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Susan Sontag esszéjében   Serget antikommunistának nevezi ,   mert (időszakosan ) 

szembe fordult  Kreml hatalmasaival (sztálinizmussal 1928-ban és  kizárták a 

bolsevik pártból is ) illetve részlegesen szakitott diszidenseivel pl. Trockijjal  . 

Antikommunistának nevezni e szempontból  gyökeresen  hamis értékelés  . Ha 

antikommunistaként  akarjuk meghatározni  akkor  azt   anarcho-individualista 

illetve trockista mozgalomba való szereplése okán tehetjük . Semmiképpen sem azért 

mert hátat forditott Moszkvának , hiszen az eredeti kommunista mozgalom soha 

nem volt bolsevik illetve annak semmilyen  383  változatát nem fogadta el . Serge 

azonban nem állt ténylegesen a kommunista mozgalom gyakorlati talaján , de 

korántsem  ezért mert szembe fordult helyenként  a bolsevizmussal , hanem mert 

nem  a kommunista mozgalom  (párt és a  történelmi materialista totalitás)  

programjának-gyakorlati útján  járt . Ingadozott , kételkedett de soha nem az 

osztályharc mikéntjében , ez  az  ingadózás nem vitte öt a korabeli kommunista 

mozgalomba (ennek történeti  tényeit a Jemnitz János által irt   életpálya tükrözi 

vissza amely a  Trockijhoz ill trockistákhoz való viszonyáról számol be  leginkább  , 

ugyanakkor Jemnitz annyi más  magyar marxista kollegájával egyetemben  nem 

ismerte a  valódi kommunista mozgalmat viszonyitási pontja ezáltal  csakis bolsevik 

centrum ill „disszidensei „ lehettek .)  Sontag liberális beütésü   értékelése miszerint 

ha valaki antisztálinista ezáltal egyszersmind antikommunista  a kommunista 

mozgalom  teljes félreértésén  ill. nem ismerésén alapszik .(Noha  ö nem volt magyar 

marxista történész…. ) Sontag egyöntetüen azonositja a kommunizmust a 

bolsevizmussal , nyilván  ezen nála sincs miért csodálkoznunk ,nálánal tudatosabb 

koponyák  is teszik ezt gyakran  öntudatlanul, megszokásból, elistista  

felszinességből (a mindentudás hamis bövületében élvezkedve „) , gyakran  de 

inkább általában  manipulativ alapon.  Serge anarchistaként kezdte mozgalmi életét ,  

ezirányú rokonszenve mindvégig megmaradt ,  késöbb trockista  lett  balodali  

oppozicó hive , végezetül liberter marxista , de nevezték „anarcho-bolseviknak 

(egymást kizáró kétirányú szimpátiájára utalva ) „ és „liberter-leninistának „is, amely 

ugyancsak egy nemlétezö munkásmozgalmi kategória  ….. 

Sontag  krédója Sergéröl ,  inkább értelmiségi etikai kiállás  ezen belül  egyszersmind  

„baloskodó  irodalomtörténeti „ értékelés .   Serge nem” képzetlen kalandor „   ide-
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oda öntudatlanul táncoló , csapodó, vergödö,sodrodó   balos értelmiségi volt ( Sontag 

megtörhetetlenségét, kitartását  becsülte a mozgalmárban és azt is jelzi –hogy “ nem 

időszakosan nyilvánította pártállását, vette ki a részét a politikai küzdelemből, mint 

Silone vagy Camus vagy Koestler vagy Orwell “    ), hanem mindvégig  elkötelezett 

munkásmozgalmi  militáns maradt .  A felforgató  netán forradalmi  irástudó 

militánsok  a burzsoá kultúra panteonjaiba  csak mint árúvédjegyek kerülnek be 

átmenetileg de szükségképpen , de csak  ameddig profitot netán  médiákba való  

reklám szereplési lehetöséget  lát bennük az uralkodó osztály és a liberális-baloskodó   

fogyasztó. Victor Serge azonban nem Arthur Koestler féle ide-oda csapongó   

individualista  értelmiségi ,   akit az uralkodó osztályok  hidegháborújában  egyik 

vagy másik oldal  a maga  hasznára  cilinderéböl elövarázsolhat  (szerencsétlen flótás 

AK még a bolsevik mozgalmat sem ismerte megfelelöen , és a  Kommintern 

tragikomédiák   észlelésekor hamisan   „vörös rémet kiáltott  „ az ellenforradalom az 

ellenforradalomban „ láttán,  és   el is menekült onnét  a polgári táborba  „bolygó 

hollandiként „ csatangolva a világban  . )    

