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A Karamazov testvérek délnyugati "szélben"

Dosztojevszkij Leningrádban megjelent műveinek újabb, harminc kötetes össz
kiadása, a benne egybehordott hatalmas anyag (szövegváltozatok, törlések, ér
telmezések és egyéb dokumentumok), a nyomában létrejött tanulmányok
hosszú sora számos apró, de fontos megfigyeléssel járult hozzá az író múhely
titkainak feltárásához.

Emeljünk ki és vegyünk szemügyre egy problémát anélkül, hogy figyelmen
kívül hagynánk a nyugat- és a dél-európai kultúra hatását Dosztojevszkijre.

Valerij Kirpotyin Az orosz regény tipológiája című tanulmányában1 csodál
kozva konstatálja, milyen gyakran szakítják meg Dosztojevszkij elbeszéléseit
az olyan kifejezések, mint "hirtelenül", "egész váratlanul", "egy csapásra".
Megállapítása szerint Dosztojevszkij velük vezeti be a meglepó esemény-for
dulatokat, velük löki felszínre az egyszerre váratlanul kirobbanó legkülönfé
lébb, immár tarthatatlan korjelenségeket. Okkal, mert szent meggyőződése,
hogy most "Európában egyszerre minden forrásba jött, és egy csapásra hirte
lenül felbuzgott a világ valamennyi problémája, összes ellentmondása". Kar
potyin érzi, hogy e mögött az állítás mögött valamilyen történetfilozófiai
felfogás lappang.

Mindazonáltal azzal magyarázza, hogy van olyan orosz regényíró, mint
Dosztojevszkij, akit csak saját "fantasztikus" kora, a benne kitörő vad ellen
tétek izgatnak, forrásuk a kiszámíthatatlan emberi természet, minek követ
kezménye a váratlan szakítás minden ésszerű renddel. Vele ellentétben van
olyan prözaművész, akit a hömpölygő történelmi folyamatok foglalkoztat
nak. Ebbe a kategóriába tartozik szerinte a fejlődés hosszmetszetét nyújtó
nagy epikus, Lev Tolsztoj. Kettejük szöges ellentéte határozza meg a múlt
század második felében az orosz regény két, egymástól eltérő alaptípusát.

A fiatal Dosztojevszkij és társai, az úgynevezett Petrasevszkij-kör tagjai
Fourier követői voltak, de idővel rá kellett jönniük, hogy Fourier szeretetre
épített falanszter-közössége merő utópia. Fourier nem adott megoldást sem
Dosztojevszkij, sem sorstársai kérdéseire, sót az idő távlatából az író Az ör
dögök című regényében már-már komikus rajzát adja az egykor szenvedélye
sen hangoztatott tanoknak és a körülöttük folytatott heves vitaesteknek.

Szívhez szóló az a levél, melyet Dosztojevszkij hosszú szibériai deportálá
sa végén írt bátyjának, Mihailnak, és amelyben arra kérte, hogy küldjön neki
klasszikus műveket, hogy visszaszerezze a tőle elrabolt esztendőket. A szá
mára ismeretlen nyelven írók műveit francia fordításban kérte. Az újabb tör
ténészek névsora élén Giambattista Vico neve áll.

Mit találhatott Dosztojevszkij a Fourier-t jóvalmegelőző nápolyi szónoklattan
tanár és filozófus fő művében, az Uj tudományban? Azt mutatja be, milyen spi
rálisan ismétlődő három korszakban bontakozik ki a nemzetek (és végső soron:
az emberek) közös természetéből levezethető történelmi fejlődés".

A teljes nemi promiszkuitásban élő, vad ősbarbárságot követő első kultúr
korszak az álistenek kora. Az istenek a természeti jelenségek által szólnak az
emberhez. "Üzeneteiket" az atyák, akik papok és uralkodók egyszemélyben,
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közvetítik, interpretálják. A vallás ekkor "kegyetlen jámborság", mely nem
riad vissza az emberáldozattól, a jog irgalmatlanul büntet, és ugyanilyen
primitív a szellemi élet valamennyi megnyilvánulása. Ezt az időszakot a hő

sök kora váltja fel. Az új vezetőréteg erőszakkal ragadja meg a hatalmat. Idő

vel arisztokratikus államformát valósít meg, melynek központjában a hatal
mas erejükkel minden nehézséget leküzdő istenfiak kultusza áll. Ennek a
korszaknak, akárcsak az előzőnek. különleges gondolkodásmód, nyelvezet,
jogszokás, művészet felel meg. Csupán a fejlődés harmadik fázisában, az
emberek korában érkezik el a teljes jogegyenlőség. Ertelem és tudományos gon
dolkodás uralkodik ekkor monarchikus vagy demokratikus államforma ke
retein belül. A túlzásba vitt szabadság következtében azonban ez az eszményi
állapot is elfajzik, és előbb-utóbb bekövetkezik az értelem barbársága: fIa rossz
indulatú agyak kifinomult perverzitása", fIa hitvány alázattal leplezett vad
ság", "agyafúrt erőszak", mely megvet minden tekintélyt. Következménye:
teljes bizonytalanság, identitás-válság, határozatlanság, önérdekhajhaszas",
Ez torkollik a szabályos ősbarbárságba, amelyből újfent az istenek kora fejlődik

ki, s vele megindul egy újabb ciklus.
Most nem elemezzük, hogy a ciklus mindhárom stádiumában miként nyil

vánul meg az a törekvés, hogya féktelen emberi önzést, állati vadságot,
vakmerő ambíciót jóra fordítsák, csupán arra mutatnak rá, hogy ettől a spi
rális körforgástól mentesült a választott nép, és talán majd a jövőben az új
választott nép is, ha követi Krisztus tanítását. Mert a megkeresztelt népek
ezidáig csak ciklusismétlők voltak, akár a pogányok.
, Vico az "értelem barbárságáról" szóló leírásában sokmindent átvett Platón

