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1. Puskin

.

arcképe. ~opiny1n

fest6 müve.

-puskin szellem6riás, 6 a legnagyobb büszkeségünk, Oroszország
lelki er~inek legteljesebb kifejezése", - mondtta Gorkij. A Világirodalom legélenjár6bb realizmusának, az orosz realizmusnak
atyja, Puskin egyuttel a világ egyik legnagyobbmtivésze is. Al-.
kotása uj fej16dési fokot jelent az egész emberiség müvészettörté netében.
2. Puskin szülei.
Alekszandr Szergejevics Puskin l799-~en Moszkvában nemesi. családból született. Apja, Sze rge j Lvovics egykor ige n e16ke16 nemesi
.család leszármazottja. Anyja, Nagyezsda Oszipovna Nagy Péter sze:rj;ecEjé!lén.~k., Hannibálnak az unokája. Puskin szülei' nagyvilági
életet éltek, különösen aszinház és irodalom iránt érdek16dt~
Házukban
mindig voltak vendégek, köztük a kor legkivá16bb ir6i
is: Karamzin, Gyimitrijev, Batyuskov, ~eraszkov ésa költ6 nagybátyja, Vaszilij Lvovics Puskin. Alekszandr gyermekkora irodalmi környezetben.telt el. Apjának nagy könyvtára volt és igy
puskin már gyermekkorában
megismerkedett a XVIII •.század irodalmának legkiválóbb alkotásaivale
.
.
3. Puskin dajkája,

!rina Ragyionovna •.

Puskin dajkája, .Arina 'll~gyionovna tehetséges mesemondó volt, megismertette Puskint a. népmesékkel, dalokat énekelt neki, felébresztette benne a népköltészet iránti szeretetet.
4. :Puskin gyermekkori

arc.képe.,

Puskin apja gyermekeit a nemesi körökben akkor szokásos módon
öevelt, külföldi neve16kre bizta 6ket. Puskin már gyermekkorában
elsajátitotta a francia nyelvet, melyen époly jól beszélt,mint
oroszul. Korán kezdett irogatni. El6ször néhány mesét, költeményt irt~majd kis szindarabokat eszelt ki.

5. Liceum CárszkojeSzélóban.
.

.

1811 6szén Puskin Cárszkoje 5ze16ba, a liceumba került. Itt kéz-~
. zeI irt ujságokat, folyóiratokat szerkesztettek, melyekben a
liceumi tanul6k költ6i és pr6zai müvei jelentek meg. ~uskin kicit~ )
;:.:t képességeivel ~ s 6 lett a liceum irodalmi körén~k kÖZé;>~-O_!y
•
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6e Puskin

olvas a cászkojesze16i

parkban.

Puskin sokat olvasott a liceumi években is. Elrejt6zött aliceum
magányos termeiben, vagy a kert árnyas sétányain
s "falta a könyveket, egyiket a másik után~@
é

7. Puskin

olvasmányai

a liceumi években.,

A szakadatlan és elmélyült olvasás nagyban hozzájárult Puskin
irodalmi tehetségének kifej16'déséhez., Puskin sokat tanult Batyuskovt61, Zsukovszkijt61, Gyerzsavint61, Gyimitrievt61, s különösen
azokt6l,..az ir6kt61, akiknek müvei sok népi elemet tartalmaztak,
Krülovt61~ Ragyiscsevtől~ Ismert, majdnem minden valamennyire jelent6s .orosz és világirodalmi müvet.
8" Puskin
_

a lic8u.mi vizsgán., Rjep:i"nfestménye.
i

,,Puskin els6 irodalmi sikere "Emlékezések Cárszkoje Szeloban"
'Ce költeményével kapc acLe t os , mely az 1812-8S HoDvéd6 Háboru
'emlékét idézie Puskin költeményét nyilvános liceumi vizsgán az
agg költő, Gyerzsavin e16tt szavalta el~ Gyerzsavin magán kivül
volt az elragadtatást6l~ felállt, meg akarta ölelni Puskint, da
az elszaladt. "Itt van az, aki he Ly emz-e állr:,:-.mondta Gyerzsavin. ts igaza volt.
,

