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Az irodalmi kultuszkutatás lehetőségei
az orosz kultúrakutatások perspektívájából


Az irodalmi kultuszkutatás a mai Oroszországban¹

. B

A magyar irodalmi kultuszkutatás a maga elméleti inspirációit – a kuta-
tások kezdetét szimbolizáló Dávidházi-monográfia megjelenése óta² – el-
sősorban angolszász irodalomelméleti, irodalomtörténeti, nyelvészeti, tár-
sadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai vizsgálatokból merítee. Ké-
sőbb, a fiatalabb kutató-generációk belépésével, amely természetszerűleg
újabb teoretikus perspektívák megjelenését is jelentee, megszaporodtak a
francia, olasz, illetve német kutatásokat is felhasználó írások. Tudomásom
szerint tehát a magyar irodalmi kultuszkutatás egyetlen példája, „esete”
sem származik az orosz-szovjet irodalom köréből, illetve egyetlen meg-
állapítása sem támaszkodik orosz vagy szovjet kultúrtörténeti munkára,
vagy akár olyan szövegre, melyet orosz-szovjet irodalomtudományi vagy
irodalomelméleti iskolába sorolt kutató írt. Habár az elmúlt évtizedekben
az orosz-szovjet humántudományok körében az irodalommal, a nyelvé-
szeel és a történelemmel érintkező, történeti kultúrakutatások hagyomá-
nya és eredményei nem mondhatóak teljesen ismeretlennek Magyarorszá-
gon, jelentőségüket semmiképp sem reprezentálja az a csekély számú fordí-
tás, amely magyar folyóiratokban, könyvekben vagy internetes oldalakon

¹ Jelen írás jelentősen lerövidíte és átdolgozo változata a  decemberében
megvéde PhD-disszertációm Az irodalmi kultuszról és kutatásának természe-
téről Magyarországon és Oroszországban című fejezetének. Dolgozatomban az
idéze tanulmányrészleteket a saját fordításomban közlöm. Köszöneel tarto-
zom Szergej Filippovnak és Teslár Ákosnak a dolgozatomat segítő észrevétele-
ikért.

² Retrospektíve kijelölt kezdetről van szó, amely időpont és kötet mára már a
kultikus jelzőt is „kiérdemelte”. Szilágyi Márton írja Gyáni Gáborra utalva. Ld.
Szilágyi Márton: Irodalomtörténet és társadalomtörténet határán. In : Uő. : Ha-
tárpontok. Bp., Ráció Kiadó, . –. (I: .)
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megjelent.³ Hasonlónak látom az orosz formalista iskola elméleti írásai-
nak ihoni befogadástörténetét. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy
az olyan – a formalisták által kidolgozo – fogalmak (az irodalmi szerep,
az irodalmi személyiség), amelyek a kultuszkutatások számára igen pro-
duktívnak bizonyulhatnának, elkerülték a hazai kultuszkutatók figyelmét.
A formalisták az irodalom dinamikájának megragadása során számos, az
irodalomhoz tartozó, ám annak környezetét alkotó perifériális jelenséget is
bevontak kutatásaikba.

Miközben Alekszandr Puskin, az orosz kulturális öntudaal azonosí-
to fenomén, a nemzeti költő körül kiépült mítoszok és kultuszok kuta-
tásával foglalkoztam, több olyan, elsősorban kultúrakutatási szempontból
megírt orosz tanulmánnyal találkoztam, amelyek olvasása során egyre in-
kábbmeggyőződésemmé vált, hogy az azokban felvete szempontok,mód-
szerek nem pusztán az orosz, de a közép-európai – jelen esetben a magyar
– irodalmi kultuszok vizsgálatához is értelmezési kulcsokat adhatnak.

Jelen írásomat, amely a terjedelmi korlátok mia csak igen vázlatos
lehet, ennek megfelelően keős feladat vezérli. Egyrészt megkísérlem fel-
vázolni a mai orosz irodalmi kultuszkutatások legfőbb irányát, amelynek
nem titkolt célja, hogy a hazai kutatások látókörébe, diskurzusába beemel-
jem ezt a dinamikusan fejlődő irányzatot. Másrészt rá kívánok mutatni
az irodalmi kultuszoknak a speciálisan az orosz kultúrában bekövetkeze
történeti alakulására, mikéntjére is. Úgy vélem, az orosz kultúrtörténetben
empirikusan teen érhetőek mindazok a lehetőség-feltételek (az íro Szó-
hoz való történeti viszony alakulása ; az írói életrajznak az életműnél ma-
gasabb rendű szerepe, teként való értelmezése ; a szentség fogalmának,
létállapotának „kiürülése” a . században; a nemzeti érzelmek előtörése
a . század elején; az újkereszténység megjelenése), amelyeket a magyar
kultuszkutatások mint a kultuszok esetleges, hipotetikus magyarázataként
kezelnek.

