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Dolgozatom céljának tekintem a XVIII. századi orosz 

irodalom és a .felvilágosodás sokat vitatott problémáinak 

összefoglald áttekintését, valamint a problémák tisztázá
sához való csekély hozzájárulás igényével annak a sarkala
tos kérdésnek a megválaszolását, hogy a kétségkívül sokféle 

nyugati hatást befogadd Karamzin munkássága valóban a korabeli 
orosz valóságban gyökerezik, annak aktuális, szerves része; 

hogy Karamzin szentimentalizmusa az orosz felvilágosult esz
meiség közvetítője, ugyanakkor a XIX. századi orosz realista 

irodalom, a lélekábrázoló próza fontos előzménye.

A dolgozat elsősorban Karamzin Fisz*ma russzkogo pu- 

tyesesztvennyika /Egy orosz utazó levelei/ cimü utleirástit 

elemzi, mivel témájánál, megirása körülményeinél, műfajánál, 
művészi értékénél fogva ez a mü kulcsfontosságú szerepet 
játszik az egész karamzini életműben és annak megértésében^. 
Bizonyos kérdések tisztázásánál azonban a dolgozat bevonja 

vizsgálódási körébe Karamzin liráját, elbeszéléseit, publi- 

oisztikai Írásait, leveleit is, valamint a kortárs orosz 

és nyugat-európai irodalom bizonyos alkotásait.

1. Vö.: В» В. Сиповскии. H. 11. Карамзин автор "Писем 

русского путешественника", С.-Петербург, 1899.

Н. Rothe, N. М. Karamzins europäische Heise: der Beginn 

de» russischen Komans. Verlag Gehlen, Bad Homburg v. d. H., 
Berlin, Zürich, 1968.
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AZ OROSZ FELVILÁGOSODÁS TANULMÁNYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

А XVIII. századi orosz irodalom tanulmányozása - a korábbi 
és későbbi korszakokhoz viszonyitva - századunk közepéig megle
hetősen elhanyagolt, mellőzött terület volt. Ennek okait kutatva 

az orosz forradalmi demokrata irők, elsősorban Belinszkij iroda
lomtörténészi és kritikusi munkásságához juthatunk el: Belinszkij 
és kortársai annyira aktiv részesei voltak koruk szenvedélyes 

politikai, ideolőgiai és esztétikai harcainak, hogy ezek tükrében 

vizsgálták a múlt irodalmát is. Főleg a korukat közvetlenül meg
előző időszak, а XVIII. század irodalmáról nem tudtak reális ké
pet alkotni, amit nemcsak a már emlitett szubjektív tényezőkkel 
magyarázhatunk, hanem a régebbi korok irodalmára vonatkozó forrás- 

kutatások alacsony színvonalával is^.

Belinszkij kla33zicizmus-ellenességéhez vezethető vissza az 

a fokozatosan dogmává merevített tétel, amely szerint а XVIII. 

századi orosz irodalom egyenlő az orosz klasszicizmussal, az 

orosz klasszicizmus pedig nem egyéb, mint utánzás, elsősorban 

francia minták utánzása: "idegen földből átültetett növény", 
gyökértelen, terméketlen jelenség, amelynek tehát sem előzménye, 
sem folytatása nincs az orosz irodalomban. Ennek a tartalomnak !

volt hordozója a "pszeudoklasszicizmus" elnevezés /псевдокласси-
Belinszkij terminológiájában/, amellyelцизм, ложноклассицизм - 

az orosz irodalomtörténészek - szinte egyhangúlag - egészen a
XX. század 30-as éveinek végéig skatulyába kényszeritették a

2XVIII. századi orosz irodalmat .

1. V, ö. Szőke György - T. Halász Mária: А XVIII. század orosz 

irodalma az újabb szovjet irodalomtörténeti kutatások tükré
ben. ITK, 1969, 2-3 szám, 343. old.

2. См. П. II. Берков. Проблемы изучения русского классицизма, Сб. 
"Эпоха классицизма” ХУШ век, Сб. 6, М.-Л. IS64, стр. 5-7.
П. Н. Беоков. Введение в изучение пстооии русской литеоатуры 
ХУШ века, ч. I, Л. 1964, стр. 60-66.
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A XIX. század végén, a XX. század elején polgári irodalom- 

történészek tollábái születtek érdekes tanulmányok, monográí* 

fiák /pl. A. N. Püpin, Sz. A. Vengerov, A. N. Veszelovszkij,
I. A. Veszelovszkij, V. V. SzipovszEij és mások munkái/, azon
ban ezeknek, a sokszor nagyon jelentős pozitivista kutatások
nak a marxista igényű feldolgozása - ismert történelmi, politi
kai okok következtében - évtizedekig váratott magára.

1924-ben, amikor a múlt irodalmával foglalkozni már nem 

jelentett politikai vétséget, a Szovjetunió Tudományos Akadémi
ájának szervezésében megindult a XVIII. századi orosz irodalom 

kutatása is. A csoport irányitői, legkiemelkedőbb egyéniségei 
G. A. Gukovszkij és P. N. Berkov voltak .

A II. világháború évei és az 50-es évek ismét visszaesést 
jelentettek a XVIII. századi irodalom sokoldalú és tényszerű 

feltárásában. Ez alatt a másfél évtized alatt nagyszámú munka 

látott napvilágot, ezek szerzői azonban lényegesen újat nem 

nyújtottak. Úgy tűnik, Gukovszkij bizonyos nézeteit ismétlik, 

sokféle változatban, dogmává, sémává merevitve mindazt, ami ná
la tendencia. Gukovszkij - a 30-as években irt müveivel^ 

teljesen uj korszak elindítója volt. Következésképpen: le kel
lett számolnia egyrészt azzal a forradalom előtti egyoldalú 

szemlélettel, hogy az európai élvonalba került XIX. századi 
orosz irodalom az européer Karamzinból nőtt ki, másrészt a fia
tal Szovjetállam kultúrpolitikájának sommás multelmarasztalásá- 

val szemben bizonyítania kellett, hogy a XVIII. századi 
felvilágosodás - élén Ragyiscsewel - milyen óriási szerepet 
játszott az orosz forradalmi gondolkodás fejlődésében. A kétfé
le cél egyidejű megvalósítása érdekében Gukovszkij sokszor el
túlozza Ragyiscsev és az un. demokratikus tábor érdemeit /bele-

- egy

orosz

.
-
í.

'
:

3. A rövid historiográfiai áttekintés P. N. Berkov VVegyenije 
v izucsenyije c. müve alapján készült.

4. Ilanp.: Г. А. Гуковский. За изучение ХУП1 века, Сб. Литера
турное наследство, т. 9-10, М.-Л. 1933; Очерки по истории

• • •

!
русской литературы X7III века, И.-Л. 1936; Русская литера
тура ЯШ века, ГЛ 1939.•» I

I
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értve miivészi érdemeiket is !/, és sokszor túl élesen állítja 

őket szembe Karamzinnal és az un. nemesi szentimentalistákkal; 

mindamellett ez utóbbiakra vonatkozó konkrét elemzéseiben igen 

sok a finoman árnyalt megfigyelés, a nem elfogult, poí.itiv ér
tékítélet, és végkövetkeztetése mindig az, hogy Gyerzsávin, Ra- 

discsev, Fonvizin, Krilov és Karamzin egyaránt hozzájárultak a 

puskini realizmus létrejöttéhez, az orosz költői nyelv, a lélek
tani elemzés és a társadalmi gondolkodás problémáinak megoldásá
hoz.

Az bO-es évek szerzőire viszont nem a finom, értő részelem- 

zések hatottak, nem is a szintézis mozzanatát ragadták meg, ha
nem tovább éleztéka a Gukovszkijnál még megmagyarázható, de a 

tényeknek mindenképpen ellentmondó sarkit ásókat. Pl. 1. I. Ti- 

mofejev szerint a XVIII. század utolsó évtizedeinek огозг iro
dalmában két irányzat /"tyecsenyije"/ harcol egymással: a "kon
zervatív szentimentalizmus" és a "progresszív realizmus"^.
A. N. Szokolov koncepciójában a szembenálló két irodalmi vonal 
/"linyija"/: a "nemesi szentimentalizmus" és az "orosz felvilá-

1-

tt

‘4
Г.a3gosodás". mindkettőt a 

maztatja^.
"nemesi klasszicizmus" tagadásából szár- 

G. P. Makogonyenko 1960-ban megjelent cikkében is 

még azt olvashatjuk, hogy az 1760 körül virágzásnak indult fel-

£I
világosult és realista irodalom fejlődését évtizedekre vissza
vetette Karamzinék nemesi szentimentalizmu3a^.i . r

•ű
A A példaként emlitett és a többi hasonló jellegű munkában 

a tárgyalt korszak Íróinak csoportosítása, tehát a "felosztás" 

nem csak azért hibá3, mert merev, hanem azért is, mert nem egy 

alapon történik. Az idézett szerzők ugyanis nem tesznek különb
séget ideológia ез irodalmi stilus, korstilus között. Nem szá
molnak azzal, hogy a XVIII. századi orosz irodalmat egységes, nagy 

korszakká kovácsoló ideológia, a felvilágosult eszmeiség kife
jezésre juthat és jut is klasszicista atiluskeretek között 
/pl. Kantyemir szatíráiban, Lomonoszov ódáiban, Fonvizin komé-

-j-t

ч
M

I5. Л, П. Тимофеев, Основы теории литературы, Г1., 1071, 413-416.
6. А. Н. Соколов, Очерки но истории русской поэмы /УIII и пер

вой половины XIX века, 1.1., 1055,. стр!. 254-255.
7. Г. II. Макогоненко, Был ли карамзынский период в лстооил_ 

русской литературы? "Русская литература", 1060/4, стр. 3.

г
I г

$о
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diáiban/, szentimentálista eszközökkel /pl. Karamzin, Ragyis- 

caev vagy Nyikoláj Szmirnov müveiben/, és realista stílusele
mektől közvetítve /pl. a már emlitett Fonvizin é3 Ragyiscsev 

vagy Novikov és Krilov esetében/.

A problémát bonyolítja, hogy az 1950-es évek irodalomtör
ténészei saját világnézetük és az általuk bejárt ut, nem pedig 

a XVIII. század reális lehetőségei és tényei alapján mondják ki 
Ítéletüket a korszak Íróiról. Láivel a forradalom követelésével 
Ragyiscsev áll legközelebb hozzájuk, a Ragyiscsev-tükörben és 

nem az egykori orosz valóság tükrében szemlélik pl. Karamzint. 
Egyértelműen reakciósnak bélyegzik őt és kirekesztik a felvilá
gosodás táborából, megfeledkezve arról, ho^y 1792-ben, II. Kata
linhoz írott ódájában /"K milosti”/ az értelem és igazság nevé
ben éppen Karamzin emelte fel szavát az eszméikért szenvedő 

Novikov, Ragyiscsev és társaik védelmében. Az emlitett iroda
lomtörténészek - elfogultságukban - figyelmen kívül hagyják a 

Karamzin-életmü egy igen jelentős részét, pl. a "bIoszkov3zkij 
zsurnal"-ban és a "Vesztnyik Jevropi"-ben megjelent publicisz
tikai írásait vagy a "Pisz’ma russzkogo putyesesztvennyika" c. 
utinaplóját, amelyek pedig - Karamzin többi müvével együtt - 

világosan bizonyítják, hogy Karamzin az orosz felvilágosodás 

jellegzetes képviselője. Ezzel nincs ellentmondásban az a tény 

- mint a későbbiekben látni fogjuk-, hogy Karamzin az egyre ra
dikálisabbá váló francia forradalmat, annak konkrét eseményeit, 
mint általában minden anarchikus, erőszakos cselekedetet, eli
télte. A francia forradalom azonban nemcsak Karamzin felvilá
gosult eszmerendszerében idézett elő átmeneti válságot, hanem 

az egész orosz felvilágosodás lendületét egy időre megtörte, 
jellegét bizonyos mértékig megváltoztatta8. A karamzini ellen
példaként sokat emlegetett Ragyiscsev is, aki elméletben elju-

1

I:-’
ft

■

г
v ní

■

mк

-
8. Vö. : П. P. Забозов. Вольтер в русских переводах >17111 века, 

Сб. "Эпоха Просвещения", Л,, 1967, сто. IIQ-209. Ю. Э1. Лот
ман» Руссо и русская :сультура Г/III века, Тал не.

i

239-
Борбала X. Лукач. Религия в литературе декабристов и

стр.
281, IIранних венгерских романтиков, 
307-303.

STUDIA SLAVICA, Вр., 1975,
1
I
I
Í.

:■

I
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tott a népi forradalom igenléséig, korának megvalósult forradalmi
gyakorlatát; a Pugacsov-felkelést is és a francia forradalmat isgmint követendő példát elvetette .

Abbéi a tényből pedig, hogy a reakciósnak Ítélt Karamzin 

szentimentalista volt, az említett irodalomtörténészek arra a 

következtetésre jutottak, hogy Ragyiscsev nem lehetett az. Ra- 

gyi3csev szentimentalizmusát vagy elhallgatták, vagy mentegették.
A felvilágosodás radikális ágához tartozó, erősen meghurcolt, job
bágy származású szent imént aliatával, Nyikoláj Szmimowal /Dau- 

rec Komohon/ pedig végképp nem tudtak mit kezdeni: róla inkább 

hallgattak^"0.
í

f Arról sem tettek említést - amire pedig Gukovszkij a 30-as 

évek végén rámutatott, hogy a XIX századi nagy orosz realista 

irodalom пеисзак Fonvizin, Novikov és Ragyiscsev szatirikus va
lóság-kritikájára támaszkodhatott, hanem legalább annyira a szen- 

timentalisták finom lélektani megfigyeléseire és azok árnyalt 

nyelvi kifejezésére is.

pi

Hm

:
f

9. "По дивись несообразности разума человеческого. Ныне, когда 

во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и 

безначалие дошли до края возможного, ценсура во Франции не 

уничтожена... ГЛы читали недавно, что народное собрание, то- 

лико ко поступая самодержавно, как доселе их государь, на
сильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали 

под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания 

О Фракция! Ты ещё холщаешь близ Бастильских пропастей"
/А, II, Радищев. Путешествие из Петербурга в Носкву, Гл. "Тор
жок", И.-Л., 1961, стр. 120/.

1
.

.1:
I
■

Í
г
1
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!. • .
■5

"В бывшее пугачёвское возмущение, когда все служители
связаввооружились па своих господ, некакие крестьяне • • •

своего господина, везли его на неизбежную казнь 

крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! Но почто не 

поведали вы сего законным судиям вашим?.. Но крестьянин в 

законе мёртв
восхочет" /Гаи же, Гл. "Лцрово", отр. 79.

Глупые V• • •
I
i

Нет, нет, он жив, он жив будет, если того• • • ■
sí-

IO. П. А. Ролов. К вопросу о демократическом лагере в русском 
сентиментализме ЛУШ века /Даурец Номохон - шпшлай Смирнов/. 
ШГУ, "филология”, I969/I, стр. 29-40.

I
■

I
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а
Az 1950-es évek végétől - teljes összhangban a szovjet 

politikai és kulturális élet egyéb területein tapasztalható 

változásokkal - а XVIII. századi irodalom kutatásában is uj 
korszak kezdődött: felengedett a merev szemlélet, megnőtt az 

irodalmi tényanyagra támaszkodó elemzés igénye, rendkivül 
élénkké vált a vitaezellem.

II

I

Az 1959 évi leningrádi konferencia központi témája a fel
világosodás és a XVIII. századi orosz irodalom kapcsolata volt. 

Nevezetesen: az orosz felvilágosodás kronológiai határai, tar
talma és irodalmi vetületei11. Sem az 1959. évi, sem a későbbi 
viták a problémák végleges megoldását természetesen nem hozták. 
Jelentős eredményüknek könyvelhető el azonban, hogy a vitat
kozó felek téziseik bizonyitására egyre gazdagabb tényanyagot 
tártak fel, és hogy végre nyiltan megfogalmazódott az a szem
léletbeli különbség, amely lényegében a kutatások kezdetétől 
napjainkig végigkisárte és kiséri a vitákat. Az irodalomtörté
nészek egyik tábora tehát azt a - véleményünk szerint helyes - 

álláspontot képviseli, hogy a felvilágosodás ideológia, amely 

kifejeződhet klasszicista, szentimentalista, realista stilus- 

keretek között, nem egyszer azok együttes jelenlétében, sőt az
orosz irodalomban - éppen sajátos fejlődése következtében -

12reneszánsz és barokk elemek közvetítésével is 

sem teljes tagadása a felvilágosodásnak, mint ahogy korábban 

vélték, hanem gyökerei a felvilágosult eszmeiségből táplálkoz
nak, csak már megváltozott történelmi, társadalmi körülmények 
között15.

s

i:

.

'

ш

fii

Ig
й

'
i'
!. A romantika
í
1

I
it

íI
Az irodalomtörténészek másik tábora szerint a felvilágo

sodás külön irodalmi stilust teremtett: az orosz felvilágoso-
•í!
1

Ц
í11. A konferencia teljes anyagát ld.: q<<# "Проблемы оуССКОГО

Просвещения в литературе ОТ II века", М.-Л. 1961.
12. Vö. Sőtér István. А когзгак és az irányzatok, in: Az ember 

és müve, Bp., 1971, 120-121. old. Tétényi Mária. A XVII. 
sz. огозг költészete az uj irodalomkutatások tükrében, 
FILOLÓGIAI KÓZLŰNY, 1974/5-4, 451-52 old.

15. Vö.: Sőtér István idézett tanulmánya, 121. ol., II. Lukás 
Borbála idézett tanulmánya, 507-508. oldal, í

А. Лмптолев.
Романтизм и Просвещение - борьба ши взаимодействие? 
"ВОПРОСЫ ЛЖРАТУРЫ", 1972, й 10.

.
.

■
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dás stílusát, vagy még gyakoribb kifejezéssel: az orosz felvilá
gosult realizmust /"proszvetyityel*szkij realizm"/. Ez a szem
lélet az orosz irodalom vonatkozásában 1953-ban jelentkezett, 

amikor is E. Winter berlini professzor az orosz felvilágosodást 

mint stílust a barokk ás a romantika közé helyezte1'*. 1959-ben 

a már említett leningrádi konferencián Ju. H. Lotman a klasszi
cizmus és a romantika között jelölte ki e ’’stilus” helyét és

íf 15"proszvetyityel* sztvo -nak nevezte . G. P. ilakogonyenko pedig 

"proszvetyityel*szkij realizmH-ról beszélt, amellyel párhuzamo
san megtalálható az orosz irodalomban a szentimentalizmus is1^*.

1966-67-ben nagy vita folyt a "iíauesnyje doklady vyszsej
skoly - iTilologicseszkije nauki” hasábjain - részben a"felvilá-
gosult realizmus" terminus létjogosultságáról, de főleg e sti-

17lus jellemző sajátosságairól
"Kazvityije realizma v russzkoj lity era tűre'' kötet felvilágo
sult realizmusnak szentelt fejezetében1^ 

dominál, hogy az огозг felvilágosodás ideológiája kapcsolatban 

van a klasszicizmussal, a szentimentalizmussal is, de leginkább 

a felvilágosult realizmussal, amely a tanulmányok szerzői sze
rint mindenekelőtt abban különbözik a kritikai realizmustól, 

hogy szemléletét még nem hatja át a történolniség, ábrázolásmódja 

merev, statikus, hangja didaktikus.

!
ís

• Itt is és az 1972-ben megjelent

is most már az a nézet

t

Véleményem szerint épp azért nem meggyőző a "felvilágosult 

realizmus" - mint önálló stilus - elismerése, mert egyrészt a 

felsorolt különbségek nem specifikusak /akkor is érvényesek, ha

14. E. Winter, Die Aufklärung in der Literaturgeschichte der 
slawischen Völker. CG. Славянская индология", III, М.-Л 

1958, cap. 291.
V, Лотман, Просветительство и реализм. Сб. "Проблемы 

русского Просвещения в лит. ХУШ в.", П.-Л., 19%1, 159.
16. Г. П. Накогоненко. К истории русского Просвещения и реа

лизма /У ИТ века, Указ, сб., стр. 173-189.
17. 1ЩВП, "Филологические науки", IS65/2, 1967/3-4.
18. Развитие аеализма в русской литературе, т. I, 

гл. "Просветительский реализм".

• *

15. Л
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a klasszicizmust vagy a szentimentalizmust hasonlitjuk a rea
lizmushoz/, másrészt a felvilágosult realizmusnak tulajdonitott 

ismérvek kozott"^ nem található egyetlen egy sem,amely 

erre a 3tiluara lenne jellemző. A materiális és szociális kor
osak

nyezetnek az ember jellemére, cselekedeteire gyakorolt hatásá
nak ábrázolása általában a realizmusra jellemző; bizonyos egy- 

sikuság, mozdulatlanság a jellemábrázolásban, didaktizmus, mora
lizáló és szatirizáló hajlam, racionális szerkesztés jellemző 

a klasszicizmusra is; társadalmi problémák morális sikra tere
lése, a kisember irodalmi hőssé avatása, a róvidebb lélegzetű 

prózai műfajok, erkölcsnemesitő kalandregények, fejlődésregény, 

naplók és utibeszámolók népszerűsége érvényes a szentimentaliz- 

musra is, Hogy mindez előfordulhat együtt is, nem indokolja 

a külön terminus bevezetését.

{

m

I

í Ай 9F333 felvilágosodás tisztán mint ideológia koncepció
mai napig is legvilágosabb megfogalmazása P. N. Berkovnak az
1959 évi leningrádi konferencián felolvasott vitainditó tanul-

20mányában található . Berkov különbséget tesz felvilágosult 

eszmeiség /"proszvetyityel*sztvo'V ёз "felvilágosodás" /"Prosz- 

vescsenyije"/ között. Szerinte a felvilágosult eszmeiség olyan 

ideológiai-filozófiai áramlat, amely a társadalmi haladás egyet
len eszközének a tudás terjesztését tartja, ennek következmé
nyeként különböző jogi ез gazdasági reformokat - olyan törté
nelmi időszakban, amikor a természettudományok fellendülésével 
párhuzamosan a termelőerők jelentős fejlődésnek indulnak. Ennek 

az eszmeáramlatnak egy szakasza csupán a tulajdonképpeni felvi
lágosodás: olyan szakasza, amikor a követelések annyira össze- 

sürüsödnek, olyan intenzivan vannak jelen, hogy minden szándék 

nélkül, sót ellenére forradalomhoz vezetnek* Az orosz felvilá
gosult eszmeiség történetében Berkov 4 szakaszt különböztet meg:

I
i

ft

; m
5

í.f

V
tkIft
ffi
|s

;

•t

f
■

: -
í

19* ld. uo. (37-63. oldal
20. П. II. Берков* Основные вопросы изучения русского просве

тительства. Об. "Проблемы русского Просвещения..", 5-27.
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1./ A XVII. az. utolsó évtizedei, áruikor már Oroszországban is 

fellelhetők a kapitalizálódás első jegyei, és a gazdasági 
élettel párhuzamoséin a politikai és ideológiai szférákban 

is megjelennek a racionalista törekvések.

