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BODNÁR ERZSÉBET

A modernizáció helyzete Oroszországban a 18-19. század fordulóján

Az orosz történelem első megközelítésre nehezen periodizálható, hiszen látszólag 
eluralkodik rajta a homogenitás, a nagy ugrások hiánya, a lassú fejlődés, vagy akár stagnálás.

A 19. századi orosz fejlődést nem tudjuk minőségileg elválasztani a megelőző 
időszaktól, hiszen annak szerves folytatása. Mégis célszerűnek látszik egy belső korszakhatár 
kijelölése.

Mostani vizsgálódásom középpontjába I. Péter uralomra kerülésétől 1803-ig tartó 
időszakot helyezem. Formációs tekintetben természetesen nem korszakhatár I. Péter uralomra 
kerülése, hisz továbbra is feudalizmusról szokás beszélni 1861-ig. A kortársak és az utókor 
által is gyökeres történelmi fordulatként értékelt korszak - 1. Péter politikája, az orosz élet 
felülről történő megváltoztatása, pseudomorphosisa - hosszú időre határozza meg az orosz 
történelmet. A péteri periódus mintegy 150 évig tartó reformhullámot indít el.

A Péter előtti időktől kezdődően, de erőteljesen Péter alatt és után benyomul Európa 
az orosz szellemiségbe. A középkor végén Bizánc örököseként fellépő Oroszország a keleti 
orientációt lényegében I. Péterig megőrzi. Bár Nyugat második inváziójának (1500-1640) 
köszönhetően Oroszországban a keletit felváltó európai orientáció is kezdetét veszi.

Ez az orientáció a 17. század elején erőtlen és csonka. Az érintkezés földrajzi 
koordinátái nagy vonásokban így festenek: Eszak-Európa (Svédország), valamint Kelet- 
Európa nyugati sávja (Lengyelország). Az orosz kormánypolitika számára ez a sáv jelenti 
Európát. És csupán néhány, az európai progresszióval valamilyen módon kapcsolatba kerülő 
orosz gondolkodó érdeklődik Európa iránt. I. Hvorosztyinyint, V. Orgyin-Nascsokint, G. 
Kotosihint ily módon az europeizmus talaján létrejövő orosz “koranyugatos” eszme 
előfutárainak tekinthetjük.1

Az orientáció terét I. Péter tágítja ki, hivatalos kormányprogrammá teszi az Európához 
(Nyugathoz) való felzárkózást. A reformok által elindított változások a társadalmi 
közvéleményt a nyugati haladás igenlőire és az orosz tradicionalizmus híveire bontják. A
18. század második felében adják ki Oroszország és Európa egymáshoz való viszonyával 
foglalkozó első értekezéseket. Az elképzelések középpontjába a Nyugat és Oroszország 
szembeállítása kerül.

Ez az oppozíció tulajdonképpen nem újkeletű, eredetileg mint a katolikus és 
pravoszláv hit szembeállítása jelent meg, s az egész középkori orosz egyházi publicisztika 
kedvenc témájává válik. E szembenállást a “Moszkva - harmadik Róma” ideológia tovább 
mélyíti.

A 18. század végére a felvilágosodás terjedése és a francia forradalom, valamint az 
orosz fejlődésben bekövetkező újabb változások, II. Katalin reformjai hatására a Nyugathoz
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való viszonyulás a szembeállításon túl az orosz fejlődés alternatíváit is körvonalazza. 
Oroszország számára a Nyugat egy új fejlődési irányt mutat.

Az orosz fejlődés mikéntjének kérdése így a 18. század végétől az orosz 
kormánypolitika és a művelt nemesi értelmiség számára egyaránt fontossá válik. A nemesség 
egyre erőteljesebben kapcsolódik be a társadalmi életbe, ami bizonyos mértékig a 
polgárosodás tendenciáját tükrözi. A. Ragyiscsev, N. Novikov, valamint a Voroncov testvérek 
a társadalmi átalakulásért fáradoznak.2

A 19. század elejére hatalmassá duzzadó, európai nagyhatalommá váló Orosz 
Birodalom igényli a változtatást.3 A kormányzati politikában fokozatosan két nagy 
problémakör kerül napirendre: az önkényuralom korlátozásának és a jobbágyrendszer 
eltörlésének kérdése. Az oroszországi fejlődés sajátossága folytán ezt a feladatot az 
uralkodónak kell felülről megoldania. A polgári fejlődésnek ugyanis hiányoznak az alapvető 
feltételei: történelmileg nem alakult ki erős polgárság, amely a gazdaságban a kapitalista 
fejlődést sürgette volna, a politikában pedig az önkényuralom bizonyos korlátozójaként 
léphetett volna fel.

