
Egy ideológiai metafora 
története: 

the Russian Bear
Ez a „címdia” fejezné ki igazán az előadás lényegét, mert maguk az oroszok egészen a 19.

század végéig nem tekintették a medvét országuk markerének.

Az orosz medve politikai metaforaként Nyugaton terjedt el, véglegesen ― és elsősorban ―

a 18. század Angliájában. Anglia hosszú évszázadokra, napjainkig rögzítette Oroszország

politikai és egyúttal mentális sztereotípikus negatív imázsát. A medve mint Oroszország

allegorikus ábrázolása fontos szerepet tölt be a szimbólumoknak és metaforáknak abban a

rendszerében, amely meghatározza a külföld Oroszországhoz, és magukhoz az oroszokhoz

való viszonyát.

De miért éppen a medve Oroszország vizuális markere?

Miért nem az ország címerében található sas? Vagy éppenséggel az orosz erdő gyakori 

lakója a jávorszarvas?
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Ezek az előadásdiák jobb sarkában látható ikonok segítenek bennünket abban, hogy

tudjuk, kinek a nézőpontja felől közelítjük meg a mondanivalónkat.
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– Mi az oka annak, hogy a nyugati világban a 18. századtól az orosz medve már 
egyértelműen egy szimbolikus határőr a civilizáció és barbárság határán?

– Miért van az, hogy ennek a metaforának a vizualizálódása igen erőteljesen megjelenik a 
politikai diskurzus kontextusában a szatirikus és politikai karikatúráktól kezdve a 
szépirodalmon keresztül a jelentős államközi, birodalmak közti tárgyalások, szövetségi 
rendszerek értékeléséig a legkülönfélébb műfajokban?
– Hol keresendőek Oroszország, mint medve metafora gyökerei?
– Milyen jelentésekkel ruházódik fel az orosz medve nyugaton és az orosz, ill. oroszországi 
kultúrákban?
– Milyen hatással van ez a metafora Oroszország mindenféle nemzetközi reprezentáziójára?
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Hogyan és kik állították az orosz medvét a nyugati identitás erősítésének 

szolgálatába?

Hogyan épül be az orosz medve napjaink Oroszországának politikai 

identitásába?
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Mit jelent az ú.n. fekete píár nézőpontjából az, hogy az orosz medve szerves része 

a nyugati tömegkultúrának, aktív negatív szereplője a reklámoknak, a televíziós 

show műsoroknak, a számítógépes játékoknak, a játékfilmeknek,  a politikai 

hirdetéseknek stb., stb.

toth.szergej@gmail.com

5



Idézzük most fel Ronald Reagen, az USA egykori elnökének egyik politikai 
kampányfilmjét, amelyet a politikai reklám ismerői „A medve az erdőben van” 
címmel ismernek. 

1984-ban vagyunk. A ködből előbukkan egy félelmetes, vicsorgó medve. Majd 
szembetalálja magát az emberrel. A narrátor hangja sejtelmes.

„Megy egy medve az erdőben. Vannak, akik a medvét könnyen észreveszik. 
Mások egyáltalán nem látják. 
Egyesek azt mondják, a medve szelíd. Mások azt mondják, rosszindulatú. 
Veszélyes. Mivel senki sem tudja biztosan, hogy kinek van igaza, nem okos 
dolog-e ugyan olyan erősnek lenni, mint a medve?”
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Nos, az előző dián látott reageni kampányfilmes medvének semmi köze a

naív és a piacokon árusított olcsó nyomatokon, vagy hársfalemezbe vésett

metszeteken/népi képeken (lubokon) ábrázolt, a nép között oly népszerű és

bájos medvefigurához.
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És egyébként is, hogyan lehetne egy medve a birodalom megtestesítője, miközben

ő a régmúlt orosz vásárok egyik állandó látványossága?

