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A reformáció és a felvilágosodás oroszországban

Az	orosz	eszmetörténet	európaiságának	problematikája	régóta	ked-
velt	témája	a	ruszisztikai	kutatásoknak.	Bár	az	némely	kivételtől	el-
tekintve nem volt vita tárgya, hogy a felvilágosodás eszméi Oroszor-
szágban	is	követőkre	leltek,	legfeljebb	a	recepció	mikéntje,	az	orosz	
sajátosságok	képezték	polémia	tárgyát,	a	reformáció	alkalmazható-
ságának tekintetében azonban sokkal megosztottabbak voltak a kuta-
tók	–	leginkább	tagadták	azt,	hogy	Oroszország	részese	volt	a	koraúj-
kori	európai	történelem	e	meghatározó	jelenségének.	Amennyiben	a	
reformáció	kérdése	orosz	viszonylatban	felvetődött,	az	alapvetően	a	
Nyikon	pátriárka	nevével	fémjelzett	egyházreformra	irányult	(1653–
�657), melynek lényege abban állt, hogy az orosz egyház szertartásait 
összhangba	hozták	a	görög	egyházéval	–	például	bevezették	a	három	
ujjal	történő	keresztvetést	a	két	ujjal	történő	helyett	–	és	kijavították	a	
szent	szövegekbe	az	idők	során	becsúszott	hibákat.	Minthogy	pedig	
voltak	olyan	karizmatikus	egyének	(mint	Avvakum	protopópa),	akik	
elvetették a reformokat, valamint léteztek olyan közösségek, ame-
lyek	 tagjai	 ragaszkodtak	a	korábbi	szertartásokhoz	és	szövegekhez	
–	ők	1666	után	a	hivatalos	egyházon	kívüli	szakadároknak	(raszkol-
nyikok)	számítottak	–,	így	különféle	óhitű	ortodox	közösségek	jöttek	
létre	(az	ún.	paposok,	illetve	a	papnélküliek	számos	csoportja),	akiket	
részben	tűrt,	részben	üldözött	a	mindenkori	hatalom.	Bár	az	itt	leírt	
jelenségek	párhuzamba	voltak	állíthatók	a	reformáció	által	generált	
változások	egy	részével	(liturgiai	 reform,	üldözött	és/vagy	megtűrt	
vallási	kisebbségek),	mivel	a	reform	indíttatása	nem	teológiai	jellegű	
volt,	mint	akár	Luther,	akár	Kálvin	esetében,	a	választóvonal	alapve-
tően	ennek	mentén	húzódott	azt	illetően,	hogy	a	Nyikon-féle	orosz	
egyházreformot	miként	értékeljék.
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Andrey V. Ivanovnak,	 a	University	 of	Wisconsin-Platteville	 do-
censének	 frissen	 megjelent,	 Spirituális forradalom: A reformáció 
és a felvilágosodás hatása az ortodox Oroszországban 1700-1825 
című	könyve	alapvetően	írja	át	a	korábbi	 ismereteket	a	reformáció	
és	a	 felvilágosodás	oroszországi	 történetére	vonatkozóan.	A	mű	fő	
céljaként	az	tűzte	ki	a	szerző,	hogy	megvizsgálja	az	orosz	ortodox	
egyház	„helyét	az	európai	reformáció	és	az	azt	követő	európai	felvi-
lágosodás	széles	kontextusában,”	bemutatva	azon	„kultúrtörténeti	és	
eszmetörténeti	forradalmat,”	amely	az	ortodox	Oroszország	„hosszú	
tizennyolcadik	századában	(1700–1825)	ment	végbe”.	A	bevezetőn	
és	a	konklúzión	kívül	két	fő	részből	és	összesen	8	fejezetből	álló	kö-
tet	címadásai	jól	visszaadják	a	könyv	üzenetét:	I. Rész: A megrefor-
mált ortodox Oroszország.	1.	Az	orosz	ortodoxia	a	reformok	küszö-
bén:	Az	ukrán	kontextus	1654–1712;	2.	Menekülés	Rómából:	Feofán	
Prokopovics	 peregrinációi	 1696-1704;	 3.	Az	 orosz	Luther:	 Feofán	
Szentpétervárott	1716–1725;	4.	Küzdelem	az	ortodoxiáért:	Oroszor-
szág	megmentése	a	„pápista	zsarnokságtól”	1725–1736;	II. Rész: A 
felvilágosodott ortodox Oroszország. 5.	„A	péteri	fészek	madarai”:	
a	korai	felvilágosodás	és	a	reformok	kontinuitása	1736–1765;	6.	Az	
egyház	felvilágosodása:	Hit	és	kultúra	az	ész	korában,	1762-1801;	
7.	Fény	a	szószékről:	Az	ész	hirdetése	az	orosz	tömegeknek	1754–
1801;	8.	Spirituális	Napóleonok:	a	lelki	ébredés püspökei	(awakened 
bishps)�	és	a	bürokratikus	reakció	1801–1824.

