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A mo nu men tá lis pro pa gan da le ni ni ter vé re

min de nek elõtt a ma sztá li nis ta kul tú ra el ne ve zés -
sel il le tett je len ség elõ fu tá ra ként te kin te nek a mû -
vé szet tör té né szek.1 A mo nu men tá lis pro pa gan da
ter ve egy részt az el sõ ar ra irá nyu ló pró bál ko zást
je len tet te, hogy a mû vé sze tet a bol se vik ál lam po -
li ti kai cél ja i nak ren del jék alá. Más részt ez volt az
el sõ lé pés ab ba az irány ba, hogy az al ko tó köz pon -
to kat funk ci o ná ri u sok, hû sé ges és fe gyel me zett hi -
va tal no kok, va la mint a párt ál tal meg bí zott, az
uta sí tá sok ha tár idõs meg va ló sí tá sá ért fe le lõs sze -
mé lyek tes tü le té vé ala kít sák át. A mû vé sze ti te vé -
keny sé gek ál la mo sí tá sa, ame lyet a le ni ni terv
meg hir de tett, tel jes meg gyõ zõ ere jé vel ju tott ki fe -
je zés re a „terv” szó ban, ami azt je len tet te, hogy a
mû vé sze ti al ko tás nem kü lön bö zik az ál ta lá nos
hasz ná la ti cik kek lét re ho zá sá tól. Mind két eset ben
az irá nyí tás egy azon me cha niz mu sa mû kö dött: az
élet adott te rü le tén épp úgy, mint az esz té ti ka szfé -
rá já ban a tár sa dal mi szük ség le tek mi ben lét ét és
mér té két a vo nat ko zó ál la mi ter ve zet volt hi va tott
meg szab ni, és en nek meg fe le lõ en kel lett a ter me -
lés nagy sá gát és a sza bá lyo zás mód ja it meg ter vez -
ni. A mû vé szet tör té né szek egyet ér te nek ab ban,
hogy a mû vé szet pro pa gan da szol gá lat ba ál lí tá sá -
nak le ni ni ter ve mû vé szi ku darc cal vég zõ dött, és
azt sem vi tat ják, hogy pár hu zam von ha tó egy fe lõl
a bol se vik for ra da lom gyõ zel mét kö ve tõ orosz kul -
tu rá lis át ala ku lás, más fe lõl a Le nin ha lá la után a
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...az épí té szet a tér
meg szer ve zé sé nek, az
em ber hez leg kö ze lebb
esõ kör nye zet 
meg for má lá sá nak a
mû vé sze te, így egyút tal
az em be rek kö zöt ti 
kap cso lat ala kí tá sát, 
vé gül pe dig az új 
tár sa da lom fel épí té sét
szol gá ló esz köz.
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Szov jet uni ó ban tör tén tek kö zött, ami kor „leg ki vá lóbb ta nít vá nya” ra gad ta ma gá hoz
a ha tal mat. A leg fon to sabb kü lönb ség e vál lal ko zá sok lép té ké ben vol na ér zé kel he tõ:
az idõ táv la tá ból a mo nu men tá lis pro pa gan da ter ve és sze ren csét len meg va ló sí tá sa
(be le ért ve csúf vé gét is) ki sebb lép té kû vál to za ta ként je le nik meg an nak, amit a sztá -
li niz mus je len tett a kul tú rá ban.

A mû vé szet tör té né szek kel el len tét ben az iro da lom tu dó sok ez idá ig nem fog lal -
koz tak a mo nu men tá lis pro pa gan da je len sé gé vel. Szem mel lát ha tó an olyas va la mi -
ként ke zel ték azt, ami sa já tos prob le ma ti kát szül, amely re vo nat ko zó an az iro da lom -
tu dós nem érez he ti ma gát il le té kes nek. Az ef fé le hoz zá ál lás mö gött ál ta lá ban az a
meg gyõ zõ dés rej lik, hogy a szo ci a lis ta re a liz mus dokt rí ná ja a mû vé szet va la mennyi
ágá ban (és azonkí vül is) vissza tük rö zõ dött, de min den hol egy ki csit más kép pen, az
alap anyag sa já tos sá ga és le he tõ sé gei ál tal dik tált mó don. Más szó val az iro da lom tör -
té nész nek mar gi ná lis, ér dek lõ dé se pe ri fé ri á ján el he lyez ke dõ je len ség ként kell szem -
lél nie a mo nu men tá lis pro pa gan dát. Ki vé te les ku ri ó zum ként, an nak az al kal mi vi -
szony nak az ered mé nye ként, ame lyet a mo nu men tá lis kép zõ mû vé szet foly ta tott a
szó mû vé sze té vel. Eköz ben úgy tû nik, hogy a szo ci a lis ta re a liz mus – le ni ni terv ál -
tal meg elõ le ge zett – lé nye ge nem más, mint a to ta li tás esz mé je. A to ta li tá sé, két fé le
ér te lem ben: szû keb ben – olyan sza bály ként, amely a sok kü lön bö zõ al ko tó ele met és
jel leg te len kom po zí ci ós alap el vet egye sí ti a mû vé szi vál lal ko zás ban, és tá gab ban –
olyan di rek tí va ként, amely hi dat ver a mû vé szet rend je és az élet anya ga kö zött,
amely a tár sa dal mi gya kor lat le he tõ leg szé le sebb te rü le tét ren de li alá az esz té ti ka
tör vé nye i nek. A mû vé szet, amely a tár sa dal mi for ra dal mat akar ta szol gál ni, és
amely nek szán dé ká ban állt ki fe jez ni an nak esz mé it, min dig is to tá lis tö rek vé sek kel
ren del ke zett. Nem ren del te alá ma gát a me rev mû fa ji fel osz tás nak, és még ke vés bé
tud ta tisz tel ni sa ját ha tá ra it. Úgy tû nik, hogy a szo ci a lis ta re a liz mus iro dal mát nem
au to nóm rend szer ként kell ke zel ni, ha nem el len ke zõ leg – szer fe lett önál lót lan, a na -
gyobb egy ség be be ol vadt elem ként. A tör té ne lem ben egye dül ál ló lép té kû esz té ti kai
vál lal ko zás ról van szó, amely nek cél ja a föl di Ár ká dia meg te rem té se és az em be ri ség
„arany ko rá nak” hely re ál lí tá sa volt. A mo nu men tá lis pro pa gan da ter ve ar ra volt hi -
va tott, hogy „a szür ke te re ket élõ mú ze um má”2 ala kít sa át, hogy el kezd je az ipa ri vá -
ro sok vá rosker tek ké va ló át ala kí tá sá nak fo lya ma tát, hogy az új tár sa da lom ál tal le -
fek te tett fun da men tum má vál jon az új Ár ká dia épít mé nye alatt.

A mo nu men tá lis pro pa gan da ter ve 1917 és 1918 for du ló pont ján ke let ke zett,
amely nek alap gon do la tát Le nin leg tel je seb ben Anatol Lunacsarszkij köz ok ta tás ügyi
nép biz tos hoz írott le ve lé ben fej tet te ki: „Em lé kez tek, ahogy Campanella a
»Napvárosban« fan tasz ti kus szo ci a lis ta vá ro sá nak fa la it dí szí tõ fres kók ról be szél,
fres kók ról, me lyek nek a ter mé szet, a tör té ne lem szem lé le tes lec ké i ként kel lett szol -
gál ni uk. [...] Úgy gon do lom, hogy ez ko ránt sem na iv [el kép ze lés] és bi zo nyos mó do -
sí tá sok kal ál ta lunk meg ho no sít ha tó és ép pen most meg va ló sít ha tó vol na. [...] Azt,
ami re gon do lok, mo nu men tá lis pro pa gan dá nak ne vez ném. [...] En nek kö szön he tõ en
nép sze rû sít he tõ ek len né nek a tö mör, de ki fe je zés sel te li fel irat ok, ame lyek ma guk -
ban fog lal ják a mar xiz mus alap ve tõ, örök ér vé nyû jel sza va it és jel mon da ta it. [...] Le -
gye nek bár ce ment blok kok raj tuk fel irat ok kal, a le he tõ leg ol vas ha tób bak kal. [...] Még
a fel irat ok nál is fon to sabb nak tar tom a szob ro kat: a mell szob ro kat vagy az élet nagy -
sá gú szob ro kat, a dom bor mû ve ket, a kom po zí ci ós cso por to kat. Össze kel le ne ál lí ta -
nunk a szo ci a liz mus elõ de i nek lis tá ját, a te o re ti ku so két és har co so két, a fi lo zó fia, a
tu do mány, a mû vé szet ki vá ló sá ga i ét stb., azo két, akik – bár köz vet le nül nem volt
sem mi kö zük a szo ci a liz mus hoz – a kul tú ra iga zi hõ sei vol tak.”3

A le ni ni terv elõ irá nyoz ta a mo nu men tá lis kép zõ- és szob rász mû vé sze ti al ko tá -
sok be kap cso lá sát a pro pa gan da cé lok meg va ló sí tá sá ba. A sztá li ni kul tú ra en nél is to -
vább ment, még ra di ká li sab ban old va meg a mû vé szet kö te les sé gé nek ide o lo gi kus10
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kér dé sét. A kom mu niz mus esz mé i nek nem csu pán a gi gan ti kus em lék mû ve ken és
szob ro kon ke resz tül kel lett ki fe je zés re jut niuk. Az em ber ál tal meg for mált tér va la -
mennyi rész le té nek ki kel lett fe jez nie azo kat, kü lö nös kép pen az architektonikus
alap el vek nek és az ur ba nisz ti kai meg ol dá sok nak.

