Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

SISÁK GÁBOR

AZ 1840–50-ES ÉVEK OROSZORSZÁGI SZLAVOFILIZMUSA
ESZMETÖRTÉNETI ELEMZÉS

Történelemtudományok Doktori Iskola
Dr. Gergely Jenő DSc, egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője
Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Doktori Program
Dr. Székely Gábor DSc, egyetemi tanár, a program vezetője
A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk:
Dr. Krausz Tamás DSc., egyetemi tanár (elnök)
Dr. Filippov Szergej PhD (bíráló)
Dr. Bebesi György PhD, egyetemi docens (bíráló)
Dr. Szili Sándor PhD (titkár)
Dr. Sashalmi Endre PhD, egyetemi docens
Dr. Gebei Sándor CSc
Dr. Bodnár Erzsébet Phd
Témavezető és tudományos fokozata
Dr. Szvák Gyula DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Budapest, 2008

Tartalomjegyzék
1. Bevezetés. A disszertáció célkitűzései............................................................................................................... 3
2. Az úgynevezett „szlavofilizmus”. Egy fogalom hányattatásai az elmúlt másfél évszázadban .................... 8
2.1 A „szlavofil” kifejezés eredete és használatának története Oroszországban................................................. 8
2.2. Adalékok a „szláv” kifejezés szemantikai tartalmának alakulásához Oroszországban a 18. század
második felétől.................................................................................................................................................. 19
3. A szlavofilizmus recepciótörténete és historiográfiája ................................................................................. 23
4. A szlavofilizmus Oroszországi egyes gondolati előzményei és szellemi kontextusa ................................... 38
4.1 Mihail Pogogyin történeti koncepciója ....................................................................................................... 38
4.2 Az úgynevezett „hivatalos népiség” ........................................................................................................... 45
4.3 Szergej Petrovics Sevirjov koncepciója, „a rothadó Nyugat” kifejezés eredete ......................................... 49
4.4 P. Ja. Csaadajev katolicizmus inspirálta tradicionalizmusa ........................................................................ 52
5. Az „igazi szlavofilizmus” kulturológiai koncepciója .................................................................................... 56
5.1 Az alapfogalmak: „műveltség”, „alapelvek”, „társadalom”, „nép” ............................................................ 56
5.2 A létező európai „műveltség” (civilizáció) és a még csak ideálisan létező Oroszországi műveltség
szembeállítása ................................................................................................................................................... 59
5.3 A létrehozandó oroszországi „műveltség” egyetemessége. Az „igazi szlavofilek” retrospektív
utópiája ............................................................................................................................................................. 61
6. „Műveltség”, esetlegesség, kényszer, garancia, szabadság: az „igazi szlavofilek”
társadalomszerveződési eszménye ...................................................................................................................... 67
6.1 Az európai és az oroszországi „műveltség” történeti kialakulása ............................................................... 67
6.2 A minden feltételességtől és kényszertől mentes közösség ........................................................................ 72
6.3 Az obscsina-elv ........................................................................................................................................... 80
6.4 Az obscsina nem vérségi alapokon nyugvó, természet adta kötelék: Jurij Szamarin és Konsztantyin
Kavelin vitája .................................................................................................................................................... 85
6.5 A Zemlja és az Állam. Az orosz állam eredete, a normannok „behívása”, ennek jelentősége. Az állam
és a „zemlja” kettősségének kialakulása ........................................................................................................... 91
6.6 Nagy Péter reformja: a társadalom és a nép ................................................................................................ 97
6.7 A Péter utáni „társadalom” terméketlensége. A szlavofilizmus társadalmi programja ............................... 99
7. Kitekintés. Az igazi szlavofil koncepció egyes elemeinek továbbélése és transzformálódása az 1860as években .......................................................................................................................................................... 105
7.1 Az úgynevezett „pocsvennyikek” (Dosztojevszkij, Apollon Grigorjev, Nyikolaj Sztrahov) ................... 105
7.11 A „Vremja” betiltása az „igazi szlavofilizmus” kulturológiai alaptételeinek elismétlése miatt az
1863-as lengyel–orosz háború idején ................................................................................................. 111
7.2. Dosztojevszkij és Ivan Akszakov ............................................................................................................ 112
8. Összefoglalás. A szlavofilizmus ellentmondásai .......................................................................................... 126
9. Bibliográfia..................................................................................................................................................... 128

2

„A megboldogult Homjakov mondogatta gyakran, hogy
Anglia a létező országok legjobbika, míg Oroszország a
lehetséges országoké, majd ehhez maró és egyben
szomorú gúnnyal mindig hozzáfűzte, hogy Oroszország
talán örökre meg is marad a lehetséges országok
legjobbikának.
Apollon Grigorjev1

1. Bevezetés. A disszertáció célkitűzései
A jelen disszertációban az orosz eszmetörténet egyik legérdekesebb, ugyanakkor
nagyon sokféleképpen interpretált, más irányzatoktól világosan elkülönülő és
elkülöníthető, gyakran hivatkozott, de mégis kevéssé ismert jelenségét kívánom elemezni,
amelyet a továbbiakban, jobb híján, egyes későbbi tájékozott megfigyelők és elemzők
nyomán, „igazi szlavofilizmusként”, „az 1840–50-es évek szlavofilizmusaként” fogok
emlegetni. A kifejezésen egyszerre értek egy meghatározott eszmerendszert és egy
bizonyos, ezt az eszmerendszert képviselő, jól meghatározható és lehatárolható
gondolkodói kört. Ezt a gondolatkört és ezeket a gondolkodókat egyes ellenfeleik az
1840-es évek elején – némileg meglepő módon – az 1800-as elejéről származó és egy
teljesen más kontextusban keletkezett „szlavofil” kifejezéssel illették mint gúnynévvel.
Ezt a fogalmat az 1800-as évek elején történt felbukkanása óta általában közelebbről nem
definiált értelemben, a legkülönbözőbb jelenségekre és személyekre vonatkoztatva
használták a 19. században, és a használatához mindig is hozzátartozott egy bizonyos
fokú meghatározatlanság és bizonytalanság. Ennek ellenére vagy éppen talán éppen ezért,
az 1980-as évek második fele, de különösen 1990 óta a kifejezés új életre kelt, és igen
gyakran bukkan fel az oroszországi tudományos és nem tudományos nyilvánosság
legkülönbözőbb fórumain, a napi sajtóban és publicisztikában. A „szlavofilizmus”
kifejezés használatával a második fejezetben foglalkozom részletesebben.
A disszertációm tárgyául választott koherens és következetes gondolati rendszer
alapvetően
Konsztantyin

Alekszej

Homjakov

Akszakov

(1804–1860),

(1817–1860),

Jurij

Ivan

Szamarin

Kirejevszkij
(1819–1876)

(1806–1856),
munkáiban

manifesztálódott az 1830-as évek utolsó éveitől az 1861-ig számítható időszakban. Ebből
1

Ld. Apollon Grigorjev: Razvityije igyei narodnoszty v nasej lityerature szo szmertyi Puskina. Narodnoszty
i lityeratura [A népiség eszméjének fejlődése irodalmunkban Puskin halála óta. A népiség és az irodalom].
In: Apollon Grigorjev: Szocsinyenyija. t. 1. izd. N. N. Sztrahova. Szankt-Petyerburg, 1876., 486 o.; reprint:
Johnson Reprint Corporation, New York–London, 1970. (először megjelent: Vremja, 1861).

következően a vizsgálat tárgya tartalmi szempontból egyértelműen lehatárolható: ez nem
más, mint a fentebbi szerzők műveiben (amelyek a történettudomány, történetbölcselet,
filozófia, teológia, esztétika és a történeti-politikai esszé kategóriáiba esnek)
manifesztálódott, igen konzekvens gondolatkör, illetve e szerzők ehhez kapcsolódó
társadalmi-politikai-publicisztikai tevékenysége. A szerzők művei ma már kivétel nélkül
ki vannak adva, hozzáférhetőek, egy jól meghatározható korpuszt alkotnak. Új kéziratos,
a jelenleg ismert művek alapján kialakítható képet jelentősen árnyaló művek vagy egyéb
források előkerülése nem várható.
A vizsgálandó téma időhatárai is egyértelműen kirajzolódnak: a mai, a
szövegkorpuszt vizsgáló kutató számára az „igazi szlavofilizmus” egyfelől hosszú belső
viták után, 1838–39 körül készen, kiforrottan és koherensen jelenik meg, másfelől Ivan
Kirejevszkij, Alekszej Homjakov és Konsztantyin Akszakov váratlanul éppen az I.
Miklós halála (1855) után meginduló, a politikai és szellemi szféra, valamint a
nyilvánosság teljes átalakulását hozó, nagy horderejű reformidőszak kezdetén hunyt el
(1856-ban, illetve 1860-ban), amivel le is zárult az a korszak, amelyben létezhetett az
„igazi szlavofilizmus” gondolati képződménye.
A

disszertáció

fő

célkitűzése

az

„igazi

szlavofilizmus”

történelem-

és

társadalomkoncepciójának filológiai igényű elemzése és rekonstrukciója a rendelkezésre
álló szövegkorpusz alapján, az eszmei és társadalmi kontextus figyelembevételével. A
jelen munka azt szeretné megmutatni, miben áll az „igazi szlavofilizmus” eszmei
újdonsága,2 melyek azok a gondolati elemek, amelyek minden más gondolatrendszertől
megkülönböztetik, és amelyek azóta is olyan érdekessé teszik a legkülönfélébb
értelmezők és befogadók számára, Nyikolaj Bergyajevtől Alekszandr Janovig.
Ami a filológiai igényű elemzést és rekonstrukciót illeti, a szlavofilizmus
szakirodalmának és recepciótörténetének ismeretében (különösen igaz ez a hazai
irodalom egy részére) ezen a területen mutatkozik a legtöbb elvégezni való. Az „igazi
szlavofilizmus” recepciótörténetének fő ellentmondása, hogy bár igen gyakran
hivatkozott szellemi jelenség, ugyanakkor szövegszerűen mégis nagyon kevéssé elemzett,
és sokszor zavarba ejtően téves, vagy legalábbis a lényeget teljesen eltorzító, végletesen
leegyszerűsítő állítások látnak napvilágot vele kapcsolatban. Az utóbbira jó példa az a
2

A szlavofilizmusról és a nyugatosságról való gondolkodást ma is meglehetősen meghatározó Alekszandr
Pipin (aki az 1870-es évek „liberálisaként” igen kritikusan viszonyult a szlavofilekhez) az „igazi
szlavofilizmus” eszmei újdonságát és egyedülállóságát hangsúlyozza. Ld. A. N. Pipin: Haraktyerisztyiki
lityerturnhih mnyenyij ot dvadcatih do pjatyigyeszjatih godov. Isztoricseszkije ocserki. Szankt-Petyerburg, 4.
kiad., 1909., 248. o.
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gyakran hangoztatott nézet, hogy a szlavofilek „fel akarták támasztani a múltat”, amely
ebben a formában semmiképpen sem igaz. Az előbbit, a ténybeli ismeretek hiányát jól
illusztrálja az, hogy például az „igazi szlavofilizmus” történelemfelfogásának
kiindulópontja, alaptézise az oroszországi államiság normann (viking, oroszul „varég”)
eredete, az úgy nevezett „normannelmélet”, amelyet e gondolatkör képviselői
számtalanszor, igen részletesen kifejtettek. Ez különben a 19. századi orosz
történetírásban és közfelfogásban egyáltalán nem volt kuriózum, sőt ez volt az általánosan
elfogadott álláspont, inkább az ellenkezője számított kivételesnek. Ennek ellenére ma is
olvashatók olyan munkák, amelyek valamifajta „nacionalista”, „etnicista” álláspontot
tulajdonítva a szlavofileknek (ami teljes anakronizmus, és az ő esetükben végképp
értelmezhetetlen), ennek éppen ellenkezőjét állítják.
A

disszertáció

fő

célja

tehát

az

„igazi

szlavofilizmus”

történelem-

és

társadalomkoncepciójának feltárása, kulturológiai teóriájának rekonstrukciója úgy,
ahogyan az a ma már rendelkezésre álló teljes szövegkorpusz alapján elvégezhető.
A választott módszerből következően az a kép, amelyet az „igazi szlavofilizmusról”
ily módon ma alkothatunk magunknak, jelentősen eltér attól, amelyet a kortársak
alakítottak és alakíthattak ki maguknak az úgynevezett „szlavofil-nyugatos” vita során az
1840–50-es években, és ezzel összefüggésben jelentősen eltér az „igazi szlavofilizmus”
oroszországi eszmetörténeti recepciója során rögzült szlavofilizmus-képtől is, amelyet a
„nyugatos” felfogás határozott meg. E jelentős eltérés egyik fő oka abban a paradoxonban
keresendő, hogy a II. Sándor trónra lépésével megindult „enyhülésig”, a szigorú
cenzurális viszonyok és a jelentős politikai korlátok miatt csak kis számú „igazi szlavofil”
írás jelenhetett meg Oroszországban, azok is csupán kis példányszámú moszkvai
almanachokban és folyóiratokban láttak napvilágot, valamint néhány írást külföldön
publikáltak a szerzőik, a művek egy jelentős hányada kéziratban maradt; az irodalmi
szalonokban kifejtett gondolatok, illetve a kéziratos munkák értelemszerűen csak egy
nagyon szűk közönséghez juthattak el. Amikor pedig 1856 után az „igazi szlavofil” írások
szabadabban jelenhettek meg (például a megnövekedett sajtószabadság első időszakában
az igazi szlavofil kör által indított Russzkaja Beszeda folyóirat lapjain), akkor a teljesen
megváltozott politikai körülmények között ezek az absztrakt és veretes, teoretikus
nyelvezeten megírt szövegek már szinte semmilyen visszhangot nem váltottak ki,
elsikkadtak a rengeteg frissen megjelenő írás áradatában. A II. Sándor trónra lépését
követő új korszakban – amikor a viszonylagos, de I. Miklós korához elképzelhetetlenül
megnövekedett sajtószabadság körülményei hatalmas irodalmi, publicisztikai pezsgést
5

tettek lehetővé – a szellemi (és politikai) élet legfontosabb fórumait jelentő folyóiratok
(illetve most már heti- sőt napilapok) lapjain az addig domináló történeti és absztrakt
bölcseleti témák átadták a helyüket a gyakorlatibb, közvetlen társadalmi-politikai
vonatkozású kérdéseknek. Ez annak a szellemi közegnek az eltűnését jelentette, amelyben
létezhetett az „igazi szlavofilizmus” absztrakt, de egyúttal nagyon is jellegzetes,
speciálisan történeti eredetű terminusokat is használó (pl. „druzsina”) bölcseleti rendszere.
Ehhez járult még az az alapvető körülmény is, hogy éppen ebben az időszakban a négy
legfontosabb „igazi szlavofil” alkotó közül három váratlanul elhalálozott (Ivan
Kirejevszkij 1856-ban, Konsztantyin Akszakov és Homjakov 1860-ban). Így tehát az
„igazi szlavofilizmus” recepciója előbb

történt meg az orosz eszmetörténeti

hagyományban, mint ahogy műveik ténylegesen hozzáférhetőekké váltak volna (1861ben, haláluk után jelent meg, illetve indult meg Kirejevszkij és Homjakov műveinek első,
ekkor még nem teljes, gyűjteményes kiadása), mégpedig alapvetően az 1840–50-es évek
úgynevezett „nyugatosságának” (legfontosabb szerzők Belinszkij, Herzen, Kavelin,
Granovszkij) olvasata szerint. A külsődleges körülmények mellett mélyebb oka is van
annak, hogy elmaradt a szlavofil szövegek, gondolatok érdemi recepciója: ez pedig nem
más, mint az igazi szlavofil gondolatvilág szélsőségesen utópikus és idealista jellege,
ráadásul retrospektív módon.
Emellett be kívánom mutatni az „igazi szlavofilizmus” egyes megkerülhetetlen
gondolati előzményeit (Csaadajev történetbölcseleti konstrukciója), valamint a tágabb
szellemi környezetének egyes elemeit, első sorban azokat, amelyeket velük kapcsolatba
hoztak, illetve amelyekhez társadalmilag-szellemileg maguk is kapcsolódtak valamilyen
formában. Így érintem Mihail Pogogyin történelemkoncepcióját, Sztyepan Petrovics
Sevirjov kulturológiainak nevezhető elképzeléseit, valamint az Uvarov művelődésügyi
miniszter nevével összekapcsolt úgynevezett „hivatalos népiesség” főbb elemeit. 3
Csaadajev történetfilozófiai koncepciójára részletesebben is ki szeretnék térni, mivel
közvetlen szerepet játszott a szlavofilok koncepciójának kialakulásában, és ismerete
nagyban segíti a szlavofil történet- és társadalomfilozófiai konstrukció megértését.

3

Ez utóbbi kifejezés A. N. Pipin meghatározó jelentőségű munkájából származik, amely Haraktyerisztyiki
lityeraturnih mnyenyij ot dvadcatih do pjatyigyeszjatih godov [Irodalmi vélekedések a 20-as és a 50-es évek
között] címen jelent meg még az 1870-es években, eredetileg a „liberális” Vesztnyij Jevropi hasábjain, és
már a 19. század második felében általánosan elterjedtté vált. Meglepő módon, a Pipin által használt
periodizáció és egyes kifejezések a 19. századi orosz eszmetörténetet tárgyaló 20. századi munkákban is
visszaköszönnek, ideértve a Szovjetunióban megjelent műveket. Erről lásd lentebb a szlavofilizmus
historiográfiáját tárgyaló fejezetet.

6

A disszertációt az „igazi szlavofil” eszméknek a 19. század 60-as éveiben, tehát már a
reformidőszakban való továbbélését tárgyaló fejezet zárja, ami reményeim szerint segíti a
szlavofil eszmék belső összefüggéseinek megértését. Külön fontosnak tartottam, hogy
részletesebben is bemutassak egy érdekes eszmetörténeti epizódot, mégpedig a
Dosztojevszkij testvérek által kiadott Vremja folyóirat betiltását az 1863-as orosz–lengyel
háború idején. Ebben az ügyben „igazi szlavofilizmus” utópikus és szélsőségesen
idealista alaptételei a maguk teljes logikai tisztaságában (és szó szerinti idézetként állnak
előttünk), plasztikusan látható az a teljes értetlenség, ami az alapvetően „nyugatos”
oroszországi közegben (ebben beleértendő a cári udvar és a kormányzat is) fogadta őket.
A dolgozat elsődleges forrásbázisát az „igazi szlavofil” gondolkodók kiadott művei és
levelezése, a szlavofil–nyugatos vita „nyugatos” dokumentumai, az 1840–50-es évek
periodikus kiadványai, valamint a korszakra vonatkozó visszaemlékezések alkotják. Az
„igazi szlavofilizmus” már az 1860-as évektől datálható másodlagos irodalma napjainkra
hatalmasra növekedett; ennek releváns részét hasznosítottam a munkám során, és a
terjedelmes historiográfiai fejezetben szándékaim szerint átfogó képet nyújtok a
szlavofilizmus historiográfiájáról; a disszertációt részletes bibliográfia zárja.
Az „igazi szlavofilizmus” gondolatrendszerének beható elemzése semmiképpen sem
jelent öncélú történeti vizsgálódást; véleményem szerint a benne kimunkált fogalmak,
szemléletmód segítségével jobban megérhetőek a Nagy Péter utáni Oroszország
társadalom-, politika- és eszmetörténetének legalapvetőbb kérdései.
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2. Az úgynevezett „szlavofilizmus”. Egy fogalom hányattatásai az elmúlt másfél
évszázadban
2.1 A „szlavofil” kifejezés eredete és használatának története Oroszországban
Az „igazi szlavofilizmus” képviselői, Alekszej Homjakov, Ivan Kirejevszkij, Jurij
Szamarin, Konsztantyin Akszakov (és a hozzájuk szorosan kapcsolódó személyiségek, az
1840-50-es évek „igazi szlavofil” körének tagjai, pl. Alekszandr Ivanovics Koselev)
magukat eredetileg nem nevezték „szlavofilnek”, ezt a kifejezést az 1840-es évek elejétől,
az úgynevezett „szlavofil-nyugatos” vita hevében ellenfeleik, például Belinszkij
alkalmazták rájuk (pontosabban nem csak rájuk, mivel ideértették például Mihail
Petrovics Pogogyint és Szergej Petrovics Sevirjovot, az „obskurantistának” nevezett
Majak című folyóiratot is, számos más irodalmi személyiséggel egyetemben), főként
gúnynévként. Az „igazi szlavofilek” maguk önmagukról mint „moszkvai irányzatról”
vagy egyszerűen csak „Moszkváról” (az állam, az állami hatalom szimbólumának tartott
Szentpétervárral szembeállítva) beszéltek, Ivan Kirejevszkij 1845-ben a „szláv-keresztény
irányzat” elnevezést javasolta.4 Nem érdektelen megvizsgálni – még ha a jelen dolgozat
határai között erre csak érintőlegesen is van mód – a „szlavofil” kifejezés eredetét és
használatának történetét, illetve ezzel összefüggésben a kifejezés szemantikai tartalmának
változásait első megjelenésétől kezdődően, ugyanis a „szláv” előtag pontos jelentése nem
teljesen magától értetődő ebben az összetételben. Ennek a látszólag külsődleges és
némileg esetleges momentumnak vizsgálata (hiszen a „szlavofilek” nevüket nem maguk
választották, hanem kívülről kapták, méghozzá gúnynévként) ráirányítja a figyelmet a kor
egyes eszmeáramlatai mögött álló történetfilozófiai előfeltevések némelyikére. Ugyanis,
előrebocsátva vizsgálódásunk eredményét, a helyzet meglehetősen paradox, ugyanis
egyfelől a „szlavofil” kifejezés előtagja, a „szláv” kifejezés eredetileg, a 19. század
legelején egyértelműen az egyházi szláv nyelvre utalt, és a teljes kifejezés „az egyház
szláv nyelv kedvelőjét” jelentette, aminek így, ebben a formában semmi köze az „igazi
szlavofilek” világnézetéhez, ugyanakkor a kifejezéshez már a kezdetektől fogva tapadtak
bizonyos „kulturológiai” képzetek, előfeltevések, többek között az egyházi szláv nyelv és
a szlávság összekapcsolásán keresztül. Ez a szemlélet, amelynek alapjában, most már
artikulált formában, „Európa” (a „román–germán világ”, valamint számos más rokon
4

Az irodalom jelenlegi állapotának áttekintése [Obozrenyije szovremennogo szosztojanyija szlovesznosztyi]
c. nagyjelentőségű írásában, amely az ekkor általa szerkesztett Moszkvityanyin c. folyóirat 1845. évi 1–3.
számában jelent meg. Ld. N. I Cimbajev: Szlavjanofilsztvo. Moszkva, 1986., 30. o.
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értelmű

kifejezés),

illetve

Oroszország

(„szlávság”,

„pravoszlávia”)

kulturális,

civilizációs alapú szembeállítása áll, központi szerephez jutott az 1840–50-es évek „igazi
szlavofilizmusában. Ezzel magyarázható, hogy végül az 1840–50-es évek igazi szlavofil
körének tagjai is többé-kevésbé elfogadták ezt a megnevezést (az 1850-es évek
közepétől). Ez a kulturológiai szemléletmód meghatározó szerepet játszott azon a 19.
második felében alkotott jelentős gondolkodók esetében is, akik valamilyen módon az
„1840–50-es évek igazi szlavofilizmusának” szemléletéből indultak ki (még ha később
éles kritikusaivá váltak is), vagy saját szellemi útjukat járva szinte szóról szóra
reprodukálták „az igazi szlavofilizmus” alaptételeit (Nyikolaj Danyilevszkij, Apollon
Grigorjev, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Konsztantyin Leontyev, Vlagyimir
Szolovjov).
A „szlavofil” (oroszul eredetileg „szlavenofil”, majd „szlavjanofil”) kifejezés az
1800-as évek legelején jött létre, az orosz irodalmi nyelvet érintő, a „régi és az új stílus”
(„szlog”) körüli vita folyamán, és kezdetben Alekszandr Szemjonovics Siskov gúnyneve
volt, amit a karamzinista ellentábor adományozott az „archaisták” vezéralakjának.
Ahogyan arra Ny. I. Cimbajev alapvető jelentőségű monográfiájában rámutatott, a
„szlavofilizmus” kifejezés először 1804-ben bukkan fel I. I. Dmitrijev D. I. Jazikovhoz
intézethez leveleiben, Alekszandr Siskov egy évvel korábban megjelent műve, az
Elmélkedés az oroszországi nyelv régi és új stílusáról kapcsán.5 Kezdetben a kifejezést
kizárólag Siskovra vonatkoztatva használták.
Alekszandr Szemjonovics Siskov (1754–1841) és követői az orosz irodalmi nyelvet
az orosz irodalmi nyelvben kezdetektől fogva döntő szerepet játszó írott egyházi szláv
(amelynek elnevezése egyszerűen csak „szláv” nyelv volt ekkoriban) bázisán képzelték el,
míg a (beszélt) orosz nyelvet ugyanezen egyházi szláv megromlott változataként
értelmezték. Siskov egyik polemikus művében egy „orosz” áll szemben egy „szlávval”
(„szlavjanyin”), a szerző álláspontját természetesen ez utóbbi képviseli.6 Az egyházi szláv
nyelv jelentőségét jól mutatja az a tény, hogy orosz nyelvű, vagyis nem egyházi szláv,
teljes, az ó- és az újszövetséget magában foglaló bibliafordítás számos fordulat után csak
az 1870-es években jelenhetett meg Oroszországban. A siskovisták egyik legfontosabb
előfeltevése (a vita kezdetén) az egyházi szláv nyelv és a mindegyik szláv nyelv alapjául
5

A. Sz. Siskov: Rasszuzsgyenyije o sztarom i novom szloge Rosszijszkogo jazika; ld. Ny. I. Cimbajev:
Szlavjanofilsztvo. Moszkva, 1986. 6–7. o.
6
Ld. Ju. Lotman; B. A. Uszpenszkij: „Szpori o jazike v nacsale XIX v. kak fakt russzkoj kulturi
(„Proiszsesztvije v carsztve tyenyej, ili szugybina rosszijszkogo jazika” – nyeizvesztnoje szocsinyenyije
Szemjona Bobrova), in: B. A. Uszpenszkij: Izbrannije trudi. t. 2., Jazik i kultura. Moszkva, 1994., 339. o.

9

szolgáló szláv ősnyelv azonosítása volt.7 Ezzel összefüggésben a „szlavenszkij” (vagyis
„szláv”) kifejezés (később fokozatosan kiszorította a „szlavjanszkij” alak), fokozatosan az
„egyházi szláv” jelentés mellé etnikai tartalmat is nyert, a szláv népek összességére, az
„összlávságra” is utalva.8 Elterjedt volt továbbá az a vélekedés is, amely az egyházi szláv
nyelvet a (korabeli) délszláv nyelvekkel hozta kapcsolatba. Így például Konsztantyin
Leontyev V szvojem kraju című regényének (1864) egyik szereplője teljesen magától
értetődően mondja, hogy „a szlávok milliói beszélnek azon a nyelven, amelyen bibliánk
íródott”, vagyis egyházi szlávul. 9 Az egyházi szláv nyelv maga is mint egy bizonyos
kulturális tradícióra való irányultság nyert új jelentéstartományt. 10 Így többek között a
nyelvi tudatban sajátos népi nyelvvel asszociálódott, ami érthetővé teszi a számos esetben
megnyilvánuló érdeklődést a népi költészet iránt.11 A „siskovisták” és a „karamzinisták”
vitájában rendkívül fontos a „kulturológiai” elem, Siskovra (és a siskovistákra) jellemző
az „eredeti”, a „gyökeres” („korennoj”) keresése. Siskov, aki különben nem rendelkezett
mély nyelvészeti ismeretekkel, egy olyan normatív „tradíció” nevében érvelt, amelyet
még létre kellet hozni, vagyis konstrukciója sajátos retrospektív utópizmust képviselt.12
Az orosz irodalmi nyelv történetében oly fontos szerepet játszó egyházi szláv nyelvi
alkotóelem később számos újabb szemantikai aspektussal bővült, így pl. romantikus
megközelítésben a rousseaui–herderi értelemben vett „természeti” aspektusával a
„kultúrával” szembeállítva.

13

Fontos kiemelni az „archaisták” (siskovisták) és a

karamzinisták több nemzedéken átívelő vitájának egy további sajátos aspektusát: az orosz
irodalmi nyelvet archaizálni kívánó siskovisták (nyelvi és társadalmi) demokratizmusát a
karamzinisták arisztokratizmusával szemben. Így a dekabristák köréhez tartozó írók, így
többek között a romantikus költő és író Wilhelm Karlovics Küchelbäcker (Vilhelm
Kjuhelbeker, 1797–1846; 1826-tól haláláig fogságban és száműzetésben), Katyenyin,
Gribojedov egyértelműen nyelvi archaisták, vagyis „szlavofilek” a szó eredeti értelmében.
Küchelbäcker 1833-ban magáról azt írta, hogy „12 éve szolgál a szlávok druzsinájában
7

Ld. B. A. Uszpenszkij: Kratkij ocserk isztorri russzkogo lityeraturnogo jazika (XI–XIX vv.). Moszkva,
1994., 156–164. o., valamint B. A. Uszpenszkij: Iz isztorii russzkogo lityeraturnogo jazika XVIII – nacsala
XIX veka. Jazikovaja programma Karamzina i jejo isztoricseszkije kornyi. Moszkva, 1985., 428. o.
8
Ld. Ju. Lotman, B. A. Uszpenszkij: „Szpori o jazike v nacsale XIX v. kak fakt russzkoj kulturi…”, id.
kiad., 428–429. o. és 373. o.
9
Ld. K. Leontyev: V szvojom kraju. In: Szobranyije szocsinyenyij. M.–SzPb., 1912., t. 1. 533. o.; Ld. még K.
N. Batyuskov (1787–1855) vélekedését, amelyben az egyházi szláv nyelvet a délszlávok (szerbek)
aktuálisan beszélt nyelvével azonosította; Ju. Lotman, B. A. Uszpenszkij: „Szpori o jazike…”, 430. o.
10
Ld. Ju. Lotman, B. A. Uszpenszkij: „Szpori o jazike…”, 372–374. o.
11
Uo., 372–373. o.
12
Ld. uo. 371. o. és 339. o.
13
Uo. 385–389. o.
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Siskov, Katyenyin, Gribojedov, Sihmatov zászlaja alatt”. A szlávizmusok és
archaizmusok nagy szerepet játszottak a dekabrista irodalomban és az is figyelemreméltó,
hogy korszak jelentős kortárs krónikása Pjotr Andrejevics Vjazemszkij (1792–1878) a
„Szlavofileket

vagy

Ruszofileket”

(„Szlavenofili

ili

Russzofili”)

„archeológiai

liberálisoknak” nevezi. 14 Nem érdektelen utalni itt a dekabrista felkelés után kivégzett
Pesztyel javaslatára az orosz katonai nyelv szinte kizárólag német, francia és más európai
nyelvekből származó terminológiájának honosítására. Utalhatunk még a dekabrista
mozgalomban szerepet játszott „Egyesült Szlávok Társaságára”, amely talán kapcsolatban
állt az 1818 és 1822 között Kijevben működött „Egyesült Szlávok Páholya” elnevezésű
szabadkőműves páhollyal.15
Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Konsztanyin és Ivan Akszakov apja, Szergej
Tyimofejevics Akszakov fiatal korában lelkes siskovista volt, vagyis „szlavofil” a szó
eredeti értelmében.16
A jelen disszertáció keretei között csak futólag érinthetjük a 18. sz. végén és a 19. sz.
első harmadában jelentkező oroszországi szellemi jelenségek némelyikét, és nem
térhettünk az „archaisták” és karamzinisták vitájának számos fontos aspektusára és
történeti lefolyására, a nyelvről és kultúráról alkotott elképzelések bonyolult leágazásaira,
az egyes szerzők nézeteinek transzformációira (ezek alapos bemutatását ld. Uszpenszkij
és Lotman fentebb említett munkáiban). Véleményünk szerint a 1840–50-es évek
szlavofilizmusában (és a 19. sz. második felének számos gondolkodójánál) jelenlévő
„kulturológiai” elem, vagyis az „oroszországi” (néha „szláv”) és az európai („germán–
román”) „műveltség” szembeállítása mind genetikusan, mind tipológiailag (még ha
számos áttételen keresztül is) kapcsolódik ezen időszakban artikulálódott szellemi
jelenségekhez. Ugyanez mondható el a „pánszlávizmusról” (pl. Mihail Petrovics
Pogogyin írásaiban) és az A. N. Pipin nyomán „hivatalos népiességnek” nevezett
jelenségről (legismertebb exponense Szergej Szemjonovics Uvarov; általában itt szokták
említeni még többek között Sztyepan Petrovics Sevirjovot és Pogogyint is).
Maga a „népiség” („narodnoszty”) fogalma, amely központi jelentőségű helyet foglal
el a dolgozat témáját jelentő eszmeáramlatokban és az egész 19. századi orosz
eszmetörténetben, mai jelentésében szintén ebben az időszakban (1819-ben) keletkezett
(ld. lentebb). A romantizmus a népiség közeledése (pl. Küchelbäcker), az orosz nyelvi

14
15

Uo. 465. és 397. o.
Uo. 459. o.
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közeg „romantizációja” folyamán létrejött a „népiség”, a népi alapelv és az egyházi szláv
nyelvi alapelem egymásra találása. Így pl. Puskin, válaszolva kritikusainak, egy helyütt
arról írt, hogy nem fogja feláldoznia kifejezés őszinteségét és pontosságát azért, nehogy
„köznépinek” és „szlavofilnek” („prosztonarodnij”; „szlavjanofil”) látszódjon.17
Ebben a használatában a kifejezés az egyházi szláv nyelv kedvelőjét jelenti. Először
minden bizonnyal I. I. Dmitrijev költő és D. I. Jazikov szentpétervári irodalmár
levelezésében fordul elő 1804-ben,18 1805 és 1815 között kizárólag ebben az értelemben
volt használatban.
alkalmazva

19

Gyakran került elő a „szlavofil” kifejezés az „archaistákra”

Arzamasz

irodalmi

társaság

megnyilvánulásaiban, igen gúnyos éllel.

20

(1815

és

1818

között

állt

fenn)

Később, a „szlavofil-nyugatos” vita során,

„igazi szlavofilek” is reflektáltak a Siskov féle „szlavofilizmusra”. Homjakov a Razgovor
v podmoszkovnoj c. munkájában (1856) a saját nézeteit képviselő szereplővel a
következőket mondatja: „[...] Mi nem szégyelljük Siskovot és szlavofilizmusát.
Bármennyire is sötétek voltak még a fogalmai, bármennyire is szűk volt szükségleteinek
köre, sok hasznosat vitt véghez, sok jó magot vetett el. Igaz, a kor szinte mindegyik
irodalmára, mindegyik mozgató személyiség Karamzin oldalán állt; de ne felejtse el,
hogy Gribojedov Siskov tanítványának tartotta magát, Gogol és Puskin becsülték
érdemeit, és maga Karamzin is később elismerte az igazát.”21
Az 1820-as években a Mnemozina almanach kiadói, V. F. Odojevszkij (1804–1869)
és V. K. Küchelbäcker magukat „szlavofilnek” tartották, mivel a „szlávok druzsinájába”
sorolták magukat, amelyben Siskov képviselte a klasszicizmust, ők Gribojedovval és
Katyenyinnel a romantikát. „A germán oroszok [germano-rosszi] és az orosz franciák [a

16

Vö. emlékezését Siskovra: „Voszpominanyije ob Alekszandre Szemjonovicse Siskove”. In: Szobranyije
Szocsinyenyij. Moszkva, 1955., t. II. 266–314. o.
17
Ld. Ju. Lotman, B. A. Uszpenszkij: „Szpori a jazike…”, 388–389. o. és 452. o.
18
Ld. N. I. Cimbajev: Szlavjanofilsztvo. Moszkva, 1986., 6. o.; vö. Ju. Lotman, B. A. Uszpenszkij: „Szpori o
jazike…”, 427. o.
19
Cimbajev: op. cit. 8. o.
20
Minden bizonnyal nem véletlen, hogy a „népiség” („narodnoszty”) fogalma mai jelentésében az
Arzamasz irodalmi társaságban jött létre és az ún. „hivatalos népiség” legfontosabb exponensei (Sz. Sz.
Uvarov /1786–1855/; D. N. Bludov /1785–1864/, többek között fontos szerepet játszott a dekabrista felkelés
körülményeinek vizsgálatára létrejött hivatalos bizottságban, 1832-től belügyminiszter, 1838-ban
igazságügyminiszter, 1839-től a II. Ügyosztály vezetője, az Államtanács tagja, számos kormánykiáltvány
szerzője) is valamikor az Arzamaszhoz tartoztak. A kifejezést P. A. Vjazemszkij alkotta meg 1819-ben a
francia „nationalité” megfelelőjeként a lengyel „narodowość” mintájára, és pl. Küchelbäcker és
Vjazemszkij is a „nemzeti egyediség” értelmében használta később. Sz. Sz. Uvarov 1832-ban hirdette meg
a „pravoszlávia, autokrácia, népiség” híres hármas formuláját, azt megelőzően csupán a „pravoszlávia és
autokrácia” szerepelt az orosz államiság alapjaként. (Ld. Ju. Lotman, B. A. Uszpenszkij: Szpori o jazike…
407–408. és 451–452. o; M. K. Azadovszkij: Isztorija russzkoj folklorisztyiki. Moszkva, 1958. t. I. 191–192.
o.; Cimbajev: op. cit. 12–13. o.; A. Walicki: The Slavophile Controversy. Oxford, 1975. 46. o.)
21
A. Sz. Homjakov: O sztarom i novom. Moszkva, 1988., 256. o.; Cimbajev: op. cit. 13–14. o.
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karamzinistákról van szó] felhagynak belharcaikkal, hogy egyesülhessenek a szlávok
ellen [...].”22 Az orosz nép történetének szerzője, Nyikolaj Alekszejevics Polevoj 1833ban, amikorra a siskovisták és a karamzinisták harcai már történelemmé váltak, a szóban
forgó időszakot „két fő párt vagy iskola, a karamzinisták és a szlavofilek” harcaként
jellemezte. Ez utóbbiakról a következőket írta: „A szlavofilek mindent a szláv nyelvhez
akartak téríteni, a régi szokásokhoz és tapasztalathoz, és a kortársaikat tévesen
szlávoknak tartva, be akarták bizonyítani, hogy el kell hagyni a külföldieket és a lélek és
a szó minden erejét a hazai, ahogy képzelték, forrásból kell meríteni [...] Az
antikaramzinisták minket újra nem oroszokká, hanem szlávokká akartak tenni, azt akarták,
hogy feledjük a külföldieket és az elmúlt holtért hagyjuk oda a jelent, az elevent, amelyet
a használat és a tehetség szilárdított meg.”23 Polevoj számára az 1830-as évek elején a
„szlavofilizmus” már elsősorban társadalmi tartalommal rendelkezik.
A harmincas években a „szlavofil” kifejezés újabb jelentéstartalommal bővült. Erre az
időszakra esik a szláv népek iránti érdeklődés megerősödése, a korábban, a lengyelek
kivételével, meglehetősen ismeretlen szláv népek nyelvéről, irodalmáról és történelméről
egyre több ismeret halmozódik fel. Az 1835-ben kiadott egyetemi szabályzat a „szláv
nyelvjárások története és irodalma” név alatt tanszékek felállításáról rendelkezik a
moszkvai, szentpétervári, kazanyi és harkovi egyetemen. A szláv etnográfia,
nyelvtudomány, irodalomtudomány, történettudomány számos fiatal művelőjét küldik ki
külföldi egyetemekre, hogy professzori hivatásukra felkészülhessenek. A folyóiratokban
egyre több számos szláv tárgyú írás jelent meg. 24 Ezzel összefüggésben az 1830-as évek
végétől a „szlavofil” kifejezés új szemantikai tartalommal bővült, a „szláv népek
irodalmával, nyelvével, történelmével foglalkozó tudós” és az ettől elválaszthatatlan
„szláv ügy támogatója” jelentéssel. Így például a „szlavofil” kifejezés ilyen értelemben
együtt szerepel a „szlávmánia” („szlavjanobeszije”), „szlávizmus” („szlavjanyizm”,
„szlavjanscsina”), „szláv patriotizmus” kifejezésekkel, elítélő éllel, többek között a
későbbi

nyugatos

Visszarion

Grigorjevics

Belinszkij,

Tyimofej

Nyikolajevics

Granovszkij és Alekszandr Ivanovics Herzen 1830-as évek végi, 1840-es évek eleji
írásaiban, feljegyzéseiben, naplóiban.

22

V. K. Kjuhelbeker: Putyesesztvije. Dnyevnyik. Sztatyji. Leningrád, 222. és 498–500. o.; Cimbajev: op. cit.
15. és 243. o.
23
Cimbajev: op. cit. 15. o.
24
Így különösen a Moszkovszkij nabljudatyelben (1835–1837) jelent meg sok szláv tárgyú írás. Az 1840-es
években az M. P. Pogogyin által kiadott, Moszkvában megjelenő Moszkvityanyin (1841-től jelent meg) és
az „obskurantista” reputációjú pétervári Majak folyóirat tartalmazott sok szláv tárgyú anyagot.
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Az „igazi szlavofilek” (I. Kirejevszkij, A. Homjakov, K. Akszakov, Ju. Szamarin) is
az 1840-es években ebbe a széles „szláv” spektrumba sorolódtak be a fentebb említett
elnevezések alatt.25 Ehhez különösen hozzájárult az a tény, hogy nagyobb nyilvánosságot
számukra a Pogogyin által kiadott Moszkvityanyin folyóirat biztosított, így a moszkvai
„igazi szlavofil” kör belső viszonyait nem ismerő külső szemlélő szemében az „igazi
szlavofilek” és a Moszkvityanyinban szereplő többi szerző könnyen folyt össze egy
artikulálatlan csoporttá. A számunkra „igazi szlavofilizmusról” a későbbi szövegkiadások,
archív anyagok, levelezés ismeretében kirajzolódó kép gyökeresen eltér attól, amelyet a
„szlavofilek” személyes érintkezési körén túli vitapartnereik alkothattak maguknak, mivel
a cenzurális viszonyok és irodalmi aktivitásuk sajátságai miatt műveik igen kevéssé
voltak ismertek. Igaz ez az 1861 utáni időszakra is: a megenyhült cenzurális viszonyok és
a lényegesen intenzívebb irodalmi-társadalmi aktivitás körülményei közepette az akkor
kiadott műveik jórészt észrevétlenek, és így visszhang nélkül maradtak. A
„szlavofilizmust” a szélesebb közvéleményt elsősorban Konsztantyin Akszakov öccsének,
Ivan Akszakovnak az általa 1861-től kiadott, viszonylag nagy példányszámú Gyeny
napilap hasábjain kifejtett rendkívül aktív publicisztikai tevékenységének köszönhetően
és Ivan Akszakov interpretációjában ismerte meg, már egy egészen más korszakban.26.
Az 1840–50-es évek moszkvai „igazi szlavofil” köréről kialakult képet talán még tovább
torzította az a körülmény, hogy az „igazi szlavofilek” alapvetően Moszkvában
tevékenykedtek, személyes érintkezésük, társasági életük, amelynek a cenzurális
viszonyok miatt nagy szerepe volt tanaik kifejtésében és terjesztésében, ott zajlott, míg a
nyugatosság

súlypontja

Szentpétervárott

volt,

főbb

vitapartnereik

nagyrészt

Szentpétervárott tevékenykedtek (ez alól részben kivétel Herzen és Granovszkij, de a
személyes kontaktusok az irodalmi szalonokban és esteken 1844–45 tájékán
25

Ld. részletesebben Cimbajev: op. cit. 18–28. o.
Különösen jól látszik ez például Dosztojevszkij esetében. Ő az 1840-es évek közepén Szentpétervárott
tevékenykedett, és ekkor tulajdonképpen, tág értelemben a „nyugatos” táborhoz tartozott, a „nyugatosság”
főbb orgánumaiban jelentette meg írásait; igaz, csak ekkoriban még csak szépirodalommal foglalkozott.
1849 és 1859 között nem vett részt az irodalmi és szellemi életben, mivel büntetését töltötte. Amikor, 1859ben, már az új korszakban, a relatív sajtószabadság időszakában, az „igazi szlavofilizmus” lezárulta és főbb
alkotóinak halála után újra bekapcsolódott a szellemi életbe, egyik fő eszmei vitapartnere az „igazi
szlavofilizmus” örököseként fellépő Ivan Akszakov-féle Gyeny volt, bár ő maga a Vremja és az Epoha
hasábjain, illetve magánleveleiben sok esetben hajszálpontosan reprodukálta az „igazi szlavofilizmus”
alaptételeit (bár természetesen nagyom más stílusban előadva), majd az 1870-es években, ahogyan ez a
jegyzetfüzeteiből és az Író naplójából látszik, felfedezte magának az eredeti forrást, magukat az „igazi
szlavofil” szerzőket. Lásd például a következő Dosztojevszkij írásokat az 1877-es és 1876-os Író
naplójából: Egy szlavofil vallomásai [Iszpovegy odnogo szlavjanofila], A történelem utópikus értelmezése
[Utopicseszkoje ponyimanyije isztorii]. Magyar kiadásuk részletes jegyzetekkel: F. M. Dosztojevszkij: A
történelem utópikus értelmezése. Szerkesztette: Sisák Gábor. Budapest, 1998., Osiris–Gond, 82–90., és 94–
100., illetve jegyzetek 214–219. és 219–221. o.
26
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megszakadtak), ott jelent meg a nyugatosság legfontosabb orgánuma az Otyecsesztvennije
zapiszki, amelynek szerepét 1846-tól a Szovremennyik vette át.
Ezt a készen talált, bizonytalan értelmű gúnynevet használta fel Belinszkij néhány
más publicistával együtt az 1840-es évek elején bizonyos, általuk többé-kevésbé egységes
csoportnak

látott,

alapvetően

moszkvai

gondolkodók,

történészek,

publicisták

megnevezésére. Ebben a közegben ez a szó ebben az értelemben először 1838-ban
bukkan fel Granovszkij egyik Prágából írt levelében, amelyben a „szláv kölcsönösség”,
vagyis a pánszlávizmus elindítóival, Šafarikkal és Kollárral kapcsolatos benyomásairól
számol

be.

Ők,

Granovszkij

szavaival

élve,

túlságosan

is

„szlávkodnak”

(„szlavjansztvujut”), majd a levele végén Granovszkij úgy jellemez egy fiatal orosz
szlavistát, hogy „egyáltalán nem rajongó és egyáltalán nem szlavofil”.27
A „szlavofil–nyugatos” vita hevében formálódó „igazi szlavofil” kört Herzen 1844–
45-ben már a „szlavofil” névvel illeti.28 A „szlavofil–nyugatos” vita alatt sem kapott ez a
kifejezés egyértelmű jelentést, különösen nem a „nyugatosság” legismertebb és talán
legnagyobb hatású alakjának, Belinszkijnek az írásaiban, aki válogatás nélkül egyaránt
„szlavofilnek” nevezte az ún. „hivatalos népiességhez” közelálló Pogogyin és folyóirata,
a Moszkvityanyin körül csoportosuló szerzőket, valamint az „igazi szlavofilizmus”
képviselőit. 29 Ez a terminológiai zavar tovább folytatódott az „igazi szlavofilizmus”
27

Ny. I. Cimbajev: op. cit. 18. o.
Cimbajev: op. cit. 22. o.
29
Jó példa erre Belinszkij „Válasz a Moszkvityanyinnak” c. híres írása („Otvet Moszkvityanyinu”. In:
Szovremennyik, 1847. 11. szám; Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 1956. t. 10. 221–269. o.),
amely Ju. Szamarin „A Szovremennyik vélekedéseiről” („O mnyenyijah Szovremennyika”) c. írására adott
válaszként született. Szamarin cikkében nem fogadta el a „szlavofil” elnevezést. Erre válaszul Belinszkij a
következőket írta: „Mi az a »moszkvai irányzat«, amelynek talányos említésével kezdődik a [szóban forgó]
írás? Természetesen az úgy nevezett szlavofilizmus. Nyilvánvaló, hogy az írás szerzője – szlavofil. De neki
nem kell ez az elnevezés; azt mondja, hogy a pétervári folyóiratok keresztelték el így a pártját. Ebből
látható, ő maga is érzi mindazt a nevetségességet, amit e szó magába foglal, de azt nem érzi, hogy egy szó
nem csak önmagában lehet nevetséges, hanem a benne foglalt fogalom által, és hiába változtatjuk meg a
dolog nevét, ezzel még nem változtattuk meg a dolgot magát. A pétervári folyóiratok nem beszéltek össze,
hogy a szlavofil nevet adják egy bizonyos észjárással rendelkező irodalmároknak; vagy maguktól ezektől az
irodalmároktól hallották, vagy tanításuk lényegéből szűrték le, amely tanítás alfája és omegája nem más
mint a szlávok, amelyeket ünnepélyesen és ellenségesen állítanak szembe a rothadó Nyugattal. [...] miért
lenne a szlavofilizmus éppen moszkvai irányzat? [...] Nekünk úgy tűnik, hogy a szlavofilizmushoz jobban
illene a pétervári irányzat elnevezés, mint a moszkvai. Legalábbis, amennyire mi ismerjük a szlavofilizmust,
az nem annyira új Oroszországban, mint ahogyan talán ezen tanítás követői azt gondolják. Ki ne tudná,
hogy Karamzin sikerei az orosz irodalmi nyelv átalakításának terén századunk elején egy pártot hívtak
életre, amely, Karamzin újításai ellen harcba indulva, azt gondolta, hogy a külföldi hatástól védelmezi a
hazai nyelvet és az ősök erkölcseit! Nem gondolják, hogy ez a párt rokonságban áll a mai szlavofilekkel?
Majd Belinszkij hosszasan idézte V. L. Puskin „V. Zsukovszkijhoz” c. levelét (1810), és így folytatta: „[...]
és itt már azokat az embereket, akik az európai műveltség ellenzőinek vallják magukat, szlávoknak hívják:
és nem esnek-e messze a szlavofilek a szlávoktól? Igaz, itt mindkét oldalról tisztán irodalmi vita folyt, mivel
akkoriban másmilyen nem is lehetett; és magától értetődik, hogy a mai kor szlavofil pártja messzebbre
jutott, mint ősanyja. És hol volt e régi szlavofil párt fészke? – Pétervárott. [...] Az utóbbi időben a
szlavofilizmus, mint új jelenség, élesen és határozottan a Moszkvityanin moszkvai folyóiratban adott hangot
28
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lezárulta (1861) után is (a „szlavofil” kifejezés egészen 1917-ig volt használatos az
eszmei, majd később a politikai vitákban) és ez a zavar mind a mai napig megfigyelhető.
Maguk az „igazi szlavofilek” kezdetben elutasítóan viszonyultak ehhez a rájuk
aggatott elnevezéshez. Magukról mint „moszkvai irányzatról”, „a mi Moszkvánkról”
beszéltek, 30 Konsztantyin Akszakov a „moszkvai irányzat” szinonimájaként néha az
„orosz irányzat” kifejezést használta, egyik ismert írása az Orosz szemléletről címet viseli.
Mint már említettük, Ivan Kirejevszkij 1845-ös Az irodalom jelenlegi állapotának
áttekintése című jelentős tanulmányában a „szláv-keresztény irányzat” elnevezést
javasolta, a „moszkvai barátokhoz” címzett sokat idézett levelében a „szlávok” kifejezést
használja. 31 Idővel az „igazi szlavofilek”, ha kelletlenül is, de néha elfogadták ezt az
elnevezést: „Egyes folyóiratok gúnyosan a szlavofil névvel illetnek bennünket, egy
külföldi mintára megalkotott névvel, de amely orosz fordításban szlávbarátot jelentene.
Én a magam részéről kész vagyok elfogadni ezt az elnevezést és készségesen bevallom,
hogy szeretem a szlávokat”. 32 1857-ben K. Akszakov az általa kiadott (és cenzurális
okokból rövidéletű) Molva c. lapban már állandó jelleggel használja a „szlavofil”
kifejezést. 33 Ettől az időszaktól kezdve, különösen 1860–61, a „klasszikus”, „igazi”
szlavofilizmus lezárultával a „szlavofil” kifejezés többé kevésbé bevetté válik azok

magáról; de itt is, a szlavofilizmust Pétervárott alapították meg: a Majakot [rosszhírű, obskurantista
folyóirat] egy évvel a Moszkvityanyin előtt hozták létre. Sok szlavofil nem szeret emlékezni a Majakra,
mintha idegenkednének tőle, soha nem nyilvánítanak véleményt sem mellette, sem ellene. [...] Ez azért van,
mivel a Majak a szlavofilizmus legszélsőségesebb és legkövetkezetesebb orgánuma volt. [...] A Majak
inkább szlavofil, mint a Moszkvityanyin, és ezért teljes mértékben jogában állt, hogy úgy tekintsen a
Moszkvityanyinra, mint azon tanítás ellentmondásos és következetlen orgánumára, amely a maga
tisztaságában csupán benne, a hírhedt Majakban nyilvánult meg.” (V. G. Belinszkij: Polnoje szobranyije
szocsinyenyij. Moszkva, 1953–59. t. 10. 223–226. o. és Cimbajev: op. cit. 25–26. o.; a dőlt betűs kiemelés
az eredetiben is meglévő kiemelést jelzi, a ritkított az én kiemelésem – S. G.)
30
Ju. Szamarin például így írt a „Szovremennyik vélekedéseiről” c. írásában: „[...] ma Moszkva és Pétervár
között az irodalmi vita természetesen elkerülhetetlen; [...] A Pétervári folyóiratok gúnyos megjegyzésekkel
és önelégült lenézéssel fogadták a moszkvai irányzatot. Követői számára kitalálták az óhitű és a szlavofil
nevet, amely, ki tudja miért, nagyon is mulatságosnak tűnt a számukra [...]” (Ju. Szamarin: Szocsinyenyija. t.
1. Moszkva, 1877., 28. o.)
31
„Mi szlávoknak nevezzük magunkat, és mindegyikünk különböző értelmet tulajdonít ennek a szónak.”
(1847. március–április; Ivan Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984., 322. o.) Ugyanakkor itt nem
teljesen világos, hogy pontosan kire vonatkozik a „mi” névmás, az „igazi szlavofilek” legszűkebb körére,
vagy tágabban értelmezve, a velük szorosabb kapcsolatot ápoló gondolkodókra és irodalmi személyiségekre
(pl. F. V. Csizsov), vagy még tágabban, pl. ideértve Sevirjovot is.
32
A. Homjakov: „O vozmozsnosztyi russzkoj hudozsesztvennoj skoli”. In: A. Sz. Homjakov: O sztarom i
novom. Moszkva, 1988., 155. o. (eredetileg megjelent: Moszkovszkij szbornyik, 1847); Ld. még Cimbajev:
Szlavjanofilsztvo…, 32. o.; Homjakov 1860-ban, nem sokkal a halála előtt az Orosz Irodalom Kedvelőinek
Társaságában azt mondta, hogy a „szlavofilizmus” „nem egészen baráti elnevezés”, de „hívei nem utasítják
vissza” (A. Homjakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. 3. kiad., Moszkva, 1900., t. III. 440. o.
33
Cimbajev: op. cit. 32. o.
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körében is, akik magukat az „igazi szlavofilizmus” letéteményeseinek tartották, így Ivan
Akszakov a Gyeny c. lapjában állandóan él vele.34
Nyikolaj Csernisevszkij, aki szemléletében ugyan igen messze állt az általa „igazi
szlavofileknek” nevezett gondolkodóktól, de talán mivel nem érzett velük szemben
közvetlen vitakényszert, és gondolatviláguk egyes elemeire együttérzően tekintett
(obscsina), igen árnyaltan látta a „szlavofil” szó jelentését: szerinte a kifejezésnek „nincs
belső értelme”, csak azért használja, mivel nem áll rendelkezésre másik annak „az
iskolának a megnevezésére, amelyet ezzel a névvel illetnek”. „Mint a leginkább mindenki
számára ismertet használjuk ezt a nevet; ugyanakkor úgy tűnik számunkra, hogy mivel
akkor találták ki, amikor ezen iskola legkiválóbb képviselőinek nézetei még kevéssé
voltak ismertek, ma már nincs semmilyen belső értelme. Szívesen készek vagyunk egy
másikkal felváltani, amelyet maguk a szóban forgó nézetek követői jelölnek meg a
számunkra”. [...] Aki csupán azon polémia alapján ismeri a szlavofileket, amelyet valaha
a pétervári folyóiratok folytattak a Moszkvityanin ellen, az egyáltalán nem ismeri őket”. 35
A jelen disszertációban használt „igazi szlavofil” kifejezést mi is Csernisevszkij nyomán
használjuk.
Különösen tanulságos megvizsgálni az 1861 utáni korszakban a „szlavofilizmus” szó
használatát azon gondolkodóknál, akik eszmeileg (akár mint a fogalmi kereteken belüli
éles kritikusai) valamilyen módon kapcsolódtak az „igazi szlavofilizmushoz”, így
Dosztojevszkijnél,

Apollon

Grigorjevnél,

Nyikolaj

Sztrahovnál,

Konsztantyin

Leontyevnél, Vlagyimir Szolovjovnál.
Mindezek mellett, véleményünk szerint, van egy mélyebb oka is annak, hogy például
Mihail Petrovics Pogogyint vagy Sztyepan Sevirjovot igen gyakran egy csoportban
emlegették és emlegetik az „igazi szlavofilekkel”.36 A némely gondolatuk között meglévő
hasonlóság a legkevésbé sem fakad a szláv népek iránti tényleges érdeklődésből, így
például Ivan Kirejevszkij vagy Konsztantyin Akszakov igen kevés érdeklődést mutatott
irántuk, gondolataik szinte kizárólagosan az oroszországi reáliákból táplálkoznak.
Ugyancsak nem függ az „igazi szlavofilek”, valamint Pogogyin és Sevirjov
gondolatvilága közötti hasonlóság a szláv népekről és azok kultúrájáról alkotott
ismeretektől, hiszen ezek közül egyesekről még az 1830-as években is keveset tudtak

34

Cimbajev: op. cit. 32. o.
Ny. G. Csernisevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 1947. t. 3. 78. o.; Cimbajev: op. cit.
32. o.
35
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(különösen a széles kultúrréteg nélküli és számukra politikailag-földrajzilag elzárt, állami
függetlenséggel nem rendelkező népekről, pl. a szerbekről, bolgárokról, szlovákokról),
vagyis a „szláv” kifejezés szemantikai tartalma nem empirikus úton alakult ki ebben az
időszakban, hanem e gondolkodók világszemléletéből eleve következő apriori adottság
volt. Így a szláv népek iránt szinte semmilyen érdeklődést nem mutató Jurij Szamarin az
igen jelentős a Szovremennyik vélekedéseiről c. írásában a „szláv törzs”, „szlávok” az
„szláv–orosz törzs” „orosz–szláv törzsek” és „orosz szlávok”, „szláv oroszok” kifejezést
használja, szembeállítva a „nyugati világgal”, a „román–germán világgal”, „Európával”
és „Nyugat-Európával”, továbbá szó van még „germán alapelvről” („germanszkoje
nacsalo) is. 37 Az ebben az írásban a Kavelinnel folytatott polémia lezárásaként közölt
tézisekből kitűnik, hogy Szamarin Oroszországot bizonyos értelemben „az egész Szláv
törzs” (itt a mű megírásakor élt összes szláv nép összességeként értve) részének tekinti.38
Szamarin vitapartnere, az állami-jogi történetírói iskolához tartozó, „nyugatos”
Konsztantyin Kavelin is „az orosz–szláv világ”, „orosz–szláv törzs” kifejezéseket
használja, amelyek a „germán törzsekkel”, „germánokkal” állnak szemben, csak éppen az
„orosz–szláv” és a „germán” Kavelinnél más szemantikai tartalommal rendelkezik, de ő
ugyanúgy ebben az antagonisztikus kettősségben gondolkozik, mint „szlavofil”
vitapartnere.39
Ivan Kirejevszkij, aki szinte egyáltalán nem érdeklődött a többi szláv nép iránt,
például a központi jelentőségű Az európai műveltség jellegéről és az oroszországi
műveltséghez való viszonyáról c. írásában (1852, megjelent a Moszkovszkij szbornyik első
kötetében) is a „szláv törzsek” és a „szláv törzs” („szlovenszkoje plemja”) kifejezést
használja, és ugyan e „törzs” adottságainak csupán diszpozicionális jelleget tulajdonít,
vagyis a szinte természetileg adott, semmi másra vissza nem vezethető adottságainak
jelentőségét kisebbíti és csupán a kereszténység felvétele előtti időszakra vonatkoztatja,40
mégis, ha áttételesen is, ez a „szláv törzs” sajátos szemantikai tartalommal nála is egy
ellentétpár egyik tagja.
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Így például a neves történész V. O. Kljucsevszkij egyik historiográfiai vázlatában azt írta Pogogyinról,
hogy a „szlavofilek pártjának vezetője” kívánt lenni (V. O. Kljucsevszkij: Szocsinyenyija v gyevjatyi tomah.
t. VII. Moszkva, 1989., 296. o.).
37
Ju. Szamarin: „O mnyenyijah Szovremennyika, isztoricseszkih i lityeraturnih.” In: Ju. Szamarin:
Szocsinyenyija. t. 1. Sztatyji raznorodnogo szogyerzsanyija i po polszkomu voproszu. 1877., ld. például 32.
o., 36. o., 40. o., 45. o., 64. o., illetve 40.; 44. o.; 63. o.; 64. o.
38
Op. cit. 64. o.
39
Ld. K. Kavelin: „Vzgljad na jurigyicseszkij bit drevnyej Rosszii”. In: K. D. Kavelin: Nas umsztvennij
sztroj. Sztatyji po filoszofii russzkoj isztorii i kulturi. Moszkva, 1989., 33. o.