2./ A péteri “felvilágosult abszolutizmus" kora.

3./ Az I. Péter és II. Katalin uralkodása közötti időszak, te
hát kb. a XVIII. sz. 2. harmada, amikor is Oroszországban a 

haladó erők a péteri tradiciókért harcolnak.

4./ A tulajdonképpeni orosz felvilágosodás kora;
évek. A francia felvilágosodás ekkor éri el tetőpontját és 

egyben végét: kitör a forradalom. Az orosz felvilágosodás 

tartalmát is az egyre erősödő harc határozza meg, harc a 

"felvilágosultnak" nevezett cárnő, II. Katalin despotizmusával. 
Ragyisc3ev forradalomkövetelése /főmüvében, az Utazásban/ 
Berkov véleménye szerint épp úgy "levette" a felvilágosodás 

kérdését az orosz történelem napirendjéről, mint ahogyan a 

forradalom is a francia felvilágosodás végét jelentette.

az 1760-SO-as

Berkov meghatározza a felvilágosult eszmeiség egyes korsza
kaira leginkább jellemző irodalmi stílusokat is. Az I. és II. 

szakaszban nincs uralkodó 3tilus. Egyltt vannak jelen az euró
pai antik és középkori hagyományok, az óorosz tradiciók és az 

európai kortárs esztétikai hatások. Átfogó néven Berkov mindezt 
"preklasazicizmu3,,-nak /"predklasszicixbi'/ nevezi. A 3. szakasz 

alapvető stilusa a klasszicizmus. A 4. szakasz irodalmában is
mét annyiféle 3tilus él együtt egyenrangúan, hogy a korstilust 

egyértelműen megnevezni nem lehet. Ha mégis gyűjtőfogalomra van 

szükség, Berkov a "posztklasszicizmust" javasolja.

í

Az alapvetően nagyon meggyőze berkovi koncepció két pon
ton vitatható: az orosz felvilágosult eszmeiség kronológiai 
határának megállapitásában és a XVIII. századi orosz klasszi
cizmus kérdésében.

1# A francia forradalom, amellyel párhuzamba állitja Berkov 

Kagyiscsev Utazását, elméletben is, gyakorlatban is radi-

*
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kálisan lezárta a francia felvilágosodás korát. Fagyiscsev 

müve azonban nem tekinthető ilyen záróakkordnak, hiszen Orosz
országban a Pugacsov vezette felkelés leverését követő idő
szakban a parasztforradalom gondolata csak elméleti lehető
ségként merülhetett fel. Maga Kagyiscsev is nagyon bizonyta
lan távlatokba helyezte követelésének gyakorlati megvalósu- 

lását • Eagyiscsev Utazása csak olyan értelemben tekinthe
tő határkőnek, hogy megjelenése után /a 90-es évek elején/
II. Katalin kormányának a felvilágosodás képviselőivel vivott 

harca nyilt formát öltött. A franciaországi események balra- 

tolódása egyébként is arra ösztönözte a cárnőt, hogy szigorú 

adminisztrativ eszközökkel is gátolja a "veszélyes eszmék" 

további terjedését. A cárnő ez irányú tevékenységének ered
ményességét bizonyitja többek között az az apró, de mégis
jelentős tény, amelyre Hév Mária hivja fel a figyelmünket az

22orosz és a magyar felvilágosodást összehasonlító cikkében , 
nevezetesen, hogy a Magyar Hirmondó 1792 február 14-én /I. 

félév, 221. ol./ arról tájékoztatja olvasóit, hogy Oroszor
szágban II. Katalin cárnő úgy védi alattvalóit a francia 

gondolkodásmódtól, mint egy "ragályos nyavalyától". Tehát 
II. Katalin "óvintézkedései" már 1792-ben jól ismertek az 

ország határain túl is. Nemcsak e megfélemlitéa, hanem mindaz 

a tapasztalat, amit a nyugat-európai események kínáltak az 

orosz haladó, de többnyire nemesi gondolkodóknak, egy időre 

- mint említettük - válságos helyzetbe sodorták, de nem szá
molták fel az orosz felvilágosodást. A felvilágosult eszmék

!

.'

V

:

•í

I 21. Cm.: ”0! Если бы рабы, тяжкими узами отягчённые, яряся 

в отчаянии своём, разбили железом, вольности их препятст
вующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и 

кровно нашею обагрили нивы свои!.. Не мечта сие, но взор 

проницает густую завесу времени от очей наших будущее 

скрывающую; я зрю сквозь целое столетие" /"Путешествие", 
Указ, издание, гл. "Городня", стр. 141/, "0! горест
ная участь многих миллионов! Конец твой сокрыт ещё от 

взора и внучат моих" /Там же, гл. "Чёрная грязь", 152/.
22. Г. Рев, Сходства и различия з развитии идей Просвещения 

в России и Венгрии второй половины ХУШ века. "ХУШ ВЕК", 
Сб. 10, Л., 1975, стр. 72.



13

a liberális politikai elvekkel és intézkedésekkel tránralépő 

I. Sándor cár uralkodásának kezdeti szakaszában /а XIX. sz. 
elején/ uj lendülettel jelentkeznek. A felvilágosodás újra
éledd optimizmusa éppenugy megtalálható a száműzetésből vissza
térő Kagyiscsev költészetében, mint Karamzinnak a XIX. század- 

ban irt müveiben' • Oroszországban tehát a felvilágosult esz
meiség tovább él és érlelődik a XIX. sz. első felében: szere
pet játszik a dekabristák filozófiájában; találkozik, össze
fonódik a forradalmi demokraták eszméivel, fokozatosan átadja 

a teret azoknak. Azonban nyomaiban, úgy vélem, ott munkál még 

a XIX. század második felének orosz irodalmában is /pl. a 

népneveléa, öntükéletesités eszméi, altruista törekvések stb./.
í

2. ?. N. 3erkov bár többször hangsúlyozza, hogy a XVIII. század 

orosz irodalma nem azonos az orosz klasszicizmussal, mégÍ3 a 

már többször idézett 1939 évi vitainditó tanulmányában a XVIII. 

század második harmadának orosz irodalmát - az uralkodó stilus 

alapján - az orosz klasszicizmus irodalmának nevezi, a megelő
ző kor irodalmának átfogó jelölésére avpreklas3zicizmus*ter
minust javasolja. А 60-оО-аз évek irodalmát pedig a "posztklasz- 

szicizmus" gyűjtőfogalom alá sorolja, izeknek a terminusoknak 

az alkalmazása azonban, úgy tűnik, túlságosan klasszicizmus 

centrikus jelleget kölcsönözne а XVIII. századi irodalmi ku
tatásoknak. Ez újabb leegyszerűsítésekhez vezethetne, hiszen 

a legújabb kutatások 3orán feltárt irodalmi tények azt bizo
nyítják, hogy még a 30-50-es évek klasszicizmusa sem tiszta

*

23. См. "Пётр а ты, Екатерина! дух ваш живёт ещё с нами.
Зрите на новый вы век, зрите Россия свою. Гений храни
тель всегда Александр будь у нас.." /"Семнадцатое сто
летие" А. II. Радищева. Полное собрание соч., т. I,

1938, стр. 123/.
"7 нас Астрея! восклицаю,
Или воскрес Сатурнов век!
Там должен Александр сиять 

Между Петра, Зкатерины 

И титло Мудрого принять 

В залог бессмертия и славы!"
"Па торжественное коронование.. Александра I" II. М. Ка
рамзина, Поли. собр. стихотворений, М.-Л., 1966, 2бВ-63.

' *
‘“•“"«A# f

* •
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klasszicizmus az orosz irodalomban, hanem még egy adott művön 

belül is a klasszicista elemek reneszánsz, barokk vagy eeet- 

leg egyéb 3tilu3elemekkel keveredtek2^.

Maga Berkov javasolja későbbi, 1964-ben megjelent tanul
mányában, hogy a terminológiai zűrzavar elkerülése, az iro
dalmi tényanyag zavartalan feltárása érdekében legjobb lenne 

a "klasszicizmus" sző és fogalom nélkül vizsgálni a XVIII.
25század orosz irodalmát . Szőke György és T. Halász Mária -

a már idézett tanulmányukban2^
ennek a másik végletbe hajló túlzásnak esetleges végzetes kö-

27 szintén az a cél-

- szellemes hasonlattal jelzik 5

vetkezményeit. V. Kozsinov koncepciójának 

ja, hogy az огозг irodalmat megszabadítsa a tradicionális 

stiluskategdriáktól, de ezt egészen más módszerekkel teszi 
ез más következtetésekre jut, mint P. N. Berkov. V. Kozsinov 

szerint а XVIII. század aég a középkor utolsó szakaszának, 
a reneszánsz előkészítőjének tekinthető, tehát а XVIII. szá
zadi orosz irodalomban nem volt sem klasszicizmus, sem felvi
lágosodás. Amit annak tartanak, az csak esetleges átvétel, kül
ső, formális hatás. Lomonoszov és Qyerzsávin ódái a korai 
orosz reneszánsz termékei /Bacon, Giordano Bruno, Caaioes ro
konai/. Л nyugat-európai Shakespeare-i, Cervantes-i reneszánsz 

fénykornak a XIX. századi orosz irodalom puskini-gogoli tel
jessége felei meg. Az orosz felvilágosodást mint irodalmi 
irányzatot - V. Kozsinov szerint - Belinszkij, Herzen, Cser- 

nisevszkij, Dobroijubov, Iiyekra3zov és mások képviselik. Az 

orosz szentimentalizmus képviselőinek a fiatal Dosztojevszkij^, 

a fiatal Tolsztojt és a fiatal Turgenyevet tartja; az orosz 

romantika kimagasló alakjai pedig: Tyutcsev, Dosztojevszkij, 

Üleb Uszpenszkij, let ás mások. Az orosz barokkra, klasszi
cizmusra és realizmusra V. Kozsinov koncepciójában nem talá-

ő1. ‘’I
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24. ld. Tétényi Lláriá, A XVIII. sz. orosz költészete az uj 
irodalomkutatások tükrében. FILOLÓGIAI KÓZLÓNY, 1974/3-4, 
431-32. oldal.

1

25. П. Ii. Бесков. Проблемы изучена русского классицизма, 
".{jux вше”, се. е, 7.-;;., isc>4, стр. 2.3-29.

26. id. ITK, 196Q/2-3, 345. old.
27. 3. Ito'-щноз, 0 принципах построения истории литературы

/методологические затлетки/, Сб. "Контекст. 1972", М., 1975.
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lunk utalást.

Az idézett szerző legnagyobb hibája, úgy vélem, hogy 

látszólag az orosz irodalom fejlődésmenetére húzott sémák 

ellen küzd, ugyanakkor egész elképzelése egy újabb /igaz, 

hogy nem éppen szokványos/ sablon: abszolutizálja a nyugat
európai fejlődésből általánosított kategóriákat, és azokhoz 

keresi az orosz fejlődés leginkább megfelelő mozzanatait /pl. 

Európában a reneszánsz mindenütt egész korszakot ölelt át, 

jelentős irodalmakat szült - nem lehet ez másképp Oroszor
szágban sem/, he még analógiáiban sem következetes Kozsinov, 
mivel pl. orosz kiássziciziaust nem vél felfedezni. Ha azonban 

ténylegesen az orosz történelem sajátosságaiból indulunk ki /az 

orosz középkor elhúzódása, az eléggé erőszakosan beindított 

Nyugathoz felzárkózás I. Péter korában stb./, akkor nem meg
lepő, hogy pl. Lomonoszov vagy Gyerzsávin ódáiban a reneszánsz 

életöröm és matériához kötöttség mellett már ott vannak a fel
világosodás eszméi, hogy a tudás reneszánsz pátosza natja at 

a tudás terjesztésének didaktikus igényét - mindez nagyon 

gyakran a klasszicizmus tudós formai keretei között. Igaz, 
hogy a XVIII. századi orosz társadalomban nincs fejlett "har
madik rend", amelynek tudatos törekvései képezhetik csak - 

V. Kozsinov szerint - a felvilágosodás reális alapját. Azon-23
ban - elfogadva J. Kuprejanova és I. Szerman érvelését*- 
a nyugati polgársághoz hasonló tudatos osztályt Oroszországban 

a XIX. században sem találunk. Viszont az orosz nemesség gon
dolkodó, haladásra hajlamos rétegeiben tppen a fejlett Nyugattal 
való megismerkedés következtében^ tudatosult az orosz feudális 

körülmények elmaradottsága, és egyre erősebbé vált a változta
tás igénye. Ez az igény képezte a XVII1. századi Oroszország
ban - miként Magyarországon vagy Közép- és Kelet-Európa ha
sonló történelmi és társadalmi körülmények között fejlődő más

I
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28. E. /угпеянова. И. Серглан. В какой веке жил Державин? 

Дискуссия о принципах построешш курса русской лите
ратуры. "ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ”, 1974/3, стр. 210.

Ш
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országaiban is - a felvilágosult eszmék terjedése számára a 

reális talajt2^.
■

;A problémák sokrétűsége Í3 arra mutat, hogy az orosz fel
világosult eszmeiség bonyolult rendszerének közvetítésére egyik 

irodalmi stilus sem lehet elegendő önmagában. Az "orosz klasszi
cizmus”, "orosz szentiméntalizmus", "orosz felvilágosult rea
lizmus" stb. absztrakt kategóriák kizárólagos alkalmazásának te
hát nem зок értelme van, viszont teljes kiküszöbölésük sem ve
zethet a problémák megoldásához, hiszen a XVIII. századi orosz 

irodalom sajátos jellege éppen abban rejlik, hogy a különféle 

stíluselemek együttes közvetítésével a felvilágosult eszmék 

művészi hordozójává és kifejezőjévé vált.
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29. Vö.: Csetri Lajos. A kelet-közép-európai felvilágosodásról. 

TISZAIÁJ, 1976/3, 64. oldal. Hév Mária. Idézett cikk, 

73-75. old. '
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N. M. KARAMZIN PISZ’MA RU5SZK0G0 PUTYESESZTVENNYIKA /EGY OROSZ 

UTAZÓ LEVELEI/1 HINT AZ OROSZ FELVILÁGOSULT ESZMEISÉG TÜKRÖZŐJE

1. N. M. Karamzin eszméinek
formálódása nyugat-európai utazásáig

N. U. Karamzin 1766-ban született Szimbirszkben, középne
mesi családban. Apja és annak barátai a liberális nézeteket val
ló "jó" földesurak csoportjába tartoztak. Anyja, akitől érzékeny 

lelki alkatát örökölte, korán meghalt, mostohaanyjától kevés 

szeretetet kapott. Családi körülményei, valamint házikönyvtáruk 

nyújtotta első olvasmányélményei, az akkor nagyon divatos érzel
mes regenyeic, mesék, románcok magányosan ábrándozó, melankóliára 

najló "szépleiket" formáltak belőle. Első házitanitója, majd a 

német Schaden professzor, akinek moszkvai magániskolájában ta
nult négy évig, szintén teljes mértékig idealista szellemben 

nevelték - főleg német, angol irodalmi és filozófiai olvasmá
nyok alapján. Karamzin már ekkor azt tervezte, hogy sok társá
hoz hasonlóan, Németországban, a lipcsei egyetemen fogja isme
reteit elmélyiteni, de az utazás csak pár év múlva valósulha
tott meg. 17 éves nemes ifjúként az orosz törvények értelmében 
és családja ösztönzésére Karamzin katonai szolgálatba lépett, 

Pétervárra került. Szellemi fejlődése, irodalmi karrierje szem
pontjából a pétervári egy7 év legjelentősebb eseménye I. I. Dmit
ri jewel, korának egyik legnépszerűbb irodalmárával kötött ba
rátsága volt. Dmitrijev nem volt nagy költői tehetség, azonban 

biztos irodalmi érzékkel és széleskörű tájékozottsággal rendelke
zett. Karamzin Dmitrijev révén került ismeretségbe a francia 

irodalommal, ákortárs orosz irodalommal, az ő ösztönzésére kez
dett komolyan foglalkozni az Írással. Karamzinnak Dmitrijewel 
folytatott levelezése az огозг irodalomtörténet értékes doku-

1. A továbbiakban ld. Pisz»ma • •
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mentumai közé tartozik. Karamzin egy év katonai szolgálat mtán 

visszatért Szimb.irszkbe, ahol élénk társasági életet élt, mind
addig, amig megismerkedett I. P. Tur0enyewel, a moszkvai sza
badkőművesek egyik vezető egyéniségével. Az elmélkedésre, el
mélyülésre, öntökéletesitésre egyébként is hajlamos fiatalembert 

nem volt nehéz megnyerni a szabadkőművesek ügyének. Karamzin 1734- 

ben Moszkvába költözött, ёз 5 éven keresztül, nyugat-euröpai uta
zásáig a u^.igalom keretein belül fejtette ki iro
dalmi és társadalmi tevékenységét.

f

A moszkvai szabadkőművesek a Rózsakeresztesek Rendjéhez 

tartoztak, amelynek központja a berlini udvar volt. Eszmerend
szerük a középkori és barokk misztika, a pietizmus, a modern 

természettudományok ёз az alkimia furcsa és bonyolult elegyére 

épült. Oroszországi vezetőik N. I. Novikov /1744-1818/ és 

I. G. Schwarz /1751-1734/ voltak. ü

Novikov Írói, ujságirdi tevékenységével, a Tipográfiai 
Társaság megalapításával /Eipograficseszkaja Kompanija, 1784/, 
ingyenes iskolák és gyógyszertár, az első moszkvai nyilvános 

könyvtár létrehozásával, általában egész tevékenységével igen 

sokat tett az oroszországi kultúra és művelődés felvirágozta
tásáért. Schwarz professzor, aki 1779-ben érkezett a moszkvai 
egyetemre a német nyelv tanáraként, különféle szemináriumaival 
/Pedagogicseszkij szeminar, Szobranyije universzitetozkih pitom- 

cev, Eruzseszkóje ucsonoje obscsesztvo, Perevodcsesskij szemi
nar/ a tanárképzés megreformálásáért, a hallgatók szellemi ^lel
ki kiművelésének eredményesebbé tételéért harcolt. Az általa 

létrehozott ösztöndijak ogyikét kapta Karamzin is Moszkvába 

jövetelekor.

:
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II. Katalin cárnő 1782-től kezdve egyre fokozódó ós egyre 

nyiltabb ellenszenvet tanusitott a szabadkőművesekkel szemben. 
Ennek a magatartásnak több oka lehetett:

I
;1I

1./ Novikovék könyv- /és gondolat-/terjesztő, iskolaalapitó stb. 

tevékenységét "felvilágosult” kormányzatára nézve veszélyes 

rivalizálásnak tekintette.

:<
;
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2./ Potyomkin vezetésével az orosz külpolitika nem Berlin, hanem 

egyre inkább Bécs felé orientálódott, és igy a Rózsakeresz
tes Rend berlini kapcsolatai nemkívánatosnak bizonyultak.

3«/ A szabadkőművesek kapcsolatban álottak a gyűlölt trónörökös
sel, Pállal, akitől terveik támogatását remélték, és igy ele-2we a konspiráció gyanújába keveredtek.

II. Katalin fokozatosan kormányellenőrzés alá vonta iskolát 

ikat, üldözte szervezeteiket, 1792-ben feloszlatta a Tipográfi
ai Társaságot, Novikovot pedig letartóztatta. m

!!amA szabadkőművesek gyakorlati tevékenysége tehát nagy mérték
ben elősegítette az oroszországi művelődés, a szellemi élet fel
lendülését. А XVIII. ezázad utolsó harmadának legjelentősebb 

irói, költői e mozgalom keretei között kezdték Írói és politi
kusi pályafutásukat. Nagy népszerűségük révén a szabadkőművesek 

jelentékeny hatást fejtettek ki az orosz társadalom gondolkodá
sának, Ízlésének alakulásában, és igy megfelelő talajt biztosí
tottak uj irodalmi 3tilusok, elsősorban a szentiméntalizmus ter
jedése számára.

:

A szabadkőművesség gondolati rendszerének egésze nem azonos 

a felvilágosult eszmeiséggel, de a két eszmerendszer elemei több 

ponton érintkeznek. A szabadkőművesek hittek istenben, de elve
tették a hivatalos egyház dogmáit, szertartásait. Számukra a legfőbb 

jó: az Isten, a legfőbb cél: az Isten megismerése. A megismerés 

azonban fokozatokban történik. A legfőbb "Titok" megismerése 

csak a természet törvényszerűségeinek kifűrkészésén keresztül

$В
i!va-

lósulhat meg, tehát mindent el kell követni a tudás mélyítése, 
terjesztése érdekében. A makrokozmosz megismerésének feltétele 

viszont a mikrokozmosz feltárása: a lélekelemzés, önmegismerés, 
öntüKéletesité3. Ennek egyik gyakorlati módszere az volt, hogy

;
í

az ifjabb tagok idősebb rendtestvéreik előtt negyedévenként kö
telesek voltak Írásban feltárni lelkivilágukat, racionális elem
zésnek alávetni erényeiket, bűneiket, hogy a tudatosítás által

■;

Rfis

• ol, Н.Д. Кочеткова. Идей- 
80-90 годов ХУ1I1 в. и

1964, I76-196.

