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A romantikából a realizmusba való átmenet bonyolult, többrétű folyamat. A lírai 
gondolkodásból az epikába való átmenetet is jelenti, az epikában a prózapoétika ki-
dolgozását, azon belül pedig egyrészt az erkölcsrajzi, másrészt a regényi gondolkodás 
kialakulását. De önmagában sem a regénnyel, sem az erkölcsrajzzal nem határozhatjuk 
még meg ezt az átmenetet. Hiszen létezik romantikus szatíra és romantikus regény is, és a 
próza, jóllehet a beszéd, a szó szervezésében lényegesen különbözik a költészettől, nem 
jelent feltétlen határvonalat romantika és realizmus között. V. Hugo prózát írva is 
romantikus maradt, ám Puskin, aki verses regényt írt, az Anyeginben már igazi realista-
ként áll előttünk. 

A szerző és az ábrázolt világ közötti távolság foka viszont már valóban egyik állandó 
kritériumként jöhet számításba a romantika és a realizmus elhatárolásakor. A realizmust 
olyan tipológiai formák és modellek egész sora jellemzi, amelyek arról tanúskodnak, hogy 
a szerzőnek minőségileg más viszonya van a világgal, mint a műben ábrázolt hősöknek. Ez 
különbözteti meg a realista prózát, epikát, erkölcsrajzot, illetve szatírát ugyanezek roman-
tikus változataitól. 

A realista próza, a realista epika műfajai ugyanakkor öröklik a romantika megfelelő 
műfajait és műformáit. Ebben az értelemben a realizmus ugyanúgy viselkedik, mint bár-
mely más kultúráramlat, amely tagadásával saját céljainak rendeli alá a kultúra meghala-
dott stádiumának formáit. Azért lesz messzemenően képes erre, mert művészi gondolkodá-
sának alapja a leglényegesebb ponton, a művészi gondolkodás valamennyi szféráját és 
egész struktúráját áthatóan változik meg. A realizmusnak ez az újdonsága pedig abban áll, 
hogy egész rendszert dolgoz ki a szubjektum és az objektum — a szerző és ábrázolásának 
tárgya — közti távolság megteremtésére. Ezzel lehetővé teszi a hősök és szituációk 
immanens önmozgásának kialakulását. A szerző a világhoz való viszonyát most már 
főként ezen az önmozgáson keresztül fejezi ki, nem pedig olyan elbeszélői formákban, 
ahol az ábrázolt szituációk, jelenségek, személyek iránti rokon- vagy ellenszenve köz-
vetlenül nyilatkozik meg. 

A XIX. századi orosz regény egyszerre terméke és aktív részese a romantikus 
világszemlélettől és művészi gondolkodástól a realista regény kialakulásáig tartó folya-
matnak. Ugyanakkor csaknem ezzel párhuzamosan a művészi gondolkodásban a formailag 
szubjektívebb művészi öntudat egy objektívebb nemzeti önkifejezésnek adja át helyét, 
azaz az alapvetően lírai művészi öntudat és önkifejezés korszakát az epikai gondolkodás 

•Jelen dolgozat első változata a Budapesti Puskin Emlékülés (1975 február), illetve a Moszkvai 
Dekabrista Konferencia ( 1975 december) alkalmából íródott. 



korszaka váltja fel. Oroszország esetében az a sajátos, hogy a realizmus éppen akkor lép a 
romantika helyébe, mikor az kiteljesedése pillanatát éli, az epikai gondolkodás akkor 
váltja fel a lírait, mikor az Puskin romantikájában egyetemes szintre emelkedik.S mindez 
nagyon rövid idő alatt zajlik le, annak az intellektuális robbanásnak az eredményeként, 
amely a XIX. század húszas—negyvenes éveiben arra irányult, hogy megszüntesse a 
társadalmi fejlődésben mutatkozó fáziskülönbséget Oroszország és Európa vezető országai 
között. 

1. 

1824-től Puskin esztétikai és poétikai kérdései minduntalan a műfajok és művészi 
formák lényegét, objektivitásuk mibenlétét feszegetik, ama belső művészi logika eredetét, 
amely vastörvényként érvényesül a költői gondolkodásban. Ebben Puskin egyedül áll 
mind a romantikusokkal, mind a dekabristákkal szemben, akik a műfaj problémáját végül 
is alárendelik az aktív, közvetlen szerzői szó és gondolat tendenciozusságának, aktuális 
feladatának, politikumának, az ábrázolt harcoló felek egyike vagy másika iránti szerzői 
szimpátia kifejezésének, az „erkölcsi tanulságnak", a „hasznosság" elvének. 

ismeretes Puskinnak a Cigányok körüli viták során elhangzott kijelentése: „a költé-
szet célja - maga a költészet", melyet annyian értettek félre az orosz kritikában és 
esztétikában. Közismert továbbá Puskinnak Miként vélekedik Lobanov úr a külföldi és 
hazai szellemről, irodalomról című cikkében kifejtett gondolata is: „Az a hajdani rétorok 
által hangoztatott kicsinyes és hazug elmélet, miszerint az igényes irodalom előfeltétele és 
végcélja a haszon, magamagától semmisült meg. Mindenki ráérzett, hogy a művészet célja 
az eszmény és nem az erkölcsi tanítás." Puskin, amikor „művészetről", „szépirodalomról" 
beszél, azt tanácsolja, hogy „ne adjon a költő a publikum véleményére", hogy „ihletből, 
. . . a művészet iránti önzetlen szeretetből" írjon. 

Ezeket a gondolatokat a kritika hosszú időn keresztül annak bizonyítékául idézte, 
mintha Puskin a tiszta költészet híve lett volna, ideológiai és politikai értelemben is Gogol 
és a dekabristák ellenpólusa. Ε félreértés valójában abból fakadt, hogy e kritikusok csak a 
nemzeti irodalom — annak múltja, jövője, hagyományai és perspektívái — határain és 
fogalmain belül gondolkodtak. Puskin viszont az orosz irodalom fejlődését az egész 
európai kultúra léptékével mérte, az össz-európai esztétikai gondolat perspektíváival. 
Vajon nem ezért válik el útja végül minden irodalmi iskolától, irodalmi és politikai 
mozgalomtól, különösen amint esztétikai, s főleg művészi gondolkodásának csúcsára 
érkezik? És ugyanakkor nem emiatt válhat-e éppen ő a dekabristák zászlajává, akik 
politikai beállítottságukban jóval radikálisabbak nála, de akik szintén európai kategóriák-
ban gondolkodnak, mihelyt az ő poézisük, az átalakulás, a reformok társadalmi-politikai 
problémái kerülnek szóba? 

Puskin esztétikai összegzései csak objektív gondolkodásának megszilárdulása és 
beérése után, a Borisz Godunov, sőt túlnyomóan a harmincas évek zseniális műalkotásai-
nak megírása után kapnak többé-kevésbé kifejtett formát. De ez törvényszerűen alakult 
így, az objektív (és Puskinnál egyben realista) művész sajátos helyzetéből fakadt, mely 
lényegesen különbözött a szubjektív művészek, a dekabrista romantikusok helyzetétől. 
Puskin a nemzeti és egyetemes szintet tehát új művészi gyakorlatával érte el, miközben 
kortársaitól megkülönböztető új típusú művészi gondolkodásmódjának esztétikai és 



kritikai értelmezését egyelőre csak zseniális kritikai töredékekben, leveleiben tudta nyúj-
tani, és még nem kiforrott krit ikai esszékben. 

Ugyanakkor a dekabristák - s nemcsak a dekabrista kritikusok, hanem például 
Besztuzsev-Marlinszkij, Küchelbecker - gazdag kritikai örökséget hagytak maguk után, a 
költők és a prózaírók mint kritikusok is igen termékenyek voltak, és szívesen fejtették ki 
cikkeikben irodalmi irányzatuk és az egész európai romantika esztétikáját A dekabristák 
esztétikai gondolkodása már az össz-európai romantika szintjére emelkedett, művészi 
gyakorlatukban azonban jelentősen elmaradtak nemcsak attól, de a romantikus Puskin, 
sőt részben Zsukovszkij költői gyakorlatának hazai színvonalától is. A realista íróknak, 
különösen ha objektív művészi gondolkodásúak, általában jóval később sikerül majd az 
esztétikai értelmezés, rendszerint csak a kritikai realizmus fénykorában. 

