
A. FAGYEJEV: 

AZ IK OD ALMI ELMÉLET ÉS KRITIKA FELADATAI 
A szovjet i r o d a l o m egyik legnagyobb és vi lágszer te legnép-

sze rűbb mes t e r ének , a békéér t fo lyó harc egyik vezéra lak já -
n a k , a Szov je tún ió í rószövetsége fő t i t ká rának fen t i címen a 
Проблемы социалистического реализма (A szocialista rea l izmus 
problémái ) с. kö t e t bevezetéseként megjelent t a n u l m á n y á b ó l 
a d j u k itt az első rész t , amely e g y a r á n t tanulságos az i rodalom-
tö r t éne t kuta tó i , az i rodalmi neve lés kérdéseivel foglalkozók 
és az i rodalom m a i törekvései , a szocialista i r o d a l o m felada-
ta i , módszerei és p rob lémái i r án t é rdeklődök s z á m á r a . 

A szovjet irodalom-elmélet és kritika feladatait leg-
lényegesebb és legfontosabb pontjaikban kijelölték a Pár t 
Központi Bizottságának az irodalom és művészet kérdé-
seiben hozott határozatai és Zsdánov elvtársnak a Zvjezda 
és Leningrád c. folyóiratokról tar tot t beszámolója. 

Az a körülmény, hogy az elmúlt években а К . B. ha-
tározatáig nem jelent meg egyetlen kritikai munka sem, 
amely, ha mégoly távolról is, szemügyre vet te volna 
ugyanazokat a problémákat és kérdéseket, objektív és 
vitathatatlan bizonyítéka irodalmi kritikánk ki nem elé-
gítő állapotának. 

A krit ika elfelejtette, hogy éppen neki kell elsősor-
ban harcolnia az irodalom pártszerűségéért, ezért a nagy 
lenini alapelvért, amelyet Zsdánov elvtárs beszámolójá-
ban a legfontosabb adaléknak nevezett, amellyel Lenin 
az irodalommal foglalkozó tudományt gazdagította. 

Idézzük emlékezetünkbe Lenin zseniális kijelentéseit: 
„Az irodalomnak pártszerűvé kell válnia, A polgári 

erkölcs ellensúlyozására, a polgári vállalkozói, üzleti 
saj tó ellensúlyozására, a polgári irodalmi karrierizmus és 
individualizmus, az úri anarchizmus és a profi thajhá-
szás ellensúlyozására a szocialista proletariátusnak csata-
sorba kell állítania a pártirodalom elvét, ki kell építenie 
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és meg kell valósítania ezt az elvet a lehető legteljesebb 
és leghiánytalanabb formában. 

. Miben áll ez az elv, a pártirodalom elve? Nemcsak 
abban, hogy a szocialista proletariátus számára az iroda-
lom iigye nem lehet egyének vagy csoportok profitjának 
forrása, egyáltalán nem lehet a proletariátus egyetemes 
ügyétől független magánügy. Le a pártatlan írókkal! Le 
az Übermensch-írókkal! Az irodalmi munkának az egye-
temes proletármunka részévé kell lennie . . . " 

Fejlődésünk minden szakaszában tisztán kell látnia 
a kritikának mindenekelőtt e lenini elv ellenségeit, látnia 
kell azokat az ú j harci formákat, módszereket, amelyeket 
az ellenfél alkalmaz, az álcázásnak azokat a formáit, 
amelyekkel az ellenfél az irodalom terén a lenini elv elleni 
harcát leplezi és szembe kell szállnia az ellenféllel. 

Hogy az utóbbi évek kritikája alig folytatta a harcot 
az irodalom pártszerűségéért, hogy nem fejtette ki ezt az 
elvet az irodalmi processzus minden oldalának elemzé-
sén, abban, hogy a kritika nem leplezte le annak a leni-
nizmussal szemben ellenséges elvnek álteoretikusait és 
hiperpraktikusait, hogy az irodalomnak nincs köze a po-
litikához, a „tiszta művészet", a „l'art pour l 'art" elvé-
nek embereit — ez a mi irodalmi kritikánk gyöngesége. 

Az irodalom sohasem volt apolitikus — sem a múlt-
ban, sem a jelenben. Az apolitikusság elmélete — pol-
gári képmutatás és álcázás. 

Lenin azt mondta: „Társadalomban élni és a társa-
dalomtól függetlennek lenni nem lehet. A polgári író, mű-
vész, színésznő szabadsága csak leplezett (vagy képmu-
tatóan álcázott) függés a pénzeszsáktól, a megvásárlástól, 
a kitartottságtől." 

