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A realizmus és az őszinteség vonzásában,  
avagy mit kezdjünk a posztmodern tapasztalatával 

Tendenciák a kortárs orosz prózában1

A posztszovjet korszak kultúrája a kezdeti időszakban, a kilencvenes évek ele-
jén rendkívül sokszínű, szinte beláthatatlanul és áttekinthetetlenül sokrétegű 
volt. Az orosz irodalmi, kulturális mező gyökeresen megváltozott mind esztéti-
kai, mind ideológiai szempontból. A birodalom szétesése utáni irodalmi életben 
egyszerre volt jelen a szovjet korszak öröksége, a visszatért emigrációs irodalom, 
a cenzúra által betiltott kiadatlan vagy korábban tamizdatban, illetve szamizdat-
ban megjelent írások és a különböző irányzatok (köztük az avantgárd, poszt
avantgárd, szürrealizmus, neoszentimentalizmus, realizmus, újrealizmus, meta
realizmus, transzmetarealizmus, szoc-art, konceptualizmus, naturalizmus, poszt-
modern) képviselőinek a művei. Az egymásra torlódott irányzatok közül kétség-
telen a posztmodern vált a legmeghatározóbbá. Az azonban kérdéses, hogy a 
posztmodern mennyire érvényesíthető irodalomtörténeti korszakfogalomként, 
hiszen ahogy arra Boris Groys is rámutatott:

[…] sok posztszovjet műalkotást, melyet a kritika posztmodernnek nevez, 
nem szabadna ilyennek tekinteni. Az idézetjátékok, a stilisztikai sokszínűség, 
a retrospektivitás, az irónia vagy a karneváli jelleg önmagukban még nem 
posztmodern művészeti stratégiák, hiszen a kontextusuk meghatározatlan.2

Míg nyugaton a késő kapitalista, posztindusztriális társadalom termékének 
tekintik a posztmodernt, addig az orosz kutatók Mihail Epstejn nyomán a kom-
munizmussal és a szocialista realizmussal való kapcsolatát emelik ki. Epstejn so-
kat vitatott, posztmodern iróniával áthatott, és az ismert Bergyajevkönyv címére3 
rájátszó írásában, Az orosz posztmodern értelme és eredetében hangsúlyozza a kom-
munizmus és a posztmodern alapvető jellemzői közti közelséget.4 Így megemlíti 
a valóság eltüntetését, a különféle szimulációs eljárásokat, az ideológiai és eszté-
tikai eklekticizmust, az idézetekkel, a szerzőséggel és az eredetiséggel való játé-
kot, az elit és a tömegkultúra közti határok eltörlését. Epstejn azt bizonygatja, 

1 A tanulmány kiindulópontját az orosz posztmodern prózáról írt könyvem képezi. Kalafatics 
Zsuzsa, Posztmodernen innen és túl. A kortárs orosz próza dilemmái (Budapest: Protea Kulturális Egyesü-
let, 2018).

2 Boris Groys, „A posztszovjet posztmodern”, fordította Sebők Zoltán, Magyar Lettre Internationale 
26 (1997): 28–31, 29.

3 Bergyajev Az orosz kommunizmus értelme és eredete 1937ben írt könyvéről van szó.
4 Mihail Epstejn, „Az orosz posztmodern értelme és eredete”, fordította M. Nagy Miklós, in Mi-

hail Epstejn, A posztmodern és Oroszország, 5–69 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 2001).
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hogy a szimulakrumok termelése mélyen az orosz kultúrában gyökerezik, így a 
posztmodern előfeltételei már korábban kialakultak Oroszországban, mint nyu-
gaton.5

A posztmodern kifejezést elég későn, a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes 
évek elején kezdték el használni az orosz szakirodalomban. Előtte főként a szoc
art, a neoavantgárd és a konceptualizmus terminusokkal találkozhatunk. Érthető 
okokból, hiszen az orosz posztmodern kialakulásában és megerősödésében fon-
tos szerepet játszott az underground művészet, amely különböző kulturális fo-
lyamatokat egyesített, és kritikusan viszonyult mindenféle átfogó ideológiához 
és utópiához. Az orosz posztmodern próza előfutárainak tartott művek a hatva-
nas, hetvenes években keletkeztek (Venegyikt Jerofejev, Moszkva-Petuski, 1969; 
Andrej Bitov, A Puskin Ház, 1971; Juz Aleskovszkij, A kenguru, 1974–75; Szasa 
Szokolov, Bolondok iskolája, 1975). Ezek a regények a cenzúra miatt nem jelenhet-
tek meg; tamizdatban vagy szamizdatban terjedtek. Bennük már szembetűnőek 
az új, posztmodern poétika jegyei, épp úgy, ahogy az új (másik) próza képvise-
lőinek (Jevgenyij Popov, Ljudmila Petrusevszkaja, Tatyjana Tolsztaja, Viktor Je-
rofejev, Vjacseszlav Pjecuh) regényeiben, elbeszéléseiben és drámáiban is határo-
zottan megragadhatók a posztmodern szövegalakítás sajátosságai: a mindent 
átható idézetesség, a (műfaji és nyelvi) játék elve, az irónia és a széttartó diskur-
zusok vegyítése.

