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A disszertáció témája, a kutatás tárgya  
 

 
Disszertációm témájául Nyikolaj Gumiljovnak, az akmeista költészeti irányzat 

egyik megalapítójának, az orosz századelő irodalmi élete egyik meghatározó 

szereplőjének azokat a verseit és drámáit választottam, amelyekben megjelenik a Kelet, 

azon belül is az arab-iszlám és a bizánci kultúra, valamint az afrikai földrész témája. Az 

egyik kérdés, amellyel a disszertáció központi témájának, Nyikolaj  Gumiljov keleti 

témájú műveinek az elemzése kapcsán szembesültem, az volt, hogy vajon honnan ered, 

miből táplálkozik a költő érdeklődése a Kelet különböző régiói iránt, melyek 

disszertációmban a vizsgálatom tárgyát képezik. 

A disszertáció kérdésfelvetésének fókuszában Nyikolaj Gumiljov Allah 

gyermeke, valamint a Mérgezett tunika című drámáinak, illetve az 1921-ben megjelent 

Sátor című verseskötetének az elemzése áll, s ennek során elsősorban e művek keleti 

motívumkészletét vizsgáltam. Továbbá kísérletet tettem arra, hogy ezeket a műveket 

elhelyezzem Gumiljov alkotói pályájának folyamatában, valamint a költő Keletről 

vallott felfogásának a különböző értelmezési szakaszaiban.  

A 19. század vége – 20. század elejének orosz kultúrájában mind az 

irodalomban, mind a képzőművészetben, sőt valójában valamennyi művészeti ágban 

olyan rendkívül sokszínű és összetett folyamatok gazdagságának lehetünk utólagos 

tanúi, hogy ez inspirált arra, hogy ne csak egyetlen művészeti ágat ragadjak ki ebből a 

kavalkádból, hanem megpróbáljam azokat viszonylagos egységében és 

összefüggéseiben, egymással való párbeszédükben láttatni és vizsgálni. Ez indított arra, 

hogy Gumiljov keleti tematikájú és keleti motívumokat rejtő verseinek és drámáinak, 

valamint a korabeli festők – az orosz Pável Kuznyecov és az örmény Martirosz Szárján 

– művészetének párhuzamos bemutatásával hangsúlyozzam az irodalom és a vizuális 

művészetek közötti szerves kapcsolatot.  

Disszertációm témaválasztását az is motiválta, hogy arabistaként lehetőségem 

nyílt arra, hogy ötvözzem a Keletről, az arab világról és annak költészetéről, valamint az 

iszlámról megszerzett ismereteimet annak a költői útkeresésnek a vizsgálata során, 

amely Gumiljovot a Kelet ismeretlen és vonzó világa felé vezette.  
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A kutatás módszere, jellege 
 
 
 A Nyikolaj Gumiljov költészetének szentelt kortárs kritikák, majd az elhallgatás 

évei alatti, elsősorban külföldön elszórtan megjelenő úttörő munkák mellett – melyben 

kiemelkedő szerepet játszott Gleb Sztruve professzor – a Gumiljov-kutatás fellendülése 

az 1980-as évek második felében indul meg, ekkor sorra jelennek meg korábban 

kiadatlan művei. A már klasszikusnak számító kiváló Gumiljov-kutatók (Vjacseszlav 

Vsz. Ivanov, Michael Basker, Mihail Elzon, Jurij Zobnyin, David Zolotnyickij, 

Nyikolaj Bogomolov, Roman Tyimencsik) neve mellett a fiatalabb generáció is 

képviselteti magát. Napjaink egyik legkiemelkedőbb Gumiljov-kutatója, Jelena 

Raszkina, de megemlíthetjük még Gumiljov költészetének magyarországi kutatóit – 

köztük Nyakas Tünde és Szalma Natália – nevét. 

 A téma jellegéből adódóan szükségesnek láttam, hogy az elemzéseket minél 

gazdagabb kultúrtörténeti, irodalomelméleti, valamint biográfiai anyagba ágyazzam, 

ami segítséget nyújtott abban, hogy átfogóbb kontextusba helyezve közelítsem meg 

ezeket a műveket. Emellett igyekeztem az egyes műveken átívelő fontos 

összefüggéseket többször is hangsúlyozni.  

 A disszertáció témájának jellegénél fogva – különösen a drámák és a versek 

elemzése során – elengedhetetlen volt, hogy a megállapításaimat gazdag idézet-

apparátussal szemléltessem. Mivel sem az általam elemzett drámák – az Allah 

gyermeke, és a Mérgezett tunika –, sem a Sátor kötet verseinek többsége nem jelent meg 

magyar fordításban, az idézeteket a szövegben minden esetben eredeti orosz nyelven 

adtam meg. Ahol készült magyar fordítás, ott ezt lábjegyzetben megadtam, a fordító 

nevének feltüntetésével. Amennyiben nem tüntettem fel fordítót, ott minden esetben 

saját fordításomban közöltem az idézeteket. 

 A disszertációt képmelléklet egészíti ki, melyben Martirosz Szárján és Pável 

Kuznyecov azon képei szerepelnek, amelyekre a főszövegben hivatkoztam. 

 

A disszertáció felépítése 

  

I. BEVEZETÉS 

 

Témám kifejtéséhez a disszertációt három nagy fejezetre tagoltam. A 

disszertáció első fejezetében A téma megjelölése, a kutatási terület kijelölése mellett 
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több alfejezetet kapott helyet. A művek elemzése előtt egyrészről szükségesnek láttam, 

hogy felvázoljam Nyikolaj Gumiljov életrajzát a kutatási feladat szempontjából, 

különös tekintettel azokra a biográfiai adatokra, amelyek segítenek megérteni és 

elhelyezni a költő későbbiekben elemzett drámáit valamint verseit, a Kelet felé 

fordulását, és a Kelet világának értelmezési módozatait.  