Az iro da lom min dig is kap cso lat ban ma radt az épí té szet tel, de a két mû vé sze ti
te rü let vi szo nyá nak tör té ne té ben kü lö nö sen iz gal mas nak mu tat ko zik a 20. szá zad,
az az idõ szak, amely – gyö ke re i vel a meg elõ zõ év szá zad ba vissza nyúl va és a corres-
pondance des arts ro man ti kus kon cep ci ó já ból táp lál koz va – fel erõ sí tet te az esz té ti -
kai ten den ci á kat. A stí lu sok ke ve re dé sé nek esz mé je, a mû vé sze ti ágak ha tá ra i nak el -
mo sá sa, a mû vé szet nek a tár sa dal mi gya kor lat más te rü le te i vel (a tu do mánnyal, a
tech ni ká val, a val lás sal) va ló in teg rá ci ó ja párt fo gás ba vet te azo kat a vál lal ko zá so kat,
ame lye ket a mû vész hely ze té nek mély vál sá ga idé zett elõ, és ame lyek nek ki kel lett
ve zet ni ük a mû vé sze ket az el szi ge telt ség bõl, kez de mé nye zé se ik nek tár sa dal mi ér tel -
met kel lett ad ni uk, és ezen ke resz tül tár sszer zõk ké kel lett ten ni ük õket a vi lág új já -
épí té sét szor gal ma zó prog ram meg va ló sí tá sá ban – olyan em be rek ké, akik fe le lõ sek a
Tör té ne lem fo lyá sá ért. A vi lág új já épí té sé nek (és a ré gi vi lág meg sem mi sí té sé nek) –
min den át me ne ti idõ sza kot jel lem zõ – jel sza va a mo der nis ták prog ram ja i ban és kö -
ve te lé se i ben öl tött ol vas ha tó ala kot, akik szá má ra ez nem csu pán a múlt mér le gé nek
meg vo ná sá ra kí nált al kal mat, de a jö võ rõl va ló kér dé sek fel té te lé re is ösz tön zõ en ha -
tott. Et tõl fog va az esz té ti kai tu dat fon tos össze te võ jé vé vá lik a ki vé te les kül de tés ér -
ze te, ame lyet a mû vé szet nek kell tel je sí te nie, il let ve az a meg gyõ zõ dés, hogy e kül -
de tés be töl té sé nek fel té te le ként a mû vész nek ki kell dol goz nia a tu do mány és a tech -
ni ka kép vi se lõ i vel va ló együtt mû kö dés kö zös mód sze re it. A 20. szá zad ba lép ve a
mû vé szet kri ti kai hoz zá ál lás sal vi szo nyult a mimetikus esz té ti kai ha gyo mány hoz,
amely az iro da lom és a kép zõ mû vé szet elé a mû vé szi ins pi rá ció leg fõbb for rá sá nak
te kin tett Ter mé szet után zá sá nak és rep ro duk ci ó já nak fel ada tát ál lí tot ta. A mo der nis -
ták, a ro man ti ku sok ál tal ki je lölt csa pá son ha lad va, va la hol más hol ke re sik az ösz -
tön zést – min de nek elõtt ma guk ban és az em ber ál tal te rem tett dol gok, az artefak-
tumok és a mû vé sze ti al ko tá sok vi lá gá ban. A mû vé szi gya kor lat ön ma gá hoz va ló
vissza for du lá sa csak egy a jel zett esz té ti kai lá za dás fon tos kö vet kez mé nyei kö zül. A
má sik: az ér ték mû vé szi gya kor la to kon ke resz tül tör té nõ ki ví vá sá nak kí sér le te,
amely a 20. szá zad mû vé sze té nek te rem tõ erõ it vo nul tat ja fel. A le he tõ leg szo ro sabb
ér te lem ben vett „hasz nál ha tó ság ról” (hasz nos ság ról) van szó.

Ha az imént fel vá zolt né zõ pont ból te kin tünk a szá zad elõ iro dal má ra, könnyen
di ag nosz ti zál ha tó ak an nak kü lön fé le, az al ka lom sze rû hasz nos ság esz mé je ál tal tá -
mo ga tott tö rek vé sei. És lát ha tó vá vá lik az az elem, amely – meg ha tá roz va a mû fa ji
vá lasz tást, mo del lál va a kom po zí ci ós meg ol dást és egy bi zo nyos pon tig a sti lisz ti kai
dön té se ket is meg szab va – biz tos ori en tá ci ót nyújt e tö rek vé sek nek. Az iro da lom,
amely ki akar ja nyi lat koz tat ni sa ját te rem tõ ere jét, amely – ahe lyett, hogy utá noz ná –
meg akar ja vál toz tat ni az éle tet, az épí té szet fe lé tá jé ko zó dik: egy olyan disz cip lí na
fe lé, mely so ha nem sza ba dult meg mû vé szi am bí ci ó i tól, ugyan ak kor min dig is a leg -
szo ro sabb kap cso lat ban ma radt a min den nap ok rend jé vel. Eb ben a kap cso lat ban lé -
nye ges a be fo lyás irá nya: az épí té szet a tér meg szer ve zé sé nek, az em ber hez leg kö ze -
lebb esõ kör nye zet meg for má lá sá nak a mû vé sze te, így egyút tal az em be rek kö zöt ti
kap cso lat ala kí tá sát, vé gül pe dig az új tár sa da lom fel épí té sét szol gá ló esz köz.

Azt az esz mét, mely sze rint az épí té szet ki vé te les tár sa dal mi rang gal bí ró te rü let,
és így az esz té ti ka és a po li ti ka ügyé nek te kint he tõ, a 18. szá zad hoz ta vi lág ra. Ek -
kor tájt „vált az épí tész fi lo zó fus sá és mo ra lis tá vá, a nem zet vi szo nyá ban rend kí vü li
kül de tés sel meg bí zott ve ze tõ vé”; va la mint ek kor, a fel vi lá go so dás ko rá ban kezd ték a
tár sa da lom új já épí té sé nek jel sza vát szó sze rint ér te ni, hogy az lá to más sze rû épí té -
sze ti ter vek alak ját ölt se ma gá ra, vagy köz hasz ná lat ra emelt épü le tek ben tes te sül jön
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meg.4 Ez a gon dol ko dás mód tért vissza a mo dern iz mus ur ba nisz ti kai el gon do lá sa i -
ban, ahol a hang súly a meg ol dá sok tel jes sé gé re esik: a vá ro si tér meg ter ve zé sé nek és
a la ká sok ki ala kí tá sá nak egy szé les tár sa dal mi ak ció ele mé nek kell len nie és az em -
be rek kö zöt ti kap cso la tok új, kí vá na tos tí pu sá nak meg for má lá sát kell szol gál nia.5

Az épí té szet mo der nis ta kon cep ci ó ját leg tel je seb ben az orosz esz té ti kai ha gyo -
mány ba mé lyen be ágya zott, 1917 után re ak ti vált orosz szak ki fe je zés, az „életépítés”
ad ja vissza, mi vel jól jel lem zi azok nak a mû vé sze ti vál to zá sok nak az irá nyát, ame -
lye ket a bol se vik for ra da lom gyõ zel me után haj tot tak vég re. Az „élet építés” jel sza vá -
hoz fo lya mo dó, a kor sze rû épí té szet meg ol dá sa i ban ins pi rá ci ót ke re sõ iro da lom az
ala ku ló szov jet kul tú ra el sõ cik lu sá nak fon tos al ko tó ré sze,6 olyan je len ség, amely tö -
ké le te sen il lik Bo risz Arvatov „produktivizmusának” kon cep ci ó já hoz, a pro let kult (a
pro le tár kul tú ra) kép le té hez, min de nek elõtt azon ban a konst ruk ti vis ta cso por to su lás
prog ram ja i hoz és ma ni fesz tu ma i hoz. A konst ruk ti viz mus nak leg alább két szem -
pont ból je len kell len nie e szám ve tés ben. Elõ ször is azért, mert an nak az iro da lom -
nak a vég pont ja, amely a szá zad el sõ két év ti zed ében – olyan je gye ket ma gá é vá té ve,
mint a tény sze rû ség, a rend (át tet szõ ség), a kom po zí ci ós fe gye lem, a sti lisz ti kai esz -
kö zök egy sze rû sé ge – az épí té szet min tá já ra igye ke zett tár sa dal mi lag (al ka lom sze rû -
en) hasz nos sá vál ni. Az orosz konst ruk ti vis ták ma ni fesz tu má ban azt ol vas suk: „va -
la mennyi meg szer ve zett al ko tás – ház, köl te mény vagy kép – hasz nos, cél sze rû tárgy,
amely az em be re ket nem el té rí ti az élet tõl, ha nem se gít an nak meg szer ve zé sé ben.”7

Má sod szor – és ez a fon to sabb – a mo nu men tá lis pro pa gan da le ni ni ter ve (és ha son -
ló kép pen a ké sõb bi sztá li nis ta kul tú ra) szá má ra a konst ruk ti viz mus ne ga tív ként mû -
kö dik: le gyõ zen dõ – és vé gül le gyõ zött – ha gyo mány ként.

A konst ruk ti viz mus ra és a funk ci o na liz mus ra alap já ban vé ve kár té kony és re ak -
ci ós mû vé sze ti ten den ci a ként te kin tet tek a har min cas évek ben, egy faj ta ál ru ha ként,
amely le he tõ vé te szi a koz mo po li tiz mus esz mé i nek be csem pé szé sét a szov jet em be -
rek tu da tá ba, amely tö ké le tes táp ta laj ként szol gál a de fe tis ta és ka pi tu lá ci ós ma ga -
tar tás mó dok ki sar ja dá sá hoz. A szo ci a lis ta re a liz mus nem sza kí tot ta meg az iro da lom
kap cso la ta it az épí té szet tel, de meg for dí tot ta je len tõ sé gük hi e rar chi á ját. A konst ruk -
ti viz mus ki vált ság ban ré sze sí tet te az épí té sze tet, hát tér be szo rít va az iro dal mat. A
hú szas évek mû vé sze té nek „a tár sa dal mi át ala ku lás esz kö zé nek” kel lett len nie,
amely tá mo gat ja az „új em ber” ki ala kí tá sát. Ezek nek az am bí ci ók nak még az év ti zed
vé gén ki fe je zést adott a VOPRA dek la rá ci ó ja, amely ben az épí té szek tõl meg kö ve te -
lik, hogy „a mun ka és az élet új for má i nak szer ve zõi” le gye nek. A szo ci a lis ta re a liz -
mus ke let ke zé sét egé szen más hely zet se gí ti elõ: a mun ka és az élet új for mái már lé -
tez nek; az új em ber, a szov jet em ber már meg for mált tá vált. A mû vé szet cél ja im már
azon vál to zá sok je len tõ sé gét hi va tott szem lél tet ni, ame lyek ép pen vég be men tek, és
ame lyek ha tá sa it le kell lep lez ni és el kell ter jesz te ni.8 Ez a hely zet az iro dal mat „a
mû vé szet élen já ró já vá” te szi, olyan te rü let té, amely nek a mû vé szi gya kor lat más tí -
pu sai kény te le nek alá ren del ni ma gu kat. A sztá li nis ta kul tú ra rend kí vü li mó don
„verbocentrikussá” vá lik.9

A szó do mi nan ci á ja a sztá li ni kul tú rá ban olyan ku ta tá si prob lé má kat szül, ame -
lyek – bi zo nyos le egy sze rû sí tés sel él ve – két szim met ri kus kér dés hez ve zet het nek el:
mi lyen uta kon lép kap cso lat ba a szo ci a lis ta re a liz mus épí té sze te a szó mû vé sze té vel;
és mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár az iro da lom hoz va ló kö ze le dés? A har ma dik itt ki -
raj zo ló dó kér dés az elõ zõ ket tõ derivációjából szár ma zik. A kér dést e fe je zet cí me jel -
zi,10 mely a sztá li niz mus nak (és kul tú rá já nak) az utó pi kus gon dol ko dás ha gyo má -
nyá hoz va ló vi szo nyá ra irá nyul.

