségbeli csiszoltság fokozása, ú j ki-
fejezésmódok keresése: mindez igen nagy fontossággal bír a. szovjet 
irodalom fejlődése szempontjából. De ez a formai iníígond elválaszt-
hatatlan az eszmei tartalomtól s ennek a függvénye. P. Antokolszkij 
szerint azonban a „meglátás újszerűsége" önmagában is értékes, azaz 
lényegileg csupán egyik álneve annak az „öncélú művészet"-elvnek, 
amely szembenáll az igazán nagy művészettel; ez a nagy művészet 
közel áll a néphez és a saját nyelvén beszél vele. 

Az „iíjítás" formalisztikus magyarázatának semmi köze sincs a 
szocialista realizmus módszeréhez. Az ilyenféle „újítás" bajnokainak 
igazi álláspontjára rávilágít A. A. Zsdánov elvtárs előbb idézett fel-
szólalása a szovjet zenei szakemberek tanácskozásán a SzK(b)P Köz-
ponti Bizottságában: 

„Szólottak itt az újításról is. Rámutattak, hogy az újítás alighanem 
a formalista irányzat fő megkülönböztető vonása. Az újítás azonban 
nem öncél; az újnak jobbnak kell lennie a réginél, másként nincs 
értelme.. . Nem szabad mindenféle eredetieskedést, mindenféle zenei 
csűrés-csavarást újításnak neveznünk. Hacsak nem akarunk hangzatos 
jelszavakkal dobálódzni, lelkiismeretesen meg kell vizsgálnunk, mit kell 
a régiből okvetlenül elhagynunk és mi újat kell helyébe hoznunk. 
Ha ezt nem tesszük meg, akkor az újítás szólama csak egyet jelent: a 
zene alapelveinek megváltoztatását. Ez szakítást hozhat olyan zenei 
törvényekkel és szabályokkal, melyeket semmikép sem lökhetünk félre. 
Az, ha valamiről nem szabad letérnünk, nem jelent konzervatívizmust. 
IIa mégis eltérünk tőle, az nem újítás." 

Hibásak P. Antokolszkij cikkében azok a megállapítások is, 
amelyek a tragédiát mint a „költői alkotás csúcspontját" mutatják be. 

P. Antokolszkij tanulmányában a tragikum független, szinte a leg-
magasabb érték jellegét ölti fel. Ezért záródik a cikk mintegy dics-
himnusszal a tragédia tiszteletére: 

„Ügy álmodozunk a tragédiáról, mint a költői alkotás csúcspontjá-
ró l . . . Minél mélyebb a fájdalom, minél súlyosabb a veszteség, annál 
nagyobb a felettük aratott győzelem. Ez a tragikus művészet lényege: 
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szembenáll a lapos pesszimizmussal éppúgy, mint ahogy szembenáll a 
lapos optimizmussal is." 

P. Antokolszkij logikája értelmében az a művész, aki nem ábrázol 
mély fájdalmat és súlyos veszteséget, már csak ennél az egy oknál 
fogva sem érheti el a „költői alkotás csúcspontját". A fájdalom és 
veszteség ezáltal a művészet kötelező és elkerülhetetlen jellemvonásaivá 
válnak, míg az életigenlés elve, ha ezektől függetlenül kifejezésre jut, 
úgy látszik csupán „lapos optimizmusnak" tekintendő. 

Vájjon hogyan viszonylik a tragédiának ez az abszolutummá. való 
emelése, ez a leborulás előtte, a szovjet nép igazi élményeihez, törekvé-
seihez és szükségleteihez? 

Az akadályok és súlyos megpróbáltatások ellen vívott harc csak 
megacélozza a szovjet embert, még szilárdabbá és céltudatosabbá teszi. 
Nálunk nincs meg a beteges gyönyörködés a tragédiákban, mi nem 
érzünk e műfaj iránt rajongó részrehajlást és nem is kívánunk „térdre-
borulni" előtte. A szovjet emberek küzdenek a fájdalom és a szenvedés 
forrása: a kapitalizmus és csökevényei ellen, s ebbe a harcba minden 
erejüket belevetik, hogy legyőzzék a „fájdalom és veszteségek" tragé-
diáját. A tragikum abszolutummá való emelése teljesen helytelen, el-
fogadhatatlan és igazolhatatlan a szovjet valóság viszonyai között. 

