
CSANDA MÁRIA

1962-ben született Tapol
cán. Műfordító, szerkesz
tő, könyvtáros. A pécsi
Janus Pannonius Tudo
mányegyetemen szerzett
bölcsészdiplomál. Jelen
leg a Liszt Ferenc Zene
művészeti Egyetem könyv
tárának munkatársa.

Marina Cvetajeva
Marina Cvetajeva költőnő 1892-ben született, a mai Puskin múze
um megalapítója, I. V. Cvetajev művészettörténész és M. A. Mein,
anyai ágon lengyel nemesi származású zongoraművésznőgyer
mekeként. Édesanyja kíséretében - aki tuberkulózisát gyógyíttat
ni ment külföldre - svájci és német iskolákban tanult, 1909-ben
pedig a Sorbonne-on folytatott költészeti tanulmányokat.

Hat éves korában kezdett verseket írni, első kötete 1910-ben
jelent meg magánkiadásban, s a kevés példányszám ellenére is
mert költők is felfigyeltek rá. M. A. Volosin, az akkori irodalmi
élet jelentős személyisége, kritikusa támogatta, meghívta krími
nyaralójába, ahol bekerült egy meghatározó művészi társaságba.
Itt ismerte meg későbbi férjét is, Szergej Efront, a Tiszti Akadé
mia kadétját, aki segítette versei kiadásában.

A polgárháború idején férje fehér tisztként szolgált, erre utal
egy akkori művének címe: A hattyúk tábora. 1922-ben emigráltak,
Prágában, majd 1925-től Párizsban éltek. Miután férje, majd lá
nya is visszatért a Szovjetunióba, a baljós jelek ellenére 1939-ben
követte családját. Nem kapott munkát, evakuálták, a szenvedé
sektől és az éhezéstől elgyötörten öngyilkos lett 1941-ben.

Költészete egyedi hangú, s bár hatott rá a szimbolizmus és az
akmeisták, valójában egyik csoporthoz sem sorolható. Versei zse
niális ötvözetei a szenvedélynek, amit a forma mégis fegyelmez.
Büszkeségében is alázatos, tisztalelkű, külső megjelenésében is
szerzetesi: "Tizenhat évesen a család lelkipásztora voltam, dohá
nyoztam, lenyírtam a hajam, széles talpú szandálban jártam" 
írja a naplójában.

Itt közölt versei korai korszakának alkotásai. A nagymamához a
családi gyökerek keresése, Az utolsó szó az első csalódás során
felismert megbocsátás fontosságának a megfogalmazása, az Epi
táfium a halál misztériumát fiatalon is teljesen átélni képes lélek
látomása.

Az 1960-as évektől folyamatosan jelennek meg az újabban fel
lelt írásokkal bővülő összegyűjtött művei, melyek között próza,
naplók és levelek is találhatók. Fontosabb kötetei: Esti album
(1910), Bűvös lámpa (1912), Mérföldek (1922), Versek Blokhoz (1922),
Oroszország után (1928), Az én Puskinom (1937). Magyarul megje
lent válogatott írásai: Vándorló csillagok (1966), A fogoly lélek
(1970), A királynő védelmére (1992), illetve Válogatás M. Cvetajeva
emigrációban írt leveleibó1 (Nagyvilág, 2001. 8.).
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