A for du la tot, amely a szov jet épí té szet ben a hú szas és a har min cas évek for du ló -
ján ment vég be, meg gyõ zõ erõ vel fe je zi ki a moszk vai Szov je tek Pa lo tá ja ter vé nek
sor sa.11 A mun ka kez de ti sza ka sza még a ko ra mo dern épí té sze ti gon dol ko dás ra jel -12
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lem zõ fel fo gás je gyé ben te lik: min de nek elõtt ar ról van szó, hogy a ter ve zett épü let
for má já ról nem zet kö zi pá lyá zat volt hi va tott dön te ni.12 A ki írt pá lyá zat ról va ló dön -
tés a szov jet mû vé szet meg nyi tá sát je len tet te a nyu ga ti tren dek im port ja szá má ra (a
har min cas évek ben ez a szi tu á ció el kép zel he tet len volt), és egyút tal do ku men tál ta
an nak le he tõ sé gét, hogy a konst ruk ti viz mus alap el ve it és a funk ci o na liz mus esz mé -
it be ke be le zi a bol se vik ál lam esz té ti kai gon dol ko dá sa. A pá lyá zat ról egy olyan kor -
ban hoz tak vég le ges dön tést, ami kor a konst ruk ti vis ta gon dol ko dás mind an nak szi -
no ni má já vá vált, ami a mû vé szet ben kár té kony és kár ho zat ra ér de mes. A ki emelt ha -
gyo mány sze re pét a „be szé lõ épí té szet” irány mu ta tá sa töl töt te be. A Szovjetszkaja
Arhityektura is mer te tõ je ír ta 1931-ben: „A Szov je tek Pa lo tá ja és az azt kö rül ve võ tér
va la mennyi kom po zí ci ó já ban a köz pon ti prob lé ma épí té sze tünk nagy sá gá nak és a
mun kás osz tály ál tal ara tott gyõ ze lem je len tõ sé gé nek az épí té szet és a szob rá szat esz -
kö ze i vel tör té nõ ki fe je zé se volt.”13 A meg va ló sí tás ra ki vá lasz tott terv konk re ti zál ta a
leg tel je sebb mér ték ben az em lí tett tar tal mat: Bo risz Jofan, Vla gyi mir Gelfreich és
Vla gyi mir Scsuko al ko tá sa „be mu tat ja, hogy Le nin és Sztá lin mi ként ve zet te el a
szov jet nem ze tet a sza bad ság hoz és a bol dog ság hoz”; a pa lo ta „az Új Em ber ké pét
raj zol ja meg a szo ci a lis ta tár sa da lom ban”.14

A sztá li nis ta kul tú rá nak az architecture parlante ha gyo má nyá val va ló kap cso la -
tai ko ránt sem szo rít koz nak az egyes épü le tek alak já nak és dí szí té sé nek te rü le tén
hasz nált meg ol dá sok ra; e kap cso la tok a na gyobb lép té kû vál lal ko zá sok ban is meg -
tes te sül nek: ipa ri ob jek tu mok, köz le ke dé si út vo na lak, szo ci a lis ta vá ro sok ter ve i ben.
Vé gül a leg szé le sebb ská lán je lent kez nek: cse lek vé si ter vek ben, ame lyek „a ter mé -
szet le igá zá sá nak (meg sze lí dí té sé nek)” je gyé ben szü let nek. Így a sztá li nis ta esz té ti -
ka alap el ve i nek min ta sze rû meg va ló sí tá sa ként il lik el is mer ni „a kom mu niz mus ha -
tal mas épü le te it”, a Fe hér-ten gert a Bal ti-ten ger rel össze kö tõ Sztá lin-csa tor nát, a
Moszkva–Volga-csatornát, a dnye pe ri víz erõ mû vet, a há bo rú után épí tet tek kö zül a
Volga–Don-csatornát, a kuj bi se vi víz erõ mû vet vagy Kö zép-Ázsia ön tö zõ rend sze rét.
A leg fris sebb pél dát a Bajkál–Amur-vasútvonal (BAM) szol gál tat ja. Va la mennyi ob -
jek tum (összes sé gé ben cse kély vagy a ki adá sok hoz ké pest ele nyé szõ) gaz da sá gi je -
len tõ sé ge má sod la gos sá vált, hisz min de nek elõtt a pro pa gan da ha tás szá mí tott: a
kom mu niz mus ha tal mas épü le te i nek (ki vált képp a hidrotechnológiai fel épít mé -
nyek nek) az új idõk el jö ve tel ét kel lett szim bo li zál nia, azt a kor sza kot, amely ben a
ter mé szet erõi fe let ti ural mat el ért em ber a föl det az örök ké va ló bol dog ság ho ná vá
ala kít ja át.15

Az az épü let, amely nek egy szer re kel lett a kom mu nis ta ál lam ha tal mát és azt a
gon dos ko dást ki fe jez nie, amellyel az ál lam sa ját pol gá ra it ve szi kö rül, a moszk vai
föld alat ti vas út volt. A jel leg ze tes, A szov jet épí té szet leg ki vá lóbb mû vei cím mel el lá -
tott cikk ben ol vas suk a kö vet ke zõ ket: „A fõ vá ro si la kos ság élet kö rül mé nye i nek tö ké -
le te sí té sé ben óri á si sze re pet ma gá ra vál la ló moszk vai met ró épí té sze té ben Szov jet
Ál la munk szo ci a lis ta tar tal ma, a szov jet em ber rõl va ló nagy sztá li ni gon dos ko dás ki -
fe je zõ mó don tük rö zõ dik vissza. […] A moszk vai met ró pa zar, épí té sze ti szem pont -
ból ki vé te le sen vál to za tos épü le tei a szer zõk nek az öröm te li, de rûs han gu lat föld
alat ti meg te rem té sé re irá nyu ló kö zös tö rek vé sé vel van nak át itat va, és esz mei-mû vé -
szi tar tal muk ban meg fe lel nek a – kom mu niz must tény le ge sen meg al ko tó – szov jet
em be rek lel ki ar cu la tá nak.”16

Anders Åman sze rint a sztá li nis ta épí té szet szim bo li ká ja a 19. szá zad vá ros épí té -
sze ti kon cep ci ói ál tal tisz te let ben tar tott és meg szi lár dult ér ték hi e rar chi á ra ala poz,
de azt mó do sí tá sok nak ve ti alá. A szó ban for gó vál to zá sok leg szem be tû nõbb mó don
a 19. szá zad ban rep re zen ta tív nak szá mí tó vá ro si épü le tek tõl lát szat ra elég je len tõ sen
el tá vo lo dó ipa ri ob jek tu mok ki ala kí tá sá ban mu tat koz nak meg. A sztá li nis ta kul tú rá -
ban a gyár (min de nek elõtt az acél mû) a konst ruk ció és az azt öve zõ dí szí tés (a ka -
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puk, az osz lop csar nok ok, a szö kõ ku tak, a köz igaz ga tá si épü le tek im po ná ló hom lok -
za ta i nak) mo nu men ta li tá sa ál tal tük rö zi vissza az ér té kek új rend jét; an nak je lé vé vá -
lik, hogy az új tár sa da lom az erõt és az ener gi át be csü li a leg több re.17 A ne héz ipar a
sztá li niz mus ban a vi lág át ala kí tá sá nak, a ter mé szet le igá zá sá nak esz mé jét tes te sí ti
meg, amely a ter mé szet tör vé nye it az új em ber szük ség le te i nek és am bí ci ó i nak ren -
de li alá. A ko hók, a koksz üze mek, a bá nyák ból ki nyú ló tor nyok, a ké mé nyek so ka -
sá ga, a vil lany osz lop ok so ra a ren det, a fe gyel met és a cél sze rû sé get te szi lát ha tó vá.
Az ipa ri táj kép – a vo na lak jel leg ze tes kont raszt já val (füg gõ le ges-víz szin tes), a sí kok
szim met ri á já val, az ido mok har mó ni á já val – a tág sztá li nis ta re to ri ka egyik leg fon to -
sabb ele me.

Má sik fon tos ele mét a vá ros ké pe zi. A szo ci a lis ta vá ro sok re to ri ká ját a más mû -
vé sze tek re per to ár já ból át vett esz kö zök gaz da gít ják: mo nu men tá lis szob rok, em lék -
táb lák, dom bor mû vek, fres kók, fal bo rí tás ok, re li e fek, sõt még az „al kal mi épí té szet”18

al ko tó ele mei is se gít sé get nyúj ta nak – ve zé rek és él mun kás ok ha tal mas nagy sá gú
port réi, zász lók, áb rák, transz pa ren sek, pla ká tok, ma ket tek stb. Ezt a lajst ro mot nyel -
vi ele mek te szik tel jes sé: fel irat ok, jel sza vak, jel mon dat ok a kom mu niz mus tör vény -
ho zó inak idé ze te i vel. A szo ci a lis ta vá ros új el ne ve zé se min den olyan tar ta lom sze -
man ti kai köz pont já vá vá lik, ame lyet az kom mu ni kál ni hi va tott. A Szov jet unió tér ké -
pén a hú szas és a har min cas évek ben (de még ké sõbb is, a Brezsnyev-korszak vé gé -
ig) a for ra dal mi íté lõ szé ket meg örö kí tõ he lyek buk kan nak fel (Szverdlovszk,
Zinovjevszk, Trock, Sztá ling rád, Lu xem burg, Kalinin, Vorosilovgrád, En gels,
Zsdanov, ame lyek kö zött a leg né pe sebb cso port a na gyok leg na gyobb ja i nak ad ta meg
a tisz te le tet (Il jics, Iljicsevszk, Leninabad, Leninakán, Leningor, Le nin grád,
Leninogorszk, Leninszk, Leninszk-Kuznyeckij, Leninszkaja Szloboda, Leninszkij,
Leninszkoje, Uljanovka, Uljanovo, Uljanovszk, Uljanovszkoje). Az el sõ mun kás- és
pa raszt ál lam lét re ho zói kol ho zok szá za i nak és gyá rak tu cat ja i nak ne vé vel fe jez ték ki
hó do la tu kat. 1936-ban, Moszk vá ban Le nin ve ze ték ne vé nek véd nök sé ge alatt he lyez -
ték üzem be a föld alat ti vas utat.

Ide je vá la szol ni ar ra a kér dés re, hogy a sztá li nis ta épí té szet mi lyen mó don tel je -
sí tet te sa ját ide o ló gi ai kö te les sé ge it, és mi lyen ki fe je zõ esz kö zö ket al kal ma zott a mo -
nu men tá lis pro pa gan da prog ram ja. A mo nu men tá lis pro pa gan da ar ra ítél te tett, hogy
nyel vi üze ne tek kel mû köd jön együtt; az architecture parlante meg kö ve te li a szó ál -
tal va ló köz ve tí tést, vég sõ so ron függ az õt kí sé rõ és ma gya rá zó ver bá lis üze ne tek tõl.
Az architektonikus köz lés for dí tást, rész le te zést és idõn ként ki egé szí tést kí ván. Az
épí té sze ti idom vagy a kép sík ja rö vid éle tû narrációs le he tõ sé gek kel ren del ke zik;
épp ilyen sze gé nyes nek mu tat ko zik az a ké pes sé ge, hogy a fel épí tett fi lo zó fi ai tar tal -
ma kat vagy bo nyo lult ide o ló gi ai té te le ket ki fe jez ze. Az épí té szet „be szél”, de ezt
min de nek elõtt az iro da lom se gít sé gé vel te szi. Né ma ság gal fe nye get (iro dal mi) sza -
vak kí sé re te nél kül. „A kom mu niz mus nagy épít mé nyei” az iro dal mi üze ne tek kel va -
ló együtt mû kö dés nek kö szön he tõ en tesz nek szert je len tés re. A Sztá lin-csa tor na a
szov jet tár sa da lom nagy sá gát és a cso por tos mun ka ok ta tá si-ne ve lé si ér té két de -
monst rál ja, de ez tör té nik az azt meg örö kí tõ több tu cat iro dal mi szö veg ese té ben is,
ame lyek kö zött a Belomorszko-Baltijszkij Kanal imenyi Sztálina. Isztorija sztroityelszt-
va (A Fehér-tenger–Balti-tengeri Sztá lin-csa tor na. Az épít ke zés tör té ne te, 1934) fog -
lal ja el az el sõ he lyet. A több mint hat száz ol da las, ti zen öt te ma ti kus-prob lé ma köz -
pon tú rész be ta golt ki ad vány a pub li cisz ti ka és a szép iro da lom ha tá rán he lyez ke dik
el; az ék te len nagy sá gú kö tet nem csu pán az épít ke zés mû vé szi szem lél te té sét nyújt -
ja, de ide o lo gi kus is mer te tõ jét, tu dós ma gya rá za tát is, amely nél kül nem ért he tõ a
ha tal mas vál lal ko zás lé nye ge.19 Mi kor a nyolc va nas évek ele jén át ad ták a
Bajkál–Amur-vasútvonal el sõ sza ka szát, már ké szen volt a BAM – sztrojka veka
(BAM – a szá zad épít ke zé se, 1974) an to ló gia. A BAM azon be ru há zá sok hosszú so -14
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rát zár ta le, ame lyek nek pro pa gan da jel le get igye kez tek ad ni. A szi bé ri ai vas út vo nal -
ról szó ló ver sek, el be szé lé sek és tu dó sí tá sok ma az orosz szoc re ál hattyú da la i ként
hang za nak.20