1801 márciusában I. Sándor személyében a felvilágosult abszolutizmus utolsó orosz 
képviselője kerül trónra. Uralkodása kezdetén, “a kor szellemében” a Nyugathoz való 
felzárkózás igényével hozzálát a birodalom modernizálásához, egy nagyszabású 
reformprogram megvalósításához.4

I. Sándor szinte “megörökölte” az átalakítás hajlamát. Nagyapja, III. Péter 1762- 
ben rövid, 6 hónapos uralkodása idején “hatalmas ugrással” kívánja birodalmát előbbre 
vinni. Jónéhány progresszív természetű intézkedése - az egyházi földek szekularizációja, a 
türelmi rendelete, a nemesi szabadságjogok manifesztuma - a sors iróniája folytán rövid idő 
elteltével II. Katalin reformjaként lép életbe.5 A nagymama, II. Katalin uralkodásának első 
periódusában aktív reformtevékenységet folytat.

Reformpolitikájának célja: Oroszországban egy nyugat-európaihoz hasonlatos 
társadalmi struktúrával rendelkező, jól működő szabályozott állam megteremtése. Katalin 
már trónra jutása előtt megismerkedett a felvilágosodás eszméivel és - részben történeti, 
jogi munkákból, részben személyes tapasztalata révén - a nyugat-európai államok 
berendezkedésével. Ily módon maga előtt lát néhány követendő példát, s azokat 
nagyhercegnőként, majd uralkodónőként az orosz valósághoz viszonyíthatja. A trónra 
kerülését követő oroszországi utazásai arról győzik meg, hogy az általa jónak tartott “nyugati 
modell” változatlan formában nem vehető át. Viszont az is nyilvánvalóvá válik, hogy a 
Nyugat felé orientálódás fontos az orosz továbbfejlődés számára. Az I. Péter által megkezdett 
politikát folytatja, bár előde örökségéhez kritikusan viszonyul, az átalakítást is óvatosan és 
fokozatosan végzi. Jól választja meg a reformok bevezetésének módját, s így “a 
társadalomnak fájó elképzeléseit”6 is sikerül elfogadtatnia. Igyekszik felhasználni 
politikájában a felvilágosodás eszméit és a felvilágosult abszolutizmus módszerét. Elfogadja 
azt az elvet, hogy a felvilágosult uralkodónak az igazságos és ésszerű törvények rendszerét 
kell megalkotnia, hisz az biztosítja az állam stabilitását, teremti meg a jogállamiság alapját. 
Emellett II. Katalin érzékeli, Oroszországban az állam felépítésének azon sajátos vonásait 
is figyelembe kell vennie, amelyek részben a birodalom nagy kiterjedéséből, soknemzetiségű 
voltából, a kultúrák különböző típusaiból és az egyes területek történelmileg eltérően alakult
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gazdasági, társadalmi-politikai fejlettségéből adódnak. Úgy látja, az Orosz Birodalomban 
a sokszínűség szabályozása, ellenőrzése csak egy erős, centralizált hatalom révén valósulhat 
meg, s Oroszország számára az egyedüli üdvözítő uralmi forma az önkényuralom lehet.7