. I    O

Oroszországban az „irodalmi kultusz” jelenségét – amióta a tudományos
kutatásban (leginkább az angolszász intézményi, kutatásszerveződési és tu-
dományos modelleket követve) mint vizsgálandó perspektívát hangsúlyo-

³ Ezért is tartom különösen fontosnak a Kalligram folyóiratban  júniusá-
ban megjelent két, viszonylag friss tanulmányt. Ld. Mihail Berg : Az irodalom-
központúság kialakulásának tendenciája az orosz kultúrában (). Ford.
Gyürky Katalin. –; Borisz Dubin: A klasszikus és populáris – az irodalom
mint ideológia és mint civilizáció (). Ford. Szíjártó Imre. –.
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san is számon tartják – a kritikai kultúrakutatáson (cultural studies) belül
kezelik.⁴

Ez idáig nem találkoztam a magyar „kultuszkutatás” analóg orosz ki-
fejezésével, olyan összefoglaló, többirányú kutatást feltételező trenddel,
amelybe –miként az a hazai kutatásoknál kialakult – beleérthetőek, sőt, be-
leértődnek a retorikai-textuális vizsgálatok, a rítusok elemzése, az olvasás-
és a viszonyulásmód-kutatások, a kultuszokbanmegjelenő hatalom- és ide-
ológia-konstrukciók kérdése, vagy akár a (kultikus) muzealizáció jelensé-
ge. Oroszországban egy erős szociológiai és olvasáskutatási bázisra épülő
iránnyal számolhatunk.⁵

 májusában egy olyan konferencia került megrendezésre Moszk-
vában, amely az orosz kultuszkutatások látható, explikálódó irányzatát de-
monstratíve mutaa be. A konferencia közös elméleti kerete egy korábbi
kerekasztal-beszélgetés volt – Borisz Dubin, Szergej Zenykin és Tatyjana
Venyegyiktova részvételével – Az irodalmi kultusz mint a kortárs kultúra
fenoménja címmel. Az egyik résztvevőnek – egyben az „irányzat” ma leg-
fontosabb és legtöbbet idéze teoretikusának –, a szociológus Borisz Du-
binnak az előadása cikk formájában széles körben ismeré vált.⁶ A kuta-
tó, aki a nyolcvanas évektől kitüntete figyelmet szentel e tárgykörnek,
egyrészt kultúrtörténeti és kultúrantropológiai, másrészt szociológiai as-
pektusból vizsgálja a leginkább a Szovjetunió utolsó évtizedeiben, a rend-
szerváltás körül és az új Oroszország első éveiben a kortárs életben zaj-
ló irodalmi, kulturális és társadalmi változásokat : elsősorban a szerző – a
szöveg – az olvasó státuszának és funkcióinak megváltozása, az irodalmi-
ság fogalma, az irodalmi intézményrendszer átalakulása, a kánon, a nyil-

⁴ Hasonlóképpen a magyar kultuszkonferenciákon is évek óta résztvevő finn ku-
tatók vizsgálataihoz. Az ezekben kirajzolódó kutatási területek, problémafel-
vetések elsősorban különböző kortárs (futball-, popsztár-, film-) rajongói cso-
portok vizsgálatára, cultjelenségek elemzésére irányulnak.

⁵ A nyugati ruszisztikában kifejezeen a Puskin-kultuszról a legkülönfélébb kul-
tuszkutatási perspektívából megírt monográfiákkal találkozhatunk: Marcus C.
Levi: Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of . Ithaca,
USA, Cornell University Press, ., Paul Debreczeny: Social Function of Lit-
erature. Alexander Pushkin and russian culture. Stanford, California, Stanford
University Press, ., Wolfgang Stephan Kissel: Der Kult des toten Diters.
Puškin–Blok–Majakovskij. Köln, Böhlau Verlag, . Ld. még Epic Revision-
ism. Russian History and Literature as Stalinist Propaganda. Ed. Kevin M. F.
Pla, David Brandenberger. Madison, University of Wisconsin Press, .

