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CSAADAJEV ÉS AZ OROSZ TÖRTÉNELEM

I.

,J£gy nép történelme nem csupán egymást követő események vonulata, 
hanem egymáshoz kapcsolódó eszmék sora is.”1

Csaadajev vizsgálódásainak középpontjában a sajátos orosz — mind a nyugati, 
mind a keleti modelltől eltérő — történelmi fejlődés áll.

Mint ismeretes, Filozófiai leveleinek hatására forrott ki az orosz közgondol
kodás két alapvető irányzata: a szlavofilizmus és a nyugatosság. Csaadajevet val
lásközpontú szemlélete a szlavofilekkel rokonítja, de katolikus orientációja éle
sen szembe is állítja velük. Az eszmetörténet legfőképpen azért sorolja őt a nyu- 
gatosok közé, mert meggyőződéssel hirdette, hogy Oroszország sorsa Európa 
történelmi sorsához kapcsolódik, és elsőként érvelt a nyugat-európai -  nem 
pusztán technikai — civilizációs vívmányok átvétele és meghonosítása érdeké
ben. Az ő elméje is foglya volt egy belső ellentmondásokkal különösen megter
helt történelmi-társadalmi szituációnak, de bámulatra méltó szellemi erőfeszí
téssel próbált kiszabadulni belőle.

Csaadajevet és nemzedékét a történelem erőteljesen sürgette, hogy megoldják 
a feladványt: miként lehetne végre hazájukat minden tekintetben Nyugat-Euró- 
pához felzárkóztatni.

Az orosz XIX. század I. Sándor ígéretes trónra lépésével kezdődött: felemás 
és akadozó módon, de mégiscsak megindult a kapitalizálódás, és felgyorsult az 
europaizálódás. A hatalmas, de végtelenül elmaradott, a jobbágyrendre — mint 
Csaadajev mondta: a „rabságra” — épülő ország állapotai változás után kiáltottak.

Az 1800-as évek az európai népek önértelmezésének,történelmi helyük, pers
pektíváik felmérésének kora. A Napóleont legyőző Oroszországban ennek a 
szükségletnek különleges nyomatékot adott mindaz, amit az 1812-es év a nem
zeti tudatban elindított. A dekabrista Nyikolaj Turgenyev — Csaadajev öt évvel 
idősebb, fontos barátja — 1817 táján így vallott érzéseikről, gondolataikról, ter
veikről: „... a legutóbbi háború döntő hatást gyakorolt Oroszországra... Az 
1812., 13., 14. és 15. évek eseményei közelebb hoztak bennünket Európához; 
ekkor ébredtünk rá, ha nem is valamennyien, de sokan, hogy mi a célja a nép 
életének, mi a célja az államok életének, és már semmiféle emberi erő nem for- 
díhat vissza bennünket.” Mindent tudnunk kellene Európáról -  fejtegeti —, 
„nemcsak jólétéről, hanem a bajairól is, sőt ennek a jólétnek és ezeknek a bajok-
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nak az okairól is”. N. Turgenyev olyan „általános művelődést” sürget, amely 
„az embert képessé teszi arra, hogy Hazája polgári helyzetéről ítéletet tudjon 
alkotni” . De szomorúan megállapítja: „...mennyire elégtelenek a mi eszközeink 
e polgárinak nevezhető műveltség megszerzésére! Ehhez a polgárosodás általá
nos szabályai kellenek, s az orosz honnan vegye őket?”2

„A polgárosodás általános szabályai” a polgári osztállyal együtt hiányoztak 
az orosz életből — ezért vállalt magára olyan csüggesztően nehéz, olykor kilá
tástalannak látszó feladatot a felvilágosult nemesség. A „valami nincs rendben” 
érzése, a múlt értelmezése és a jövőről való spekuláció sehol sem foglalkoztatta 
olyan kínzóan, annyi erőt felemésztően az értelmiséget, mint Oroszországban.

Csaadajevet, amikor a franciaországi hadjáratból hazatért, még nem eszme
ként, hanem földi valóságában környékezte a Történelem: pályája a legmaga
sabbra, I. Sándor legszűkebb udvari köre felé ívelt, s ha 1820-ban váratlanul 
nem kéri nyugdíjaztatását, neve államférfiként maradt volna fenn az annalesek- 
ben. Igaz, már ezzel egy időben máshogyan is találkozott a történelemmel. Úgy 
adódott, hogy szoros közelségből figyelhette, mire ihlette Klio Karamzint, az 
írót. Carszkoje Szelóban állomásozó fiatal huszártisztként gyakorta üldögélt ná
luk, és a házigazda abban a megtiszteltetésben részesítette, hogy felolvasta neki 
sokkötetes történelmi munkájának frissen elkészült fejezeteit.

Az Isztorija goszudarsztva rosszijszkovo (Az orosz állam története) közönség- 
siker lett; ami már megjelent belőle, azt valósággal falták az olvasók. Az ideig 
csak két orosz történeti összefoglalás született: Tatyiscsevé (1686-1750), amely 
a XVI. századdal, és Scserbatové (1733—1790), amely az 1610-es évvel zárult. 
Ezeket azonban, a szakembereken kívül, nemigen olvasták. Karamzin közmeg
becsülésnek és hallatlan népszerűségnek örvendett. Puskin azt írta: „felfedezte 
az ősi Oroszországot, akárcsak Kolumbusz Amerikát. Az emberek jó darabig 
másról se beszéltek.”3 Karamzint támadták jobbról is, balról is — a despotiz- 
musnak ellensége, ám a cári egyeduralomnak meggyőződéses híve volt —, művét 
mégis minden oldalról sokra tartották — igaz, elsősorban korszerű, szép orosz 
irodalmi nyelve miatt.

Amikor a közéletből visszavonult Csaadajev — a liberális remények összeom
lása, a többéves nyugat-európai bolyongás, az 1825-ös dekabrista felkelés és a 
miklósi konszoÜdáció tanulságainak megemésztése után — megírta Filozófiai 
leveleit, olyasmivel jelentkezett, amivel őelőtte senki sem próbálkozott. Tatyis- 
csev és Scserbatov (aki egyébként a nagyapja volt Csaadajevnek) sok tudást hal
moztak fel nehézkesen gördülő műveikben. Karamzin „zengzetes stílusában el
mesélte uralkodóink tetteit és gesztusait” — mondta Csaadajev. Jómaga nem 

•folytatta sem a vállalkozásukat, sem a módszerüket. Nem történelmet írt, hanem 
történelemfilozófiailag próbálta értelmezni Oroszország múltját és jelenét. 
Oroszországban az első volt, aki ezt tette. Azt vallotta, hogy a történetírásban 
nem elégségesek az adatok, koncepció is szükséges; meg kell fejteni, hogy mit 
jelentenek a tények. És e jelentések birtokában kell a jövőről gondolkodni.
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Az értelmiségi elit már a húszas évektől bevonta vizsgálódásaiba a történelmi, 
a földrajzi, az etnikai és a vallási tényezőt, és egyre tudátosabban gondolkozott 
Oroszország és Európa — egyébként régóta észlelt — szétválásáról. Csaadajev tel
jesen egyéni, csak rá jellemző eszmevilága a restauráció korának francia történe
lemfilozófiájával mutat rokonságot, azonban a katolikus tradicionalizmus, a 
konzervatív romantika elemei nála — paradox módon — az orosz sorsproblémák 
progresszív megoldására tett kísérletbe épülnek bele.4

Első számú történészi problémája a fejlődés elromlása, vagyis az, hogy Orosz
országban — jóllehet „társadalmi felületei által” a Nyugat világához tartozik — 
minden másképpen történt, mint az európai országokban.

Abban nincs semmi különlegesen egyéni, hogy Csaadajevet „a társadalmi pa
tológia elemzése” foglalkoztatta. A kifejezést Herzen használja, arról szólva, 
hogy II. Katalin óta ebben állt az ifjú nemzedékek elitjének szellemi tevékeny
sége, minthogy eszmélő tudatuk el akarta határolni magát a kor önkényuralmi 
torzszüleményeitől. Csaadajewel egy időben, de tőle nem függetlenül Ivan Ki- 
rejevszkij és Puskin is — ők hárman a szlavofil—nyugatos vitát megelőző évtized 
legjelesebb elméi — „patológiai” problémákon töprengenek. Csaadajev 1829 és 
1831 között írta meg Filozófiai leveleit, s azok nyomban keringeni kezdtek; a 
harmincas évek szellemi életének résztvevői között alig akadt személy, akire va
lamilyen módon ne hatottak volna ezek a szövegek. Puskin élete végéig mély és 
bensőséges kontaktust őrzött meg Csaadajevhez. Nemcsak nagy művész, hanem 
kitűnő történeti gondolkodó is volt; a legelsők között mutatott rá az orosz élet 
fogyatékosságai és a nyugati jellegű feudalizmus elmaradása közötti összefüggés
re. Az ekkor még csak igen tehetséges -  prenyugatos -  irodalomtörténészként, 
később szlavofil filozófusként működő I. Kirejevszkij is „csaadajevi” problémá
kon töprengett. 1832-ben Jevropejec (Az európai ember) címmel folyóiratot 
indított, de az mindössze két megjelenést érhetett meg; legfőképp a saját cikke 
-  A XIX. század -  miatt betiltották. (Az, hogy a hatalom ilyen gyors és brutá
lis fellépéssel zúzta szét törekvéseit, a befelé fordulás és a vallás felé terelte.) 
Ominózus cikkében I. Kirejevszkij is feltette a kérdést: „Miért nem sikerült 
Oroszországnak megfelelően fejlődnie?”5

Csaadajev szellemi paramétereiből adódóan nagy jelentőséget tulajdonít a 
kontinuitás, az egység, a hagyomány, a szerves fejlődés problémakörének. De 
maga a hazai történelem is olyan volt, hogy kényszerítő erővel terelte rá a tör
téneti érdeklődést a súlyos törések rosszul gyógyult hegeire.