18

Természetesen teljesen egyetértünk azzal az általánosan elterjedt véleménnyel, amely
az „igazi szlavofilek” és a „hivatalos népiességhez” közelálló Pogogyin és Sevirjov (nem
is beszélve a „hivatalos népiességről” magáról, pl. Sz. Sz. Uvarovról) gondolatvilágának
gyökeresen eltérő voltát hangsúlyozza. Ugyanakkor bizonyos szellemi diszpozíciók,
történetfilozófiai előfeltevések (amelyek bizonyos mértékig, csupán eltérő tartalommal, a
korban szinte mindenkinél, így a „nyugatosoknál” is megfigyelhetőek) távoli rokonsága
nem vitatható. E diszpozíciók közül a legfontosabb a „kulturológiai” látásmód, a „szláv
világ” – „Európa” („germán–román világ”) dichotómiája.41 E látásmód, illetve a mögötte
álló előfeltevések eredetének és tartalmának (a „szláv” szó szemantikai tartalmáról van
szó) mélyebb vizsgálata még megvalósításra vár. Itt csak néhány érintőleges hipotézissel
szolgálhatunk.
2.2. Adalékok a „szláv” kifejezés szemantikai tartalmának alakulásához
Oroszországban a 18. század második felétől
A „szláv” és a „germán” (19. századi oroszországi szövegekben igen gyakran
„germán–román”)

ellentétpárral

jellemezhető

strukturális

szemléleti

dichotómia

kialakulásában több tényező, forrás hatására mutathatunk rá. Ebben a vonatkozásban
különösen ki kell emelnünk August Ludwig von Schlözer (1735–1809) és Johann
Gottfried Herder (1744–1803) munkásságának jelentőségét. Schlözer és Herder voltak
azok, akik a „szlávságot” (Nyugat-)Európa számára, és így részben „önmaga” számára is,
felfedezték. Schlözer az orosz historiográfia (és a szláv nyelvészet) egyik úttörőjeként, a
Probe russischen Annalen (1768), Allgemeine nordische Geschichte (1771), Nestor.
Russische Annalen in ihrer slavonischen Grundsprache verglichen übersetzt und erklärt
(1801–1809) c. munkáival gyakorolt maradandó hatást, és számos, később közhellyé vált
fogalmat, gondolatot fogalmazott meg elsőként, hosszú időre irányt szabott a

40

Ivan Kirejevszkij: O haraktyere proszvescsenyija Jevropi i jego otnosenyii k proszvescsenyiju Rosszii. In:
I. V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984., 224. o.
41
A „szlavofil–nyugatos” vitát ugyanilyen „kulturológiai” szempontból látja a neves történész Sz. F.
Platonov is: „[...] És éppen itt, a germán metafizika alapelveinek az orosz valóságra való alkalmazását
illetően, az orosz emberek két táborra szakadtak. Egyesek, a nyugatosok, elhitték, hogy a germán–
protestáns civilizáció az egyetemes haladás utolsó szava. Számukra a régi Rusz, amely nem ismerte a
nyugati, a germán civilizációt és nem rendelkezett sajáttal sem, nem történelmi, a haladást nélkülöző,
örökös pangásra kárhoztatott ország, „ázsiai”, ahogyan Belinszkij nevezte [...] de a 30-as és 40-es évek nem
minden orosz embere gondolkozott így; voltak, akik nem értettek egyet azzal, hogy a germán civilizáció
lenne a haladás legfelső foka, és a szláv törzs egy nem történelmi törzs. Nem látták annak az okát, hogy,
hogy az egyetemes fejlődésnek miért kellene megállnia a germánoknál. Az orosz történelem azt a
meggyőződést alakította ki bennük, hogy a szlávság messze állt a pangástól, múltját illetően számos drámai
pillanattal büszkélkedhetett, és végül, hogy saját kultúrával rendelkezett.” Ld. Sz. F. Platonov: Lekcii po
russzkoj isztorii. Moszkva, 1993. (a 10., 1917-es kiadás újrakiadása) 48–49. o. [Kiemelés végig tőlem, S.
G.].
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„szlávságról” való történeti (és nyelvtudományi) gondolkodásnak. Így többek között a
Probe der russischen Annalen c. művében hívta fel a figyelmet arra, hogy meg szükséges
különböztetni az oroszok történelmét Oroszországétól, az államétól. Kik az oroszok? –
teszi fel a kérdést művében. Az oroszok szlávok, válaszolja, leszármazottai ennek a
hatalmas és minden vonatkozásban figyelemreméltó népnek, amely nem találta még meg
a maga történetíróját, legközelebbi rokonai (Geschlectsverwandte) a lengyeleknek,
cseheknek, vendeknek, horvátoknak, bosnyákoknak és dalmátoknak. 42 Schlözer egy
egységes szláv nép (szóhasználatában néha nemzet, Nation) feltételezéséből indul ki,
amelynek alapjául a nyelvi egység szolgál. Így az egyes szláv nyelveket csupán
nyelvjárásoknak nevezi. Az Allgemeine nordische Geschichte című munkájában egy
felállítandó „szláv néprendszerről” („ein Slawisches Völkersystem”) és a „szláv
történelem rendszeréről” beszél, amelyet tudományos példaképe, a botanikai és zoológiai
rendszertan megteremtője, a svéd Linné módszere nyomán kívánt létrehozni. Gyakran
idézik e művéből a szlávokra vonatkozó sorokat: „Ez egy nagy, híres, régi és hatalmas,
messzire kiterjedt néptörzs északon, amelyet jelenleg olyan kevéssé ismerünk”,43 és „alig
van a világon nép, amely uralmát vagy nyelvét messzebbre terjesztette volna ki, mint a
szlávok. Az Adriai-tengeren fekvő Raguzától északra a Keleti- és Jeges-tengerig és
keletre Kamcsatkáig Japán közelében, mindenütt szlávokat találni.”44 Schlözer Nestor c.
munkájában nem talál elég megvető szavakat, hogy a germánok (németek) szlávok elleni,
különösen

a

kereszténység

terjesztésének

ürügye

alatt

folytatott

háborúit

megbélyegezze.45
A „szláv” kifejezés szemantikai tartalmának kialakulásában igen jelentős szerepet
játszott Herder munkássága, főként a Von Ähnlichkeit der mittleren englischen und
deutschen Dichtung (1777), Stimmen der Völker (1778, 1779), de különösen az Ideen zur
42

Ld. Alfred Fischel: Der Panslawismus bis zum Weltkrieg. Ein Geschichtlicher Überblick. Stuttgart und
Berlin, 1919. 30. o.
43
Uo. 31. o.
44
Uo. 33. o. Schlözernél találjuk a következő, mély „szláv patriotizmusról” árulkodó gondolatmenetet is:
„[...] ha a számos, germániai szláv törzs fejedelmei elég értelemmel és lelki nagysággal rendelkeztek volna,
hogy egymással szövetségre lépjenek, úgy lerázhatták volna a frankok – sajnos Jámbor Lajos halála után
németeknek kell nevezni őket – szégyenteljes igáját. Ugyanabban az időben, amikor Rurik és Oleg az orosz
birodalmat megalapították, Germániában létrejöhetett volna egy szláv birodalom és Németország,
szerencséjére, természetes és eredeti állapotában maradt volna, két, nyelvében erkölcseiben és minden
másban teljesen különböző népre és két egyformán hatalmas államra felosztva). Jellemző tény, hogy Ivan
Kirejevszkij egyik legjelentősebb írásában, (Európa műveltségének jellegéről és viszonyáról Oroszország
műveltségéhez; O haraktyere proszvescsenyija Jevropi i jego otnosenyii k proszvescsenyiju Rosszii; először
az 1852-es a Moszkovszkij szbornyikban jelent meg) a 12. és 13. századi oroszországi műveltség idillikus
képének megrajzolásakor Schlözerre hivatkozik (I. V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984.,
223. o.).
45
Uo. 34. o.
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Geschichte der Menschheit (1784) c. nagyszabású munkája által, amelyben a Német
népek (Deutsche Völker) és a Szláv népek (Slawische Völker) c. fejezetekben a később
olyannyira bevetté vált „szláv – germán” szembeállítást találjuk. Herder is éles hangon
ítéli el a „német népek” agresszivitását és a békés, földművelő „szláv népek”, „szlávok”
jó tulajdonságait hangsúlyozza. Herder az egységesnek posztulált „szláv” múlt idealizált,
romantikusan megrajzolt képét nyújtja, egységes szláv nemzetről (Nation), 46 valamint
népről és a „szlávokra” egységesen jellemző tulajdonságokról beszél lelkesült hangon a
„németekével” szembeállítva. Herdernél is látjuk azt a később annyi „szláv” szerzőnél
megfigyelhető vonást, hogy a „szlávok” történetét elválaszthatatlanul egybekapcsolja a
„németekhez” (germánokhoz) való viszonnyal, a „németek” szlávok elleni (a korai
időkben elkövetett) agressziójával.47 Ez a „szlávokról” és a „németekről” rajzolt kép a 19.
század folyamán számtalan változatban és alakban jelenik meg újra és újra a szláv népek
szerzőinél, így Oroszországban is, köszönhetően annak az óriási szerepnek, amelyet
Herder, a „szláv népek újjászületésének tulajdonképpeni atyja”, 48 a különböző szláv
népek „öntudatosodási” folyamatában játszott. Oroszországban Herder hatása minden
bizonnyal részben cseh (és szlovák) áttételen keresztül is érvényesült. Ugyancsak
maradandó elem Herder „szlávság” képéből a „szlávság” in potentia meglévő nagyszerű
adottságai (amelyek között fontos szerepet játszik az etnográfiai és földrajzi nagyság) és
jövőbeli kivételes szerepébe vetett hit, egyfajta „messianizmus”. Herder felfogása szerint
ez a jövőbeli szerep a békés termelés és kereskedelem területén lesz. Herder szerint ez a
nagyszerű jövő azután következik el, amikor „az olyan mélyre süllyedt és valamikor
olyannyira munkaszerető és boldog szlávok felébrednek hosszantartó álmukból és

46

Uo. 280. o.
Ld. Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Berlin und Weimar.
1965. 2. köt. 273–280. o. és 280–283. o., valamint Alfred Fischel: Der Panslawismus bis zum Weltkrieg.
Ein Geschichtlicher Überblick. Stuttgart und Berlin, 1919. 37–41. o. Itt most nincs módunk kitérni Herder
munkásságának általánosabb, szemléleti jelentőségére, amely a felvilágosodás kvantitatív, racionalizmusta
történelemszemléletének elvetéséből fakad.
Herder szerint a szlávok más népektől (főleg germánoktól) elhagyott területeket népesítettek be és ezeket
mint pásztorok és földművelők megművelték és lakhatóvá tették, foglalkoztak kereskedelemmel és ipari
tevékenységgel is. Kedvelték a békés életet, ellenségei voltak a harcnak és a hódításnak, békés civilizátorok
voltak. Béke- és vendégszeretetük, békés tulajdonságaik nem kímélték meg őket más népek támadásaitól,
különösen a németekétől, akik a szlávokkal szemben „hatalmas bűnt követtek el” (Herder: op. cit. 281. o.)
és a vallás terjesztésének ürügye alatt zsákmányolták ki és tették hűbéreseikké a szláv népeket. A szlávok
szerencsétlensége abban állt, hogy miközben nyugalom és békeszeretetük miatt nem hoztak létre tartós
katonai szervezetet a „föld népei között olyan közel voltak a németekhez” (uo. 282. o.), másfelől
hátországuk nyitott volt a tatárok támadásai előtt.
48
Vö. Alfred Fischel: Der Panslawismus bis zum Weltkrieg. Ein Geschichtlicher Überblick. Stuttgart und
Berlin, 1919., 37. o.
47
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lerázzák magukról a rabság láncait”.49 Szintén továbbélő elem a herderi világlátásból egy
hipotetikus csodálatos múlt, kiindulási állapot feltételezése.
A hipotetikus szláv egységről és egységes múltról alkotott oroszországi elképzelések
egy másik forrása lehet maga az oly nagy jelentőséggel felruházott és a szlavofilek által is
oly sokszor hivatkozott orosz Őskrónika, A régmúlt idők krónikája, amely szerint a „Jafet
törzséből származik a szláv nép”, amely a morvákra, fehér horvátokra, szerbekre,
karintiaiakra, lengyelekre valamint a későbbi Oroszország területén élt számos törzsre
oszlott. „Így oszlott szét a szláv nép, nevéről pedig az írást is szlávnak nevezték.” 50 A
híres történész, Kljucsevszkij Nesztort az Előadások az orosz történelemről című
munkájában az „első pánszlávnak” nevezte.51
Mihail Karamzin az Orosz állam története c. munkájával maradandó hatást gyakorolt
a 19. századi és a későbbi oroszországi történetszemléletre; az ő nagyszabású, sokkötetes
munkája – amelyben az orosz történelem alakjai először jelentek meg plasztikusan
megrajzolt alakokként, az orosz történelem pedig összefüggő elbeszélésként – szolgált
kiindulópontul a 19. század első felében, közepén alkotott szerzők számára. Karamzin
műve az egységes szláv múlt és a „régi szlávok fizikai és erkölcsi karakterének”
egységességét állító hipotézisből indul ki, igaz, a régi szlávok tulajdonságait Herderétől
és Schlözerétől teljesen eltérő hangnemben tárgyalja. Módszerére jellemző, hogy
különböző szláv törzsekre vonatkozó és különböző időkből származó közléseket az
egységes hipotetikus szláv népre vonatkoztatja, és úgy véli, hogy ezek a közlések
egymást kiegészítik.52

49

Herder: op. cit. 282. o. (Kiemelés tőlem – S. G.)
Ld. V. P. Adrianova-Perec (ed.): Poveszty vremennih let. cs. 1. Moszkva–Leningrad, 11. o., illetve
Michael Boro Petrovich: The Emergence of Russian Panslavism 1856–1870. New York, 1956., 4. o. Az
orosz Őskrónika és Nesztor kapcsán érdekes adalék lehet Schlözer „pánszlávizmusához” a nagy orosz
történész, V. O. Kljucsevszkij megfigyelése az orosz historiográfiáról tartott előadásaiban: „[...] Schlözer
munkájának különböző helyein kifejti saját nézeteit történelmünk kezdetét illetően. Ezek a nézetek a 19. sz.
folyamán számos, történelmünkről szóló összefoglaló munka számára szolgáltak alapul. Hogyan képzeli el
Schlözer történelmünk kezdetét? Nem nehéz felfedni nézetének forrásait. Ez nem tudományos vizsgálódás
eredménye, hanem egyszerűen Nesztor nézetének megismétlése. [...] Így tehát Schlözer, miközben Nesztor
szövegét elemezte, apránként elsajátította Nesztor nézeteit és Nesztort önmagával ellenőrizte” (ld. V. O.
Kljucsevszkij: Szocsinyenyija v gyevjatyi tomah. t. VII. Moszkva, 1989. 232–233. o.).
51
Ld. Michael Boro Petrovich: The Emergence of Russian Panslavism 1856–1870. New York, 1956. 4. o.;
az Őskrónikában meglévő szláv egységgondolatról ld. V. O. Kljucsevszkij: Szocsinyenyija v gyevjatyi
tomah. Moszkva, 1989. t. I. 109–110. o.
52
Ld. Karamzin Az orosz állam története c. munkája I. kötetének harmadik fejezetét „A régi szlávok fizikai
és erkölcsi karakteréről” címen. (N. M. Karamzin: Isztorija goszudarsztva rosszijszkogo. t. I. Kaluga, 1993.,
38–61. o.; az első kiadás eredetileg 1815-ben jelent meg) és Alfred Fischel: Der Panslawismus bis zum
Weltkrieg. Ein Geschichtlicher Überblick. Stuttgart und Berlin, 1919. 42–43. o.
50
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3. A szlavofilizmus recepciótörténete és historiográfiája
Az „igazi szlavofilizmus” historiográfiájának alapparadoxona abban rejlik, hogy az
oroszországi szellemi folyamatok tárgyalásakor a legkülönbözőbb megfigyelők,
Herzentől Nyikolaj Danyilevszkijig, Csernisevszkijtől Dosztojevszkijig, Plehanovtól
Bergyajevig már az 1850-es évek végétől, az 1860-as évek elejétől (miután „az igazi
szlavofilizmus” már lezárt múlttá vált) hatalmas jelentőséget tulajdonítottak ennek az
eszmei jelenségnek, miközben a recepciója már megtörtént az 1840–50-es évek szlavofilnyugatos vitájában körvonalazódott nyugatos álláspontnak megfelelően. Ez a nem szűnő
érdeklődés a mai napig megmaradt, ez alól talán csak a szovjet historiográfia és a tágabb
értelemben vett szovjet szellemi környezet volt kivétel 1917-től kezdődően nagyjából
egészen 1969-ig, amikor is váratlanul a korszakhoz képest meglehetősen nyílt hangvételű
vita kezdődött a szlavofilizmusról a Voproszi lityeraturi hasábjain, és egymást követően
12 cikk jelent meg az „igazi szlavofilizmusról”.53 Természetesen emigráns orosz szerzők
számos nagyon értékes könyvet és cikket jelentettek meg a témáról, és a kisszámú 1969
előtti szovjet publikációk között is akadnak értékes darabok. Vagyis egyfelől azt látjuk,
hogy az 1860-as évek elejétől az „igazi szlavofilizmus” és az 1840–50-es évek „nyugatosszlavofil vitája” az orosz szellemi hagyomány és eszmetörténet elválaszthatatlan részévé
vált, egyfajta szellemi origóvá, kiindulási és viszonyítási ponttá, és a már korábban is
használt „szlavofilizmus”, „szlavofil” kifejezések általános használatúvá váltak. Történt
ez mindannak ellenére, hogy maguk a már többé-kevésbé elérhetővé vált „igazi szlavofil”
művek és szövegek (Homjakov egyes művei cenzurális okokból Oroszországban ekkor
még nem jelenhettek meg) az 1860 utáni reformidőszak pezsgő szellemi életében, és
kevés kivétellel később is, különösebb érdeklődést nem váltottak ki, és szövegszerűen
kevéssé voltak ismertek. Ez minden bizonnyal nem is lehetett másként, mivel a
szélsőségesen idealista metodológia, amely a figyelmet teljes egészében az eszményre
összpontosítja, a szélsőségesen utópista konstrukciók, kevés kivételtől eltekintve,
idegenek maradtak a későbbi interpretátorok számára, így mindig szükség volt egy
bizonyos mértékű fordításra, ami viszont éppen a lényegétől fosztotta meg az „igazi
szlavofil” tanítást. Az „igazi szlavofilizmus” recepcióját, illetve szűkebb értelemben véve,
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A 13. kapcsolódó cikk a nem sokkal később az Egyesült Államokba emigrált Alekszandr Janov tollából
jelent meg a Voproszi filoszofii 1969/8-as számában „A szlavofilek és Konsztantyin Leontyev. Az orosz
konzervatív gondolat a 19. században és interpretátorai” [Szlavjanofili i Konsztantyin Leontyev. Russzkaja
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historiográfiáját jellemző fő ellentmondás az, hogy egyfelől gyakran hivatkoztak és
utaltak rá, másfelől viszont mégis kevéssé ismert maradt.
Nagyjából tehát az 1860-as évek elejétől számítható az „igazi szlavofilizmus”
historiográfiája, recepciótörténete. Némileg pontosítanom kell magamat, a recepció
ugyanis már az „igazi szlavofil” kör kiformálódásának első pillanataiban megjelent,
méghozzá maradandó érvénnyel, Pjotr Csaadajev kritikájának formájában, aki az 1830-as
évek közepén és második felében született leveleiben és az Egy őrült magamentsége című
munkájában (1837) elemzett és kritizált bizonyos, közelebbről meg nem határozott
szellemi opponenseket és tendenciákat, akikkel és amelyekkel az irodalmi szalonokban
találkozott. Az Egy őrült magamentségében alkotta meg azt a találó kifejezést, amit a
francia eredetiből, „utopies du passé” (Csaadajev műveit és leveleit franciául írta),
„retrospektív utópiának” fordítottak oroszra, és amely rövid és tömör formában kifejezi az
„igazi szlavofil” eszmerendszer lényegét. 54 E kifejezés parafrázisa köszön vissza az
1840–50-es évek szlavofilizmusával foglalkozó egyik legfontosabb monográfia címében
is: Andrzej Walicki: The Slavophile Controversy. History of a Conservative Utopia in
Nineteenth-century Russian Thought.55
A szlavofilizmus recepciójának fontos állomása Nyikolaj Csernisevszkij átfogó
munkája, Az orosz irodalom gogoli periódusa (1859). Ebben terjedelmes rész foglalkozik
az „igazi szlavofil” körrel, és Csernisevszkij egyik fő törekvése, hogy az „igazi szlavofil
kört” elkülönítse Sevirjovtól és Pogogyintól és a később „hivatalos népiségnek” nevezett
irányzattól. Csernisevszkij, aki ugyan szemléletében igen messze állt az általa „igazi
szlavofileknek” nevezett gondolkodóktól, de talán mivel nem érzett velük szemben
közvetlen vitakényszert és gondolatviláguk egyes elemeire, igaz teljesen másként
értelmezve azokat, együttérzően tekintett (obscsina), igen árnyaltan látta a „szlavofil” szó
jelentését: szerinte a kifejezésnek „nincs belső értelme”, csak azért használja, mivel nem
áll rendelkezésre másik annak „az iskolának a megnevezésére, amelyet ezzel a névvel
illetnek”. „Mint a leginkább mindenki számára ismertet használjuk ezt a nevet;
ugyanakkor úgy tűnik számunkra, hogy mivel akkor találták ki, amikor ezen iskola
legkiválóbb képviselőinek nézetei még kevéssé voltak ismertek, ma már nincs semmilyen
belső értelme. Szívesen készek vagyunk egy másikkal felváltani, amelyet maguk a szóban
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forgó nézetek követői jelölnek meg a számunkra. 56 [...] Aki csupán azon polémia alapján
ismeri a szlavofileket, amelyet valaha a pétervári folyóiratok folytattak a Moszkvityanin
ellen, az egyáltalán nem ismeri őket”.

57

[…] „Sohasem osztottuk a szlavofilek

vélekedéseit, és nem érezzük a legkisebb késztetést sem ebben az irányban, azonban az
igazság kedvéért meg kell állapítanunk, hogy még ha a fogalmaikat tévesnek is kell
minősítenünk, azonban mint embereket mindenképpen szimpatikusnak kell találnunk őket,
mert mélyen áthatotta őket a műveltség tisztelete. Részben a vita hevében, de még inkább
azért, mert az igazi szlavofileket összekeverték azokkal az emberekkel, akik vélekedéseik
ürességét és jelentéktelenségét a szlavofilektől kölcsönvett gondolatokra rögtönzött
fellengzős kérkedéssel próbálják leplezni, ezt az iskolát [a szlavofileket] a tudománnyal
szembeni ellenségességgel, obskurantizmussal vádolják, azzal, hogy Oroszországot vissza
akarják vezetni »Kosihin idejébe«58 és így tovább. Ezeket a vádakat nem a vak gyűlölet
fogalmaztatta meg […], hanem az igazságukba vetett őszinte hit; […] azonban a
legkevésbé sem igazak, legalábbis az olyan emberek vonatkozásában, mint az
Akszakovok, Koselev, a Kirejevszkij testvérek, Homjakov – határozottan nem igazak. […]
Nem kell őket személyesen ismerni ahhoz, hogy szilárdan meg legyünk győződve arról,
hogy ők az orosz társadalom legműveltebb, leginkább nemeslelkű és legtehetségesebb
személyiségei közé tartoznak […].59
Az „igazi szlavofil” eszméket a „progresszivista” táboron belül övező teljes
értetlenséget jól példázza Dmitrij Ivanovics Piszarev Az orosz Don Quijote című
elhíresült írása, amely már az „igazi szlavofilizmus korszakának lezárulása után, az orosz
„nihilizmus” legfontosabb folyóiratában, a Russzkoje szlovóban jelent meg 1861-ben,
Ivan Kirejevszkij válogatott műveinek első kiadása kapcsán. Az orosz Don Quijote
természetesen Ivan Kirejevszkij. „A szlavofilekkel vitatkozni, ez, mondjuk meg nyíltan,
furcsa dolog; értelmes ember nem áll le összefüggéstelen felkiáltásokkal vitatkozni, és
nem gúnyolja ki az összefüggéstelen beszédet. […] A szlavofilizmus nem egy különös
hóbort, amely ki tudja, honnan gyűrűzött be, hanem egy pszichológiai jelenség, amely a
kielégítetlen szükségletek hatására jön létre. Kirejevszkij értelmes életet szeretet volna
élni, élvezni szerette volna mindazt, ami után egy eleven ember lelke vágyakozik,
szeretett volna szeretni, szeretett volna hinni… A valóságban viszont nem akadt
megfelelő anyag; eközben viszont Kirejevszkij megszerette azt, idealizálta, saját ízlése
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szerint kiszínezte, és így ő lett a búsképű lovag, hasonlóan a feledhetetlen DonQuijotéhoz, a semmihez sem hasonlítható tobosói Dulcinea szerelmeséhez. A
szlavofilizmus nem más, mint az orosz don-quijotizmus; ahol szélmalmok állnak, ott a
szlavofilek felfegyverzett lovagokat látnak; innen erednek az örökösen frázispuffogtató és
örökösen zavaros zagyvaságaik a népiségről, az orosz civilizációról, Oroszország
jövendőbeli hatásáról Európa szellemi életére.” 60 Piszarev a maga empirikus nyelvezetére
fordítja le Kirejevszkij szélsőséges idealista szóhasználatát, és ezért olvashatunk nála
olyan, szövegekkel a legkevésbé sem alátámasztható állításokat (hiszen az „orosz
civilizáció” „igazi szlavofilizmus” felfogása szerint csak ideálisan, alapelvekként, a
szellemi szférában létezett, valóságos formában nem az), hogy „a valamikor virágzott
öntörvényű orosz civilizáció”, amelyet „Péter reformja tiport el”, „Kirejevszkij szemében
cáfolhatatlan, semmiféle bizonyításra nem szoruló tény”, 61 és „mindazok az értékes
tulajdonságok, amelyekről Kirejevszkij beszél, csupán a régi orosz civilizációt jellemzik.
Mi, mai orosz emberek, csupán bánkódhatunk amiatt, hogy nekünk nem jutottak ezekből
a javakból […].62
Az szlavofilizmus recepciójában és későbbi historiográfiájában meghatározó szerepet
játszott Alekszandr Nyikolajevics Pipin (1833–1904) Az irodalmi vélekedések a húszas és
az ötvenes évek között címen 1875-ben megjelent alapvető munkája (első verziója a
Vesztnyik Jevropiban jelent meg folytatásokban még 1872-ben.63 Az azóta a 19. század
első

felének

orosz

történelmével

és

eszmetörténetével

foglalkozó

művekben

elengedhetetlenül szereplő „hivatalos népiség” („oficialnaja narodnoszty”) kifejezés Pipin
alkotása, amely e műve nyomán terjedt el a szakirodalomban, hasonlóan ahhoz a képhez,
amelyet az 1840–50-es évek szellemi életéről, a szlavofil-nyugatos vita dramaturgiájáról
rajzolt meg ebben a művében. Pipin progresszivista, és bár elég részletes képet rajzol a
szlavofilizmusról és a szlavofil-nyugatos vitáról, szemléletmódjából következően teljesen
érzéketlen az „igazi szlavofilek” szélsőségesen idealista metodológiája, utópikus
szemlélete iránt, és ezért igyekszik a maga empiricista szemléletmódjának megfelelően
lefordítani az „igazi szlavofil” szerzők szövegeit, amivel el is tünteti azok utópikus
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horizontját. Ezért olvashatunk nála olyan árnyalatlan, sőt egyenesen értelmezhetetlen
kijelentéseket, hogy a szlavofilek „elítélték a Nyugatot”, 64 hogy „egyes szlavofilek
egyenesen azt várták, hogy Európának fel kell vennie a pravoszláviát”,65 hogy „a dolgok
egészen más rendje jelenik meg a keleti, görög-szláv világban, amelynek fő képviselője
ma az orosz nép”.66
Különösen a szlavofilizmus szovjet historiográfiájának kiformálódásában játszottak
nagy szerepet Georgij Plehanovnak a témában íródott írásai, amelyeket Az orosz
társadalmi gondolkodás története a 19. században címen megjelent átfogó művének
kiegészítő anyagaiként (a szerző már nem tudta befejezni művét), Plehanov összegyűjtött
műveinek 23. köteteként publikáltak 1920-as években. Plehanov szintén használja a
„konzervatív utópia”, „retrospektív utópia” terminusokat. Megközelítésmódját ortodox
marxistának nevezhetjük, szerinte a „szlavofilek” világnézete „tisztán nemesi világnézet
volt”, 67 és „Homjakov, a Kirejevszkij-testvérek, Konsztantyin Akszakov és a többiek
szlavofilizmusa az orosz történelem filozófiája volt, amelyet a földbirtokos réteg
ideológusai hoztak létre”. 68 Plehanov az osztályalapú megközelítés hiányát rója fel
Pipinnek. Pipinhez hasonlóan, ő is egyetlen artikulálatlan tábornak tekinti a Mihail
Pogogyin-féle Moszkvityaninban publikáló szerzőket és az „igazi szlavofileket”, nem lát
lényegi különbséget Pogogyin, Sevirjov és az „igazi szlavofilek” között. Mihail
Pogogyinnak egy terjedelmes külön írást is szentelt Mihail Pogogyin és az osztályharc
címen amely szintén része Az orosz társadalmi gondolkodás története a 19. században c.
munkája kiegészítő anyagainak.
Az „igazi szlavofil” gondolatoknak a 19. század második felében történő közvetlen
továbbélését az úgynevezett „pocsvennyikek” („talajosok”; a Vremja és az Epoha
folyóiratok körül csoportosuló Apollon Grigorjevre, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijre,
Nyikolaj Sztrahovra használták ezt a kifejezést),69 Nyikolaj Danyilevszkij (1822–1885),
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821–1881) és Konsztantyin (1831–1891) Leontyev
munkásságában részletesebben nem itt, hanem az „igazi szlavofil
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Az igazi szlavofilizmus eszmetörténetében jelentős szerepet játszott Pavel
Nyikolajevics Miljukov Az orosz történelmi gondolkodás fő áramlatai című, első
kiadásban 1897-ben megjelent nagyszabású historiográfiai munkája, 70 amely ugyan az
1830-as éveknél véget ér, de Karamzin, Pogogyin, Csaadajev, a korai Kirejevszkij
munkásságát érinti, valamint A fejezetek az orosz értelmiség történetéből című
gyűjteményes munkájának egyes írásai (A szlavofilizmus felbomlása, valamint
Granovszkij egyetemi kurzusa), 71 továbbá a 86 kötetes Brokgauz-Efron enciklopédia
számára írt terjedelmes „szlavofilizmus” szócikke, amely 1900-ban jelent meg. Itt
érdemes megjegyezni, hogy a ma is példa nélküli szellemi vállalkozásnak számító
Brokgauz-Efron enciklopédia „nyugatosság” szócikkét a nagy orosz történész Szergej
Szolovjov fia, a filozófus Vlagyimir Szolovjov írta, akinek gondolatvilága pályája első
időszakában szintén az „igazi szlavofil” eszmevilágból táplálkozott, és később az „igazi
szlavofilizmus” által felvetett témák körében mozgott.72 Ebben az időszakban jelent meg
több terjedelmes, nagyon gazdag empirikus anyagot feldolgozó, a későbbi vizsgálódások
kiindulási alapjául szolgáló munka, így Valerij Ljaszkovszkij két könyve Homjakovról,
valamint Ivan és Pjotr Kirejevszkijről (A. Sz. Homjakov. Élete és tanítása. Moszkva, 1897;
A Kirejevszkij testvérek. Életük és munkásságuk. Szent-Pétervár, 1899),

73

illetve

Vlagyimir Zavitnyevics: Alekszej Sztyepanovics Homjakov (t. 1., Kijev, 1902) című
munkája.74 Szintén rengeteg releváns információ található Nyil Koljupanovnak az „igazi
szlavofil” kör egyik jelentős, habár kevésbé teoretikus irányultságú tagjáról, Alekszandr
Ivanovics Koselevről írott életrajzában. 75 A korszakra és különösen a szlavofil kör
tevékenységére vonatkozó ismeretek rendkívül gazdag tárházát nyújtja Nyikolaj
Barszukov grandiózus, 22 kötetes munkája, az M. P. Pogogyin élete és munkássága
(SzPb., 1888–1910).76
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Jelentős fejlemény volt az „igazi szlavofilizmus” historiográfiájában Nyikolaj
Bergyajev Homjakovról szóló monográfiájának megjelenése 1912-ben.77 Jellemző tény,
hogy Bergyajev három, egymással szoros eszmei kapcsolatot mutató gondolkodónak
szentelt

önálló

monográfiát:

Alekszej

Homjakovnak,

Fjodor

Mihajlovics

Dosztojevszkijnek és Konsztantyin Leontyevnek (természetesen Homjakov, az „igazi
szlavofilizmus”, illetve Dosztojevszkij és Leontyev között bonyolult eszmei kapcsolat áll
fenn, még véletlenül sem beszélhetünk közvetlen átvételről).78
Mivel az „igazi szlavofilizmus” termékenyítőleg hatott a 20. század elejének egyes
szellemi mozgalmaira („vallásfilozófiai reneszánsz”), ezért nem meglepő, hogy az 1917
utáni emigráció gazdag szellemi termésében számos könyv és tanulmány érintette az
„igazi szlavofilizmus” témáját. Itt most csak néhány szerző nagyobb szabású munkáinak
említésére van mód. Az egyik Vaszilij Zenykovszkij, akinek 1929-ben Párizsban jelent
meg az Orosz gondolkodók és Európa. Az európai kultúra kritikája az orosz
gondolkodóknál című munkája, illetve az átfogó Az orosz filozófia története, amely 1948ban jelent meg, szintén Párizsban. 79 Az emigrációban született másik jelentős és
nagyszabású, hatszáz oldalas emigrációs munka címe a mai olvasó számára némileg
megtévesztő lehet, ugyanis a Georgij Florovszkij által írott munka Az orosz teológia útjai
címet viseli; valójában nem más, mint egy rendkívül alaposan, filológiai igényességgel
megírt, invenciózus eszmetörténet. A mű 1937-ben jelent meg először Párizsban. 80
Értékes feldolgozás B. E. Nolde munkája, a Jurij Szamarin és kora, amely 1926-ban
jelent meg, szintén Párizsban, és elsősorban Szamarin közéleti-praktikus tevékenységére
koncentrál, így nagy teret szentel a jobbágyfelszabadításban játszott szerepe
bemutatásának.81
Az igazi szlavofilizmus nyugati másodlagos irodalmának tárgyalásakor semmiképpen
sem maradhat ki Tomáš Garrigue Masaryk munkássága. 1889-ben cseh nyelven egy
komoly tanulmányt jelentetett meg Ivan Kirejevszkijről Slavjanofilstvo I. V. Kirějevského
címmel.82 1913-ban jelent meg németül, két vaskos kötetben az orosz történelemről és
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kultúráról

szóló

nagyszabású
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Religionsphilosophie. Soziologische Skizzen címmel; 83 a kötet némileg kibővített angol
kiadása pedig először 1919-ben jelent meg The Spirit of Russia. Studies in History,
Literature and Philosophy cím alatt.84 A német verzió alapján készült háromkötetes orosz
nyelvű kiadás 2004-ben jelent meg Szentpétervárott.85
A második világháború után Nyugaton az „igazi szlavofilizmusnak” szolid
szakirodalma alakult ki. Ebből leginkább említésre méltó az amerikai Peter Christoff négy
vaskos monográfiája az „igazi szlavofil kör” négy legfontosabb alakjáról, Homjakovról,
Ivan Kirejevszkijről, Konsztantyin Akaszakovról és Jurij Szamarinról. 86 Ezeket a
munkákat a bennük pozitivista módon felhalmozott óriási mennyiségű információ, a
lenyűgöző szakirodalmi tájékozottság teszi értékessé.
A lengyel Andrzej Walicki a szerzője a nyugati szakirodalom talán legismertebb
monográfiájának, amely The Slavophile Controversy. History of a Conservative Utopia in
Nineteenth-Century Russian Thought címmel jelent meg; a munka eredetileg lengyelül
látott napvilágot még 1964-ben, majd ezt követte az első angol kiadás 1975-ben. 87 A
hatszáz oldalas monográfia legnagyobb erénye, hogy az „igazi szlavofilizmust” a
szövegek alapos ismeretében eszmetörténeti szempontból elemzi, eszmetörténeti
kontextusba állítja, és egyik fő törekvése az „igazi szlavofilizmus” világképének
rekonstrukciója. A munka emellett tág teret szentel annak is, hogy rekonstruálja a
szlavofil-nyugatos vita főbb vitapontjait. Hasonló szellemben íródott a szerző 1980-ban
megjelent A History of Russian Thought from the Enlightement to Marxism című
munkájának szlavofilizmussal foglalkozó fejezete. 88 Walicki 2003-ban egy újabb, a
témába vágó kötette állt elő, amelynek magyar fordítása 2006-ban jelent meg Orosz és
lengyel messianizmusok. Oroszország, a katolicizmus és a lengyel ügy címmel. 89 A
műben külön fejezetek foglalkoznak Csaadajevvel és az igazi szlavofilizmussal. Walicki
83
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e művét, a korábbiakkal ellentétben, erőteljesen áthatja a katolikus szemlélet, a tárgyalt
szerzőket és szellemi jelenségeket a katolicizmushoz (és ezzel összefüggésben
Lengyelországhoz) való viszonyuk szempontjából elemzi.
Ugyancsak a téma standard monográfiáinak mondhatók Nicholas Riasanovsky
munkái, amelyek közül az első, a Russia and the West in the Teaching of the Slavophiles
még 1952-ben jelent meg. Ezt sorra követték a kapcsolódó témákat (az úgynevezett
„hivatalos népiség”, Nagy Péter alakjának értékelése, a „művelt társadalom” és a
kormányzat viszonya) részletesen kimunkáló további monográfiák: Nicholas I and
Official Nationality in Russia, 1825–1855 (1959), A Parting Ways. Government and
Educated Public in Russia 1801–1855 (1976), The Image of Peter the Great in Russian
History and Thought (1985).90
Ide kívánkozik annak a negatív historiográfiai ténynek a megemlítése is, hogy az
egyik legismertebb huszadik századi eszmetörténész, Isaiah Berlin orosz tárgyú
munkáiból (ld. Russian Thinkers, 1978) különös módon hiányzik az „igazi
szlavofilizmus”, a „szlavofil-nyugatos” vita témája, vagy akár a kapcsolódó témák (pl.
Csaadajev, a „talajosság”, Dosztojevszkij, Nyikolaj Danyilevszkij, Konsztantyin
Leontyev) szinte akárcsak említése is.91
Ivan Kirejevszkij munkásságának alapos filozófiai elemzését találjuk Eberhard Müller
1966-ban megjelent monográfiájában (Russischer Intellekt in europaischer Krise. Ivan V.
Kireevskij).92 Eberhard Müller művének fő erénye Kirejevszkij gondolkodásának európai
filozófiai kontextusának bemutatásában áll. Az igazi szlavofilizmussal foglalkozó
nagyobb szabású munkák szerzői között két francia kutatót is találunk, mindkettő a
katolikus egyházhoz kötődik, ami némileg meg is határozza az egyébként alapos és
gondolatgazdag műveik szemléletét. Albert Gratieux Homjakovról írt monográfiát még az
1930-as években, François Rouleau Kirejevszkijről szóló munkája 1990-ben jelent meg.93
A most felsorolt munkákhoz képest némileg felszínesebbnek hat az amerikai Abbot
Gleason Kirejevszkijről írott, amúgy terjedelmes munkája.94
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Az oroszországi eszmetörténet-írásban jelentős állomás volt Ivanov-Razumnyik
megjelent nagyszabású munkája, amely Az orosz társadalmi gondolkodás története.
Individualizmus és kispolgáriság az orosz irodalomban és életben a 19. században
címmel jelent meg 1906-ben, és amelyben terjedelmes rész foglalkozik az 1825 utáni
időszakkal, az „igazi szlavofilekkel”, Csaadajevvel és a szlavofil-nyugatos vitával. 95
Ivanov-Razumnyik ugyan a maga sajátos, az orosz eszmetörténetet az értelmiség és a
kispolgáriság dichotómiájának keretei között értelmező szociológiai nyelvezetére fordítja
le a szlavofilek, Csaadajev és a nyugatosok szövegeit, azonban műve mégis nagyon
értékes, mert hatalmas szövegkorpusz ismeretében íródott, és számos mély, egyéni
meglátást tartalmaz. Központi szerepet tulajdonít Csaadajevnek, akit az szlavofilizmus és
a nyugatosság, az Oroszországról való történetbölcseleti mélységű gondolkozás
elindítójának tart. Részletesen elemzi a szlavofil-nyugatos vita egyes mozzanatait, így
Konsztantyin Kavelin és Jurij Szamarin 1847-es vitáját a nemzetségi szervezetről.96
Ami a szovjet korszak szakirodalmi termését illeti, érthető módon az „igazi
szlavofilizmus” témájának tárgyalása súlyos ideológiai korlátokba ütközött, és nem is volt
túl favorizált téma, legalábbis az 1960-as évek végéig. Óriási volt kontraszt aközött, hogy
milyen nagyszámú munka keletkezett a nyugati orosz emigrációban és a nyugati
tudományosságban, és mennyire másodlagos volt ez a téma a Szovjetunióban. Bár
jelentek meg értékes, új forrásokat feltáró tanulmányok, monográfiák97 – igaz, nem túl
nagy számban –, de az ideológiai kényszerek valamennyiükre rányomták a bélyegüket,
érthető módon, éppen az eszmei részek tárgyalásakor; bár a megfogalmazott álláspontok
korántsem voltak egységesek, volt helye vitának is, a vizsgálódás szellemi horizontja
meglehetősen lehatárolt maradt. Érdekes hibrid a Lityeraturnaja Enciklopegyija 1937-es,
egy ív terjedelmű „szlavofilizmus” szócikke, amelynek szerzője, Nyikolaj Leontyevics
Brodszkij még 1910-ben jelentkezett a Korai szlavofilek című kötettel, 1930-ban pedig
Irodalmi szalonok és körök címen az igazi szlavofilizmus társadalmi-társasági közegét
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vizsgáló kötetet jelentetett meg. 98 A szócikk egyszerre tartalmazza a kor harsányan
„osztályszemléletű” kitételeit (pl. a „zemlja” igazi szlavofil fogalma „földbirtokos,
burzsoá és kulák társadalmiság”), ugyanakkor például informatívan rekonstruálja a
szlavofil–nyugatos vita dramaturgiáját és az igazi szlavofil gondolkodás néhány főbb
elemét.
Az 1970-es évekig a témát érintő szovjet szerzők alapvető törekvése – ma már igen
bizarrnak ható módon – nem a szövegek és az egyéb források elemzése volt, nem a
társadalmi politikai kontextus vizsgálata, hanem a rendelkezésre álló ideológiai
klisékészlet bizonyos elemeinek hozzárendelése az „igazi szlavofilizmushoz”, míg
másoké nem, az egyszerű szempontok szerinti osztályozás vagy pontosabban szólva,
skatulyázás. Ma már több mint különösnek hat az ezekben az évtizedekben született
művekből kiérződő osztályozási kényszer, az annak a megállapítására való törekvés,
vajon az igazi szlavofilizmus „haladó” jelenség-e vagy netalán „reakciós”, vajon
„földbirtokosi-burzsoá” ideológia-e vagy esetleg „liberális”. Így például Ny. Gyerzsavin
egy 1939-es cikke szerint „a negyvenes évek moszkvai szlavofiljei a nacionalista
beállítottságú liberális burzsoázia egy csoportját alkották”, akik „az európai burzsoáziától
átvett nemzeti-felszabadító mozgalom” hagyományain nevelkedtek.99
Az Isztorik-marksziszt egyik 1941-es számában jelent meg Sz. Sz. Dmitrijev
előadásának szövege, amelyet a Szovjetunió Tudományos Akadémia Történettudományi
Intézetében tartott Szlavjanofili i szlavjanofilsztvo címmel, a résztvevők hozzászólásaival
kiegészítve. 100 Ebben Dmitrijev vitába szállt Plehanov értékelésével, és mélyebb elemzés
nélkül némileg pozitívabb hangvételt ütött meg a szlavofilizmussal kapcsolatban,
mondván „a reakciós elvek mellett más elvek is kifejeződésre jutottak benne, amelyek a
saját koruk szempontjából egyáltalán nem voltak reakciósok.” 101 Egy másik, ekkoriban
megjelent írásában azt írja, hogy a szlavofilizmus „osztályjellegét tekintve földbirtokosi
ideológia volt” és „összességében a 40–50-es évek ideológiai harcait tekintve konzervatív
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jellegű volt”.