⁶ Борис Дубин: Классик – звезда – модное имя – культовая фигура:
о стратегиях легтимации культурного авторитета. http://sinijdivan.
narod.ru/ Синий Диван, . . –.
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vánosság fogalma, a tömegkultúra és a tömegirodalom jelentkezése felől.⁷
Kutatásainak középpontjában az irodalmi kultusz elsősorban nem textu-
ális megjelenéseiben áll. A szerző a kultusz intézményi kereteit vizsgálja
és elemzi. Dubin csupán másodlagosan foglalkozik történeti szempontból
a kultusz –. századi megjelenésével és annak orosz specifikumaival.
Nem az irodalom kultikus szemlélete érdekli tehát, hanem a klasszikus iro-
dalom felhasználásának folyamata, a hatalom által kisajátíto és fenntar-
to klasszikus irodalom kultusza. A fiatal Szovjetunió kultúrpolitikájában
a klasszikusok nemzetivé te kultuszának újjászületésére kíváncsi. Saját
szociológiai – nem pedig történetírási, irodalomtörténet-írási feladatát –
nem „maguknak” a szövegeknek a vizsgálatában látja, hanem azoknak az

intézményeknek a vizsgálatában, amelyek felvetik, fenntart-
ják és sokszorosítják a szövegek jelentőségét a szociális kom-
munikáció szimbolikus közvetítőinek minőségében.⁸

A klasszikus, a sztár, a felkapo szerző, a kultikus figura: a kulturális te-
kintély legitimációjának stratégiáiról című cikkében – amely a konferencia
egyik teoretikai szempontból kiinduló szövegévé vált – azt vallja, hogy a

„a klasszikus irodalom”, mintegy autonómiájának szimbólu-
maként, magának az »irodalom« tradíciójának a megkonst-
ruálása, amely távolságot tart az ado hatalomtól, és annak
ellenében helyezi el magát.⁹

A klasszikus irodalom egyfajta tekintélykonstrukció, véli.
A klasszikus minta létezésének szerinte két korszakát lehet elkülöníte-

ni : a megismertetésének és elfogadásának, tehát meghonosításának az idő-
szakát, és a fenntartásának (a reprodukciójának, a terjesztésének, a térben
és időben, szociális és kulturális csoportok határain keresztül való tovább-
adásának) az intervallumát. Nyilvánvaló, hogy az utóbbira csak a hatalom
képes.

A nemzetállam, a nemzeti kultúra államának hatalma abban
rejlik, hogy – funkcionálisan – átértelmezi a klasszikusokat.

⁷ Pl. Борис Дубин: Классическое, элитарное, массовое: начала дифференци-
ации и механизмы внутренней динамики в системе литературы. http:
//magazines.russ.ru/nlo/2002/57/ Новое литературное обозрение, .
. –.

⁸ Дубин: i. m. (. j.) .
⁹ Дубин: i. m. (. j.).



http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/
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Ezek már a „mi népünk klasszikusai”, a »mi nyelvünk klasszi-
kusai«, azok pedig mintegy a nemzeti éreség vívmányainak,
önállóságának szimbólumaiként stb. jelennek meg.¹⁰

Azokat a meanizmusokat elemzi tehát, amelyek a Szovjetunió zárt, ne-
otradicionális társadalmában központilag irányítoan működtek, ahol az
állami, reprodukciós intézmények, rendszerek irányítoák az elosztást és
a hiányt.

Dubin szerint az állami eszközökkel fenntarto klasszikusok kultuszá-
val szemben a múltban kialakíto ellenkultuszokban, illetve a kortárs –
a tömegtársadalommal és a tömegkultúrával szembehelyezkedő – irodal-
mi kultuszokban tulajdonképpen különböző helyi és marginális csoportok
szimbolikus önvédelme testesül meg. Úgy vélem, ezeket a kultuszokat ma-
gyarul kult-jelenségeknek fordíthatjuk. A klasszikusok államilag fenntar-
to kultusza és a kultszerzőnek a széles olvasóközönséggel és ismertség-
gel szemben definiálódó, szűk, zárt, értékőrző közösséget szimbolizáló, du-
bini meghatározása teoretikai szempontból termékeny továbbgondolásra
adhat alkalmat a jövőben Takáts Józsefnek az elkülönülő-hierarikus és a
terjesztő-egységesítő jegyekkel rendelkező kultuszdefiníciói felől.¹¹

A moszkvai tanácskozás eredményeit, egyben közös elméleti bázisát
Alekszandra Urakova, a konferencia szervezője négy pontban foglalja ösz-
sze :¹² . Az irodalmi kultusz a modernség jelensége, kezdetei a –. szá-
zad fordulójára esnek. . A kultirodalom a klasszikus irodalom alternatív
intézményeként alakul ki. Jellemzője, hogy elkülönülésre, lokalizációra tö-
rekszik. A „mi” értékeinek megőrzésére az „idegen” értékekkel szemben.
. „Kultikus” szövegnek tekinthető az a szöveg, amely magát destrukci-
ónak vagy helyeesítésnek teszi ki : performatív funkciót kap, mítosszá
vagy szimbólummá válik. . A kultusz keretein belül az olvasás rituális ön-