A lényeg persze nem is az, hogy Puskin és az első realisták irányzatuk esztétikáját -
ahogy ők nevezték, az „igazi romantikáét" - csak töredékesen fogalmazták meg, anélkül, 
hogy meghatározták volna az egyetemes, illetve nemzeti irodalomhoz való esztétikai és 
történelmi viszonyukat. És nemcsak az a nóvum, hogy a kulturális örökség egészét 
igyekeztek magukévá tenni, az irodalom különböző irányzatait és korszakait beleértve, 
hanem elsősorban az, hogy a romantikától eltérően az esztétikai összegzést, általánosítást 
és programadást a realistáknál már olyan literátorok vállalják, akik időközben le-
mondanak a saját szépirodalmi gyakorlatról. Ők újítják meg az irodalomkritikai esszét, az 
„elemzéseket", „szemléket", melyeket a romantikus kritikusok, főként a dekabristák 
műveltek előszeretettel, bár nem ők honosítottak meg az orosz irodalomban. Ellentétben 
a romantikus értekezések gondolatrendszerével, melyekben többnyire maguk a roman-
tikus költők művészi gyakorlatukat megelőzően vagy éppen azt igazolandó fogalmazzák 
meg gondolkodásuk esztétikai, történelmi, filozófiai koncepcióját, itt azok a filozófiai és 
társadalmi gondolatok kapnak megfogalmazást, amelyek a realisták műveiben objekti-
válódtak, de amelyekről maguk a realista írók csak eiszórt, töredékes vázlataikban tesznek 
említést. Az új realizmus irodalomkritikusai a legújabb realista irodalom elemzésének, 
romantikával való egybevetésének tapasztalataiból kiindulva lényegében hasonló követ-
keztetésekre jutnak, mint a szépírók, akik saját közvetlen művészi gyakorlatukból 
indultak ki. Ugyanakkor azonban az önállósult irodalomkritika mintegy gazdagítja is a 
realista művészetet: megfejti a realista alkotás objektív formáiba rejtett társadalmi, etikai 
és erkölcsi tendenciákat, feltárja a művek esztétikai jelentőségét, elemzi ideológiai vonat-
kozásait, poétikai nóvumait, tehát az alkotás egészének éppen azokat a összetevőit, 
amelyek a romantikus művekben, a dekabrista költészet, poéma, dráma, illetve próza 
szubjektív formáiban még minden különösebb kritikai elemzés nélkül, közvetlenül tárul-
tak fel vagy prekoncepcióként tételeződtek e szerzők esztétikai esszéiben. A roman-
tikusok, elsősorban a dekabristák kritikusi-esszéírói tevékenysége kétségkívül felbecsül-
hetetlen jelentőségű az oroszországi realista kritika robbanásszerű fejlődésében, filozófiai, 
esztétikai, erkölcsi-etikai és szociológiai szintjének kialakulásában, többek között 
Belinszkij, Herzen, a forradalmi demokraták kritikai gondolkodásának kiérlelésében. 
Olyannyira, hogy hatása bizonyos tekintetben nem marad el a német filozófiai iskola és 
Hegel esztétikájának hatása mögött. 

Amikor a két művészi rendszert - a dekabrista romantikát és Puskin korai objektív 
realizmusát — tipológiailag szembeállítjuk, figyelembe kell vennünk, hogy Puskin tevé-
kenységében már ekkor is elvileg válik szét a művészi alkotás és a kritika (azaz a költészet 



és a kritika, az elbeszélői vagy drámai próza és az esszéisztikus kritika) — mint két teljes 
értékű, önálló szféra. 

Az objektív írásmód arra kényszeríti a művészt, hogy magában az alkotói folyamat-
ban közelítse filozófiáját és ideológiáját az „élet filozófiájához", az élet mozgásának és 
önmozgásának törvényszerűségeihez, hogy az előbbit az utóbbival kontrollálja — szemben 
a szubjektív művésszel, például a dekabrista romantikussal, akinél sosem az élet mozgása 
kontrollál, hanem művészi gyakorlatát megelőzően kialakult öntudata, ideológiája és 
filozófiája, az élet mozgásának, belső törvényeinek logikai vagy intuitív, racionális vagy 
utópisztikus konstrukciója (azaz az nem művészi tükrözéssel kontrollálja a művészi 
tükrözést, amennyiben itt is beszélhetünk egyfajta ellenőrzésről). 

Azt kell tehát feltételeznünk, hogy a szubjektív művészi gondolkodás poétikájának 
— így a romantikán belül a dekabristák poétikájának is — abban áll egyik tipológiai 
sajátossága, hogy benne ontológiailag, társadalomtörténetileg szükségszerűen együtt 
jelentkezik egyrészt egy aktív kritikai, esztétikai, sőt poétikai rendszerező tevékenység, 
másrészt a tulajdonképpeni művészi alkotás, filozófiai gondolkodás és politikai tevékeny-
ség. Csak az objektív írásmód tipológiai sajátosságai teremtik majd meg e két funkció 
szétválásának ontológiai alapját: az eljövendő realista irányzatban különül el az irodalmi 
tevékenység két önálló formára, a művészi és a kritikusi tevékenységre s azon belül meg-
felelő típusokra. 

Puskin és a dekabristák vitáját, az irodalmár Puskin és az irodalmár dekabristák éles 
elkülönülését politikai és ideológiai okokon kívül egy Európa-szerte új szellemi légkör s 
ezzel együtt a kor irodalmi tudatának változása idézte elő. Ε változásokra Puskin ugyan-
olyan érzékenyen reagált, mint a későbbiekben Balzac és Stendhal, vagy mint ahogy 
annak idején a dekabrista költők és gondolkodók tükrözték a kor követelményeit társa-
dalmi-politikai reformtörekvéseikben, a társadalom átalakítására vonatkozó elképzeléseik-
ben, minden irányú tevékenységüket jellemző pátoszukban. 

Természetesen maguk a dekabristák is fogékonyak voltak az új szellemi légkörre, 
amely Puskin művészi gondolkodásában ilyen jelentős fordulatot hozott. Ezzel magyaráz-
ható többek között, hogy bár irodalmi kérdésekben elvileg tértek el Puskintól, mégis 
egyre inkább közeledtek hozzá, sőt esztétikai és irodalmi kérdésekben gyakran elismerték 
igazát. Nem lenne azonban megalapozott ezt a közeledést olyan fordulatként felfogni, 
amely a dekabrista gondolkodásban új áramlatok, már realista törekvések kezdetét jelen-
tette volna. De kétségtelen, hogy az új szellemi légkör, mely Puskint gyökeres fordulatra 
késztette, nem kevésbé játszott közre a dekabristák alkotásmódjának és filozófiai 
eszméinek elmélyülésében — bár ismét csak szubjektív, egyoldalúbb irányban. Ugyanaz a 
szellemi légkör inspirálta tehát a valóság művészi elsajátításának mindkét módját, a 
művészi aktivitás kétféle alternatíváját: a szubjektívebbet, melynek figyelme inkább az 
aktuális szociális, politikai és ideológiai kérdésekre összpontosult, és az objektívebbet, 
mely a kor tágabb perspektívájú feladataira irányította a figyelmét, azaz egy nyíltabban és 
egy közvetettebben, rejtetten tendenciózus irodalmat. Bár a rejtett tendenciájú irodalom 
később nagyobb tehetségeket formált, a nyílt tendenciájú sem volt kisebb jelentőségű az 
orosz irodalomban, mert a romantika alkonya után már nem romantikus szubjektivitásként 
bontakozott tovább, hanem olyan realizmusként, amely továbbra is megőrizte a szub-
jektív alapelvet, a nyílt szerzői hangot, elbeszélői szubjektivitást, az ideológia-centrikus-
ságot és a műfaji átmenetiséget. 



Puskin munkásságában benne rejlett mindkét tendencia lehetősége, de a művész 
személyes sorsának alakulása úgy hozta, hogy nála objektív tendencia kerekedett felül. 
Míg a dekabrista romantikusokat a vallomásszerű szó, a tendencia közvetlen kifejezése 
jellemezte, Puskint a Cigányok című poéma megírásától, a húszas évek közepétől kezdve 
teljes mértékben a rejtett irányzatosság megteremtésére legalkalmasabb epikai kifejezés-
formák kimunkálása foglalkoztatta. A dekabristák felfokozott politikai aktivitásuk 
periódusában már elszakadtak Puskintól, és ami fontos, elmaradoztak a Puskinnal foly-
tatott ideológiai és esztétikai polémiák is. Puskin sajátos helyzetéből fakadóan esztétikai 
és publicisztikai programadás helyett egyre inkább csak művészi gondolkodásának ala-
kítása, mélyítése felé fordulhatott. Mindez meggyorsította Puskin alkotó energiájának 
valóban forradalmi kirobbanását, hisz nem köthették le azt sem az átalakulás és a jövő 
társadalmi berendezésének közvetlen tervei, sem forradalmi versproklamációk és elmél-
kedések, mint a dekabristákét. Ezért ugyanaz a drámai atmoszféra, mely a dekabristákat 
politikai aktivitásra és munkásságuk agitációs, felvilágosítói attitűdjének fölerősítésére 
sarkallja, Puskint művészi gondolkodásában készteti fordulatra, egy rejtett, objektív 
tendenciájú gondolkodásmód kidolgozására. 

2. 

A szubjektívebb és objektívebb művészi gondolkodás párhuzamos fejlődése azonban 
az elméleti megítélésben komoly nehézségeket okozott; a kritika állandóan ingadozott 
aközött, hogy a nyíltabb vagy a rejtettebb tendenciának ítélje-e oda az elsőbbséget. 
Belinszkij Gogolt és nem Puskint helyezi az új, a naturális iskola élére, s ezt a nézetet 
osztja azután Dobroljubov és Csernisevszkij is; Herzen viszont, miközben Dobroljubovot 
és Piszarevet azzal vádolja, hogy a felesleges emberekben a nemesi forradalom tipikus 
hőseit látják, s hogy túlzott figyelmet szentelnek nekik, a maga részéről még mindig a 
dekabrista nemes embertípusát helyezi előtérbe. Ugyanaz a Dobroljubov azonban, aki oly 
nagy jelentőséget tulajdonít a szubjektív vonalnak, hogy bizonyos szubjektív tendenciát 
még az objektívebb irodalomtól is számon kér — elsőként s rögtön az egész századot 
tekintve legmélyebben tudatosította az objektív tendenciájú orosz próza ideológiai, 
esztétikai és poétikai értékeit. A forradalmi demokrata kritika voltaképpen mindkét irány 
esztétikai elveit kidolgozza: Csernisevszkij inkább a szubjektívét, Dobroljubov pedig az 
objektívét. A narodnyik kritika azonban már nem lesz képes behatolni a művészi 
alkotásokban megvalósuló társadalomkritika objektivitásába. Majd csak Scsedrin veti fel 
újra az objektív és szubjektív próza viszonyának kérdését Omulevszkij regényei és 
Dosztojevszkij A félkegyelmű című regénye kapcsán, ahol éppen a narodnyik kritikával 
polemizálva a szubjektív tendenciájú prózával szemben az objektív próza társadalomkriti-
káját értékeli magasabbra. 