 Serge viszont  megélte  gondolkodását , egész életében kitartott az általa látott, 

vállalt  s képzelt  proletár forradalmak mellett (nem kegyért, posztért , rangért  

dörgölözve semmiféle ellenforradalmi apparátushoz ) , nem kételkedve annak végső 

sikerében . Viszont azt is világosan kell látnunk , mindezt a valódi kommunista 

mozgalom( amely  semmilyen viszonylatban  sem reformista, opportunista ,  

bolsevik,  antifasiszta,  demokrata, federalista , de  az önmagát és nem felülről -  

kivülröl  szervező- centralizáló akaró  mozgalom  )   „oldalvizein „ tette és nem 

annak  sodrában .  Sem Sontag sem Jemnitz  nem elemzi  Serge elméleti- gyakorlati  

mozgalmi tevékenységét, szemmel láthatólag nem is tartották feladatuknak. Sontag 

közelitése irodalom centrikus , Jemnitz irása adatközlö lexikális életrajz, Ki- ki a 

maga módján (Sontag baloldali szimpátiával rendelkezö nem igazán dialektikus  

társadalomkritikus de nem  osztályharcos esszé és szépiró, polgári humanista lélek , 

pillanat felvillantó ,  a  proletár forradalmak mellett nem elkötelezett , igy  

számunkra  improduktiv   impresszionista felszinen lebegö  értelmiségi  ,   Jemnitz 

pedig idösebb korában csupán egy  pozitivista szocdem történész  ) egy mozgalmár  

életpályájának az adott (szükös, korlátolt, pozitivista,  ) kereteken belüli  
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feltérképezését tüzték ki céljuknak  . Ennek beszédes  tanúbizonysága az itt közölt 

két  Victor Serge bekezdés  ,  amelyeket  ha másért nem is ,leginkább   

ismeretterjesztés okán érdemes olvasni , radikálisan kritikus röntgen szemeinkkel. 

 

DE TE FABULA NARRATUR  

 

SUSAN SONTAG 

 

Kiolthatatlan VÉDŐBESZÉD VICTOR SERGE ÜGYÉBEN 

„Elvégre van igazság." Tulajev elvtárs ügye 
 

Miért ismeretlen a XX. század olyan lenyűgöző erkölcsi és irodalmi 

nagysága, mint Victor Serge ? Mi az oka, hogy nem arat figyelmet a 

L'Affaire Toulaev (Tulajev elvtárs ügye), ez a nagyszerű regény, mely újra 

meg újra feltűnést kelt, hogy aztán újra meg újra elfeledjék, amióta csak 

megjelenhetett 1947-ben, Serge halála után egy évvel ? Talán mert egyetlen 

ország sem tart számot igazából a szerzőre? „Politikai száműzöttnek 

születtem" - írta magáról Serge (valódi nevén Viktor Lvovics Kibalcsics). A 

cári önkény ellen szegülő szülei az 1880-as évek elején mentek világgá 

Oroszországból, Serge 1890-ben született „történetesen Brüsszelben, föld 

körüli bolyongás megállóján", közli a Mémoires d'un révolutionnaire (Egy 

forradalmár emlékiratai), amely 1942-43-ban Mexico Cityben keletkezett, 

ahol a hitleri Európa és a Sztálin portyázó gyilkosai elől ágrólszakadtan 

menekülő töltötte utolsó éveit. Mexikó előtt Serge hat országban élt, írt, 

konspirált és fejtett ki propagandát: Belgiumban élete hajnalán majd 1936-

ban újra; Franciaországban ismételten; Spanyolországban, 1917-ben - itt 

vette fel a Serge írói nevet; Oroszországban, a hazában, melyet 1919 elején 

láthatott először, huszonnyolc évesen, a bolsevik forradalom támogatására 

érkezve; illetve Németországban és Ausztriában a húszas évek derekán mint 

a Komintern megbízottja. Egyik országban sem volt maradása; 

viszontagságból, viszályból, fenyegetésből bőven kijutott neki. Nem is 

egyszer kizsuppolták, száműzték, elmarták. 
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Talán mert - a hagyományos mintától eltérően - nem időszakosan 

nyilvánította pártállását, vette ki a részét a politikai küzdelemből, mint 

Silone vagy Camus vagy Koestler vagy Orwell, hanem aktivista és agitátor 

volt teljes életében? Belgiumban a Második Internacionálé egyik ágához, az 

Ifjú Szocialistákhoz csatlakozott. Franciaországban anarchista lett (az 

úgynevezett individualista válfajú), és mert az általa társszerkesztőként 

jegyzett anarchista hetilapban megjelentetett cikkei csöppnyi együttérzést 

nyilvánítottak a hírhedt Bonnot-banda iránt a brigantik letartóztatását 

követően (fel sem vetődött, hogy Serge cinkosuk lehet), és mert mikor őt 

magát letartóztatták, megtagadta a besúgást, öt év magánzárkára ítélték. 