Ennek szellemében indítja el törvényalkotó tevékenységét, hívja össze “a 
törvényszerkesztő bizottságot”, és a munkájuk segítésére, útmutatásul fogalmazza meg 
“Utasítás”-ában (Nakaz, 1767) a követendő elveket. De az “Utasítás”-ban II. Katalin 
átalakítási programja is körvonalazódik, Oroszországban törvények segítségével óhajtja 
megalkotni a szükséges hiányzó harmadik rendet. A felvilágosodás irodalmából ismert volt 
előtte, hogy a harmadik rend léte mennyire fontos a társadalmi erők egyensúlya 
szempontjából. II. Katalin “a francia mintára” átformált orosz társadalomban a nemesség 
mellé a papságból alkotná meg a középső rendet, az életképes kereskedő és városi polgári 
rétegekből, a szabad földművesekből állna össze a harmadik rend. Az ehhez szükséges 
gazdasági alapok előteremtését szorgalmazzák 1775-ben, 1780-ban, 1782-ben, 1785-ben 
kiadott rendeletéi és adománylevelei a nemesség, valamint a városi polgárság számára. “A 
törvényelőkészítő bizottság” munkájával elégedetlen Katalin 1775-től a törvényalkotást is 
magára vállalja. Azonban az orosz társadalmi rend átalakítására irányuló törekvése - aktív 
törvényalkotó tevékenysége ellenére8 - részeredményeket hoz. Kétségtelen, az általa elindított 
folyamat halálával nem áll le, utódai - igaz más előjelekkel és más módon - az átalakítás 
továbbvitelén fáradoznak. Fia, a későbbi despota I. Pál már a trónra várakozva kidolgoz két 
sajátos politikai programot, amelyekre minden bizonnyal hatottak Katalin elképzelései is. 
Az “Értekezés az államról általában” (1774) című munkájában ugyan a központi helyet a 
hadsereg reformja foglalja el, de a kormányzat fő feladatáról, az állam belső felépítésének 
tökéletesítéséről is szól. Az iparés a kereskedelem fejlesztésének híve. Az “Értekezés”-ben 
körvonalazott eszméit 1788-ban új politikai programjában, az “Utasítás”-ban részletesen 
kifejti. Oroszország továbbfejlődésének Pál által elképzelt tervezete 38 pontból áll, 
alapgondolatai a következőkben foglalhatók össze. Oroszország számára az önkényuralom 
a megfelelő kormányzati forma. A rendet és stabilitást biztosító új törvények alkotása és 
bevezetése elengedhetetlen, fölösleges a privilegizált rend léte, az állam dinamikus gazdasági 
fejlődéséhez fejlett ipar és kereskedelem, valamint rendezett pénzügy szükségeltetik.7 Jól 
kifejtett programjának egy részét hatalomra jutásakor sikerül megvalósítania, a befejezés 
fiaira, I. Sándorra és I. Miklósra marad.

I. Sándor az orosz állam átalakításának elvi programját F. Laharpe-tól készen kapja. 
A reformelőkészítő munkálatok és a gyakorlati megvalósulás viszont az orosz nemesség 
liberális szárnyának érdeme. Sándor elképzeléseinek kialakulásában ennek a két tényezőnek 
van döntő szerepe. Fiatal éveiben szellemi fejlődésére leginkább svájci tanítója, Frédéric 
César Laharpe hat. Ez a republikánus, az enciklopédisták műveit jól ismerő jogász 12 éven 
át, 1783-1795 között tartózkodik Pétervárott. A felvilágosodás társadalmi-politikai 
elméleteiben jártas nevelő valószínűleg az alapvető törvényeken nyugvó felvilágosult 
monarchia politikai eszményét vázolja fel Sándor előtt. Maga készít rövid leírásokat 
neveltjének a társadalom lényegéről. Felhívja a figyelmét arra, hogy az egyeduralkodó 
hatalmának örök garanciái a törvények következetes betartása, a felállított állami rend 
erejének megőrzése és az alattvalók felé forduló figyelem kell legyenek.10

Laharpe távozásával Sándor ilyen irányú tanulmányai félbeszakadnak. Viszont ekkor
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köt barátságot néhány, általa «felvilágosult elmének» nevezett ifjú nemessel, akik érdekes 
könyvekkel és tanácsokkal látják el. V. Kocsubej, A. Czartoryski, P. Sztroganov és N. 
Novoszilcov részben pótolják Laharpe-ot, akivel egyébként Sándor folyamatosan levelezett. 
Apja hatalomra kerülésétől fiatal barátaihoz szorosabban kötődik. I. Pál politikája egyre 
inkább arról győzi meg, hogy a trónust reformer-cárként kell majd elfoglalnia. Tudatosan 
készül a feladatra. 1797 novemberében Novoszilcowal levelet küld Laharpe-hoz, melyben 
feltárja az apja rendeletéi révén előállt kaotikus állapotot. Sándor ír nevelőjének fiatal 
barátairól és terveikről is, s egyben kéri régi mesterét, hogy útmutatásaival segítsen 
Oroszországban olyan hatalmat kiépíteni, mellyel elkerülhető az abszolutizmus, s mellyel 
olyan szabadságot adhat népének, amilyet meg is tud tartani.