De a próza egyik vagy másik tendenciáját képviselő írók maguk is sokban járultak 
hozzá a két tendencia esztétikai tudatosításához. Puskin után Gogol veti fel esztétikai 
síkon az ifjúság számára készülő orosz irodalmi tankönyv vázlatában azt a kérdést, hogy 
miként függ össze a szerzői „én" nyíltabb vagy rejtettebb jelenléte az epikai elbeszélés 
természetével, illetve a műfaji sajátosságokkal. Az objektívebb tendenciát képviselő 
alkotók, Goncsarov, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Turgenyev pedig azt a dekabrista és forra-
dalmi demokrata kritikában közkedvelt esszéisztikus értekezésformát élesztik fel, melyet 



Herzen, a szubjektív tendenciájú realizmus legkimagaslóbb művésze és gondolkodója 
fejlesztett egyetemes szintre. 

A dekabrizmus, mint az orosz romantika egyik áramlata azonban nemcsak a 
romantikus irodalom és kritika fejlődését módosította, hanem a továbbiakban is, a realista 
irodalom egészén belül is éreztette hatását a szubjektívebb formák szerzői szavának 
alakulásában. A realizmusra általában is jellemző, hogy lépten-nyomon a romantika 
eredményeire támaszkodik. De az orosz irodalomban ehhez még az az öröklött politikai 
szerep is hozzájárul, melyet a dekabrista romantika a felszabadító mozgalomban magára 
vállalt. Az orosz művészi fejlődés sajátos alakulása nagyrészt ebben leli magyarázatát. 

A romantika ugyanis a továbbiakban is haladó esztétikai szerepet tölthetett be; 
néhány irodalmi irányzat továbbra is hajlandóságot mutatott arra, hogy a XIX. század 
uralkodó irányzatától, a realizmustól szubjektív irányban térjen e!. De hangsúlyoznunk 
kell, hogy ez a szubjektivitás a legtöbb esetben éppen a politikai életben való résztvállalás 
eredménye (bár a romantika erkölcskereső és erkólcsvallató vonala, melyet a szlavofilek és 
a pocsvennylkek újítottak föl nagy erővel, néhány képviselőjüknél — különösen ami 
filozófiai doktrínáikat illeti — még konzervatívabbá válik, mint a nyugat-európai roman-
tika megfelelő áramlatai). A dekabrista poétika szubjektív írásmódjával ugyanakkor azt a 
realista áramlatot is gazdagította, mely már Tolsztoj előtt, Herzen esszéiben, elbeszélései-
ben és regényeiben, Scsedrin szatíráiban és egyes tényirodalmat (ocserk) elindító alkotá-
saiban egyetemes művészi szintre emelkedett. Miközben tehát a dekabrista romantika a 
szubjektívebb típusú művészi gondolkodás egész további fejlődésére nézve meghatározó 
vo't, PusKin az objektív epikát oltotta be a felszabadító mozgalom rejtett pátoszával, a 
nagy koreszmékkel, s ily módon művészileg teremtette meg az alapot arra, hogy a 
romantikusok, köztük a dekabristák esztétikájában a szubjektív gondolkodás elveit 
jogosan támadhassa. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy az orosz irodalom XIX. századi fejlődésének 
differenciáltabb értelmezése aligha képzelhető el e két művészi gondolkodástípus figye-
lembevétele nélkül, melynek egyikét a dekabrista romantikusok, másikát az objektív 
gondolkodásra áttért és később realistává fejlődő Puskin indította el. 

Puskin és a dekabristák polémiájának lényegét azonban nem elegendő csupán a 
realista és romantikus alkotói elvek harcában keresnünk. Először is — mint láttuk —, 
Puskinnál az objektív gondolkodás kidolgozása költészetében és prózájában is megelőzi a 
realizmus uralomra jutását, másrészt az orosz realizmus egész további fejlődése azt 
mutatja, hogy a realista módszer korántsem csupán az objektívebb tendencián belül 
formálódhat tovább. Ezen felül maguk a dekabristák szubjektív — de távolról sem mindig 
monologikus — írásmódjukkal már a szerző és az ábrázolt világ sokkal bonyolultabb 
kapcsolatát kezdik kidolgozni annál, mint amit az orosz és a nyugat-európai romantika 
poétikája megelőlegezett. 

A dekabristák szubjektívebb írásmódját az jellemezte, hog a szerző jobban bízott 
saját közvetlen elemző és értékelő gondolkodásában, mint mondjuk az ábrázolt hősök 
pszichológiai önmozgásában. Ez a szerzői, közvetlen szóba vetett bizalom él tovább és 
teljesedik majd ki Herzen, Csernisevszkij, Scsedrin, sőt részben Tolsztoj regényeiben és 
elbeszéléseiben is. 

A szubjektív írásmód az orosz valóság közvetlen elemzésének, kritikájának és 
tagadásának formája voit, és azt a feladatot is magára vállalta, hogy közvetlenül hasson a 



társadalom eszméire, eszményeire, közízlésére és erkölcseire. Ε tekintetben a dekabrista 
ro ma ntikusok az e!ső európai értelemben vett gyakorlati felvilágosítok akik az írói 
felelősséget a művész-honpolgár erkölcsi-etikai felelősségére is kiterjesztették. Ezzel a 
költői magatartásukkal, írói programjukkal egyben jelentős mértékben meghatározták a 
további fejlődésre nézve is az orosz író jellegzetes típusát. Herzennek, az orosz esszéisz-
tikus gondolkodás e nagyformátumú egyéniségének köszönhető, hogy az orosz realizmus 
a prózai, de különösen az esszéisztikus szubjektív elbeszélőformák olyannyira gazdag 
skáláját teremtette meg, hogy beérte, sőt néhány vonatkozásban túl is szárnyalta az e 
téren igen fejlett nyugat-európai irodalmat is. 

Az elbeszélés nézőpontjának kérdése, különösképp egy éppen kialakuló prózában, a 
modern epikai gondolkodás kezdetein végtelen összetett probléma mind az írók számára, 
akik poétikai és művészi gondolkodásukban formálják ki azt, mind pedig azok számára, 
akik kritikusként lehetnek e művészi formálódás tanúi. A probléma abból tevődik össze, 
hogy az epikai gondolkodás egyszerre dolgozik ábrázolt aiakokkal, ábrázoló elbeszélővel 
és a valóság egy adott művészi modelljével. Az elbeszélői értékelés és a mű egészének 
valóságértékelő rendszere azonban — különösen az objektív fogantatású epikában — 
merőben eltérő szinteket jelentenek a mű esztétikai egészén belül. Megintcsak Puskin, 
Gogol, részben Lermontov és a naturális iskola nyúlnak először e kérdéskör tisztázásához. 

Nemcsak Puskin, de Lermontov és Gogol narratív építkezésében is rendkívül 
lényeges küzdelem folyik még a romantikával és az ábrázolt anyaghoz való romantikus 
szerzői-elbeszélői viszonnyal. Negyvenes években írt műveiben Herzent Turgenyevnél is 
jobban foglalkoztatja egy olyan realista közvetlen szerzői nézőpont kidolgozása, amely 
megfelel egy erősen intellektuális személyiség öntudatának esszéisztikus kifejezés-
formájául. Herzen, aki az orosz irodalomban egy személyben testesíti meg Rousseau-t, 
Diderot-t és Voltaire-t, a negyvenes években a nézőpont és a műfaj objektívvé formálá-
sára nem kevesebb erőfeszítést tett, mint Dosztojevszkij (az orosz irodalom leendő 
Shakespeare-je, Cervantese, Stendhalja). Puskin, Lermontov és Gogol nyomán Herzen 
minden eszközt ki akar kísérletezni az elbeszélői attitűd és az epikai szövet objektív 
viszonyának megteremtésére. Az ötvenes de főleg a hatvanas években az elbeszélés 
realizmusa — mint az objektiváció egyik lényeges eszköze — központi szerepet kap, és az 
orosz irodalom fejlődése számara döntő eredményeket hoz: Herzen Emlékezések és 
elmélkedések, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című művét, majd azokat a nagyregényeit, 
amelyekben - már Herzentől eltérően — a művészi gondolkodás realista objektiváló 
módszerű, közvetlenül az elbeszélő nélküli epikus szövet mozgásában realizálódnak. 

Herzen, miközben demonstratíve mindvégig a dekabristák követője maradt, esszéi-
ben (Levelek Franciaországból, A túlsó partról. Dilettantizmus a tudományban) az 
önelemzés és a világ elemzésének olyan realista, programszerűen romantika-ellenes objek-
tivációs formáit dolgozta ki, melyek a későbbiekben distancionált formában születtek újjá 
Dosztojevszkij, Tolsztoj hőseinek gondolkodásában a hősöknek abban a magasfokú intel-
lektuális képességében, hogy az elbeszélőtől függetlenül elemezzék önmagukat és a 
környező világot. Herzen esszéi nélkül, kizárólag a Korunk hőse tapasztalata alapján 
aligha lehetett volna az elbeszélői objektivációt olyan differenciálttá tenni, s objektivitását 
ugyanakkor oly magas szintre emelni, mint ahogy azt Tolsztoj és Dosztojevszkij tették. 
Igaz, Tolsztoj a herzeni poétika intellektuális szintjét túlnyomórészt az első személyű 
szerzői elbeszélés szférájában és az önéletrajzi jellegű fejlődéselemzésekberi gyümölcsöz-



teti, míg Dosztojevszkijnél a szerzői intellektus - képletesen szólva - regényeinek 
„transzcendens" szféráiban munkál, ami persze nem jelenti azt, hogy nem érhetjük tetten, 
hogy megközelíthetetlen marad az elemzés számára. Ez az elbeszélői fenomen, melyet 
Dosztojevszkijnél nem fejez ki közvetlen szerzői vagy elbeszélői szó (másodlagos 
distancia), ugyanakkor erőteljesen nyilvánul meg regényeinek esztétikumában, az 
epikus szférában az elsődleges distanciaformákban. 

