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Kovács Irént
Vanevltvlnov poétikája
éa a korabeli oroaz romantikus líra

Dolgozatomban Dlmltrlj Vlagylmirovica Vanavityinov poétikája éa a XIX. század eleji oroaz romantikus elégia kapcaolatát vlzegéloa. Szaratnéa bemutatni, hogyan kapc8olódlk a venavityinovl életmű a kor kiemelkedő kőitől /Zeukovazkij, Puskin,
Lermontov, Baratlnezklj/ által képviselt kőitől világképhez,
illetve,hogy poétlkáje mennyiben egyéni éa egységes.
A XIX, század huazae éveiben az oroaz irodalmi élet blzonyoa köreiben mélyreható változások kezdődtek. Megrendült a
francia kultúra, irodalom ée filozófia hegemóniája. Ezt tükrözi A.F. Merzljakov éa Venevitylnov 1825-ban lezajlott vitája.
Merzljakovnak, a tekintélyes kritikusnak ée mtffordítónak "Az ókori görög dráma kezdetéről éa három drámaíró jellemábrázolásáról" cimfl cikkét elemezve Venevitylnov a francia eszmék hatását figyeli meg, amelyek ezerinte nem felelnek meg a
kor szellemánek.
A "Merzljakov úr názatelnek elemzése" 1 címŰ cikkében Venevitylnov kifejti, hogy a franoia irodalmi módszer könnyed
s
stílust, szellemes fordulatokat használ, de nem hatol le a téma
mélységeibe, ós nem alakít kl egységes szemléletet. Szembeái.

lítjo vele a nóaet elemzési módot, amely rendezer létrehozó-*
sóra törekszik, óe azt tartalommal tölti mag.
Venevityinov, aki nem állt agyadOl ezzel a véleményével,
az "Obeoseeztvo ljubomudrov" 2 nevű filozófus költfli körnek volt a titkára. A kör tagjai között találjuk, V.F. Odojevezkijt
I.V. KlreJevezkiJt, A.I. Koeeljevet la. A fiatal moszkvai értelmiségnek ez a csoportja a német idealista filozófusok műveivel, mindenekelőtt a Hegellel ée Sehellinggel való ismerkedéat tOzte maga elé célul. A filozófus költök irodalom ée filozófia összefonódását, a aehelllngl harmóniára emlékeztető
egységben való egyesülését vallották. Zgy ír erről KlreJevezkiJ t "Nekünk szűkségünk van a filozófiára.

Ez élteti ée

fejleszti tovább költészetünket. Első lépésünk nem lehet máe,
minthogy eleajátítjuk azon nép szellemi gazdagságát, amely
szellemi fejlődésben megelőzte a többi nemzetet. De az ldagsn
gondolatok csak az egyéni fejlődést segíthetik elő. A ml filozófiánknak a ml álatünkből kell kinőnie." 3
A filozófus költökre jellemző, hogy sajátos filozófiát
alakítanak ki, és verseik, műveik e filozófiát folytatják a
művészet síkján. Ahhoz, hogy teljesebben, mélyebben megismerjük a venevltylnovl költői világképet, ezOkeógee ennek a filozófiának rövid áttekintése, amely életművének alapjául
szolgál.
Bár a költő 1827-b.en - 21 éves korában - elhunyt, életműve nagy hatást gyakorolt kortársaira áa a későbbi korokra.
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Nemcsak barátai, hanem a még olyan ellentétem politikai ée
filozófiai nózeteket valló személyek le, mint Bakunyin, Herzen ós Bellnezkij, nagy azimpátiával emlékeznek meg műveiről,
Venevltylnov sajátos filozófiája Hegel éa Schelling filozófiájának elemeiből épül fel. Központi témája a művészet.
Véleménye ezerlnt e művészet áe tudomány eredetileg egyeégeeek voltak, majd ezétváltak, de egy harmadik, magasabb ezinten
újból összekapcsolódnak, megteremtve a harmóniát.
Ez a fejlődés nem azonosítható teljesen a hegelivel,
mert Venevltylnovnál a harmadik, legmagasabb fok a jövőben valóéul meg. A tudománnyal való egyeeOlée által a harmóniát mint
legfőbb értéket létrehozó művészet a kölönlét alatt belső fejlődésen ment kérésztől. A művészet - Venevltylnov ezerlnt - a
szubjektum és az objektív világ kapcsolatából jön látra, és
fejlődése e kapcsolat változéeának eredményeként megy végbe.
Három fokozatot kOlönit el Venevltylnov. Az első szakaszban a művészetben túlnyomórészt az objektív világ jelenségei tükröződnek. Időben ennek ez ókori mflvéezet felel meg.
A második periódusban a művészet a szubjektumot tükrözi. Ez
a romantikára, a kor irodalmára, művészetére jellemző. A harmadik, legmagasabb ezinten a művészetben