„...kegyetlen és megalázó idegen uralom, melynek szellemét később örökölte
a nemzeti hatalom...”

Batu kán és utódainak uralma 240 évig tartott; a mi tatárjárásunk csak török 
hódoltságunkkal együtt hasonlítható az orosz földeket sújtó csapáshoz. Meg
toldva még azzal, hogy a mongol vagy más néven tatár iga (1240—1480) mélyen 
beleette magát az orosz történelembe; tartós nyomokat hagyott az államigazga-
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tásban és a politikában, a társadalmi tudatban és a pszichikus beidegzettségek- 
ben. Évszázadok sem voltak elegendők ahhoz, hogy a történelmi emlékezet mé
lyére süllyedjen.

A mongol iga alatt (az orosz történetírás általában ezt a kifejezést használja) 
az emberek, az anyagi és kulturális értékek tébolyult pusztítása folyt, az oroszok 
kapcsolatai szinte teljesen megszakadtak, nemcsak a Nyugattal, hanem a Kelet
tel is. „A tatár hódítás Oroszországot teljesen letérítette arról a — jóllehet sajá
tos, de — történelmi szellemét tekintve mégiscsak középkori európai útról, a- 
melyen a XIII. század közepéig haladt”6 — írta Kosztomarov (1817—1885), a 
XIX. század második felének egyik érdekes történetírója.

Az európai útról való letérés negatívumát először Csaadajev emelte ki (majd 
a nyomában számos történész.) A szívós életű bajok és fogyatékosságok indo
kaként a hivatalos orosz politika örömest hivatkozott a mongol igára, és — elke
rülve a haladás útját egyengető tanulságok levonását — azt alkalomadtán bűn
bakként hasznosította. Az idegen uralomnak és levetésének mélyrehatóbb elem
zése sokáig váratott magára.

Karamzin már elítélően beszél a szokásokban és erkölcsökben lerakodott 
mongol örökségről, de meglehetősen nagyvonalúan siklik el afölött, hogy az 
oroszok számára a függetlenség visszaszerzése tragikusan összeláncolódott a sze
mélyes szabadság elvesztésével.

Azt, hogy III. Iván, III. Vaszilij és IV. Iván uralma az ázsiai despotizmus je
gyeit viselte, általában mellékes körülménynek tekintették ahhoz képest, hogy 
e cárok kiűzték a mongolokat, újraegyesítették a földeket, és megalapították a 
birodalmat. Senki sem vitatta, hogy kemény, erős hatalmuk szükséges rossz 
volt. De nem mindenki ítélte meg egyformán e rossz szükségességének és időtar
tamának mértékét.

Csaadajev (négy évvel a dekabrista felkelés eltiprása után!) tiszteletre méltó 
bátorsággal így fogalmazta meg a mongolok fölötti győzelem gyászos következ
ményét: „Az idegen uralom alól való felszabadulásunk után, amikor, ha nem 
lettünk volna elválasztva a közös nemzetségtől, felhasználhattuk volna a nyugati 
testvéreinknél időközben életre kelt eszméket, az eddiginél is keményebb, mert 
felszabadulásunk által szentesített szolgaságba estünk.”7

Mondatának megejtően tömör befejezésében a szentesített jelző a lényeg: a 
cári önkényuralom egyik legitimációs érvét veszi célba vele. A mongolok fölötti 
győzelem árát hangsúlyozva egy manipulációt leplez le, nevezetesen az önkény- 
uralomnak és a nemzetmentésnek-nemzetvédelemnek valamiféle magasztos 
szférában történő összekapcsolását.

Valahányszor Oroszországot ellenség fenyegette — s ez a tatárok után is több 
ízben előfordult —, a mongol iga levetésének mozgósító erejű példáját olyan 
irányban „hosszabbították meg”, hogy egyben újabb igazolását nyújtsa a sajátos 
orosz államrend örök létjogosultságának. Olyan elmélet is született, hogy az 
orosz nép természete igényli a teljhatalmú cár kemény kezét.
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Csaadajev azt sugallta, hogy a felszabadulás árát nem kell örökké törleszteni, 
s ezzel az objektív adottságról a szubjektív tényező felé terelte a figyelmet.

A XIX. század című cikkében I. Kirejevszkij már azt hangoztatja, hogy a hiba 
az orosz fejlődésen belül is keresendő. A progresszió hívei mindenkor elenged
hetetlennektartották, hogy a részben Dzsingisz kántól örökölt birodalom meg
szabaduljon keleties elemeitől. Ez a szándék rejlett végső soron minden alkot
mányos kísérlet mélyén, ami a politikát illeti. A társadalomkritikai gondolat pe
dig a tudatban, a társadalmi beidegződésekben munkáló „mongol örökséget” 
irtotta.

A nyugatos Kavelin a rabszolga-szokásokról, -fogalmakról, -hajlandóságokról 
és -fortélyokról ír, melyek „csalóka, de egyetlen védelmet jelentettek a vad erő 
ellenében”8. Kosztomarov azt hangsúlyozza, hogy „a tatár iga következtében 
elfajuló nemzeti karakternek” nem közvetlenül a tatár kán az oka, hanem az 
orosz fejedelmek is, akik egyrészt egymás közti viszályukban igénybe vették a 
pusztító tatár seregeket, másrészt a tatárok említésével mindig elérték a kívánt 
hatást: a lakosság megfélemlítését. N. Turgenyev röviden és velősen így összegezi 
a lényeget: a tatárok „megtanították őseinket arra, hogy feltétel nélkül engedel
meskedjenek zsarnoki hatalmaknak”9.

A „hiányzó” középkor

A mongol uralom Csaadajev felfogásában az első szeme annak az ok-okozati 
láncolatnak, amelyre a nemzeti történelem anomáliái visszavezethetők. Az általa 
okozott két nagy történelmi szerencsétlenség: a keleti típusú abszolutizmus 
meggyökeresedése és az orosz fejlődés menetében támadt hiátus. E hiátus pedig 
nem egyéb, mint a Csaadajev által oly nagyra tartott nyugat-európai mintájú 
középkor. Ez utóbbi képmásába belefesti már említett vonzalmát az európai ro
mantika egyik nagy vonulata iránt; nem a reálisan létezett feudalizmust idézi 
fel, hanem annak égj mását: a keresztény tanítás, úgymond, legteljesebb és leg- 
egységesebb uralmának korát. Mint McNally, legjobb mai nyugati monográfusa 
mondja: „Csaadajev hajlamos volt Európát romantikus medievalizmusának rózsa
színű szemüvegén át nézni.”10

A moszkvai gondolkodó egy társadalmi eszményképet — egy erősen vallásos 
és enyhén szociális színezetű utópiát — próbált szembeszegezni a korabeli való
sággal. A legtöbb utópia, azzal, hogy távlatokat villant fel, trendeket rajzol ki, 
valamilyen módon beépül a jelenbe, a tudatba. Csaadajev jövővíziójának erre 
csekély esélye volt, de nem azért, mert a múltból sarjadt — a szlavofilek hasonló 
tipusú utópiája meglepően sokakat bűvölt el hanem mert katolikus irányult
sága miatt idegen test volt és maradt az orosz szellemiségben. A benne foglalt 
illuzórikus és retrográd elemek ellenére nagy jelentősége volt annak, hogy kora 
történeti gondolkodásába behozta a nyugati középkor témáját. Fontos, de hi
ányzó társadalmi értékekre világított rá általa.
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Jellemző apróságként ide kívánkozik egy külföldi tollából származó egykorú 
megfigyelés: az amerikai Hildreth 1844-ben azt tapasztalta, hogy Oroszország
ban ismeretlen az emberi méltóság európai eszméje, és ezt a középkori lovagi 
becsületfogalom történelmi hiányára vezette vissza.11

Puskin írja: „Oroszország sokáig idegen volt Európában... A reneszánsz nagy 
korszaka nem volt rá semmi hatással, a lovagkor tiszta hevületei a mi őseinket 
nem lelkesítették...”12 Ilyen és ehhez hasonló csaadajevi hangulatok és gondo
latok jelennek meg cikkeiben és tanulmányaiban. Eszmefuttatásai hol összefo
nódnak a Csaadajevével, hol eltávolodnak tőle13 — Puskin kiegyensúlyozottab- 
ban ítéli meg az orosz nép múltját és helyzetét —, de a felfogásuk rendkívül ro
kon; a későbbi nyugatos történetírás két nagy ihletőjét tisztelheti Csaadajevben 
és Puskinban.