102

Ezek a mondatok jól jellemzik az ezekben az időszakban a

Szovjetunióban megjelent, a tárggyal foglalkozó írások hangvételét (és eközben Sz. Sz.
Dmitrijev fő és deklarált törekvése a szlavofilizmus árnyaltabb, kevésbé sematikus
tanulmányozása volt).
A téma szovjet historiográfiájában jelentős és talán a mélyben zajló lényeges szellemi
elmozdulásokról tanúskodó esemény volt az a vita, amely a Voproszi lityeraturi 1969-es
évfolyamának hasábjain zajlott. Itt mindjárt tizenkettő, egymással élesen vitatkozó cikk
jelent meg az igazi szlavofilizmus témakörében. A sort a témában azóta is rendkívül sokat
publikáló Alekszandr Janov nyitotta meg A szlavofil kritika talánya c. írásával, amelyre
válaszként született meg Sz. Pokrovszkij Vélt talány, B. F. Jegorov A probléma, amelyet
meg kell oldani, A. Gyementyev: „Koncepció”, „konstrukció” és „modell”, A. Ivanov:
Negatív érdem, L. Frizman: A tudományos objektivitásért, V. Kozsinov: Ami a
legfontosabb a szlavofilok örökségében, V. Kulesov: A szlavofilizmus a maga igaz
valójában, Sz. Dmitrijev: A megközelítésnek konkrétnak és történelminek kell lennie, A.
Janov: Válasz a kritikusoknak, Sz. Masinszkij: A szlavofilizmus és értelmezői. A vita
néhány tanulsága című cikke.103 Ehhez a vitához kapcsolódott Alekszandr Janov cikke a
Voproszi filoszofii-ban, amely A szlavofilek és Konsztantyin Leontyev. A 19. századi orosz
konzervatív gondolkodás és interpretátorai címmel jelent meg ugyanabban az évben.104 A
vita több száz oldalas anyagából jól látszik, hogy a nagyszámú szereplő milyen hatalmas
jelentőséget tulajdonít a szlavofilizmusnak, annak ellenére is, hogy a kor adta lehetőségek
között, meglehetősen eltérő véleményeket fogalmaztak meg. Feltűnő, hogy a vita
elindítója,

Alekszandr

Janov

és

az

egyik

hozzászóló,

Vagyim

Kozsinov,

szóhasználatukban és törekvéseikben mennyire figyelmen kívül hagyták a kor ideológiai
korlátait, míg a többi hozzászóló sokkal inkább e korlátokon belül mozgott. Vagyim
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Kozsinov azt az Oroszországban 1990 után különösen gyakran felbukkanó nézetet
fogalmazta meg, amely a szlavofilizmust a kezdetektől fogva meglévő orosz
öntörvényűségre való törekvések egy fontos elemének láttatja. A későbbi cikkeiben és
szövegkiadásaiban nagyon tárgyszerű B. F. Jegorovnál is, a számos értékes felvetés is
ilyen jellegű szellemi keretbe illeszkedik: „A szlavofilek koncepciói objektíve nemhogy
nem ásták alá az önkényuralmi-jobbágytartó rendszert, hanem éppen ellenkezőleg,
hozzájárultak a fennmaradásához”.105 Ez nem az a szellemi keret, amelyben maradandó
érvényű mondanivaló fogalmazódhat meg az „igazi szlavofilizmusról”.
A vita három Janov-cikkéről és teljesen más irányultságú Kozsinov-írásról is
elmondható azonban, hogy nem a szövegkorpusz vizsgálatából indul ki, hanem az akkori
szellemi törekvéseikhez szolgál illusztrációul az „igazi szlavofil” eszmevilág elemzése.
A szovjet szellemi-tudományos szférában az ebben az időszakban zajló jelentős
változásokról tanúskodik, hogy az 1970-es évektől – minden bizonnyal az 1969-as nagy
vitától sem függetlenül – sorra jelentek meg az igazi szlavofilizmust többé-kevésbé
tárgyszerűen bemutató, jelentős kiadatlan levéltári anyagot felvonultató monográfiák;
emellett az igazi szlavofil szerzők műveinek filológiailag hiteles gyűjteményes kiadásai is
kezdtek napvilágot látni, szakszerű kommentárokkal ellátva.
Ebből a szempontból például Jurij Jankovszkij, az 1981-ben megjelent, az igazi
szlavofilizmussal foglalkozó Patriarchális-nemesi utópia. Egy fejezet az 1840–1850-es
évek orosz társadalmi-irodalmi gondolkodásából című monográfia szerzője számára az
1969-es vita és a korábbi időszak már a távoli múlt; ugyan a „hallgatás összeesküvése”
megállapítást túlzásnak tartja az igazi szlavofilizmus tanulmányozásával kapcsolatban,
azonban szerinte sokan a témával foglalkozók közül korábban hosszú időn keresztül
hajlamosak voltak arra, hogy a témát apologetikusan vagy lekezelően és eltorzítva
tárgyalják, ezért sokkal inkább a „leegyszerűsítés összeesküvéséről” lehet beszélni.
Jankovszkij szerint azóta viszont több sikeres próbálkozás is történt, hogy a témáról
lehántsák a vulgarizáció egymásra rakódott rétegeit; ebben korábban a téma komoly
kutatói is meglehetősen elmarasztalhatóak voltak.106 A téma kutatóinak az ilyen-olyan,
néha elképesztően ellentmondásos értékelések vastag rétegén kell átverekedniük magukat,
és a szlavofilekről folytatott diskurzus szükségszerűen a szlavofilekről folytatott vitává
alakul át – idézi Jankovszkij egyetértően a téma másik kutatóját. Talán a múlt egyetlen
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B. F. Jegorov: Problema, kotoruju nyeobhogyimo resity, Voproszi lityeraturi, 1969., 5. szám.
Ju. Jankovszkij: Patriarhalno-dvorjanszkaja utopija. Sztranyica russzkoj obscsesztvenno-lityeraturnoj
miszli 1840-1850-h godov. Moszkva, 1981., 9. o.
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jelenségéről sem alkottak a kutatók ennyire egymásnak ellentmondó ítéleteket. 107 Minél
inkább belemélyedünk a szlavofilizmus tanulmányozásába, folytatja Jankovszkij, annál
inkább kénytelen vagyunk belátni, hogy meg kell válnunk számos, korábban magától
értetődő, axiomatikus „igazságtól”, és nem lehetséges többé a téma fekete-fehér
megközelítése, nyilvánvalóvá vált a fekete-fehér szemléletmód tarthatatlansága.108
A tudományos klíma megváltozásával az 1970–80-es években sorra jelentek meg az
1840–50-es évek szlavofilizmusát tárgyaló, az ideológiai klisék által a korábbiaknál
sokkal kevésbé terhelt monográfiák, feldolgozások, cikkek. Ezek közül a legjelentősebb,
önálló kötetként megjelent művek: V. I. Kulesov: A szlavofilek és az orosz irodalom
(1976), Lomunov (szerk.): A szlavofilek irodalmi nézetei és tevékenysége, Ju. Jankovszkij:
Patriarchális-nemesi utópia (1981), Dudzinszkaja: A szlavofilek a társadalmi
küzdelemben (1983), V. A. Koselev: Az orosz szlavofilek esztétikai irodalmi nézetei,
1840–50-es évek (1984), Ny. I. Cimbajev: Szlavofilizmus (1986).
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Közülük

informativitását, anyaggazdagságát tekintve kiemelkedik Cimbajev monográfiája. Ezekről
a munkákról általánosságban elmondható, hogy bár némelyik hatalmas forrásanyagot
vonultat fel, és meglehetősen tényszerűen tárgyalja azt, törekedve a minél tágabb
kontextus felvázolására, a szövegek egybefüggő elemzése, textológiai feltárása hiányzik
belőlük, így gyakran meglehetősen naivnak ható megállapításokkal is találkozhatunk
bennük.
Az 1990-es évek elején, az oroszországi politikai változások következtében a
szlavofilizmus, amelyről az 1969-es vita egyik résztvevője azt mondta, hogy a „hallgatás
összeesküvése” veszi körül, standard, teljességgel elfogadott egyetemi stúdiummá vált, és
számos könyv és cikk jelent meg a témában. Igaz, most viszont – összefüggésben az
oroszországi identitásépítési folyamatokkal és törekvésekkel – ezek között nagyszámban
találhatóak rendkívül felszínes, vulgarizáló munkák. A tudományos értékkel rendelkező
munkák közül T. F. Pirozskova: Szlavofil zsurnalisztika (1997), V. A. Koselev: Alekszej
Sztyepanovics

Homjakov

életrajza

dokumentumokban,

fejtegetésekben

és
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Uo.
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vizsgálódásokban (2000) és Z. A. Kamenszkij: A szlavofilek filozófiája. Ivan Kirejevszkij
és Alekszej Homjakov (2003) című munkákat szeretnénk itt kiemelni.110
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4. A szlavofilizmus Oroszországi egyes gondolati előzményei és szellemi kontextusa
4.1 Mihail Pogogyin történeti koncepciója
A korszak szellemi életének a szlavofilok szempontjából jelentős alakja volt a
Moszkvai Egyetem történészprofesszora, Mihail Petrovics Pogogyin,111 aki az 1841-től
megjelenő, a szlavofilek számára fontos fórumot jelentő Moszkvityanyin folyóirat kiadója
is volt egyúttal. 112 A Moszkvityanyin volt az utolsó engedélyezett periodika a miklósi
korszakban. A lapengedélyt Szergej Szemjonovics Uvarov művelődési miniszter járta ki I.
Miklósnál, aki szkeptikusan viszonyult a hasonló kezdeményezésekhez, és a miniszter
előterjesztésére azt írta, hogy „egyetértek, de szigorú felügyelet szükséges”. 113 Itt
jegyezzük meg, hogy amikor Uvarov 1844-ben a nyugatos Tyimofej Granovszkij számára
is lapengedélyt próbált kijárni a tervezett Moszkovszkoje obozrenyije folyóirat számára, I.
Miklós az azóta sokat idézett, aforisztikus tömörséggel reagált: „már e nélkül is épp elég
van”.

111

Mihail Petrovics Pogogyin (1800–1875) neves történész, író, lapkiadó, publicista, közéleti személyiség
volt. Apja, és vele együtt az egész család, csak 1806-ban szabadult meg a jobbágyi sorból. A Moszkvai
Egyetem elvégzése után 1828-tól történelmet adott elő ugyanott, 1835-től rendes és nyilvános egyetemi
tanár. Figyelmét elsősorban a korai orosz történelemre összpontosította; a normann elmélet harcos híve. A
20-as évek közepétől közeli kapcsolatba kerül a „Bölcseletkedvelők Társaságát” alkotó személyiségekkel,
megismerkedik Puskinnal, 1827 és 1830 között a Moszkovszkij Vesztnyik szerkesztője és kiadója. 1835 és
1839 között aktív publicisztikai tevékenységet fejtett ki a Moszkovszkij Nabljudatyel hasábjain. 1841 és
1856 között jelentette meg a Moszkvityanyin c. folyóiratot, amely a negyvenes években az ún. „igazi
szlavofileknek” is fontos fóruma volt, 1845-ben három szám erejéig Ivan Kirejevszkij volt a lap nem
hivatalos szerkesztője. Az úgynevezett „hivatalos népiséggel” sok hasonlóságot mutató felfogását jól
példázza a Moszkvityanyin legelső számában Nagy Péter címen megjelent programadó írása. 1850-től a
Moszkvityanyin új, „fiatal szerkesztőségének” tagja volt Apollon Grigorjev és A. Ny. Osztrovszkij is. 1844ben felhagyott egyetemi oktatómunkájával, hogy zavartalanul folytathassa tudományos és publicisztikai
tevékenységét. Főbb művei: Vizsgálódások, megjegyzések és előadások az orosz történelemről (1–7 köt.,
Moszkva, 1846–57), Történeti-kritikai töredékek (1–2. köt., Moszkva, 1846–57), Régi orosz történelem a
mongol igáig (1–3 köt., Moszkva, 1871). Ezen kívül kiadta a Pszkovi krónikát (1837) és I. T. Poszoskov
műveit (1842–63). A 30-as évektől kezdve szoros kapcsolatot épített ki a nyugati és déli szláv mozgalmak
vezetőivel, így többek között kapcsolatba került Palackýval, Hankával, Šafařikkal, Kollárral, Vuk Karadžićcsal. Egy 1838-ban írt memorandumában már a pánszláv gondolat teljes kifejtését adta, amelyet számos
további memorandumban, cikkben védelmezett, különösen a Krími háború alatt és után.
Pogogyin a 20-as és 30-as években számos elbeszélést és történelmi tárgyú drámát írt. Az 1830-ban írt
Marfa, novgorodi poszadnyica Karamzin történelmi művét követi és kiváltotta Puskin elismerését, aki saját
művének, a Borisz Godunov-nak a folytatását látta benne. A másik két drámája az I. Péter és az Ál-Dmitrij
története címet viseli.
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három, I. Kirejevszkij által szerkesztett három számról: T. F. Pirozskova: Szlavjanofilszkaja zsurnalisztyika.
Moszkva, 1997., 24–41. o.
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Pogogyin talán legemblematikusabb, programadó írása a meginduló Moszkvityanin
legelső számában jelent meg Nagy Péter címmel, és benne megtaláljuk az 1840–50-es
évek pogogyini történelem- és társadalomszemléletének valamennyi főbb elemét. 114 A
cikk fő kérdései a péteri reform szükséges volta, illetve az európai és orosz „műveltség”
(az orosz szövegben „obrazovanyije”, Pogogyin használja a „civilizacija” szót is)
egymáshoz való viszonyát érintik. Pogogyin szerint a péteri reform elkerülhetetlen
szükségszerűség volt, szinte még a részleteit tekintve is, és a szerző az írásban emelkedett
hangnemben dicsőíti Nagy Pétert és a péteri reformokat, sorra véve annak jótéteményeit,
és Pétert egyenesen „zseninek” nevezi.115
Pogogyin egy fontos állítást tesz: szerinte a nyugati „műveltségtől” eltérő Péter előtti
oroszországi műveltség a jelenben is tovább él a „nép”, vagyis a parasztok körében (akit
Pogogyin itt hosszúszakállúaknak és hosszú szárú kaftánban járóknak jellemez, és
akiknek a beszéde és modora durva). A körükben továbbélő, Péter előtti műveltséget
(amelyet főleg vallási és szellemi műveltségnek jellemez Pogogyin) a reform nem
érintette, mert az csak a felsőbb rétegekre terjedt ki. Pogogyin kissé különös érveléssel azt
mondja, hogy Péter „nem vette ki a kezükből a könyveket és a kéziratokat”.116 Majd a két
„műveltség” viszonyának leglényegibb kérdését azzal a semmitmondó formulával intézi
el, hogy „elnézve ezeket az embereket, azt látom csupán, hogy Nagy Péter formáival
jóval több jót tudnának tenni, nagyobb hasznára válnának a hazának és az
emberiségnek”.117
Az orosz történelem menetében a péteri reformok által okozott törés kérdését –
Karamzinnal vitatkozva – azzal a formulával hidalja át, hogy Péter érzékelte, megérezte,
és csupán cselekvéssé változtatta népe, Oroszország törekvéseit, szükségleteit. Ezután,
meglehetősen váratlanul, újra visszatér az Oroszországon belül meglévő két műveltség
kérdésére, és az oroszországit az ókori görög, a nyugati pedig a római örökösének nevezi
ki, mivel a Nyugat a vallását Rómából, Oroszország pedig Konstantinápolyból kapta. E
két „műveltségnek” egy „új, teljes”, „európai–orosz” műveltségben” kell egyesülnie. A
péteri reform ezzel nyeri el igazi értelmét, sőt, kiállt fel Pogogyin, ezzel, e két
„egyetemes” műveltség, a nyugati tudásvágy és a keleti hit egyesülésével új korszak
kezdődik az emberiség történetében. 118 Pogogyin ezzel tér rá a cikk leglényegesebb
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részére: Oroszországban megindult az európai szellemi iga alóli felszabadulás, és az
európai tudománnyal, művészetekkel felvértezve megkezdődött a saját „nemzetiség”
(„nacionalnoszty”) kifejezésre juttatása „szóban, gondolatban, tettekben és az életben”.119
Pogogyin a cikkét azzal a frappáns megállapítással zárja, hogy I. Sándor cár győztes
párizsi bevonulásával lezárult az orosz történelem európai korszaka, és I. Miklóssal
megkezdődött a „nemzeti” („nacionalnij”) korszak.

120

Pogogyin itt explicite a

„pravoszlávia, autokrácia népiség” sokat idézett uvarovi hármas formulájára hivatkozik,
amiből a „népiséget” („narodnoszty”) emeli ki.121
Pogogyin másik jelentős, a tárgyalt időszakból származó, szintén programadó írása Az
orosz történelem összehasonlítása a nyugat-európai országok történelmével a kezdet
vonatkozásában című cikke, amely a Moszkvityanyin 1845-ös első számában jelent
meg.122 Ebben a cikkében Pogogyin tömör formában fejti ki a nyugat-európai országok és
Oroszország politika- és társadalomtörténetének főbb különbségeit. Pogogyin NyugatEurópa történelmére vonatkozóan elfogadja Augustin Thierry-nek a Historie de la
conquête de l’Angleterre par les Normands című munkájában szereplő megállapításait,
amelyek szerint Nyugat-Európa nagy államai hódítás útján alakultak ki (a mai Anglia
területén a normannok az angolszászokat, a mai Franciaország területén a frankok a
gallokat hódították meg), ez a fejlemény hozta létre a társadalmi struktúrájukat. Innen
ered a társadalmi antagonizmus, amely végső soron a hódítók és a meghódítottak
ellentétére vezethető vissza. Pogogyin egyetértően idézi azt a Napóleonnak tulajdonított
mondást, amelyben Napóleon a francia forradalom lényegét úgy foglalta össze, hogy a
„gallok lerázták magukról a frankok igáját”.123
Pogogyin szerint a nyugat-európai országok történelme nagyjából egységesen alakult,
és a főbb jellemzők a következőkben foglalhatók össze: az állam hódítás
következményeként alakult ki, ennek eredménye lett a „feudalizmus” (a nemesség és a
jobbágyság létrejötte), az „arisztokrácia” (vagyis a politikai hatalomban részt venni
kívánó nemesség) kialakulása, az „gyűlölet” és a „harc” (vagyis az egymással szemben
álló társadalmi csoportok küzdelmei), a „középső rend” (vagyis a polgárság) küzdelmei, a
forradalom, az alsóbb néposztályok harcai.124 Pogogyin szerint, aki az orosz krónika, A
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régmúlt idők krónikájának elbeszélésére támaszkodik, Oroszországban az állam a
varégok békés behívása nyomán alakult ki, és ha abban az időben bármennyire is közel
állt egymáshoz a kettő, a köztük lévő kis különbség is az idők folyamán hatalmas
eltéréssé fejlődött. Oroszországban az uralkodó behívott, békés vendég volt, felkért
védelmező, míg nyugaton gyűlölt betolakodó, a legfőbb ellenség, akivel szemben a
népnek nem volt hol védelmet keresnie. Nyugaton az uralkodó le volt kötelezve az
előkelőknek, Oroszországban teljesen szabad viszonyban volt velük. Az előkelők
nyugaton

majdnem

egyenrangúak

voltak

az

uralkodóval,

aki

függött

tőlük,

Oroszországban fordított volt a helyzet. Nyugaton hódítók a meghódított területeket
felosztották maguk között, és a helyi lakosok, a földművesek a „rabság” („rabsztvo”)
állapotába

jutottak,

vagyis

személyes

függésbe

kerültek,

jobbágyok

lettek.

Oroszországban a helyi lakosok szabadok maradtak, és az uralkodónak fizettek adót. Az
uralkodó és a nép közvetlen kapcsolatban állt egymással, míg Nyugaton a vazallusok
elzárták a népet az uralkodótól, az csak földesuraival volt kapcsolatban.
Pogogyin Az orosz múltért című, szintén programadó cikke a Moszkvityanyin 1845.
évi harmadik számában jelent meg, válaszul a „nyugatos” tábor ismert alakjának,
Jevgenyij Fjodorovics Korsnak (1809–1897) Bretagne és lakói címen megjelent
cikkére.125 Pogogyin Kors fő tételével vitatkozik: „Oroszország számára nem létezett a
középkor, mert Oroszország sem létezett a középkor számára”.
Pogogyin szerint Oroszországban volt középkor, csakúgy, mint Nyugat-Európában, de
más formában; ugyanaz a folyamat ment végbe, mint ott, ugyanazokat a feladatokat
oldották meg, csak más eszközökkel, ugyanazokra az eredményekre jutottak, csak más
utakon.126
Pogogyinnak ebben az írásában is a történelemértelmezés ugyanazon alapvető elemeit
találjuk, mint a korábbi írásaiban: Oroszországban a kereszténységet békés úton vezették
be, míg nyugaton erőszakkal; Oroszországban az egyház nyelve (az egyházi szláv) érthető
volt a nép számára, a papság nem rendelkezett világi hatalommal; Oroszországban nem
volt jobbágyság, nem voltak proletárok, nem volt „gyűlölködés” és „büszkeség”, vagyis
nem voltak egymással szemben álló társadalmi osztályok, nem volt nemesség, nem volt
inkvizíció és „feudális zsarnokság”.127 Ellenben volt „atyai irányítás” volt és patriarchális
szabadság, családi egyenlőség, közös tulajdonlás, és a közösség, a „mir” gyűlése, vagyis
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– Pogogyin szerint – mindaz, „ami után a Nyugat már régóta vágyakozott már az
újkorban is, de még a legújabb korban sem sikerült elérnie, és aligha fog sikerülnie neki a
jövőben […]”.128
Pogogyin tehát a már ismert módon állítja szembe Oroszország és Nyugat történelmi
fejlődését. Konstrukciója abban hasonlít a szlavofilekére, hogy az orosz történelmi
múltban

jelen

volt

mindaz,

amit

a

Nyugat

történelme

során

eszményként

megfogalmazódott, vagyis az Oroszország mintegy a Nyugat legfelső foka, és ennyiben
univerzális, ugyanis a pogogyini koncepcióban nincsenek olyan értékek, jellemzők,
amelyek kizárólagosan Oroszországra lennének jellemzőek, a Nyugat is ezek elérésére
törekszik, ennyiben univerzálisak. Nagy különbség viszont a szlavofilek szemléletéhez
képest, hogy Pogogyin szerint mindezek a múltban ténylegesen megvalósult, létezett
történelmi formák voltak, és nem csupán eszmények, elvek.
A másik központi téma Nagy Péter reformjainak értékelése. Pogogyin e programadó
írásában, mint ahogyan a korábbiaknál is, azt az alapvető ellentmondást látjuk, hogy
Pogogyin a Nagy Péter előtti Oroszország ideális képének megrajzolása után a
legpozitívabb hangnemben ír a péteri reformról és Nagy Péter személyéről,
elkerülhetetlen szükségszerűségnek láttatva a reformokat. E szükségszerűség okai
azonban meglehetősen esetlegesek.
„Nagy Péter, a szükségszerűségtől vezettetve, Oroszország Európához
viszonyított természetes földrajzi viszonyainak következtében kénytelen
volt megállítani a népi fejlődést, és egy időre más irányt adni neki. Ki ne
adná meg nálunk a neki járó tiszteletet e rendkívüli zseninek, ki ne ámulna
el semmihez sem fogható munkáját, ki ne értékelné menekvést nyújtó nagy
tetteit, és ki ne adózna tisztelettel hazaszeretetének?”
A péteri reform iránti ilyen kritikátlan rajongás alapvetően megkülönbözteti
Pogogyint

a szlavofil szemlélettől. A pogogyini történelemszemlélet fentebbi

ellentmondásának utólagos feloldása abban az itt is elismételt alapvető pogogyini tételben
rejlik, hogy az orosz történelem péteri korszaka, amely ugyan egykoron szükségszerű volt,
lezárult.
„Azonban már több mint száz év telt el azóta, hogy Péter meghalt, és
másfélszáz, amióta munkához látott […]. A péteri korszak lezárulóban van:
Péter legfontosabb ügyei megvalósultak, a legelső célja teljesült, a
közvetlen feladatát el van végezve, vagyis az északi ellenségeinket
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pacifikáltuk, Oroszország elfoglalta a tisztes helyét az európai országok
politikai rendszerében […].”129
„Új kor hajnala hasad: az oroszok kezdenek tudni saját magukról, és kezdik
felfogni a kor követelményeit. A kiválasztottak számára egyre nehezebbé
válik a külföldi szellemi és tudományos iga elviselése; egyre inkább
meggyőződnek arról, hogy alatta nyögve, nem képesek semmi olyan
létrehozására, ami öntörvényű lenne, hogy a külföldi magok nem maradnak
meg, nem eresztenek gyökeret […] ahhoz, hogy saját gazdag termést
arathassunk, egyelőre nem cselekedhetünk másként, minthogy a saját
földünket műveljük, vagyis a saját nyelvünket dolgozzuk ki, a saját
történelmünkben mélyedünk el, a saját népünk karakterét tanulmányozzuk,
szellemében mélyedünk el […], egy szóval, megismerjük önmagunkat.”130
Pogogyin kulturális-társadalmi „programja” (a kor politikai és cenzurális viszonyai
ennél artikuláltabb kifejtést nem is tettek volna lehetővé) cikkének ebben a kijelentésében
foglalható össze: „A Nyugat iránti feltétlen hódolat ideje elmúlt […]”131
A szlavofilek világképével összevetve, Pogogyin szemléletében hasonló elem a békés
behívás

tényének

hangsúlyozása,

ennek

minden

politikai

és

társadalmi

következményeivel együtt (a társadalmi antagonizmusok hiánya, az uralkodó, vagyis az
állam eltérő viszonya a néphez), valamint a „kulturológiai” látásmód, vagyis az európai és
oroszországi „műveltség” oroszországi meglétének posztulálása és egymással való
szembeállítása. Pogogyin filozófiailag kevésbé iskolázott és kevésbé következetes
gondolkodó, mint a szlavofilek, és így nála az európai és az oroszországi műveltség
szembeállítása meglehetősen ellentmondásos: egy helyen az oroszországi „műveltséget”
az ortodox vallással kapcsolja össze, abból eredezteti, és azt állítja, hogy egyedül a péteri
reform által nem érintett parasztság körében őrződött meg, de nincs is ellentmondásban az
európai műveltséggel, hanem a kettő szintézise szükséges. Egyfelől dicsőítő hangnemben
ír a péteri reformokról, másfelől azt hangsúlyozza, hogy Oroszország péteri korszaka,
amit európainak nevez, véget ért, és I. Miklóssal és az „pravoszlávia, autokrácia népiség”
jelszó meghirdetésével egy új, „nemzeti” korszak kezdődött el, megkezdődött az európai
szellemi járom alóli felszabadulás. Ez utóbbiból nem lehet nem kihallani a péteri korszak
kritikáját. A lényeges eltérés, hogy a szlavofilek szerint az oroszországi „műveltségnek”
csak az alapelvei adottak, ezek nem valósultak meg, legfeljebb nagyon részlegesen
öltöttek testet az orosz történelem folyamán, és nagyon idegen tőlük az a dicsőítő
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hangnem, amelyben Pogogyin ír Nagy Péterről: a szlavofilek a péteri reform nyomán
létrejött „művelt társadalom” szellemi teljesítményéről (pedig ők is odatartoztak)
rendkívül lesújtó hangnemben írtak.
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4.2 Az úgynevezett „hivatalos népiség”
Az „igazi szlavofilizmus” – mind fogalmi, mind társadalmi-politikai megértéséhez –
nélkülözhetetlen az úgynevezett „hivatalos népiség” vizsgálata. „Hivatalos népiségen” a
Szergej Uvarov művelődési miniszter által 1832-ben meghirdetett ideológiát, valamint
kormányzati politikát szokás érteni az 1832 és 1849 közötti időszakban (Uvarov 1849-ig
maradt a hivatalában, nem függetlenül az 1848–49-es európai eseményektől). A
„hivatalos népiség” így kronológiailag részben egybeesik az „igazi szlavofilizmussal”,
annak mintegy politikai-kormányzati, illetve gondolati kontextusát képezi. Másfelől pedig
a „hivatalos népiség”, melyet legtömörebben az Uvarov által meghirdetett hármas
formulával („pravoszlávia–autokrácia–népiség”) szoktak jellemezi, a legfontosabb, de
egyben legtalányosabb terminus éppen a „népiség”, amely Oroszországban nagyon is
újszerű gondolatra utal. A „népiség” kifejezés maga is neologizmus, használata egy-két
évtizedre nyúlik vissza, és éppen abban az irodalmi körben született meg 1819 táján,
amelynek vezéralakja Karamzin volt, és Uvarov is tagjai sorába tartozott. A kifejezést P.
A. Vjazemszkij alkotta meg 1819-ben a francia „nationalité” megfelelőjeként a lengyel
„narodowość” mintájára.132
Ahogyan már fentebb szó volt róla, a „hivatalos népiség” kifejezés a „nyugatosnak”
nevezhető A. N. Pipintől származik, aki az 1861 utáni korszakban számos írásában
foglalkozott az 1861 előtti időszak eszmetörténetével; művei közül két nagyobb szabású,
az Irodalmi vélemények a húszas-ötvenes években, illetve Az orosz etnográfia története133
részletesen érintette a Szergej Uvarov művelődési miniszter tevékenységét, és először
használta ezt a kifejezést. Azóta (Pipin első cikkei a tárgykörben az 1860-as évek végén
jelentek meg) a szakirodalomban és a tágabb irodalmi hagyományban nagyjából a Pipin
által adott jellemzés a meghatározó, kevés új szempont vagy megközelítés merült fel. Az
irodalomból kiemelkedik Alexander Koyré La philosophie et le problème national en
Russie au début du XIXe siècle (Paris, 1929), Nicholas Riasanovsky Nicholas I and the
Official Nationality in Russia (Berkeley, 1967), valamint C. H. Whittaker oroszul
megjelent Uvarov i jego vremja (Szentpétervár, 1999) c. könyve, valamint két jelentős
újabban megjelent cikk: Andrej Zorin: Zavetnaja triada. Memorandum Sz. Sz. Uvarova
132
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1832 goda i voznyiknovenyije doktrini „pravoszlavije – szamogyerzsavije – narodnoszty”
(A. Zorin: Kormja dvuglavogo orla… Lityeratura i goszudarsztvennaja igyeologija v
Rosszii v poszlednyej tretyji XVIII – pervoj tretyji XIX veka. Moszkva, 2001.), valamint M.
M. Sevcsenko: Szergej Szemjonovics Uvarov (Rosszijszkije konszervatori. Moszkva,
1997). Andrej Zorin és M. M. Sevcsenko közzétették a releváns uvarovi jelentéseket és
memorandumokat.
Ami különösen érdekes, hogy a „hivatalos népiség”, vagyis az uvarovi politika
nyilvánvaló jelentősége ellenére igencsak szűk az a forrásbázis, ami alapján megfelelően
árnyalt képet nyerhetünk e politika ideológiai-eszmei hátteréről. A források köre már
hosszú ideje adott volt: az Uvarov által indított a Művelődési Minisztérium Közlönye első
számának előszava, Uvarov miniszteri kinevezése kapcsán kiadott körlevele ugyanebben
a folyóiratban, a moszkvai egyetem revíziója kapcsán született jelentés, a tízéves
miniszteri tevékenységéről írott rövid összefoglaló, valamint néhány igencsak
anekdotikus megjegyzése, amelyeket M. P. Pogogyin és A. V. Nyikityenko naplója
örökített meg.
Ezek közül talán a legismertebbek az alábbi Uvarovnak tulajdonított szavak, amelyek
amelyek a maguk tömörségében fejezik ki a világnézetét:
„A népek megváltoztatják az életüket, megújulnak, háborognak,
előremennek. Ebben senki sem írhatja elő a saját törvényeit. Azonban
Oroszország még fiatal […], és, legalábbis egyelőre, nem szükséges, hogy
ilyen izgalmakat éljen át. Meg kell hosszabbítani a fiatalságát, és közben
nevelve. Ez az én politikai rendszerem […]. Ha Oroszországot sikerül
ötven évvel visszatartani attól, amit a teóriák készítenek a számára, akkor
teljesítem a kötelességem, és nyugodtam halok meg.”134
E forráshiány legfőbb oka talán az, hogy az akkori oroszországi helyzetet figyelembe
véve, Uvarov nem került abba a helyzetbe, hogy védelmezni legyen kénytelen az általa
követet politika eszmei alapjait.
Némileg árnyalja a képet az a nemrégiben közzétett két, I. Miklósnak címzett
dokumentum, egy memorandum, illetve beszámoló, amelyből az egyik még Uvarov
kinevezése előtt született, a másik pedig közvetlenül utána. A korábbi francia nyelvű, a
másik e francia eredetiből (Uvarov franciául írt, valamennyi kiadott műve ezen a nyelven
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jelent meg) készült orosz nyelvű beszámoló.135 Különösen a francia nyelvű memorandum
világít meg az eddigieknél többet Uvarov elképzeléseiből, ugyanis ebben, a többi
forrással ellentétben, jóval artikuláltabban fejti ki a nézeteit. A memorandumot közzétevő
Andrej Zorin minden eddiginél mélyebb elemzést nyújtott az uvarovi hármas formula
eszmetörténeti hátteréről.136
Az 1832 márciusában született, francia nyelvű memorandum, amely a leginkább
artikulált kifejtését nyújtja Uvarov nézeteinek, az 1830-as párizsi forradalom hatása alatt
született, a forradalom által felvetett kérdésekre keresi a választ, így is épül fel
retorikailag. A memorandumban Uvarov igen sajátosan és mély értelműen közelít a
kérdéshez: annak a civilizációnak a milyenségére kérdez rá, amelyben ez a forradalom
megtörténhetett.
„[…] Elég csak egy pillantást vetni a múltba, hogy átérezzük Európa
jelenlegi helyzetét, és azt, hogy a jelenlegi helyzet hogyan viszonyul az
egyetemes civilizációhoz, amely olyan forrássá vált, amely nélkül a mai
társadalom, ahogyan fennáll, nem képes létezni, ugyanakkor magában
hordozza az általános pusztulás csíráit. […] 1830 óta nincs olyan
gondolkodó ember, aki legalább egyszer ne tette volna fel csodálkozva a
kérdést magának, vajon mi is ez a civilizáció?”137
Az események menete – folytatja Uvarov – e civilizáció jellegéből következett. Majd
ezzel a civilizációval állítja szembe Oroszországot, amely még őriz olyan vallási, politikai
és erkölcsi értékeket, amelyeket lehetővé teszik, hogy ezt a sorsot elkerülje. A
kormányzat feladata: ezeket egybegyűjteni, egésszé egyesíteni, olyan horgonyt hozva
ezzel létre, amelyhez Oroszország hajója biztonsággal hozzáköthető vihar idején. Jelenleg
ezek az elemek szét vannak szórva a „túl korai és felszínes civilizációnak”, az „álmodozó
szisztémáknak”, az „értelmetlen vállalkozásoknak” köszönhetően, nem alkotnak egységes
egészet. „Hogyan lehet ezeket összeegyeztetni az elmék jelenlegi irányultságával, hogyan
lehet ezeket olyan rendszerbe foglalni, amely egyesíteni magában a dolgok jelenlegi
rendjének előnyös oldalát, a jövőre irányuló reményeket és a múltból kapott
hagyományokat? Hogyan kell nekilátni annak, hogy a műveltség egyszerre legyen
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erkölcsös, vallásos és klasszikus? Hogyan tartsunk lépést Európával, hogy közben ne
távolodjunk el a saját tulajdon helyünkről sem? Mi kell ahhoz, hogy csupán azt vegyük át
a műveltségtől, amire a hatalmas állam létezéséhez van szükség, viszont határozottan
utasítsuk el azt, ami a zűrzavar és a megrázkódtatások lehetőségét hordja magában?” –
teszi fel a kérdést Uvarov.138 A válasz: a pravoszlávia–autokrácia–népiség formula mint
kormányzati (oktatási és művelődési) politika, ugyanis Oroszország „őriz magában”
olyan elemeket, „népiségének maradványait”, amelyekre támaszkodva elkerülhetők a
társadalmi zavarok. Uvarov nem használja ezt a szót, de ez azt jelenti, hogy van olyan
hagyomány, amire lehet támaszkodni. A három elem közül a népiség kifejtése a
leghomályosabb, nem csak ebben a memorandumban, hanem a többi vonatkozó uvarovi
dokumentumban is.
Az Uvarovról alkotott képet árnyalja az a figyelemre méltó tény, hogy a
Szovremennyik című folyóirat, amely 1847-től a „nyugatosság” zászlóshajójává vált (itt
publikált ekkortól például Belinszkij is), Uvarov védnöksége alatt állt (ahogyan a vele
ellentétes irányzatú Moszkvityanyin) is, ugyanis Uvarov rendelkezése alapján a lap
főszerkesztője bizalmasa, Alekszandr Vasziljevics Nyikityenko lett (naplója a kor egyik
legfontosabb forrása), aki egyúttal a lap cenzora is volt. Uvarov ezzel a különös
konstrukcióval kívánta megóvni a lapot a cenzúra túlkapásaitól, vagyis Uvarov támogatta
és védelmezte a „nyugatosság” legfontosabb orgánumát. Ez a lépése jelentősen
hozzájárult hamarosan bekövetkezett bukásához, Uvarovot ugyanis a kormányzaton belül
túl elnéző cenzurális politikával vádolták. Uvarov bukása után az a bizarr helyzet állt elő,
hogy a lap 1849-ben szigorú feddésben részesült egy Uvarov által kezdeményezett cikk
miatt (az európai események hatására szigorodó belpolitikai légkörben a cikk az
egyetemek léte és tanszabadsága mellett állt ki).
Az ismert történész, Konsztantyin Nyikolajevics Besztuzsev-Rjumin (1829–1897), aki
sokat foglalkozott a szlavofilizmus kialakulásának kérdésével, majd például Nyikolaj
Danyilevszkij munkásságával is, a „hivatalos népiség”, a „nyugatosság” és a
„szlavofilizmus”

közötti

összefüggések

megállapítására

(a

történettudományra

vonatkozóan), azt az egyszerű logikai és periodizációs sémát javasolta, amely szerint a
„hivatalos népiség” kormányzati kezdeményezésre jött létre a dekabrista mozgalomra és
felkelésre adott reakcióként. A társadalomban a hivatalos népiség összességében
ellenséges vagy legalábbis közönyös fogadtatásban részesült, és ennek következtében a
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nyugatosnak nevezhető irányzat pozíciói erősödtek meg, amire reakcióként jelent meg a
szlavofil irányzat.139
4.3 Szergej Petrovics Sevirjov koncepciója, „a rothadó Nyugat” kifejezés eredete
Szergej Petrovics Sevirjov (1806–1864) leggyakrabban hivatkozott írása az Egy orosz
pillantása Európa mai műveltségére, amely a Moszkvityanin legelső számában jelent meg
Pogogyin Nagy Péter című programadó cikkével egyetemben.140 Ebből a műből általában
a következő sorokat szokták idézni (gyakran némileg parafrazálva):
„Igen, a Nyugattal való őszinte, baráti, szoros kapcsolataink során észre
sem vesszük, hogy mintegy olyan emberrel van dolgunk, aki rosszindulatú,
fertőző betegséget hordoz magában, és veszélyes kilehelés légköre veszi
körül. Csókot váltunk vele, öleljük, megosztjuk vele a gondolat asztalát,
együtt ürítjük ki az érzés poharát... és nem vesszük észre a gondtalan
érintkezésünkben lévő rejtett mérget, a lakoma örömei közepette nem
érezzük a leendő hullát, amelynek szagát már érezni rajta!”141
Már ebben a rövid idézetben is (amelynek szenvedélyesen túlzó stílusa nemcsak
Sevirjov írásának egészét jellemzi, hanem a korban számos szerző sajátja volt, a Krími
háború alatt például Pogogyin éppen Oroszországról írt hasonló hangnemben) gyanút kell,
hogy ébresszen a gondolat szó. Sevirjov kizárólag a „szellemi, erkölcsi világot”
(nravsztvennij mir) érinti ebben a majdnem nyolcvan oldalas munkájában.142 Maga ez az
szövegrész idézetként szerepel, Philarete Chasles francia publicistát idézi hosszasan
Sevirjov. A francia szerzőtől származó szövegben „Európa haldoklik” és más hasonló
kitételek szerepelnek. Az írás valójában, címének megfelelően, a (nyugat-)európai
„műveltség” (a cikkben szereplő, orosz nyelvű Chasles idézetben az „európai civilizáció”
kifejezés szerepel) vizsgálatával foglalkozik,143 és részleteiben tekinti át az itáliai, angol,
francia

és

német

művelődés-

és

legtágabban

értelmezett

irodalomtörténetet

(szlovesznoszty), különös tekintettel e két utóbbira, ugyanis e kettő hozta létre a
forradalmat és a reformációt, és tartja hatása alatt az oroszországi „műveltséget”.
Sevirjovnál az „igazi szlavofilekéhez” némileg hasonló konstrukciót látunk: az európai
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Sevirjov: op. cit. 247. o.
142
Sevirjov: op. cit. 245. o.
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Sevirjov: op. cit. 244. o.
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kulturális múlt feltétlen tisztelete, az azzal való azonosulás mellett,144 felhívás, igény egy
még a jövőben létrehozandó, jelenleg csak alapelveiben (nacsala) létező oroszországi
„műveltség” kimunkálására. Ezen „műveltség” lenne hivatott az európai „műveltséget”
feszítő belső ellentmondások (amelyek két legfontosabb szimptómája a forradalom és a
reformáció) feloldására, és ezáltal egyetemes jelentőségre tenne szert, az európai
műveltség folytatása, betetőzése lenne. Az idézetben szereplő „fertőző betegség” nem
más, mint az európai „műveltség” alapelveiben meglévő ellentmondások. Ebből fakad a
szerző felhívása a Nyugattal való, hangsúlyozottan „irodalmi”, ami itt a szó legtágabbi,
„szellemi” értelmében szerepel, kapcsolatok megszakítására (itt az „új nyugati irodalom”
„fő gondolataira és mozgásaira” gondol Sevirjov).145 Fontos helyet kap Sevirjov írásában
a legtágabban értett, Péter utáni orosz irodalom kritikája.146 A munka utolsó oldalain, az
uvarovi „pravoszlávia, autokrácia, népiség” hármas formula taglalását találjuk. 147 A
szerző szó szerint nem idézi a hármas formulát (és Uvarov nevét sem írja le, csak utal rá),
hanem egyes elemeit parafrazálja és gondolja tovább; ezeket egyfajta hagyománynak
tételezi, és a három elemet olyan „három alapérzületnek” nevezi, amelyet egy közelebbről
körül nem határolt többes szám első személyű alany, a „mi” őrzött meg.
Sevirjovnál is hasonló végkonklúziót és törekvéseket láthatunk, mint Pogogyinnál:
Oroszországban a szellemi szférában lezárult az európai hatás korszaka, „már saját
magunkra vagyunk utalva”,

148

„új szemlélettel kell tekintenünk a Nyugat egész

történetére és irodalmára” 149 . E szemlélet alapja a harmadik „alapérzület”, népiség
(narodnoszty) lehet. A népiség „eredeti, tiszta alakja” a régi Oroszország tanulmányozása
révén tárható fel.150 Sevirjov meglehetősen homályosan fogalmaz ezeken a helyeken, az
orosz népiség tartalmáról semmi közelebbit nem tudunk meg azon kívül, hogy erre a
népiségre alapozva Oroszországnak a Nyugat megmentőjének kell lennie, és az egész
emberiség számára meg kell őriznie a Nyugat „nagyszerű múltjának kincseit”, viszont el
kell vetnie belőle mindazt, ami a rombolást szolgálja. 151 Sevirjov írását ezzel a lírai
képpel zárja: „[Oroszországnak] saját magában és korábbi életében meg kell találnia azt a
sajátságos [szvojenarodnij] forrást, amelyben minden idegen, de emberi szempontból
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csodálatos összeolvad az orosz szellemmel, amely tágas, egyetemes és keresztény, a
mindent átfogó tolerancia és egyetemes kommunikáció [obscsenyije] szelleme”.152
Sevirjov programadó cikkében is azt látjuk, mint Pogogyinnál, hogy a sajátságos
orosz „népiség” tartalma az európai „műveltség” függvénye, annak ellentmondásoktól
megtisztított változata, nincsen benne semmilyen sajátságosan helyi, orosz elem, pusztán
Oroszországhoz kötődik, de a tartalma, a szerző elképzelései szerint, egyetemes.
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Sevirjov: op. cit. 296. o.
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4.4 P. Ja. Csaadajev katolicizmus inspirálta tradicionalizmusa
A szlavofilizmus nem tárgyalható a 19. századi orosz eszmetörténet egyik
legfontosabb alakja, Csaadajev nélkül.153 Csaadajev 1828–30-ban írta legfontosabb írásait,
a Filozófiai leveleket. Ezek, a francia katolikus tradicionalisták, de Bonald, de Maistre
munkásságából táplálkozó művek ismertek voltak a szlavofilek előtt, és a szlavofil írások
történeti és logikai értelemben is mintegy választ jelentenek Csaadajev műveire.
Csaadajev és a szlavofilek műveinek műfaja és törekvése nagyon is hasonló. Ez pedig
Oroszország történelmének elhelyezése a világtörténelemben, történelembölcseleti
interpretációja. Bár homlokegyenest ellentétes módon, de mind Csaadajev, mind a
szlavofilek szélsőséges tradicionalisták. Mindkét irányzat fő törekvése valamilyen állandó,
egyetemes érvényű, romolhatatlan (szellemi) alap keresése, amelyet egy bizonyos
értelemben a múltba helyeznek, ott vélnek felfedezni, oda vetítik vissza, és ezért
hagyománynak tételezik, nevezik. (Fontos hangsúlyozni, hogy a szlavofilek szerint a
múltban is csupán eszmék, eszmények alapelvek voltak jelen, és nem pedig intézmények,
társadalmi-kulturális formák, a hagyomány, paradox módon, normatív.) Csak éppen ez a
tradíció az, ami homlokegyenest eltér egymástól, szinte egymás logikai ellentétét képezi a
két gondolatkörben. Ugyanis Csaadajevnél ez a tradíció a kereszténység, annak a 18. sz.
végének, 19. század elejének katolikus tradicionalista gondolkodói (elsősorban de Maistre)
által adott interpretációjában. Éppen ez a tradíció az, amit Csaadajev szerint Oroszország
teljes egészében nélkülöz, és ezért a történelmen kívül áll, első sorban azért, mert
Oroszország nem katolikus, mivel a pravoszlávia 1054-ben elszakadt a katolicizmustól.
Ebből következnek a híres és sokat idézett szavai: „nem tartottunk lépést a többi néppel;
minthogy az időn kívül állunk, bennünket nem érintett meg az emberi nem általános
nevelődése; magányosak vagyunk a világban, semmit sem adtunk neki, semmit sem
vettünk el tőle; egyetlen gondolatot sem vetettünk az emberi gondolatok tömegébe,
semmivel sem járultunk hozzá az emberi szellem haladásához…”.154
A nyomtatásban megjelent egyetlen filozófiai levélben szerepeltek ezek fentebb
idézett sorok, a tulajdonképpeni végkonklúzió, és jóval kevesebb, szinte semmi, a
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csaadajevi katolikus-tradicionalista filozófiából. Ezek a sorok voltak azok, amelyek
beépültek az oroszországi, vallásilag meglehetősen közönyös nyugatos (sőt, forradalmi)
hagyományba, azóta is előszeretettel idézik őket, kiragadva az eredeti kontextusukból, a
csaadajevi katolikus-tradicionalista történelemfelfogásból; ez utóbbiból – persze más
értelemben – szintén igencsak forradalmian kritikus konklúziók vonhatók le a pravoszláv
Oroszországra vonatkozóan.
A nyolc

filozófiai levélben Csaadajev a

francia katolikus

tradicionalista

gondolkodókhoz (Joseph de Maistre, de Bonald), valamint Lamennais-hez közelálló
filozófiát fejt ki. Ez az antik filozófia (Platón kivételével) és kultúra, a reneszánsz, a
reformáció és a felvilágosodás elutasítását jelenti, amelyeknél még az iszlámot és az
indiai vallásokat is magasabb rendűnek tartja Csaadajev. Központi fogalma a tradíció
(számos helyen maga Csaadajev is használja ezt a kifejezést), amely az abszolút és
egyetemes ész, az általános törvény hordozója, és amely a kinyilatkoztatással vált
nyilvánvalóvá az ember számára.
Csaadajev szerint az individuum számára nem lehetséges a szűk értelemben vett
racionalizmus alapfeltétele, a módszeres kétely, mivel a tradícióba, „az eszmék óceánjába
vagyunk alámerülve”, 155 egyetlen eszme sem képezi az „elkülönült értelmes lény” 156
kizárólagos tulajdonát, hanem minden eszme a már készen kapott fogalmak derivátuma.
Ez a tradíció az individuum számára az állandó külső kényszerrel azonos, amely utóbbi
fogalom

szintén

központi

szerepet

játszik

Csaadajev

katolicizmus

inspirálta

gondolkodásában. Az ember számára a legtökéletesebb állapot e külső kényszernek való
teljes alárendelődés lenne.

157

Ezzel összefüggésben például a matematika a

legtökéletesebb tudomány, mivel a kényszert a legtökéletesebb formában valósítja meg.
A fentebbiekből egyenesen következik az ember egyfajta sajátos szociabilitása: „[...]
az ember egész rendeltetése abban a munkában áll, amely személyes létezésének
megsemmisítésére,

a

helyettesítésére irányul.”

teljesen
158

társadalmi

vagy

személytelen

létezéssel

való

A történelemben tehát e legmagasabb rendű egyetemes

racionalitás, szupraindividuális ésszerűség – vagyis a tradíció – a kereszténységben
nyilvánult meg, amelynek látható megjelenési formája a katolikus egyház, és
szükségszerű látható intézménye a pápaság.
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155
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Ebből következnek azok az Első filozófiai levélből származó sokat idézett gondolatok
is, amelyek szerint „[...] nem tartottunk lépést a többi néppel; nem tartozunk az emberi
nem egyik nagy családjába sem; nem tartozunk sem a Nyugathoz, sem a Kelethez, sem az
egyik, sem a másik hagyományaival nem rendelkezünk. Minthogy az időn kívül állunk,
bennünket nem érintett meg az emberi nem általános nevelődése”; [...]”Magányosak
vagyunk a világban, semmit sem adtunk neki, semmit sem vettünk el tőle; egyetlen
gondolatot sem vetettünk az emberi gondolatok tömegébe, semmivel sem járultunk hozzá
az emberi szellem haladásához, s ami ebből a haladásból nekünk jutott, azt
eltorzítottuk”.159 Csaadajev szerint ennek oka az, hogy mivel Oroszország kívül maradt az
egyetemes kereszténységgel azonosított katolikus egyházon, kívül maradt a magasabb
rendű racionalitást hordozó tradíción, az áthagyományozódó eszmék folyamán, a
civilizáción (maga Csaadajev is használja ezt a kifejezést). Ez utóbbit a középkor felől
szemlélt nyugat-európai civilizációval azonosítja. A pravoszláviát, a katolicizmus
szemléletével összhangban, egyszerűen skizmának nevezi.
Csaadajev 1837-ben írta az Egy őrült magamentsége c. művét,160 amelyben az őt ért
vádakra válaszol és egyúttal a Filozófiai levelek gondolatmenetét folytatja tovább. Ebben
a művében korábbi gondolatait látjuk viszont, azzal a különbséggel, hogy kritikusabban
viszonyul a korabeli nyugat-európai civilizációhoz, és élesebben állítja szembe azt a
nyugat-európai középkorral (Csaadajev szavaival: „Nézzük csak a középkori Európát, ott
nincs olyan esemény, amely valami módon ne lett volna feltétlenül szükségszerű és ne
hagyott volna mély nyomokat az emberiség szívében. [...] Jól tudom, hogy nem minden
történelem haladt olyan pontos és logikus menetben, mint ennek a csodálatos korszaknak
a története, amikor egy felsőbb alapelv hatalma alatt épült a keresztény társadalom”)161
és még egyértelműbben hangsúlyozza Oroszország kívülállását a tradíción, a civilizáción,
az általa sajátosan értelmezett történelmen. A tradícióban „Minden ténynek egy eszmében
kell megnyilvánulnia; az eseményeken egy eszmének, egy elvnek kell áthaladnia a
megvalósulást keresve; ebben az esetben a tény nem veszett el, barázdát húzott az
emberek értelmében, belevésődött a szívekbe, és a világon semmilyen erő sem tudná
kiűzni onnan. [...] Hát éppen ez az a történelem, amely nekünk nem adatott meg”.162 Az
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Egy őrült magamentsége gondolatmenete szerint Oroszországnak a tradíción és a
történelmen való kívülállását semmi sem bizonyítja jobban, mint Nagy Péter reformjának
rendkívül gyors sikere, az, hogy Oroszország olyan gyorsan és sikeresen szabadult meg
helyi adottságaitól. „Otthon Nagy Péter csupán fehér lapot talált, és erős kezével azt a két
szót írta rá: Európa és Nyugat.”163
A korabeli nyugat-európai civilizáció negatívabb értékelésével összefüggésben új
elem Csaadajev gondolatai között, hogy Oroszország tabula rasa voltában, vagyis
minden helyi kötöttségtől és adottságtól való mentességében látja annak biztosítékát,
hogy Oroszország majd maradéktalanul megvalósítja az eszményi egyetemes szellemi és
társadalmi berendezkedést. E cél elérésének egyetlen lehetséges módját a Hetedik
filozófiai levél-ben az európai eszmevilággal való minél gyorsabb azonosulásban látta,
mivel az ún. „művelt társadalom”, amely Nagy Péter reformjainak következtében alakult
ki Oroszországban, teljes mértékben európaizálódott.
Csaadajev gondolatai sajátos logikai kapcsolatot mutatnak az „igazi szlavofilek”
nézeteivel. Ők ugyanis pontosan abban a két tényezőben találták meg a „tradíciót”
(amelyet ugyan másképpen értelmeztek), amelyeket Csaadajev teljes mértékben
figyelmen kívül hagyott: az általuk nem empirikusan, hanem normatívan értelmezett
„népben” és a szintén nem empirikus, hanem normatív „pravoszláviában”. Az „igazi
szlavofileknek” a tradíciót, a külső kényszert és az erőszakot (és ezzel összefüggésben az
európai középkort érintő) nézeteik szinte diametrális ellentétét képezik a csaadajevi
nézeteknek. A szlavofilek utópikus társadalomszerveződési eszménye pontosan azt az
állapotot jelenti, amelyből teljességgel hiányzik mindenfajta külső, akár szellemi
kényszernek való alárendelődés is.164 A csaadajevi és a szlavofil világkép és eszmények
ellentéte mögött a konstruált csaadajevi „katolicizmus” és a szintén konstruált szlavofil
„pravoszlávia” ellentéte rejlik.
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5. Az „igazi szlavofilizmus” kulturológiai koncepciója
5.1 Az alapfogalmak: „műveltség”, „alapelvek”, „társadalom”, „nép”
Az „igazi szlavofilizmus” központi témája az európai „műveltség” (az „igazi
szlavofil” szövegekben „proszvescsenyije”, „obrazovanyije”, „obrazovannoszty”, nagyon
ritkán találkozhatunk a „civilizáció”, „kultúra” kifejezésekkel is) és az alapjául szolgáló
„alapelvek” összevetése az oroszországi „műveltséggel”, illetve annak alapelveivel.
Ebben a szembeállításban található a szélsőségesen idealista, utópikus „igazi szlavofil”
világszemlélet alapparadoxona: a valóságosan létező, a maga alapelveiből történetileg
kialakult, kifejlődött és megvalósult európai „műveltség” a csupán kezdeményeiben,
„alapelveiben”, ideális, nem realizálódott formában létező oroszországi „műveltséggel”
áll szemben.165 E két „műveltség”, „kultúra” alapvető dichotómiájába, szembeállításába
vannak beágyazva az „igazi szlavofil” gondolatkör középpontjában álló, a péteri
reformok nyomán létrejött oroszországi „társadalom” és a „nép”, valamint a szabadság és
társadalmi kötöttség, az esetlegesség és véletlenszerűség, az önkényesség és erőszak, a
racionalizmus és egy magasabb „ésszerűség”, a pravoszlávia és a „nyugati hitvallások”
ellentétpárjai körül forgó, szinte kibogozhatatlanul egybefonódó gondolatok.
Itt kell megjegyeznünk, hogy a „társadalom” (obscsesztvo) ebben az időszakban a
maitól

eltérő

jelentéstartománnyal

rendelkező

kifejezés,

amely

Oroszországra

vonatkozóan, empirikus értelemben a péteri reformok nyomán kialakult európai
műveltséggel (kultúrával) rendelkező réteget jelenti kizárólagosan (amelyet nagyjából
lefed a péteri Rangtáblázat 14 osztálya, vagyis a „társadalomhoz” tartozók rendi
előjogokkal, személyes vagy örökletes nemességgel rendelkeznek és terheket nem
viselnek), a péteri reform által nem érintett „néppel” szembeállítva (szintén nem tartozott
az „obscsesztvo”-hoz a jogi és kulturális értelemben is külön rendet alkotó papság, a
kereskedőréteg /kupecsesztvo/ és a nem privilegizált „városi lakosság”, „kispolgárság”
/mescsansztvo/). Egyes szerzőknél az állammal való szembeállítást is látjuk (különösen
1855–1861 után). Gyakran áll jelző előtte, így mint „művelt társadalom” („obrazovannoje
obscsesztvo”, „kulturnoje obscsesztvo”, „intyelligentnoje obscsesztvo”) szerepel.
Szinonimái az „intyelligentnoje szoszlovije (vagy „szoszlovija”), „kulturnij szloj”,
„obrazovannij szloj”, „kulturnij klassz” és még számos hasonló kifejezés. Az 1870-es