A bevezető fejezet ezt követő alfejezeteiben röviden felvázoltam Nyikolaj 

Gumiljov költői útját a korabeli kritika tükrében.  

Elsőként Valerij Brjuszov, a szimbolisták idősebb nemzedékéhez tartozó költő 

és teoretikus recenzióit és kritikai írásait tekintettem át. Brjuszov – Innokentyij 

Annyenszkijjel együtt – igen nagy szerepet töltött be Gumiljov személyes életében, és 

meghatározó volt az a hatás is, mellyel hozzájárult Gumiljov költői pályakezdéséhez és 

fejlődésének kibontakozásához. Brjuszov írásaiból kirajzolódik Gumiljov költővé 

érésének folyamata, melynek során a századelő új költői irányzatának, az 

akmeizmusnak egyik vezéralakjává vált. A kritikák ismertetése során már ehelyütt 

igyekeztem rámutatni azokra a megállapításokra, amelyekre a disszertáció későbbi 

fejezetében (a Sátor kötet elemzése során) visszautaltam (ld. Brjuszov kritikája a 

Drágakövek kötetről, amelynek motívumai visszaköszönnek a Sátor kötet verseiben 

(földrajzi nevek, gazdag, szabadon kószáló állatvilág, a lenyűgöző, de egyszersmind a 

félelmet és rettegést hordozó gazdag természet).  

A kortárs kritikusok és irodalomtudósok közül a továbbiakban Viktor 

Zsirmunszkij A szimbolizmus túlhaladói (1916) című tanulmányának alapvető tételeit 

ismertettem. Zsirmunszkijt idézve: „Hangulatának kifejezésére vizuális képekből 

objektív, feszültséggel teli világot hoz létre, beviszi verseibe az elbeszélő elemet, és 

némi epikai-balladai formát ad költeményeinek. A világérzékelésének erőteljességében 

és élességben megfelelő képek és formák keresése Gumiljovot egzotikus országok 

ábrázolására indítja, ahol színes és tarka látomásokban találja meg képzelgésének 

vizuális, objektív megtestesülését. Gumiljov múzsája a «távoli bolyongások múzsája».” 

(Zsirmunszkij 1981: 213). Már e helyütt leszögeztem, hogy Zsirmunszkij e fenti 

megállapításai a Sátor kötet verseire különösen érvényesek. 

A kortárs kritikusok mellett fontosnak tartottam ismertetni Jurij Verhovszkij 

tanulmányát (A költő útja, 1925), amely a gumiljovi életmű első, immáron a költő halála 

után keletkezett összefoglalása. Verhovszkij tanulmánya végigkíséri Gumiljov költői 

pályaútját, melyből kitűnik, hogy a korábbi kötetekben megjelenő motívumok, a 

vándorlás, az egzotikum, a félig mesés országok képei egyre elmélyültebb és tágabb 
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megformálást nyernek, a személyes intim élmény egyre inkább objektivált formában 

jelenik meg. A Sátor kötetben megjelenő dekorativitás, a „gazdag és festői sokszínűség” 

a kritikus meglátása szerint nem nyomja el a költő belső hangját, hanem éppen 

ellenkezőleg, összeolvad azzal.   

 

II. A KELET TÉMÁJA GUMILJOV DRÁMÁIBAN 

 

Nyikolaj Gumiljov drámaíróként kevésbé ismert, dramatikus műveinek száma is 

meglehetősen szerény. E fejezet első felében аz Arab-perzsa mesevilág. Az Allah 

gyermeke című mesedráma elemzését tűztem ki célul. 

Az Allah gyermeke 1916-ban jelent meg az Apollon folyóirat hasábjain, és a 

szöveg első publikációját Pável Kuznyecov festőművész három illusztrációja kísérte. A      

disszertáció keretein belül nem vállalkoztam a grafikai illusztrációk elemzésére, 

ugyanakkor segítségükkel kísérletet tettem arra, hogy kijelöljem az illusztrációk helyét 

az „orientalizmus” gazdag áramlatában, amely a 20. század első felének orosz 

irodalmában és festészetében egyaránt megmutatkozott. 

Ehhez Abram Efrosznak, a kor egyik legjelesebb műkritikusának Pável 

Kuznyecov művészete című tanulmányát hívtam segítségül, amely Gumiljov drámájával 

egyetemben bizonyítékul szolgálhat ahhoz, hogy mennyire fontos szerepet játszott a 

századelő művészetében mind a szépirodalom, mind pedig a festészet területén a „keleti 

szellemiség és lélek” megidézésének problémája, valamint az erre irányuló „stilizációs” 

törekvések különféle változatainak a kérdésköre. Pável Kuznyecov, a Kék Rózsa 

művészi csoportosulás vezéralakja Efrosz megfogalmazása szerint azzal tűnik ki a 

csoporthoz tartozó többi művész közül, hogy hiányzik belőle a szimbolikus maszkokkal 

való játék és az erőltetett stilizáció, a festő mélyen átéli a „keleti szellemiség” legbelső 

lényegét.   

