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Alherd Baharevics

Látomások és láthatatlanok
avagy mi (nem) stimmel a belarusz irodalommal

Idén tavasszal egy nyilvános el�adás-

ra kértek fel Menszkben,1 aminek a 

témája hazafi as meggy�z�dés� hon-

fi társaim többsége számára provoká-

ciónak hangzott, ha nem egyenesen 

abszurdnak.

„Kicsi-e vagy nagy a belarusz iro-

dalom?” – a f� kérdésnek, amire meg-

próbáltam választ találni, ez volt a 

megfogalmazása. Lényegében a kér-

dés maga nagyon is kelet-európai, 

nincs kizárva, hogy a néhai hatalmas 

birodalom határvidékén kívül sehol 

másutt nem okozna fejtörést a kérdés: 

nagy darab forgácsa maradt-e ránk 

örökségül a volt szovjet irodalomnak, 

vagy nem igazán? Azonban a kér-

dés magában rejtett egy fi nomságot 

is: a  „nagy” szónak nyelvünkben két 

alapvet� értelme is van, a „nagy” szó 

mögött rejt�zhet úgy az egyszer�, 

méretbéli nagyság, más szóval kiterje-

dés, mint az egyáltalán nem egyszer� 

„nagyság” – a kiválóság. Akkor most 

milyenek vagyunk, big vagy great? 

Vagy sem big, se nem great, hanem 

egyszer�en egy kis irodalom, amelyet 

senki sem ismer, és amely makacsul 

csak arra az esélyre vár, hogy a mély-

b�l a világirodalom óceánjának színé-

re tudjon kiúszni, hogy ott fi ckándoz-

zon, hatalmas és harapós lényekkel 

egyenl�ként?

Teljes két órán át magyaráztam, 

el�ször is, hogy már maga ez a kérdés 

is reménytelenül hierarchikus gon-

dolkodásmódunkra jellemz�. Muszáj 

kijelölnünk magunkat, kicsik vagyunk, 

avagy nagyok, hogy a nemzeti irodal-

mak háremjében el tudjuk foglalni 

a helyünket. Az pedig, hogy minek 

képzeljük ezt a nem létez� helyet, 

háremnek, laktanyának vagy börtön-

cellának, valamiért nem foglalkoztat 

bennünket.

Másodszor pedig, avval kellene 

kezdeni, hogy a nagyvilág számára mi 

egyáltalán nem is létezünk. Megemlí-

tettem különböz� nyugati kiadványok 

„A  XX. század 100 legnagyobb regé-

nye” típusú hírhedt listáit, melyekben 

egyharmadot angol nyelv� szövegek 

tesznek ki, a  többin pedig a francia, 

német, spanyol, olasz és orosz iroda-

lom osztozik (mellesleg, magyart sem 

találsz ezekben). És hogy valamilyen 

irodalmat nagynak vagy kicsinek titu-

láljunk, ismernünk kell a világ összes 

nemzeti irodalmát. A  rangsor állan-

dóan változik: például az amerikai 

irodalom mindössze száz évvel ezel�tt 

még egyáltalán nem volt nagy. Végül 

pedig: „…ki a dönt�bíró?” Ítéletem 

pedig a következ�képpen hangzott:

Ha egyszer annyira kicsikre és 

nagyokra akaródzik felosztanunk az 

irodalmakat, hát a belarusz irodalom 

– kicsiny irodalom. Posztkoloniális iro-

dalom nem lehet nagy.

Attól, hogy nagynak nevezzük ma-

gunkat, vagy kicsinek, nem változik 

semmi.

A  kicsi, „provinciális” irodalmak-

nak megvannak az el�nyei. A legérde-

1 Minszk eredeti belarusz neve (a ford.)
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kesebb dolgok a provinciákban szü-

letnek. Kicsinek lenni nem tragédia.

A belarusz irodalom számára sokkal 

fontosabb és értelmesebb dolog, hogy 

gyökeret eresszen a saját régiójában 

– Kelet-Európában –, mint egyenl�tlen 

birokra kelni az angolszász monstrum 

ellen.



Nagy vagy kicsi?

Amint már mondtam, a  belaru-

szok többsége számára az én el�adá-

som nélkül is világos a válasz erre a 

kérdésre. Hisz persze hogy nagyok 

vagyunk. A  belaruszok már az isko-

lában pontosan megtanulják, hogy 

klasszikusaink – Bagusevics, Kupala, 

Kolasz, Bagdanovics – ismertek és 

tiszteletnek örvendenek az egész m�-

velt világban. A  belarusz irodalom a 

lélekkutatásban kozmikus magassá-

gokat ért el, és minden elmondhatót 

elmondott az általunk bejárt, nem 

egyszer� történelmi útról. Mintha a 

világon bárkit is érdekelne a mi tör-

ténelmi utunk. Mintha a világ, üres 

perceiben, valóban a toll és a lélek be-

larusz óriásainak remekm�veit falná.