harmónlkue egyeéget

alkotnak az objektív ée szubjektív elemek. Ez a kitűzött cél,
a jövő művészete. Hegel mellett Schelling hatása ismerhető
fel ebben e fejlődési sémában. Schelling hasonlóan vázolja

fal a történelem fejlődését: a harmadik, legmagasabb szint
néla ls a jövőben valósul mag, 4
Venevltylnov rendszere ezerlnt tehát változások mennek
végbe s művészeteken belül, valamint.abban s világban le,
amelynek a művészet egy eleme. A művészet a tudománnyal össze«
forrva maga ie tudománnyá válik, és viszont. A tudomány kritériumát N.N. grófnőhöz Irt filozófiai levelében így határozza megt "A tudománynak önálló tárgya van, és azt rendszerbe
képes foglalni."
A rendszsr érdekében az első feladat a lehető legvilágosabban, legérthetőbben írni. A mér Idézett filozófiai levél«
ben ezt így fogalmazza meg. "Haeeak egy pillanatra érthetetlenné válnék, tépje ezét levelemet."
Formai szempontból nagyon jellemző műveire a hármas tagolás, melynek filozófiai gyökerei Hegelhez óa Schellinghez
nyúlnak vissza. E ezerkezet poétikai következményeit Majmln
az "Oroez fllozóflkue költészet" című könyvében így látja»
"Kompozíciói nem mindig szabadok, ezzel szemben pontosak ée
formai szempontból befejezettek. A hármas tagolás e különböző
tartalmakat szigorú matematikai rendszerbe egyesíti." 6
A művészet témája maga a mŰváezet, a költői lét. A venevityinovi filozófiai költészet a költői lét, a költészetben
való élet perepektívélt kutetje a költészet eszközeivel, a

hétköznapi emberi élet lehetőségeinek korlátai között. Versei,
valamint esztétikai éa filozófiai tanulmányai már témájukban
is szervesen Illeszkednek a korabeli orosz romantikus elégia
gondolatmenetébe ée problematikájába.
A század első évtizedeinek oroaz romantikus költői mind
a "kiábrándulás" motívumát, mind annak költői úton való maghaladását egyánl, az adott költő poátlkájára individuálisan
jellemző módon ábrázolták. A kátvilágóeág, a valóság ée ideál
ellentéte a korabeli oroaz romentlkue költészet fő élménye.
Az ábrázolt probláma mindig a "valóság" szintjén Jelentkezik,
amelynek tökéletes "megoldása" az ideál megvalósítása lenne.
Mielőtt rátérnénk arra a kérdésre, hogyan valósítja meg
az Ideált költészetében Venevitylnov, röviden, mintegy kópletezerŰen azt szeretném áttekinteni, hogyan ábrázolja, és milyen
egyéni módon haladja meg a valóság áa Ideál dualizmusának feltételei között jelentkező problémát a kor néhány kiemelkedő
oroaz költője.
Zsukovazkij "életnek" csak az ldeálban-éléet fogadja el.
Verseiben azonban jelen van a "hétköznapi szint" le, mint ami
a harmóniát, a "lírai én" éa az ideál összefonódását állandóan vsazélyaztetl. A "lírai én"-t az Ideálban magvalósuló
értékek veszélyeztetettségének érzése hatja át. Ez a problematika tQkröződik többek között a "More" /Tenger/ című 1822bsn írott versében ls. Mint az alábbi idézetből kitűnik, a