3. 

Puskin objektív művészi gondolkodás felé fordulásának jelentőségét épp oly nehéz 
lenne túlbecsülni, mint regényeinek irodalmi korszakot indító hatását. Többről van itt 
szó, mint pusztán új korszaknyitásról. Puskin az orosz írók számára örök forrás. S nem is 
abban az értelemben, mint mondjuk, a német irodalomban Goethe vagy az angolok 
számára Shakespeare. Az orosz költészet fejlődésében még megtörténik ugyan, hogy egyik 
vagy másik költő Puskinnal egyfajta dialógusban, már-már polémiában alakítja ki a 
puskini objektívebb költői magatartáshoz érettebb szinten végül is visszatérő költészetét; 
de Tyutcsev és Fet sem úgy viszik tovább a puskini indítást, hogy az Puskin költészetének 
egészére vagy alaptendenciájára vonatkoznék. Egy kicsit úgy áll a dolog, hogy Puskin 
költészetének — egyben költői mondandójának és esztétikai értékeinek — általános érvé-
nyét, a Puskin diktálta magas szintet az egész XIX. század orosz költészete együttesen sem 
tudja „elérni", s ezért inkább szerencsésen kiegészíti-kiteljesíti azt, mintsem meghaladná. 

A prózaíróknál, a nagy orosz regényíróknál viszont egészen más, egyértelműen 
forrásozó-folytató ez a viszonyulás. Az orosz regény Puskinból elindulva hol partnerévé, 
egyenrangú alkotótársává válik, mint a regényíró Turgenyev vagy Goncsarov, Lermontov 
vagy a novellaíró és drámaíró Csehov, hol pedig mint például Dosztojevszkij vagy Tolsztoj 
esetében, messze meghaladja az elbeszélő s a regényíró Puskint. Ezen a tényen mit sem 
változtat, hogy éppen Dosztojevszkij és Tolsztoj hangoztatják majd a leghatározottabban 
a puskini próza, a puskini elbeszélőművészet, a puskini regénykoncepció utolérhetetlen-
ségét, forrás mivoltát a maguk művészetére nézve. Mindez még beszédesebben tanúskodik 
arról, hogy Puskin költészete korántsem csupán egy irodalmi korszakot nyit, hanem egy 
egész századra meghatározza azt az írói álapmagatartást, amelyben az orosz közéleti író min-
denkori társadalmi felelőssége nem, vagy döntően nem a publicisztikailag megnyilatkozó 
aktivitásban, inkább a művészi világalakításban jelentkezik, s a rejtezkedő tendenciában. 

Nem mintha az orosz irodalomban nem lenne jelen az a fajta írói felelősségtudat, 
amely romantikus vagy utópista, közéleti-publicisztikai vagy éppen szociográfiai vagy 
szubjektívebben megformált kritikai indulatból formál művészetet. Az orosz irodalomra 
éppen az a jellemző, hogy a kétféle törekvés egyaránt újra meg újra jelen van, föléled, 
miközben mindkettő a társadalmi felelősségből, a közéleti szenvedélyből alakít formát. 

Csakhogy Puskin inkább az előbbi, a rejtettebb közéleti szándékú irodalom művészi 
koncepciójához adott az irodalmi fejlődést meghatározó indítást, míg a másik, a közvet-
lenebbül közéleti irodalom hajtása, amely inkább Ragyiscsevtől és a dekabrista romanti-
kus irodalomtól számítja kezdetét, a felvilágosodás klasszicista, szentimentális vagy ro-
mantikus „racionalizmusát"formálja majd az új meg új körülményeknek megfelelően utó-
pista forradalmisággá, később plebejus szociografizmussá, majd forradalmi demokrata 
tendenciájú szatírává s végül narodnyik szociálpszichologizmussá. 



Puskin nyomdokain elsősorban Lermontov és Gogol, Turgenyev és Dosztojevszkij 
Goncsarov, Tolsztoj és Csehov járnak, míg a ragyiscsevi-dekabrista vonalat inkább Herzen 
és Scsedrin, Csernisevszkij és Korolenko, Uszpenszkij és a narodnyik irodalom folytatja. 
Ám Herzen, Csernisevszkij és Scsedrin is próbálkozik objektívebb tendenciájú regény-
írással, és Gogol, Dosztojevszkij és Tolsztoj sem tudják véka alá rejteni publicisztikai 
szándékaikat, s szubjektív kitérőket tesznek objektív művészi koncepciójukhoz képest. 
Elég Gogol Válogatott leveleire, Dosztojevszkij Az író naplójara és folyóirataira vagy 
Tolsztoj számos pedagógiai, kritikai-esztétikai és közéleti témájú cikkére gondolnunk. Ám 
mindhárman mégis az epikai objektivitás jegyében írnak, mindannyiszor szembe is kerül-
nek a nyílt és közvetlen publicisztikai, utópista vagy naturalista tendenciájú művészet 
képviselőivel, s e polémiában vagy dialógusban mindig is segítségül hívják Puskint. (De 
még Turgenyev és Goncsarov is jelentős esszékkel szólnak bele az ideológiai élet alakulásá-
ba, bármennyire szorosan az irodalom ügyénél marad is általában mindkét író esszéjének 
témája.) Hogy közelebb férkőzzünk az objektivitás és rejtőzködés nyitjához, kissé el kell 
időznünk annál a fordulatnál, amelyet Puskin a húszas évek közepétől kezdődően élete 
végéig hajt végre a költészetben és a prózában. 

Az Anyegin mint a verses regény fordulata és új korszak nyitása is több oldal-
ról közelíthető csak meg. Először is kritikailag. Az önkifejezés és ábrázolás differenciálat-
lansága egyrészt még megőrzi az epikum és a líra bizonyos harmóniáját, másrészt viszont az 
epikai kifejezésformákba menti át a lírai önkifejezés formáinak egész gazdagságát. Először a 
líraiság elrejtőzése, feloldása az „elvont epikai" (mesei) anyagban mint folyamat jelentke-
zik. Továbbá a líra mint azonosulási lehetőség az alakok szintjén, valamint a szituáció-
megoldás realizmusa az alakokkal történő azonosulás képtelenségét jelzi, ami egyben 
a romantikus meseszövést az objektív epika kontrollja alá helyezi,a romantikus elvárást a 
realisztikus megoldás felé tereli (Cigányok, A kapitány lánya). S végül a romantikus 
magatartásmódéi! (az alaké) elemzése ennek az ára, már mentesen a primér azonosulás, 
az alakokkal szembeni közvetlen szimpátia vagy antipátia kifejeződésétől, azaz a líraiság 
szándékától. A versforma itt a történelmi, illetve pszichológiai elvonatkoztatás, általánosí-
tás eszköze lesz: a pszichológiai logika jelentőségének túlsúlya a tudat egészéhez képest, s 
az epikus szituációé a szüzsé közvetlen romantikájával szemben. S végül az új lírai 
minőség nemcsak azáltal jön létre, hogy a lírai attitűd egyben kritikai szembenállás a 
valósaggal, hanem azért is, mert a lírai fölény és azonosulás megszűnik hiteles valóságvi-
szony lenni, ez az, ami megnöveli a versforma ábrázoló funkcióját. 

A romantikus valóságattitűd ama komplex megragadásánál fogva, ami Puskin 
első korszakában mint az önkifejezés és ábrázolás differenciálatlansága jelentkezik (Bah-
csiszeráji szökőkút, Ruszlán és Ludmilla), a versforma nyelvi érettségéből adódóan alkal-
mas lesz arra, hogy ezt a differenciálatlanságot egészében még mindig a romantikában 
maradva, - a konkretizálódó, az alakok tudatszintjére korlátozódó líraisággal, sorsuk 
ábrázolásának objektivitásával, s végül a szituáció-megoldás realizmusával mintegy belülről 
bontsa föl (Cigányok). 

A lírai azonosulás lehetetlensége azután nemcsak a realista korszak prózájában 
jelentkezik, (Belkin-elbeszélések, A kapitány lánya), de a verses forma funkcióválto-
zásában is; a romantikus modell új és új aspektusból való elemzésekor, a versforma egyre 
inkább a történelmi, illetve a pszichológiai elvonatkoztatás eszköze lesz, sa pszichológiai 
logika jelentőségének túlsúlyát jelzi a szüzsé (mese) közvetlen romantikájával szemben 



(Poltava, Kistragédiák). A Borisz Godunovban pedig a prózai és verses forma (Shakes-
peare-t követve) már mint a hősök létükhöz, egyes szituációikhoz kialakított eltérő 
attitűdje, elhatárolhatósági lehetősége értelmeződik; Borisz cár verses, stilisztikailag telí-
tett monológjai az események logikájáról leszakadt, az élet „prózájával" szemben már 
tehetetlen hőst formálnak, jellemeznek, s ugyanakkor metaforikusán Borisz történelmi 
súlyának „nyelvi" fedezetéül is szolgálnak. 