98 Csaadajev testórtisztn

Puskin barátjaw

cárszkoje Szélában egy huszárezred állomásozott. Puskin szoros
barátságot kötött Oaaad a j evv e L, az ezred egyik tisztjével._ Az
ő j6vol t áb L ismerkedett meg a tiltott "illegális" irodalommal
s
az 6 hatása alatt kezdett álmodozniazokr61
az időkről~ mikor
"e1jön a boldogság hajnalsugára, sOroszhon
feltámad dics6n"
és a népek meglátják n a szent szabadságot", Puskin' QCsaadajevhez" c • költeményét, melyet aliceum befej ez'tével irt, a;zönkényuralom elleni határozott tiltakozás szel-leme hatja át.
ó

10. Puskin
'.

é

emlékmüve

Cárszko.ie Szé16ban.,

,1817.nyarán Puskin befejezte ,a liceumot, ahol legjobb barátai
Delvig, Puscsin, Küchelbacker, Danzasz voltak., Barátai között sok
volt a leend6 gyekabrista. A baráti érzá~ek, iskolatársai iránti
szeretet gyakran jut kifej ezés re P_uskin liráj ában ~ ,
"Fiuk! csodás szövetség e mienk,
-Mint-lelkünk, oly örök -és oszthatatlan,
'Szab,d, biztos és megingathatatlan, Közös muzsák táplálnak csak ilyent!
9 a végzetünk akármely utra vessen
Es bárhol vária ránk a rosszp aj6
Számunkra már más otthon nem lesz eg~ sem:
'A mi hazánk csak Cárszkoje Sze16e" I~Okt6ber 19~
.
1825/e
Cárszkoje
. Ó nevér51

Sze16ban emlékmüvetemeltek
Puskinnak, a várost az
Puskin városának nevezték elG
.
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ll~ P~tervár$Nagy

Szinház~
,

,

,

'

A 11ceum befejezése,litán
Puskin Pétervárott
a Xiilügy1Kollégium
szolgálatáb~ 'lépett,
de kevés id~t és figyelme,tszentelt
hivatalának. Nag;yyilági~letet
élt, ~zinházba, estélyekre,
táncmulatságokra, járt,. ,résztvett
a~Zöld Lámpás' nevu. irodálmi társaság
összejövetelein.
,"
.'
12 la Puskin baráti köre. lAz ell;l~ sorban ti.lnek:Zubkov ,Puskin,
,Danzasz, éS~UBcs1n.1
';
Pétervárott
!usltin még szorosabb kapcsolatba
lép a jövend6beli
gyekabriatlkkal.
osztjanézete1ket,
a népel.nyomottsága,
jogfoszto1tsaga
oe161e is felháborodott
til tako~ást vált ki.
, 13; A 'Rt1sz1án ée L1Udmilla "/éimlapja,

i ~

I

'hoinlokzati

!

diszit6-rajza/.

Ebben 8'~id6benP~kin
nagy ',elbeszé16 kB1temé'nyén a "~~zlán' és
Ljlldmi11"-n dolgozik; melyet még -a 1iceumbankezdett
és 1620.
marc1uaában fejeze~t be. A ,lW1temény,8Z0rOS kapcsolatban van az
orosz' népkijl'té'szettel,
az orosz népmesék v11ágával~
,
, .'".

li~Puaki~'~s

.

Zsukovszk1j

Glinkánál .• '

4 ~Ruszlán 68,Ljudmi11s'" zenéjét' G1inka, a nagyzeneszerz6
a1Itatta. 'l?usltin és Glinka neve szorosan .,összekapcso:J.6dik az orosz
mUvészettBrténelemben.' JlinkettcS hatalmas tehetség,;, "mindkétt6 ,uj
oroszmiiv~8zet megteremt6Je"Jl1nd~ett6
mélységesen nemzeti, mind~
'kett6 uj Q~osz nyelvet alkotott,
egyik a költészet"
másik a zene
tert11etén'-'
.'
,,',
-'"
.
','
-.
..'
,
15

Q

Glinka=Puskin

opera~ Ruazlán ée LJúdmilla

finálé

J.!.:.. '

~ltuszlán
és:Ljudmilla.megjelenése
korazakot alkotott
az orosz
irodalomtörténetben
•. ft.Bbbena költeménysen - irts Bjelins~kij
minden uj yolt# al verselé~9 a költészet"
a tréfa', a mese~e.lleg,
a, kOlloly képekkel egyu.tt ft."
-'",
,
I

16. l'ilinképa

)

Ruszlán és ~udmilláb61.