Szabadulása után Barcelonában hamar kiábrándította a spanyol anarcho-

szindikalistákból ezek vonakodása attól, hogy kisujjukat mozdítsák a 

hatalomért megszerzéséért. 1917 végén visszatért Franciaországba, tizenöt 

hónapi börtönre, ezúttal (az elfogatóparancs szavaival) mint „nemkívánatos 

személy, defetista és bolsevikszimpatizáns". Oroszországban belépett a 

kommunista pártba, harcolt Petrográd ostrománál a polgárháborúban, 

megbízatást kapott a cári titkosrendőrség irattárának átvizsgálására (írt is 

értekezést az állami önkényról), a III. - Kommunista - Internacionálé 

végrehajtó bizottságának hivatalát vezette, részt vett első három 

kongresszusán, majd a Szovjet Szocialista Köztársaságok újonnan 

megszilárdult uniójának kormányzá sában mindjobban elharapózó 

barbárságtól nekikeseredve úgy intézte, hogy a Komintern 1922-ben 

külföldre küldje propagandistának és szervezőnek. (Ez idő tájt a számos 

független külföldi tagot számláló Komintern ténylegesen külhoni avagy 

világforradalmi szekciója az orosz kommunista pártnak.) Mikor a 

forradalom elbukott Berlinben, Serge bécsi tartózkodás után, 1926-ban 

visszatért a Szovjetunióba, ahol már Sztálin volt az úr; hivatalosan csat-

lakozott a baloldali ellenzékhez, Trockij koalíciójához, amelynek 

szimpatizánsa volt 1923 óta: 1927 végén kitagadták a pártból és 

nemsokára letartóztatták. Serge összesen bő tíz évig szenvedett fogságot hol 

ilyen, hol olyan forradalmi elkötelezettségéért. Az íróknak gond, ha másik, 

kimerítőbb foglalkozást is űznek teljes munkaidőben. 
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Talán mert - minden zavaró körülmény ellenére - annyit írt ? A 

tintafüggőségnek kisebb a becsülete, mint egykor, márpedig Serge 

szokatlanul termékeny szerző volt. Meg jelent tóle hét regény, két 

verseskötet, egy novellagyűjtemény, kései napló, memoár, harminc-

egynéhány politikai, történelmi tárgyú könyv és vitairat, három politikus-

életrajz, több száz cikk és esszé - melyek mostanra ugyan jórészt 

hozzáférhetetlenek. És ez nem minden: írt még egy emlékezést is az első 

világháború előtti Franciaország anarchista mozgalmáról, egy regényt az 

orosz forradalomról, egy sovány kötetnyi verset, továbbá a forradalom 

második évének történelmi krónikáját, melyeket mind elkoboztak Serge-tó1, 

mikor 1936-ban végre hagyták távozni a Szovjetunióból, ugyanis a 

Glavlitnál, az irodalmi cenzori hivatalnál engedélyt kért, hogy kéziratait 

kivihesse az országból - ezek azóta sem kerültek elő -, sőt még jóval több 

kiadatlan anyagot is őriznek még hét lakat alatt a levéltárak. Ez a 

termékenység rá nézve minden bizonnyal terhelő volt. 

Talán mert írásainak zöme nem irodalom? Serge a szépprózát - első 

regényét, a Les hommes dans le prison-t (Bebörtönzöttek) - harminckilenc 

évesen kezdte. Már több mint húszévnyi avatott történelemértékelő, 

politikaelemző munkásság, bőséges, ragyogó politikai és kulturális újságírói 

teljesítmény volt mögötte. Rendszerint úgy emlékeznek rá, ha egyáltalán, 

mint bátor kommunista disszidensre, a sztálini ellenforradalom tisztán látó, 

szívós ellenlábasára. (Serge elsőként minősítette a Szovjetuniót 

„totalitárius" államnak egy levélben, melyet 1933 februárjában írt párizsi 

barátaihoz, közvetlenül leningrádi letartóztatása előtt.) A XX. század 

regényírói között senki másnak nem adatott az övéhez fogható közvetlen 

felkelői tapasztalat, bensőséges viszony korszakalkotó vezérekkel, 

eszmecsere alapító politikai értelmiségiekkel. Személyesen ismerte Lenint - 

Serge felesége, Ljubov Ruszakova gyorsíróként működött Lenin mellett 

1921ben; Serge készítette el az Állam és forradalom francia fordítását; 

Leninről röviddel 1924 januárjában bekövetkezett halála után életrajzot írt. 