¹⁰ Дубин: i. m. (. j.) . Habár Miel Foucault neve nem merül fel a tanul-
mányban, Dubin írásának felvetései kísértetiesen hasonlítanak a Takáts József
által „foucault-iánus pillantásnak” neveze szemponthoz, amely „társadalmi
fegyelmező-intézménynek látja a kultuszokat”. Ld. Takáts József : Módszertani
berek. Írások az irodalomtörténet-írásról. PhD-disszertáció. Jyväskylä, . .
(Jyväskylä Studies in Humanities .)

¹¹ Takáts József : A nemzeti kultúra megalkotása és a kultuszok. In : Uő. : Ismerős
idegen terep. Irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok. Bp., Kijárat, .
–. I: .

¹² Ld. А. Уракова: Конференция «Культовая литература»: истоки, ме-
ханизмы, формирования, динамика. (Москва. ИМЛИ, – мая 
года.) Хроника научной жизни. Новое литературное обозрение, . .
–.
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megerősítő aktussá válik, ahelye, hogy új jelentés, értelem létrehozását
eredményezné. A kultikus olvasás az irodalmi szöveg speciális, performa-
tív hatását feltételezi, amely együ járhat a fikció határának átlépésével.
Akár úgy, hogy az olvasó számára a szépirodalmi mű az életben eligazító,
praktikus vezetőként működik. Akár úgy, hogy egy kitalált, fiktív világba
való áthelyeződésként, átköltözésként funkcionál. Jelentősen befolyásolja
ezeket az olvasásmódokat a szerzők saját, egykori, sikeres vagy épp siker-
telen életalkotási stratégiái. Urakova hangsúlyozza, hogy a . századi kul-
túrában a „beszélgetőtársát” egyenrangúként kezelő keleti „guru” alakja és
szerepe számos esetben, hatékonyabbnak, kedveltebbnek bizonyul, mint a
korábbi évszázadokban ezt a pozíciót hagyományosan betöltő tanítónak,
prófétának vagy akár a Messiásnak az alakja.

A konferencia résztvevői feltárandó, kiaknázandó területként nevez-
ték meg a kultusz- vagy a kultikus szövegekben megjelenő szakrális lexika
transzformációját és jelentéseit, miként a legkülönbözőbb, legváratlanabb
kontextusokban aktualizálódó kultikus retorikát is, amelyet – szerintük –
„a másodlagos szakralizáció” kontextusában lehetne végiggondolni.

Ha végigtekintünk az elhangzo előadásokon, a legszembetűnőbb,
hogy sokkal inkább a kultszövegekre és a kultszerzőkre irányulnak a ku-
tatások, mintsem a nemzeti irodalom kultikus, azaz klasszikus szerzőire.¹³
De nem csupán e konferencián, hanem a látókörömbe került más orosz
irodalmi „kultuszkutatásnak” nevezhető vizsgálatokról is ugyanez mond-
ható el, hogy elsöprő hányaduk nem textuális-retorikai elemzés. A kultu-
rális antropológia terén kívül szinte „csak” szociológiai perspektívából tár-
gyalják a klasszikus irodalom, az elit és a tömegirodalom, a nemzet(állam)
szerepének, a reprodukció, az ismétlés, az irodalmi tekintély, az olvasás, az
életalkotás, a jelentésdestrukció, az ideológiai politikai, a hatalmi kisajátítás,
a szakrális retorika és lexika, a kultusz mint „másodlagos szakralizáció”, a
realitás-fikció fogalmait, jelenségeit. Az orosz szerzők írásai számomra fel-
tűnő módon a kezdeti magyar kultuszkutatásokhoz hasonlóan szűkre sza-
bo – ám a hazaiaktól eltérő – elméleti kereteken belül mozognak. Ak-
tuális problémákat feszegetnek. Nem térnek ki azonban a saját nemzeti
irodalomtörténet-írásukat körülírni próbáló látásmód(ok)ra – ez inkább a
magyar kultuszkutatásokra jellemző –, miként retorikai elemzéseket sem
végeznek. Sőt, amely talán a leginkább figyelemreméltó : még a korábbi év-

¹³ A vizsgált szerzők: T. S. Eliot, Henry Miller, J. R. R. Tolkien, George Bataille,
Rei-Ranitzki, a Sztrugaij-fivérek, Patri Süsskind, Ezra Pound, Viktor Pe-
levin, Elfriede Jelinek.
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tizedek nagyhatású kultúrakutatásaira, Jurij Lotman, Vlagyimir Toporov,
Borisz Uszpenszkij, Alekszandr Pancsenko munkáira sem támaszkodnak.