II
Át lé pek len gyel föld re. An nak a kér dés nek a meg vi ta tá sa után, hogy mi ként mu -

tat ko zik meg a sztá li niz mus len gyel vál to za tá nak „verbocentrizmusa”, azon kö vet -
kez mé nyek tár gya lá sá ra té rek majd át, ame lye ket ez a ten den cia je len tett az iro da -
lom szá má ra. Azt, hogy a há bo rú utá ni kul tu rá lis át ala ku lás mi lyen bo nyo lult fo lya -
mat volt, szá mos kü lön fé le ku ta tá si pers pek tí vá ból ele mez ték, így töb bek közt ab ból
a szem pont ból, hogy a for má ló dó új esz té ti kai fo gal mak a két vi lág há bo rú kö zöt ti két
év ti zed tra dí ci ó já val és tá gabb ér te lem ben a 20. szá za di mû vé szet ká non ja i val mi -
lyen vi szony ban áll nak. A kér dés szak ér tõi kö zött egyet ér tés ural ko dik ab ban a vo -
nat ko zás ban, hogy köz vet le nül 1945 után az avant gárd alap el vei ja va részt meg õriz -
ték von ze re jü ket, leg alább is azok, ame lyek al kal mas nak bi zo nyul tak ar ra, hogy össz -
hang ba ke rül je nek az ál ta lá nos meg gyõ zõ dés sel, amely a tör té nel mi pil la nat je len tõ -
sé gét fel mér ve meg is mé tel he tet len esélyt kí nált a mû vé szek nek, hogy köz vet le nül
be kap cso lód ja nak az új va ló ság ki ala kí tá sá nak mun ká já ba. A még je len ték te len mér -
ték ben al kal ma zott mû vé szet eb ben az idõ szak ban szü le tõ vál to za ta az ad mi niszt ra -
tív irá nyí tás ha tó kö ré be tar to zott; a kom mu nis ta erõk („sze líd for ra da lom” név vel il -
le tett) kul túr po li ti ká ját ele in te az a to le ran cia jel le mez te, amely épp úgy me rí tett a
mû vé szi al ko tás au to nó mi á já nak fel fo gá sá ból, mint ab ból a hit bõl, hogy a sza bad ság
tel jes sé gé vel fel ru há zott al ko tók ma guk tól vál nak majd a gaz da sá gi-tár sa dal mi vál to -
zá sok tá mo ga tó i vá. Az idõ mú lá sá val a füg get len ség te rét fo ko za to san szû kebb re
szab ták, és az esz té ti ka és po li ti ka ügyei kö zöt ti ha tár egy re in kább el mo só dott.

Az, hogy a len gyel mû vé szet az ál la mo sí tás sza ka szá ba lé pett, je len tõs mér ték ben
le ve zet he tõ a Szov jet unió kul túr po li ti kai kur zu sá nak éle se dé sé bõl. En nek el sõ hír -
nö ke a le nin grá di mû vé sze ti kö zeg el le ni had já rat volt: a Zvezda és a Leningrád fo -
lyó ira to kat érõ tá ma dás 1946 au gusz tu sá ban gyor san vé get ve tett a há bo rú utá ni ol -
va dás alig né hány hó na pos idõ sza ká nak, és az ún. má so dik antiformalista kam pány
kez de tét je len tet te. Mi képp már meg ál la pí tot ták, ez „a »mûvészet a mûvészetért« je -
gyé ben a bur zsoá-arisz tok ra ta esztétizmus és a de ka den cia po zí ci ó i ban” ma ra dó al -
ko tó kat vet te cél ba.21 A l’art pour l’art for mu lá ja et tõl kezd ve az iro dal mi szö ve gek, a
szín há zi elõ adá sok és a ze ne mû vek leg szi go rúbb íté le te ként je lent meg. Szi no ni má -
já nak az „épí té szet az épí té sze tért” ki fe je zés bi zo nyult, amely nek ki kel lett fe jez nie
a szov jet épí té szet for ma liz mus és koz mo po li tiz mus esz méi mi at ti rom lott sá gát. A
szó ban for gó kam pány nem zet kö zi kö vet kez mé nyek kel járt – meg in dí tot ta ugyan is a
szoc re ál dokt rí na ex port ját a „blokk” egyes or szá ga i ba.

A szo ci a lis ta re a liz mus dokt rí ná ja (és len gyel vál to za ta, a socrealizm) he lyet biz -
to sí tott a nem or to dox vál to za tok, az en ge dé lye zett és el len õr zött más fé le ség szá má -
ra. Az el té rés en ge dé lye zé se mö gött a kom mu nis ta erõk leg kü lön fé lébb mo ti vá ci ói
áll hat tak (és áll tak is), leg gyak rab ban ugyan is ar ról volt szó, hogy ki sebb en ged mé -
nyek árán bõ vít sék az „úti tár sak” kö rét. A két ség be von ha tat lan ered mé nyek kel és
nem zet kö zi presz tízzsel ren del ke zõ idõ sebb nem ze dék al ko tói, akik nek te vé keny sé -
ge a há bo rú utá ni va ló ság ban az új be ren dez ke dés po li ti kai le gi ti má ci ó ját szol gál hat -
ta, kü lö nös tét ként sze re pel tek a játsz má ban. Az iro dal mi kö zeg kép vi se lõi kö zött a
más fé le ség jo gát töb bek kö zött Julian Przyboś, az épí té szek kö zött pe dig Szymon
Syrkus,22 Corbusier ta nít vá nya vív ta ki ma gá nak. A ki utalt en ge dély ter mé sze te sen
min den eset ben könnyen ér vé nyét veszt het te.

Az épí té szet tör té né szek a há bo rú után leg gyak rab ban két olyan épü le tet je löl nek
meg, ame lyek ter ve i ben mo dern irány za tok ta lál tak me ne dé ket, és ame lyek ke let ke -
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zé sét a funk ci o na liz mus esz mé jé nek re ak ti vá ló szán dé ka ve zé rel te. Mind két épü let
áru ház: a Zbigniew Ihnatowicz és Jerzy Romański ál tal 1951-ben ter ve zett var sói
Köz pon ti Áru ház (CDT, va gyis „cedet”), és Mark Leykam 1952-es mû ve, a poznańi
Nagy áru ház („okrąglak”). Mind két eset ben a konst ruk ti viz mus kom po zí ci ós alap el -
vei ol vas ha tó ak ki a ter vek bõl: a tech ni kai szem pont ok és a hasz ná la ti kö ve tel mé -
nyek meg ha tá ro zó mér ték ben dön töt tek az ob jek tum for má já ról. Mind két épü let jel -
le gét dön tõ en meg ha tá roz ta, hogy az alap szer ke zet és a funk ció ha tá ro zot tan ki fe je -
zõ dik a kül sõ sé gek ben, és olyan kor sze rû anya gok fel hasz ná lá sá val ké szült, mint az
acél, a be ton, az üveg.23 Mind két épü let ékes szó ló pél dá ja az „üveg épí té szet tel” va ló
mo dern va rázs lás nak. Az üveg bû vö le te egyéb ként nem csu pán a meg va ló sí tott ter -
vek ben je lent meg, de szá mos szó esett ró la az új Var só ké pé rõl foly ta tott élénk dis -
kur zus ban is. Üveg bõl épí tünk – hir de ti az egyik cikk cí me, amely ben a szer zõ ezt ír -
ja: „Az üveg a jö võ anya gá vá válik… Var só tel je sen új já é pül. Az egyik prob lé ma na -
gyon is ak tu á lis – ne ve ze te sen a vas úti fõ pá lya ud va ré. Va jon nem kel le ne meg koc -
káz tat ni, hogy ez az épü let üveg bõl épül jön fel? Az új pá lya ud vart kö rül ve võ ut cák
épü le te i nek kom po zí ci ó ja ki egyen sú lyo zot tá vál hat na a ha tal mas, mo nu men tá lis –
üveg bõl ké szült! – épü let sú lyos je len lé te ál tal.”24

A var sói „üveg há zak” tör té ne tét azért ér de mes fel idéz ni, mert rá vi lá gít ar ra, hogy
ép pen a ter vek össze ál lí tá sá nak pil la na ta és a meg va ló sí tá suk köz ti nem túl hosszú
idõ sza kaszt esz té ti kai ce zú ra szab dal ja szét, ha son la tos ah hoz, ame lyet a moszk vai
Szov je tek Pa lo tá ja el sõ, a konst ruk ti viz mus szel le mi sé gét hor do zó ter ve i nek el uta sí tá -
sa fe je zett ki. 1948-ban Ihnatowicz és Romański meg nye rik a „cedet” ter ve zé sé re ki írt
pá lyá za tot (a ter vet – ér de mes hoz zá ten ni – a Wrocławban, a Szewska és az Oławska ut -
ca sar kán a hú szas évek vé gén emelt Kameleon áru ház kom po zí ci ós alap el vei ins pi rál -
ták).25 Há rom év vel ké sõbb az épü le tet át ad ták, de csak ez után kö vet ke zett a ja va, a ter -
ve zõk fe jé re ugyan is dör ge del mek hul lot tak: a for ma liz mus, a „tech no ló gi ai fe ti siz -
mus”, az esz me nél kü li ség vád jai. Foly tak még az alap ki ásá sá nak mun ká la tai, ami kor
Edmund Goldzamt az Épí té szek Or szá gos Párt ér te kez le tén (1949. jú ni us 20–21.) fel -
leb be zett: „más fé le, új for má kat kel le ne ke res nünk – mind egy, hogy vas be ton ból, acél -
ból vagy tég lá ból ki nö võ ket –, for má kat, ame lyek meg fe lel nek épí té sze tünk szo ci a lis ta
tar tal má nak.”26 1951 ja nu ár já nak és feb ru ár já nak for du ló ján le zaj lott az Épí té sze ti Ter -
vek I. Or szá gos Be mu ta tó ja (ek kor vé gez ték a „cedet”-en az utol só si mí tá so kat), amely
újabb al kal mat szol gál ta tott ah hoz, hogy a konst ruk ti vis ta ten den ci ák kal szem be ni en -
ge dé keny ség vád ja it meg fo gal maz zák. Kri ti ká val fo gad ták töb bek kö zött a Nyu ga ti pá -
lya ud var ter vét is „me leg há zi, szi go rú an Corbusier ja vas la ta sze rin ti fel osz tást kö ve tõ
üveg fa la i val”. A be mu ta tón nem kí mél ték Mark Leykamot sem. A „Vá ro sok és Te le pü -
lé sek Épí té sze té ért” fe le lõs ve ze tõ atyai fi gyel mez te tés sel for dult az épí tész hez: „Bo -
csás sa meg ne kem Leykam elv társ, hogy ne vét azon elv tár sak cso port já nak szim bó lu -
ma ként hasz ná lom, akik nagy erõ fe szí té sek kö ze pet te ke re sik a ki utat a hely zet bõl, mi -
vel meg ér tet ték, hogy a nyu ga ti épí té szet koz mo po li tiz mu sa, amely ben fel nõt tek, hi ba,
sõt sa ját nem ze tünk vi szony la tá ban el kö ve tett bûn tett […] azon ban nem ké pe sek ezt
ma guk ra kény sze rí te ni, hogy meg sza ba dul ja nak el ért ered mé nye ik ko lon cá tól és ha tá -
ro zot tan új út ra lép je nek.”27

