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A kutatás tárgya és előzményei 

 

Kutatásom tárgyát az orosz posztmodern egyik legjelentősebb képviselője, Vlagyimir 

Szorokin Dostoevsky-trip és Roman című műveinek vizsgálta képezi bizonyos 19. századi 

realista szerzők (Gogol, Goncsarov, Dosztojevszkij és Tolsztoj) regényeivel való összevetésen 

keresztül. A dolgozat két nagy részből áll: elméleti megalapozásból, illetve műértelmező 

fejezetekből, amelyek során bemutatom ezen Szorokin-művek 19. századi realizmus felőli 

értelmezésének lehetőségeit. 

Mivel Szorokin szövegei a posztmodern, az említett 19. századi szerzők művei pedig a 

realista szövegkorpusz részének tekinthetők, a disszertáció ezen korszakok történeti és 

elméleti áttekintésével kezdődik. Ennek során azonban kiderül, hogy valójában többről van 

szó, mint csupán a 19. századi irodalom és a posztmodern jelentős összefüggéseiről, mivel a 

szóban forgó irodalomtörténeti időszakok más korszakokkal is összekapcsolódnak (többek 

között az antikvitással és annak olyan műfajaival, mint a szókratészi dialógus és a menippea, 

illetve a középkor „nevetésregényével”). Így fény derül arra, hogy e paradigmákat nem lehet 

elhatároltan tárgyalni, csak egy nagy irodalom- és kultúratörténeti folyamat részeiként. E 

tágabb perspektíva belátása az oka annak, hogy az elméleti fejezetek a disszertációnak nem 

egyszerű bevezetését képezik, hanem önálló megközelítési módját adják annak, ahogyan egy 

posztmodern szerző realizmus-recepciója feltárható.  

Dolgozatomban abból indulok ki, hogy bár a „posztmodern” új keletű fogalom, amelyet 

kizárólag a mai szociokulturális atmoszférára vonatkozóan használnak, az emberi történelem 

korábbi korszakaiban is voltak már olyan szkepticizmusra és relativizmusra hajló 

gondolkodók, akik bármilyen általánosan elfogadott posztulátumot, hitet vagy koncepciót 

megkérdőjeleztek. Az ilyen mentalitású művészek pedig már korábban is létrehoztak olyan 

szövegeket, amelyekben könnyen felfedezhetünk posztmodern jegyeket. A mai kor 

különlegessége értelmezésem szerint mindössze abban áll, hogy a relativizmus és eklektika, 

amely eddig a periférián helyezkedett el és viszonylag keveseknek volt sajátja, mára domináló 

tényezővé vált.  

Ezen okból tartom indokoltnak a posztmodern műértelmezések során az akár sokkal 

korábbi korszakok alkotásaihoz való visszanyúlást is. Ez a megközelítés lehetővé teszi azt, 

hogy a 19. századi realista műveket az orosz posztmodern előzményeiként értelmezzem. Az 

általam képviselt irány ellentmond annak a mai orosz irodalomtudományban jellemző 

tendenciának, amely szerint az orosz posztmodern és a 19. századi orosz klasszikus művek 
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annyiban kapcsolódnak egymáshoz, amennyiben előbbi dekonstruálja, érvényteleníti az 

utóbbit. Ez a nézet Viktor Jerofejev Halotti beszéd a szovjet irodalom felett c., 1990-ben 

megjelent esszéjére vezethető vissza. Ebben a tanulmányban a szerző kifejti, hogy a 

klasszikusok, csakúgy, mint a szocialista realista művek, nem tekinthetők valódi irodalomnak, 

mivel a valódi irodalom feladata kizárólag az lehet, hogy irodalomként működjön, nem pedig 

az, hogy társadalmi, ideológiai vagy morális szerepet töltsön be. Jerofejev és követői tehát 

abból indulnak ki, hogy a 19. századi orosz realizmust az ún. „moralizáló monologizmus” 

jellemzi – az a bizonyos hírhedt „mutatóujj”. Emellett azonban napvilágot látott egy másik 

nézet is, amelynek képviselői Puskin, Lermontov, Gogol, Turgenyev, Dosztojevszkij és 

Tolsztoj műveiben nem a prédikáló monologizmust, hanem a polifóniát és a dialogizmust 

fedezik fel. Disszertációm ebben a szellemben amellett érvel, hogy a posztmodern 

pluralizmusa és szkepszise nem állítható szembe a 19. századi realizmussal. 

A mai kor „realista” ábrázolásának a posztmodern regényt tartom: e megváltozott világ 

számára a valóság fő attribútumai a bizonytalanság, a paradoxitás és a káosz lettek. A 

posztmodern korának embere számára mindez a hétköznapi realitás részévé vált. A szöveg 

intertextuális szerkezete a szubjektum széttöredezettségére reflektáló stratégiaként is 

értelmezhető, ebben az értelemben a posztmodernben is fellehető a mimetikus jelleg. 