 Ugyancsak Abram Efrosz világít rá tanulmányában arra is, hogy miben állt az 

alapvető különbség a mélyen orosz lelkületű Pável Kuznyecov „orientalizmusa”, 

valamint a Kelet világából érkezett festő, Martirosz Szárján művészete között. Bár 

mindkét művész hazája a Kelet, az örmény Szárján csupán a „színek és a festészet” 

nyelvére vetíti le azt a Keletet, amelynek ő maga is szerves része. Kuznyecov ezzel 

szemben az európai ember vonzódásával fedezi fel és éli meg a Keletet. (A két festő 

műveit a második és harmadik fejezetében szereplő elemzésekhez kapcsoltam.) 
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Gumiljov mesedrámájának elemzését – mivel az eredetileg bábelőadásnak 

íródott – a kor színházelméleti koncepcióinak (Gordon Craig, Vszevolod Mejerhold, 

Andrej Belij és Julia Szlonyimszkaja) ismertetésével, valamint David Zolotnyickij 

tanulmányával vezettem be. Craig színházelméleti írásaiban arra hívja fel a figyelmet, 

hogy a színházművészet a kezdetektől fogva voltaképpen nem a valósághűség, hanem a 

„mesterségesség”, a „műviség”, a „stilizáció” elvére épül, ezért ha a rendező a 

színpadon valódi harmóniát kíván teremteni, akkor a valóságos színészt le kell cserélnie 

a mesterségesen megalkotott bábukkal. Mejerhold felfogásában a „stilizáció” 

fogalmával szervesen összefügg a valóságtól való elvonatkoztatás és a szimbolikus 

értelmezés eszméje. Zolotnyickij meglátása szerint Gumiljovot a bábjáték műfajához az 

a szimbolikus képiség vonzotta, amelyet egyszerre jellemez a konkrét tárgyiasság és az 

elvont jelleg.   

A fejezet további részében a mesedráma kritikái közül kiemeltem a Kelet-kutató 

asszirológus Vlagyimir Kazimirovics Silejko véleményét, aki Gumiljov művének 

zártkörű megvitatása során a stilizáció esztétikai problémáját vetette fel, amellyel éles 

vitát váltott ki. Silejko elégedetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy 

Gumiljov a darabjában összemos különböző idősíkokat és az adott időszak 

szellemiségéhez nem illő kulturális és etnográfiai adatokat használ fel. 

  A darab szüzséje arra épül, hogy Péri tündér (azaz Allah gyermeke) jutalmul 

azért, mert megtalálta Mohamed próféta kancájának elveszett patkóját, leereszkedik a 

földre, lehetőséget kap arra, hogy a földi halandók világában meglelje a legkiválóbb 

földi lényt és a felesége legyen. A Dervis segítségével, aki mesei attribútumokat (gyűrű, 

unikornis) ad neki, elindul, hogy megtalálja az arra legméltóbb férfiút. Útközben 

különböző kísértésekkel találja szembe magát, s úgy tűnik, elbukik, ám végül eljut 

Háfiz kertjébe, ahol mesébe illő módon a méltó társ és a Paradicsomi idill várja.  

Vlagyimir Silejkónak a különböző idősíkok és a különböző korokhoz kötődő 

történelmi személyek egymásba csúsztatását érintő megjegyzése arra utal, hogy a 

darabban egymás mellé kerül Mohamed próféta (570(?)–632), Iszkander, azaz Nagy 

Sándor (i.e.356–323), valamint Háfiz (1320(?)–1390), a költő. Nem tudjuk pontosan 

rekonstruálni, hogy milyen forrásokat használt fel Gumiljov a darab megírásához, az 

azonban valószínűsíthető, hogy a Kelet kultúrájáról szerzett ismereteit több forrásból is 

merítette. Kétségkívül jól ismerte az Ezeregyéjszaka meséit, olvasta Háfiz verseit 

Afanaszij Fet fordításában, és ismerte a muszlimok szent könyvét, a Koránt.  Ismereteit 
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utazásai során is bővítette, valamint sokat tanult Vlagyimir Silejkoval folytatott 

beszélgetések során is.  

 A Gumiljov védelmére kelt kritikusok véleményét osztva leszögezhetjük, hogy 

az alkotói szabadság lehetővé teszi azt, hogy a költő által választott etnográfiai 

környezetnek és idősíknak nem kell feltétlenül összhangban lenniük a pontos 

tudományos adatokkal, hiszen a mű a szerző saját művészi-esztétikai elgondolásának a 

megvalósítása. Gumiljov mesedrámájának fő kérdésfelvetése a költő és a dervis alakja 

közötti párhuzamra összpontosít, a dráma szüzséje is ennek a párhuzamnak a kibontása 

felé halad.  

Jelena Petrovna Csugyinova Nyikolaj Gumiljov orientalizmusának kérdéséhez 

című tanulmányát alapul vége kísérletet tettem a Háfiz-motívum interpretációjára az 

Allah gyermeke mesedrámában. Jelena Csugyinova fent említett tanulmányában arra a 

következtetésre jut, hogy Gumiljov éppen azért választotta mesedrámája szüzséjének 

csomópontjául Háfiz alakját, mert a perzsa költő és filozófus művészetében 

megtestesült a próféta-költő témája, mely magának Gumiljovnak a költészetében is 

központi kérdésfelvetésként jelent meg. A kutatónő rámutat arra is, hogy Gumiljov 

egész alkotóútját végigkísérte az a probléma, milyen teherrel jár a költői elhivatottság, 

hisz többek között a disszertációmban részletesen elemzett Allah gyermekét és 

Mérgezett tunikát is e téma köré fonta.  

Jelena Csugyinova az Allah gyermeke című mesedráma fő tengelyeként a költő 

és a pap missziójának hasonlóságán alapuló elemzési szempontot emeli ki, mivel – 

Gumiljov gondolatait idézve – mindkettőjüket valamilyen magasabb rendű, számukra 

sem ismert erő irányítja, és eközben rendkívüli hatalommal bírnak, a „Szó” hatalmával. 