I. Kirejevszkij már emlíett cikkében Csaadajevnek főleg azokat a megjegyzé
seit bontja ki, amelyek a katolicizmus által közvetített ókori örökségre vonat
koznak. A római jogi fogalmakról, az antikvitás filozófiai eszméiről és módsze
reiről, a gondolkodás fegyelméről és rendszerességéről beszél. Egy klasszikus 
nyelv ismerete, valamint Arisztotelész és Platón műveinek közvetlen fordítása 
nélkül — fejtegeti — az oroszoknak nem volt eszközük ahhoz, hogy közvetlen 
kapcsolatot teremtsenek az ókori világ eszméivel. Európában igen termékenyítő 
hatása volt a klasszikus pogány örökség és a kereszténység értékei közötti harc
nak; Oroszországban nem volt ilyesmi, ezért nem fejlődött a filozófia és a teoló
gia.14

Persze a klasszikus műveltség nem egyszerűen a hatalom szűklátókörűsége 
miatt szomlt háttérbe, mellőzése nagyon is tudatos volt. A Népművelésügyi Mi
nisztérium hivatalos folyóiratában burkolt támadás jelent meg I. Kirejevszkij el
len, melynek szerzője azt bizonyította — egyébként nyugati gondolatot kiköl
csönözve —, hogy a klasszikus kultúra összeegyeztethetetlen az autokratikus 
hatalommal. Csaadajev és Kirejevszkij azt is megérte, hogy 1848 után, az ún. 
cenzúraterror idején, veszélyesnek minősítették a humanisztika oktatását...

Csaadajev egy történelmi minta segítségével ösztönzést kívánt nyújtani az 
emberek belső és külső magatartásának jobbításához; valamiféle minőségválto
zást próbált elérni a személyek egymás közti kapcsolatában, illetve a világ dol
gaihoz való szociális és erkölcsi viszonyulásukban. Az europaizálás útjában álló 
akadályokat remélte ily módon eltakarítani.

Azután, hogy a moszkvai egyetemen 1843—44-ben lezajlott Granovszkij két 
előadássorozata, a középkor témája már a szélesebb közönséget is érdekelte. A 
nyugatosok közkedvelt történészprofesszora lelkes hallgatóság előtt fejtegette, 
hogy az európai feudalizmus ugyan tisztára nyugati, Oroszországban nem ismert 
korszak, de mégis az egész emberiséget érinti. Herzen Emlékezései szerint a má
sodik vagy harmadik előadás után a kifelé tartó tömegben Csaadajev odaszólt 
neki: Ez történelmi jelentőségű esemény!
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Csaadajev aufklérista módon akarta megváltoztatni a világot. Neki egyébként 
is ilyen volt a gondolkodásmódja, de a nemzeti praxis akkoriban másokat is erre 
az útra szorított. Csaadajev és nemzedéke átélte a reformok politikájának ku
darcát, majd a forradalmi kísérlet tragédiáját.

Bár a cárizmus olykor életbe léptetett kisebb-nagyobb horderejű reformokat, 
Csaadajev tanúja volt, végigélte, hogy az olyanok — mint például barátja, Mihail 
Orlov, a híres tábornok és diplomata — akik működési területükön túlságosan 
messzemenő változtatásokat vezettek be, milyen könnyen a periférián vagy 
azon is túl találták magukat.

Kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb időszakok váltakozását átvészelve, a reform- 
törekvés valójában mindig ott volt a mélyben — várva óráját, vezetőit, szövetsé
geseit. Reformernek lenni bizonyos korlátok között lehetséges volt, de olykor 
forradalmárhoz méltó bátorságot követelt. Csaadajev nem volt a hősi kockázat- 
vállalás embere. A politizálástól — persze a szónak abban az értelmében, amit 
ez a miklósi rezsimben jelentett — visszahúzódott; még az adott lehetőségekkel 
sem élt.

Nagy Péter öröksége

„A Nagy Péter-i átalakulást Spengler a legnagyszerűbb példának tartja arra a 
történelmi jelenségre, amelyet pseudomorphosisnak nevez. A pseudomorphosis, 
ál-átalakulás abból áll, hogy egy nép vagy társadalom felveszi egy idegen nép 
vagy társadalom szellemi formáját, és ebben az idegen ruhában növekszik tovább, 
így vette fel az ókeresztény kultúra a késő antik ruháját, kisebb mértékben ilyen 
pseudomorphosis minden európai klasszicizmus. Az orosz pseudomorphosis 
minden előzőnél nagyobb szabású. Egy nép vezető rétege teljesen feladja ősi 
szokásait, életformáját, vérmérsékletét, még a nyelvét is, hogy egy tőle tökéle
tesen idegen, magasabb kultúrához hasonuljon. Az idegen kultúrába való átol- 
vadás odáig ment, hogy nagy orosz költők, mint Puskin vagy Turgenyev, gyer
mekkorukban nem tudtak oroszul; Turgenyev anyja soha egy sort sem olvasott 
el fia írásaiból, mert oroszul és szegény emberekről írt.

Az orosz szellem további életében a legfontosabb probléma, hogyan találja 
meg ismét orosz-magát, amely eltűnt a pseudomorphosisban.” 15 így vázolta fel 
Szerb Antal a klasszikus orosz irodalom témavilágát meghatározó létállapotot.

A művelt társadalom, a péteri reformok következtében, még a XIX. század
ban is két világ, két értékrend között oszcillált, és szenvedett a kettészakított
ságtól.

I. Péter (1689-1725), hogy európai katonai nagyhatalommá tehesse, moder
nizálta az ázsiaias Oroszországot. Tette ezt sok zsenialitással és sok kegyetlen
séggel. Barbár eszközökkel harcolt a barbárság ellen, és szinte halála pillanatától 
fogva megosztotta a közvéleményt. Személyének és tevékenységének elismerő 
említése gyülekezési jel volt a mindenkori liberálisok számára.
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Csaadajev az ő alakjának középpontba állításával vívta harcát mind az ország 
europaizálása érdekében, mind pedig a nemzeti kivételesség nacionalista eszméje 
ellen. Reformjainak mibenlétét ő tette első számú vitakérdéssé, és ő adta meg 
Péter helyiértékét a nyugatos gondolkodásban. Csaadajev fellépésétől kezdve 
Nagy Péter vízválasztó és hivatkozási keret, a szellemi és politikai hovatartozás 
lakmuszpapírja lett.

A nagy reformátoron elmélkedve Csaadajevben hasonló motívumok merül
nek fel, mint a mongolok kapcsán: a fejlődésbe történő erőszakos beavatkozás, 
a szükséges rossz, az előretett lépésekért fizetett magas ár... De a péteri jelenség 
sokkal bonyolultabb, mert egyfelől a történelmi folytonosság megszakadásának 
nyugtalanító esete, másfelől viszont az europaizálás16 lenyűgöző vállalkozása. 
Mielőtt rátérnénk, hogy Csaadajev hogyan birkózott meg a dilemmával, röviden 
jelezzük, milyen kép élt a reformer uralkodóról a hivatalos gondolkodásban.

A cári hagyomány szerint Nagy Péternek tisztelet járt ki. Akkor is, ha tagad
ta, akkor is, ha követte ő t a későbbi uralkodók (hol inkább „keleti”, hol inkább 
„nyugati” irányba kilengő) gyakorlata. Akármelyik irányba húzta is azonban 
cikcakkos vonalát az orosz történelem, I. Péter mindig az a cár maradt, aki nagy- 
gyá tette Oroszországot.

I. Miklós valóságos kultusszal övezte dicső elődjének alakját. Nagyra törő ál
maiban őmaga a péteri örökség folytatójaként jelent meg, birodalma pedig egy 
XIV. Lajos-féle nyugat-európai abszolút monarchiára hasonlitott. Csakhogy: 
hazájában, már és még, teljesen mások voltak a gazdasági-társadalmi-politikai 
viszonyok...

Az államgépezetet változatlan keleties szellemben működtette, csupán a szer
kezetét modernizálta, nyugatiasította. ,,A felvilágosult despotizmus XVIII. szá
zadi öröksége kardinális szerepet játszott a hivatalos népiesség dogmájában.” 17 
Példaképét I. Miklós (az ország szerencsétlenségére) leginkább abban követte, 
hogy mindenben személyesen óhajtott részt venni. A rezsim hivatalos történésze, 
a népi származású Pogogyin Péter iránti rajongása nem ismert határt, „emberi 
istennek” titulálta; szellemileg és érzelmileg a „gigantikus császár” bűvöletében 
élt.