2. Vö.: Н. Rothe, Idézett mű, 26-29 
по-литеpатурные позиции иасонов 
II. М. Карамзин. "ХУШ ВЕК”, Сб. 6, М.-Л I
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tökéletesedjenek. Ennek a módszernek a népszerűsége, véleményem 

szerint, feltétlenül szerepet játszott az orosz lélekelemző próza 

további fejlődésáben. Л szabadkőművesek számára tehát egyaránt 
fontos és összeegyeztethető követelmény a teológia és a termé
szettudományos ismeretek megszerzése, valamint az önnevelés gya- 

Isten-természet-emberi lélek harmónikus egységben 

az esetleges ellentmondás szerintük csak látszat, amelynek fel
oldására a "kinyilatkoztatás" hivatott. Ez az a pont, amely egy
részt a misztikának tág teret enged, másrészt a "Titok megfejt- 

hetetiensdgének" pesszimista, szkeptikus vagy melankolikus han
gulatait szüli. Egyesek szerint csak a betegség tulérzékeny ál
lapota tesz képessé a "Titok" befogadására, mások a lélek egyéb 

megrázkódtatásainak, élményeinek /pl. szerelmi csalódás, utazás, 

elszakadás a barátoktól/ tulajdonítanak hasonló jelentőséget, 
idagától értetődik tehát a napló és levélmüfaj óriási népszerű
sége, az utazás, betegség, barátság stb. lelkiállapotának szin
te kötelező Írásbeli elemzése.

korlata. Az

%■
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Sri:A szabadkőművesek a "szív nevelését" /"voszpitanyije szerd- 

ca"/ tekintik a legfőbb követelménynek, amelynek eredményessége 

nem függ nemességtől, rangtól, születési előjogoktól. Az ember 

akkor volt birtokában az”igazi tudásnak", amikor még tökéletes 

harmóniában élt a természettel, amikor még nem rontotta meg a 

"hamis tudás", a civilizáció. A felvilágosult eszmék feladata, 

hogy ennek az"őstudásnak" a titkait felleljék. A lét, a történelem 

gyökereihez kell tehát visszanyúlni, a mítoszokhoz, ősmondákhoz.
A szabadkőművesek önelemzéseiben gyakoriak az idő kérlelhetetlen 

múlásának felismeréséből származó pesszimista, nosztalgikus han-
■3

gúlátok is .

1

I

mindezek a gondolatok egyáltalán nem voltak újak és ide
genek a szabadkőművesek közé lépő Karamzin számára, hiszen már 

korábbi szellemi élményei ebben az irányban formálták gondolko
dását. Schaden professzor moszkvai intézetében az olvasmányok

‘jv
mш

magvát a pietiota költő és moralista Gellert meséi és egyéb íj

1i
3. Id. H. hothe, Idézett mü, 37-42. oldal.

1 :
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erkölcsnemesitő Írásai képezték, amelyek a "szív nevelése” 

elvének fontosságát hangsúlyozták: az ember erkölcsi arcula
tának kialakításában a szív hangja erősebb, mint az értelem 

hangja, ha tehát nevelni akarjuk magunkat vagy másokat, első
sorban az érzelmekre kell hatni, a jó iránti vágyat kell fel
ébreszteni, erősíteni. A jó eléréséből származik a boldogság, 
amely nem пшз, mint a lélek nyugalma, harmóniája^. Schaden is
kolájának szellemére erősen hatott а XVIII. зг. eleji angol 
természet- é3 üar*llfilo3ŐfU3 3iaftoabury erkölcsi tanítása is: 

a világmindenség a tökéletes harmónia; az emberi lélek, amely 

parányi reprodukciója a makrokozmosznak, természetes állapotá
ban szintén tökéletes, jóra, szépre fogékony. Cél: a lelki 
egyensúly megteremtése. Fontos eszköz: a szépre nevelés, amely
erényt szül. Az erény pedig - mint a lélek természetes állapo

tata - megteremti a boldogságot, a harmóniát . ügy tűnik, Scha
den intézetének szelleme végigkíséri az egész karamzini filozó
fiát és esztétikát. Az idézett tanok elemei fel-felbukkannak 

az ifjú Karamzin naiv felvilágosult optimizmusában, de megta
lálhatók a tapasztalatok nyomán bekövetkező válság bizonyos 

feloldási kísérleteiben is.

f
!

i

:
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Karamzin 1737-ben irta Poezija^ c. versét, amely mintegy 

költői összegezése az utazást megelőző és előkészítő évek esz
méinek. A PÍ3Z*ma szempontjábél a vers jelentősége abban rejlik, 

hogy már jelzi a tapasztalatokra vágyó költő orientációit, ез 

helyenként felvillantja azokat a problémákat, kételyeket, ame
lyek a tapasztalatszerzés során felerősödnek, és válsághangu
latba sodorják az utazót. Kár a vers bevezető része antitézisre 

épül: a költészet az ember ősi, ártatlan állapotában /"Kogda 

ty, cselovek, v nyevinnosztyi szerdecsnoj, Как roza cvjol v 

raju,ürömmel, harmóniával volt teli /"uspeha", "garmonija", 
"blazsensztvo”, "gimny", "miry zolotyje” 3tb./. Az ember bűn
beesése után a költészet éltetője csupán a nosztalgia, az em
lékezés, a vágy maradt /”molitvy", "szljozy", "unynyije",

i
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V4. Vö.: У, V. Szipovszkij. Idézett mü, 33-34. old.
5. Vö. : B. Gilley. The Eighteenth Century Background, London, 

1949, 57-75. о., V. V. Szipovszkij. Id. mii, 54. oldal.
6* N. M, Karamzin. Polnoje szobranyije sztihotvorenij, M.-L., 

1966, 53-63. о. /А továbbiakban: PSzSz és oldalmegjelölés/.
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"toszka", "tainsztvennyje pesznyi"/. Azokat azonban, akik min
den baj és nyomorúság közepette megőrizték vagy ujraébresztet- 

ték leikükben a tisztaságot, az ég küldötte megtanította a
•’szent költészetre”, amely nemcsak vigasz és öröm, hanem a továb
bi tökéletesedés forrása lett /’’izbrannyj rod 

csalszja.."/. A továbbiakban Karamzin felsorolja mindazokat a 

költőket, akik az ő számára a költészetet jelentik. A mitoszok 

világából a héber költészetet, Orfeuszt és Homéroszt emliti, 

majd néhány ókori görög és romai szerző után az angol költészet 

nagyjait emeli ki. Jellemző, hogy elsőként szerepel Osszián, aki
nek a hősi múltat idéző komor dalai melankóliára hangolják a lel
ket:

jeju proszves-..

■

■

í;
121iin песни Occiiaiia 

Незиейчую тоску вливая ь томный дух, 
Настраивают нас к печальным представлениям, 
Ко скорбь сил мгла и сладостна душе”.

• « О О • 4 ,г
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IKaramzin a léleknek ezt a két véglet között ingadozó, egymásba 

átjátszó hangulatát az ember természetes állapotának, a meggyö
tört emberi szív legtermészetesebb vigaszának tartja. Egy jóval7később Íródott verse /"Melankolija”, 1800/ nagyon részletesen 

elemzi ezt a kettős természetű érzést, az "édes szomorúság” ál
lapotában újra fellelt lelki harmóniát.

Ш
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Ossziánt Shakespeare követi a "Poezijá”-ban. Shakespeare-ben 

is az emberi szív ismerőjét dicsőíti Karamzin:
"Шекспир, Натуры друг! Кто лучше твоего 
Поонал сердца людей?
.................. .. Во глубине души
Нашёл ты ключ ко всем вел жим тайнам рока.."

vagyis: Karamzin meggyőződése, hogy ugyanazok a törvényszerűsé
gek irányítják az emberi lelket, mint a természet egészét. Sha
kespeare tehát azért nagy költő, mert müvei ezt a titkot képesek 
megfejteni.

7. PSzSZ, 260-261. oldal.
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Az angol költészetből Youngot, Thcm3ont méltatva, majd a sváj
ci Gessnert bemutatva Karamzin három különböző érzelmes magatar
tást, szentimentálista attitűdöt fogalmaz meg:

'Young komoran melankolikus, de nem pesszimista költő:
"a szerencsétlenek vigasztalója". Az életet a halál teszi el
viselhetővé, amely Young számára nem megsemmisülés, hanem a lé
lek igazi életének, kiteljesedésének kezdete. Az ő melankóliája 

tehát nem a halálba való belenyugvást hirdeti, hanem azt, hogy 

a halál reményében el kell tűrni, az életet.

Thomson - Younggal ellentétben - nem a saját halhatatlan iliиlelkében, hanem a természetben, a természet örök körforgásában 

leli meg a vigaszt. Uagyon jellemző Karamzinra az a gondolat, 
amelyben Thomsonhoz való viszonyát fogalmazza meg: "Ту vyucsil 
menyja Prirodoj naslazsdat’szja..Ez a gondolat tér vissza ké
sőbb a Pisz’ma egyik poroszországi levelében: "Весна не была 

для тоня так прекрасна, если бы Томсон и Клеист не описали мне

Вя
п
"Íш
Т'

i!8 Швсех красот её.'*Karamzin tehát nem a vad őstermészetben talál- ш
!ja meg a szépet. A Poezija keletkezése évében, 1737-ben irta

Karamzinnak A. A. Petrov, aki a szabadkőműves e^vek idején leg
jobb barátja Volt.ИПоозоль только спросить у тебя: как монет 

находить вкус в боллетрах, в искусственном подражании прекрас—

111!
ШкШÜ!Iкой натуре тот, кто в самом оригинале не находит приятностей,

9когда оный представляется ему в лучшем своём виде?” 1т-

Iк:
Gessner pásztorkölteményeiben is éppen az idilli természet 

ábrázolása hat Karamzinra. Gessner pásztoridilljei nosztalgiát 

ébresztenek Karamzinban az ember ősi,naiv ártatlansága után. A 

Poezija megemlékezik az angol Líiltonról és a német KLop3tock- 

ról. Mindkettőjükben az érzelmek magas hőfoka ragadja meg Ka- 

ramzint, valamint a magasztos témák emberközelbe hozása, emberi

8. I-I, 11, Карамзин. Избранные сочшюиия з двух томах, I
IÖG4, стр. "Ш. /д továbbiakban ISz, kötet és oldalmegjelölés.

I, стр. 893, 1-У11I-I737,
63. oldal.
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tragédiává avatása: a lázadd és pusztuld Sátán Miltonnál éld fi
gura, a bünbeeső Ádám emberi gyengesége és szenvedése őszinte 

szánalmat képes ébreszteni; KLopstock Messiása is emberként 
szenved, hogy megválthassa az embereket.

i

A vers utolsd részében "0 roszszi!" megszdlitás3al Karam
zin az orosz irodalom felé fordul, és azt várnék, hogy az orosz 

költők méltatása következik. Azonban meglehetősen szubjektív 

mddon, a költői én szokatlanul magabiztos hangján Karamzin 

csak saját magáréi ill. a költészet iránti elkötelezettségéről ir, 

az orosz költészet jövőjébe vetett hittel, optimista lelkesedés
sel.

A versben felsorakoztatott irodalmi példák és a közvetlen 

formában kifejezésre jutd Íréi hitvallás alapján Karamzin esz
tétikájának lényeges kiindáidpontjához jutunk el: á költészet 

az öröm, az esztétikai élvezet forrása kell hogy legyen, és 

ezáltal - az érzelmekre hatva - alakíthatja az ember morális 

arculatát. A szép élvezete jdvá, nemessé tesz; és csakis a szép 

képes pozitív nevelőhatást kifejteni. A művész feladata tehát, 

hogy az élet különböző jelenségeiben a szépet fellelje és azt 

a művészi ábrázolás tárgyává tegye. A Poezija, de Karamzin 

egész, ebben az időszakban kifejtett irdi tevékenysége /versei, 

levelei, Novikov újságjában, a Qyetszkoje cstyenyije-ben megje
lent szépirodalmi fordításai, publicisztikai írásai, első novel- 

lakisérletei/ alapján megállapíthatjuk, hogy a szabadkőművesek 

eszmerendszerével rokonitja őt istenhite /Isten a világminden
ség teremtője és gondviselője/, tudásszomja, önmegÍ3merési és 

önelemzési hajlama; azonban mindez nem zárja őt ki a felvilágosult 

gondolkodók sorából. Első perctől kezdve idegen számára a misz
tika; vallási kételyek gyötrik, nem tudja elfogadni magyarázat-

. : .. j
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ként az "isteni kinyilatkoztatás" elvét: racionális választ ke
res kérdéseire^• Tudásszomja tehát nem isten minél tökélete
sebb megismerésére irányul, hanem gyakorlati tapasztalatokat

mm
mm
f’V.
*10. Vö.: H. Fothe idézett müve, 65-71. old., ahol a szerző az 

ifjú Karamzinnak a német morálfilozdfusoal, fcavaterral 
folytatott levelezését ismerteti.
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akar szerezni, a világot akarja sokoldalúan megismerni, hogy 

benne megtalálja általában az ember, de elsősorban saját maga 

helyét. Ehhez viszont ismernie kell az "én" törvényeit. A lélek
elemzés iránti feltűnő vonzalma tehát nem abból a szabadkőmüvesi 
konok eltökéltségből ered, hogy hibáit, erényeit felismerve egy
re tökéletesebbé váljék és ezáltal közelebb jusson istenhez, 

hanem Karamzint maga az ember érdekli: "Ich will vdssen, was 

ich bin, weil das V.issen, meiner Meinung nach, mich existenter 

machen kann - weil ich dadurch zum Genüsse meiner selbst gelan
gen glaube
- irja gavateraak 1737 júliusában 

bér "érzelmes szivének, gazdag lelkivilága titkainak felfedezé
se és művészi kifejezése. Ez a kiapadhatatlan lelkesedés avatja 

őt vérbeli 3zentimentaliatává, Sterne és a többi szentiméntalis- 

ta rokonává. Szentimentalizmusának egyedi művészi, karanzini 
értékét és nemzeti, orosz jellegét viszont az a már emlitett, 

cionalista indittatásu törekvése biztositja, a felvilágosult, 

művelt, gondolkodó orosz nemes azon törekvése, hogy a vele szü
letett és belé nevelt eszméket és ideálokat a valósággal minél 
több szférában szembesítse. A tapasztalatszerzés egyik legideá- 

lisabbnak tűnő módszere: utazás révén megismerkedni a müveit, 
felvilágosult Nyugattal.

t
uns unsers Daseyns gewisser und froher zü machen"

1;L. Élvezettel tölti el
• • •

*
az em-

-;.
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2. Karamzin nyugat-európai utazása és a Pisz,ma keletkezése

I í
Karamzin régi álma, a nyugat-európai utazás 1739-ben való

sulhatott meg, részben még a szabadkőművesek erkölcsi és anyagi 
támogatásával, de már a velük való szakitás szubjektív vágyától 
sarkallva és teljesen egyéni útiterv alapján^.

Karamzin 1789 májusában indult útnak a Moszkva - Tver - 

Pétervár - Riga útvonalon. Poroszország, Szászország és má3

U. H. Rothe könyve alapján idézve, 114. old., 25-VII-1787, le
vél ^avaterhoz.

1« Vö.: II. Rothe idézett müve, 71-73. old. ví•v,
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német területek után bejárta Svájc nevezetes helyeit. A telet 

Genfben töltötte, majd 1790 tavaszán utazott tovább Francia- 

országba. Közel három hónapig tartózkodott Párizsban. Francia- 

országból áthajózott Angliába. A júliust és augusztust töltötte 

Londonban. Angliából tengeri utón - Skandináviát megkerülve - 

érkezett vissza Oroszországba 1790 ószén.

Úti élményeiről Karamzin naplót vezetett, feljegyzéseket 

készitett, levelezést azonban senkivel зет folytatott. V. V. Szi- 

povszkij tényekkel bizony itja, hogy legjobb barátainak is csak 

elvétve küldött Karamzin egy-egy rövidebb levélkét: A. A. Petrov- 

nak Drezdából, I. I. Dmitrijevnek Londonból irt egyetlen alkalom
mal; N. I. Plescsejeva ős férje 1790 julius 22-én A. M. Kutuzovhoz2irt levelükben panaszkodnak, hogy Karamzin nem ad hirt magáról .

Az utazási élményeket feldolgozó PÍ3z’ma tehát: fiktiv 

levelek. Hogy erre a műfaji formára esett Karamzin választása, 
nem meglepő. A szabadkőművesek a levélformát - mint emlitettük - 

az önkifejezés, önfeltárás, tehát az önmegismerés egyik legjobb 

módszerének tartották, igy szépirodalmi gyakorlatukban Í3 jelen
tős helyet kapott. A levél mint irodalmi forma a szabadkőműves
ségtől függetlenül Í3 a XVIII. században, különösen a század má
sodik felében nagyon elterjedt, népszerű prózai műfaj volt Kyugat- 

Európában is, az orosz irodalomban is, hiszen kötetlen formában
tág teret engedett az értelem és az érzelem megnyilatkozásainak 

, 3egyaránt •

!
i[
l|

j

("Расстал-Karamzin nyugat-európai "levelei” baráti levelek 
ся я с ваша, милые, расстался! Сердцо мой привязано к вам все
ми пеннейшими своими чувствами ”, стр. 81; "Вчера, любезнейшие 

", стр. 83),
• о

друзья мои, приехал я в Ригу • • tehát feltétele
zik az érdeklődő, odafigyelő, együttérző partnert /partnereket/. 

Ennek következtében ^Írójuk számára a műfaj biztosította szabad
ság korlátlan: adott'H.ehetőség, hogy beszámoljon mindarról, amit

2. Ld. V. V. Szipovazki.i. Idézett mii, 150-155. old.
3. Ld. V. V. Szipovszkij idézett müve 363-392. old. és 523-529. old

T. Роб о ли. Литература "путешествий", Сб. "Русская проза" 
под род. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова, Л 1926.•»
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látott, hallott, tapasztalt, ill. mindazokról, akikkel találko
zott^ hogy idézz« az asszociációk revén felmerülő emlékképeket 
ea az adott témához kapcsolódó régebbi vagy újabb olvasmányél
ményeket; hogy pontos és természetes szerepet biztosítson a leír
takat kísérő szubjektív érzelmi és értelmi reflexióknak; hogy 

a közvetlen, baráti hang következtében az olvasókat mintegy be
kapcsolja a társalgásba, részeseivé avassa a történteknek, és 

igy teljes érzelmi "ráhangolást" biztosítva észrevétlenül, de
К

annál hatékonyabban taníthassa, nevelhesse őket ,

!

A Piaz’ma axiyaga időben másfél évet fog át A789 máj. - 

1790 szept./ - ha csupán a levelek keltezését vesszük figyelem
be. A valóság azonban más, hiszen a levelek az utazás fényeire 

támaszkodva, de az utazás után Íródtak. A mii első változata * 

részletekben, folytatásokban 1791-92-ben jelent meg Karamzin új
ságjában a Líoszkovszkij Zsumal-ban és az Aglaja két kötetében 

A794, 1795/. önálló műként a Pisz’ma 1797-ben látott napvilá
got, de a 6 részből csak az első 4, mivel a cenzúra nem engedé
lyezte kiadni az 5» és 6. rész párizsi ill. londoni leveleit.
Az első teljes kiadás 1801-ben jelent megG. Az 1791-92 évi ás 
az 1801 évi kiadások szövegének összevetésekor V. V. Szipovszkij 
950 eltérést talált, amelyeket igen precízen több osztályba 

rolt - főként formális jegyek alapján /pl. szavak, kifejezések, 
mondatok behelyettesítése más szavakkal, kifejezésekkel ill. 
mondatokkal; kihagyások; betoldások stb./?e A változtatások

I

3r
rí.so-

д. X, Карамзин, Несколько руссноЗ лпоературо,
ИС, II, 14Ö-1об. В. В. Сиповский. Указ, книга, 435: 

"Жизнь Европы он изучает в театрах, в дворцах, в универси
тетах, на загородных гуляньях, в монастырях? на шумной 
улице, а кабинете ученого и в тихой семейной обстановке 
Салонные парижские дамы, остроумные аббаты, уличные крику
ны, поэты, худоаншси, учёные, прусские офицеры, английские 
купцы, немецкие студенты, - вся эта пестрая, шумная толпа 
привлекает внимание Карамзина".

5. Н. I.I. Карамзин, Что цуяно автору, ИС, II, 120-122.

& VÖ. :

• •

"'l

6.
A mü kiadásának történetét Id. I3z I, 737. old. 

7. V. V. Szipov8zkij. id. mü, 206-207.

Vi

Í



Г’

I
л i,I'

-23-
!
:

tartalmi oldalát figyelembe véve, számunkra a legérdekesebbek 

azok, amelyek Karamzinnak az emberiség aranykoráról alkotott 

ideálképét és a ri/ancia forradalommal kapcsolatos véleményét 
érintik. flPl.i az első változatban az utazd lelkesen megcsókol
ja a szabad svájci polgárok földjét; a második változatban 

Karamzin hozzáfűzi, mintegy mentegetőzve: "togda mnye bylo 

tol’ko 24 goda!!". Az első kiadásban Karamzin az eljövendő 

aranykoi-ról ábrándozik; a második kiadásban ezt a hozzátoldást
О

találjuk: "mecsty voobrazeenyija!4 . A francia forradalom kapcsán 

pl. ilyen változtatások találhatók: "buntoval tamo any i.j narod" 

helyett "buntovala tamoenyaja cserny"; "zaglusity ulicsnyj sün"
Q

helyett "zaglusity sum pjannyh buntovscsikov .

! ■

№

Г

!

i
I;

*Az 1303-ban kiadott "Szobra^nyye szocsinyenyij Karamzina" 

Pisz’ma - változata sok esetben visszatérést mutat az első meg
fogalmazásokhoz, vagy esetleg egy teljesen uj variánst hoz. Ka
ramzin életében még kétszer jelent meg a mü: az 1814 évi és az 

1820 évi gyűjteményes kiadványokban, de ezekben a változatokban 

már csak egészen apró javitá3ok találhatók: főleg idegen szavakat 
helyettesit orosz megfelelőkkel^. Ha a Pisz’ma e két javitott 

kiadásának jelentéktelen változtatásait nem vesszük figyelembe, 
úgy tekinthetjük a mü szövegét, hogy az több mint egy évtizedes 
irói-gondolkodói érlelődés eredménye.

ч
jí I

к IЦ

V. \i

;
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I3. A Piaz>ma cselekménye éa témája

i

Az előző fejezetben leírtakhoz visszatérve mégegyszer 

hangsúlyozzuk, hogy az 1739-90-es évek úti élményeinek végle
ges változata nem a 24 éves, naivan lelkes, optimista ifjú 

tollából származik, hanem a keserű csalódásokat, vívódásokat, a 

rezignáció különböző fázisait átélt, de már lehiggadt, józanab
bal reflektáló, ugyanakkor a mindvégig* idealistának megmaradó, 
érett gondolkodó tapasztalatainak Összegezése. A Pisz’má-t

fSí

;I
:

&
,v

;
8. V. V. Szipovszki.j. Id. mü, 206-207. old.
9. üo. :
10. Uo. 207-237. old.