«Ezt a levelet Novoszilcov viszi Önhöz, hogy tanácsot kérjen olyan fontos kérdésben, 
mint Oroszország számára a szabad alkotmány ügye. A forradalom legjobb formája az 
lenne, ha törvényesen vezetnénk be, s a nemzet választana képviselőiből. Erről az 
elképzelésemről szeretnék felvilágosult szellemű, okos emberekkel tárgyalni, de mindössze 
négy ilyen van jelenleg: Novoszilcov, Sztroganov, a fiatal Czartoryski és jómagam.»11

A fenti idézetből az is kiviláglik, hogy milyen sokat jelent ebben az időszakban 
számára a «fiatal barátok köre». A titokban szervezett összejöveteleken a beszélgetések a 
despotizmus elleni harcról, a jobbágyrendszer megszüntetéséről folynak. 1797-ben 
megtalálják az I. Pál önkényuralma elleni tiltakozás eszközét is, Sándor anyagi támogatásával 
lapot szerveznek. Az 1797 végén megjelenő «Szentpétervári újság» rövid életű ugyan, 
mindössze öt száma jelenik meg, majd 1798-ban megszűnik. Az eklektikus tartalmú folyóirat 
mégis fontos feladatot lát el, hisz már I. Pál uralkodása idején felvilágosító munkát végez 
egy fontos cél érdekében: «az elméket az eljövendő igazi átalakításra készíti fel». A lap 
szerkesztői A. Besztuzsev és I. Pnyin, a munkatársai a korszak ismert és kitűnő irodalmárai:
I. Martinov, A. Buharszkij, A. Izmajlov, E. Kolicsev, N. Satrov, a fordítók: P. Janovszkij, N. 
Annenszkij és P. Galinkovszkij. Később valamennyien a haladó szellemű irodalmi klub, «A 
szépirodalom, a művészetek és a tudomány kedvelőinek szabad társasága» tagjai lesznek.12

A lap jelentős részét gazdasági és politikai tárgyú munkákról készült fordítások töltik 
ki. Stuart, P. Verri, Holbach esetében a lefordított részeket szerző és cím nélkül közlik, 
viszont Montesqieu, Voltaire, Rousseau nevét nyíltan leírják. A válogatásokat olykor 
elemzések is kísérik. P. Verri «Értekezések az állami tulajdonról» című munkáját teljes 
egészében leközlik, a fordítás és a mű elemzése I. Martinov érdeme. P. Verri a 18. század 
haladó eszméit képviseli, a szabad kereskedelem, a paraszti földmagántulajdon védelmezője. 
A «Szentpétervári újság»-on keresztül az olvasó nemcsak a nyugati gondolkodók 
elképzeléseivel s a kor haladó eszméivel ismerkedhet meg, a lapban helyt kapnak az orosz 
felvilágosodás képviselői is. Többek között «a fiatal barátok» érdeme D. Fonvizin azon 
munkáinak ismételt kiadása, amelyeket II. Katalin uralkodásának utolsó éveiben a cenzúra 
betiltott.13

Az 1798-as év Sándor és környezete számára a reformprogram kialakításának éve, 
valamennyien tervezetek elkészítésén fáradoznak. Ezek közül A. Bezborodko elképzelése 
tűnik a legteljesebbnek. Bezborodko, aki különben Kocsubej nagybátyja, Montesquieu által 
megfogalmazott alapelveket tekintetbe véve elemzi Oroszország helyzetét.