A kortárs orosz irodalomtörténet-írásban és kritikai gondolkodásban a poszt-
modern alakulástörténetét általában társadalmi, politikai változások mentén tár-
gyalják, így megkülönböztetik annak peresztrojka előtti szovjet korszakát, az 
irányzat megszilárdulásának peresztrojkára eső periódusát, valamint posztszov-
jet kiteljesedésének fázisát.6 Mark Lipoveckij azonban a holland irodalmár, a kései 
posztmodern jelenségeit vizsgáló Douwe W. Fokkema elméletére támaszkodva 
inkább két nagy korszak elkülönítése mellett érvel. Fokkema ugyanis két perió-
dusra bontja a posztmodern világirodalmat: az első a hatvanas években keletke-
zett, ez a posztmodern stratégiák keletkezésének és eléggé agresszív meghonoso-
dásának az időszaka, amelyre elsősorban a nagy modernista metanarratíváktól 
való eltávolodás, a modernista és realista mitológiákkal folytatott polémia a jel-
lemző. Értelemszerűen az orosz posztmodern poétika megszületésekor a modern 
helyére a szocreál diskurzus került. A demitologizációs folyamat során a poszt-
modern alkotók a kommunizmus, a szocialista realizmus ideologémáit és jelmon-
datait más klisékkel és eszmékkel vegyítve parodizálták, dekonstruálták a totali-

5 Már a péteri korszakban elkezdődött egy szimulációra épülő civilizáció létrehozása, amely 
ugyan a nyugati civilizáció külső jegyeit mutatja fel, anélkül azonban, hogy lényegét tekintve az len-
ne. A nyugati civilizáció homlokzata mögött csak a hiány, az irracionális alapon konstruált üresség 
található.

6 Lásd Mihail Berg és Irina Szkoropanova monográfiáit. Михаил Берг, Литературократия 
(Москва: Новое литературное обозрение, 2000). Ирина Скоропанова, Русская постмодернистская 
литература (Москва: Флинта, Наука, 2004).
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tárius kultúrát. A nyugati posztmodern első korszaka Fokkema szerint Umberto 
Eco A rózsa neve című regényével, John Barth Az újrafeltöltődés irodalma. A posztmo-
dernizmus szépprózája című esszéjével, valamint Lyotard és Habermas kibontako-
zó vitájával ér véget. Fokkema öt olyan írásmódot nevez meg, amelyek szerinte 
jelentősen módosították a posztmodern esztétikát. Ezek a feminista irodalom, a 
historiográfiai metafikció, a posztkoloniális és az önéletrajzi írás, valamint a kul-
turális identitásra fókuszáló próza,7 amelyek (eltérő hangsúlyokkal) az orosz 
posztmodern kései korszakára is jellemzőek. A posztmodern végének, illetve 
meghaladásának tekinthető periódusban már nem annyira meghatározó a kísér-
letezés, a radikális dekonstrukció. Ismét előtérbe kerülnek a hagyományosabb 
stratégiák, a posztmodern irónia leküzdésére való törekvés, az értékek és az igaz-
ság keresése, egyfajta új érzékenység, ráadásul nem kérdőjeleződik meg a szöve-
gen kívüli valóság léte. Az, hogy ez a váltás és hangsúlyeltolódás mikor és miért 
következett be, nem könnyen megválaszolható kérdés. Mint ahogy arra is eltérő 
javaslatok születettek, hogy miként nevezzék a posztmodernt felváltó új korsza-
kot. Az altermodern, transzmodern, metamodern mellett többnyire a posztposzt-
modern elnevezést használják.

Oroszországban épp csak elkezdtek megbarátkozni a posztmodern esztétiká-
val, amikor a posztmodern végéről szóló első írások megjelentek a kilencvenes 
évek második felében. A modern filozófiai és esztétikai utópiák lebontásának és 
demitologizálásának, a parodizáló mechanizmusoknak a kimerülését Epstejn a 
posztmodern (akaratlan) utópikus jellegével kapcsolja össze. 1996-ban megjelent 
esszéjében, a Proto-, avagy a posztmodernizmus vége című írásában azt állítja, hogy 
az utópikus gondolkodást elutasító posztmodern épp azért válhatott az utolsó 
nagy utópiává, mert önmagát utolsó szakaszként tételezte, mindent magával, a 
mindent elfogadás megvalósított utópiájával fejezett be, és ez önellentmondás-
hoz vezetett.8 Epstejn úgy látja, hogy egy olyan korszak kezdődik, amelyben kü-
lönböző irányzatok élnek egymás mellett, olyanok, amelyek a posztmodern filo-
zófiai alapvetéseiből indulnak ki, de esztétikai szempontból már a posztmoder-
nen kívül, azon túl helyezkednek el. Az egyik ilyen irányzat szerinte az új őszin-
teség, míg a másikat Lejderman és Lipoveckij nyomán szokás posztrealizmusnak 
nevezni.9 A posztmodern és a realizmus alkotói elveinek közelítésére építő, szin-
tézist kereső megújulás forrásvidéke az orosz modernizmus irodalma és realiz-
mus felfogása, Zamjatyin, Platonov, Babel, Pilnyak, Olesa, Bulgakov és Paszter-
nak prózája.

A posztmodern tudat komoly krízise Oroszországban is a kétezres évek elején 
vált igazán nyilvánvalóvá. Az ikertornyok elleni támadást Epstejn a posztmodern 
projekt vereségének, így a korszak visszavonhatatlan végének tekinti. A tragédia 

7 Марк Липовецкий, „ПМС (постмодернизм сегодня)”, Знамя 5 (2002): 200–211, 201–202.
8 Михаил Эпштейн, „Прото, или конец постмодернизма”, Знамя 3 (1996): 196–209.
9 Наум Лейдерман, Марк Липовецкий, Современная русская литература. В 2-х томах  (Москва: 

Академия, 2003), 583–597.
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után „élesebbé vált az egyes ember és az egész emberiség testi sebezhetőségének 
érzete.”10 A rizómából egy új és precedens nélküli kegyetlenség nőtt ki.11 A nagy 
robbanás olyan új valóságot, kulturális helyzetet teremtett, amelyet Epstejn egy új 
transzcendentalizmus születéseként ír le.

