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L D

Stasys Krasauskas,
avagy a fekete-fehér generáció jelképei

Stasys Krasauskas a modern litván kultúra egyik legendája. Napjainkban
ez a szó sajnos erősen leértékelődö: legendáknak kiáltják ki a popegyüt-
teseket, a populáris kultúra ikonjait, és még ki tudja, mi mindent. Ám Kra-
sauskasra ez a szó kiválóan illik.

Az én nemzedékemnek Krasauskast nem volt alkalma élőben látni –
de rendszeresen hallouk emlegetni a nevét, rajongtak érte szüleink és ta-
náraink. Felmerül a kérdés, milyen az a korszak és milyen az a generáció,
amelynek ez az egyedi tehetségű grafikus a jelképévé vált? Hiszen alko-
tói portréjára nehéz, talán lehetetlen is olyan címkéket ragasztani, mint
„szovjet művész” vagy „Szovjet-Litvánia művésze”. Egyszerűen nagy mű-
vészként emelkedik ki, aki túllépe a totalitárius állam normatív esztétiká-
ján.

Ez a sokféle tehetséggel, különleges zenei érzékkel, harmonikusmozdu-
latokkal, testi szépséggel megáldo ember, híres úszó, vízilabdázó és újító
szellemű grafikus a reneszánsz univerzális művészére emlékeztet, aki tö-
kéletesen megértee nemcsak a fény és árnyék váltakozásának, az erotiká-
nak, a kéznek, a szemnek, a mosolynak, a találkozó pillantásnak a titkát,
hanem az emberi test szépségét is. Idegen tőle a csúf és a torz esztétikája,
amely elválaszthatatlan a . század második felétől. Egyúal emlékeztet
a romantikus lázadókra, a kiváló úszó és költő George Gordon Byronra és
Edgar Allen Poe-ra. Minden bizonnyal mély összefüggés van a spontán és
egyedi tehetséget követelő művészet és az olyan egyénre szabo sportág,
mint az úszás közö, ahol az ember egyedül van önmagával és a természet
elemeivel.
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Stasys Krasauskas ahhoz a nemzedékhez tartozo, amely JustinasMar-
cinkevičiust,¹ Algimantas Baltakist,² Alfonsas Maldonist³ és Mykolas Sluc-
kist⁴ adta Litvániának. Krasauskas egyúal elválaszthatatlan a Neringától
is, aól a vilniusi kávéháztól, amelyet annyira szerete a kor értelmisé-
ge, a bohémek és máskéntgondolkodók, amely nélkül nem lehet elképzelni
Tomas Venclovát⁵ és Bronys Savukynast,⁶ és amelyet Joszif Brodszkij cso-
dálatos Litván divertimentójában megénekelt. A Neringa egyúal közel-
múltunk politikai történetének egy fejezete is : a szovjet máskéntgondolko-
dóknak, a KGB besúgóinak, a kémeknek, az elégedetlenkedő művészeknek,
a bohémeknek – és az alternatív fantáziának a helye.

Az utókor – év távlatából hajlamos fekete-fehér generációnak te-
kinteni a hatvanas évekművészeit. Nemcsak azért, mert a fekete-fehér Kra-
sauskasnak a grafikáit idézi, amelyet áthat a tökéletes rajztenika és a vo-
nal szépsége, hanem azért is, mert a visszapillantók alig látnak élénkebb
színeket, nem is beszélve az árnyalatokról és nüánszokról. Sok kortársunk

¹ JustinasMarcinkevičius (–) : litván költő, drámaíró, műfordító.  és 
közö a litván írószövetség alelnöke. Az – közö működő litván füg-
getlenségi mozgalom, a Sąjūdis egyik kezdeményezője. Műveiben elsősorban
a nemzeti tematika érvényesül. Magyarul megjelent kötetei : Táj, látomással,
Három dráma. (I és a továbbiakban a litván életrajzi adatatok a fordítótól
származnak.)

² Algimantas Baltakis (–) : litván költő, kritikus, műfordító. Fordítoa Rozs-
gyesztvenszkij és Jevtusenko műveit is.

³ Alfonsas Maldonis (–) : litván költő, műfordító.  és  közö
a litván állami szépirodalmi könyvkiadó, a Vaga főszerkesztője.  és 
közö a litván írószövetség elnöke. A Sąjūdis egyik kezdeményezője. Korai
költészetére a hivatalos optimizmus jellemző, amely később eltűnt. A kortárs
költészet átideologizáltságára az egyszerűség, a konkrétság utáni igénnyel vá-
laszolt.

⁴ Mykolas Sluis (–) : litván író.  és  közö a litván írószövetség
elnökségi titkára. Magyarul megjelent művei : Létrán az égbe, Ádámcsutka, Ide-
gen szenvedélyek, Naplemente, Neringa hajfonata, Szomjúság.

⁵ Tomas Venclova (–) : litván költő, esszéíró, kritikus, publicista, a Yale Egye-
tem professzora. A hetvenes években részt ve a Litván Helsinki Bizoság te-
vékenységében. -ben az Egyesült Államokba emigrált. Költészete intellek-
tuális, verseiben az antikvitás hagyományait követi, általánosak bennük a vi-
lágirodalmi, kulturális utalások. Mandelstam, Paszternak, Ahmatova és főleg
Brodszkij hato rá. Irodalomtudományi munkáiban a Lotman-féle szemiotikai
iskola nézeteit képviseli. Magyarul megjelent kötetei : Mondjátok meg Fortin-
brasnak, Litvánok és…, Vilnius : egy város Európában.

