
Tollár Ferenc
A XIX. SZÁZADI OROSZ NEMESI ÉRTELMISÉG IDEOLÓGIÁI

A századelő lassú akkumulációs folyamata után, a 30-as évek végén lép elő
ször színre a kritikai elvű orosz nemesi értelmiség a birodalom ideológiai és 
szellemi életének önálló, s most már folyamatosan jelenlévő szereplőjeként. 
Custine márki 1839-es sorai ennek az időnek a hangulatát érzékeltetik egy 
nyugat-európai diplomata jellegzetes megfogalmazásában: „Oroszországban 
a despotizmus mindig matematikai pontossággal dolgozik, s szélsőséges kö
vetkezetességének eredménye szélsőséges elnyomatás. Felháborodsz ennek a 
hajthatatlan politikának a szigorát látva, s rettenettel teszed fel magadnak 
a kérdést: miért van olyan kevés emberi vonás itt az emberek életében. De 
a rettegés nem jelent megvetést is egyben; nem vethetjük meg azt, amitől 
félünk. Figyelve Pétervárat, s elgondolkodva e gránitvilág lakóinak borzal
mas életén, lehet kételkedni isten jóindulatában, lehet zokogni, átkozódni, de 
nem lehet unalomba süppedni. Van itt egy áthatolhatatlan titok, iszonytató 
grandiozitás... Ez az óriási birodalom, mely Európa keleti részén megjelent sze
meim előtt, valamiféle halottaiból feltámadt lény benyomását kelti. Mintha egy 
ószövetségi nép lenne előttem, és én iszonyattal, de ugyanakkor kíváncsian ál
lok e vízözön előtti szörny lábainál.” 1 Ebben az évben, 1839-ben jelent meg a 
Szovremennyik-ben a Korunk hősének két részlete, Gogol már a Holt lelkeken 
dolgozik, Kirejevszkij és Homjakov a szlavofil ideológia programadó cikkeit je
lenteti meg, s formálódik már a moszkvai szalonok heves vitáiban — egyelőre a 
szlavofilekkel kart karba öltve — a nyugatos tábor is. A két, később szemben
álló, de indulásakor még összefonódó táborban lassanként kikristályosodik a 
raznocsinyec elemeket is asszimiláló nemesi értelmiség megfogalmazásában az 
orosz társadalom válságtudata, s kezdetét veszi a lázas kiútkeresés.

De talán több puszta véletlennél, hogy ugyanebben az 1839-es évben a hír
hedt III. ügyosztály talán leghirhedtebb főnöke, Benkendorf is a „puskaporos
hordó” sokat idézett képével zárja a cárhoz írott jelentését: „Valamikor és vala
mivel el kell kezdeni — írta —, s jobb fokozatosan és óvatosan magunknak el
kezdeni, semmint megvárni, míg alulról a nép kezdi el. Az intézkedés csak akkor 
lesz jótékony hatású, ha azt maga a kormány foganatosítja, méghozzá csend
ben, zaj és hangos szavak nélkül, ügyelve a józan fokozatosságra. De hogy ez el
kerülhetetlen, hogy a paraszti rend ma puskaporoshordó, — ebben mindenki 
egyetért.”2 Ha meggondoljuk, hogy legalábbis a kormányzat szintjén ebben 
valóban „mindenki egyetértett”, s így ez a jelentés sem a rémült belátás egyedi
egyszeri felvillanása volt, hanem a bürokrácia roppant malomkerekei közt szűn-
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télén őrlődő részleges reformok, egymást követő titkos reformbizottságok és 
reformtervezetek egyik mozzanata, akkor joggal állíthatjuk, hogy a válság tuda
ta és a kiútkeresés problémája éppúgy jelen volt a „roppant kerekek” dübörgé- 
sésétől recsegő hatalmi centralizáció csúcsain is, mint ahogy jelen volt a hatalmi 
centralizáció nemesi bürokráciájából született, de azzal élesen szembeforduló, 
ellenzéki nemesi értelmiség tudatában. S esetleg épp e kettősségnek, a „hivata
los” és az ellenzéki kritika egyidejű jelenlétének, a kettő nyilvánvaló eltérései
nek s lehetséges összefüggéseinek vizsgálata lehet az a pont, mely elméletileg 
túllendíthet minket a naív pszichologizálás jellegzetes „módszertanán”, a ko
rukból és osztályukból kiemelkedő nagy lelkek „analízisén”. Hisz joggal kelthet 
bizalmatlanságot minden olyan elmélet, mely a XIX. századi Oroszország szám
arányában oly jelentéktelen, mégis oly nagyhatású nemesi értelmiségi ellenzékét 
nem tudja másból levezetni, csak képviselői erkölcsi nagyságából, ha kell, ön
pusztító igazságérzetéből, — azaz az orosz lélekben demiurgoszi erővé váló ideális 
erkölcsi objektivációk leküzdhetetlen vonzásából.

Bármennyire is primitívnek tűnik a kérdés, válaszra vár: mit és kit képviselt 
az ellenzéki nemesi értelmiség? Kit képviselt Homjakov, és kit Herzen? A pa
rasztot — mondanák mindketten. De miért egymás ellen? És valóban egymás el
len? A Népet? Amorf és bizonytalan, de nem feltétlenül értelmetlen fogalom. 
Az Igazságot? A történelem — éppen mert történelem — ezt a fogalmat így, 
nagy „I”-vel nem ismeri.

*

A szlavofil eszméknek3 a „pravoszlávia, önkényuralom, népiség” uvarovi 
szentháromságához fűződő kapcsolatai, összefüggései az Oroszország „menek
vésének horgonyát” „a népiség szent maradványaiba” vető hivatalos népiséggel 
túlságosan is közismertek, s közben szinte feledésbe merül, hogy Ragyiscsev 
után elsőnek épp a szlavofilek hívták fel a közvélemény figyelmét az orosz pa
rasztság rettenetes helyzetére, hogy a XIX. század első felében a cári államhata
lomnak náluknál kérlelhetetlenebb kritikusa kevés akadt. A túlfeszített uvarovi 
párhuzamok között lassanként érthetetlenné válik, hogy Zakrevszkij, Moszkva 
katonai főparancsnoka miért nevezte „vörösöknek” a szlavofileket, miért állott 
állandó titkos rendőri megfigyelés alatt Koseljovés Homjakov háza, miért járta 
meg a börtönt Szamarin és I. Akszakov, miért fenyegette száműzetés Homjako- 
vot. Azt az — úgymond — „reakciós földbirtokost” , aki A régiről és az újról c. 
cikkében megintcsak a nyugatosok előtt fogalmazta meg: „Korunkból a törvé
nyes rabság förtelmességét — súlyos tehertétel ez számunkra minden értelem
ben, tárgyilag s erkölcsileg egyaránt — általános és tartós intézkedésekkel mi
előbb ki kell irtani.”4 E pátoszos sorok szerzőjében, s vele együtt a szlavofilek 
első nemzedékében, az Akszakovok, Szamarinok, Kirejevszkijek, Beljájevek és 
Koseljovok nemzedékében csak parasztruhában tetszelgő, betokosodott kon
zervatívokat, a kancsuka szellemének őrzőit látni, legalábbis leegyszerűsítés.
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Hogy konzervatívoknak vallották magukat (méghozzá büszke öntudattal), 
hogy — Homjakov megfogalmazásában — ügyük „a valódi haladás ügye, mely 
éppen ezért a valódi konzervatívizmus is”5 — ez kétségtelen. De e „valódi kon
zervatívizmus” támaszát nem a nemességben, nem is a fennálló bürokráciájában 
látták, hanem a „szűzi Oroszország” fertezetlen Népében, mely egyedül őrzi 
magában „az önfeláldozás képességét, az erkölcsi lelkesedés szabadságát és a ha
gyomány iránti tiszteletet”.6 Konzervatívizmusuknak a „valódi haladás” szá
mára megőrzendő végső értéke az egyházi elv által megvilágosodott népi közös
ség, az obscsina volt, tehát felfogásuk szerint „azoknak az embereknek a szö
vetsége, akik lemondtak önzésükről, egyéniségükről, és kinyilvánították közös 
egyetértésüket; ez a szeretet tevékenysége, a magasabb rendű, keresztény tevé
kenység”.7 Az obscsina, mint az orosz fejlődés alapvető értékmozzanata impli
kálta s alapozta meg a „szendergő Kelet” s a „rothadó Nyugat” szembeállítását, 
Oroszország apoteózisát: „Nyugat és Oroszország, Oroszország és Nyugat... ez a 
Történelem utolsó szava, a jövő két lehetősége! — kiáltja Sevirjov — Beleolva
dunk-e az általános folyamatba, vagy megőrizzük önállóságunkat és saját elve
ink szerint alkotunk világot, kivonva Európából a Föld egyhatodát, az emberi
ség jövőjének csíráját?”8

Nyugatnak és Keletnek egy ilyen világtörténelmi léptékkel mérő szembeállí
tása, a nyugati fejlődés elutasítása, s vele szemben egy orosz útra alapozott fej
lődés felvázolása önmagában persze nem tekinthető a szlavofil eszmék specifi
kumának; ilyen vagy olyan formában, de legalábbis Karamzin óta ez a szembe
állítás az orosz ideológiai szféra egyik alapmotívuma volt. Ott van az 1812-es év 
patriotizmusában éppúgy, mint a dekabristák ideológiájában, a hivatalos népi- 
ségben éppúgy, mint Herzennél, jelen van a „kristálypalotát” építő Csernyisev- 
szkijnél és az e palotára ádázul fenekedő Dosztojevszkijnél, a narodnyikoknál 
éppúgy, mint a pánszlávoknál. A szlavofilek specifikuma: a tiszta képlet megfo
galmazásának igénye, méghozzá részben Schelling, de még inkább a 20-as évek
ben még szeretve tisztelt, zarándokútjaik során felkeresett német mester, Hegel 
nyomdokain. Ezek a furcsa, orosz „hegeliánusok” az orosz Volksgeist megraga
dására törekedtek, mert — írta Szamarin — „mindegyik nép köteles önmagát ér
telmezni, vallomást készíteni és átadni az eljövendő értékelésre vonatkozó ada
tokat annak a népnek, mely örökébe lép. Ezt a kötelezettséget nem lehet másra 
áthárítani, mert a feladat az, hogy megtalálják azt, amit csak a nép tud önmagá
ról, amit más nem tud és nem is tudhat meg soha a nép közvetítése nélkül.”9 
Az orosz népszellem megragadására tett kísérlet, ez a „specifikum” nem tekint
hető persze tisztán teoretikus mozzanatnak: elméletükben épp az abszolutum 
kergetése vezette vissza a szlavofileket eredeti, ha tetszik elmélet előtti kiinduló
pontjukhoz, a XIX. századi cári Oroszország radikális elutasításához. Mert e 
teória fényében az egész Péter utáni fejlődés — szerintük — német szellemű bü
rokratizmusával, néptől idegen nemességével és jobbágyrendszerével, most a 
Nyugat materializmusából született Antikrisztus műveként, az — általuk feltárt 
— népszellem tagadásaként jelenhetett meg már előttük, s így e szellem olyan
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éles kritikáját válthatta ki, mint amilyen pl. K. Akszakové: „Oroszország mai ál
lapotát — írta — lelkiismeretlen hazugsággal elfedett belső viszály jellemzi... A 
kormány, s vele együtt a felsőbb osztályok eltávolodtak a néptől, s idegenek 
lettek számára... A kormány állandóan forradalomtól retteg, s minden önálló 
véleménynyilvánításban kész lázadást látni... Minden rossz legfőképpen kormá
nyunk elnyomó rendszerétől származik. Az orosz monarcha despotává lett, a 
hatalomnak magát szabadon alávető nép pedig tehetetlen rabbá saját földjén.”10

Ami a monarcha és a nép még harmonikus viszonyával jellemzett moszkvai 
Oroszországot, s e moszkvai Oroszországba helyezett, nem egyszerűen csak ide
alizált, de idealizált voltában a fennálló viszonyokkal szembeszegezett népi szel
lem meghatározottságait illeti, az Organikusság, Egység, Szeretet, Testvériség, 
Hit, Lelkiség szlavofil „kategóriái” még egy tisztán filozófiatörténeti elemzés 
számára sem kellene, hogy olyan irracionális és üres fogalmaknak tűnjenek, 
mint amilyenekként nemegyszer prezentálják őket. Hiszen amikor Homjakov a 
„mechanikus” nyugati fejlődéssel szembeállítja a nem „megalkotott”, hanem 
„szerves és eleven fejlődés eredményeként kibontakozó” orosz életet, amikor 
szembeállítja Oroszország„élő társadalmi organizmusát” Nyugat „halott állami 
mechanizmusával”, akkor egy romantikus, de távolról sem megfejthetetlen köl
tészettel az obscsinák elmúlt és idealizált társadalmában a közösségi társadal
mak jellegzetes alapstruktúráját írja csak körül, s emeli a költészet magasába. 
Amikor pedig K. Akszakov a „lelkiismeretet törvényekkel felváltó” Nyugattal 
azt az orosz népet szegezi szembe, melynek tagjai a szeretet szavára „lemond
tak önzésükről, egyéniségükről és kinyilvánították közös egyetértésüket” , hogy 
egyesüljenek a hit testvéri közösségében, akkor ismét egy idealizált-misztifikált, 
s egyben a korábbi fejlődési fokot a későbbi mögé csempésző formában ugyan, 
de megintcsak a közösségi társadalmaknak azt az alapstruktúráját idealizálja, 
melyben az egyén soha nem léphetett fel „pontszerű”, „önös énként”.

De tovább menve: láthatunk-e csakis és kizárólag üres misztifikációt abban, 
hogy I. Kirejevszkij szerint „A megkettőződés és az egység, a racionalitás és az 
értelem a nyugat-európai és az ősi orosz műveltség végső kifejeződései.”11 Hi
szen amikor I. Kirejevszkij az orosz, s általában a keleti ember olyan „belső lelki 
egységéről” beszél, mely „a szellemi erők összpontosulása, a lélek valamennyi 
különös tevékenységének összeolvadása egy élő és magasabb egységben”12, ak
kor ezt ugyan nem magyarázhatjuk meg — Kirejevszkij nyomán — a nyugati 
gondolkodás arisztoteleszi alapjaival szembeállított, Bizánc közvetítette platon
izmus hatásával, de az orosz módra historizált schellingiánus interpretáció mö
gött mégis fellelhetjük reális magvát abban, hogy a prekapitalista fejlődés fokain 
„az egyes egyén teljesebben jelenik meg, éppen mert vonatkozásainak teljessé
gét még nem munkálta ki és nem állította szembe magával mint tőle független 
társadalmi hatalmakat és viszonyokat.”13 S ha csak egy kicsit is odafigyelünk, 
a racionalizmus kirejevszkiji kritikájában is többet fedezhetünk fel egy „reak
ciós irracionalizmus” kigőzölgéseinél. „A racionális gondolkodásban -  írta Ki
rejevszkij — az élő személyiség vagy elvont szabályokra bomlik, vagy külső el
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vek termékeként jelenik meg, s mindkét esetben elveszti saját értelmét.” „Az 
emberi élet elveszti értelmét. Az ész számológép lesz, a szív szívtelen húrok 
gyűjteménye, s köztük véletlen szél fütyül. Az ember cselekedeteinek nem lesz 
erkölcsi jellege, s valójában ő maga sem lesz.” 14 Kirejevszkij „élő személyiségé
nek” költői soraiból, furcsa „preegzisztencializmusából” igazán nem nehéz ki
olvasni, hogy a „földesúri gőgjében” elutasított racionalizmus számára a „füg
getlen társadalmi hatalmakká” vált emberi viszonyok, a polgári Európa dologi 
függőségi rendszerének volt a „filozofikus” tükörképe.15 S végül nincs-e reális 
magva ezek szerint a Szeretet oroszországi jelenvalóságának is, szembeállítva 
azzal a polgári Európával, melyben „valamennyi viszony gyakorlatilag be van 
sorolva az egyetlen elvont pénz- és adásvételi viszony alá”, azaz „az általános 
hasznossági és használhatósági viszony”, az „általános prostitúció” alá?