,. köl tellénl ,élettsrömmel, optim1zmusss~ teli tett,
akárcsak a 'népmesék,melyekben
a hcS'sökvágUl is mindig gycSzeilelmeskednek es a ,
j6 mindig gy6z a gonosz felett • .". Bgyb.1zonyos,azonban,
a Ruszlán
és ~ju.dm111áb61 hiányzott
a korraltaz
akiori orosz társacialom
megoldand6 problémáival való szoros kapcsolat'és
éppen ezért· ez
· a miinem elég! 1;ette ki magát a szerz6t 'sem, aki ebben az id6ben
már a Sza'badsághoz,c. 6dá~, a "Palu.", ftCsaadajevhez" c. kBlteményeket irts. ,
'
"
17~ Glink~t Puskin,,' Ad6jevszkij

ZsukovszkijnálJHlmkép/
.
.
,1820.' Jlár~iOs 20-án olvasta fel Puskin ZsukOvs~kijnál a. "Ruszlán
és Ljudmilla" befejez6 részét.
Egy hét,mulva a rend6r~ég,azt
a
rendeletet
kapta, hogy szerezze meg A Sz.abadsághoz 19 c. 6da szöve-'
gét.,
..

,

-
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18~ "A Szabadsághoz"

-

6da I~ Pálkarrikaturájával

Ce

.

/lent,kézirai/.

A "Szabadsághoz" c •.6da felsz6litás a zsarnokság elleni felkelés=.
re. Puskin sok olyan költeményt irt~ melyek a fe~szabaditó moz= .
galmat ihlették. Ilyenek voltak I. Sándorr61, Ara~o8ajevr61 irt
epigrammái is. I.•.Sándor elhatározta, hogy leszámol vele. 1820ban Puskint délre számüzték.
~l~.~Gur~z~u~f~k~b~·z~s~é~~~
__ r-~ __~~e_t_e~n
/jobbra lent a.ház, ahol
Puskin lakot t

-

A.déli számlizetés évei /1820-24/, az utazások a Kaakázusban,
Krimben, a k:1,sinyovi
~ cdeaazaí,tart6zkodás fontos szerepet ját....
szottak Puskin alkot6 tehetségének tejl6déaében. A délen töltött
évek a.gyors
szellemi fej16deanek, a kitart6 munkának, gondolkodá8nak~ olvaeásnak évei voltak .•
20~ Puskin a gyekabristák közt~
••

A gyekabrtsta felkelés el~tti évek izz6 társadalmi légkörében
Puskin hangulata is egyre forradalmibbá válikeDélen öaszebaráikozik néhány gyekabristával, szoros kapcsolatot tart fepn a gyekabristák Déli Társaságának tagjaival.
-

21. Puskin a baohcaiszeráji udvarban~
A délen szerzett benyomások tükröz6dnek Puskin a "Bachcsiszeráji
szök6kut~, a "Kaukázusi fogoly~~ a "eigányQk" c. elbeszé16 köl~
teményei'ben.!'Ezek a mUvak, melyeket a krimi éjszakák, a Kaukázus t a cserkeilz ále1i szabadsága ihlet t ek, csodás, mágikus er6vel
birtak- - mondta Gogol.
.
,

22; Abachcsiszeráji

szök6kut.

Puskin látta Baohcs1szerájban a szerelmes kán különös emlékmUvét9
8 "könnyforrást"
~Bachceisz eráji Bzök6kut ~ c. költeményének
alapja az a leganda, .mely Gir,jnek, a krimi kánnak az elrabolt
lengyel hercegkisasszony, Jária iránti Bzerelm'r6l sz61 •.
41

~

.

.

2 ; Részlet a "Bachos18z~rá i szök6kutn c. balettb6l. /A Magyar
ami Oper
z el a B ban. arema
v gz ee.
puskin megmuiiatja, hogyan lángolnak fel a háramhéSlgyek szerelmét6l megosömörlött vad tatár kánban magasabbrendü ember1érsések a n6 iránt. A féltékeny háremhölgy, Zaréma megöli ~riát,
ezért a kán kivégezteti. A magára maradt Girejnek a .könnyforráenál fel-felrémlik az elpusztult Mária ée Zaréma alakja.
24. nA kaukázusi fogoly" /cimlap és kézirat rajzokkal/
A.fenséges Kaukáz\ll.st
éa harcias lak6it az orosz költészetben lege16ször Puskin ~Kaukázusi fogoly" c. költeménye örökitette meg.
Puskin h6sébena XIXe század ifjueágának tipikus ábrázolását akarta adni. A mti alapgondolata abban az id6ben nagyon aktuális probléma: az egyéniség ée a társadalom viszoqya, a szabadságszeret6 h6s
összeütközése agytilölt tá:rsadalmi rendszerrel. A magányos h6a
."keresve a szabadságot" elhagy ja "a hazai tájakat" és az 6atermé=
szet, az egyszert1emberak felé fordtll•
.5511120/126
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A Cigány ok ,,~ /puskin