Nagyok vagyunk, mert ami be-

larusz, nem tud másmilyen lenni. Hi-

szen mir�l is szólnak Menszk utcáin 

az emlékm�vek, a múzeumok, könyv-

tárak, a  disszertációk? A  Sztálin-dí-

jak és a Lenini Komszomol, valamint 

az „Államszövetség” díjai? Túl sokáig 

voltunk megvetettek, voltunk függ�-

ségben, annyira szeretnénk büszkék 

lenni legalább valamire. Akkor miért 

ne az irodalmunkra? Ki tudná ellen-

�rizni, hogy valóban nagy-e? Az a 

legfontosabb, hogy mi mit gondolunk 

magunkról.

Minden népnek szüksége van sa-

ját nemzeti mítoszra, és a belarusz 

irodalom fontos része ennek a mi 

mítoszunknak. Igen ám, de ahol a 

mítoszok virágzanak, ott vége a tudat-

nak. Márpedig a tudat talán a legfon-

tosabb dolog a mai világban: ennek 

posztigazságaival, öntudat-manipulá-

cióival, mesterséges intelligenciájával, 

média-propagandájával, a  jobboldali 

populizmus diadalával. Olyannak is-

merni el végre magunkat, amilyenek 

vagyunk: kicsiknek, alig észrevehe-

t�knek, provinciálisoknak és csak ke-

vesek számára érdekeseknek – ez a 

tudatra ébredés els� lépése. Hagyjunk 

már fel azzal, hogy abszurd nagyzási 

hóborttal vigasztaljuk magunkat, he-

lyette fejlesszük ki az önbecsülésün-

ket. Igen, kicsik vagyunk, alig látha-

tóak – de ez nem azért van, mintha 

nem lennénk teljes érték�ek. Egysze-

r�en ti, nyugati szakért�k, ilyennek 

láttok bennünket, mert a nagyzási 

mánia a Nyugatra is jellemz�. Be-

larusz egy posztkoloniális ország, en-

nek minden következményével, ezen 

állapotnak az összes jellegzetességé-

vel. Ha ezt a néz�pontot elfogadjuk, 

mehetünk tovább.

Belarusz nem kiolvasott könyv. 

Belarusz még nincs lefordítva (Fe-

héroroszország – egyszer�en fordítói 

hiba).

Belarusz egy olyan textus, ame-

lyiknek még meg kell mutatkoznia.



Kicsiny a belarusz irodalom? Hát 

Szvjatlana Alekszijevics?

Nagyságunk mai védelmez�inek 

talán ez a legf�bb érve. Hogyan is 

számíthatna egy irodalom kicsinek, 

mikor Nobel-díjasa van?

Természetesen számíthat. Más 

„kis” nemzeteknek is vannak Nobel-dí-

jasai, amelyeket a „nagy” irodalmak 

Olimposzára mégsem emeltek fel. 

Kicsik még. És én egyáltalán nem 

vagyok meggy�z�dve, hogy a Nobel- 

bizottság – egy id�pontban és egy 
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helyen összegy�lt emberek csoportja, 

akik a tizenkilencedik század paran-

csolataitól függenek, és akiket saját, 

korántsem univerzális, s�t esetenként 

mások számára kimondottan idegen 

tapasztalatuk egyesít – döntése te-

kinthet�-e objektívnek, lehet-e vala-

milyen emelvénynek az alapja. Amir�l 

viszont meg vagyok gy�z�dve, hát 

arról, hogy a belarusz irodalom és 

Szvjatlana Alekszijevics munkássága 

és érdemei – két teljesen különböz� 

dolog. Egymással párhuzamosak, és 

nem metszik egymást. És nem való-

szín�, hogy valaha is metszenék.

Ennek több oka is van.

Szvjatlana Alekszijevics hatalmas, 

mélységekbe men�, minden tiszte-

letet megérdeml� vizsgálata a homo 

sovieticus, valamint azon borzalmas 

birodalom tárgyában, amelyben ez a 

„vörös” ember élt, a  kicsiny belarusz 

irodalom számára túlságosan gran-

dió zus kezdeményezés. Ez az iroda-

lom nincs felkészülve arra, hogy visz-

szatérjen a Beraszcjét�l2 Vlagyiviszto-

kig, Murmanszktól Kuskáig3 ér� vég-

telen területekre, nincs hozzá nyelve, 

nincsenek olyan ambíciói sem, hogy 

az egész volt birodalomról szóljon. 

A  belarusz irodalom arról akar végre 

beszélni, amit eddig nem mondott el 

senki: mirólunk, a  világnak arról az 

isten háta mögötti sarkáról, amelyik 

a miénk – ennek érzi szükségét. És 

a mi saját, belarusz szempontunkból 

mondani el mindezt.

