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által meghatározott minimálbér hiánya hozzájárul 
ahhoz, hogy sok otthonról dolgozó még mindig 
éhbért kapjon fizetés gyanánt. A dolgozók fi-
zetését rendszerint a szakszervezeti képviselők 
alkudják ki, amely ágazatok és szakszervezetek 
szerint változik. A Studio Rota Porta, egy olasz 
munkaügyi tanácsadó szerint a minimálbérnek 
a textiliparban körülbelül 7,08 eurónak kellene 
lennie; alacsonyabb, mint a többi ágazatban, 
köztük az élelmiszeriparban (8,70 euró), az épí-
tőiparban (8 euró) és a pénzügyi szektorban 
(11,51 euró). Azok a dolgozók viszont, akik 
nem szakszervezeti tagok, a rendszeren kívül 
rekedve tevékenykednek, és védtelenek a kizsák-
mányolással szemben, amely sok szakszervezeti 
képviselőt elkeserít. „Tudunk varrónőkről, akik 
szerződés nélkül otthonról dolgoznak Pugliában, 
főként azok, akik a rátétvarráshoz értenek, de 
semelyikük nem akarja felvenni velünk a kapcso-
latot, hogy beszéljünk a körülményeikről, és az 
alvállalkozói lánc miatt láthatatlanok maradnak” 
– mondja Pietro Fiorella, a CGIL-nek, vagyis az 
Olasz Általános Munkásszövetségnek, az ország 
legnagyobb szakszervezetének a képviselője.

Sokan közülük nyugdíjasok, mondta Fiorella, 
vagy a részidős munka rugalmasságát akarják, 
hogy gondoskodhassanak családjukról vagy jö-
vedelmüket akarják kiegészíteni, és félnek, hogy 
elveszítik ezt a keresetkiegészítést. Miközben a 
pugliai munkanélküliségi ráta 2018 első negyedé-
ben 19, 5 százalékra esett vissza az ugyanabban a 
szakaszban mért előző évi közel 21,5 százalékról, 
továbbra is nehéz álláshoz jutni. Egy képviselő-
társa, Giordano Fumarola egy másik érvre hívta 
fel a figyelmet, amiért Dél-Olaszországnak ezen 
a részén a ruha- és a textiliparban ilyen soká-
ig ennyire alacsonyak maradtak a fizetések: az 
utóbbi két évtized során a termelést áttelepítették 
Ázsiába és Kelet-Európába, amely fokozta a 
kevés megrendelésért folyó helyi versenyt, és 
az árak leszorítására kényszerítette a gyártulaj-
donosokat. Az utóbbi években néhány luxuscég 
elkezdte visszahozni a termelést Pugliába, tud-
juk meg Fumarola úrtól. De szerinte a hatalom 
még mindig szilárdan a márkák kezében van, 
nem pedig a beszállítókéban, akik már eleve alig 
bírják fenntartani magukat. A gyártulajdonosok 
nehezen álltak ellen a kísértésnek, hogy ezek után 

alvállalkozókat vagy bedolgozókat vegyenek 
igénybe, illetve hogy dolgozóik vagy a kor-
mány kijátszásával spóroljanak.

Ehhez még hozzájárul a szabályozással szem-
beni régóta fennálló ellenérzés, a jogszerűtlen 
foglalkoztatás magas aránya és a foglalkoztatot-
tak védelmi rendszerének szétesettsége, továbbá 
az a tény, hogy az egymást követő munkaerőpiaci 
reformok az 1990-es évek közepe óta nagy mér-
tékben liberalizálták a nem szabályos munkavál-
lalást, és ennek eredményeképpen még inkább 
elszigetelődtek a társadalom peremére szorult 
dolgozók. A 2018. márciusi választások egy új 
populista kormányt repítettek Olaszország élére, 
két párt – az Ötcsillagos Mozgalom és a Liga 
– kezébe helyezve a hatalmat, és egy javasolt 
„méltóságról szóló rendelet” próbálja a rövid távú 
munkaszerződések és az álláshelyeket külföldre 
telepítő cégek túlsúlyát mérsékelni, míg egy-
szerűsíti a költségvetési szabályokat. Egyelőre 
azonban nem szerepel a törvényhozás napirend-
jén a minimálbér kérdése. Valóban messze van 
még bármiféle reform olyan nők számára, mint a 
nevét megadni nem akaró varrónő Santeramo in 
Colléban, aki konyhaasztalánál megint egy másik 
kabáton dolgozik. Nem mintha nagyon bánná 
ezt az állapotot. Igen lesújtaná, ha elveszítené 
ezt a kiegészítő jövedelmet, mondta, és a munka 
lehetővé teszi, hogy a gyerekeivel töltse az időt. 
„Mégis mit szeretne, mit mondjak még? – szemét 
lehunyva sóhajtott, és széttárta a kezét. – Így van 
ez. Olaszországban vagyunk.”