Amint azt Gumiljov az Olvasó című költészetelméleti bevezető írásában 

megfogalmazza: „A Költészet és a vallás – ugyanannak az érmének a két oldala. Ez is, 

az is lelki munkát kíván meg az embertől.” 

A mesedráma cselekményének három helyszíne (a sivatag, az Ezeregyéjszaka 

meséit idéző város és Háfiz kertje) a Kelet sokszínűségét, ellentmondásait hivatottak 

ábrázolni, ugyanakkor az „egzotikus” tájak Gumiljov alkotói koncepciójának sokkal 

mélyebb értelmezési lehetőségét kínálják. A sivatag többféle megközelítése, 

értelmezése összeköti az általam vizsgált műveket: a Mérgezett tunika pogány költője a 

sivatag szülötte, a Sátor kötet Szahara című versében pedig kontinenseket köt össze. A 

sivatag egyrészt a perzselő napsütés (akárcsak Martirosz Szárján képein), a Pokol 

sajátos megnyilvánulási formája, a folytonos, de mégis halott mozgásé, hiszen a sivatag 
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az őserők hatása alatt folyamatosan változtatja a külsejét. Másrészről a sivatag a 

délibábok világa, a csodavárás helyszíne is (mint ezt Pável Kuznyecov festményei is 

tanúsítják). A sivatagnak ez a kettős értelmezése – a balsors, a halál, de egyszersmind a 

vakmerőség, bátorság színtere – a darab egész szüzséjén végigvonul. A helyváltoztatás 

megnyilvánul mind a jelentésbeli struktúra szintjén, mind pedig a darab szüzséjének a 

kifejtése során. Péri mind egy vertikális tengely mentén (az égboltról a Földre), mind 

horizontális irányban mozog a darab során: a sivatagból indulva (ami – mint már 

említettük – részint a Pokollal rokonítható) megérkezik Háfiz kertjébe (a földi 

Paradicsomba). A sivatag elátkozott térségét és a földi Paradicsom szakrális területét a 

darab kompozíciójában középen szereplő hely – a város választja el egymástól. Péri és a 

Dervis mintegy sajátos zarándoklatot folytat, utóbbi szúfi utat (arabul tarikat) tesz meg: 

a Dervis megérkezik Tanítójához, Périt pedig az áldott föld felé vezető úton kísértések 

és tapasztalatok várják.  

Szergej Leonovics Szlobodnyuk A keleti szellemiség elemei Ny. Sz. Gumiljov 

költészetében című cikkében túlzott leegyszerűsítésnek véli Csugyinova elgondolását, 

miszerint a darabban a Dervis és Háfiz alakjában a Vallás és a Költészet áll szemben 

egymással. Szlobodnyuk az iszlám misztikus ága, a szúfizmus tanítása köré fonja 

értelmezését, és célja, hogy a szúfi tanításoknak Gumiljovra tett hatását – többek között 

a jó és a rossz kategóriáinak szúfi megközelítése révén – mutassa be az Allah gyermeke 

című dráma segítségével.   

A fejezet lezárásaként a Pável Kuznyecovnak a mesedrámához készített grafikai 

illusztrációinak a motívumait vetettem össze a festő más képeinek motívumkészletével, 

valamint rámutattam az illusztrációk között megfigyelhető különbségek lehetséges 

okaira. Lényegesnek tartottam, hogy rávilágítsak az illusztrációknak a mesedrámával 

való összhangjára, s egyben elhelyezzem a Gumiljov drámájához készült grafikai 

illusztrációkat Pável Kuznyecov életében és művészetében, alkotói életútján, az 1910-

1920 közötti időszakban.  

A Kultúrák keresztútján: a Mérgezett tunika című dráma elemzése 

fejezetben Nyikolaj Gumiljov drámaírói művészetének utolsó, s egyben legkiválóbb 

darabját tettem vizsgálatom tárgyává. 

Vszevolod Mihajlovics Szecskarjov cikkében – Gumiljov, a drámaíró – kiemeli, 

hogy a Gumiljov-drámákat egy központi kérdésfelvetés köti össze, úgy véli, hogy 

Gumiljov felfogásában az ember legvégső célja a bölcsesség elérése, ami a szépség és 

az erő megismerésén és egyensúlyán alapul, és ami egyúttal kizár minden rosszat. 
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Ugyanakkor Gumiljov tisztában van azzal, hogy a bölcsesség elérése egy ideális állapot, 

ami felettébb keveseknek adatik meg.   

A költői szerepvállalás, a költői tehetség, a szavak mágikus erejének birtoklása, 

amint azt Háfiz költészetének esetében is hangsúlyoztam, Gumljovot egész költői 

pályáján végigkísérte. A Mérgezett tunika központi alakja is költő, aki egyben bátor 

harcos. Imrul Kajsz ugyan egyesíti magában a költészet szépségét és a hősiességet, ám e 

kettő egyensúlya nem alakul ki az ő alakjában, Imrt elragadja a szenvedélye, mely 

egyben a halálát is okozza. Imr, a Mérgezett tunika költő szereplője szintén tudatában 

van költői tehetségének, szavai mágikus erejének, hisz az már nemegyszer hozott sikert 

számára, ugyanakkor tudatában van annak is, hogy ő csak egy földi halandó, aki nem 

törhet isteni szerepre.  