Hét évtizeden át tilos volt a be-

larusz irodalomnak a maga nevében 

szólnia. Ez id� alatt a belarusz iroda-

lom végig el volt szakítva a Nyugattól, 

helyette moszkvai láncokkal volt a 

Kelethez bilincselve. Most már nem 

érdekelt a belarusz irodalom abban, 

hogy visszatérjen a Keletre – de ennek 

nem is lenne sok értelme. A mai be-

larusz irodalom tudatosan, „nemszov-

jet” felkiáltással, de még csak nem 

is azzal, hogy „posztszovjet”, Nyugat 

felé tekint, hiszen ez az � civilizációs 

választása. A történelem során el�ször 

szabad, és ezzel összemérhetetlenül 

értékesebb számunkra, mint amilyen-

nek t�nhet.

Szvjatlana Alekszijevics az utol-

só szovjet író. Mikor azt írom, hogy 

„utolsó szovjet”, nem értek ezen sem-

mi szégyenletest. Fontos volt, hogy 

valaki feltárja a birodalom agóniá-

ját, valakinek pontot kellett tennie az 

irodalma végére, valakinek muszáj 

volt megértenie, hogy milyen mélyen 

maradt bennünk a birodalom, meny-

nyire él�k a gyarmatosítás okozta 

sebeink, mennyire lesz fájdalmas és 

hosszadalmas a „szavok”4 rabságából 

való szabadulásunk. És míg az új, if-

jú (vagy hívjuk „másiknak”) belarusz 

irodalom eszeveszetten kezdett a mi 

„itteni és mostani” dolgainkkal foglal-

kozni, Szvjat lana Alekszijevics a múlt 

tanulmányozását fejezte be – ebb�l 

amolyan id�beli, kulturális szakadék 

keletkezett: mi már nem azok va-

gyunk, akikr�l � ír. De vajon kik va-

gyunk? A belarusz irodalom ezt képte-

len megérteni. Pedig szeretné.

Azonban a világot tulajdonképpen 

egyáltalán nem érdekli, hogy kicsodák 

vagyunk mi. Sokkal kényelmesebb 

azoknak számítani bennünket, akik 

voltunk.

2 Breszt eredeti belarusz neve. (a ford.)
3 A Szovjetunió legnyugatibb (ma Belaruszban van), legkeletibb, legészakibb (mindkett� Orosz-

országban) és legdélibb (Türkmenisztánban) városai. (a ford.)
4 Szemétlapát oroszul. A kés�i szovjet korszak elterjedt jelz�je – összecseng a „szovjet” szóval. 

(a ford.)
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Mondják, az író hazája – a nyelve. 

Az, hogy a belarusz irodalom, sajnála-

tos módon, mindmáig nem hajlandó 

befogadni Alekszijevicset, hogy vala-

mi bels� ellenállást tanúsít „belarusz 

írón�ként” való meghatározása ellen, 

híres szerz�n�nk elvi alapokon álló 

orosznyelv�ségének következménye. 

Érthet�, hogy ez így, etikai szem-

pontból nem túl igazságos, és a nyelv 

dolga sem olyan egyszer�. Az én 

meglátásom szerint az írónak nincs 

hazája. Ha pedig hazája – a nyelve, 

akkor saját maga találja ki magának 

a hazáját. Csak hát hogyan is lehet 

a nyelvet kitalálni, ha él� emberek 

hangjával dolgozol?… És hogyan is 

lehetne megmagyarázni a világnak, 

hogy Szvjatlana Alekszijevics nem 

orosz szerz�, ha milliók szemében 

igenis Oroszországból való.

Bármilyen fura, Szvjatlana Alekszi-

jevics sikeréhez a Nyugat sztereotí piák 

iránti elpusztíthatatlan szeretete is 

hozzájárult. Paradox módon könyvei, 

melyek Belaruszt az egykori biroda-

lom részeként tárták a világ elé, csak 

meger�sítették a hazánkra vonatkozó 

összes sztereotípiát: „kommunista re-

zervátum”, „vörös” emberek karámja, 

diktatúra, Csernobil, a  háború tragi-

kus évei stb. Azonban Belaruszt nem 

lehet újságírói sablonok közé szorí-

tani, ahogy egyetlen más országot 

sem. Van minálunk nem kevés szabad 

ember, akik könyörtelen autoriter kö-

rülmények között is, tekintet nélkül 

bármire is, teszik a dolgukat, gondol-

koznak, cselekednek, alkotnak – nekik 

köszönhet�, hogy országunk változik. 

De kit érdekelnek �k? A világ szemé-

ben Belarusz akkor is „a  Szovjetunió 

múzeuma” marad, az Alekszijevics 

könyveib�l megismert borzadály. Így 

kényelmesebb.

Alakulhatott volna másképpen? És 

hogy juthatott a belarusz irodalom 

olyan helyzetbe, hogy még a Nobel-díj 
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sem tette láthatóbbá, vagy legalább 

létez�vé? Arra a kérdésre, hogy mi 

nem stimmel velünk, nem lehet a tör-

ténelmet megkerülve válaszolni.