(The New York Times Magazine)

Peter Gordon5

A Pallasz fregatt

Edyta M. Bojanowska: Birodalmak világa: Az 
orosz Pallasz fregatt világ körüli útja (A World 
of Empires: The Russian Voyage of the Frigate 
Pallada, Harvard University Press, 2018, 373 
oldal) című könyvének recenziója

5 Peter Gordon az Asian Review of Books 
szerkesztője.
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Úgy tűnik, nem Anton Csehov volt az első 
orosz irodalmi lángelme, aki Hongkongba lá-
togatott. Csehov 1890 októberében szakította 
meg itt útját, és írt „csodálatos öbléről”. Az 
angol irodalomban ez addig váratott magára, 
míg Somerset Maugham több mint negyed-
századdal később járt erre. Csehovot azonban 
megelőzte Ivan Goncsarov, aki 1853-ban ér-
kezett ide.

Goncsarovot ma leginkább Oblomov című re-
génye miatt ismerik, de akkoriban legkelen-
dőbb művének hétszáz oldalas útleírása, A 
Pallasz fregatt számított. Goncsarovot egyfajta 
titkárként vitték a „csukott japán szelence” ki-
nyitására küldött orosz tengeri expedícióra. Ha 
mindez hasonlóan hangzik az amerikai sorha-
jókapitány, Matthew Perry expedíciójához, az 
nem a véletlen műve: a Pallasz pár héttel Perry 
után érkezett Japánba.

A Pallaszt Szentpétervárról a Horn-fok meg-
kerülésével vitte volna útja, de ezt javítások 
késleltették Angliában, és lemaradt a kedvező 
széljárásról. Ezért a másik úton ment – ahogy, 
érdekes módon, Perry is – a Jóreménység 
fokán, Jáván, Szingapúron, Hongkongon és 
Sanghajon át, kitérőkkel Manilába, Koreába 
és a Rjúkjú-szigetek felé. Eredetileg folytatni 
akarták útjukat Orosz-Amerikába, de a hajó túl 
rossz állapotban volt ehhez. A helyzetet tovább 
rontotta, hogy kitört a krími háború, és bár a 
Csendes-óceán nem tartozott a fő hadszínterek 
közé, a brit és francia hajók zavarták az orosz 
hajókat, ha összetalálkoztak.

Mindez, s még ennél is több tudható meg 
Edyta M. Bojanowska: Birodalmak világa: 
Az orosz Pallasz fregatt világ körüli útja című 
könyvéből. Ez a műfaji kategóriák közé nehe-
zen sorolható könyv részben irodalomkritika, 
részben értekezés a gyarmatosításról, az impe-
rializmusról és a globalizációról, részben tár-
sadalomtörténet, részben pedig tisztán történe-
lem. Bojanowska Goncsarov útibeszámolóját 
egyrészt Oroszországra nyíló ablakként hasz-
nálja, másrészt olyan ablaknak, amelyen ke-
resztül az európai, különösen pedig a brit bi-
rodalmi terveket szemléli, illetve amelyen ke-
resztül mintegy belelát Goncsarov (feltehetően 

igencsak orosz) lelkébe. A könyv eklektikus 
jellege – amelyben talán az alapjául szolgáló 
művet követi – egyszerre tűnik erősségének és 
legfőbb gyengéjének is.

Oroszország csendes-óceáni története nem 
túlzottan ismert, talán még Oroszországban 
sem. Ez valószínűleg azzal magyarázható, 
hogy a körülmények összeesküdtek ellene, 
és így az anekdota szintjén maradt: elbűvölő, 
néha fontos, de gyakran csupán előjátéka vagy 
előfeltétele valamilyen később bekövetkező, 
messze nagyobb horderejű történésnek. Maga 
Oroszország is csak csekély figyelmet szentelt 
a térségnek.

Egy mexikói konzulátus könyvtárában a 
kezembe akadt egy könyv; címe La Frontera 
ruso-mexicana, azaz Az orosz-mexikói ha-
tár volt. Ténylegesen létezett ilyen a mai 
Kalifornia területén az 1800-as évek első fe-
lében. Nyikolaj Rezanov megpróbálta Japánt 
nyitásra bírni 1804-ben; nem sokra jutott. 
(Ugyanakkor folytatta próbálkozásait Észak-
Amerikában, egészen le San Franciscóig, ahol 
eljegyezte Conchitát, a spanyol kormányzó 
gyönyörű és életvidám lányát – a történetből 
rockopera született a kései szovjet érában.