Természetesen a fenti problémafelvetések során nem jutottunk, s egy ha
sonló „filozófiatörténeti” gondolatmenet eredményeként később sem juthat
nánk tovább annak rögzítésénél, hogy a szlavofil eszmék a „romantikus anti- 
kapitalizmus” eszmeáramlatai közé tartoznak, s így persze osztoznak e „kor
látozott” , „bornirt” formákhoz kötődő, az „eredeti teljességet visszasóvárgó” 
nézetek valamennyi ellentmondásához. Mindez igazán érdekessé akkor válik, ha 
már nemcsak a szlavofil eszmék elvont „tartalmára”, hanem egyúttal azok 
konkrét társadalmi funkciójára kérdezünk rá. Mert Nyugat és Kelet szembeállí
tása, a szlavofil eszmék — s általában: a XIX. századi orosz eszmék -  struktív, 
értékorientációs alapmotívuma a konkrét társadalmi térben rögtön az ,,anti- 
kapitalizmus” egy új, sajátosan orosz jelentésével gazdagodik. Ez a szembeállí
tás ugyanis egy olyan birodalom szellemi életében funkcionált, melynek egész 
belső struktúráját, gazdasági és társadalmi rendjét a XVIII. századtól kezdve 
alapvetően meghatározta az európai kapitalista centrumhoz való felzárkózás 
igénye, sőt a szembenállás, az európai kihívásra adott kihívás világbirodalmi as
pirációja. És a Kelet—Nyugat szembenállásnak ezek a nagyonis materiális vo
natkozásai meg is jelennek a reális hatalmi viszonyok pragmatizmusából szüle
tett, Oroszország egyesítette szláv világ pánszláv teóriájának előlegezett eleme
ként, méghozzá nemcsak a szlavofileknél, de már a dekabristáknál vagy Herzen- 
nél is. Persze — mint látni fogjuk — eltérő ideologikus értéktartalmakkal, s ezért 
leegyszerűsítés lenne az eszmei szembeállítást pusztán a hatalmi szembenállás 
égi visszfényének tekinteni, s a kettő között közvetlen kapcsolatot tételezve, a 
Nyugat—Kelet oppozíció egyértelműen legitimációs funkcióját állítani.

Hogy a fennálló orosz viszonyokat élesen elutasító szlavofil eszmerendszer 
hosszabb távon mégiscsak a cári államhatalom, s általában az újkori Oroszország 
dichotóm struktúrájának szentesítéseként funkcionálhatott, az a szlavofileknél 
sem magyarázható csak azzal, hogy írásaikban megjelennek a pánszláv elemek.16 
Fontosabbnak látszik két másik mozzanat. Előszöris egy „elméleti hiba” : az 
idealizált obscsinák letűnt társadalmának vízióját formálva, a szlavofileknek el
vileg olyan autark paraszti gazdaságok társadalmát kellett volna felvázolniuk, 
mely erős koherenciával nem rendelkezik, melynek egyes, elszigetelt elemei

25



közt az árucsere hiányában kölcsönös függőségi viszony alig jelentkezik. Egy 
olyan politikai, társadalmi keretet tehát, mely az egyes közösségek, még inkább 
az egyén számára csak elvont, sőt „valótlan” formában élhető át. Egy romanti
kus vízión ez a társadalomtörténeti megfontolás persze aligha kérhető számon, 
de a vízió irányultsága épp eltérésében figyelemreméltó és tanulságos lehet. A 
szlavofilek ugyanis nyilván nem véletlenül követik el azt a „hibát” , hogy az 
Egység érvényességét és érvényesülését a közösségeken túlra is kiterjesztik, 
megalkotva így a központi értékként tételezett Nép és Oroszország egységes, 
szubsztancionális voltában elsődleges, s így áltörténelmi, mert abszolút fogal
mait, s ugyanígy egységesítő erőt látnak a „szabad egységben” összefűző Szere- 
tetben és az Egyház Testvériségében. A szlavofilek központi fogalmainak e to- 
talizációs jellegén számon kérhetjük ugyan a prekapitalista, naturális gazdasá
gok történelmi valóságát, de ennél fontosabb, hogy ez a „hiba” valójában az 
obscsinák ősi masszívumára épült hatalmi centralizáció tevékenységének volt a 
historizáló vissza vetítése.

De az alapvető fogalmak totalizáló jellegén túl a dichotóm struktúra „törté
nelmi jogokat” involváló „ősisége” a szlavofileknél tematikus formában is ki
dolgozásra került. Nép és Hatalom, ország és állam kettőssége az orosz fejlődés 
pozitív alapténye ugyanis, a szlavofilek szerint. Nép és ország azonosságának té
telezése első pillantásra demokratikus, a kelet-európai nemesi nacionalizmustól 
eltérő, polgári nemzetfogalmat sugall, csakhogy rövidesen kiderül, hogy itt a 
nép nem a hatalom letéteményeseként, hanem — legfeljebb — elvont „forrása
ként” tételeződik, s nem politikai közösségként, hanem hangsúlyozottan 
apolitikus, spirituális közösségként definiáltatik. Mert a hatalom — állítja 
Homjakov — kezdetben a Népé volt ugyan, de az orosz nép a hatalmat nem 
mint jogot, hanem mint kötelezettséget ismerte, s ezért átruházta választott 
urára, az első Rurikra, hogy a normann herceg viselve a hatalom terhét, s e ha
talom birtokában kiépítve a népi közösségek megvédésére képes államiságot, a 
nép felszabaduljon magasabbrendű tevékenysége, a keresztény lelki élet számá
ra. így — a Rurik-elméletnek megfelelően — az orosz történelemben ismeretle
nek voltak Homjakov szerint azok az erőszakos hódító háborúk, melyek a Ró
mai Birodalom bukásával s a barbárok beözönlésével a nyugat-európai államok 
alapjait megteremtették. Az orosz társadalom megőrizte egységét, nem hullott 
szét hódítókra és meghódítottakra, következésképpen az osztályok harcát, a vé
res belső viszályokat sem ismeri. A viták mindig az obscsinák, a vecsék és az or
szágos gyűlések demokratikus lelkületében oldódtak meg. Ez a magyarázata az 
orosz nép békeszeretetének, politikától idegen, megbékélő természetének, 
melynek szellemében a hercegi, majd a cári hatalomban a nép a patriarchalis 
családi elv megtestesülését látja, s gyermek módjára engedelmeskedik atyjának 
a szabadon vállalt, „közös megegyezés” alapján.

Az orosz és az idegen elemek, Nép és Hatalom e harmonikus viszonya a szla
vofilek szerint csak a péteri reformokkal bomlott fel: „A péteri reformok egész 
lényege az önkényuralomnak abszolutizmussal való felváltásában foglalható

26



össze — írta pamfletjében Homjakov egyik, önmagát D. H. szignóval jelző tanít
ványa. — Az Önkényuralom, mely eredetileg egyszerűen egyeduralmat jelentett, 
Péterrel római-germán császársággá alakul... A népi fogalmak keretei között a 
Cár teljhatalmú, de ennek a hatalomnak (az egyeduralomként felfogott Önkény- 
uralomnak) nincs semmi köze a nyugati-császári típusú abszolutizmushoz. A 
Cár az „abszolutizmus tagadása” , mert a népi felfogás és világkép határaihoz 
kötődik, s ezek a határok kijelölik azt a keretet, melyen belül a hatalom sza
badnak tekintheti, s kell hogy tekintse önmagát... Az Önkényuralom mindig 
korlátozottnak tekintette önmagát, korlátlannak pedig csak feltételesen, azon 
határok között, melyek a népiség és a hit világos elveiből következtek. Az Ön
kényuralom a népben és az Egyházban élt. Az abszolutizmus fölébe kerekedett 
mindkettőnek...” 17

A „német-germán szellemiségű” bürokratikus államhatalmat, e hatalom ne
mességét, s az obscsinák szerves belső életét felbomlasztó jobbágyságot ugyan 
elutasítva, de állítva a szabadon vállalt önkényuralom fenti képletét, a szlavofi- 
lek maguk is a dichotóm struktúra „ősi jogú” alapképletéhez jutnak csak vissza, 
sőt a hatalom idealizált változatát egyenesen a Nép szelleméből és legbensőbb 
igényeiből levezetve, az obscsinákra épült hatalmi centralizáció elvi legitimáció
ját is nyújtják, benne jelölve meg a szabadság zálogát, a magasabbrendű keleti 
fejlődés biztosítékát. Mert -  folytatja a Homjakov tanítvány — „Két népi típus 
van: az egyiknek lelki önkény ural omva van szüksége, de nem viseli el ezt az 
uralmat a politika területén. Ez a nyugati, hellén-római kultúra. A másik: Kelet, 
Oroszországgal az élen, határozottan kiáll az állami Önkényuralom mellett, de 
nem tűr el semmiféle hatalmi beavatkozást a lélek ügyeibe, sőt az ilyen beavat
kozás egyenesen érthetetlen a számára. Az egyik esetben állami önkényuralom 
és köztársaság a lelkekben; a másikban lelki önkényuralom és köztársaság az 
államban.”18

A lelkek köztársaságává spiritualizált Oroszország — mely K. Akszakov sze
rint „állandóan megőrzi a maga által elismert hatalmat, őrzi önkéntesen, szaba
don, s ezért a lázadókban csak rabszolgát lát”19 — a fennálló hatalmi centrali
zációt emeli ily módon egy historizált, múltba ágyazott legyen értéktartomá
nyába, s a „szabadon elismert” hatalom eszményével megteremti annak lehető
ségét is, hogy a fennálló hatalmi centralizáció privilegizált rendje most már 
büszke alázattal vállalkozhassék a nép terheit viselő hatalom hordozására, s az 
„apolitikus” nép felett jó lelkiismerettel munkálkodjék a fennálló hatalom 
„népi szellemű” , „ősi jogokra” hivatkozó reformjain, a keleti és nyugati fejlő
déselvek új korszakot nyitó szintézisén.20

*

A szlavofilek, és a paraszti szocializmus Csernyisevszkijnél majd a narodnyi- 
koknál továbbélő herzeni elmélete... A múltra orientált „valódi konzervatíviz
mus”, és a jövőre orientált forradalmiság között első pillantásra aligha indokol
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ható bármiféle párhuzam. És mégis: véletlen lenne csak, hogy Herzen önmagát 
és a szlavofileket „Janushoz vagy a kétfejű sashoz” hasonlítja? S a kétfejű sas 
„különböző irányokba” vetett tekinteteit valóban csak az „együtt dobogó szív”, 
a nép szeretete, megváltásának elvont igénye fűzné össze? A paraszti szocializ
mus 1861 előtt született két alapvető tanulmánya, a Forradalmi eszmék fejlő
dése Oroszországban és Az orosz nép és a szocializmus, e kétfejű lény mélyebb 
egységére hívja fel a figyelmet.

A két elmélet kiindulópontja, Nyugat és Kelet szembeállítása, s e szembenál
láson belül Oroszország világtörténelmi szerepének felvázolása mindenesetre 
közös: „Mi semmit sem akarunk megjósolni -  kezdi Herzen —, de azt sem hisz- 
szük, hogy az emberiség sorsa Európához lenne láncolva. Ha Európának a társa
dalmi újjászerveződés útján nem sikerülne felemelkednie, úgy ez más országok
ra vár. Vannak köztük olyanok is, melyek már készek erre a feladatra, mások 
készülnek rá. Az egyik közülük jólismert: az Észak-Amerikai Államok. A má
sik, erővel, de ugyanakkor vadsággal is teli országot kevesen és rosszul ismerik... 
Valójában senki se tudja, kik is ezek az oroszok, ezek a barbárok, ezek a kozá- 
kok.”Pedig — folytatja Herzen — „Ez a gőgös tudatlanság többé nem időszerű 
Európában. Mert valahányszor Európa az oroszok szemére veti, hogy ők rabok, 
az oroszok joggal kérdezhetik: ,És önök? Önök vajon szabadok?’”21 A „kispol
gárivá”, kiüresedővé váló Európa rabságát Herzen -  kezdetben meglepőnek tet
sző módon — Európa sajátjaként végigharcolt és sajátjaként átélt múltjával ma
gyarázza. Európa — mondja — túlságosan sok hitet és reményt, túl sok vért ál
dozott saját forradalmaira ahhoz, hogy szakítani tudjon „saját maga által elis
mert” tradícióival és eszményeivel. Európa „A féligazságoknak és az előítéle
teknek ezt a tömkelegét hosszú ideig a társadalmi élet feltétlen alapjaként, ab
szolút és vitathatatlan összegezéseként fogadta el. És kétségtelen, hogy közülük 
mindegyik valódi progressziót, győzelmet jelentett a maga idején, de összessé
gükből fokozatosan mégis egy új börtön falai emelkedtek.”22 A saját múltjá
nak, saját eszményeinek börtönében raboskodó Európának ez a képe (mely ké
sőbb a „látható állam” mögötti „láthatatlan állam” formájában is visszatér Her- 
zennél23), egyrészt önmagában is jelentéses, mint a polgári Európa dologi füg
gőségi viszonyainak — részben Kirejevszkijhez hasonlóan értelmezett — „filozo
fikus tükörképe”.

De az európai múlt herzeni értelmezésének van egy másik, az előzőhöz jó
részt csak formálisan kapcsolódó funkciója is: egy új tartalommal a Kelet—Nyu
gat oppozíció ingatag fundamentumává válik. A múltjához láncolt Európával 
szemben ugyanis Oroszországnak — állítja Herzen — nincsen múltja: „Oroszor
szág történelme nem más, mint a szláv állam embrionális fejlődésének története; 
mostanáig Oroszország csak berendezkedett. Az ország egész múltját a IX. szá
zadtól úgy kell tekinteni, mint Oroszország útját az ismeretlen jövő felé, mely 
most kezd csak lassan világosodni előtte. Oroszország igazi történelmét az 
1812-es év nyitotta meg. Minden ami addig volt, csak előszó.”24 A történelmi 
múlt itt egy nép „külsővé-idegenné válásának” jelentését ölti — hiánya az
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Szibériai száműzött a múlt század második felében

orosz nép elvont, de elvont-spirituális voltában abszolút szabadságát alapozza 
meg: „Nyilvánvaló, hogy sem Európa, sem a mai Oroszország nem tud útján to
vábbmenni, ha nem veti le életének valamennyi politikai és morális formáját.