 

Szemlélet és módszer 
 

A 19. századi orosz regények között több olyan művel találkozhatunk, amelyek, 

amennyiben elfogadjuk Bahtyin karneváli műértelmezését, karnevalizált műveknek 

tekinthetők, és ezekben mind fellelhetők bizonyos posztmodern tulajdonságok. 

Disszertációmban azt mutatom be, hogyan folytatódik és kap új értelmet a karnevalizáció és a 

polifónia a posztmodern regényekben. A 19. századi irodalmat és a posztmodern irodalmat 

összekötő irodalomelméleti láncszemnek ugyanis a karnevál- és a polifóniaelméletet látom.  

 A disszertációm számára legfontosabb elméleti alapokat E. Auerbach Mimézise, M. 

Bahtyin karnevalizáció-, polifónia- és dialóguselméletei, N. Benyevolenszkajának az orosz 

posztmodern előzményeiről szóló elmélete, J. Derrida dekonstrukcióelmélete, H.-G. Gadamer 

„játék” és „ünnep” fogalmai, G. Genette hipertextus- és J. Kristeva intertextualitás-fogalma, J. 

Lotmannak „a kultúra robbanása”-elmélete, J.-F. Lyotard „nagy narratívák krízise”-elmélete, 

B. McHale „kifordított posztmodern dialogizmus”-fogalma, illetve W. Schmid „oszciállció” 

meghatározása adják. 
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Elméleti fejezetek 

 

A Realizmus. Bevezetés c. fejezetben a realizmus és a hozzá szorosan kapcsolódó 

mimézis fogalmát és történetét tekintem végig, majd befejezésül két rendhagyó elméletet 

tárgyalok, amelyek nem realizmuselméletek ugyan, mégis fordulatot hoztak a realista művek 

értelmezésében, általuk ugyanis egy új aspektus tárul fel: a realista regények dialogikus volta 

(Auerbach Mimézise és Bahtyin polifóniaelmélete).  

 A Posztmodern. Bevezetés c. fejezetben a posztmodern főbb jellegzetességeit mutatom be 

(jellemző formáit, poétikai stratégiáit és eszközeit), illetve azt tekintem át, hogy a 

posztmodern és a posztstrukturalista elméleteknek milyen hatása van a nyelvről és az 

irodalom valósághoz való viszonyáról alkotott elképzelésekre, összekapcsolva ezt azzal a 

kérdéssel, hogy hogyan viszonyul a posztmodern irodalom a „klasszikusokhoz” (esetünkben a 

19. századi regényhez). A Mimézis és posztmodern. A posztmodern regények realista olvasata 

c. részfejezetben megkísérlem a fenti két fejezetet összekötve a posztmodern regények realista 

olvasatának létjogosultságát alátámasztani. Ezt követi két kitekintő fejezet, amelyek az orosz 

posztmodernt tágabb kontextusba (a nyugati posztmodern, illetve a természettudományok 

kontextusába) helyezik, ezt a tágabb kulturális szövegkörnyezet-meghatározást pedig arra 

használom fel, hogy a posztmodernnek a „tapasztalható valósághoz” való viszonyát egy 

nagyobb kép részeként is megvizsgáljam. 

 Az orosz posztmodern és a realizmus viszonya c. fejezetben a különböző realista 

irányzatokat helyezem el egymáshoz és a posztmodernhez képest, illetve külön tárgyalom az 

újrealizmus irányzatát. 

 A Karnevál, polifónia és a posztmodern 1. és 2. c. fejezetekben az említett bahtyini 

elméletek (orosz) posztmodernnel való összefüggését támasztom alá különböző 

irodalomelméleti teóriák és fogalmak segítségével (többek között Gadamer, Lyotard, Genette 

és Ihab Hassan elméletei felől).  

 

Műértelmező fejezetek  

 

 A műértelmező fejezetek egy bevezető résszel kezdődnek, amely Szorokin életművét 

mutatja be röviden és kísérli meg elhelyezni az orosz kortárs irodalomban. 

 Az első nagy fejezetet ezen a részen belül a Dostoevsy-trip c. című dráma elemzése 

képezi A félkegyelmű c. regénnyel való összevetésben. Szakirodalmi háttere Peeter Torop 
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botrány-fogalma, Lotman kultúra robbanására vonatkozó elmélete és a bahtyini 

karnevalizáció.  

A második nagy fejezetben a Roman c. regény Gogol-, Goncsarov-, Dosztojevszkij- és 

Tolsztoj- intertextusait veszem sorra, az elemzés logikáját követve egészen a fiatal 

szimbolistákig eljutva. Az értelmezés különös figyelmet fordít a következő intertextusokra: 

Gogol: Nyevszkij proszpekt, Goncsarov: Hétköznapi történet, Dosztojevszkij: Bűn és 

bűnhődés, illetve kitérőként közbeiktattam a Marina harmincadik szerelme c. regény Tolsztoj 

felől megnyitható olvasatának bemutatását. 