Goncsarov útja után körülbelül egy évti-
zeddel Alaszkát végül eladták az Egyesült 
Államoknak. Japán tényleg „megnyílt” 
Oroszország számára nem sokkal az amerikai-
akkal való egyezség után, és még mielőtt bárki 
másnak ezt megtette volna, de Oroszország 
soha sem épített ki jelentős kereskedelmet 
Japánnal, és 1905-ben el kellett szenvednie a 
gyalázatot, hogy a legújabb korban ők voltak 
az első európai állam, amely vesztesen került ki 
egy ázsiai állammal vívott háborúból.

Bojanowska új könyvének olvasása sokban 
hozzájárul majd ezeknek a fehér foltoknak 
az eltüntetéséhez és a képzelőerő felcsigázá-
sához, de nem tud változtatni a tényen, hogy 
– Goncsarov elfogultan lelkes hozzáállása el-
lenére sem – ebből semmi sem bírt nagyobb 
jelentőséggel. „A Pallasz fregatt – írja – 
mindenáron olyan képet szeretne nyújtani 
Oroszországról, mint amely az európai gyar-
mati birodalmak magabiztos és velük méltán 
egyenrangú társa”.
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Ugyanakkor marad a következő fonákság: 
az összes „igazságtalan szerződésből”, ame-
lyekben a kínai Csing-dinasztia területeket 
engedett át az európai birodalmaknak, csak az 
Oroszországgal kötötteket nem vonta vissza: 
a terület – az Amurnak a túlpartja, amelyet 
az 1858-as ajguni szerződésben, nem sokkal 
a Pallasz útja után engedtek át, és amelyben 
szerepet játszott – még mindig nagyon is orosz, 
jóllehet továbbra is igen elmaradott.

Bojanowska minden tőle telhetőt megtesz, 
hogy Goncsarovot az európai küldetéstudat 
egyik megtestesítőjeként ábrázolja. El van 
ugyan bűvölve az idegen tájaktól, meggyőző-
dése azonban, hogy a civilizáció terjesztése 
csak erőteljes európai ráhatással történhet.

Mindenesetre nem világos, hogy ez miért 
is lepne meg bárkit: Goncsarov korának gyer-
meke volt. Továbbá angolbarát volt, és azt 
gondolta, hogy a britek alapjában véve helyes 
elképzelésekkel rendelkeznek a birodalomról. 
(Ugyanakkor bosszantónak találta, hogy min-
denütt jelen vannak: tönkretette madeirai idill-
jét, hogy olyan sokat látott belőlük. „Itt is őket 
látni?” – írta.) Időnként számon kért a biroda-
lom képviselőin néhány különösen kirívó igaz-
ságtalanságot, de soha nem kérdőjelezte meg 
magát a vállalkozást. Pusztán csak arra gon-
dolt, hogy Oroszországnak is juthatna valami.

Itt kissé zavarossá válik a fejtegetés: Goncsarov 
Koreát nézte ki lehetséges megfelelő célpontnak 
Oroszország számára (a „Goncsarov-sziget” je-
lenleg Majang-szigetként ismert, és egy észak-
koreai haditengerészeti bázisnak ad otthont), de 
legtöbb szellemi energiáját Szibériára irányítja. 
Szibériát, amely jelenleg Oroszország szerves ré-
sze, a legtöbb ember meglehetősen különbözőnek 
ítélné meg az indiai és kelet-ázsiai brit birodalmi 
területekhez képest: azok esetében ugyanis a 
földrajzi széttagoltság gyakorlatilag lehetetlenné 
teszi a területek teljes egyesítését. Goncsarov 
nem biztos abban, hogy vajon Szibéria gyarmat-e 
– amely valamikor függetlenséget érhet el – vagy 
a tulajdonképpeni Oroszország részének tekinthe-
tő, vagy egyszer majd azzá válik.

Mint a szerzőnő megjegyzi, Goncsarov 
következetlen és ellentmondásos, vegyük 
bármely kérdést vagy nézőpontot: „A Pallasz 

fregatt nagy részét a rokonszenv és az undor, a 
jóindulat és rosszindulat, együttérzés és ellen-
ségesség, a megértés és az előítéletek, az önzet-
lenség és az agresszió, néprajzi tárgyilagosság 
és a szórakoztató gúnyolódás táplálja.”