⁶ Bronys Savukynas (–) : litván nyelvész, fordító és újságíró, tizenhat
éven át a Kultūros barai című kulturális folyóirat főszerkesztője.
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számára Krasauskas nemzedéke úgy jelenik meg, mint a konjunktúralo-
vagok, konformisták és opportunisták csoportja, akik a szovjet ideológia
szószólói. Mások viszont az ellenkező végletbe esve úgy ábrázolják őket,
mintha szinte hősök leek volna, a litván kultúra megmentői.

A   

-ban, Sztálin halála után sokat ígérő változások kezdődtek a Szovjet-
unióban. -ban a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. Kongresszu-
sán Nyikita Hruscsov elítélte a sztálinizmust mint a személyi kultusz meg-
jelenési formáját és a szovjet nép elleni bűnteet. A kezdődő desztalini-
záció persze nem akadályozta meg a szovjeteket abban, hogy ugyanekkor
leverjék és brutálisan vérbefojtsák a budapesti felkelést (vagy ahogy a ma-
gyarok nevezik, a forradalmat). Bárhogy is volt, ebben az évben feléledt
a rendszer humanizálásának reménye, amely az „emberarcú szocializmus“
lehetőségével kecsegtete.

A Kommunista Párt kongresszusa után gyorsan formálódni kezde
a nem ortodox politikai gondolat, a máskéntgondolkodás, megszülete a
szovjet ellenzéki mozgalom. A Hruscsov által elindíto „olvadási“ politi-
ka kezdetben engedélyezte, hogy a hivatalos politika és kultúra margóján
létezzenek olyan máskéntgondolkodók, orosz értelmiségiek és írók, mint
Leonyid Pinszkij, Grigorij Pomeranc, Alekszandr Galics, Alekszandr Szol-
zsenyicin és mások. Melleük elkezdtek megjelenni a hivatalos kultúrában
aktívan közreműködő fiatal művészek, akik hiek a rezsim humanizáció-
jában, a hiteles alkotás lehetőségében.

Az utóbbiak mégsem voltak valódi máskéntgondolkodók. Inkább a hi-
vatalos kultúra csendesen lázadó és elégedetlenkedő, de lényegében a párt
által szentesíte és szankcionált emberei voltak, akik felfogták, hogy a sztá-
lini rezsim kiszakítoa az oroszokat és a birodalom más nemzeteit a vi-
lág vérkeringéséből, elszigetelte őket a modern nyugati műveltségtől, és
elpusztítoa a csodálatos orosz irodalmi, művészeti és színházi modernsé-
get. Ezek az emberek hiek abban, hogy a modernséget vissza lehet hozni
a szovjet művészetbe, hogy lehetséges rehabilitálni és legalizálni Jevgenyij
Zamjatyin, Andrej Platonov, Mihail Zoscsenko, a Szerapion fivérek, Mihail
Bulgakov, az absztrakt képzőművészet, a kísérleti színház és mozi kultúrá-
ját.

Ezeket az embereket oroszul sesztyigyeszjatnyikoknak, az -as évek
nemzedékének hívták. Köztük volt a énekelt vers mestere, a költő és bárd
Bulat Okudzsava, Jevgenyij Jevtusenko, Andrej Voznyeszenszkij és Robert
Rozsgyesztvenszkij költők, Vaszilij Akszjonov író. Stasys Krasauskasmind-
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nyájukat kiválóan ismerte, Robert Rozsgyesztvenszkij pedig közeli barátja
le. Helyzetük keős volt, ugyanis nem konfrontálódtak nyíltan a rezsim-
mel, de nem voltak a szovjet eszmék szócsövei sem.

Közismert dolog, hogy a valódi máskéntgondolkodók és a politikai el-
lenzékiek a „hatvanasokat“ nem egyformán és nem egyértelműen ítélték
meg. Tomas Venclova úgy írt Jevgenyij Jevtusenkóról és Andrej Voznye-
szenszkijről, mint a rezsim által pacifikált és megszelídíte kritikusokról,
házi és zsebellenzékiekről. Jevgenyij Jevtusenkót Venclova úgy jellemezte,
mint a rezsim nyújtoa lehetőségeket mesteri módon felhasználó, ravasz
és manipulatív konjunktúralovagot, nómenklatúraművészt, aki Nyugaton
létrehozta a humánus és toleráns (vagy legalábbis változóban levő) szovjet
rezsim mítoszát – hiszen az állandóan utazgató és Nyugaton ismert Jevtu-
senkót tolerálta a rendszer.⁷