A nemesi vagy polgári író is mindig tagadott vagy 
állított valamit, de ha az apolitikusság álarcával takarta 
magát (mintha semmit sem állítana és nem tagadna, ha-
nem csak konstatálna), akkor képmutatóskodott. 

El lehet képzelni, milyen óriási lehetőségek és per-
spektívák társulnak föl a pártos szabad szovjet irodalom 
előtt, ha a régi irodalom, a kizsákmányoló társadalom 
viszonyai közt, el nem múló világirodalmi értékeket hoz-
hatott létre. 

„Ha a feudális rend, aztán meg a polgárság a maguk 
virágkorában olyan művészetet és irodalmat hozhattak 
létre, amelyek helyeselték az ú j társadalmi rend keletkezé-
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sét, magasztalták virágzását, akkor nekünk, az új , szocia-
lista társadalomnak, amely magában viseli mindannak 
a megtestesítését, ami az emberi civilizációban és kultú-
rában a legjobb, annál inkább feladatunk a világ leg-
haladóbb irodalmának megteremtése, amely messze maga 
mögött hagyja a régi idők alkotó munkájának legkiválóbb 
mesterműveit." (Zsdánov) 

Zsdánov elvtárs itt felvetette a mi szovjet irodalmunk 
történelmi missziójának kérdését. Nagyon fontos, hogy 
mégtaláljuk azt a legfontosabb láncszemet az irodalmi 
alkotásban, amelybe nekünk, a szovjet irodalom munká-
sainak bele kell kapaszkodnunk, hogy a szovjet irodal-
mat világtörténelmi jelentőségre emelhessük. 

Ez a leglényegesebb és legfontosabb, döntő láncszem 
a mi szovjet emberünknek és erkölcsi tulajdonságainak 
egész teljességélben és erejében való bemutatása. 

„Persze, a mi irodalmunknak, — mondja Zsdánov 
elvtárs — amely magásabbrendű társadalmat tükröz 
vissza, mint amilyen bármely polgári demokratikus társa-
dalom, sokszorosan magasabbrendű kultúrát, mint amilyen 
a polgári kultúra, megvan arra a joga, hogy másokat új, 
egyetemes emberi erkölcsre tanítson. Hol találtok olyan 
népet és olyan országot, mint nálunk? Hol találtok oly 
nagyszerű emberi tulajdonságokat, mint, amilyeneket a 
mi szovjet népünk a Nagy Honvédő Háborúban mutatott 
és amelyeket naponta mutat a munka terén, áttérve a 
békés fejlődésre és a gazdaság és kultúra építésére. Né-
pünk napról-napra magasabbra és magasabbra emelke-
dik. Ma nem vagyunk azok, akik tegnap voltunk, és hol-
nap nem leszünk azok, akik ma, voltunk. Nem azok az 
oroszok vagyunk már, akik 1917-ig voltunk, sem a mi 
Oroszországunk nem az már, sem ai mi jellemünk nem 
az már. Együtt változtunk és nőttünk fel azokkal a nagy-
szerű átalakulásokkal, amelyek gyökeresen megváltoztat-
ták országunk arculatát." 

És tovább: „Megmutatni a szovjet emberek e nagy-
szerű vonásait, megmutatni népünket nemcsak mai nap-
jában, hanem bepillantani a holnapjába is, segíteni fény-
szóróval megvilágítani az utat előre — ez a feladata min-
den lelkiismeretes szovjet írónak. Az író nem kulloghat az 
események mögött, a nép élenjáró soraiban kell haladnia, 
megmutatnia a népnek fejlődése útját. Az írónak a szo-
cialista realizimus módszerétől vezettetve magát, lelkiisme-
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retesen és figyelmesen tanulmányozva a mi valóságun-
kat, igyekezve mélyebben behatolni fejlődésünk folyama-
tainak lényegébe, nevelnie kell és szellemileg fel kell 
fegyvereznie a népet. Kiemelve a szovjet ember legjobb 
érzelmeit és tulajdonságait, feltárva előtte holnapi nap-
ját, ugyanakkor meg kell mutatnunk a mi embereinknek, 
milyeneknek nem szabad lenniük, ostoroznunk kell a teg-
nap csökevényeit, azokat a csökevényeket, amelyek aka-
dályozzák a szovjet embereket abban, hogy előrehalad-
janak." 

Zsdánov elvtársnak ezekben a nyilatkozataiban ki 
van fejtve a szocialista realizmus egész programmja, 
amelyről nagyon-nagyon sokat kell elmélkednie a mi kri-
tikánknak. Be kell mutatnunk a mi emberünket az igaz-
sághoz híven és olyannak kell mutatnunk, amilyennek 
lennie kell, meg kell világítanunk a holnapját. 