29



De Európa, hasonlóan Nikodemuszhoz, túlságosan gazdag ahhoz, hogy egy re
ménységért feláldozza óriási vagyonát. Az evangéliumi halászoknak azonban 
nem volt mit sajnálniuk, s ezért könnyen cserélték fel hálóikat a koldustarisz
nyára. Vagyonuk az Ige befogadására kész, élő lélek volt.”25 „Akinek van füle 
a hallásra, hallja”, — folytathatnánk tovább Lukács evangéliumával. A példázat 
értelme pedig ez: a külsővé-idegenné váláson, a történelmen mindezideig kívül- 
maradt orosz népé a legnagyobb vagyon, a — szlavofil „lelkek köztársaságát” 
idéző — „élő lélek”. Ő tehát az emberiség megváltásának apostoli hivatásé leté
teményese.

Ez az orosz népet megintcsak tisztán lelki szubsztancialitásként, „szubjek
tív szellemként” körülíró fogalmazás Herzennél — éppúgy mint a szlavofileknél 
— nyilvánvalóan összefügg azzal a múltra nézve talán diffamáló, de a jövő felé 
mégis nyitott hegeli állítással, mely szerint a szláv „néptömeg nem lépett fel ed- 
digelé önálló mozzanatként az ész alakulatainak sorában” .26 A hegeli, s általá
ban a „filozófiai” kérdésnél fontosabb azonban, hogyan értelmezi Herzen az 
„eleven lélek” megőrzését az orosz történelem konkrét viszonyai között. Egyál
talán: hogyan oldja fel azt a paradoxont, hogy az orosz nép történelmen kívüli
ségét a Kijevi Oroszországtól végigkövetett orosz történelemben kell „bizonyí
tania”.

Ezen a ponton Herzennél is az obscsina kérdése kerül a középpontba. „Az 
orosz nép — írja — kizárólag az obscsina életét élte, jogait és kötelezettségeit 
csak az obscsinához való viszonyban értelmezi. Az obscsinán kívül nem ismer el 
kötelezettséget, s csak erőszakot lát.”27 Az obscsina pedig „megmentette az 
orosz népet a mongol barbárságtól és a császári civilizációtól, az európai módra 
felcicomázott földbirtokosoktól és a német bürokrációtól. Az obscsina szerve
zete, bár erősen megrendülve, kiállta a próbát a hatalom beavatkozásaival szem
ben...”28 Az „eleven lelki” szubsztancia materiális hordozója ezek szerint az 
obscsinák közössége volt, s ezek az obscsinák verték vissza az erőszak és hata
lom képében jelentkező történelem támadásait. A nép történelmen kívülisége 
végülis a történelem viharaiban érintetlenül sodródó, csíraképes magnak, az 
obscsinák népének és a hatalomnak a kettősségévé konkretizálódik tehát; vagy 
másképpen fogalmazva: az orosz történelem e magot sodró viharrá, a néptől 
idegen hatalom történetévé alakul. Az „idegen hatalom” pedig szó szerint ér
tendő, hiszen a Rurik-elméletet Herzen is átveszi: „A régi Oroszországban nem 
találunk semmiféle elkülönült, privilegizált osztályt. Ott csak a nép élt, és egy, 
a néptől teljesen különböző nemzetség, pontosabban uralkodó hercegi család, 
a varég Rurik örököse. A Ruriktól származó varég harcosok örökösei láthatólag 
magukkal hozták az arisztokrácia intézményének eszméjét, de a szláv lélek — 
megfelelően saját patriarchális és demokratikus fogalmainak — ezt az eszmét a 
felismerhetetlenségig átalakította... A hercegi hatalom távolról sem volt korlát
lan hatalom... A herceg valójában csak a falvak és a városok sokaságának nem
zetségfője volt, s az ország gyűlésekkel együtt irányította őket.”29 A Rurik-el- 
mélettel Nép és Hatalom kettőssége, ezzel pedig az újkori Oroszország dicho-
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tóm struktúrájának alapképlete Herzennél is úgy jelenik meg tehát, mint az 
orosz fejlődés alapténye, s tételezve van a kezdetek harmonikus aranykora, Nép 
és Hatalom demokratikus viszonya is.

Ezek után azonban mintha egy döntő különbséghez érkeznénk: „a népi éle
tet és a politikai életet meghatározó két elvben”, a „hercegben” és az „obscsi- 
nában” Herzen olyan lényegileg ellentétes erőket lát, melyek a kijevi periódus 
viszonylagos harmóniája után Moszkva és Novgorod képében ellentétes elvek
ként szembekerültek egymással. E szembenállás során ,,Az események az ön
kényuralom javára dőltek el. Oroszország megmenekült, erőssé és hatalmassá 
vált — de milyen áron?... Moszkva megmentette Oroszországot, megfojtva min
dent, ami szabad volt az orosz életben.”30 A szlavofilek által idealizált moszk
vai önkényuralom Herzennél a nép „eleven lelkét”, „demokratizmusát” fenye
gető, ellenséges hatalomként tornyosul tehát, a megújulás pedig szerinte Péter
rel veszi kezdetét. Ez akkor is alapvető különbségnek látszik, ha Herzen eköz
ben elismeri a Moszkvával kiépült hatalom védelmi funkcióját a Kelet—Nyugat 
oppozícióban.

De ami szakadéknak tűnik, önmagában nem több két lehetőségnél egyazon 
út bejárása során. S itt nemcsak arról van szó, hogy mint Herzen Moszkva eseté
ben, a mérsékelt szlavofilek — köztük Homjakov, Szamarán és Kirejevszkij — 
szintén elismerték a népi életet fenyegető péteri reformok pozitív funkcióját a 
nyugati kihívással szemben. Az azonos funkciók megőrzése az eltérő történelmi 
szereposztásban valójában annak a sokkalta mélyebb összefüggésnek a szimptó- 
mája, hogy Nép és Hatalom kettősségével, illetve a Kelet—Nyugat oppozícióval 
mind a szlavofilek, mind Herzen ugyanazt a moszkvai centralizációval induló, s 
péteri reformokkal záruló folyamatot írták le: az újkori Oroszország dichotóm 
struktúrájának kialakulását. A döntő különbség — innen visszatekintve — mint
ha csak a kronológiai eltolódásban rejlene: Herzen a harmónia mitikus aranyko
rát a kijevi periódusra korlátozza, a hatalmi centralizáció kialakulását pedig a 
szlavofilek által idealizált moszkvai periódusba helyezi. Azon vitatkozni, hogy a 
mitikus aranykor felbomlását illetően Herzennek vagy a szlavofileknek volt-e 
„inkább” igaza, meglehetősen hiábavalónak látszik, már csak azért is, mert en
nek a kronológiai eltolódásnak sokkalta inkább volt „történetfilozófiai” jelen
tése, mint történettudományi. A moszkvai periódus negatív herzeni értékelésé
nek ,Rendszertani” funkciója ugyanis jórészt abban áll, hogy lehetővé teszi Her
zen számára a péteri korszak pozitív, forradalmi értelmezését. Egy egységes fo
lyamat, az újkori Oroszország dichotóm struktúrájának kialakulása lesz ily 
módon egy „történelemfilozófiai” kettéosztás tárgya, hogy a kezdet és a vég 
szembeállításával mind Herzen, mind a szlavofilek kimondhassák az egyértelmű 
igent és az egyértelmű nemet egy mély ambivalanciával átélt, egységében tisztá
zatlanul — s mint látni fogjuk: szükségképpen tisztázatlanul — hagyott folya
matra.

Természetesen hogy a „történelemfilozófiailag” kettéosztott folyamaton be
lül ki mire mond igent, s mire nemet, ez éppúgy nem véletlen, mint ahogy az
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sem, mennyire és hogyan egyneműsíti a fenti ambivalenciát. Herzen minden
esetre egy bonyolult képletet vállalt fel, amikor Pétert „mindenoldalú géniusz- 
szál megáldott” , „koronás forradalmárnak”31 nevezte, s igent mondott forra
dalmának eredményeire. Hiszen ezzel Herzen az „élő lélek” spiritualitásában 
rejlő értéklehetőségek realizálását egy -  igaz, vele szemben külső -  politikai 
aktivitással kötötte össze, a konkretizálódás igénye pedig arra kényszerítette, 
hogy egy olyan -  megfogalmazása szerint — „antinacionális forradalomra” 
mondjon igent, mely „Oroszországot két részre osztotta: az egyik oldalon ma
radtak az állami és a földesúri obscsinák parasztjai, a kézművesek és a kispolgá
rok. Ez volt a régi Oroszország, a konzervatív, obscsinai, tradicionális és szigo
rúan pravoszláv Oroszország. A nemzetnek erre a részére — ahogy ez győztes 
forradalmak esetén történni szokott — a kormányzat úgy nézett, mint elégedet
lenekre, majdhogy nem mint lázadókra. A nemzetnek ez a része meghatározat
lan helyzetében, törvényen kívüliségében kegyvesztett lévén, átadatott a nem
zet másik részének kénye-kedvére. Ezt a másik részt az I. Péter által megterem
tett nemesség képezte, a bojárok utódai, az állami csinovnyikok összessége, s 
végül a hadsereg...” A parasztok számára — folytatja Herzen — „Péter reformjai 
szokásaik és életformájuk elleni merényletnek tűntek, sőt az állam durván bü
rokratikus beavatkozásának saját ügyeikbe... Ettől kezdve a parasztság a -  máig 
is folytatódó — néma és passzív ellenállást választotta, s ezt mindenképpen iga
zolják azok az intézkedések, melyeket I. Péter és utódai hoztak a nép ellen.”32

A fenti idézet alapján nyilvánvaló: Herzen világosan látta, hogy a népnek és 
a „néptől idegen hatalomnak” az a kettőssége, mely a moszkvai centralizáció 
idején egyértelműen negatív értékítéletben részesült, Péter „forradalma” során 
nemhogy megszűnt volna, hanem épp ellenkezőleg -  kiépült és megszilárdult. 
De ha ez így van, s ha Herzen továbbra is a nép „eleven lelkét” tartja az orosz 
fejlődés végső értékének, mivel indokolható a péteri reformokra kimondott 
igen? Egyrészt persze az eredményként elkönyvelt „óriási imperiummal, a félel
metes hadsereggel és a kormányzati centralizációval”.33 Ezek a Kelet—Nyugat 
oppozíció szokásos gondolatmenetébe könnyedén beilleszthető — s Herzennél 
nemegyszer már-már pánszláv irányultsággal kezelt34 — elemek önmagukban 
mégsem indokolnák Péter ,forradalmának” ilyen értékelését. A főszerepet itt 
nem is ez játssza, hanem egy másik, vele szemben poláris ellentétet sejtető 
erő: Herzen „europeer” volta. Mert bármennyire is igaz, hogy Herzen a „kispol
gárivá vált” Európát elutasítja, az európai kultúra eszményeit, az európai forra
dalmak hagyományait, és Európa önértékként megjelenő személyiségét soha. 
És másrészt bármennyire is igaz, hogy az orosz nép „eleven lelkét” tekinti az 
orosz, sőt a világtörténelem új mozgatóerejének, e nép „konzervatívizmusát”, 
„vadságát” és „barbárságát” is állítja.

Ezt az Oroszország és Európa, de ezen túlmenően „europaizált” hatalom és 
„barbár” nép viszonyára is érvényes ambivalenciát lenne hivatott feloldani a pé
teri reformokra kimondott igen. Mert a herzeni sémában Péter reformjai annyi
ban jelentenek pozitív fordulatot, amennyiben megteremtik azt a „demokrati

32



kus népi talajból” mindig megújulni képes orosz nemességet35, mely egyelőre a 
néptől elválasztva, „bürokratikus, német” formák között, de mégis az európai 
kultúra eszményeinek hordozójává vált, s kitermelte magából azt a réteget, 
mely a két érték, s így a „két Oroszország”, az „eleven lélek” és a kultúra új 
eszményeinek egyesítésére, politikai megvalósítására vállalkozhatik. ,,S ki más
nak kellene ezt megtennie, ha nem azoknak, akiket az ország értelmének, a nép 
agyának tekinthetünk — azoknak, akiknek segítségével a nép saját helyzetének 
megértésére törekedhet? Hogy ezek száma nagy-e, vagy csekély, ez a lényegen 
mit sem változtat. I. Péter egyedül volt, a dekabristák maroknyiam Az egyes 
személyiség hatása nem oly jelentéktelen, mint azt sokan gondolják. A szemé
lyiség élő erő, hatalmas, élesztő fermentum.”36

Az egységes szubsztanciaként, „eleven lélekként” kezelt Néppel, és e fogal
milag totalizált nép közösségeitől szociológiailag is, eszmei tartalmait illetően is 
elválasztott, mégis e nép „agyaként”, tudatosítójaként felfogott forradalmi 
egyéniségek vezető funkciójával most ismét egy olyan képlethez jutottunk 
azonban vissza, mely — aligha meglepő módon — magán viseli a fennálló dicho- 
tóm struktúra hatalmi centralizációjának ideologikus reflexeit: a totalizáló 
szisztéma kritikai szelleme keresi benne helyét — olyan hatalmat, melyet a Nép 
Hatalmaként vállalhat, kell vállalnia. Ezen a — döntő — ponton a szlavofil, és a 
narodnyik elméletet előkészítő herzeni gondolat az „együtt dobogó szív” érzel
mein túl is összefügg tehát, s ezt az összefüggést csak aláhúzza, hogy mint a 
szlavofilek, lényegében Herzen is elutasítja itt a polgári demokráciák intézmé
nyesült közhatalmát és jogrendjét. Mert — függetlenül a polgári intézmények 
jogos kritikájától — az erényre és elhivatottságra alapozott, pusztán lelkiismeret 
szankcionálta hatalom végsősoron nem több, mint a pőre hatalomra alapozott 
bürokratikus centralizáció felstilizálása.