56

évektől a legkülönbözőbb szerzőknél egyre gyakrabban jelenik meg, kezdetben szinonim
jelentéssel, az „értelmiség” („intyelligencija”) kifejezés. Az „obscsesztvo” kifejezés
különösen gyakran fordul elő a „szlavofilek” írásaiban (de a „nyugatosok” éppúgy
használták), ahol sajátos többlet tartalmat is kapott. Ivan Akszakov közvetlenül 1861 után
sajátos normatív értelemben is használta. Az „obscsesztvo” kifejezés ilyen értelmű
használata nagyjából egészen 1917-ig fennmaradt. A „nép” („narod”) kifejezés pedig
empirikus értelemben kizárólag a péteri reformok által nem érintett paraszti réteget jelenti.
A „igazi szlavofil” írásokban normatív értelemben is szerepel. Fontos észrevenni, hogy a
19. századi orosz szóhasználatban nincs olyan mindenki által használt összefoglaló
kifejezés, amely bármilyen értelemben magába foglalta volta az összes társadalmi réteget,
vagyis nagyjából megfelelt volna a magyar „nemzet” szónak.
Filozófiai magaslatról nézve a dolgot, a fentebbi alapdichotómia (az európai és
oroszországi „műveltség” szembenállása) és a többi, vele kapcsolatban álló ellentétpár
mögött végső soron az európai (szűk értelemben vett és pejoratívan használt)
„racionalizmus” és egy magasabb rendű „ésszerűség” ellentéte áll. Az e témák körül
forgó gondolataikat a „szlavofilek” szinte kivétel nélkül polemikus formában és
történetileg kifejtve adták elő, ezért írásaikban számos kérdéskört látunk egybefonódva.
Az „igazi szlavofil” gondolatkör egyik központi kifejezése tehát a „műveltség”
(„felvilágosodás”; „proszvescsenyije”, „obrazovanyije”, „obrazovannoszty”), amely az
emberi tevékenység szinte minden szféráját átfogja. E „műveltség” bizonyos alapelvekből
(nacsala), alapelemekből, kezdeti feltételekből fejlődik, 166 illetve fejlődött ki, ezeken
alapul. Az „igazi szlavofil” művek egyik legjellemzőbb törekvése, hogy ezeket a
„nacsalo”-kat, alapelveket, kezdeti sajátosságokat felkutassa, azonosítsa, és ezáltal
jellemezze a potenciálisan létező oroszországi és a vele szembeállított, valóságosan létező
európai „műveltséget”.167

165

Az oroszországi műveltség „alapelveire” vonatkozóan a „népi alapelvek” („narodnije nacsala”),
„zemsztvo-alapelvek” („zemszkije nacsala”), „obscsinai alapelvek”, „belső alapelv” és sok más rokon
értelmű kifejezés szerepel az igazi szlavofil írásokban.
166
A „nacsalo” eredetileg a görög „arkhé” egyházi szláv és orosz megfelelője, és így jelent kezdetet,
alapelemet, alapot. A „szlavofilek” rendkívül következetes metodológiája és szóhasználata miatt a magyar
megfelelője az ilyen szövegekben „alapelv” (amelyben benne van a „kezdet” jelentés mozzanata is; nagyon
ritkán: „kezdet”). Az „igazi szlavofilek” által használt, rokonértelmű terminusok még az „element”, „pervij
element” „sztyihija” (amelynek 19. századi használata eltért a maitól: egyik jelentése megegyezett az
alapjául szolgáló görög sztoikheion szóéval, amelynek jelentése „alapelem”, „alapelv”, „elem”; vö.
Euklidész Elemek c. művének címével).
167
Vö. I. Kirejevszkij egyik legjelentősebb írásának címével: Európa műveltségének jellegéről és
viszonyáról Oroszország műveltségéhez (O haraktyere proszvescsenyija Jevropi i jego otnosenyii k
proszvescsenyiju Rosszii, először az 1852-es a Moszkovszkij szbornyikban jelent meg).
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Ugyanakkor, bármennyire paradox is ez, az oroszországi „műveltség” „alapelvei”
bizonyos formában mégiscsak képesek voltak realizálódni, hírt adni magukról (ezért lehet
egyáltalán tudomást szerezni róluk), de messze nem teljes alakban és tökéletes formában.
Mindezzel együtt, alapjában véve megmaradtak a maguk eredeti, vagyis ideális és
potenciális alakjában, azaz a ténylegesen létező európai „műveltség” ellentétpárját képező
oroszországi „műveltség” (kultúra, civilizáció) valóságosan nem létezik, csak
„alapelveiben”, ideális alakban.
Ezek az alapelvek, ideális formák sokáig rejtve maradtak, létük nem magától értetődő,
ezeket fel kell kutatni, fel kell tárni. A régi Oroszország nem volt ezen ideális alapelvek
megtestesülése, ténylegesen létező oroszországi műveltség még nem létezik. Homjakov
megfogalmazásában:
„[...] Sem a korábbi szokások, sem az egyház nem hoztak létre semmilyen
látható alakot, amelyben testet ölhetett volna a régi Oroszország”.168
„A régi Oroszország nem volt képes arra […], hogy látható alakot adjon a
szellemi élete alapjául szolgáló gondolatnak és érzésnek”.169
Ugyanez a gondolat Ivan Kirejevszkij szavaival:
„[…] az oroszországi műveltség alapelvei nem bontakoztak ki Oroszország
életében a nyilvánvalóság azon fokáig, ameddig a Nyugati műveltség
alapelvei kifejlődtek a nyugati műveltség történelme során”.170
„[…] Alávetjük magunkat a Nyugat műveltségének, mivel még nem
rendelkezünk saját műveltséggel […].”171
Ténylegesen
„[…] csupán […] utalások [vannak az oroszországi műveltség] igazi
értelmére, csupán Oroszország műveltségének kezdeti alapelvei és ezek
kezdeti nyomai [láthatóak] az orosz ember értelmén és életén”.172
168

A. Sz. Homjakov: O sztarom i novom. In: A. Sz. Homjakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij.
Moszkva, 1900., 3. köt., 28. o. (1838-39-ben keletkezett kézirat, először Homjakov halála után, 1861-ben
jelent meg műveinek első kiadásában.).
169
A. Sz. Homjakov: Po povodu sztatyji I. V. Kirejevszkogo „O haraktyere proszvescsenyija Jevropi i o
jego otnosenyii k proszvescsenyiju Rosszii”. In: A. Sz. Homjakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. id.
kiad., 1. köt., 241. o. (1852-ben keletkezett kézirat, először Homjakov halála után, műveinek első
kiadásában jelent meg 1861-ben).
170
I. V. Kirejevszkij: O haraktyere proszvescsenyija Jevropi i jego otnosenyii k proszvescsenyiju Rosszii.
In: I. V. Kirejevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 1911., 1. köt., 181. o. (először megjelent:
Moszkovszkij szbornyik, 1852).
171
I. V. Kirejevszkij: O nyeobhogyimosztyi i vozmozsnosztyi novih nacsal dlja filoszofii. In: I. V.
Kirejevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. id. kiad., 1. köt., 247. o. (először megjelent: Russzkaja
beszeda, 1856).
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Mivel az oroszországi műveltség „alapelvei” megmaradtak az ideális szférájában,
nem voltak képesek megvalósulni Oroszország történelme során, nem öltöttek látható
alakot, ezért őket szellemi, értelmi aktus, tevékenység révén fel kellett fedezni, fel kellett
tárni, méghozzá az ideális szférájában. Ahogyan Ivan Kirejevszkij megfogalmazta:
„[…] Ezeket az alapelveket megérteni és kifejezni […] nem könnyű […].
Hogy felleljük őket, keresnünk kell”.173
„A mai Oroszországot látjuk […], a régi Oroszországot ki kell találni” –
írta Homjakov.174
Az oroszországi műveltség eme láthatatlan, mások előtt eddig rejtve maradt
„alapelveit”, kezdeményeit – az „igazi szlavofilizmus” képviselői szerint – éppen ők
maguk találták meg, tárták fel, tették tudatossá, ez a nagy történelmi jelentőségű tettük,
ebben áll történelmi érdemük.
5.2 A létező európai „műveltség” (civilizáció) és a még csak ideálisan létező
Oroszországi műveltség szembeállítása
A

csupán

eszmei

létezéssel

bíró,

„alapelveiben”

egzisztáló

oroszországi

„műveltséggel” szemben az európai műveltség teljes egészében képes volt kifejlődni.
„Európa a maga teljességében kifejeződésre jutott” – írta Kirejevszkij
alapvető művében.175
Az ideális oroszországi és az empirikusan is létező európai „műveltség” tartalmukat
tekintve eltéphetetlen kapcsolatban vannak egymással, az oroszországi műveltség
mintegy az európai műveltség betetőződése, legmagasabb rendű formája. Legfontosabb
ismérve az, hogy benne az európai társadalom ellentmondásai feloldódnak, megoldódnak
majd, mivel ez a hipotetikus oroszországi a valóban egyetemes, minden esetleges elemtől
mentes „műveltség”, „kultúra”, „civilizáció”. „Élenjáró képviselői” révén magában az
európai „műveltségben” is tudatosodott, hogy az európai „műveltség” nem képes
leküzdeni egyoldalúságát és partikuláris jellegét, mivel már elérte lehetséges fejlődésének
legmagasabb pontját; megjelent egy valóban egyetemes „műveltség” iránti igény, amely
műveltség – a szlavofilek szerint – hacsak „alapelveiben”, csupán ideális, nem
realizálódott alakban is, de már jelen van Oroszországban.
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I. V. Kirejevszkij: O haraktyere proszvescsenyija Jevropi… 181. o.
I. V. Kirejevszkij: O haraktyere proszvescsenyija Jevropi… 181. o.
174
A. Sz. Homjakov: O sztarom i novom… 15. o.
175
I. V. Kirejevszkij: O haraktyere proszvescsenyija Jevropi… 181. o.
173
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„Ezt a gondolatot mint a társadalmi kérdések egyetlen megoldását keresik
Nyugaton is, de nem képesek megtalálni, mivel ez a Nyugat számára nem
adott sem az ellenségeskedésen és hódításon alapuló társadalmi alapelve
révén […], sem az önmagukat túlélt, egyoldalú és antagonizmussal áthatott
szellemi alapelvei révén” – írta Homjakov.176
Ugyanez a gondolat Kirejevszkij szavaival:
„[…] Nyilvánvaló, hogy ma az európai műveltség legmélyén az összes
részkérdés […] egyetlen lényegi, eleven nagy kérdéssé olvad össze; ez a
kérdés a Nyugat viszonyát érinti az élet, a gondolkodás és a műveltség azon
még rejtve maradt alapelvéhez, amely a pravoszláv-szláv világ alapját
képezi”.177
E még reálisan nem létező oroszországi műveltség legfontosabb attribútuma a reálisan
létező európaival való összehasonlításban – az egyetemesség, mindenfajta partikuláris,
véletlenszerű, esetleges elem hiánya. Ezek azok a feltételek, amelyek teljesülése lehetővé
teszik

a

szabadságot,

megvalósulását.

178

az

„igazi

szlavofilizmus”

számára

legfontosabb

érték

Éppen ez a feltételezett új oroszországi műveltség a valóban

egyetemes és univerzális, és nem a létező európai.
Az „igazi szlavofilizmus” ezen alaptételével függ össze a szlavofil írásokat általában
jellemző sajátos historizmus: az „igazi szlavofilek” nagyszámú történeti jellegű
munkájukkal, amelyekben végigkísérték a nyugat-európai társadalmi, jogi, vallási,
intézmények, formák történetét, illetve bemutatták kialakulásukat, azt a tételüket kívánták
illusztrálni, hogy a nyugat-európai intézmények, formák, eszmények stb. helyi,
véletlenszerű és esetleges képződmények, nem rendelkeznek azzal az univerzalitással,
amelyet a „nyugatosok” tulajdonítanak nekik, hanem esetleges folyamatok eredményei;
másfelől, a szlavofil szerzők írásaikban gyakran szerepeltetnek igen részletesen ábrázolt
példákat Oroszország politika-, társadalom, jog- és kultúrtörténetéből, hogy illusztrálják
az egyetemes érvényű és jelentőségű „népi alapelvek” még ha csupán részleges és nem
teljes megnyilvánulását Oroszország történelme folyamán.
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A. Sz. Homjakov: Po povodu Gumboldta. In: A. Sz. Homjakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. id.
kiad., 1. köt., 160. o. (1848-as kézirat, először megjelent 1861-ben).
177
I. V. Kirejevszkij: Obozrenyije szovremennogo szosztojanyija lityeraturi. In: I. V. Kirejevszkij: Polnoje
szobranyije szocsinyenyij. id. kiad., 1. köt., 144. o. (először megjelent: Moszkvityanyin, 1845).
178
„Az erkölcsi világról gondolkozva világosan megértettem, hogy a rossz minden fajtája kifejezésre jut a
rabság szóban, míg a jó minden fajtája a szabadság szóban” – írta Konsztantyin Akszakov (K. Sz.
Akszakov: Esztetyika i lityeraturnaja krityika, Moszkva, 1995., 44. o.
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5.3 A létrehozandó oroszországi „műveltség” egyetemessége. Az „igazi szlavofilek”
retrospektív utópiája
Ezek a sajátos „alapelvek”, ezek a már semmi másra vissza nem vezethető adottságok
az orosz történelemben kétféleképpen nyilvánultak meg: mint társadalomszerveződési és
mint a vallási paradigma. A társadalomszerveződés terén ez a „zemlja” és az „állam”
parallelizmusaként, dichotómiájaként, egymással való szemben állásaként, teljes
elkülönültségeként jelenik meg. A „zemlja” (föld, ország) rokon értelmű és kapcsolódó
terminusai az „igazi szlavofil” művekben: „obscsina”, „mir”, „zemscsina”, „zemsztvo”,
illetve a „zemlja alapelve”, „népi alapelv”, „obscsinai alapelv”, „belső alapelv” vagy
egyszerűen csak a normatívan-ideálisan értett „nép” („narod”). A szabadságot egyedül
lehetővé tévő obscsina(elv) Konsztantyin Akszakov poétikus megfogalmazásában:
„[...] olyan emberek szövetsége, akik lemondanak egoizmusukról,
személyiségükről és kinyilvánítják teljes egyetértésüket: ez a szeretet
cselekedete, magasrendű keresztény cselekedet. [...] Így az obscsina
szellemi kórust jelent, és ahogy a kórusban egyetlen hang sem vész el,
hanem a közös harmóniának alávetve magát a többi hanggal összhangban
hallatszik: ugyanígy az obscsinában sem vész el a személyiség, hanem
lemondva kizárólagosságáról a közös egyetértés javára, magasabb rendű
megtisztult állapotban találja magát, az egyenlő mértékben önfeláldozó
többi személyiség egyetértésében; ahogy a hangok összhangzásában
minden hang hallatszik, úgy a személyiségek szellemi összhangzásában
minden egyes személyiség hallatszik, de nem egymagában, hanem a
többivel összhangban – és előáll az értelmes lények (tudatok) együttes
egyetértő létezésének magasrendű jelensége; előáll a testvériség, az
obscsina – az emberi szellem diadala.”179
Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a szlavofilek számára az orosz történelem
kezdeteitől meglévő obscsina, az obscsina-elv empirikus hordozója, semmiképpen sem
vérségi, természetileg adott társadalmi köteléket jelent (ahogy a nyugatosok állították),
hanem tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött, társadalmi képződmény.
Az állam (mint alapelv: a „külső alapelv”) erőszakot, kényszert, feltételességet, a
tudatosság hiányát, vagyis a szabadság – az „igazi szlavofil” eszmerendszer legfontosabb
értékének – tagadását, ellentétét jelenti. Ahogyan Konsztantyin Akszakov megfogalmazta:
„az állam mint princípium – rossz,
de emellett
179

K. Sz. Akszakov: Kratkij isztoricseszkij ocserk zemszkih szoborov. Pregyiszlovije. In: K. Sz. Akszakov:
Polnoje szobranyije szocsinyenyij. 1. köt., Moszkva, 1889. 279–280. o.
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„szükséges szélsőség”.180
Az állam, a szükséges erőszak, kényszer, kívülről jelent meg az orosz történelemben,
külső, kívülről kapott adottság, amelyet a „zemlja”, a „nép” hívott be a varég fejedelmek
személyében. A szlavofil történelemfelfogás szerint Oroszország történelmének
legfontosabb dátuma – 862, a normann fejedelmek behívásának a Régmúlt idők
krónikájában szereplő dátuma. Konsztantyin Akszakov megfogalmazása szerint
„[…] Történelmünk kezdetén a szabadság és a tudat áll. A többi állam
történetének kezdetén – erőszak és kényszer (a tudatosság hiánya). […] A
behívás e ténye teljesen külön útra helyezett bennünket, és élesen, örökre
összetéveszthetetlenül elválasztott bennünket a többi államtól és néptől.”181
Az orosz történelem szlavofil értelmezésének alapját a normann elmélet alkotja. A
varégok behívásával vette kezdetét a „zemlja”, vagyis a „nép” és az állam parallelizmusa,
kettőssége. A varég fejedelmek behívásának alapvető fontosságú tényében a szlavofil
szerzők különös jelentőséget tulajdonítanak e tett tudatos, vagyis felfogásuk szerint
szabad voltának.
„Ami különösen fontos ebben a behívásban – az a tudatos tett szabadsága
és ésszerűsége […]”.182
„Az Orosz történelem az események tudatosságával és logikus menetével
ejt ámulatba. Az orosz történelem egy tudatos tettel veszi kezdetét: azzal,
hogy szükség van rendre (külső berendezkedésre), és ezért be kell hívni az
állami hatalmat – a fejedelmet […]”.183
Ideálisan a „zemlja” és az állam szférájának teljesen elkülönültnek kell lennie, ez
feltétele annak, hogy a „zemlja”, a „nép” megőrizhesse eredeti adottságként meglévő,
semmi másra vissza nem vezethető szabadságát, máskülönben a „nép” is részt venne az
erőszak gyakorlásában. Az orosz történelem szlavofil koncepciója különösen nagy
hangsúlyt fektet e nagyon sajátosan értelmezett „nép” elsődlegességre és prioritására, az
orosz történelem egyetlen valóságos aktora, alanya a nagyon sajátosan, ideálisan
értelmezett „nép”, a „zemlja”, az egyetemes jelentőségű „műveltség” alapelveinek
öntudatlan hordozója.
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A

„zemlja”,

a

„nép”

legfontosabb

attribútuma

–

a

szabadság,

amely

elválaszthatatlanul összekapcsolódik mindenfajta partikuláris, feltételes, esetleges
tulajdonságtól való mentességgel. Ez az oroszországi „nép” – ahogyan a szlavofilek
értelmezték – a többi néptől eltérően nem nép a szó tulajdonképpeni érelmében, nem egy
nép a többi mellett, hanem maga az egyetemesség, maga az emberiség.
„Az orosz nép nem egy nép, hanem az emberiség. Csak azért nép csupán,
mivel kizárólagos népi lényegű [szmiszl] népek veszik körül, és ezért benne
az emberiség népiségként jelentkezik. Az orosz nép szabad, nem tartalmaz
külső állami elemet magában, nem tartalmaz semmi feltételest […]. […] Az
orosz ember közös lényege [szmiszl obscsij] a szabadság, az igazi
szabadság és a feltételesség hiánya mindenütt”.184
Jól mutatja, hogy a „nép” terminust mennyire normatív, és nem leíró-empirikus
értelemben használják a szlavofil szerzők, hogy néha-néha addig az állításig is
elmerészkednek, hogy Európában nincsen „nép”.
„Nyíltan kimondjuk, mire gondolunk. Nyugat-Európában nem látunk
népet.”185
Az orosz történelem másik alapvető dátuma a szlavofil értelmezés szerint – 1612,
amikor is a „zemlja” visszaállította a „zavaros időszak” katasztrófájában megsemmisült
államot, mintegy újra „behívta” azt. A „zavaros időszak” eseményeit így írja le az „igazi
szlavofilizmus” absztrakt-filozófikus nyelvezetén Konsztantyin Akszakov:
„Az interregnum idején pusztult és végül teljesen széthullott Oroszország
állami épülete. Ezalatt a széthullott épület alatt feltárult a Zemlja szilárd
berendezkedése, egész Oroszország erős obscsinája [...]. Az elpusztult
Állam alatt feltárult a Zemlja, amely számára az Állam külső fedélként
szolgált. Az Állam bukását felhasználták a vad, erőszakos, rendezetlen,
nem a Zemlja-hoz tartozó elemek, amelyek az Állam tartott féken; vad
erőszakuk megmutatta az Állam szükségességét. A külsőleg szétforgácsolt
Zemlja, amely nélkülözte a külső berendezkedés minden előnyét és
kényelmét, de rendelkezett a belső egység előnyével és az összes erő közül
a legerősebbel, a szellem erejével, és felkelt mint egyetlen ember, és
megindult az ellenség ellen [...] Miután véghez vitte nagy tettét, amely a
durva erő mezejére vitte, a Zemlja újra felállította az Államot, és újra
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visszatért a saját szellemi és gyakorlati tevékenységének területére, a
gondolat és az élet területére.”186
Homjakov

1612

eseményeivel

kapcsolatban

egyenesen

„népszuverenitásról”

beszél.187 1612 emlegetése már nem pusztán egy absztrakt történelemkoncepció eleme,
hanem aktuálpolitikai vonatkozásai is vannak, hiszen akkor került trónra a Romanovdinasztia. Homjakov az egyik, külföldön megjelent francia nyelvű brosúrájában így
fogalmazott:
„[...] az orosz nép, közös tanáccsal Mihail Romanovot választotta örökletes
uralkodójának (ilyen magasrendű a császári [imperatorszkij] hatalom
eredete Oroszországban), a nép választottjára ruházta az összes hatalmat,
amellyel rendelkezett, annak minden formájában.”188
Ideálisan az állam és a „zemlja” között nem lehet semmilyen kényszerű, szükségszerű
kapcsolat, vagyis a „zemlja” nem vehet részt az állam ügyeiben, mivel ekkor erőszakot
gyakorolna, sem az Állam nem avatkozhat be a Zemlja belső életébe. Az állam és zemlja
között nem állhat fenn semmilyen garanciális, jogi-alkotmányos vagyis kényszeren,
szükségszerűségen alapuló viszony:
„De nincsen semmilyen biztosíték, mondhatják, nekünk; vagy a nép, vagy a
hatalom elárulhatja a másikat. Garanciára van szükség! – Nincs szükség
garanciára! A garancia rossz. Ahol szükség van rá, ott hiányzik a jó, inkább
pusztuljon el az élet, amelyben nincsen jó, minthogy a rosszra támaszkodva
álljon fenn. Minden erő az eszményben van. És mit érnek a feltételek és a
szerződések, ha hiányzik a belső erő? Semmiféle szerződés sem tarthatja
vissza az embereket, ha nincs meg a belső szándék. Minden erő az erkölcsi
meggyőződésben van. Ez a kincs megvan Oroszországban, mivel mindig
hitt benne, és sohasem folyamodott szerződésekhez.”189
Az Állam és a Zemlja között a kapcsolat kizárólag szellemi-erkölcsi lehet, abban nem
lehet semmilyen kényszerű-garanciális elem. Ebből következően:
„A Kormánynak – a kormányzás kizárólag őt megillető korlátlan
szabadsága; a népnek – a külső és belső élet teljes szabadsága, amely felett
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az Állam őrködik. A Kormánynak – a cselekvés, következésképpen a
törvény joga; a Népnek – a vélemény, következésképpen a szólás joga.”190
Az Állam nem avatkozhat be a Zemlja immanens, semmi másra rá nem szoruló, belső
életébe. Ezen élet egyik legfontosabb megnyilvánulása a szólás, a szabad szellemi
tevékenység:
„A szellemi szabadság joga, más szóval a gondolat és a szólás szabadsága,
a Zemlja elidegeníthetetlen joga: csupán ekkor nem akar semmiféle
politikai jogokat, rábízva a korlátlan politikai hatalmat az Államra. Az
erkölcsi erő, a gondolat és a szólás szabadsága, az elem, amelyben él és
mozog a Zemlja, csupán ekkor mond le mindenfajta politikai
hatalomról”.191
Az európai államokban, amelyek kivétel nélkül hódítás, erőszak útján jöttek létre, az
eredetileg adott szabadság az állam létrejöttével elveszett, kialakult a szlavofilek számára
olyannyira ellenszenves „feudalizmus” és „arisztokrácia”. Az „igazi szlavofilizmus” az
európai államok kialakulására vonatkozóan elfogadta azt Augustin Thierry és François
Guizot munkáiban felvázolt történelmi képet a hódítás szerepéről.
Az európai államokban a társadalmi viszonyok feltételességgel, kényszerrel és
erőszakkal itatódtak át, mivel az állam, a feltételesség és az erőszak szférája, az
egybekeveredett a szabadság szférájával, vagyis a „zemlja”, a „nép” szférájával. Ennek
elsődleges oka az, hogy Európában a történelem kezdetén
„sötét erőszak áll”.192
Az európai népek számára
„az állam, az intézmény, a centralizáció, a külső hatalom” vált
eszménnyé.193
Látszólag az „igazi szlavofilizmus” is hasonló intenciókat követ, mint a 19. századi
európai klasszikus liberalizmus: mindkettő korlátok közé szeretné szorítani az állam
tevékenységének szféráját. Ennek ellenére e két felfogás között alapvető különbség van.
Az Alexis de Tocqueville által a Demokrácia Amerikában című klasszikus liberális
munkában a legliberálisabb államról, a korabeli Egyesült Államokról (ahol a közigazgatás
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jelentős részét választott, laikus polgárok végzik) rajzolt társadalomkép elborzasztó a
szlavofilek számára, diametrálisan ellentétes az eszményükkel:
„Az Állam útján indult el Nyugat-Európa, és csodálatos állami
berendezkedést dolgozott ki, rendkívüli árnyalatokkal, amelyeket
Amerikában a liberalizmus magas fokáig vitt el. De ez a liberális Állam
mégiscsak rabság, és minél szélesebben nehezedik a népre, annál inkább
bekebelezi magába a népet és kővé dermeszti a törvény, az intézmény, a
külső rend szellemével. Ha az állami liberalizmus elmegy a legszélső
határig, addig, hogy minden ember önmaga tisztviselője, önmaga rendőre
lesz, akkor az Állam végérvényesen elpusztítja az emberben az eleven
alapelvet.” [kiemelés tőlem – S. G.] 194
„A népet Nyugaton rabul ejti az állam eszménye. A köztársaság a nép
kísérlete, hogy maga legyen az Uralkodó, hogy teljes egészében átmenjen
az Államba; következésképpen kísérlet arra, hogy elhagyja a teljesen
szellemi szabad utat, a belső igazság útját és a külső, állami útra térjen. E
kísérlet legszélsőségesebb kifejeződését, a nép végzetes etatizálódását
Amerikában látjuk, az Egyesült Államokban; [...] Az eleven nép helyett ott
emberekből álló állami gépezetet látunk. [...]”195
Az orosz történelem „igazi szlavofil” értelmezésében a harmadik legfontosabb
csomópont – I. Péter uralkodása. A „zemlja”–állam viszonyt tekintve ekkor az állam
megengedhetetlenül beavatkozott a „nép”, a „zemlja” életébe, és egy idegen „műveltség”
alapelveiből kifejlődött intézményeket (egyes „igazi szlavofil” szerzőknél ilyen pl. még a
jobbágyrendszer is) kényszerített rá, méghozzá erőszakkal.
„Péter a legnagyobb és legveszélyesebb forradalmárok egyike volt” –
parafrazálta Jurij Szamarin szavait Alekszandr Vasziljevics Nyikityenko. 196
Az orosz nép alapelvei, a Zemlja és az Állam jelentősége, önkéntes
szövetségük és viszonyaik, mindezt a teljes rendszert rombolta le Péter. Az
Állam túllépett a határon, elnyomta az obscsinát szokásaiban és életében.
Az Állam kiterjesztette az állami alapelvet a népre, és alávetette azt ennek a
külső alapelvnek […] – írta Konsztantyin Akszakov az I. Péter által
kezdeményezett reformról.197
Az „zemlja” szabadságáról alkotott szlavofil elképzelés az I. Péter reformjai nyomán
létrejött Oroszország politikai berendezkedésének nem is annyira implicit kritikáját
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tartalmazta. Jól érzékelték ezt az államhatalom különböző szintjein és intézményeiben
tevékenykedők, egészen I. Miklósig bezárólag. A III. Ügyosztálynak a szlavofilizmusról
készített jelentése szerint a szlavofilizmusban
„[…] egyfajta elégedetlenség érzékelhető jelenlegi műveltségünkkel,
életformánkkal, sőt állami intézményeinkkel […]”.198
Arszenyij Andrejevics Zakrevszkij, moszkvai főkormányzó 1858-as véleménye
szerint:
„Különböző hallomások és a titkos adatgyűjtés alapján feltételezhetjük,
hogy az úgy nevezett szlavofilek nálunk titkos politikai társaságot alkotnak.
[…] E társaság központja Moszkva. […] A szlavofilek társasága obscsinai,
vagyis demokratikus elveket fejt ki […]”.199
6. „Műveltség”, esetlegesség, kényszer, garancia, szabadság: az „igazi szlavofilek”
társadalomszerveződési eszménye
6.1 Az európai és az oroszországi „műveltség” történeti kialakulása
Történetileg az európai műveltség alapjául három elem szolgált: „a római
kereszténység, a Római birodalmat leromboló műveletlen barbárok világa és a régi
pogányság klasszikus világa” – írta I. Kirejevszkij. 200 Az Európa műveltségének
jellegéről és viszonyáról Oroszország műveltségéhez c. írásban ez a következőképpen
hangzik: „[...] három történelmi sajátosság adott Nyugaton megkülönböztető jelleget a
műveltség egész fejlődésének: az a sajátos forma, amelyen keresztül a kereszténység
beléhatolt, az a sajátos alak, amelyben a régi klasszikus világ műveltsége átkerült hozzá,
és végül, azok a sajátos elemek, amelyekből az államiság kialakult benne.” 201 Itt a „római
birodalmat leromboló műveletlen barbárok világa” és azok a „sajátos elemek, amelyekből
az államiság kialakult benne” a kialakuló európai középkori rendi államok kezdeteinél
meglévő hódításra utalnak.
A szlavofilek itt minden változtatás átvették Augustin Thierry (1795–1856), francia
történetíró az európai államok kialakulására és belső berendezkedésére vonatkozó
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koncepcióját. E gondolatok elsősorban a Historie de la conquęte de l’ Angleterre par les
Normands (Párizs, 1825) és a Lettres sur l’historie de France (Párizs, 1827) c. munkáiban
találhatóak meg. E szerint a nyugat-európai társadalmak és államok hódítás
eredményeképpen jöttek létre (pl. Franciaországban a frankok leigázták a gallokat,
Angliában a normannok az angolokat és a szászokat) és kialakulásuktól fogva az
erőszakon nyugodtak. Thierry művét a Nagy Francia Forradalom élményének hatása alatt
írta. Az „osztályharc”, a forradalom eredete (amikor is a harmadik rend részben fizikailag
is megsemmisítette az első kettőt), társadalmi harcok és ellentétek (amelyek tovább élnek
a forradalom után is) az európai társadalmak eredetére nyúlnak vissza, a hódításra. Az
igazi szlavofilekéhez hasonló „hódításelméletet” találunk Mihail Petrovics Pogogyin
történeti konstrukciójának alapjában is.
„[...] az államiság szinte egyik európai nép esetében sem a nemzeti élet és a
nemzeti öntudat nyugodt fejlődéséből származik, amelynek keretein belül
az emberek mindennapi viszonyaikban testet öltő uralkodó vallási és
társadalmi fogalmak természetes módon nőnének ki, erősödnének meg és
kapcsolódnának össze olyan egységes gondolkodássá, amely megfelelő
módon jutna kifejezésre a társadalmi organizmus harmonikus teljességében.
Ennek éppen az ellenkezője történt: valamely különös történelmi véletlen
folytán az európai társadalmi élet szinte mindenütt erőszakos úton, két,
egymással szembenálló törzs élethalálharca következtében, a hódítók
elnyomása, a hódítottak ellenállása, végül pedig azon véletlen körülmények
nyomán alakult ki, amelyek a felszínen lezárták az ellenséges, egymáshoz
képest aránytalan erők vitáját.” – írta Ivan Kirejevszkij.202
Az európai társadalmak alapjául szolgáló hódítás és a minden intézményt, társadalmi
viszonyt átható sajátosan értelmezett racionalizmus összefüggése az „igazi szlavofil”
eszmekör egyik sarkköve. Az erőszak, kényszer, az individualizmus és a racionalizmus
összefüggése – ez az „igazi szlavofilek” egyik nagy témája. Az „igazi szlavofilizmus”
által a legnagyobb ellenszenvvel szemlélt kor a nyugat-európai középkor, a rendi
társadalom időszaka, a legellenszenvesebb társadalmi réteg pedig az „arisztokrácia”
(amely az

„igazi

szlavofilek”

szerint

Oroszországban

sohasem

létezett).

Az

„arisztokrácia” kifejezés a „szlavofil” gondolatkörben nem a nemesség felső rétegét
jelenti, hanem általában az európai, rendi értelemben vett nemességet, vagyis jogi úton
privilégiumokkal körül bástyázott réteget. A „szlavofilek” szerint, akik igen nagy
ellenszenvvel tekintettek az európai rendiségre, az ilyen értelmű „arisztokrácia”
Oroszországban csupán Nagy Péter után jelent meg. Európában társadalmi ellentétpárja a
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„szlavofilek” szóhasználatában a „vilain”, vagyis az „aljanép”, amely rétegnek már a
neve is kifejezi az „arisztokráciának” való alávetettségét, ami a hódítás következménye.
„Mivel a két harcban álló törzs, az elnyomó és az elnyomott közötti
kibékíthetetlen küzdelem, e népek egész történelmi fejlődésére kiható
örökös gyűlölködést hozott létre: az egymással mereven szembenálló
rendek a maguk, egymást kizáró jogaikra hivatkoztak, az egyik kivételes
előjogokat követelt, a másik mélységesen elégedetlen volt és örökösen
panaszkodott, a köztük lévő harmadik rend kitartóan irigykedett a többire,
állandóan hol egyikük, hol másikuk került viszonylagos túlsúlyba, s ebből
az egészségtelen helyzetből aztán megszülettek a békekötés külső, formális
és erőszakos, ám természetesen egyik felet sem kielégítő feltételei, amelyek
a társadalmi tudatban csupán az államon kívül eső elvből nyerhettek
megerősítést. De minél kevesebb joga volt a meghódított törzsből származó
rendnek, annál kevésbé voltak jogszerűek a hódító törzsből kialakult rend
fogalmai. Minden nemes személy arra törekedett, hogy saját maga legyen a
másokhoz való viszonyának legfőbb törvényévé. A közös államiság vagy
népiség gondolata nem férkőzhetett független szívük közelébe, mert azt
minden oldalról páncél és büszkeség védte. Ezen önkény és erőszak
uralására csak a külső formális viszonyokra vonatkozó szabályok voltak
képesek, amelyeket saját hoztak létre és saját akaratukból állapítottak meg.
Bár a becsület szabályai a kor szükségletéből születtek, és egyedül ezek
nyújtottak lehetőséget arra, hogy a teljes törvénynélküliség állapotában a
törvény helyett működjenek, jellegük viszont a társadalmi élet oly nagyfokú
egyoldalúságáról, a személyes viszonyok oly végletes külsőlegességéről és
formalitásáról, lényegük oly mértékű semmibevételéről tanúskodik, hogy
ezek a törvények önmagukban, az egész európai élettől függetlenül is hűen
tükrözhetnék a nyugati társadalmiság egész fejlődését.” – rajzolta meg az
európai rendi korszak (a középkor) hipotetikus képét Ivan Kirejevszkij.203
A várába zárkózott és onnan hódító portyákra induló lovag tipizált alakja az európai
individualizmus és korlátozatlan, önkény és erőszak szimbóluma:
„Várába zárkózva minden nemes lovag önálló államot képezett. Ezért a
közöttük lévő viszonyok csak külsőleges, formális jelleget ölthettek.
Szükségképpen ugyanilyen külsőleges, formális viszony fűzte őket a többi
rendhez is. Ezért aztán a nyugati államokban a polgári jog fejlődéshez is
ugyanaz a formális, külsőleges, a törvény betűjéhez ragaszkodó értelem
tapadt, mint ami a társadalmi viszonyok végső alapját is képezte. A néhány
európai városban tovább élő és ható római jog még inkább megszilárdította
az európai jurisprudentia külsőleges, formális tendenciáit. A római jog
ugyanis ugyanilyen külsőleges formális jellegű, és betű szerinti értelme
mögött ugyanígy feledésbe merül a belső igazságosság; aminek talán az oka,
202
203

I. V. Kirejevszkij: O haraktyere… 208. o.
I. Kirejevszkij: O haraktyere… 213–214. o.
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hogy a római társadalmi élet ugyancsak a két szemben álló, erőszakkal egy
állam keretei közé kényszerített nép állandó küzdelme során fejlődött
ki.”204
A szlavofilek támaszkodtak Savigny A római jog a középkorban c. munkájára, amely
azt bizonyította, hogy a római igazgatási formák és jog folyamatosan fennálltak Európa
egyes

részein.

Az

„igazi

szlavofilizmus”

felfogása

szerint

az

individuumok

erőszakosságát csak külső, formális törvények, intézmények tarthatják kordában, és ezek
a törvények, formák véletlenszerűen jöttek létre az individuumoknak, társadalmi
csoportoknak, rendeknek, területi egységeknek, foglakozásoknak, intézményeknek a
privilégiumokért folytatott szakadatlan harcából. Vagyis ezen véletlenszerű társadalmi
küzdelmekből, e küzdelmek véletlenszerű eredményéből, az esetlegesen kialakult
erőegyensúlyból születtek meg a (nyugat-) európai jogintézmények, társadalmi formák, a
jog. Ezek emiatt formálisak, racionálisak, külsőlegesek, önkényesek és véletlenszerűek,
és emiatt kényszert és erőszakot jelentenek, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy az
individuumokat társadalomba, közösségi létezésbe kényszerítsék az igazi szlavofil
felfogás szerint. Ebből kifolyólag minden európai intézmény, jogi forma tartalmaz
garanciát, valamilyen garanciális elemet, ami az „igazi szlavofilek” felfogása szerint
kényszert, a nem szabadság állapotát jelenti.
„A nyugati társadalmi és magánélet az individuális elszigeteltséget
feltételező, az egyes egyénre korlátozódó függetlenség fogalmán alapul.
Ebből következik, hogy a külsőleges, formális viszonyok szentsége, a
tulajdon és az egyezményes megállapodások szabta feltételek szentsége
fontosabb, mint a személyiség. Saját jogkörén belül minden individuum –
magánember, lovag fejedelem vagy éppen város – önhatalmú, korlátlan,
önmagának törvényt adó egyén. Amint az egyén kilép a társadalomba, első
dolga az, hogy várfalat épít maga köré, amelynek bástyái mögül aztán
megkezdi tárgyalásait a többi, tőle független hatalommal”.205
Az ilyen „tárgyalások” eredménye csupán véletlenszerű, a pillanatnyi erőegyensúlyt
tükröző intézmény, jogi forma lehet. I. Kirejevszkij megfogalmazásában a „társadalmi
szerződés”

nem

az

újkori

gondolkodók

találmánya,

hanem

az

európai

társadalomszerveződés alapelve. A szlavofilek különösen nagy hangsúlyt fektettek az
európai

intézmények

és

egyéb

formák

véletlenszerűségének,

esetlegességének

bemutatására, mert ezzel pontosan azt a „nyugatos” tételt tagadták, hogy ezek az európai
formák egyetemes érvényűek és jelentőségűek lennének; a „szlavofilek” értelmezésében
204
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ezek a formák a partikuláris „európai nemzetiség” bélyegét viselik magukon. Ez a
törekvésük magyarázza az „igazi szlavofil” írásokban megfigyelhető „történeti módszert”,
amellyel sokszor igen nagy részletességgel kísérik végig az európai társadalmi és szellemi
formák (az európai „műveltség”) történeti kiformálódását, kísérik végig azokat az
esetleges küzdelmeket, amelyek formálták ezeket az intézményeket és szellemi
képződményeket. Ugyanezen okból kíséri végig Homjakov a kereszténység történetét
(ábrázolása több helyütt történetileg nem helytálló), hogy a „nyugati hitvallások”
véletlenszerűségét, esetlegességét bemutassa, csupán lokális érvényességét demonstrálja.
Az európai „műveltség” alapjául szolgáló másik elem a „római kereszténység”, „az a
sajátos forma, amelyen keresztül a kereszténység beléhatolt”.206 Az európai műveltséget
formáló katolicizmusban ugyanez az esetlegesség és véletlenszerűség, önkényesség és
kényszer (vagyis – a szlavofilek felfogása szerint – a racionalizmus) nyilvánul meg. A
„pravoszláviával”207 szemben álló „nyugati hitvallások” (ez utóbbi elsősorban Homjakov
által használt kifejezés) vitájának az „igazi szlavofilek” által leggyakrabban emlegetett
példája (és egyben a „nyugati hitvallások” „racionalizmusának”, vagyis önkényességének
bizonyítéka) a „Filioque” (a „Fiútól is”) kifejezés beiktatása a nyugati egyházban a
nikeai-konstantinápolyi hitvallásba.

208

A „Filioque” beiktatásának történeti oka,

Homjakov értelmezésében, a kereszténység európai elterjedésének véletlenszerű
körülményeiben rejlik. Ugyanis a népvándorlással a Nyugat-Római Birodalom területét
elözönlő germán népek a frankok kivételével az arianizmust követték, a „katolicizmus”
(az „igazi szlavofil” szóhasználatban „pravoszlávia”) számszerű kisebbségben volt. Az
arianizmus a Fiú jelentőségét csökkentette, mivel teremtettnek tartotta és nem tartotta az
Atyával egylényegűnek. Az erre adott mechanikus válaszként került be a nikeaikonstantinápolyi hitvallásba a „Filioque” kitétel, vagyis, hogy a Szent Lélek209 az Atyától
és a fiútól is ered, nemcsak az Atyától, ezzel hangsúlyozva a Fiú jelentőségét. Ez a
205

I. Kirejevszkij: V otvet Homjakovu. In: I. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984., 110–121. o.
Ld. I. Kirejevszkij: V otvet Homjakovu… 119. o. és O haraktyere… 206. o.
207
A „pravoszlávia” (amely egyszerűen a görög „orthodoxia” kifejezés egyházi szláv és orosz megfelelője)
az „igazi szlavofilek” szóhasználatában természetesen az egyetemes kereszténységet jelenti (míg a „nyugati
hitvallások” helyi, véletlenszerű skizmát), hiszen ők a kereszténységre a keleti kereszténység szempontjából
tekintettek. Így többek között szóhasználatukban a pápák is „pravoszlávok” (természetesen csak az 1054-es
egyházszakadás előtt), például azok, akik felléptek a Frank Államban és Bizáncban egyaránt megnyilvánult
képrombolás ellen.
208
Ez a Szent Lélek eredetére vonatkozó kifejezés először minden bizonnyal az 589-es toledói helyi
zsinaton jelent meg, majd fokozatosan elterjedt a nyugati egyházon belül. Később a pápaság, ha vonakodva
is, de elfogadta. A „Filioque” beiktatása képezi az egyik fő dogmatikai ütközőpontot a keleti és a nyugati
egyház között.
209
A magyarországi orthodoxiában meghonosodott helyesírást követve a „Szent Lélek” kifejezést
használjuk a „Szentlélek” helyett.
206
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beiktatás, amely helyi kezdeményezésre, helyi érdekből, egy helyi, véletlenszerű és
esetleges körülmény hatására, az erre a körülményre adott mechanikus, racionális
válaszként jött létre, megbontotta az egyetemes kereszténység egységét és a nyugati
egyházat kiszakította az egyetemes kereszténységből, megbontotta az univerzalitást. A
„Filioque” kérdése az egyik legtöbbet hivatkozott példája és egyben bizonyítéka az
individualizmus, önkényesség, esetlegesség, partikularizmus, véletlenszerűség és
racionalizmus összefüggésének.
Mindez annak példája is egyúttal Homjakov számára, hogy a katolicizmus (ahogy a
belőle később kinövő protestantizmus sem) nem ismeri a szabadságot. A katolicizmus,
Homjakov szavaival, „egység szabadság nélkül”. Történetileg a katolicizmus világi
hatalomként jött létre, az erőn nyugszik, létét a világi erőnek köszönheti, mivel a Pápai
Állam a Frank Államra támaszkodott mind az arianizmus elleni küzdelmében, mind a
még pogány germán népek (a szászok, frízek, északi germánok) megtérítésekor. 210 A
katolicizmus nem ismeri a szabadságot, mivel a hívők közösségét külsőleges, formális
szabályok tartják egyben, az összetartozásnak, a közösségnek, egységnek van garanciája.
A garancia a szabadságnélküliség állapotát jelenti, mert mindig valami külső, és így
kényszert és erőszakot jelent. A hívőktől elkülönült egyházi hierarchia és maga a pápaság
intézménye őrködik a dogmák és a szervezeti lefektetett szabályok betartásán, de ez
hamis tekintély, mert hatalmához erőre van szüksége. Az igazi hatalom, egyház,
„tekintély” attribútuma az lenne, hogy hatalmának, szinte már létezésének is, semmilyen
külső jele nem lenne, mert minden ami külső, az kényszer. A kényszer nélküli egység,
közösség lehetségessége (mind egyházi, mind társadalmi vonatkozásban) – ez a
szlavofilek egyik nagy témája.
6.2 A minden feltételességtől és kényszertől mentes közösség
Ez az ideális közösség, amelyben az egyén szabad – vagyis semmilyen tekintélynek,
kényszernek, semminek nincsen alávetve, ami külső és így esetleges – egyházi
vonatkozásban (természetesen a társadalmi vonatkozás ettől teljesen elválaszthatatlan) a
normatívan felfogott „pravoszláviában” valósul meg. Újra fontos kihangsúlyozni, hogy az
„igazi szlavofilek” „idealista” szemléletében élesen elkülönülnek az eszmék, eszmények,
alapelvek a belőlük megvalósult, létező, fennálló, történetileg kialakult intézményektől,
formáktól. Következetes szóhasználatuk és metodológiájukból kifolyólag ez az
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megkülönböztetés az „igazi szlavofil” szövegekben jól nyomon követhető. Így itt és a
továbbiakban a „pravoszlávia” alatt nem az Oroszországban és a többi, a keleti
kereszténységhez tartozó országban fennálló egyház értendő, hanem az ideális egyházi
közösség, annak eszméje és eszménye. A fennálló oroszországi egyházat a szlavofilek
éles kritikával illették. Homjakov teológiai írásai 1861 előtt Európában jelentek meg,
francia nyelven, és a halála is voltak problémák az oroszországi megjelenéssel; így
műveinek első kiadásának 2. kötete, amely az orosz nyelvre lefordított teológiai írásait
tartalmazta, Prágában jelenhetett meg 1867-ben, oroszországi terjesztését nem
engedélyezték.
Az „igazi szlavofileknek” az ideális társadalmi és egyházi kötelékről alkotott
elképzeléseinek egyik legismertebb és legtömörebb kifejtése Homjakov a Levél a
„L’Union Chrétienne” szerkesztőjének a „kafolicseszkij” és „szobornij” szavak
jelentéséről Gagarin jezsuita atya beszéde kapcsán c. rövid munkájában található. 211
Gagarin jezsuita atya212 azzal vádolta a pravoszláviát, hogy a hitvallásban a katholikosz
kifejezést tévesen adták vissza az egyházi szláv (és orosz) szobornij kifejezéssel, amely
zsinatit, szinodálist jelent, és nem egyetemest, ami annak kifejeződése, hogy a
pravoszlávia csupán helyi skizmát jelent. 213 Gagarin szerint a kafolicseszkij lenne a
megfelelő fordítás. A vita fő tárgya Homjakov és Gagarin között az, hogy mit is jelent a
valódi egyetemesség.
Homjakov szerint Cirill és Metód (akik mellesleg katolikus szentek is), a szobornij
helyett használhatták volna a vszelenszkij, vszemirnij kifejezéseket a görög katholikosz
megfelelőjeként, hiszen ezek ismertek voltak (pl. egyetemes zsinat = vszelenszkij szobor).
Homjakov szerint éppen az egyetemesség értelmezésében rejlik a gyökeres különbség a

210

Homjakov a katolicizmus és protestantizmus összefüggésének illusztrációjaként szerepelteti azt a
történeti adalékot, miszerint a protestantizmus elsősorban azokon a germánok lakta területeken terjedt el,
ahol a katolicizmust erőszakkal terjesztették a frankok az arianizmus vagy a pogányság ellenében.
211
Homjakov ezen írása először a L’Union Chrétienne folyóirat hasábjain jelent meg 1860-ban (45. szám)
francia nyelven. Legújabb, fontos jegyzetekkel ellátott kiadása: Piszmo k redaktoru L’Union Chrétienne o
znacsenyii szlov kafolicseszkij i szobornij. Po povodu recsi otca Gagarina, jezuita. In: A. Sz. Homjakov:
Szocsinyenyija v dvuh tomah. t. 2. Raboti po bogoszloviju. Moszkva, 1994., 238–243. és 411–413. o.
212
Ivan Szergejevics Gagarinról (1814–1882) van szó. Emigrált, 1843-ban belépett a jezsuita rendbe. Ő volt
Csaadajev munkáinak első kiadója, ami természetesen tekintettel Csaadajev markáns katolikus tendenciáira,
egyáltalán nem véletlen.
213
„A keleti hitvallásból legfőképpen hiányzó tulajdonság, az a tulajdonság, amelynek hiánya olyannyira
szembeötlő, nem más mint a katolicitás, az egyetemesség [kafolicsnoszty, vszemirnoszty]. Csak ki kell
nyitnunk a szemünket, és máris meggyőződhetünk róla, hogy az ezen hitvalláshoz tartozó Egyházak
területiek, helyiek, népiek, amelyek nem alkotnak egyetemes [vszemirnij] Egyházat. Ebben a
vonatkozásban a protestantizmus alatt állnak, mivel protestánsok mindenütt vannak, a keletiekről viszont
ugyanez nem mondható el.” – írta Gagarin jezsuita atya Reponse d’un Russe à un Russe c. brosúrájában
(Párizs, 1860.; idézve Homjakov írásában: op. cit. 241. o.).
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„pravoszlávia” és a katolicizmus között. Homjakov szerint a szobornij nem jelent
semmiféle földrajzi (pl. a vszemirnij etimologikus fordítása „az egész világra kiterjedő”),
etnográfiai, fizikai, számszerű, külső meghatározást (mellesleg, jegyzi meg Homjakov,
ebben az értelemben a katolicizmus sem egyetemes).
„Így tehát a katolikus [kafolicseszkij] azt jelenti: minden néphez tartozó. De
ebben az esetben melyik Egyházról állíthatjuk, hogy katolikus? Hol van ez
az Egyház? Rómában? Mutassák meg nekem a római Egyházat a török nép
körében, Törökországban; a perzsa nép körében, Perzsiában; a négerek
között Afrika közepén! – Válaszul mondhatják persze, hogy mindez csupán
kötekedés, és ami fontos, az a hívők kisebb vagy nagyobb száma. Hogy a
hitvallásba ennyire durva meghatározások kerülhettek, azt csupán e kor
könnyelmű fiai közül a legkönnyelműbbek feltételezhetik csupán. [...]”
Akkor is katolikus volt Ön szerint az Egyház, amikor még úgyszólván
gyermekkorát élte; amikor az egész Egyház egy szűk házban húzta meg
magát, amelyet pünkösdkor lángnyelvek világítottak be, vagy ez a
tulajdonság abban az időben a pogányságot jellemezte netalán? Amikor a
diadalmas mohamedanizmus sólyomszárnyait kiterjesztette a Pireneusoktól
a Kína határáig és hatalmas ölelésével magába zárta a keresztények kicsiny
világát, akkor Ön szerint ki volt a katolikus? Az Egyház vagy az iszlám?
Ha a számszerű mennyiség a fontos, akkor nem az derül-e ki, hogy a
buddhizmus katolikusabb Rómánál? [...]
Vagy azt mondják, hogy az Egyház katolikus, és az is volt a kezdetektől
fogva, csak éppen nem abban az értelemben, hogy ténylegesen is magába
foglalta volna az összes népet, hanem abban, hogy ez ígéret volt a számára,
vagyis az Egyház jövőjét tekintve katolikus? Készséggel elhiszem, de
ebben az esetben hogyan lehet most szembeötlő a hiánya annak, ami még
csupán előttünk van? Nem, a jezsuita atya nem a jövőre gondolt, hanem
csupán a jelenkori hatalom nagyságára, a jelenlegi uralom kiterjedtségére
[...] De csatoljanak csak a protestantizmushoz még néhány millió követőt és
néhány új gyarmatot, a jezsuita atya szemében máris magára öltené a
katolicizmus fontos, megkülönböztető tulajdonságát [...]
Az egyház másképpen gondolkodik. Nem jövendőbeli egyetemessége
alapján ismeri meg önmagát, hanem más jegyek alapján. Bármilyen legyen
is a világ anyagi erőinek sorsa, bármilyenek legyenek is a népek szellemi
erőinek mozgásai, sőt, bármekkorák legyenek is az apostolság sikerei, az
Egyházat jellemző katolicitás tulajdonsága akkor sem függ a legkisebb
mértékben sem az említett feltételektől; ez a tulajdonság mindig is
változatlan volt és az is maradt mindig. Így értelmezte Szent Athanasziosz
is. Athanasziosz nem mondta: „Mi vagyunk többen”, vagy „Messzebbre
jutottunk el a világban” (ez nagyon is kétséges lett volna az ariánusok és
különösen a később megjelent nesztoriánusok vonatkozásában);
Athanasziosz így beszélt: „bármely országban is legyetek, mindenütt
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csupán ariánusok, ebioniták, vagy szabelliánusok vagytok; mi mindenütt
katolikusok vagyunk, mindenütt katolikusoknak ismernek el bennünket.”
[...] Itt nem a hívők számáról, nem a kiterjedésről, nem földrajzi értelemben
vett egyetemességről [vszemirnoszty] van szó, hanem valami
összehasonlíthatatlanul magasabb rendűről. „Mindegyik elnevezésetek az
emberi véletlenszerűségből ered. A miénk magából a kereszténység
lényegéből.” Így értelmezi a katolicitást Szt. Athanasziosz. Nézzük meg,
hogyan értelmezi az egyház. [...]
„[Cirillnek és Metódnak] eszébe sem jutott, hogy az Egyházat földrajzilag
vagy etnográfiailag határozzák meg; egy ilyen meghatározásnak, láthatólag
nem volt helye teológiai rendszerükben. Végül a szobornij szónál
állapodtak meg; a szobor szó214 az összegyűlés eszméjét fejezi ki, azét az
összegyűlését, amely nem szükségképpen valamely helyen egyesül, hanem
potenciálisan áll fenn külső egyesülés nélkül. Ez az egység a sokaságban.
[...] A katolikus Egyház a „mindenki szerint” való Egyház, vagy a
„mindenki egysége szerint” való Egyház, a szabad egyetértés és teljes
egyetértés Egyháza, Egyház, amelyben nincsenek többé népiségek,
nincsenek görögök, nincsenek barbárok, nincsenek különbségek a
státuszban, nincsenek sem rabszolgatartók, sem rabszolgák [...]”.215
Amíg a katolicizmus egység szabadság nélkül, a protestantizmus pedig szabadság
egység nélkül, addig a pravoszlávia az egység és szabadság egyszerre történő
megvalósulásának egyedüli lehetséges állapota, vagyis a szobornoszty 216 olyan ideális
társadalmi köteléket, társadalom és közösségszerveződési modellt jelent, amelyben az
egyén egyszerre szabad és társadalmilag kötött, nincs semmilyen külső tekintélynek,
hatalomnak alávetve. Homjakov szerint (aki itt Guizot egyik megjegyzésére reflektál,
miszerint „az Egyház – tekintély”):
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A „szobor” szó a „szobiraty” – „összegyűjteni” szóból származik.
Piszmo k redaktoru L’Union Chrétienne o znacsenyii szlov kafolicseszkij i szobornij. Po povodu recsi
otca Gagarina, jezuita. In: A. Sz. Homjakov: Szocsinyenyija v dvuh tomah. t. 2. Raboti po bogoszloviju.
Moszkva, 1994. 241–243. o.
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szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 1900., t. II. 71. o.; N. V. Riasanovsky Khomiakov on „Sobornost” c.
munkájának (In: E. J. Simmons ed.: Continuity and Change in Russian and Soviet Thought. Cambridge,
Mass. 1955. 183–196. o.; újabb kiadása N. V. Riasanovsky: Collected Writings, 1947–1994. Los Angeles, é.
n., 59–71. o.) 183. oldalán a szobornoszty Homjakov általi használatának említett példája pontosan erre a
helyre vonatkozik. A francia szöveg újabb orosz kiadásában nem szerepel a szobornoszty kifejezés (ld. A.
Sz. Homjakov: Szocsinyenyija v dvuh tomah. Moszkva, 1994., t. II. 57. és 366. o.).
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„Nem: az egyház nem tekintély, ahogy nem tekintély Isten sem, nem
tekintély Krisztus; merthogy a tekintély számunkra valami külső. Nem
tekintély mondom én, hanem az igazság [...].”217
Az „igazi szlavofilek” gondolatvilágára és önképére jellemző, hogy Ju. Szamarin
ehhez a helyhez Tocqueville egyik kijelentését fűzte megjegyzésként, mint a homjakovi
állásponttal megegyezőt.218
Itt szükséges közbevetnünk, hogy A szobornoszty kifejezés a későbbi irodalomban
terjedt el Homjakov (és az „igazi szlavofilek”) által ideálisnak tartott társadalom-,
egyház- és közösségszerveződési eszmény jelölésére, ma már teljesen bevett kifejezés az
orosz tudományos irodalomban, sőt tág értelemben a mai publicisztikai írásokban is
felbukkan. A továbbiakban mi is ebben az értelemben használjuk. Maga Homjakov nem
használta, mert nem is használhatta a szobornoszty kifejezést (és a szobornij alakot is
csupán néhányszor, speciális, kimondottan egyházi-vallási témákat tárgyaló szövegekben),
hiszen ezeket az egyébként polemikus munkáit franciául írta Homjakov. Homjakov a
Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les communions occidentales à l’occasion
d’une brochure de M. Laurentie (Paris, 1853) c. munkájának korábbi orosz nyelvű
kiadásaiba a fordító, N. P. Giljarov-Platonov vagy esetleg a szerkesztők (pl. Ju. Szamarin)
helyezték bele a francia eredetiben francia megfelelővel nem rendelkező szobornoszty
kifejezést, természetesen a homjakovi elképzelések hatása alatt. 219 N. V. Riasanovsky
Khomiakov on „Sobornost” c. munkájának 183. oldalán a szobornoszty Homjakov általi
használatának említett példája pontosan erre a helyre vonatkozik. 220 A francia szöveg
újabb, kritikainak nevezhető orosz kiadásában nem szerepel a szobornoszty kifejezés.221 A
jelen esetben a „szobornoszty” kifejezés használatával (csupán néhány esetben toldották
be a szövegbe) ugyan az eredeti fordító, Giljarov-Platonov (aki közel állt az igazi
217