Ahogyan a kelet-európai irodal-

mak többsége, az új belarusz iroda-

lom is a nacionalizmus hullámaival 

kezdett úszni a XIX. század második 

felében. Eléggé érett és megalapo-

zott volt ez a nacionalizmus, hogy 

megjelenhessen és fontos textusok-

nak adjon életet. És túl gyenge ahhoz, 

hogy ezeket egy valóban er�s politi-

kai mozgalommá tudja alakítani. De 

vitathatatlan tény: ahogy ez néhány 

más népnél is megtörtént, Belaruszt 

mint projektet írók és költ�k találták 

ki. Belarusz határain túl ma is kevesen 

hallottak róluk, azonban az � írásaik 

nélkül a belarusz irodalmat megérte-

ni, saját magunk számára felfedezni 

– lehetetlenség. Mert még a mai szer-

z�k is gyakran hivatkoznak azokra, 

a világ számára soha fel nem fedezett 

szövegekre: egyesek majdhogynem 

bibliai értelmet tulajdonítanak nekik, 

mások, tudat alatt, tiszta, naiv és 

�szinte mondanivalójával harcolnak: 

„Mondjátok hát, mi volna vágyatok, 

/ Örök-elnyomott süketek-vakok? / 

– Emberi lét.”5

A mai belarusz irodalom folyama-

tosan a XIX. századdal folytat párbe-

szédet, hol disputál vele, hol pedig 

a támaszt, s�t az eszményt keresi 

benne, pedig a nacionalizmus évszá-

zada már rég a múlté. És ez az egyik 

oka, hogy miért nem stimmel valami 

az irodalmunkkal. Leragadt a múlt-

ban, a képzeletbéli és régmúlt „arany 

évek” képét látja maga el�tt, ezért fél 

a jöv�be tekinteni, ahol lehet, hogy 

nincs is semmiféle arany. Még ennél is 

jobban fél attól, hogy egyedül marad, 

magában. A „vörös embert” senki sem 

tanította meg az önállóságra.

A  XX. század els� harmadában a 

belarusz irodalom akkorát fejl�dött, 

hogy már törekedni is kezdett, hogy 

utolérje az egész világot. Egyes szer-

z�k a XIX. század végének francia 

naturalizmusához és orosz realizmu-

sához tartották magukat, mások meg-

késett romantikusok voltak, megint 

mások a Hamsun-típusú írók hatá-

sa alatt dolgoztak. A  modernizmus 

hatását a belarusz irodalom szintén 

megérezte, ezt jól látni a húszas évek 

költészetén, azonban a szovjethata-

lom er�szakkal leállította a belarusz 

irodalom természetes fejl�dését. Az 

1930-as évek közepét�l a hatvanas 

évekig – gyakorlatilag holt id�szak: 

aki tehetséges volt, vagy megsemmi-

sítették, vagy az elnyomástól megfé-

lemlítve elcsendesült, vagy a sztáliniz-

musnak énekelt dicshimnuszokat és 

a propagandát szolgálta ki. Az 1937. 

október 29-r�l 30-ra virradó éjszakán 

a belarusz kulturális elit több mint 

száz képvisel�jét – köztük írókat, köl-

t�ket, fordítókat – l�tték f�be Menszk-

ben az NKVD hóhérjai.

Ennek az éjszakának a következ-

ményeit a belarusz irodalom mind-

máig érzi. Az irodalomnak az államtól 

való rettegése, tudat alatti hajlam a 

lojalitásra, a  talpnyaló írótípus meg-

születése, aki az állami megrendelé-

sek szófogadó és engedelmes végre-

hajtója, és még az a „bels� cenzor” is, 

aki mindig bekapcsolódik a belarusz 

irodalomban, ahányszor csak ez az 

irodalom fontos változások küszöbén 

áll – mindez megmaradt az irodal-

munkban, mert a múlt sérelmei nem 

lettek maradéktalanul feldolgozva. 

A sztálinizmust nem ítélték visszavon-

5 Janka Kupala Ki jön ott? c. versének utolsó szakasza. Tandori Dezs� fordítása (ld. ott).



BUKVÁR, SZKARINA

4545

hatatlanul el, a  besúgók és a gyilko-

sok semmilyen büntetést sem kaptak, 

még erkölcsi értelemben sem, még 

csak feltételest sem a történelemt�l. 

Menszkben a bolsevik hóhéroknak 

utcáik vannak. A harmincas és negy-

venes évek grafomán szövegeit, me-

lyeket azért írtak, hogy a hóhérokat 

megenyhítsék, és így életben marad-

janak, mindmáig klasszikus irodalmi 

mintákként tanítják az iskolákban és 

az egyetemeken. És helyrehozhatat-

lanul tönkreteszik az olvasói ízlést. 

A  belarusz irodalomról a talpnyaló, 

érdektelen, eleve értéktelen képét 

sulykolják, ugyanúgy, mint csaknem 

kilencven évvel ezel�tt. Ennek kö-

vetkezménye a belarusz olvasóban 

hosszú évtizedek során kialakított bi-

zalmatlanság a saját irodalma iránt: 

hogyan is lehetne ez bátor? Szabad? 

Nem unalmas?