E közös tartalmak ellenére is döntő különbséget jelent persze, hogy az ideali
zált hatalom Herzennél a paraszti szocializmus elméletében konkretizálódik. Az 
európai fejlődés, s ezen belül a szocializmus eszményei felé nyitott, a megőrzés 
helyett hangsúlyozottan forradalmi megújulásra orientált herzeni elmélet soha 
nem vált, s nem is válhatott a cári abszolutizmus legitimációs elvévé, s éles kriti
kai attitűdjével, mozgósító szellemi horizontjával egy kétségtelenül forradalma
sító hagyomány része lett. Annak ellenére is, hogy Herzen a fölötte elzúgó tör
ténelem viharaiból érintetlenül kikerülő, s így az „európai szocializmus fejlődé
sét szerencsésen megélő” orosz obscsinákkal egy olyan elemet állít jövőképe 
centrumába, melyet Lenin „ ’létjogosultságát’ minden tekintetben elvesztett”, 
„középkori válaszfalnak”, az orosz fejlődés „fékének és akadályának” tekint 
majd, s melyben Haxthausen már a XIX. század első felében is a szocializmus 
terjedésének gátat vető erőt, a szocializmus felé sodródó polgári liberalizmus 
fertőjével szemben egy konzervatív fordulat világtörténelmi letéteményesét ün
nepelhette.38 Némi joggal -  tehetjük hozzá —, hiszen az obscsinák ősi masszí
vuma és a hatalmi centralizáció az újkori orosz fejlődés egymást kiegészítő, egy
mást szükségképpen feltételező mozzanatai voltak. A Herzen által tételezett, az
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adott obscsinai alapzaton végrehajtandó politikai forradalom eszméje — azaz a 
fennálló hatalom megragadása a Péter nyomdokain járó forradalmi egyéniségek 
révén, hogy ezt a hatalmat most mint a nép hatalmát „ellentétbe fordítsák” — 
az orosz fejlődés adott viszonyai között, a hatalmi centralizáció privilegizált ér
telmiségében szökhetett tehát csak szárba, s így aligha meglepő, hogy Marx és 
Engels határozottan elutasítják nemcsak Bakunyin és Tkacsov, de az adott tár
sadalmi alapzatot idealizáló Herzen tevékenységét is, hogy Herzent polemikus 
éllel hol „dilettáns szocialistának”, hol „forradalmárrá felfújt pánszláv szépíró
nak” nevezik, s hogy Engels épp a paraszti (földközösségi) szocializmus elméle
tét bírálva írja híres sorait: „Az egyes közösségek ilyen teljes elszigeteltsége egy
mástól, mely az egész országban bár egyforma, de korántsem közös érdekeket 
hoz létre, a tősgyökeres alapzata a keleti zsarnokságnak... a cári zsarnokság sem 
lebeg a levegőben, sőt, szükségszerű és logikus terméke az orosz társadalmi vi
szonyoknak.”39

De épp az orosz társadalmi viszonyok obscsinai alapzatának megőrzése, s e 
viszonyok „szükségszerű és logikus termékének”, a cári zsarnokságnak az „egy
szerű” politikai birtokbavétele volt az a pont, melyen sem a narodnyik elméle
teket előkészítő Herzen, sem a szlavofilek nem tudtak átlendülni, méghozzá 
nem személyes korlátáik, hanem az orosz fejlődés — mint látni fogjuk — ekkor 
meghaladhatatlanul szűkös lehetőségei következtőben. Ez teszi az önálló szub
sztanciaként tételezett Nép és a Hatalom értékké szublimált kettősségét, azaz 
az újkori orosz fejlődés dichotóm struktúrájának ideologikus átlényegítését ál
talában is az orosz ellenzéki gondolat alaptényévé, s juttatja érvényre még az 
olyan gondolkodóknál is, mint amilyen az anarchizmus atyjának, s ezzel ab ovo 
minden hatalom esküdt ellenségének hitt Bakunyin. Pedig Bakunyin is csak azt 
vallotta (vallhatta), hogy „Oroszországban, inkább mint bárhol, szükség lesz 
erős diktátori hatalomra, amely kizárólag a néptömegek felemelésével és műve
lődésével foglalkozik -  egy irányát és szellemét tekintve szabad hatalomra, de 
parlamenti formák nélkül; szabad tartalmú könyvek kinyomtatásával, de a 
könyvnyomtatás szabadsága nélkül; az azonos nézeteket vallóktól körülvett, az 
ő tanácsaik által támogatott, önkéntes közreműködésük által megszilárdított, 
de senki és semmi által nem korlátozott hatalomra.”40

A fennálló hatalmat elutasító, de e hatalom idealizált, „ellentétes” formáját 
messianisztikus akarattal mégis értékké magasztosító „orosz gondolat” nyilván
való belső ambivalenciája, a Nép istenítése,s a nép „barbárságától” való félelem, 
nem pedig az erudició hiánya okozta végül e gondolatrendszerek lépten-nyo- 
mon előtűnő belső ellentmondásait, az egymásnak akár egyazon íráson belül is 
homlokegyenest ellentmondó ítéletek kaotikusságát, mely nemcsak a hírhedt 
„irracionalisták”, a szlavofilek írásait jellemzi, de Herzen írásait is. Elhibázott 
azonban minden olyan megközelítés, mely csak ezt a „gondolati káoszt” látja, 
s nem veszi észre a mögötte munkáló drámai hevületet; mely elnéző legyintéssel 
az orosz gondolkodás embrionális jellegét állítja, s nem vállalkozik többre, mint
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hogy kihámozza ezen ellentmondások robbanásaitól feszülő gondolatfolyamok 
„egyértelműsített” jelentését.4 1

*

A fennállót elutasító, idealizált formáját ugyanakkor legyenné magasztosító 
orosz ellenzéki gondolat belső ambivalenciája, felemássága túlságosan is követ
kezetesen ismétlődő meghatározottság ahhoz, hogy egyszerűen a gondolkodás 
következetlenségére, a gondolati tartalom immanens formák közt is meghalad
ható, pusztán logikai tisztázatlanságára vezessük vissza. Ellenkezőleg: feltehető, 
hogy épp ez az ambivalencia a XIX. századi orosz ellenzéki gondolat egyik leg
lényegesebb, de mégis kimondatlan maradt tartalmi problematikája, épp erről a 
felemásságról „szól” az orosz gondolat. Szól, hogy elrejtse, hogy az ellentmon
dásokat és az inkoherenciát hol a pátosz, hol a dogmatika, de méginkább egy 
pátoszos dogmatika költői eszközeivel egységes egésszé kovácsolja. Pedig ezzel 
a mindig csak „kiderülő”, de sohasem vállalt felemássággal a hitük szerint min
den kétértelműséget elutasító, árnyalatnyi eltérésekben is ellenséges határvona
lakat sejtő orosz ellenzéki gondolatrendszerek egyik legadekvátabb gondolatu
kat leplezik el, méghozzá elsősorban önmaguk elől. De miért ez a következetes 
elhallgatás, s persze: mi lenne a tartalma?

A fenti kérdésre a válasz kezdetben egyszerűnek látszik. A felemásság, azaz 
a dichotóm struktúra hatalmi apparátusának elutasítása, s ugyanakkor e struk
túra, s vele egy új, idealizált hatalmi centralizáció felvállalása egyszerűen „osz
tálykorlátokból” adódó megtorpanásnak tűnhet, s szinte maguktól kínálkoznak 
azok a napnál világosabb érdekek is, melyek e „megtorpanás” szociológiai mo
tivációjául szolgálhatnak: az ellenzéki gondolat művelői a XIX. század utolsó 
harmadáig maguk is a hatalmi centralizáció privilegizált rendjébe tagozódtak, 
tehát — adódik a következtetés — bizonyos konkrét jelenségek, ezen belül akár 
a jobbágy viszonyok kritikáján túl, az adott társadalmi alapstruktúra, s a ráépülő 
uralmi forma gyökeres elutasítása nem állhatott érdekükben.

Kérdés, hogy ez az egyszerűségében megkapó magyarázat elegendő-e, de el
hanyagolni azért semmiképpen sem szabad. A betagozódás ténye ugyanis két
ségtelen. Magától értetődő az úgynevezett nemesi ellenzék, az általában közép
birtokos rétegből kikerülő dekabristák és szlavofilek, vagy a jelentős birtokok
kal rendelkező Herzen esetében. De ugyanez érvényes általában is az értelmisé
gi, vagy az 1861 előtt inkább eszmetörténetileg mint szociológiailag releváns 
raznocsinyec értelmiségi ellenzékre nézve. Mert a kulturális-szellemi értékek al
kotásának és terjesztésének hivatalos, és — e népi, anonim kultúrától már rég el
szakadt kultúra szerkezetét tekintve — egyetlen biztosítéka, az egyetem, nyitva 
állt ugyan a nem nemesi származású hallgatók előtt, de mielőtt a privilegizált 
rend „bővített újratermelésének” politikája megnyitotta volna előttük az egye
tem kapuit42, a másik oldalon már jó előre befalazott minden olyan nyílást,

35



mely a hatalmi centralizáció önreprodukciós szféráján túlra vezetett volna. Elő
ször is az egyetem elvégzésével járó műveltségi cenzus már önmagában is a privi
légiumokkal védett, s egyúttal e privilégiumokkal az össznépességtől elválasz
to tt rend sáncai közé emelte az értelmiséget. Másrészt — és ez a fontosabb —, 
ha az értelmiségi nem rendelkezett független megélhetést biztosító vagyonnal, 
azaz, ha a szó korszerű értelmében vett, kizárólag tudása értékesítésére képes 
értelmiségi volt, akkor ebben a szorosan vett szociológiai értelemben mindjárt 
meg is szűnt az lenni. Mert származása szerint lett légyen akár elszegényedett 
nemes, akár raznocsinyec, egyetlen lehetőségként csak valamely rangosztály 
megszerzése, s így az egzisztenciáját biztosító hatalmi centralizáció privilegizált

A falu bölcsei

rendjébe való betagozódás állt előtte. Rendi privilégiumokkal járó, állami szol
gálat tehát, hisz az orosz társadalom fejlődésében a jobbágyreformig politikai 
állam és polgári társadalom relatív kettéválása sem ment még végbe, s így hiány
zott az az autonóm gazdasági szféra is, melynek piacán szellemi tőkéjét függet
lenül szellemi munkásként „szabadon” értékesíthette volna. A két főváros hatá
sában oly monumentális, de legfeljebb, ha néhányszáz független értelmiségi 
megélhetését biztosító szellemi életétől, s a nemesi vagy kupec vállalkozások
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csekély számú magántisztviselőitől eltekinve „a kincstári szolgálat volt az egyet
len hely, ahol értelmiségieket alkalmaztak: csinovnyikok voltak a pedagógusok, 
az orvosok, a művészek, sőt a színészek is”.43

Ha tehát nem követjük el azt a képtelenséget, hogy szociológiailag releváns, 
önálló bázissal rendelkező réteget vélünk felfedezni a szűk, s egyébként is a pri
vilegizált rend kulturális fogyasztása által fenntartott szellemi élet néhány száz 
„független értelmiségijében” , akkor ez a rendi betagozódás mintha valóban ke
zünkbe adná a „megtorpanás” motivációjának kulcsát. Csak közben épp e fele
más magatartás egésze válik érthetetlenné. Mert ha komolyan vesszük a közvet
len gazdasági-hatalmi érdekek szociológiai motivációját, akkor nemcsak a „meg-

A carszkoje szelői Sándor Líceum hallgatói. I tt  képezték II. Sándor cár reform 
kádereit

torpanást”, de magát az ellenzékiséget is illő volna az érdekekből levezetni. A 
leíró szociológia szintjén azonban ezek az „érdekek” a saját egzisztenciális lét
alapjukkal látszólag szembeforduló raznocsinyecek esetében éppúgy megfogha- 
tatlanok, mint ahogy homályban maradnak a nemesi ellenzék esetében is. Igaz, 
legalábbis a középbirtokos nemesség esetében az „érdek” elvontan még kimu
tatható lenne, hisz ez a réteg gazdaságilag érdekelt lett volna egy szabad munka
erőalap létrejöttében, az állam gazdasági monopóliumainak fellazításában, a
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belső felvevő piac erősítésében, tehát a polgári liberalizálódás legalább porosz 
formájában. De a jobb ágy viszonyok felszámolására vonatkozó dekabrista, szla- 
vofil vagy herzeni nézetek konkrét formájukban mégis a központi újraelosztást 
tételező naturálgazdálkodást részesítik előnyben, s idegenül, sőt nemegyszer el
lenségesen állnak szemben a liberalizmussal, a Kavelin nevével fémjelezhető 
nemesi liberalizmus pedig soha nem vált számottevő erővé, s még kevésbé ellen
zéki mozgalommá.

Belátván így az „ellenzéki indíttatás” gazdasági-hatalmi érdekekből közvet
lenül levezethető szociológiai motivációjának problematikus voltát, fanyalgó 
eklekticizmussal forduljunk most talán a lélektanhoz, s keressük a még h iá n y 
zó” ellentétes motivációkat a tiszta erkölcsiség és eszmeiség síkján? Elvileg az 
eszmei-erkölcsi mozzanatok lebecsülése persze indokolatlan lenne. Mert bár
mennyire is igaz, hogy egy hatalmat gyakorló, privilégiumokkal körülbástyázott 
rend soha nem fog pusztán a lelkiismeret szavára önmaga ellen fordulni, de 
szűk, a problémákat eleve eszmei-gondolati síkon átélő csoportok esetén egyál
talán nem lenne példa nélkül álló, hogy „szociológiai ekvivalensükkel” szembe
fordulva, egy új szociológiai csoport, osztály vagy rend „organikus értelmiségi
jévé” válnak. Csakhogy ez az elvont szinten kielégítőnek tetsző állítás a konkrét 
esetben nem lendítené túl a nemesi-értelmiségi ellenzék problematikáját a sze
mélyes lelkiismereti válság talán felemelő, de mégiscsak partikuláris, lélektani 
tényén. Nem lendítené túl, mert ez az ellenzék soha nem vált, és nem is válha
to tt az óriási tömegei és állandó lázongásai ellenére is alapvetően konzervatív 
orosz parasztság organikus értelmiségijévé, s így a szubjektive talán érthető 
öncsalásokat leszámítva, ezen az alapon nem is tételezhetnénk többet, mint az 
elvont lelkiismereti válság további indoklást persze már nem igénylő „tényét” .

Ez az elvont „lelkiismereti válság” azonban, bármennyire is jól dokumentál
ható, tisztán érzületi jellegében aligha teszi megmagyarázhatóvá a XIX. századi 
orosz ellenzék, e rendkívül szűk, alig párezer fős csoport nem mindennapi for
mátumát, világtörténelmi mértékkel mérő, messianisztikus elszántságát, izzó 
pátoszát, s nem utolsósorban hatását. E hatás vizsgálata pedig, ha mélyebben 
átgondoljuk, talán túl is lendithet minket a leegyszerűsítő, mindig elszigetelt 
összefüggéseket általánosító szociológiai és lélektani „tényleírások” szintjén. 
Mert hogyan lehetséges az -  tehetjük fel e meglepő hatástörténet kapcsán a 
kérdést - ,  hogy bár a nemesi-értelmiségi ellenzék szubjektive kétségtelenül 
szembefordult saját rendjével, sőt viselte is e szembefordulás minden követ
kezményét, a száműzetést, a börtönt és a halált, objektíve mégis olyan eszmé
ket dolgozott ki, melyek nem gyakoroltak, nem is gyakorolhattak ugyan hatást 
a megcélzott szubjektum, a parasztság spontán mozgalmára, de egyre tovagyű
rűző, egyre erősödő hatást váltottak ki épp az elutasított állami centralizáció 
privilegizált rendjében, sőt annak is -  mint látni fogjuk — magasabb rétegeiben? 
De a kérdés még érdekesebbé válik, ha megfordítjuk, s a hangsúlyt már nem az 
ellenzék felemásságára, úgymond „megtorpanására” helyezzük, hanem arra a 
nagyon is jogosult kérdésre, hogy ezek a felemás voltukban is ellenzéki, a fenn
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álló hatalom közvetlen vonatkozásában kétségtelenül lázító gondolatok miért 
váltottak ki visszhangot a hatalmat gyakorló, privilegizált rend egyre szélesebb 
rétegeiben? Hacsak nem fogadjuk el e kérdés kapcsán is azt a kényelmes magya
rázatot, hogy egy — kimutathatatlan — dekadencia borongós atmoszférájában a 
privilegizált rend egészén belül is meglepően nagy számban tenyésztek a lelkiis
mereti válságokra hajlamos „széplelkek”, akkor e hatás magyarázataként fel 
kell tételeznünk magának a hatalmi centralizációnak a „felemásságát”, bizonyos 
diszfunkcionalitását; ellentéteket kell tételeznünk a hatalmi centralizáció lát
szólag zárt tömbjén, világosnak tűnő funkcióján belül. Más szóval: fel kell ad
nunk a hatalmi centralizáció primér, „úgy ahogy van” „adottságára” építő kö
vetkeztetéseket, s a leíró szociológia empirikus „tényeit” a hatalmi centralizáció 
funkcionálásával, összfejlődésen belül betöltött szerepével összefüggésben kell 
újragondolnunk.