. A  S,       
    

Az orosz kultúrtörténetben bekövetkeze két töréshez, az egyházszakadás-
hoz, a . században lezajlo raszkol idejéhez és a kultúrtörténészek által
másodiknak neveze, péteri – ám inkább a civilizációs, társadalmi mozgá-
sokat eredményező, . század eleji – „raszkol” idejéhez nyúlik vissza az
orosz kultúrában az a meggyőződés, amely a költőket az örökkévalósághoz
tartozónak tekinti, és nem a múló történeti idő kategóriájában szemléli. A
felfogás, amely a költőre mint a transzcendenssel, a szakrálissal, az Igaz-
sággal kapcsolatot tartó, etikai és erkölcsi tudással felruházo, a tanítás
jogával rendelkező lelki vezetőre tekint, és amely szemlélet szerint a köl-
tő műveinek erkölcsi-didaktikus értékébe vete hit mindörökre szól.¹⁴ E
két, a társadalmat alapjaiban megrázó és felforgató változásegyües a .
századra végső soron azt eredményezte, hogy a klérusnak az állami életre
gyakorolt hatása radikálisan meggyengült.

A középkori világszemlélet egységességének végleges megszűnése, az
ún. „organikus tudat krízise és felbomlása”¹⁵ a péteri korban következe be,
miként ekkor, a . században jelent meg a kultúrának az egyháztól függet-
len, autonóm intézménye is. Ám tekintsenek bárhogyan az orosz kultúr-
történészek a péteri reformokra, jellemezzék akár tendenciájukban azokat
inkább az európaizálódáshoz vagy inkább a szekularizálódáshoz vezető fo-
lyamatokként, abban egyetértenek, hogy e folyamatok nem tudták alapja-
iban megingatni a hosszú évszázadok ala kialakult hagyományokat, sőt,
sok esetben „regresszív”, múltba forduló ellenreakciókat váltoak ki. Az
átfogó péteri reformok elsősorban egy szűkebb társadalmi csoportot, a ne-
mességet érinteék. A korábban egyazon kulturális hagyomány szerint élő
nemesség és a „tömegek” közö szakadás következe be, amelynek követ-
keztében az ún. elit- és népi kultúra megjelenésével, illetve a keő elkülö-
nülésével számolnak a kutatók.

Alekszandr Pancsenko szerint Nagy Péter hiába szünteti meg a pát-
riárkaság intézményét, hiába nevezi ki magát az egyház élére, azt a több

¹⁴ Ld. А. М. Панченко: Русский поэт, или Мирская святость как религиозно-
культурная проблема. In : Uő. : Русская история и культура. СПб. : «Юна»,
. –. (I: .) ; А. М. Панченко: Петр I. и веротерпимость. In :
Uő. : Русская история и культура. СПб. : «Юна», . –. I: .

¹⁵ Панченко: Русский поэт, или Мирская святость…, .
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évszázados nemzeti és lelki igényt, amelynek értelmében „az embereknek
és a nemzetnek lelki vezetőre van szüksége”, nem lehete megszüntetni.¹⁶
A kutató szerint a péteri kor a keresés kora, a keresésé, amely a lelki veze-
tő üresen maradt posztjának betöltésére irányul. A legesélyesebb jelöltnek
maga az uralkodó számíto, aki a Nemzet Atyjának, a Nagynak, az Első-
nek nevezte magát. De valódi lelki vezetővé sem ő nem válhato, sem a
későbbi uralkodók.

Amióta világ a világ, a Rusz az Istennek tetsző, szentéletű em-
bereivel büszkélkede. Büszke volt elsősorban sokaságukra.
Nagy létszámuk az Úr jóakaratáról és oltalmáról tanúskodo.
[…] Oroszországnak mindig is szüksége volt szentekre, nyo-
masztoa a „szent(ség)ek nélküli” élet.¹⁷

Nagy Péter cár azonban ezt az alapvető „intézményt”, a szené avatás szer-
tartását, a szentek kanonizációját lényegébenmegszüntee. Pancsenko sze-
rint a rítus eltörlését követő űr indirekt módon ahhoz vezete, hogy meg-
születe a „világi szent(ség)” (mirszkaja szvjatoszty) helye. A poszt méltó
betöltőivé pedig a költők váltak. Beléjük helyeződö a bizalom, hogy álta-
luk végre ismét valódi kapcsolat teremtődjék a Szent Rusz és a ma közö.