A. Sz. Homjakov: Nyeszkolko szlov pravoszlavnogo hrisztyianyina o zapadnih veroiszpovedanyijah. Po
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szlavofil körhöz, bár némely alapvető kérdésben nem értetett egyet Homjakovval)222 és
pláne a nagyon hasonló szemléletű szerkesztő, Ju. Szamarin, nem hamisították meg a
homjakovi mondanivalót, azonban erre a kifejezésre, mint valamifajta szlavofil
alapterminusra

nagyobb

ívű

elméleteket,

fejtegetéseket

építeni

meglehetősen

problematikus. (A téma egyik legelismertebb kutatójának sokat hivatkozott cikke
Homjakov a szobornosztyról címet viseli). Homjakov csupán a szobornij melléknév
kapcsán fejtette ki a nézeteit az egyetemességről.223
Az igazságnak (és az ezen alapuló a szabadságot egyedül biztosító társadalmi
szerveződésnek) nem lehet semmiféle garanciája, vagyis meghatározásokkal rendelkező,
feltételekhez kötődő, institucianizálódott és autonomizálódott letéteményese (mint
például ahogy ez a katolicizmusban fennáll). Egy ilyen garancia a homjakovi felfogás
szerint csak a hamisság és a kényszer eszköze lehet saját fogalmából következően:
„Sem a hierarchikus hatalom, sem a klérus rendi súlya nem lehet az igazság
garanciája; az igazság ismerete csak a kölcsönös szeretetnek adatik
meg.”224
Az ideális közösség számára semmiféle külső tekintély nem létezhet tehát, benne
semmi

sem

intézményesülhet

és

artikulálódhat,

mert

az

intézményesülés,

individualizálódás eredményeként olyan entitások jönnek létre, amelyek valami más
számára külsők. És minden, ami külső, az kényszert és erőszakot jelent, a szabadság
hiányát. Így az igazságnak semmiféle külső látható jele, meghatározása, tulajdonsága nem
lehet. Homjakov megfogalmazása szerint:
„Krisztus titka [...] a megtestesült igében lévő emberi egység és igazság
titka. Ezen titok megismerése a hívőkre és szabadságukra bízatott, mert
Krisztus törvénye a szabadság. [...] A látható Krisztus – ez erőszakolt
igazság lenne, visszautasíthatatlan, Istennek ellenben úgy tetszett, hogy az
igazság belső legyen. [...]”225
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Ennek az igazságnak (és a szabadságnak, az ideális közösségnek) nem lehet
garanciája. A garanciák, vagyis a kényszer szükséglete nem más, mint a (szűk
értelemben vett, pejoratív konnotációjú) racionalizmus:
„De miben keressük a garanciát a jövőbeli eltévelyedés ellen? Erre csak egyféle
válasz lehetséges: aki a reményen és hiten kívül valamilyen más garanciát keres a szeretet
szelleme számára, az már racionalista. Számára nem képzelhető el az Egyház sem, mivel
ő már egész lelkével belemerült a kételybe.”226
Ide kívánkozik annak bemutatása, miben látta a homjakovi elképzelések lényegét Jurij
Szamarin, aki a vallási-egyházi kérdésekben eszmeileg rendkívül közel állt Homjakovhoz,
és Sztyefan Javorszkij és Feofan Prokopovics című nagyszabású munkájában jelentősen
hozzájárult

az

„igazi

szlavofilek”

pravoszláviára

vonatkozó

elképzeléseinek

artikulálásához. 227 Szamarin a következőket írta Homjakov Összes művei Homjakov
teológiai munkáit tartalmazó második kötetének előszavában:
„Homjakov a vallási tudat legteljesebb szabadságának eredeti, nálunk csaknem
sohasem látott jelenségét képviselte. [...] [Az Egyház és a hívő emberek, illetve a hit iránti
szükségletet érzők között fennálló félreértések] egyetlenegy dologra vezethetők vissza,
mégpedig: arra a vélt feltételezésre, hogy lehetetlen összeegyeztetni az ember eleven,
törvényszerű veleszületett szabadság iránti szükségletével azt, amit az Egyház tanít és
előír. A legmeghatározatlanabb szót használtuk – szabadság,és nem tartjuk szükségesnek,
hogy közelebbről meghatározzuk: mivel nincs olyan jelentése, amelyben ne állítanák
szembe az Egyházzal [...].” Az „Egyház” és a „polgári” és „politikai” szabadság
viszonyának érintése után Szamarin így folytatta: „Végül vegyük a gondolat szabadságát,
a legdrágábbat, a legszentebbet, a legszükségesebbet mindegyik közül, és itt már nem
egyes hangok, hanem egy egész kórus hangzik fel, amelyik elmondja önöknek, hogy a
gondolat szabadsága és a hit – két egymást kizáró fogalom; hogy nem véletlenül állítják
mindig egymással szembe a hívőt (croyant) és a szabadgondolkodót (libre penseur); hogy
aki becsben tartja gondolatszabadságát, annak búcsút kell mondania az Egyháznak, és aki
viszont nem tud meglenni hit nélkül, annak le kell nyesnie gondolkodásának szárnyait,
gondolkodását kalitkába kell zárnia, zár alá kell helyeznie és vissza kell fognia a
veleszületett igazság, és csakis az igazság felé való törekvést. Miért is gondolják ezt?
Azért, mivel minden fogalom eltorzult és elferdült; mivel annak köszönhetően, hogy az a
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tudományos keret, amelyben az Egyház tanítását kínálják, szűk, pontatlan és elavult, a hit
fogalma átment a tudás fogalmába, csak éppen ösztönös, zavaros, önmagában nem igazolt
tudáséba, sőt, akár a feltételes és mintegy kényszeredett elismerés fogalmába; továbbá
még azért, mivel a megismert és elsajátított igazsághoz való szabad viszony a többség
véleménye azonosította a tekintélynek, vagyis valamely hatalomnak (legyen ez akár
könyv vagy intézmény) való alárendelődéssel, amely hatalmat feltételesen igazságként
fogadjuk el és tiszteljük, habár nagyon jól tudjuk, és ezt lelkiismeretünk előtt ki is
mondjuk, hogy ez nem több mint fikció, amely nélkül mellesleg nem lehet meg az
együttélés egyetlen formája sem; végül azért, mivel már egyáltalán nem világos előttünk,
hogy ugyanazon szó – a hit – egyszerre szolgál mind a tárgy, vagyis a nekünk közölt
teljes és feltétlen igazság, mind annak a szubjektív képesség, vagy e képesség
elsajátításához szükséges szerv jelölésére, és ezért, aki feltételesen fogadja el a feltétlent,
az nem fogadja el, amit az Egyház kínál, hanem valami maga fabrikálta, sajátkészítésű
dolgot, és nem a hit, hanem vélemény vagy meggyőződés által. Ha valamit elismerek,
valaminek alávetem magam, engedelmeskedem – akkor nem hiszek. Az Egyház csupán
hitet kínál, az ember lelkében hitet hív elő, kevesebbel nem éri be; más szóval az Egyház
csupán szabad embereket fogad magába. Aki szolgaian ismeri el az egyházat, miközben
nem hisz benne, az nincs az Egyházban és nem az Egyháztól való.”228
A homjakovi (és az „igazi szlavofil”) egyházfelfogásban, és így az ideális
társadalomról alkotott felfogásban rejlő implicit paradoxon az, hogy az ideális
közösségszerveződés (nevezzük az egyszerűség kedvéért szobornosztynak) állapotát nem
lehet bevezetni (vagyis például a kereszténységet nem lehet bevezetni és elterjeszteni egy
pogány népnél), nem lehet „akarni”, mivel egy ilyen bevezetés és elterjesztés fogalmából
következően „külső” lenne, kívülről jönne, vagyis feltételes, esetleges és erőszakon
nyugvó lenne.229 Az Egyház (szobornoszty) számára semmi nem létezhet, ami külső, és
az Egyház sem lehet külső semmilyen entitás számára. Ezen sajátos tradicionalizmus
következményeként az „igazi szlavofilek” gondolatrendszerében az orosz nép bizonyos
értelemben már öröktől fogva „pravoszláv” (keresztény) volt, így megkeresztelkedése
előtt is. Ez abban nyert kifejezést, hogy az oroszországi nép őrizte, magában hordozta az
obscsina-elvet, az obscsina-elv alapján szerveződött, éles ellentétben az európai népekkel,
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amelyek az erőszakelv alapján szerveződtek. Az obscsina-elv (a társadalomszerveződés)
és

a

(az

szobornoszty-elv

egyházi-vallási

szerveződés)

között

a

szlavofilek

értelmezésében praestabilita harmonia áll fenn, a kettő egybeesik. E két elv közötti
viszonyban rejlik az „igazi szlavofil” nézetrendszer egyik alapvető ellentmondása.
6.3 Az obscsina-elv
Az „igazi szlavofilek” által használt „obscsina”, „obscsina-elv” (és más rokon értelmű
kifejezések, amelyek közül a legfontosabb talán a normatív értelemben használt „nép”)
nem pusztán a faluközösség általuk elképzelt formáihoz kapcsolódnak, hanem az „igazi
szlavofil” szövegekben általában normatív értelemben szerepelnek és az általuk ideális
társadalom szerveződési elvet jelentik.
Az „igazi szlavofilek” központi témája és gondolata társadalmi vonatkozásban az
ideális társadalom- és közösség szerveződési elvet megtestesítő, normatív értelemben
felfogott „nép” (illetve az „obscsina”, „mir”, „zemlja”, „zemszkij”-, „zemscsina” és más
rokon értelmű kifejezésekkel leírt formák), és az erőszakot, a kényszert, az esetlegességet
és a véletlenszerűséget megtestesítő „külső alapelv”, az Állam (és más, rokon értelmű
kifejezésekkel

leírt

formák)

szembeállításán

nyugszik.

Ez

az

ideális

társadalomszerveződési elv – amely alapján szerveződött társadalom és közösség
biztosíthatja

egyedül

a

szabadság

állapotát

–

Oroszországban,

a

történelmi

körülményekből következően, megmaradt elvnek, nem hozott létre teljes alakot (míg
(Nyugat-) Európában már a kezdetektől fogva hiányzott, mint elv is). Ebből következően,
a szlavofilek „idealista” metodológiájának megfelelően, az így felfogott „nép”,
„obscsina” és a többi rokon értelmű kifejezés nem az empirikusan létezett és létező
formákat jelenti, és metodológiai szerepük némileg az európai gondolkodóknál szereplő
„társadalmi szerződés”, „természeti állapot”, öröktől létező „természetes” („emberi”)
jogok és számos más kifejezések funkciójához hasonló. 230 Igaz ugyanakkor, hogy az
„empirikus” nép ezen ideális alapelvek öntudatlan hordozója, megőrzője az „igazi
szlavofilizmus” szerint.

229

Így például, ezzel összefüggésben az „igazi szlavofilek” felfogása szerint oroszországban a
kereszténység felvétele történetileg mindefajta erőszak nélkül, szinte magától zajlott.
230
Gondoljunk itt például J. J. Rousseau „hipotetikus történetírására” az Értekezés az egyenlőtlenség
eredetéről c. munkájában vagy a legújabb társadalomelméleti szerzők közül John Rawls vagy Robert
Nozick teoretikus írásaira.
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A szlavofilek az „obscsina-elv” ellentétpárjaként néha használják a szintén az orosz
történelemből merített „druzsina-elv” kifejezést,231 amely a „néppel”, az „obscsinával”, a
„Zemljaval” szemben álló állami alapelvet, az erőszak-elvet jelöli. A nyugati jog- és
intézményi fejlődés, illetve az európai gondolkodók csupán a druzsina-elvig tudtak eljutni
(például az európai szocialisták), így a kényszer és erőszak örök szükségszerűség
Európában, míg az obscsina-elv alapján szerveződő társadalomban (a normatív értelmű
népben) az egyén szabad, nincs semmilyen kényszernek, tekintélynek alávetve, és ez az
elv képes egyedül feloldani azt az ellentmondást, hogy hogyan lehet az egyén
társadalmilag kötött és ugyanakkor szabad. Konsztantyin Akszakov gyakran idézett költői
megfogalmazásában az obscsina:
„[...] olyan emberek szövetsége, akik lemondanak egoizmusukról,
személyiségükről és kinyilvánítják teljes egyetértésüket: ez a szeretet
cselekedete, magasrendű keresztény cselekedet. [...] Így az obscsina
szellemi kórust jelent, és ahogy a kórusban egyetlen hang sem vész el,
hanem a közös harmóniának alávetve magát a többi hanggal összhangban
hallatszik: ugyanígy az obscsinában sem vész el a személyiség, hanem
lemondva kizárólagosságáról a közös egyetértés javára, magasabb rendű
megtisztult állapotban találja magát, az egyenlő mértékben önfeláldozó
többi személyiség egyetértésében; ahogy a hangok összhangzásában
minden hang hallatszik, úgy a személyiségek szellemi összhangzásában
minden egyes személyiség hallatszik, de nem egymagában, hanem a
többivel összhangban – és előáll az értelmes lények (tudatok) együttes
egyetértő létezésének magasrendű jelensége; előáll a testvériség, az
obscsina – az emberi szellem diadala.”232
Ivan Kirejevszkij a következő ideális és idealizált képet rajzolta meg Oroszország
hipotetikus múltjáról:
„Ha valaki el akarja képzelni a feudális idők nyugati társadalmát, akkor
nem teheti másképp, mint hogy fallal megerősített számtalan vár képét
idézi maga elé, amelynek belsejében lakik a nemes lovag és a családja,
körülöttük az alja nép. A lovag személy volt, az alja nép csupán a vár része.
A Nyugat egész történelmét e magánvárak egymáshoz, illetve a szabad
városokhoz, a királyhoz és az egyházhoz való viszonya határozta meg.
Ellenben, ha a régmúlt idők orosz társadalmát képzeljük magunk elé, akkor
nem látunk sem várat, sem aljanépet körülötte, sem nemes lovagokat, sem
velük hadakozó királyt. Ehelyett számtalan, az egész orosz föld színén
231

A druzsina eredetileg a fejedelem fegyveres kísérete a Kijevi Ruszban. Érdemes itt utalni arra, hogy a
szlavofilek szerint az orosz államiság megteremtői a varégok, vagyis germánok voltak, akik a a
személyiség- és erőszak-elv hordozói Oroszországban.
232
K. Akszakov: Kratkij isztoricseszkij ocserk zemszkih szoborov. Pregyiszlovije. In: Konsztantyin
Szergejevics Akszakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. t. 1. Moszkva, 1889., 279–280. o.
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széttelepült kis obscsina látványa tárul elénk, mindegyiknek megvan a
maga meghatározott jogokkal felruházott elöljárója, mindegyik egy külön
közösséget [szoglaszije], vagy mirt alkot: ezek a kis mirek, vagy
szoglaszijék más, nagyobb szoglaszijékba olvadnak össze, amelyek maguk
is területi szoglaszijékat alkotnak, majd végül törzsi szoglaszijekké,
amelyekből már az egész orosz föld hatalmas közös szoglaszijéje áll össze,
amely felett egész Oroszország nagyfejedelme áll, akin a társadalmi
építmény egész tetőzete nyugszik, és akire minden felső kapcsolódása
támaszkodik.”233
Az obscsina-elv alapján szerveződött közösségek legfontosabb tulajdonsága, így az
oroszországi idealizált „népé” is (Kirejevszkijnél az idézett szövegben a „szoglaszijék”
„szoglaszijéja”)

az

„igazi

szlavofilek”

világlátását

sajátosan

meghatározó

„immanentizmus” kifejeződése. A „külső – belső” ellentétpárja áll a szlavofilek
polemikus szembeállításai majdnem mindegyikének hátterében és végső soron az erőszak,
önkényesség, feltételesség, esetlegesség, racionalizmus, individualizmus összefüggésének
hátterében is.
Ahhoz, hogy valami „külső” lehessen egyáltalán, szükséges egy olyan entitás
feltételezése, amihez képest „külső”, és ennek az entitásnak szigorúan elhatároltnak,
függetlenül létezőnek kell lennie ahhoz az entitáshoz képest, amely számára „külső”,
vagyis autonóm létezőnek, létében önmagával beérőnek, izoláltnak, „atomnak” kell lennie.
Minden fennálló (társadalmi, közösségi) viszonynak ezekből az „atomokból” kell
levezetettnek lennie, de így ezek a viszonyok csak „külsők” lehetnek.
Az ellentétpár másik tagja, a „belső”, nem implikálja ilyen önálló, izolált entitások
létét, sőt létezésüket fogalmából következőleg kizárja, hiszen ha már egyetlen izolált,
önmagával beérő entitás is létezne, akkor ezen entitás számára már lenne valami külső is.
Annak feltételezése, hogy minden (viszony) „belső”, csupán egyetlen nagy egész
létezésnek feltételezését vonja mag után, amihez képest minden „belső” és fogalmából
következően nem létezhet semmi, ami „külső” lenne. Ez a nagy egész az autonóm,
létében önmagával beérő entitás, a többi entitás léte belőle levezett, nem izolált,
„tekintettel kell lennie a többi entitásra is”.234 Ez a „tekintettel levés” nem más, mint a
„szeretet”, az önmagával beérő „nagy egész” pedig a szlavofileknél nem más, mint az
„obscsina”, „mir”, a normatív értelemben használt „nép”, „Zemlja” (és számos más rokon
értelmű fogalom). Ehhez a kerek egészhez képest nem lehet semmi, ami külső lenne, így

233

I. Kirejevszkij: O haraktyere proszvescsenyija Jevropi i jego otnosenyii k proszvescsenyiju Rosszii. In: I.
V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984., 226. o.
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nincsenek meghatározásai, tulajdonságai sem, ezért nincs benne semmi, ami véletlenszerű
és esetleges lenne, így az „obscsinának” (mint eszménynek) nincsenek partikuláris
tulajdonságai, például etnográfiai jellemzői. Pusztán egyetlen tulajdonsága van az „igazi
szlavofilek” értelmezésében, az egyetemesség. Ami Oroszországban történetileg külső
hozzá képest, az Állam, ami szükséges rossz és az erőszakot jelenti, és valójában,
ideálisan nem jut számára több szerep a külső védelemnél, a „Zemlja” létének
biztosításánál. Ahogy Ivan Kirejevszkij historizáltan megfogalmazta első valóban
„szlavofil” írásában: [...] „úgy tűnik nyilvánvaló, hogy a tulajdonképpeni fejedelemi
hatalom inkább a druzsina feletti parancsnoklást jelentette, semmint a belső irányítást,
inkább a fegyveres védelem ellátását, semmint a területek feletti uralmat.”235
Így a normatív értelemben felfogott orosz nép nem egy partikuláris nép, mint például
a német, francia és a többi (illetve csak annyiban, hogy más, „valódi”, kizárólagos
nemzeti meghatározottságú népek veszik körül), nincsen benne semmilyen külső,
esetleges és véletlenszerű, hanem maga az egyetemesség, az emberiség, mondta
Konsztantyin Akszakov:
„Az orosz nép nem egy nép, hanem az emberiség. Csak azért nép csupán,
mivel kizárólagos népi lényegű [szmiszl] népek veszik körül és ezért benne
az emberiség népiségként jelentkezik. Az orosz nép szabad, nem tartalmaz
külső állami elemet magában, nem tartalmaz semmi feltételest [...]”. Éppen
ezért „az orosz ember közös lényege [szmiszl obscsij] a szabadság, az igazi
szabadság, és a feltételesség hiánya mindenütt.236
Egy szintén kéziratban maradt munkájában így írt K. Akszakov az egyetemes emberit
képviselő orosz „nép” és a nemzeti kizárólagosságot képviselő európai „nemzetiség”
ellentétéről, amely Nagy Péter reformja után reális összeütközést is jelentett:
„Nemzeti kizárólagosság nem létezett nálunk, és ez a vád egy fantom,
amelyet a Péter által átalakított oroszok alkottak meg, akik magukat mint
Péter kreatúráit, ezzel igazolják. A mi népünk szelleme keresztény-emberi.
És hirtelen megjelenik körében egy kizárólagos nemzetiség a maga egész
vadságával, és ez a nemzetiség – idegen, amely üldözi az Orosz életet, és
ezzel együtt ezen élet egész magasrendű berendezkedését is.”237
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Ld. I. V. Kirejevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 1911., red. M. Gersenzon; reprint:
1970. Greg International Publishers, t. I. 202. o.
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I. Kirejevszkij: V otvet Homjakovu. In: I. V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984., 123. o.
236
Ld. Konsztantyin Szergejevics Akszakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. t. 1. Szocsinyenyija
isztoricseszkije. Moszkva, 1889. 597. o. (kiemelés az eredetiben)
237
K. Akszakov: Nyeszkolko szlov a russzkoj isztorii, vozbuzsgyonnih isztorijeju g. Szolovjova. In: K. Sz.
Akszakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. t. I. Szocsinyenyija isztoricseszkije. Moszkva, 1889., 48. o.
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Az „igazi szlavofilek” világszemléletének egyik alapparadoxona éppen az orosz „nép”
egyetemessége (és minden partikularitástól, esetlegességtől való mentessége) és a
valóságos, történetileg-földrajzilag-etnográfiailag meghatározott élete között az „igazi
szlavofilek” által posztulált praestabilita harmonia-val (amely szerint a „szlávok”
obscsinai szerveződése és a pravoszlávia, a szobornoszty között eleve elrendelt harmónia
áll fenn) kapcsolatos, ugyanis a szlavofilek műveikben demonstrációként és
bizonyítékként esetleges történeti-etnográfiai tényekre támaszkodtak, ezektől a tényektől
rugaszkodtak el, igaz, esetükben ezek a tények csupán annyiban voltak érdekesek,
amennyiben ezt az egyetemességet képviselték, demonstrálták. Az „igazi szlavofil”
világszemléletben ez az ellentmondás „normatív – empirikus”, „eszmény – valóság”,
„eszme – tárgyiasult eszme” ellentmondásává alakult át, vagyis ez az egyetemesség,
minden

esetlegességtől,

tulajdonságtól

(„külsőtől”)

való

mentesség

az

orosz

történelemben megmaradt eszmének, eszménynek, „alapelvnek” („nacsalo”) nem valósult
meg, nem hozott létre teljes alakot, szemben az európai „művelődés” alapját képező
alapelvekkel, amelyek teljes egészében megvalósultak.
Az

„igazi

szlavofilizmust”

jellemző

sajátos

messianizmus

is

ehhez

az

egyetemességhez kapcsolódik: az orosz „népnek” nincs más tulajdonsága, mint az
egyetemesség, de csak az orosz „népnek” van meg ez a tulajdonsága a világ népei közül
kizárólagosan (vagyis az a kizárólagossága, hogy nincsen kizárólagossága), és ebben
rejlik küldetése a világ (Európa) számára. Az európai eszméknek, eszményeknek és
megvalósulásaiknak éppen az a hibájuk, hogy magukon hordozzák a szűk európai
„nemzetiség”, vagyis az univerzalitás hiányának bélyegét.
Ugyanakkor az „igazi szlavofilek” vitapartnerei ezt a distinkciót általában igen
kevéssé

érzékelték,

aminek

oka

nem

csupán

világszemléletük

gyökeres

különbözőségében keresendő, hanem abban a tényben is, hogy az „igazi szlavofilizmus”
képviselői nézeteiket szinte mindig polemikus formában fejtették ki, és vitapartnereikben
így gyakran keletkezhetett az látszat, hogy az „igazi szlavofilek” nézeteiket esetleges
empirikus-történeti-etnográfiai tényektől teszik függővé, ami tovább erősített az is, hogy
az „igazi szlavofilek” nagy vehemenciával vettek részt számos, mai terminológiával élve,
a szaktudományok hatáskörébe tartozó vitában, így pl. K. Akszakov, Homjakov, Ju.
Szamarin hozzászólt az orosz historiográfia számos fontos kérdéséhez. 238 Ehhez járult

238

Így például mind a hárman szinte megegyező című, kritikus cikkekben szóltak hozzá a történész Szergej
Szolovjovnak a „nyugatos” Russzkij Vesztnyikben 1857-ben megjelent, az állami-jogi iskola álláspontját
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még továbbá, hogy némely „igazi szlavofil” polemikus élű írásban a hangsúly elsősorban
a „történetin” van (különösen K. Akszakovnál), valamint számos későbbi szerző (főként
1861 után), aki ugyan átvette az „igazi szlavofilizmus” néhány jellegzetes terminusát és
gondolatát, kevéssé mutatkozott érzékenynek az „igazi szlavofilizmus” egyetemességgondolata iránt.239
6.4 Az obscsina nem vérségi alapokon nyugvó, természet adta kötelék: Jurij Szamarin
és Konsztantyin Kavelin vitája
Az obscsina-elv alapján szerveződött (eszményi) társadalomban nem lehet semmi,
ami feltételhez kötött, feltételes véletlenszerű lenne. Ezzel ellentétben Európában a
feltételesség jelenti a társadalmiság lényegét:
„Nyugaton ellenben minden társadalmi viszony a feltételen 240 alapszik,
vagy ezen mesterséges alap elérésére törekszik. A feltételen kívül nem
léteznek jogszerű viszonyok, hanem megjelenik az önkény, amelyet az
uralmon lévő osztály korlátlan hatalomnak, az irányított osztály pedig
szabadságnak nevez. Ez az önkény azonban mindkét esetben a külső
formális élet fejlődését bizonyítja, nem a belső életét. Minden erő, minden
érdek, minden társadalmi jog elkülönülten, önmagában véve létezik, és nem
a helyes törvény szerint kapcsolódnak össze, hanem vagy véletlenszerűen,
vagy mesterséges megegyezés alapján. Az első esetben a materiális erő
diadalmaskodik, a másodikban az egyéni megfontolások eredője. Ám a
materiális erő, a materiális túlsúly, materiális többség, az egyéni
megfontolások eredője lényegileg ugyanazon, csupán fejlődésének
különböző mozzanatiban lévő alapelvhez tartoznak. Ezért aztán a
társadalmi szerződés nem az enciklopédisták találmánya, hanem olyan
valóságos eszmény, amely felé eddig öntudatlanul, most pedig már
tudatosan törekszik minden nyugati társadalom, a keresztény elem felett
túlsúlyra jutó racionális elem hatása alatt.241
K. Akszakov megfogalmazásában a „feltételesség” az „individuális alapelv”
[„licsnoje nacsalo”] következménye. 242 Ezen „feltételesség” oka, hogy az „európai”
műveltség nélkülözi azt az egyetemes, objektív, interszubjektív, mindenki számára
elfogadható (Homjakov szóhasználatában „ésszerű”) alapot, elvet, amely a megegyezés, a
védelmező, Schlözer és a történelmietlen irányzat címet viselő cikk cikkéhez. (Zamecsanyija na sztatyju g.
Szolovjova „Sljocer i antyiisztoricseszkoje napravlenyije, Russzkaja Beszeda, 1857., 3. szám).
239
„Oroszország az oroszok számára” – ez pogány nacionalizmus, míg „Oroszország a világszámára” –
keresztény messianizmus, fogalmazta meg a különbséget Bergyajev. (N. A. Bergyajev: A. Sz. Homjakov.
Moszkva, 1912., reprint: Gregg International Publishers, 1971., 229. o.)
240
Az orosz eredeti „uszlovije” szó egyszerre jelent „feltételt” és „megállapodást”, „egyezséget”.
241
I. Kirejevszkij: V otvet Homjakovu. In: I. V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 123. o.
(kiemelés az eredetiben)
242
K. Akszakov lapszéli megjegyzése az életében kéziratban maradt A modern emberről c. írásához. Ld. K.
Akszakov: Esztetyika i lityeraturnaja krityika. Moszkva, 1995., 514. o.
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konszenzus alapjául szolgálhatna, ezért szükségszerű az erőszak, szerződések, garanciák
és más kényszerítő, a „szabadságot” kizáró formák alkalmazása. Ebből következően – „az
igazi szlavofil” világszemlélet szerint – Európában valójában normatív értelemben vett
nép nem is létezik: „Nyugat-Európában nincs nép”, írta K. Akszakov. 243 Így például a
többségi elv alkalmazása az esküdtszékekben, választásokon éppolyan erőszakot jelent,
mint a feudális hódítók, az „arisztokrácia” által alkalmazott erőszak, sőt, a demokrácia a
legrosszabb államforma, mivel az egész népet bevonja az erőszak, a kényszer
gyakorlásába.244
Az ezzel a feltételességgel szembeállított szlavofil társadalomszerveződési eszmény
alapparadoxona, hogy az ideális közösséghez („nép”, „Zemlja”, obscsina, szobornoszty)
képest nem lehetséges semmi, ami külső lenne, vagyis nem lehetséges egy olyan
arkhimédeszi pont, ahonnan valamifajta társadalmi reformok bevezethetőek lennének,
hiszen minden reform per definitionem feltételes, esetleges, és kényszert, erőszakot jelent.
Így az ideális közösségszerveződésnek már öröktől fogva léteznie kellett, azt nem lehet
bevezetni, mert minden „bevezetés”, mivel kívülről jön, az immanens élet megbontását
jelenti, vagyis erőszakot. Az orosz nép már keresztény volt megkeresztelkedése előtt is,
ahogy K. Akszakov megfogalmazta. Kirejevszkij historizált előadásában (a Válasz
Homjakovnak című első „igazi szlavofil” írásából):
„Semmilyen egyéni megítélés, semmilyen mesterséges megállapodás nem
volt képes arra, hogy új rendet hozzon létre, új jogokat és előjogokat
találjon ki. Sőt, még maga a jog [pravo] kifejezése is ismeretlen volt
nyugati értelmében, nálunk az igazságosságot, az igazságot jelentette
[szpravedlivoszty;
pravda].
Ezért
semmilyen
hatalom
nem
adományozhatott, nem engedhetett át semmiféle jogot semmilyen
személynek, semmilyen rendnek, mivel az igazság és az igazságosság nem
adható és nem vehető, hanem önmagában, a feltételeken
[megállapodásokon] nyugvó viszonyoktól függetlenül létezik.245
Az „igazi szlavofilizmusnak” az obscsináról alkotott elképzeléseit jól megvilágítja a
nyugatos gondolatkör képviselőivel, elsősorban Konsztantyin Kavelinnel (1818–1885) és
Szergej Szolovjovval (1820–1879) lefolytatott vita, akiket az orosz történetírás „államijogi” iskolájának képviselőiként is szoktak emlegetni. Ők a régi orosz történelem fő
243

K. Akszakov kéziratban maradt Nyugat-Európa és a népiség c. írásában szerepel ez a megállapítás. Idézi
Ny. I. Cimbajev: Szlavjanofilsztvo. Moszkva, 1986., 160. o.
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Homjakov szembeállította az angol bíróságok esküdtszékeinél alakalmazott konszenzus-elvet a
kontinentális esküdtszékek (francia) többségi elvével. Homjakov az angol esküdtszékek konszenzus-elvét a
valamikor a szlávoktól Angliába átkerült obscsina-elv maradványának tartotta.
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I. Kirejevszkij: V otvet Homjakovu. In: I. V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984., 122–123.
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tartalmát a vérségi kötelékeken alapuló nemzetségi szervezet felbomlásában látták, amely
lehetővé tette egy új, jogi formákon alapuló társadalmi szervezet kiformálódását.
Elképzelésük szerint mindez a személyiség alapelvének megjelenésével járt együtt az
orosz történelemben. Ezzel ellentétben az „igazi szlavofilek” szerint az orosz történelem
kezdeteinél történetileg létezett obscsina nem vérségi köteléken alapuló, szinte természet
adta szervezeti forma, hanem nagyfokú öntudatosságot feltételező, mesterséges,
társadalmi képződmény. Különösen pregnáns formában artikulálódtak az „igazi
szlavofilizmus” az obscsinát érintő alaptételei Jurij Szamarin A Szovremennyik irodalmi
és történelmi vélekedéseiről (1847) c. írásában, amelynek történettudományi része
Konsztantyin Kavelin Pillantás a régi Oroszország jogi életére (1847) írásával vitázik.
Kavelin viszontválaszát a Válasz a „Moszkvityanyinnak” című írásában fogalmazta meg.
Kavelin szerint „a legrégebbi időkben az orosz szlávok kizárólagosan nemzetségi
[rodsztvennij], vérségi elveken [nacsala] és viszonyokon alapuló élettel [bit]
rendelkeztek”, 246 míg a „germán törzsekben”, az „új [keresztény] világ” élenjáró
„druzsináiban” hamar kifejlődött a „személyiség mély érzése”, és családi viszonyaik jogi
jellegűek voltak, a katonai célból létrehozott önkéntes társulásaik, a „druzsinák”
alapjában a „személyiség alapelve” nyugodott, az általuk létrehozott államokat, amelyek
teljesen új jelenségek a történelemben, a „személyes alapelv” áthatotta át.247
Ezzel szemben az „orosz-szláv törzseknél” nem létezett a „személyiség alapelve”, de
azon népek számára, amelyek „egyetemes történelmi cselekvésre hivatottak” az „új
világban”, az ilyen létezési mód nem lehetséges, mert akkor örökre a „külső, természeti
meghatározások igája alatt” élnének, nem lennének képesek „értelmileg és erkölcsileg”
élni. 248 Kavelin szerint az obscsina éppen ezt a „külső természeti meghatározást”, a
„kizárólagos vérségi köteléket” jelenti. Az orosz történelem lényege ettől a kizárólagos
„vérségi élettől” való megszabadulásból (vagyis a jog és az államiság kifejlődéséből) és a
személyiség megjelenéséből áll. Szinte az egész szlavofil-nyugatos vitát jól jellemzi,
hogy a jelen esetben Kavelin az obscsinát azonosította a természetivel, valamivel, ami
nem gondolat és nem tudat, tehát nem állandó és romlékony, 249 addig Szamarin és az
„igazi szlavofilek” szerint az obscsina éppen hogy szellemi, tudati és tudatos képződmény,
a természeti tagadása, valami (mint eszme, eszmény) egyetemes, örök és romolhatatlan.
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K. Kavelin: Vzgljad na jurigyicseszkij bit drevnyej Rosszii. In: K. D. Kavelin: Nas umsztvennij sztroj.
Sztatyji po filoszofii russzkoj isztorii i kulturi. Moszkva, 1989. 16. o. (Eredetileg Szovremennyik, 1847. 1.
szám)
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Jellegzetes Kavelini megállapítás (a Kijevi Rusz időszakáról): „Az első fejedelmek
személyében az orosz-szláv világ mintegy arra készül, hogy felszabadítsa magát a
természet igája alól és szabadjára engedje a személyiséget a vérségi kötelék
gyengítésével.”

250

Az orosz történelembe Kavelin szerint az „állam eszméjét” a

germánok hozták el a „személyiség-elvre alapozott” varég druzsina alakjában. 251 A
vérségi kötelék elleni küzdelem nagy, és a kortársak által meg nem értett és
megrágalmazott alakja volt IV. (Rettegett) Iván. A személyiség-elv végérvényesen Nagy
Péterrel diadalmaskodott Oroszországban, az „ember” ekkor lépett ki a történelem
színpadára Oroszországban, mivel korábban egyáltalán nem létezett személyiség:
„Nagy Péterben a személyiség az orosz talajon saját, feltétlen jogába lépett,
megszabadult a közvetlen, természeti, kizárólagosan nemzeti
meghatározásaitól, legyőzte és maga alá rendelte őket.”252
Oroszország Nagy Péter jóvoltából Európától nem az európai kizárólagosan nemzeti
elemeket vette át, mivel ezek akkor már eltűnőben voltak, hanem „ott is és nálunk is az
emberről volt szó”.253
Jurij Szamarin A Szovremennyik irodalmi és történelmi vélekedéseiről c. írásában
alkalmazott kifejtési módszere „az igazi szlavofilizmus” általánosan megfigyelhető
„polemikus” metodológiájának egyik példája, vagyis Kavelin írásának tételeinek és
előfeltevéseinek cáfolatát nyújtja, azoktól rugaszkodik el, ami megfelel az „igazi
szlavofilizmus” szélsőséges „episztemológiai tradicionalizmusának”, amely szerint végső
soron minden fajta bizonyítás kényszert jelent, és emiatt elvetendő.
A pozitív kifejtő rész, amelyekben „az igazi szlavofilizmus” jó néhány alaptételét és
alaptémáját látjuk viszont, szinte csupán a Szamarin írásának végén lévő nyolc, nagy
jelentőségű, a szerző megfogalmazásában, „tézisre” korlátozódik, amelynek fele csupán
„hipotézis”, amelyek igazságát a szerző nem szándékozott és nem is volt módjában
bizonyítani:
249

Uo. 24–25. o.
Uo. 33. o.
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Uo. 29. o. Jól mutatja Kavelin és Szamarin világképének összeegyeztethetetlenségét és ugyanakkor
sajátos összefüggését, hogy Kavelin a személyiség („a személyiség mély érzése”) megjelenését a germán
törzseknél a harcokkal, háborúkkal hozza összefüggésbe (uo. 20. o.), éppen azokkal a fogalmakkal,
amelyek a legnegatívabb konnotációval rendelkeznek az „igazi szlavofilizmus” értékelésében.
Figyelemreméltó továbbá, hogy Kavelin praestabilita harmonia-t feltételez a kereszténység és a germán
személyiség-elv között (uo. 18–21. o.), hasonló módon, ahogy az „igazi szlavofilizmus” praestabilita
harmonia-t feltételez a a pravoszlávia (az egyetemes kereszténység) és a „szlávok” obscsina-elve,
hipotetikus obscsinai szerveződése között.
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„1. Az önmagára hagyott germán személyiségelv fejlődésének nincs végső
pontja, sem kifejlése; a személyiség történeti megjelenési formájának
kimerítésével nem lehet logikai úton eljutni az ember eszméjéig, vagyis a
személyiségek abszolút egyesülését és a legfelső törvénynek való
alárendelődését tartalmazó alapelv eszméjéig; mivel egy analitikus
folyamat önmagától soha sem válik szintetikussá.
2. Ez az alapelv (az ember, pontosabban a nép eszméje) nem a személyiség
természetes fejlődésének eredményeként jelent meg, hanem annak
közvetlen ellenhatásaként és Nyugat-Európa legkiválóbb gondolkodóinak
tudatába a vallás szférájából hatolt be.
3. A nyugati világ most a személyiség alapelvének és az objektív és
mindenki számára kötelező érvényű norma organikus kibékítésének
követelményét, az obscsina követelményét fejezi ki.
4. Ez a követelmény megegyezik a mi szubsztanciánkkal; a formulát mi
életünkkel [bit] igazoljuk, és ezen ponton érintkezik a mi történelmünk a
nyugatival.
5. A Szlávok obscsinai élete nem a személyiség hiányán alapszik, hanem a
személyiség szabad és tudatos lemondásán saját teljhatalmáról.
6. A kereszténység tudatot és szabadságot vitt a Szlávok nemzeti életébe; a
Szláv obscsina, mondhatni, feloldódva, magába fogadta a szellemi
közösség alapelvét és mintegy az egyház világi, történeti oldalává vált.
7. Belső történelmünk feladata a népi obscsinai alapelv átszellemítése az
egyházi közösség alapelvével.
8. Külső történelmünk célja ezen alapelv megvédésében és megmentésében
állt, nem csupán Oroszország, hanem az egész Szláv törzs számára, olyan
szilárd állami forma létrehozásával, amelyik nem meríti ki az obscsinai
alapelvet, de nem is mond ellent neki.”254
Ez a Szamarin által emlegetett „ember eszméje”, a „nép eszméje”, a „legfelső
törvény”, a „mindenki számára kötelező érvényű norma”

255

(amelyek az „igazi

szlavofilizmus egyik alapgondolatára utalnak), az, amit az obscsina-elv magában foglal,
és ami egyedül teszi lehetségessé a szabadság (minden kényszertől való mentesség) és a
társadalmiság együttes fennállását, az erőszak szükségtelenségét és a konszenzus
lehetőségét. Ez az elv nem vezethető le semmiből, öröktől fogva léteznie kellett, ahogy
254

Ju. Szamarin: O mnyenyijah Szovremennyika, isztoricseszkih i lityeraturznih. In: Ju. Szamarin:
Szocsinyenyija. t. 1. Sztatyji raznorodnogo szogyerzsanyija i po polszkomu voproszu. Moszkva, 1877., 63–
64. o.
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Más helyeken még „nembeli noma” [rodovaja norma], „abszolút norma”, „feltétel nélkül kötelező
törvény”, „abszolút emberi törvény” szerepel ( uo. 40–41. o.).
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létezett is a szláv obscsinában és a kereszténységgel praestabilita harmonia-ban áll.
Európában a személyiségelvből (az újkori európai politikai gondolkodást jellemző
metodológiai individualizmusból) csupán az asszociáció vezethető le, amelynek létének
fenntartásához garanciára, vagyis kényszerre és erőszakra van szükség. Az „igazi
szlavofilizmus” másik alapgondolatát is viszontláthatjuk itt, mégpedig, hogy Európa is
(legkiválóbb gondolkodóiban) eljutott az obscsina-elv szükségességének felismeréséig, és
Oroszország egyetemes jelentősége abban áll, hogy ezt a „szlávok” létformájában eleve
adott elvet megőrizte.
Szamarin az „igazi szlavofilizmus” szélsőséges tradicionalizmusával összhangban
nem beszél arról, hogyan lehetne egy adott társadalmat, közösséget az obscsina-elv
szerint megszervezni, ezt az ideális társadalomszerveződési elvet bevezetni, hiszen ez
ellentmondana magának az obscsina-elvnek, kényszer, erőszak lenne, ennek az elvnek
önmagától kell öröktől fogva léteznie és önmagából kell kibomlania. Ebben a tényben
rejlik az „igazi szlavofilizmus” alapvető paradoxona. Kavelin egyáltalán nem érti félre
Szamarint, mint ahogy ez a Válasz a Moszkvityanyinnak című írásából kitűnik,256 számára
az „igazi szlavofilizmus” elő- és alapfeltevései elfogadhatatlanok.
Kavelin számára teljesen érthetetlen és így elfogadhatatlan az „igazi szlavofilizmus”
szélsőséges tradicionalizmusa, az örök időktől fogva létező, a „személyiség” számára
objektíven, tőle függetlenül adott „alapelvek”, „objektív normák” léte, amelyek a
kényszert és erőszakot szükségtelenné teszik: „Hogy mindnyájan egyhangúan
tudatosítsák a személyiség nembeli normáját és önként és tudatosan engedelmeskedjenek
neki – ez matematikai lehetetlenség. [...] Mi legyen azokkal, akik nem értenek egyet?
Meg kellene őket büntetni, kényszeríteni arra, hogy értsenek egyet?”. „M...Z...K... úr
[Szamarin ezen az álnéven tette közzé írását] úgy gondolja, hogy az ember kezdettől
fogva az volt, mint ami most, csupán a formák változtak [...]”. „[...] az ember maga hozza
létre meghatározásait önmagából: ha nem lennének benne ezek a követelmények, örökké
ugyanaz maradna, mint az őt környező természet, amely szigorúan és feltétlenül
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Például így foglalja össze Szamarin írásának lényegét: „Mi is az obscsina? Olyan társadalom vagy
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engedelmeskedik a külső törvénynek” „Nem ismerem a személyiség abszolút, nembeli
normáját és nem ismerem el létezését sem [...]”257
Az „igazi szlavofilizmus” és a nyugatos „állami-jogi” iskola a nemzetségi
szervezetről folytatott vitájának alapjában az állam és a „nép” (Zemlja, obscsina, mir)
kérdése állt. A nyugatosság figyelmét az állam kialakulására és fejlődésére
összpontosította, az orosz történelemben a fő értéket az államiságban látta, míg az „igazi
szlavofilizmus” az állam előtt is létezett „népben” (obscsina-elv, Zemlja). Az Állam és a
Zemlja szembeállítása különösen Konsztantyin Akszakov írásaiban kapott jelentős
szerepet, aki számos történeti oldalról járta körül az „igazi szlavofilizmus” ezen
alaptémáját.
6.5 A Zemlja és az Állam. Az orosz állam eredete, a normannok „behívása”, ennek
jelentősége. Az állam és a „zemlja” kettősségének kialakulása
Az „igazi szlavofilizmus” világszemléletének egyik sarkköve a varégok behívásának
(amely a krónikai hagyomány szerint 862-ben történt) értelmezése.258 Az orosz államiság,
vagyis az elkerülhetetlen, de mindenképpen rossz kényszer és erőszak idegen, germán
eredetű, és az állam kialakulása Európával ellentétben nem erőszakos hódítás, hanem
békés behívás útján történt. Az oroszországi történelem kezdeteitől fogva két elv, a
Zemlja (a szabadság szférája) és az Állam259 áll szemben egymással. Ez alapvető eltérést
jelent az európai történelemtől:
„[...] A behívás e ténye teljesen külön útra helyezett bennünket és élesen,
örökre összetéveszthetetlenül elválasztott minket a többi államtól és néptől.
A mi történelmünk kezdetén a szabadság és a tudat áll. A többi állam
történetének kezdetén – az erőszak és a kényszer (a tudatosság hiánya). A
szlávok az Államot mint szükségszerű szélsőséget fogták fel és behívták,
anélkül, hogy összevegyítették volna az obscsinával, a szellemi belső
alapelvvel, az élet alapelvével, amelyet megőriztek magukban. Ezért van,
hogy az Állam nálunk soha sem hatott csábítólag a népre, soha nem ejtette
rabul a népi képzeletet. [...] Nyugaton fordítva történt: ahol a kezdetnél
sötét erőszak áll, ahol az egyik a másik által leigázott, ebben az egyenlőtlen
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Ld. Kavelin: op. cit., 75., 92. o., 83–84. és 84. o.
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küzdelemben a legtermészetesebb érzés, hogy a győztest letaszítsák és a
helyére üljenek. A külső alapelv, az először kegyetlen törvény, amely
majdnem elkerülhetetlenül fejti ki hatását a hódítás és a leigázás esetében,
szükségszerűen erősödött meg, fejlődött ki és vívott ki kizárólagos
tiszteletet magának. [...] Az élet és a történelem kérdése a nyugati népek
számára eldőlt: az állam, az intézmény, a központosítás, a külső hatalom
vált eszményükké; a nép (a Zemlja) lemondott a belső, szabad, szellemi
társadalmi alapelvről és megízlelte a külső, állami alapelv gyümölcseit; a
nép (a Zemlja) állami hatalmat kívánt magának. Ebből következnek a
forradalmak [...], ebből következik az erőszakos külső út a dolgok
erőszakos külső rendjéhez”.260
Vagy, ahogy Konsztantyin Akszakov az Orosz történelem alapelveiről címen kiadott,
sokszor idézett kézirattöredékében aforizmaszerűen megfogalmazta:
„A Nyugati állam alapja tehát: erőszak, szolgaság és ellenségeskedés. Az
Orosz állam alapja viszont: önkéntesség, szabadság és béke. Ezek az
alapelvek képezik Oroszország és Európa lényegi és döntő különbségét, és
határozzák meg mindkettő történelmét is.”261
Az Állam és a Zemlja antagonizmusa a társadalmi tagolódáson is végigkísérhető az
orosz történelem során:
„Oroszország, miközben nem tagolódott mozdulatlan rendekre, két
csoportra oszlott: a szolgáló emberekre, az uralkodó embereire és a Zemlja
embereire [zemszkije ljugyi]. Az elsőhöz tartozott az összes bojár, szolgáló
nemes, és általában a kincstár összes csinovnyikja, a más szóval minden,
ami az államtól volt. A másodikhoz – az egész nép, az összes paraszt,
kereskedő és a nép összes választott csinovnyikja. Csak a szolgáló
embereket nevezték holopnak, a többit (a parasztokat [...]) – soha.”262
Európában soha nem létezett a Zemlja és az Állam kettősége, az Állam, vagyis az
erőszak és a kényszer kezdettől fogva áthatotta a népet, „nép” abban a normatív
értelemben,

ahogyan

Oroszországban,

az

obscsina-elv

megtestesítőjeként

és
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hordozójaként Európában nem létezett soha. Jól jellemzi az „igazi szlavofilizmus”
szemléletét, hogy bár az „igazi szlavofilizmus” Állam – Zemlja (Föld, Ország)
fogalompárral

jellemezhető

párhuzamosságot

az

történelem-

Alexis

de

és

Tocqueville

társadalom-felfogása
nevével

fémjelezhető

mutat

némi

„klasszikus

liberalizmus” szemléletével, és Tocqueville az „igazi szlavofilek” kedvelt szerzője volt,
mégis, például Konsztantyin Akszakov a Tocqueville-féle (A demokrácia Amerikában
klasszikussá vált művében megörökített) társadalom-szerveződésben és a korabeli
Egyesült