Az 1960-as évekt�l a belarusz iro-

dalom ismét feléledt, de a szovjet 

viszonyok között nem tudott megfele-

l�en fejl�dni, és ezért reménytelenül 

lemaradt a többiekt�l. Ennek elle-

nére a 60–80-as évek az a korszak, 

amikor a belarusz irodalom megnyílt 

a világ el�tt, bár ez csak a vasfüg-

göny mögött lév� részére vonatkozik. 

A  60–80-as évek belarusz prózája 

a Szovjetunióban az egyik leger�-

sebbnek számított: Melezs, Karatke-

vics, Bikau, Ptasnyikau, Navumenka, 

Adam csik, Karpjuk… Karatkevics kivé-

telével ez a prózairodalom els�sorban 

a háborúról szólt, a  németekr�l és 

a  partizánokról – a Szovjetunióban a 

belarusz irodalom még hosszú  ideig a 

„falusi-katonai-partizán m�faj” minta-

képének fog számítani. Az olyan írók, 

mint Bikau, saját maguk fordították le 

regényeiket és elbeszéléseiket orosz-

ra, mert belarusz szövegekkel még a 

szocialista tábor országaiba is gyakor-

latilag irreális volt betörni –  minden 

csak Oroszországon keresztül ment. 

A nyugati olvasók számára ez nagy fel-

fedezés lesz: bizony azokban az id�k-

ben még a belarusz fordítók sem for-

díthattak le semmit belaruszra, amíg 

az illet� szöveg nem volt meg orosz 

fordításban. Ki vitathatná ezek után, 

hogy gyarmat voltunk?…

Mindez rányomta bélyegét a be-

larusz irodalomra: ritkán vált export-

cikké, mások nyelvén és csak Moszkva 

jóváhagyásával, így aztán „orosz” cím-

ke alatt futott (ki vizsgálta volna ott 

külföldön, hogy eredeti-e az az erede-

ti, vagy fordítás). És Belarusz is f�leg 

oroszul olvasta a nyugati irodalmat. 

A  Nyugattal a kulturális kapcsolatok 

megszakadtak. A  belarusz irodalom 

csak idegen néven létezett, idegen 

testben – és ezt békésen t�rte.

Pontosan ezekben az id�kben je-

lentek meg a belarusz irodalomban 

olyan új nevek és írások, melyek még 

világszinten is méltóan mutattak vol-

na. Például Alesz Razanau költésze-

te, ha Nyugaton valaki is érdekl�dött 

volna a belarusz irodalom iránt, olyan 

felfedezés lehetett volna, hogy az új 

korba a belarusz irodalom nem úgy 

lép be, akár egy láthatatlan ember, 

hanem mint Sleeper – Wells egy másik 

regényének a h�se. De Alesz Razanau 

nem igazolt semmilyen sztereotí piát. 

Költ�-fi lozófus, költ�-médium: bo-

nyolult verseket írt belarusz nyelven 

– márpedig ilyet senki sem várt a be-

larusz irodalomtól.

Ahogyan arra sem számított senki, 

ami ezután következett. Eljött a füg-

getlenség. A  modern belarusz iroda-

lom saját hangján szólalt meg, saját 

dolgairól – itt és most.

Saját nevén, saját nyelvén, saját 

testében. Saját sérülésekkel.

Egyszóval, csupa probléma. Az or-

szág problémái, amely éppenhogy 

megjelent a világ térképén, szívott egy 
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kis szabad leveg�t, és már zuhant is 

vissza az autoritarizmusba. Újabb rej-

tély Európa térképén, melyet senkinek 

nincs különösebb kedve megfejteni.



Mintegy tíz évvel ezel�tt egy német 

kutató- és fordítón� egy interjúban a 

belarusz irodalmat „szárnyatlannak” 

mondta. Úgymond ebben rejlik látha-

tatlanságának és annak az oka, hogy 

Nyugaton nulla az érdekl�dés iránta.

Így mondta: „szárnyatlan” iroda-

lom, eine fl ügellose Literatur, amivel 

valóságos felháborodást okozott en-

nek az irodalomnak az Augiász-istál-

lójában.

Valóban, hogyan is lehetne egy 

egész irodalomról véleményt formál-

ni, ha csak néhány írást olvastál be-

l�le?

Irodalmunk nagyságáról tartott 

el�adásomban annak a kutatónak 

– távollétében – így válaszoltam: miért 

gondolja, hogy pont a szárnyainkkal 

kell érdekl�dést keltenünk – a nyugati 

kultúra eme gyászos rudimentumá-

val? Lehet, hogy nekünk az orrunk az 

érdekes. Vagy a mi er�nk a patáink-

ban és a farkunkban rejlik. Ne mér-

jenek bennünket a saját álmaikhoz, 

a saját mércéjükkel.

Természetesen a belarusz iroda-

lom felháborodása jogos volt. De a 

gond nem evvel a kutatón�vel volt. 

Hogyan is tudnák elolvasni az írásain-

kat, akár Nyugaton, akár Keleten, ha a 

belarusz irodalmároknak olyan kevés 

a lefordított m�ve? Honnan szerezhet-

ne tudomást a világ arról, hogy nem 

vagyunk rosszabbak másoknál, ha a 

legérdekesebb szövegeink százai csak 

belarusz nyelven léteznek?