I. Miklóst, trónra lépése után, Puskin is a péteri hagyományok folytatására 
buzdította, és eleinte Csaadajev is érzett benne Nagy Péter-i becsvágyat. Kéret
len tanácsadóként olyan politikai mintavonalat rajzolt a vezető körök elé, amely 
Oroszországot a mongol iga utáni elszigeteltségből kivezető III. Ivántól, az Euró
pára „ablakot nyitó” I. Péteren át, az orosz hadsereget Európa szívéig, úgymond, 
békemisszióval elvezető I. Sándorig húzódott. Hamar rá kellett ébrednie, hogy 
hajdani — illetve már hajdanában is végig nem játszható — szerepét végképp 
nem igénylik; hogy I. Miklós nem a remény, hanem maga a csőd. Mert mit ér a 
Péterre való hivatkozás egy olyan uralkodó szájából, aki legszívesebben minden 
erejét arra fordítaná, hogy Szent Oroszországot megóvja a Nyugat „veszélyes 
mikrobáitól”; mekkora képmutatás Pétert említeni az elvvé emelt középszerűség
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és a tobzódó hozzá nem értés világában. Csaadajev szemében egyre nagyobbra 
nőtt Péter, aki felkutatta, megbecsülte s hazája felemelkedésének szolgálatába 
állította a tehetséget és a szakértelmet. A miklósi rezsimtől való viszolygásának 
egyik gyökere, hogy Csaadajev mindenben a minőség embere volt. Egyébként 
nem volt elvakult Péter-rajongó. A modernizálás és europaizálás feltétlen hívei, 
s így természetesen Csaadajev is, érzékelték a felemás és felszínes péteri refor
mok okozta társadalmi rossz közérzetet, a szellemi és lelki biztonságérzet hiá
nyát, mai szóval: az identitási zavarokat. A feszültség Csaadajev korában is csak 
annyit enyhült -  nem utolsósorban az ő érdeméből —, amennyit a felszínre ho
zatal, a kimondás a lappangó bajokon orvosolhat.

Péter alakja egész életében foglalkoztatta Csaadajevet, de túl van már a Filo
zófiai leveleken -  bizonyos értelemben eszmeileg is - ,  amikor azt írja Alekszan- 
der Turgenyevnek: nemcsak Puskint, ő t magát is rabul ejtette Nagy Péter, és 
nagyságának számos új arcát fedezte fel. Két évvel e levél után hja meg az Egy 
őrült magaméntségét, melynek legfontosabb kijelentései Péterhez fűződnek. 
Maga a voltaképpeni „önkritika” is: „...túlzás volt kétségtelenül egy pillanatra 
is nem reménykedni olyan nemzetben, amely méhében viseli Nagy Péter halha
tatlan lelkét.” 18

Csaadajev korrigálja korábbi pesszimizmusát, mert időközben optimistább 
lett Oroszország jövőjét illetően.19 A Filozófiai levelek megírása óta Lengyel- 
országban felkelés, Európában forradalmak zajlottak le. Az első és az utolsó 
forradalom, melyet Csaadajev igeneit, 1820-ban Spanyolországban ment végbe, 
ahol egy elit katonatiszti csoport rákényszerítette a királyt, hogy állítsa vissza 
az alkotmányos jogokat. Vér, erőszak, a tömegek részvétele nélkül, s ez a törté
nelemben oly ritka lejátszási mód váltotta ki lelkesedését. A francia júliusi for
radalom felszínre hozta a „csőcselék” iránti arisztokratikus megvetését, és 1831- 
től új vonások jelennek meg az orosz múltról alkotott képében. A történelmi 
múlt hiánya (melyen az ősöktől örökölt emlékek és eszmék hézagosságát vagy 
hiányát érti) most előnyös oldaláról mutatkozik meg a szemében, amennyiben 
„a meggyökeresedett előítéletektől, régi szokásoktól, megcsontosodott rutin
tól” mentes terepet kínál, melyen felhasználható mindenfajta, máshonnan jövő 
tapasztalat.

A ,.múlttalan” Oroszországban rejlő lehetőség olyan ábrándozásra készteti, 
hogy az oroszok megelőzhetik azokat a népeket is, amelyek ,.nálunk helyeseb
ben” fejlődtek. Optimista utópiája hol erősödött, hol lanyhult. Állandóbb -  s 
ha propagandisztikus értékét tekintjük: hasznosabb — hipotézise volt az, hogy 
a ,.fehér lap” megkönnyíti minden új befogadását. Történelmük olyanná for
málta az oroszok alkatát, hogy könnyen engednek a kívülről jövő ösztönzések
nek, és ez a készség a potenciális nagyság záloga -  mondja a szlavofil— nyugatos 
vita csúcspontján. „Ettől nem kell elpirulni, ezt nem kell tagadni, csak meg kell 
próbálnunk megmagyarázni, de nem valamiféle napjainkban divatos, etnográfiai 
teóriának, hanem egyszerűen történelmünk nyűt és őszinte értelmezésének a 
segítségével.”20
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Akik úgy hiszik, hogy minél „oroszabb” a gondolkodás, annál függetlenebb, 
azok súlyosan tévednek, mert a dolog éppen fordítva áll: a nemzeti mítoszt gyár
tó „antikváriusok” (= szlavofilek) sokkal inkább ki vannak szolgáltatva egy — 
hasonló eszmékkel próbálkozó — idegen eszmeiségnek — érvel Csaadajev, a né
met romantikus nacionalizmusra célozva. Az orosz szellemi függetlenség akkor 
fog bekövetkezni, amikor „tökéletesen megértettük az általunk bejárt utat”21. 
A miklósi rezsimben Csaadajev bátran hirdette, hogy az ép és erőteljes nemzeti 
érzésnek és kultúrának nem feltétele és nem biztosítéka a szellemi autarkia, ép
pen ellenkezőleg.

„...mindigkönnyebb átvennia formát, minta tartalmat, s 
a szavakat, mint a dolgokat’’22

A sem nem orosz, sem nem európai létforma, „csupa átvételből és utánzás
ból álló kultúránk” mélyen nyugtalanította Csaadajevet.

Az anyanyelv természetellenes háttérbe szorítottságára mi sem jellemzőbb, 
mint hogy Csaadajev is francia nyelven vetette papírra — mint Bergyajev mond
ta — „Oroszországért érzett zseniális fájdalmát, amely az orosz öntudat szülési 
kínja volt”23. Magánleveleit is általában franciául írta, s olykor mentegetőzik 
miatta Alekszandr Turgenyevnek: ,Ahhoz, hogy valaki jól írjon a mi nyelvün
kön... Puskinnak vagy Karamzinnak kell lennie.”24 V. F. Odojevszkijnek: 
„Franciául írok, mert nincs időm rá, hogy anyanyelvemen írjak, amely kevésbé 
engedelmeskedik toliamnak, vagy kevéssé jártas a levélstílusban, magam sem tu
dom, melyik.”25 És mint régebben egyszer Puskint, Odojevszkijt is arra biztatja 
— franciául —, hogy válaszoljon neki oroszul.

Persze éppen Karamzin és Puskin jóvoltából a nyelv ügye sokkal hamarabb 
és könnyebben terelődött a megoldás útjára, mint a felemásság mélyebben gyö
kerező bajai. „Egyébként feltéve, hogy tanulás és elmélkedés révén megszerez
hetnénk is a még hiányzó ismereteket, hogyan szerezzük majd meg a komoly 
hagyományokat, a nagy tapasztalatot, az eltelt idő mély tudatát, a szellem meg
gyökeresedett szokásait, amelyek az összes emberi képességek erőteljes gyakor
lásának gyümölcseként az európai népek erkölcsi légkörét és valódi felsőbbren
dűségét adják?”26 — fogalmazza meg a dilemmát Csaadajev a második Filozófiai 
levélben.

A szlavofilek az orosz társadalom minden bajaiért a péteri reformokat, Csaa
dajev a vállalkozás felszínességét tette felelőssé. Mint írta: „Egyszer egy nagy 
ember... odadobta nekünk a civilizáció köpönyegét: fölszedtük a köpönyeget, 
de nem nyúltunk a civilizációhoz.”27 Abbéli meggyőződését, hogy civilizálódni 
csakis Nyugat-Európából lehet, soha semmi sem ingatta meg, de igen fontosnak 
tartotta, hogy az importált kultúra tennékenyítően felszívódjon a nemzeti kul
túrában. Átlátta, hogy a korlátozások és a mozdulatlanság vüágába rendkívül ne
héz átemelni az európai fogalmakat és erkölcsöket. Felvilágosító eszmékkel 
próbálta számukra a talajt megdolgozni.
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Elméletileg, de egyszersmind a praxist érintve, először Csaadajev vetette fel 
úgy a kérdést, hogy milyen legyen Oroszország és Európa tényleges viszonya. 
Pontosabban, az ő szellemében fogalmazva: milyen legyen Oroszország és Euró
pa többi része között a viszony? Fontos ez a finomítás, hiszen a csaadajevi élet
mű üzenete, ha egy mondatba sűrítenénk, így hangzana: Oroszország sorsa 
Európa történelmi sorsához kapcsolódik. A földrajz, a történelem meg az elzár
kózást hirdető ideológiák jóvoltából ez a gondolat sohasem volt magától értető
dő. I. Péter nem hagyott kétséget afelől, hogy Oroszország lépéseit Nyugat- 
Európáéhoz akarja igazítani. A ,.koronás forradalmár” (Herzen) volt az első 
és az utolsó cár, aki valóban elszántan és radikálisan próbálta az ország elmara
dottságát felszámolni. Az általa végrehajtott europaizálás és modernizálás azon
ban uralkodói akaratának volt a terméke, nem játszott bele, nem mozgatta sem
miféle egyéni kezdeményezés. A „Nyugat” a technológiák, a viselet, a művelt
ség képében visszavonhatatlanul beépült az orosz életbe, ámde felemás eredmény
nyel, mert a cári abszolutizmus rendszerét az átalakulás csak szűk területen érin
tette. A birodalmat politikai értelemben sohasem modernizálták. Mindeme té
nyezők következtében ,.Európa” nehezen szervesült.