Andrej Voznyeszenszkijt Venclova szintén minden érzelgősség nélkül
úgy elemezte, mint a rendszer házi, megszelídíte „dandy“-jét : nyugat-
barát sznobot és egyúal a rendszerhez százszázalékig hűséges embert,
akinek propaganda- és karriermegfontolásokból egyszerűen többet meg-
engedtek.⁸ Érdekes, hogy Venclova számára Jevtusenko psziológiai és
szociológiai szempontból magával a peresztrojka építőjével, Mihail Gor-
bacsovval kapcsolódik össze – homályos és örökké bizonytalan emberek, a
féligazságok és a célzások emberei, akikből sohasem leek se valódi igaz-
hitűek, se valódi máskéntgondolkodók, de inkább abban az illúzióban rin-
gaák magukat, hogy meg lehet refomálni vagy egyenesen szebben lehet
reprezentálni az alapjában antihumánus rendszert, létrehozni valamit, ami
az emberarcú totalitarizmusra emlékeztet. Venclova szerint ez illúzió, ame-
lyet soha nem volt és nem lesz lehetséges megvalósítani.⁹

Kétségtelen, hogyOkudzsava és Jevtusenko, Voznyeszenkszkij és Aksz-
jonov személyisége és sorsa annyira nyilvánvalóan különbözik, hogy i
nem érdemes semmilyen következtetést levonni. Ellenőrzö máskéntgon-
dolkodók, akik kihasználták a rendszer által nyújto privilégiumokat, elé-
gedetlenkedő konjunktúralovagok, akik nem magára az alkotásra, hanem
saját legendájuk létrehozására és fenntartására fordítoák minden erejü-
ket – ez lenne Venclova verdiktje Jevtusenkót és Voznyeszenszkijt illetően.
Valószínűleg valami hasonlót lehetne elmondani Roj Medvegyevről is, akit
a valódi ellenzékiek a Kreml saját dísz-máskéntgondolkodójának neveztek.

⁷ Ld. Tomas Venclova: Forms of Hope: Essays. (Riverdale-on-Hudson, NY: e
Sheep Meadow Press, ), P. –.

⁸ Uo., –.
⁹ Uo., –.
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Habár egyetértek Tomas Venclova sok érdekes megfigyelésével és meg-
jegyzésével, mégis lényegi különbséget vélek felfedezni az ugyanazt az
ideológiai irányzatot képviselő és társadalmi tapasztalaal rendelkező, de
alapvetően különböző tehetségű és erkölcsi érzékenységű költők közö –
ebből a szempontból elég összehasonlítani a költő és utazó Jevtusenkót és a
mi Eduardas Mieželaitisunkat,¹⁰ aki szintén a privilegizált, Nyugaton sokat
utazgató és a rendszer által pártfogolt művészek kasztjába tartozo.

Például Jevtusenko Babij jar () című elbeszélő költeménye, amely
felfedte a zsidó nép második világháborús katasztrófáját és az antiszemitiz-
mus mély gyökereit Oroszországban, szinte politikai és irodalmi szenzáció
le Nyugaton, de ezt a művet semmiképp sem lehet a konjunktúra oltárán
hozo áldozatnak vagy a rendszerrel való játéknak nevezni – a mélyen
antiszemita Szovjetunióban már a zsidó tematikának és problematikának
is irritálnia kelle a cenzorokat és a párt mamelukjait, a nyíltan fasiszta
csoportokról már nem is beszélve. Ezért Jevtusenko ezzel a gesztussal mély
és valódi tiszteletet érdemelt ki. Egyébként Voznyeszenszkij is egyike volt
azon kevés szovjet költőknek, akik írtak a holokausztról.

Ha felidézzük az -as Csehszlovákia értelmiségijeit és művészeit,
megállapíthatjuk, hogy e csodálatos nemzedék képviselői szintén jelentő-
sen különböztek egymástól. Václav Havel, Miloš Forman és Milan Kun-
dera sorsa alapvetően összefügg a prágai tavasszal és annak leverésével,
amely után Forman az Egyesült Államokba ment, Kundera Franciaország-
ba, Havel pedig ismét rács mögé került. De az ő helyzetük és a rezsimhez
való viszonyuk szintén nem volt egyforma. Mindannyian elválaszthatat-
lanok az -as Csehszlovákia értelmiségi generációjától, de Havel egész
életében tudatos másként gondolkodó és a rendszer ellensége volt, Kun-
derának pedig sikerült a kommunista párt tagjának maradnia, flörtölt egy
kicsit a rendszerrel, amelyet később egész lényével és művészetével alap-
jaiban megtagado.

Ezért felmerül a kérdés : vajon mindenki csak kollaboráns vagy más-
kéntgondolkodó volt, vagy minden bonyolultabb? Vajon a fekete-fehér ge-
neráció valóban diotomikusan fogta fel a világot, vagy pedig egyszerű-
en csak fekete-fehér társadalmi valóság vee őket körül? Akárhogy is van,
nemmindannyian emigráltak, és nemmindannyian veek részt a földalat-

¹⁰ Eduardas Mieželaitis (–) : litván költő, az „olvadás” idején a litván író-
szövetség elnöke. -től -ig a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának tagja,
-től a Litván SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnöki Tanácsának elnökhelyet-
tese. Megkapta a Litvánia Népi Költője címet és a Lenin-díjat. Magyarul meg-
jelent kötetei : Kardiogramm, Sóvárosi levelek.
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ti mozgalomban. Ezért a Štromas¹¹ által említe titkos és belső másként
gondolkodás összefonódhato azzal, amit Venclova a lelkiismereel kö-
tö állandó kompromisszumként nevez meg. Az erkölcsi szenvedés, hogy
a rendszernek szolgáltak, ugyanakkor felfogták annak bűnös természetét,
egyáltalán nem volt ritkaság aművészek életében – Krasauskas barátai me-
sélnek erkölcsi szenvedéseiről a kötelező szovjet vörös csillag mia, ame-
lyet rá kelle rajzolnia a katona sisakjára.