Az a véleménye, hogy a birodalom nagysága és soknemzetiségű volta szükségessé
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teszi az önkényuralmi forma fenntartását. Oroszországban az önkényuralom legcsekélyebb 
gyengülése katasztrófához vezetne. Az alapvető törvényeken nyugvó monarchia és az 
örökletes trónutódlás híve; az uralkodó köteles felesküdni arra, hogy a társadalom érdekeit 
szem előtt tartva uralkodik. Elképzelése szerint Oroszországban három rend létezik: a 
nemesség, a polgárság és a jobbágyság. Az első kettő jogait és kötelességeit kiváltságlevelek 
rögzítik, a jobbágyság helyzete viszont rendezetlen, azon javítani kell. Bezborodko a 
jobbágyok uruktól való függését megtartva szabályozná szolgáltatásuk mértékét. Például a 
bárscsina nem lehetne több három napnál, az obrokról a foldesúr és a jobbágy közös 
megegyezéssel döntene.

Emellett feljegyzéseiben komoly helyet kap a Szenátus átszervezésének kérdése. A 
Szenátusban valamennyi rend képviseltetné magát, de hogy milyen módon, arra nem tér ki.

A fentiek alapján Bezborodko elképzeléseiből kiviláglik, hogy tulajdonképpen a 
fennálló feudális rend konzerválását javasolja, csupán fennmaradását veszélyeztető elemeit 
mérsékelné, esetleg távolítaná el. A függőviszony gyengítése, a jobbágyság terheinek 
szabályozása, a legfelsőbb igazgatási szerv átalakítása mind fő törekvése, a nemesség 
privilégizált helyzetének megőrzése érdekében történik.14

Sándor trónörökösként Bezborodko elképzeléseit felülmúló tervezetet dolgoz ki. 
Míg Bezborodko csupán a feudális jogok korlátozásának programját írja le, Sándor azok 
fokozatos felszámolását tűzi ki célul. 1798-1800 között több feljegyzése utal erre.

«Nincs megalázóbb és embertelenebb annál, mint embereket adni-venni. Ellene egy 
olyan ukázt kell kibocsátani, amely végérvényesen megszünteti azt.»15 Sándor a jobbágyság 
ügyét morális oldalról közelíti meg. Azon elképzelése, hogy a foldesurak emberbaráti 
szeretetből megszánják a jobbágyokat, utópikus, merő ábrándozás, a felvilágosodás 
szellemének hatása. A húszéves trónörökös ábrándozása az orosz valósággal szembesülve 
szertefoszlik. 1799 nyarától a baráti kör tevékenységét kénytelen beszüntetni.

Az új változás 1801. március 11-én Sándor trónra lépésével következik be. Az ifjú 
cár azonnal Pétervárra hívja tanítóját Laharpe-ot, aki 1801 augusztusától 1802 májusáig 
tartózkodik Oroszországban. Sándor kezdeti intézkedései után - 1801. március 12-i 
manifesztuma - további lépéseihez Laharpe-tól kér tanácsot, amelyet 1801. október 16-án 
kap meg.

Laharpe orosz átalakítási tervét mérsékeltre készíti. Számba veszi a fő társadalmi és 
politikai erőket, azokat is, amelyekre Sándor támaszkodhat, s azokat is, amelyekre nem. 
Laharpe szerint a reformokkal szembehelyezkedik csaknem az egész nemesség, a teljes 
hivatalnoki kar, a kereskedői rend többsége. Kiváltképpen ellentmondanak majd azok, akiket 
megrémített «a francia példa». Laharpe útmutatásában tisztelettel szól az orosz népről: «van 
akaratereje, bátorsága, jólelkű és vidám». Egyelőre azonban óva inti Sándort, hogy bármi 
módon bevonja az átalakításokba. «Az orosz népet rabságban tartották, nem arra tartana, 
amerre indulni kell».16