I;165. old.

№
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kiemelkedő művészi teljesituénnyá viszont éppen az avatja, hogy 

Karamzin nem azt /ill. nem csak azt/ mutatja be, hogy érett fő
vel hogyan vélekedik az 1789-90-es évek Nyugat-Európájáról, ha
nem egyéni élete másfél évének ürügyén a XVIII. ezázad utolsó 

két évtizedének olyan általános érvényű társadalom-, kultur- és 

morálfilozófiái kérdéseit képes felvetni /az emberiség előreha
ladásának lehetőségei ill. korlátái, a kultúra fejlődésének hatá
sa az emberi boldogságra és az егко1сзок nemeaedésére atb./, ame
lyek problémát jelentettek az adott kor valamennyi orosz gondol
kodója számára. A politikai és kulturális téren viszonylag el
maradott, de már bizonyos reform- és forradalmi tapasztalatokkal 
rendelkező Oroszországnak meg kellett értenie Ó3 saját hasznára 

fel kellett dolgoznia a század nagy eseményének, a francia for
radalomnak egész Európát érintő következményeit. Karamzin PÍ3z*- 

má-ja ennek az aktuális feladatnak a jegyében is fogant: Kafam- 

zin a felvilágosodás naiv optimizmusát a nyugat-európai gyakor
lattal szembesítve igyekszik levonni a következtetéseket Oroszor
szág és saját maga számára.

I

A Piaz’ma cselekményének tehát az 1739 májusától 1790 őszéig 

tartó utazás eseményei, az utazó élményei tekinthetők; a mü 

témája viszont: a felvilágosodás naiv optimizmusának, az embe
riség fejlődéséről, boldog jövőjéről alkotott ideálképének a 

megingása - elsősorban a franciaországi események hatására; vala
mint kiútkeresés eüből a mélypontból.

I j?

4. Az "utazó" optimista ideálképe

A Pisz*ma egész kompozícióját meghatározó alaptéma "pozitiv" 

komponense tehát: a tapasztalatokra és általuk bizonyosságra vá
gyó értelmes és érzelmes utazónak az emberiség boldog jövőjébe 

vetett naiv hite, a megvalósítandó "aranykor" ideálképe. Ez az 

ideálkép több tételben elemezhető:

;

!
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1« TÉTEL: Az ember megismerésre. a léttel való értelmi 
ás érzelmi azonuláara törekszik.

kár 17o7 nyarán Lavaterhoz Írott levelében Karamzin arra
a következtetésre jut, hogy "das wissen für meine Seele noth- 

wendig ist, faat ebenso nothwendig, als die Nahrung für meinen 

Körper Wenn die Nahrung verdauet ist, suche ich wieder neue 

Nahrung; wenn meine Seele einen Gegenstand gründlich erkannt hat, 

so suche ich wieder einen neuen Gegenstand zu erkennen. Wie un
glücklich der iáensch ist, wenn er umsonst Nahrung suchet! wie 

unglücklich ist er, wenn er umsonst seine Seelenkräfte anstren
get, eine Kenntnis in Besitz zu nehmen, die ihm so nützlich zu 

]_seyn scheinet" • Л cél tehát a lét törvényeinek megértése, hi
szen minden élőlény számára a legfőbb boldogság: elmerülni, fel
oldódni a létezésben, azonosulni a léttel, élvezni a létérzés 

örömét. Az utazó Karamzin meisseni levelében ezt olvassuk:

• • • I

I

I

Птички, KOTO-МЯ видал везде благоденствие, счастье и мир • • •

рые порхали и плавали по чистому воздуху над головою моею, 
изображали для меня веселье и беспечность. Gnu чузствуют 

бытие своё и наслаждаются им" (I51.). Nem véletlen, hogy 

Karamzin ugyanebben a levelében számol be egy utitársával foly
atatott lét- és ismeretelméleti vitájáról. Karamzin Lavater egyik levelét veszi elő, is a nagyobb a^o_tik kedvéért azt olvassa

I-

fel vitapartnerének:
"Глаз, по езоему образованию, ne может 

смотреть на себя без зеркала. Ын созерцаемся только в дру
гих предметах. Чувство бытия, личность, душа - все сие су
ществует единственно по тому, что вне нас существует, - по 

феноменам или явлениям, которые до нас касаются" (153).

Érthető tehát, hogy a megismerés tökéletességére vágyó ember
"Человеку c живым чувством

и с любопытным духом трудно ужиться на одном месте; неограии-
gazdagitani igyekezik tapasztalatait.

i

ченная деятельность души его требует всегда новых предметов, 
новой пищи" /136-137) - irja Karamzin, és hogy a legjobb mód-

J1« H. Pothe könyve nyomán idézve, 69-70. old. í
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IIIszer a tapasztalatszerzésre valóban az utazás, megerősíti ebben 

K* Ph. líoritz, a Reisen eines Deutschen in England útleírás és 

az Anton Reiser cimü regény szerzője, aki berlini személyes ta
lálkozásukkor igy vélekedik: "Ничего нет приятнее, как путе
шествовать.. Все идеи, которые гш получаем из книг, полно 

назвать миёртвыып в сравнении с идеями очевидца" (137).

i
я
i

■
■

!
Ü

Részben ezt a gondolatsort Tűzi tovább Karamzin a német 
költővel ’Äielanddal folytatott weimári beszélgetésében, de mér 

újabb következtetésekre is jut: "Окончив свои: путешествие, ко
торое предпринял единственно .для того, чтобы собрать некоторые 

приятные впечатления и обогатить своё воображение иовыыи пдо- 

яии, буду лить в пире с натурою и с добрыми, любить изящное 

и наслаждаться иы". - "Кто любит пуз и любни шли, - сказал Виланд 

- тот в canon уединении пе будет празден и всегда найдёт для 

себя приятное дело. Он носит в себе источник удовольствия, 
творческую силу свою, которая делает его счастливым" (179).

1'

:

I
: i

>3I

i

Elérkeztünk tehát az optimista "aranykori'’ ideálkép újabb 

összetevőihez, az emberi boldogság egyéb, Karamzin számára na
gyon fontos forrásaihoz: a természet és a művészetek szerepéhez.

: j

2. TÉTEL: Az ember a természet egészének része: eredendő,
romlatlan mivoltában tökéletes harmóniában együtt 

lélegzik, együtt él a természettel, a lét örömét 
a természetben érzi igazán.

j

■

"В шестом часу вышел я за город с покой.шла и зесёлыгл 

духом, бросился на траву бальзамического луга, наслаждался утром 

- и был счастлив!" (165). "Уже я наслаждаюсь Швейцарией, милые 

друзья мои! Всякое дуновение ветерка проницает, канется, в
I

сердцо моё и развевает в нём чувство радости. Какие моста! 
Какие песта!" (214). )

1A szép természet szebbé teszi az embert ,rСколыт прекрасна здесь натура,
cf?^lbenpÍKp^imk^ie5ii^^,&rarncah3HHo особливо женщины, из кото
рых редкая не красавица. Все они своки, как горные розы, -

i
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- и почти всякая могла бы представлять нежную Ал ору” (265)*
Кед csoda, hogy a svájci táj a maga ősi, tiszta szépségével oly

”C отменным удовольствием над
подъезжал я к Циргщу; с отменным удовольствием смотрел на его 

приятное местоположение, на ясноез небо, на весёлые окрестнос
ти, на светлые, зеркальное озеро и на красные его берега, 

где конный Геспер рвал цветы для украшения пастухов и пасту
шек своих, где душа бессмертного Клопштока наполнялась вели
кими идеями о священной любви к отечеству 

бирал черты для картин своей "Иоохиды” •.; где Виланд и Гете 

в сладостном упоении обнимались с музами и мечтали для потом
ства, ,"(210),

:
зок költőnek vált ihlatőjévé:

где Бодмер со-
I

•if$ё
...

IItA természetben nincs halál, ill, a halál egy az élettel, 

a halál az élet megújulásának nélkülözhetetlen feltétele. Ka
ramzin ennek a gondolatnak a kifejezésére Herder szavait idé-

“Ззглянем на лилии в поле; она впивает в себя воздух,
свет, все стихии - и соединяет их с существом своим, для того 

чтобы расти, накопить низнеиного соку и раецвесть; цветёт и 

потом исчезает. Всю силу, любовь и пизнь свою истощила она 

на то, чтобы сделаться матерью, оставить по себе образы свои 

п размножить своё бытие. Теперь исчезло явление лилии; она 

истлела а неутомимом слумекии натуры; готовилась к разруше-
И не с тем, чтобы лишась низки, усту

пить место внешним живым явлениям, - сие было бы для нас весь
ма печальным сишэолсы, - нет! Напротив того, она, как живая, 
со всею радостию бытия произвела бытие их и в зародыше любез
ного вида предала его вечноцзетущещу саду времени, в кото
ром и сама цветёт. Ибо лилия не погибла с сим явлением; си-

Шж
к:<й
Ж
I.zi:

VI
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тI4?!! Ж
■г; fвию с начала жизни I• • • Ш

I&
Í:if

í;
ла корня её существует; она вновь пробудится от зимнего спа 

своего и восстанет в новой весенней красоте
*

Итак, пет
По изящному закону премудрости и бла-

• • Я
$5"смерти в творении; 

гости, всё в быстрейшем течении стремится к повой силе юнос
ти л красота - стремится и всякую минуту превращается” (172-

■

ШIfт-173), ЖНа az ember megőrzi az eredendő harmóniát a természettel, 
nem fél a haláltól. Karamzin egy svájci levelében igy ir erről:

Щ
-■1ÜS1f г
ж-ft\
ж
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ИЯ думаю, что ужас смерти бывает следствием нашего укло
нения от путей природы* Думаю, и на сой рас уверен, что 

он не есть врождённое чувство нашего сердца И всегда,
милые друзья мои, всегда, когда я духом свопы возвращаюсь

• • •

■в первоначальную простоту натуры человеческой - когда серд
це моё отверзается впечатлениям красот природы - • не

Прости мне, мудрое
• •

нахожу в смерти ничего страшного 

провидение, если я когда-нибудь, хаз буйный младенец, про
ливая слёзы досады, роптал на жребий человека! Теперь по-

• • •

гружаясь в чувство твоей благости, лобызаю невидимую руку 

твою, меня ведущую!н (215)*f Karamzin tehát a felvilágosodás 

deizmusba hajló panteista szemléletét vallja magáénak* A lét,
a természet törvényeinek felismerése, léttudatának öröme az
isteni gondviselésbe vetett hitét erősitik:“Вечернее солнце кроткими лучами своими освоцало

сию прекрасную картину* Я смотрел и наслаждался; 

ли когда-нибудь чувствовал так живо, что мы созданы наслаж
даться и быть счастливыми; и едва ли когда-нибудь в сердце

едва• • •

своём был так добр и так благодарен против моего творца, 
как в сии минуты” (150-51). A svájci hegyek között különösen 

"Чувство усталости исчезло,erős benne ez az érzés: силы мои возобновились, дыхание моё стало легко и свободно,
необыкновенное спокойствие и радость разлились в моём серд
це. Я преклонил коленя, устремил взор свой на небо и при
нёс жертву сердечного моления - тому, кто в сих гранитах
и снегах напечатлел столь явственно своё всемогущество, 
своё величие, свою вечность! Язык мой по мог произнести• •
ни одного слова, но я никогда так усердно не молился, как 

в сию минуту” (257). - Nem is a hivatalos vallás előírá
sait tartja fontosnak Karamzin, Az egyházi ceremóniákhoz, dog» 

sákhoz való túlzott kötődés nevetségesen visszataszító, termé
szetellenes az ő számára. I*ainz-i levelében Írja le a követ-^Угодно ли вам видеть кишки свя

то^6 вШМ^ШДИЯ,*
- спросил у меня с важным видом наёмный слуга. - “Нет, 
друг мой! - отвечал я. - Хотя святой Бонифаций был доб
рый человек и обратил в христианство баварцев,

которые хранятся в церкви святого Иоанна?”

однако ж
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кишки его не имеют для меня никакой прелести. Поведи ме
ня лучше за город”. - ТЛы вышли с ним за городские воро
та. Я сел на берегу Рейна и видел в его водах вечерний 

луч солнца и картину зелёных берегов" /197-98/. í

I
í

Karamzin elitál minden olyan tételes vallást és val
lási gyakorlatot, amelynek nevében az ember az emberi élet 

vagy az emberi természet ellen erőszakot követ el, legyen 

az fegyveres hittérités Л06-107. old./, a lovagrendek vé
rengzései /429./, zsidőüldözés /193-95/, a karthauzi szer
zetesek örök némasági fogadalma /349-50/, vagy a vallási fa
natizmus bármilyen megnyilvánulása /183. old./. Karamzin a 

felekezeti különbségek nélküli Í3tenhit jelentőségét éppen 

abban látja, hogy az ember lelkét nemesit!, életét szebbé.
boldogabbá teszi. Gellert lipcsei emlékművénél igy elmélke
dik: "Все, знавшие покойного Геллерта, единогласно назы
вали его мужем добродетельным. Яизнь его била сильнейшим 

опровержением мнения тех людей, которые, находя норок во 

всяком уголке сердца человеческого, считают добродетель 

за одно пустое имя, - и тех, которые утверждают, что ре
лигия не делает людей лучшими" /160/.

Az ember tehát eredendően jő. Leikébe a természet olt
ja a jóságot. Ez minden emberre vonatkozik - társadalmi és 

felekezeti különbségek nélkül - hiszen a természetben min
den ember egyenlő. Az egyszerű emberek, a civilizált világ
tól távol élő emberek, akik még nem szakadtak se ki a ter
mészet ősi kötelékeiből, jobbak, érzéseikben tisztábbak,
nemesebbek és boldogabbak: "Как нежно чувство В адъпий- 
CKPix пастушках! Как хорошо понимают они язык сердца!" /266/.
Ellenpélda az angolok "apleen"-je, melyet Karamzin a civi
lizáció közvetlen termékének tart: a jelét és kényelem, va
lamint a városok füstje /"smog”-ja/ következményének /594/.

A természet ölén a civilizált ember is a természet ősi 
törvényeinek hatása alá kerül: a természet elemi szépsége 

az emberi egyenlőség és emberi nagyság tudatát erősiti:
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"Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, в 

зеглле свободы и благополучия! Кажется, тгго эдепняй воздух 

имеет в себе нечто оживляющее: дыхание моё стало легче и 

свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою
подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем чело
вечестве" /207,/. "Счастливые швейцары! Всякий ля день, 
веши Г: ли час благодао яте вы небо за своё счастие, живучи 

в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами
братского сааза, в простоте нравов л служа одному богу?" I

/214./.
<►

3. TÉTEL: Az ember békés, harmonikus társadalmi együtt
élésre termett«

Karamzin ideális elképzelésének ez az összetevője az 

előző tételekből származtatható: az emberi természet harmó- 

niaigényéből, jóratermettségéből. Az ember kiteljesedik a tár
sas együttlétben.

A barát3ág-motivum végigkíséri az egész müvet. Az utazó 

benyomásai, élményei éppen a barátság érzésének kényszerítő 

hatására válnak levéllé. Az utazó akkor szabadul meg élet
idegen, pesszimista, "magányos vándor"-hangulataitól, amikor 

levélírásba kezd, vagy amikor alkalmi, utitárs-barátokkal 
oszthatja meg a tapasztaltszerzés örömét.

’

Az igazi szerelem érzését a természet oltotta az emberbe, 
tehát segítségével szétrombolhatók az ember természetellenes 

kötöttségei: a társadalmi konvenciók éppúgy /Gleichen gróf 

történetében a "szerelmi háromszög" idilli boldogságot ered
ményez - 183-184./, mint a vallás előírásai /Ler Mönch und 

die Lonne legenda, 186-187/. A szerelemben a szív szava, az 

ereny, a természetes nemesség a döntő, nem a rang és a gazdag
ság /394-99/. A szerelem nagyobb érték, mint a fegyverrel ki
vívható hírnév és dicsőség /Charmante Gábriellé, 4S3./.

|j
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A szerelem ás a szerelmen alapuló családi élet kérdé
sei Karamzin filozófiájában fontos 3zere<phez jutnak: Karam
zin az idilli "szerelem" és "családi boldogság” motívumokat 
gyakran összekapcsolja lét- és ismeretelméleti fejtegetései
vel és az emberi munka, az alkotótevékenység dicséretével. 

Példaként idézhető a már korábban is emlitett meisseni le-
i!

I1vél, amelyben Karamzin először a létérsés öröméről ir, majd 

igy folytatja: -"Каадый поселянин, идущий по лугу, казался 

мне благополучным смертным, тлеющим с избытком всё то, что
потребно человеку. Он здоров трудами, - думал я, - весел 

и счастлив з час отдохновения, будучи окруженмирнш семейством, 
сидя подле верной своей пеки и смотря на играющих детей.
Все его делания, все его надежды ограничиваются обширностью 

его полей; цветут поля, цветёт душа его. - Молодая крестьян
ка с посошком была для меня аркадскою пастушкою. Она спешит 

к своему пастуху, - думал я, - который ожидает её под тенью

Í;

каштанового дерева, там, на правой стороне, близ зиноград-
Az idilli szerelmi jelenet leírásaпых садов..“ /151-52/. 

után közvetlenül Karamzin és utitársának elvont, filozófiai
vitája következik az emberi lélek megismerő képességéről 
/152-55/.

Az angliai levelekben is egységes gondolati rendszert 

képeznek a házastársi hűség, a gyermekek erényes életre és 

ezáltal boldogságra nevelése, a munkaszeretet, a tudományok 

ápolásának eszméi ёз mindezek következménye: az általános 

jólét, demokratikus jogrend és magas műveltségi зcinvonal 
/514-16, 520-21, 522, 52b, 550, 552-55, 540, 552, 555-58, 
566-67, 567-72, 594 stb./.

A demokratikus, a republikánus államformának - Karamzin 

ideális elképzelései szerint - akkor van létjogosultsága, ha 

az az emberiség nagy családjának a jobb, teljesebb emberi 
Xíí élet megvalósítására kötött testvéri szövetségét jelenti.
Svájc ennek a köztársaság-eszménynek a megtestesítője Karam
zin számára: "Итак, я уме в Швейцарии, в стране яивопис-

4
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ноы натуры, в земле свободы и благополучия!" /207./.
A szabadság a józan élet és jó erkölcsök következménye /239/, 

mindem együtt pedig testi-lelki jólétet, minden állampolgár 

üdvét eredményezi /249-50/. A józan, erkölcsös élet előfel
tétele is, de ugyanakkor következménye is Svájc köztársasá
gi államformájának: «пожет бить, ни в каком другом европей
ском городе не найдёте вы, друзья мои, таких неиспорченных 

нравов и такого благочестия, Kai: в Цирице 

боях и убийствах совсем не слышно; мир и тишина царствует 

в счастливой Гельвеции.." /218/.

I
£I

ff
и" /238/. "О раз- Г
hi

• •

Ti 
• ■.ff

ír
V>.:Karamzin elméleti republikanizmusa, amelynek lényeges 

alkotóelemeit svájci beszámolói tartalmazzák, már egyik ko
rábbi frankfurti levelében is kifejeződik. Karamzin Schilber
Fiesco-járói Írja: 
нолог Фиеска, когда он, уединясь в тихий час утра, размыш
ляет, лучше ли ему остаться простым гражданином и за услуги, 

оказанные им отечеству, не требовать никакой нграды, 1фоме 

любви своих сограждан, или воспользоваться обстоятельствами 

и присвоить себе верховную власть в республике. Я готов был 

упасть перед ним на колени и воскликнуть: "Избери первое!" 

/189/.

Äi
»шI тOv.f"Едва ли не всего более тронул меня мо-

I'
■iff!
тКяк

f
ü:
:v-ffI
jjk.v

4. TÉTEL: Mint minden békés alkotótevékenység, a tudomá
nyok és a művészetek is boldogabbá teszik az 

embereket, hiszen egységet, harmóniát teremtenek.

ff

m
Ti
iff:m"Я всегда

3 пл^ат^ от псфд1ч§5Р§ку£8Ь^4г%10?,г^1&,г :как науки со-
к-

готов
единяют людей, живущих на севере и юге, как они без личного 

знакомства любят, уважают друг друга. Что ни говорят ипзосо- 

фы, а науки - святое дело!" /424/. A tudományok csarnokában :

ffaz ellenséges nemzetek fiai kibékülnek, az orosz és svéd állam-
"Храгл наук есть храм мира" /540/. йIpolgár összeölelkezik: ff

iA művészetek, az érzelmekre gyakorult hatásuk révén}az embert 
fogékonyabbá teszik a jóra, önbecsülését növelik, felemelik az 

embert, életét teljesebbé, tehát boldogabbá teszik /129

%

401.,•»

s
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448-49/. A művészetek - mivel az érző emberre hatnak, ée az 

érzelmet a természet oltja az emberbe - feloldják a feleke
zeti és társadalmi különbségeket: a katolikus templom orgo
namuzsikája a pravoszláv ember lelkében is áhitatot ébreszt 
/150/; a jö irodalmat az egyszerű ember is élvezi: "Я Ш
забыл Эрмитажа, сельского дома г-жи д* Епине, з котором 

жил Руссо и где сочинена "Новая Элоизц"; где автор читал 

её своей простодушной Терезе, которая, не умев счесть до 

ста, умела чувствовать красоты бессмертного романа и пла
кать" /4137/.