A „meg sza ba dul ni el ért ered mé nye ik ko lon cá tól” meg fo gal ma zás ra össz pon to sí tok,
amely ben az az írás tu dó kat óva in tõ fi gyel mez te tés ver vissz han got, ame lyet leg vi lá go -
sab ban Ma ja kovsz kij sza vai fe jez tek ki – „[meg ál lok,] da lom nak tor ká ra hág va”.28

1949 for du ló pont a há bo rú utá ni len gyel mû vé szet tör té ne té ben, ame lyet töb bek
kö zött az architecture parlante ha gyo má nyá nak új ra élesz té se és a „nem ze ti for ma”
esz mé jé nek fel fris sí té se je lez. Az a tö rek vés, amely a szob rá sza ti al ko tá so kat, a kép -
zõ mû vé sze ti kom po zí ci ó kat, a zöld te rü le tek terv raj zát az épí té szet tel egyez te ti
össze, an nak je gyé ben tel je se dett be, hogy a szo ci a lis ta vá ros esz mei tar tal ma it ol -16
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vas ha tó vá te gyék. Ez a ten den cia a Młynów és a Muranów la kó te lep ter ve i ben, a
Trasa W–Z (Kelet–nyugati össze kö tõ) és a ve le szom szé dos Mariensztat épí té sé nél,
kis sé ké sõbb a Marsalkovska La kó ne gyed (MDM) fel hú zá sá nál, va la mint az Al kot -
mány tér dí szí té sé nek ki ala kí tá sá nál al kal ma zott meg ol dá sok ban is meg ta lál ha tó.29

A var sói be szé lõ épü le tek lis tá ján kü lön le ges he lyet fog lal nak el a met ró ter vei, azé
a be ru há zá sé, amely a moszk vai föld alat ti vas út min tá já ra „az élet szo ci a lis ta rend -
szer be li örö mét” hi va tott de monst rál ni. A ter ve zett ál lo má sok ké pé nek le írá sát jel -
leg ze tes nyi lat ko zat elõz te meg: „Met rónk nak egy nagy kor szak szim bó lu má nak kell
len nie, ter mei és csar no kai bel se jén ke resz tül kell ki fe jez nie az ide o ló gi ai esz mét,
amely Marx, En gels, Le nin és Sztá lin ta ní tá sa i nak szel le mé ben fog ja fel ne vel ni a tö -
me ge ket, örök re em lé kez tet nie kell ar ra, ho gyan me ne kült meg a len gyel nem zet a
hit le riz mus ál tal va ló bi o ló gi ai meg sem mi sí tés tõl. Hang sú lyoz nia kell a Szov jet unió
és a Len gyel Nép köz tár sa ság örök ké va ló ba rát sá gát. A szo ci a lis ta met ró nem csu pán
óri á si köz le ke dé si rend szer […] de olyan al ko tás, amely ki fe je zi az élet szo ci a lis ta
rend szer be li örö mét.”30

Vissza té rek a ko ráb ban ki fej tett gon do lat hoz: a sztá li nis ta épí té szet az iro da lom
se gít sé gé vel „be szél”; az architecture parlante alap el vei a szo ci a lis ta vá ro sok ter ve -
zõi és az írók kö zös erõ fe szí té se ré vén vál nak va ló ra. Egy for mán nél kü löz he tet len
mind ket tõ: az épí té sze ti for ma há lá val tar to zik a szó ál ta li köz ve tí tés nek az esz mei
tar tal ma kért; a szo ci a lis ta re a liz mus az épí té szi és mér nö ki te vé keny sé get az írói cse -
lek vés sel kap csol ja össze. Az épí tész az író tól füg gött, és for dít va – ami a ter ve zõk
asz ta lán ke let ke zett, ar ról is dön tött, mi szü le tett az író asz ta lon. A szó ban for gó szo -
ros össze tar to zás fel cse rél he tõ sé get, vég sõ so ron azo nos sá got je lent. A szoc re ál ver -
sek ben lép ten-nyo mon ta lál koz ni a kõ mû ves ség és az írás kö zé tett egyen lõ ség jel lel.
Így van ez több tu cat töb bé vagy ke vés bé is mert köl tõ szö ve gé ben: „Le kell rak nunk
ma tá maszt és alap za tot / kõ mû ve sek ként, ha épí tik a há zat” (Jerzy Fickowski: Al ko -
tás); „Min den rím az épü lõ újért! / Hadd tor nyo sul ja nak a ver sek, akár az épü le tek”
(Ar nold Słucki: Vers a ha gyo mány ról); „Köl tõ nek s kõ mû ves nek a há bo rú szük ség te -
len, hisz mind ket te jük épít böl csen: / ver set az egyik, vi dá mat / a má sik – is ko lát
vagy szín há zat” (Konstanty Ildefons Gałczyński: A Pá ri zsi Bé ke kong resszus al kal má -
ból); „Kõ mû ves ka nál lal fegy ver zem fel ver se met, / mé rõ esz kö zök kel, épí té szek kör -
zõ i vel” (Jan Śpiewak: Ahol az em ber ser dül).31 Azon ban va la mennyi ü ket túl szár nyal -
ja egy már tel je sen el fe lej tett kõ mû ves-köl tõ, Włodzimierz Domeradzki: „El he lye zem
a fal ban a tég lá kat, / ezek kel írom ver se met / a ma gas fa la kon. / Ró lad, ó, sze re tett /
fõ vá ro som” (Az én vá ro som); „Ó, Var só, a kõ mû ves ka nál hang ján / kül döm kö szön -
tõ met Né ked” (Kö szön tés); „Kõ mû ves kí sé ri / a da lo kat” (Tég lák éne ke); „Éb red Var -
só, s az üze mek, is ko lák, / la kó te le pek ez rei, / me lye ket mun ká sok emel tek, / egy sze -
rû ek, mint ez a vers, mely kõ mû ves-kéz zel van ír va” (Mint ez a vers).32

Írás és kõ mû ves ség azo no sí tá sát két ség te le nül a „vi lág mint könyv” to po szá nak
sa já tos vál to za ta ként kell ér tel mez ni, amely a köz pon ti, jel ké pes áb rá zo lá sok egyi ke
ab ban az iro da lom ban, amely a Föld kö zi-ten ger kul tú rá já nak be fo lyá si öve ze té ben
ala kult ki. Az architecture parlante kon ven ci ó ja sze rint a vi lág fo gal ma olyan üze net -
ként, szö veg ként ele ve ne dik meg, amely nek tar tal ma feltárandó és meg fe le lõ mó don
ér tel me zen dõ. Az ilyen szö veg be zárt üze net je len tõ sé gé hez sem mi sem mér he tõ,
mi vel sem mi lyen más jel sze rû üze net nem ren del kez het a cím zet tek szé le sebb kö ré -
vel. A ter mé szet (de az em be ri ter mé kek) vi lá ga (is) olyan köz lés for ma, amely min -
den ki hez el jut, de ame lyet – nyil ván va ló an – nem min den ki ért meg. A szo ci a lis ta
vá ros könyv, mely nek tar tal ma va la mennyi la kos nak szól – nagy be tûs Könyv, dokt -
ri ner szö veg, olyan szent üze net, mely tu dós szö veg ma gya rá za tot és egy ön te tû vé
tett, tör vény be fog lalt ér tel me zést igé nyel. Az épí té sze ti for má ban rejt je le zett üze net
és a cím zett kö zött, aki hez az el jut, írás tu dók nak kell áll ni uk – pub li cis ták nak, mû -
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vé sze ti kri ti ku sok nak, írók nak. Nél kü lük az ál lam pol gár ok ta nács ta lan nak és el ve -
szett nek fog ják érez ni ma gu kat: a met ró val uta zók nem fog ják fel, hogy a meg ál ló for -
má ja és kép zõ mû vé sze ti dí szí té se „az élet szo ci a lis ta rend szer be li örö mét” fe je zi ki;
a hi va tal ban ügye i ket in té zõk nem ér tik meg, hogy bel se je a nyu ga lom ké pe, „amel-
lyel a szo ci a lis ta tár sa da lom ön tu da tos em be re te kint a jö võ be”;33 a gyár ba si e tõk
nem ér zik, hogy a lom bok kal tar kí tott épü le tek gaz da gon dí szí tett hom lok za tai a
min den na pi élet ügye i rõl va ló ál la mi gon dos ko dást tük rö zik vissza, és azt hi va tot tak
elõ idéz ni, hogy „az ott hon és a mun ka hely kö zött meg tett út egyút tal pi he nés és él -
ve zet le gyen”.34 Muranów la kó ja nem tud hat ta, hogy az újon nan emelt la kó te lep va -
la mi fé le könyv tár. De Andrzej Bra un ver se, a Muranówi ének meg vál toz tat ta a tömb -
há zak ké pét: 35

Blokk ja it emel te a nép a ro mon,
nap fény ben, vál lat a váll nak,
az ab lak sze mek ben öröm könnyek.
És e könyv tár ban õk ra gyo gón,
ki nyom tat va áll nak,
akár az élet raj zi köny vek.36

A la kó te lep ugyan a kor tár sak nak van „cí mez ve”, de a jö võ nem ze dé kek és más
nem ze tek kép vi se lõi szá má ra is üze ne tet kell köz ve tí te nie:

Mi képp az SzK(b)P re ánk bíz ta,
Pár tunk tól ta nul ja itt új ra meg új ra,
olasz, spa nyol, fran cia – mind:
ki e va ko ló ka na lak ha da ír ta
so ro kat ol vas sa majd fel gyúl va,
s re mé li: tör té nel münk reá te kint.37

Muranów „könyv tár”, „élet raj zi köny vek kel”, „a Párt fel gyúj tó lap ja i nak” so ra, a
Szov jet unió Kom mu nis ta (bol se vik) Párt ja tör té ne té nek len gyel ki adá sa. Mind a „ha -
za táj kép ének” leg na gyobb, mind a he lyi épít ke zé sek kis tér sé ge i nek leg ap róbb lép té -
kû ská lá ján le zaj lott vál to zá sok po é ti kai fo gal ma i ban a metaforizáció ha son ló mód -
ját ta lál juk meg. Az el sõ cso port ba tar to zó szö ve gek kö zül azok ra kí vá nok fi gyel met
for dí ta ni, ame lyek ben a topikus há ló a föld kö zi-ten ge ri kul tú ra nagy köny ve i re uta -
lást te võ cí mek ben elõ re meg mu tat ko zik – Mieczysław Jastrun Pél dá zat a gyü möl -
csök rõl, Jerzy Ficowski Ge ne zis cí mû mû vé re vagy Stanisław Ryszard Dobrowolski Új
eposz cí mû ver sé re gon do lok.38 Ezek kel az egy sé ge sí tõ, va gyis a leg na gyobb könyv
(„a ha za táj ké pe”) ér tel me zé sét köz ve tí tõ fo gal mak kal kell szem be he lyez ni azon ver -
sek tu cat ja it, me lyek a ki sebb kö te tek – gyá rak, vas út vo na lak, köz épü le tek és ha son -
lók – üze ne te it fej tik meg.