raj za a kézirato n •.
/

A "C1gányok~ c~ költemény végleg leleplezi a c1v1llizált társadalomb6l a kultural.' a felvilágosodás
által meg nem rontott6s=
természethez való menekülés ábrándjait0 A költemény h6se Aleko,
a vad.c1gányéletben
keresi azt, amit a müvcalt társadalom nem
tudott neki nyujtani •.
.26. A cigány tábor •.

./

Alako c sa"tlakoz1k a vigánl0lthoz,. "szabad akar lenni, mint ~k".
ne·csupán .k.üls61eg tudösszeforrni
velük.· Bene6leg aZ'llarad~
aki volt: a magániulajdonraalapozott
társadalom önz6 képvisel6je..
.'
27é Alako -és Zemfira /illusztráci6
a "li:igányokb61fI/
Aleko ~csak a .maga számára követel szabadságot.', de nemtisztell
barátn6jének,
Zemfirának, a fiatal cigánylánynak
árzelmi ezabadeágát0 ~ltékenységében
bosszub61 megöl1~emfirát
ás szerelmesét a fiatal c1gányt •.Ezért kizárják a cigánlok közösségéb61,
.
-hiszen bebizony1 tottaf) hogy képtelen a telJes szabadságra •.

'.

-

26; ·A rab" /kéz1rat/ .•

'S

Puakin minden délen irt clbeszé16 müve
l1rai költeménye, mint
WA rab"v ~Kaukázuöw~ ~A tengerhez' szabadeágszeretetet,
szabadságvág1at t«kröze .
/

29~ Puskin bucsuja
-

a tengert610

/Rjepin

.

és Ajvazovszk1j

festményei

I

18240 -juliuBában :fuskint a oár közvetlen .rendeletedélr6l,
Od eszszáb~l az ország ellenkez6 végére, t~vol északra, .1fihajlovszkoje
faluba 8zámüzte" .Elutazása e16tt a kolt6 bucsuzik a tengert61,
melyben II szabadság megteates1t6jét
látja:"
"Bucsuzom t6led, utoljára
Görögnek kák hullámaid,
Szabad világod büszke tája~
~ngerl
szépséged- megvak1te
.
.
. 10" Kihajlovszkoje

.'Dios6 szépségü, 6s1 tenger,
Szépséged emlék lesz nekem,
Sok'á1g hallgatla,~ szivemmel,
" Ahogy _.felzug~z az.,éjekene," ..

falu.

Két évet /1824-26/ töltött számüzÖttként Puskin M~ajlovszkoje
. faluban. Szomoruan, magányosan élt it t a köl t6 Az urasági ház
két versztnyire volt a falut61, télen egészen befödte a h6e
8

'1; Puskin

A

és dajkája

MihajlovszkQjebane

hOBe~u téli '~~ták~~-~-kÖít~-dajkájának,

A~ima
meséit~ dalait ~allgatta~ ak1-számüzetésnek'~gész
mellette maradt, s "egyetlen társa" volt •.

'2; Puskin a parasztok

között

Bagy1novnának
ideje alatt

a vásárban.

Mégsem szoritkozott Puskin csupán dajkája társaságára,parasztruhába öltözve gyakran járt a piacokon~vásárokban,
résztvett a fa5511120/126
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.Luaí,k6rtáncban, szószerint lejegyezte a népénekesek énekszövegei tIP
.8z61ásokat~ közmondásokat gyi.ijtött,a mihajlovBzkoji parasztok
é16beszédébentanulmányozta
az orosz nyelv azellemét.
,
~3. Fuscsin látogatóban Puskinnál

Mihajlovszkojebane

A ,kCSlt6'számáranagy ~römc;t jelentettek l1ceumi barátainak, JlihajlOTszkojeban tett rövid látogatásai. Különösen nagy jelent6ségi.i
vo.ltazáiDára a gyekabrista Puscsin látogatása, aki a titkos társaság létezésér6l beszél~ neki. It barátok utoljára látták egymást:
két év mulva Puscsin már a fegyházban Tolt.

ll;

Ja "Borisz Godunov" cimlap1!.!.