Jurij Lotman kutatásaiban találunk néhány olyan kijelentést, amelyek
Pancsenko állítását megerősíthetik. Lotman a Péter utáni időszakot elemző
írásában azt hangsúlyozza, hogy a költészet a . század második felétől
tölti be a kor szellemi-lelki tekintélyének (duhovnij avtorityet) szerepét ; a
költészet, amelyre a kezdetektől fogva ráérteék az egyházi tartalmak és
funkciók képviseletét. Ennek megfelelően a Szó státusza is megváltozo.
Egyfelől „a költő a legmagasabb igazság hordozójának szerepében lép fel,
a költői szó felruházódik a felülről adományozo szó értékével, amely spe-
ciális tekintéllyel bír.”¹⁸ Másfelől a költői szó, a költői szöveg tekintélyét a
szöveg szerzőjének személyétől teszik függővé, vagyis az alkotó életútjá-
nak, cselekedeteinek etikai, morális oldala kerül a fókuszpontba.

A szakrális Szó és annak megszólaltatójának, kimondójának évszáza-
dokon át továbböröklődő, egymást feltételező sajátos kapcsolata az orosz
középkori hagyományokból ered. A középkori biográfia-írónak feladata

¹⁶ Панченко: i. m. (. j.) . Kiem. tőlem – K. Zs.
¹⁷ Панченко: Uo.
¹⁸ Ю. М. Лотман: Русская литература послепетровской эпохи и христианс-

кая традиция. In : Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая
школа. Сост. А. Д. М. Кошелев: «Гнозис», . –. I: .
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betöltéséhez – egészen Nagy Péter reformjáig – a szakrális erők segítsége
szükségeltete: a szövegeket Isten sugalmazta. A textus létrehozója csu-
pán a magasabb erők és a befogadók közti közvetítőként működö, sem-
miképpen sem alkotóként. Szociokulturális funkciója határozta meg, hogy
szövegeket hozzon létre, ezek a szövegek pedig „abban különböznek a min-
denféle más megnyilatkozások tömegétől – azaz a szöveg szempontjából :
a nem-szövegektől –, hogy ők ab ovo hordozzák magukban az Igazságot.”¹⁹
Nagy Péter után a szakrális, egyházi szó helyét az állami szó veszi át, és
már nem az Istentől eredő ihlete állapot, hanem valamiféle adminisztra-
tív pozíció ad jogosultságot a biográfia-írásra.²⁰ A költészet állami feladaá
válik. A költő pedig a kor értékhierariájában magas kulturális tekintély-
nek örvendő állami alkalmazoként „bejelentee jogát a biográfiára. […]
[E]z utóbbi pedig szövegen kívüli garanciákat követelt.”²¹

A folyamaal, miszerint az író elkezde alkotóként definiálódni, meg-
ingo az íro szöveg „igazságába”, „őszinteségébe” vete hit : hiszen ha a
szöveg nem az Isten által sugallt, akkor hibákat rejthet magában.

Az orosz irodalomban, amelyben a szöveg hitelessége és a szer-
ző biográfia-nélküliségének hagyománya különösen sokáig
tarto – egészen a . század elejéig –, az írói életrajz különö-
sen problematikus kérdésként vetült fel. Hozzájárult ehhez az
is, hogy a művészet befogadása – mint az önértékű, a játékos-
ságot, a kombinatorikus-szintagmatikus tulajdonságokat hor-
dozó fenoménról való elképzelésnek a hagyománya – az orosz
irodalomban ekkor még szinte ki sem fejlődö, meg sem je-
lent. A figyelem szinte kizárólag a szöveg jelentésére irányul.
Ehhez adódo hozzá ama elképzelés is, hogy maguknak a mű-
vészi feladatoknak kell szolgálniuk a vallási, az állami és az
egyéb szférákat. Az utóbbiak fényében különösen élesen vet-
hető fel tehát a szöveg igazságának kérdése és az ado ember-
nek az a joga, hogy felléphet-e szövegalkotói minőségben.²²

¹⁹ Ю. М. Лотман: Литературная биография в историко-культурном кон-
тексте (К типологическому соотношению текста и личности автора)
(). In : Uő. : О русской литературе. СПб. : «Искусство–СПб», .
–. I: .

²⁰ Vö. А. М. Панченко: О смене писательского типа в петровскую эпоху. In :
Uő. : Русская история и культура. Работы разных лет. СПб. : «Юна», .
–. Főleg : –.