A 16. századi angliai vásárokban az orosz medve igazi brendé válik. Egy ломака

(kényeskedő, affektáló), egy косолапый (csámpás), vagy egy мохнатый

(bozontos), ahogy a nép nevezi, nem felelhet meg egy állami önképnek.
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Hogyan lehet az, hogy bár

már a kijevi pogány varégok

is a medvéhez hasonlították

magukat, sőt, a szláv mito-

lógiában Вырви Дуб és Вали

Гора szláv vitézeket farkas

és medve nevelte föl, az

utóbbi adta nekik az erőt és

a jó felfogóképességet, de a

medvét, mint Oroszország

metaforáját maguk az oro-

szok egészen a 20. század

végéig tulajdonképpen nem

használják. Napjainkban vi-

szont egy eladható brend. A

piacon csakúgy mint a

politikában.
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A kereszténység felvétele után, a pogány hittel szembeni harc a medvét, mint

szakrális állatot kezdi kiszorítani, bár azért nem tűnik el teljesen. A 18. sz. végén,

19. sz. elején élt Szerafim Sarovszkijt nem egyszer látták, hogy kézből etetett egy

medvét (ez ikonok, falfestmények tucatjain látható).
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Szent Radonyezsi Szergij könyö-

rületességét és szeretetét hangsú-

lyozza az a történés, amikor meg-

sajnál egy éhes medvét és ke-

nyérrel kínálja. A vad medve ezu-

tán mindig meglátogatja és idővel

kezessé is válik.
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A medve-metafora létrehozója a Nyugat, pontosabban Anglia. A medve ábrázata t.k.p. 

csak Oroszországhoz rögzült meghatározott konnotációval, jól behatárolható 

eszmékkel és erős Oroszország-ellenességgel, ruszofóbiával.

Miközben Oroszországban magában sosem azonosították országukat a medvével 

(miközben a medve az oroszországi területeken jelen lévő  totemikus kultúrákban végig 

ott van), a medve nagyon ritkán megjelenik hatalmi attribútumként is (például a 

címerekben).
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Az első címer (baloldalon) Novgorod városé. IV. Iván adományozta a városnak 1526-ban. 

Mindez a svédekkel kötött béke után történik. A város ezentúl határvédelmet lát el, őrzi a 

cári hatalmat, és természetesen már nem is független.

Ugyancsak IV. Ivánhoz kötődik Jaroslavl város címere. Ez időben még igen erős a finnugor, 

a skandináv, a szibériai medvekultusz (az európai címerekben a medve gyakran az idegen, 

a vad területekre utal). 

És ahogy sok kultúrában jelen van az a kívánalom, hogy az uralkodónak hatalma 

megmutatásához meg kell küzdeni valamilyen erős valamivel, pl. egy vadállattal, úgy itt az 

ember cárnak kell leküzdeni az állatok cárját. Jaroszlavl egyébként fontos és népszerű cári 

vadászterületnek számított.

A harmadik címer Perm városáé és a keresztény térítés kontextusában értelmezhető. Igen, 

Oroszországnak is megvan a maga keletje. Tudjuk, hogy a medve nem csak a sötét erőket 

szimbolizálhatja, de isten eszköze is lehet (bibliában is olvashatunk erről). 

A medve fehér (tehát északon vagyunk), a kereszt a pogányság feletti győzelem jele. 
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Jóval az angol karikatúrák előtt a medve 

megjelenik 16. 17. századi térképeken is. 14
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Oroszországot ábrázoló térképeken a medvék 

jelenlétén nagyon nem lehet csodálkozni. Mégsem 

rajzolhattak oda egy kacsacsőrű emlőst vagy egy 

krokodilt. Ugyanakkor a medvék még nincsenek 

ideológiailag megterhelve, csak a „moszkoviták” 

országának egzotikus attribútumai.
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Figyelmet érdemelnek a 19. századi és I.

világháborús karikatúra-térképek. Ezeken a

térképeket Oroszország már egyértelműen

vad medve képében jelenik meg. A többi

országot általában ember, Oroszországot

többnyire állat, a medve ábrázolja.
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A 16. századtól sűrűsödnek a

nyugatiak látogatásai. Ezzel egy-

időben nyomtatásban is megjelennek

az utazók, kereskedők, felfedezők és

szélhámosok útleírásai, követi jelen-

tések, beszámolók. Az írásokban csak

úgy hemzsegnek a vérszomjas med-

vékről szóló fantasztikus részletes-

séggel előadott történetek. Fokoza-

tosan kialakult az elkophatatlan szó-

lam: Oroszország a medvék országa.
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Az itt látható metszetek Olaus Magnus «Az 

északi népek történelme» című könyvből 

valók. (Рим, 1555) -- Historia de Gentibus 

Septentrionalibus
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Adam Olearius korának kiváló diplomatája és kartográfusa. Utinaplója

majd ezer oldal. Címe: Utazás Moszkóviába és Perzsiába (1633 1639).