Ivanov	 a	 reformációval	 kapcsolatos	 kutatások	összegzéseként	 a	
jelenség	 időbeli	 újraperiodizációja	mellett	 –	 immár	 a	XIV.	 század	
utolsó	évtizedeitől	(lásd:	John	Wycliff	tanait)	nagyjából	az	1750-es	
évekig	tolódott	ki	a	kronológia	–	három	olyan	fő	kritériumot	említ,	
amelyek	alapján	a	reformáció	Oroszországra	való	alkalmazhatósága	
 �   Az eszmetörténeti szakirodalom angolul az Awakening vagy First Great Awake-

ning ([Lelki] Ébredés, Első Nagy [Lelki] Ébredés)	terminusokkal	jelöli	a	protes-
táns	területeken	a	18.	században	kezdődő	vallási	jelenségek	széles	spektrumát,	
amelyek	lényege,	a	végletekig	leegyszerűsítve,	így	fogalmazható	meg:	az	intéz-
ményesült	vallástól	való	elfordulás	volt	 tapasztalható	a	hit	belső	megélése,	 az	
egyéni	spiritualitás	felé	olyan	közismert	mozgalmakban,	mint	például	az	Angli-
ából	induló	és	egyházzá	szerveződő	metodizmus,	de	a	lelki	ébredés	jellemzője	
volt	a	miszticizmus	számos	válfaja,	amely	többek	közt	például	a	szabadkőmű-
vességben öltött testet (�7�7).
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indokoltnak	tekinthető.	E	kritériumok,	amelyek	alapvető	hatást	gya-
koroltak	 a	 kor	 társadalmára,	 a	 következők:	 	 1.	 olyan	karizmatikus	
vezetők	 („reformerek”)	mint	Luther,	Kálvin	 stb.	 fellépése,	 akik	 új	
hitigazságok	keresése	folytán	megkérdőjelezték	a	fennálló	spirituális	
viszonyok	rendszerét.	2.	a	katolikus	egyház	reakciója,	amely	egyrészt	
a	belülről	jövő	megújulásban	(katolikus	reformáció),	másrészt	a	pro-
testantizmus	 elutasításában	 fejeződött	 ki.	 3.	 a	 „Reformáció	 longue 
durée (hosszú	távú)	hatása	Európa	szellemi	életének	átalakulására	a	
középkori	civilizációtól	a	modernitás	felé	(beleértve	a	vallási	moder-
nitást), akár weberi [a mágikus-rituális elemek és a hagyományala-
púság	elutasítása	a	racionalizmus	nevében:	S.	E.],	akár	kronológiai	
szempontból	tekintjük	ezt”.	Mindezt	azonban	a	szerző	kiegészíti	az-
zal,	hogy	a	három	kritérium	igazolhatóságán	túl	jelen	volt-e	a	kortárs	
Oroszországban	a	reformációs	nyelvezet,	illetve	ilyen	terminológiá-
val	illették-e	az	általa	vizsgált	jelenségeket	Oroszországon	kívül	is?	