De hisz ez semmiség volt ahhoz képest, amit azok teek, akik elárulták
a barátaikat vagy a hozzátartozóikat. A kulturális és esztétikai konjunktú-
rához való igazodás volt a legkevesebb, amit egy művész adhato az an-
tihumánus rendszernek, amely nem hagyo semmilyen lehetőséget arra,
hogy az ember saját magához legyen lojális, ne valaki máshoz. A Krasaus-
kas művészetében ábrázolt nő sokkal inkább az ewig Weiblie tükörképe,
mint a szovjet nő valamilyen ideologizált verziója. Pontosan úgy, ahogy a
grafikájában megjelenő katonák is egyszerűen a hazájukért életüket áldozó
katonák, nem pedig a birodalmi szovjet hadsereg.

I  ?

Milyen volt a háború utáni iúság, amely arra rendeltete, hogy az or-
szág értelmisége legyen – írók, képzőművészek, rendezők, színészek? A
szigorúan ítélkező, moralizáló, rigorózus szerzők azt mondanák, hogy a
háború utáni körülmények közö megmaradni és valamivé válni csak a
konformisták tudtak: erős önvédelmi ösztönnel és kegyetlen életstratégiá-
val rendelkező emberek. Mások azt állítanák, hogy idealistákból és a világ
megváltoztatásában, tökéletesítésében hívő falusi gyerekekből, nyíltszívű
vidékiekből jóval több volt.

Egy dolgot illetően nem merül fel semmilyen kétség : olyan nemzedék
volt, amely túlélte az emberiség történetének egyik legnagyobb (vagy ta-
lán legnagyobb) katasztrófáját. Országuk elvesztee függetlenségét, és el is
törölték a világ térképéről, de nem volt minden olyan világos, ahogy a mai
ember számára tűnhet. Aleksandras Štromas találóan jegyezte meg, hogy
a litván társadalom szétszakadása nem akkor történt, amikor a Szovjetunió
elfoglalta Litvániát, nem is a második világháború évei ala vagy a háború
után, hanem a két háború közöi független Litvániában.

 után Litvániában nemcsak nemzeti elkötelezeségű (vagy naci-
onalista) értelmiség volt, hanem hiteles fiatal baloldaliak is, akik kritiku-

¹¹ Aleksandras Štromas (Shtromas) (–) : litván emigráns politológus. A
háború után Antanas Sniečkusnak, a Litván Kommunista Párt első titkárának
családjában nevelkede.
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san értékelték az akkori tautininkasok¹² ideológiáját és Antanas Smetona
köztársasági elnök autoriter politikáját, és az európai baloldal pozíciójából
élesen kritizálták a szerintük a korabeli Litvániára jellemző politikai pro-
vincializmust, a nem liberális nacionalizmust, valamint a kozmopolita és
haladó politika hiányát.

Ezek az emberek egyáltalán nem voltak cinikusok. Idealisták voltak,
akik hiek a haladásban és saját eszméik igazában. Pontosan ezeknek az
embereknek kelle a második világháború után szembesülniük a Szovjet-
unió kegyetlen és minden mítoszt leromboló valóságával. Ezek közül a fi-
atal idealisták közül Štromas keőt említ : Vladas Grybast,¹³ a drámai, sőt
tragikus személyiséget, továbbá a sokkal szerencsésebb sorsú költőt, Jus-
tinas Marcinkevičiust.¹⁴

Vladas Grybas, a kommunizmusban hívő költő nem tudta elviselni esz-
méinek trónfosztását, amelyekben mélyen hi, és az ideológiai bálványok
alkonyát, amely Sztálin kultuszának elítélésével kezdődö.Mindenben csa-
lódo, és alkoholista le, szomorúan jelképezve a hithű kommunisták és a
fanatikusok korszakának végét a szovjet művészetben és az egész szovjet
kultúrában. Štromas szerint Justinas Marcinkevičius esete más : idealista-
ként és kommunista romantikusként kezdte művészi pályafutását, és úgy
végezte, mint a rendszer dalnoka, mint konformista és általában mint a
kompromisszum mestere a művészetben.

Lehet vitatkozni Štromasszal és a hasonló pozíciót ajánló elemzőkkel.
Való igaz, hogy Sztálin halála után a Szovjetunióban nem maradtak fana-
tikusok. De nemcsak a cinikus konjunktúralovagok, a politikai konformis-
ták és az ideológiai opportunisták váltak dominánssá, hanem a kultúrának
a rendszerhez alkalmazkodo, humanizálásában valóban hívő mesterei is.
Nyilvánvaló, hogy a valódi máskéntgondolkodók a periférián voltak, és ki-
sebbséget alkoak. De az is igaz, hogy a rendszer végül egyre nagyobb
közömbösségbe, nem ritkán erkölcsi szenvedésekbe is taszítoa a művé-
szeket.

¹² Lietuvių tautininkų sąjunga: – közö működő, nemzeti konzervatív
nézeteket hirdető litván párt. Legfontosabb képviselője Antanas Smetona, aki
puccsal került hatalomra, és  és  közö Litvánia köztársasági elnöke
volt.