9/11 leginkább közvetett módon volt hatással az orosz kulturális folyamatok-
ra, felerősítette a valóság fogalmára, az identitás és az igazság határaira vonatko-
zó posztmodern elképzelések átértékelésének igényét. Ám az orosz posztmodern 
vége (paradox módon éppúgy, ahogy a megerősödése is) sokkal inkább a Szovjet-
unió széthullása utáni kollektív traumával és ennek feldolgozási módjaival hoz-
ható kapcsolatba. A kilencvenes évektől egyszerre kellett volna szembenézni a 
szovjet rendszer okozta pusztítással, az időben elhúzódó, több generációra kiter-
jedő terror következményeivel, az áldozatok gyászával és fel nem dolgozott emlé-
kével, valamint a szovjet birodalom nagyságának az elvesztésével, az addig szi-
lárdnak hitt rendszer szétesése okozta traumával, a létbizonytalansággal. A trau-
matikus tapasztalat reflektálásának és problematizálásának a tere a fikcióalkotás, 
a törés nyelvbe foglalása volt. Míg azok a szerzők, akiknek a műveiben inkább a 
modernista hagyomány továbbélését láthatjuk (Olga Szlavnyikova, Ljudmila 
Ulickaja, Ljudmila Petrusevszkaja) főként pszichológiai szempontból közelítik 
meg a traumatikus események történetté formálását, a szovjet és posztszovjet 
traumák kapcsolatát, addig a posztmodern vonulatához tartozó Viktor Pelevin és 
Vlagyimir Szorokin jóval metaforikusabb szinten mutatják meg a politikai és szo-
ciokulturális válság jelenségeit, a múlttól való függést, a múlt kísérteteitől való 
elszakadás képtelenségét.

Pelevin, a „határzónák filozófusa”12 amellett, hogy dekonstruálja a szovjet mí-
toszt és feltárja az utópikus gondolkodás következményeit (Omon Ré, A rovarok 
élete), azt a kérdést is felveti, hogy létezik-e egyáltalán olyan realitás, amelyben a 
valódiság és illuzórikusság, eredetiség és másolat elválasztható egymástól. Mű-
veiben gyakran építkezik különböző kultúrkörökhöz tartozó mítoszok töredékei
ből, előszeretettel vegyíti az ősi mítoszok elemeit a populáris mitológia mozza-
nataival és a kortárs társadalomtudományok legfontosabb meglátásaival. Az el-
vont kérdéseket (a nyelv hatalma, a reklámok működése, a fogyasztás társadalmi 
és kulturális összefüggései, a szimulákrum alapú információ és kultúraelméle-
tek) szemléletes képekre fordítja le, így írásai az elméletileg tájékozatlan olvasó 
számára is könnyen befogadhatóak. Baudrillard, Bourdieu, Barthes, Foucault, 

10 Михаил Эпштейн, „Нулевой цикл столетия. Эксплозив – взрывной стиль 2000х”, Звезда 2 
(2006), hozzáférés: 2018. 10. 29., http://magazines.russ.ru/zvezda/2006/2/ep16.html.

11 Epstejn közvetlenül a tornyok leomlását követő időszakban több olyan publicisztikai írást 
(A megrendült Amerika: „Ki a bűnös?” és „Mit tegyünk?” és Robbanás, de nem hüppögés) is megjelentetett, 
amelyekben a rizomatikusság, a kulturális relativizmus, az abszolút igazság elvetése, a jó és a rossz 
éles megkülönböztetésének hiánya, a kultúrák keveredése, a dekonstrukció olyan forrásként jelenik 
meg, amelyből az újfajta kegyetlenség, a fundamentalista fellépés fakad.

12  Александр Генис, „Виктор Пелевин: границы и метаморфозы”, Знамя 12 (1995): 210–214, 
211.
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Lyotard nézetei változatos, kalandregényszerű szüzsébe ágyazottan jelennek 
meg, a hősök (akik gyakran maguk is szokatlan lények, emberrovarok, vámpí-
rok, fordult farkasok és rókalányok)13 különböző meglepő és meghökkentő át-
változással lépnek át az egymást váltó valóságokba vagy az egymással párhuza-
mosan létező világokba. Pelevint leginkább az érdekli, hogy miként torzítják a 
különböző eszmerendszerek (köztük a totalitárius és a fogyasztói társadalom 
ideológiái) az egyéni tudatot, miként hatnak a kollektív tudattalanra, és hogyan 
befolyásolják az emberi viszonyok alakulását. Művészetének fő témája a poszt-
modern alapvető tapasztalata, a valóság eltűnése, a szimuláció, az eredet és a 
realitás nélküli szimulákrumok generálása, az üresség (Az agyag géppuska, Gene-
ration „P”). Az utóbbi időszakban keletkezett művei (köztük az Empire V, Apolló 
batman, S. N. U. F. F.) azonban inkább tekinthetők a popfilozófia, a popmitoló-
gia, a popirodalomelmélet és a poppolitológia elemeiből többékevésbé érdeke-
sen összerakott regényeknek, amelyek kissé paradox módon jól csomagolt, jól 
eladható áruként épp a fogyasztói és információs társadalom törvényszerűségei
re és visszásságaira mutatnak rá.14 Pelevin alkotói útja jól példázza a kommer
cializálódás, a mainstreammé válás, az ismétlődésre épülés veszélyeit. Mihail 
Berg szerint az orosz posztmodern addig volt aktuális, amíg szemben állt a hiva-
talos irodalommal, amíg radikálisan kikezdte a szimbolikus határokat és hatalmi 
diskurzusokat.15 Amint a posztmodern irodalom a fogyasztói igényeket is figye-
lembe véve piaci sikerre és a tömegkultúra mezeje feletti hatalom megszerzésére 
tört, megújító ereje elveszett. Kétségtelen, az új évezredben az orosz próza már 
kevésbé sokkoló, transzgresszív, tabudöntögető és kísérletező kedvű.

