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A disszertációmban az orosz eszmetörténet egyik legérdekesebb, ugyanakkor nagyon 
sokféleképpen interpretált, más irányzatoktól világosan elkülönülő és elkülöníthető, 
gyakran hivatkozott, de – véleményem szerint – mégis kevéssé ismert jelenségét 
elemzem, amelyet a továbbiakban, jobb híján, egyes későbbi tájékozott megfigyelők 
és elemzők nyomán, „igazi szlavofilizmusként” (ezt a kifejezést Csernisevszkijtől 
kölcsönöztem), „az 1840–50-es évek szlavofilizmusaként”, „klasszikus 
szlavofilizmusként” fogok emlegetni (ezeket a megnevezéseket teljesen szinonim 
módon használom) vagy a rövidség kedvéért egyszerűen csupán „szlavofilizmusként”. 
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 kezdték illetni mint gúnynévvel. Ezt 
a fogalmat az 1800-as évek elején történt felbukkanása óta, általában pontosabban 
nem definiált értelemben, a legkülönbözőbb jelenségekre és személyekre 
vonatkoztatva használták mind a 19. században, mind a későbbiekben, így a 
használatához mindig is hozzátartozott egy bizonyos fokú meghatározatlanság és 
bizonytalanság, ugyanis a „szlavofil” kifejezésnek van egy tág, mindenfajta, az orosz 
„öntörvényűséget” középpontba állító eszmét, gondolatrendszert magába foglaló 
értelme, használata. 

A disszertációm tárgyául választott koherens és következetes gondolati rendszer 
alapvetően Alekszej Homjakov (1804–1860), Ivan Kirejevszkij (1806–1856), 
Konsztantyin Akszakov (1817–1860), Jurij Szamarin (1819–1876) munkáiban 
manifesztálódott az 1830-as évek utolsó éveitől az 1861-ig számítható időszakban. 
Ebből következően a vizsgálat tárgya tartalmi szempontból egyértelműen 
lehatárolható: ez nem más, mint a fentebbi szerzők műveiben (amelyek a 
történettudomány, történetbölcselet, filozófia, teológia, esztétika-irodalomkritika és a 
történeti-politikai esszé kategóriáiba esnek) manifesztálódott, igen konzekvens 
gondolatkör, illetve az ezeknek a szerzőknek az 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 
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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 a „klasszikus 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, melyek azok a gondolati elemek, amelyek minden 
más gondolatrendszertől megkülönböztetik, és amelyek azóta is olyan érdekessé 
teszik a legkülönfélébb értelmezők és befogadók számára. 

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 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 a 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 alapvetően 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 „klasszikus 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 

2 
 



politikai körülmények között ezek az absztrakt, veretes és 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 
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 
(1861-ben, 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 
azonban 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 a disszertációban bemutatom az „klasszikus 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 népiség” főbb elemeit. 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. 

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. Így 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 „klasszikus szlavofilizmus” 
utópikus és szélsőségesen idealista alaptételei a maguk teljes logikai tisztaságában (és 
szinte 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 „klasszikus szlavofil” gondolkodók kiadott 
művei és levelezése, a szlavofil–nyugatos vita „nyugatos” dokumentumai, az 1840–
50-es évek periodikus kiadványai, valamint a korszakra vonatkozó visszaemlékezések 
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alkotják. Az „klasszikus 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. 

Véleményem szerint az „klasszikus szlavofilizmus” gondolatrendszerének beható 
elemzése semmiképpen sem jelent öncélú történeti vizsgálódást; a benne kimunkált 
fogalmak, szemléletmód segítségével jobban megérhetőek a Nagy Péter utáni és előtti 
Oroszország társadalom-, politika- és eszmetörténetének legalapvetőbb kérdései. 

II. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a szlavofil társadalom- és történelemszemlélet 
lényegi elemeit, a disszertáció fő tárgyát. Az „klasszikus szlavofilizmus” központi 
témája az európai „műveltség” (az „klasszikus 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 az „igazi szlavofil” világszemlélet 
alapparadoxona: a valóságosan létező, a maga alapelveiből történetileg kialakult, 
kifejlődött és megvalósult európai „műveltség” a csupán kezdeményeiben, 
„alapelveiben”, vagyis ideális, nem realizálódott formában létező oroszországi 
„műveltséggel” áll szemben. Ugyanakkor, bármennyire paradox is ez, ugyan az 
oroszországi „műveltség” „alapelvei” bizonyos mértékig mégiscsak képesek voltak 
realizálódni, hírt adni magukról, de messze nem tökéletes és teljes formában, és 
alapjában véve megmaradtak a maguk eredeti, ideális és potenciális alakjában, vagyis 
a ténylegesen létező európai „műveltség” ellentétpárját képező oroszországi 
„műveltség” (kultúra, civilizáció) a valóságosan nem létezik, csak „alapelveiben”, 
ideális alakban. Homjakov megfogalmazásában: 

„Sem a korábbi szokások, sem az egyház nem hoztak létre semmilyen 
látható alakot, amelyben testet ölhetett volna a régi Oroszország”; 

„A régi Oroszország nem volt képes, hogy látható alakot adjon a szellemi 
élete alapjául szolgáló gondolatnak és érzésnek”. 

Vagy 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”. 

„Alávetjük magunkat a Nyugat műveltségének, mivel még nem 
rendelkezünk saját műveltséggel.” 

Ténylegesen 
„Csupán utalások vannak [az oroszországi műveltség] igazi értelmére, 
csupán Oroszország műveltségének kezdeti alapelvei és ezek kezdeti 
nyomai vannak meg] az orosz ember értelmén és életén”. 

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 
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kellett tárni, méghozzá az ideális szférájában. Ahogyan Ivan Kirejevszkij 
megfogalmazta: 

„Ezeket az alapelveket megérteni és kifejezni nem könnyű. Hogy felleljük 
őket, keresnünk kell”. 
„A mai Oroszországot látjuk, a régi Oroszországot ki kell találni” – írta 
Homjakov. 

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. 

III. 

A csupán eszmei létezéssel bíró, „alapelveiben” egzisztáló oroszországi 
„műveltséggel” szemben az európai műveltség teljes egészében képes volt kifejlődni. 

„Európa a maga teljességében kifejeződésre jutott”. 

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”. „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”, ideális, nem realizálódott alakban is, de létezik Oroszországban. 

„Ezt a gondolatot, mint a társadalmi kérdések egyetlen megoldását keresik 
Nyugaton is, de nem képesek megtalálni, mivel nem áll rendelkezésre a 
Nyugat számára sem az ellenségeskedésen és hódításon alapuló társadalmi 
alapelve, sem az önmagukat túlélt, egyoldalú és antagonizmussal áthatott 
szellemi alapelvei révén” – írta Homjakov. 

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”. 

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, az „igazi szlavofilizmus” számára 
legfontosabb érték megvalósulását az emberek számára. 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, 
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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. 

IV. 

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 szembenállásaként, 
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.” 

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 „klasszikus szlavofil” eszmerendszer 
legfontosabb értékének – tagadását, ellentétét jelenti. Előadásom címében szereplő két 
idézet emblematikus tömörséggel foglalja össze az 1840–50-es évek 
szlavofilizmusának az államról alkotott elképzelését. Ahogy Konsztantyin Akszakov 
írta: 

„az állam mint princípium – rossz,” 
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de emellett 
„szükséges szélsőség”. 

Az állam 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 krónikájá-ban 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.” 

Az orosz történelem szlavofil értelmezésének alapját a normannelmélet 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”. 

„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”. 

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 „nép”, a „zemlja”, az 
egyetemes jelentőségű „műveltség” alapelveinek öntudatlan hordozója. 

A „zemlja”, a „nép” legfontosabb attribútuma – a szabadság, amely 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik mindenfajta partikuláris, feltételes, esetleges 
tulajdonságtól való mentességgel. Ez az oroszországi „nép” – ahogy 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 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 a szabadság, az igazi szabadság és a feltételesség 
hiánya mindenütt”. 

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”. 