¹³ Vladas Grybas (–) : litván költő.
¹⁴ Aleksandras Shtromas: Official Soviet Ideology and the Lithuanian People,

Mind against the Wall : Essays on Lithuanian Culture under Soviet Occupati-
on. Szerk. Rimvydas Šilbajoris. (Chicago: Institute of Lithuanian Studies Press,
), –.
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Egyészt a rendszer emberei voltak és privilegizált művészek, amilyen
nem volt és nem is lehete a nyugati világban; másrészt megalázta őket
a szabadság hiánya, a cenzúra és a kegyetlen politikai és hatalmi játékok
– nagy ár volt ez, amelyet az alkotásért és az önmegvalósításért fizetniük
kelle. Czesław Miłosz „A rabul ejte értelem“ című művében minden-
ki másnál pontosabban ábrázolta ezt a gyötrő ambivalenciát.¹⁵ Az odi et
amo, azaz a szeretet és a gyűlölet elviselhetetlen keőssége áthatoa az Új
Hitet valló (a szovjetköztársaságokban és a népi demokratikus szatellitálla-
mokban élő) művészek viselkedését nemcsak a rezsimmel, hanem aNyugat
által megtestesíte szabadsággal szemben is.

A szovjet típusú rendszer elnyomta és deformálta a kultúrát, miköz-
ben az értelmiség azzal pótolta a szabadságot, hogy minden alkotóerejét
az identitás fenntartásának és a kulturális eredményeknek szentelte – Lit-
vániában ezt nem ritkán pontatlanul és kissé patetikusan úgy ábrázolják,
mint a nyelv és a kultúra fennmaradásáért folytato harcot vagy egyene-
sen kulturális rezisztenciát. Valójában inkább a kulturális azonosságtudat
és ennek produktumai váltak a nem létező politikai szabadság pótszerévé.
Még sarkítoabban mondva, a szabadság terét az etnolingvisztikai azonos-
ságtudat és a szekuláris lelkiség pótszerei töltöék ki.

Valójában új típusú művész formálódo, akiben találkozo és egymás-
hoz illeszkede az összes motívum: a lázadó, a kollaboráns, a konformista,
az idealista és a titkos nacionalista. Ilyen furcsa vegyes viselkedésre buzdí-
to még a Litván Kommunista Párt első titkára, Antanas Sniečkus is, aki
fanatikus kommunistából és ideológiai hívőből fejlődö nacionalistává és
pragmatikussá. Aki nem értee meg az eszmei önazonosságnak ezt a fur-
csa és a nyugati ember számára felfoghatatlan keverékét a háború utáni
Litvániában, az soha nem fogja megérteni, hogy a hatvanas évek generáci-
ójában a brutális totalitárius rendszerrel és a kommunizmus antihumánus
ideológiájával szembeni gyűlölet hogyan lehete tökéletes összhangban a
szörnyű állam és rendszere iránti őszinte lojalitással.

A háború utáni Litvániában végül nemcsak a két háború közöi függet-
len ország történelmi és kulturális emlékezete, tapasztalata és víziója tűnt
el, hanem az élő emlékezeten alapuló vonatkoztatási rendszer is, amely leg-
alább szimbolikus alternatívát ajánlhato volna a szovjet valósággal szem-
ben. A művészek, már akiknek legalább szabad volt fenntartaniuk a nyelv
és a kultúra életét, lojálisak voltak a felsőbb hatóságokkal szemben, de egy-

¹⁵ Ld. Czesław Miłosz : Pavergtas protas. (Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos le-
idykla, ). Magyarul ld. : Czesław Miłosz : „A rabul ejte értelem“. (Ford.
Fejér Irén et al.), Bp., Európa Könyvkiadó, .
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úal ezópusi nyelven írtak, csendesen tagadva az elnyomó rendszert. Az
idegen ideológiai dogma elfogadásának szimulálása és a társadalmi szerep-
játszás szinte az önazonosság, sőt, a mindennapok része le.

A Czesław Miłosz által leírt ketman-jelenség szinte tökéletesen meg-
magyarázza, hogyan lehete egyidejűleg konformistának, teete igazhí-
vőnek, kollaboránsnak és titkos lázadónak lenni. Ez a nem lojális ember
lojalitása : annak a kierőszakolt és rövid életű lojalitása, aki még nem láa
vagy halloa meg az alternatívát (vagy megijedt tőle és letagadta), ezért
nem jö teljesen tisztába az érzéseivelt és a nézeteivel. Az ilyen ember
azonnal elárulja a rendszert, amikor elveszti annak gondoskodását, illetve
saját privilégiumait.

A láthatatlan élet és az állandó társadalmi szerepjátszás, amely a mű-
vész teljes társadalmi és politikai szubsztanciáját az alkotásra redukálta,
oda vezete, hogy létfontosságúvá vált megőrizni az alkotáshoz szükséges
eszközöket és kulturális intézményeket – egyútal az elismerést, a nyelvet,
a privilégiumokat és bizonyos mértékű alkotói szabadságot. Ez a törékeny
konstelláció, amely legalább az alkotás lehetőségét garantálta, volt minden,
ami az akkori művészt (hangsúlyozom: a professzionális és komoly mű-
vészt, nem pedig a pártgrafománt vagy a kultúrába befurakodo agresszív
középszerűt) összekapcsolta a rendszerrel.