Laharpe átalakítása középpontjában a harmadik rend megerősítése és szerephez 
juttatása áll. Akkor azonban az oroszországi osztályviszonyok közepette ez lehetetlennek 
látszik. Ugyanakkor azt is látja, hogy furcsa helyzet áll elő, az átalakítások után is megőrizni 
a jobbágyság intézményét, amikor azt Franciaországban és Svájcban már rég eltörölték. 
Azt tervezi, hogy a jobbágyságot ha nem is azonnal, de lassú átalakítások útján meg kell 
szüntetni.
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Laharpe szerint az orosz reformer-cár végső soron csakis a nemesség művelt 
kisebbségére támaszkodhat - kiváltképp «a fiatal tisztekre, a polgárság bizonyos elemeire 
és «egynéhány literátus emberre». Ez az erő nyilvánvalóan nem elegendő, de Laharpe a cár 
hagyományosan nagy tekintélyében reménykedik, s éppen ezért lebeszéli tanítványát arról, 
hogy az bármilyen képviseleti szerv létrehozásával korlátozza az önkényuralmat. Másrészt 
azt tanácsolja Sándornak, hogy fordítson minél több energiát az oktatásra, a tudás 
terjesztésére, hogy minél előbb képzett, felvilágosult ifjúságra támaszkodhasson.17

A program végrehajtásához nagy intenzitással kezd a fiatal cár. A baráti köréből 
alakult «Titkos bizottság» a reform előkészítő munkálatok jelentős részét magára vállalja. 
A bizottság három fontos területen készít elő és vitat meg tervezeteket: a jobbágykérdésben, 
az oktatásban és az államigazgatás korszerűsítésében.18 Az aktív munkálatok a következő 
ukázokkal zárulnak. 1801: kereskedők, polgárok, állami parasztok vásárolhatnak földet. 
1802: rendelet a minisztériumok felállításáról. 1803: rendelet a szabad földművesekről. 
1803: rendelet az egységes oktatási rendszer kialakításáról. S ezzel tulajdonképpen le is 
zárul I. Sándor uralkodásának első reformperiódusa. Már ezek a liberális szellemű 
intézkedések is kivívják a nemesi társadalom ellenkezését, az ún. «szenátusi párt» 
szembeszegül minden újítási szándékkal. I. Sándor érdeklődése a belügyek iránt lanyhul, 
minden energiáját a külügyekbe öli. A «Titkos bizottság» 1803-ban feloszlik. Elmaradnak 
a heti 2-3 alkalommal tartott liberális beszélgetések, a bizottság fokozatosan hangnemet 
vált. A paraszti terhek szabályozásáról, az állami igazgatási rendszer reformjának 
szükségességéről beszélnek ugyan, de az önkényuralom és a jobbágyrendszer fenntartása 
mellett. «I. Sándor uralkodásának gyönyörű kezdetén» (Puskin) reformok születnek a 
gazdasági életben, az államigazgatásban, az oktatásban. Az orosz modernizáció azonban 
nem tudja a társadalom többségét áthatni és mozgósítani. A földbirtokosi érdekféltés és a 
konzervativizmus, a cár habozása, ingadozása kétarcúvá teszi a későbbiekben I. Sándor 
uralmát. A változásoknak az .egyidejűleg kívánatos és kockázatos volta politikájában egymást 
követő nekifutásokat és megtorpanásokat eredményez (1803, 1810, .1818). Többszöri 
próbálkozásra sem sikerül Oroszországot alkotmányos monarchiává alakítania.

I. Sándor uralkodásának részeredményei azonban nem szabad, hogy elfeledtessék 
azokat a próbálkozásokat, amelyek korára igencsak jellemzőek. A 19. század első két 
évtizedében megerősödött orosz liberalizmus képviselői alkotmánytervezeteket készítenek. 
A két legjelentősebb munka M. Szepranszkij (1772-1839) és N. Novoszilcov (1761-1836) 
érdeme.
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Erzsébet Bodnár:

The State of Modernization in Russia at the Turn of the Eighteenth 
and Nineteenth Centuries.

Starting before the rule of Peter the Great, and then during his time and 
immediately afterwards, Europe entered Russian culture, the Russian mind, 
and Peter I made catching up with Western Europe the cornerstone of his 
policies. His successors continued along this line: Peter I ll’s progressive 
measures came into being as the reforms of Catherine II; her aim in fact was 
to create a well regulated and functioning state modelled on Western Eu
rope. Paul I continued the transformation of the Russian system and achieved 
some of his goals, while his sons, Alexander I and Nicholas I, completed the 
process. The concluding measures in this process of modernization included 
the following ukases: 1801: merchants, city dwellers and serfs of the state 
were allowed to buy land; 1802: decree about the establishment of minis
tries; 1803: decree about free serfs; and 1803: decree about the establish
ment of a uniform system of education.
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