Belaruszban err�l már évtizedek 

óta beszélnek, de a kérdés továbbra 

is fennáll. Külföldön oly kevés a for-

dító, aki belaruszból dolgozik, hogy a 

legjobb belarusz nyelven írt szövegek 

összessége bemutatásának esélye a 

nullához áll közel. Persze az elmúlt év-

tized során valami megváltozott. Be-

larusz szerz�k könyvei id�nként meg-

jelennek németül, lengyelül, svédül 

és oroszul. Én éppen saját regényem 

megjelenését várom franciául, Artur 

Klinau „Napvárosa” pedig már meg 

is jelent.6 Az említett nyelvek közül 

az els� kett� bizonyára a leginkább 

nyitott a belarusz irodalom felé, ami a 

nagyszer� lengyel fordítóknak és né-

met kollégájuknak, Thomas Weilernek 

köszönhet�, aki gyakorlatilag egyedül 

viszi a vállán az egész belarusz nyel-

v� irodalmat. Nemrég jelentek meg 

angol nyelven, könyv alakban, Tanya 

Szkarinkina esszéi – hihetetlen ese-

mény Nagy-Britannia és Belarusz tör-

ténetében, hiszen utoljára akkor jelent 

meg modern belarusz író belarusz 

nyelvb�l angolra fordított könyve, 

amikor Tanya Szkarinkina még isko-

lába járt. Mellesleg, ez az esemény itt 

Belaruszban semmiféle érdekl�dést 

nem keltett. Hiszen mi nagy irodalom 

vagyunk, csodálatosak a klassziku-

saink meg az „Államszövetség” díjai. 

Mit nekünk Nagy-Britannia… Nélküle 

is jobbak vagyunk mi mindenkinél.

A  belarusz irodalom már régen 

„nem téma” a  belarusz médiában. 

6 Klinaunak ebb�l a „Minszki útikalauzából” magyarul is megjelentek részletek Pálfalvi Lajos 

fordításában (Balkon 2012/1.). A Nagyvilág 2009. decemberi „belarusz” száma óta (összeál-

lította Pálfalvi Lajos) viszonylag rendszeresen jelennek meg különböz� magyar folyóiratokban 

és könyvkiadóknál belarusz fordítások. Baharevics egyébként ebben a dolgozatában számos 

egyéb fordításról sem „vesz tudomást”, de az az állítása, hogy nagyon kevés belarusz m� 

lett lefordítva, aránylag kevés nyelvre – vitathatatlan. (a ford.)
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Csak akkor írnak a belarusz irodalom-

ról, ha kiprovokál valami, az iroda-

lomhoz nem tartozó, jó kis botrányt. 

Ennek eredménye, hogy az írók egyre 

gyakrabban kezdenek az „emberek 

számára” írni, irodalmi „rágót” produ-

kálva, és megfeledkezve Swift egysze-

r�, ám kit�n� kijelentésér�l, tudniillik, 

� azért ír, hogy az olvasókon javítson 

valamit, nem pedig azért, hogy hozzá-

juk váljon hasonlóvá.

Szkarinkina belarusz könyve – szép 

és magányos az angolszász világban. 

Akik értékelték ennek az eseménynek 

a jelent�ségét, már régen megálla-

pították, mi is az, aminek a belarusz 

irodalom hiányát szenvedi, amire 

szükség lenne, hogy végre olvassák 

is el. Egy olyan (állami vagy magán-) 

intézményre van szüksége, ami támo-

gatná és népszer�sítené a belarusz 

irodalmat a világon – ahogy ezt teszi 

a Goethe Intézet, a Lengyel és a Svéd 

Intézet, meg a többiek (hasonló intéz-

mények nagyon sok országban m�-

ködnek, még olyanokban is, amelyek 

pedig nem tekintik magukat a „na-

gyok” közé tartozónak). Ilyen támoga-

tás és koordinált tevékenység nélkül a 

belarusz irodalom ugyanúgy él majd 

tovább, ahogy eddig is: egy belarusz 

szerz�nek bármilyen Nyugatra történ� 

betörése, légyen az akár egészen ap-

ró – csakis személyes kapcsolatainak, 

a  megszállott külföldi fordítóknak és 

annak köszönhet�, ha közvetlenül a 

kiadóhoz fordultak.

A „nagy” belarusz irodalom támo-

gatás nélkül egyszer�en képtelen a 

túlélésre. A  láthatóságot nem lehet 

megvásárolni. Csak létrehozni lehet 

– fordítások segítségével. A  folytatás 

aztán már nem t�lünk függ.