Csak a Wiosna sześciolatki (A hat éves terv ta va sza, 1951) egyik kö te té ben több tu -
cat ilyen mû vet ta lá lunk: Żyrardów – Piotrków, MDM, A żerani sze mély au tó gyár, A
„Częstochowa” Ko hó, A Dwory-i Ké mi ai Üzem, A gdańs ki ha jó gyár. A kö te tet az Éj sza -
kai el mél ke dé sek az Új Vi lág ról zár ja,39 amely ben a gyûj te mény ben vé gig ol va sott
épü let je lek leg fon to sab bi ka je le nik meg, ti. a párt szék ház:

Állsz. A gyep re ár nyék esett.
A fé nyes ab la kok ra né zel:
ott – tér ké pe és irány tû je
el jö ven dõ szép nap ja ink nak.4018
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Va la mennyi ed dig em lí tett vers ben (és más, nem csak po é ti kus mû vek szá za i ban)
a be szé lõ alany eh hez ha son ló stilizációjával ta lál ko zunk. Ko ránt sem meg fi gye lõ õ,
aki ar ra tö rek szik, hogy sza vak ba önt se a meg fi gyelt jel leg ze tes sé get, hogy a tér be li
konst ruk ció szá má ra iro dal mi meg fe le lõt ta lál jon; nem is köl tõ, aki – konst ruk ti vis -
ta mód ra – fel ve szi a ver senyt az épí tésszel,41 ha nem hermeneuta, a je len té sek spe -
ci a lis tá ja, az új ikonoszféra ka la u za. Ne hagy juk ma gun kat meg té vesz te ni A hat éves
terv ta va szá ból szár ma zó cí mek ál tal: a kö tet be il lesz té se a le író köl té szet (vagy po -
é ti kus ri port) ha gyo má nyá ba erõ sen vi tat ha tó, de leg alább is lé nyeg te len. Ne es sünk
bû vö let be A nép a bel vá ros ba lép ver set42 nyi tó „Nézd” szó val, mi vel „a ma kacs Párt
az áll vány za to kon” nem a na iv meg fi gye lõ nek, ha nem az írás tu dó nak je le nik meg. A
„Gyúl az osz tály harc / – a mi épü le tünk” mon dat ap po zí ci ó ja a vi lág ész le lé sé nek két
kü lön bö zõ mód ját üt köz te ti össze. Ha „a mi épü le tünk ben” meg akar juk kü lön böz -
tet ni a tar tal ma kat, me lye ket Adam Ważyk ver sé nek ala nya meg mu tat (osz tály harc
= épü let), nem tág ra nyílt sze mek re, ha nem alap ve tõ tu dás ra van szükség… és hit -
re. A tu dás és a hit te szi le he tõ vé Ważyk szá má ra, hogy az új va ló ság leg mé lyebb je -
len tés ré te ge i ig jus son el, és hogy a vá ro si táj kép ben, az épít ke zés ká o szá ban fel fe -
dez ze a kert vo ná sa it.

A fõ vá ros 1952-ben ki adott fény kép al bu má nak fe dõ lap ját két rajz dí szí ti. Jobb ol -
dal ról szi rén tû nik fel, aki nek ke zé ben a ha gyo má nyos att ri bú tu mok (kard és pajzs)
he lyett bé ke ga lamb és kõ mû ves ka nál van; bal ról a hát tér ben az egy re ala cso nyabb
épü le tek so ra fut vé gig, eme lõ da ruk ala ku la tá val és fa sor ral övez ve. Mind két áb rá zo -
lás szim bo li ká ját meg ma gya ráz za a ki adás kö zé pen el he lyez ke dõ cí me: Rośnie nowa
Warszawa (Épül/nõ az új Var só, 1952).43 A há bo rú utá ni idõ szak ban oly gyak ran le -
he tett ta lál koz ni ha son ló an hang zó ki fe je zé sek kel, hogy a metaforikájuk tel je sen el -
mo só dott, és az, ami nek va la mi kor a fris ses sé gé vel kel lett el káp ráz tat nia, má ra el csé -
pelt té vált. Az öt ve nes évek ver se i nek tu cat ja i ban ta lál ko zunk a „Var só nö vek szik”
for du lat tal. Egyéb ként nem csak ott és nem csak eb ben az egy alak ban, ha nem min -
den hol: az el be szé lé sek ben, tu dó sí tá sok ban, saj tó hí rek ben, po li ti ku sok be szé de i ben,
ver se nyek fel hí vá sa i ban, az él mun kás ok nyi lat ko za ta i ban egy aránt gyor san vissza -
tért a „fel nö võ fa lak”, a da ru-, áll vány zat- és „ké mény er dõk kel” bo rí tott tér, a vö rös
há zak kal „vi rág zó” föld, a fel vo nu lá so kon lo bo gó zász lók ké pé ben. A leg ap róbb két -
ség sem fér het hoz zá: a kert ben ta lál juk ma gun kat. Ważyk ver sé ben Var só „épül,
hogy be le nõ jön a szo ci a liz mus ba”; a vá ros köz pont ja új Ár ká dia vo ná sa it öl ti ma gá -
ra, azét a he lyét, ame lyet va la mi kor a Powązki rusz ti kus vi dé ké nek kel lett áb rá zol nia,
és amely ab ban a pil la nat ban vá lik va ló ság gá, mi kor „a kül vá ros ok ból a te rek re, / a
gyá rak ból a pa lo ták ba, / a nép a bel vá ros ba lép”.44

A kert te re min dig is moz gás ba len dí tet te a tár sa dal mat re for má lók kép ze le tét,
akik az em be ri sé get az „arany kor” el ve szett idõ sza ká hoz vissza ve ze tõ uta kat ke res -
ték. A 19. és a 20. szá zad ugyan is a kert ví zi ó já val köz ve tí tet te a tech no ló gi ai gyor -
su lást (a tech ni kai for ra dal mat) erõ sza ko san elõ se gí tõ, a ci vi li zá ci ós fej lõ dés esz mé -
jét iga zo ló új for mát. A 18. szá zad ban a kert a Ter mé szet egy da rab ját je len tet te,
amely meg ad ta ma gát az em be ri aka rat nak; egy faj ta híd fõ ként szol gált a ter mé szet
el foj tá sá ra irá nyu ló ak ci ó ban. A kö vet ke zõ év szá zad ban a mes ter sé ges, ra ci o ná lis
alap el vek sze rint el ren de zett és em be ri kéz ál tal meg for mált vi lág fel épí té sé nek ter -
ve az üveg ház (me leg ház) mo tí vu má ban ta lál ta meg szim bo li kus ki fe je zõ dé sét.
Charles Fourier fa lansz te re az üveg bõl épí tett pa lo ta for má ját volt hi va tott fel ven ni.
Az épü let szár nyak meg hosszab bí tá sá ban el fért vol na „az üveg te tõ vel fe dett, fû tött
té li kert (me leg ház), a sé ták és a pi he nés hely szí ne”.45 Mi kor Nyikolaj Csernisevszkij
meg pil lan tot ta a lon do ni Kris tály pa lo tát, nem ké tel ke dett, hogy a fourier-i jós lat iga -
zo lá sát ta lál ta meg ben ne. „Az egész épü let egy iga zi té li kert” – ír ta az orosz új sá gok
egyi ké nek kül dött tu dó sí tá sá ban.46 Né hány év vel ké sõbb, Mit te gyünk? cí mû re gé -
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nyé ben,47 vissza tér eh hez a kép hez, ar ra kény sze rít ve hõs nõ jét, hogy a Kris tály pa lo -
ta bol dog la kó i ról ál mod jon.

A mes ter sé ges kert, az üveg ku po lá val fe dett s így örök ké zöld kert – mint ha csak
a kom mu nis ta utó pia kvint esszen ci á ja vol na. Mind an nak, amit az ég haj lat és az év -
szak ok el le né re te nyész tet tek ki, amit a kol lek ti vi tás erõ fe szí té sé vel hív tak élet re, a
Föld új urá nak, az em ber nek a te rem tõ ere jét kel lett ki fe jez nie. A té len vi ru ló vi rá -
gok, a sark kör ön túl gyü möl csöt ho zó fák, a több szö rö sen ter mõ ve té sek egy má sik
me rész vál lal ko zás si ke rét jó sol ják meg: az új em ber ki ne ve lé sé nek ter vét. Míg az if -
jú köl tõ így írt: „Nos, ha a föld ki áll ta a pró bát, / majd az em ber is ki áll ja” (Andrzej
Bra un: Épül Nowa Hu ta),48 ad dig az idõ sebb át en ged te ma gát az ál mok nak: „Ki tud -
ja? Le het, hogy ha ma ro san / meg fog juk hosszab bí ta ni, / ahogy az al ma fa haj tá sa it
olt juk át, / az em be ri éle tet” (Mieczysław Jastrun: A Ma ja kovsz kij-ál lo más).49 A szoc -
re ál épí té szet nem ért he tõ meg anél kül, hogy te kin tet be ne ven nénk az imént meg -
je lölt kon tex tust. Ez te szi ol vas ha tó vá az alap el ve ket, ame lyek a var sói Kul túr pa lo ta
ter ve zõi szá má ra jó pél dá val jár tak elöl, és ma gya ráz za meg a sze re pet, ame lyet a fe -
dett me den cé nek és a té li kert nek kel lett ját sza nia az épü let szim bo li ká já ban. Az Al -
kot mány tér de ko rá ci ó já ban hor do zott je len tés (a szö kõ kút; Han na Żuławska „idil li -
kus” kép zõ mû vé sze ti kom po zí ci ói; a nö vé nyi-ál la ti mo tí vu mok a há zak dí szí té se i -
ben)50 nem hagy ja ma gát vé gig ol vas ni a sztá li nis ta kert utó pia fi gye lem be vé te le nél -
kül. A ra ci o ná li san meg szer ve zett, az em be rek nek en ge del mes ke dõ ter mé szet esz -
mé je nagy mér ték ben ke zes ke dik az öt ve nes évek ben ter ve zett park rend sze rek (a
Powiślén ta lál ha tó park Var só ban; a chorzówi park) for má já ért. Az új, nem csu pán a
két funk ció együtt élé sét re giszt rá ló, de az ér té kek új rend jét (elõbb az ok ta tás, utá na
a pi he nés) is nép sze rû sí tõ új meg ne ve zés – Kultúr- és Üdü lõ park – a zöld te rü le tek
ter ve zé sé nek új meg kö ze lí té sét vet te párt fo gás ba.