Államok

társadalmi

berendezkedésében

(ahol

nagymértékben

laikus

közigazgatás az európai társadalmakat meghatározó „állami alapelv”, vagyis az erőszak
alapelvének legszélsőségesebb megnyilvánulását látta:
„Az Állam útján indult el Nyugat-Európa és csodálatos állami
berendezkedést dolgozott ki, rendkívüli árnyalatokkal, amelyeket
Amerikában a liberalizmus magas fokáig vitt el. De ez a liberális Állam
mégiscsak rabság, és minél szélesebben nehezedik a népre, annál inkább
bekebelezi magába a népet és kővé dermeszti a törvény, az intézmény, a
külső rend szellemével. Ha az állami liberalizmus elmegy a legszélső
határig, addig, hogy minden ember önmaga tisztviselője, önmaga rendőre
lesz, akkor az Állam végérvényesen elpusztítja az emberben az eleven
alapelvet.”263
„A népet Nyugaton rabul ejti az állam eszménye. A köztársaság a nép
kísérlete, hogy maga legyen az Uralkodó, hogy teljes egészében átmenjen
az Államba; következésképpen kísérlet arra, hogy elhagyja a teljesen
szellemi szabad utat, a belső igazság útját és a külső, állami útra térjen. E
kísérlet legszélsőségesebb kifejeződését, a nép végzetes etatizálódását
Amerikában látjuk, az Egyesült Államokban; [...] Az eleven nép helyett ott
emberekből álló állami gépezetet látunk. [...]”264
Az „igazi szlavofilizmus” képviselői, különösen Konsztantyin Akszakov, az orosz
történelmet végigkísérő Zemlja – Állam kettősséggel éppen azt a tudatosságot (és a
szemléletükben az abból fakadó szabadságot) kapcsolják egybe, amit a nyugatosok
olyannyira hiányoltak:
„Ami különösen fontos ebben a behívásban – az a tudatos tett szabadsága
és ésszerűsége, ami az egész elbeszélésben nyilvánvalóan kifejezésre jut
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[...]. Az Állam, a külső erő behívása megtörtént; Oroszország története, a
külső erők játéka, megkezdődött.”265
„Az Orosz történelem az események tudatosságával és logikus menetével
ejt ámulatba. Az orosz történelem egy tudatos tettel veszi kezdetét: azzal,
hogy szükség van rendre (külső berendezkedésre), és ezért be kell hívni az
állami hatalmat – a fejedelmet. Akkor, amikor megjelent a Zemlja és az
Állam, mind a kettő a maga teljességében, világosan és tudatosan jelentek
meg: A Zemlja és az Állam, az Uralkodó és a Zemlja [zemszkoje] ügye.”266
Az Állam és a Zemlja között nem lehet semmilyen kényszerű, szükségszerű kapcsolat,
vagyis a Zemlja nem vehet részt az Állam ügyeiben, mivel ekkor erőszakot gyakorolna,
sem az Állam nem avatkozhat be a Zemlja organikus életébe. Az Állam és Zemlja között
nem állhat fenn semmilyen garanciális, vagyis kényszeren alapuló viszony:
„De nincsen semmilyen biztosíték, mondhatják, nekünk; vagy a nép, vagy a
hatalom elárulhatja a másikat. Garanciára van szükség! – Nincs szükség
garanciára! A garancia rossz. Ahol szükség van rá, ott hiányzik a jó, inkább
pusztuljon el az élet, amelyben nincsen jó, minthogy a rosszra támaszkodva
álljon fenn. Minden erő az eszményben van. És mit érnek a feltételek és a
szerződések, ha hiányzik a belső erő? Semmiféle szerződés sem tarthatja
vissza az embereket, ha nincs meg a belső szándék. Minden erő az erkölcsi
meggyőződésben van. Ez a kincs megvan Oroszországban, mivel mindig
hitt benne és sohasem folyamodott szerződésekhez.”267
Az Állam és a Zemlja között a kapcsolat kizárólag szellemi-erkölcsi (nravsztvennij)
lehet, abban nem lehet semmilyen kényszerű-garanciális elem. Ebből következően:
„A Kormánynak – a kormányzás kizárólag őt megillető korlátlan
szabadsága; a népnek – a külső és belső élet teljes szabadsága, amely felett
az Állam őrködik. A Kormánynak – a cselekvés, következésképpen a
törvény joga; a Népnek – a vélemény, következésképpen a szólás joga.”268
Az Állam nem avatkozhat be a Zemlja immanens, semmi másra rá nem szoruló,
organikus életébe. Ezen élet egyik legfontosabb megnyilvánulása a szólás, a szabad
szellemi tevékenység. Történetileg ez a tevékenység legteljesebb alakban a Zemszkij
Szoborok-ban (Országos Gyűlés, a Zemlja Gyűlése) nyilvánult meg. Konsztantyin
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Akszakov értelmezésében ez a két elv, a Zemlja és az Állam, tiszta formában nyilvánult
meg 1549-ben, amikor az egységes államot megteremtő IV. (Rettegett) Ivan összehívta a
Zemszkij Szobort és így a tiszta alakban megjelenő Zemlja és az Állam párbeszédre
léphetett egymással.269
„A szellemi [duhovnij] szabadság joga, más szóval a gondolat és a szólás
szabadsága, a Zemlja elidegeníthetetlen joga: csupán ekkor nem akar
semmiféle politikai jogokat, rábízva a korlátlan politikai hatalmat az
Államra. Az erkölcsi [szellemi; nravsztvennij] erő, a gondolat és a szólás
szabadsága, az elem, amelyben él és mozog a Zemlja, csupán ekkor mond
le mindenfajta politikai hatalomról. Ugyanakkor az erkölcsi [szellemi]
szabadság állandó állapotában való tartózkodáson túl, az Állam
tanácskozásra hívja az Zemlja-t azokban az esetekben, amikor ezt
szükségesnek látja. Akkor, az Uralkodó hívó szavára, az összes rendből,
Oroszország minden részéből összegyűlnek a kiválasztott emberek
[vibornije ljugyi], és az egész Oroszország által kiválasztott emberek ezen
gyűlését nevezik Zemszkij Szobor-nak vagy Zemszkij Duma-nak.”270
„Ezeken a Gyűléseken nemcsak a Zemlja emberei vesznek részt, hanem az
Orosz Zemlja teljességéhez nélkülözhetetlen egyházi emberek, valamint
szolgáló emberek is. De mivel ezeken a gyűléseken tisztán a Zemszkij
alapelv van túlsúlyban, a vélemény, a tanács alapelve, tisztán Zemszkij
alapelv, úgy egész Oroszország itt lényegi vonatkozásával jelenik meg,
erkölcsi [szellemi] vonatkozásával, a Zemlja vonatkozásával és az egész
gyűlés ezért a Zemszkij nevet viseli. Amint megjelent az első Cár és az
Zemlja, és megértették a Zemlja és az Állam viszonyát, amely baráti,
vagyis a hatalom szabadságának és a vélemény szabadságának szövetsége,
vagyis a hatalom és a vélemény együtt jelentek meg egyetértő szövetségben.
Az első Cár összehívta a Zemszkij Szobort.”271
Az első Zemszkij Szobor idején:
„Nem újonnan jött létre, hanem csupán megtisztult és tisztázódott
Oroszország polgári berendezkedése, a Zemlja és az Állam egymáshoz való
viszonya, vagyis: az Államnak – a cselekvés és a törvény korlátlan joga, a
Zemlja-nak – a vélemény és a szólás teljes joga.”272
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A Zemlja jelentősége különös erővel mutatkozott meg az „igazi szlavofilizmus”
interpretációja szerint az ún. „Zavaros időszak” eseményei során (17. sz. eleje), amikor a
belső zavarok és a külső támadások nyomán a korábbi Állam teljesen szétesett,
megsemmisült és a magára maradt Zemlja, miután elűzte az idegen hódítókat és
megszüntette a belső zavarokat, mintegy a varégok 862-es behívásához hasonlóan újra
behívta az Államot, és visszaállította a Zemlja – Állam dichotómiát. Az „igazi
szlavofilizmus” világszemléletében így az 1613-as, a Romanov-dinasztiát trónra hívó
Zemszkij Szobor megkülönböztetett jelentőséggel rendelkezett, ahol a Zemlja, ahelyett,
hogy jogokat követelt volna magának, újra visszaállította a számára a szabad, vagyis az
erőszak gyakorlásától mentesítő létezést egyedül biztosítani képes Állam – Zemlja
kettősséget.
„[...] az orosz nép, közös tanáccsal Mihail Romanovot választotta örökletes
uralkodójának (ilyen magasrendű a császári [imperatorszkij] hatalom
eredete Oroszországban), a nép választottjára ruházta az összes hatalmat,
amellyel rendelkezett, annak minden formájában.”273
„Az interregnum idején pusztult és végül teljesen széthullott Oroszország
állami épülete. Ezalatt a széthullott épület alatt feltárult a Zemlja szilárd
berendezkedése [Zemszkoje usztrojsztvo], egész Oroszország erős
obscsinája [...]. Az elpusztult Állam alatt feltárult a Zemlja, amely számára
az Állam külső fedélként szolgált. Az Állam bukását felhasználták a vad,
erőszakos, rendezetlen, nem a Zemlja-hoz tartozó elemek, amelyek az
Állam tartott féken; vad erőszakuk megmutatta az Állam szükségességét. –
A külsőleg szétforgácsolt Zemlja, amely nélkülözte a külső berendezkedés
minden előnyét és kényelmét, de rendelkezett a belső egység előnyével és
az összes erő közül a legerősebbel, a szellem [duh] erejével, – és felkelt
mint egyetlen ember, és megindult az ellenség ellen [...] Miután véghez
vitte nagy tettét, amely a durva erő mezejére vitte, a Zemlja újra felállította
az Államot és újra visszatért a saját szellemi és gyakorlati tevékenységének
területére, a gondolat és az élet területére.”274
Az obscsina-elv legmagasabb alakját a Zemszkij Szoborban nyerte el:
„A [tanácskozó; szovescsatyelnij] elem [...] a legnagyobb erővel az
interregnum idején jelentkezett, mivel az állam, miután szétesett,
úgyszólván a felszínre hozta, és tág teret adott tevékenységének. Itt azt
látjuk, hogy a városok, ezek a különálló obscsinák, amelyek nem zárkóztak
273
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össze egyetlen egésszé a Tatárok támadása idején, most,
összehasonlíthatatlanul nehezebb körülmények között, érintkezésbe lépnek,
tanácskoznak, egyesülnek egymással egyetlen hatalmas erővé, egyetlen
obscsina erejévé, megmentik Moszkvát, az Orosz földet és újra felállítják
az Államot. Itt teljes erejében és nagyságában áll előttünk ez az ősi,
obscsinai, tanácskozó elem, részleges alakból, amely az egyes területeken
jutott kifejezésre, közös, összorosz alakká vált, amely a teljes és egész,
egyetlen Orosz obscsinában nyert kifejezést. Az obscsinai elem ily módon a
legmagasabb fokra lépett, legmagasabb alakját öltötte, filozófiai nyelven
szólva, átment a legmagasabb mozzanatba.”275
6.6 Nagy Péter reformja: a társadalom és a nép
Nagy Péter reformja megbontotta ezt a Zemlja és az Állam között posztulált
harmonikus viszonyt és az Állam erőszakkal beavatkozott a Zemlja immanens életébe,
hogy abba a „kizárólagos nyugati nemzetiség” elemeit vigye bele. 276
„[...] az orosz nép alapelvei, a Zemlja és az Állam jelentősége, önkéntes
szövetségük és viszonyuk, mindezt az egész rendszert Nagy Péter
megbontotta. Az Állam átlépte a határt és elnyomta az obscsinát
szokásaiban, életében; az Állam kiterjesztette állami alapelvét a népre és
alárendelte a népet ennek a külső alapelvnek.”277
A péteri reform legfontosabb, politikainak nevezhető következménye az „igazi
szlavofilizmus” értelmezésében, a Zemlja és az Állam közötti egyensúly megbontása, ami
K. Akszakov szavaival nem más, mint „despotizmus” (ezt az egész péteri korszakra érti,
vagyis a saját korára is!!), ami a lázadást, a forradalmat válthat ki a „Zemlja” részéről. Az
„igazi szlavofil” gondolatkör egyik nagy paradoxona, hogy implicite az Állam
hatalmának korlátozásáról beszél, de ezt ugyanakkor semmilyen garanciális elem
meglétét nem tartja elképzelhetőnek. Az „igazi szlavofilizmus” az állam korlátozásának
igényében és a felhozott érvek tekintetében távoli rokonságban áll többek között a
Tocqueville-féle klasszikus liberalizmussal. Tocqueville maga is többször hivatkozott
szerző volt az „igazi szlavofil” írásokban. Ennek egyik érdekes példája Jurij Szamarin
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egy rövid feljegyzése Tocqueville A régi rend és a forradalom (1856) c. művéről. Ebben
Tocqueville-t több más gondolkodóval egyetemben (Montalambert, Riehl, Stein) a
szlavofilizmushoz közelállóként jellemzi. Az ezen gondolkodókról mondottak jellemző
fényt vetnek az „igazi szlavofil” gondolatkörre is:
„Franciaországban, Angliában, Németországban, éppen úgy mint nálunk,
egyetlen kérdés áll előtérben: törvényes-e az értelem autokratikus
teljhatalma az emberi lélek, a polgári társadalom, az állam felépítésében?
Van-e joga az értelemnek ahhoz, hogy rombolja és kiforgassa a szellemi
meggyőződéseket,, a családi és polgári hagyományokat, – egyszóval az
életet a maga hasonlatosságára javítsa át? Az értelem zsarnoksága a
filozófia, a hit és a lelkiismeret terén a gyakorlatban, a társadalmi életben, a
központi hatalom zsarnokságának felel meg. [...] De van egy különbség.
Tocqueville, Montalambert, Riehl és a többiek, miközben az élet
szabadságát és a hagyományt védelmezik, szeretettel fordulnak az
arisztokrácia felé, mivel Nyugat-Európa történelmi adottságai közepette az
arisztokrácia a többi pártnál jobban valósítja meg az élet toryzmusát. [...]
Ezzel szemben mi az egyszerű nép felé fordulunk, ugyanazon okból,
amelyből kifolyólag ők az arisztokrácia iránt éreznek szimpátiát, vagyis
azért, mivel nálunk a nép őrzi az önfeláldozás adományát, az erkölcsi ihlet
szabadságát és a hagyomány tiszteletét. Oroszországban a toryzmus
egyetlen menedéke – a paraszt nyomorúságos kunyhója. [...] Európában
mind a toryzmus, mind a whigizmus ugyanabból a népi gyökérből sarjadt,
ugyanabban a népi közegben fejlődött ki. Hozzánk viszont a whigizmust
kívülről oltották be. [...] A whigizmus és a toryzmus harca a hit, a filozófia
és az adminisztráció területén nálunk sokkal bonyolultabb, mint Nyugaton:
mivel Oroszországban magában foglalja még a népi élet harcát a nem népi,
elvont civilizációval.278
A péteri reform egyik legnagyobb horderejű következménye lett a „nép” és a reform
által létrehozott, az európai „műveltséget” magáévá tévő „társadalom” közötti szakadás.
A „nép” és a „társadalom” dichotómiájának mintegy a másik oldalát képezi a „nép” és a
Péter utáni állam szembenállása; az „igazi szlavofilizmus” felfogásában a „társadalom” a
Péter

utáni

állam

teremtménye.

A

péteri

reform

egyik

legfontosabb

következményeképpen az európaival szembeállított eredeti, és csupán alapelveiben
meglévő oroszországi „műveltség” egyedüli (öntudatlan) hordozójává a „nép” vált, a
kizárólagosan Oroszországban meglévő alapelvek ebbe a szférába szorultak le.279 A péteri
278

Ju. Szamarin: Po povodu knyigi „L’ancien régime et la révolution par Alexis de Tocqueville” Paris
1856.” In: Ju. Szamarin: Szocsinyenyija. t. I. Moszkva, 1877. 401–402. o.; kiemelés az eredetiben.
279
A péteri „forradalom” és a péteri korszak egyik legplasztikusabb ábrázolása K. Akszakov
megfogalmazásában: „Az Állam fordulatot hajt végre, felbontja a Zemlja-val fennálló szövetséget, és
aláveti a Zemlja-t magának [...]. Az Állam siet, hogy új fővárost építsen, a sajátját, amelyben nincsen
semmi közös Oroszországgal, amely nem rendelkezik semmilyen orosz emlékkel. Az Állam, az Orosz
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reform központi helyet foglal el az „igazi szlavofilizmus” világképében, jelentősége talán
csupán az 862-es államalapításhoz fogható. Az „igazi szlavofilizmus” egész
világszemlélete a péteri reformra való reflexió körül mozog, szinte minden írásuk mögött
a „péteri korszak” (vagy néha „pétervári korszak”), amelyben a szlavofilek is éltek, 280
értékelésének szándéka áll.
A péteri reform értékelésében megmutatkozó paradoxonok jól jellemzik az „igazi
szlavofilizmus” egész világszemléletét. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a péteri
reform egyszerre volt „forradalom” és ugyanakkor a korábbi korszakból következő
szükségszerűség.281
6.7 A Péter utáni „társadalom” terméketlensége. A szlavofilizmus társadalmi
programja
Az „igazi szlavofilizmus” egyik legfontosabb gondolati újdonsága, ami alapvetően
megkülönbözteti például a Pogogyin-féle gondolatvilágtól (amely részben érintkezett az
ún. „hivatalos népiséggel”), a „nyugatosságról” már nem is beszélve, az a „nép” és a
„társadalom” a péteri reform nyomán kialakult szakadásának tulajdonított rendkívüli
jelentőség. Magának a szakadás tényének érzékelése magától értetődő közhely a
Zemlja-t, a népet elárulva, elárulja a népiséget is, a leginkább kifejlett államisággal rendelkező Nyugat
mintája alapján szervezve meg magát, és bevezeti az idegen országok, Nyugat-Európa utánzását. Mindent
üldöznek, ami Orosz. Az állami emberek, a szolgáló emberek átállnak az Állam oldalára. A nép, a
tulajdonképpeni egyszerű nép megmarad a korábbi alapelveknél. A fordulatot erőszak kíséri. Később az
átalakult felsőbb osztályok a züllöttség, előnyök és előjogok csábításával fejtenek ki hatást az egyszerű
népre: amelyből egyesével állnak át az ellenséges oldalra, de az egész nép, a maga egészében, ugyanaz
marad. Oroszország két részre vált szét és két fővárosra. Az egyik oldalon az Állam a maga külföldi
fővárosával, Szentpétervárral [Szankt-Petyerburg]; a másikon a Zemlja, a nép a saját orosz fővárosával,
Moszkvával. Napóleon hadjárata az Állam és az Orosz Zemlja ellen. Az Államon zavar lesz úrrá, a Zemljahoz és Moszkvához fordul, segítséget kér. Moszkva magára veszi a csapás erejét. Moszkva és a Zemlja
megmenti saját magát és az Államot. – Mindezek ellenére, a legteljesebb szellemi [nravsztvennij] fogság a
Nyugat, az Államhoz kapcsolódó felső osztályok igája alatt.” (K. Sz. Akszakov: Nyeszkolko szlov o
russzkoj isztorii, vozbuzsgyonnih isztorijeju g. Szolovjova. In: K. Sz. Akszakov: Polnoje szobranyije
szocsinyenyij. t. 1. Szocsinyenyija isztoricseszkije. Moszkva, 1889. 53–54. o.)
280
K. Akszakov szavaival: „A péteri fordulat és a következményeként megjelenő harc, természetesen még
nem ért véget. A megoldatlan kérdés még hatást fejt ki az életben és törekszik megoldása felé. Mi
mindannyian a hatása alatt állunk, egész orosz életünkkel egyetemben.” (K. Sz. Akszakov: Vzgljad na
russzkuju lityeraturu sz Petra Velikogo. In: K. Sz. Akszakov: Esztetyika i lityeraturnaja krityika. Moszkva,
1995., Moszkva, 1995. 151–152. o.; a szerző életében nem publikált kézirat).
281
K. Akszakov szavaival: „Péter viszont, ellenkezőleg, mindent kezdett átvenni a külföldiektől, nem
csupán a hasznosat és az egyetemes emberit, hanem a részlegest és a nemzetit, magát a külföldi életet,
annak minden véletlenszerű részletével egyetemben; megváltoztatta az egész az egész állami irányítást
rendszerét és az élet egész folyását; megváltoztatta külföldi módra az Orosz nyelvet, kikényszerítette, hogy
az Orosz ruhát külföldire cseréljék; az Orosz élet egész rendje derékba tört, maga az egész rendszer
változott meg. Ilymódon még az is, ami hasznos volt, amit Oroszországban Péter előtt is átvettek,
szükségképpen szabad kölcsönzésből szolgai utánzássá vált. Ehhez jött még egy körülmény: éppen az
erőszak, ami Péter tevékenységével elválaszthatatlanul egybefonódott. Ez az erőszak a maga részéről
megváltoztatta az egész ügyet; ami ezidáig szabadon és természetesen történt, az ezután kényszerűségből és
erőszakosan zajlott. Ezért a péteri átalakulás már egyértelműen fordulat, forradalom, és ez az, amiben a
péteri ügy sajátossága és történelmi jelentősége rejlik.” (Uo. 46–47. o.)
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legkülönbözőbb világszemléletű gondolkodók számára (ezt jól mutatja a „társadalom” és
a „nép” szavak maitól eltérő, általánosan elterjedt használata), ugyanakkor kizárólag az
„igazi szlavofilizmus” képviselői tulajdonítottak jelentőséget ennek a sajátos „népnek”, az
orosz történelem legfontosabb tényezőjét látva benne. Főként az 1840-es évek közepétől
kezdődően írásaikból (különösen Homjakov A külföldiek véleménye Oroszországról, Az
oroszok véleménye a külföldiekről és Az orosz művészeti iskola lehetségességéről, Anglia,
Humboldt kapcsán, Arisztotelész és a világkiállítás c. nagy esszéiben, valamint
Konsztantyin Akszakov ezen időszakból származó, főleg kéziratos munkáiban) egyre
jobban érződik egyfajta vágyódás ezután a teljesen ismeretlen, felfedezésre váró föld,
kontinens után.282 Nem túlzás azt állítani, hogy a „nép” (és a többi rokon értelmű vagy
kapcsolódó kifejezés) az „igazi szlavofilizmus” világszemléletében némileg hasonló
szerepet tölt be, mint a kanti magánvaló: a szlavofilizmus képviselői számára a „nép”,
amelyről szinte semmi kézzel foghatóan pozitívat, empirikusat nem állítanak, hipotetikus
csodás értékek hordozója, de ezen túl csupán negatív meghatározásokkal rendelkezik,
ugyanis

a

népről

a

„társadalom”

(ami
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európai

„műveltség”

hordozója)

tulajdonságainak tagadásán túl semmi más nem állítható; a „nép” egy tagolódások,
artikulációk, meghatározások nélküli amorf massza, amelynek az „igazi szlavofil”
írásokban számos esetben elsősorban metodológiai, regulatív szerepe van.
Az „igazi szlavofil” írások gyakori alapmotívuma a péteri reform által nem érintett
„nép” által megőrzött „alapelvek” felismerésére és elsajátítására irányuló felszólítás. A
paradoxon abban áll, hogy nem egyértelmű, ki ennek a felszólításnak a címzettje. A
címzett nyilvánvalóan nem lehet más, mint a „társadalom”, de ennek explicit kimondása a
„társadalmat” létrehozó péteri reform részleges igenlését is jelenti, valamint annak
explicit kimondását is, hogy maguk az „igazi szlavofilek” is a péteri korszak (szellemi)
szülöttei, az „igazi szlavofilizmus” is a péteri korszak terméke. Így a szlavofil írásokban
ambivalens viszonyt látunk mind a „társadalmat”, mind a péteri reformot illetően.283
282

A Kolumbusz-hasonlatot K. Akszakov használta Levelek a mai irodalomról c. munkájában: „[...]
Szegénységben és munkában állt az [...] az orosz föld [zemlja], amelyet nem értettek meg, nem ismertek el
és nem vettek tekintetbe a megreformált [pereobrazovannije] osztályok. Az Orosz föld Amerika
helyzetében találta magát: fel kellett fedezni. Akadtak olyan Kolumbuszok, akik azt mondták, hogy ez az
orosz föld létezik.” [K. Sz. Akszakov: Piszma o szovremennoj lityerature. In: K. Sz. Akszakov: Esztetyika i
lityeraturnaja krityika. Moszkva, 1995., 193. o.; az 1840-es évek végének a szerző életében nem publikált
kézirata].
283
Az „igazi szlavofilizmus” viszony a péteri reformhoz korántsem olyan kategórikusan elutasító, mint
ahogy ezt a 1840–50-es évek „nyugatossága” óta és nyomán általában állítják. Sokkal inkább
paradoxonokkal terhes és ambivalens viszonyról van szó. A „társadalmat” illetően is hasonló ambivalenciát
figyelhetünk meg: Homjakov például A külföldiek véleménye Oroszországról és Az oroszok véleménye a
külföldiekről c. nagy esszéiben a „mi” többesszám első személyű jelzőt használja a „társadalomra”, és a
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Ugyanennek a paradoxonnak másik vonatkozását képezi a „tudat” („öntudat”), a
„gondolat” és az „öntudatlanság”, a „gondolat” hiányának ellentéte és ennek az
ellentétnek a „társadalom” – „nép” ellentétpárhoz való viszonya. Az „igazi szlavofil”
írásokban természetesen a „tudat” és a „gondolat” igenlését találjuk, és ezen öntudat
hordozója Oroszországban nem más, mint a „péteri reformok nyomán” létrejött
társadalom. A „nép” viszont megrekedt az öntudatlanság szintjén. 284 Ugyanakkor,
paradox módon, éppen ez az öntudatlanság, vagyis végeredményben az a tény, hogy a
péteri reform az orosz „műveltséget”, annak alapelveit őrző népet nem érintette, illetve, a
szlavofil írásokban némileg homályosan kifejtve, az oroszországi „műveltség” fejlődése
már a péteri reform előtt megrekedt, mentette meg a jövő számára a csak in potentia
létező orosz „műveltség” (vagyis egy eljövendő egyetemes civilizáció) „alapelveit”. 285
Homjakov a következőképpen jellemzi az új, európai kultúra Oroszországba való
behatolási folyamatát:

„társadalom” nézőpontjáról, azzal azonosulva csodálkozik rá a „néptől” való elszakadásra, éli át annak
fádalmas voltát. Ugyanakkor magát ezen a „társadalmon” kívül állónak is tekinti, amikor számos
szemrehányást tesz ennek a „társadalomnak”, mintegy a „társadalmon” és a „népen” kívüli „arkhimédeszi”
pontról figyeli ezt a két entitást. K. Akszakov egy helyütt például így beszél: „[...] Az egyszerű népről most
nem szólunk [...] Magunkról beszélünk, az úgynevezett művelt [obrazovannij] vagy megreformált
[pereobrazovannij] oroszokról [...]” (a Molva 1857. 4. számának vezércikkéből; In: K. Sz. Akszakov:
Esztetyika i lityeraturnaja krityika. Moszkva, 1995., 367. o.). Egy másik helyen viszont (egy 1848-as nem
publikált, kéziratos terjesztésre szánt írásában; Karamzinról. A szimbirszki nemesség előtti elmondásra írt
beszéd.) képzeletbeli hallgatóságát, ha implicite is, majomhoz (!) hasonlítja: (O Karamzinye. In: K. Sz.
Akszakov: Esztetyika i lityeraturnaja krityika. Moszkva, 1995., 175. o.)
284
„[...] a nép egész gondolkodó része neveltetésében és fogalmaiban jelentősen eltávolodott, némely
képviselőjében pedig teljesen elszakadt a korábbi orosz élettől, még az emlékét is kitörölve a szívéből, – ez
az orosz élet, amely a korábbi orosz műveltség fogalmai szerint jött létre és ezek a fogalmak hatották át,
még csaknem változatlanul fennmaradt a nép alsóbb osztályaiban: fennmaradt, bár már csaknem
öntudatlanul él bennük, már csak a szokás hagyományában, már nincs összeköttetésben a formát adó
gondolat uralmával, már nem élteti, mint a régmúltban, a társadalom magasabb osztályainak egyetértő
tevékenysége, már nem hatja át, mint korábban, a társadalom gondolati tevékenységének egészével való
átszellemítő együttérzés [...]”. [I. V. Kirejevszkij: O haraktyere proszvescsenyija Jevropi i jego otnosenyii k
proszvescsenyiju Rosszii. In: I. V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984., 223. o.; kiemelés tőlem
– S. G.]
285
I. Kirejevszkij a következőképpen ábrázolja a „műveltség” fejlődését Oroszországban: „[...] csupán
később, a keresztény műveltségben megerősödve [Oroszországról van szó] kezdte elsajátítani az ókori világ
legutoló tudományszerű eredményeit, amikor a Gondviselés láthatóan jónak látta, ha megakasztja a további
szellemi [umsztvennij] fejlődését, talán megmentve ezáltal annak az egyoldalúságnak a kárától, amely
elkerülhetetlenül osztályrészévé vált volna, amennyiben értelmi művelődése előbb kezdődött volna, mint
ahogy Európa bevégezte volna szellemi fejlődésének körpályáját, és amikor, végső következtetéseit még
nem fedve fel, annál meggondolatlanabbul és annál mélyebben vonhatta volna be Oroszországot sajátos
fejlődésének korlátozott szférájába.” [I. V. Kirejevszkij: O haraktyere… 208. o.]. Vagyis itt az orosz
műveltség különböző külső körülmények okozta megrekedése, ami végső soron ezen „műveltségnek” a
népre való korlátozódását jelenti, pozitív momentumként került bemutatásra, mint ami lehetővé tette az
oroszországi „műveltség”, és annak alapelveinek fennmaradását. „[...] elkerülve a hódítást, az orosz nép
önelvű törvényei szerint rendezkedett be. Az őt elnyomó ellenségei kívül maradtak rajta, belső fejlődésébe
nem avatkoztak be. A tatárok, lengyelek, magyarok, németek és a többi, a Gondviselés által rá bocsátott
csapás, csupán megakaszthatta, mint ahogy meg is akasztotta, de belső és társadalmi életének lényegi
értelmét azonban nem tudta meváltoztatni.” [Uo. 209. o.]
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„[...] Csupán a legfelső rend vehette és vette is hasznát a tudás új
elsajátításainak. Ez az eredete szerint régi, a szolgáló nemességből
származó, rendi jellegét tekintve új rend magába fogadta az új műveltség
egész gazdagságát, egyedül magában nyelve el azt, saját magába zárta és
maga is bezárult ezáltal az új, csaknem külső erő által. Az összes többi rend
kívül maradt az új mozgáson. Nem tudták hasznát venni azon tudomány
kincseinek, amelyet külföldi áruként hoztak be hozzánk, amely csupán
kevesek számára volt hozzáférhető, a szabadidővel rendelkezőknek, a
gazdagoknak. Ezek a rendek nem tudtak, sokan közülük pedig nem is
akartak élni vele. Ha még egy egyedi tökéletesítés is, ha minden különálló
találmány, még az alkalmazott tudományokban is, magán hordozza azon
föld bélyegét, amelyben létrejött, és úgymond szellemének egy részét, úgy
annál inkább egy egész műveltség vagy a tudás egy egész rendszere magán
viseli azon terület helyi jellegének bélyegét, amelyben kifejlődött, és átadja
ezt a szellemet és ezt a jelleget minden országnak, amely elsajátítja és
polgárjogot ad számára. Ezen láthatatlan és abban az időben még nem
tudatosított veszély homályos érzése sok embert és egész rendeket
távolított el az új műveltségtől, amelyek számára hozzáférhető lett volna, és
ezt az eltávolodást, amely megmentett minket történelmi életünktől való
teljes elszakadástól, különös szerencsének tarthatjuk és kell is tartanunk. Ez
az eltávolodás minden kétséget kizáróan jó alapból fakadt, az észnek abból
a meghatározatlan tisztánlátásából, amely sok mindent előre érez, amelynek
még nem tud sem nevet, sem világos körvonalat adni.”286
Homjakov ezen írása szerint, paradox módon, külön szerencse volt az átvett
„műveltség” alakjának partikuláris jellege, ami az ellenállást kiváltotta és „leleplezte” a
mögötte álló „alapelvek” „nem orosz és nem egyetemes emberi voltát.”287
Másfelől, éppen olyan paradox módon, a péteri reform nyomán létrejött és az európai
műveltség hordozójává vált „társadalom” kulturálisan teljesen terméketlen maradt, a
péteri korszak (a legtágabb értelemben vett) „irodalmáról” és tudományáról lesújtó
véleményeket találhatunk az „igazi szlavofilizmus” által létrehozott művekben, annak
ellenére, hogy az „igazi szlavofilek” végső soron maguk is ennek az irodalomnak és
tudománynak a részét képezték. Homjakov szerint a péteri korszak oroszországi
tudományát illetően „ezek az ismeretek, ez az egész szellemi élénkség nem hoznak
semmilyen termést. Arról már nem is beszélek, hogy mindmáig semmilyen termést sem
hoztak az emberiségnek, sem pedig a népnek, amely számára teljesen idegenek maradtak,
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A. Sz. Homjakov: Mnyenyije inosztrancev o Rosszii. In: A. Sz. Homjakov: O sztarom i novom.
Moszkva, 1988., 95. o. (Kiemelés végig tőlem – S. G. )
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hanem nem hoztak termést magának a tudománynak sem. [...] Az ész eme csillogása alig
volt képes akár csak egy tisztességes egérfogót is kitalálni. [...]”288
Konsztantyin Akszakov megfogalmazásában „Hozzákapcsolódva Nyugat-Európához,
társadalmunk, természetesen, megosztja az európai társadalommal annak minden
állapotát, minden betegségét, csupán azzal különbséggel, hogy ezek a mi társadalmunknál
csupán kölcsönvettek, és következésképpen nélkülözi azt az értéket és jelentőséget is,
amellyel minden öntörvényű jelenség rendelkezik,

nélkülöz minden történelmi

jelentőséget. A mi társadalmi tevékenységünk ezen felül nélkülözi a gondolat és a
tudomány küzdelmeit és nagy tetteit is, amivel viszont Európa rendelkezik. 289 Sajátos
módon az „igazi szlavofileknél” a „társadalomra” és annak kultúrájára vonatkoztatva
látjuk viszont azokat a csaadajevi gondolatokat („egyetlen gondolatot sem vetettünk az
emberi gondolatok tömegébe, semmivel sem járultunk hozzá az emberi szellem
haladásához”), amelyek Csaadajevnél az egész oroszországi kultúrára és történelemre
vonatkoztak, hiszen az ő gondolatrendszerében a „nép” semmilyen jelentőséggel sem
rendelkezik.
A fentebbiekkel összhangban „igazi szlavofil” írásokban gyakran találhatunk egyfajta
„programot”, amely a „nép” és az „öntudat” összebékítéséből áll, vagyis végső soron az
oroszországi „műveltség” öntörvényű „alapelvein” kidolgozandó új, eddig még sohasem
látott „műveltség” kidolgozását reméli a „társadalomtól”:
„[...] [az oroszországi műveltség épülete] csak akkor épülhet fel, ha népünk
azon osztálya, amelyet nem foglal le kizárólag az élet anyagi eszközeinek
előteremtése, és amelynek ebből következően a társadalom állományában
elsősorban az a jelentőség rendeltetett, hogy gondolatilag kidolgozza a
társadalmi öntudatot, ha tehát ez az osztály, mondom én, amelyet mind a
mai napig nyugati fogalmak hatnak át, végül még teljesebben
megbizonyosodik az európai műveltség egyoldalúságáról; amikor még
elevenebben érzi meg az új szellemi alapelvek szükségességét; amikor a
teljes igazság iránti ésszerű szomjtól hajtva népe ősi pravoszláv hitének
tiszta forrásai felé fordul és érzékeny szívvel hallgatja hazája szent hitének
még hallható visszhangjait Oroszország korábbi, hazai életében. Akkor, az
európai bölcselet racionális rendszereiből kiszabadulva a művelt orosz
ember a szent egyházatyák sajátos, a nyugati fogalmak számára
hozzáférhetetlen eleven és teljes gondolkodásának mélyén megtalálja
legteljesebb válaszokat az értelem és a szív azon kérdéseire, amelyek a
288

A. Sz. Homjakov: Mnyenyije russzkih ob inosztrancah. In: A. Sz. Homjakov: O sztarom i novom.
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idézett mondássá vált.
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leginkább nyugtalanítják a nyugati öntudat legutolsó eredményei által
félrevezetett lelket. Hazájának korábbi életében pedig lehetőséget talál egy
más fajta műveltség kifejlesztésére. És akkor Oroszországban lehetséges
lesz a tudomány, amely az európai műveltség által kínáltaktól eltérő,
öntörvényű elveken nyugszik. Akkor lehetséges lesz Oroszországban az
öntörvényű gyökerekből sarjadó művészet. Akkor a társadalmi élet
Oroszországban olyan irányba fordul, amely eltér attól, amelyet az európai
műveltség adhat neki.290
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I. V. Kirejevszkij: O haraktyere proszvescsenyija Jevropi i jego otnosenyii k proszvescsenyiju Rosszii.
In: I. V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984. 237–238. o. Itt újra hangsúlyoznunk kell, hogy az
„igazi szlavofilek” felfogásában ezen új „műveltség” jelentőségét annak egyetemessége adja, az, hogy
választ jelent az európai „műveltség” ellentmondásaira. „Oroszország betölti egyetemes hivatását és az
egyetemes műveltség élére áll” – írta Homjakov (ld. A. Sz. Homjakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. 3.
kiad., Moszkva, 1900., t. I., 174. o.).
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7. Kitekintés. Az igazi szlavofil koncepció egyes elemeinek továbbélése és
transzformálódása az 1860-as években
7.1 Az úgynevezett „pocsvennyikek” (Dosztojevszkij, Apollon Grigorjev, Nyikolaj
Sztrahov)
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821–1881) pályájának kezdete éppenséggel a
klasszikus „nyugatossághoz” kapcsolódik, első jelentős műve a Szegény emberek (először
megjelent

1846-ban)

kivívta

számára

többek

között

Belinszkij,

Nyekraszov

nagyrabecsülését. Dosztojevszkij munkásságának 1861–1865 közötti időszakával, a
Vremja és az Epoha folyóiratok korszakával kapcsolatban gyakran használják a
„talajosság” (pocsvennyicsesztvo) kifejezést.291
A „pocsvennyicsesztvo”-nak („talajosság”) nevezett irányzat, amely elsősorban
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij és Apollon Grigorjev,292 valamint Nyikolaj Sztrahov
nevéhez, illetve a Vremja és az Epoha folyóiratokhoz köthető, a II. Sándor trónra léptével
(1855) megindult reformkorszakban jelent meg. Apollon Grigorjev és Dosztojevszkij
számára a 60-as évek elején a 40–50-es évek „szlavofil–nyugatos” vitája kész tény,
adottság, lezárt múlt, mivel a meginduló reformok egy teljesen új korszak kezdetét
jelentik az orosz történelemben. A Vremja megjelenését hírül adó és programját vázoló
nagyjelentőségű írásban a következőket olvashatjuk:
„A legnagyobb mértékben figyelemre méltó és döntő jelentőségű időket
élünk. Véleményünk alátámasztása érdekében nem fogunk itt kizárólagosan
az orosz társadalom azon új eszméire és szükségleteire rámutatni,
amelyeket az utóbbi években olyannyira egyöntetűen nyilvánított ki a
társadalom egész gondolkozó része. Nem fogunk rámutatni itt a
nagyjelentőségű parasztkérdésre sem, amely a mi időnkben került
napirendre... Ezek csupán jelenségei és jelei annak a hatalmas fordulatnak,
amelyre békében és egyetértésben történő megvalósulás vár egész
hazánkban, bár ez a fordulat jelentőségét tekintve egyenértékű
történelmünk minden nagyjelentőségű eseményével, sőt, még magával a
péteri reformmal is. Ez a fordulat a műveltség és képviselői összeolvadását
291

Természetesen Dosztojevszkij, Apollon Grigorjev vagy Sztrahov nem használták a
„pocsvennyicsesztvo” kifejezést, ez vitapartnereik szóhasználata nyomán ragadt rajtuk. Ld. pl. M. A.
Antonovics, a Szovremennyik egyik vezető publicistájának A talajról nem agronómiai értelemben, hanem a
„Vremja” szellemében c. írását a Szovremennyik 1861. decemberi számában.
292
A ma már kissé elfeledett Apollon Grigorjevet (1822–1864) jelentős hely illeti meg az 1855 utáni orosz
eszmetörténetben, műveinek – zaklatott életét tükröző – töredezettsége és szétszórtsága ellenére is. Apollon
Grigorjev írásaiban már jóval Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij Pétervárra való visszakerülése előtt
láthatjuk azon gondolatok egy részét, amelyek Dosztojevszkj 1860 utáni munkásságát jellemzik.
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jelenti a népi alapelvvel és az egész hatalmas orosz nép – amely még 170
évvel ezelőtt visszahőkölt a Péteri reformtól és azóta a művelt rendtől
elszakadtan és elkülönülten éli saját, különös és önálló életét –
közösségének megteremtését jelenlegi életünk összes elemével.”293
Adjuk itt át a szót a szintén a „pocsvennyicsesztvo”-hoz tartozó, Fjodor Mihajlovics
Dosztojevszkijhez és Apollon Grigorjevhez egyaránt közelálló Nyikolaj Sztrahovnak,294
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F. M. Dosztojevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Leningrád, 1978., t. 18. 35. o. (Kiemelés tőlem
– S. G.) Ebben a nagyjelentőségű írásban még a következő gondolatokat olvashatjuk: „Most már [a
parasztság kérdésének rendezése után] az oroszok közül nem ezrek, hanem milliók lépnek be majd az orosz
életbe, viszik bele saját friss, érintetlen erőiket és mondják ki saját új szavukat. Nem a különböző rendek, a
győztesek és legyőzöttek ellenségeskedésének, ahogyan ez Európában mindenütt történik, kell alapul
szolgálnia életünk jövendő alapelvei fejlődése számára. Mi nem vagyunk Európa, és nálunk nem lesznek, és
nem is kell hogy legyenek győztesek és legyőzöttek. Nagy Péter reformja anélkül is túl sokba került nekünk:
elválasztott bennünket a néptől. A nép kezdettől fogva elutasította a reformot. [...] De most az elkülönülés a
végéhez közeledik. A péteri reform, amely egészen mostanáig tartott, végül elérte legvégső határát. Tovább
nem lehet menni, és nincs is hová [...]. [...] Mindazok, akik Pétert követték, megismerték Európát,
csatlakoztak az európai élethez és nem váltak európaivá. [...] Ma már tudjuk, hogy nem is lehetünk
európaiak, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy belekényszerítsük magunkat az élet azon szűk nyugati
formáinak egyikébe, amely formákat Európa saját, számunkra idegen és velünk ellentétes nemzeti
alapelveiből fejlesztett és dolgozott ki [...]. Meggyőződtünk végül, hogy mi szintén egy külön nemzetiség
vagyunk, amely a legnagyobb mértékben öntörvényű, és hogy a mi feladatunk nem más, mint hogy új
formát hozzunk létre a magunk számára, amely a sajátunk, nem idegen tőlünk, amely a mi talajunkból
vétetett, a népi szellemből és a népi alapelvekből. De a népi talajra nem legyőzöttekként tértünk vissza.
Nem utasítjuk el múltunkat: tudatában vagyunk ésszerűségének is. Tudatában vagyunk, hogy a reform
kitágította látókörünket, hogy rajta keresztül gondoltuk át jövendőbeli jelentőségünket az összes nép nagy
családjában.
[...] Előre sejtjük, áhítatos megrendüléssel sejtük, hogy jövőbeli tevékenységünk jellegének a legnagyobb
mértékben egyetemes emberinek kell lennie, hogy talán az orosz eszme mindazon eszmék szintézise lesz,
amelyeket Európa olyan állhatatosan, olyan hősiesen fejleszt egyes nemzetiségeiben; hogy talán mindaz,
ami ezekben az eszmékben egymással ellenséges viszonyban van, az az orosz nemzetiségben talál majd
kibékülésre.[...] És éppen az új életbe való ezen belépés előtt vált szükségszerűséggé a péteri reform
követőnek kibékülése a népi alapelvvel. Mi most itt nem a szlavofilekről és a nyugatosokról beszélünk. Az
ő házi viszályaik iránt a mi időnk teljesen közömbösen viseltetik. Mi a civilizációnak a népi alapelvvel való
kibéküléséről beszélünk. Úgy érezzük, hogy végre mindkét oldalnak meg kell értenie a másikat, tisztáznia
kell az összes félreértést, amelyekből közöttük olyan hihetetlenül sok halmozódott fel, és ezután
egyetértésben és harmóniában kell elindulniuk az új hatalmas és dicsőséges úton. Egyesülés, mindenáron,
tekintet nélkül az áldozatra és a lehető leggyorsabban – ez a mi legelső gondolatunk, ez a jelszavunk.” (Uo.
35., 36. és 37. o.; kiemelés végig tőlem – S. G.) Ebben a Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij által írt
programban viszontláthatjuk az „igazi szlavofilizmus” szinte mindegyik alaptételét.
294
Nyikolaj Nyikolajevics Sztrahov (1828–1896) részben az „igazi szlavofilizmus” hagyományát folytató
gondolkodó, irodalmi kritikus, publicista. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijjel, majd Grigorjevvel együtt a
Dosztojevszkij a Vremja és Epoha folyóiratok vezető „pocsvennyik” munkatársa, ebben a minőségében
fáradhatatlan polémiát folytatva a Szovremennyik és a Russzkoje Szlovo „nihilizmusa” ellen. Szemlélete
annyiban tért el Dosztojevszkijétől és Grigorjevétől, hogy szinte semmilyen megértést sem mutatott a
„nyugatosság”, illetve a Szovremennyik álláspontja iránt. 1863-ban, a lengyel felkelés alatt, az általa írott
cikk vezetett a Vremja betiltásához.
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aki számos jelentős írást jelentetett meg a Vremja és az Epoha folyóiratok hasábjain.
Sztrahov így jellemezte a Vremja megjelenését hírül adó és programját ismertető írást:
„[...] Nem férhet hozzá kétség, ezt az írást Fjodor Mihajlovics gondosan
átgondolta és átdolgozta, és nyilvánvalóan tartalmaz olyan gondolatokat és
törekvéseket, amelyek egész további tevékenységét jellemezték. [...] Az
irányzat, amelyet képviselt, egyfajta szlavofilizmus volt; ennek
alátámasztására hivatkozhatunk itt a nép és az intelligencia közötti, a péteri
reform által előidézett szakadás elismerésére ebben az írásban, arra a
kijelentésre, hogy nekünk oroszoknak sajátos, öntörvényű fejlődés
rendeltetett, arra a kívánalomra, hogy vissza kell térnünk saját talajunkhoz,
a népi alapelvekhez. De az irodalmi pártjaink gondolkodásmódját ismerő
olvasók könnyen észrevehetik, hogy ez ugyanakkor még nem igazi
szlavofilizmus. Először is, a kiindulási pont nyilvánvalóan más.
Dosztojevszkij alapgondolata abban áll, hogy össze kell békíteni a művelt
osztályokat a néppel, egyesíteni kell őket, miközben sem a művelt
osztályoknak nem kell lemondaniuk műveltségük alapelveiről, sem a
népnek a saját talaját jellemző alapelvekről [pocsvennije nacsala]. Egyfajta
szintézisre van szükség, amely magába foglalná mind a kétféle alapelvet.
Dosztojevszkij a legkevésbé sem kételkedett ezen szintézis
lehetségességében; sőt, még tovább ment: feltételezte, hogy az orosz
népnek olyan szellemi erők adattak, amelyek segítségével megvalósíthatja
az egyetemes szintézist, vagyis megtalálhatja a történeti emberiség életében
felbukkant összes ellentmondás megoldását és összebékítésük módját. Az
orosz nép ezen tulajdonságát és rendeltetését érintő gondolat alkotja a
Puskin-beszéd tartalmát, vagyis Fjodor Mihajlovics élete végéig a
magáénak vallotta.”295
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Nyikolaj Sztrahov: „Воспоминания о Фёдоре Михайловиче Достоевском.” In: F. M. Dosztojevszkij в
воспоминаниях современников. Moszkva, 1990. t. I. 391. o. (először megjelent: 1883.). A jelen Sztrahov
idézetnél is jól látszik az „igazi szlavofilizmus” recepciójának az a sajátossága, hogy lényegesen eltér az a
kép, amelyet ma, a szövegkiadások birtokában alkothatunk magunknak, és az, amelyet pl. az 1855 utáni
korszak szereplői alkottak és alkothattak maguknak az „igazi szlavofilizmusról. Ezt a képet döntően
meghatározta az 1855 utáni korszak „szlavofiljeinek” irodalmi tevékenysége, így pl. igen nagymértékben
Ivan Akszakov Gyeny c. hetilapjáé. Ezen „szlavofil” gondolkodók ebben az időszakban az egymással
praestabilita harmonia-ban lévő egyetemes és történeti elem közül a hangsúly a történetire helyezték.
Sztrahov, ahogy Dosztojevszkij is, Ivan Akszakovot és környezetét (az 1861 utáni időszakról van szó),
valamint az 1840–50-es évek szlavofilizmusát egyaránt a „szlavofil” névvel illette. Az „igazi
szlavofilizmus” ilyen recepciójához nagymértékben hozzájárult az a tény, hogy az „igazi szlavofil” írások
nagy része kéziratban maradt vagy külföldön jelent meg, az „igazi szlavofil” kiadványok (Moszkovszkije
szbornyiki, 1846., 1847. és 1852) kis példányszámúak és periférikusak voltak, az 1840-es években az „igazi
szlavofil” írásoknak otthont adó Moszkvityanyin c. folyóirat példányszáma jóval ezer alatt volt. Valójában a
Sztrahov által fenntebb parafrazált dosztojevszkiji alapgondolatok számos ponton teljesen megegyeznek az
„igazi szlavofilizmus” alaptételeivel; így a művelt osztályok és a nép összebékítésének kérdése, ha némileg
más felvetésben is, központi szerepet játszik az 1840–50-es évek szlavofilizmusában is.
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Sztrahov nyomán nem érdektelen itt megemlíteni egy, Dosztojevszkijt a
„szlavofilektől” élesen megkülönböztető vonást: „[...] Ezen írás figyelemre
méltó vonása még, természetesen, a benne megnyilvánuló eleven
reménység a kitűzött célok elérésének lehetségességét és gyorsaságát
illetően. [...] Míg a szlavofilek, akik feladatukat a maga teljes mélységében
tűzték maguk elé, látták megvalósításának nehézségét is, és minél nagyobb
volt az irodalmi és a társadalmi mozgalom keltette zaj, annál világosabban
látták, hogy hőn óhajtott vágyaik megvalósítását éppen ez a mozgalom tolja
egyre messzebbre, addig Dosztojevszkij, akit magával ragadott az
általánosan uralkodó lelkesültség, nem látta meg ebben a lelkesültségben az
eszménye iránt a legellenségesebben viszonyuló elemeket, bátran emelte
magasba a zászlót és úgy gondolta, hogy ezzel maga után vonhatja a
forrongó tömeget. Ez a forró hitre és reménységre való képesség egészen
halála napjáig megmaradt benne.”296
A „talajosság” kialakulását döntően meghatározó új korszakot a
következőképpen jellemzi Sztrahov: „Hogy megérthessük azt a hangulatot,
amely mindannyiunkat jellemzett és amelynek hatása alatt a Dosztojevszkij
testvérek folyóirata által képviselt vélekedések is kiformálódtak, fel kell
idéznünk, milyen is volt az időszak, mikor mindez történt. Ez az 1861-es év
volt, vagyis a parasztok felszabadításának éve, II. Sándor uralkodásának
legragyogóbb pillanata, az igazi lelkesültség ideje. Úgy tűnt, hogy
Oroszországban feltétlenül új élet kezdődik, valami olyan, ami nem
hasonlít semmire, ami idáig volt; 297 úgy tűnt, valóra válnak és valóra is
válhatnak a legmerészebb és örömtelibb álmok is; könnyű és természetes
volt hinni mindenben, ami jó. Mindenki tudta, hogy a parasztkérdés terén
munkálatok zajlanak és közel járnak befejezésükhöz. [...] Mindenki
türelmetlenül és izgatottan várta a nagy pillanatot. [...] Ezután az örömteli
pillanat után, mint ismeretes, hamar igen nehéz pillanatok következtek;
ugyanazon év végén – a diák-ügy [demonstrációk a Pétervári Egyetemen,
az egyetemet ideiglenesen bezárták, számos résztvevőt száműztek]; a
következő 1862-es évben – a pétervári tüzek; 1863 elején – a lengyel
felkelés. De 1861-ig semmi ilyesmi nem volt és egészen az 1855-ös évtől
kezdve az örömteli lelkesültség minden akadály nélkül növekedett a
társadalomban és az irodalomban. Hét éven keresztül fokozatosan és
megszakítás nélkül egymást követték a különböző könnyítések és
engedélyek, az újítások és átalakítások, és minden kedvezően ment a maga
útján. A cenzúra évről évre engedékenyebb lett és a könyvek, valamint
folyóiratok száma gyorsan nőtt. Ebben az időben kimondták, méghozzá
teljes egészében kimondták azokat a véleményeket és hangulatokat,
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Uo. 392. o.
Itt mindenképpen fontos megemlíteni, hogy Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, ahogy korábban az
„igazi szlavofilizmus” képviselői is, az oroszországi jobbágyrendszert a péteri reform szülöttének tartották
és élesen opponálták. Így Dosztojevszkij a jobbágyrendszer 1861-ben megközdődött felszámolásában újabb
jelét látta annak, hogy Oroszország történelmének péteri korszaka lezárulóban van.
297

108

amelyek az 1855-ig tartó hallgatás időszakában alakultak ki és szilárdultak
meg. A szabad levegőn az általános lelkesültség közepette ezek a
vélemények és hangulatok bátran vágtak neki alapelveik alkalmazásába és
fejlesztésébe; a hosszú idő alatt kialakult megszokás és a cenzúra könnyű
felügyelete mindennek igen tiszteletreméltó és igen vonzó külsőt
kölcsönzött. Ily módon, ez alatt a hét esztendő alatt alakultak ki a mai napig
[1883-ig] is uralmon lévő irányzatok. E jelenségek között az utolsó volt a
Vremja irányzata, amelyet Fjodor Mihajlovics indított útjára. Feltételezése
szerint ez egy teljesen új, sajátos irányzat volt, amely megfelel annak az új
életnek, amely láthatólag kezdődőben volt Oroszországban és amelyre az a
feladat hárult, hogy szükségtelenné tegye vagy meghaladja a nyugatosok és
a szlavofilek korábbi pártjait. Magának az alapgondolatnak a
meghatározatlansága nem riasztotta őt, mivel szilárdan hitt e gondolat
további fejlődésében. De, ami mindennél figyelemreméltóbb, az irodalom
akkori állapotában számos olyan különös vonás volt megfigyelhető,
amelyek feljogosították őt arra a gondolatra, hogy az eddigi irodalmi
áramlatok, a szlavofil és a nyugatos, kimerültek vagy hamarosan
kimerülnek és nemsokára valami új lép a színre. A helyzet az volt, hogy
akkoriban a pártok nem rajzolódtak ki világosan és az egész irodalom
valami egységes egésszé folyt össze. Még mindig előttem van az a
majdhogynem baráti érzület, amely akkoriban az író embereket áthatotta.
Az író emberek, miután csak nemrégen kaptak lehetőséget a megszólalásra
és egy közös őket felügyelő erővel, a valamikor olyannyira félelmetes
cenzúrával kellett szembenézniük, kötelességüknek érezték, hogy óvják és
támogassák egymást. Általános volt a vélekedés, hogy az irodalom egy
olyan közös ügyet szolgál, amely előtt a véleménykülönbségeknek háttérbe
kell szorulniuk. És valóban, mindenki egyaránt a műveltség fejlesztése, a
szólásszabadság, mindenfajta kötelék és megszorítás eltávolítása mellett
volt stb. – vagyis egyszóval, a leginkább forgalomban lévő liberális
alapelvekért, amelyeket teljesen elvontan értelmeztek, úgyhogy a
legkülönfélébb és legellentmondóbb törekvések is beletartoztak.”298
A Vremja szerkesztőségében a „szlavofilizmushoz” való viszony élénk viták tárgya
volt Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij , Apollon Grigorjev és Sztrahov között. Erről
Sztrahov, aki a legnagyobb affinitást mutatta a 40–50-es évek „szlavofilizmusa” iránt, így
írt: [...] „A szlavofilekhez való viszonyunk a következő volt. Apollon Grigorjev mindig a
legnagyobb tisztelet hangján írt és beszélt róluk. Tőle tanultuk meg ezt a tiszteletet, amire
nem tehettünk volna szert a róluk mindig a gúny és megvetés hangján beszélő pétervári
irodalomból. [...] Fjodor Mihajlovics, bár akkoriban szinte egyáltalán nem ismerte a
szlavofileket, nem kívánt ellentmondani Grigorjevnek. [...] Tudatosan indult el először
Apollon Grigorjev, majd a szlavofilek felé. Gondolkodásának gyorsaságából és
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Uo. 395–397. o.
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rugalmasságából következően ezeket a vélekedéseket könnyen megértette egészen
legvégső alapjaikat tekintve is; de a leglényegesebb itt az volt, hogy már ő saját maga is, a
néphez való közelebb kerülés és a gondolkodásmódjában lezajlott belső fordulat hatása
alatt kialakult meggyőződését tekintve, öntudatlan szlavofil volt. [...] Fjodor Mihajlovics
egy egész sor teljesen szlavofil nézetet és szimpátiát alakított ki magában és ezekkel
lépett ki az irodalomba, kezdetben nem is érzékelve a már régóta létező irodalmi párthoz
való hasonlóságát, de később egyenesen és nyíltan csatlakozott hozzá”.
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„A

pocsvennyicsesztvo egy ideig [a szlavofilizmustól] elkülönülten létezett, aminek két oka
volt: először is, önálló szeretett volna lenni és hitt a saját erejében; másodszor, szerette
volna gondolatait minél sikeresebben elterjeszteni az olvasóközönség körében, szeretett
volna érdeklődést kelteni, szerette volna elkerülni az összeütközést a közönség
előítéleteivel. A Dosztojevszkij testvérek nagy erőfeszítéseket tettek, hogy folyóiratuk
érdekes legyen és minél többen olvassák. [...] A folyóirat számára bizonyos mértékig
kellemetlenséget jelentettek a szlavofilizmusra történő éles hivatkozások.” 300 Ezzel
kapcsolatban Sztrahov is idézi azokat a megjegyzéseket, amelyeket Fjodor Mihajlovics
Dosztojevszkij saját, Apollon Grigorjevről szóló visszaemlékezéseihez fűzött. „Apollon
Grigorjev meglehetősen gyakran emlegette a «Vremja»-ban Homjakov, Kirejevszkij
nevét, és mindig úgy emlegette, ahogyan akarta, mivel maga a «Vremja» szerkesztősége
is ugyanígy érzett. De a baj az volt, hogy gyakran ügyetlenül beszélt róluk, mivel
motiválatlanul emlegette őket. Az olvasók nagy tömege akkoriban teljesen más irányba
orientálódott, Homjakovról és Kirejevszkijről csupán annyit tudott, hogy ők retrográdok,
bár sohasem olvasta őket. Meg kellett őket ismertetni az olvasókkal, de ügyesen,
fokozatosan, inkább szellemüket és eszméiket elfogadtatva, mintsem hangos és
motiválatlan dicséretekkel tönkretenni őket arra az időre. Éppen ezért egy akkori
progresszista, amikor a folyóiratszám kinyitása után azonnal beleütközött «a nagy
gondolkodó Homjakov, Kirejevszkij, Fjodor atya
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» szavakba, olvasatlanul és

megvetéssel csukta be a folyóiratot, Grigorjevet pedig eszementnek nevezte és nevet
rajta.”302
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Uo. 401-402. o.
Uo. 404. és 405. o.
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Alekszandr Matvejevics Buharevről (1824–1871) van szó.
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Uo. 407. o. és F. M. Dosztojevszkij: Polnoje szobranyije csocsinyenyij. t. 20. 134. o. (Kiemelés az
eredetiben.)
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7.11 A „Vremja” betiltása az „igazi szlavofilizmus” kulturológiai alaptételeinek
elismétlése miatt az 1863-as lengyel–orosz háború idején
Bár a Vremja kezdetben igen sikeres volt (üzleti vonatkozásban is) és a legnagyobb
befolyással rendelkező Szovremennyik méltó vetélytársának bizonyult, betiltásának
körülményei

jól

példázzák,

hogy

a

„pocsvennyikek”