Karamzin a Pisz*má-ban nagyon sokszor mond véleményt 
művészekről, művészi alkotásokról. Értékítéleteiben az iga
zán jó mü legfőbb kritériuma: az érzelmek hatékony közvetí
tése. Az igazi tudás /a művészi érzékhez hasonlóan/ Karam
zin szerint nem száraz könyvmüveitség, hanem valahonnan a 

lélek, az emberi lényeg legmélyéből fakad: egy "párizsi Dio- 

genész" naiv bölcselkedését elemezve Karamzin megállapítja:

№

"Бот доказательство, что в самом низком состоянии может 

родиться и жить гений деятельной мудрости" /452/. Ugyan
ilyen csodálattal Írja egy Párizs környéki kirándulása al
kalmából : "Надобно быть механиком, чтобы понять чудес
ность ГЛарлийской водяной машины, её горизонтальные и вер
тикальные движения, действие насосов и проч.
татель сей машины не знал грамоте 

osszeollózott félmüveit3éget, tudálékosságot viszont nevet
ségesnek tartja Karamzin /96, 97, 115, 469/ és veszélyessé
gét is bemutatja a "szegény Jacques" öngyilkossági történe-

t
Шё

Изобре- 'щ• • • У;
” /486/. A könyvekből• •

Síi

:

tén keresztül /489-90/.
-iv

A Pisz’ma alapján felvázolható "aranykori1 ideálképnek, 
Karamzin felvilágosult optimizmusának bizonyos elemei fel
lelhetők - mint korábban utaltunk rá - az 1737-ben irt Poe- 

zija-ban /a Teremtő legszebb alkotása az ember, akinek az 

egész világmindenség örül, és aki a természet szépségére rá
ébredve, a természet törvényeit megértve felfedezi önmagát

g§

|! ISI
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és megtalálja az Istent; az ember létörömének legteljesebb 

és legtermészetesebb megnyilatkozása: a költészet, amely az 

ember bűnbeesése után is az egyetlen vigasz marad/, va&amint 
Karamzin más, a Pisz’ma első változatával egyidőben irt ver
seiben is. Példaként emlithetjük a Peszn* mira /íhek a béké- 2 . . ' hez / cimü himnikus költeményt, amelyben Karamzin Schiller
nek az An die Freude /Az örömhöz/ cimü ódájára emlékeztető, 
lelkes, optimista hangon békés, teremtő szövetségre szélitja 

fel az emberiséget:

8

!

"Смертный ныне просветился 

И ко дружбе обратился.
Век Астреин, оживи!
С целшл миром мы в любви!

S
*Í1 .

■

I ríKí
ív
%
:

г

Í
iЦепь составьте, миллионы, 

Дети одного отца!
Вам даны одни законы,
Вам дани одни сердца! 
Братски, пежно обнимитесь 

И клянитеся - любить! 
Чувством, мыслил клянитесь: 
Вечно, вечно в мире жить!"

■■•о;

Н •л?!
■fvH

88I;
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5. Az "utazó" és a francia forradalom uí

A megismerésre, bizonyosságra vágyó optimista utazó sze
mélyesen találkozik a francia forradalommal. Az élménybeszá
moló alapján úgy tűnik, hogy ez az esemény az optimista ide
álképnek legfeljebb сзак egyes pontjait kérdőjelezi meg, az 

eszmerendszert magát azonban érintetlenül hagyja. A jelen fe
jezet elsősorban csupán ezekkel a látszólag nem döntő súlyú, 
konkrét utalásokkal foglalkozik, mig annak bizonyitása, hogy

ji(
I.

■

*
1

2. PSzSz, 106-lOü. old.
jl
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a forradalom - minden látszat ellenére - a tapasztalatszerző 

utazás meghatározó élménye, amelytől elválaszthatatlan az 

egész ideálkép megingása, a későbbi fejezetek feladata lesz.

A Pisz’ma közvetlen formában a francia forradalom esemé
nyeivel, hatásával viszonylag keveset foglalkozik: az egész 

műben összesen 32 helyen találkozunk ilyen jellegű szöveg
résszel. Először az 17^9 juliu3 29-i frankfurti levélben em-
liti Karamzin a francia forradalmat. Egy gazdag bankárnál 
töltötte az estét. "I-Зы говорили с ним о новых парижских про
исшествиях. Что за дела там делаются! Думал ли наш А+ /кото
рый уехал отсюда недели за две перед с игл/ видеть в Парике та
кие сцены?” /1C8-89/. Ilyen tipusu utalást, vagyis társalgá
si témaként futó megjegyzést a francia események kapcsán, még 

8 helyen találunk a szövegben /196., 223-, 252., 285 

340-41
291.,

446./. További 8 helyen szintén csak emlités történik 

a forradalomról, de mindig bizonyos tanulsággal. Pl. A forra
dalom mint erőszak elembertelenedéshez, erkölcstelenséghez 
vezet: "Я завтракал ныне., с двумя французскими маркизами,
приехавшими из Парика. Они сообщили иве весьма худохое понятие 

о пар веских дамах, сказав, что некоторые из них, видя нагой 

труп несчастного дю Фулона, терзаемый на улице бешеным наро
дом, восклицали: "Как яе он был нежен и бел!" И маркизы

• •
• > г и

рассказывали об этом с таким чистосердечным смехом!! У меня 

сердце поворотилось" /283/. A forradalom nem tűri a gyengéd
érzelmeket: Karamzin Lyonban hiába kereste a 2 hűséges szerel
mes, Amandus és Amanda sirját. "Спрашивал - но Французы

i>думают ныне о своей революции, а не о памятниках любви и 

ненности!” /357-58/. Ermenonville-i levelében Pousseau kap
csán is az érzelmességet állitja szembe Karamzin a forrada
lommal :

себя первым врагом революции" /496/. 
vez a művészeteknek sem: Karamzin egy francia szobrásszal be
szélget: "Ныне мало работаю, - сказал он, - будучи принуж

ден /здесь он вздохнул/ часто вооружиться и ходить на караул, 
так, как и все прочие граждане. Вид недоделанных статуй при
водит меня в уныние. Ах, государи мои! Вы не монете войти в 

чувства художника, отвлекаемого от работы!" - "Ты истинный 

художник!" - думал я.." /347./.

!"..чувствительный, добродушный Лан-Лак объявил бы
A forradalom nem ked-

í
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Л forradalom a tudományok fejlődését is gátolja: Karam
zin lelkes hangon ir a francia természettudósokról, majd ezt 
a részt a következő megjegyzéssel zárja: "Лавуазье И Бальи 

умерщвлены РобеСПЬерОУ"/424/,А forradalom kedvezőtlenül be
folyásolhatja egy egész nép arculatát, nemzeti sajátosságait: 

"Баль, если эта ужасная политическая перемена должна пере
менить и характер народа, столь весёлого, остроумного, любез
ного !n3tb. /506./.

6 esetben Karamzin szemtanúként, közvetlen formában szá
mol be a francia eseményekről - negativ hangsúllyal, elitélő 

haíignemben az erőszakot alkalmazó, törvényt nem ismerő népről.
Pl*: "А в Стразбуоге начинается новый бунт.. Солдаты не слу
шаются офицеров, пьют з трактирах даром, бегают с путлом по 

улицам, ругают сзоттх начальников и ароч. Б глазах моих тол
па пьяных солдат остановила ехавшего в карете прелата и при
нудила его пить пиво из одной кружки с его кучером, за здо
ровье нации. Прелат бледнел от страха.." /202./ - "..я бро
сился к окну и увццел, что вокруг ратуши толпится шумящий 

народ. "Тто это значит?" - спросили мы у слуги, который при
бирал мою комнату, "какое-нибудь новое дурачество" - отве
чал он" /359/. - "Парод, который сделался во Фракции страш
нейшим деспотом, требовал, чтобы ему выдали виновного 

Те, которые наиболее шумели и возбуждали других к мятежу, 
были нищие и празднолюбцы, не хотящие работать с эпохи так 

называемой Французской свободы" /360/

•I

.
• • •

stb.

Karamzin hangja megenyhül, elnézőbbé válik, amikor a pá
rizsi Hemzetgyülésen látottakról számol be, /hiszen a nemzet
gyűlés alkotmányos, törvényes keretek között fogant/ de az 

iróniával érzékeltetett distancia megmarad: a szónokok bizonyos 

egyházi problémák ürügyén jelentéktelen dolgokon marakodnak, 
ahányszor kirabeau mond valamit, kaury abbé felugrik a helyé
ről és kiabálva cáfolja a mondottakat, Mindezt a közönség 

nagy nevetéssel nyugtázza.
ма часто. Вообще в заседаниях нет нималой торжественности, 
никакого величия, но многие риторы говорят красноречиво. ГЛи—

"Такие непристойности бывают весь-
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!рабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор,
Па другой день после споров о католической религии явились 

в лавках бумажные табакерки а 1* abbé Maury: отворите крыш- 

icy - выскочит аббат" /504-505/.

;

■

Karamzin a francia királyi családról is közvetlen él
mény formában számol be - pátosszal, együttérzéssel:

"вчера в придворной церкви видел я короля и королеву. Спо
койствие, кротость и добродушие изображаются на лице первого, 
и я уверен, что никакое злое намерение не рождалось в душе 

его. Меть на свете счастливые характеры, которые по природ
ному чувству не могут не любить и не делать добра: таков сей 

государь! Он глотет быть злополучен; может погибнуть в шумя
щей буре - но правосудная история впишет Людовика ХУ1 в чис
ло благодетельных царей, и друг человечества прольёт в па
мять его слезу сердечную

■' *
•i

£!

Í

it

il 1

.!I il

stb. /380/.n 1• • • 9!fillI I; ÍÍA már idézett szövegrészeken kivül a francia forradalom 

még 9 alkalommal kerül emlitésre a szövegben: vagy érzelmes 

betétterténet elmondására ad lehetőséget Karaazinnak /210- 

211, 427-72«/, vagy tréfás epizód ill • poén ürügyéül szol
gál /205., 232., 300., 331-32., 503-505, 511., 544./.

i! I
-

19■|!.

•л
Párizstól búcsúzó soraiban Karamzin összefoglalja, tömö

ren jellemzi a francia forradalomhoz való viszonyát, és közben 

mintegy levonja a tanulságot, kijelöli a járható utat saját 

maga és az egész emberiség számára: "Я ОСТЯЗИЛ тебя, ЛЮбез- 

Hiííi Парик, оставил с сожалением и благодарностию! Среди 

шуглных явлений твоих жил я спокойно и весело, Kaie беспечный 

гражданин вселенной, смотрел па твоё волнение с тихою душою, 
как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни якобин
цы, ни аристократы твои не сделали мне никакого зла; я слы
шал споры - и не спорил; ходил в великолепные храмы твои 

ЙИслаздаться глазами и слухом: там, где светозарный бог ис
кусств сияет в лучах утла и талантов; там, где гений славы 

величественно покоится на лаврах!" /507/

i
!,
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Az idézett sorok könnyed, apclitikus hangjaf valamint
a Pisz’ma egész szövegében viszonylag elenyésző számú éa sú
lyú utalás Párizs forradalmi eseményeire, politikai életére 

már-nár arra engednének következtetni, hogy Karamzin egyér
telműen é3 problémamentesen vallja: nem kell aggódni az em
beriség jövőjéért, amig a művészetek és a tudományok virá
goznak! Azonban, ha megvizsgáljuk a Párizstól bucsuzkodó szö
veg folytatását:

I

"Может быть, когда-нибудь ещё увижу тебя 

и сравню прежнее с настоящим; гложет быть, порадуюсь тогда I
большею зрелостию своего духа или вздохну о потерянной 

живости чувства, 
ия изъяснится; гложет быть, тогда еще более полюблю челове
чество или, закрыв летописи, перестану заниматься его 

судьбою.." /507/, а "гложет быть" bizonytalanságának né^- 

szeres, hangsúlyos megismétlése, a három pont a gondolatsor 

végónjjíülönleges nyomatékot adnak a "vszjo tyomnoje dija me- 

nyja" kifejezésnek, és kételyeket ébresztenek bennünk Karam
zin optimista, problémamentes történelemszemléletét illetően. 

Kételyeink beigazolódnak, ha a Pisz’na optimista hangvételű 

leirásait, epizódjait, motivumait kisérő kontraszt-elemekre 

fokozott figyelmet forditunk, ha az adott szövegrészek meg
írásának /ill. megjelenésének/ időpontját kapcsolatba hozzuk 

a franciaországi események menetével, és ha közben - kont
rollként - Karaazinnak az adott időszakból származó más irá-

t Может быть, тогда всё тёмное для ме- 1»•»

sait is bevonjuk vizsgálódásunk körébe.
I

Karamzin utazása idején Franciaország államformája még 

monarchia. Karamzin a forradalom korai stádiumának a szemta
núja. Azonban, amikor a Pisz’ma első változatát Írja 1791- 

92-ben, már egyre erősebb balra tolódás figyelhető meg az 

események menetében. 1792 őszétől a monarchia megdöntésével 
a girondÍ3ták jutnak uralomra, majd 1793 júniusában üarat és 

Fobespierre vezetésével a jakobinusok kezébe megy át a hata
lom. 1794 júliusában a jakobinus diktatúra bukásával, КоЬез- 

pierre kivégzésével a polgári forradalom tulajdonképpen lezá-

*
i. ]
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rul, bár a bonyolult politikai, történelmi események soroza
ta még koránt sem ér véget. Ü

íí!
fmindezek alapján érthető, hogy éppen 1792 nyarától kezd

ve jelentkeznek egyre erősebben a kételyek, a problémák Ka
ramzin müveiben: a Pisz’ma 1792 második felétől és a még ké
sőbbi időszakokban irt fejezeteiben1, de egyéb, abban az idő
ben keletkezett müveiben is.

■

I.
>■

\
Karamzin az "optimista utazó" eszményi elképzelésének 

minden egyes tételét kontrollnak veti alá. Módszerét egy sa
játos kontraszttechnika képezi; az idill melankolikus és tra
gikus hangulatokba, a pátosz iróniába megy át. Az optimizmust 
közvetitó idilli és patátikus elemekkel párhuzamosan tehát meg
található a műben a kételyekre, a szkepszisre utaló melankoli
kus és tragikus, ill. irónikus motívumokból álló vonulat. A 

kontraszt kifejezhet ellentmondást az ideálkép egyes részté
telein belül /pl. a szerelem boldoggá tehet, de tragédiát is 

okozhat/, az ideálkép egyes tételei kozott /pl. az emberek 

közötti harmónia felbomlik, a természet vagy a művészetek viszont 

megnyugvást adnak/, de ellentétbe kerülhet a valósággal a 

felvilágosult optimizmus egész rendszere is /pl. civilizált 

társadalmak teljes megsemmisülése/. A kontraszt-technika már 

az első levelekben is nyomon követhető, azonban éles, uralko
dó jelleget az 1792 nyarától kezdve irt fejezetekben ölt. A 

kontraszt-elemek közül is elsősorban a tragikus hangvételű 

epizódok, motívumok számának a gyarapodása a szembetűnő, hi
szen melankolikus és irónikus elemekkel az első levelekben 

is gyakran találkozunk, nig a tragikus elem szinte teljesen
phiányzik azokból .

I

ii !

*

!

I

:
■!

!

:

1. K. Rothe idézett könyvében egészen ponto3 adatokat talá
lunk arra vonatkozóan, hogy a PÍ3z*ma egyes levelei me
lyik év melyik hónapjában jelentek meg először nyomtatás
ban. Id. mű 163-132. old.

2. Vö.: II. Pothe idézett müve 163-136. old.

,
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6. Melankolikus elemek a Pisz^á-ban

HAz embert a megismerés, a tapasztalatszerzés vágya hajt
ja. Az utazás a Pisz’má-ban az állandó ismeretszerzás lehe
tőségének szimbólumává szélesül. Az "utazó", a "vándor" motí
vumokat azonban a mü első oldalától kezdve melankolikus han
gulatok kisérik, amelyek a megismerés ürömét, зок esetben ér
telmét, korlátlan.lehetőségeit kérdőjelezik meg.

.

i
Már az első levél első soraiban ezt olvassuk: "О серд

це, сердце? Кто знает: чего ты хочешь? - Сколько лет путе
шествие было приятнейшее мечтою моего воображения? 

когда пришёл желаемый день, я стал грустить, вообразив в 

первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезней-

Но - :• • ♦

шиш для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать 

входило в состав нравственного бытия моего” /81/. - 

az "elválás" motívum lép fel az "utazás" mellett, tehát az 

ismeretszerzés or^me és a társas együttlét biztosította har
mónia között keletkezik a kontraszt. Az "utazás" és az "el
válás" motívumok összekapcsolása révén jelentkező melankólia 

a PÍ3Z*má-ban mindvégig fellelhető. /Pl. 82., 84., 103 

163., l6o., 188., 205., 596.stb./.

Itt

:<

119.,•»

Az "utazás"-t az "elválás"-on kivül ill. mellett gyak
ran kisérik az "idő múlása" és a "halál" - mint az ismeret-
szerzés korlátáit jelző - motívumok. Az utazó a Jura-hegy
ségben a télbe forduló természettel találkozik:

;

"Вершина
Вры покрылась снегом; дер зва желтеют, и трава сохнет 

слушаю, как шумит ветер 

вал я столь живо, что течение натуры есть образ нашего 

жизненного течения! Где ты, весна жизни моей? Скоро, ско-

1• • •
:Ах! Никогда ещё не чувство-# • • л

j!
■

'Iро пюоходлт лето - и в сию минуту сердце мое чувствует 

холод осенний. Простите, друзья мои!" /296-297/.
I

ii
:!5
i
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Hasonló motivuinkapcsolatokat találunk még pl.: 122-23., 
512-13., 513-14., 596-97., 596-99. oldalakon.

274.,
’

i
Az idő nullásának, az elmúlásnak fájdalmával társulhat

a szerelőn szépségébe, boldogságába vetett hit megkérdője
lezése. Az utazó, Rousseau nyomdokain járva, az Uj Heloise-zal 
a kezében eljut Vevey-be. Julie képzeletbeli háza helyén dü- 

ledező, komor várfalakat talál: "Ах. Друзья ЫОй! ДЛЯ ЧОГО Б
- sóhajt fel szomorúan /279-самом доле не было Юлии!"

2üQ/. А кхх "természetben az élét örök" tétel kontrasztjaként :

az utazó egyébként is lépten-nyomon a szépség és szerelem, 
erény és hirnév, minden érték elmúlásának lehangoló igazsá
gával találkozik. Azt sugallják a Westminster Abbey siremlé- 

kei /534./, ezt a bázeli Ilolbein-kép, a "Haláltánc" figurái. 

A "Kaláltánc" kép hatását fokozza, hogy közvetlenül utána a 

francia forradalom erőszaka által feldúlt családi idill be
mutatása következik, de itt a melankólia már tragédiába csap 

át /210-11/.

:
!I:I!

Az Í3ten-lét bizonyosságának megrendülését is érezhet
jük, amikor az utazóban a természeti kép,_ az általános ér
vényű elmúlás szimbólumává válik: "Сидя в беседке на возвы
шенном месте, смотрели мы на горы, которых вершины пылали 

разноцветными огнями. Тут понял я Галлеров стих: "Und ein 

Gott ist ’s, der Berge Spitzen röthet mit Blitzen!"
Когда же я опять взглянул на горы, увидел - вместо розовых 

и пурпуровых огнен - ужасную бледность. Солнце закатилось, 
л был поражён се:э скород переменою и готов был воскликнуть: 
"Так проходит слава мира сего! Так увядает роза юности!
Так угасает светильник жизни!” Мне стало грустно - и ш 

тихими шагами возвратились в город” /251/.

• • •
! Л

:Az imént idézett képhez hasonlóan, ahol az alkony sá
padtsága borítja be hirtelen az isten létét bizonyító bibor 

hegycsúcsokat, egy másik természeti kép változása a világi

■

■*
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hatalom elmúlásának érzékletes szimbólumává válik: A hófed
te Ilont Blanc ”з аяоцзетной короне, красшок солнечными 

лучами, - как царица среди прочих окружающих её гор 

протает ивропу: "Что впте меня'?", и Европа ответствует ей
Солнце закатилось

во-• • •

I

Темнеет сиво чтительнш молчанием :• • • • #
Шумит ветер - облака показывается па западе,няя твердь

разливается по небу, и мрачная з.авеса скрывает от глаз мо
их великолепную картину" /207-08/. Az elűző kép "sápadt
ságának ’'itt a "homály" felel meg. Bár a Mont Blanc kép leirá-

• • •

sában egyetlen konkrét utalást sem találu.ik a francia esemé
nyekre, a képet megelőző és követő részek összefüggései meg
engedik az asszociációt "Hurőpa királynője" és Franciaország 

között, melynek jövendő sorsát is már sötét homály takarja 

el az utazó kutató szemei elől.

A Sone folyón tett hajóút leírásának melankóliába átcsa
pó idillje - nyíltan összekapcsolva a Franciaország és az 

egész emberiség sorsáért érzett aggodalommal - kulcsfontossá
gúnak tűnik Karamzin egész felvilágosodáskoncepcióját illetően. 

A nyitókép: idilli táj napsütéssel, üde lankákkal, barátsá
gos falvakkal, boldog, vidám emberekkel, mindenütt az emberi 
munka varázsolta jómód és nyugalom, amelynek jelentőségét 
hangsúlyozza az ősi vadságnak kontrasztként megjelenő fantá
ziaképe. Majd hirtelen a felvilágosult emberiség eredményeit 
dicsőítő optimista utazé melankolikus vándorrá válik: "IÍO,

I
может быть, в точение времени сии места опять запустеют и 

одичают; может Сыть, жзлжглзя являтся здесь хищные звери 

и заревут, как з пустыне африканской!.. Горестная мысль! 
Наблюдайте движения природы, читайте историю народов, поез
жайте в Сирию, в Египет, в Грецию - и скажите, чего.ожи
дать не возможно? Всё возвышается или упадает; народы зем
ные подобны цветам весенним; они увядают в своё время -

ф • •

iá• • •

придёт странник, который удивлялся некогда красоте их;
и печальный мох пред-прлдет на то место, где цвели они 

ставится глазал его! - Эссиан! Ты живо чувствовал сию пла
чевную судьбу всего подлунного и для того потрясаешь моё 

сердце ушлыми своими песнями!

• •
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Кто поручится, чтобы вся Франция - сие прекраснейшее 

в свете государство 

нему Египту? Одно утешает меня - то, что с падением народов 

не упадает весь род человеческий: одни уступает своё место 

другим, и если запустеет Европа, то в середине Африки или 

в Канаде процветут новые политические общества, процветут 

науки, искусства и художества" /362-363/.

рано или поздно не уподобилась нынешнему• • •

A Piszka kompozíciójának melankolikus elemei tehát azt 
jelzik, hogy a felvilágosult optimizmus - 

ciaországi események hatására válságba került, amelyből a ki
vezető ut Karamzin számára egy újfajta történelemszemlélet.
A válsághangulaton azonban nem egyik napról a másikra lesz 

úrrá Karamzin. Erről tanúskodnak a PÍ3Z*ma hosszas vajúdá

sának ideje alatt született egyéb müvei is.