Az underground művészetből kinövő orosz posztmodern alkotók kezdetben 
még nem foglalkoztak a tömegolvasói igényekkel, a kereskedelmi sikerrel. Közü-
lük többen (például Lev Rubinstejn, Vlagyimir Sarov) tudatosan marginalizálód-
tak, nem keresik a közönség kegyeit, mivel úgy tartják, hogy a megújulás képes-
sége mindig is a széleken őrződik meg, a peremhelyzetből fakad.16 Pelevin kettős 

13 A furcsaság poétikáját Mark Lipoveckij és Alekszandr Etkind a szovjet korszak ki nem be-
szélt traumáinak szimbolizációjával hozza összefüggésbe. Марк Липовецкий, Александр Эткинд, 
„Возвращение тритона. Советская катастрофа и постсоветский роман”, Новое литературное 
обозрение 94 (2008): 174–196, 175. Etkind szerint a posztszovjet korszakban a traumaírás sajátos vál-
tozata alakult ki, amelyet ő mágikus historizmusnak nevezett el. A mágikus historizmus képviselői a 
történelemmel kísérleteznek, azt dolgozzák át sajátos fantáziaképeik mentén. Ez pedig az alternatív 
történelmi művek keletkezéséhez és a történelmi regény műfajának sajátos újjászületéséhez vezetett. 
Alexander Etkind, „Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Magical Historicism in Con-
temporary Russian Fiction”, Slavic Review 68. 3 (2009): 631–659.

14 Сергей Кибальник, „»Постмодернизм мертв, а я еще нет…« (Попарт как завершающая 
стадия русского постмодернизма)”, in Постмодернизм: что же дальше? (Художественная 
литература на рубеже XX–XXI вв.), отв. ред. Е.В. Соколова, 274–290 (Москва: ИНИОН РАН, 2006), 
282.

15 Берг, Литературократия …
16 Марк Липовецкий, Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской 

культуре 1920–2000-х годов (Москва: Новое литературное обозрение, 2000), 466.
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kódolású, a kulturális hagyományt szinte enciklopédikus igénnyel megidéző szö-
vegvilágai miatt nagyon hamar körülrajongott, mitikus figurává vált Orosz
országban. Az azonban meglepőbb, hogy az avantgardistának, konceptualistának 
tartott művész, „az orosz irodalom fő enfant terribleje”,17 a posztmodern elmélet-
írók paradigmatikus írója, Szorokin az új évezred elején – még ha botrányokkal is 
kísérve – betört a divatos, ismert és népszerű szerzők közé. Korai korszakában 
(amely egybeesik az orosz posztmodern hősi korszakával) figyelme még a határ-
sértésekre, a biztonságot nyújtó keretek (jelentés, rendszer, kultúra, nyelv, identi-
tás) összeomlására, az abjekció színrevitelére irányult. Regényeiben, elbeszélései-
ben mintegy katalogizálja a társadalmi és az egyéni erőszak különböző gyakorla-
tait, az emberi kegyetlenség és agresszió történelmileg kialakult változatos for-
máit. Szövegeiben a test mint üres forma jelenik meg, amellyel mindent lehet 
csinálni: felvágni, levágni, összetörni, ledarálni, felaprítani, megfőzni, megsütni, 
kivéreztetni, szétverni és így tovább. Ezeket a műveleteket a szereplők legtöbb-
ször valamilyen – gyakran a mű világában is titokban maradó – ideologikus okok-
ból hajtják végre. A valóságos és szimbolikus határok átlépése, az átváltozás vál-
tozatos formákban jelenik meg és tematizálódik Szorokin szövegeiben. Második 
alkotói korszakában azonban a nyelvi tabuk megsértése, az elidegenítés már ke-
vésbé szembetűnő, szinte eltűntek az abszurd elemek, a meghökkentő stilisztikai 
váltások. A Jég-trilógia18 középpontjába például a misztikus, ezoterikus irodalom 
szövegvalóságának sajátos illúzióját megteremtve a harmónia, az igazság és az 
ősegység misztikus keresését állítja. Szorokin olyan univerzális mitologikus köz-
helyekkel dolgozik, amelyek az ember kiirthatatlan vonzalmát tükrözik a megvi-
lágosodás, a felébredés metafizikai eszméje iránt. Ahogy a midcult filmek,19 úgy 
a tunguz meteorit és a Fény testvérisége köré szőtt szorokini kvázimitologikus 
történet is lebontja a határokat a magas és a populáris kultúra között, megszünte-
ti a végleteket, de eközben a történet bizonyos pontjai lezáratlanok maradnak. Az 
ilyen típusú művek kétértelműsége abban ragadható meg, hogy egyszerre létezik 
egy szkeptikus és egy mitikus olvasatuk. A bennük megjelenő archetípus vonzó 
ugyan, de hinni már nem lehet benne. A mitikus olvasatban a bestseller kalandos-
sága, cselekménygazdagsága elfedi az ürességet. A távlathiány tragikus érzete, a 
tömegkultúrában népszerű misztikus diskurzus lebontása csak a szkeptikus olva-
satban realizálódik, illetve csak így domborodik ki az a kettősség, amely egyre 
jobban meghatározza Szorokin írásait. Ez pedig a metafizikai gondolkodás felad-

17 Александр Генис, „Беседа девятая: »Чузнь и жидо«. Владимир Сорокин”, Звезда 10 (1997): 
222–225, 222.

18 A jég című regény 2002ben jelent meg, az előtörténet, a Bro útja 2004-ben, az epilógus (23000) 
pedig 2005ben. A prequel és a sequel elkészítése a tömegkultúra, az amerikai filmgyártás kedvelt 
megoldása.

19 Király Jenő a tömegfilmeken belül elkülöníti a „midcult” és „masscult” filmeket. Azt mond-
hatjuk, hogy a midcult filmek (másként szerzői közönségfilmek, középfajú művészfilmek) a mű-
vészfilmek és a masscult filmek között helyezkednek el. Király Jenő, Mágikus mozi. Műfajok, mítoszok, 
archetípusok a filmkultúrában (Budapest: Korona Kiadó, 1998).
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hatatlan vágya és egyidejűleg a metafizika elfogadhatatlansága közti ingadozás, 
oszcilláció. A valóság fogalmának viszonylagossá tétele, de nem elvetése, az em-
ber és a világ közti kapcsolat különböző aspektusainak a számbavétele, a társa-
dalmi kérdések felé nyitás a posztrealista irányzattal rokonítja Szorokin alkotó-
módszerét.