A rendszer természetesen korrumpálhaa, tönkretehee, sőt, demo-
ralizálhaa is a művészeket – például a privilégiumokon és a kegyeken
keresztül. De ugyanaz a rendszer bármelyik pillanatban elvehete a mű-
vésztől mindent, ami raison d’être-je volt – az alkotást és a hivatást. Ez az
egész értelmiségről elmondható. Elegendő felidéznünk Milan Kundera A
lét elviselhetetlen könnyűsége című regényét, amelyben azt ábrázolja, hogy
-ban a szovjetek által brutálisan összezúzo Csehszlovákiában hogyan
lehete egy a bársonyos forradalomban közveteen résztvevő tehetséges
sebészből ablakpucoló.

Ez a szociokulturális kontextus segít megmagyarázni a hatvanas évek
generációjának vegyes és bonyolult jellegét. Justinas Marcinkevičius, Al-
fonsasMaldonis, Algimantas Baltakis, Mykolas Sluis ésmaga Stasys Kra-
sauskas – ők a fekete-fehér generáció, a Neringa bohémei, akik összegezték
a nemzedék művészi tapasztalatait. Egyúal vitathatatlanul profi művé-
szek, akik felváltoák a háború utáni Litvánia kulturális és irodalmi éle-
tében domináló kulturális analfabétákat és funkcionáriusokat. Megjelené-
sükkel az irodalom és a művészet új szakmai és esztétikai dimenziókat
nyert.

A Neringa a városi kultúrának és a városi művészek életformájának a
korabeli Litvániába való megérkezését szimbolizálta. A litván írók és mű-
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vészek, akik mindig hangsúlyozták falusi származásukat (ebből a szem-
pontból sokáig élesen különböztek a két háború közöi Litvánia költőitől
és művészeitől, akik ha nem is Nyugat-Európában, de legalábbis a két há-
ború közöi Kaunasban megtapasztalták a városi kultúra hatását), végül a
városi kultúra képviselőivé váltak.

Ezt mindennél jobban hangsúlyozzák Krasauskas rajzai a Neringa szal-
vétáin – bohém stílusukkal, virtuóz rajztenikájukkal a pillanatnyi, töré-
keny szépség rögzítésének, a létezés éles esztétikai élményének és az in-
tim részlet feltárulásának ötvözetei. Az arc és a világ szépsége egy szalvé-
tán rögzítve – vajon ez nem a tökéletesen intim és jelentőségteljes részlet
lehetősége-e a minden emberi és esztétikai érzékenységet elveszte szovjet
művészet számára? Másrészt ebben az esztétikai játékosságban és egyút-
tal intim, csendes drámaiságban nem volt-e valami abból, ami a Neringát
közel hozta az európai kávéházi kultúrához és a nyilvános esztétikai terek-
hez, amelyek nélkül lehetetlen elképzelni a modern művészet terjedését a
. században?

Tehát a Neringa áörésnek tekintendő az akkori kultúrában. Amásodik
világháború után Litvániában végre megszülete egy olyan kultúra, ame-
lyet más országok és kultúrák is elismerheek. Nem csoda, hogy a Nerin-
gának ezt az alkotói energiával telíte és bohém atmoszféráját megérezték
a nagy orosz írók: mint említeem, Joszif Brodszkij örökítee meg, Kra-
sauskas közeli barátai pedig : Rozsgyesztvenszkij, Akszjonov és a többiek
szintén megszereék ezt a kávéházat. Míg a litván költők és írók függtek
az anyanyelvüktől, és nem tekintheék az idegen nyelvet (jelen esetben
az oroszt) természetes alkotóterük és önmegvalósításuk eszközének, addig
Krasauskas művészetének nyelve univerzális volt, és alig korlátozta a hi-
vatalos ideológia. A konjunktúra oltárán hozo áldozata csekély volt, és
szinte nem érintee művészetét.

Elég le volna eltávolítani a szovjet jeleket és ideológiai idiómákat,
hogy Krasauskas egyszerűen nagy modern művészként nyilatkozzék meg.
Az orosz nyelvnek, kultúrának és orosz művészbarátainak köszönhetően
Krasauskas bár ideológiailag bekereteze, kissé eltorzíto, de mégis nem-
zetközi elismerést arato. Mellesleg ebben az elismerésben nemcsak a kö-
zös szituációnak és a szabadság nélküli létnek a jegyei lelhetők fel, de az
orosz művészek valódi tisztelete és szeretete a nagy litván grafikus tehetsé-
ge és személye iránt. Hiszen Krasauskas művészete valóban áörést jelze
a litván kultúrában: a sztálini korszak elcsúfíto és groteszk művészete
után Litvániában eljö az idő, hogy kifejlődjön egy kifinomult és bármely
más modern kultúrában felismerhető művészeti kultúra.
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Érdemes felidézni egy érdekes gondolatot, amelyet Mykolas Sluisz-
szal és más litván írókkal folytato beszélgetésében mondo Jean-Paul
Sartre. Szerinte a Szovjetunióban elsősorban azért kedvelték Antoine de
Saint-Exupéryt, mert Sztálin személyi kultusza után az emberek vágytak a
meleg és humánus világnézetre, az emberszeretetre és annak poetizálására.
Nyugat-Európában az elvont humanizmus (pontosan így nevezte Sartre –
egészen úgy, mint Karl Marx) nem lehete többé hatásos. Franciaország-
ban Sartre szerint senki nem rajongo annyira Saint-Exupéry műveiért.¹⁶
Litvániában és az egész Szovjetunióban viszont a szeretet, az intimitás és
az emberi test szépsége nemcsak az esztétikai nosztalgia tárgya le, hanem
a humanizmus jele is. Lehetséges, hogy Krasauskas művészetét ugyanazért
ismerték el és kedvelték, amiért sokan A kis herceget szeretik : a meleg és
humánus képzelőerőnek a más művekben ábrázolt torz és félelmetes világ
fele arato diadaláért.