О elsősorban a fran-

Karamzin 1795 aug. 17-én a következőket Írja Dmitrijevnek: 
"Л живу, любезный друг, в деревне с людьми милыми, с книгами
и с природою, но часто бываю очень, очень беспокоен в моём 

сердце. Поверишь ли* что ужасные происшествия Европы волнуют 

всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов - но мысль о раз
рушаемых городах и погибели людей везде теснит шё сердце 

Hogyan jutott a felvilágosult emberiség idáig? Van-e kiút? 

kit tehet az egyén a jövő érdekében? Ezek a kérdések nagyon
izgatják Karamzint a következő években Í3. 1794-ből származik

2a Poszlányije k Dmitrijevu /Levél Dmitrijevhez/ c. verse , 
amelyben Karamzin melankolikusan ir ifjúkori optimista ábránd
jairól, arról, hogy szépre-jóra tanítva az emberiséget őa is 

előidézője lehet az egyetemes boldogságnak. De látja, hogy 

mindez onámitáö volt:

° • •

"Но время, опыт разрушают 

Воздушный замок юных лет;"..
"Ах! зло под солнцем бесконечно,

И люди будут - люди вечно."
Az okot tehát az ember természetében kell keresni. A rossz fel
számolására az e(iyos ember nem vállalkozhat. Nincs más kiút :
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az egyén szániára:a jelen szörnyűségei elől a természet magá
nyába menekülhet, a szerelemben és barátságban kereshet vi
gaszt, ёз élvezheti saját büntelenségének tudatát. Az igazak 

számára majd a halál angyala világitja az utat. A vers végső, 
optimizmusában is erősen pesszimista kicsengéseként a tudás 

fénye nem az élethez, hanem a halálhoz kapcsolódik.

Ii11'ÍÜ
:

I
I

,ii
■A Poszlanyije-t követte hamarosan a Melodor к Filaletu

és Filalet к Melodoru /Melodor Filalethez és Filalet Melodor-
■5

hoz/ fiktiv levélváltás , amelyben Karamzin két képzelt sze
mély, a melankolikus költő, Melodor és a józanabb filozófus, 

Filalet alakjába öntötte lelkének kételyeit, az optimizmus és

■

I:

n
pesszimizmus végletei közötti állandó ingadozást. Melodor fo
galmazza meg a közös ifjúkori ábrándot és a csalódást: " род• •

человеческий возвышается и хотя медленно, хотя неровными 

шагами, но всегда приближается к духовному совершенству 

и блажен тот из смертных, кто успел рассеять хотя одно
успел хотя едя-

• • •

мрачное заблуждение угла человеческого, 
ное плодоносное зерно добродетели вложить рукою любви в

• • •

сердце чувствительных и таким образом ускорил ход всемирного 

совершения!” /246./ "О Филалат! Где теперь сия утешительная 

система? Она разрушилась в своём основании! 
пения! Л не узнаю тебя - в крови и пламени не узнаю тебя - 

среди убийств а разрушения не узнаю тебя!..” /247./

Век щюсве-9 99 9 9

'

гA fizikai pusztulásnál Melodor számára még elszomoritóbb az 

események következtében fellépő erkölcsi kár: a kiábrá&dutá3 

magából a felvilágosodás eszmédyéből, amely a vérontás előidé
zője és igy önmaga pusztulásának oka lett. Melodor a történelem 

példáiban nem talál vigaszt: az egymást váltó birodalmak az 

emberi értelem sziszifuszi erőfeszítéseinek tűnnek. A ter
mészet sem ad megnyugvást, hiszen örök körforgása céltalan

JП
I!líi
!

1

4
l-'\

"ii1. Idézve I-I. Rothe könyve alapján, 246. old.
2. PSzSz, 136-140.
3. ISz II., 245-50.
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az emberi tökéletesedésbe vetett hit nélkül. Csupán a barát 
együttérzése nyújthat vigaszt. I

!
Filalet éppen az emberi természet kettősségében és a 

történelem menetében találja meg a választ a kétségekre, min
den gonoszsága ellenére az emberben megvan a jóra való hajlam

"Кто ne любит воображать себя добрым, благодетельным 

существом? Мой друг! Л был среди так называемых просвещённых 

народов, был среди народов диких и видел, что везде, во всех 

странах человек делает зло с пасмурным лицом, а добро - с 

приятною улыбкою! 
щеглу
к добродетели" /255-56/, 

nali csodát várni tőle. Az egymást váltó kultúrák, ha nem is 

nagy mértékben, de tökéletesebbek az előzőnél. A megelőző ko
rok hibái mindig tanulságul szolgálnak az utókornak. Kanthoz 

képest a görögök tiszteletre méltJ, naiv gyermekek. Ugyanezzel 
a gondolattal fejeződik be c Fisz'má-ban a Sőne-i kirándulást 

leiró levél is /363/.

t
;is:

зло настоящее послужит к добру буду-• • •

Просвещение всегда благотворно, просвещение ведёт
Csak nem szabad túl sokat és azon-

\

Az ugyancsak 1794-boi származó "Afinszkaja zsizn* /Athé- 

nia élet/ a történelem menetéből neritett "filaleti" pateti- 

kus nyugalomhoz és "melodori" rezignációhoz némi irónikus 

szint is vegyit. Az elbeszélő a franciaországi eseményekre 

utal, miközben az athéni aranykorra emlékezik: ”0 друзья! 
всё проходит, всё исчезает! Где Асиины?.. Где храм наслаж
дения? Где моя греческая мантия? - мечта! Мечта! Я сижу 

один в сельском кабинете своём, в худом шлафроке, и не ви
жу перед собою ничего, кроме догорающей свечки, измаранного 

листа бумаги и гамбургских газет, который завтра поутру 

/а не прежде: ибо я хочу спать нынешнюю ночь покойным сном/ 
известят меня об ужасном безумстве наших просвещённых со
временников"4.

f
i

1

Az 1796-ban keletkezett müvek tanúsága szerint Karamzin 

kezd túljutni a mélyponton: az önmarcangoló kételyek, a tra
gikus és irónikus hangulatok a melankóliának a rokokó felé

I
üli4. Idézve H. Rothe könyve alapján, 293. old.
№
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tendáló válfajába mennek át. A változatlanul kiábrándító va
ló sággal néma kell törődni, a költő merüljön el az álmok, 
fantáziák világában, és művészetével vigasztalja, nyugtassa

szépre-jóra vágyó lelkeket! Már a Poszlanyije /1794/ ésmeg a
a líelodor - Filalet levélváltás /1794/ egyes részletei Í3
mutatják ennek a programnak a csiráit. Az 1796 aug. 2c-án
Pmitri jevnek irt levélben Karamzin egyértelműen megfogalmazza

"У тебя есть Пегас: садись на него и погоняй ■

uj koncepcióját:
из всей мочи; чем грустнее твоему сердцу, тем сильнее пого-
няй его; он разминает твоё горе по долинам Фессалии. Поэт
имеет две жизни, два мира; естьли ему скучно и неприятно 

в существенного, он уходит в страну воображения, 
там по своему вкусу и сердцу"0.

и живёт

"К бедному ПОЭТ/" /А szegény költőhöz/6 с. versében 

Karamzin ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg:

"Мой друг! существенность бедна:
Играй в .душе своей мечтами,
Иначе будет жизнь скучна,"

"В мечтах, в желаниях своих 

Мы только счастливы бываем;"
"Чтояи есть поэт? Исиусный лжец:
Ему и слава и венец!"

"Рагоуanyijаи /Adottságok/^ с. verse is azt hangsúlyozza, 
hogy az aranykor csak önmagunkban lelhető fel - a szerelem, 
a barátság és a művészetek segítségével. Aki jő, az megtalálja 

a szépet. A szép befogadása pedig a halandó, sivár világban 

is a halhatatlanságot biztosítja.

"Орфей бессмертие поёт
И стон несчастных умолкает,
И бедный слёзы отирает • • •

5. Idézve Н. Rothe könyve alapján, 357. old.
6. PSzSz, 192-195.
7. PSzSz, 213-227.

I
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— ВзоГщёт светило дня без туч 

Для нас в другом и лучшем мире; 
Там будет счастлив, счастлив ввек 

И царь чувствительный в порфире,
И нищий добрый человек!" ■

"А вы, питомцы муз священных,
В своих творениях нетленных 

Вкушайте вечности залог!
— Кто лирой тронуть сердце мог, 

Тот в храм бессмертия стезею 

Хвалы сердечшя войдёт;"

!

?

■«

:

t
A költő tehát, ha teljesítette küldetését, ha az érző lel- 

keknek megadta a vigaszt, akkor válik naggyá, halhatatlanná. 

Ehhez a feladathoz a tudást azonban hiába keresi a nagyvilág
ban, azt csak önmagában lelheti fel. Az "utazás" tapasztala
tai egyelőre ezt a következtetést váltják ki Karamzinból, mi
ként a Pisz’ma zárómondata is ezt sugallja: "Л ВЫ, любезные, 
скорее, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой 
я мог бы на свободе веселиться китайскими тенями^ моего во
ображения, грустить с по игл сердцем и утешаться с друзьями!" 

/601./.

7* Tragikus elemek a Pisz’má-ban

A tragikus elem - mint említettük - a németországi le
velekből szinte teljesen hiányzik, a svájci és franciaorszá
gi leveleknek állandó kísérője, az angliai levelekben, ha 

néha fel is bukkan, bizonyos magyarázó, okfejtő, tehát jó
zanabb hangvétellel párosul.

Eleinte úgy tűnik, hogy az idillnek tragédiába fordulá
sát Karamzin az emberen kívülálló okokkal, a természetben és

8. A kiemelés Karamzintól.



«

-53-
■

!
a táréadalomban bekövetkező véletlen szerencsétlenségekkel 
magyarázza. Pl. Svájcban megismerkedik egy Zürich környéki 
lelkd3acsaláddal. Minden eszményien csodálatos: a hegyvidé
ki táj, a müveit és erényes emberek, idilli családi életük.
A lelkész lányai szinte egyek a természettel: üdék, tiszta 

lelküek, szépek. Karamzin egy idő után azt a hirt kapja, 

hogy váratlanul meghalt az egyik lány tüdőbajban. Ä lelkes 

pátoszt a szomorúság ée szemrehányás hangja váltja fel: п1\>.
ры швейцарские! Вы не защитили её от безвременной* жестокой 
смерти!” /224-225/. Egy mÓ3Ík epizódban, а Bubenberg test
vérpár tragédiájában a természet aktiv szerepet tűit be: 
az idill pusztulásának előidézője is. A Bubenberg testvérek 

kettős lakodalmának fénypontja a Thun tavi csónakázás volt.
Az idilli természeti környezetben uralkodó idilli hangulat
nak váratlan vihar vettetivéget, amely mindkét ifjú pár és 

az egész lakodalmas nép halálát okozta. A Bubenbergek ősi 
dinasztiája kihalt, egykori kastélyukat szomorúan szemléli 
Karamzin /254-255/.

}[
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A Versailles-i királyi kastény művészi környezetében 

ugyanilyen elemi csapásként hat a történelem vihara, a ki
rályi család tragédiája: "В зале мира живопись представляет 

Францию.. Слава венчает е$;.. На другой картине Лудовик 

подаёт масличную ветвь Европе. - Из Мирной завд1 вход в 

королев mm комнаты.. Я вспомнил 4 октября, ту ужасную 

ночь, в которую прекрасная Мария, слыша у дверей своих 

грозный крик парижских варваров и стук оружия, спешила

! I*

в!IIиI
5i il-неодетая, с распущенными волосами, укрыться в объятиях 

супруга от злобы тигров IНе скоро мог я обратить глаза 

на украшение и живопись комнат.." - "Что делать? Худые 

времена, государи мои! Несчастные времена!.." /472-73/

• • •
В

I
I
í

- mondja ki a vendéglősné a jelenet végén a végső szenten
ciát.

fi,

Jean és Lieette tragikus történetét a francia határon f

|; ■

1. A kiemelés Karamzintól.
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mesélik Karamzinnak. Az ifjú szerelmesek halálét a vad ter
mészet okozta /szakadékba zuhantak/, de az emberi természet 
vadsága, fékezhetetlensége következtében é /hiúságból, hety
keségből, felelőtlen kíváncsiságból tették ki magukat a ve
szélynek/. Karamzin az 6 tragikus árnyukat véli felfedezni 
minden vad szikla mögött és szakadék mélyén, melyek végig
kísérik viharos éjszakai utján első franciaországi állomása, 
Lyon felé /335/.

í

';

’
■

Pz az epizód, úgy tűnik, elvezet Karamzin tényleges 

tragikum szemléletének megértéséhez. A tragédia forrását 

- Karamzin szerint - magában az emberben, az emberi termé
szetben, az emberi lélek felépítésében kell keresni. Sha- 

kespeare-t is azért tartotta Karamzin a tragédáairók legna
gyobbikának, mivel 5 a végzet kifürkészhetetlennek tűnő já-

'

i
•л

í

tékáira a szív titkainak feltárásán keresztül lelte meg a 

magyarázatot. "Немногие из писателе!* столь глубоко про
никли в человеческое естество, как Шекспир; немногие столь 

хорошо знали все тайнейшие человека цруаины, сокровенней
шие его побуждения как удивителышй сей живописец" -# • • •

irta Karamzin már 17áó-ban, a Julius Caesar fordításához 

készített előszavában1, fgy évvel később Poezija c. versében 

Karamzin ugyanezt a gondolatot viszi tovább:
"Шекспир, Натуры друг! Кто лучше твоего 

Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством 

-ивописада их? Во глубине души 

Нашёл ты ключ ко всем великим тайнам рока.."

:
■

2
It

A Pisz’má-ban is hasonló szellemben ir Karamzin Shakes
peare lélekábrázoló művészetéről /190., 573 

máiról /135-36/. Schiller jelb^teremtő erejében Karamzin & 

Shakespeare-szellea újraéledését véli felfedezni. Különösen 

nagy művészi teljesítménynek tartja a Don Carlos-ban Fülöp 

király alakját - éppen jellemének összetettsége, ellentmondá-

/ és Schiller drá-• /

1. О Шекспире и его трагедии "Шйшй Цезарь", MC, II, ВО.

2. PSzSz, 61. old.
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sóssága következtében.

Az emberi szív ellentmondásosságának, kettőségének 

gondolata a Pisz’má-ban gyakran az "utazás"-motívum kísérő
déként lép fel, és a melankólia egyik forrásává is válik:

1"33 человеческой натуре есть две противные склонности: одна 

влечет сердце папе всегда к новым предметам, а .другая при-
ГЛы скучаем единообразием и желаем 

перемен; однако ж, расставаясь с тегл, к чему душа наша при
выкла, чувствуем горесть и сожаление" /38-Ь'0/. "Нагл надоб
но было идти лесом, в котором царствовала мёртвая тпшшга. 

Сердце моё чувствовало вглесте и стр.ах л тихое, ноизъяс-
" /230-31/, Hasonló gondolatokkal az 

"utazás” során találkozunk /pl. 81., 84., 105., 140-41.,

I

Iвязывает нас к старым; • • •

é .

:• « • г.
itникое удовольствие

egész 

507-500., 59С stb./.

• •

Az emberi természet változékonyságát, ellentmondásossá
gát Karamzin nagyon gyakran természeti képek segítségével ér
zékelteti - tfagy metaforikus tömörséggel:
ненастье и ведро сменяются теперь в душе моей,."/328/

"Сумрак и ясность,
* vagy

a lelkiállapotok és a természeti jelenségek önálló, de pár
huzamos vonulatával. Karamzin е1зб lipcsei levelében egy 

olyan epizódot ir le, amelyben a hirtelen kitörő vihar oka 

is, de úgy amakkor szimbolikus kísérője is az emberi tulajdon
ságok önmaguk ellentétébe való átcsapasának. Itt még a jele-

3net irónikus és nem tragikus hangulatú: Xaramzint szállásadó
ja arról igyekszik meggyőzni igen magabiztosan, hogy tiszta 

lelkiismerste következtében ő senkitől és semmitől nem fél.

1
I
i
ij

.!

"В самую сию секунду грянул гром, и г. Земель испугался и 

побледнел
ря с градом зашумела, и - через полчаса всё прошло, солгще 

снова осветило небо и землю, и трактирщик мой опять начал 

говорить о неустрашимости того, кто берёт за всё умеренную 

цену и подобно ему, имеет чистую совесть!" /I5G/.

В несколько минут покрылось небо тучами; бу-• • • • •

A természeti kép változásai a jelenetek nagy részében 

valamilyen formában összekapcsolják az emberi természet ellent-
»

t



-?6-

raondáaoaságának problémáit éo az ideálképnek a valósággal 
történő szembesitésát. Pl. Karamzin betegen, félelemtől resz
ketve, igen rossz lelkiállapotban vándorol egy korom sötét 

erdőben, magány, betegség, emberi gonoszság motiválják hangu
latát : » йак же было остаться мне одному ночью, в лесу
и в такой слабости? Пруссия не Аркадия, и наш век не золо

той: меня МОГЛИ ограбить,." /122/. Amikor barátja segítségével 
végre eléri a berlini vadaskert jól ismert sétányát, amely bi
zonyos előzmények, asszociációk révén száméra egyébként is a bé-

"Луиа взошла над нами; ясный

!
;

íikét, barátságot jelenti, 

свет её разливался по зелени листьев; тихий и чистый воздух 

упитан был благовонными испарениями лип" /122./.
í
:

,

I
Többnyire azonban a váltás ellenkező irányban: az idill- 

ből a kiábrándulás, a tragédia felé megy végbe. Már az egyik 

korai, frankfurti levélben, nagyon élesen lép fel ez az esz
mény - valóság ellentét: "Там, где течёт Каин и Рейн, - ду
мал я, - там небо чисто, дни красны, и одни зефиры струят 

воздух; там цветущая по ирода ликует в ярком свете лучей 

солнечных. Но - приезжаю и нахожу пасмурную осень среди 

лета" /128/. Közvetlenül a természeti kép után következik 

a Fisz*ma első konkrét utalása a francia forradalomra. Ez a 

frankfurti levél szinte előfutára azoknak a leveleknek, ame
lyekben az utazd az idilli Svájcból Franciaországba érkezését 
Írja le - egyelőre a forradalmi események említése nélkül. 

Svájcban még: "Воздух был такой тёплый, такой чистый! На 

деревах порхали птички, махали крылышками и после зимнего 

молчания запевали радостные песни на ветвях, ещё не одетых 

листьями. Дыхание весны возбуждало жизнь и деятельность в 

природе" /229/. "..въехали мы во Францию при страшном се
верном ветре" /320/. A szélvihar, a komor sziklás táj képei 

hangulati meghatározóivá válnak az első franciaországi napok
nak. Ezeknek a levélrészleteknek a jelentőségét fokozza, hogy 

a francia forradalom viharának azinhelyét nemcsak az idilli 

természet viharba fordulása, az utazó optimizmusának melankó-

4
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liába váltása jelzi, hanem Jean és Lisette - már említett - 

szerelmi története is, amely tragédiával végződik /355/. Az 

emberi természet ellentmondásosságából következő egyéni tra
gédia itt kerül először nagyon közeli kapcsolatba Karamzin 

koncepciójában a történelem tragédiájával. Karamzin konti^zt- 

technikája révén ez a kapcsolat egyre gyakrabban és egyre na
gyobb nyomatékkai hangsúlyoz^dik, pl.: Az egyik lyoni levél 
Faldoni és Teréza tragikus történetét meséli el. Az idillinek 

induló szerelem nem boldog harmóniában teljesedik ki, hanem 

az oltár előtt közösen végrehajtott öngyilkosságban. "ФЗЛЪДО- 
ни и Тореза! Вы служите для пеня примером одного исступления, 
помешательства разума, заблуждения, а не примером истинной 

любви!” /359/ — zárja le az epizódot Karamzin, és a követke
ző mondattól kezdve - szemtanúként - már a forradalmi tömeg
mozgalmak "erőszakos őrültségeiről" számol be /359-360/.

4
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}
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Faldoni és Teréza történetéhez egyik párizsi levelében 

is visszatér Karamzin - egy másik tragikus anekdota kapcsán. 
Abban a templomban, ahol Faltíoni 6з Teréza öngyilkosságot kö
vettek el, vette be a halálos mérget Alina is. Alina egy ide
ig boldog szerelemben élt férjével, de amikor megtudja, hogy 

férje már más nőt szeret, nem akar boldogságuk útjában állni, 

ezért választja a halált. Alina a kegyetlen végzetét vádolja 

boldogtalanságukért /501./, Karamzin azonban a tragikus vég
zetet az emberi természet ellentmondásosságában látja:

"По ворх блаженства есть начало 

Унылой томности в душах;
Любовь, восторг, холодность смежны" /500/.

I

;

I!
1
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;

I
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Alina tragikus története után azonnal a párizsi Nemzet- 

gyűlés leírása következik, majd a francia nép jellomfajza, 

melyet égj' francia nő kérésére fogalmazott meg Karamzin:
о - и характер французов описан! Я

-

!
;

"Скажу: огонь, воздух
не знаю народа умнее, пламеннее и ветренее вашего 

ветрености оставляет он доброе, избирает вредное;...
!!По• •

Ми- I
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нутн ого кара, исступлен ля, ненависти могут иметь страшные 

следствия, чему примеров служит резолюция". /506/
Í

[•
Karanzin itt mondja ki először 

kajával már korábban is érezni engedett: az emberi lélek du
alizmusa nemcsak az egyéni tragédiákért felelős, hanem egész 

népek, az egész emberiség, a történelem tragédiáinak is oko
zója. Л Poszlanyije к Dmitrijevu /1794/ lirai hőse is azért 

mond le ifjúkorénak optimista ábrándjairól, mert az idő, a 

történelem tapasztalata megtanította:
"Лх! зло под солнцем бесконечно,«4И люди будут - люди вечно.

amit kontraszt-techni- í*
'1

I
i

. I1

I Hi
-t ;i

i
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Karamzin egész kontraűzt-technikája az embomek ezt a 

tragikus megkettőzöttségét sugallja: az embernek ábrándjai, 
eszményei vannak, ds a valóság, nfe tapasztalás kiábrándulás
hoz, csalódáshoz vezet, hiszen az ember jő is, gonosz is; ár
tatlanul naiv és romlott; nem ismer halált és rettog a halál
tól; tudásra vágyik és belefárad a tapasztalásba; alkot és 

rombol; harmóniát teraüit és erőszakos cselekedeteivel önma
gát pusztítja.

i

r,
I
r1

Az emberi természet tragikus kettősrégének ilyen központ
ba állitása ugyan kétségkívül Karamzin történelemszemléleté
nek korlátjává vált, viszont a XIX. századi lélekábrázoló 

próza fejlődése szempontjából óriási jelentősége szintén vi
tathatatlan. Az emberi lélek meghasonlásának, megkettőződésé
nek problémája jelentős helyet foglal el a felvilágosodás ko
rának más Íróinál, köztük J. J. Rousseau-nál is. Rousseau 

rendszerében a dualizmus alapját a "természetes ember" - 

"társadalmi lény" antitézis képezi. Az ember, bekerülve a 

társadalom gépezetébe, elveszíti igazi egyéniségét, harmonikus

; •

1

íi1 t

:

3. A kiemelés Karamzintől.
4. PSzSz, 137. old.
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lényének egésze széttöredezik, különféle kötöttségek, kon
venciók rabja lesz. Rousseau lélekelemzésének lényege tehát 

abban a törekvésben rejlik, hogy meg kell tisztiteni az em
beri lelket a társadalmi és vallási előitéletek, nemzeti szo
kások egymásra ülepedett rétegeitől''. Xaramzinn^i viszont a 

kettőí&g magyarázatát nem az emberi természet és társadalom 

ellentmondásosságában találjuk, hanem magában az emberi ter
mészetben, az ember vele született hajlamaiban, az emberi lé
lek felépítésében. Karamzin éppen ennek a belső ellentmondá
sosságnak a felismerésével vál/hatott a XIX. századi огозг lé- 

lekábrózoló irodalom, Puskin, Tyutcsev, Tolsztoj, Lermontov 

és Dosztojevszkij elődévé.