Az orosz emancipációs fejlődés sajátosságai a továbbiakban jócskán igazolják majd e 
Puskin megfigyelte összefüggéseket. Lírai hangvétel és költői attitűd s vele egyetemben a 
verses forma is ott és akkor kell Puskinnak, amikor és ahol valóság látását egyrészt 
sziporkázó irónia, másrészt lírai szimpátia jellemzi; az Anyegintől a Bronzlovas\g számos 
műre jellemző a puskini költő-elbeszélő eme kettős viszonya. 

Tulajdonképpen lírai és epikai objektivációs formák fonódnak itt szorosan össze, 
csakhogy — szemben a romantikus korszak poémáinak döntően lírai objektivációs attitűd-
jével — az epikai objektiváció érzékelhető túlsúlyával. 

Ez a lírai objektivációs attitűd a realista korszakban annyiban üt el a korai költészet 
és a poémák korszakának objektivációjától, hogy az együttérzés, az azonosulni készség 
olyan költői tárgyra vetítődik, amely hús-vér valóságból vétetett maga is, megszépítés és 
túlfűtöttség nélkül is szép, emberi, felemelő, követhető. Talán Tatyána lehetne itt 
példa, hiszen Tatyána alakjában is inkább a kort tetőző vagy éppen meghaladó emberi 
attitűd, humanizálódási lehetőség az, ami megkapó. 

Az orosz írók nemcsak Puskin indításából, de az orosz létből is merítenek. Éppen azért 
meríthetnek újra meg újra ebből a forrásból, mert a körülmények ezt az újrahumanizáló-
dást ismételten kiváltják, kitermelik, előhívják. Herzen, Turgenyev vagy Goncsarovalakjai, 
Tolsztoj és Dosztojevszkij női „főhősei", Csehov női szereplői mind tanúskodnak erről az 
indíttatásról s egyben arról, hogy a Puskin megfigyelte jelenség új meg új színben — más és 
más valóságra látást rejtve az emancipációs folyamat, az emberiesülés drámai folyamata 
mögött — újra meg újra jellegzetessége az orosz valóságnak, az orosz életnek. Az indoklás, 
amely ehhez a magatartáshoz megannyiszor kapcsolódik, ugyan nem oly lényeges és 
perdöntő Puskinnál, mint utódainál, az orosz regény kiteljesítő inéi. Tatjána is ál-magyará-
zattal, a hűséggel indokolja tartózkodását Anyeginnel történt utolsó találkozásakor, s a 
túl fűtött turgenyevi hősnők azonnali döntést követelnek a tett hirtelen ittlététől megin-
gott partnerükkel szemben. De Tatjána is és a turgenyevi—tolsztoji—goncsarovi nőalakok 
is mélyen igazra törők, valami teljesebb emberi tartást, magatartásmodellt követelnek. S 
közülük is talán éppen az érett Tatjána a legkevésbé túl fűtöt t , az ő ítéletét maradékta-
lanul igaznak is érezzük. Ez és hasonló költői gondolatsorok indokolják a költői formá-
nak, a személyes elbeszélő attitűdnek puskini vállalását, ama „ördögi különbség" követke-
zetes végigvitelét, amely a prózai regény és a verses regény között valóban fennáll 
általában is. Turgenyev stílusának és hangvételének a puskinival egy sor vonatkozásban 
nagyon is rokon líraisága is alighanem Turgenyevnek hősnői iránt táplált rokonszenvéből 
együttérzéséből, sőt gyakran együttgondolkodásából forrásozik. Turgenyev nemcsak 
költőként indult: élete utolsó korszakában megteremti ennek az attitűdnek adekvát for-
máját majd a Költemények prózában darabjaiban. Persze hangsúlyozottan „prózában", 
mint ahogy a regények sem lehetnek már versben írottak: nemcsak azért, mert az irodalom 
nem ismétel — akár az élet sem — epigonizmus nélkül, és Turgenyev nagyformátumú írói 



tehetség, művészi alkat; de azért sem, mert Turgenyevből a lírai közelséget ellensúlyozó 
puskini humor, irónia jócskán hiányzik. 

Hasonló eredményre jutnánk, ha a Kistragédiákat vagy a Bronzlovasx elemeznénk 
eme kettős - epikai és lírai - objektivációs att i tűd létrejöttének szükségét indokolandó. 
Csak, míg Puskin Tatjána alakjában a realista emberi tartást, emberi attitűd kialakulásá-
nak történetét objektiválja, addig például a Bronzlovasban a történelem formálásának 
realitását s a vele szemben ugyancsak realitásként jelentkező lázadó attitűdöt. A további-
akban majd egyre mélyebb lesz az írói gondolatsor s a költői forma ugyancsak kettős 
attitűdjének bonyolult világa. Puskin Bronzlovasa és Postamestere nyomán egymás után 
születnek az orosz novella remekei, Gogol, Dosztojevszkij és Scsedrin lázadó és megtor-
panó kisemberei, mígnem Csehov művészetében már központi témává a megtorpanás 
formálódik. Puskin valóságfelmérése jóval józanabb utódainál, talán Dosztojevszkij az, aki 
még vetekszik vele, de nála mindezt a józanságot, ahogy a lírai közelférkőzését is, már át-
meg átfűti a történelemalakítás elementáris igénye és az aktív történelemalakítás lehetet-
lenségének könyörtelen bevallása az adott állapotok szubjektív és objektív feltételei 
között, miközben a kiút megtalálását a történelmi lét lényegének tartja. A puskini allegória 
majd történelemábrázolássá izmosodik Tolsztojnál — igaz, megint csak nem a puskini művé-
szet segítsége nélkül: A kapitany lánya és a Dubrovszkij segít majd oldozni ezt az allegori-
kus gondolkodást, a szótlan lázaoóból pedig önfeltárulkozó Popriscsin lesz — Gogolnál; 
fecsegő Gyevuskin, dadogva is önmagát eláruló Goljadkin, vallomáséhes pincelakó, ideolo-
gizáló Raszkolnyikov és filozofáló Iván — Dosztojevszkijnél; rezignált plebejus entellek-
tüel — Scsedrinnél és végül, az élettől megrettent, a cselekvésről leszokott vagy a létbe 
lagymatagon beletörődött figura — Csehovnál. Közben, érthetően, az írói att itűd is egyre 
mélyebben húzódik az epikus elbeszélő szférákba, jelezve egyben az orosz próza egészé-
nek is tendenciáját: a mű belső formájának és teleologikus struktúrájának egyre mesteribb 
objektív formálását, az írói att i tűd egyre mélyebb epikus szférákba való rejtőzését. 

Nem véletlenül alakul ki majd a forradalmi irányultságú kritikában a Puskin vagy 
Gogol dilemma, s nem véletlenül dől el úgy a kérdés, hogy a választás Gogolra esik. Már 
Puskinnál sem csak a politikai légkör diktálta a rejtezkedést, nem ez tette indokolttá, 
hanem elsősorban a társadalmi haladás kérdésének újragondolása: az orosz lázadás, a 
forradalom és a nemzeti fejlődésviszonyok, a szubjektív és objektív feltételek shakes-
peare-i módszerrel végrehajtott elemzése. A dezillúziós mozzanat ezért jócskán sajátja 
ennek a puskini módszernek. Puskin ugyanis a távolságtartó epikus objektivitást még 
elmélyíti a regény és dráma objektívebb műfaji szemléletével; sosem választ magának 
szatírai tárgyat, olyat, melyben a távolságtartást már a szubjektív hangvétel és elbeszélői 
stilizálás egyensúlyozhatná, mint Gogolnál, pontosabban szűkíthetné, de tendenciájában 
élezettebbé tenné. Akár objektív szemlélet, akár irónia munkál is a puskini kritikai 
valóságattitűd külszínén, ez a külszín mindig az elbeszélőileg intim közelben tartott 
szereplő személynek szól: csekély igazolásként, amely mögött ott tátong a Puskin ábrázol-
ta történelmi valóság szociális, nemzeti, etikai és politikai il lúzióktól megfosztott „kegyet-
lensége". A puskini elutasítás, az egyént és annak szellemi arculatát bíráló, magatartásmo-
delljét epizáló költői forma mindig túlmutat az alakok erkölcsrajzi megítélhetőségén, 
ményebbre ás: a társadalom formációs viszonyait feszegeti, a személyes emberi tar-
tás, a cselekvés és a benne fölsejlő, az általa kirajzolódó társadalmi sors szemszögéből 
közelít. 



Gogol és Puskin e vonatkozásban valójában ellentétes talentumok: Puskin jóval 
többet rak a történelem vállára, mint az emberére. Nem mintha felmentené bármelyik 
alakját is a tett, a cselekvés személyes, belső vonatkozásaitól: Anyegin, Germán, Salieri, 
Don Jüan, Aleko, Dubrovszkij és rnég sokan a puskini művek világából a bizonyíték, hogy 
Puskin nemcsak tisztában van az emberi értékek szerepével a cselekvésben, a történelem-
formálásban, de egy századra előre is jelzi számos művével a kor alapkérdését s a lehet-
séges etikai válaszokat reá. Csak még idegen tőle a szigorúság, vagy talán igazabban 
fejezzük ki magunkat, ha azt mondjuk: az az illúziós szigorúság, amely már Gogolnak is 
sajátsága, de még inkább jellemzője lesz Tolsztojnak és részben Dosztojevszkijnek is. 