²¹ Лотман: i. m. (. j.) . Kiem. tőlem – K. Zs.
²² Лотман: i. m. (. j.) . Kiem. tőlem – K. Zs.
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A gondolat, hogy a költő az a személy a társadalomban, aki mindenekelő
életrajzzal rendelkezhet, az orosz irodalomban a . század elejére vált ál-
talánossá ; a romantika korában pedig a szerző életműve és életrajza közöi
teljes megfelelés, azoknak egy egészként való befogadása megkérdőjelez-
hetetlen volt.

Lotman szerint a . század első harmadában állt elő az a helyzet, hogy
az irodalom, miközben szekularizálódik, továbbra is őrzi az évszázados ha-
gyományokat. A keő kontaminációja jellemzi az irodalomértést.

Először is : a művészet társadalmi elfogadosága feltételezte
az íróban „az életrajzzal rendelkező embert”. Másodszor : […]
A biográfiát úgy képzelték el, mint fokozatos önnevelési ak-
tust, amely az intellektuális és szellemi felvilágosodásra törek-
szik. […] És csak „az igazság keresése” ad társadalmi-kulturális
teljhatalmat művek létrehozásához.”²³

Az írói életrajz bizonyos értelemben fontosabbá válik, mint az író életmű-
ve.²⁴ Lotman szerint

egy ilyen elképzelés mintha arra kötelezné az írót, hogy az éle-
tében valósítsa meg azt, amit művészetében hirdet ; másfelől
összekapcsolja ezt a problémakört a mély nemzeti tragédiá-
val : az írók más művészek közül való kiemelése, a megerősí-
tés, hogy biográfiájuk lehet, és az a követelmény, hogy ez a
biográfia egy aszkéta életének feleljen meg: mindezek azzal
voltak kapcsolatosak, hogy a Péter utáni Oroszországban az
író épp azt a helyet foglalta el, amelyet az előe levő kor a
szentnek, az aszkétának, a mártírnak tarto fenn. […]. Az író-
nak aszkétizmussal kell bebizonyítania, hogy joga van a Leg-
magasabb Igazság nevében szólni.²⁵

A kapcsolat a szöveg és a szerző, a szó és a viselkedés, a szöveg igazsága
és azon személy közö, akinek joga van az Igazság kimondásához, rend-
kívül szívósnak bizonyult. A . században az elsősorban európai hatásra
bekövetkező szekularizáció és az ezzel együjáró világi szó kialakulásá-
nak folyamata bizonyos társadalmi rétegeket és elképzeléseket érintetlenül
hagyo: egyrészt zajloak azok a folyamatok, amelyek „a Szót megfosztot-
ták annak misztikus nimbuszától, és átalakítoák azt emberi szóvá, amely

²³ Лотман: i. m. (. j.) .
²⁴ Лотман: i. m. (. j.) .
²⁵ Лотман: Uo. Ez a felfogás leginkább Gogolra lesz jellemző.
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ellenőrzés és kritika alá esik”, másrészt megjelentek az „ezzel ellentétes je-
lenségek is.”²⁶

A kutató a Szó és a szerző szakrális eredetű viszonyának szorossága
melle még egy, a péteri kultúra ellentmondásosságából következő, spe-
ciálisan orosz jelenségre hívja fel a figyelmet, amely jelenség – a péteri
reformok és az azt követő felvilágosodásnak a keresztényellenes (de nem
vallásellenes) periódusára – egyfajta válaszként érkeze. Ez pedig az új ke-
reszténység volt, amely a felvilágosodás eszméinek hatására a keresztény-
ségnek az egyházról való leválasztását tűzte ki célul.

De van i még két olyan erő, amelynek megjelenése hozzájárult ah-
hoz, hogy a költő szakrális funkciókkal ruházódjék fel. Ezeket Lotman nem
vizsgálja. Az egyik az a . század elején megjelenő vágy, amely egy olyan
költő megszületésére irányult, aki elsősorban az orosz nemzeti tulajdon-
ságokat képviseli, aki képes az oroszság felmutatására. A másik, amely
szorosan összefügg az előzővel, az orosz irodalom nemzeti jellegének de-
finiálása volt. A nemzeti fogalmának mint olyannak már a mivolta is kér-
désként merült fel, miként az is, hogy miben nyilvánulhat meg egyáltalán
a nemzeti irodalom? Megoldást kelle tehát találni annak a szakadéknak
az áthidalására, amelyet többek közt Nagy Péter reformjai idéztek elő. A
korabeli gondolkodók szerint meg kelle szüntetni a reformok során a tár-
sadalomban bekövetkező civilizációs törést, amelynek során az egészen a
középkor végéig – a világlátásának és hagyományainak forrását tekintve
– egységes kultúra keészakadt : magas és alacsony, francia és orosz, elit
és népi kultúrára. Alekszej Peszkov nagyszerű tanulmányában, amelyben
a Puskinra leginkább jellemzőnek tarto „egyetemes érzékenység”-mítosz
kialakulásának történeti-kulturális kontextusáról ír,²⁷ mutat rá arra, hogy
a . század elején a valódi orosz nemzeti jelleget kifejező irodalomra irá-
nyuló vágyban fogalmazódo meg a társadalom új típusú integrációjának
a vágya is, és ez egyet jelente az ország, a társadalom új identitásának
megteremtésével.²⁸