Oroszország	esetében	az	első	pont	alapvetően	a	Nagy	Péter	szolgá-
latába	állt,	mind	a	katolikus,	mind	a	különböző	protestáns	tanokat	jól	
ismerő	ukrán	származású	szerzetes-püspök,	Feofán	Prokopovics	(1678	
vagy	1681–1736)	nevével	és	tevékenységével	forrt	össze.	Prokopovics	
Kijevben	született	és	ortodoxként	keresztelték	meg,	de	idővel	unitus	
hitre	 tért	 át,	 hogy	 külföldi	 tanulmányokat	 folytathasson:	 így	 került	
Rómába	is	a	Szent	Atanáz	görögkatolikus	kollégiumba,	majd	onnan	
való	hirtelen	távozása	után	német	protestáns	területeken	időzött,	hogy	
aztán	Kijevbe	visszatérve,	az	unitus	hitet	elhagyva,	újra	az	ortodoxiát	
vegye	fel.	Az	efféle	„időleges	aposztázia”	(ahogy	jobb	híján	Ivanov	
e	jelenséget	hívja)	nem	tekinthető	különlegesnek,	és	földrajzilag	sem	
korlátozódott	kizárólag	az	ukrán	területekre:	a	szerző	ugyanis	rámutat,	
hogy	keleti	mediterráneumi	ortodoxok	körében	is	bevett	gyakorlatnak	
számított,	amennyiben	Nyugaton	akartak	tanulni.	Prokopovics	viszo-
nya	a	protestáns	szerzőkhöz	eklektikus	volt,	mind	evangélikus,	mind	
református	szerzőket	olvasott,	„de	soha	nem	kötelezte	el	magát	a	refor-
máció	egyetlen	irányzata	mellett:	nem	lett	protestáns,	a	dogmatikában	
pedig	szigorúan	ortodox	nézeteket	vallott”.		

Prokopovicsot	az	„orosz	Luthernek”	tartották	már	a	külföldi	kortár-
sak	is,	egyik	ukrán	származású	ortodox	ellenfele	pedig	„reformációs	
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elmélkedésnek”	 (reformatorszkaja mudrovanyija) nevezte nézeteit, 
míg	Ivanov	egyenesen	az	„Orosz	Birodalom	története	legmerészebb	
egyházi	reformerének”	tartja.	Nem	véletlenül	kapott	három	fejezetet	
az	 ő	 személye	 a	 könyv	 első	 részében.	Ugyanis	 Prokopovics	 –	 aki	
1711-től	már	a	Kijevi	Akadémia	 rektora	volt	–	 attól	kezdve,	hogy	
Nagy	Péter	1716-ban	Kijevből	Szentpétervárra	rendelte,	valamint	az	
orosz	egyház	őt	támogató,	ukrán	származású	püspökei	(Péter	uralko-
dása	végén	püspökök	kb.	70	százaléka	már	ukrán	származású	volt!),	
az	1720-as,	1730-as	években	„drámai	változást	vittek	végbe	az	orosz	
egyházban”.2	Prokopovics	eleddig	elsősorban	úgy	volt	ismert,	mint	
Nagy	Péter	politikájának	 feltétlen	kiszolgálója	 és	 az	uralkodói	ha-
talom	 új,	 nyugatias	 eszmékkel	 átszőtt	 ideológiájának	megalkotója	
–	avagy	másként	fogalmazva,	az	autokrácia	ideológiájának	moder-
nizálója	–,	aki	az	Isten	által	közvetlenül	kapott	hatalmat	racionális	
elemekkel	 (pl.	 természetjog,	 szerződés	 gondolata)	 is	 alátámasztot-
ta.3	Azt	viszont	nem	vizsgálták	behatóan,	hogy	az	uralkodó	politika	
támogatása	milyen	 teológiai	gyökerekből	 táplálkozott	Prokopovics	
esetében,	 illetve	 az	 ő	 nevével	 fémjelzett	 különféle	 egyházpolitikai	
intézkedések	mögött	milyen	teológiai	megfontolások	álltak.	Ezen	in-
tézkedések	közül	 a	 legfontosabbak	a	következők	voltak:	1720-ban	
megjelent	az	új	ortodox	katekizmus,	amely	Oroszországban	felvál-
totta	a	katolicizmus	által	inspirált,	Peter	Mogila	nevéhez	kötődő	(a	
tridenti	zsinat	szellemében	fogant	és	a	XVII.	századi	ukrán	ortodox	
egyház	álláspontját	tükröző)	katekizmust.4 �72�-ben kiadták az Egy-
házszabályzatot,	 amely	 széleskörűen	 szabályozta	 az	 orosz	 egyház	
további	 működését,	 és	 ennek	 részeként	 megszüntette	 a	 moszkvai	