A szakrálissá vált (személytelen) tekintélyelvű állam mitológiáját vizsgálja 
Szorokin a kétezres évek második felében keletkezett műveiben, köztük Az oprics-
nyik egy napjában, a Cukor-Kremlben és a Hóviharban. A disztópikus regényvilágok 
központjában a nemzeti identitás traumatikus volta áll, s ezáltal Szorokin jelképe-
sen bekapcsolódik az elmúlt évtizedek élénk orosz társadalmi vitáiba, melyek el-
sősorban Oroszország lehetséges útját, az orosz eszmét és a nemzeti azonosságtu-
dat kérdéseit érintették.

Az identitás – legyen szó személyes, kollektív, kulturális, társadalmi, történel-
mi, nemzeti, nemi és vallási identitásról – a putyini korszak kultúrpolitikájában 
ismét megkerülhetetlenné, hangsúlyos kérdéssé vált. A Kreml ideológusai a 
posztmodern retorikát az autoritárius politika szolgálatába állították.20 Az ezred-
fordulón végbemenő kulturálispolitikai fordulat az elemzők szerint épp annak 
volt köszönhető, hogy a politika felismerte a lényegüket tekintve posztmodern 
politechnológiai fogások használatának előnyeit, a PRakciók tömegtudatot ma-
nipuláló erejét, s bátran vegyítette (hibridizálta) az össze nem egyeztethető jelké-
peket és beszédmódokat. A politikai közbeszéd része lett a nemzeti büszkeségre 
okot adó mozzanatok keresése, ami együtt járt a birodalmi és a kommunista múlt 
rehabilitációjával és idealizálásával, a szovjet világ iránti nosztalgia felerősödésé-
vel, Oroszország saját útjának hirdetésével.21 Ez az időszak az izoláció, a vezér
elvűség, a birodalmi eszme, az idegengyűlölet, az erő kultuszának és a paternalis-
ta reményeknek az újjáéledése. Ezzel egy időben az egyház szerepe is megnöve-
kedett, egyre nagyobb teret hódított a stilizált pravoszláv retorika. Ezekre a jelen-
ségre reflektál Szorokin trilógiája, amely felmutatja a posztszovjet neotradiciona-
lizmus giccsszerűségét.22 A művek cselekménye egy elképzelt, nem oly távoli jö-

20 Lipoveckij ezt reakciós posztmodernizmusnak nevezi kulturális, nyelvi, irodalmi és po-
litikatörténeti megfigyelésekre épülő elemzésében. A reakciós posztmodern logikája, retorikája 
és nézetei könnyen és gyorsan terjednek az online kommunikáció világában. Марк Липовецкий, 
„Псевдоморфоза: Реакционный постмодернизм как проблема”, Новое литературное обозрение 
3 (2018), hozzáférés: 2018. 11. 10., http://magazines.russ.ru/nlo/2018/3/psevdomorfozareakcionnyj
post modernizm-kak-problema.html.

21 A kétezres évek közepén sorra jelentek meg olyan művek, amelyek az orosz társadalom közeli 
jövőjének politikai aspektusaival foglalkoznak és erősen kötődnek jelenük problémáihoz. Az Oprics-
nyik-trilógia mellett Dmitrij Bikov, Kimenekítő (Эвакуатор); Szergej Dorenko, 2008; Olga Szlavnyikova, 
2017 című regényeit lehet megemlíteni.

22 Hetényi Zsuzsa szerint nem egyértelmű, hogy Szorokin „vajon kritikusan, figyelmeztetően, 
esetleg néhol lelkesedéssel vagy szatirikusan, netán parodisztikusan nyúl anyagához […] A mono, 
monarcho és totális államok hívei előbbutóbb komolyan fogják venni mindezt, és Szorokin művének 
egyik nagy problémája, hogy borotvaélen táncol: azok is sajátjukként olvashatják, akik így gondolják, 
és azok is, akik szatíraként vagy paródiaként, esetleg kegyetlen antiutópikus jóslatnak szeretnék ol-
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vőben (2027től 2030ig terjedő időszakban) játszódik, amikor a késő kommunista 
rendszer akadály nélkül alakult át monarchikussá. A Rettegett Ivánféle oprics
nyina nyomán létrehozott államirányítási modell a szorokini regények világában 
történelmen és időn kívüli univerzális modellként jelenik meg. Ebben a „retró
jövőben” groteszk módon fonódik össze a modern technológia a múlt rekvizitu-
maival és magatartástípusaival. A szereplők visszatérően a nemzeti újjászületés 
szükségességének a gondolatát hangoztatják, ezzel a hívó szóval igazolják a tör-
vényi szintre emelt, állami erőszak mindent átható voltát. A trilógia harmadik 
darabja, a Hóvihar című kisregény a nemzeti önmeghatározás problémáját az 
orosz kultúra irodalomközpontúságával kapcsolja össze. Az orosz lírai és elbe-
szélői hagyomány hóvihartoposzához köthető útvesztés metaforái az egész 
orosz létezésre, történelemre kiterjesztődnek.

Szorokin következő regényében, a Tellúriában ez a szétesés már a teljes létezést 
érinti, a szerkezet is ezt a széthullott világot és tudatot érzékelteti. A jövő a feudá-
lis széttagoltság időszakának, egyfajta új középkornak23 a visszatérése: Európa és 
a hajdani Oroszország területén is kis államalakulatok jöttek létre. Ennek megfe-
lelően mind az ötven fejezet eltérő nyelvi és műfaji jegyeket mutat, a stilizációk 
másmás szerzőket (köztük Pelevint, Tolsztaját, Nabokovot és Ginsberget) idéz-
nek meg, eltérő társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedési formákat mu-
tatnak be. A pastiche-t és az anakronisztikus elemeket azonban már nem dekonst-
rukciós szándékkal használja Szorokin. Bárhol is járjunk, a szereplők a szabadság 
átélését, a hétköznapiságtól való megszabadulást, az abszolútumot keresik. 
A transzcendens forrása a fejbe rituálisan bevert tellúr szög, amely megadja a 
teljes élet élményét, valóságként láttatja az álmokat, eközben azonban az ember 
nem veszti el maga felett az önkontrollt, tudja irányítani a vágyait. Mivel a tellúr 
a valóság hiteles érzetét kelti, az ember nem is keresi a valamit létrehozás örömét, 
megelégszik ennek a narkotikumnak a megszerzésével és használatával, az indi-
viduális élmény szakralizációjával (lásd a tellúrhoz szóló eksztatikus himnuszt a 
49. fejezetben). Az alkotóerő csak akkor térhet vissza, ha lemondunk a tellúrra 
épülő világról. Tekintve, hogy az irónia majdnem teljesen hiányzik a regényből, a 
civilizációból kivonulás, a természetességbe visszatérés mintegy komolyan veen-
dő programként, menekülési esélyként jelenik meg a szövegben.