Hasztalan lenne ebben a vonatkozásban bármiféle közösséget keresni a dekab-
risták és Puskin között. A kétféle gondolkodás — a dekabrista és a puskini — talán ezen a 
ponton vált el leginkább. Ennek kezdetét már a romantikus attitűddel folytatott 1824-es 
puskini polémia érzékelhetően jelezte. Puskin az emberi sorsban inkább a társadalmi 
formációs mozgás konkrét történelmi elemzőkészségét hagyja örökül az orosz íróknak: a 
dekabristák inkább a személyes aktivitást hordozó művészetre és valóságviszonyra adnak 
örök példát. 

Ennek a szétválásnak viszont az egész orosz XIX. századi fejlődésre nézve 
olyan kihatása lett, hogy bátran beszélhetünk egy újfajta objektív és szubjektív szemlélet 
különfutásáról. 

4. 

Bár az orosz regény a tizennyolcadik századtól serénykedik abban, hogy az európai 
próza epikai formáit, többek között az európai regény prózai formáit is meghonosítsa, — 
Puskin mégsem ezt a hazai tradíciót folytatja. De még csak nem is a legmodernebb angol, 
német vagy francia regényt akarja átültetni, holott ismeretei az európai új regényről 
mindezt lehetővé tették volna; a próza és a költészet különbségeit feszegető gondolatai is 
ez ötlet felmerüléséről tanúskodnak. Mégis Puskin döntése, az tehát, hogy saját költői 
gyakorlatában a már európai magaslatra emelt orosz poétikai kultúra szintjéről indulva 
teremtsen modern orosz epikai gondolkodásformát, drámát vagy regényt, s hogy ehhez, 
mint megteremtett epikai gondolkodásformához csak később alakítson majd prózai elbe-
szélői nyelvet — nem véletlen, sőt törvényszerű volt. Hiszen a regényi gondolkodás 
fejlődésében megelőzi a próza poétikailag érett formáinak létrejöttét, s ezért Puskin a már 
klasszikussá csiszolt vers poétikai lehetőségei között kényszerül realista regényt, drámát és 
poémát (utóbbiakat is regényes cselekménnyel) formálni. 

Az Anyegin már „objektív" regény, ám poétikai vonatkozásban még „ördögi 
különbséget" mutat a prózai regényhez képest. A regény sokszólamúsága, a pszichológiai 
típusok, azok szociális és intellektuális különbsége, szólamaik eltérő funkciója egy realista 
igényű prózai regényben olyan dialógusokat és monológokat feltételezett volna — s mi 
ennél is fontosabb —, olyan kompozíciót illetve elbeszélőt és elbeszélői struktúrát igényelt 
volna, amellyel majd csak a harmincas évek alkotásaiban, a Belkin elbeszélések, A 
kapitány lánya, s a Dubrovszkij prózája poétikai érettségének fokán találkozhatunk. Az 
orosz irodalomban a realista próza poétikája, nyelve, stílusa majd a harmincas-negyvenes 
években csiszolódik, művelődik ki, ugyanakkor az epikus objektivitás regényi erőterének 
realisztikus formálása már a húszas évek közepétől elképzelhetetlen — s ennek oka éppen 
a költői epika megugrása — a megformáltságnak hasonlóan magas szintje nélkül. 



Az a körülmény, hogy az objektív szemlélet Puskin fejlődésében megelőzi a prózai 
formák poétikájának fejlődését, nem kisrészt abban leli magyarázatát, hogy a puskini 
polémia a romantikusokkal éppen ebben a drámaian sűrűsödő 1824-25-ös év politikai 
légköréoen nem találhatott a maga számára episztoláris vagy publicisztikai formát, illetve 
azzal már nem elégedhetett meg. Igy egyrészt a romantikus próza - mint fejlődési stádium 
lehetősége — kimarad, másrészt a realista epika — bár költői marad —, objektívebb lesz. 

A verses epika azonban nem meríti ki lehetőségeit ebben a költészetben akkor sem, 
mikor az orosz próza megszületése szempontjából oly fontos művek - a Belkin elbeszé-
lések, a Dubrovszkij és A kapitány lánya - már visszafordíthatatlanul a próza győzelmét 
jelzik;mert van valami nagyon is közös mindabban, ami Puskin prózai és költői epikájának 
témavilágát, prózai szerkezetét, elbeszélői vagy drámai építkezését jellemzi, alakítja. És ez 
a közösség elsősorban nem is forma eredetű. Sokkal inkább ered abból a politikai és 
ideológiai aktivitásból, amely a puskini gondolkodást a negyedszázad-fordulót megelőzően 
jellemezte, majd pedig a dekabrista felkelés tanulságainak levonásából, abból, hogy Puskin 
ezt a fordulatot ekkor már az európai történelmi fordulatokhoz, a francia forradalomhoz, 
majd a júliusi eseményekhez mérte. 

Puskin gondolatsora egyre mélyebben, más és más oldalról közelíti meg a kor nagy 
problémáját: a formációs váltás realitásának kérdését a nemzeti nemesi és nem polgári 
feltételek között. Borisz Godunov című drámája erről az oldalról közelítve is történelmi 
tragédia marad ugyan, csakhogy érthetővé válik Otrepjev szerepeltetésének súlya, az 
egyén történelemformálásának határait feszegető kaland regényes ötlete (s erre Borisz 
Godunov „kalandja" is mélységesen rímel, mint ahogy Pimen szavai vagy Marina kétke-
dései is Otrepjev történelmi szerepre való alkalmasságát illetően). 

5. 

Puskin költészetében a déli poémáktól az Anyeginig és a Borisz Godunov\g egy 
hosszú folyamat bonyolult poétikai metamorfózisaként érzékelhető a szubjektív gondol-
kodásból az objektívbe való átmenet. Eközben nemcsak a régi formák alakulnak át, de 
műfaji szempontból újak is születnek, s az elbeszélés fenomenje is gyökeres változást 
mutat. Időzzünk el kissé elemzőbben ennek a változásnak nyomon követhető összefüggé-
seinél! Látni fogjuk, hogy a három eltérő zsánerű mű — a Cigányok, az Anyegin és a 
Borisz Godunov valójában már egy úton halad, s azok a különbségek, amelyek nagyon is 
szembeötlőek közöttük, inkább az eltérő költői feladatok tartalmában keresendők. 

A Cigányokban a romantikus poémát, annak szubjektív műfaji koncepcióját úgy 
robbantja fel, hogy közben megmarad a romantikus poéma keretei között. De először is a 
poémikus dráma felé közelíti a művet: egyszerre őrzi meg a főhős társadalombírálatának 
igazát, romantikus hőfokát, és ugyanakkor a „természeti ember" felől magát ezt a 
romantikus hőst is kritika alá vonja. Eltúlozva a dolgot azt mondhatnánk: a szócső 
szerepet előbb Alekónak osztja ki, aztán pedig az öreg cigánynak. 

Az ötlet alapja az, hogy mindkét esetben a társadalmat éri a bírálat: előbb perszoni-
fikálatlanul: a romantikus poétika felől, majd azután a romantikus poéma poétikájával 
teljesen ellentétesen a romantikus hős önbíráló szkepszise helyett kívülről jövő objektív 
bírálatban részesül a hős: és éppen eszménye megtestesítőinek szájából hangzik el a 
bírálat. 



Vajon nem ugyanilyen bírálatban akarja-e részesíteni Puskin Anyegin\é\, amikor — 
végül is kéziratban maradt - híres és oly sokat vitatott nyolcadik — dekabrista — fejezetét 
szándékszik megírni? Mindenesetre az a bíráló attitűd, amely Tatyána részéről Anyegin-
nel szemben kifejeződik, nagyonis erre enged következtetni. Csakhogy a realista és 
objektív regény „kö l tő i " verses formája erre aligha adhatott lehetőséget. Holott nem maga 
az ábrázolás képezhetett Puskin számára nehézséget, hanem a költő-elbeszélő szubjektív 
viszonyának miként alakítása-kifejezése-objektivációja. 

A költő-elbeszélő attitűdje a verses regényben ugyanis végig egyértelmű, s az epikus 
jellegű történések-epizódok — bármennyire csak leíróként „szerepjátsszon" benne a 
költő-elbeszélő — mindig az attitűddel is egyezően zárulnak. Az öreg Cigánnyal egyetértve 
szabadon bírálhatta Puskin Alekó eszményeinek ellentmondásait, kimondva róluk, hogy 
ugyanabból a rosszból vétetettek maguk is, mint amely ellen lázadt és jogosan lázadt. Magára 
vállalhatta a cigánytábor Alekó egoizmusával szemben kialakított elutasító magatartását 
is, de ezt nem tehette volna meg anélkül, hogy az elbeszélői álláspontot is az epikai szövet 
mögé ne rejtse. Ez viszont a mű egész poétikai koncepcióját, lírai—elbeszélői—epikai 
egységét bontotta volna meg. Puskin a húszasévek közepén semmiképpen nem közelíthette 
nézőpontját a dekabristákéhoz. Tatyána felé viszont lírai lehetett ez a költői viszony. 
Ugyanakkor Tatyána szellemi fejlődésének önmozgása reálisan és objektíven is elvezethető 
volt egy hasonló — az erkölcsi világ szféráiban létrejövő, ám végeredményében mégis hason-
ló — Anyegin-bírálathoz. Anélkül, hogy — az objektív és realista regény koncepciójának 
megfelelően — Tatyánának egyetlen pillanatra is az írói szócső szerepét kellett volna 
elvállalnia, betöltenie. 