Az orosz történelem másik alapvető dátuma a szlavofil értelmezés szerint – 1612, 
amikor is a „zemlja” visszaállította a „zavaros időszak” katasztrófájában 

7 
 



megsemmisült államot, mintegy újra „behívta” azt. A „zavaros időszak” eseményeit 
így írja le az „igazi szlavofilizmus” absztrakt-filozofikus 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 visszatért a saját szellemi és 
gyakorlati tevékenységének területére, a gondolat és az élet területére.” 

Homjakov 1612 eseményeivel kapcsolatban egyenesen „népszuverenitásról” beszél. 
1612 emlegetése már nem pusztán egy absztrakt történelemkoncepció eleme, hanem 
aktuálpolitikai vonatkozásai is vannak, hiszen akkor került trónra a Romanov-
dinasztia. Homjakov egy 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.” 

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.” 

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 
az Állam őrködik. A Kormánynak – a cselekvés, következésképpen a 
törvény joga; a Népnek – a vélemény, következésképpen a szólás joga.” 
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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”. 

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”. 

Az európai népek számára 
„az állam, az intézmény, a centralizáció, a külső hatalom” vált eszménnyé. 

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 jelentős részét választott, laikus polgárok végzik) rajzolt társadalomkép 
elborzasztó a szlavofilek számára: 

„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.” 

„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.” 

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 
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„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. 

„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. 

Az „zemlja” szabadságáról alkotott szlavofil elképzelés az I. Péter reformjai nyomán 
létrejött Oroszország politikai berendezkedésének nem is annyira implicit kritikáját 
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 kapcsolatosan”. 

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”. 

V. 

A disszertáció 7. fejezetében bemutatott „talajosság”, vagyis Fjodor Mihajlovics 
Dosztojevszkij, Apollon Grigorjev és Nyikolaj Sztrahov munkássága az 1860-as 
években, amely első sorban a Dosztojevszkij-fivérek által kiadott Vremja és Epoha 
folyóiratok hasábjain nyilvánult meg, részben az 1840–50-es évek szlavofil körének 
alaptémáit viszi tovább (az európai és az oroszországi „műveltség” szembeállítása, az 
ideális oroszországi műveltség egyetemessége, a péteri reform következtében a 
„társadalom és a „nép” között kialakult szakadás). A disszertációmban külön 
hangsúlyt kap a pocsvennyikek folyóiratának, a Vremjanak a betiltása 1863-ban, a 
lengyel felkelés idején. Ezt az epizódot azért szerepeltetem ilyen hangsúlyosan, mert 
benne vegytisztán látszik az a teljes értetlenség és elutasítás, ami a klasszikus szlavofil 
gondolatkört, a disszertáció fő témáját képező retrospektív utópiát fogadta. Jól 
mutatja, hogy a nyugatos szemlélet mennyire magától értetődő volt Mihail Katkovtól 
egészen a cárig terjedően. 

Nyikolaj Sztrahov a Vremjaban megjelent Rokovoj voprosz című cikkében az 
1863-as lengyel felkelést két eltérő, különböző alapelveken nyugvó „műveltség”, 
„civilizáció” konfliktusaként szemlélte. Itt újra a klasszikus szlavofil alaptételeket 
látjuk: az európai civilizáció teljességgel kifejlődött, és a konfliktusban ennek a 
képviselője Lengyelország, amely jogosan sorolja magát a „nagyszerű Nyugathoz”, a 
„szent csodák országához” (ez utóbbi kifejezés a cikkben idézet Homjakov egyik 
verséből), míg a nagy reményekre jogosító oroszországi civilizáció csak alapelveiben 
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létezik, és ezért a külső szemlélők számára Oroszország egy barbár országként tűnik 
fel. 