Ez arra kötelez minket, hogy gondolkodjunk arról a 
szocialista realizmushoz hozzátartozó forradalmi-roman-
tikus elemről, amely nélkül nincs szocialista realizmus. 
Másfelől Zsdánov elvtárs hangsúlyozza, liogy ez a forra-
dalmi-romantikus elem nem gondolható el a nélkül, hogy 
kritikát ne gyakoroljunk minden régivel, megcsontosodot-
taJ szemben. E nélkül ugyancsak nem lehet meg a szocia-
lista realizmus. Az az ember, aki valamely eszményért 
ha,reol és maga elé állítja, természetesen a legaktívabb 
módon és legélesebben bírá l ja mindazt, ami eszménye el-
érésében akadályozza, 

Úffy tűnik nekem, hogy irodalomtudományunkban 
nem dolgoztuk ki eléggé a szocialista realizmus forra-
dalmi-romantikus elemének kérdését. Megpróbálom min-
denekelőtt meghatározni, mit érthetünk forradalmi ro-
mantikán. 

Ismeretes, hogy van a romantizmusnak és a romanti-
kának sok régi, iskolás, professzori meghatározása. 
Fogyatékosságuk az, hogy teljesen különböző jelensége-
ket össze akarnak fogni. Nyilvánvaló, hogy akkor talá-
lunk rá a helyes útra, ha a forradalmi romantikáról való 
fogalmunk alapjává Lenin ismeretes kijelentéseit tesz-
sziik, amelyeket „Mi a teendő" c. munkájában mondott 
az álmodozás kérdéséről. Lenin elvtárs, mint ismeretes, 
Piszarjev megállapításait idézi: „Álmom elébevághat az 
események természetes menetének vagy teljesen félre-
csaphat, oda, ahová az események semmiféle természetes 
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menete soha el nem juthat. Az első esetben az álom sem-
miféle kárt nem okoz, sőt támogathatja és erősítheti a 
dolgozó ember energ iá já t . . . Ha aizi ember teljesen meg 
volna fosztva attól a képességtől, hogy ilyenképen álmodoz-
zon, ha nem tudna néha előrerohanni és képzeletével tel-
jes, bevégzett képben szemlélni ugyanazt az alkotást, 
amely csak kezd a keze alatt formálódni, akkor teljesség-
gel el sem tudom képzelni, miféle buzdítások bírhatnák 
az embert arra, hogy elvállaljon és véghezvigyen széles-
körű és megerőltető feladatokat a művészet, a tudomány 
és a gyakorlati élet t e r én . . . " 

A továbbiakban idézi Lenin Piszarjev nyilatkozatá-
nak azt a helyét, ahol rámutat, hogy az álom hasznos t ha 
„az álmodozó személy komolyan hisz álmában, figyelme-
sen nézi az életet, meggyőződéseit összeveti légváraival 
és általában jó lelkiismerettel dolgozik ábrándja meg-
valósításán. Ha van valami kapcsolat ábránd és élet közt, 
akkor minden rendben van . . . " 

Nyilvánvaló, hogy irodalmunkra alkalmazva hozzá 
kell tennünk, hogy ami hasznos és szükséges — „az álom" 
— a művészi alkotásban eleven kép alakjában, egy olyan 
ember képében mutatkozik, aki az ú j társadalmi erkölcs 
elvének a hordozója. 

Éppen azért, mert mi egy olyan társadalom képvi-
selői vagyunk, amelyben a művész szubjektív vágyai 
egybeesnek a társadalmi fejlődés objektív menetével, ta-
lálhatunk a reális valóságban eleven embereket, akik az 
ú j erkölcsi elv hordozói. 

Azt kérdezhetik: lehet-e igazán olyannak feltüntetni 
az élő emberi jellemet, „amilyen", s ugyanakkor olyan-
nak, „amilyennek lenni kell'"? Persze. Ez nemcsak nem 
gyöngíti a realizmus erejét, sőt ez, az igazi realizmus. 
Az életet forradalmi fejlődésében kell felfogni. Felhozok 
egy példát a természet köréből. Az alma, melyet kertben 
termelnek, még hozzá olyan kertben, amilyen a Micsuriné 
— ez az alma olyan, „amilyen", s ugyanakkor olyan, 
„amilyennek lennie kell". Ez az alma jobban kifejezi az 
alma lényegét, mint az erdő vad gyümölcse. 

így vagyunk a szocialista realizmussal is. 
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