	2	 		Prokopovics	1718-ban	Pszkov	püspöke,	majd	1725-ben	Novgorod	érseke	lett.
	3	 		Erre	nézve,	valamint	Prokopovics	életrajzára,	részletesen	lásd	2020-ban	megje-

lent könyvem: A hatalom és az állam problematikája Oroszországban 1462–1725 
között európai perspektívából. Budapest,	Dialóg	Campus,	2020.	(87–121). onli-
ne	verzió:	https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15692/
web_PDF_Hatalom_allam_problematikaja_Oroszorszagban.pdf;jsessionid=5B
363B8C3F03AA24D90B44E0CCEEECD3?sequence=1

	4	 		Prokopovics	kezdeményezte	továbbá	a	Biblia	új	egyházi	szláv	fordítását	is,	de	
a	munka	csak	az	1740-es	években	vett	lendületet.	Az	új	verzió	végül	1751-ben	
jelent	meg,	Erzsébet	cárnő	alatt,	és	a	fordítás	során	széleskörűen	felhasználták	a	
protestáns	Biblia-filológia	eredményeit.
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pátriárkátust,	létrehozva	helyébe	egy	kollektív	testületet,	a	Papi	Kol-
légiumot	 (melynek	elnevezését	 rövid	 időn	belül	Legszentebb	Kor-
mányzó	Szinódusra	változtatták),	 közismert	 nevén,	 a	Szent	Szinó-
dust.5	 	 Ide	 tartozott	 a	 szerzetességre	 vonatkozó	 deklaráció (�724), 
amelynek	 kiindulópontja	 Ivanov	 szerint	 a	 „szerzetesek	 állítólagos	
semmittevése	és	álszent	vallásossága”	volt,	és	amely	utilitarista	mó-
don	viszonyult	a	szerzetesség	intézményéhez:	nem	kérdőjelezte	meg	
azt,	de	a	fő	szabályozó	elv	a	társadalmi	hasznosság	lett.

Az	első	két	problémakör	átvezet	Ivanov	második	kritériumához,	
ugyanis	 a	 Prokopovics	 nevével	 összeforrt	 egyházreformot	minden	
elemében	 igen	 erős	 katolicizmus-ellenesség	 jellemezte,	 ami	 kimu-
tatható	nemcsak	az	új	katekizmusban,	hanem	a	pátriárkátus	eltörlé-
sének	és	a	Szent	Szinódus	létrehozásának	igazolásában	is.	Ez	utóbbi	
szükségességéről	az	Egyházszabályzat (gyakran	idézett	passzusa)	így	
nyilatkozott:	„Az	egyszerű	nép	nem	tudja,	hogy	miben	különbözik	a	
papi	hatalom	a	korlátlan	teljhatalomtól	(ot szamogyerzsavnoj), és az 
egyház	legfőbb	pásztorának	[értsd:	a	pátriárkának	–	S.	E.]	dicsősé-
gétől	és	méltóságától	elámulván,	azt	gondolja,	hogy	ez	a	kormányzó	
egy	második	uralkodó	(goszudar),	aki	ugyanolyan	erővel	bír,	mint	
a	korlátlan	teljhatalmú	uralkodó	(szamogyerzscu raven), vagy még 
nagyobb	is	nála,	és	azt,	hogy	a	papi	rend	egy	másik,	jobb	állam	(go-
szudarsztvo).”	