A cári abszolutista államot fenyegető fenevadként, az esztelen bűn tanyája
ként, vagy éppen omladozó, mohalepte kísértetkastélyként megragadó képzetek 
romantikus egyoldalúságát a marxista elméletben az elsők közt Trockij haladta 
meg44: „Az orosz állam — írta —, mely primitív gazdasági alapokon keletkezett, 
a maga útján olyan államszervezetekkel ütközött össze, amelyek magasabb fej
lettségű gazdasági bázison alakultak ki. Itt két lehetőség nyílt: az orosz állam
nak vagy el kellett buknia a velük folytatott harcban, amint elbukott az Arany 
Horda a moszkvai fejedelemséggel vívott harcban, vagy utol kellett érnie ezek 
gazdasági viszonyainak fejlettségét, felemésztve a nemzet életerejének nagy ré
szét a kívülről jövő nyomás hatására.... Az orosz állam, hogy fenntartsa magát a 
jobban felfegyverkezett ellenséggel szemben, kényszerítve volt az ipar és a tech
nika meghonosítására... A centralizált államapparátus létrehozására irányuló 
igyekezetében a cárizmusnak nem annyira a privilegizált rétegek igényeivel kel
lett megküzdenie, hanem inkább az ország vadságával, szegénységével és szét
forgácsol tságával. Nem a gazdaságilag uralkodó osztályok egyensúlya teremtett 
a bürokratikus önkényuralomból önállósult szervezetet, mint Nyugaton, hanem 
azok szociális gyengesége és politikai jelentéktelensége... Minél centralizáltabb 
az állam, és minél függetlenebb az uralkodó osztályoktól, annál inkább alakul 
át a társadalom fölött álló, önállósult szervezetté.”45

A fenti elemzés részben ma is revelatív módszertani nóvuma, hogy a belső 
tőkeakkumuláció bázisán kialakuló — így Marx által joggal zárt gazdaságokként 
modellált — nyugat-európai fejlődéssel szemben, Trockij az orosz fejlődésben 
meghatározó, sőt döntő faktorként ismeri fel a világgazdasági és világpolitikai 
tényezőket, s ezért az összefüggések vizsgálata során meghaladja a zárt és imma
nens nemzetgazdasági fejlődés kereteit, — ily módon az orosz gondolkodáson 
végigvonuló Nyugat-Kelet oppozíció, s egyben a ma középpontivá váló „cent
rum-periféria” problematika46 előlegezését nyújtva. És ami számunkra itt a 
döntő: középpontba állítva az európai kihívás problematikáját, az abszolutista 
állam funkcióját sem kell már csakis és kizárólag egy gazdaságilag uralkodó osz
tály politikai képviseletében látnia. Az európai kihívás döntő szerepének felis-
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mérésé, illetve az újkori európai és orosz fejlődés különbségeinek megragadása 
lehetővé tette Trockij számára, hogy -  Pokrovszkijjal vitázva -  kiemelje az 
orosz fejlődés sajátosságait, s ne álljon szembe értetlenül az abszolutista állam 
„társadalom fölött álló, önállósult szervezetével”, illetve a privilegizált (uralko
dó) rend „szolgáló” helyzetével, tehát azzal a már korábban is felismert, de egy 
vulgármarxista „tudományosság” számára „elfogadhatatlan” sajátossággal, 
hogy „Míg nálunk az államnak volt óriási befolyása a társadalom szervezetére, 
addig nyugaton a társadalmi szervezet alapozta meg az állam felépítését. Az eu
rópai társadalom, hogy úgy mondjam, belülről, organikusan szerveződött, az al
sóbb szintektől indulva ki a felsőbbek felé... Nálunk, Oroszországban, ez a fo
lyamat éppenséggel fordítva zajlott — felülről lefelé... Az orosz államnak nem
csak hogy nem kellett megküzdenie magánszemélyek és társadalmi csoportok 
jogaival és privilégiumaival, de épp maga törekedett létrehozni és tevékennyé 
tenni ilyen csoportokat, hogy aztán azok tevékenységét saját társadalmi céljai 
érdekében használja fel.”47

A később induló, vulgarizáló tendenciák során, amikor is a nyugat-európai 
polgári fejlődés elvont-általánossá csupaszított „marxi” alapelveinek egyszerű 
„alkalmazása” vált az osztályharcos objektivitás kritériumává, persze a cári 
abszolutista állam is csak úgy jelenhetett meg, mint vagy a feudális nemesség 
hatalmi szerve (M. Olminszkij, V. V. Vorovszkij), vagy mint a burzsoázia hatal
mi szerve (B. I. Sziromjatnyikov), esetleg mint a burzsoá és feudális osztályok 
közötti hatalmi egyensúly kifejeződése, de mindenképpen háttérbe szorult az 
orosz állam partikuláris osztályérdekeken túlmutató funkciója, Oroszország 
gazdasági és szellemi felfejlődésében betöltött kényszerű szerepe. Ez az ellent
mondásos, s főleg ellentmondásos formában betöltött szerep csak a hatvanas 
évek végén lezajlott abszolutizmus-vitában került ismét a figyelem homlokteré
be, s kapott elméletileg revelatív megfogalmazást M. P. Pavlova—Szilvanszkaja 
és — ellentmondásosabb, vitatható formában -  A. Ja. Avrehlényegében hasonló 
előfeltevésekből kiinduló tanulmányában.48 Pavlova—Szilvanszkaja visszatért 
ahhoz a termékeny kiindulóponthoz, mely szerint a hatalom „ázsiai formája
ként” jellemzett moszkvai centralizáció fokozatos átstrukturálódását, s végül a 
péteri abszolutizmus megjelenését „nemcsak az orosz társadalomban zajló, 
rendkívül lassú minőségi mozgások magyarázzák, hanem egyben külső faktor 
is” . „A manufaktúrák gyorsított ütemű építése, az állandó hadsereg létrehozá
sa, az államapparátus reformja a kapitalista Európa erősödő nyomására adott 
válasz volt. Az önkényuralom kénytelen volt erőszakolni az ország ipari fejlődé
sét, s ezzel hozzájárulni azon elemek megerősödéséhez, melyek később a pol
gárság osztályában konszolidálódtak. Eközben az önkényuralom az irányítás 
régi, „ázsiai formái” felől észrevehetően az abszolutizmus irányába fejlődött, 
megőrizve egyébként eközben a despotizmus nyilvánvaló elemeit, hiszen meg
őrződött a falvak obscsinai felépítése, s jórészt a gazdálkodás naturális jellege 
is.”49 Az európai kihívás „külső faktorának” felismerése tehát Pavlova—Szil
vanszkaja számára is lehetővé tette, hogy magyarázatot találjon az orosz abszo
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lutista állam „önállósulására”, a „társadalomban zajló minőségi mozgásoktól” 
való viszonylagos „függetlenségre”, s azokra a „kényszerű” intézkedésekre, 
melyek nem vezethetők le tisztán partikuláris osztályérdekekből. De a megőr
zött ázsiai elemek hangsúlyozása értelmezhetővé teszi az európai kihívásra 
adott orosz válasz konkrét sajátosságait is, — azt a dichotóm struktúrát, mely 
megakadályozván a pénz és áruviszonyok spontán, de feltehetőleg rendkívül 
hosszantartó kibontakozását, éppenséggel az „ázsiaiság” elemeire, az obscsinák 
ősi masszívumára, s a saját „szolgáló rendjét” tudatos rendi politikával kiépítő, 
központi újraelosztó hatalom abszolutizmusára épült. A részben „önállósult” 
abszolutizmus pedig, hihetetlen áldozatok árán, kegyetlen és agresszív formák 
között, a „kényszerűség” szülte megtorpanások vargabetűivel, s -  mint látni 
fogjuk — egyre inkább szembekerülve saját rendjével, így egyre nehézkesebben, 
de a XIX. század kezdetéig betöltötte funkcióját: „felemésztve a nemzet élet
erejének nagy részét”, mégiscsak megőrizte, sőt naggyá, világhatalmi tényezővé 
tette az agyonsanyargatott, e hatalomba lassan beleroppanó országot.

Az ország fennmaradásának biztosítása, majd egy rendkívül gyors, bár rend
kívül egyoldalú fejlődés kierőszakolása a cári államot — a dichotóm struktúrán 
belül artikulálódó — össztársadalmi érdekek ,.kényszerű” hordozójává tette te
hát.50 S mert a történelmi folyamatok irreverzibilisek, mert a dichotóm struk
túra kiépültével az orosz fejlődés hosszú időre meghaladhatatlanul e struktúrá
hoz kötődött, meghaladhatatlanná vált e fejlődésen belül az abszolutista állam 
központi szerepe is. A fennálló hatalommal csak annak idealizált képét szembe
szegező orosz ellenzéki gondolatok „felemásságának” legmélyebb indítéka meg
győződésünk szerint ebben rejlik, s nem a privilegizált rendbe tagozódott ne
mesi-értelmiségi ellenzék „önző érdekeiben”. A centralizált hatalom ténye előt
ti megtorpanás ezeknél az érdekeknél sokkalta mélyebb igazságot fejez ki: a di
chotóm struktúra fejlődésének reáüs lehetőségeit, s az adott struktúrán belül 
össztársadalmi érdekek ellentmondásos hordozójává vált hatalmi centralizáció 
immanens szükségszerűségét.

Ezek szerint azonban nemcsak azt állíthatjuk teljes joggal, hogy Nép és Ha
talom dichotómiájának, az önállósult Hatalom szükségszerűségének elismerésé
ben, sőt értékkéné való tételezésében több fejeződött ki, mint „önző érdekek
kel” motiválható „megtorpanás” . Ugyanilyen joggal állíthatjuk most már azt is, 
hogy ez a „megtorpanás” valójában egyet jelentett az adott fejlődési út lénye
gének -  történelmileg megint csak kényszerű — felvállalásával, az össztársadal
mi érdekek képviseletére egyre alkalmatlanabbá váló abszolutista állam szerepé
nek átvállalására tett kísérlettel. így válik érthetővé aztán az a „paradoxon” is, 
hogy az orosz nemesi értelmiségi ellenzék a Nép, a Kelet-Nyugat szembenállás, 
és a Közjót szolgáló korlátlan Hatalom alapfogalmait a cári abszolutista állam 
legitimációs kultúrájából vette és vehette át; hogy pusztán a szöveg alapján 
nemegyszer lehetetlen megállapítani, II. Katalint vagy Pesztyelt, Karamzint 
vagy Ragyiscsevet, Uvarovot vagy K. Akszakovot, Valujevet vagy Herzent olvas
suk-e. Pedig a különbség egyre lényegesebb. Mert míg az abszolutista állam
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szakrális jellegű kinyilatkoztatásaiban ezek a fogalmak mindinkább tartalmukat 
vesztik, s egyre inkább egy üres demagógia formális kellékeivé válnak, addig a 
nemesi értelmiségi ellenzék használatában — éppenséggel eredeti tartalmuk ré
vén — a fennálló hatalmat elutasító gondolatok támasztékaivá válnak, méghozzá 
annál inkább, minél kevésbé képes betölteni a fennálló abszolutizmus legitimá
cióját biztosító funkcióját, — a „Közjó” és az orosz „Nép” képviseletét.

*

A tőke „mértéktelenségére” , állandó és kényszerű „megsokszorozására” ala
puló kapitalista fejlődés dinamikájára, a XIX. században virágkorukat élő nyu
gat-európai államok, köztük a viktoriánus Anglia mindig megújuló kihívásaira 
az orosz fejlődés struktúrájából nem érkezett, nem is érkezhetett spontán vá
lasz. Az önszabályozó gazdasági mechanizmusok kialakulását, a szabad munka
erőalap létrejöttét meggátló, de épp ily módon óriási erőforrásokat monopoli
záló és kiszipolyozó központi felvásárló és újraelosztó hatalom, az abszolutista 
állam a társadalom lehetséges belső dinamikáját lefékezvén, mint Péter idején, 
most is maga kényszerült volna az új válasz megfogalmazására és keresztülvite
lére. Ez a kényszer a XIX. század harmincas éveitől, s különösen a krimi hábo
rúban elszenvedett vereségtől kezdve egyre nyilvánvalóbbá vált, méghozzá nem 
is annyira a mezőgazdaság, műit inkább a hadseregfejlesztés szempontjából 
döntő tényező, az ipar területén, hiszen a krimi háború egyik legnagyobb tanul
sága az ország ipari és infrastrukturális elmaradottsága volt.