Allamából, ahol a görög filozófus bemutatja az "anarchikus, tarka-barka de
mokráciát", az előző korokban létrejött államformák egyidejű "zsibvásárát" ,
melyen, mint valami végkiárusításon, egymás mellett kelleti magát vala
mennyi letűnt életforma, gondolkodásmód, államrend, de most már csak el
fajzott, degenerált alakban. Platón drámai színekkel ecseteli ezt a zavaros
kort, ahol az állam szinte "duzzad a szabadságtól", mindenki azt teszi, amit
akar, "teli marokkal osztogatják az egyenlőséget annak, aki egyenlő, de an
nak is, aki egyáltalán nem az". A fiatalság életében sincs semmi tartás, követ
kezetesség. Ma kereskedők akarnak lenni, holnap filozófusok, holnapután
katonák. Vico rádupláz erre a megállapításra: a felnőtt emberek sem marad
nak állhatatosak mesterségük megválasztásában. Nem tartanak ki döntéseik
mellett. Véres polgárháborúk dúlnak, a városok ősvadonná válnak, e "va
donokban" az egyes ember "barlanglakó", aki a másik "barlanglakó" életére
és yagyonára tör csellel és erőszakkal''.

Erdekes, hogy Mihail Sztaszjulevics, a szentpétervári egyetem világtörté
nelem tanára és az Európai Hírnök történelmi és politikai havilap alapítója és
főszerkesztője, aki Vico oroszországi "felfedezőjének" számít, A nagyobb tör
ténetfilozófiai rendszerek összképének vázlata (1866) című művében, melyben
száz oldalt szentel Vicónak (és mindössze harmincat Hegelnek), bírálatában
azt emeli ki, hogya Vico jellemezte korok nem következnek mindig egymás
után. Egyidejűleg is fennállhatnak, hiszen a parasztság Oroszországban még
az istenek korában él és gondolkozik, a katona-réteg a hősökében. az intel
ligencia pedig már az emberek korszakában", Sztaszjulevics figyeimét nyil
ván elkerülte, hogy az értelem barbársága, illetőleg az anarchikus, tarka demok
rácia idején "egyszerre minden letűnt állam-, korszak-, életforma" jelen van
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mind Vicónál, mind Platónnál. Dosztojevszkij utolsó regényeiben ugyanígy
jellemezte saját "fantasztikus" korát. Sőt, legutolsó nagy regényében, A Karama
Z1YlJ testvérekben egy családon belül is megtaláljuk ezt a három korszakot.

Aljosa, a legfiatalabb Karamazov fivér egyfajta teokráciában él, ahol Isten
és a vallás parancsait követik, és nekik szerez érvényt a pravoszláv szerzetes
közösség. Az atyák irányította kolostorban lelki vezetője és mintaképe Zoszi
ma atya. Miként az emberiség ijfúkorát, Aljosát is "szinte dühös, vad szemé
remérzés" és izzó képzelet jellemzi, mellyel játszva teremt magának érzék
letes fogalmakat, szemben a felnőtt emberi gondolkodás eszközeivel, az el
vont egyetemes fogalmakkaI. Ezért oly rettenes élmény e papnövendék szá
mára, amikor holt mesterének felravatalozott teste mellett virrasztva észre
veszi, hogya test kellemetlen szagot áraszt. Csak akkor nyugszik bele a
változtathatatlanba, amikor álmában "szentjét" a kánai menyegzőn látja vi
szont, Krisztus társaságában. Dosztojevszkij általa készíti elő a kitörést az
örök körből, ő lesz a szimbóluma az új választott népnek, mely a szeretet két
fő törvényét követi, és ezért nem ismétli meg a pogány népek számára kike
rülhetetlen korciklusokat.

A legidősebb Karamazov fivér, Drnitrij a kősök korának groteszk figurája.
Volt katonatiszt, akinek erkölcsi és fegyelmi okokból el kellett hagynia a tisz
tikart és a katonaéletet. Vad, féktelenül szenvedélyes, tetteiben elhamarko
dott, de képes olykor nemesebb indulatokra. Pontosan olyan, amilyen Vicó
nál a homéroszi hősök: esetlenek, durvák, nyersek, hamar dühbe gurulnak,
nehéz felfogásúak, sértódékenyek, készek a párviadalra, de némelykor várat
lanul nagylelkűek. Nehezen találnak közös nyelvet Aljosával és szinte egyál
talán nem a család többi tagjával. Dosztojevszkij hallgatólag igazat ad Vicó
nak: a "korok" közti dialógus rendkívül nehéz, mert a beszéd- és írásmód
korról-korra változik.

Iván Karamazov az emberek korának kései ivadéka. Descartes-nál Descar
tes-abb filozófus. Túlzásba viszi a "gondolkodom, tehát vagyok" értelmezé
sét. Kategórikusan elveti, ami ésszel felérhetetlen. Igya keresztény tanítás
látszólag irracionális elveit. Mohón hallgatja Iván veszedelmes eszmefuttatá
sait. Szmerdjakov az ész barbárságának megtestesítője, az öreg Karamazov tör
vénytelen fia, aki megteszi azt, amire bálványa, Iván, nem volt képest: megöli
az öreg Karamazovot, azt az embert, aki némileg megbecsülte'.

Ime, Ifa Nyugatot megtagadó Dosztojevszkij" remekműve olasz és görög
földről jövő délnyugati "szélben". Biztos vagyok benne, hogy e különös család
történetének egyéb titka is feltárul majd, ha nem feledjük, hogy ez a "szél"
szintén ott fújt, ahol akart, és ahol nem maradtak iránta érzéketlenek.
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