harmónia, az ldaél belső megvalóeuláea eeak időszakosan árhető
el, A "lírai én" még az Ideállal való egyesQláa pillanataiban
is az ideál elveeztásátől retteg, mivel a szubjektumtól független erók határozzák aeg a harmónia felbomlását,
"In b őeaflHe noKo&BoJt oKpuBaenn» cuflienBO
Th Heőoii moÖyacB A p o s m u 8a Hero"
Puskin kóltői világában az ideálhoz való vlezonyuláat tekintve tóbb szekezt különíthetünk el. Az első "tapasztalás előtti" szakaszban, a démonnal való találkozást áe a kiábrándulást
megelőző közvetlen ée háborítatlan "természeti lét" korszakában /lásdi Puskin 1823-ae

"Oémon" c, verse/ az ideál megvaló-

síthatónak tűnik az ábrázolt valóság világában. Ezt követi az
első oealódáe, a "klábránduláe" korszaka, Puskin lírai hőae
azonban az ábrázolt valóság szintjén maradva, azt vállalva
képes a valóságtól ée ideáltól egyaránt elideganítő, a szeméé
lyiséget, a lélek tevékenységét paralizáló "kiábrándulás" negatív élményétől megszabadulni, A gyötrő tapasztalatától megtisztult lélek újjászületve iámét az ideál felé törekszik,
amelyet a lírai szubjektum az ábrázolt valóság szintjén, emberi kapcsolataiban próbál magvalóeítani', A "Negyezedoj ezladoeztnoj mlagyencaeezki dlee" kezdetű versében így ír errőli
"0

flcwiro Z B X B xoqy, Q*oÖ aoaro oőpas

xauJiofl

H CHHJI B AYME

WWTL

uoeö ymuioö"

A Lermontovra individuálisan jellemző mŰvéezeti nézőpont

Ideál-valóság ellentétpárjának sajátos funkciót toljoaítő,
tipikusan lermontovl szerzői pozíció ábrázolásában jut kifejezésre. lírájának művészi aspektusa a lermontovl életmű fő
alakjának, a démonnak a nézőpontjához áll közel, amely az ábrázolt valóság fölé, az ideál tökéletességének magaslatába
emelkedve, az ideál teljesaágéből mit eem engedve kompromlezezumot nem tfirő kérlelhetetleneéggel követeli a valóság síkjától az ideál tökéletességét. Az ábrázolt valóság, azaz a hétköz
napi emberi lét szintjét az ideál távlatából szemlélő, ugyanakkor démoni, emberfeletti követelményeket támasztó lermontovl
mövéezi pozíció /démonlzmus/ a valóság tökéletlenségének, hitvényaágénak ábrézoláeát eredményezte. A fentebb lemertetett
művészi pozíció, ill. ábrázolás már Lermontov korai alkotói
korszakában megjelenik, pl. "Moj gyámon" o. /Démonom/ versében. A költemény utolsó, negyedik versszakában így ír a költőt
n

H ropauö aeuoH

He

oxoxaHex,

noica KHBy a , ox ueaa
II yu uott osapaiB OH cxaHex
Jlyqoii qyaeoHoro oraa;
ÜORazex oűpas coBepmeHcxBa
H Bflpyr oxHHuex HaBcaraa
H, AÖB npeflqyBcíBHH őnaaeHCiBa,
He saex UHO cqacxiH HUKorfla.'"
Ugyanez a szerzői pozíció munkál, következésképpen a
fentlekkel azonos valóságról alkotott művészi értékítélet fogalmazódik meg - természetesen a vers fordított menetfi ezűzeé-
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jének megfelelően ellenkező előjellel - Lermontov "Angel"
/Az angyal/ c. versében la. ahol a lélek az angyal énekéből
értesülve e tökéletesség honéról, nee képes elfogadni a valóság tökéletlenségét, s gyötrődve vágyakozik a felvillantott
Ideál utáni
"U floaro aa CBeze. xoiomacxB OHa,
xeaaHHeu nyarnai noima;
II

