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SZÉPIÍRÁS

A belső táj költője:

Olga Szedakova
Olga Szedakova (1949) költői pályája az 1970-es évek elején indult.
Versei szamizdatban terjedtek, mivel nem volt hajlandó elfogadni
a hivatalos irodalmi kánont, és nem volt kedve beállni a szovjet
költők népes táborába. A moszkvai underground ismert alakja lett,
Venyegyikt Jerofejev, a 70-es évek szamizdat-kultuszregénye, a
Moszkva-Petuski szerzőjének szűk baráti köréhez tartozott. [ero
fejev, aki szívesen mitologizálta környezetét, Szedakovának az
"eszelős költőnő" szerepét osztot ta ki. Igazi felfedezője azonban
Szergej Averincev, a neves ku ltúrtör ténész és bizantinológus vo lt,
akit főképp versei szellemisége, me tafizikai mélysége, kultúrtörté
neti gazdagsága ragadott meg. Szedakova italianista, Dan te és Pet
rarca kiváló fordítója . Közel áll hozzá a katolicizmus (ebben első

sorban Vjacseszlav Ivanov, a 20. századelő filológus-költője hagyo
mányát követi), kü1önösen a középkori katolikus misztika és a
modern katolikus költészet.

Szed akova költeményeit már a 80-as években lefordították né
metre, angoIra és franciára, nyugati kritikusai kiemelték, hogy
versei mentesek mindenfajta ideológiától, szinte "egzisztenciál
filozófiai gyakorlatok" (Joachim Sartorius), alaphelyzetüket az
ember magára maradottságának bizonyossága határozza meg.
Ez az alaphelyzet ugyanakkor utat nyit egy másfajta költői meg
ismeréshez, egy "új metafizikai érzékenységet" tükröző versbe
szédhez. Szedakova művei hazájában csak az 1990-es évek elejé
től jelenhettek meg, összegyűjtött versei kötetét 1994-ben adták
ki Moszkvában, amely tartalmazta A költészet dicsérete círnű

esszé-ciklusát is. Szedakova aránylag keveset publikál, oroszor
szági, nyugat-európai és amerikai egyetemeken ok tat, továbbra
is foglalkozik műfordítással.

A költészet dicsérete című esszé-fűzér - a cím sugalmazta köl
tői hitvallás mellett - pé ldaképei, Dante, Petrarca, Rilke és
Mandelstam "esztétikai személyiségét" elemzi. Az "esztétikai
személyiség" Szedakova szerint nem az egyes költő, hanem a
költészet vívmánya, vagyis azt fejezi ki, hogya szerző személye
a műalkotás törvényeinek rendelődik alá . Ily módon a versekben
az "önkifejezés" helyett a "bennünket körülvevő világ érzékeny
rezonőre" szólal meg. Az "objektív lír ának" ez a megfogalmazá
sa több 20. századi költő ars poetica-jával rokonítható, ugyanak-
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kor Szedakova költészetének megkülönböztető jegye, hogy
verseiben rilkei mintára megjelenik a "belső táj", amelyben
egyszerre valósul meg a lírai én ön feltárulkozása és őrikorlátozá

sa. Szedakova a rilkei belső tájról a következőket írja. ". ..olyan
táj, ahol nem válik el az ég a hegyektől és a magasba meredő

falaktól, a víz a kőtől, a fent a lenttől, és nem választható külön
az Isten sem az iránta való sóvárgástól, amely valóban e köze
tek, hegygerincek, fák, portálok és emberi mozdulatok kötő

anyaga ... "
Szedakova belső tája gyakran a bibliai táj. Átértelmezi az ó

és újszövetségi történeteket, azonosul az egyes alakokkal, mikőz

ben a lélek drámáját tárgyiasítja. Modern legendákat ír, ilyen pél
dául A tékozló fiú futása és az Utolsó vacsora című vers is. Ebben az
objektív lírában a tárgyaknak mindenek előtt az a funkciójuk,
hogya "szellem titkát" közvetítsék; a képeken átszűrődő átlelke
sített anyag a fény és a sötétség örök küzdelmét hivatott megörö
kíteni. Szedakova verseiben a "mélyvilággal" és a "fénnyel" tör
ténő érintkezés, a lent és fent közötti örök mozgás közepette zaj
lik az individuum drámája, amely egyben az igazi megismerést
is jelenti, hiszen ebben a küzdelemben tárul fel a személyiség
metafizikai magva. Szedakova lírája tehát modern értelemben
vett metafizikai költészet, amely ritkaságnak számít a mai orosz
irodalomban. Viszont folytonosságot teremt nem csak a 20. szá
zadelő költészete, hanem vallásbölcselete (Szolovjov, Florenszkij,
Bergyajev, Sesztov) örökségével is.

Olga Szedakova néhány verse magyarul először a Jelenkor
1996. áprilisi számában jelent meg, Baka István fordításában;
1999 tavaszán közölte három versét a Parnasszus című költészeti
folyóirat (a fordító: Halasi Zoltán); a Magyar Könyvklub által
200l-ben kiadott Orosz költóK antológiájaban a költönö négy verse
szerepel. A költészet dicsérete esszé-ciklus részletei fordításomban
a Tiszatáj 1998/2-es számában jelentek meg.
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