A dráma elemzésekor fontos volt tisztázni, hogy miért éppen Bizáncot 

választotta Gumiljov a történet színhelyéül. Ezt a kérdést több szempontból jártam 

körül. A Bizáncban játszódó drámában, a különböző kultúrák találkozása során 

kibontakozó feszültség révén Gumiljovnak alkalma nyílik arra, hogy új aspektusból, 

más megvilágításban tárja fel a kérdésről alkotott felfogását. Fontos leszögezni 

ugyanakkor, hogy a bizánci örökség kérdése, amely kezdettől fogva fontos és 

meghatározó szerepet játszott az orosz kulturális tudatban, különös erővel támadt fel a 

20. század elején, s éppen az akmeisták költészetében játszott kitüntetett szerepet, 

hiszen ők úgy tekintettek magukra mint a kulturális hagyományok őrzőire, s nézetük 

szerint éppen ezek a hagyományok biztosítják az emberiség kollektív emlékezetének 

továbbélését.  

Bizánc földrajzi elhelyezkedésénél fogva fontos szerepet töltött be: a kultúrák 

keresztútján jött létre, Kelet és Nyugat, Európa és Ázsia határán épült, összekötötte 

Keletet és Nyugatot, a keresztény világot és a más vallási tanításokat képviselő Ázsiát, 

de azok ütközőpontja is volt egyben. Ez, valamint ezzel együtt a centrum-periféria a 

történelem során folytonosan áthelyeződése Gumiljov drámájában is kulcsfontosságú 

szerepet játszik.   

A Bizánci Birodalom a letelepedett, kőből épült világot képviselte, s útját állta a 

nomád, szabad élethez szokott „barbároknak” és pogányoknak.  Éppen ezt a konfliktust 

képviseli Imrul Kajsz a pogány, kóbor költő. Gumiljovot, aki bár maga a letelepedett, 

kőből épült civilizáció, a pétervári kultúra szülötte, vonzotta a vándorlás, a nomádok 

szabadsága, s többek között ez magyarázhatja, hogy a látszólag tőle távol álló 

pogánykori arab kultúra felé forduljon, annak képviselőjével szemben szimpátiával 
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viseltessen. Bizánc ugyanakkor nem csupán a megmerevedett, kőből épült hideg város 

volt, hanem a bölcsesség, a bölcselkedés bölcsője és színtere is egyben. Nem véletlen, 

hogy Gumiljov darabjában fontos szerepet kap a Justinianus uralkodása alatt újjáépülő 

Hagia Szophia székesegyház, mely nevében hordozza a bölcsességre való törekvést 

(Justinianus felügyeli a hatalmát szimbolizáló templom építését, ugyanakkor éppen az 

épülő Hagia Szophiáról veti magát a mélybe a más kiutat nem találó trabzoni cár).  

Gumiljov nem véletlenül választotta drámája színhelyéül a bizánci udvart, mivel 

saját korának kultúrájában az egyik alapvető kérdés az volt, hogy fel lehet-e támasztani 

a bizánci kultúrát, illetve az foglalkoztatta a kor művészeit, gondolkodóit, hogy vajon 

Bizánc szelleme megtermékenyítheti-e a kor válságban lévő kulturális életét. E 

kérdéskörhöz, a Hagia Szophia székesegyháznak az orosz századelő kultúrájában 

betöltött szerepéhez szolgál adalékkal Szergej Singyin Mandelstam-kutató, aki Oszip 

Mandelstamnak a Hagia Szophia című versét, valamint Nyikolaj Gumiljov Mérgezett 

tunika című drámáját teszi meg összehasonlító elemzése tárgyául. 

Vszevolod Dmitrijev művészetkritikus tanulmányának végkövetkeztetését 

idézve a fent megfogalmazott törekvést a festészetre is vonatkoztattam, olyan festők 

művészetével kapcsolatban, akik saját szellemiségük formába öntéséhez ugyancsak a 

bizánci művészet örökségéhez fordultak vissza.   

  Gumiljov a költői hivatás és a költő szellemiségének bemutatására Imrul Kajszt 

– az egyik máig legismertebb pogánykori arab költőt – tette drámája központi alakjává. 

Másrészt az ő sorsán keresztül láttatja a drámaíró a különböző eredetű és eltérő 

fejlettségi szinten álló kultúrák és a hozzájuk kötődő életformák összeütközését. A 

sivatag, a nomád vándorélet a szabadságot szimbolizálja, s így éles ellentétben áll a 

letelepedett élet körülményeivel. Imrul Kajsz, aki a nomád törzsi élet – a más 

kultúrkörhöz tartozó számára – sokszor kegyetlennek tűnő szabályrendszerében 

otthonosan mozog, viszont ettől a természettől élesen elkülönülő világban fulladozik. A 

letelepedett életforma idegen számára, s ez mind a hétköznapi életben, mind a szerelmi 

életében tetten érhető. Büszkesége, egyenes jelleme éles ellentétben van a bizánci udvar 

intrikákkal átszőtt környezetével, mely végül győzedelmeskedik rajta. Imrul Kajsz 

alakjában ötvöződik a költő, a katona és bizonyos értelemben a hódító, ami Gumiljov 

életszemléletében a három alappillérnek tekinthető. Meglátásom szerint Gumiljov 

nyíltan rokonszenvezik az arab költővel, aki azonban elkerülhetetlenül elbukik, mert 

képtelen és nem is szándékozik változtatni morális álláspontján.    
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Úgy vélem, hogy Gumiljov a trabzoni cár alakjában a két egymással ellentétes 

világ közti egyensúly megteremtésének a lehetőségét járja körül, ami összhangban van 

az akmeisták művészetfelfogásának egyik alapvető tételével. Két világ, a nomádok és a 

letelepedett népesség között próbálja betölteni a híd szerepét, ám ez végül nem jár 

sikerrel. A Mérgezett tunika című drámában a kultúra fent említett szintjei az 

egyenlőtlen küzdelemben végül nem jutnak közös nevezőre, s ebből az összeütközésből 

látszólag a közülük legfejlettebb, Bizánc kerül ki győztesen, ám ennek a győzelemnek a 

kimenetele ambivalens.  

