
„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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gei, belül pedig a polgárháború és a
pusztulás emésztette. Lenin akkor is
teljesen nyíltan beszélt a bürokráciá-
ról, a vesztegetésről> a spekulációról,
és ezzel megfosztotta ellenfeleinket
ezektől az érvektől. Ma, amikor álla-
munk a világ egyik nagyhatalma,
még kevésbé kell tartanunk az ön-
kritikától.

A szembenállásnak van egy másik
formája, amely társadalmunk több
rétegének passzivitásával magyaráz-
ható. Nincs károsabb annál, amikor
mindenki egyformán szavaz, mintha
tehetetlenségből tenné. Az ilyen for-
mális szavazás aztán akarva-akarat-
lanul az egységesen elfogadott hatá-
rozatok szabotálásába fordul.

A nyilvánosság természetesen nem
lehet öncél, nem válhat olyan embe-
rek eszközévé, akiknek nincs mit
mondaniuk. Az értelmetlenül fecse-
gő semmitmondásnak nem vagyok
híve. Azt a nyilvánosságot becsülöm,
ami cselekvési energiává válik.

— Nem gondolja, hogy a Szovjet-
unióban ma lanyhult az érdeklődés a
költészet iránt?

— Nem hiszem. A gyenge verseket
nem olvassák és annyi vers ,,nem
szól semmiről"', úgy is mondhatom —
„ritmusos makulatúra" csupán.

Néha rám hivatkoznakt lám, Jev-
tusenko is abbahagyta a versírást. De
én nem azért írok prózát, forgatok
filmet, mert csökken az érdeklődés a
költészet iránt, hanem az önkifejezés
vágyától vezéreltetve. Egyaránt meg-
vannak az előnyei a versnek, a pró-
zának és a filmnek.

— Nemrég olvasta fel közönség
előtt új elbeszélőkölteményét Há-
zunkba nézve címmel. Közéleti töl-
tésű poéma ez, de van olyan véle-
mény is, hogy ön túlságosan is nyíl-
tan feltárja magánéletét.

— Az elbeszélőköltemény még
nincs kész. Azért olvastam fel, mert
érdekel a közönség reagálása. Lehet,
hogy sok sort kihúzok még belőle.
Én nem "szeretem, ha egy költő csak
a mások leleplezésében bátor. A vi-
lág könyörtelen elemzését mindig
önmagunkon kell kezdeni. Ehhez na-
gyobb bátorság kell, mint például a
vesztegetők leleplezéséhez.

A költőnek fel kell készülnie arra,
hogy a gyónásért adóznia kell. De
kell-e önvallomás? Szerintem igen.
Ügy gondolom, hogy az emberiség
átformálását annak első sejtjével, a
családdal kell kezdeni. Mielőtt az
emberiségről beszélünk, nem haszno-
sabb-e egy konkrét emberről, gond-
jairól_ köztük magánéleti problémái
ról beszélni? A költő nem állhat oda
mentori pózban okítva, hogyan lehet
boldoggá tenni az életet. Hiszen ezt
maga sem tudja. Csak saját sorsai
elemezve képes önnön hibáin keresz
tül valamire megtanítani másokat.
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Ha például a költő válásának tra
gikus történetéről szól, az okulásul
szolgálhat sok házasulandónak és
amolyan láthatatlan segítségül szol-
gálhat.

A Santiago galambja című elbeszé-
lőkölteményemben szó van az ön-
gyilkosságról. A teremből, ahol a
poémát felolvastam, olyan megjegy-
zést kaptam: „Hogy lehet ilyet írni?
Az öngyilkosságról nem meditálnak,
azt vagy végrehajtják, vagy hallgat-
nak róla". Én azonban nem húztam
ki ezeket a sorokat. Miután a poéma
megjelent több európai nyelven,
mintegy 300 levelet kaptam különbö-
ző országokból, amelyekben azt ír-
ták, hogy vallomásom és a chilei kis-
fiú, Enrique öngyilkosságát olvasva
letettek arról, hogy önkezükkel ves-
senek véget életüknek. Az elbeszélő-
költemény mondanivalója az, hogy
az öngyilkosság nemcsak egy ember
életének kioltása, hanem egyidejűleg
önnön tehetségünk megölése, sőt azo-
ké is, akik felneveltek, ez minden
emberbe vetett remény meggyilko-
lása.

— Ön sok országban, köztük az
Egyesült Államokban járt. Mennyire
ismerik ott a szovjet irodalmat?

— Az Egyesült Államokban jól is-
merik a szovjet költészetet. Könyves-
boltokban láttam Voznyeszenszkij,
Ahmadulina meg a magam köteteit.
A közelmúltban jelent meg — nagy
késéssel Jurij Trifonov Az öreg című
regénye. Meggyőződésem, hogy az
amerikaiaknak nincs módjuk megis-
merni az irodalom segítségével a
szovjet ember arculatát. Az amerikai
kiadók rendszerint üzleti okokra hi-
vatkoznak: „Nálunk — úgymond —
nincs igény az Önök irodalmára". De
hogy lehet meghatározni az igényt
vagy annak hiányát, ha egyszerűen
nem fordítják le a könyveket? Ez
bűvös kör.

Néhány évvel ezelőtt zajlott le az
amerikai és a szovjet kiadók találko-
zója, ahol megállapodtak, hogy meg-
jelentetik a XX. századi amerikai és
szovjet klasszikusok sorozatát. A
szovjet kiadók állták szavukat, az
amerikaiak sajnos nem. Ahhoz, hogy
népeink jobban megismerjék egy-
mást, bővíteni kell a filmcserét is. A
film gonosz varázsló is, jó tündér is
lehet. Amerikában sajnos nem kevés
film terjeszt hazugságot a Szovjet-
unióról és népéről. A filmvásznon
nem látni pozitív szovjet embert. Az
Egyesült Államokban is van igazi,
erőteljes filmművészet és az alkotá-
sok cseréje egyaránt hasznos lenne a
költészetben, a zenében, és a színház-
művészetben is.

VLAGYIMIR VOLKOV

Parasztasszony 1960.
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