Epstejn nemcsak a posztmodern korszak végét jelezte előre monográfiájában, 
hanem azt is feltételezte, hogy a 21. század a szentimentalizmus százada lesz.24 Ez 
az új szentimentalizmus szemben áll a posztmodern szkepszissel, bizonyos érte-

vasni a regényt.” Hetényi Zsuzsa, „Szorokin és az orosz posztmodern vége: a giccs”, Holmi 4 (2009): 
559–565, 561–562.

23 Az új középkor fogalma Nyikolaj Bergyajev 1924es munkájában jelent meg. A filozófus ér-
telmezésében ez az individualizmus, a nemzeti bezárkózás legyőzésének, egy új szellemi forrada-
lomnak, vallási univerzalizmusnak az esélyét adja. A középkori kultúra egésze a transzcendensre, a 
túlvilágra irányult.

24 Михаил Эпштейн, Постмодерн в русской литературе (Москва: Высшая школа, 2005), 432.
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lemben a romantikában gyökerező művészi tradíciókhoz, a nem kanonizált kul-
turális archetípusok emlékezetéhez való visszatérést jelenti. Az új érzékenység 
nemcsak a hőstípusokban, szentimentális képekben, motívumokban és szüzsék-
ben érhető tetten, hanem a szerzői szólam, az olvasóval folytatott dialógus szint-
jén is. Olyan kortárs, külföldön és Oroszországban is elismert, többször díjazott 
szerzők, mint Ljudmila Ulickaja, Jevgenyij Vodolazkin, Mihail Siskin regényvi-
lágaiban a személyiségként elgondolt hősök útkeresése és világról való gondolko-
dása, világhoz való viszonya kerül előtérbe. Ebben a hagyományosabbnak tekin-
tett prózapoétikában a történetszövés jól követhető, valamint fontos szerepe van 
a környezetrajznak, a személyközi kapcsolatok bemutatásának, az emberi sors és 
a körülmények közötti összjáték vizsgálatának.

Vodolazkin 2012ben keletkezett regénye, a Laurosz cselekménye ugyan főként 
a középkorban, a 15. századi Oroszországban25 játszódik, főhősének, a gyógyító 
Arszenyijnek a története azonban archetipikus: a bűnbe eső, vétkeiért vezeklő, 
paradicsomából kiűzetett, de oda visszavágyó ember története. Arszenyij titok-
ban tartja a szerelmét, Usztyinát, nem törvényesíti a kapcsolatukat, az emberi test 
rejtelmeinek és betegségeinek ismerőjeként pedig alkalmasnak hiszi magát a szü-
lés lebonyolítására. Halogatása és szakmai gőgje miatt mind a szeretett nő, mind 
a gyermek meghal. A megváltást és bűnbocsánatot kereső ember életútjának be-
mutatása négy könyvre bomlik, mindegyikben más-más szerepben, más-más 
élethelyzetben és életkorban látjuk a hőst, aki ennek megfelelően különböző ne-
veket is visel. Arszenyij–Usztyin–Amvroszij–Laurosz mind térbeli, mind belső 
útja a vezeklésen és a megváltáson keresztül Istenhez vezet. Sem az elbeszélő, 
sem a szereplők, sem a regényszerkezet nem teszi kétségessé, hogy Isten az, aki a 
mozai kosnak tűnő emberi sorsot képes egységben látni.

A téren és időn kívüli lét, a feltámadás és halhatatlanság eszméje Mihail Siskin 
prózájában sem kérdőjeleződik meg. Siskin úgy haladja meg a posztmodernt, 
hogy a szövegvilág középpontjába ismét az ember, az emberi érzések és sorsok 
kerülnek, eközben azonban írásaira vendégszövegek alkalmazása, bonyolult mo-
tivikus és nyelvi játék a jellemző. Rafinált szerkesztésmódot alkalmaz a Levélre-
gényben (2011) is: a mű formai szempontból klasszikus levélregénynek tűnik: egy 
fiatal, a bokszerlázadás leverésére küldött katona és az otthon hagyott kedvese 
leveleiből áll. Mint azonban kiderül, a szerelmesek nem azonos korban élnek. 
A köztük levő kapcsolat jóval elvontabb szinten jelenik meg. A két levélírót, Vo-
logyát és Szását összeköti a másik hiánya és az írás, amellyel ezt megpróbálják 
leküzdeni. Az egyikük extrém szituációból, a háború határhelyzetéből szólal meg, 
míg a másik a kisvilág perspektívájából. A történelmi és a személyes távlat közös 
pontja az ember szembesülése a mulandóságával, a saját halála felfoghatatlansá-

25 Vodolazkin régi orosz kultúrával és irodalommal foglalkozó kutató, a pétervári Puskinház 
munkatársa, a legendás tudós, Dmitrij Lihacsov tanítványa.
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gával. A halál, a veszteség, a születés, a szerelem és a nyelv ontológiai lényegének 
kérdései a siskini próza vezérmotívumai.