8ByEH

H60DO

8aM6HHZB

H6 IFORHH

EFL cKyHHHe necHH seiiHH."
A Baretlnszklj által az Ideál ás a valóság kettőaségáre,
valamint a lírel én pozlolójáre adott választ a lírikus gondolat logikus, következtetés végiggondolása után keletkezett
zsákutca ábrázolása, amely érzékenyen jelzi a gondolat költészetének, a lírai én józan észre apelláló magatartásának ku_
darcát is, A világ dualizmusát feltételező lírai hőa- felismerve az ideál valóság szintén történő megvalósításának lehetetlenségét - lemond az ideálról, és logikus következtetéeeel jut
el a passzív szemlélődés pozícióján keresztül az élet értelmetlenségének ée kilétáetalaneágának felismeréséhez. "Beznagyezsnovezty" /Reménytelenség/ című versében így ír errőlt
"XexaHBö ciaeiHH

B UQHH

BfloxHyiiH (tora:

fl ipeőOBaji ero ox Heöa a sei/unj...'
• ••
no npaxoTfüi cysBŐii a ő o m m e se cayxy.'
CaacxHHBHlI oxTiuxou, Ha caacxae noxoxmi
OXHUHO

o pyöexa Ha nonpane.raHxy- n
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A "Na cito vadnyi" kezdetű varaéban la az a gondolat
jut klfajazéarat
" H a 1 X 0 BHF AHH!

He BsiieHBXl

CBOB

Bee

NA0JD£HUH UHP HBH6HHH

B XOBBKO HOBXOpeHLH

B6A010I«

rpaAjwee oyaai,
HeAapoa XH vexasacB H iojnejia,
Fa8BBXB6H cnema,
xu cBepnnaa

CBOÜ NOABBR

NPESAE

xeaa,

EesjruHafl Ayna!
H xeoHHtt Kpyr noAJiyHHHx BxxőiaxjieHBtt
CoHRHyBinafl AaBHO,
BOBBpaxmir

HOA BEFLHBEU

TH A P E U S E M B ;

CHOBBAÖHBA

a OHO

BeocioicneHHO rxHAHi, KaK yxpo BoxaHex,
Bea sjxm
Kan

B

vpaH

HŐBB CUOHH,

H0BH0FLtfeonaoAHHftBOBOP BAAEXI'

BOHOA

nyoxoro

ABHI

Venevltylnov a lét, az emberi magatartás több lehetséges formáját veti fel verseiben. "K druzjam" /Barátaimhoz/
oímfl versében irigylésre méltónak mondja a gazdag, hatalommal
rendelkező ember sorsát, azét le; aki képes eplkureista módon
élvezni az életet, de mindennél magasabban áll a költő lantjával.
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Ezt a témát fejlaeztl tovább "Tri ucaaaztyi" című varsában.
Az első versszakban a történelmi személyről, a hatalom
birtokosáról ír, aki kópea megváltoztatni népek sorsát. Munkájának gyümölcséé jövőben fóg beérni« életében időtálló értékeket hoz létre. Ebben hasonlít a költőhöz, akinek művét szintén nem veszélyezteti a halál. De mlg a hatalom birtokosa a
lelkében élő gondolatokat ülteti át a külvilágba, a költő a
külvilágot fogadja lelkébe, és teremti ujjá.
A harmadik versezakban a lirai én a leginkább irigylésre
méltó, legboldogabb sorénak azt tartja, ha valaki a világgal
nem törődve képes élni, epikurelsta módon élvezi az életet.
A vere végén felkiáltt
"0 POB! 1X0 IH H6 SfiUI HH6 8T0I ysefll"
Ha közelebbről aegvlzsgáljuk ezt a harmadik "sorsot",
kiderül, hogy semmi pozitívat nem tudunk róla elmondani, csak
negatív ismérvei vannakt nem bántják mély gondolatok, nem ismeri a könnyet ée az ihlet lángját. Gondolatok nélküli, szinte vegetatív lét ez. Az egyik nap a máelk után észrevétlenül
múlik el, ée a halál fájdalom nélkül törli el az életet, amely
nyomtalanul tűnik el a földről. A költő, bár boldogságra vágyik, nem képes erre az életre, számára egyetlen lehetőség a
költői lét. "Szonet" /Szonett/ című versében azt a folyamatot
mutatja be, ahogy a lírai én költővé vállki