I. Péter rettenetes szélsőségeket próbált egy nevezőre hozni, és úgyszólván 
feloldhatatlan ellentéteket hagyott az utókorra. A későbbi cárok, akárcsak ő 
maga, a Nyugaton technikai ismereteket kerestek, nem pedig civilizációt: az 
Európához való közeledés számukra eszköz volt, nem pedig cél. (Ezért választ
hatta példaképéül I. Miklós is Pétert, noha örökségét még ilyen keretek közt 
sem vállalta fel teljesen...)

Kljucsevszkij írta I. Péterről, hogy „csinálta a történelmet, de nem értette 
meg”28. A történész nem egyszerűen csak annyit mond, hogy Péter a dinamikus 
gyakorlat, nem pedig az elvont gondolkodás embere volt, hanem arra céloz, 
hogy Pétert ugyan pontos elképzelés vezérelte tevékenységében, de nem mérte 
fel annak következményeit. Csaadajev az ideológiai europaizálás szükségességé
nek a hangoztatásával voltaképp a cári modernizálási lépéseknek erre az önma
gukban hordozott buktatójára hívta fel a figyelmet.

Az Európához való viszonyt — már Péter előtt is, de utána különösképpen — 
irigység és megvetés, csodálat és gyűlölet színezte, majd (I. Miklós korától) al
sóbb- és felsőbbrendűségi érzés vegyült bele. Csaadajev katalizátori szerepe kö
vetkeztében teljes színskálájukban vonultak fel és ütköztek össze az érvek és 
ellenérvek akörül, hogy az Európa és Oroszország közti különbség lényegi, á t
hidalhatatlan és állandó-e vagy sem; s hogy mi a kívánatos: a különbség fenn- 
maradása-e vagy pedig az eltűnése?

I. Miklós a dekabrista vezetők kivégeztetésével ezt a kérdést is megválaszol
ta. Az 1825-ös felkelést a mételyező nyugati eszmék számlájára írta; az 1848-as 
forradalmakra pedig az Európától való még tökéletesebb elszigetelődéssel reagált.

A szlavofilek egy egész eszmerendszert állítottak csatasorba az elzárkózás 
szükségességének alátámasztására.
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Csaadajev új vágányra állította a gondolkodást, mondván, hogy helytelen és 
káros az éles szembeállítás: a kérdés nem úgy vetődik fel, hogy Oroszország ver
sus Európa, vagy megfordítva, hanem hogy mi Oroszország jogos helye az euró
pai népek közösségén belül, „...társadalmi felületeink által mégis a Nyugat vilá
gához tartozunk. Ez a tulajdonképpen igen laza kötelék anélkül, hogy olyan 
szorosan fűzne Európához, amint azt képzelik, anélkül, hogy éreztetné lényünk 
minden porcikájával azt a nagy mozgást, amely ott lezajlik, mindazonáltal jö 
vendőbeli sorsunkat az európai társadalométól teszi függővé”29 — írta a hetedik 
Filozófiai levélben. Végső álma egy nagy szintézis volt: elegyíteni Oroszország
ból és a Nyugatból mindazt, ami -  az ő felfogásában -  bennük a legjobb.

McNally úgy árnyalja Csaadajev koncepcióját, hogy „etikai nyugatiasításnak” 
nevezi, elkülönítve őt ezzel e vonatkozásban a nyugatosoktól. Az ideológiai 
europaizálás képviselőinek Belinszkijt és Granovszkijt tekinti, akiknek látóköré
be a politikai ideológiák és intézmények is belefértek.

Csaadajev szűkebb és elvontabb szférában gondolta el a kiutat, mint a többi 
nyugatosok, de abban a harcban, amelyet a programja által felingerelt szlavofilek 
kezdeményeztek, végül is egy politikailag jelentős csatát vívott meg.

II.

Nemzeti sajátszerűség és nemzeti kivételesség

Mindhárom áramlat: a hivatalos népiesség, a szlavofilizmus és a nyugatosság 
történelemszemléletének kiindulópontja a „szamobitnoszty”30, a sajátszerűség: 
egyetlen szóba foglalása annak, hogy Oroszország történelme különbözik min
den európai ország történelmétől, sajátos képződmény.

Többnyire hangsúlyozzák, hogy két gyökeresen különböző világról van szó. 
Ezalól csak Csaadajev és azok a nyugatosok jelentenek kivételt, akik nem for
dultak az utópikus szocializmus felé, vagyis azok, akik egyértelműen igenlő vá
laszt adtak arra a kérdésre, hogy Oroszországnak a nyugat-európai fejlődés útját 
kell-e járnia. A ,keleti” és a ,.nyugati” szemlélet közti különbség lényegét nem 
meríti ki az a körülmény, hogy a sajátszerűséget a hivatalosok és a szlavofilek 
pozitívumnak, a nyugatosok pedig negatívumnak tekintették, hiszen az utóbbiak 
is hajlottak arra, hogy az orosz történelem különössége magában rejti a kapita
lista fejlődés kihagyásának szerencsés lehetőségét is. (Ez a bizonyos „lehetőség” 
konzervatív értelmezésben a többé-kevésbé kielégítőnek tartott sajátos orosz lét 
[„bit”] megőrzésére kínált módot; progresszív felfogásban viszont egy nagy tár
sadalomátalakítási koncepciónak-vágyálomnak volt az alapja.)

A végső demarkációs vonal tehát nem itt, hanem máshol húzódik: ott, ahol a 
sajátszerűség átcsúszik a nemzeti kivételesség (iszkljucsityelnoszty) sovinizmus
sal feltöltődő eszméjébe, amit csak a hivatalos népiesség és a szlavofil messianiz
mus épít be ideológiájába.
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Nem volt véletlen, hogy a szlavofilek soha nem említették a nemzeti hagyo
mány előttük járó képviselőit, holott azok is a nemzeti tudat kidolgozásán, a 
nemzeti önbecsülés — szükséges — erősítésén fáradoztak, sőt már megpendítet
ték a „sajátszerűség” témáját is. Mindezt azonban nem kötötték össze az orosz- 
pravoszláv fölény mítoszával. Ezért nem sorolják a szlavofilek előfutáraik közé 
sem Lomonoszovot és Kantyemirt, sem Novikovot és Scserbatov herceget, sem 
pedig Krilovot és Gribojedovot.

Csaadajev mindenkinél előbb és pontosabban érzékelte ezt a különbséget, s 
lépett fel a ,Jcivételesség” eszméje ellen. Az ő antinacionalista gondolatait építik 
tovább, s töltik majd meg új tartalommal a nyugatosok és forradalmi demokra
ták.

A nemzeti ideológiák két alaptípusát Bibó István így jellemezte: „a nemzeti 
közösségi tudat természetes, kohéziós elemeit magában foglaló hazafiság, patrio
tizmus és a kártékony, agresszív és uralmi elemeket is tartalmazó nacionalizmus”. 
Ez utóbbi volt az az ideológiai képződmény, mellyel a dekabristáktól kezdve, 
Csaadajeven és Belinszkijen át, az orosz értelmiség leghaladóbb gondolkodású 
személyiségei mind szemben álltak. Tudnunk kell azonban, hogy a fenti két be
állítottság aránytalan megoszlásban élt az orosz társadalmi tudatban: a patrio
tizmus kisebbségben maradt a nacionalizmussal szemben.

Az orosz nacionalizmus sajátos volt, minthogy sajátos történelem szülte. 
Egy késői és gyenge polgári, ámde kielégítő katonai fejlődésnek volt a tükre. (S 
e tényezők minősége csak a krími háború után kezdett megváltozni.) A törté
nelmi visszásságok következtében az orosz nemzettudat is valamiféle fejlődési 
rendellenességben szenvedett: az egészséges ifjúkort szinte átugorva, az elfajulás 
tüneteit mutatva izmosodott meg.

A többség hazafias érzése igen korán tudatszűkítő és léleknyomorító nacio
nalizmussá torzult, mert jobbágyrendi konzervativizmus és nagyhatalmi gőg 
szennyezte; mert nem az egyéni kezdeményezések ösztönzését, hanem azok 
kordában tartását, s mindenekelőtt: a feudalisztikus cári abszolutizmus épségé
nek őrzését szolgálta. És utoljára, de nem utolsósorban: minthogy önmagából 
táplálkozott, kirekesztett minden más eszmét és morális elvet.

Amikor Csaadajev belekezdett Filozófiai leveleinek a megírásába, még csak 
előéletét élte a Miklós kori hivatalos és félhivatalos nacionalizmus. Uvarov 
még nem lépett fel az állami ideológia hármas jelszavával, és Homjakov még 
nem foglalta feljegyzésbe a szlavofilizmus alapelveit. Az előbbire 1833-ban, az 
utóbbira 1839-ben került sor.