Nem különösebben nehéz elkép-

zelni a „Belarusz Könyvintézet” pro-

jektet, amit leírtam (másképpen is 

nevezhetjük: „Látomás-Könyvek Inté-

zete” – így még szebb is, és nagyobb 

érdekl�dést kelt); lehetséges, hogy 

egyszer majd meg is valósul. Sokkal 

nehezebb – majdhogynem lehetet-

len  – elképzelni a belarusz állam 

ehhez adott támogatását. És itt a 

belarusz irodalom zsákutcába kerül: 

külföldi pénzen népszer�síteni a saját 

könyvedet – újra és újra egy ördögi 

körbe jutni. Hiszen ez azt jelenti, hogy 

olyan irodalmat terjesztesz, amire 

még a saját államod sem tart igényt.

Elegend� csak kimenni a mensz-

ki könyvvásárra, amit csaknem egé-

szében állami grafománok számá-

ra tartanak fönn, akik állami pénzen 

reklámozzák önmagukat. A  független 

kiadók néhány standja a sarkokban 

bújik meg.

A független belarusz irodalom sa-

ját maga támogatja önmagát. Létének 

alapja – a szabadsága. És amikor azt 

kérdezzük, hogy mi nem stimmel a 

belarusz irodalommal, sosem szabad 

elfelejtenünk, hogy azok, akik képvi-

selik, olyan feltételek között léteznek, 

ahol a szokásos nyugati szabályok 

nem m�ködnek.

Belarusz egy üvegtet� azok fölött, 

akik írásra adják itt a fejüket. Akármi-

lyen fi noman sz�tt, tehetséges szöve-

geket írhatnak is, szerz�ik beleverik 

fejüket a saját országuk és saját álla-

muk általi el nem ismertségnek ebbe 

a páncélüvegébe. Ez a kétségbeesett 

helyzet a belarusz irodalomban folya-

matosan bels� háborúkat okoz. Minél 

kisebb egy irodalom, annál több cso-

portocskából, klánból áll, melyeknek 

életeleme a szüntelen szembenállás. 

Az olvasó számára ez nevetséges, 

kényelmetlenül érzi magát. Az olvasó 

írásm�vekre vár, nem pedig irodalmi 

csatározásokra. Az olvasó nem érti, 

hogy micsoda az a „várakozás hatá-
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ra” és a „hallgatás határa”. A  „vörös 

ember”, aki az olvasóban lakozik, azt 

mondja, hogy a belarusz irodalom 

nem méltó tiszteletre – ahogyan sem-

mi olyan új sem, ami elmélkedésre 

késztet, ami kritikus gondolkodásra 

oktat. Az ilyen „vörös” belarusz olvasó 

mindmáig úgy véli, hogy az irodalmi 

díjak a díjazottak alacsony erkölcsi ní-

vójának tanúsítványai. Hogy a külföldi 

alkotóházak – a piroslámpás házak-

nak egy válfaja. És így tovább…

Mit tehetnénk – ez a „vörös em-

ber” egyik jellegzetessége: soha nem 

merül fel benne a kétség, hogy valami 

�vele nem stimmel.



A  „nem stimmel” – az alkotásnak 

kedvez� állapot. Mert ez mindig a küz-

delem állapota.

A  belarusz irodalom – a szerz�k 

harca a szép szó monopóliuma ellen. 

Ebben benne vannak az írók szövet-

ségei – a szovjet id�k relikviái, amikor 

az embert nem a tehetsége, hanem 

a tagkönyve tette irodalmárrá. A  ha-

talompárti írószövetség saját képére 

kívánja monopolizálni az irodalmat, 

ehhez az állam és az � durva, primitív 

irányító szerveinek segítségét veszi 

igénybe. Az ellenzéki írószövetség pe-

dig a sajátjára: nacionalista mítoszok, 

határtalan nosztalgia és patriarchá-

lis hagyományok segítségével. A  be-

larusz irodalom e két egyeduralkodó 

között éli életét – és egy harmadikba 

ütközik: a könyvterjesztésébe. Amit az 

állam 99%-ban monopolizált. Az álla-

mi könyvesboltok rendkívül kelletlenül 

fogadják be értékesítésre a független 

kiadók könyveit (persze van néhány 

kivétel is, de csak Menszkben).

A  belarusz irodalom még csak a 

piac útján sem tudja próbára tenni 

önmagát. A  belarusz könyvesboltok-

ban értékesített könyvek több mint 

90%-ban oroszok. Egyszer�en ér-

telmetlen ilyen körülmények között 

versenyezni ezzel az áradattal. Nem 

sok független kiadónk van, számukra 

csupán az marad, hogy azt a kicsiny 

�rt töltsék be, ami az övék: annak 

a nem túl nagy létszámú körnek a 

számára adni ki könyveket, akik az 

övéiket kívánják olvasni, saját nyel-

vükön, saját dolgaikról. Ezeknek a 

könyveknek a példányszáma nyomo-

rúságosan alacsony: kétszáztól ezerig, 

id�nként kicsivel több, de van, hogy 

kevesebb. Igaz, a  komoly irodalom 

iránti érdekl�dés csökkenése egyálta-

lán nem csak belarusz probléma. De 

a példányszám még egy szakadékot 

jelent, amelyben a belarusz iroda-

lom van: ezek az írások sokkal több 

fi gyelmet érdemelnek, mint amit a 

példányszámok mutatnak. Ennek el-

lenére – furcsa dolog – a példányszám 

ma fontosabb egy könyv promóciója 

szempontjából, mint a tartalom.

