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az ételeket, kifelé szaladva, 
s ő bólintott. Mindig csak annyira 
döntötték meg, hogy le ne essen, 
figyeltem őket. Éjfél volt, Pityu 
pezsgőt ivott az öreggel. Nem ittam, 
ők nem unszoltak, legföljebb nevettek: 
Rendőr?... apám, mesélhetnék neked. 
De nem meséltek, odaült a bőgős, 
hogy elfogyjon a pezsgő, kis cigány, 
aranyfogakkal, szomorú kezekkel. 
Most már villámlott, ó szegény anyám, 
ha tudnád, hol az autód, bőrüléses, 
valódi bőrüléses új Peugeot, 
és zuhogott, na legalább lemossa 
a rovarokat. Fölálltam, kimentem.
Az ablaktörlő most se működött.

Andrej Zorin

BARKOV ÉS A BARKOV-KÖLTÉSZET
Pór Judit fordítása

Kevés írónak jutott osztályrészéül, hogy 
fogalommá váljék a neve. Az egész nagy 
orosz irodalomban csak néhány írónak si
került nevével gyarapítania anyanyelve 
szókincsét. Az örökké csúfondáros törté
nelem e kevesek közé vonta Iván Barko- 
vot, időrend és betűrend szerint egyaránt 
a második helyre, Avvakum után.

Az is hozzájárul a helyzet komikumá
hoz, hogy Barkovról mindenki hallott, de 
senki se olvasta, sőt, sok magabiztos ítél
kező kétségtelenül nem Barkov tollából 
származó művekre alapozza véleményét. 
Mihail Romm, a rendező elmondja em
lékirataiban, hogyan járatta a bolondját 
Eisenstein a harmincas évek derekán 
Sumjackijjal, a moziminiszterrel: közölte, 
hogy szeretné filmre vinni „a kevéssé is

mert orosz klasszikus”, Barkov LUKÁ-ját. 
Luka vezetéknevét gondosan elhallgatta.

Egy Csulaki nevű író nemrégiben 
fennköltcímű (LE A KÉPMUTATÁSSAL) cik
kében azt írta: „Régtől fogva él egy nagysze
rűirodalom, amely nemcsak használja, hanem 
kedveli is a trágár szavakat. Itt van mindjárt 
Iván Barkov, híres LUKA MUGYISCSEV-éw/ 
[...] Cenzúra már nincs Oroszországban, Bar- 
kovot mégse adták ki. Ki kell adni. Mint a 
Nyikolaj Nyikolajevics című mai név
telen remekművet is, amelyet mellesleg 
Aleskovszkijnák tulajdonítanak." Persze a 
Luka éppannyira Barkov műve, ameny- 
nyire névtelen remekmű a híres elbeszé
lés, amelyet Aleskovszkij sohase tagadott 
meg. Ahogyan minden művelt olvasó 
előtt nyilvánvaló volt, de Taranovszkij be
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is bizonyította nemrégiben, az elbeszélő 
költeményt már Puskin után írták.

De nemcsak a szakramentális LUKÁ-ról 
van szó. Külföldön szintén Barkov neve 
alatt adták ki A CÁRNŐ SZÓRAKOZÁSA és a 
PROV Fomics című pornográf elbeszélő 
költeményeket, amelyek nyilvánvalóan 
már a mi századunkban születtek. A XIX. 
és XX. században másolt, Barkovnak 
tulajdonított szövegeknek valóban se 
szeri, se száma. A költő neve elszakadt va
lódi műveitől, s csaknem olyan illetlen 
lett, mint amilyenek a hozzá fűződő szö
vegek.

„Nem is tudom, hogyan idézzem 
Barkovot illedelmesen, 
hisz fennhangon még a nevét sem 
mondhatom én ki, nem merem.”

A Puskin-rögtönzés első két sora, Anna 
Kern tanúsága szerint, Puskin barátjáról, 
Dmitrij Barkovról szól, de a harmadik és 
negyedik nyilvánvalóan híres névroko
nára céloz. A hagyományosan Puskinnak 
tulajdonított BARKOV ÁRNYÁ-ban az illet
len költemény ősapja a maga módján Pri- 
aposz isten szerepét játssza el, megjelenik 
a szenvedő hősnek férfiúsága nehéz hely
zeteiben, s ennek fejében azt kívánja, 
hogy imádkozzon hozzá, és dicsőítse. 
Meglehet, ezzel a mitológiai színezettel 
függ össze Puskinnak az az érzése, hogy 
Barkov nevét nem lehet kiejteni: „Hogy ki 
volt az, kimondjam, /Kinek fél füzete/ Abban 
a régi korban /  Csak vele lett tele?” -  mondja 
a KISVÁROS, elősorolva a szerzőket, akik
nek „művei megvetik a nyomdát”. Érdekes, 
hogy később a kéziratos versek nagy ré
szét ha nem a Barkov, akkor a Puskin 
számlájára írták, őt is ugyanolyan mitoló
giai szereppel ruházzák fel. A tömegtu

datban élő Puskin-képhez kétségkívül 
hozzátartozik a túlfűtött nemiség.

A XVIII. SZ.-I OROSZ ÍRÓK TÁRA első 
kötetében, Sztyepanov szócikkében lé
nyegében minden benne van, amit ma a 
tudomány tud az igazi Barkovról: Iván 
Barkov 1732-ben született, az Alekszandr 
Nyevszkij papi szemináriumban tanult, 
majd a pétervári tudományos akadémia 
egyetemén, onnan 1751-ben kizárták, 
mivel részegeskedett és duhajkodott, tes
ti fenyítésben is részesült ezekért a vét
keiért. Ezután szedő lett az akadémiai 
nyomdában, másoló a tudományos aka
démia kancelláriájában, részben ő másol
ta Lomonoszov kéziratait, s ellátta az aka
démiai fordító tisztét is. 1766-ban elbo
csátották, és két év múlva -  erről az időről 
nincsenek adataink -  meghalt.

Barkov rendkívül sokat dolgozott ki
nyomtatásra szánt műveken, különösen a 
hatvanas években. Ebben az időben jó  
néhány kötetet szerkesztett, fordításokat, 
történelmi kompilációkat, „alkalmi” ki
adványokat készített. Ő készítette el Can- 
temir SZATÍRÁI-nak első orosz nyelvű ki
adását, a maga fordításában Horatius 
SzATÍRÁI-t, Phaedrus verses meséit, Dio- 
nisius ál-Cato KÉTSOROSAI-t, amelyek a 
maguk korában igen magas verstechni
kai szinten álltak.

De Barkov örökségének oroszlánré
sze, az, ami ilyen furcsa módon halhatat
lanná tette, mégiscsak az illetlen költésze
te. Máig se tudunk mindent róla.

„Nem maradt fenn Barkov-kéúrat. Sok 
könyvtár kéziratosztálya őriz másolatokat, 
többségükben a XIX. sz. első feléből. Általában 
Leányjáték címmel gyűjtötték egybe őket” -  
írta Makogonyenko az egyetlen cikkben, 
amely a szovjet rendszerben Barkovról és 
köréről megjelent.