által

képviselt

sajátos

„szlavofilizmus” rendkívül messze állt a „társadalom” (és az állam képviselői, ez utóbbi
az előbbi részét képezi), a művelt közönség döntő részének felfogásától és ízlésétől, és
szinte teljesen érthetetlen maradt ezen „társadalom” számára. Az 1863-as lengyel felkelés
alatt Sztrahov Rokovoj voprosz (Sorsdöntő kérdés) címen egy rövid írást jelentetett meg a
Vremja-ban,

303

amelyben

a

„lengyelkérdést”,

hasonlóan

a

40–50-es

évek

szlavofilizmusához, de akár Ivan Akszakov vagy Jurij Szamarin 1855–61 utáni,
publicisztikai írásaikban megnyilvánult felfogásához is, két eltérő, különböző
alapelvekkel rendelkező „műveltség”, „civilizáció” konfliktusaként szemlélte. A katkovi
Moszkovszkije Vedomosztyi-ban megjelent rövid támadó cikk nyomán Sztrahov írása a
Vremja betiltásához vezetett, mivel Sztrahov írásából a cenzúra, ahogy a szélesebb
olvasóközönség is, Oroszország rágalmazását vélte kiolvasni, miszerint Oroszország és
Lengyelország konfliktusában Oroszország nyugati határterületein a civilizáció
terjesztőjeként fellépő Lengyelország küzd a barbár Oroszországgal, a konfliktus lényege
a civilizációnak a barbársággal folytatott küzdelmében áll.304 Hogy mennyire érthetetlen
volt a „pocsvennyikek” és a „szlavofilek” szűk körén kívül az európai, a „germán–
román” „műveltségtől” („civilizációtól”, „kultúrától”) eltérő, öntörvényű „műveltség”
gondolata, mi sem példázza jobban, hogy a Párizsban megjelenő Revue des deux Mondes
nem sokkal később egyetértőleg és Oroszország-ellenes éllel teljes egészében leközölte
Sztrahov cikkét (Sztrahov szerint pontos fordításban), mivel azt olvasta ki belőle, hogy
„az oroszok mindenütt a barbárságot és a kommunizmust terjesztik”.305
Nem lehet véletlen, hogy pontosan ugyanilyen módon érti félre Sztrahov írását egy
Ivan Akszakovról szóló modern amerikai monográfia szerzője is.306
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A Rokovoj voprosz megtalálható: Nyikolaj Sztrahov: Borba sz Zapadom v nasej lityerature. kn. 2. Kijev,
(újranyomva: The Hague, 1969) 91–105. o. (eredetileg: Vremja, 1863. április)
304
A Moszkovszkije Vedomosztyi-ban „Peterszon” aláírással megjelent cikket teljes egészében idézi
Sztrahov: Voszpominanyija o Fjodore Mihajlovicse Dosztojevszkom. In: F. M. Dosztojevszkij v
voszpominanyijah szovremennyikov. Moszkva, 1990., 449–450. o. illetve megtalálható még: F. M.
Dosztojevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Leningrád, t. 20., 97–98. o.
305
Nyikolaj Sztrahov: op. cit. 458. o.
306
Vö. Stephen Lukashevich: Ivan Aksakov, 1823-1886. A Study in Russian Thought and Politics.
Cambridge, Mass., 1965. 84–85. o.
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A „pocsvennyikek” részéről keletkezett számos magyarázkodó levél, írás között
fontos helyet foglal el a Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij tollából származó, a SzanktPetyerburgszkije Vedomosztyiba szánt, de cenzurális okokból meg nem jelent írás. Benne
a következő, a „pocsvennyicsesztvo” álláspontját összegző sorok olvashatók:
„És mi az, amit teljes három éven át hirdettünk folyóiratunkban? [...] Azt, hogy [...]
nekünk megvannak a saját alapelemeink, saját alapelveink, népi alapelveink, amelyeknek
önállóságra és önfejlődésre van szükségük. Azt, hogy az orosz föld kimondja saját új
szavát, és hogy ez az új szó, talán az egyetemes emberi civilizáció új szava lesz és az
egész szláv világ civilizációját kifejezésre juttatja. [...] Népi civilizációnk alapelemeiben
mindig is a zemscsina jeleit láttuk, míg az európai civilizációéban – az arisztokratizmusét
és a kizárólagosságét. Sőt mi több, elismerjük, hogy mi, vagyis az összes európai módra
civilizált orosz, elszakadtunk a talajtól, orosz érzékünket olyannyira elveszítettük, hogy
nem hiszünk tulajdon sajátosságainkban, és rabszolgaként arcra borulunk a péteri
hollandia

előtt,

nevetünk

a

„népi

alapelvek”

kifejezésen,

retrográdságnak,

miszticizmusnak tartjuk”.307
7.2. Dosztojevszkij és Ivan Akszakov
Különösen tanulságos párhuzamba állítani Dosztojevszkij 1861 utáni tevékenységét
Ivan Akszakovéval, aki nemcsak gondolatilag, hanem személyesen is közvetlenül
307

F. M. Dosztojevszkij: Otvet redakcii Vremenyi na napagyenyije Moszkovszkih vedomosztyej. In: F. M.
Dosztojevszkij: Polnoje szobranyije csocsinyenyij. Leningrád, t. 20. 98–99. o. (Kiemelés tőlem – S. G.)
Dosztojevszkij ezen rövid, először a szerző halála után, 1883-ban megjelent írásában koncentráltan
fogalmazódik meg a dosztojevszkiji (és az „igazi szlavofil") világlátás egyik alappilére, a még csak
alapelveiben lézező oroszországi, és a már kibontakozott, teljes alakot létrehozott európai műveltség
(kultúra, civilizáció; ebben a szóhasználatban ezek szinonimák) ellentéte. Sztrahov ominózus írása már a
címében is polémiát jelentett Katkovval (a „pocsvennyikek, a Vremja és az Epoha egyik fő eszmei
ellenfelével), az 1855 (1861) utáni korszak egyik legnagyobb hatású irodalmi, ideológiai és politikai
személyiségével, a Russzkij Vesztnyik és a Moszkovszkije Vedomosztyi kiadójával, aki A lengyel kérdés
címen jelentetett meg programadó cikket a Russzkij Vesztnyikben. Hogy az amúgy ekkor már „reakciós”
Katkovtól mennyire távol állt az önálló orosz „műveltség” utópikus gondolata, jól példázza a témában a
Russzkij Vesztnyikben két hónappal később megjelentetett írása, amelyben a Sztrahov-féle cikk új elemzését
adja. Itt már tompábbak a Vremja elleni vádak (Sztrahov magyarázkodó magánlevele nyomán),
alapgondolatának diametriálisan ellentétes volta itt is szembeötlő: Katkov „egyetemes” civilizációról beszél,
amely összeköti és egyesíti az összes népet, és Oroszországot, mint „Európa” egyik „leggyökeresebb erejét”
említi. (Ld. F. M. Dosztojevszkij: Polnoje szobranyije csocsinyenyij. Leningrád, t. 20. 317. o.)
Dosztojevszkij így folytatta az említett írásában a gondolatmenetet (szavait Peterszonnak címezve): „Ön
maga is áhitatos tisztelettel tekint a lengyel civilizációra, [...] féltékeny rá, irigykedve figyeli. Ön
megsértődött. „Mi is, úgymond, műveltek vagyunk”... És miért sértődött meg Ön? Pontosan azért, mivel Ön
az európai civilizációna kívül még soha csak elképzelni sem tudta más mércéjét az orosz értékességnek és
fejlődésnek [...]. Ön ezen kívül másfélét nem ismer el” (Uo. 99. o.)
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kapcsolódott a 40–50-es évek „klasszikus szlavofilizmusához”, a 40–50-es években részt
vett, bár némi fenntartással, a moszkvai „igazi szlavofil” kör tevékenységében.
Tevékenysége azonban igazi jelentőségre az 1861 utáni időszakban tett szert. A hetente
megjelenő Gyeny (1861–65), a napilap Moszkva (1867–68), majd a hetente, később
kéthetente megjelenő Rusz (1880–86) egyedülálló fórumot biztosított számára, ezen
kiadványoknak Ivan Akszakov publicisztikai tevékenysége adott jelentőséget. A korabeli
olvasóközönség szemében a Gyeny a „szlavofilizmus” orgánumának számított, Ivan
Akszakov (és a Gyeny-ben publikáló más szerzők) nevével szorosan összefonódott a
„szlavofilizmus” kifejezés. Ivan Akszakov magát az „igazi szlavofilizmus” eszmei
örökösének gondolta. A szélesebb nagyközönség éppen Ivan Akszakov tevékenységén
keresztül és interpretációjában ismerte meg bizonyos mértékig a 40–50-es évek
„klasszikus szlavofilizmusát”. A szélesebb körben korábban teljesen ismeretlen
„szlavofilizmus” (amely az irodalmi élet egy szűk körén kívül csupán a cenzúra és a III.
Ügyosztály köreiben volt ismert) Gyeny hasábjain lépett ki az irodalmi szalonok,
kéziratok és kispéldányszámú gyűjteményes kötetek és folyóiratok világából a szélesebb
nagyközönség elé. Mintegy Ivan Akszakovra hárult az a feladat, hogy a Krími háború
utáni új, szabadabb légkörű korszakban (amely a korábbi időszakkal ellentétben
széleskörű publicisztikai tevékenységet tett lehetővé) az új korszak napi történéseire
alkalmazva lefordítsa a 40–50-es évek „klasszikus szlavofilizmusának” alaptéziseit a
szélesebb közönség számára. Ugyanakkor ebben a fordításban egy belső ellentmondás is
rejlik, ugyanis a 40–50-es évek szlavofilizmusa a maga tiszta formájában nem vethető alá
ilyen fordításnak, nem terjeszthető és propagálható, mert ezzel megszűnne azonosnak
lenni önmagával, így a szlavofilizmus képviselői maguk is, saját szóhasználatukkal élve,
„párttá”, a véletlenszerűség és az esetlegesség, az önkény és az erőszak hordozóivá
lennének ezzel. A Gyeny megindításával kapcsolatban erőteljes kételyének adott hangot a
40–50-es évek szlavofilizmusának jelentős képviselője, Jurij Szamarin, aki bár az eszmék
embere volt és figyelmét elsősorban az ideálisra irányította, de nem riadt vissza a
gyakorlati cselekvéstől sem, és jelentős szerepet játszott a szlavofilek által a péteri
korszak egyik legnegatívabb intézményének tartott jobbágyság megszüntetésében, mint a
reform egyik előkészítője, majd a végrehajtásban is tevékenyen közreműködött. Egyik
levelében, nem sokkal a Gyeny 308 megindítása előtt, így írt Ivan Akszakovnak: „Egy
308

A Gyeny hetilapként jelent meg. Az „igazi szlavofilzmus” paradox helyzetét az új korszakban jól
példázza, hogy a lapban nagyjelentőségű filozófiai tanulmány jelent meg heti bontásban több részre osztva
(Ivan Akszakov: O vzaimnom otnosenyii naroda, goszudarsztva i obscsesztva.” In: Ivan Akszakov:
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ú j s á g kiadása valahogy nem felel meg irodalmi rendeltetésünknek és nem harmonizál
vele. Először is, egy újságnak, sokkal inkább, mint bármilyen más kiadványnak, arra van
szüksége, hogy sikeres legyen. [...] Erre nemcsak hogy nem számíthatunk, hanem
határozottan tudjuk, hogy nem így lesz. Másodszor, [...] egy ú j s á g nem alkalmas arra,
hogy megfelelő eszközül szolgáljon az alapelvek felvetése, meghatározása és fejlesztése
számára; egy újság feladata: a jelenkor megvilágítása a már ismert vagy elismert
alapelvek szempontjából. A mi alapelveink szinte senki által nem ismertek és határozott
visszautasítással találkoztak. A mi gondolataink úgy viszonyulnak a mostani, levegőben
keringő fogalmakhoz, hogy mindegyik kérdést illetően az ábécétől kell kezdenünk.
Máskülönben nem csak hogy nem fognak velünk egyetérteni, hanem egyszerűen nem
értenek meg minket. A negyvenes évek és a hatvanas évek között hatalmas különbség van.
Az akkori időkben tevékenykedett ellenfeleinkkel, ha ellentétes pólusokon is álltunk, de
egy szinten;

beszélhettünk,

értettük

egymást.

Ma

viszont,

a Belinszkij,

az

Otyecsesztvennije Zapiszki, a Szovremennyik stb. által felnevelt nemzedék számára a mi
közegünk egyáltalán nem létezik.” 309 A Gyeny tevékenységében megmutatkozó sajátos
publicisztikai „párttá” válás jól mutatta, hogy Ivan Akszakov és néhány eszmetársa
munkásságában a „klasszikus szlavofilizmusban” praestabilita harmonia-ban lévő
univerzális és helyi történeti-etnográfiai alapelem közül az univerzális egyre inkább a
háttérbe szorult. Míg a „klasszikus szlavofilizmusban” az etnográfiai, történeti elem,
különösen az obscsina, a szlávok eredeti társadalmi szerveződési formája (elsősorban
ideális elvként tekintve) szinte semmilyen helyi, esetleges, véletlenszerű, történeti
tulajdonsággal nem rendelkezett, és univerzalitásán kívül (vagyis, paradox módon,
eszerint az obscsinának nincsen semmilyen külső meghatározása, vagyis az orosz nép
sajátossága az, hogy nincsen sajátossága) szinte semmilyen más meghatározása nem volt.
Az orosz nép nem egy partikuláris nép, mint a német, francia stb. (illetve csak annyiban,
hogy más, „valódi”, kizárólagos nemzeti meghatározottságú népek veszik körül), nincsen
benne semmilyen külső, esetleges és véletlenszerű, hanem maga az univerzalitás, az

Szlavjanofilsztvo i zapadnyicsesztvo. Szobranyije szocsinyenyij. t. 2. Moszkva, 1886., 26–59. o. (Gyeny,
1862. március 3., 10., 17. и 24.). Ehhez talán hozzájárulhatott az a külső körülmény is, hogy a lap nem
indíthatott politikai rovatot, ellentétben pl. a Russzkij Vesztnyikkel.
309
Jurij Szamarin 1861. április 22-i keltezésű levele Ivan Akszakovnak. Idézi Cimbajev N. I.: I. Sz.
Akszakov v poreformennoj zsiznyi Rosszii. Moszkva, 1978., 90. o. Az idézett Szamarin levélben jól látszik
az a Sztrahov által fentebb kiemelt pesszimizmus, ami élesen megkülönbözteti az 1840–50-es évek
szlavofilizmusát Dosztojevszkij világlátásától.
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emberiség, mondta Konsztantyin Akszakov.310 Az obscsinai szerveződés univerzalitását
jól mutatja, hogy a „szobornoszty” kategóriájával jellemezhető közösség, vagyis az
egyetemes kereszténység, a pravoszlávia, amely tehát így végképp nem ismer semmilyen
helyit, esetlegeset és etnográfiailag meghatározottat, mintegy az obscsina (más
szóhasználatban, egész Oroszországra értve: Zemlja, zemscsina, zemsztvo) tükörképét
alkotja, attól teljesen elválaszthatatlan. A „klasszikus szlavofilizmus” képviselői, bár
műveikben általában jelentős történeti anyagot vonultattak fel, következtetéseiket
sohasem empirikus-szociológiai-történeti módon vonták le, az empirikus-történeti anyag
csupán

illusztrációul,

egyfajta

hordozó

eszközül

szolgált

műveikben.

Ezzel

összefüggésben keletkezhetett az a látszat mindazokban, akik kevés jelentőséget
tulajdonítottak

a

metodológiájának,

„klasszikus
hogy

a

szlavofilizmus”
„klasszikus

„idealista”

szlavofilizmus”

világlátásának
képviselői

és

alapvető

következtetéseiket az empirikus-történeti-etnográfiai elemek esetlegességétől teszik
függővé, illetve, hogy ezek az elemek az elsődlegesek a „szlavofilek” eszmei
konstrukciójában. Ivan Akszakov 1861 utáni munkásságában, amelyből már néha
hiányzik a történetfilozófiai-metafizikai horizont, bár Ivan Akszakov megőrizte a 40–50es évek szlavofilizmusának terminológiáját és néhány alapvető tételét, ugyanígy háttérbe
szorul néha és szinte eltűnik az univerzalisztikus elem a helyi, etnográfiai, „nacionális”
elem előtérbe kerülése mellett.
Első látásra meglepőnek tűnhet az a kritikai él, amellyel Fjodor Mihajlovics
Dosztojevszkij a Gyeny és Ivan Akszakov tevékenységét érintő, a Vremja-ban megjelent
írásaiban találkozhatunk, hiszen Ivan Akszakov a Gyeny legelső számában megjelent,
1861. október 14-i keltezésű írásában, amely egész 1861 utáni irodalmi munkásságának
alaphangját megadta és amelynek gondolatait számos későbbi írásában fejtette ki további
aspektusokból,

a

dosztojevszkiji

írásokban

szereplő

megállapításokhoz

és

konstrukciókhoz némileg hasonlóakat találhatunk. Ezek között az egyik legfontosabb a
Nagy Péter utáni korszak bizonyos mértékig új aspektusból való szemlélete a „klasszikus
szlavofilizmushoz” képest, az „igazi szlavofilizmusban” is meglévő gondolatok eltérő
hangsúlyokkal való kifejtése. Ez az új aspektus a péteri korszak egyfajta újszerű,
hangsúlyosabb, sajátos igazolásában áll. „A bölcs Isteni műben, a történelem általános
ökonómiájában az általunk átélt megpróbáltatásoknak [megpróbáltatásokon Ivan
Akszakov itt az egész Nagy Péter utáni korszakot érti] el kell foglalniuk az őket megillető

310

Ld. K. Sz. Akszakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. t. I. Szocsinyenyija isztoricseszkije. Moszkva,
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törvényes helyet, jó termést kell hozniuk, és ki tudja, maga ez a kínzó szakadás [a „nép”
és a péteri reform nyomán létrejött „társadalom” közti szakadásról van szó] számunkra
talán menekvést hozó és szükséges volt. [...] Gyenge, bizonytalan az a népiség, amely
nincs öntudattal felfegyverkezve és csupán a lét közvetlenségére támaszkodik. Minél
szélesebbek és mentesebbek az egyoldalúságtól a népi alapelvek, annál nehezebb teljesen
megfelelően kifejezésre juttatni őket a földön és annál szükségesebb a tudat teljessége az
életben történő helyes és arányos kifejezésre juttatásuk érdekében. Úgy tűnik, a
Gondviselés úgy látta jónak, hogy Oroszországot, és nem csupán Oroszországot, hanem
az összes szláv népet is a fejlődés ezen sajátos, szigorú útján vezesse, amelyen, a filozófia
nyelvén szólva, az analízis újra visszavezeti a népeket az élet szintéziséhez [...]. Egyetlen
szláv nép sem mentesült ettől a megpróbáltatástól, [...] nagyobbik részük újjászületett
vagy újjászületőben van a z ö n t u d a t n e h é z é s h a t a l m a s t e t t e á l t a l .
Hihetetlen dolog! Már-már úgy tűnt, hogy eltűnt a nép, maga is elfelejtkezett saját
létezéséről – és íme, a tudós kutató katedrája életre kelti és gondolat napsugarától a
félholt holttest feléled. Úgy véljük, hogy a Szláv törzsek nem nyugszanak meg, a Szláv
világ káosza káosz marad mindaddig, amíg a feléledt öntudat ereje nem dolgozza ki az
élet a Szláv népiség sajátos, belső követelményeinek többé vagy kevésbé megfelelő
formáit. Az élet ugyanilyen megpróbáltatására, ugyanilyen szellemi tettre hivatott
Oroszország is. Nálunk is gyötrelmes, hosszú folyamat árán küzdöttük ki az öntudatunkat,
és nem hiába éltek és dolgoztak érte az Orosz gondolat munkásai: a Kirejevszkijek,
Homjakov és Konsztantyin Akszakov. Az általuk kiküzdött, megállapított és kifejezett
nézőpont [...] fordulópontot jelent az Orosz műveltség történetében [...]. Így tehát, most
[az 1861-es jobbágyreform után] két jelenség áll előttünk, amelyek jövőbeli fejlődésünk
leglényegibb feltételét jelentik: egyfelől – a százötven éves időszak terméke, népi
alapelveink kimunkált tudata, amely ugyanakkor még csupán az élettől elszakadt, elvont
szférában található meg; másfelől, mintegy megfelelésben a gondolat ezen mozgásával –
magának a népi életnek a mozgása és feléledése, amelyet Február 19-e [a
jobbágyrendszer megszüntetését kihirdető manifesztum dátuma] nagy ügye hívott életre.
Mindkét elszakított fél egymás irányában mozog, és csak összeolvadásuk állíthatja helyre
a társadalmi organizmus azon egységét és teljességét, amely nélkül nem lehetséges az
össznépi élet semmilyen helyes működése.”311
1889., 597. o.
311
Ivan Akszakov: Visszatérés a népi élethez az öntudat útján (a cím az 1886-os kiadás szerkesztőitől
származik), Gyeny, 1861. október 15. (I. Akszakov: Szlavjanofilsztvo i zapadnyicsesztvo. Szobranyije
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A péteri-pétervári korszak sajátos igazolását láthatjuk a következő sorokban is: „Nem
tagadjuk azt a menekvést jelentő hatást, amellyel a történelmünk pétervári korszaka
rendelkezett és rendelkezik Oroszország belső fejlődését illetően. Maga a külső
tevékenység elvonása a birodalom szélső részére lehetőséget adott, hogy népi öntudatunk
megérjen és kimunkálódjon. Azon nemzeti kizárólagosság tagadásának útján, amely
részben nem hiányzott történelmi fejlődésünkből, eljutottunk népi alapelveink és
egyetemes emberi jelentőségük tudatos értékeléséhez; de amint ez a tudat átmegy az
életbe – Pétervár történelmi szerepe magától befejeződik.”312
„Most nincs szándékunkban Moszkva jelentőségéről beszélni és arról a jótéteményről,
amellyel Pétervár szolgált számára azzal, hogy magához, a felszínre vonta teljes külső
történelmünket az elmúlt százötven év folyamán. Annál szabadabban mehetett végbe
Moszkvában a hazai öntudat munkája, és annál szabadabban tisztulhatott meg minden
történelmi esetlegességtől és mindenfajta kizárólagosságtól – az Orosz gondolat.”313 Ivan
Akszakov felfogásában ez a „minden történelmi esetlegességtől és mindenfajta
kizárólagosságtól megtisztult gondolat” a 40–50-es évek szlavofilizmusát jelenti. Eszerint
az orosz történelem péteri-pétervári korszakának (valamint a „társadalomnak”) a
jelentősége abban áll, hogy benne létrejöhetett a 40–50-es évek „igazi szlavofilizmusa”.
A péteri korszak ezen értékeléséből következett Ivan Akszakov „obscsesztvo”
(„társadalom”) teóriája is, amely az oly sokat emlegetett, leíró értelemben használt
„társadalom” (a péteri reform nyomán kialakult európai műveltségű felső réteg, nagyjából
a személyes és örökletes nemesség köre, a 14 rangosztály valamelyikébe tartozók, a
reformtól nem érintett néppel szembeállítva) létének egyfajta igazolását célozta és a
Krími háború után megkezdődő reformokkal beköszöntött új korszakban betöltendő
újfajta, döntő fontosságú szerepét fejezte ki, ami természetesen előfeltételezte ezen,
különben rendkívül pejoratív értelmű „társadalom” teljes tudati átváltozását is. Ez utóbbi

szocsinyenyij. t. 2. Moszkva, 1886., 5–6. és 7. o. Ez a programadó írás a Gyeny legelső számában jelent meg.
Benne ugyanazt a „kulturológiai” szembeállítást láthatjuk, mint Dosztojevszkijnél vagy az 1840–50-es évek
szlavofilizmusánál; ugyanazt az igényt egy új, csak Oroszországban (a „Szlávságban”) meglévő alapelvekre
épülő civilizáció kimunkálására: „a feléledt öntudat ereje” kidolgozza „az élet a Szláv népiség sajátos,
belső követelményeinek többé vagy kevésbé megfelelő formáit”. Mindez szorosan összefügg a „népi
alapelveink kimunkált tudata” és a „népi élet” összeolvadásával, ami a „nép” és a „társadalom”
összeovadásának sajátos megfogalmazása.
312
Pétervár vagy Kijev? (a cím az 1886-os kiadás szerkesztőitől származik), Gyeny, 1862. (I. Akszakov:
Szlavjanofilsztvo i zapadnyicsesztvo. Szobranyije szocsinyenyij. t. 2. Moszkva, 1886., 79. o.)
313
Pétervár vagy Moszkva, Gyeny, 1862. (I. Akszakov: Szlavjanofilsztvo i zapadnyicsesztvo. Szobranyije
szocsinyenyij. t. 2. Moszkva, 1886., 71. o.
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transzformáció előidézése egyben Ivan Akszakov sajátos publicisztikai „párt”-programját
is jelentette.
„Moszkvára [vagyis a 40–50-es évek moszkvai szlavofil köre által kimunkált
gondolatkörre] vár az a nagy tett, hogy a gondolat és a tudat útján meghódítsa azt, amit az
élet elvesztett, és életre keltse az orosz népiséget a néptől elszakadt társadalomban.” – írta
Ivan Akszakov 1862-ben. 314 Jól látható, hogy Dosztojevszkij 1860-as évek elejére
kialakult szemlélete, amelyet kisebb hangsúlyeltolódásokkal egész későbbi irodalmi
pályáján megőrzött, néhány rokon vonást mutat Ivan Akszakov 1861 utáni felfogásával.
Mindketten hangsúlyozták, az „igazi szlavofilizmussal” összhangban a „népi alapelv”
döntő jelentőségét, némileg hasonlóan ítélték meg az Oroszországban a péteri reform
nyomán kialakult helyzetet, a néptől elszakadt „társadalom” kialakulását mindketten az
orosz történelem legalapvetőbb tényének tartották és egyúttal mégis mindketten önálló
létjogosultságot,

nélkülözhetetlenséget

tulajdonítottak

ennek

a

„társadalomnak”,

mindkettejük írásait áthatja egyfajta hit és bizakodás az orosz történelem új, népi
korszakában, amely azután köszönt majd be, hogy ez az európai műveltségű és néptől
elszakadt „társadalom” elsajátítja a „népi alapelvet” (és ennek a folyamatnak talán az
1861-es jobbágyreform volt az előhírnöke). Ez a hasonlóság számos kisebb jelentőségű
téma esetében is szembeötlő, így jól látható például mindkettejük erőteljes
„rendiségellenességében”,

315

az

oroszországi

egyházszakadás

jelentőségének

hangsúlyozásában (ez a 40–50-es évek szlavofilizmusában nem játszott lényegi szerepet,
bár érvként néha felbukkant), a felfogásukban a „néphez” sorolt városi kereskedőrétegnek,

314

Pétervár és Moszkva, id. kiad. 71. o.
Nem érdektelen itt megjegyezni, Dosztojevszkij és Ivan Akszakov vagy pl. Ju. Szamarin álláspontja
ebben az időszakban következetesen rendiségellenes volt a semmilyen tagolódást nem tűrő ideális
társadalomszerveződésről alkotott előfeltevéseikből kiindulóan (obscsina-elv, „szobornoszty”), ami
elsősorban a nemesség privilégiumai ellen irányult, míg pl. a „liberálisnak” nevezett Csicserin vagy Kavelin
ebben az időben a nemesség bizonyos privilégiumai mellett állt ki, Katkovról nem is beszélve. Hasonló
álláspontról folytatott ebben a kérdésben polémiát Rosztyiszlav Fagyejevvel Dosztojevszkij az Író naplója
lapjain (és a jegyzetfüzeteiben), valamint Ju. Szamarin a Forradalmi konzervativizmus első részében (Ju.
Szamarin: Piszmo k R. Fagyejevu po povodu jego knyigi Russzkoje obscsesztvo v nasztojascsem i
buduscsem (csem na bity). In: Revoljucionnij konszervatyizm. Berlin, 1875. 1–75. o.). Ebben az időszakban
Ivan Akszakov egyik ismert cikkében így írt a Gyenyben: „Így, a nemesség, meggyőződve arról, hogy a
jobbágyi függőség eltörlése elkerülhetetlenül logikusan vezet el az összes, a rendeket mesterségesen
elválasztó korlát eltörléséhez, hogy a megmaradó nemesi előjogok kiterjesztése a többi rendre teljes
mértékben szükségszerű, kötelességének érzi, hogy kifejezze a kormány számára a következő egyöntetű és
határozott óhaját: a nemesség kapjon engedélyt, hogy ünnepélyesen, egész Oroszország előtt végrehajthassa
azt a hatalmas aktust, amellyel megsemmisíti önmagát, mint rendet; a nemesi előjogokat alakítsák át és
terjesszék ki Oroszország összes rendjére". (Gyeny, 1862. január 6.)
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a „kupecsesztvo”-nak szentelt nagyobb figyelemben. Ez természetesen vonta maga után,
hogy nagyjából megegyeztek eszmei ellenfeleik is: a „nihilizmus”, a Szovremennyik, a
Russzkoje Szlovo egyfelől, Mihail Katkov másfelől, továbbá egyformán távol álltak a
„nyugatos” „liberalizmus” olyan képviselőitől, mint például Borisz Csicserin vagy
Konsztantyin Kavelin.
Mégis,

mindezen

hasonlóságok

ellenére,

Dosztojevszkij

írásaiból

erőteljes

idegenkedés érezhető ki Ivan Akszakov és a Gyeny iránt, illetve Ivan Akszakov is sokszor
értetlenül állt a Vremja-ban megjelenő gondolatokkal szemben, amint az a Vremja
betiltását előidéző Sztrahov írás kapcsán a szerzővel folytatott levélváltásából kitűnik.316
Ennek okát elsősorban abban találhatjuk meg, hogy Ivan Akszakov, paradox módon,
magát, illetve a hozzá közelálló gondolkodókat nem sorolta a „társadalomhoz”, magát
nem tartotta a péteri korszak termékének, kívülállóként, egy sajátos, vélt arkhimédeszi
pontról tekintett erre a „társadalomra”. Ez különösen szembeötlően mutatkozott a péteri
korszak egész „műveltségének”, irodalmának szinte teljes elutasításában, vagy legalábbis
számos vonatkozásban igen negatív megítélésében. „Nálunk a fejlődés [a „szellem”
fejlődéséről van szó] nagyrészt elszegényedést és gyengülést jelent, nálunk a teljes alkotó
erő a fejletlenségben összpontosul, és fejlődve, gyengül és szegényedik. Nyilvánvaló,
hogy minden rossz a fejlődés helytelenségében, természetellenességében keresendő és ez
a rossz nálunk mindent áthat, ami az elsődleges egyszerű népi formáción kívül
található.”317 Vagyis Ivan Akszakov szerint minden hamis, ami az öntudatlan népi életen
316

A levelet idézi: V. Sz. Nyecsajeva: Zsurnal M. M. i F. M. Dosztojevszkij „Vremja”, 1861–1863.
Moszkva, 1972. 307. o.
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„Álnépiség a hatvanas évek irodalmában” (O lzsenarodnosztyi v lityerature 60-h godov; a cím az 1886os kiadás szerkesztőitől származik), Gyeny, 1862. dec. 2. In: I. Akszakov: Szlavjanofilsztvo i
zapadnyicsesztvo. Szobranyije szocsinyenyij. t. 2. Moszkva, 1886., 71. o. Ivan Akszakov így írt még a
Gyeny legelső számának (1861. október 15.) vezércikkében, ami kiváltotta Dosztojevszkij rosszallását a
Teoretikusok két tábora c. egyik legjelentősebb pocsvennyik írásában (Vremja, 1862. 2. szám): „És mi
egész lelkünkkel, teljes szívünkkel, [...] örömteli reménnyel üdvözöljük az Orosz Föld [Zemlja] fiatal, friss
hajtásait, az ébredő népi élet első lépéseit! Számunkra a mai valóságban csupán egyvalami valóságos – a
népi szellem felemelkedése, a felébredt, feléledt, jobb kedvre derült nép. 1861. február 19-ével új
időszámítás kezdődik az orosz történelemben... A népi talajon kívül nincs semmilyen alap, a népin kívül
nincsen semmi reális, eleven életet adó, és minden jószándékú gondolat, intézmény, amely nem kapcsolódik
gyökereivel a történelmi népi talajhoz, vagy nem abból nőtt ki organikusan, nem hoz semmilyen termést és
értéktelen kacattá válik.[...] És mennyi hazugságot halmoztunk fel a népünktől való elszakadásunk másfél
évszázados időszakában!.. [...] Csak a szakítás után jelenik meg nálunk a hazugság: az élet elveszti
teljességét, organikus ereje a belsejébe húzódik, a nép mély földalatti rétegébe, és a föld egész felülete
valószerűtlen kísértetekkel népesül be és valószerűtlen él."
Ivan Akszakov álláspontját jól jellemzi, hogy bár a péteri (pétervári) korszak alapvető tényének tartotta az
öntudat (a „népi alapelvek” tudatosulásának) megjelenését, mindig csak gondolatról, öntudatról beszél
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túl van. Paradox jelenségnek tűnik az is, hogy Ivan Akszakov (és számos esetben más
„szlavofilek” is) mintha írásaikat nem ennek a péter utáni „társadalmat” alkotó
egyéneknek címeznék, hanem valamiféle téren és időn kívülálló imaginárius
olvasóközönségnek vagy talán legszűkebb elvbarátaiknak.
Dosztojevszkij viszont (ahogy Apollon Grigorjev is), ezen „társadalom” részének
tartotta magát, a péteri korszak termékének és a péteri korszakban a „társadalom” által
létrehozott „műveltség”, irodalom volt az éltető közege („mi, amilyenné a reform tett
bennünket” – fejezte ki magát Grigorjev318). Bár heves, sokszor a személyeskedésig menő
vitában állt ezen „műveltség” számos képviselőjével (pl. Szaltikov-Scsedrinnel),
potenciális hallgatóságának ezt a „társadalmat” tekintette, írásait ennek a „társadalomnak”
címezte, ideértve például a Szovremennyik-et és a Russzkoje Szlovo-t, a „nihilizmust” és

(amelynek hordozója és kimunkálója az 1840–50-es évek moszkvai szlavofil köre volt) ebben az
összefüggésben, de sohasem „társadalomról”, amely e m p i r i k u s a n értve továbbra is pejoratív
értelmű maradt. A „társadalommal” (és az „öntudattal") kapcsolatos paradoxonokat az „igazi szlavofil”
gondolatkörben Ivan Akszakov is érzékelte és újra fogalmazta a „társadalomra” vonatkozó szlavofil
gondolatokat, ahol már a „társadalom” szót normatív értelemben használja, vagyis nem a péteri reformok
utáni Oroszországra vonatkoztatja. Ju. Szamarin így írt az akszakovi „társadalom” teóriáját kifejtő írásokról
(amelyek négy darabja megtalálható: I. Akszakov: O vzaimnom otnosenyijii naroda, goszudarsztva i
obscsesztva. In: I. Akszakov: Szlavjanofilsztvo i zapadnyicsesztvo. Szobranyije szocsinyenyij. t. 2. Moszkva,
1886., 26–59. o. (Gyeny, 1862., márc. 3., 10., 17., 24.): „Ezek a cikkek kitöltik Konsztantyinnak az államról
és a zemljaról szóló szlavofil tanításában meglévő hiányosságot. Ott nem volt hely a társadalom, az
irodalom, az öntudat munkája számára. A népi élet közvetlensége és a tudat tevékenysége, a népet alkotó
egyénet személytelensége, és a társadalomban végzett személyes tevékenységük – mindez nem volt
kimondva [...]. A Péter előtti Oroszországról alkotott elképzelésünkben nincs is a társadalom számára hely,
és egyáltalán nincs hely ezen kérdések számára.” (Ju. Szamarin 1862. V. 13-i keltezésű levele I.
Akszakovhoz; idézi: N. I. Cimbajev: Szlavjanofilsztvo: Moszkva, 1986., 219. o.) Ugyanakkor a
„társadalom” I. Akszakov új elképzelésében is megmaradt ideális, normatív konstrukciónak, míg
Dosztojevszkij (és Apollon Grigorjev) saját magukat is bizonyos értelemben az empirikus „társadalom”
részének tartották, írásaikat annak címezték.
318
Apollon Grigorjev: I. Sz. Turgenyev i jego gyejatyelnoszty. In: Apollon Grigorjev: Iszkussztvo i
nravsztvennoszty. Moszkva, 1986., 184. o. (eredetileg: Szovremennyik, 1859.). Grigorjevnél ugyanazt az új,
eddig még sohasem látott, az oroszországban meglévő alapelvekből kifejlődő „műveltségbe” (kultúrába)
vetett hitet látjuk, szinte azonos szavakkal kifejezve, mint ami Dosztojevszkij egész 1860 utáni
munkásságának alapját képezi: „[...] világossá vált, mint a nap, hogy a pravoszlávián a magam számára
egyszerűen csak egy bizonyos elemi-történelmi alapelvet [sztyihijno-isztoricseszkoje nacsalo] értek, amely
arra ítéltetett, hogy még éljen és az élet és a művészet új formáit nyújtsa, ellentétben a másik, a már
önmagát túlélt, saját világát és virágát meghozott alapelvvel – a katolicizmussal. Hogy ennek az alapelvnek,
a szlávság talaján, és elsősorban a nagyorosz szlávságén, szellemi átfogóképességének szélességével meg
kell újítania a világot, – ez már nem homályos, hanem egyszerű hitté vált a számomra.” [A. Grigorjev 1859.
aug. 26-i levele M. P. Pogogyinhoz; Ap. Grigorjev: Voszpominanyija. Moszkva, 1988., 300–301. o.;
kiemelés tőlem – S. G.] Ap. Grigorjevnél, éppúgy mint Dosztojevszkijnél, a „pravoszláviának” igen kevés
köze van az egyház történelmi formáihoz és tanításához, sokkal inkább társadalom- és kultúraszerveződési
elvet jelöl.
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más szélsőséges áramlatokat is („a bűnbánatot gyakorolt nihilista, ez az a téma, amit
szeretett” 319 ), a mérsékeltebbekről nem is beszélve. Különösen igaz ez Dosztojevszkij
közvetlenül a száműzetésből Pétervárra való visszatérése utáni korszakára, a Vremja
folyóirat időszakára (1863-ig), amikor még számos illúziót táplált a „társadalmat” illetően.
Ezen illúziónak elvesztésében jelentős szerepet játszottak, a teljesség igénye nélkül
felsorolva, a pétervári tüzek (1862-ban), a különféle proklamációk, a lengyel felkelés,
majd egy későbbi időszakban a Karakozov-merénylet (1866), a Nyecsajev-ügy, a balkáni
háborúk.
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Ezek az illúziók abban is megnyilvánultak, hogy a Vremja számos

munkatársa, akiket a Dosztojevszkij-testvérek hívtak a laphoz, szemléletében és írásaikat
tekintve is, jóval közelebb állt a Szovremennyik-hez (vagy meg is egyezett vele) mint a
„pocsvennyikekhez”, vagy példaként megemlíthető itt, hogy a Vremja szinte
demonstratívan közölte a börtönből frissen szabadult Afanaszij Scsapov egyik jelentős
írását (Scsapov a Bezdna faluban a jobbágyreformmal elégedetlen parasztok által
kirobbantott lázadás áldozatainak gyászszertartásán elmondott „forradalmi” beszédéért
került börtönbe), 1862 márciusában, a Pétervári Egyetemen zajló események idején,
együtt lépett fel Csernisevszkijjel, Nyekraszovval – Sztrahov szavaival élve 321 – az
„összes haladó irodalmi erőt” felvonultató demonstratív „irodalmi-zenei esten”; és még
számos további példa lenne felhozható.
„[...] Ő [Dosztojevszkij] eközben kezdettől fogva mindvégig tevékenységi területének
egyedül az irodalmat tartotta, méghozzá nem az irodalmat általában, hanem éppen folyó
irodalmunkat; soha nem is vágyott és nem is törekedett máshol sikerre, csupán
olvasóközönségünknél és írótársadalmunknál. Úgy fogadta el az irodalmat, ahogyan az
van, minden feltételével, soha sem húzódott el tőle és nem tekintett rá lekezelő fölénnyel.
[...] Az orosz irodalom mintha szintén az a talaj lett volna, amelyből Fjodor Mihajlovics
kinőtt, amelytől soha sem szakadt el, amelyet őszinte szeretettel szeretett és amelyhez
őszintén hű maradt. [...] Sőt mi több, ő a pétervári irodalom közvetlen neveltje volt,
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N. N. Sztrahov: Voszpominanyija o Fjodore Mihajlovics Dosztojevszkom. In: F. M. Dosztojevszkij в
воспоминаниях современников. Moszkva, 1990. t. 1. 518. o.
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Dosztojevszkij ezen illuzióvesztését jól példázzák a Vremja és az Epoha évente közreadott, a következő
évi megjelenést hírül adó programot is tartalmazó hirdetményei, amelyek közül a legoptimistább az 1860ban íródott, az első, 1861-es évfolyamot beharangozó program, majd egyre komorabb a hangvétel, és a
kritikai él egyre inkább csupán a Szovremennyik és a Russzkoje Szlovo ellen irányul. Hasonlóan,
Dosztojevszkij 1864–65-ös jegyzetfüzeteiben a kritikai él kizárólag a Szovremennyik irányzata ellen irányul.
321
Uo. 431. o.
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osztozott ízlésében és alkalmazta fogásait.” – írta Sztrahov Dosztojevszkij a
„társadalomhoz” való tartozásáról.322
Nem sokkal a Gyeny megindulása után Dosztojevszkij külön írásban tért ki a
„pocsvennyicsesztvo”-nak (az Ivan Akszakov féle) szlavofilizmushoz való viszonyára.
Többek között így írt: „A nyugatosság bátran feltette magának a végső kérdést [...] és, az
öntudaton keresztül, mégiscsak visszatért a népi talajra és elismerte a népi alapelvvel való
egyesülést és a talaj által való üdvözülést [...]. Miközben ugyan elismerte a talaj
szükségességét, elmúlt élete és korábbi fejlődése által meggyőződött arról, hogy nem az
elátkozás, hanem az összebékítés és az egyesülés a fontos, hogy az önmagát túlélt reform
mégiscsak behozta hozzánk az egyetemes emberi elemet és arra késztetett minket, hogy
átgondoljuk azt [...]. [...] A nyugatosokkal érzett együtt a társadalom nagy tömege. Ne
nézzék le ezt a [...] tömeget!”. Miközben ugyan elismerte a talaj szükségességét, elmúlt
élete és korábbi fejlődése által meggyőződött arról, hogy nem az elátkozás, hanem az
összebékítés és az egyesülés a fontos, hogy az önmagát túlélt reform mégiscsak behozta
hozzánk az egyetemes emberi elemet és arra késztetett minket, hogy átgondoljuk azt [...].
[...] A nyugatosokkal érzett együtt a társadalom nagy tömege. Ne nézzék le ezt a [...]
tömeget!”323 „Nem uraim, önök nem éltek velünk együtt, örömeinkben és bánatainkban
nem vettek részt, önök a tengeren túlról érkeztek hozzánk!”324 „Az ember olvassa az önök
néhány vélekedését és akarva-akaratlanul is arra a következtetésre jut, hogy önök
határozottan kívülre helyezték magukat és úgy néznek ránk, mint egy idegen törzsre,
mintha a holdról jöttek volna [...]! Mintha kísérleteket folytatnának valaki felett,
mikroszkópban nézegetnének valakit. De hiszen ez az önök irodalma, az önöké, ez az
orosz irodalom, nem igaz? Akkor meg miért néznek rá ilyen lekezelően és fölényesen,
mintha egy bogarat vizsgálnának?”325
A Vremja és az Epoha szerkesztőségében a „szlavofilizmushoz” való viszony élénk
viták tárgya volt Dosztojevszkij, Apollon Grigorjev és Sztrahov között. Apollon
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Uo. 522–523. o.
F. M. Dosztojevszkij: Rjad sztatyjej o russzkoj lityerature. Poszlednyije lityeraturnija javlenyija. Gazeta
Deny. In: F. M. Dosztojevszkij: PSzSz. t. 19. 61. o. Apollon Grigorjev a részleteket tekintve is szinte
teljesen megegyezően vélekedett a „szlavofilizmusról” ebben az időszakban. vö. például Apollon Grigorjev:
Placsevnije razmislenyija o gyeszpotyizme i volnom rabsztve miszli. In: Voszpominanyija. Moszkva, 1930.,
352–360. o.
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F. M. Dosztojevszkij: Rjad sztatyej o russzkoj lityerature. Poszlednyije lityeraturnija javlenyija. Gazeta
Deny. In: F. M. Dosztojevszkij: PSzSz. t. 19. 62. o.
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Uo. 63. o.
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Grigorjev

a

következőképpen

látta

a

„pocsvennyicsesztvo”

viszonyát

a

„szlavofilizmushoz” és a Szovremennyikhez egy Sztrahovnak írt indulatos levelében:
„[...] a Vremjának, ahhoz, hogy önálló legyen a következőkre van szüksége:
1) végérvényesen el kell távolítania engem és téged, és meg kellene
próbálnia átcsábítani Csernisevszkijt, vagy 2) következetesebbnek kell
lennie a poézisbe és az életbe vetett hitében, a népiség eszméjébe általában
(szemben az absztrakt emberiséggel), ki kell használnia a szlavofilizmus,
mint minden teória, hibáit, és a helyére kell állnia”.326
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij egész, 1860-tól haláláig tartó korszakára jellemző
maradt a „társadalomhoz” való ambivalens viszony, ami egész alkotótevékenységét
meghatározta, a nagy regényeit is beleértve. Ez meghatározta a „szlavofilizmushoz” való
viszonyát is, amely ugyanezt az ambivalenciát mutatta. Hol „belülről”, mély
együttérzéssel írt (ugyanakkor igen kritikusan) e „társadalom” jelenségeiről („én magam
is régi nyecsajevista vagyok” 327 ), hol az „igazi szlavofilizmusra” és Ivan Akszakovra
jellemző módon támadta „kívülről”, egy vélt arkhimédeszi pontról ugyanezen
jelenségeket. Jól illusztrálja ezt az önmagában véve jelentéktelen mozzanat, hogy
ugyanabban a kérdésben az 1860 utáni korszaka során egymásnak teljesen ellentmondó
állításokat tett. Így például a Vremja 1862-es évfolyamának hirdetményében a
„nyugatosság” talán legnagyobb hatású személyiségéről, akinek alakját és tevékenységét
Dosztojevszkij közvetve vagy közvetetten számtalan írásában érintette, Belinszkijről azt
mondja, hogy „ha Belinszkij még egy évet él, akkor szlavofillé vált volna”, a Téli
feljegyzések nyári élményekről c. művében (Vremja, 1863. 2 és 3. sz.) 328 Belinszkijt
„titkos szlavofilnek” nevezi, ugyanakkor az 1873-as Író naplója II. fejezetében arról ír,
hogy Belinszkij sohasem csatlakozott volna a szlavofilizmushoz,329 az Író naplója 1876.
júniusi számának második fejezetében Az én paradoxonom c. részben viszont
Belinszkijről azt írja, hogy „mennyire meglepődött volna, ha ugyanazok a szlavofilek azt
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Ld. Apollon Grigorjev: Voszpominanyija. red. Ivanov-Razumnyik, Moszkva–Leningrád, 1930. 477. o.;
Ap. Grigorjev 1861. december 12-i levele Ny. Sztahovhoz. (Kiemelés tőlem – S. G.)
327
F. M. Dosztojevszkij: Odna iz szovremennih falsej (Dnyevnyik piszatyelja. 1873. gl. XVI.) In: PSzSz. t.
21. 129. o.
328
Ld. F. M. Dosztojevszkij: PSzSz. t. 19. 149. o. és t. 5. 50. o. Ezt a véleményt osztotta Apollon Grigorjev
is: „Belinszkij mindenekelőtt hozzférhető volt az igazság minden új megnyilvánulása számára. Minden
különösebb merészség nélkül feltételezhetjük, hogy 1856-ban szlavofillé lett volna [Belinszkij 1849-ben
halt meg].” [Ap. Grigorjev: Znamenyitije russzkije piszatyeli pered szudom russzkoj krityiki. In: Vremja,
1861., 3. szám, 47. o.] Ap. Grigorjev ezt a véleményét számos további írásában megismételte a Vremjaban
(Narodnoszty i lityeratura, Vremja, 1861., 2. szám, 89. o.; Belinszkij i otricatyelnij vzgljad v lityerature,
Vremja, 1861., 4. szám, 209. o.)
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mondták volna neki, hogy ő éppen hogy az orosz igazság, az orosz különállóság [oszob’],
az orosz alapelv legszélső harcosa [...], hogy ő bizonyos értelemben éppenhogy igazi
konzervatív [konszervator]” és „nem hiába mondta Apollon Grigorjev [...], hogy «ha
Belinszkij tovább él, akkor valószínűleg csatlakozott volna a szlavofilekhez»”. 330 Hasonló
ambivalenciát

látunk

Dosztojevszkij

egész

1860

utáni

munkásságában

a

„szlavofilizmushoz” való viszonyát tekintve is: hol szigorú kritikával illeti a
„szlavofilizmust”, élesen elhatárolódik tőle, hol magát is „szlavofilnak” nevezi és a
„szlavofilizmus” nevében beszél, azt védelmezi. Ugyancsak ezt az ambivalenciát
tapasztalhatjuk Dosztojevszkijnek az „eszméhez”, az „eszményhez”, az „idealizmushoz”
való viszonyában. A Vremja és az Epoha időszakában a szlavofilizmus elleni egyik fő
vádpontja (éppen úgy, mint Apollon Grigorjevnek) az „idealizmus” volt, vagyis, hogy a
„szlavofilizmus” saját esetleges eszménye szerint ítéli meg és, végső soron ítéli el az
„életet” (vagyis egy „teória” alapján), anélkül, hogy azt közvetlenül megismerné. Ebből
fakad a „szlavofilizmus” szigorú ítélete a „társadalom” felett. Itt az „idealizmus” áll
szemben az „élettel”. Később, az Író naplójában Dosztojevszkij az „idealizmust”
védelmezi az empirikus, szociológiai és materialista szemléletmódokkal szemben.331
Ivan Akszakovban egészen Dosztojevszkij haláláig megmaradt az idegenkedés a
dosztojevszkiji „talajossággal” szemben, vagyis a „nép” és a „társadalom” (e két
329

F. M. Dosztojevszkij: Dnyevnyik piszatyelja, 1873. II. Sztarije ljugyi (PSzSz. t. 21. 11–12. o.).
F. M. Dosztojevszkij: Moj paradoksz. (Dnyevnyik piszatyelja za 1876 god. Ijuny, gl. 2. I.) In: F. M.
Dosztojevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. t. 23. 40. és 42. o.)
331
Ld. Az író naplója 1876. márciusi fejezetében a Helyes-e az a gondolat, hogy inkább az eszmények
legyenek rosszak, mint a valóság jó? (F. M. Dosztojevszkij: PSzSz. t. 22. 74–75. o.)
Hasonló ellentmondás Dosztojevszkijnél, hogy míg az egyik legismertebb „pocsvennyik” írásában, A
teoretikusok két táborában élesen támadta Ivan Akszakovot a péteri reform utáni „társadalom” által
létrehozott kultúrában meglévő hazugság felemlegetéséért: „«Minden hazug, minden hamis – olvashatjuk [a
Gyeny] egyik vezércikkében – mint a lepra, úgy megfertőzte (értsd: a hazugság) a társadalom egész életét,
egész belső fejlődését. Hazugság a műveltségben... Hazugság a művészi ihletben... Hazugság az
irodalomban...» Megértjük, hogy ez az álláspont lehet őszinte, de az is nyilvánvaló, hogy ez a fanatizmus
hangja... A Gyeny nem akar leereszkedni a Péter előtti idők magasságaiból, lenézően méregeti a jelenlegi
orosz életet lornyettjének moszkvai üvegcséjén keresztül, és semmi olyat nem talál benne, amihez
megértéssel tudna viszonyulni...
Úgy két hónappal ezelőtt azt kérdeztük a Gyeny-től:
Hát csakugyan nem hoztunk létre semmi jót másfél évszázadnyi, akár csak quasi-európai életünk során is,
és csak züllötté, kiéltté váltunk belül és elvesztettük az élethez szükséges minden adottságunkat?” (F. M.
Dosztojevszkij: Dva lagerja tyeoretyikov. In: PSzSz. t. 20. 9–10. o.), addig az 1873-as Író naplójában a Pár
szó a hazugságról c. részben szinte Ivan Akszakovtól kölcsönzött szavakkal ír majdnem ugyanarról a
témáról: „Miért van az, hogy nálunk mindenki hazudik, kivétel nélkül? [...] Nem olyan régen hirtelen rabul
ejtett a gondolat, hogy nálunk Oroszországban, a művelt osztályokban egyáltalán nem is létezhet olyan
ember, aki ne hazudna” (F. M. Dosztojevszkij: Nyecsto o vranyje. In: PSzSz. t. 21. 117. o.)
330
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„műveltség”) egyesülésének dosztojevszkiji programjával szemben, amely számos
részvitapontban nyilvánult meg. Többek között így írt Ivan Akszakov Nyikolaj
Sztahovnak a Vremja irányzatáról (közvetlenül a Vremja betiltása után): „Ön hiába
hivatkozik a Vremja irányzatára. Bár állandóan arról harsogott, hogy neki külön irányzata
van, senki még csak ügyet sem vetett erre az irányzatra. [...] A Vremja volt olyan
szégyentelen, hogy programjában azt írja, hogy az orosz irodalomban először hirdette
meg és fedezte fel az orosz népiség létezését! Nincs a szlavofileknek olyan ellensége, aki
ne háborodna fel ezen. Aztán ez a naiv bejelentés, hogy a szlavofilizmus – önmagát túlélt
mozzanat, és az élethez vezető utat, az új szót a Vremja képviseli! A szlavofilek
meghalhatnak mind az utolsó szálig, de az általuk elindított irányzat nem hal meg, – és én
az irányzatot a maga teljes szigorúságában és hajthatatlanságában értem, nem pedig a
pétervári kánkánozó publikum ízléséhez igazítva. Éppen a publikum kegyeinek hajhászása,
a törekvés, hogy egyszerre szolgáljanak nekünk és nekik is, a szlavofilek Vremjabeli
lekezelő tárgyalása és megvetéssel teli ábrázolása a Vremja első programjában, ez
lejáratta a Vremját a publikum általános vélekedése szerint, a szlavofilek pedig, ahogy ön
is tudja, sehol, egyetlen szóval sem támadták a Vremját [...]”332 Ivan Akszakov az „igazi
szlavofilizmus” (különösen K. Akszakovnál meglévő) Moszkva – Pétervár antagonizmus
szellemében még hozzátette: „Mellesleg Pétervárott nem lehet népi irányzatú folyóiratot
megjelentetni, mivel a legelső feltétele annak, hogy a népiség bennünk rabigába hajtott
érzését felszabadítsuk az, hogy Pétervárt tiszta szívünkből és minden gondolatunkkal
meggyűlöljük.”333
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Idézi N. N. Sztrahov: Voszpominanyija o Fjodore Mihajlovicse Dosztojevszkom. In: F. M.
Dosztojevszkij v voszpominanyijah szovremennyikov. Moszkva, 1990., t. 1. 456–457. o.; kiemelés tőlem – S.
G.)
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8. Összefoglalás. A szlavofilizmus ellentmondásai
A

valóságosan

létező

európai

és

az

ideális

oroszországi

„műveltség”

szembeállításához kapcsolódik a szlavofil gondolatrendszer alapvetően ellentmondásos
volta. Ahhoz a sajátos értelemben vett „társadalomhoz”, amelynek természetesen a
szlavofilek is a tagjai voltak, igen ellentmondásos viszony fűzte őket. Egyfelől a
szlavofilizmus rendkívül kritikusan értékeli a péteri reform nyomán létrejött „művelt
társadalom” kultúráját, tudományát, a szlavofil művekben majdnem csaadajevi
megállapításokkal is találkozhatunk (Az ész eme csillogása alig volt képes akár csak egy
tisztességes egérfogót is kitalálni), másfelől viszont a szlavofilek éppen ettől a művelt
társadalomtól várják, hogy kidolgozza Oroszország új „műveltségét”. A szlavofil
művekben emellett mélyen ellentmondásos a történelmi időn kívül álló „nép” mint
princípium viszonya a valóságosan létező néphez (a parasztsághoz). Az oroszországi
műveltség alapelvei létezésének illusztrációjául felvonultatott történelmi anyag azt a
látszatot kelti, mintha a szlavofilek teóriájukat ilyen vagy olyan, esetleges történelmi
tényektől tennék függővé. Emellett ez a történelmi illusztrációul szolgáló anyag alapot
szolgáltatott ahhoz a vádhoz, hogy „a szlavofilek fel akarják támasztani a múltat”.
Azonban a szlavofil eszmerendszer legellentmondásosabb eleme az új, eljövendő
„műveltség” szemantikai tartalma volt, amely teljes egészében az európai műveltség
függvénye volt, nem más, mint annak tökéletes formája, amelyben az európai műveltség
minden ellentmondása megszűnik (és ezáltal válik lehetségessé az emberi szabadság), ez
pedig nem más, mint az egységes, egyetemes érvényű emberi civilizáció feltételezése. Jól
látták ezt az 1840–50-es évek szlavofilizmusának éles kritikusai, Nyikolaj Danyilevszkij
és Konsztantyin Leontyev, akik valaha maguk is osztották ezeket a nézeteket.
Ha a [szlavofilizmus] hangsúlyozta is az öntörvényű nemzeti fejlődés szükségességét,
akkor ezt részben azért tette, mert tudatában volt a szláv alapelvek igazi értékének, és
látva az európai alapelvek fejlődésének egyoldalúságát és kibékíthetetlen ellentéteit,
amelyeknek már volt idejük megmutatkozni a hosszú fejlődés során, úgy vélte, hogy a
szlávoknak egy olyan egyetemes emberi feladat megoldása adatott, amellyel elődeik nem
voltak képesek megbirkózni. Azonban ilyen feladat egyáltalán nem is létezik […].»334
A szlavofilizmus éles kritikusa, Konsztantyin Leontyev így foglalta össze ugyanezt:
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N. Ja. Danyilevszkij: Rosszija i Jevropa. Vzgljad na kulturnije i polityicseszkije otnosenyija
szlavjanszkogo mira k germano-romanszkomu. 5. kiad., Szankt-Petyerburg, 1894. 121. o.
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„[...] A saját szememmel győződtem meg róla, ha lefejtjük róluk [az akkori moszkvai
szlavofilekről] az életeszmények tarka bársonyát és brokátját, akkor alatta a testükhöz
nőtt közönséges szürke, burzsoá egyenliberalizmust találjuk, amely semmiben sem
különbözik a szabadság előtti nyugati egalitárius hajlongástól.335
A legteljesebben egyet tudunk érteni Georgij Florovszkijjal abban, hogy „a
szlavofilizmusban […] az új kultúrréteg hangja szólalt meg, amely már keresztülment az
«európaizmus» csábításán és próbáján, és a legkevésbé sem a «nép» hangja.” 336

335

Konsztantyin Leontyev: Moja lityeraturnaja szugyba. New York–London, 1966., 58. o. (1874–75-ben
született kézirat, először 1935-ben jelent meg.)
336
G. Florovszkij: Putyi russzkogo bogoszlovija. Vilnius, 1991., 253. o.