Ez	a	megfogalmazás	világosan	az	ún.	kéthatalmi	elmélet,	és	kü-
lönösen annak hierokratikus változata ellen irányult, amely szerint a 
pápa	nem	pusztán	az	egyház	ura,	de	felette	áll	a	világi	hatalmaknak	
is.	A	pápát	nem	sokkal	később	tételesen	is	említi	az	Egyhászabályzat 
szövege,	annak	kapcsán,	hogy	ezen	elv	alapján	a	pápa	„sok	államot	
majdnem	 a	 végső	 pusztulásba	 taszított”.	Annak	 érdekében	 pedig,	
hogy	ilyen	ne	történhessen	meg	Oroszországban,	szükséges	a	pátri-
árkai	méltóság	megszüntetése.

Ivanov	a	kollegiális	egyházkormányzás	bevezetésének	indíttatá-
sát	azonban	a	korábbi	értelmezésekhez	képest	kiegészíti	 egy	újjal:	
nevezetesen,	 hogy	 a	 pátriárkátus	 eltörlését	 nem	 pusztán	 a	 hierok-
ratikus	tanok	elleni	fellépés	motiválta	Prokopovics	részéről.	Amel-

	5	 		A	testületnek	Prokopovics	lett	az	alelnöke,	majd	1726-tól	annak	legfontosabb	tagja.
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lett,	 hogy	 az	 új	 rendszer	 az	 evangélikus	 egyházirányítás	modelljét	
követte (minden bizonnyal svéd mintára), melynek értelmében az 
uralkodó	az	egyház	feje	is,	de	nem	bír	papi	funkcióval	és	nem	szól-
hat	 bele	 dogmatikai	 kérdésekbe,	 a	 kollégium/szinódus	 egyúttal	 a	
kollektivitás	elvét	testesítette	meg,	ami	viszont	Prokopovics	szerint	
megfelelt	a	korai	egyház	hagyományainak.	Az	új	testület	létrehozá-
sában	 a	 protestáns	 hatás	 (az	 evangélikus	 egyházirányítási	modell)	
felvetése,	persze,	nem	újkeletű	–	ami	viszont	új,	az	nem	más,	mint	
a	 szervezeti	 reform	mögött	 húzódó	 teológiai	 indíttatás	 beemelése,	
a	politikai	megfontolásokon	túl.	A	protestáns	teológia	egyes	elemei	
ugyanis	azért	voltak	elfogadhatók	Prokopovics	számára,	„mert	úgy	
hitte,	hogy	azok	igazi	és	eredeti	ortodox	elvek,”	másrészt	pedig	úgy	
vélte,	 hogy	 a	protestáns	 eszméket	 és	 intézményes	 formákat	 fel	 le-
het	használni	arra,	hogy	ezek	révén	megtisztítsák	az	orosz	ortodox	
egyházat	a	„pápista”	tévelygéstől,	amely	XVII.	században,	illetve	a	
XVIII.	század	elején	az	ukrán	befolyás	következtében	nyert	teret.	A	
protestáns	elvek	hatása	a	Prokopovics	nevével	fémjelzett	reformban	
a	külföld	számára	is	olyannyira	szembetűnő	volt,	hogy	egy	kortárs	
protestáns	 szerző	 a Lutheranizáló görög egyház (Ecclesia Graeca 
Lutheranizans,	1723)	főcímet	adta	művének,	amely	az	orosz	ortodox	
egyház és az evangélikus egyház közti dogmatikai azonosságokat és 
különbségeket tárgyalta.