Ezen a téren a helyzet valóban katasztrófával, de legalábbis a világbirodalmi 
pozíció megingásával fenyegetett. 1860-ban, a reformok előestéjén Oroszország 
ipari munkásainak száma 565 ezer fő, s ez akkor is megdöbbentően alacsony 
szám, ha figyelembe vesszük, hogy az 1799-es adathoz képest nyolcszoros emel
kedést mutat. Az ipari termelés fejletlensége önmagában azonban csak az egyik 
problémát jelentette. A másik, lényegesebb probléma az ipari szféra fejlődés
képtelenségében rejlett. A fenti munkáslétszám hozzávetőleg 20 %-a ugyanis 
robotos jobbágy volt, a további 80 % túlnyomó többsége pedig obrokos jobbágy, 
s az ország egész lakosságát meghatározott jogú és kötelezettségű rendekbe ta
goló rendi politika -  Péter idején még racionális — rigorozitása elvileg ki is zár
ta a szabad munkavállalók megjelenését, s így a vállakozókat lényegében arra 
kényszerítette, hogy magukra vállalják az alkalmazott parasztok földesúri és 
állami adóterheit. De ez a politika az ipari termelést a mezőgazdasághoz láncolt 
munkaerő megkötésén túl, még tovább is korlátozta: a rendkívül alacsony hatás
fokkal termelő, robotos jobbágyokkal dolgoztató földesúri feldolgozóüzemek 
mellett, az ipar területén az 1840-es évekig meghatározó szerepet játszottak az 
úgynevezett szessziós manufaktúrák, s ezek még mindig az 1721-es péteri tör
vény hatálya alá estek. Ennek értelmében pedig, bár a kupec vállalkozó „szabad 
munkavállalók” hiányában vásárolhatott jobbágyokat, azok nem a saját tulaj
donába kerültek, hanem az állam tulajdonát képező üzemhez írattak. A vállal
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kozónak ily módon nem volt joga eladni jobbágyait, sőt arra sem, hogy más vál
lalkozásra, vagy akár más munkára csoportosítsa át őket, nem állt jogában to 
vábbá, hogy a termelés profilját módosítsa vagy volumenét csökkentse. S bár a 
hatvanas évek kezdetén a szessziós manufaktúrák már csak elenyésző szerepet 
játszanak, a nagyipari termelést pedig egyértelműen a szabad munkavállalókat 
alkalmazó üzemek uralják, kapitalista típusú nagyiparról mégsem beszélhetünk. 
S nemcsak azért, mert a nagyiparban foglalkoztatottak száma eltörpül a paraszti 
tömegekhez képest, vagy mert az ipar „szabad munkavállalói” valójában obro- 
kos jobbágyok. A döntő szempont az ipar strukturális helyzetében rejlik: az 
1850-es években Oroszország éves ipari termelésének értéke 550 millió rubel, 
de ebből az önálló ipari-, nagyipari szféra csak 116 millió rubellel részesedik, 
míg a paraszti háziipar 436 millióval, azaz a nagyipar 2,3-szeresével. Ez a szám
arány egyértelműen jelzi, hogy a tőkés termelés létfeltétele, az ipar betörése a 
mezőgazdaság primér szférájába Oroszországban nem következett be. A nagy
ipar, érintetlenül hagyva a mezőgazdaság, azaz a társadalom alapviszonyait, to 
vábbra is állami felvásárlásra dolgozó, államilag szubvencionált, s így ellenőrzött 
szféra maradt, míg a parasztság szükségleteit szinte kizárólag a mezőgazdaság 
primér körén belül maradó háziipar elégítette ki.

Az állami megrendelések pontos teljesítését szavatolni hivatott rendelkezé
sek, éppúgy, mint a lakosság társadalmi és gazdasági mobilitását, a zárt primér 
kör felbomlását gátló rendi politika egésze, megfelelhetett egy olyan fejlődés
nek, mely alapvetően a mezőgazdaságból lecsapolható termékáram mennyiségé
től függött, tehát egy olyan szférától, melyből az egyre szigorúbb és egyre raci- 
onalizáltabb adóztatás révén egy bizonyos határig egyre több termék volt 
ugyan lecsapolható, de amely össztermelése volumenében jórészt mégiscsak az 
egyszerű újratermelés szintjén stagnált. Az a politika, mely intézkedéseivel a 
mezőgazdaság stagnálásához igazította, s így stagnálásra kényszerítette a társa
dalom egészét, hogy kizárólag az állam számára biztosítsa a lecsapolható erőfor
rásokat, kezdetben jogosultnak bizonyulhatott tehát, de a nyugati fejlődés di
namizmusa mellett, a jelek szerint, csak egy évszázadra elegendő erőforrások 
felett rendelkezett. Az adóprés további szorítása a mezőgazdaság teljes leromlá
sát eredményezte volna, pedig az orosz mezőgazdaság termékei a tőkeerős nyu
gati mezőgazdaság termékeivel szemben már így is hátrányos helyzetbe kerül
tek, s a külkereskedelmi mérlegben alig fedezték az Oroszország számára nélkü
lözhetetlen ipari behozatalt.

Az új kiszipolyozható erőfonást jelentő, s az ország hatalmi pozíciója szem
pontjából is döntő fontosságú ipari szféra fejlesztése elodázhatatlanná vált tehát, 
de ez a merev rendi keretek között, az iparfejlesztés péteri formájában már alig
ha volt elképzelhető. Az egyetlen potenciális beruházóként, ipartámogatóként 
és felvásárlóként jelentkező állam ugyan továbbra is visszaszoríthatta a piaci 
mechanizmusok érvényesülését, s így a szó szoros értelmében vett „szabad 
munkaerőalap” kialakulását is lefékezhette, de a fejlett és egyre fejlődő techni
kák alkalmazása egy mobilizálható, könnyen átcsoportosítható, „szabad” mun
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káshadsereg kialakulását mégiscsak megkövetelte, s ez éppúgy feltételezte az 
adott rendi keretek, elsősorban a jobbágyviszonyok reformját, mint ahogy a 
mezőgazdaság stagnálásával szemben elvileg dinamikusként tételezhető gyáripar 
fejlődése is megkövetelte volna az elszigetelt mezőgazdasági egységek zártságát 
és stagnálását tükröző rendi és gazdasági szabályozás fellazítását. A „puskapo
roshordó” robbanásával fenyegető paraszti lázongások mellett, ez az állami ér
dekekkel egybecsengő iparfejlesztési kényszer döntő motívuma volt a jobbágy
reform keresztülvitelének, s feltehetőleg legalább akkora szerepet játszott a re
formok kierőszakolásában, mint a robotol tató nemesi birtokok gazdasági csőd
je, hiszen tőkeerő hiányában a jobbágyviszonyok felszámolása önmagában még 
nem nyitott volna új utakat a mezőgazdaság fejlődése előtt. Az „össznépi” ér
dekeket birodalmi formában megfogalmazó állami érdekek érvényesítése előtt 
sokkalta inkább.

Nemesek...

I

Nem véletlen tehát, hogy a cári állam a jobbágyviszonyok reformjának kér
dését már a „nyugodtnak” mondható századelőn napirendre tűzi, s folyamato
san napirenden is tartja: 1801 — az állami parasztok földmagántulajdont vásá
rolhatnak; 1803 — rendelet a „szabad földművelőkről”; 1826 — Szperanszkij 
tervezete, mely tartalmazza a föld nélküli felszabadítás lehetőségét; 1835 — föld 
nélküli felszabadítás tervezete az 1810-es baltikumi felszabadítás példájára; 
1837-1841 — Kiszeljov-féle reform az állami parasztok között; 1839-1842 -  
titkos bizottság dolgozik a földesúri jobbágyviszonyok tervezetén. Végül az 50- 
es években gyakorlatilag szünet nélkül dolgoznak a titkos reformbizottságok,
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méghozzá a cár személyes irányításával. Hogy a reformok hosszú ideig mégis el
maradnak, sőt 1861-ben is csak felemás, a munkaerőt jórészt továbbra is a me
zőgazdasághoz láncoló formában valósulnak meg, az nem annyira az állami aka
rat tétovaságának, inkább a nemesség ellenállásának tulajdonítható.

Ezt az ellenállást az örökletes nemesség gazdasági megerősödésével, netán 
gazdaságilag uralkodó osztállyá válásával persze aligha magyarázhatjuk meg. 
Épp ellenkezőleg: a nemesség elszegényedése, központi hatalomtól való gazda
sági függése a század folyamán egyre csak erősödik. Az örökletes nemesség 
18 %-a a jobbágyreformot megelőzően már nem rendelkezik földbirtokkal, a 
földbirtokos nemesség 15 %-a elvesztette jobbágyait, a jobbágybirtokos nemes
ség 41,6 %-a pedig átlag 8 jobbággyal, további 35,1 %-a átlag 47 jobbággyal mű
velte aprócska birtokait, s így a nemesség túlnyomó többsége, ezen belül a 
jobbágy birtokosok 76,7 %-a is rászorult az állami szolgálatért járó gazdasági és

...és jobbágyaik

hatalmi jellegű privilégiumokra. De éppen ez az elszegényedés, ez a gazdasági 
függőség, s nem a nemesség gazdaságilag uralkodó osztállyá izmosodása indo
kolja a nemesség ellenállását a reformokkal szemben. Mert előszöris nyilván a 
jobbágyviszonyok fenntartásában volt érdekelt a birtokain pár tucat jobbággyal 
gazdálkodó, a birtokos nemesség túlnyomó többségét kitevő kisbirtokos réteg: 
a jobbágyviszonyok eltörlésével elvesztette volna ha nem is hatékony, de a had
sereg fegyverei által legalább szavatolt jobbágyai munkaerejét anélkül, hogy 
bármit is nyert volna, hiszen birtoka intenzifíkálásához nem volt elegendő tőké
je. De ugyanez az állami szolgálatra is rászoruló kisbirtokos réteg a birtokait
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már elvesztett vagy birtokkal soha nem rendelkező, így kizárólag állami szolgá
latból élő örökletes nemesekkel, az állami szolgálat útján kiemelkedett szemé
lyes nemesekkel, gyakorlatilag tehát a privilegizált rend egészével együtt joggal 
tartott attól is, hogy a jobbágyviszonyok eltörlése a zárt rendi viszonyok továb
bi fellazulását, az ily módon beszivárgó polgári fejlődéstendenciák pedig az álla
mi irányítás alól kikerülő részterületek önállósulását vonhatja maga után, s így 
az össznépességtől elválasztott, privilégiumokkal körülbástyázott rend fokoza
tos felbomlását, vagy legalábbis politikai hatalmának csorbulását, befolyásának 
és érdekérvényesítési képességének csökkenését eredményezheti.

A legitimitása és fennmaradása végett reformokra kényszerülő abszolutista 
állam birodalmi érdekei, és az állami centralizáció közvetlen hatalmi bázisát ké
pező „szolgáló rend” partikuláris érdekei között ily módon olyan ellentétek 
jöttek létre, melyek a hatalmi centralizáció működésének diszfunkcionalitását, 
méghozzá feloldhatatlannak tetsző diszfunkcionalitását idézték elő. Hiszen a 
cári állam, mely nem a társadalom feletti gazdasági uralom képviselője, hanem 
maga a közvetlen politikai hatalom volt, a gazdasági kényszer dologi összefüg
gésrendszereire nem támaszkodhatván, bázisát csak a hatalomban részesülő pri
vilegizált rendben, a hatalom renddé szervezett szolgálóiban és végrehajtóiban 
fedezhette fel. E rend gazdasági függésével pedig a cári államgépezet függése is 
egyre növekedett. A nemesi bürokrácia pecsétes mundérú, foltozott köpönyegű 
képviselői hatalmi privilégiumokból származó, de mégiscsak szilárd gazdasági 
bázisukat elveszítvén, a század 60-as évtizedére elveszítették az „állam által rá
ruházott fensőbbség”, a „magas rendű szolgálat” kezdetben oly jellemző öntu
datát, e vaskalapos voltában is méltóságteljes szolgálat ethoszát, s a tradíciók 
tartása helyett csak szolgalelkűséget és vicsorgó alázatot, az ingatag lét szülte 
kocsonyás félelmek kicsinyes agresszivitását hozták magukkal a kormányzósági 
székhelyek vodkától bűzlő ügyosztályaira. Méghozzá egyre gyorsuló ütemben, 
Íriszen ez idő tájt „Mindenféle rendű és rangú, de egytől-egyig koldussorsú fia
talemberek ezrei készültek otthon, a bíróságokon, a nyilvános és magánintéze
tekben arra, hogy apáik hagyományai szerint állami szolgálatba álljanak, s mint 
a tengeren egyik hullám a másik hátán, egymás után törekvő csoportjaik úgy 
igyekeznek kijutni erre a partra. Legnagyobb részük egyetlen, kevés bölcsessé
get igénylő, szemükben azonban minden más tevékenységnél magasabb rendű 
mesterséget sajátít el (méghozzá ritkán hibátlanul), —a toliforgatás mesterségét. 
Ezzel a mesterséggel kezdik s fejezik be pályájukat, nem készítvén fel magukat 
semmi másra, s nem is rendelkezvén semmilyen más irányú képességgel. Hol 
tudnák ezek az emberek maguknak s családjuknak megkeresni a betevő falatot 
a szolgálaton kívül?”51 S mihez ragaszkodnának -  tehetjük hozzá — a szolgá
laton kívül? A privilegizált rend feltétlen lojalitását biztosítani hivatott „bővített 
újratermelés” csapdája felnyílt...

Az össznépi érdekek képviseletére kényszerülő abszolutista állam általános 
érdekeinek, és a szolgálati érdekeknek az összeütközésekor a bürokrácia malom
kerekei önpusztító bambaságukban már az abszolutista hatalom felőrlésével fe

46



nyegettek: „A kormány belső bizalmatlanságának minden tákolmánya, a veze
tés egész centralizált és formális volta, az elővigyázatos törvényhozás, a külön
böző hivatalok hierarchikus felügyelete és kölcsönös ellenőrzésének összes in
tézkedései nap mint nap bizonyítják tehetetlenségüket -  írta 1855-ben P. A. 
Valujev, kurlandi kormányzó,későbbi belügyminiszter -  ... az ügyintézés mind
inkább növekvő gépezete egyre inkább megnehezíti az államigazgatás különböző 
területein eredmények kivívását. Az összes kormányszervek most már többet 
vannak egymással elfoglalva, mint a hivatalukra tartozó ügyek lényegével. A 
magasabb hivatalok alig győzik figyelemmel kísérni, hogy az alájuk rendelt hi
vatalok látszólag rendesen működjenek; az alárendelt hivatalok pedig szinte ki
zárólag azzal törődnek, hogy a magasabb hivatalok látszatkövetelményeinek 
eleget tegyenek.”52 Az apparátus önállósult szerveinek hatalomféltése és ön- 
célúsága, a korrupció mindent elborító hullámai a hatalmi centralizációt belülről 
bomlasztották föl. Az abszolút hatalom pedig a mind privilégiumai tartalmá
ban, mind rendi hierarchiájában a mezőgazdasági szféra kiszipolyozására szerve
zett, s annak haszonélvezőjévé tett nemesi rend ellenállásába ütközve, s képtelen 
lévén e rendet új alapokra helyezni, „abszolút” voltával éles ellentétben komp
romisszumos megoldásokra kényszerült, belebonyolódotott a birodalmi és az új 
formában jelentkező birodalmi érdekekkel most már szembekerülő partikuláris 
rendi érdekek egyeztetésébe, s fokozatosan dezorientálódva, funkcióját mind 
ellentmondásosabban teljesítve, a megingathatatlan hatalom pálcélja mögött 
feltartóztathatatlan korhadásnak indult.