Kiváló térképeket és városábrázolásokat tartalmaz, és a mindennapi

életről is viszonylag objektív leírásokat olvashatunk, sokban megegyezőt

az orosz forrásokkal. A képen bábszínház és medvetáncoltatás látható.
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De azért ő is elcsábul, és 
könyvének egyik illusztrációjában 
átveszi a medvés rémtörténeteket. 
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A 18. század a brit karikatúra virágkora. Nincs semmilyen cenzúra. A rézkarc olcsó,

sokak számára hozzáférhető és divatos lett. Minden eseményre operatívan lehetett

reagálni. Több tucat londoni kiadó foglalkozott ezek kiadásával. A legnagyobb

gyűjtemény a Brit múzeumban található (több mint 14 000 metszet), a világ második

legnagyobb gyűjteménye az Ermitázsban található (kb. 8000). Orosz tematikájú ebből

csak pár száz. 21
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Karamzin 1790-ben járt Londonban. Séta közben mindig

megtekintette az utcára kifüggesztett karikatúrákat. Ahogy egy

francia minden alkalomra tud írni egy dalt, úgy tud rajzolni egy

angol mindenre egy karikatúrát – írja.
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Az 1730-as évek közepén (ekkor zajlik az orosz török háború) teljesedik ki Oroszország 

medve metaforája. Mai értelemben természetesen nem lehet karikatúrákról beszélni. 

Inkább voltak ezek bonyolult allegorikus metszetek, rengeteg szereplővel, vizuális 

szimbólummal, rejtett utalásokkal és idézettel.

Az egyik legnépszerűbb ilyen metszet-sorozat, melyet folyamatosan újra kiadtak, sőt 

egy 60 oldalas magyarázó könyvet is kiadtak hozzá az ú.n. Európai futam.
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Küszöbön áll a spanyol-angol háború és a célpont Robert Walpole; kormányfő. 

Egyébiránt az ország történetében ő töltötte be leghosszabb ideig a miniszterelnöki 

posztot és következetesen olyan politikát folytatott hogy országa kimaradjon az 

európai háborús konfliktusokból.
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Oroszországot két szimbólum képviseli: az egyik természetesen a medve, a másik pedig 

egy igazi „moszkovita”, holott már túl vagyunk azon, hogy Első Péter ablakot nyitott 

Európába, ami külsőségekben (öltözködésben, európai etikett szerinti viselkedésben 

stb.) mindenképpen távol került a „moszkovita” hagyományoktól.

Az orosz medve mellett ott van a török elefánt, a spanyol farkas, a francia róka, az angol 

oroszlán és buldog, az osztrák sas, a holland disznó stb. És az animalisztikus kód mellett 

megtalálunk itt „élő” politikusokat is, sőt a Kereskedelem, Európa, a Brit Birodalom 

antropomorf allegóriáit is.
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Összesen 4 metszet készült egységes szerkezetben. Mindegyiken van egy ajánlás. Ezen a 

metszeten a következő: Engedelmes angol alattvalóként  alázatosan ajánlom Nagy-

Britannia, Franciaország, Spanyolország, Oroszország, Törökország, Germánia, Itália, 

Hollandia és Korzika politikusainak.

Alatta egy idézet a prédikátor könyvéből: Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak 

győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az 

értelmeseknek a gazdagság és nem a tudósoknak a jóindulat, mert mindezek az időtől és a 

körülményektől függnek.
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Mindegyik metszet egy különleges rébusz.

Izgalmas feladat a kép kontextusának rekonstruálása. Ezt megkönnyíti az 1935-ben 

hozott törvény, miszerint a kiadóknak fel kellet tüntetnie a metszeteken a keletkezés 

dátumát.