Persze már a Cigányok esetében is csak feltételes módban beszélhetünk „szócső" 
szerepről. A cselekvés-történés ugyanis már itt is olyan mély külső és belső indoklásra 
támaszkodik — Alekó egoizmusának kikerülhetetlen önleleplező gesztusa ugyanúgy, mint 
az öreg Cigánynak a cigánytábor belső viszonyait megőrző bölcs ítélete fölötte —, 
hogy minden túlzás nélkül állíthatjuk: Puskin a romantikusokkal folytatott vitájának arra 
a tételére is pontot tesz, amely általában a szubjektív epikai koncepcióval szemben, a 
szócső szerep epikai közegben való alkalmazhatóságának poétikai jogosultságát vitatta. 
Puskin már nem „egy karaktert" — önmagát —, hanem egy sor belső és külső mozgásában 
determinált karaktert köt össze egy tipikusan romantikus szituációban, hogy aztán magát 
a szituációt már ne romantikusan, hanem realistán oldja meg. 

Romantikus vitapartnerei azonnal (s a dekabristák is) megérezték ennek polémikus 
élét. Sőt egyenesen paródiát olvastak ki a Cigányokból. Hiszen — mondták — Puskin a 
romantikus hőssel vásári medvét vezettet végig egy cigánytáborban. Ám érzéketlenek 
maradtak a puskini determinizmus optimista történelemszemléletéből fakadó forradalmi 
alapmondandója iránt. Pedig nyilvánvalóan Puskinnak a romantikusok és a romantika 
eszme- és eszményrendszerével szemben van kifogása: eszményrendszerüket tartja végig-
gondolatlannak, irracionálisnak. Nem bíráló attitűdjük ellen szándékozik tehát ágálni, 
csupán nem tartja elég mélynek azt. 

A romantikus szabadságeszménynek ez a fajta „próbája" nemcsak a romantikus 
hős, de a romantikus poéma koncepcióját is tűz alá veszi, mégpedig elsősorban belülről, a 
műfaji gondolkodás építkezése felől. Tolsztoj majd a Kozákokban ugyanígy indítja el a 
patriarchális eszményrendszer művészi bírálatát. Igaz, ez nála elhúzódik aztán egy egész 
félévszázados alkotó életre; Olenyin „hasonmásai" Piertől Nyehljudovig ennek a megol-



datlan problémának újabb és újabb állomásánál időznek el, hol egy epizód, hol egy teljes 
„félregény" erejéig (mint például Levin). De jellemzően Tolsztoj ugyanazon az úton 
halad, mint Puskin; a szubjektív attitűd objektívvé fordítása útján. Igaz Tolsztoj már nem 
annyira irodalmi vitapartnereivel polemizál, mint Puskin művészileg, hanem saját illúziói 
ellen fordítja a módszert, önmagával is vitázik. Eközben a társadalombírálatot az alakok 
pszichológiai logikájában és dialektikájában nem kevésbé, mint a történés-cselekvés re-
gényi hovafordulásában egyre átfogóbb totalitásban teljesíti ki - még a puskini műhöz 
képest is. 

Az az esztétikai és poétikai értelemben is polémikus építkezés, amelyet Puskin a 
Cigányok kai fölfedezett, mind módszerében, mind témaválasztásában igen termékenynek 
bizonyult annak ábrázolására, hogy az utópiába hajló, romantikus társadalomkritikai 
attitűd mintegy önmaga vesztét okozza. Az Anyeginben ez a bírálat már egy magasabb 
szférában — a költészet világában - élő hős felé irányul, s az Anyegin kettős poétikai 
rendszerének megfelelően: egyszerre objektíven és szubjektíven, párhuzamosan és egymás 
mellett haladhat. Az Anyeginnek a Cigányokió\ eltérő volta s érettebb kérdésfölvetése -
mint ahogy a verses regény írásának több, mint egy fél évtizedig való elnyújtása is — azért 
lehetséges, mert (a Cigányokban még megőrzött azonosuló-távolságtartó attitűdjével 
szemben) itt Puskin az objektív attitűdöt a külső és belső történet kifejtésére tartja fenn, 
a szubjektív att i tűdöt pedig csaknem maradéktalanul lírai objektivációs formába emeli át. 
Ezzel teljes lírai nyíltsággal vállalja az azonosulás vagy távolságtartás elbeszélői funkcióját. 
A műfaji gondolkodás fogságából emígyen kiszabadított líraiság,szubjektivitás most már 
az elbeszélői szférában szabadon játszhat az azonosulás vagy távolságtartás megannyi 
húrján. Hiszen önállósult, függetlenült a hős és a hősök valóságattitűdjétői, s kifejezheti a 
maga viszonyát a világhoz — mind az ábrázolt, mind az ábrázoláson kívülrekedt világ-
hoz is. 

6. 

Ennek a poétikai reformnak a jelentőségét nehéz volna túlbecsülni. Az orosz realista 
elbeszélés előtt nem is ablakot, hanem kapukat tárt ki Puskin a világirodalmiság felé. És 
az orosz írók nem mulasztják majd el, hogy bemenjenek ezeken a kapukon, az elbeszélő-
művészet újabb és újabb meglepetéseivel kápráztatva el a művelt európai olvasót és 
nyugati írót egyaránt. De ismét hangsúlyoznunk kell, hogy ezt a poétikai fordulatot, a 
romantikus poéma felbontását, a romantikus ideál megtestesítőjének váratlanul önnön 
eszméi ellen fordítását, a Cigányok költői gondolatát azáltal fedezi fel Puskin, hogy ebben 
a feszült két-három esztendőben — amelyben beért és lejátszódott a dekabristák drámája 
- az emberi cselekvés emberi sorsba fordulásának társadalomtörténeti, társadalmi formá-
ciós okaira tapint rá. Ezzel azonban adva volt Puskin számára a történelmi tragédia 
megfejtéséhez vezető út is. 

A Borisz Godunovban — majdnem egy időben az Anyegin első harmadának megírá-
sával (a harnradik és ötödik fejezet írása közben kezdte el a dráma írását) - ezt az utat 
Puskin következetesen végig is járja. De most már nem a romantikával polemizálva. 
Inkább a klasszicista és a romantikus dráma együttesének poétikájával fordítja szembe a 
maga - immár deklaráltan is shakespeare-i - objektív gondolkodását és most már realista 
módszerét. Itt már objektív cselekményszövés és realista önmozgás elválaszthatatlanul 



egybefonódik. Puskin egy történelmi korszakforduló feltételei között méri fel az emberi 
vállalkozás, cselekvés és sors összefüggéseit, az egyéniség társadalomformáló aktivitását. 

A romantikus dráma elleni folytatott polémia itt már nem elegendő hajtóerő, hogy 
belőle kicsírázzék — pláne kivirágozzék — a realista, objektív koncepciójú dráma. A Pikk 
dámában s а Кistragédiákban ugyanilyen problémát jelző belső gondolatsor is felsejlik, 
hiszen megannyiszor a valóság önmozgásának tempójával és intenzitásával szemben túlhaj-
tott emberi aktivitás, a valóságformálás rossz végtelenségű akaromsága lesz a tragédia 
forrása. Mint ahogy Borisz Godunov sem mentes a hasonló tendenciájú romantikus 
cselekvéskultusz rejtett puskini bírálatától. Borisz cár is bizonyos fokig a történelmi 
valóság egyébként más irányú mozgástendenciájával szemben kényszeríti ki akaratát. De 
Grisa Otrepjev is kierőszakolja a maga történelmi szerepét. Puskinnak persze a kétféle 
akarat megrajzolása nem annyira a hasonlóság, mint inkább a kettő különbsége miatt 
fontos: Otrepjev akarnoksága minden rátermettsége ellenére is kalandorságot eredményez,s 
a siker sem egyéb, mint — modern szóval élve — a „manipulálhatóság" állapota. Otrepjev 
úgy tör fel, hogy sem reális történelmi eszményt nem hoz magával, sem reális történelmi 
erők küldetését nem érezheti maga mögött. S ez elkerülhetetlenül produkálja feltörekvé-
sének fázisaiban a retrográd cselekvéskényszer szituációit. Míg végül is az oligarchák 
hálójába kerül, amely Otrepjev „tragédiátlan" tragédiájának is előrevetíti árnyékát. Borisz 
történelemformáló akarata viszont a történelmi erőviszonyok viszonylagos megváltoztat-
hatóságának buktatójába ütközik. Ez már igazi tragédia:ha úgy tetszik, a „ fe lü l rő l " jött 
történelemformáló akarat tragikuma, mint ahogy Péteré, a felvilágosítóé és a dekabristáké 
is. Puskin azért tud itt regényes kalandot és pszichológiai drámát műfaji szempontból 
regénytragédiába, shakespeare-i királydrámába ötvözni. Mégis, ismételjük, ez a költői 
gondolatsor korántsem csak a romantikus életfelfogás és műfelfogás ellen hadakozva 
alakul ki. Puskin számára felvilágosodás és klasszicizmus, szociális szentimentalizmus és 
romantika egy típusú gondolatrendszert képeznek: történelmietlen valóságszemléletet, 
történelemfölötti — racionális vagy racionalizmusellenes — eszme- és eszményrendszert; 
utópisztikus társadalombírálatot s a perspektívákat illetően pesszimisztikus hőskultuszt, 
irreális tettkultuszt. Otrepjev történetében — mint majd Germánéban is lesz a Pikk 
dámában — van valami közeli ahhoz a gondolatsorhoz, amit majd oly nagy érdeklődéssel 
olvas Puskin a harmincas évek elején, néhány esztendővel a Borisz Godunov megalkotása 
után kortársainál is — Balzacnál és Stendhalnál. 