*

Az oly sok áldozatot, kínt és szenvedést kiálló orosz nemesi értelmiség „ön
pusztító” ellenzékiségét az elvont eszmeiség pátoszos köntöse ellenére sem kell 
már kizárólag az ideális erkölcsi objektivációk szintjére transzponálnunk. Bár az 
egyszerű szociológiai „levezetés” útja valóban járhatatlan, bár első pillantásra 
valóban úgy tűnik, hogy a privilegizált rendbe tagozódott nemesi-értelmiség 
ellenzéki magatartása csak a szociológiai meghatározottságoktól függetlenül, a 
rendi meghatározottságokon túlemelkedve, sőt azokkal szembefordulva volt el
képzelhető, egy szélesebb összefüggésben mégiscsak kimutatható a privilegizált 
rend „érdekei” , s a nemesi értelmiség ellenzékisége között egy — bár nem „le
írható”, közvetlenül nem „verifikálható” — funkcionális azonosság. Mert egy
részt joggal állíthattuk ugyan, hogy a Népet képviselő, független Hatalom idea
lizált formájának tételezése nem „önző érdekeket” , hanem az orosz fejlődés di- 
chotóm struktúrájának immanens lehetőségeit és „kényszerű” belső szükség- 
szerűségét fejezte ki. De ehhez hozzátehetjük most azt is, hogy a birodalom 
„össznépi érdekeinek” hordozására képtelenné váló cári állam tehetetlen ag
resszivitásának elutasítása — az „önző érdekek” szűklátókörűségén túllépve — 
az adott struktúra privilegizált rendjének legmélyebb, alapvető érdekeit is ki
fejezte.
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Ezen a ponton a megújulás forradalmát elvont eszmesíkon követelő nemesi 
értelmiségi ellenzék — látszólag paradox módon — szövetségesévé válhatott a 
megújulás óvatos reálpolitikusainak: a hatalmi apparátus reformer bürokráciájá
nak. Igaz, az orosz ellenzéki gondolat képviselői nyilván elutasították volna a 
funkcionális azonosság „vádját”, s szubjektíve teljes joggal, hiszen a milliók 
szenvedése és élete árán kiépült hatalmi centralizáció láttán mindnyájan való
ban mély lelkiismereti válságot éltek át, s éles vagy kevésbé éles formában, de 
megintcsak mindnyájan elutasították a fennálló, korrupt és agresszív, egyre te
hetetlenebb hatalmi formákat. De a nemesi értelmiségi ellenzék nem-azonossá
gának, elszakadásának és szembefordulásának öntudatát a cári rendőrállam dü
hödt szigora, mindenre kiteijedő, kicsinyes ellenőrzése és kegyetlen fellépése a 
másik oldalról is alátámasztotta, mikor maga is nem-azonosságként, szembefor
dulásként „definiálta” ezeket a törekvéseket. Persze amikor ezzel azt állítjuk, 
hogy a cári állam mintegy maga tette lehetetlenné egy egyértelműen reformer, 
tehát a funkcionális azonosságot is felismerő magatartás kialakulását, akkor ezt 
csak részben írhatjuk az abszolutista állam belső zavarainak számlájára: az ir
racionalitás látszatát keltő szigor szükségszerű reakciója annak a társadalmi-gaz
dasági szférától „független”, pontosabban azt maga alá rendelő, tisztán politikai 
hatalomnak, mely a gazdasági kényszer láthatatlan automatizmusai helyett a 
hatalom nyílt, instrumentális formáira támaszkodhat csak, s így érthető módon 
rendkívül érzékeny ezeknek az instrumentális formáknak bármilyen megváltoz
tatási kísérletével szemben. Az instrumentális formák csak súlyos krízisek kény
szerére oldódó lemerevítése viszont nemcsak a nyűt reformereket kényszeríti 
„forradalmi” pozícióba; a fontolva haladó, kibontakozásra képtelen gyakorlati 
reformereket is potenciális „forradalmárokká” teszi, pontosabban az „üldözöt
tek” és az „üldözők” közötti éles, kétségtelenül reális határvonal ellenére sajá
tosan cseppfolyós, felemás állapotot teremt „reformerek” és „forradalmi ellen
zék” között.

Ha mindezt nem vennénk figyelembe, nemegyszer megmagyarázhatatlannak 
tűnne a nemesi értelmiségi ellenzék és a hatalmi apparátus összefonódottsága, 
nemegyszer egy emberben testet öltő, paranoiás azonossága. Hiszen gondoljuk 
csak meg: amikor Herzent másodszor fenyegeti a vjatkai száműzetés réme, 
maga Dubelt tábornok jár közben az érdekében, s ezek után a család régi párt
fogója, Sztroganov gróf, belügyminiszter nevezi ki őt egy személyes kihallgatá
son -  mint Herzen úja „tréfálkozva” — a rangjánál fogva betölthető legmaga
sabb állásba, s száműzi Vjetka helyett Novgorodba, hogy ott aztán a kormány
zóság II. osztályának vezetőjeként, s így többek között a rendőri felügyelet 
alatt állók ügyeinek intézőjeként, három havonta ő maga írja alá a rendőrfőnök 
róla szóló jelentését. S itt játszódik le az az Emlékezésekben leírt eset is, hogy 
egy zokogó parasztasszony, akit földesura férjével együtt, de 10 éves fia nélkül 
deportált, térdre veti magát előtte, s könyörögve kéri, vihesse magával fiát. 
„Miközben ezt elmondta nekem -  írja Herzen - ,  belépett a kormányzó. Elő
adván kérelmét, az asszonyt hozzá utasítottam. A kormányzó megmagyarázta
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neki, hogy 10 évesnél idősebb gyereknek a földesúmál kell maradnia. Az anya, 
aki ezt az esztelen törvényt nem értette meg, tovább könyörgött.A kormányzó, 
megúnván a dolgot, durván ellökte magától a lábát átölelő, zokogó asszonyt, s 
ráripakodott: ,Mit akarsz még te buta liba? Hát nem érted, mit mondok? Miért 
nyaggatsz, ha egyszer semmit sem tehetek?’ Ezután határozott, kemény léptek
kel elindult, s a sarokba állította kardját. Én is elmentem... Elegem volt ebből. 
Nem fogja ez az asszony azt gondolni, hogy én is egy vagyok ezek közül? En
nek a komédiának véget kell vetni.”53 És Herzen valóban véget is vet a komé
diának, szembefordul „ezekkel”, de a „komédia” vége maga is komikus színe
zetű marad: amikor a fenti eset hatására Herzen nyugdíjaztatását kéri, „ezek”, 
pontosabban a szenátus, tanácsosból előbb még udvari tanácsossá emeli a 
Kolokol jövendő szerkesztőjét.

De ugyanilyen paradox Bakunyin szökése is a szibériai száműzetésből, mely
nek kapcsán egy másik szibériai száműzött (s egyben Bakunyin ádáz ellenfele), 
a petrasevista D. I. Zavelisin azt állította, hogy ezt a szökést egyenesen a szibé
riai közigazgatás készítette elő. S ha ez az állítás így alaptalan is, mégsem telje
sen indokolatlan, hiszen az európai forradalmak barikádjait megjárt Bakunyint 
a rokoni kapcsolatokon túlmenő, igazi szimpátia, sőt kollegiális viszony fűzte 
Kelet-Szibéria reformer irányultságú főkormányzójához, a „szélsőségesen libe
rális” elveket valló, s ugyanakkor keménykezű zsarnokhoz, Muravjov-Amurszkij 
grófhoz. A „főkormányzói párt” tevékeny tagjaként Bakunyin őszinte hittel 
támogatta Muravjov agresszív telepítéspolitikáját, a Muravjov és a száműzött 
Petrasevszkij között folyó, botrányos és egyenlőtlen párviadal során pedig me- 
gintcsak Muravjov mellett állt ki, egyébként jellegzetesen paradox módon a 
Muravjovot leleplező Kolokovhoz (!) küldvén a főkormányzó jószándékát bizo
nyító levelét. Érthető tehát, hogy M. Korszakov, Muravjov távollétében a fő
kormányzói tiszt betöltője -  maga is Bakunyin rokona —, egyszerűen nem tud
ja megtagadni a száműzött, de mégis Szibéria kormányzó elitjéhez tartozó, vele 
is baráti kapcsolatban álló Bakunyin kérését, amikor az egy hosszabb Amur 
menti utazáshoz kér tőle útlevelet, s becsületszavát adja, hogy nem fog vele 
visszaélni.

Persze ezek a még hosszan sorolható összefonódások önmagukban tűnhetné
nek esetleges, véletlenszerű adottságoknak is, ha a hatalmi centralizáció és az el
lenzék közötti kapcsolatoknak nem lennének mélyebb, a funkcionális azonos
ság felismerésére utaló bizonyságai is. A fennállót elutasító, idealizált formáját 
legyenné magasztosító nemesi értelmiségi ellenzék célkitűzései, s a fennálló 
megújítását célzó reformtörekvések között azonban túlságosan is nyilvánvalóak 
voltak az összefüggések ahhoz, hogy az ellenzék képviselői ne kényszerültek 
volna célkitűzéseik reálpolitikai megvalósíthatóságát épp ezekben a megújulást 
és stabilizálódást egyszerre tételező reformokban felfedezni. S itt nemcsak az 
amúgy is „gyanús” szlavofilekre gondolhatunk, akiknek képviseletében K. Ak- 
szakov a jelenkori Oroszországról sötét képet festő, megújulást sürgető terveze
tet ad át a cárnak 1855-ben, s akik e tervezet átadása után naiv hittel Moszkvá
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ból mindjárt Pétervárra is utaznak, hogy tanácsaikkal azonnal a terveik megva
lósításához kezdő új cár, II. Sándor szolgálatára lehessenek. Ugyanígy gondol
hatunk Herzenre is, aki Sándor trónralépése után a cárhoz címzett nyílt levele
ket tesz közzé a Kolokolbán, s ezekben mintegy tanácsokkal látja el az új cárt, 
1857-ben pedig megjelenteti a Forradalom Oroszországban c. írását, melyben 
II. Sándor ama — régtől ismert — kijelentését idézve, mely szerint jobb, ha a 
változások felülről kezdődnek, mint ha alulról, maga is a felülről végrehajtott 
reformok békés útja mellett tör lándzsát, s az alapvető feladatot egy olyan, a 
nemesi értelmiség legjobb fiaiból verbúvált. modem közigazgatási apparátus ki
építésében határozza meg, mely lezárván a péteri korszakot, képes lesz a „két 
Oroszország” , a nyugati kultúra és az orosz fejlődés belső értéklehetőségeinek 
egyesítésére.54 Látható: az 50-es évek elején született „paraszti szocializmus” 
alapelemei, az orosz fejlődés világtörténelmileg új értéklehetőségei, a „két 
Oroszország” problematikája, az abszolutizmus „ellentétes formája” térnek itt 
vissza, s kapnak látszólag reálpolitikai alapokat. S nem az „erős diktátori hata
lom” feltétlen szükségét állító Gyónás alapkérdése tér-e vissza Bakunyin 1862- 
es Népi ügy c. brosúrájában is, ahol Bakunyin kifejtvén a szláv faluközösségek 
föderatív szervezetéből kiépülő új Oroszország tervezetét, a következő kérdést 
veti fel: „Kivel, hova megyünk és kit követünk?... Romanovot, Pugacsovot, 
vagy ha akad ilyen, egy új Pesztyelt? Megmondjuk őszintén, legszívesebben Ro
manovot követnénk, ha Romanov pétervári császárból az ország cárjává tudna 
és akarna lenni.”55

Igaz, érzékelve a megvalósult reformok nyilvánvaló felemásságát, rövidesen 
Herzen is, Bakunyin is a kompromisszumok, a képtelen remények idejének ne
vezi majd ezt a korszakot, s mindketten visszatérnek az idealizált forma követe
léséhez, a fennálló forradalmi elutasításához. De látván az egyértelmű elutasítás 
Herzennél mindinkább elkomoruló formáit, látván Bakunyin voluntarista mes
sianizmusát, néha szinte gyermekded, de a szigorúan konspirativ szervezet dik
tatórikus felépítését tekintve mégis ijesztő összeesküvősdijét, s végül látván a 
fennálló idealizált formáit kutató nemesi értelmiségi ellenzék szükségszerű 
funkcionális betagozódását a dichotóm struktúra működésének egészébe, nem 
állíthatjuk-e teljes joggal, hogy azok a határozottan ellenzéki indíttatású, nem
egyszer a száműzetés poklát is bejárt volt üldözöttek, akik egy váratlan fordu
lattal (?) a felülről végrehajtott reformokba vetették utolsó reményüket, s végülis 
tevékeny szerepet vállaltak az abszolutista hatalom irányító apparátusában, va
lójában éppoly „következetes” (és éppoly reménytelen) útját járták be e fele
más ellenzékiségnek, mint akik egy forradalmi megújulástól várták a megváltást? 
S itt sem elégedhetünk meg a szlavofilekre tett utalással, hiszen nemcsak Sza- 
marin, Kulesov vagy I. Akszakov fejezi be pályáját magas állású kormánytisztvi
selőként. Utalhatunk a volt petrasevistára, vjatkai száműzöttre, Szaltikov-Scsed- 
rinre is, erre az illúziótlan, hihetetlenül szarkasztikus, hihetetlenül kegyetlen, 
de mélyen humanista íróra, aki -  meggyőződésem szerint -  a legkövetkezete
sebben mondott nemet a bürokrácia és a privilegizált rend egészére, s közben
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mégis gyorsan emelkedett a ranglétrán: íjazanyi, majd tveri kormányzóhelyet
tes, végül államtanácsos. S persze utalhatunk a XIX. századi nemesi értelmiségi 
ellenzék első képviselőjére, XVIII. századi ősatyjára, Ragyiscsevre, aki száműze
téséből visszatérve I. Sándor főtisztviselőjeként az első reformtervezet egyik irá
nyítója lesz, s végül öngyilkossággal zárja életét.

Ez az öngyilkosság a példaképpé, fogalommá lett Ragyiscsev életútja végén 
paradigmatikusként tételezhető összefoglalása lehet az elutasítás és a vállalás, a 
forrongó gyűlölet és a feltétlen odaadás elviselhetetlen ambivalenciájában ver
gődő szellem kínjainak, az ellentétesnek tetsző, de egyaránt járhatatlan utak 
összecsomósodásában születő önidentifikációs zavaroknak -  tragikusan para
dox „feloldása” e szükségképpen felemás ellenzékiség feloldhatatlan ellentmon
dásainak.

1 A. Custine: La Russie en 1839. Id: M. N. Pokrovszkij: Izbrannije proizvegyenyije. 
Moszkva, 1965, II. k. 271. o.

2 Kresztyamzkoje dvizsenyije 1827-1869. Moszkva, 1931., vip. 1. 32. o.
3 A szlavofil eszmék tárgyalásakor nagymértékben támaszkodtam Niederhauser Emil: A 

szlavofilek történetszemléletéhez c. tanulmányára. (ACTA Universitatis Debreceniensis, 
Series Historica. V. 1966.), továbbá V. 1. Kulesov Szlavjanofili i russzkaja lityeratura c. 
könyvére (Moszkva, 1976.) és a Voproszi lityeraturi 1969-es szlavofil vitájára (1969/5; 
1969/10; 1969/12.). Ugyanitt szeretném megemlíteni Köves Erzsébet tanulmányát: 
Valóság 1977/18. A szlavofil ideológia keletkezése.

4 A. Sz. HomjakowPolnoje szobranyijeszocsinyenyij.Moszkva, 1904—1914., III. k. 13. o.
5 A. Sz. Homjakov: id. mű, I. k. 314. o.
6 Ju. F. Szamarin:Szocsmyenyi/ö.Moszkva, 1877—1896., I. k. 402. o.
7 K. Sz. Akszakov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 1861., I. k. 291. o.
8 Sz. P. Sevirjov programadó cikkébó'l idéz: Török Endre: Lev Tolsztoj, Válságtudat és re

gényforma. Bp., 1979., 28. o.
9 Ju. F. Szamarin: id. mű, I. k. 205. o.
10 K. Sz. Akszakov: O vnutrennyem szosztojanyü Rosszii. In: Rannyije szlavjanofili, 

Moszkva, 1910., 89-90. ill. 86. o.
11 I. V. Kirejevszkij: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. II. k. 276. o.
12 I. V. Kirejevszkij: id. mű, II. k. 258. o.
13 MÉM, 46/1. k. 79.0.
14 I. V. Kirejevszkij: id. mű, 274. ill. 276. o.
15 „A dologi függőségi viszonyok a személyiekkel ellentétben úgy is megjelennek, hogy az 

egyéneken most elvonatkoztatások uralkodnak... Viszonyokat természetesen csak esz
mékben lehet kifejezni, s ezért a filozófusok azt fogták fel az újkor sajátságos mozzana
tának, hogy eszmék uralkodnak felette, s a szabad egyéniség létrehozását ennek az esz
meuralomnak a megdöntésével azonosították.” MÉM, 46/1. k. 80—81. o.