Ez az, amit nem látnak és nem is akarnak látni azok, akik „követ-
kezetes drámaiságot", tragédiát követelnek a művészettől, tragédiát 
mindenáron — e nélkül el sem tudják képzelni a „művészi alkotás csúcs-
pontját". 

Ilyen és ehhez hasonló felhívások és „teóriák" nagyon is gyakor-
lati természetű következtetésekhez vezetnek: a „tragikum" szószólói, 
akik ebben látják az „alkotás csúcspontját", kritikájukat a szovjet 
irodalom legjelentékenyebb, életigenlő termékeinek egész sora ellen 
irányították, kétségbevonták bennük a valóság és az igazság kifejezését 
s a „laposan optimista", „idillikus" művek közé kívánják ezeket sorolni, 
csupán azért, mert nincs bennük „tragikum", noha megvannak bennük 
a szovjet valóság igazsága és a szovjet élet tipikus, jellemző vonásai. 

A tragikum abszolutummá való emelése nemcsak valami ártatlan, 
elvont kedvtelés: ellenkezőleg, íróinkat, költőinket helytelen útra tereli, 
a „heves érzések", mindenféle érzelmi ficamok keresése felé, ami e fel-
fogás szerint a művészet legmélyebb értelme és mintegy alapvető ren-
deltetése. Az ilyen elméletek egyenesen és közvetlenül a szocialista 
realizmus módszere ellen irányulnak a művészetben. 

Jellemző, hogy Sz. Kirszanov „A haza ege" c. drámai költeménye 
szolgált alkalmul P. Antokolszkijnak arra, hogy kifejtse téves nézeteit 
az újítás szerepéről irodalmunkban, valamint a tragikumról. Kirszanov 
műve helyenként sikerült képeket, sikerült részleteket tartalmaz, de a 
költeményt elrontja a szovjet emberek szkématikus ábrázolása, a for-
malisztikus-kísérletező szóhasználat és magának az alapeszmének a 
mesterkéltsége. Ez a költemény igen elvontan és konvencionálisan tár-
gyalja a hősiesség témáját: a valóság sokkal gazdagabb, mint azok az 
elvont elképzelések, amelyekkel Kirszanov az élet mélyen realisztikus 
ábrázolását pótolni igyekszik. 

Kirszanovnak ezt a kísérleti jellegű, szándékosan bonyolult költe-
ményét P. Antokolszkij úgy üdvözli, mint a „meglátás újszerűségének" 
rendkívül sikeres példáját. 
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„Az efajta tragédia felé vezető útcm, — írja róla — a művészies-
ség milyen magas fokán áll Kirszanov alkotása. Ebben a vonatkozás-
ban a költemény népies, mert át van itatva a szovjet föld, a hősies 
szovjet ember iránt érzett szeretettől." 

Ez az utóbbi megállapítás nyilván önkényes és alaptalan. A mi 
szemünkben egy művészi alkotást népiesnek nevezni a lehető leg-
nagyobb elismerés. A népiesség feltételezi azt, hogy a legmagasabb 
eszmei tartalom, a valóság mélyébe való behatolás egyesül a művészi 
forma tökéletességével, az egyszerűséggel és a legszélesebb tömegek 
számára való érthetőséggel; itt pedig egyáltalán nincs helye a szkéma-
tizmusnak, a „keresettségnek", a képek és a nyelv mesterkéltségének, 
ami gyakori hibája Sz. Kirszanov költeményének. P. Antokolszkij 
szemet hány a költemény lényegbevágó hibái fölött, mintha észre sem 
veimé azokat. Híven ahhoz a hibás nézetéhez, hogy a formával való 
kísérletezés a művészet lényege és értelme, hogy a tragédia a művészi 
alkotás legmagasabb foka, a költemény érdemeinek, erős oldalának 
éppen azokat a hibákat tekinti, amelyek a teljesen le nem gyűrt for-
malizmusból fakadnak. Az ilyenfajta kritika egyáltalán nem fogja 
előresegíteni Kirszanovot alkotó fejlődésében — aki pedig feltétlenül 
tehetséges költő. A fiatal költőnemzedéknél, amely igen érzékenyen 
reagál idősebb és tapasztaltabb írótársai szavára és véleményére, az 
ilyen kritika hamis képzeteket eredményezhet a szovjet költészet hiva-
tásáról és a benne jelentkező újítások természetéről. 

(Znemja, 1950. 3. szám) 
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