Ekkor még csak V. Odojevszkij herceg, az író és filozófus teóriája kering a 
pétervári szalonokban az „ifjú Oroszországról” — az „elaggott” Európa meg- 
mentőjéről. S Európa neve mellett rövidesen feltűnik a „rothadó” jelző is. Ami
kor Seviijov — akiből nem sokkal később a hivatalos kurzus irodalomprofesszora 
lesz — 1831-ben tudomást szerez róla,hogy Ivan Kirejevszkij Az európai ember 
címmel lapot szándékozik indítani, ezt közli vele: „Cikket akarok írni Ne le-
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gyünk európaiak címmel... Mindig is szerettem Oroszországot, de járván a rot
hadó Európában, most istenítem hazámat. Európa úgy reszket előttünk, mint a 
levél: hamarosan, úgy remélem, meghajlik előttünk.”31 Párizs ugyanebben az 
évben A háromszínü kokárda című vígjáték Chauvin nevű szereplőjén — a sovi
nizmus névadóján — kacag... Péterváron és Moszkvában ez az érzület semmiféle 
szatírának nem lehetett volna a tárgya.

Seviijovnak nem volt miért aggódnia, I. Kirejevszkij folyóiratát betiltották, 
és ez az intézkedés — ami egyébként mélyen felháborította a kor haladó gon
dolkodású embereit — már előhírnöke a hivatalos offenzívának: a tettre kész 
Uvarov rövidesen miniszter, a „pravoszlávia—egyeduralom—népiség” pedig egy 
kötelező állami ideológia kerete lesz. Mint a politikai ortodoxia jelképe, hosszú 
időn át uralkodik majd.

Exponensei az orosz történelmi és irodalmi múltat oly módon idealizálták, 
hogy az a jelenre rávetítve egyben a rendszer apológiája is lett. Oroszország és 
Európa ellentétének kibékíthetetlenségét súlykolták a fejekbe. A fölény és a 
magasabbrendűség hangoztatása árulkodóan politikai célzatú volt. „...a hivata
los kincstári nacionalizmus inkább hatalmi praxis, mint ideológia”32 — jelle
mezte a jelenséget Bergyajev.

I..Miklós, ha egyáltalán olvasott, úgy a legszívesebben történelmi munkákat. 
Nem volt nehéz meggyőzni arról, hogy a hivatalos népiesség eszméinek terjesz
tését leghatékonyabban a történettudomány szolgálhatja. Új történelmi tanszé
kek létesültek. Ujsztijalov Péterváron, Sevirjov és Pogonyin, aki e vállalkozás 
főszereplője, s bizonyos tekintetben eredeti és tehetséges kivitelezője, Moszkvá
ban adta elő az orosz történelem felülről jóváhagyott, hazafias értelmezését. 
Ugyanez a szellem hatotta át a sajtót is. Mint Herzen mondta: a kormány hiva
talos, lapjában a hazafiasság „aljas, cinikus hízelgéssé torzult”.

Ilyen politikai-szellemi közegben jelenik meg — hatalmas felzúdulást keltve 
— Csaadajev első Filozófiai levele, és válik ismertté Magamentsége (melyet elő
ször csak 1862-ben nyomtattak ki). Az írások szerzőjét nemzetellenesnek, haza- 
fiatlannak bélyegzik, Oroszország megsértésével, megrágalmazásával vádolják. 
(Jóval később volt olyan idő, amikor a kozmopolitizmus elrettentő példájaként 
említették...)

A vádak természetesen mindenkor igazságtalanok voltak. Amit Csaadajev 
egyes kortársai a haza iránti „gyűlöletnek” tekintettek, az legrosszabb esetben 
is csak szeretet-gyűlölet viszony volt, de még inkább: gyötrelmes szerelem.

Mint mindenben, Csaadajev hazafiságában is más volt, és magányos. „Decem
ber nélküli dekabrista” (azaz a mozgalomban részt vevő vagy azzal rokonszen
vező, de a felkeléstől távol maradó személy), így tartotta a közvélemény. Csaa
dajev is az ún. 1815-ös nemzedék tagjaként élte át az 1812-es honvédő háború 
pátoszát és az 1814-es párizsi bevonulás dicsőségét — de az érzelmeknek azt a 
nyugtalanító kettősségét is, amely ott e nemzedéket hatalmába kerítette, és fel- 
emelően tragikus útján elindította. A nemzeti önérzetnek és önbizalomhiány-
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nak arról a furcsa keveredéséről van szó, amely a Párizst megszálló oroszokat, a 
győzteseket, a legyőzöttek világával való érintkezés során eltöltötte.

E nemesi-katonatiszti ifjúság legjobbjai tarthatatlannak érezték az otthoni 
jobbágyrendet, és fojtogatónak a szabadsághiányt. Hazatérve ők alakították 
meg az első titkos társaságokat — a dekabrizmus gócait. Erőt adó, tettekre sar
kalló, tiszta nemzeti érzés fűtötte őket, amely a haza megreformálására irányuló 
soha nem látott lendületben öltött testet. A dekabristák hazafiságát nem torzí
totta el sem a világhódításnak, sem a nemzeti magasabbrendűségnek az eszméje. 
A háborús győzelem nem csábította őket további kalandokra; a fejükben az járt, 
hogy miként lehetne felszabadítani az országban rejlő emberi és kulturális po
tenciált -  1815-től, I. Sándor kül- és belpolitikájának reakciósra fordulása után 
egyre kevesebb reménnyel.

Mélyen átélt nemzeti érzésük teljesen űj jelenség volt, mert benne a haza esz
méjéhez egy másik: a haladás társult.

A dekabristákat főként a politikai átalakulás útjai, Csaadajevet az erkölcsi 
megújulás szükségessége foglalkoztatta. A végzetes december 14. u tán -pessz i
mizmusában és meghasonlottságában — Csaadajev úgy vélekedett, hogy a felke
lési kísérlet fél évszázaddal vetette vissza Oroszországot; egykori társait „becsü
letes, szent őrülteknek” nevezte, de közben lélekben vévigszenvedte sorsukat. 
És ő volt az egyetlen, aki a tragikus 1825 utáni másfél évtizedben megőrizte és 
vállalta a dekabristák hazafiságát.

„...itt az ideje annak, hogy józan tekintetet vessünk múltunkra”

1842-ben Csaadajev filozófiai eszmecserét folytat Schellinggel, de levelét 
megszakítja egy kis orosz helyzetjelentéssel, s beszámol ingerültségéről, melyet 
a szlavofilek patriárchális konzervativizmusa vált ki belőle: „...éppen valamiféle 
intellektuális válságban vagyunk... martalékává lettünk egy szenvedélyes, fana
tikus, kimódolt nemzeti reakciónak... egész történelmünket egy retrospektív 
utópiára, az orosz nép gőgös apoteózisára redukálják.”33

A konzervativizmus és az utópia Csaadajav szellemi palettájáról sem hiány
zott, de abban a nemzeti perspektívában, amely őelőtte lebegett, merőben más 
helye és tartalma volt a múltnak.

A szlavofilek eszmerendszerében a .Péter előtti”, illetve a .Péter utáni” kor
szak azonosult a történelmi-társadalmi Jónak, illetve Rossznak az uralmával; 
kedvelt témájuk volt a nosztalgikusan, .idillikusán bemutatott múlt, amely, úgy
mond, romlatlan és békés volt, a népnek jogokat adott. „Nincs mit tanulnunk a 
Nyugattól — a régi Oroszországban minden megvolt” — foglalta össze a lényeget 
Konsztantyin Akszakov. Egy ugyancsak 1842-ben kelt levelébe Csaadajev bele
másol egy Homjakov-idézetet: „Létezésünk formái, melyek a földnek és a nem
zeti jellemnek szerves termékei, tartalmazzák nagyságunk titkát” , s ezt az iro-
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nikus kommentárt fűzi hozzá: tekintve, hogy a jobbágyság is egyik „formája” 
ama bizonyos orosz létezésnek, nyilván az is tartalmazza „nagyságunk titkát” .34

Csaadajev maga is nagy pozitív értéket látott a hagyományban, panaszolta, 
hogy a történelmi törések miatt Oroszország nem élvezi a tradíció áldásait, ez 
azonban nem vezette arra, hogy élő hagyományként állítsa be azt, ami már nem 
vagy soha nem is volt az. „Történelmünk bátor tanulmányozása szükségszerűen 
új felfedezésekre vezet majd bennünket, melyek új fénybe vonják majd korábbi 
életünket; megtanuljuk végre megismerni nem azt, amit birtokoltunk, hanem 
azt, ami hiányzott nekünk.”35 Csaadajev kedves gondolata volt,hogy miként az 
egyénnek, ha tökéletesíteni akaija magát, ugyanúgy kell a nemzetnek is erényeit 
és hibáit megismernie, „...akiknél az élet nem volt mindig erőteljes és mély, 
azok se utasítsák el az igazságot, ne táplálkozzanak hazugságokkal.”36 Abban a 
társadalomban, amelyben élt, mind az ön-kép, mint a más-kép bővelkedett ha
zugságokban, torzításokban, csúsztatásokban.

Sarjadó hangulatokból és véleménycsírákból Csaadajev már a harmincas évek
ben felismerte, hogy egy masszív irányzat van kialakulóban. Képviselőinek ilyen 
neveket adott: „szlávok” , „fanatikus szlávok”, „újsütetű” , „üdvözült”, „bál
ványimádó” , „tunya hazafiak” -  s nevetségessé tette őket.