A két darab, az Allah gyermeke és a Mérgezett tunika elemzése bizonyos 

párhuzamok felállítására nyújt lehetőséget. Mindkét mű arról tanúskodik, hogy 

Gumiljov komolyan érdeklődött az orientális témák és motívumok iránt.  Központi 

alakjai a költők, s közülük is a legkiválóbbakat – Háfizt, Imrul Kajszt – választja. Őket 

ugyan valamelyest megközelítik, de voltaképpen nyomukba sem érhetnek sem a Dervis, 

sem a trabzoni cár, bár igyekezetüket a drámaíró hangsúlyozza. A női szereplők, köztük 

Péri angyal alakja felveti a kérdést, hogy vajon nem ugyanilyen „földreszállt angyal”-e 

a Mérgezett tunika Zójája. 

Imrul Kajsz a nyughatatlanság, a kalandvágy, a muruca (arabul: férfiasság) 

megtestesítője, akiben egyszerre lakozik a gyengéd, ékesszóló költő, az átkot szóró, a 

hódító, a vakmerő harcos. Úgy vélem, hogy mindezek fényében nem túlzás azt állítani, 

hogy Imrul Kajsz Gumiljov egyik legkedvesebb alakja, aki bár elbukik, de nem 

hasonlik meg önmagával. A darab végkicsengése tragikus, úgy tűnhet, hogy a 

cselszövő, lélektelen, csak a saját hasznukat néző erők (Theodóra és Justinianus) 

győzedelmeskednek, és a katarzis elmarad. Ugyanakkor mégis úgy érzem, hogy 

Gumiljovnak a szépségbe, az erkölcsi tartásba, a művészetbe, és a szerelembe vetett 

hitét bizonyítja a darab egész szellemisége. 

 

III. NYIKOLAJ GUMILJOV SÁTOR CÍMŰ KÖTETE ÉS A KELET 

KULTÚRÁJA 

 

Disszertációm harmadik fejezetében Gumiljov Sátor című verseskötetének 

elemzésére teszek kísérletet, mivel Afrika, a Közel-Kelettel határos, ahhoz különböző 

szinteken kapcsolódó földrajzi és kulturális régió szerepe, megjelenési formái és 

értelmezési szintjei, motívumai, valamint a képi világ megjelenítésének költői eszközei 

legkibontottabb formában éppen ebben a kötetben tárulnak fel.   
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 A fejezetet A Sátor című kötet születésének körülményei: Nyikolaj Gumiljov 

tevékenysége az irodalmi életben 1918 – 1921 között címet viselő alfejezet vezeti be.

 Az Afrika világa Nyikolaj Gumiljov életrajzában és költői útkereséseiben 

című alfejezetben felvázoltam az életrajzi hátteret, rámutattam az Afrika-téma 

megjelenésére Gumiljov költészetében, valamint a kontinens iránt megerősödő 

érdeklődésre az orosz kultúrában. 

 Gumiljov több alkalommal járt Afrikában, 1910-ben, majd 1913-ban, 

tudományos expedíciók keretében eljutott Abesszínáig, képzeletben pedig szinte az 

egész földrészt bejárta, s megörökítette verseiben, melyeket a Sátor című kötetben 

foglalt egységbe. Afrika több szempontból is megigézte Gumiljovot. A gazdag 

állatvilág, a változatos természeti adottságok, az őselemek ereje éppúgy lenyűgözte a 

költőt, mint az európai ember számára ismeretlen szokásrendszer és az afrikai folklór 

hagyományai.   

Az Afrika-témához és motívumkörhöz Gumiljov költői útján újra és újra, bár más 

és más formában, visszatért. Míg korai köteteiben elsősorban az egzotikus állatok 

(zsiráf, orrszarvú, hiéna) révén jelent meg ez a témakör, addig az elemzésem tárgyát 

képező Sátor kötet verseiben sokkal összetettebb és árnyaltabb kép rajzolódik ki Afrika 

világáról. Afrika mind kulturális, mind pedig földrajzi értelemben ambivalens, sokszínű 

földrész. Bár Afrika az emberiség és a civilizáció kialakulásának egyik központja, s ily 

módon a kulturális emlékezet egyik legrégibb hordozója – s ez a kérdés az akmeisták 

számára kiemelt jelentőséggel bírt –, ugyanakkor ez a földrész a 20. század legújabb 

művészi irányzatait ihlette meg szellemiségével és frissességével. 

Vjacseszlav Vsz. Ivanov az Afrika-téma megjelenéséről az orosz irodalomban írt 

cikkében Gumiljov és Hlebnyikov e téma által inspirált műveinek elemzése kapcsán 

abból indul ki, hogy az Afrika mint téma iránt a 19. század legvégén és a 20. század 

elején megújuló érdeklődés alapja a földrész egyik legrégibb, független keresztény 

állama, Abesszínia és Oroszország között fennálló vallási és kulturális kötődés volt. 

Nem véletlen, hogy Gumiljov egyik írásában „Bizánc húgának” nevezi Abesszíniát. 

 A Sátor című kötet kompozíciós felépítése című alfejezetben az alábbi 

verseket tettem részletesebb elemzés és értelmezés tárgyává: Bevezetés, Egyiptom, 

Szahara, Abesszínia.  