A hely: kert; az idõ: ta vasz – ez zel a for mu lá val il le ne le ír ni a kul tú ra sztá li nis ta
szö ve ge in ke resz tül lét re ho zott vi lág pa ra mé te re it. „El jön az örök ta vasz ide je” – ír -
ta Andrzej Bra un Hamarabb!… cí mû ver sé ben.51 Bra un a len gyel szoc re ál köl té szet
élen já ró vál lal ko zá sa, A hat éves terv ta va sza egyik szer zõ je. Ugyan eb bõl a gyûj te -
mény bõl szár maz nak Wiktor Woroszylski sza vai: „Ker té szek va gyunk va la há nyan”
(Mi).52 Ez a sor a sztá li niz mus szim bo li kus rend sze re szá má ra rend kí vül fon tos ala -
kot ve zet be, mely szá mos to váb bi iro dal mi el ne ve zés sel bír: „az új met ró épí tõ je”,
„Micsurinszk ál lo más” fel ügye lõ je (Ar nold Słucki: Fel szó la lá som a Bé ke kon fe ren ci -
án),53 „a vá ros elöl já ró ja” (Andrzej Mandalian: MDM), de a leg fen sé ge seb bet Jastrun
hasz nál ja a Pél dá zat a gyü möl csök rõl cí mû vers ben: „a lá zadt vé rû ker tész”. Ép pen
ez a „lá zadt vé rû ker tész”, ez az em ber, aki „nem vár a ter mé szet ke gyé re”,54 hoz za
lét re az új Ge ne zis köny vét, õ az, aki az Új eposzt ír ja. A 18. szá za di ker tek köz le mé -
nyek vol tak, ame lyek üze ne té ben az ak ko ri ant ro po ló gi ai gon dol ko dás do ku men tá -
ló dott. A leg lé nye ge sebb, a leg mé lyebb az em ber nek a Ter mé szet vi szo nyá ban el fog -
lalt he lyé re vo nat ko zó tar tal mak üze ne tei vol tak; ki fe jez ték a bol dog ság ról szõtt em -
be ri ál mo kat, an nak re mé nyét je len tet ték, hogy az egyén ba rát sá gos kör nye ze tet for -
mál va sa ját ma gá nak tö ké le te se dik, ami nek kö vet kez té ben az tán a tár sa da lom ide á -
li san meg szer ve zet té és hi ba nél kül mû kö dõ me cha niz mus sá vá lik.

A kert nyel ve nem so kat vál to zott at tól a pil la nat tól, mi dõn be ke rül tek szó tá rá ba
az „üveg há zak” és a „mi csu ri ni gyü möl csös ker tek”. A sztá li niz mus nem bú csú zik el
a vi lág nak ama lá to má sá tól, amely nek ki fe je zé sét a 18. szá zad ban – a kert el kép ze -
lé sén kí vül – a kép zõ mû vé szek és az épí té szek mû ve i nek is szol gál ni uk kel lett. Az
architecture parlante szoc re ál alap el vei nem vé let le nül el kö te le zet tek annyi ra az
esz té ti kai gon dol ko dás nak és a klasszi ciz mus meg ol dá sa i nak. A szo ci a lis ta re a liz -
mus klasszi cis ta el kö te le zett sé ge az iro dal mi mû faj ok te rü le tén is meg je le nik. Leg -
szem be tû nõbb mó don ab ban a nép sze rû ség ben, amely nek a le író köl te mény for má -20
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ja ör vend. A mo nu men tá lis pro pa gan da prog ram ja mód fe lett ke gyes nek mu tat ko zott
e be cses mû faj iránt: nem elég, hogy új ra élesz tet te, még meg is tisz tí tot ta és meg is
ne me sí tet te. Vissza ve zet te az élet be, az ere de ti, ké sõb bi el haj lá sok tól rom lat lan ál la -
po tá ba. „A le írás nél kü li le író köl te mény hez” (Ryszard Przybylski ki fe je zé se).

Ko ráb ban em lí tet tem, hogy A hat éves terv ta va szá nak, a len gyel szoc re ál min ta -
ter mé ké nek nincs túl sok kö ze a le író köl té szet ha gyo má nyá hoz. Most a le író köl te -
mény sztá li nis ta kul tú rá ban va ló nép sze rû sé gé rõl és ar ról az el sõ ren dû sze rep rõl be -
szé lek, ame lyet en nek a for má nak a mo nu men tá lis pro pa gan da prog ram já ban kel lett
ját sza nia. A két vé le ke dés köz ti lát szó la gos el lent mon dást Ryszard Przybylski meg -
idé zett for mu lá ja szá mol ja fel, amely hang sú lyoz za, hogy a klasszi cis ta le író köl te -
mény ben ko ránt sem sza vak kal tör té nõ le fes tés rõl, nem a lát ha tó iro dal mi meg fe le lõ -
jé nek a lét re ho zá sá ról van szó. „A köl te mény anya ga – ír ja Przybylski – nem a kert
va ló sá ga, ha nem a je lek ma gya rá za ta, ame lyek azt be töl tik.”55 Alina Witkowska pe -
dig hoz zá te szi: „A ter mé szet le írá sa i nak önál ló so dá sa egye ne sen an nak je lé vé vá lik,
hogy a le író köl te mény egye te mes vi lág né ze ti struk tú rá ja szét hul lott.”56 Trembecki
ver se i nek a le író köl té szet min tá já hoz va ló vi szo nyát mér le gel ve An na Nasiłowska
több szö rö sen fel ve ti a le ír ha tó ság ki ol tá sá nak kér dé sét a Powązkiban és a
Sofiówkaban, amely a narrációs ré te gük ki épü lé se árán kö vet ke zik be. „A le írás az
adott do log meg is me ré sé rõl szó ló el be szé lés ben ala kul át.” „A meg is me rés mû ve le -
te i nek szek ven ci á ja”, amely a köl te mé nyek kom po zí ci ós anya gát ké pe zi, a fabula-
ritás ele mét ve ze ti be a mû vek be. Az ilyen fa bu lá ban fon tos az episztemológiai
szem pont. Hi szen a köl te mény a meg is me rés idõ ben ki ter jedt te vé keny sé gét – a je -
lek ér tel me zé sét, „a kert ol va sá sát” – áb rá zol ja.57 Az il le tõ alany te vé keny sé gé nek
alap ve tõ, episztemológiai di men zi ó ja azon ban tel je sen konk rét ta lap zat tal ren del ke -
zik. Hogy vé gig ol vas has suk a ker tet, elõ ször vé gig kell jár ni az ös vé nye it, el kell jut -
ni va la mennyi hely re, meg kell lá to gat ni a leg el du got tabb zu ga it is. Egy szó val – sé -
tál ni egyet.

Ha gyom Trembecki köl te mé nye it, és vissza té rek A hat éves terv ta va szá hoz, hogy
még egy szer fel idéz zem Woroszylski Éj sza kai el mél ke dé sek az Új Vi lág ról cí mû ver -
sét, ez al ka lom mal azon ban az ele jét, amely a mû egé szé nek meg ér té se szem pont já -
ból fon tos mo tí vu mot, a sé tát ve ze ti be:

De rûs es té je a jú ni us nak.
Lan gyos szel lõ fúj a Powiślérõl.
Mész egye dül az ut cán – fá radt vagy.
Mennyi do log volt ma!58

A le író köl te mény nek ezt a mû fa ji vál to za tát úgy ne vez ném, hogy „sé ta az Új Vi -
lág ban”, amely an nak két meg kü lön böz te tõ je gyé re mu tat rá: ép pen az el ol va sott
könyv ren del ke zik arány lag kis mé re tek kel (ut ca), az ol va sás meg fe le lõ je pe dig a kó -
szá lás. A hat éves terv ta va szát Andrzej Mandalian ver se nyit ja, meg va ló sít va egy má -
sik mû fa ji vál to za tot, amely nek azt az el ne ve zést ad nám, hogy „uta zá sok Len gye lor -
szág ban”. A Ha zai táj kép59 – mert most er rõl a szö veg rõl van szó – a nagy könyv ol -
va sá sá ról me sél: a vers te ma ti kai anya gát „a Białystokból / a füst ter hes Ka to wi cé be”
ve ze tõ úton a vo nat ab la ká ból meg fi gyelt „Ha tal mas Épít ke zés áll vány za tai” je len tik.
Az „Új Vi lág ban va ló sé ta” és a „Len gye lor szág ban va ló uta zás” ké pe zik a szoc re ál
le író köl té szet két szár nyát, két olyan irányt je löl ve ki, ame lyek ben – a mo nu men tá -
lis pro pa gan da prog ram ja ál tal ki ala kí tott vi szo nyok kö zött – ki bon ta ko zik az iro da -
lom mû fa ji rend sze re. Ezt a vé le ményt han goz tat va nem aka rom azt su gall ni, hogy a
szo ci a lis ta re a liz mus ki me rült az em lí tett két for má ban, és azt még ke vés bé, hogy
szi go rú an tisz tel te az el kü lö nü lé sü ket. A for mai egy ön te tû ség és a mû fa ji vá lasz tó -
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vo na lak tisz ta sá ga nem en ged har mo ni zál ni a to ta li tás kö ve tel mé nyé vel, amely a ra -
di ká lis tár sa dal mi át ala ku lá sok idõ sza ká ban ke let ke zõ mû vé szet szá má ra annyi ra
fon tos. Ed dig is so kat ír tak már a szo ci a lis ta re a liz mus an ti nó mi á i ról és ben ne az el -
lent mon dó, egy mást köl csö nö sen meg kér dõ je le zõ és ha tá lyon kí vül he lye zõ – és vé -
gül az egész rend szer össze tart ha tó sá gát két ség be vo nó – sod rá sok együt tes je len lé -
té rõl. A sztá li nis ta kul tú ra – a leg tö mö reb ben meg ra gad va – coincidentia opposito-
rum. A hat éves terv ta va sza mint ha egy üveg len csé ben össz pon to sí ta ná ezt a sa já tos -
sá got, a rend szer min den szint jén le lep lez ve az el lent mon dást: sti lisz ti ka i lag (az el -
be szé lés-le írás for má já ban), a kom po zí ci ót te kint ve (a rá érõs sé ta és a vil lám gyors
uta zás mo tí vu ma it ve gyí tõ ver sek fa bu lá i ban), vé gül mû fa ji ér te lem ben (a kö tet épp -
úgy egy vers a „ta vasz ról”, mint a hat éves terv kü lön bö zõ be ru há zá sa i nak aján lott
mû vek cik lu sa).