Valóban különös, hogy egy komoly háborús konfliktus során, amelyben a tét 
nagyon nagy volt, hiszen a krími vereség után Oroszország könnyen újra 
szembetalálhatta volna magát az európai hatalmak koalíciójával, és jelentős 
területeket veszthetett volna, egy folyóirat szerkesztősége egy ilyen érvelésű cikk 
megjelentetését tartotta fontosnak; ennek ellenére a cikk szövege önmagáért beszél. A 
katkovi Moszkovszkije Vedomosztyiban megjelent rövid támadó cikk nyomán 
Sztrahov írása a Vremja betiltásához vezetett, és szerző és a lap kiadói örülhettek, 
hogy nem érte őket egyéb hatósági retorzió, mivel Sztrahov írásából a cár, a megfelelő 
kormányzati szervek, a cenzúra, Mihail Katkov és a szélesebb olvasóközönség is 
Oroszország rágalmazását olvasta ki, 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. Ennek oka pedig egyszerűen 
az, hogy vagy tudatos (pl. Katkov) vagy öntudatlan nyugatosok voltak, vagyis 
számukra magától értetődő volt, hogy egyetlen civilizáció létezik, az európai, és 
Oroszország része annak. Hogy mennyire érthetetlen volt a „pocsvennyikek” és a 
„szlavofilek” szűk körén kívül az európai, a „germán–román” „műveltségtől” 
(„civilizációtól”, „kultúrától”) eltérő, öntörvényű „műveltség” gondolata, pláne, azé, 
amelyik még csak potenciálisan létezik, mi sem példázza jobban, hogy a Párizsban 
megjelenő Revue des deux Mondes folyóirat 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”. Nem lehet véletlen, hogy pontosan 
ugyanilyen módon érti félre Sztrahov írását egy Ivan Akszakovról szóló modern 
amerikai monográfia szerzője is (Stephen Lukashevich: Ivan Aksakov, 1823-1886. A 
Study in Russian Thought and Politics. Cambridge, Mass., 1965.). Véleményem 
szerint a Vremja betiltásában sűrítve látszik az az értetlenség, ami a klasszikus 
szlavofilizmus eszméit fogadta. 

A pocsvennyikek és a szlavofilek közötti fő különbség abban állt, hogy a 
pocsvennyikek a legkevésbé sem osztották a szlavofilek egyik fő tételét (ez utóbbi 
mutat némi hasonlóságot Csaadajev megállapításaival), amely szerint a Nagy Péter 
reformjai nyomán létrejött európai kultúrájú réteg (korabeli szóhasználattal: a 
„társadalom”) teljesen terméketlen maradt, nem hozott létre semmi értékeset és 
maradandót a tudomány és az irodalom területén (akkoriban sokat idézettek voltak 
Homjakov szavai: „Az ész eme csillogása alig volt képes akár csak egy tisztességes 
egérfogót is kitalálni”), hogy tulajdonképpen nincs is orosz irodalom (Kirejevszkij 
például azt találta mondani, hogy az nem nagy baj, ha cenzurális okokból az egész 
orosz irodalom tevékenysége leáll egy-két évre). Különös ellentmondás, hogy 
eközben maguk a szlavofilek ennek az európai kultúrájú rétegnek kiemelkedő 
személyiségei voltak, egyéb tevékenységeik mellett jelentős irodalmi alkotók és 
irodalomkritikusok. Dosztojevszkij és a pocsvennyikek viszont teljességgel 
azonosultak ezzel az irodalommal, a klasszikus szlavofilekkel ellentétben belülről 
szemlélték (fontos tényező, hogy ennek az irodalomnak a napszámosai voltak, 
kizárólag az írásból éltek, míg a szlavofilek tehetős vagy nagyon tehetős 
földbirtokosok és vállalkozók voltak). A szűkebb értelemben vett szlavofilizmus és a 
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pocsvennyikek szemléletbeli azonosságait és különbségeit mutatja be a 
Dosztojevszkijt és Ivan Akszakovot összehasonlító alfejezet. 

VI. 