A szlavofilizmus ekkor még nem feszesen körvonalazott eszmerendszer, még 
nem fémjelzi egyetlen név sem. Igaz, Homjakovról már tudni lehet, hogy Orosz
ország jövendő nagyságának és magasabbrendűségének próféciájához kutat 
anyagok után az orosz „régiségekben”. És a jövő szlavofil vezére, aki lendületes 
és szenvedélyes szónok, ugyanazokat a szalonokat látogatja, mint Csaadajev...

Színvallást a hazafiság kérdésében az első Filozófiai levél megjelenése kény
szerűéit ki. Csaadajev minden sora gyűlöletes volt a „szlávok” számára. Nem tud
ható, hogy akkor frissiben milyen írásos formát öltött a felháborodásuk, s erre 
kétféle magyarázat is van. Az egyik szerint Homjakov azonnal nekiült a válasz
nak, de végül is úgy érezte, hogy nem erkölcsös nyilvánosan támadni azt, akit 
üldöznek. A másik szerint az ellencikk elkészült (a Moszkovszkij nabljudatyel- 
be), a cenzúra azonban kiemelte.

Csaadajewel még vitatkozni sem volt szabad. A nevét hosszú ideig tilos volt 
említeni. Odojevszkij herceg sajnálkozva írta Seviijovnak: milyen kár, hogy a 
moszkvai cenzorok senkinek sem engedik meg, hogy megcáfolja Csaadajev „os
toba cikkét” .37

De a Filozófiai levél és természetesen a Magamentség (vagy más néven Apoló
gia), melyben Csaadajev Péter elfogulatlan és tárgyszerű szemléletét felidézve 
tett sodró erejű hazafias hitvallást, nem írlatadhatott válasz nélkül. A cenzúra
akadályt megkerülve, azaz Csaadajev nevének említése nélkül, Homjakov megíija 
és egy irodalmi esten 1839-ben felolvassa már említett feljegyzéseit. Rövidesen 
csatlakozik hozzá I. Kirejevszkij írása, s ezzel megszületik a szlavofilizmus két 
alapdokumentuma.
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Megindul a nagy szellemi mérkőzés, melyben élnek és hatnak a Filozófiai le
velek és az Apológia gondolatai, de Csaadajev — néhány fontosabb magánlevél
től eltekintve — újabb művel már nem vesz részt benne. Inkább élőszóban fejte
geti eszméit és nézeteit a szellemi élet akkoriban adott terepein: a moszkvai sza
lonokban, az Angol Klubban és a saját lakásán. Mindenütt kitüntetett figyelem
mel hallgatják.

Herzen Emlékezéseiből idézünk egy részletet; ő e történések és hangulatok 
legkitűnőbb krónikása:

„»Mi meg tudjuk mutatni a kiutat — mondták a szlávok —, de aki követni 
akar bennünket, annak el kell vetnie a pétervári korszakot, vissza kell térnie a 
néphez, amelytől elválasztott bennünket az idegen műveltség, az idegen kor
mányforma; térjünk vissza a régi erkölcsökhöz!«

A történelem azonban nem ismétli meg önmagát, az életnek van éppen elég 
szövete, sohasem szorul rá a régi ruhákra. A régi visszaállítása, az összes restau
rációk mindig csak álarcosbálok voltak... Nekünk, ráadásul, nincs is mihez visz- 
szatérnünk. A Péter előtti Oroszország állami élete visszataszító, szegényes és vad 
volt — s ehhez akartak visszatérni a szlávok, még ha nem is akarják elismerni...

Háborúskodásunk erősen foglalkoztatta a moszkvai irodalmi szalonokat...
Amikor a moszkvai szalonokról és fogadószobákról beszélek, azokra gondo

lok, amelyekben valamikor Puskin uralkodott, ahol előttünk a dekabristák vol
tak a hangadók, ahol Gribojedov nevetése hangzott, ahol M. F. Orlov és A. P. 
Jermolov baráti fogadtatásban részesült, mert kegyvesztett volt, ahol A. Sz. 
Homjakov este kilenctől hajnali négyig vitázott; ahol a gondosan öltözött s viasz - 
szerűen finom arcú Csaadajev ingerelte a meghökkent arisztokratákat és az igaz
hitű szlávokat csípős megjegyzéseivel, amelyeket mindig eredeti formába öntött 
és szándékosan szenvtelenné tett...”38

A haza történetének nem volt olyan témája, ami körül ne ütközött volna 
össze egyfelől a kincstári és a romantikus nacionalizmus, másfelől a negyvenes 
évek nyugatossága, majd a kialakuló ún. államjogi történeti iskola.

A hosszú polémia, amely a folyóiratokra is kiterjedt, anyagában egyre gazda
godott. Csaadajev, nézeteiből, alkatából és helyzetéből adódóan, sok témától 
távol tartotta magát, de végső soron mindenben jelen volt, hiszen az ő szövegei 
által kristályosodott ki s feszült egymásnak a mitizáló-romantikus, illetve a kri
tikai-racionális történelemszemlélet. S talán éppen ez volt a vita legfontosabb 
eredménye.

A dinasztikus állam hivatalos propagandistáitól sok tekintetben előnyösen 
különböztek a romantikus nacionalizmus lángjával égő szlavofilek. A nacionaliz
mus e két szárnya között azonban mégis sok volt az érintkezési pont, sőt a szla
vofilek néhány eszmét és előítéletet még fanatikusabban képviseltek. Csaadajev 
természetesen tudta, hogy az utóbbiak néhány vonatkozásban kritikusan szem
ben állnak a fennálló renddel, de abban, ami az ő szemében a kérdések kérdése 
volt: hogy milyen legyen az Európához való viszony, az elzárkózást vallották,
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tehát részei voltak a ,keleti tábornak”. Az Európától elforduló nacionalizmus 
mindkét szárnya élesen szembeállította a „rothadó” Nyugatot és az emberiség 
vezetésére hivatott, „fertőzésmentes” Keletet. Csaadajev számára mindez elfo
gadhatatlan volt.

A kincstári nacionalizmusra nem sok szót vesztegetett, csupán rögzítette un
dorát azellen, hogy nemzeti politikát csinálnak az olcsó hazafiaskodásból. A 
szlavofilekkel viszont sokat vitatkozott, indulatait inkább rájuk pazarolta. Kö
zelebb álltak hozzá, bár egy vonatkozásban távolabb is. Csaadajev inkább volt 
híve a felvilágosult kormányzásnak, mint az anarchikus patriarchalizmusnak. 
Jótékony változást az orosz életben csak felülről jövő reformok képében tudott 
elképzelni. „Társadalmi alkatunk legmélyebb vonása az ösztönszerűség” -  írta, 
s ezen az öntevékenység hiányát értette. Ez az egyik érve, amikor a negyvenes 
években a korábbinál is pozitívabban szól a péteri reformokról. Talán a szlavo- 
filek I. Péter iránti rögeszmés gyűlölete is belejátszott, hogy e cárnak még az 
erőszakos módszereit és védelmébe vette. Ebben a részkérdésben a szlavofüek 
kritikája sok igazságot tartalmazott. És a péteri reformokat lelkesen méltató 
Belinszkij és más nyugatosok is Csaadajevnél sokkal érzékenyebben reagáltak 
az antidemokratikus jelenségekre.

A szlavofüek mint értelmiségiek közel álltak Csaadajevhez,s ezért rosszabbul 
tűrte eltévelyedésüket. Messianisztikus nacionalizmusukat éppúgy a nemzeti ér
zés kóros és káros elfajulásának tekintette, mint a cári autokráciát és a nagyha
talmi érdeket szentesítő nacionalizmust. S ráadásul tapasztalhatta, hogy a szla- 
vofil eszmék sokkal hatásosabbak, mint a kincstári ideológia frázisai. Okos, mű
velt, értékes emberek, mondta a szlavoíil-vezetőkről, s önmagában még azt a 
lendületet és buzgalmat is csodálta, mellyel az orosz múlt búvárlásába vetették 
magukat. Úgy vélte azonban, hogy szellemi erőiket másra kellene használniok. 
Annyi minden után, még 1846-ban is üyen visszafogottan ír róluk Vjazemszkij- 
nek: „...ez a népi kérkedés... tönkretette legjobb elméinket....” „Szeretem és 
tisztelem őket” , de: „a mi szerény, jámbor Oroszországunkat a vüág összes né
pei fölé akarják emelni, s mindenáron el akarják hitetni magukkal és másokkal, 
hogy mi arra vagyunk hívatva, hogy a népeknek valamiféle tanítói legyünk”39

,JVe toldjuk meg egyéb nyomorúságunkat azzal, hogy 
félreismerjük önmagunkat...’’

A szlavofilszimpatizáns Jazikov a nagy vita csúcspontján megírta Nem a mie
ink című versét, melyben a haza megtagadását sejtető „áruló” szóval keltett 
hangulatot Csaadajev ellen. ő t , akit a megalázó represszió sem, most ez a rágalom 
még kevésbé volt képes megtömi. Annak idején azt írta: „a hazaszeretet teszi a 
hősöket, az igazság szeretete a bölcseket, az emberiség jótevőit”40, és mindvégig 
kitartott a „nyitott szemű” hazaszeretet mellett, mely soha nem kerekedhet az
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igazságszeretet fölé. (Ebben a szellemben foglalkozott Belinszkij is magvas és 
újszerű írásaiban a nemzeti tudat problémáival.)