A történelmi kontextussal egyidőben létezik egy irodalmi vagy bibliai kontextus és 

létezik egy nyelvi sík is: a metszetek ugyanis tele vannak szóviccekkel és az akkori 

szlenggel.

Itt az ajánlás a következő: Engedelmes angol alattvalóként ajánlom a béke politikusainak. 

És szintén egy idézet a prédikátor könyvéből: Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld 

Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége! 27



toth.szergej@gmail.com

És természetesen létezik egy vizuális kontextus is: csak ha ismerjük a többi – előzőleg 

keletkezett karikatúrát – melyek gyakran sem az adott eseményhez, sem Oroszországhoz 

nem kapcsolódnak, akkor válnak érthetővé egyes jelenetek.

A képen lévő ajánlás itt a következő: Engedelmes angol alattvalóként ajánlom európa 

legkiemelkedőbb politikusának.  Ésaiás próféta könyvéből van a következő idézet: A 

régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. 28
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A kompozíció látszólag hasonló az előző kettőhöz, de csak látszólag. Nincs már verseny, 

nincs kavalkádé, sok kis külön értelmezhető és autonóm szüzsé van, melyek 

allegorikusan illusztrálják a reális eseményeket és történéseket. 29
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A kontinensek tribünje középre került. A győzelem az angolok gyűlölte franciáké lett. 

Európa átadja a győzelem koszorúját André-Hercule de Fleury-nek, a francia 

kardinálisnak. Baloldalon sírva távozik a Kereskedelem. Fölötte I.  Erzsébet szobra egy 

évszámmal: 1588. Ez a nagy armada legyőzésének dátuma. Az angol flotta leeresztett 

vitorlákkal horgonyzik Minorkán. A patkányok éppen elhagyják a szigetet, mely 1708 

óta angol fennhatóság alatt van. Alatta egy angol matróz áll egy útjelző oszlopon és azt 

kiabálja, hogy semmiféle ellenőrzést. Kezében zászló, melynek felirata Pro Patria. 
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A tribüntől balra láthatjuk magát Nagy Britanniát pajzzsal és lándzsával, akit mindenki 

szeme láttára éppen Franciaország és Spanyolország rabol ki. Mögötte londoni kereskedők 

egy petícióval.  

A megalázott Angliát képviselő oroszlánt a jobb sarokban látjuk. A francia róka és a szintén 

franciákat megjelenítő majom épp most akarja meglovagolni.
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És természetesen ott van az orosz medve. Már nem is versenyez Törökországgal, hanem 

verekszik. A medvét egy francia serkenti nagyobb küzdelemre. Fölöttük az osztrák sas. A 

francia álláspontot képviseli: szárnyai végén ott a liliom. Az elefánt már sérült, egyik lábát 

már elvesztette, ormánya a medve karmai között van.

Az orosz medvének már nincs lovasa. Ettől kezdve már egyértelműen csak ő Oroszország 

emblematikus megtestesítője. 32



Ez az előadás Egy ideológiai metafora története: az orosz medve címmel először
2017. november 17-én hangzott el a szegedi Állati jelek, képek és terek című
konferencián (a Jel-Kép-Tér Munkacsoport rendezésében).

Az előadás alapján elkészült tanulmány ugyancsak ezzel a címmel jelent meg a
Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit szerkesztette: Állati jelek, képek és terek
című (I-II.) kötetben (Egyetemi tankönyv. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula
Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2018. I: 277–298.). Itt található a tanulmányhoz
tartozó több mint 50 tételből álló irodalom és jegyzetapparátus is.

Az előadás egy másik, átdolgozott és kibővített változata Véleményformáló jelkép
vagy nemzeti szimbólum: az orosz medve címmel 2018. szeptember 24-én
hangzott el az SZTE BTK-n, a Szlavisztikai Szabadegyetem előadáskeretén belül
(szerk.: Farkas Baráthy Mónika).

Ez az „előadás” a Szlavisztika Szabadegyetem IX. 5. előadása.

Amennyiben kérdezni szeretne az előadással kapcsolatban, úgy teljes név és EHA
kódjának megjelölésével írjon a tothszergej@lit.u-szeged.hu címre.
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