A „klasszikus szlavofil” gondolatrendszert számos alapvető belső ellentmondás 
terheli. A legalapvetőbb, hogy a gondolatrendszer középpontjában álló egyetemes 
érvényű „alapelvek” egy partikuláris helyen, Oroszországban jelentek meg a 
történelemben. További alapvető ellentmondást jelent még a valóságosan létező 
európai „műveltség” szembeállítása egy még nem létező, ideális oroszországi 
„műveltséggel” (amely ugyanakkor a reális európai „műveltség” legmagasabb foka 
lenne), valamint a „nép” mint ideális elv, társadalomszerveződési eszmény viszonya a 
reálisan létező társadalmi csoporthoz, a 19. század közepének orosz parasztságához. 

Ugyancsak problematikus pont a vallási-egyházi és a társadalmi paradigma közötti 
viszony (a vallási-egyházi vonatkozásokkal csak érintőlegesen foglalkozom a 
disszertációban), ugyanis a szlavofil gondolatrendszerben mindenfajta különösebb 
magyarázat és indoklás nélkül a kettő között praestabilita harmonia áll fenn, az 
ideálisan felfogott „pravoszlávia” (a szlavofileknél ez szinonim az egyetemes 
kereszténységgel) immanentista módon tulajdonképpen azonos a 
társadalomszerveződési eszményükkel (a korabeli oroszországi pravoszláv egyházzal 
szemben pedig rendkívül kritikusak voltak; Homjakov teológiai-egyházi tárgyú írásait 
a cenzúra nem engedte megjelentetni Oroszországban). A szlavofil szerzők írásaiból 
(különösen Homjakovéból) kiolvasható egyfajta társadalmi program, ami a péteri 
reform nyomán létrejött művelt réteg (a „társadalom”) és az ideális oroszországi 
műveltség „alapelveinek” összebékítéséből áll, ami azt jelenti, hogy ez a réteg 
elsajátítja, kibontja és megvalósítja ezeket az eszményeket. Hasonló programot látunk 
a pocsvennyikeknél és Ivan Akszakov 1860-as évekbeli írásaiban. 

A szlavofilizmus semmiképpen sem nevezhető „konzervatív” ideológiának (mint 
ahogyan pedig gyakran nevezik annak), ugyanis a szlavofil elképzelések szerint 
Oroszországban nincsen semmi, amit konzerválni lehetne, nincsenek olyan reálisan 
létezett vagy létező intézményi, társadalmi vagy akár jogi formák, amelyeket meg 
kellene őrizni. Csak eszmények, csak utópia van, igaz, ennek megfogalmazásához az 
orosz történelmet hívták segítségül. Találó kifejezés eszmerendszerükre a már 
Csaadajevnél is szereplő retrospektív utópia terminus. Szélsőséges utópizmusukból 
kifolyólag egyaránt kritikusak voltak a Péter előtti és a Péter utáni Oroszországgal, és 
valamennyire Nagy Péter fellépését is szükségszerűnek tartották (a péteri reformok 
konkrét tartalmát persze nem). Különösen kritikusak voltak a péteri reformok nyomán 
kialakult, európai műveltségű réteggel, az ún. „társadalommal”, annak szellemi-
kulturális teljesítményével, amelynek ugyanakkor saját maguk kiemelkedő 
képviselőik voltak. Ez a klasszikus szlavofilizmus további nagy ellentmondása. 

Abból, hogy ezek az egyetemes eszmények éppen az orosz történelemben jelentek 
meg, következik a szlavofilizmus implicit messianizmusa, vagyis, hogy az 
oroszországi „műveltség” az egész világ számára jelentőséggel bír. Zárásképpen, 
egyetértve Nyikolaj Bergyajevvel és Georgij Florovszkijjal, azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy a szlavofilizmus a teljességgel európaizálódott réteg egyik 
ideológiája volt, ahogyan Georgij Florovszkij fogalmazott, „a szlavofilizmusban az új 
kultúrréteg hangja szólalt meg, amely már keresztülment az »európaizmus« csábításán 
és próbáján, és a legkevésbé sem a »nép« hangja.” Nagyon jól látta a klasszikus 
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szlavofilizmus lényegét a szlavofilizmus éles kritikusa, a „reakciós” Konsztantyin 
Leontyev, aki a maga színes és artisztikus stílusában azt írta, hogy „a saját 
szememmel győződtem meg róla, hogy 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”. 