²⁶ Лотман: Русская литература… i. m. (. j.) .
²⁷ А. М. Песков: К истории происхождения мифа о всеотзывчивости Пуш-

кина. Новое литературное обозрение . . –. I: .
²⁸ A kultuszkutatók megegyeznek abban, hogy az írói kultuszok megjelenése tör-

ténetileg szorosan összefügg a korábbi társadalmi identitáskonstrukciók fel-
bomlásával és újjáteremtésük igényével. Az addig stabilnak tűnő kánonok el-
tűnésével pedig egyidejűleg merül fel az önazonosság kérdése is. Vö. Lakner
Lajos : Irodalmi kultusz, történetiség, aktualitás. A kultuszkutatás útjain. In :
Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok . Szerk. Kalla Zsuzsa,
Takáts József, Tverdota György. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, . –. I:
–.
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Az Oroszországban az -as években egyre szélesebb körben terje-
dő német-romantikus esztétikai irányzatok eredményei pedig erre az igen
gazdag „termőtalajra” hulloak.²⁹

. Z

A . század első harmadában a német romantikus művészeeóriák sa-
játosan orosz befogadása, az ezzel egy időben elinduló és a század má-
sodik felében kibontakozó új kereszténység, a nemzeti mint fogalom (új-
ra)definiálása, az Európával szemben érze kulturális frusztráció mind-
mind a keresztény hagyományoknak a nemzeti identitásban betöltö fon-
tos, továbbélő és kultúraformáló erejét biztosítják, bizonyítják.

Az orosz történeti folyamatok szervesen alakultak úgy, hogy a roman-
tikus művészeeóriák multiplikáltak, ha tetszik, elmélyíteek egy olyan
folyamatot, amely eleve „készen állt” a művészet-vallás befogadására, a
Szóhoz mint szakralitáshoz való ősibb, évszázados beállítódás következté-
ben. Mindez pedig az ősi nemzeti egység vágyának feltámasztásába ágya-
zódo, mindennek a nemzet mint létező entitás és nagyság felmutatása
jelentee a keretét.

Egy olyan művészet-vallás befogadására, ahol az alkotó szubjektum-
szerepe fontosabb, mint a műalkotása. Egy olyan művészet-vallás befoga-
dására, ahol a művészet „esztétikai autonómiája”, az önmagában való és ér-
tékes műalkotás kategóriája, azaz a művészetnek a társadalmi feladatoktól
való leválasztása nem rajzolódo ki olyan kategorikusan, mint a nyugat-
európai romantikában. A költő valamely pontosan meghatározo, folya-
matosan élő, ősi feladatot ve át, igényt teljesíte be, amely korábban a
próféták, a cárok és/vagy pátriárkák gyakoroltak.

Úgy gondolom, az orosz kultúratörténet vizsgálata kitűnő alkalmat
nyújt tehát arra, hogy még közelebb kerüljünk annak tisztázásához: ne
annyira az irodalmi kultuszok okára, hanem „létrejöének mikéntjére, le-
hetőségfeltételeire”³⁰ kérdezzünk rá.

²⁹ Marija Virolajnen írja egyhelyü: „orosz talajban igen mélyre ereszte gyöke-
ret, és nem várt gyümölcsöt hozo a német romantikus filozófia, amely ideá-
inak beépítése során a vallási alap, a vallási indíatás filozófiai-esztétikai ide-
ákkal keverede”. Мария Виролайнен: Структура культурного космоса
русской истории. In : Uő. : Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской
словесности. СПб. : Амфора, . –. I: .

³⁰ Rákai Orsolya : Séta a zsinór mögö? (Vázlat az irodalmi kultuszról mint a
„komplementer olvasás” egy sajátos esetéről, ) In : Uő. : Utazások a fekete
királynővel. Írások írásról és irodalomról. Bp., Kijárat Kiadó, . –.
I: .