■

:

l|

i

í
■
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3, Ironikus elemek a Piaz*má-ban

Karamzin kontraszt-technikájában, amely a felvilágosodás 

optimista ideálképének a valósággal való szembesítésére szol
gál, a melankolikus és tragikus elemek mellett jelentős sze
repet játszik - mint említettük - az irónia.

■í

1

<>
A korai felvilágosodás irodalmában is megtaláljuk az esz

mény és a valóság megütköztetését. Sv/ift, Defoe, Fielding szin
tén utazni küldik hőseiket. Az ő utazásuk, tapasztalásuk ered
ményeképpen azonban az ideál maga nem rendül meg. A korai fel
világosodás racionalista rendszerében a jó és gonosz egymást 
kizáró pólusok. A gonoszság a természet megszabta normáktól 
való eltérés, amely ellen kell és lehet is harcolni az ész fegy
verével. íühnek a racionalista magabiztonságnak, a rossz ellen 

kivülről fellépő támadásnak igen hatékony eszköze a szatira.

:
:
■

:■

I
!
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;Azonban éppen Angliában, elsősorban a gyогз kapitalizá
lódna következtében, az értékek ezen stabil rendszere hamaro
san megrendül. A jó és rossz viszonylagos fogalmakká válnak. 

L. S. Sterne regényében, a Tristám Shandy-ben a sikerületlen 

filozófus, Kalter Shandy ideái éppúgy illuzórikusak, mint a

I

Г
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;
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i:
i5. vö. : Q.M. Лотман, Руссо и русская культура ХУП1 века. Сб.: 

"Эпоха lip освещения”, Л., I%7, 212-213.
:!
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naivan ostoba, de csupa-jóság Toby bácsi rögeszméi! Steme 

az ész és érzelem erőfeszítéseit már egyaránt szkepszissel 
szemléli, azonban a felvilágosult gondolkodó egyértelmű 

szimpátiájával az ideál oldalán. Ilivel a valóság és annak 

része, az ember, túlságosan bonyolult ahhoz, hogy szét le
hessen benne választani a jót éo rosszat, az ideál nevében 

történő - most már belülről jövő és szkepszissel küzdő - 

támadás iróniává, ill. humorrá szelídül.

Ü

!
H !
!|

}
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Sterne másik? müvében a Szentimentális utazásban azért 

küldi utazni Yorick-ot, a Tristram Shandy falusi lelkészét, 

hogy az utazás váratlan, szokatlan körülményei között pró
bálhassa ki az érzelmek mindenhatóságába vetett optimista 

hitet. Steme az "érzelmes utazó" spontán reakcióin keresz
tül vizsgáztatja az érzelmesség legfőbb alkotóelemeit: a 

könyürületességet, az emberi együttérzést és a szerelmet.
Az irónia jelzi, hogy a vizsga kudarccal végződött.

‘it :
I!

1 *

Ilii* j
!
IRousseaut lelki ismerete gyötri, amikor önelemzései 

során /'Vallomások/' állandóan felfedezni kényszerül, hogy 

mindennapi életének gyakorlata az ideál szakadatlan eláru
lása. Sterne, úgy tűnik, nem érez emiatt lelkiismeretfur- 

dalást. Természetesnek veszi, de nevetése mögött érződik 

a szomuruság.

iíjj

>:

Xaramzint gyakran ealegették és emlegetik "orosz Steme" 

ként - részben formális, részben lényegi hasonlóságok 

alapján. Karamzin maga is többször hivatkozik utazása so
rán Sterne-re vagy egyes Sterne-figurákra, elsősorban köriek
re /216., 357-5S., 510-11., 512., 574./. A hivatkozások
nál azonban lényegesebbek azok a hHstsuxiácágsks hasonlatos
ságok, amelyek a karamzini irónia egyes megnyilvánulásai

!i
í!
|í;

I

■

: :II I

Ф. 3, КзнуноЕа. Карамзин и Стерк, В кп. Русская :6. Ld.
литература ХУШ века и её меддукародше связи, "ХУIII 

век", Я 1975, стр. 258-59.

о
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és a Steme-i humor között érezhetők. A Pisz’ma kontrazt- 

technikájában is Jelentős szerepet kap az érzelrr.esség el
lenében fellépő irónia, amely szinte kivitel nélkül a pa
tát ikus túlfűtöttség és a fizikai, testi valóság prózai- 

ságának váratlan kontrasztján alapul. Pl.: Karamzin a 

Berlinfátté felé közeledő postakocsin a barátságról, a 

Berlinben tartózkodó barátjával való találkozásról áb
rándozik: "Ночью всякие мечты воображения бывают живее,

í!
:

V--

1и я так ясно представил себе любезного А*, идущего ко
что руки мои протянулись обнйть его;

í
í|

мне навстречу
по вместо моего дражайшего приятеля, который в сию гли-

. . • ,
I]

Í fнуту был от меня так далеко, чуть но обнял я мокрой жен
щины, сидевшей с нами в коляске” /117./.

-
тт
it
&
аEgy későbbi epizódban, amely a svájci Bruck falucska 

vendéglőjében játszódik, többszörösen megtalálható az iró
nia előbb emlitett válfaja: Karamzin és utitársa B+ tel
jes együttérzéssel osztoznak az NN-nek nevezett gyászru
hás hölgy fájdalmában, aki bátyja temetéséről utazott ha
zafelé együtt kisfiával és egy mókussal. "Рана В сердце 

моём так ещё свела, - сказала она, - что кровь не пере
ставала из неё литься" - Маленький Пьер бросил ложку 

начал целовать её руку и между поцелуями взглядывал па 

неё так умильно и говорил ей так нежно: "маменька, не 

плачьте! Не плачьте, любезная маменькаÍ" - иго я пошёл 

в карман за бальз.: платком, а Б+ в восторге вскочил со 

стула, схватил руку её, которою обижала она сына сво
его, и припал её к своим губам. 3 самую сию секунду во
шёл трактирщик. "Ба! что это? - сказал он грубым голосом. 
- Я думал, что вы обедаете" 

свою руку /на которой остаюсь розовое пятно/ а томным 

взором наказала чувствительного Б+ за нескромный жар его. 

"Вели подать нагл кофе", - сказал я трактирщику; но он 

стоял как вкопанный, выпучив глаза па француз ненку, кото
рой бледные щеки, от внутреннего аё движения, покрылись 

алым румянцем" /217./.
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Az érzelmes bucsuzkodást is érdemes idéznünk: "В самую ту
минуту, как Б4" обнимал маленького Пьера, оезвая белка.
пригашая но столу, вскочила ему на голову и передними
своими лапками так: ласково ухватила его за нос, что он 

закричал. Госпожа ПН ахнула, а трактирщик
/ос, государь шЗ! - сказала она. - Я

I
захохотал• • •

во все горло
вижу кровь, я вижу кровь!” - н белым сбоил платком обтерла

• • •

fдве красные капли на его переносице. "Лх, сударыня! - от
вечал Б+ будучи тронут до глубины сердца. - Иж ше благо
дарить вас за вашу попечитеяыюсть! Воспоминание о ней 

будет для меня всегда приятнейшим воспоминанием и самой 

вашей белки я никогда не забуду" /217-218/.
н

i

I

A pátosz ás & prózaiság kontrasztjára épülő példákat
még hosszasan lehetne idézni: Az érzelmes utazó pl. Femey- 

ben könnyeket 'S!it Voltaire jótékony cselekedeteit hallva,
"Мыmajd egy hirtelen fordulattal igy záródik a beszámoló: 

обедали в шерпеиском трактире с двумя молодыми .англичанами нхн
и пили очень хорошее французское вино, желая блаженства 

душе Вольтеровой" /291/. '!!
I

L'áinz-i levelében a túlfűtött vallásos pátosz ellenében 

idézi Karamzin Szt. Bonifác ereklyeként tisztelt beleit /197./, 

hazatérésekor pedig a honvágy, a barátok utáni várakozás 

ellensúlyozására tárja fel kimerült, üres erszényét /596/ stb.

Sterne-nel ellentétben Karamzin iróniája nem fejez ki 
teljes szkepszist az érzelmeoséggel szemben, hanem csak az 

érzelmesség végletes, erőltetett, esetleg nem teljesen őszin
te megnyilvánulásai ellen irányul. A Pisz'ma már idézett zá
rómondata is azt bisonyitja, hogy az utazásból megtért vándor 

vég3Ő menedéke: érző szive, amely még élvezni képes a saját 

fantáziája teremtette szépet és jót.

!

к

Sterne Yoric^ja ét "érzelmes utazóként*’ szembesül a vi
lággal é3 saját énjével. Karamzin utazójának optimista áb-

t
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I11
;!rándképében az értelem és érzelem egyformán fontos szerep

hez jut. Karamzin iróniája igy a felvilágosodás eszmerend
szerének sokkal szélesebb skáláját vizsgáztatja. Ez a má
sik lényeges vonás, amely elválasztja a Piszmá-t a "Szen
timentális utazás" iróniájától.

11

i
■f-.:>Karamzin általánosabb érvényű iróniája megkérdőjelezi 

a lét törvényeinek megismerhetőségét, a lételméleti viták 

jelentőségét. A már többször idézett meisseni levélében a 

létezés nagy' kérdéseiről szóló vita, amely során Karamzin 

felolvassa Lavjter egyik levelét is, azzal a prózai záró- 

akorddal ér véget, hogy hirtelen döccenéssel megáll a posta
kocsi, és vezetőjük ebédelni hivja az utasokat /153./.

■
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Zürichben Karamzin személyesen is megismerkedik Lavaterral 

és feltesz neki egy kérdést, amelyben a létezés mindenkire 

érvényes célját tudakolja. Lavater hosszadalmas válaszának 

kulcsmondatát és Karamzin meglehetősen szkeptikus és iro
nikus "zárszavát" idézzük: "..чем более само чувствования, 
тем белее блаженства"
друзья мои? Вы, конечно, не подумаете, чтобы я в самом 

деле надеялся сведать от Лафатера цель бытия нашего; глне 

хотелось только узнать, что он гложет о том сказать" /240/.

i

Ш
:■ш- Каков вам кажется сей ответ,• 9 • ш
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A természetfilozófus Bonnet kapcsán is, akit egyébként 

Karamzin nagyon tisztel lételméleti tanaiért, felvilágosult 

eszméiért, ideális családi életéért, többször találkozhatunk 

ironikus megjegyzésekkel, váratlan prózai faráaiaksbiiixsfM» 

fordulatból eredő "hangulatrontáseal". Kár egy lipcsei le
vélben leirt filozófiai vita ironikus csattanója Bonnetre 

utal /155./, majd egy Bonnet-val folytatott beszélgetéséről 

beszámolva /amely során Bonnet kifejti, hegy Európa legfel
világosultabb városa Genf/ Karamzin megjegyzi:
как в просвещённой Коневе обыкновенно зовут его? Инсектом^
- для того, что он писал о насекомых!" /203/. Majd másutt 

a hirtelen fellépő prózai ebédtéma tompitja a Bonnet-val kap—
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csolatos pátoszt, lelkesedést: "Л сидел между ими, как между 

Филемоном и Бавкидою, Обед был очень хозош и таи: изобилен.
ка: природа, описанная хозяином" /003./,, ld. még 323-24./.

Hasonlóképpen a magasztosnak és a hirtelen fellépő pró
zai elemek egymás mellé állitásából származik az az irónia, 

amellyel Karamzin megkárdéjelezi a felvilágosodás egészébe 

mint lehetőségbe vetett hitet, magának a kérdésnek a komoly
ságát: égyik frankfurti levelében Karamzin Schiller Fieeco-ja 

és Iffland drámái kapcsán pátosszal áll ki a felvilágosodás 

eszméi mellett, majd váratlanul egy ifjú orvossal folytatott 

beszélgetését idézi:
ходит оттого, что люди не берегут своего желудка

!'

Í тл т: •
П

V.;íг. шftft-тí"По его мнению, всё зло в мире проис-
Отчего

в златом веке били люди я добры и счастливы? Конечно, тхзт
• • •

т
■ !

оттого, что оки, питаясь только растениями и молоком, ни- 

когда не обременяли а не засоряли своего желудка. Наконец 

сказу вам, что если бы я был государем, то велел бы всех 

преступников вместо наказания отсылать в больницы и лечить 

до того, пока они сделались бы добрыми людьми и полезными 

гражданами" /139-130/,

ft;
ftш£j

ШШ

КI ...I 1II к;» ft:
ft!к mitológiai figurák groteszk változataival Karamzin 

a felvilágosodás szülte torz jelenségekre hivja fel a figyel-
j
!

■:

met. Az idilli szerelem irónikus kontrasztjaként az utazó 

körül fel-felbuácannak a pánzsóvár, erkölcstelenné sivérult 

valóság demitologizált "nimfái" és "

Л

szirénéi": ЙГ"..берлинские r
:ftвакханты, как фурии, бросились на одного несчастного 0о- 

<Тея" /133/. "
: • •

!<" ■КIпрохладный ветерок шевелил листочки па де
ревьях. - НигаЗы гадости0 подходили к нагл одна за другою, 
бросали в нас цветами, вздыхали, смеялись, звали в свои 

гроты, обедали тбглу удовольствий и скрывались, 
лунной ночи" /369/, "

• • т
Й! ftт§т

как призраки 

тут живут блестящие первоклассные
тш! ft.ы• 9 :;ЧпшЫ; тут гнездятся л самые презрительные. Всё, что можно 

найти в Парше /а чего в Париже найти нельзя?/, есть в 

Пале-Рояль" /411./.

ftift!тföl

Ift-"..Париж ость город единственный. Нигде, может бить,
нельзя найти столько материи для философских наблюдений,

— — — — — — — — — — — ———
2-3. Karamzin kiemelése.
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как здесь; нигде столько любопытных предметов^ для че
ловека, умеющего ценить искусства, нигде столько рассе
яния и забав Шумный океан, где быстрое стремление волн 

мчит вас от Харибды к Сцилле, от Сциллы к Харибде! Сирен 

множество, и петше их так сладостно, усыпительно 

легко забыться, заснуть! Ко пробуждение едва ли не всегда 

горестно - и первый предает, который явится глазам, будет 

пустой кошелёк” /404./.

• • •

как• • «

:
. 1

Egy furcsa párhuzammal pedig Karamzin azt mutatja meg, 
hogy Anglia fejlett, felvilágosult társadalma a gonosztevők 

paradicsoma is. Egy demokratikus szellemű londoni népszóra
kozás léirása közben már megjelenik a "zsebtolvajok" téma.
A következő levél az angol parlamenti választásokról számol 
be, amely egészen váratlanul egy újabb "zsebtolvaj" jelené
ten keresztül a demokratikus tolvaj-társadalom groteszk raj
zába megy át /55^-562/. Az angol gonosztevők tiltakozása a 

gyarmatokra történő száműzetésük ellen nem kevésbé irónikus
"некоторые лучше хотят быть с честна повешены4 

в Англии, нежели плыть тале далеко 

чеетьо, - говорят они - и не терпим дурного общества” 

/534/.

11
1

'1
íj

■

■

f
:;

- I

színezetű:
"1«ы любим своё оте-• ♦ I-

kár egyik svájci levelében megjegyzi és példákkal ili— 

lusztrálja Karamzin, hogy uz állampolgárok szabadsága az 

ostobaság szabadsága is /247-46.#. Hogy meddig fajulhat 

mindez, erre Karamzin példaként a francia forradalom gya
korlatát idézi, hol enyhébb, hol keserűbb iróniával. Az 

irónia könnyedéDb változatát érezzük egy párizsi akadémi
kus idézett szavaiban: ”13ы молоды, путешествуете и, конеч
но, для того, чтобы украсить ваш разум познаниями 

Жаль, что вы приехали к нам з такое время, когда Аполлона 

и глуз наряжаем мы в национальный мундир!.." /414/.
ez a nexazetőri згабся egyenruha ostobán hat Yorick egykori 
Calais-i szállásadóján is: ^ Аорик! — думал Я. — 0 Аорик! 
Как всё переменилось ныне во Франции! Дессень капралом!

•I

I
;

• • .

Ugyan-

И1 \
4« Karamzin kiemelése.
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Дессень в мундире! Десоонь на карауле!,." /511/.

A nemzetgyűlés jelentéktelen vitáinak humoros-irónikus 

leirása /503-504./ óhatatlanul egy korábbi, svájci levél- 

részletet idéz emlékezetünkbe, amelynek enyhe iróniája - 

már a párizsi levelek előjátékának tekintve - nagyobb jelen
tőségre tesz szert. Karamzin a genfi köztársaságtól búcsúzik:

I

!!

"Пусть цветёт маленькая область их под тенью фы и Салева! 
Да наслаждаются они плодами своего трудолюбия, искусства 

и промышленности! Да рассуждают спокойно в серклях своих
Пусть все европейцы с севера и

!
I

!о происшествиях мира
юга приезжают к ним на вечеринки играть в вист по гривне 

партию и пить чай и кофе! Да будет их республика многие, 
многие лета прекрасною игрушкою на земном шаре” /328-329/.

• • •
I

!иа
’

A játékosabb, könnyedebb hangvétel mellett a keserűbb 

irónia is jelzi, hogy a tapasztalatok hatására Karamzin op
timizmusa súlyos válságba került. Egy párizsi anekdotát,

í

amely az emberi gonoszság és az állati hűség ellentétére 

épül, Karamzin igy fejez be: n 5Когда история людей. I.напол
ненная злодеяниями, выпадет из рук моих, я стану читать 

историю собак0 и утешусь!" /431/.

9. Az újraéledő optimizmus \

!
A melankólia különféle fázisaiból, a tragikus megha- 

sonlás állapotából, az irénikus ember- és történelemszemlé
letből a szubjektiv fantáziavilágba való menekülés nem je
lent vég3Ő megoldást Karamzin számára. i.

!
*

üelodor és Filalet 1797-ben újabb párbeszéddel jelent
keznek /"Razgovor a szcaasztyii", Párbeszéd a boldogságról/,

!|l
:!
í
it

5. Karamzin kiemelése.
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amely meggyőzően jelzi, hogy Karamzint most már nem nyug
tatja meg a szép szubjektív élvezésének mindenki számára 

adott elvi lehetősége, megkérdőjelezi magát az elvet. Me- 

lodor: «Kaie достичь счастья?" Филалет: "Человек должен 

быть творцом своего благополучия, приведя страсти в счаст
ливое равновесие и образуя вкус для истинных наслаждений", 
М.: "Но если я не нахожу для себя хорошей пищи, то с самым 

прекрасным вкусом могу ли наслаждаться? Признайся, что 

крестьянин*, живущий в своей тёмной, смрадной избе 

- может найти много удовольствий в жизни". Ф.: "Крестьянин 

любит свою жену, своих детей, радуется, когда идёт дождь 

Истинные удовольствия равняют людей". М.: "Фи

не* • •
!

«

вовремя
лософия твоя довольна утешительна, только не многие ей 

поверят"1.

• • •

Karamzin tehát most már a szubjektumra korlátozott 

megoldással nem elégszik meg. A magyarázatot és a kiutat 

az egész emberiség és Oroszország számára, úgy tűnik, egy
re inkább a múlt és jelen történelem segítségével igyek
szik megtalálni. Sokan - éppen a Pisz’ma alapján - kozmopo- 

litizmussal vádolják Karamzint, akit jobban érdekel az em
beriség эогза általában, mint Oroszország problémái. Kriti
kájukat a Pisz’má-ból kiragadott egyetlen gondolattal igyekez
nek alátámasztani: "Всё народное ничто перед человеческим.
Главное дело быть людьми, а не славянами" /410/.

í!

'

I

Р. Berkov és G. Makogonyenko a már idézett bevető ta- 
2nulmányukban helyesen utalnak arra, hogy Karamzinnak ez 

a kijelentése igen pozitív tartalmat nyer, ha figyelembe 

vessÉük, hogy akkor irődott, amikor II. Katalin - éppen 

az orosz nemzeti érdekeket hangsúlyozva - a lehető legéle
sebb formában lépett fel a forradalmi Franciaországgal 
és a forradalmi eszmékkel szemben. Különösen akkor lesz 

nyilvánvaló Karamzin véleményének a hivatalos reakciós 

állásponttal szembeni haladó volta, ha a Pisz’ma idézett í
>

4
1. Idézve: ?. Berkov és G. llakogonyenko bevezető tanulmánya 

alapján. ISz, 1., >7. old.
2. 25. old.

!



.................................. ... ......................................................... ■ ■ ........................................................... ■ ■

;
—68—

gondolatának folytatását is elolvassuk: "Что хорошо ДЛЯ 

людей, то не глояст быть дурно для русских, и что англи- : £!чане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, 
то моё, ибо я человек!" /418/.