16 Nyugat és Kelet szembenállását hatalmi viszonyokra fordítja pl. K. Akszakov, amikor 
arról ír, hogy „A büszke Európa, mely mindig megvetette Oroszországot, megvetette és
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nem érette meg szellemi erejét, meglátta anyagi erejének iszonyatos hatalmát, mely már 
érthető a számára, s most emészti a gyűlölet, titkolt borzadással néz erre a szörnyű, 
élettel teli testre, melynek létét nem tudja me 'rteni.” (Id. mű, I. k. 20-21. o.)

17 D. H.: Szamogyerzsavije. 4. izd. 1907., 11 — 1' . o. Idézi: N. Bergyajev: A. Sz. Homjakov. 
Moszkva, 1912.

18 D. H.:Id. mű, 34-35.0 .
K. Sz. Akszakov: id. mű, I. k. 8. o.
Csak utalni szeretnék arra, hogy szemben a leegyszerűsítő elképzelésekkel, a szlavofilek 
soha nem voltak olyan naiv álmodozók, hogy a Péter előtti korszak egyszerű „visszaté
résére” áhítoztak volna. „Viszonyuljunk bármennyire is ellenségesen a nyugati felvilá
gosodáshoz, a nyugati szokásokhoz stb. — írta I. Kirejevszkij - ,  őrültség lenne azt hin
ni, hogy bármikor is, bármiféle erővel kitörölhető Oroszország emlékezetéből mindaz, 
amit Európától az utolsó kétszáz év során kapott. Lehet-e nem tudni azt, amit tudunk, 
elfelejteni azt, ami birtokunkban van? De még kevésbé hihetjük, hogy Oroszország 
ezeréves történelmét teljesen megsemmisítheti az új európai hatás. Ezért, kívánnánk bár 
a régi Oroszország visszatértét, vagy a nyugati életformák bevezetését, valójában sem 
ezt, sem azt nem várhatjuk kizárólagos érvénnyel. Akaratlanul is valami olyan harmadi
kat kell feltételeznünk, mely a két ellenséges elv belső harcából fog létrejönni." (I. v . 
Kirejevszkij:id. mű, 1. k. 110. o.)

21 Herzen: Szobranyijeszoesinyenyijv tridcatyi tomah. VII. k. 148—149. o.
22 Herzen: id. mű, 240. o.
23 "Herzen: id. mu, 251. o.
24 „Herzen: id. mu, 240. o.
25 Herzen: id. mű, 241. o.
26 Hegel: Előadások a világtörténelem filozófiájáról. Bp., 1979., 615. o.
27 Herzen :id. mű, 251. o.
28 Herzen: id. mű, 323. o.
29 ,,Herzen: id. mu, 154-155. o.
30 Herzen: id. mű, 161. o.
31 Herzen: id. mű, 170. o.
32 Herzen: id. mű, 173—174. o.
33 Herzen: id. mű, 323. o.34 _ w

„A szláv világnak — írja Herzen -  Oroszországon kívül nincs jövője. Oroszország nélkül 
nem fejlődhet, széthullik, elnyeli a germán elem; osztrákká lesz, s elveszti önállóságát.” 
,,A fentiek alapján nem állíthatjuk-e teljes joggal, hogy Oroszország az a kristályosodási 
pont, az a centrum, mely felé az egységre törekvő szláv világ vonzódik, annál is inkább, 
mivel mindmáig Oroszország e nagy törzs egyetlen része, mely erős és független állam
má szerveződött.” (Id. mű, 314., ill. 316. o.) „Az orosz szlávok legsajátosabb megkü
lönböztető jegye... az állandó és szilárd törekvés a független és erős államiságra. Ez a 
társadalmi plaszticitás többé vagy kevésbé hiányzik a többi szláv népből, még a lengye
lekből is.” (Id. mű, 157.0.)

35 „Ha az orosz nemességről a mindenható angol arisztokrácia vagy a szánalmas német 
arisztokrácia analógiája alapján akarnánk ítéletet mondani, soha nem tudnánk megma
gyarázni azt, ami most Oroszországban végbemegy. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az 
I. Péter által létrehozott orosz nemesség nem zárt kaszt. Ellenkezőleg. Szüntelenül ma
gába fogadva mindazt, ami a demokratikus (azaz népi T. F.) talajt elhagyja, ezen alap
zatának köszönhetően megújulásra képes.” fld. mű, 175. o.)

36 Herzen: id. mű, 243—244. o.
37 LÖM, 17. k. 60-61. o.
38 Haxthausen, ez az ultrakonzervatív porosz földbirtokos, aki nemcsak a szocializmust, 

de a véleménye szerint feltartóztathatatlanul a szocializmus szakadéka felé sodródó li
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berális polgári társadalmakat is elutasítja egy monarchisztikus porosz állameszmény ne
vében, tartalmilag nemegyszer ugyanazt emeli ki az obscsinák kapcsán, mint Herzen 
vagy később Csernyijevszkij. Figyelemreméltó következtetései azonban ellentétesek: 
„Soha nem sikerül megvalósítani Saint-Simonnak azokat az álmait, melyekből mind
azok a későbbi gondolatrendszerek származtak, melyeket ma a kommunizmus és a szo
cializmus nevével jelölnek... Nem sikerül megvalósítani ezeket a rendszereket, mert 
alapjuk hamis. De azt mégsem állíthatjuk, hogy eltávolítva e rendszerek hamis alapját, 
ne maradna bennük semmi igazságos és lehetséges. Általában azt mondják, hogy e rend
szerek egész tartalma értelmetlen és képtelen. De csak rá kell mutatnunk az oroszorszá
gi társadalmi viszonyok mai rendjére, s máris igazolhatjuk azt a véleményünket, hogy a 
dolgok azon rendje mellett, mely felé a fenti gondolatrendszerek törekszenek, valóban 
létezhet szilárd állam, sőt monarchia...

Saint-Simon fel akarja számolni a föld magántulajdonát és örökölhető voltát, s he
lyette a földhasználat egy életre szóló jogát vezetné be... Oroszországban a dolgok ilyen 
rendje valóban létezik... De a dolgoknak ez a rendje itt olyan elveken alapul, melyek tö
kéletesen különböznek azoktól, melyeket Saint-Simon gondolt ki új állama számára. 
Oroszországban ugyanis a rend teljességgel nemzeti, s a monarchia elveivel összeegyez
tethető alapokra épült. így azt látjuk, hogy Oroszországnak egyáltalában nem kell fél
nie azoktól a forradalmi törekvésektől, melyek ma Nyugat-Európát fenyegetik. Nem 
kell félnie a pauperizmustól, a proletariátustól, a szocializmus és a kommunizmus tani- 
tásaitól. Ebben a tekintetben Oroszország egészséges, a betegségnek ellenálló organiz
mus.

Nem ilyen a dolgok állása Európa többi részén. A pauperizmus és a proletariátus a 
legújabb nyugati államok organizmusában született, gennyedő fekélyek. Meggyógyul
hatnak-e vajon ezek az államok? A kommunista orvosok a szervezet teljes lerombolását 
és megsemmisítését javasolják... Csak egyvalami biztos: ha ezek az emberek cselekvőké
pes erőre tesznek szert, akkor Nyugat-Európában nem politikai, hanem társadalmi for
radalom veszi kezdetét, háború minden tulajdon ellen, teljes anarchia. Létrejöhetnek-e 
még ekkor Európában új nemzeti államok, s ha igen, milyen erkölcsi és társadalmi ala
pokon? Ki lebbenti fel a jövő előtt a függönyt? És milyen szerepet vállal magára ezen 
események közepette Oroszország? ,Ülök a tenger partján, s jó időre várok’ — mondja 
az orosz közmondás.”

39 MÉM. 18. k. 533.0.
40 Matyeriali dija biografiiM. Bakunyina. Moszkva—Leningrád, 1925., I. k. 173. o. Szeret

ném megjegyezni, hogy mivel a fenti idézet Bakunyin ominózus Gyónásából származik, 
a taktikai elemek szerepét nyilván nem hagyhatjuk figyelmen kívül. De a fenti gondola
tot ennek ellenére is Bakunyin érvényes gondolatának tartjuk. Egyrészt mert egybevág 
Bakunyin korábbi, a cseh forradalom kapcsán kifejtett álláspontjával, továbbá későbbi 
— még érintendő — nézeteivel is. Másrészt, mert a későbbiekben épp azt szeretnénk bi
zonyítani, hogy az orosz nemesi értelmiségi ellenzék gondolkodóinak oly gyakori „gyó
násai” nem egyszerűen az árulás manifesztumai, hanem gondolatrendszereik immanens 
lehetőségeinek végigvitele az egyik lehetséges alternatíva irányában.
E pozitív tudományosság szimlifikátoraival szemben Homjakov akarva-akaratlan, de 
mégis a lényeget fogalmazta meg, amikor a tudományosságtól valóban távoleső Világ- 
történelmének előszavában a történész „legmagasabbrendű és legértékesebb adományát” 
a „költői és művészi érzékben” jelölte meg. Mert „A tudományosság megtéveszthet — 
irta - ,  az éleselméjűség a paradoxonok felé vonz. A művészi érzék azonban olyan, iga
zán emberi, belső ösztön, mely nem csal meg, és nem hagy megcsalatni.” (Id. mű, III. 
k. 31. o.) Hogy a művészi formák kérlelhetetlen objektivitását nélkülöző, elvont gondo
latiság oly könnyen nyíló szóvirágai és fráziszuhatagai közt ez a megcsalás, sőt öncsalás 
mégis bekövetkezett — kétségtelen. De Homjakov nyomán mégis, valóban meg kell lát
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nunk a költői funkcióit is ezekben az írásokban. Mert az orosz fejlődés válságának leírá
sán, s a válságból kivezető utak objektív szándékú felvázolásán túl, az önellentmondá
sok, a szétfeszülő koherencia mögött ott parázslik ezekben a művekben a privilegizált 
rend ellenzéki értelmiségijének közvetlen formában kimondhatatlan — mert kihordha- 
tatlan — önidentifikációs válsága is, az „orosz lélek” ellentmondásokba fúló, roppant 
erejének és tehetetlenségének „költészete”.
A nemesi és raznocsinyec hallgatók arany számát a rendi politika szabályozni igyekezett. 
Az 1828-as egyetemi reform előtt a raznocsinyecek arányszáma meghaladta az 50 %-ot. 
A reform ezt az arányt 20 %-ra akarta csökkenteni, de 20 év múlva, 1848-ban a razno
csinyecek száma ismét eléri az 56.6 %-ot, a műszaki főiskolákon pedig szinte kizárólag 
nem nemesi származásúak tanulnak.

43 V. R. Lejkina-Szvirszkaja: Formirovanyije raznocsinszkoj intelligencii v Rosszii v 40-ih 
godah XIX. véka. Isztorija SzSzSzR, 1958/1., 88. o.

44 Ezzel kapcsolatban vö.: Krausz Tamás: Az abszolutizmus vitája a húszas évek szovjet 
történetírásában. Történelmi Szemle, 1980/4.

45 L. D. Trockij: 1905. Moszkva, 1922., 16-21. o.
46 Vö.: Berend T. Iván-Ránki György: Gazdasági elmaradottság. Kiutak és kudarcok a 

XIX. századi Európában. Bp., 1979.
47 P. N. Miljukov: Ocserki po isztorii russzkoj kulturi. Peterburg, 1898., II. k. 116-117.o.
48 A. Ja. Avreh: Russzkij abszoljutyizm i jevo rol v utyerzsgyenyii kapitalizma v Russzii. 

Isztorija SzSzSzR, 1968/2. ill. M. P. Pavlova-Szilvanszkaja: K voproszu ob oszoben- 
noszyah abszoljutyizma v Rosszii. Isztorija SzSzSzR, 1968/4.

49 M. P. Pavlova-Szilvanszkaja: id. mű, 83., ill. 85. o.
50 Példaként szeretnék itt utalni az obscsinára, illetve a kiegyenlítő újrafelosztás intézmé

nyére. Ez az intézmény alapvetően az állam adóérdekeit szolgálta ugyan, de az adott 
struktúrán belül a nemesség, sőt a parasztság érdekeinek is kifejezőjévé válhatott. (Vö. 
Az obscsina-kérdés. Valóság, 1981/1.) Ebben az értelemben írhatta tehát Avreh — az el
vont tételt az orosz abszolutizmusra vonatkoztatva - ,  hogy „Egyetlen állam sem létez
het a tömegek szociális bázisa nélkül, azaz a széles népi tömegek önkéntes támogatása 
és elismerése nélkül. Ezt az elismerést az állam csak abban a mértékben, s csak addig 
nyeri el, amíg az uralkodó osztály érdekei mellett, össznemzeti érdekeket is kielégít.” 
A. Ja. Avreh: id. mű, 90. o.

51 Voszpominanyija F. P. Lubjanovszkovo. Moszkva, 1872., 206. o.
52 Oroszország a kapitalizmus és az imperializmus korában. Szöveggyűjtemény. Bp., 1958. 

18.o.
53 Herzen:Biloje i dumi. Moszkva, 1978., 386. o.

„Ha az uralkodó a helyzet jobbrafordulasat akarja, akkor a haszontalan ellenállás he
lyett hallgasson Oroszország gondolkodó embereire, a progresszió és a tudomány embe
reire, a néppel együtt lélegző gyakorlati emberekre... I. Péter egymagában képviselte azt 
az előre nem látott, új Oroszországot, melyet az önkényuralmi hatalomra és személyes 
erejére támaszkodva, a nép akarata ellenére valósított meg szigorú és kegyetlen formák 
között. De a mai kormányzatnak nem kell semmiféle progresszív terrorhoz fordulnia. 
Itt van egy egész, érett gondolkodású réteg, készen arra, hogy együtt haladjon a kor
mányzattal, vagy -  a népért és a néppel — szembeforduljon vele.” (Herzen: Szobranyija 
szocsinyenyij v trideatyi tomah. XIII. k. 22—23. o.) „Hatalommal a kezében, s egyrészt 
a népre, másrészt Oroszország valamennyi gondolkodó és művelt emberére támaszkod
va, a mai kormányzat csodát tehetne, anélkül, hogy önmagát a legcsekélyebb mérték
ben is veszélybe sodorná.” (Uo. 29. o.)

55 M. Bakunyin: Izbrannije szocsinyenyijaMoszkva, 1920., III. k. 88. o.
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