Csak i hozzátenném, hogy Krasauskas művészete más, jóval széle-
sebb és összeteebb jelenséghez is köthető : a litván világi humanizmushoz,
amelyet érthető okokból az emigráns művészek és teoretikusok fejlesztet-
tek ki alaposabban.

A   

A fekete-fehér generáció Litvániában olyan vonásokkal tűnt ki, amelye-
ket az időszak ékesszóló jellemzésének lehetne tekinteni. Stasys Krasaus-
kas istenáldoa művész volt, akinek nem volt szüksége ideológiára, elvont
elméletekre és konceptuális keretekre ahhoz, hogy megalkossa, felfogja és
megalapozza művészetét. Esztétizálta a szellemi koncentrációs tábor éle-
tét, kiegészítee és korrigálta a . század kegyetlen, brutális társadalmi
valóságát.

Nem kelle eltorzítania a valóságot – úgy is eltorzítoa már maga a
totalitárius elmélet és gyakorlat. A megvalósíto ideológia és a szovjet tár-
sadalmi mérnökösködés mindezt radikálisabban végrehajtoa, mint a mű-
vészeti avantgárd Nyugaton. Ezért egy Krasauskashoz hasonló léptékű és
tehetségű ember számára nem volt többé értelme annak, hogy elemeire
bontsa a már szétszede valóságot – ellenkezőleg, újból össze kelle rakni
valahogy, harmonizálni és esztétizálni. A világ szép úgy, ahogy van, nem
számít, milyen torzulások találhatók kulturális reprezentációiban, a művé-
szetben vagy a képzeletünkben. Krasauskas művészete nem valamilyen ká-

¹⁶ Ld. Mykolas Sluis : Kalbantis su J. P. Sartre’u ir S. de Beauvoir (J.-P. Sartre-ral
és S. de Beauvoirral beszélgetve), Šiaurės Atėnai, Nr.  (), .
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nont vagy iskolát véd (ez nyugatias gesztus lenne, amely nem kapcsolódik
az akkori szovjet társadalmi valósághoz). Magának a világnak a szépségét
védi, az ember spontaneitását, esztétizmusát és a minket körülvevő világ
redukáló felfogásával szembeni ellenállást.

A fekete-fehér generáció – a feketén vagy fehéren ábrázolt nemzedék
– képviselőit ma Litvániában egyesek konformistáknak és konjunktúralo-
vagoknak tekintik, mások kreatív, energikus és sztoikus embereknek, akik
mindent megteek, amit meg lehete tenni az elnyomo társadalom és
kultúra érdekében. Az igazság minden bizonnyal valahol középen van. Va-
lószínűleg mindegyik elem egyszerre volt jelen, mert a kor társadalmi és
politikai reáliái semmilyen más esélyt nem adtak a többi színnek, árnyalat-
nak és nüánsznak. Krasauskas nemzedéke kétségkívül visszahozta az eszté-
tikai gondolkodást a művészetbe, amelyet Sztálin idején karikatúrává tor-
zítoak (kivéve talán a filmművészetet, amelyet Sztálin jobban kedvelt a
többiművészeti ágnál, és amely szükséges volt a hatékony propagandához).

Akárhogy is volt, nem áll szándékomban sem elítélni, sem felmenteni
senkit – az olyan tehetséges művész megítéléséhez, mint Krasauskas, tör-
ténelmi perspektívára és az egyetemes művészet szempontjára van szük-
ség, nem pedig helyi morális bíróságokra. Számomra Krasauskas művésze-
te sehogyan sem látszik beilleszthetőnek a szovjet művészet Prokrusztész-
ágyába. Igen, illusztrálta Eduardas Mieželaitis Ember című elbeszélő költe-
ményét, amelyért a szerző Lenin-díjat kapo, de ma ezek a kiváló illuszt-
rációk sokkal kevésbé kapcsolódnak a kommunizmus által megalkoto „új
emberhez”, mint a „hatvanasok” reményeihez : ahhoz, hogy a modern világ
értékei, a kultúra és az eszmei ösztönzés visszaadja a méltóságot a megalá-
zo, a csendes manipuláció és erőszak tárgyává vált szovjet embernek.

Sőt, ha Max Weber nyomán úgy fogjuk fel a marxizmust és az általa
elindíto kommunista ideológiát, mint az ipari társadalom kálvinizmusát,
annak minden következményével és világnézeti árnyalatával, értelmesen
át lehetne értékelni Krasauskas művészetét, elsősorban az ember testi és
fizikai szépségének rehabilitációját találva meg benne.