Mik ezek az írások?

Belarusz irodalom. Kiváló ma a 

n�i költészete. Csak néhány nevet 

említek. Valzsina Mort, a világon a leg-

ismertebb belarusz költ�n�, az USA-

ban él. Tanya Szkarinkina, akit már 

említettem, szmargonyi szerz�. Jul-

ja Cimafejeva ragyogó könyve, a Cir-

kusz, nemrég jelent meg Bohdan Za-

dura neves költ� lengyel fordításában. 

Szabina Brilo Ezek bet�k cím� könyve 

újabb és újabb kiadásokat ér meg. 

Marija Martiszevics. Ezeket a neveket 

érdemes megjegyezni.

Belarusz irodalom. Er�s a prózá-

ja. Alena Brava, Paval Kaszcjukevics, 

Adam Globusz, Anka Upala, Ihar Bab-

kou, Artur Klinau.

Belarusz irodalom. Fordítóknak 

egy egész új nemzedéke, akik a leg-

különböz�bb nyelvekb�l dolgoznak. 

Még jiddisb�l és héberb�l is – el�bbi 

a húszas években a BSzSzK egyik 
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hivatalos nyelve volt, utóbbin sok Be-

laruszból származó szerz� írt. A zsidó 

irodalmi örökség iránti érdekl�dés a 

mai belarusz irodalom egyik jelleg-

zetessége. A  „ПрайдзіСьвет” („Világ-

járó”) c. belarusz internetes világiro-

dalmi folyóirat idén egy teljes számot 

szentelt a belarusz kultúrában való 

zsidó jelenlétnek.

És itt elérkeztünk a belarusz iro-

dalom egyik legfontosabb „nem stim-

mel�” pontjához. Ennek lényege az, 

hogy az emberek lassacskán elfelejtik 

az olvasás tudományát. Bonyolult szö-

vegek értelmezése elengedhetetlen 

feltétele az irodalmi olvasásnak. És 

ennek az olvasni tudásnak a hiányá-

ban a mi láthatóságunk is csupán „egy 

cseléd kettétört tükrébe” való végtelen 

belebámulás. Hogyan tanítsuk meg 

az embereket olvasni anélkül, hogy 

a lécet lejjebb tennénk, hogy csak az 

általuk jóváhagyott szinten alkotnánk? 

Hogyan maradjunk saját magunk, de 

úgy, hogy mások is meghalljanak 

bennünket?



Bár belarusz szerz� vagyok, kü-

lönös panaszra nincs okom. Írásai-

mat lassan, de fordítják, könyveim 

jelennek meg, még a kritikusok is 

reagálnak rájuk. Fesztiválokra, ünne-

pi eseményekre, konferenciákra hív-

nak meg, azt pedig, hogy micsoda is 

egy alkotóház külföldön, és hogy mi-

lyen csodálatos lehet�séget nyújtanak 

ezek egy irodalmár munkájához, való-

szín�leg jobban tudom, mint bármely 

más szerz� ebb�l a mi furcsa orszá-

gunkból. Úgy teszek, mintha nálam 

minden „stimmelne”.

De nézem, amit saját magam ír-

tam, és tudatosítom, hogy rengeteg 

korlát áll utamban.

A  nyelvem – korlátom. A  hazám. 

Az id�, amiben élek. S�t, a korom is. 

Öregszem, és a belarusz irodalom is 

velem együtt öregszik. Az ajtón már 

egy új irodalom kopogtat – a saját 

„nem stimmeljével” és a saját mindent 

rendbe tenni akarásával.

Egyszer megkérdezték t�lem, 

hogy milyen érzés belarusz írónak 

lenni.

Süt a nap. Ott állsz félig elsötétített 

szobádban az ablak el�tt és a világos-

ságba nézel. Minden ott van el�tted, 

amit a szemed és az ablak látnod 

enged, fi gyelmesen tanulmányozod, 

hogy mi történik odakint, és gondolsz 

valamire. Téged azonban kintr�l senki 

sem lát. Pontosabban, �k, ott lenn az 

utcán, kitalálják, hogy ott, a  mögött 

az ablak mögött talán most is áll vala-

ki, és lehet, hogy �ket nézi. De hogy 

kicsoda néz ki ezen a kis ablakon, 

sok ezer ablak egyikén, és hogy mire 

gondol az a megfi gyel�, �ket nem 

igazán érdekli ebben a nagy, napsü-

tötte világban. Ablakainkban az üveg, 

a másik, a napos oldalról, mások di-

cs�ségét, mások gondjait és mások 

pillantásait tükrözi vissza.

Az egyetlen, amit ebben a helyzet-

ben tenni tudok: hunyorgok, rágyúj-

tok és újból, hányadszor már, odaülök 

jó öreg laptopomhoz.

Bárász Péter fordítása