.

,

Jlihajlovszkojeban irta puskin néJ)idrámáját, a Borisz 'Bodunovot.
'Ebben a s'zerz6 a nép állásfoglalásának dönt6 történelmi szerepét
,'hangsulyozza .•A drámai cselekmény alapja Borisz cár és a nécbitor16~'ál-Dimitrij harca a hatalomért. 111ndkét harcoló fél igyekezik a népet megnye'rni, támaszt keresnek a közvéleményben.
,
'~;':~S~' A Vörös-tér.

....

/Illuaztráoi6' a Borisz GO,!1unovb6l./

.".
:
.'
'. .'
A nép Puskin ábrázolásában félelmetes bir6 • .lBorisz Godunovban
a oár kivégzéaeket, gaztetteket hajtat végre, a bojárok összeesktivéseket sz6nek. árulókká, csalókká válnak, az ál-Dimitrij kalandor céljai elérése érdekében lengyel intervenciósokat uazit Oroszországra. E bünHk valódi birája, a cári hatalom gyengeségének,
ingatagságának igazi oka a nép, rendkivül fontos tehát a nép·ál~afoglalá8a az ország,ügy'iben.
.'

"

-Ó.

~6 .•Részle~ Muszorgszikij~Puskin:

Borisz Godunov operájáb61.

Borisz fiát, Fjodor Godunovot és anyját az ál-Dimi trij megöleti ll'
ez a nép elégedetlenségét váltja ki. A "tragédia e hires mondat- "
tal'~~~6d1k:
8A nép hallgatásba burkol6dzik."E hallgatásban beDA
ne van ez 1U •.Dimi trij egész további sorsa. Amig a nép az'6 olda-' ,
lán állt, ~ a .1J.Zökev~hll
szerzetes "letépte abiborpalástot ,!, á c,
hatalmas moszkvai cárr6l; mihelyt a náp elfordul :t6le, t6leaki
,8,lérte8 legmagasabb hatalmat, gyors bukás, dicstelen vég vár Í'á.
'

.

..

1"

I

~7~'
A gyekabriata felkelés a Szenátusi-téren 1825. december l4-én.
...
'

:

-'

.

....•..........

---.~

-

.~-....

.

.

~uskinc8endes, magányos mihajlovszko,ji tartozkodáaa idején zaj- ;
lott le 8 gyekabristák felkelésee A vezet6k és résztvev6k közt '
,ott voltak a költ6 legjobb barátai., 6 maga nem volt ugyan a titkos társaság tagja, de költeményei, ..
a gyekabristák eszméit hirdették, terjesztették.
,
.'
,-

38; A gyekabristák'kivégzése.

/puskin rajza a Poltáva kéziratán./

A g1ekabristák leveré~e mély hatást gyakorolt Puskinra. Nem vé-::
letlen, hogy, az összeesküvés fd rés~tvev6inek kivégzése után
a puskini keziratok margóján megjelenik az akasztófa rajza -az öt·
kivégzett gyekabrista 8ziluettjével és a je11emz6 ~ézirással:
~n is lehettem volna ••• "
5511120/126
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A "Szibáriába"
s a '"IálaszPuskinnak"
Byeka rista költ k pe0
é

c. versek

Mikor 1827...
ben Muravjov gyekabrista felesége fárjéhezutazott
a
szibériai bányába!) Puakinelküldte
barátainak a "Szibériába" c.
kBltói üzenetát, melyre Adojevszkij gyekabrieta költő válaszolt.

Mária Volkonszkája önként férje után utazott a száműzetésbe. Elutazása előtt Puskin felolvasta neki a gye"kabristákhoz intézett
versát0 melyben kifejezte hitét" a gyekabristákűgyének
gy6zelmében:
"Rabságtok nincs hiába, érzem,
A fennkölt ügl~ az élni fog.~
S ya16ban, a "fennkölt tigy~ melyért a gyekabristák harcoltak, tovább élt, ~a Bzikráb6lfellobbant
a láng-, a nagy forradalmi tűzvész lángja.
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