Ha son ló el lent mon dá so kat ta lá lunk más mû vek ben. Ha A hat éves terv ta va szát a
köl té szet fabularizációjának tü ne te ként ke zel jük, ak kor Jerzy Pytlakowski Listy z
MDM (Le ve lek az MDM-bõl, 1952) cí mû kö te te egy bi zo nyos fo kig pár hu za mos je -
len sé get szem lél tet – az epi ka diszkurzívvá té te lét. Pytlakowski köny vét a le írás ele -
mé nek do mi nan ci á ját hir de tõ jegy zet nyit ja: „Ezen kar co la tok, rö vid el be szé lé sek,
ké pek és tu dó sí tá sok 1950 és 1952 kö zött ke let kez tek, az MDM-mel va ló köz vet len
ta lál ko zás ered mé nye ként.” De a va ló ság ban nem le írást ka punk, ha nem tu do má -
nyos dis kur zust, amely ab ban az elõ adás ban te tõ zik, amely nek cím zett jé vé „a gyö -
nyö rû, új Al kot mány té ren kel le mes sé tát té võ” gya lo gos nak és az „MDM la ká sa i ban
élõ bol dog la kók nak” kell vál ni uk. Mi te hát a Marsalkovszka La kó ne gyed? Min de -
nek elõtt az em be ri tu dat vál to zá sá nak, „az új, el jö ven dõ kor em be ré nek” meg te rem -
té sé hez ve ze tõ át ala ku lá sok do ku men tu ma: „Az MDM ezen vál to zá sok meg va ló su lá -
sá nak leg tar tó sabb ta nú je lei kö zül va ló, ugyan ak kor [...] tér kép és ka la uz azon az
úton, ame lyen e vál to zá sok vég be men tek, erõ fe szí té sek és fá ra do zá sok, bu ká sok és
si ke rek kö ze pet te.”60 Ugyan ilyen, a diszkurzivitás narrációs szö vet be va ló be ágya zá -
sá val kap cso la tos mû fa ji in ga do zá so kat le het ne meg fi gyel ni Jarosław Iwaszkiewicz
„a Kelet–nyugati összekötõ em be ré nek” szi lu ett jét meg raj zo ló el be szé lé sé ben és Ma -
ri an Bran dys Nowa Hu tá val fog lal ko zó re gé nyé ben – a vá ros sal, amely „min den
perc ben elõbb re ha lad: az épí tés ben és az új em ber ki ala kí tá sá ban”.61

A két em lí tett mû fa ji vál to zat elõ írá sa it meg va ló sí tó mû ve ket a moz gás ve szi
párt fo gás ba. Ezek a szö ve gek a szem lél te tett vál to zá sok di na mi ká ját for dít ják át a
fabuláris struk tú rá ba, amely ben a meg is me rés fo lya ma tá nak meg fe le lõ je az alany
tér be va ló át he lye zé se. Azon ban nem kell min dig így len nie. Lé te zik ugyan is az itt
tár gyalt le író ten den ci á nak olyan vál to za ta, ahol az alany szem lé lõ dõ ma ga tar tást
vesz fel. És moz du lat lan. A mû fa bu lá ja ek kor egye dül az épü let „ol va sá sá ra” irá -
nyul, iro dal mi anyag gá pe dig a vá ro si tér be mu ta tott rész le té be zárt szim bo li kus je -
len té sek ma gya rá zá sa és el mé lyí té se vá lik. Az ilyen kom po zí ci ós meg ol dás szol gá la -
tá ban az emblematikus köl té szet kon ven ci ó ja áll, ahol az iro dal mi szö veg vi lá gos
uta lást tesz a szim bo li kus as pek tus ból meg ra ga dott, rend sze rint meg fe le lõ fel irat tal
el lá tott, kép sze rû tar ta lom ra. Az épí té szet tel a leg szo ro sabb mó don össze kap csolt
szoc re ál jel ké pek gyak ran ép pen a vá ro sok, a ke rü le tek, az ut cák, a te rek vagy a kü -
lön ál ló épü le tek el ne ve zé se it te szik a ma gya rá zat ala nyá vá.

A kap cso lat gaz dag há ló za ta össze kö ti a sztá li nis ta épí té sze tet a szó mû vé sze té -
vel, de mi kor a do log a tisz tán nyel vi je len sé gek ol da lá ról mu tat ko zik meg, az iro da -
lom je len tés tu laj do ní tó funk ci ó ja leg szem be tû nõb ben azok ban a tö rek vé sek ben raj -
zo ló dik ki, hogy a tu laj don ne vek nek je len tést ad ja nak. A „be szé lõ” épü le tek és az ur -
ba nisz ti kai meg ol dá sok kü lön bö zõ jel rend sze re ket vesz nek igény be, ame lyek nél a
kom mu ni ká ci ós tar tal mak (ál ta lá ban leg lé nye ge sebb) ré sze az el ne ve zé sek re van
bíz va, mi vel az összes sé gé ben bo nyo lult ide o ló gi ai tar tal mak leg tö ké le te sebb köz ve -22
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tí té sét a nyel vi kód ga ran tál ja. A szo ci a lis ta vá ros szá má ra azon ban nem ele gen dõ
ter mé sze tes to po ní mi ai po ten ci ál ja. A tu laj don név nek, hogy a tan szol gá la tá ra le -
gyen, új je len tés re kell szert ten nie, amely nem a tör té ne ti ere de tet ve szi szám ba, ha -
nem meg fe lel az ide o ló gia adott pil la nat ban ér vé nyes ér tel me zé sé nek, és a meg va ló -
sult po li ti kai kur zus hoz van han gol va. Az el ne ve zé sek reszemantizációjának tö rek -
vé se it ép pen az emblematikus köl té szet szol gál ja.

A szó ban for gó tö rek vé sek kö zül a (kro no ló gi ai ér te lem ben is vett) el sõbb ség azo -
kat il le ti meg, ame lyek az „Új Vi lág ban” kon cent rá lód tak. Az Új Vi lág új já épí té se
egyi ke volt a há bo rú utá ni leg ko ráb bi épí té sze ti vál lal ko zá sok nak, amellyel kez det -
tõl fog va a név szó sze rin ti sé ge fe lé tar tó iro dal mi tö rek vé sek jár tak együtt. Ver sek tu -
cat ja i ban (ame lyek kö zül leg alább egy tu cat az ut ca ne vét is át ve ze ti a cí mé be) je le -
nik meg azo nos el kép ze lés: az Új Vi lág ban va ló mun ka a te rem tés ak tu sá ra adott vá -
lasz, a var sói kõ mû ves ke zé vel írott Ge ne zis köny ve. Az Új Vi lág dísz le té be elég ko -
rán be le kom po nál ták a Len gyel Egye sült Mun kás párt (LEMP) Köz pon ti Bi zott sá gá -
nak – Párt ház nak ne ve zett, az iro da lom ban azon ban „Kö zös Ház nak” ke resz telt – pa -
lo tá ját. Az épí té szet és az iro da lom együtt mû kö dé sé nek kö szön he tõ en még a fõ vá ros
ap ró szeg le té ben is va la mennyi la kó fel is mer het te az át ala ku lá sok szim bó lu mát,
ame lyek nek ré sze se, és íze lí tõt kap ha tott a bol dog ság ból, ame lyet a nem túl tá vo li
„hol nap” hoz el szá má ra. Az itt jel lem zett mû fa ji vál to za tot úgy le het ne ne vez ni,
hogy „ké pes lap egy szo ci a lis ta vá ros ból”.62 Ważyk ver sé nek cí me ki vé te le sen ta lá ló -
an fe je zi ki a mû faj lé nye gét: azon mû vek cso port já ról van szó, ame lyek az ikonikus
üze net be – a „kép be”, a „lát vány ba”, a „táj kép be” – zárt tar tal ma kat fej tik ki. Ugyan -
eb be a vál to zat ba il le nék be so rol ni az épí té sze ti (Stanisław Ryszard Dobrowolski: Az
Al kot mány tér; Bogusław Kogut: Le nin ma u zó le u ma elõtt; Jan Baranowicz: Di mit rov
ma u zó le u ma; Włodzimierz Słobodnik: Di mit rov ma u zó le u ma Szó fi á ban),63 a szob rá -
sza ti (Stanisław Wygodzki: A szov jet ka to na szob ra Ber lin ben; Mieczysław Jastrun: Em -
lék Poroninból; Jan Czarny: Dzerzsinszkij szob rá nak ava tá sán Al ma-Atá ban)64 vagy a
kép zõ mû vé sze ti (Antoni Słonimski: Az el nök port ré ja; Jan Baranowicz: Stalinogród)65

kom po zí ció ér tel mét ma gya rá zó ver se ket. A va la mi faj ta kép sze rû köz le mény össze -
fo nó dá sa az an nak je len té sét el be szé lõ nyel vi szö veg gel min de nütt fel buk kan.66

Össze fog la lom a gon do lat me ne tet: A szo ci a lis ta vá ros köz le ménnyé va ló át ala kí -
tá sa nyel vi üze ne tek köz ve tí té sé vel ment vég be. A mo nu men tá lis pro pa gan da prog -
ram ja szé les kör ben al kal maz ta az iro dal mat. Az iro da lom pe dig – új ra éleszt ve a
klasszi kus le író vers és az emblematikus köl té szet for má it – ido mult az épí té szet tel
va ló együtt mû kö dés hez. Ál ta lá no sab ban – vissza nyúlt az ekfrázis ha gyo má nyá hoz,
a le írás nak azt a tí pu sát ért ve ezen, amely a meg gyõ zés cél já nak a leg szi go rúbb mó -
don alá van ren del ve. A szó no ki ekfrázis – mint köz tu dott –  a docere-movere (ta ní -
tás-buz dí tás) pár ját el õbbre helyezte a delectare (gyö nyör köd te tés) el vé nél.67

III
He lyet te sít he ti-e te hát az épí té szet az iro dal mat? Eb ben a kér dés ben két egye di

prob lé mát kí vá nok össze kap csol ni. Elõ ször is azt, hogy va jon ab ban a kul tú rá ban,
amely ben új ra é led az architecture parlante esz mé je, bi zo nyos kor lá tok kö zé szo rul-e
(vagy el sze gé nye dik-e) az iro dal mi köz ve tí tés funk ci ó ja. Má sod szor pe dig azt, hogy
va jon a Kris tály pa lo ta, a kom mu nis ta utó pia köz pon ti al ko tó ré sze hagy ja-e ma gát
fel épí te ni a nem iro dal mi va ló ság ban.

Szá mom ra nyil ván va ló nak tû nik, hogy az el sõ kér dés re adott vá lasz: nem. A mo -
nu men tá lis pro pa gan da ter vét, amely nem hagy he lyet az iro da lom szá má ra, ki zá ró -
lag ott le het ered mé nye sen meg va ló sí ta ni, ahol az ke let ke zik, va gyis a mû vé szi fik -
ció vi lá gá ban, az utó pi kus Nap vá ros va ló sá gá ban. Le nin, ahogy Lunacsarszkijhoz
írott le ve lé nek idé zett rész le te is bi zo nyít ja, hagy ta ma gát el ra gad ni Campanella lá -
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to má sai ál tal. Ha son ló kép pen nem tu dott el len áll ni Csernisevszkij gon do la ta i nak
sem. An nak a ha tás nak az ere jé rõl, ame lyet Csernisevszkij mû ve gya ko rolt a bol se -
vik for ra da lom ve zé ré re, leg meg gyõ zõb ben az ta nús ko dik, hogy a re gény cí mé be fog -
lalt kér dés – Mit te gyünk? – meg is mét lõ dött a kom mu nis ta párt prog ram pont ja it vá -
zo ló vi tán. A kom mu niz mus esz mé je – mint lát ha tó – iro dal mi gyö ke rek kel ren del -
ke zett. Az erõ fe szí té sek és ál do za tok el le né re sem le he tett õket szét vá lasz ta ni so ha.
Azt, ami ter mé sze té bõl adó dó an iro dal mi, nem le he tett be le ol ta ni a mun kás ál lam
szür ke va ló sá gá nak ta la já ba. A Kris tály pa lo ta csu pán a fik ció vi lá gá ban épül he tett
fel. Meg tes te sí té sé nek épí té szek ál ta li kí sér le te ku darc ba ful ladt. A moszk vai Szov -
je tek Pa lo tá já nak ma már nyo ma sincs. De a vá gyó dás Ár ká dia iránt meg ma radt.

Danyi Gá bor for dí tása 
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