127

9. Bibliográfia
ALEKSZEJ SZTYEPANOVICS HOMJAKOV

A. Sz. Homjakov: Szocsinyenyija. Moszkva–Praga, 1861–1873.
A. Sz. Homjakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 1900–1904., t. I–VIII.
D. V. Venyevityinov, Sz. P. Sevirjov, A. Sz. Homjakov: Sztyihotvorenyija. Leningrád,
1937.
A. Sz. Homjakov: Sztyihotvorenyija i drami. Leningrád, 1969.
A. Sz. Homjakov: O sztarom i novom. Sztatyji i ocserki. Moszkva, 1988.
A. Sz. Homjakov: Szocsinyenyija v dvuh tomah. Moszkva, 1994.

IVAN VASZILJEVICS KIREJEVSZKIJ

I. V. Kirejevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Izd. A. I. Koseleva, Moszkva,
1861., t. 1–2. (Reprint: Ann Arbor, Mich., 1983.)
I. V. Kirejevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Izd. M. O. Gersenzona, Moszkva,
1911., t. 1–2., (Reprint: Gregg International Publishers, 1970.)
I. V. Kirejevszkij: Krityika i esztetyika. Moszkva, 1979.
I. V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji. Moszkva, 1984.
I. W. Kirejewski: Russlands Kritik an Europa. Von Kirejewski. Übersetzt von Nic. v.
Bubnoff. Stuttgart, 1923.

KONSZTANTYIN SZERGEJEVICS AKSZAKOV

K. Sz. Akszakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij.
tom I. Moszkv, 1861., 2. kiad., Moszkva, 1889. (Szocsinyenyija isztoricseszkije);
tom II. Moszkva, 1875. (Lomonoszov v isztorii russzkoj lityeraturi i russzkogo jazika i
sztatyji po lingvisztyike);
tom III. Moszkva, 1880. (Opit russzkoj grammatyiki; podgot. k pecsatyi P. A. Besszonov)
K. Sz. Akszakov, I. Sz. Akszakov: Lityeraturnaja krityika. Moszkva, 1981.
K. Sz. Akszakov: Esztetyika i lityeraturnaja krityika. Moszkva, 1995.
K. Sz. Akszakov: Poetyicseszkije proizvegyenyija. In: Sz. I. Masinszkij (ed.): Poeti
kruzska N. V. Sztankevicsa. Moszkva–Leningrad, 1964., 281–486. o.

JURIJ FJODOROVICS SZAMARIN

Ju. F. Szamarin: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 1877–1911., t. I–X.; XII.

128

Ju. Szamarin: Piszmo k R. Fagyejevu po povodu jego knyigi „Russzkoje obscsesztvo v
nasztojascsem i buduscsem (csem nam bity). In: Revoljucionnij konszervatyizm. Berlin,
1875., 1–75. o.
Die livländische Bekehrungen, wie sie Herr Samarin erzählt. Dem Rußischen entnommen
und erlautert von E. von Sternberg. Leipzig, 1872.
Perepiszka Ju. F. Szamarina sz baronesszoj E. F. Raden 1861–1867 gg. Moszkva, 1893.
Ju. F. Szamarin: Izbrannije proizvegyenyija. Moszkva, 1996.

VISSZAEMLÉKEZÉSEK, MONOGRÁFIÁK, FORRÁSKIADÁSOK, CIKKEK

Adrianova-Perec, V. P. (ed.): Poveszty vremennih let. cs. 1. Moszkva–Leningrad, 1950.
Akszakov, Ivan Szergejevics: Polnoje szobranyija szocsinyenyij. Moszkva. 1886–1887.,
t. I–VII.
Akszakov, K. Sz., Akszakov, I. Sz.: Lityeraturnaja krityika. Moszkva, 1981.
Akszakov Ivan Szergejevics v jego piszmah. Csaszty pervaja. Ucsebnije i szluzsebnije
godi. tom 1. Piszma 1839–1842 godov; tom 2. Piszma 1848–1851 godov, Moszkva,
1888–1896., t. I–IV.
Akszakov, Ivan Szergejevics: Piszma k rodnim, 1844–1849. Moszkva, 1988.
Akszakov, Ivan Szergejevics: Piszma iz provincii. Moszkva, 1991.
Akszakov, Ivan Szergejevics: Ocserk szemejnogo bita Akszakovih. In: I. Sz. Akszakov
v jego piszmah. t. 1. Moszkva–SzPb., 1988., (prilozsenyije)
Akszakov, Ivan Szergejevics: Otcsego nyelegko zsivjotszja v Rosszii. Moszkva, 2002.
Akszakov, Sz. T.: „Voszpominanyije ob Alekszandre Szemjonovicse Siskove”. In:
Szobranyije Szocsinyenyij. Moszkva, 1955., t. II. 266–314. o.
Annyenkov, P. V: Lityeraturnije voszpominanyija. Moszkva, 1983.
Antonovics, M. A.: Moszkovszkoje szlovensztvo, Szovremennyik, 1862., 1. szám, 15–32.
o.
Aronszon, M.; Rejszer Sz.: Lityeraturnije kruzski i szaloni. Leningrad, 1929.
Azadovszkij, M. K.: Isztorija russzkoj folklorisztyiki. Moszkva, 1958–1963., t. I–II.
Avgyejeva, L. R.: Russzkije miszlityeli Ap. Grigorjev, N. A. Danyilevszkij, N. N. Sztrahov.
Filoszofszkaja kulturologija vtoroj polovini XIX veka. Moszkva, Izd. MGU, 1992.
Baron, P.: Un théologien laic ortodoxe russe au XIX-e siécle Alexis Stépanovitch
Khomiakov (1804–1860). Sa ecclésiologie – exposé et critique. Roma, 1940. Orientalia
Christiana Analecta. No. 127.
Barszukov, N.: Zsizny i trudi M. P. Pogogyina. SzPb., 1–22. köt., 1888–1910.
Belinszkij, V. G.: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva–Leningrad, 1953–1959.
1–13. köt.

129

Bergyajev, Nyikolaj: A. Sz. Homjakov. Moszkva, 1912., reprint: Gregg International
Publishers, 1971.; 2. kiad.: Tomszk, 1996.
Bergyajev, Nyikolaj: O haraktyere russzkoj religioznoj miszli XIX veka. In: N. A.
Bergyajev o russzkoj filoszofii. Szverdlovszk, Izd. Uralszkogo unt.-a, cs. 2., 3–31. o.
Bergyajev, Nyikolaj: Miroszozercanyije Dosztojevszkogo. Praha, 1923.
Bergyajev, Nyikolaj: Uő: Konsztantyin Leontyev. Paris, 1926.; In: N. A. Bergyajev o
russzkoj filoszofii. 2/1. köt., Szverdlovszk, 1991.
Bergyajev, Nyikolaj: O haraktyere russzkoj religioznoj miszli XIX. veka. In: N. A.
Bergyajev o russzkoj filoszofii. 2/1. köt., Szverdlovszk, 1991., 3–31. o.
Berlin, Isaiah: Russian Thinkers. Hogarth Press, 1978.
Blagova, T. I.: Szobornoszty kak filoszofszkaja katyegorija u A. Sz. Homjakova. In:
Szlavjanofilsztvo i szovremennoszty. SzPb., 1994.
Bohanov, A. N.: Rosszijszkije konszervatori. Moszkva, 1997.
Bolshakoff, Serge: The Doctrine of the Unity of the Church in the Works of Khomyakov
and Moehler, London, l946.
Brodszkij, N. L.: Rannyije szlavjanofili. Moszkva, 1910.
Brodszkij, N. L.: Lityeraturnije szaloni i kruzski. Moszkva–Leningrád, 1930.
Calder, L. D.: The Political Thought of Ju. F. Samarin. 1840–1864. New York, 1988.
Christoff, P. K.: An introduction to Nineteenth-Century Russian Slavophilism. l. köt.: A.
S. Xomiakov. Gravenhage, 1961.; 2. köt.: I. V. Kireevskij. Gravenhage, 1972.; 3. köt.: K. S.
Aksakov. Princeton, 1982.; 4. köt.: Iu. F. Samarin. Boulder, 1991.
Camutali, A. N.: Borba tyecsenyij v russzkoj isztoriografii. Leningrad, 1977.
Cimbajev, N. I.: Recenzija na knyigu Eberhard Müller: Russischer Intellekt in
europäischer Krise. Ivan V. Kireevskij (1806–1856). Köln–Graz, 1966, Voproszi isztorii,
1971, 4. szám
Cimbajev, N. I.: I. Sz. Akszakov v poreformennoj zsiznyi Rosszii. Moszkva, 1978.
Cimbajev, N. I.: Gazeta „Molva” 1857 goda (iz isztorii szlavjanofilszkoj periogyiki),
Vesztnyik Moszk. unt.-a, Szer. Isztorija, 1984., 6. szám, 140–158. o.
Cimbajev, N. I.: Szlavjanofilsztvo. Moszkva, 1986.
Cimbajev, N. I.: Ju. F. Szamarin. In: Ju. F. Szamarin: Izbrannije proizvegyenyija.
Moszkva, 1996.
Cimbajev, N. I.: Moszkovszkije szpori liberalnogo vremenyi… In: Koselev, A. I.:
Zapiszki. Moszkva, 1991., 5–43. o.
Csaadajev, P. Ja.:
Csaadajev, P. Ja. Polnoje szobranyije szocsinyenyij i izbrannije piszma.1–2. köt.,
Moszkva, 1991.
Cserkasszkij, V. A.: Sztatyji, recsi i voszpominanyija. Moszkva, 1879., 1–2. köt.
Cserkasszkij, V. A.: Recenzija na knyigu A. Tocqueville „L’Ancien Régime et la
Révolution”, Russzkaja Beszeda, 1857., с. 25–88.

130

Csernisevszkij, N. G.: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 1939–1953., 1–16.
köt.
Csizov, F. V.: Voszpominanyija, Isztoricseszkij vesztnyik, 1883., t. XI.
Dahm, Helmuth: Grundzüge russischen Denkens. München, 1979.
Dmitrijev, Sz. Sz.: Szlavjanofili i szlavjanofilsztvo, Isztorik-marksziszt, 1941., 1. szám.
Dmitrijev, Sz. Sz.: Podhod dolzsen bity konkretno-isztoricseszkij, Voproszi lityeraturi,
1969., 10. szám, 73–84. o.
Dosztojevszkij, F. M.: A történelem utópikus értelmezése. Szerkesztette: Sisák Gábor.
Budapest, Osiris–Gond, 1998.
Dosztal, M. Ju.: Vszeszlavjanszkij aszpekt
Szlavjanovegyenyije, 1999., 5. szám, 52–59. o.

tyeorii

oficialnoj

narodnosztyi,

Dudzinszkaja, Je. A.: Szlavjanofili v obscsesztvennoj borbe. Moszkva, 1983.
Edie, J. M. et al. (szerk.): Russian Philosophy. Chicago, 1965., 1–3 vol.
Engelgardt, Nyikolaj: Ocserki isztorii russzkoj cenzuri v szvjazi sz razvityijem pecsatyi
(1703–1903). SzPb., 1904.
Fadner, F.: Seventy Years of Pan-Slavism in Russia from Karazin to Danilevskii. 1800–
1870. Georgetown, 1962.
Fedoszov, I. A.: Russzkoje obscsesztvo 30-h godov XIX v. Ljugyi i igyeji. Memuari
szovremennyikov. Moszkva, 1989.
Filippov Szergej–Sisák Gábor: A szlavofil gondolkodás klasszikus korszaka.
Eszmetörténeti kronológia. In: Kiss Ilona (szerk.): A megváltó Oroszország. Válogatás a
szlavofil gondolkodók írásaiból. Budapest, 1992., 345–365. o.
Filippov Szergej: Obraz Moszkovszkoj Ruszi v szporah mezsdu szamobitnyikami i
jevropeisztami v XIX veke (Karamzin, Csaadajev, szlavjanofili). In: Meszto Rosszii v
Jevroazii. The Place of Russia in Eurasia. Budapest, 2001., 274–282. o.
Filippov Szergej: A politikai gondolkodás története Oroszországban. Karamzin a régi és
az új Oroszroszágról, AETAS, 2003., 1. szám, 5–32. o.
Filippov Szergej: (Forrásközlés:) Karamzin N. M.: A régi és új Oroszországról, politikai
és polgári vonatkozásban. Fordította Szabó Tünde. Válogatta, bevezetőt és jegyzeteket
írta Filippov Szergej, AETAS, 2003., 1. szám, 96–112. o.
Filippov Szergej: Egy méltatlanul elfejtett tanulmány rövid története, AETAS, 2003., 1.
szám, 94–95. o.
Filippov Szergej: „Episztoláris párbaj”: Puskin és Csaadajev az egyházról, az államról és
az európai civilizációról. In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80.
születésnapjára. Budapest, 2003, 59–64. o.
Fischel, Alfred: Der Panslawismus bis zum Weltkrieg. Ein Geschichtlicher Überblick.
Stuttgart und Berlin, 1919.
Florenszkij, P. A.: Okolo Homjakova. In: P. A. Florenszkij: Szocsinyenyija v csetirjoh
tomah. t. 2. Moszkva, 1996., 278–336. o.
Florovszkij, Georgij: Putyi russzkogo bogoszlovija. 1. kiad., Paris, 1937.; 2. kiad.,
Vilnius, 1989.

131

Frizman, L.: Za naucsnuju obljektyivnoszty, Voproszi lityeraturi, 1969., 7. szám, 138–
152. o.
Frizman, L. (ed.): Jevropejec. Zsurnal I. V. Kirejevszkogo, 1832. Moszkva, 1989.
Gercen (Herzen) A. I.: Szobranyije szocsinyenyij. 1–30. köt., Moszkva, 1954–1966.
Gersenzon, M. O.: P. Ja. Csaadajev. Zizsny i mislenyije. SzPb., 1908.; reprint: The
Hague–Paris, 1968.
Gersenzon, M. O.: Piszma o zaprescsenyii „Jevropejca”, Russzkaja lityeratura, 1965., 4.
szám, 114–124. o.
Gersenzon, M. O.: P. Ja. Csaadajev. Zsizny i mislenyije
Gersenzon, M. O.: I. V. Kirejevszkij. In: M. O. Gersenzon: Gribojedovszkaja Moszkva.
P. Ja. Csaadajev. Ocserki proslogo. Moszkva, 1989., 290–314. o.
Gersenzon, M. O.: P. V. Kirejevszkij. In: M. O. Gersenzon: Gribojedovszkaja Moszkva.
P. Ja. Csaadajev. Ocserki proslogo. Moszkva, 1989., 315–364. o.
Gerstein, Linda: Nikolai Strakhov. Cambridge, Mass., 1971.
Goerdt, Wilhelm: Russische Philosophie. Freiburg–München, 1986.
Goerdt, Wilhelm: Vergötlichung und Gesellschaft. Studien zur Philosophie von Ivan V.
Kirejevskij. Wiesbaden, 1968.
Gleason, A.: European and Muscovite: Ivan Kireevsky and Origins of Slavophilism.
Camb., Mass., 1972.
Gogolák Lajos: Pánszlávizmus. Budapest, 1940.
Gratieux, A.: A. S. Khomiakov (1804–1860) et le Mouvement slavophile. vol. 1–2.,
Paris, 1939.; vol. 3.: Le Mouvement slavophile à la veille de la Révolution. Dmitri A.
Khomiakov. Paris, 1953.
Gratieux, A.: A. S. Khomiakov (1804–1860) et le Mouvement slavophile. vol. 1–2., Paris,
1939.;
Grivec, F.: „Vselenskyj – sobornyj”, Slavisticna revija, 1957., 1–4. szám, 14–33. o.
Groszul, V. Ja.: Russzkij konszervatyizm XIX sztoletyija. Moszkva, 2000.
Grot, K. Ja.: K isztorii szlavjanszkogo szamoszoznanyija i szlavjanszkih szocsuvsztvij v
russzkom obscsesztve. Iz 40-h godov XIX sztoletyija. SzPb., 1904.
Guralnik, U. A.: Dosztojevszkij, szlavjanofili i pocsvennyicsesztvo. In: Dosztojevszkij –
hudozsnyik i miszlityel. Moszkva, 1972.
Gyementyev, A. G.: Ocserki po isztorii russzkoj zsurnalisztyiki 1840–1850 gg.
Moszkva–Leningrad, 1951.
Gyementyev, A. G.: „Koncepcija”, „konsztrukcija” i „model”, Voproszi lityeraturi, 1969,
7. szám, 116–129. o.
Hare, R. M.: Pioneers of Russian Social Thought. London, 1951.
Haxthausen, August von: Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und
insbesondere die Ländlichen Einrichtungen Rußlands. Berlin, 1947–1852., 1–3. köt.
Haxthausen, August von: Isszledovanyije vnutrennyih otnosenyij narodnoj zsiznyi i v
oszobennosztyi szelszkih ucsrezsgyenyij Rosszii. 1857.

132

Herder, Johann Gottfried: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Berlin
und Weimar. 1965., 1–2. köt.
Hughes, Michael: „Reason and Existence in the Philosophical Thought of A. S.
Khomiakov and I. V. Kireyevsky.” In: Australian Slavonic and East European Studies,
vol. 8. Number 1. 1994. p. 65–83.
Hughes, Michael: ’Independent Gentlemen’: the Social Position of the Moscow
Slavophiles and its Impact on their Political Thougth, South East Europe Review, vol. 71.,
no. 1, January 1993., 66–88. o.
Hughes, Michael: State and Society in the Political Thought of the Moscow Slavophiles,
Studies in East European Thought, Volume 52, Number 3, September, 2000.
Ivanov, A.: Otricatyelnoje dosztoinsztvo, Voproszi lityeraturi, 1969., 7. szám, 129–138
o.;
Ivanov-Razumnyik: Isztorija russzkoj obscsesztvennoj miszli. Ingyividualizm i
mescsansztvo v russzkoj lityerature i zsiznyi XIX v. 1–2. köt., 3., javított kiadás, SzanktPetyerburg, 1911.; újranyomva: Slavistic Printings and Reprintings, 229/1, 1969., Mouton,
The Hague–Paris.
Ivanov-Razumnyik: Apollon Grigorjev. In: Apollon Grigorjev: Voszpominanyija. red.
Ivanov-Razumnyik, Moszkva–Leningrad, 1930. 591–677. o.
Ivantyšynova, Tatiana: Česi a Slovaci v ideológii ruskych slavianofilov (40–60. roky
XIX stroročia). Bratislava, 1987.
Ivaszk, Ju. P.: Konsztantyin Leontyev. Zsizny i tvorcsesztvo. Bern–Frankfurt am Main,
1974.
Jagics, I. V. (Vatroslav Jagić): Isztorija szlavjanszkoj filologii. SzPb., 1910.
Jankovszkij, Ju.: Patriarhalno-dvorjanszkaja utopija. Moszkva, 1981.
Janov, A.: Zagadka szlavjanofilszkoj krityiki, Voproszi lityeraturi, 1969., 7. szám, 91–
116. o.
Janov, A.: Otvet opponyentam, Voproszi lityeraturi, 1969., 10. szám, 85–102. o.;
Janov, A.: Szlavjanofili i K. Leontyev. Russzkaja konszervatyivnaja miszl XIX v. i jejo
intyerpretatori, Voproszi filoszofii, 1969., 8. szám, 97–106. o.
Janov, A.: Rosszija i Jevropa. 1462–1921. V 3 knyigah. Knyiga 2. Zagadka
nyikolajevszkoj Rosszii 1825–1855 gg. Moszkva, 2007.
Jegorov, B. F.: Problema, kotoruju nyeobhogyimo resity, Voproszi lityeraturi, 1969., 5.
szám, 128–135. o.
Jegorov, B. F.: Ocserki po isztori russzkoj krityiki szeregyini XIX veka. Leningrad, 1973.
Jegorov, B. F.: Evoljucija v ponyimanyii narodnosztyi v russzkoj krityike szeregyini
1850-h godov. In Ucsonije zap. Tartuszkogo unt.-a, vip. 266. 1971.
Jegorov, B. F.: Evoljucija nacionalizma u szlavjanofilov, Voproszi lityeraturi, 1991., 7.
szám
Jegorov, B. F.: O nacionalizme i panszlavizme szlavjanofilov. In: Szlavjanofilsztvo i
szovremennoszty. SzPb., 1994., 23–31. o.

133

Jegorov, B. F.: Szlavjanofilsztvo, zapadnyicsesztvo i kulturologija. In: B. F. Jegorov, A.
D. Koselev (red.): Iz isztorii russzkoj kulturi. 5. köt., XIX vek. Moszkva, 2000., 463–475.
o.
Jegorov, B. F.: Evoljucija russzkogo liberalizma v XIX veke: ot Karamzina do
Csicserina. In: B. F. Jegorov, A. D. Koselev (red.): Iz isztorii russzkoj kulturi. 5. köt., XIX
vek. Moszkva, 2000., 480–490. o.
Jegorov, B. F.: Russzkije kruzski. In: B. F. Jegorov, A. D. Koselev (red.): Iz isztorii
russzkoj kulturi. 5. köt., XIX vek. Moszkva, 2000., 504–517. o.
Jegorov, B. F.: Oficialnaja igyeologija. In: B. F. Jegorov, A. D. Koselev (red.): Iz isztorii
russzkoj kulturi. 5. köt., XIX vek. Moszkva, 2000., 81–87. o.
Kamenszkij, Z. A.: Filoszofija szlavjanofilov. Ivan Kirejevszkij i Alekszej Homjakov.
Szankt-Petyerburg, 2003.
Kantor, V. K.: Borba igyej v russzkoj lityerature 40–70-h godov XIX veka. Moszkva,
1988.
Kantor, V. K.: Zapadnyicsesztvo kak problema „russzkogo putyi”, Voproszi filoszofii,
1993., 4. szám
Karamzin, N. M.: O drevnyej i novoj Rosszii v jejo polityicseszkom i grazsdanszkom
otnosenyijah, Lityeraturnaja ucsoba, 1988., 4. szám, 97–132. o.
Karamzin, N. M.: A régi és új Oroszországról, politikai és polgári vonatkozásaiban,
AETAS, 2003., 1. szám, 96–112. o.
Karamzin, N. M.: Isztorija goszudarsztva rosszijszkogo. t. I. Kaluga, 1993.
Kavelin, K. D.: Nas umsztvennij sztroj. Sztatyji po filoszofii russzkoj isztorii i kulturi.
Moszkva, 1989.
Kiss Ilona (szerk.): A megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók
írásaiból. Budapest, 1992.
Kirejeva, R. A.: Goszudarsztvennaja skola. Isztoricseszkaja koncepcija K. D. Kavelina i
B. N. Csicserina. Moszkva, 2004.
Kitajev, V. A.: Ot frondi k ohranyityelsztvu. Iz isztorii russzkoj liberalnoj miszli 50-60 gg.
XIX veka. Moszkva, 1972.
Kljucsevszkij, V. O.: Szocsinyenyija v gyevjatyi tomah. t. VII. Moszkva, 1989.
Kosztomarov, N. O.: O znacsenyii krityicseszkih trudov K. Akszakov po russzkoj
isztorii, Russzkoje szlovo, 1861., 2. szám
Kotyelnyikov, V. A.: Dosztojevszkij i Ivan Kirejevszkij, Russzkaja lityeratura, 1981., 4.
szám
Kotyelnyikov, V. A.: Optina pusztiny i russzkaja lityeratura, Russzkaja lityeratura, 1989,
4. szám
Kotyelnyikov, V. A.: Lityerator-filoszof. In: I. V. Kirejevszkij: Izbrannije sztatyji.
Moszkva, 1984., 5–28. o.
Küchelbäcker (Kjuhelbeker), V. K.: Putyesesztvije. Dnyevnyik. Sztatyji. Leningrad,
1979.
Kohn, Hans: Panslavism. Its History and Ideology. Notre Dame, 1953.

134

Koljupanov N. P.: Biografija A. I. Koseleva. t. 1., kn. 1–2; t. 2., Moszkva, 1889–92.
Koselev, A. I.: Moi voszpominanyija ob A. Sz. Homjakove, Russzkija arhiv, 1879., III.
18., 265–364. o.
Koselev, A. I.: Zapiszki. Moszkva, 1991.
Koselev V. A.: Esztetyicseszkije i lityeraturnije vozzrenyija russzkih szlavjanofilov,
1840–1850-e godi. Leningrad, 1984.
Koselev, V. A.: Alekszej Sztyepanovics Homjakov. Zsiznyeopiszanyije v dokumentah, v
rasszuzsgyenyijah i raziszkanyijah. Moszkva, 2000.
Koselev, V. A.: Paradokszi Homjakova. Zametki i nabljugyenyija. Moszkva, 2004.
Koselev V. A.: Szlavjanofili i oficialnaja narodnoszty. In: Szlavjanofilsztvo i
szovremennoszty. SzPb., 1994., 122–135. o.
Kotyelnyikov, V. A.: Dosztojevszkiji Ivan Kirejevszkij, Russzkaja lityeratura, 1981., 4.
szám, 57–76. o.
Koyré, A. A.: La jeunesse d’ Ivan Kireevski. In: Le Monde Slave, 1922. pp. 213–237.
Koyré, A. A.: La Philosophie et le problème national en Russe au début du XIXe siècle.
Paris, 1929.
Koyré, A. A.: Études sur l’histoire de la pensée philosophique en Russie. Paris, 1950.
Koyré, A. A.: La Pensée Philosophique Russe au dix-neuvième Siècle. Paris, 1950.
Kozsinov, V.: O glavnom v naszlegyii szlavjanofilov, Voproszi lityeraturi, 1969., 10.
szám, 113–131. o. ;
Köves Erzsébet: Az orosz dilemma. Csaadajev élete és nézetei. Budapest, 1987.
Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat. Orosz eszmék I. Miklós korában. Budapest, 1982.
Kulesov, V. I.: Szlavjanofilsztvo kak ono jeszty, Voproszi lityeraturi, 1969., 10. szám,
131–144. o.;
Kulesov, V. I.: Szlavjanofili i russzkaja lityeratura. Moszkva, 1976.
Levin, S. M.: Ocserki po isztorii russzkoj obscsesztvennoj miszli. Vtoraja polovina XIX nacsalo XX veka. Leningrad, 1974.
Ljaszkovszkij, V.: A. Sz. Homjakov. Jego biografija i jego ucsenyije. Moszkva, 1897.
Ljaszkovszkij, V.: Bratyja Kirejevszkije. Zsizny i trudi ih. SzPb., 1899.
Leontovics, V. V.: Isztorija liberalizma v Rosszii, 1762–1914. Moszkva, 1995.
Leontyev, Konsztantyin: V szvojom kraju. In: Szobranyije szocsinyenyij. M.–SzPb.,
1912., t. 1.
Lomunov, K. N. (ed.): Lityeraturnije vzgljadi i tvorcsesztvo szlavjanofilov. Moszkva,
1978.
Losszkij, N. O.: Isztorija russzkoj filoszofii. Moszkva, 1991.
Lossky, N.: History of Russian Philosophy. London, 1951.
Lotman, Ju.:, Uszpenszkij, B. A.: Szpori o jazike v nacsale XIX v. kak fakt russzkoj
kulturi („Proiszsesztvije v carsztve tyenyej, ili szugybina rosszijszkogo jazika” –

135

nyeizvesztnoje szocsinyenyije Szemjona Bobrova. In: B. A. Uszpenszkij: Izbrannije trudi.
t. 2. Jazik i kultura. 1994. 331–466. o.
Lukashevich, Stephen: Ivan Aksakov, 1823–1886. A Study in Russian Thought and
Politics. Cambridge, Mass., 1965.
Lurje, V. M.: Dogmatyicseszkije predsztavlenyija A. Sz. Homjakova. Ocserk
sztanovlenyija i razvityija. In: Szlavjanofilsztvo i szovremennoszty. SzPb., 1994., 158–176.
o.
Lurje, V. M. Protrezvenyije ot szlavjanofilszkoj utopii. K. N. Leontyev, L. A.
Tyihomirov i ih vibor mezsdu pravoszlavijem i Rosszijej. In: Fenomen rosszijszkoj
intyelligencii. Isztorija i pszichologija. Matyeriali mezsdunarodnoj naucsnoj konferencii
24–25 maja 2000 g., Szankt-Petyerburg, pod. red., Sz. N. Poltaraka et. al. SzPb., 2000.,
56–68. o.
Majmin, Je.: Nuzsni konktretnije isszledovanyija, Voproszi lityeraturi, 1969., 10. szám,
103–113. o.;
Mann, Ju.: Ivan Kirejevszkij, Voproszi lityeraturi, 1965., 11. szám
Mann, Ju.: Russzkaja filoszofszkaja esztetyika. Moszkva, 1969.
Masaryk, Thomas Garrigue: Slavjanofilstvo I. V. Kirějevského. Praha, 1889.
Masaryk, Thomas Garrigue: Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie.
Soziologische Skizzen. Jena, 1913.
Masaryk, Thomas Garrigue: The Spirit of Russia. Studies in History, Literature and
Philosophy. Translated from the German original by Eden and Cedar Paul with additional
chapters and bibliographies by Jan Slavík. Vol. 1–2., London–New York, 1919., 1955.
Maszarik, T. G. (Masaryk, Thomas Garrigue): Rosszija i Jevropa. Essze o duhovnih
tyecsenyijah Rosszii. t. 1–3., Szankt-Petyerburg, 2004.
Masinszkij, Sz.: Szlavjanofilsztvo i jego isztolkovatyeli. Nyekotorije itogi gyiszkusszii,
Voproszi lityeraturi, 1969., 10. szám, 103–140. o.
McNally, R. T.: Chaadaev and His Friends. An Intellectual History of Peter Chaadaev
and His Russian Contemporaries. Tallahassee, 1971.
Miljukov, P. N.: Glavnije tyecsenyija russzkoj isztoricseszkoj miszli. Szankt-Petyerburg,
1897.
Miljukov, P. N.: Szlavjanofilsztvo. In: Enciklopegyicseszkij Szlovar Brokgauza i Efrona.
1900., t. 59., 304–314. o.
Miljukov, P. N.: Razlozsenyije szlavjanofilsztva. Danyilevszkij, Leontyev, Vl. Szolovjov.
In: Miljukov, P. N.: Iz isztorii russzkoj intyelligencii. Szankt-Petyerburg, 1903.; reprint:
Academic International, 1970., 266–306. o.
Miljukov, P. N.: Unyiverszityetszkij kursz Granovszkogo. In: Miljukov, P. N.: Iz isztorii
russzkoj intyelligencii. Szankt-Petyerburg, 1903.; reprint: Academic International, 1970.,
212–265. o.
Minakov, A. Ju.: Russzkij konszervatyizm v szovremennoj rosszijszkoj isztoriografii:
novije podhodi i tendencii izucsenyija. In: Szlavjanofilsztvo i szovremennoszty. SzPb.,
1994., 133–142. o.

136

Mosztovszkaja, Ny. Ny.: Ob odnoj parogyii na szlavjanofilov. In: Szlavjanofilsztvo i
szovremennoszty. SzPb., 1994., 229–242. o.
Müller, Eberhard: Russischer Intellekt in europäischer Krise. Ivan V. Kireevskij (1806–
1856). Köln–Graz, 1966.
Müller, Eberhard: „Lorenz von Stein und Jurij Samarins Vision des absoluten
Sozialstaates.” In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1967., dec., 575–597. o.
Müller, Eberhard: Russischer Intellekt in europaischer Krise. Ivan V. Kireevskij. Köln–
Graz, 1966.
Müller Ludolph: Russischer Geist und evangelisches Christentum. (Die Kritik des
Protestantismus in der Russischen religiösen Philosophie und Dichtung im 19. und
Jahrhundert) Witten, 1951.
Niederhauser Emil: A szlavofilok és az
Agrártörténeti Szemle, 1966., 4. szám, 432–448. o.

oroszországi

jobbágyfelszabadítás,

Niederhauser Emil: A szlavofilok történelemszemléletéhez, Acta Universitatis
Debreceniniensis, Series Historica V., 1966., 27–42. o.
Niederhauser Emil: A történetírás története Kelet-Európában. Budapest, 1995.
Nolde, B. E. Baron: Jurij Szamarin i jego vremja. Paris, 1926., 2. kiad.: 1978.
Noszov, Sz. N.: Pervije isztoricseszkije szocsinyenyija Konsztantyina Akszakova. In:
Isztoricseszkije zapiszki, no. 106., Moszkva, 1981., 271–289.
Noszov, Sz. N.: Dva isztocsnyika po isztorii rannyego szlavjanofilsztva (Zapiszka A. Sz.
Homjakova „O sztarom i novom” i otvet I. V. Kirejevszkogo). In: Vszpomogatyelnije
isztoricseszkije gyiszciplini. t. 10. Leningrad, 1978., 252–268. o.
Nyikityin Sz. A.: Szlavjanszkije komityeti v Rosszii v 1858–1876 gg. Moszkva, 1960.
Nyikityin Sz. A.: Ocserki po isztorii juzsnih szlavjan i russzko-balkanszkih szvjazej v 50–
70-e godi XIX v. Moszkva, 1970.
Nyikityenko: Dnyevnyik. 1–3. köt., Moszkva, 1955.
Petrovich, Michael Boro: The Emergence of Russian Panslavism 1856–1870. New York,
1956.
Ulrich Picht: M. P. Pogodin und die Slavische Frage. Ein Beitrag zur Geschichte des
Panslavismus. Stuttgart, 1969.
Panajeva, A. Ja.: Voszpominanyija. Moszkva, 1986.
Pipin, A. N.: Obzor russzkih izucsenyij Szlavjansztva, Vesztnyik Jevropi, 1889., április.
Pipin, A. N.: Panszlavizm v proslom i nasztojascsem. 1878.; reprint: Würzburg, 1973.
Pipin, A. N.: Isztorija russzkoj etnografii. SzPb., 1890–1892., 1–4. köt.; reprint: Leipzig,
1971.
Pipin, A. N.: Haraktyerisztyiki lityeraturnih mnyenyij ot dvadcatih do pjatyigyeszjatih
godov. 4. kiad., Szankt-Petyerburg, 1909.
Pirozskova, T. F.: Revoljucionyeri gyemokrati o szlavjanfilsztve i szlavjanofilszkoj
zsurnalisztyike. Moszkva, 1984.
Pirozskova, T. F.: Szlavjanofilszkaja zsurnalisztyika. Moszkva, 1997.

137

Piszarev, D. I.: Russzkij Don-Kihot. Szocsinyenyija I. V. Kirejevszkogo. I i II t.
Moszkva, 1861 god, in: D. I. Piszarev: Szocsinyenyija v csetirjoh tomah. t. 1. Sztatyji i
recenzii 1859–1862. Moszkva, 1955.
Piroschkow, Vera: Die Correspondenz zwischen Chomiakov und Palmer, Ostkirchliche
Studien. 1963. Bd. 12. 273–294. o.
Plank, Bernhard: Katholizität und Sobornost’. Ein Beitrag zum Verständnis der
Katholizität der Kirche bei dem russischen Theologen inn der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Würzburg, 1960. 150 p.
Platonov, Sz. F.: Lekcii po russzkoj isztorii. Moszkva, 1993.
Plehanov, G. V.: Szocsinyenyija. t. 23. kn. 1. Zapadnyiki i szlavjanofili. Moszkva–
Leningrad, 1926.
Pogogyin M. P.: Pjotr Velikij, Moszkvityanin, 1841., 1. szám, 3–28. o.
Pogogyin, M. P.: Parallel russzkoj isztorii sz isztoriej zapadnih jevropejszkih
goszudarsztv otnoszityelno nacsala, Moszkvityanyin, 1845., 1. szám, otgy. nauki, 1–18. o.
Pogogyin, M. P.: Za russzkuju sztarinu, Moszkvityanyin, 1845., 3. szám, Szmesz, 27–32.
o.
Pogogyin, M. P.: Isztoriko-krityicseszkije otrivki. Moszkva, 1846.
Pogogyin, M. P.: Isszledovanyija, zametki i lekcii o russzkoj isztorii. 1–3. köt., Moszkva,
1846.; reprint: The Hague, 1970.
Pogogyin, M. P.: Normanszkij period russzkoj isztorii. Moszkva, 1859.
Pogogyin, M. P.: Politische Briefe an Rußland. Aus der russischen Handschirft übers.
Leipzig, 1860.
Pogogyin, M. P.: Isztoriko-polityicseszkije piszma i zapiszki. Moszkva, 1874.
Pogogyin, M. P.: Krityicseszkaja ocenka raboti A. N. Pipina „Haraktyerisztyiki
lityeraturnih mnyenyij ot dvacatih do pjatyigyeszjatih. Isztoricseszkije ocserki”, Vesztnyik
Jevropi, 1872., 11. szám, 47–97. o. 12. szám, 618–678. o.; Grazsdanyin, 1873., 11. szám,
347–352., 13. szám, 415–420. o.
Pokrovszkij, Sz.: Mnyimaja zagadka, Voproszi lityeraturi, 1969., 5. szám, 117–128.;
Rátz Kálmán: A pánszlávizmus története. Budapest, 2000.
Rejfman, Sz.: K isztorii szlavjanofilszkoj zsurnalisztyiki 1840–1850-h godov. Sztatyja
pervaja, Ucson. zap. Tartuszkogo unt-a, vip. 414., 1977., 37–56. o.; Sztatyja vtoraja,
Ucson. zap… vip. 491. 1979. 35–58. o.; Sztatyja tretyja, Ucson. zap., vip. 513. 1981., 73–
85. o.; Sztatyja csetvjortaja, Ucson. zap…vip., 604. 1982. 64–80. o.; Sztatyja pjataja,
Ucson. zap.,. vip. 626. 1983., 67–82.; Sztatyja sesztaja, Ucson. zap… vip. 645. 1985.,
133–144. o.
Riasanovsky, N. V.: Russia and the West in the Teaching of the Slavophiles. A Study of
Romantic Ideology. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1952.
Riasanovsky, N. V.: Khomiakov on Sobornost’. In: E. J. Simmons (ed.): Continuity and
Change in Russian and Soviet Thought. Cambridge, Mass. 1955. 183–196. o.; In: N. V.
Riasanovsky: Collected Writings, 1947–1994. Los Angeles, é. n., 59–71. o.
Riasanovsky, N. V.: Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825–1855. Berkeley,
1959.

138

Riasanovsky, N. V.: A Parting Ways. Government and Educated Public in Russia, 1801–
1855. Oxford, Clarendon Press, 1976.;
Riasanovsky, N. V.: The Image of Peter the Great in Russian History and Thought.
Oxford University Press, 1985.
Riasanovsky, N. V.: Pogodin and Shevyrev in Russian Intellectual History. In: N. V.
Riasanovsky: Collected Writings, 1947–1994. Los Angeles, é. n., 72–85. o.
Riasanovsky, N. V.: „Nationality” in the State Ideology During the Reign of Nicholas I.
In: N. V. Riasanovsky: Collected Writings, 1947–1994. Los Angeles, é. n., 96–101. o.
Riasanovsky, N. V.: Collected Writings, 1947–1994. Los Angeles, é. n.
Rouleau, François: Ivan Kiréievski et la naissance du slavophilisme. Namur, 1990.
Schapiro, Leonard: Rationalism and Nationalism in Russian Nineteenth Century
Political Thought. New Haven and London, Yale University Press, 1967.
Schelting, A. v.: Rußland und Europa im russischen Geschichtsdenken. Bern, 1948.
Scsukin, V.: Russzkoje zapadnyicsesztvo szorokovih godov XIX veka kak obscsesztvennolityeraturnoje javlenyije. Kraków, 1987.
Sevcsenko, M. M.: Szergej Szemjonovics Uvarov. In: Rosszijszkije konszervatori.
Moszkva, 1997., 95–136. o.
Sevcsenko, M. M.: Ponyatyije „tyeorija oficialnoj narodnosztyi” i izucsenyije
vnutrennyej polityiki imperatora Nyikolaja I, Vesztnyik Moszkovszkogo unyiverszityeta,
Szer. 8. Isztorija. 2002., 4. szám, 89–104.
Sevirjov, Sz. P.: Vzgljad russzkogo na szovremennoje obrazovanyije Jevropi,
Moszkvityanynin, 1841., 1. szám, 219–296. o.
Sisák Gábor–Filippov Szergej: A szlavofil gondolkodás klasszikus korszaka.
Eszmetörténeti kronológia. In: Kiss Ilona (szerk.): A megváltó Oroszország. Válogatás a
szlavofil gondolkodók írásaiból. Budapest, 1992., 345–365. o.
Sisák Gábor: „Oroszország, te méltatlan kiválasztott...”, AETAS, 1992., 2. szám, 83–89.
o.
Sisák Gábor: „Az állam mint princípium – rossz, de szükséges szélsőség”. Az ún.
klasszikus szlavofilizmus államfelfogása. In: Bebesi György (szerk.): Hatalmi ideológiák
a szláv népek körében. Pécs, 2001., 151–173. o.
Sisák Gábor: „Nyedosztojnaja izbranyja” i „sztrana szvjatih csugyesz”. Rosszija i
Jevropa v voszprijatyii szlavjanofilsztva 1840–50-h godov. In: Meszto Rosszii v Jevrazii –
The Place of Russia in Eurasia. Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2001., 283–294. o.
Sisák Gábor: Isztoriografija szlavjanofilsztva. In: Gyula Szvák (ed.): Regional schools of
Russian Historiography – Regionalnije skoli russzkoj isztoriografii. Budapest, 2007.
Spet, Gusztav: Ocserk razvityija russzkoj filoszofii. Petrograd, 1922., 2. kiad.: G. Spet:
Szocsinyenyija. Moszkva, 1989., 11–342. o.
Stupperich, Robert: Jurij Samarin und die Anfänge der Bauerbefreiung in Rußland.
Wiesbaden, 1969.
Suttner, E.: Offenbarung, Gnade und Kirche bei A. S. Chomiakov. Würzburg, 1967.

139

Szladkevics, N.: Ocserki isztorii obscsesztvennoj miszli Rosszii konca 50-h – nacsala 60h godov XIX veka. Leningrad, 1962.
Szladkevics, N.: Borba obscsesztvennih dvizsenyij v russzkoj publicisztyike konca 50-h –
nacsala 60-h godov XIX veka. Leningrad, 1979.
Szorokin Ju. Sz.: Razvityije szlovarnogo szosztava russzkogo lityeraturnogo jazika v 30–
90-jе godi XIX veka. Moszkva–Leningrád, 1965.
Sztyeckevics, Sz. M., Jakubovszkij, V. A. Russzkoje szlavjanovegyenyije epohi
romantyizma i isztoriograficseszkij processz XIX veka. In: Vesztnyik SzanktPetyerburgszkogo unyiverszityeta. 1993. szer., 2. vip., 3., 16. szám, 3–13. o.
Sztrahov, N. N.: Rokovoj voprosz. In: Sztrahov, N. N.: Borba sz Zapadom v nasej
lityerature. Isztoricseszkije i krityicseszkije ocserki. Kijev, 1897–1898., 2. köt., 91–105. o.
Sztrahov, N. N.: Borba sz Zapadom v nasej lityerature. Isztoricseszkije i krityicseszkije
ocserki. Kijev, 1897–1898., t. 1–3.; reprint: The Hague, 1969.
Sztrahov, N. N.: Voszpominanyija i otrivki. SzPb., 1892.; reprint: The Hague, 1967.
Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter utóélete. Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2001.
Tallár Ferenc: A XIX. századi orosz nemesi értelmiség ideológiái, Medvetánc, 1981., 2–
3. szám, 21–54. o.
Tallár Ferenc: Utópiák igézetében. „Sajátos orosz fejlődés” és az orosz regényforma a
XIX. sz. első felében. Budapest, 1984.
Tallár Ferenc: Történelem Kelet és Nyugat között. In: Kiss Ilona (szerk.): A megváltó
Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból. Budapest, 1992. 321–343. o.
Thaden, E. C.: Conservative Nationalism in Nineteenth Century Russia. Seattle, 1964.
Thiergen, Peter: Wilhelm Heindrich Riehl in Rußland (1856–1886). Studien zur
russischen Publizistik und Geistesgeschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Gießen, 1978.
Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Budapest, 1983.
Tyihonova, Je. Ju.: Szpori zapadnyikov i szlavjanofilov v russzkoj zsurnalisztyike 1840h godov, 201–238. o.
Tyutcseva, A. F.: Pri dvore dvuh imperatorov. Voszpominanyija, dnyevnyik, 1853–1855.
Moszkva, 1990.
Uvarov, Sz. Sz.: Gyeszjatyiletyije minyisztyersztva narodnogo proszvescsenyija, 1833–
1843. SzPb., 1864.
Uvarov, Sz. Sz.: Dokladi minyisztra narodnogo proszvescsenyija Sz. Sz. Uvarova
imperatoru Nyikolaju I. Publ. M. M. Sevcsenko. In: Reka vremjon. Knyiga isztorii i
kulturi. Moszkva, 1995., kn. 1., 68–78. o.
Uvarov, Sz. Sz.: Memorandum Nyikolaju I. Publ. A. Zorina, Novoje lityeraturnoje
obozrenyije, 1997., 26. szám
Uszpenszkij, B. A.: Kratkij ocserk isztorii russzkogo lityeraturnogo jazika (XI – XIX vv.).
Moszkva, 1994.
Uszpenszkij, B. A.: Iz isztorii russzkogo lityeraturnogo jazika XVIII – nacsala XIX veka.
Jazikovaja programma Karamzina i jejo isztoricseszkije kornyi. Moszkva, 1985.

140

Valujev, D. A.: Pregyiszlovije. In: Szbornyik isztoricseszkih i sztatyisztyicseszkih
szvegyenyij o Rosszii is narodah ej egyinovernih is jegyinoplemjonnih. izd. D. A.
Valujeva, t. 1. Moszkva, 1945.
Vengerov, Sz. A. Peredovoj bojec szlavjanofilsztva Konsztantyin Akszakov. SzPb., 1912.
Walicki, Andrzej: The Slavophile Controversy. History of a Conservative Utopia in
Nineteenth-Century Russian Thought. Clarendon Press, Oxford, 1975; University of
Notre Dame Press, 1989.
Walicki, Andrzej: A History of Russian Thought from the Enlightement to Marxism.
Oxford University Press, 1980.
Walicki, Andrzej: Legal Philosophies of Russian Liberalism. University of Notre Dame
Press, 1992.
Walicki, Andrzej: Orosz és lengyel messianizmusok. Attraktor Kiadó, 2006.
Whittaker, Cynthia H.: The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual
Biography of Count Sergei Uvarov, 1786–1855. DeKalb, Northern Illinois University
Press, 1984.
Vitteker, C. H. (Whittaker, Cynthia H.). Graf Sz. Sz. Uvarov i jego vremja. SzPb.,
1999.
Vortman, Ricsard [Wortman, Richard]: „Oficialnaja narodnoszty” i nacionalnij mif
rosszijszkoj monarhii XIX veka. In: Rosszija/Russia, vip. 3 (11) Kulturnije praktyiki v
igyeologicseszkoj perszpektyive. Rosszija, XVIII – nacsalo XX veka. Moszkva, 1999.,
233–244. o.
Zaharova, L.: Szamogyerzsavije i otmena kreposztnogo prava v Rosszii, 1856–1861.
Moszkva, 1984.
Zajoncskovszkij, P. A.: Kirillo-mefogyijevszkoje obscsesztvo. Moszkva, 1959.
Zapadov, A. V.: Isztorija russzkoj zsurnalisztyiki XVIII–XIX vekov. Moszkva, 1963.
Zapadov, A. V.: Iz isztorii russzkoj zsurnalisztyiki. Sztatyji i matyeriali. Moszkva, 1959.
Zavitnyevics, V.: Alekszej Sztyepanovics Homjakov. Kijev, 1902. t. 1.
Zenykovszkij, V. V.: Isztorija russzkoj filoszofii. 1–2. köt., Paris, 1948.
Zenkovsky, V. V: A History of Russian Philosophy. London, 1953. 1–2. köt.
Zenkovsky, V. V: Russzkije miszlityeli i jevropa. Krityika jevropejszkoj kulturi u russzkih
miszlityelej. Paris, 1929., t. 1–2. 1. kiad.; 2. kiad.: 1955.
Zorin, Andrej: Igyeologija „pravoszlavija – szamogyerzsavija – narodnosztyi”: opit
rekonsztrukcii. Nyeizvesztnij avtograf memoranduma Sz. Sz. Uvarova Nyikolaju I,
Novoje Lityeraturnoje Obozrenyije, 1997., 26. szám
Zorin, Andrej: Zavetnaja triada. Memorandum Sz. Sz. Uvarova 1832 goda i
voznyiknovenyije doktrini „pravoszlavije – szamogyerzsavije – narodnoszty”. In: Andrej
Zorin: Kormja dvuglavogo orla... Lityeratura i goszudarsztvennaja igyeologija v Rosszii v
poszlednyej tretyi XVIII – pervoj tretyi XIX veka. Moszkva, 2001., 337–374. o.

141