Karamzin tehát sem akaratlanul, зет szándékosan nem 

feledkezik meg arról, hogy orosz. Nagykőn is egyértelműen 

látszik, hogy az "utazást” a tapasztalatszerzést az"orosz 

utazó”8 akarja hasznosítani. Karamzin nemcsak a Pisz’ma 

cimevel hivja fel a figyelmet az utazó orosz voltára, ha
nem ennek tudata, nyomatékos hangsúlyozása a levelek 

vi3sza-vis3zatérő mozzanatává válik.

V"-
íj-;-

: К
X

щ
7;ÜK*IA "honvágy" motivum gyakran kapcsolódik az utazó me

lankolikus vagy patétikus hangulataihoz, de lényegesebb
nek tűnnek azok a konkrét utalások, amelyek valamilyen 

"apropó” kapcsán az orosz földre, az orosz nép kultúrá
jára, kkxiéxik történelmére, szokásaira vonatkoznak. Pl.: 

Francia földön a tavaszi hangulat az orosz tavasz csodá
latos szépségeit idézi az utazó emlékezetébe /336-37./, 

Lyonban a Rhone partján, Londonban а ТЬетзе paetján a 

Névát emlegeti /338./, 527./, a svájci hegyipásztorok 

melankolikus énekét a számára oly kedves orosz népdalok 

hangulatához hasonlitja /334./, az angolok hideg termé
szetével szemben pedig az orosz ember érzelemgazdagságát, 
temperamentumossógát dicséri /590./. Minden alkalmat meg
ragad, hogy az orosz irodalmat népszerűsítse, hogy az 

orosz nyelv szépségeiről beszéljen /137., 164., 178., 
305-306., 434-35., 530-313., 575. stb./. A nemzeti büsz
keség hangjába azonban sokszor enyhe szomuruság, jogo3 

szemrehányás is vegyül, amikor az orosz irodalmat a nyu
gati teljesitményekhez méri A37./, vagy атфк®г az ango
lok nyelvi öntudatát és az orosz társasági életben ta
pasztalható francia nyelvkultuszt állitja üzembe /530- 

31./. Az orosz történelemre, az orosz katonák hősiessé
gére Í3 gyakran emlékezik /87., 90-91., 92 

114., 291., 415-413 stb./, Nagy Péter alakja pedig szá-

с
::
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iaára a felvilágosult uralkodó eszményét testesíti meg, 
akiről mindig elismerően, nagy pátosszal szél /57., 343- 

45», 396.-99., 415-lm., 552. stb./ és akit az egész embe
ri történelem kimagasló, nagy alakjának tart, éppen 

által, hogy képes volt felismerni és hazája javára kama
toztatni mindazt, ami a nyugat-európai fejlődésben tény
leg pozitív és haladó volt /415-416./.

; .

az-

a •
tgKaramzin neqi az utsfeót emeli ki Péter alakjában, 

ellenkezőleg: "Если бы Пётр родился государем какого- 

нибудь острова, удалённого от всякого сообщения с дру
гими государствами, то он в природном великом угле своём 

нашёл бы источник полезных изобретений л новостей для 

блага подданных, но рождённый в Европе 

был только разорвать завесу, которая скрывала от нас 

успехи разума человеческого.." /417./.

I

он должен,...

Az angol alkotmány kapcsán Karamzin mégegyszer össze
foglalja elvi álláspontját bármely állam mindenkori tör
vényeivel, reformtörekvéseivel kapcsolatban: "Итак, не
конституция, а просвещение англичан есть истинный их нзлхаз? 

палладиум. Всякие гражданские учреждения должны быть- 

соображены с характером народа; что хорошо в Англии, 
то будет дурно в иной земле
ние, которого душа есть справедливость, благотворно и 

совершенно" /593./.
za, hogy nem a mindenároni IJyugat-utánzást tartja fontos
nak Oroszország számára, hanem csak a pozitív, általános 

érvényű elvek átvételét, elsajátítását.

Впрочем, всякое правде-• • •

Itt tehát Karamzin Í3inét hangsulyoz-

Karamzin Montesquieu-t tanulmányozva magáévá teszi 
a felismerést, hogy a három lehetséges államforma közül 
a despotizmus mindenképpen elvetendő, mivel ellenkezik 

az emberi természettel; a köztársaság a legideálisabb 

forma, de egyelőre csak elméletben, ugyanis az emberiség 

még nem eléggé felvilágosult aiihoz, hogy élni tudjon ve-

í
!|
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le, hogy megvalósítható legyen. Tehát az emberiség jelen 

stádiumában- a felvilágosodás utján járó monarchia tűnik a 

legjobb megoldásnak . Karamzin elméletében megtaláljuk Rou
sseau "Társadalmi szerződés"-ének hatását Í3, azt a gondola
tot, hogy a demokratikus kormányzat сзак kis államok eseté-

i

ben ideális, a nagyhatalmak számára a monarchia a legmegfe
lelőbb^. Karamzin számára ezt a tételt leginkább a francia 

forradalom példája bizonyltja: Franciaország hosszú évszá
zadokon át szilárdult Európa legjelentősebb monarchikus rend- 

szei'évé, amelynek erőszakos megdöntése szükségszerűen* veze- 

tett tragikus kudarchoz, majd Bonaparte feltűnéséhez . A tör
ténelmi tapasztalat arra inti Karamzint, hogy még az olyan 

kis állam, mint Svájc, sem tud élni a köztársaság adta lehe
tőségekkel, ugyanis a demokráciából fakadó túlzott jómód 

egoistává teszi az embereket, megbontja a társadalom egysé
gét, kiöli a józanságból származó ősi erényeket. A belső 

"züllés" a külső erőszak prédájává, jelen esetben a napóle
oni hódítások áldozatává teszi az egykor virágzó államot^.

!

1

Oroszország esetében Karamzin mindenképpen arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy számára az egyetlen lehetséges ál
lamforma a monarchia /annak természetesen a felvilágosult 

válfaja/. Oroszország földrajzi kitérjedésétk tekintve nagy 

ország, tehát a Rousseau-i elvek értelmében a demokratikus 

forma nem felelne meg jellegének. Történelmi tradíciói is 

a monarchia mellett szólnak. Az egyszerű állampolgárok szá
mára pedig mindenképpen könnyebb monarchiában élni, hiszen 

igy nem követelnek tőlük állandó nagy erőfeszítéseket /ez 

az államfő és az uralkodó rétegek feladata!/, tehát monarchi
kus keretek között az emberek boldogabban élhetnek - és 

ez íxrnagyon lényeges szempont Karamzin számára.

I

I!

3. Ld. P. Berkov és G. Makogonyenko bev. tanulmánya, 41. old.
4. I. I. Rousseau. Társadalmi szerződés, II. kiadás, Bp.,

1947, 77., 7o., 83. old.
P. Berkov és G. hakogonyenko id. bev. tan., 41-42. old. 

239, 24Ó-47., 274. atb
зии. Всеобщее обозрение, "Вестник Европы", 1802 г 
статья "Падение Швейцарии", там не 278-79.

*
3 • Ld«
6. Pisz’ma továbbá: II, M. Капам-• • • >
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Svájc példája kapcsán itja Karamzin, de Oroszország számá
ra szolgál tanulságul: "..бвЗ ВЫСОКОЙ народной добродето
лп республика стоять не может* Вот почему монархическое 

правление гораздо счастливее и надёжнее: оно не требует 

от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той 

степени нравственности, на которой республики падают"7.

Az 1802-ben irt történelmi elbeszélésében is /Marfa- 

Poszadnyica, ili pokorenyije Novagoroda, Marfa helytartónő, 

avagy Novgorod meghódítása/ Karamzin - bár egyértelmű szim
pátiával ábrázolja az ősi függetlenség védelmezését, a nov- 

gorodiak erkölcsileg magasabbrendü republikánus hősiességét - 

a történelmi szükségszerűség nevében a Novgorodot meghóditő 

III. Iván moszkvai fejedelem felett sem tör lándzsát. Az 

orosz történelemből vett konkrét példa kapcsán azt a jelen
kor tapasztalataiból leszűrt elvet igyekszik bizonyitani, 

hogy Oroszország történelmi perspektivái szempontjából, az 

orosz nép békéje, felemelkedése szempontjából a monarchiáé 

az elsőbbség - a köztársaság minden elméleti magasabb-ren- 

düsége ellenére: "Народ! Не вольность, часто гибельная, 
но благоустройство. правосудие и безопасность^ суть три 

столпа гражданского счастия: Иоанн обещает их вам пред 

лицом бога всемогущего"9.

iS
■ V 
;
&-•Г .

É,
Жиt'IwкKz után következik a felvilágosult gondolkodónak a 

mindenkori orosz cárokhoz intézett tanitása - először a 

moszkvai fejedelemnek a novgorodiakhok tett esküszövegén, 
majd Xaramzinnak az eskühöz fűzett megjegyzésén keresztül:

"Обещает России славу и благоденствие, клянется своим 

и всех его преемников именем, что польза народная во веки 

веков будет любезна и священна самодержавцвм российским 

- или да накажет бог клятвопреступника! Да исчезнет род 

его, и новое, небом благословенное поколение да злаетву-

■
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тт1а7. Н. Карамзин. "Падение Швейцарии", ИС, II, стр. 276. 

Karamzin kiemelése.
_____ Карамзин. Марфа-Посадница, или покорение Нова-
города, Wt I, стр. 727.
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ет на троне ко счастию людей!" - Род Иоаннов пересекся,ТОи благословенная фамилия Романовых царствует .
.

у/Псто-Xaramzin 12 kötetes történelmi munkája is 
рия государства Российского. Az orosz állam története/, 

amelyen Io04-t61 lo2ü-ban bekövetkezett haláláig dolgozott,

.! ®
■

■

55
*0ezt a fajta monarchikus szemléletöt tükrözi, vagyis a cáriz

mus történelmileg igazolt szükségszerűségét, létjogosultsá
gát, de csakis akkor, ha nem válik despotikussá, ha az alatt- 

valék boldogulását, állandá morális, kulturális és materiális 

felemelkedését szolgálja. Karamzin "Történelme" mélységesen 

elitéli a zsarnokságot, ezért is válhatott a mü utolsó há
rom kötete a jövendő dekabristák egyik legnépszerűbb olvas
mányává11. kivel erre a tényre ritkán találunk utalást a
Karamzin-életmű elemzőinek munkáiban, érdemes idézni P. 3er-

12kov és G. kakogonyenko már többször emlitett tanulmányának 

ide vonatkozó részét; "Девятый ТС1Л ВЫМОЛ В 1821 ГОДУ 

Теперь главными почитателями Карамзина стали декабристы: 
они сразу поняли огромное политическое значение сочинения, 
красноречиво показывавшего все ужасы неограниченного само
державия. Никогда ещё русская книга не читалась с таким 

энтузиазмом, кате девятый том "Истории”. По свидетельству 

декабриста К. Лорера, "в Петербурге оттого такая пустота 

па улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозно- 

". Дворянско-аристократические круги, связанные с дво
ром, забили тревогу. Карамзина обвиняли в том, что он помог 

народу догадаться, что между русскими царями были тираны. 
Декабристы спешили использовать это сочинение в своих аги
тационных целях. Рылеев, прочтя девятый том, с восхищением 

писал: "Ну, Грозный, ну, Карамзин! - не знаю, чему больше 

удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Та-
„14 цита .

&

и
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• • •
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10. Uo.: 727. old.
11. 3. Иглой. История русской литературы ХУIII века, Бн 

1372, стр.
12. ИС, I, стр. 69.
13. II. Лореэ. Записки декабриста. М 

Г. Иакогоненко.

í• *
ооп:
'■J .

1931, стр. 67. - но•»
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!|15 elsősorban KaramzinR. Bächtold, aki monográfiájában 

történelem-szemléletének fejlődését kiséri végig, idézi /né
met forditásban/ Karamzinnak P. A. Vjazemczkijhez 1318-ban 

ir levelének azt & részletét, amely bizonyitja, hogy Karam
zin maga ia érzékelte elvi republikanizmusa é3 az Orosz
ország gyakorlatára vonatkozó monarchikus álláspontja közöt
ti ellentmondást, de azt is, hogy ez az ellentmondás csak 

látszólagos: ’’..nach meinen Gefühlen bleibe ich Republikaner, 
dabeaYist ein .Viederspruch, aber nur ein scheinbarer”

E, Bächtold az ellentmondást azzal igyekszik feloldani, hogy 

Karamzin absztrakt republikánizmusát a régi idők tiszta er
kölcsei mellett lehet érvényesnek tekinteni, mig a megromlott 
erkölcsű civilizált világban az ’’erős kéz” politikát tartja 

Karamzin adekvát formának.

und

1

Az eddig elmondottak alapján is, ágy vélem, sokkal in
kább arról van szó, hogy a felvilágosult eszmék, amelyeknek 

elméleti kiteljesedését^"'r^ublikánus elvben látja ugyan, 
Oroszország történelmileg és társadalmilag adott körülményei 
között csak egy felvilágosult uralkodó intézkedéseinek kö
vetkeztében valósulhatnak meg.

I

Karamzin tehát visszanyeri a felvilágosodás eszmerend
szerébe vetett hitét, de ebben az újraéledő optimizmusban 

a néptömegek, a közönséges alattvalók számára még passzivabb 

szerep jut, mint ifjúkori ábrándjaiban. Az ő feladatuk - 

Karamzin ezt hangsúlyozza a "Vesztnyik Jevropy” cikkeiben - 

a békés munka, a haza és törvények szolgálata, amely fokoza
tosan vezet az egyre tökéletesebb emberi boldogsághoz. Ka
ramzin a közelmúlt tapasztalataiból szűri le ezt a tanulsá-

1$. К. Рылеев. Полное собрание стихотворений, 1934, стр. 
418, по Г. Макогонеико.

15. К. Bächtold, Karamzina Weg zur Geschichte, Basel, 1946.
16. R. Bächtold. idézett mü, 70. old.

I
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**?эволюция объяснила идеи: ш увидели, что грач-got.
далекий порядок священ дане з самых местных пли случай-

Ыпых недостатках своих; что власть его есть для пародов 

не тиранство, а защита от тиранства;..
;■

?•;что одно время
л благая воля законных правительств должны исправить не
совершенства гражданских обществ; з что с сею дозеренкостию 

к действию времени з к мудрости властей должны :;.ы, 
люди, нить спокойно, повиноваться охотно и делать всё 

возможное добро вокруг себя"17

и-гчастные
-

"ЛS I'
V

■I
■

s*
IАс uralkodók is - folytatja Karamzin - sokat tanultak 

a történtekből. Amit a forradalom Ígért, de az általános 

anarchia következtében megvalósítani nem tudott, ők most 
törvényes keretek között igyekeznek biztosítani alattvaló-

"Революция обещала равенство состояний: государи 

вместо сей химеры стараются, чтобы гражда]нин во всяком 

состоянии мог Сыть доволен, чтобы никоторое не было презри-
„ТПтельным шш угнетенный" .

§

iknak; li
х:::

*

I íK
*Hogy a nép megértse feladatát, nevelni, tanítani, mű

velni kell, tehát szükség van iskolákra, a jó erkölcsöt ter
jesztő irodalomra, a szép iránti hajlamot élesztgető művé
szetekre. Ha a nép megérti és átérzi feladatát, és ennek
megfelelően él és dolgozik, nem marad el az anyagi jólét 

19sem

V

№
■ ■ ■

■

1 ■.

:

ift*
»

Az uralkodó legfőbb segítőtársai, a felvilágosodás 

legodaadóbb terjesztői a nemesek kell hogy legyenek: "ЙД30-
рянство есть душа и благородный образ всего парода. Я люб
лю воображать себе российских дворян не только с мечом в 

Рíme, не только с весами Фемиды, но и с лаврами Аполлона, 
с незлом бога искусств, с символами богини земледелия”20. !j

17. II. 7. Карамзин. Приятные виды, надежды и желания ны
нешнего времени. ИС, II, сто. 266-269.

13. Там же, стр. 270.
19. Там же, сто. 271-276, и II. ГЛ, Карамзин. Письмо сель

ского жителя, ИС, II, сто. "292-2уЬ.
20. Н. 1,1. Карамзин. Приятные виды стр. 276-277.• • *
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Nemcsak publicisztikai iráaainak pátosza, hanem utol
só szépirodalmi müveinek ironikus hangvétele is arra a ta
nulságra utal, amelyet Karamzin a tapasztalatokból levont 

saját maga és az egész orosz nemesség számára. Az ls02-ben 

irt "Láoja iszpove^'* /Vallomásaim/, az 1603-ban befejezett 

"Rycar* nasego vremeni" /Korunk hőse/ és az ugyancsak 1603- 

ból származó "Csuvoztvityelnyj i holodnyj. Dva harajctera"
/Az érzelmes és a hideg természet. Két jellem/ 

nemesség szélsőséges tipusait állítják a lélekelemzés köz
pontjába. Karamzin az irónia nagyon finom eszközeivel mu
tatja be, hogy kora Oroszországában anakronisztikusan hat
nak, nevetségesek és feleslegesek a túlságosan érzelmes lel
kületű Eraszt-ok /"Csuvsztvityelnyj i holodnyj"/ ёз Leon-ok 

/''Eycar*.. "/, de nincs szükség a hideg, számitő, szkeptikus 

NN grófokra /"Koja iszpovegy"/ és Leonyid-okra зет /"Csuvszt-

az orosz

vityelnyj i holodnyj"/. Iróniával utal a sajat maga által
nem is oly rég felépített fantáziavilágra, a"kinai árnyké- 

„22 , amelyek akkor a végső menedéket jelentették apekre
számára. Most azonban mindezt a "iloja iszpovegy" anti-hőad
nék a szájába adja: "Такие случаи и неприятности могли 

бы огорчить другого, но я родился философом - сносил всё 

равнодушно и твердил любимое слово своё: "Китайские тени! 
Китайские тени!” Всегоз хуже было то, что заимодавцы, не
довольные остатками моего женил, грозились посадить меня 

в тюрьму. Признаюсь, что мысль о тёмной конурке пугала и 

самую мою фштасофиа"22.

■

!£
if
■Í'

1í:

ii
4

A nemesség számira kijelölt uj ut tehát a haza szol- üti
gálata - elsősorban a felvilágosult foldesur é3 parasztjainak 

ideális viszonyán kex*esztül:
f-:'
&ш"Главное право русского дворя

нина - быть помещиком, главная должность его - быть добрым 

помещиком; кто исполняет её, тот служит монарху как верный 

подданный: ибо Александр желает счастия земледельцев"24.

Ш
■1

Ш-
I':-:
л
Я:21. Н. * Ч Карамзин, Моя исповедь. Письмо к издателю жур

нала; Чувствительный и холодный. Лза характера. Рыцарь 

нашего времени. ИС, I, 729-762. 'S.■Л:1
í;‘;pl

г
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Uúr korábbon említettük éö példákkal is igazoltuk, 

hogy I. Sándor cár trónralépésével nemcsak Karamzin re
ményei éledtek ujja, hanem a felvilágosult gondolkodók 

egész tábora bizalommal és lelkesen köszöntötte az uj 
korszak kezdetét. Karamzin már az 1801-ben irt, első di
csőítő ódájában2^ hangsúlyozta - mint későbbi Írásaiban 

is -, hogy az uj cártól elsősorban azt várja, hogy a bé
kés alkotómunka utján vezesse népét az aranykor felé:

"Монарх! довольно лавров славы, 
Довольно ужасов войны!
Бразды Российский державы 

Тебе для счзстья вручены.
Ты будешь гением покоя;
В тебе увидим мы героя 

Дел мирных, правоты святой. 
Возьми не меч - весы Фемиды,
И бедный, не страшась обиды, 
Найдёшь без злата век златой.

/ПСС, стр. 263/

it'

ll1

Karamzin nagyon komolyan hitt mindebben, és most már mind
végig nagyon következetesen kitartott elvei és következte
tései mellett, miközben az orosz nép történelmével foglal
kozott, állandóan figyelemmel kísérte Sándor cár kül- és 

belpolitikai tevékenységét, és amikor úgy érezte, hogy a 

cári intézkedések nem felelnek meg .a felvilágosult ural
kodóval szemben támasztott igényeknek, akkor megalkuvást 
nem ismerőén megírta és a cár elé terjesztette véleményét: 
"Zaciszka о drevnyej i novoj RosszH" /Feljegyzések a ré
gi és uj Oroszországról/, loll. Karamzin Montesquieu tana
ira hivatkozva bizonyította az önkényuralom szükségességét

I

(

22. Vö,: a Pisz’ma utolsó mondata " веселиться китай- 
", стр. 601.

• • • •
скими тенями моего воображения 

736. old.
• •

23. ISz, I • >
24. "Письмо сельского жителя", ИС, II, стр. 236.

Г.!. Карамзин. Нго императорскому величеству Алек- 
сандру Г, НОС, стр. 261-264.

25. II.
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Oroszországban, de nagyon komolyan felhívta a cár figyel
mét az elkövetett hibákra és a hibák nyomán felhalmozódé 

alattvalói elégedetlenségre. 1819-ben, kihasználva legfris
sebb történelmi köteteinek népszerűségét, Karamzin újabb 

feliratban /"Mnyenyije russzkogo grazadanyina"t Egy orosz 

állampolgár véleménye/ azzal vádolta a cárt, hogy hazájá
nak és népének érdekeit készül elárulni a tervezett lengyel- 

országi intervencióval. Maga Karamzin olvasta fel Sándor 

cárnak a línyenyije-t, és a "Dija potomsztva'* /Az utókornak/ 
cimü Írásában <5 maga irta le ezt a találkozást: A cár fel
háborodással fogadta Karamzin merész vádjait, aki viszont 

nem rettent meg, hanem büszkén igy válaszolt: "Государь!
У Dac много самолюбия. Я hg боюсь ничего. Г.'.ы все равны 

перед богом. Что говорю вам, то сказал бы я вашему отцу, 
государь! Я презираю либералов нынешних, я люблю только 

ту свободу, которой тиран не может у меня отнять"2^.

• н

A jelen dolgozat a felsorakoztatott tényekkel é3 

elemzésekkel azt igyekezett bizonyítani, hogy N. 25. Ka
ramzin - minden ellentmondásossága ellenére, ill. azokkal 
együtt - az orosz felvilágosult eszmeiség jelentés képvi
selője, korának kiemelkedő Írója és gondolkodója, egész 

munkássága a felvilágosodás kori огозг irodalom kiszakit- 

hatalan, szerves része.

26. P. Derkov és G. Makogonyenko tanulmánya alapján idézve,
IoZ, 1 62-66. old.•»

4
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