- 13 "CnOKOÖHO flHH MOH ipeBB BflOJUJHeXH3HH,
MOHAflejraajniBeoeanie C M E N O Ö "

Az eredendő harmóniát a kőitől látat hozó Ihlet megjelenése
bomlasztja felt
"Ho pano nsaiieHB
BojnaeŐHoS

OHAOB

AJBCTB,

gymeBHue nopuBH

paapjnana

MOHA"

A máelk "Szonot" /Szonett/ című, "K tyebe o esleztlj
duh" kezdetű varsa mintegy folytetnl létezik ezt a témát« a
költő létrehozza a magasabb ezlntfl harmóniát.
Az ideál csalogatja, csábítja a költőt, de az nem képee
hozzá felemelkednit a való világban kall élnie. Azonban a költő itt le képes megvalósítani a harmóniátt belső világában
építi fel ezt, A megvalósult harmónia örök, azt már nem képee
lerombolni semmit
T p e M H HSAeXBOB, rpOMBÍ JDOŐOBBD ABpal
B npenpepH BeiHociH rpeuu ero XBajio&I
0 eoaa ő pyxHya uip, saxuBxoa

OBOX

3$trpa

H xaoo saAABHA npHposy nycTOToft, TJJÖMHI IlyoxB ceiyni opeAH pasBajiHH ipipa
ÍBŐOBB 0 HageiBOB g sepOB OBAXO0I H
A költő tehát képes végigjárni a harmóniához vezető ót
mindhárom szakaszát, az eredendő egyeéget, a kOlönlátet, ée
az egység magasabb ezlnten történő megvalósítását.

I
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Szeretnék néhány szót szólni Venevltyinov "Zsizny"
/(let/ című vérééről, amely a baratlnszkljl életérzés tökéletes ábrázolásának tűnik, szlnta teljesen beilleszkedik a már
Idézett baratinszklji versek sorába.
"Zsizny" című versében arra a következtetésre jut, hogy
a kiábrándulás, s passzivitás törvényszerű állapotok. Az élet
kezdetben érdekesnek tűnik, de az egyén, tapasztalatot szerezve, nem talál értelmet bennei
"CHaiauia

XBBHB IUISHHOZ

Hao;

B Heö Bee Tenno BOQ o e p w e rpeei
••
HO KOHHHTCH 0ŐM8H

HrpHBOÖ,

Uh npHBHKaeu k qyaecaii noTou Ha BEE rjugpm neraBO,
IIOTOM U

KH3HL nocTiuia Hau"

Fontos különbséget fedezhetünk fel a "Zsizny" és a többi
fllozóflkue tartalmú vers közötti itt nem jelenik meg a filozoflkus tudatot hordozó művész. Ez a vers Baratlnszkljnál,
akinél a kiábrándulás filozofikus rendszert alkot, filozofikus vers lenne, Venevltylnovnál nem az, csupán példa arra,
hogy a kor elégikus költészetére jellemző kiábrándultság ábrázolása tőle sem idegen.
A filozofikus tudatot hordozó költői lót nélkül az élet
Venevltyinov számára valóban kilátástalan. Ily módon ez a
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vara közvetett alátámasztása filozófiai rendszerének, melyben
s költészet, a költői lót a legfőbb elem, amely képea létrahozni a harmóniét, a legmagasabb értéket.
A továbbiakban a "Poet 1