A szovjet rendszer és a kommunista ideológia nemcsak a viktoriánus
kor szokásaira és puritán erkölcsére emlékeztete – egészen egyszerűen el-
embertelenítee az embert, nemcsak a lelkét vee el tőle, hanem a testét
is. Ha felidézzük az emberek testéből kirako ideológiai jelszavakat vagy
virágokat a katonai és ünnepi parádékon (a Szovjetunióban és a többi kom-
munista diktatúrában is), azt mondhatnánk, hogy ez a rendszer nemcsak
az egyén szabadságát, spontaneitását és szenvedélyeit sajátítoa ki, hanem
magát a testét is. Az embert megfosztoák nemcsak a spontán és nem ellen-
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őrzö gondolathoz, alkotáshoz és fantáziához való jogától, hanem a saját
testéhez és annak autonómiájához való jogától is.

A  :  

Krasauskas grafikája valahogy emlékeztet Pablo Picasso esztétikájára, a-
mely feltárta az ember egész testének, erotikájának, fantáziájának tapasz-
talatát : visszaadja az embernek a brutális modernizáció által dezintegrált
tulajdonát, poetizálva egész fizikai életét és testi tapasztalatának minden
aspektusát. Csakhogy Krasauskas reneszánsz típusú ember volt, sokkal in-
kább a szépség kánonjának embere, mint a radikális esztétikát képviselő
modernisták. Legnagyobb érdeme a litván grafika, képzőművészet és esz-
tétikai kultúra számára, hogy visszaállítoa jogaiba a deformációktól men-
tes, radikális, ám egyúal visszafogo és szép modernséget.

Ha lehet beszélni bizonyos szerencsésen megkése kulturális jelensé-
gekről, melyek nem a szó pejoratív értelmében téveszteék el korukat, ak-
kor Krasauskas közéjük tartozik. Egyrészt a Leonardo da Vinci típusú uni-
verzális művészre emlékeztet, aki egész személyiségével vesz részt minden-
ben, ami szép, és ami az esztétikai univerzumba tartozik. Másrészt Krasaus-
kas markáns esztétikai és világnézeti individualizmusa, amely nemcsak az
egyén szép testét énekli meg, hanem szellemének szárnyalását is, kétségkí-
vül kapcsolódik a romantika korszakának művészet- és világfelfogásához.

Ez a művészet a . századi nyugat-európai művészet kontextusában
felidézte a magányos, gyenge, törékeny és megfélemlíte ember ábrázolá-
sának lehetőségét – ez utóbbi igen erős volt az expresszionista és posztexp-
resszionista hatásokat megtapasztalt festőknél. Mindennek nyomán Kra-
sauskas kialakítoa azt a művészi látásmódot, amely az ember testének,
mozgásának, képzeletének, akaratának és erotikájának megbonthatatlan
egységét tételezi. Grafikáinak nőalakjaiban összefonódik a Modigliani akt-
jain ábrázolt nő törékenysége és szinte egzisztenciális szomorúsága, illet-
ve Klimt mindent átható erotikája. Krasauskas műveivel a modern litván
képzőművészet megtalálja a test nyelvét, Erósz titkát és a teljesen soha-
sem verbalizálható emberi vágyak intimitását. Ez a psziológiailag intim
és esztétikailag hiteles művészet sokkal inkább elvetee a szovjet kultúra
patetizmusát, az éleelen ideológiai sémákat, mint bármilyen deklaratív és
harcos művészet, amelyet tudatos antitézisként alkoak meg.

Vajon a művész alkotja meg esztétikai és kulturális környezetét, vagy
a hely alkotja a művészt? Nehéz egyértelmű választ adni erre a kérdésre.
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A nagy litvák¹⁷ művészektől eltérően, akik Párizsba kerültek, Krasauskas-
nak, aki Litvániában nő fel és formálódo, úgy kelle megtalálnia saját
formakészletét és esztétikáját, hogy nem a világ művészeti központjában
élt. Párizs nélkül nem le volna a Szmilavicsiben¹⁸ születe Chaïm Sou-
tine, a Druskininkaiban¹⁹ születe Jacques Lipitz és a vityebszki Marc
Chagall (bár Chagall valóban elképzelhetetlen szülővárosa nélkül). Nyil-
vánvaló, hogy Krasauskas nem valamilyen különleges hely által formált
művész. Az ő művészete világjelenség, amelyet a modern nemzeti kultúra
és a kulturális hagyomány megihlethet, de nem hozhatja létre ex nihilo.

Stasys Krasauskas arra rendeltete, hogy a szép modernizmus dalno-
ka legyen a modernség legbrutálisabb és legbarbárabb verzióját – a radi-
kális szovjet modernizációt – megtapasztalt társadalomban és kultúrában.
Esztétikai alternatíva le a deformált világ számára. És egyúal annak az
ismert, de gyakran elfelejte igazságnak az élő emlékeztetője, hogy alko-
tásaival a nagy művész mindig felülmúlja az elméleteket, az ideológiákat
és a politikai rendszereket.

Fordítoa: Tölgyesi Beatrix

¹⁷ litvák: a litvániai zsidók elnevezése.
¹⁸ Szmilavicsi (litvánul Smilovičiai) : kisváros a mai Fehéroroszország területén.
¹⁹ Druskininkai : litván kisváros, gyógyfürdőhely.