 A Bevezetés című versben egyszerre van jelen Gumiljov mély keresztény hite, 

Afrika ködös, csodás és egyszersmind félelmetes világa, színes állatvilága, a természet 

és az emberi kéz alkotásai, változatos lakosság, a bálványimádóktól egészen a 



 13 

kereszténységig. Ugyanakkor a költő személyes attitűdje, a lírai „én” viszonyulása nem 

hagy kétséget az olvasóban, hogy a vers soraiban egyszerre tükröződik az Afrika iránti 

odaadás és a halál előérzetének megfogalmazása. A kötet versei közül leginkább az 

Egyiptom című verset tartottam alkalmasnak arra, hogy a költészet és a képzőművészet 

különböző kapcsolódási pontjait feltárjam. 

 Gumiljov műveiben – drámáiban, verseiben egyaránt –gyakran kutatja azokat a 

sajátos kapcsolódási formákat, amelyek átjárást biztosítanak az élet és a művészet 

között, egyes alkotásaiban a „művészet világa” gyakran átlép a valóságos 

életesemények világába. A képzőművészeti alkotás, mely a verset indító hasonlatban 

megjelenik, segíti felidézni a költő személyes emlékeivel és a kulturális emlékezettel 

összefüggő élményeit. A műalkotás, illetve egy konkrét műtárgy szemlélése tehát 

közvetlenül stimulálja az alkotói emlékezet folyamatát, és lehetővé teszi az egykori 

közvetlen benyomások újraélését azok eleven valóságában.  

 A vers szüzséjének a kibontása során a művészi percepciónak három 

párhuzamos szintje lép működésbe. Az első azoknak a közvetlen benyomásoknak a 

szintje, amelyek a múlt idősíkjához kötődnek, és a költőnek Egyiptomba tett utazása 

idejével állnak kapcsolatban. Azonban a vers szüzséjének kronológiai tengelyében ezek 

a benyomások már a jelen idősíkjához kapcsolódnak, a művészi percepciónak éppen 

ezen a szintjén megy végbe az elsődleges benyomásoknak az alapvető képi formulákba 

történő transzformálása, amelyek vizuálisan megtestesítik az adott geokulturális térség 

kulturális fejlődésének szellemiségét.  

 Az egyik ilyen alapvető formula a Nílus deltájának legyező formájú 

smaragdszínű síksága, amely egyrészről a pálmafa ornamentális alakzatának a képzetét 

idézi fel, ugyanakkor a legyező egyben emberi kéz által létrehozott tárgy is, és ennyiben 

az adott kulturális közeg egyik attribútuma. A pálma szétterülő ágainak ábrázolása 

egyben egyike a Kelet alapvető szimbólumainak, motívumainak, melyek a különböző 

művészeti ágak képviselőit megihlették. Ez a szimbólum gyakran megjelenik Martirosz 

Szárján keleti utazásai által ihletett képein (Datolyapálma. Egyiptom, 1911), így az is 

irodalom és vizualitás kapcsolatát példázza.  

A harmadik szint a művészi alkotás befogadásának valós ideje, amelynek során a 

befogadó-olvasó, és az értelmező-olvasó a költő-utazóval együtt mind térben, mind 

időben helyet változtat.  

A Sátor című kötet egyik legimpozánsabb verse a Szahara. Gumiljov a 

kontinenseket átfogó természeti jelenségeket a sivatagi óceán egységes képének 
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ábrázolásán keresztül festi le. A végtelen homoksivatag, ahol a homokdűnék és az ég 

szinte összeérnek, Gumiljovhoz hasonlatosan megragadta a festő Szárján képzeletét is 

(Sivatag. Egyiptom, 1911). A sivatagot a két őserő, a Nap és a Szél uralja, az erős 

napfény révén a délibábok, az érzéki csalódások színhelye. A vers apokaliptikus 

látomással zárul, a Régi és az Új világ, a zöld Eurázsia és az izzó ifjú Szahara vad 

homoktengere áll szemben egymással, és ez a küzdelem az utóbbi győzelmével zárul. A 

fiatal, féktelen őserőnek nem tudnak ellenállni az emberi kéz alkotta falak, kertek, 

mesterséges tavak. A mindent elborító sivatagi homok sorra semmisíti meg a kultúra 

központjait: eltűnik a Földközi-tenger medencéjének kultúrája éppúgy, mint ahogy a 

homok betemeti Európa kulturális központjait, Párizst, Moszkvát, Athént.  

 Az Abesszínia című vers első kompozíciós egysége személytelen „képes 

földrajzi-történelmi” bemutatással indul, az Amharák földje olyan idilli, békés állapotot 

szemléltet, amelyben a művészet és természeti lét még elválaszthatatlanok voltak. A 

költő képzeletvilágában működésbe lép – az akmeisták számára oly fontos – kulturális 

emlékezet, felvillannak Abesszínia történelmének legfontosabb mozzanatai, megjelenik 

a bizánci kultúrával való gazdag kapcsolatrendszer. A vers második egységében, ahol a 

kívülálló európai szemével láttatja a tájat, az országot, a költő egyszersmind el is 

határolódik ettől a külsődleges látásmódtól. A vers lírai visszaemlékezéssel zárul, talán 

kissé patetikus, mély vallomás, a visszavágyódás hangja szólal meg benne, és egyben 

talán az Éden elvesztésének fájdalmas felidézése. 

 A fejezet végén a Néhány összegző gondolat a Sátor kötetről alfejezetben 

foglaltam össze az elemzés legfontosabb megállapításait.  