drug" /A költő és a barát/ cí-

mű verset elemezve szeretném pontosítani Venevltylnov költői
világképét, életről alkotott nézeteit.
Ez a vers Venevltylnov utolsó előtti mŰve, mintegy összefoglalása gondolatainak, életfelfogásának. A fő kérdés:oBlylk
életforma magasabbrendŰt a költői lét, vagy az átlagemberé,
azaz ha ezeket a kategóriákat a venevityinovl filozófiai rendszerbe helyezzük, a költő által képviselt újrateremtett harmónia, vagy a barát által képviselt eredendő egység.
A barát és a költő véleménye ütközik. Irodalmi hagyományai vannak a barátok szerepének. Nem egy versben jelennek meg
ők, jelenlétük inspirálja a lírai ént, segíti tisztázni gondola tait, így olyan gondolatok is felszínre kerülnek, amiket az
ember önmagának nem fogalmazna meg. A barátok fontosságára
utal Venevltylnov "K druzjam" /Barátaimhoz/ című versében,
"fi öes RAYUHHX HX oipacTeö
Becen yqaosD CBoeft
Jlapofl, BepHNMM Apy8BHUHn
A "Poet i drug" című vers a barát szavaival kezdődik,
amely vers előtti szituációra utal. Miért szükséges a vers
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előtti ezltuáoió? Mivel Venevityinov dualistat elismeri a lét
mindkét szintjét, amelyek szerinte háboríthatatlanul létezhetnek egyaéa mellett. Sőt mint a "Trl ucsasztyl" című véréében
is láttuk,, nsm rangsorol, hiszen n e m e z egyénen múlik, melyik
létformát követheti.
A két vélemény párhuzamosan bontakozik ki úgy, hogy mind
a berét, mind a költő három alkalommal fejti ki válemányét.
Ez a három ezákaez fejlődési fokozatokat ia Jelent. A fejlődés
úgy fogható fel, hogy a dialógus résztvevői a kát létforma
Összetevőit sorolják fel, amelyben a harmadik szint az adott
létforma legfőbb értékelt jeleníti meg.
A barát által képviselt mindennapi lét szintjénél az
eleő fokot s z é l e t külső jegyei jelentik. Tegedja azt a feltevést, hogy a költő hasarosan meghalhat, hiszen, mint mondja,
nem Így néz ki az, aki a halál előtt áll.
"KXO 0&B8OB ftBepB Pp0Ö0B0ÍÍf
Toro yoxa ae nxaiieHeia
He XBK ayna ÖPO

rauiKa"

•«•

A költő a köleő meghatározókkal szembeállítja a belsőket, az érzésekre hivatkozva vádi feltevésétt

"He Bry?

MH6

qyBoiBa - ne

HSHX

fl NOHHIÍAIL AABHO HPHBHH

H ax npopoqeexBa

HHO BOHU"

- 17 -

Természetesen, érzései azt súgják a költőnek, hogy korán meg
fog halni. De fel kell figyelnünk egy másik tényre ist a köl1

tő "megszokta", hogy megértse az érzések nyelvét, hogy "megfejtse" jóslataikat.Ez

tehát olyan adomány, amely nem minden

ember számára elérhető.
Míg a barát által felhozott érvek reálisak, "ezemmel láthatóak", amelyek tehát összekapcsolják az embereket, az érzések, amelyek ceak kiválasztottak számára érthetőek, elválasztják a költőt a többi halandótól. Nem egyedülálló gondolat az,
hogy a költő más, mint a többlek, elkülönül az emberektől.
Nem le ez a vita lényege, hanem az, hogy ml az élet értelme,
legfőbb célja. Mint láttuk, a barát számára az élet értelme
az első megnyilvánulás alapján maga az élet, az élet közvetlen
élése, amihez ragaszkodni kell. A költő erről egyelőre nem
nyilatkozik.
A második fokozatban a barát a vágyakra hivatkozik, amelyeket a természet oltott az emberbe, és amelyek szabályozzák
az életét. A költő

nem tagadja, hogy léteznek az életnek tör-

vényei, de véleménye szerint ezeknek nem mindenki felett van
egyformán hatalmukt
"Cyaiőa

B

flapax

OBOHX

0 Be OOTH y H60 aaROH

őoraxa
11

Míg tehát a barátot a természet törvényei továbbra le
öeezekapcsolják a többiekkal, a költő itt ie kiemelkedik. A
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barátnál azonban oz az összekapcsolódás nea aktív tevékenyeég
következménye, hanem a paeezív alávetettségé. Van, aki a törvények szerint él - ez agyoldalú alárendeltség - , áe van, aki
a törvényekkel öl, ahol az egyén áa természet egyenrangú partnerek, A természet törvényeit a költő számára saját belső világa fejti aegt
"Hpapoga He Ara Boex <raett
HoxpoB

CBOFL XOÉHUÉ

noüpaiaez

UH BOO paBHO vazaev. B HOA
HO KZO tnzas n o m m a e x ?
•••
Kzo SH8HH

HE DIAAHX SJIH.