Prokopovics	 tevékenységében	ugyanakkor	már	 jól	 tetten	érhe-
tők	a	korai	felvilágosodás	jegyei	is,	és	a	könyv	második	része	azt	
a	folyamatot	mutatja	be	széleskörűen,	hogy	milyen	döntő	szerepet	
játszott	ezen	eszmeáramlat	oroszországi	történetében	az ő	munkál-
kodása	révén	megreformált	ortodox	egyház.	A	szerző	narratívájá-
ban	 kiemelt	 szerepet	 kap	 egy-egy	 főpap	 nézeteinek	 és	 tevékeny-
ségének	 az	 ismertetése,	 ugyanis	 az	 orosz	 felvilágosodás	 kapcsán	
mindeddig	 szinte	 kizárólagosan	 ikonikus	 világi	 személyekre	 (pl.	
Ragyiscsev)	fókuszált	a	kutatás.	Ivanov	részletesen	taglalja	példá-
ul	 Platón	 Levsin	 (1737–1812)	moszkvai	metropolita	 	 nézeteit	 és	
tevékenyégét.	Platón	jelentőségét	jól	mutatja	a	következő	érdekes	
adalék	is:	amikor	II.	Katalin	megkérdezte	II.	Józseftől,	hogy	1780-
as	oroszországi	útja	során	mi	volt	számára	a	legfőbb	látványosság,	



43

akkor	József	habozás	nélkül	a	metropolita	személyét	nevezte	meg,	
a	főpap	képzettsége	folytán!

A	 kötet	 zárásaként	 Ivanov	 a	 lelki	 ébredés	 különböző	 oroszor-
szági megnyilvánulási formáit tekinti át (szintén kiemelve egy-egy 
fontos	egyházi	személy	tevékenységét)	az	apokaliptikus	nézetektől	
(volt,	aki	Napóleon	1812-es	hadjárata	okán,	a	számmisztika	alapján	
1836-ra	 jósolta	meg	a	világvégét)6 a dekabristák vallásosságáig. A 
lelki ébredés mély hatást gyakorolt I. Sándor cárra is: olyannyira, 
hogy	 ez	 nemcsak	 személyes	 spiritualitásában	 tükröződött	 (így	 pl.	
abban	a	meggyőződésben,	hogy	üdvözülni	fog	pusztán	az	„Istennel	
való	 békessége”	 folytán),	 hanem	 külpolitikájában	 is.	 „Az	 európai	
uralkodókkal	folytatott	levelezésében	a	lelki	ébredés	ökumenizmu-
sának	kifejezéseit	használta,	a	címzetteket	»testvérem«	vagy	a	»Te	
Keresztény	Felséged«	megszólítással	illetve.”	Természetesen	a	lelki	
ébredés	volt	az	indíttatása	az	általa	kezdeményezett	Szent	Szövetség	
létrehozásának is. 

Az	 illusztrációkkal	 is	 ellátott	 könyv	mind	módszertanát,	mind	
lexikális	gazdagságát,	továbbá	következtetéseit	tekintve	is	alapvető-
en	új	eredményekkel	gyarapította	a	ruszisztikai	kutatásokat,	és	bátran	
kijelenthető,	hogy	megkerülhetetlen	mű	lesz	a	jövőben	a	korszakkal	
foglalkozó	történészek	számára.	

Andrey V. Ivanov: A Spiritual Revolution: The Impact of Reformation and Enligh-
tenment in Orthodox Russia, 1700–1825.	(Spirituális	forradalom:	A	reformáció	
és	a	felvilágosodás	hatása	az	ortodox	Oroszországban	1700–1825)	University	of	
Wisconsin	Press,	Madison,	2020.	353.	o.

Sashalmi Endre

	6	 		Ennek	magyarázata	a	hármas	 (Szentháromság)	és	a	 tizenkettes	szám	(aposto-
lok)	jelentősége	a	keresztény	számmisztikában,	aminek	alapján:	1812+12+12	=	
1836.