A Sátor kötet egyedülálló Gumiljov költészetében, s ez mindenekelőtt annak 

köszönhető, hogy a költő az egész életében vágyott, és végül a személyes élmények 

alapján is megtapasztalt „más”, „idegen” világ, az „ő saját” Afrikájának a himnuszát 

zengte meg benne (Bevezetés). A versesköteten éles ellentétpárok húzódnak végig, és a 

költő metafora-láncok és inverz szerkezetű kibontott hasonlatok segítségével teszi 

szemléletessé és vizuális képekben megragadhatóvá ennek a világnak a jelenségeit. 

Ezeknek a költői eszközöknek a révén feltárul Afrika színes történelme éppúgy, mint a 

költőt lenyűgöző állatvilág gazdagsága. Afrika világa egyszerre rejtélyes, rettenetes, és 

veszélyekkel teli, de ez a világ egyszersmind el is varázsolja Gumiljovot a maga 

egyszerűségével és természetességével. Az  őserők – a Nap, a szél és a homok uralják a 

természetet (Szahara), így a „hódító”, „utazó”, férfias erőt dicsőítő Gumiljov számára 

Afrika az adamizmusban megfogalmazott eszmék megvalósításának ideális színtere 
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(Bevezetés, Abesszínia). Az itt élő népek szemléletét ősi rítusaik, hagyományaik 

határozzák meg, de Gumiljov költői világában felsejlenek a kereszténység 

hagyományának fontos motívumai is (Bevezetés, Vörös-tenger). 

Maga Afrika is olyan, mint egy nagyméretű színpompás miniatúra, szimultán 

egymásmellettiségükben és egyidejűségükben helyezkednek el rajta a különböző 

történelmi korokat és földrajzi tájegységeket ábrázoló életképek. Gumiljov számára e 

műalkotás egyszerre a teremtett és a képzelt, mesés világ, Jurij Verhovszkij szavaival 

élve a „realizált fantázia” világa.  

A verseket eredetileg megrendelésre, egy „verses földrajz” darabjaiként gondolta 

el a költő, ám abból végül egy délibábokkal, látomásokkal, személyes élményekkel és 

néha a költő lelkéből feltörő mély és intim vallomásokkal tarkított gyönyörű kötet 

született.  

 

Következtetések 

 

Disszertációm gerincét Nyikolaj Gumiljov keleti tematikájú drámái (Allah 

gyermeke és a Mérgezett tunika), valamint a Sátor című kötet motivikus elemzése 

képezte. Koncepcióm szerint Gumiljov igen tudatosan választotta meg drámáinak 

tematikáját, motívumai és helyszínét. Biográfiai tények felhasználásával előfeltevésem 

igazolódni látszik, amennyiben úgy vélem, hogy Gumiljov elsősorban a kultúrák 

sokszínűségét felvonultató térségekben, Afrikában, Bizáncban, és az arab-iszlám 

kultúrkörben talált rá a számára legihletőbb Keletre.  

Az irodalom és vizualitás folyamatos összefonódása mutatkozik meg az általam 

vizsgált művekben. Ez többek között abból fakad, hogy a vizuális és tárgyi eszközök az 

akmeista költő számára a perszonális és kulturális emlékezet folyamatának elindítói. 

Nyikolaj Gumiljov egész életútját, mind drámáit, mind pedig költészetét – amint az A 

konkvisztádorok útja című kötet mottójául választott André Gide idézetből kitűnik – 

átszövik az út, a vándorlás motívumai. A különböző módokon megnyilvánuló Kelet-

értelmezés és az út motívuma köti össze a műveiken keresztül párhuzamosan 

megidézett festőkkel, az orosz Pável Kuznyecovval, az örmény Martirosz Szárjánnal.  

A kutatás számára további perspektívát jelenthet, hogy vizsgálódásom sorába 

bekapcsoljam a Kaukázus térségét, Tifliszt, ahol a grúz-pravoszláv, az örmény-

gregorián és a türk-muszlim hagyományok ötvöződtek. Ezt támasztja alá, hogy a 20. 

század eleji neoprimitivista irányzat képviselői – az orosz művészet megújhodását az 
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orosz népművészetben és a keleti művészetben kereső Mihail Larionov, és a köréhez 

tartozó Ilja és Kirill Zdanyevics a „saját” orosz népi kultúrájuk mellett a Kaukázus, mint 

a „saját” Kelet művészete felé fordultak, mivel úgy vélték, hogy az sokkal ősibb, 

érintetlenebb állapotot tükröz. Egy véletlen találkozásnak köszönhetően fedezték fel az 

autodidakta grúz naiv festőt, Niko Piroszmanisvilit, akinek művészetében ötvöződtek a 

grúz hagyományok, szokások, a sajátos keleti, grúz színekkel, tónusokkal.  

Ugyanakkor kutatásom során felvetődött a kérdés: vajon mi az oka, hogy – bár 

Nyikolaj Gumiljovot személyes gyermekkori élmények fűzték a Kaukázushoz, 

Tifliszhez – mégsem ott találta meg a saját Keleti világát, nem tért vissza oda. Ez a 

kérdés egyelőre nyitva áll, mint ahogy a disszertációban vizsgált drámák és versek is 

továbbgondolást kívánnak. Kutatásomat megnehezítette, hogy bár kortárs és későbbi 

nemzedékek Gumiljov-kutatói is emeltek ki részleteket a Sátor kötetből, átfogó, 

meggyőző koncepció ugyanakkor nem született e témában. Reményeim szerint a 

disszertációmban bemutatott megállapítások, elemzések hozzájárulnak „Nyikolaj 

Gumiljov és a Kelet” kérdéskörének árnyaltabbá tételéhez.  