 

A disszertáció eredményei 

 

 1.) A Dostoevsky-trip értelmezése során megállapítottam, hogy Szorokin 

Dosztojevszkijhez hasonlóan kialakítja a botrányszituációkat és -szinteket, pontosan 

felismerve azok elemeit és jelentőségét, arra használván fel azokat, hogy megmutassa rajtuk 

keresztül, hogy hogyan működhetne a világ (lásd Dosztojevszkij), valamint azt, hogyan nem 

képes működni. A szorokini botrány nem fejlődés-kiindulópont, hanem a fejlődés 

lehetetlenségének bizonyítéka; a mű rámutat arra, hogy ha a botrány az egyén szintjén nem 

tud megvalósulni, nem fog az összes többi szinten sem. 

2.) A karnevalizáció szorokini variációjával kapcsolatban általánosságban megállapítható, 

hogy az intonációk eltolódnak. A „vidám viszonylagosság” helyett csak viszonylagosság 

marad. A „botrány” jelen van ugyan, de végpont, az önfelismerés helye és a fejlődés 

kiindulópontja nélkül. A szereplők „karnevalizált” viselkedésében ott van ugyan az ujjongás, 

de önirónia nélkül; a gúny egy másik szinten, az egészet kívülről nézve jelenik meg. 

Érzékelhető ugyan a normák alól felszabadított (karneváli) viselkedés, de az élet mélyebb 

megtapasztalása, az emberi természet addig homályban lévő aspektusainak felszínre kerülése 

nélkül, – itt ugyanis egyszerűen nincs minek a felszínre kerülnie – sugallja a szöveg, a 

normaszegés mögött és azon túl csak üresség található. 

3.) Szorokin mindhárom említett alkotásában kifordítja a megváltás és feltámadás 

„klasszikus” koncepcióját. Az első esetben a megváltás egyetlen lehetséges opciója annak 

tudatmódosító szereken keresztül való elérése (Dostoevsky-trip), a Roman, illetve a Marina 

harmincadik szerelme pedig a szereplők perspektívájának szintjén látszólag megvalósultnak 

mutatja ugyan a megváltást, ám az nem az emberek megmentése érdekében történik többé, 

hanem valamilyen „felsőbbrendű” igazság nevében (amely egy nagy narratíva is egyben), így 
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esetükben egy ideológia dönti el, mi számít negatív és pozitív világképnek, illetve kinek van 

joga az élethez. Így működik a világ, mutat rá Szorokin, az emberek/közösségek/társadalmak 

valóságtapasztalatuk fölé rendelnek valamilyen ideológiát, amely általában ahhoz vezet, hogy 

a többi embert nem magukkal egységet alkotva látják, ez pedig embertelen bánásmódot 

eredményez. Ezen a ponton kapcsolódnak össze Auerbach „multiperszonális 

tudatábrázolásnak” nevezett, a Mimézisben kifejtett gondolatán és a bahtyini 

dialóguselméleten keresztül az orosz (kritikai) realizmus és Szorokin posztmodern regényei. 

Szorokin művei a 19. századi realista alkotásokon keresztül azok társadalomkritikai attitűdjét 

is továbbviszik. Emellett azonban e posztmodern művek folyamatosan hangsúlyozzák saját 

textuális voltukat is, ez azonban nem azt jelenti, hogy számukra a szövegen túli valóság nem 

létezik, hanem annyit jelent, hogy a posztmodern látásmód különösen érzékeny arra, hogy a 

valóságtapasztalatunk mennyire nyelvi konstruktum.  

4.) Kimutattam azt, hogy más nagy narratívákat is lebontanak a Szorokin-művek: a 

fejlődésregény tradícióját (és abban a fejlődés fogalmát), a házasság és a beteljesült szerelem 

gondolatkörét mint a boldogsághoz vezető útnak, illetve, ehhez hasonlóan, az egyszerű vidéki 

életben rejlő boldogságnak utópikus narratíváit, a „szent Oroszhon” mítoszt (a pétervári 

mítoszon és egy Nagy Péterre emlékeztető Antikrisztus-alakon keresztül), illetve a válság-

hagiográfia műfaját dekonstruálva negatív válság-hagiográfiát teremtenek. A disszertáció több 

oldalról érveket sorakoztat fel amellett, hogy már a 19. századi szövegek is megkezdik 

ezeknek a nagy narratíváknak a dekonstrukcióját, és az intertextusként meghivatkozott művek 

esetében is rámutat az ilyetén párhuzamokra. A látható felszín alatti törések már a 19. századi 

prózában jelen vannak: közelebbről vizsgálva a realista alkotásokat kiderül ugyanis, hogy a 

felszín alatt minden irányból futnak már e törésvonalak, a különbség viszont annyi, hogy a 

modellált világ mindezek ellenére egyben marad, nem úgy, mint a Szorokin-művekben. 

Szorokin a 19. századi nagy orosz alkotások poétikai fogásait, motívumrendszerét, 

kidolgozott modelljeit „birtokba véve” új dimenzióba emeli az ott megkezdett dekonstrukciót.  
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