
A szovjet kultúra októbertől napjainkig
A Szovjetunióban az elmúlt hét évtized alatt szorosan összekapcsolódott a szo-
cializmus és a kultúra. Visszatekintve pontosabban látni azokat a kétségtelen
eredményeket és hibákat, amelyek ezt az utat kísérték. A forradalom előtt,
1917-ben úgy vélték, hogy az európai országrészen 270, az ázsiai távoli határ-
körzetekben. .. 4600 évre van szükség ahhoz, hogy megtanítsák írni-olvasni az
analfabéta Oroszországot. A szocialista forradalom két évtized alatt felszámolta
az írástudatlanságot.

Sok népnek és nemzetiségnek nem volt saját ábécéje, sem hivatásos művé-
szete. A forradalom, előtti Oroszországban 13 nyelven adtak ki irodalmat. Csu-
pán 9 népnek voltak hivatásos színházi együttesei, amelyek anyanyelvükön ját-
szottak. Október után 50 nép írásbeliségét teremtettük meg. Ma a Szovjetunió-
ban 89 nyelven jelentetnek meg szépirodalmat és 47 nyelven játszanak a szín-
házak. Kazahsztánban például a forradalom előtt egyáltalán nem. volt színház,
ma 36 hivatásos együttes tart előadásokat. A forradalom előtt az észteknek el-
képzelésük sem volt például az üzbég, a tadzsikoknak a grúz kultúráról. Ma
minden nemzeti művészet saját forrásai mellett mások szellemi kincseiből is
merít.

Az októberi forradalom életre hívta az új típusú, szocialista orientációjú,
más világnézetű művészt. Minden rendű és rangú vezető odafigyel a művész
értelmiség szavára. Presztízse hallatlanul megnőtt és tovább növekszik, különö-
sen érezhető ez ma, az átalakítás időszakában, amikor mind aktívabb szerepet
játszanak az írók, a filmesek, a színházművészek.

Sokszor mondogatják még ma is, hogy a néptömegek képtelenek eljutni a
magasrendű művészetig, így az úgynevezett tömegeknek szánt kultúra számuk-
ra a lehető legjobb. Az októberi forradalom bebizonyította a borúlátóknak,
hogy az egyszerű nép is képes befogadni a bonyolult művészetet, az igazi iro-
dalmat, a komoly zenét.

Jellemző, hogy 1918-ban, az ellenforradalommal vívott élethalálharc idején,
az éhség és a pusztulás közepette a számárai — ma kujbisevi nyomdában adták
ki Dante Üj élet című önéletírásának orosz fordítását. John Reed amerikai új-
ságíró megjegyezte, hogy az új Oroszországban olyan szenvedéllyel vetik ma-
gukat az emberek a nyomtatott betűre, ahogy a száraz homok beissza a vizet.
Nem véletlen, hogy a Szovjetunió ma világelső a színházlátogatások, és a kon-
vert hallgatóság számát tekintve.

A szocialista forradalom egyértelművé tette, miként értékeli a szellemi
örökséget, amikor elsőként létrehozta a múlt emlékeinek állami védelmi rend-
szerét. A világon először a Szovjetunióban jelent meg a védett műemlékövezet
és a szabályozott beépítésű körzet. Lenin maga rendkívül nagy figyelmet fordí-
tott erre és sokat tett a műemlékvédelemért. Különféle balos csoportok a hatá-
rozatok ellenére sok palotát és templomot leromboltak és történtek hasonló
cselekedetek a sztálini személyi kultusz idején, sőt ma is vannak ennek jelei.
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De most nem olyan könnyű akár egy kisebb értéket képviselő épületet le-
bontani, mert az emberek megakadályozzák. A nyilvánosság minden bizonnyal
segít megoldani ezt a problémát.

A kulturális átalakítás velejárója, hogy megváltozott a légkör a művészet-
ben, kisebb lett a bürokrácia, több az alkotószellem és kevesebb az önbiztosítás.
A kultúra új megközelítése tovább fejleszti a lenini kulturális elveket, amelyek
a további demokratizálódáson alapulnak és már hoztak is kezdeti eredményeket.

GAVRIIL PETROSZJAN

Az átalakítás értünk van
Gyakorlatilag nincs senki a Szovjetunióban, aki közömbösen szemlélné a társa-
dalomban végbemenő változásokat. Ezt bizonyítja többek között az újságok napi
postája. Különböző életkorú, különböző társadalmi rétegeket, szakmákat kép-
viselő emberek írnak. Leveleikből kiérződik a nagy érdeklődés az átalakítás
iránt, és az is, hogy tudják, milyen óriási feladatokat kell még végrehajtani.

Az Izvesztyija című lap például az idei év első öt hónapjában több mint
175 ezer levelet kapott, vagyis 30 ezerrel többet, mint az előző év hasonló idő-
szakában. De nem is a mennyiségi többlet a lényeg. A levelek kritikai hangja
élesebbé vált, a levélírók ma nyíltabban szólnak a társadalmi problémákról.

Idézzünk röviden a lapok napi postájából:

„Harminchat évig dolgoztam egy üzemben. Tudom, milyen nehéz rendbe-
hozni a dolgokat még egy műhelyben is — írja egy munkás. I. Novikov, Ukraj-
nából, a Zaporozsi-területről. — Hatalmas ország a miénk, és nem olyan egy-
szerű mindent új módon átalakítani. De kivétel nélkül, mindenki legyen meg-
győződve arról, hogy az átalakítás, az igazságosság, a nyíltság, a demokrácia
győzni fog".

,,Igazán elfog a keserűség, amikor hallom, hogy egyesek azt hangoztatják:
a mi társadalmunk nem lehet meg sztálini politika nélkül — írja L. Molasvili
archeológus a grúziai Kvareliból. — Meg kell tenni mindent, amíg nem késő,
hogy ez az állítás ne igazolódjék be — és véghez kell vinni az átalakítást. Más
kiút nincs. Most az kell, hogy váll váll mellett, mindenki összefogjon, mint ti-
zenhétben vagy negyvenegyben..."

,,Sajnos, egyelőre kevesen értik meg az átalakítás értelmét a maga teljes
mélységében. De ezen nincs mit csodálkozni. A hosszan elhúzódó ,,tél" után nem
lehet elvárni, hogy az „olvadás" gyorsan beálljon az emberek gondolkodásmód-
jába — írja Litvániából V. Brikovskis, „egy őszintén hívő katolikus", ahogy le-
velében önmagáról ír. M. Gorbacsovhoz fordul a következő szavakkal: „ön,
természetesen ateista, de ettől függetlenül, az ön tettei és megnyilvánulásai
bizonyítják hogy egyes hívőknek tanulniuk kell öntől. Tudjon róla, hogy én
minden vasárnap 9-től 13 óráig a templomban vagyok és majd imádkozni fogok
önért és családjáért".
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