Az „új iskola” működése (leveleiben Csaadajev általában így nevezi a szlavo- 
fileket) a negyvenes évek közepétől fokozódó aggodalommal tölti el; eszme- 
rendszerük végzetes tévedésének tartja, hogy az összes értékeket a trónra ülte
tett oroszság alá rendelik.

A nemzeti önigenléshez miért kell a mások gyűlöletéből energiát gerjeszteni? 
— kérdi döbbenten az egyébként nagyra becsült, deszlavofillélettl. Kirejevsz- 
kij egyik megnyilatkozását olvasva. (Herzen úgy fogalmazott: a hazaszeretet a 
szlavofileknél elsősorban a külföld gyűlölete.) Ugyancsak I. Kirejevszkijnek egy 
érvelése kapcsán fejteget Csaadajev egy gondolkodás-módszertani kérdést: Az 
európaiak kétségtelenül sok tekintetben csalódottak, elégedetlenek a saját kul
túrájukkal — állapítja meg, de ebből a körülményből nem lehet az európai kul
túra ellen szóló érveket kovácsolni. Annak fejlődését éppen hogy a tökéletlenség 
érzete, a megelégedés hiánya mozgatja.

Ennek a megjegyzésnek súlyt ad az a körülmény, hogy a hivatalos ideológia 
gyakran élt egy fogással: az ellenfélnél fellelhető kritikai gondolkodás egyes ele
meit kiforgatta a saját tételeinek igazolására. (Vagy részben meghamisította, 
mint történt pl. Philaréte Chasles francia irodalomtörténész esetében, akinek a 
,.hanyatló Nyugatról” írott 1840-es cikkét Sevirjov így tálalta föl: kompetens 
nyugati oldalról is elismerik, hogy a Nyugat rothad, és örökségét csakis Orosz
ország és Amerika veheti át. A valóságban Chasles-nak ekkor már erős kritikai 
szempontjai voltak mindkét „ifjú” országgal szemben.)

Egyre többfelé lehetett olvasni-hallani Sevirjov eszméit a rothadó nyugati 
kultúráról, melynek érintésétől úgy kell óvakodni, mint a ragályos kórban szen
vedőtől, melynek még a kigőzölgése is ártalmas. Nyilván tőle nyert ihlettel ne
vezi Dübelt csendőrfőnök a fiainak írott Megjegyzésekben „undok szemétgö
dörnek” a Nyugatot.41 A szlavofilek is „rothadást és pusztulást” emlegetnek. 
A hivatalos körök véleménye szerint Nyugat-Európában nincs mit keresni; az 
orosz ember mindenben fölötte áll a nyugatinak. E személyek viszont I. Miklóst 
követik, aki egyik udvari emberének -  meglepő nyíltsággal — így indokolta 
meg, hogy miért nem szereti, ha a fiatalok külföldre mennek tanulni: „Az ifjú 
emberek onnan kritikai szellemmel térnek haza, amely arra készteti őket, talán 
joggal, hogy országuk intézményeit ne találják kielégítőnek.”42

Egyik oldalon a Nyugat lejáratása, másik oldalon a „sajátos orosz elemek” 
felmagasztalása. Csaadajev harcolt mindkettő ellen, tekintet nélkül arra, hogy 
mi volt az ideológiai manipuláció indítéka: akár az államhatalomnak szolgált 
rendszererősítő szerül, akár valamiféle ördögűző funkciót töltött be, a kisebb
rendűségi érzést enyhítendő (mint I. Kirejevszkijnél).

A nemzeti kivételesség-magasabbrendűség eszméjét elvető Csaadajev állás
pontjának vallásfilozófiai alapozása volt. Az állami és vele érintkező szlavofil
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értékrendtől erősen eltérő katolikus orientációja egyeztetni próbálta — idézve 
az ő fogalmait — „az emberi nemet” , „az emberiség általános törvényét” , „az 
emberek közös javát” a „nemzeti hagyománnyal”, a ,nemzeti büszkeséggel”.

„...a keresztény szellem nem tűr el semmilyen elvakultságot, a nemzeti elő
ítéletet még kevésbé, mint bármi mást, lévén, hogy ez osztja meg a leginkább az 
embereket”43 -  fejeződik be eszmefuttatása az első Filozófiai levél végén. Ka
tolikus univerzalizmusából adódó antinacionalista álláspontját mind a hivatalos 
népiesek, mind a szlavofilek a leghevesebb gyűlölettel fogadták.

Csaadajev visszataszító példája volt a szemükben annak, amit Plehanov -  
egyébként áldásos folyamatnak tekintve — úgy fogalmazott meg, hogy „a fel
világosult orosz emberek szellemi világpolgáriasodása” . A megbélyegzésként el
hangzó világpolgárságnak semmi köze nem volt ahhoz, ahogyan a nyugatosok 
oroszságukat és európaiságukat felfogták.

A nacionalizmus által megdolgozott közegben kiválóan kamatozott, ha mind
azt, ami nem egyezett az ún. orosz mentalitással, nem illeszkedett bele a — hiva
talos és a szlavofil ideológia által körvonalazott -  nemzeti karakterbe, a hazafi- 
atlanság vádjával illették.

„Hazafiatlan” volt mindenki, akinek a nemzeti érzése nem kötődött össze 
valamilyen konzervatív eszmével, ami a hivatalos ideológia esetében a szó szoros 
értelmében az államrend konzerválását, védelmét, az anarchisztikus színezetű 
szlavofilizmus esetében a Péter előtti orosz világ értékeinek a feltámasztását je
lentette.

És „hazafiatlan” volt mindenki, akinek a nemzeti érzése összekötődött vala
milyen — az uralkodó gondolatvilág keretein kívül eső — más eszmével is, azaz, 
akinek a nemzeti érzésében más is érvényre jutott, mint a mindent háttérbe 
szorító és elfedő „nemzeti jelleg”.

Csaadajevnek fennmaradt egy 1854-ből származó írása (töredéke?), amely 
rejtélyes címet visel: Vipiszka iz piszma nyeizvesztnovo k nyeizvesztnoj (Kivo
nat egy ismeretlen férfi leveléből egy ismeretlen hölgyhöz). A művészi hajlam 
meg az önvédelmi reflex már korábban is késztette játékos rejtőzködésekre, de 
ez esetben valószínűleg az utóbbi dominált, mert rendkívül erőteljes hangú, sú
lyos mondanivalójú írásról van szó. (Feltételezések szerint annak a Csaadajev
nek tulajdonított pamfletnek a része, amely 1855-ben Oroszország politikai 
életéről címmel kézről kézre járt.) A legjobb darabjait idéző lendülettel és kife
jezőerővel festi benne a hazafiaskodás mintapéldányait, melyek a krími háború 
kitörése után egységbe olvadva a nemzeti politika rangjára emelkedtek. Nincsen 
többé szó — írja — „sem az ország jólétéről, sem a civilizációról, sem a haladás 
bármi fajtájáról; elegendő orosznak lenni: ez a cím már magában foglalja az ösz- 
szes elképzelhető jókat, beleértve az üdvözülést is”44.

A hivatalos eszmevilág hasznosan és tartósan szolgálta a cári egyeduralom 
stabilitását. Csaadajev csupán annyit tehetett — bár a haladás szempontjából ez 
sem volt kevés —, hogy olyan értékeket mutatott fel követésre méltónak, me-
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lyeknek fényénél teljes meddőségében rajzolódott ki a múltszépítő, öntömjéne- 
ző, minden rosszért az idegen befolyást okoló, röviden: a nacionalizmusra mint 
központi értékre épülő ideológia -  akár állami, akár szlavofil változatban.

Legelső orosz képviselője volt a „nemzeti önismeret központú történetszem
léleti attitűdnek”45.

Csaadajev nem volt sem szakfilozófus, sem szaktörténész; korát bizonyos 
vonatkozásokban megelőző, más vonatkozásokban korától lemaradó, óriási ha
tású és magányos gondolkodó volt. Szemlélete, válaszai már a negyvenes évek
ben szűknek, elmaradottnak bizonyultak. Granovszkij mélyebbre ásott a tö r
vényszerűségekben, és figyelte az eszmék egymást váltását a történelemben. 
Kaverin jogtörténeti felkészültséggel hántotta le az orosz múltról a mítoszokat. 
Belinszkij zseniális szociológiai intuícióval értette meg a társadalmi fejlődés je 
lenségeit. Zablockij-Gyeszjatovszkij, a közgazdász, az Európával összehasonlított 
gazdasági állapotokat világította át.

Csaadajev kérdésfeltevései azonban nem avultak el. Benne éltek az agyakban 
— a „csodálatos évtized” szellemi aranykorában éppúgy, mint a 48 utáni fagyos 
szelek idején vagy az újabb, I. Miklós halála utáni „olvadásban” , melynek Csaa
dajev már csak az első évét érte meg.

Sokáig időszerű maradt a csaadajevi problematika. Kljucsevszkij még a XIX. 
század vége felé is írt ilyen aforizmát: „Jelenünkben túl sok a múlt; kívánatos 
lenne, hogy körülöttünk kevesebb legyen a történelem.”46 1 11
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