Az emberi sors alakulása, az érzelmek bemutatása Ljudmila Ulickaja prózáját 
is jellemzi. A regényeiben, köztük a Daniel Stein, tolmácsban és a Jákob lajtorjájá-ban 
felvetett problémák (az erkölcsiség, a hit, a vallás, a művészlét, a szolidaritás, a 
szeretet kérdései) a megszokott antropológiai elképzelések felé mutatnak, de 
a műfajok és szövegtípusok kollázsszerű egymás mellé illesztése, a különböző 
elbeszélői nézőpontok felvonultatása, a fikció és a dokumentarizmus közti határ 
átjárhatóságával való kísérletezés kikezdik ezt a tradicionálisabb szemléletet. 
Mindkét regényben az életrajzi tények metaforikus rendbe illesztésével, regénye-
sítésével találkozhatunk. A Daniel Stein, tolmácsban Ulickaja fiktív dokumentu-
mokból konstruálja meg hőse élettörténetét, alakját.26 A választott forma lehetővé 
teszi, hogy vallási, társadalmi, történelmi, ideológiai, nemzeti és pszichológiai 
szempontból különböző sorsok kerüljenek egymás mellé, hogy különböző véle-
mények és elképzelések ütközzenek meg. A sokféle érdek, sérelem, fenntartás, 
remény, tragédia, szeretet és árulás középpontjában a zsidó-lengyel-katolikus- 
izraeli Daniel Stein27 áll, aki tolmács, közvetítő, idegenvezető, építő, szerzetes, 
pap, közösségteremtő, megmentő egy személyben. A közvetítés alakzatai nem-
csak a foglalkozásában, hanem a szüzsé más szintjein is megjelennek. A regény 
szerkezete, a nézőpontok sokaságából kirajzolódó kép egyértelművé teszi, hogy 
Daniel Stein a hétköznapi szentek közül való ember, aki a másik szolgálatában 
való szeretetteljes tevékenykedésével a mindennapokban valósította meg a cso-
dát. Ulickaja olyan formát, olyan regénynyelvet keresett, amely a posztmodern 
mindent átható kételye után lehetővé teszi a szentről, a megélt hitről, a minden-
napokat átszövő, a másik megértésére törekvő szeretetről beszélni. Míg a Daniel 
Stein, tolmács a zsityije (szentek életrajza/hagiográfia) műfajának újragondolása, 
addig A Jákob lajtorjája a családregényé. A traumatikus 20. századi orosz történe-
lem a háttere az Oszeckij család történetének. A család egyes nemzedékei épp a 
tragikus események miatt nem, vagy alig ismerik egymást. Nora Oszeckaja 
nagyapja megtalált naplója és levelei alapján rekonstruálja a családja múltját, 
eközben pedig egyre jobban megérti önmagát is. Ez a belső út a mindennapok 
világától, annak küzdelmeitől a létezés alapvető metafizikai törvényeinek a felis-
meréséhez vezet. Ulickaja elbeszélője ezt nem fél kimondani, a moralizáló hang a 
remény és a melankólia, az őszinteség szükségességét hangsúlyozza. Ez a min-
dent átható szentimentalizmus az orosz poszt-posztmodern esztétika egyik meg-
különböztető jegye.

26 Erről részletesebben lásd Szabó Tünde, „Heterotopikus regénytér. L. Ulickaja Daniel Stein, tol-
mács című regénye”, in Háborúk és békék, szerkesztette Szabó Tünde, Szili Sándor (Szombathely: Szláv 
Történeti és Filológiai Társaság, 2015), 307–317.

27 Daniel Stein prototípusa bevallottan Oswald Rufeisen, akinek életét történészi szempontból 
Nechama Tec dolgozta fel, könyvére Ulickaja is hivatkozik. Nechama Tec, In the Lion’s Den: The Life of 
Oswald Rufeisen (Oxford: Oxford University Press, 1990).
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Az új évezred elején induló nemzedék írói28 szerint azonban nagyobb figyel-
met kellene szentelni a kortárs társadalom jelenségeinek, a hétköznapok problé-
máinak, sőt, aktívabban részt kellene venni a társadalmi folyamatok alakításában. 
A kulturális paradigmaváltás igényét bejelentők az újrealisták: a fogalom beveze-
tői, első alkalmazói és egyben ideológusai Szergej Sargunov és Valerija Pusztova-
ja voltak.29 Sargunov A gyász tagadása című írásában az avantgárd manifesztumok 
stílusában tagadja meg a posztmodernt és annak képviselőit (köztük Szorokint és 
Pelevint), a mindent kikezdő iróniát és nevetést. Ahogy Sargunov fogalmaz, az 
emberek kiéheztek az élet igazságára, a posztmodernt felváltotta a realizmushoz 
fordulás.30 Az újrealisták nagy része úgy tekint a Szovjetunióra, mint olyan kor-
szakra, amikor még léteztek eszmék,31 volt kialakult értékrend. A szétesés azon-
ban mindezt megsemmisítette, a hatalomba kerülő, reformokat hirdető politiku-
sok pedig semmit nem kínáltak fel cserébe, csak a fogyasztás kultuszát.

Az újrealisták úgy vélték, hogy vissza kell térni a forráshoz, a klasszikus orosz 
irodalomhoz, ismét fel kell eleveníteni a mimetikus ábrázolásmód elveit, össze-
függő történtet kell alkotni, azonosulásra lehetőséget adó sorsokat bemutatni. Az 
újrealisták két elismert alkotója Zahar Prilepin és Roman Szencsin, akik dísztelen, 
szikár prózájukban a kétezres évek társadalmi feszültségeivel foglalkoznak, és 
minden problémát a rendszerváltás és a Szovjetunió széthullását követő megráz-
kódtatásokból vezetnek le. A szociális igazságtalanság, megalázottság és jogfosz-
tottság különböző alakváltozatai jelennek meg írásaikban, figyelmük a pszicholó-
giai torzulásokra, a szegénység és a kilátástalanság okozta deformációk feltárásá-
ra irányul. Szencsin magyarra is lefordított regénye, A Jeltisev család a falu idillikus 
ábrázolása, a vidéki lét misztifikálása helyett egy illúziótlan és kegyetlen pusztu-
lásvíziót vázol fel. A Jeltisevcsalád tagjai a családfő vétkei miatt kiestek a meg-
szokott élethelyzetükből, kényszerből falun kell újraépíteni az életüket. Erre az 