Goncsarov egyébiránt olyan dolgokat állít és 
ír le, amelyeket valószínűleg nem tudhatott a 
tekintettel a birtokában lévő tényekre, valamint 
a tényleges megfigyelés helyett előítéletes el-
képzelésekkel és máshonnan vett bölcsességgel 
áll elő – amely jellemzők mostanában sajnos 
ismét terjednek a politikai közbeszédben.

De az íráshoz kiválóan értett. A könyv a kez-
detektől bombasiker volt, a század végéig tíz 
kiadást ért meg, és mindig újranyomtatták, még 
a szovjetrendszer időszakában is, amely alatt 
Goncsarovot az imperialisták, gyarmatosítók 
ellenségeként tüntették fel, amely értelmezés 
– még a szovjet módra történt jelentős mértékű 
átírás után is – elgondolkodtatja Bojanowskát.

A könyv és a hajó egy modern névro-
kona új életre keltek a posztkommunista 
Oroszországban. Ha A Pallasz fregatt a csen-
des-óceáni térségről alkotott orosz nézetekről 
mesél, nem ártana még többet tudni róla. 
Bojanowska azonban annyira el van foglalva az 
elemzéssel, hogy az eredeti anyag nagy részét 
nem foglalja bele könyvébe, és nem túl bőbe-
szédű azzal kapcsolatban sem, hogy mit csinált 
Goncsarov a különböző helyszíneken, sőt még 
az utazás pontos időrendjéről sem ad tájékozta-
tást. Nem ez a célja, így ez jogos, de a viszony-
lag kevés részlet, amelyet elárul, felcsigázza 
az érdeklődést: pontosan mit látott egy orosz 
a tizenkilencedik század közepének Kelet-
Ázsiájában? Japánt részletesen bemutatja, de 
a rövid manilai tartózkodásnak alig jut több 
egy bekezdésnél; Hongkong legfőképpen egy 
festői fejezetben tárul elénk, ahol Goncsarov 
útitársa megkörnyékez egy tizenéves tanka6 
lányt – az esemény apropóul szolgál, hogy 
megvitassa Goncsarovnak és útitársának impe-
rialista, európai szemellenzősségét és általános 
faragatlanságát.

Szingapúrról kicsit bővebben esik szó. 
Goncsarov csodálkozik az ananászokon, ame-
lyek úgy vannak egymásra halmozva, „mint 

6 Hongkongi népcsoport.
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a tarlórépa”. „A civilizáció célja”, idézi tőle 
Bojanowska, ezeknek az ananászoknak az el-
juttatása Szentpétervárra, ahol akkoriban hal-
latlan luxusterméknek számítottak. (Az, ahogy 
Goncsarov egyenlőségjelet húz a kapitalizmus 
és a trópusi gyümölcsök között, felidézi a ba-
nán iránti elragadtatottságot a szovjet érában.)

Bojanowska nincs túl jó véleménnyel 
A Pallasz fregatt angol fordításairól. Ha a 
Birodalmak világa mást nem is tesz, talán 
akaratlanul, de legalább hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy maga a világ körüli utazás 
teljes figyelmet érdemel.

Bojanowska Goncharov révén szívfájdító 
képet fest a tizenkilencedik század közepének 
globalizálódó, ha nem is teljesen globalizált vilá-
gáról. A különbségek mindenesetre eléggé feltű-
nőek maradnak: Japánt még alig ismerték, a brit 

katonaság nem tudta, hogy Szahalin egy sziget, 
és Afrika megkerülése volt a legjobb módja an-
nak, hogy Oroszország egyik végéből a másikba 
jusson az ember. Posta csak havonta egyszer ér-
kezett Jakutszkba. Oroszország tulajdonában volt 
Észak-Amerikának egy hatalmas szelete.

Goncsarov Oblomovja 1859-ben jelent meg, 
nem sokkal azután, hogy Szibérián át száraz-
földi úton hazatért; Oblomov – Bojanowska 
szavaival élve – az „igazi tespedő otthonülő”. 
A szerzőnő megjegyzi, hogy Oblomov „keleti 
háziköntöst visel”, amely Goncsarov számára 
„Oroszország legfőbb gyengeségét… : a fásult 
céltalanságra való hajlamot jelzi”. Nehéz el-
képzelni bárkiről is, hogy most azt gondolná, 
hogy Ázsiának ma bármi köze van a „fásult 
céltalansághoz”.

(The Asian Review of Books)
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