
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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„Meggyőződésem, hogy napjainkban most már megvannak a feltételek,
hogy kíméletlenül harcoljunk a protekcionizmus minden megnyilvánulási for-
mája ellen — írja A. Szmickij Kijevből. — Gondolom, az SZKP KB és a Szov-
jetunió Minisztertanácsának a feladata lesz, hogy megfelelő határozatot hozzon
ebben a kérdésben".

A moszkvai A. Uszkov arra hívja fel a figyelmet, hogy a jogalkotás fejlő-
dése nem mindig tart lépést az átalakítás menetével. „Javasolom, vizsgálják
meg, hogy milyen jogokat garantálnak azoknak, akik végrehajtják az átalakí-
tást és hozzanak döntéseket is e jogok gyakorlati alkalmazására".

Természetesen a szerkesztőségekbe érkező leveleket nem tekinthetjük a
közvélemény valósághű tükrének, de jelentős mértékben segítenek tájékozódni
arról, hogy manapság miként vélekednek, mit gondolnaki mit szeretnének or-
szágunkban az emberek milliói, mi a véleményük a dolgok állásáról.

Meglehetősen, átfogó képet rajzol elénk egy moszkvai levélíró, G. Karpicse-
va asszony levele:

„Mostanában izgalmasabb az élet. Egyre inkább felismerjük, hogy közünk
van az ország ügyeihez, és nem nézhetjük közömbösen a végbemenő változáso-
kat — írja. — Hogyan értelmezzük mi az átalakítást? Üj módon, és teljes fele-
lősséggel, lelkiismerettel kell dolgoznunk. Harcolnunk kell azok ellen, akik nem
akarnak szakítani a régi megszokásokkal. Feltámadt bennünk a vágy, hogy job-
ban átgondoljuk a dolgokat, nagyobb lett az érdeklődés az országban végbeme-
nő események iránt Egyre jobban megértjük, hogy az átalakítás — miértünk
van, hogy az életünk jobbá váljék. Tehát több erőt kell adni a munkába. Száz-
szorosán megtérül majd..."

Nyitott társadalmat kell teremtenünk
Beszélgetés jevgenyij Jevtusenkoval

— Hogyan tekint ön a Szovjetunió-
ban most folyó demokratizálási fo-
lyamatra, a nyíltság megszilárdulásá-
ra és miben látja azok nehézségeit?

— A dolog azért bonyolult, mert
nem mindenki támogatja ezt a folya-
matot. Mert a nyíltság mindenekelőtt
nyílt verseny, amelyben minden, ami
tehetséges, élenjáró, magálól értető-
dően legyőzi azt, ami harmadrendű,
megcsontosodott és zavarja előrelé-
pésünket. Érthető, hogy ellenzik a
nyíltságot és az egész átalakítást a

tehetségtelen emberek, akik érdem-
telenül foglalnak el magas tisztsége-
ket. Ez a tiltakozás szerintem nem
annyira ideológiai, mint — hogy úgy
mondjam — biológiai jellegű, és nem
kell rá tekintettel lennünk.

A nyugati rendszerekkel ellentét-
ben valóban nyitott társadalmat, iga-
zi és nem látszat-demokráciát kell
teremtenünk. Ehhez le kell küzdeni
a különféle formákban jelentkező
ellenállást. De gondoljunk csak az
elmúlt nehéz időkre, amikor a fiatal
szovjet államot körbevették ellensé-
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