IJBOZBa

H c e p s m xpenex zsahhu csyxoH
K a x BEIPA TOHOO H3BAJDIN"

Aki képes, erre, annak fel kell áldoznia életét az érzésekért, érzéseit pedig a művészet azolgálatába kell állítani.
Aki ezt megvalósította, annak nem áldozat a halál, hlazen az
ártók hordozója nem az ólat, hanem a művészet, A költő annak
bizonyítására, hogy ismeri a törvények adta lehetőségeket,
bemutatja mindkét létformáti
"Touy

-

NPOHBECIB PASBUIOA OHXOÍÍ

0 CMejftl) SH8HH 0H6A CZepOTB^
flpyroiiy-paHO yiiepeTL,
Ho n z B sa cyMpaqHOft uoranoö"
A barát a második alternatívát agyértalmflan elutasítja. Szerinte csakis ez első létforma lshetságsa, és az élat élése
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csak ezen létforma éltal nyújtott értékek elsajátítását jelenti.
Áz élotlegfőbb értékeit fogalmazza meg.
"H xofflDŐmo,xxo c e p w e rpeex,
0xo H íioini uory HaasaiL
0xo HaciiaxBQHBe B nontHofl aaine
Hau npeaaaraex KazAuű jeHB"
Az ideál a barát számára tehát az élet eplkureleta mádon való
élvezése. Ez a gondolat már korábban ie felmerült Venevityinovnál, "Tri ueeasztyl" címfl versében. De a képlet itt egy fontos
új elemmai bővült ki. Szeretném felhívni a figyelmet erre a
sorra t
n

0 i o a uory HaaBaii"

A legfőbb érték tehát elszakítja az embert a közöeeégtől, elszigetelt kie egyeddé teszi.
Ez a létforma tehát a kővetkező alternatívát nyújtjai
a természet tőrvényei által determinált ember elszigetelten
élvezi az élet adta örömöket, amíg rajta kívül álló erők ettől meg nem fosztják.
A költő már utalt arra, hogy az általa eliamelrt értékek
nem szűnnek meg a halállal. Ezeket az értékeket azonban egyelőre csak általánoaaágban fogalmazta meg, mondván, hogy a művészetben vannak. A harmadik részben

a költő kifejti, ml a leg-

főbb érték számára. Nem a költészet, ami közvetíti az érzéseket, hanem maguk az érzéeek, amelyek a költészet segítségével képesek másokat is áthatni, a költő által megteremtett
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harmóniát mások számára is alórhetflvó tenni.
A legfőbb érték a kóltól létben - a barát által képviselt életformával szemben - nem az egyáni elszigeteltség keretein belül valósul meg. Ellenkezőleg! a harmónia képes arra,
hogy a természet tórvényelt maga alá rendelve különböző korok
embereit összekapcsolja. A harmónia megvalósítható ée örök.
A két vélemény megütközött, a vita eleő fordulója lezárult. Mindkét életforma - a költőé ée e baráté is - zárt egységet alkot, élete értelmét eaját rendezerén belül találja mag.
A költő tehát nem várhatja el, nem is várja, hogy a barát átvegye az ő felfogását. Mindössze arra törekszik, hogy a barát
elfogadja mint létezőt a költői létformát, amit,mint láttuk,
utolsó szóbeli megnyilvánulásában a barát megtagadott. Ha tehát
a vers elején vers előtti szituációról beszéltünk, most egy
vita utáni szituáció következik, mikor azonban a vita még nem
zárult le.
A vita kiindulópontja, mint tudjuk, a költő korai halálának lehetősége volt, Moet viszont ez válik bizonyítékká,
A költő utolsó kijelentésében olyan jövőképet fest le, amelyben a túlélők így értákellk életét!
"KÜK 8HSÜI OH ZHSHB,'
Kas uaxo aran!"
A költő valóban meghal, ée a barát az utolsó érv hatásé
alatt mondja ki ezeket a szavakét, elfogadva ezzel a költő
által képviselt létforma ée világnézet lgazeágát.
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