Természetesen mindez kihathatott az Anyegin további fejezeteire is — a verses 
regény egészében véve így kevesebb is, több is a történelmi drámánál. Puskin magát a 
regényt is úgy határozza meg, mint amely „történelmi korszakot kitalált történetben bont 
k i" , s a történelmi korszakhoz való realista hűség az, amely oly közel hozza a kétféle 
műfajt. A Kistragédiák is ilyen „kisregények", s a Bronzlovas is ilyen „k i ta lá l t " történelmi 
„tragédiaregény". 

A puskini történelmi dráma persze nemcsak a regényben és a későbbi puskini 
regényekben rezonál tovább, ott munkál majd а К istragéd iákban is hol a romantika, hol a 
felvilágosodás eszme- és eszményrendszerét bírálandó; a Borisz és Grisa közötti különbség, 
a kétféle „tett-alkotás", „cselekvés"-felfogás puskini ítélete ott bujkál a Mozart és 
Sa/ieriben is. Mozart sem csupán a romantikus alkotótípus példája; ellenkezőleg: a 
valóságra odafigyelni tudó objektív művészé. A művészetet valóságosan, alkotóan felfogó 
talentumé, szemben a művészetet racionalistán és szubjektíven s az alkotást romantiku-



san, a valóságformálást aktivistán koncepciókba kényszerítő Salieri típusával. Salieri a 
dolgok ellenére, a törvényszerűségeket nem ismerve formálni akaró „cselekvő" ember 
típusát testesíti meg. Salieri és Mozart így lesznek a shakespeare-it követő puskini 
emberkoncepció — a moliére-i típusok poétikáját meghaladó „ellentmondásosan teijes" 
az egyetemes emberi létre kitekintő, „kora embere" mintájára formált alakok - , mint 
egyébként a Kistragédiák mindegyik alakja. A romantikusok türelmetlensége éppúgy ob-
jektiválódik Salieri figurájában, mint a felvilágosítókra jellemző, a bűnt is hőstetté avató 
megváltó pátosz vagy a klasszicisták szűklátókörű racionalizmusa és a klasszikakultusz. 

S Mozart szócső lenne? Amennyiben semmit nem tehet, csak eredendően alkotói 
magatartásával nyithat kaput a jövő embere felé - igen. Mozart nem nézeteivel, nem 
politikai cselekvésével, hanem új költői magatartásával, korszakváltó költői gondolatrend-
szerével és költői formarendszerével válik megfejthetetlenné és elviselhetetlenné Salieri és 
kortársai számára, erjesztőjévé s felszabadítójává elkövetkező századok zenei gondolkodá-
sának. S mint Tatyána, Mozart is líraian közel kerül Puskinhoz; mögötte az író másként 
rejtőzködik — líraian, irónia nélkül. Nemcsak saját sorsát, az objektív költő „dekabrizmu-
sának" elkerülhetetlen bűnhődését sejti meg általa, de költészetének és gondolkodásának 
századokat túlélő erejét is pontosan jósolja meg. 

7. 

Puskin számára a romantikus dráma és poéma azáltal válik problematikussá, hogy az 
epikus műfajt szubjektívvé szűkíti, Iirizálja. Minden lépésével — amit már a kortárs kritika 
is realizmusként konstatál — az epikai objektív viszony helyreállításának, pontosabban 
kiművelésének feladatát vállalja magára. Jellemző, hogy 1823—24-ben az anyegini „verses 
regény" műfaji megjelölése mellett lépten-nyomon előfordul a „poéma", sőt a „roman-
tikus poéma" kifejezés, s a fejezeteket is „énekeknek" nevezi Puskin. Sőt, az első 
fejezetben, mint ismeretes, kettős elbeszélői szerepet is fenntart a maga számára: az 
elbeszélő kortársét, aki Anyegin barátja, s az elbeszélő-író-regényíró költőét, aki — mint 
láttuk — objektív, ironikus viszonyt alakít ki ábrázolt hőseinek magatartásával, törekvé-
seivel szemben, s már-már szatírai viszonyt a környezet- és társadalomrajzban. A kortárs 
romantikus kritika éppen ezzel a mozzanattal áll szemben értetlenül: miért kellene a 
társadalomkritikai szerepet kivenni a központi hős kezéből, miért kell az író kritikai 
attitűdjének ez a megkettőződése, „rejtőzködése"? Besztuzsev és Rilejev elsőként kérik 
számon Puskintól a lírai regény szabályait. Puskin számára viszont egyre inkább az 
objektív epikai regény jelenti a regényt, s csak később tudatosul a kérdés másik oldala — 
hogy ez az objektív regény az adott esetben realista regény is lesz. Majd 1830-ban, az 
Anyegin befejezése után Puskin meg is alkotja a maga számára a regény fogalmát, s ez a 
meghatározása nem különbözik attól, amit majd Lermontovnál és Balzacnál olvashatunk: 
„a regény - írja Puskin egyik levelében — történelmi korszakot bont ki kitalált elbeszélés-
ben". A „történelmi korszak" kifejezés Puskin szótárában többszörösen is elvi jelentő-
ségű. Amikor a kortárs kritika először támadja a puskini Anyegin·koncepciót, az író és a 
központi alak viszonyának kérdését veti fel, és nem csupán a romantikus konvenciókból 
kiindulva. Puskintól a romantikusan értelmezett társadalmi elkötelezettséget kérték szá-
mon, azt a didaktikus funkciót, amelyet ha a költő elvitat főhősétől, mint első személyű 
elbeszélő nem tud majd művészien megvalósítani - vélték a romantikusok. Holott éppen 



a költői hivatás társadalmi funkciójáról vallott felfogás tekintetében áll be Puskinnál 
egy valóban az egész további orosz irodalmi fejlődést meghatározó fordulat. 

Mindez szoros kapcsolatban állt azzal a puskini váltással, hogy ekkor már Shakes-
peare ember- és műkoncepcióján keresztül szembefordul Byronnal és a francia klassziciz-
mus szellemével. 

A Shakespeare-hatás Puskin fejlődésében 1824-ben, az Anyegin első négy fejezeté-
nek írása közben váltja föl a byronit s válik meghatározóvá, s miután már az első orosz 
realista regény megteremtésében is szerepe van, valamival később beérleli a „népi dráma", 
a „történelmi tragédia" gondolatát is. A Shakespeare-hatást ugyan a Borisz Godunov 
létrejöttével szokás kapcsolatba hozni, s ez annyiban indokolt is, hogy Puskin 1824- és 
25-ben, tehát az Anyegin negyedik fejezetének megírása idején alkotja meg drámáját is. 
Mégis, a mű szemléleti alapja — amely természetesen a mű elgondolása és az alkotási 
folyamat során alakult ki — közös: az emberi természet társadalmi determináltsága, s 
ennek következtében az emberi viszonyok, a történelmi folyamatok alakulásának szociális 
és pszichológiai mechanizmusa és dialektikája. 

Shakespeare előtérbe állításával a dekabrista forradalmi romantika felvilágosítói 
irodalomfelfogása s a byroni regény ironikus attitűdje egyszerre számolódik fel; az 
egoizmus és a szabadságvágy byroni egysége, az ellentétes szenvedélyek elve már a 
Kaukázusi fogolyban, de különösen a Cigányokban végképp fölborul, sa hős drámájának 
forrásává válik — tehát a szerzői szintről az alakok szintjére kerül. Az Anyeginben Puskin 
már olyan — a szenvedélyeket próbára tevő — tér- és időstruktúrát teremt, amely 
látszólag kizár minden drámaiságot, elszürkíti az alakokat, eseményeket, — valójában 
azonban konkrét „történelmi korszakot" tesz elemezhetővé, s ezzel éppen a valóságos 
emberi drámákra, azok történelmi szituációban rejlő gyökereire tud rámutatni. 

Elsősorban azért volt aktuális ez az írói attitűdben lezajló folyamat, mert miközben 
az Anyegin íródik a dekabrista felkelés beérik és tragédiába fullad, s ezzel az orosz nemesi 
forradalmiság sorsa megpecsételődik. Puskin most sem szubjektíven értelmezi művészi 
feladatát; a nemesi fiatalság közvetlen történelem- és önformálása izgatja inkább, a 
köznapi magatartásformákból születő tragédiák, nem a hősies tartás. 

Puskin elsősorban azzal nyit utat az orosz próza fejlődésében, hogy elsőként tesz 
kísérletet konkrét, történelmi időben és térben realitásként érzékelhető társadalmi 
folyamatok objektív, sorsszerű eredményeinek művészi elemzésére. Konstatálja a közéleti 
tevékenységi formák kialakulatlanságát, a társadalmi fejlődés igényének elapadását, a 
nemesi entellektüel személyiség-kibontakozásának félresiklását, a fölöslegesség élményét, 
a történelmi méretű passzivitás tüneteit. Az orosz valóságot az elbeszélői epika, a regény 
objektivitása segítségével a nemzeti haladás, a társadalmi ellentmondások megoldási lehe-
tőségei, az individuumok és emberi képességeik kiteljesedésének és aktivizálódásának (s 
ezen aktivitás irányának) etikai, szociális, politikai perspektívái felől tekinti át Puskin. S 
az orosz elbeszélő próza regény felé való fejlődésének szempontjából éppen ez volt a leg-
döntőbb: egy olyan művészi modellt állítani a romantikus poéma, felvilágosító-klasszicista 
dráma és romantikus regény helyébe, amelyben az orosz élet úgy mozog, mint maga az 
ábrázolt történelmi korszak valósága. Ez az új retrospekció az, amely elkerülhetetlenül 
szembeállította Puskint a romantikus írói hivatástudat európai és orosz formáival, de ez 
vált az epikai objektivitásért való küzdelem döntő mozzanatává is; ez vezette Puskint a 
regény orosz modelljének kikísérletezéséhez. 