28 Az orosz kritika a millenniumi nemzedéket a nullások nemzedékének nevezi.
29 Az új realista próza jelensége kapcsán kibontakozó vitát Goretity József részletezi tanulmányá-

ban. Goretity József, „Az orosz »új realizmus« értelme és eredete”, Tiszatáj 8 (2013): 22–33.
30 Сергей Шаргунов, „Отрицание траура”, Новый Мир 12 (2001), hozzáférés: 2018. 11. 05., 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/12/shargunovpr.html.
31 A szovjet világ olyan gyorsan hullott darabjaira és olyan mély volt az elszenvedett trauma, hogy 

a nosztalgia csak tíz évvel később, a kétezres évek elején lett jelentős, s különösen a tömegkultúrában 
hódított és hódít ma is. Svetlana Boym a nosztalgia két típusát különbözteti meg egymástól: a restau-
rálót és a reflektívet, ironikusat. Az új realisták nemzedékénél inkább a restauráló változat a jellemző, 
amely a nosztalgia szó nostos (hazatérés) részére helyezi a hangsúlyt, s egyfajta utópikus visszatérésre 
irányul a mitikus kollektív házba. A nosztalgikus elbeszélés meggyőző és vonzó, azt sugallja, mintha 
nem is nosztalgiáról lenne szó, hanem az élet igazságáról. Azok a metaforák és szimbólumok azonban, 
melyek segítségével újrakonstruálják a kulturális emlékezetet, később dogmatikussá, sze mantikailag 
üres konstrukciókká válnak. A posztmodern szerzőkre értelemszerűen a nosztalgia másik típusa jel-
lemző. Ez az algia (bánat, fájdalom) szóra épül. Ebben az esetben is fontos a múltba nézés, de mindez 
annak a tudatosításával történik, hogy a múltat nem lehet teljesen rekonstruálni, a jelen és a múlt 
optikáját épp ezért az irónia kapcsolja össze. Светлана Бойм, „Конец ностальгии? Искусство и 
культурная память конца века: Случай Ильи Кабакова”, Новое литературное обозрение 39 (1999): 
90–100, 90–92.
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újrakezdésre azonban sem a körülmények, sem a szereplők lelki alkata miatt 
nincs esély. A vidék már nem képviseli a hagyományosan neki tulajdonított érté-
keket, hanem sokkal inkább a hiány és a lepusztultság világa (munkanélküliség, 
nyomor, alkoholizmus, szellemi és lelki sivárság, bűnözés, gonoszság), de a csalá-
di, emberi kapcsolatok sem működnek már. A szereplők saját akaratgyengesé-
gük, alkalmazkodásra való képtelenségük miatt végzetes tévedéseik és megkésett 
felismeréseik foglyai.

A depresszió és a frusztráció megszólaltatója, a társadalmi elégedetlenség 
 miatti indulat kifejezője a politikai nézetei miatt ellentmondásos megítélésű Za-
har Prilepin. 2006ban megjelent regényének (Mert mi jobbak vagyunk)32 hőse is 
kallódó, útkereső fiatal. Édesapját elvesztette, anyja pedig reggeltől estig dolgo-
zik, de életük anyagilag így is kilátástalan, számos kortársához hasonlóan. Az 
apátlanságot és a gyámoltalanságot használják ki a különféle radikális ideoló-
giák terjesztői,33 értékeket, azonosulási mintát kínálnak, választ adnak a nyug-
talanító kérdésekre, célt jelölnek ki és közösséget biztosítanak. Szányka és társai 
a szavak szintjén elutasítanak mindenfajta ideológiát, az érzelmek és az ösztö-
nök vezérlik őket, ugyanakkor nincsenek bennük kételyek az élet alapjait ille
tően. Öntudatosan vallják az oroszság, a család és a haza primátusát. Világuk a 
mieink és az idegenek megkülönböztetésére épül. Ellenfeleik a nem oroszok, 
a gazdagok, a hatalmon levők, ellenük mindenre, akár önmegsemmisítő, önfel-
áldozó harcra is készek.

A hazafiasság és az új őszinteség34 hirdetése azonban nemcsak ideológiai 
szempontból rejt veszélyeket magában, hanem esztétikai szempontból is kétes, 
ugyanis gyakran a prózapoétikai elvek háttérbe szorulásához vezet, egysíkú, mo-
nologizáló, pamfletszerű szövegeket eredményez. Ezzel pedig tulajdonképpen a 
totalitárius gondolkodás, a totalitárius tudat visszaállítását segíti elő. A posztmo-
dern a különböző totalitárius projektek dekonstrukciójának tapasztalatát adta, 
kérdés, hogy ez az örökség milyen nyomot hagyott az orosz gondolkodásban és 
irodalomban. Úgy vélem, hogy épp az őszinteség és irónia, relativizmus és uni-
verzalizmus, egyéni és közösségi, naivitás és tudás állapotai közötti dialogikus és 
soha nyugvópontra nem jutó viszony nyújthat csak valódi megújulási lehetőséget 
a kortárs orosz prózanyelv számára. Ehhez a termékeny ingadozáshoz viszont a 
kételyt fent kell tartani, nem lehet felszámolni.

32 A regény orosz címe a főszereplő beceneve, Szányka (Санькя).
33 A regénybeli Alkotók Szövetségének eszméi az orosz nemzeti bolsevizmus eszmekörével érint-

keznek. Prilepin ennek a mozgalomnak a tagja.
34 Az őszinteség központi szava volt az olvadás korának, majd a peresztrojka után ismét elősze-

retettel kezdték használni a kulturális élet szereplői. A posztszovjet őszinteségről szóló diskurzus a 
kétezres évektől neokonzervatívvá, reakcióssá vált. Az őszinteségről mint kulturális konstrukcióról, 
és mint lényeges filozófiai és társadalmi problémáról szól Ellen Rutten könyve. Ellen Rutten, Sincerity 
after Communism. A Cultural History (New Haven and London: Yale University Press, 2017).
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