Közel állt Trockijhoz, ámbár nem találkoztak többé Trockij 1929-es 

száműzetését követően; Serge-re várt Az elárult forradalom és más kései 

írások fordítása Mexikóban, ahol Trockij megelőzte mint politikai menekült; 
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az özveggyel közösen írta meg életrajzát. Többek között Antonio Gramscival 

és Lukács Györggyel értekezett Serge, mikor mindhárman Bécsben éltek 

1924-25-ben, arról, hogy a forradalom szinte azon nali önkénybe fordult 

Lenin alatt. A Tulajev elvtárs ügyében, amelynek témája a sztálini állam 

öldöklése, a párthoz hű milliók, nemkülönben a harmincas évek disszi-

densei zömének legyilkolása, Serge olyan sorsról ír, melyet ő maga 

hihetetlen módon, hajszál híján úszott meg. Serge regényei elismerést 

elsősorban mint tanúságtétel, ihletett dokumentarizmus, regényesített 

történelem arattak. Könnyíf alábecsülni az olyan író irodalmi rangját, 

akinek munkássága nagyrészt nem irodalmi. 

Talán mert semelyik nemzet irodalmába nem illeszthető? Hivatásos 

kozmopolita volt, öt nyelvet bírt: a franciát, az oroszt, a németet, a spanyolt 

és az angolt. (Gyerekkorát részben Angliában töltötte.) Szépprózaszerzőként 

az oroszok közé sorolandó, az orosz tónusok folyamatossága kivételes az 

irodalomban - az ő elődei Dosztojevszkij, a Feljegyzések a holtak házából és 

az Ördögök Dosztojevszkije, illetve Csehov; hatottak rá még a húszas évek 

nagy írói, jelesül Borisz Pilnyak, a Meztelen év Pilnyakja, Jevgenyij 

Zamjaryin és Iszaak Babel. De irodalmi nyelvnek mindvégig megtartotta a 

franciát. Serge tetemes fordítói munkássága átültetés oroszról franciára: 

Lenin, Trockij, a Komitern-alapító Grigorij Zinovjev írásai, a bolsevik-

előfutár forradalmár Vera Figner (18521942) emlékezései a cári börtönben 

letöltött húszévnyi magánzárkafogságára, regényírók, költők közül Andrej 

Belij, Fjodor Gladkov és Vlagyimir Majakovszkij. Saját könyveit mind egy 

szálig franciául írta. Orosz író, aki franciául ír - Serge-nek tehát egy 

lábjegyzetet sem szentel akár a modern francia, akár a modern orosz 

irodalom története. 

Talán mert szépírói formátumát mindenkor átpolitizálták, értsd, erkölcsi 

teljesítménynek fogták fel ? Nyíltan harcos, politikus hangot üt meg: 

szűkítő prizma olyan művek megközelitéséhez, melyek nem pusztán 

didaktikai szempontból tarthatnak számot érdeklődésünkre. Az 1920as 

évek végén, a harmincas években sokat publikál, Franciaországban 

legalábbis, lelkes, noha szűk olvasótáborral rendelkezik - politikai alapon 

természetesen, körét zömmel Trockij-hívek alkotják. De az utolsó években, 
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miután Serge-t kiátkozza Trockij, ez a tábor kiszolgáltatja a szovjetbarát 

népfronthoz hajló sajtó előre sejthető rágalmainak. A szocialista álláspont 

pedig, melyet Serge 1941ben, Mexico Citybe érkezésekor magáévá tett, 

maradék hívei szemében összemosódott a szociáldemokratákéval. Soha 

nagyobb elszigeteltséget, a jobb- és a baloldal egyaránt bojkottálta a 

tengerentúl, a háború utáni Európában; az exbolsevik, extrockista, 

antikommunista Serge mégis rendületlenül írt - nagyját a fióknak. Egy 

rövid könyve, a Hitler kontra Sztálin, melyet egy politikai folyóiratnál 

(Mundo) működő emigráns spanyol elvtárssal közösen jegyzett, megjelent 

ugyan, rendszeres közreműködője volt több külföldi lapnak, de - hiába 

kerestek neki erőnek erejével kiadót olyan befolyásos csodálói, mint Dwight 

MacDonald New Yorkban, Orwell Londonban - Serge utolsó három regénye 

közül kettő, kései novellái és versei, java emlékiratai halála után még 

évtizedekig semmilyen nyelven nem láttak napvilágot . 

Talán mert életében annyi az ambivalencia? Míg csak élt, nem tágított a 

harcos világjobbítástól, ezzel magára vonta a jobboldal utálatát (noha 

naplójába 1944 február  jában ezt jegyezte: „A problémák többé nem 

gyönyörűségesen egyszerűek: kényelmes volt az élet az olyan 

szembeállításokkal, mint vagy szocializmus vagy kapitalizmus"). 

Ugyanakkor kellően jól értesült antikommunistaként aggódott, amiért az 

amerikai és az angol kormány nem éri fel ésszel, hogy Sztálin 1945 után 

egész Európát hatalmába akarja keríteni (harmadik világháború árán), a 

nyugat-európai értelmiség körében teret hódító szovjetbarátság, a 

kommunistaellenességgel szembeni előítélet korszakában Serge-t ezért 

renegátnak, reakciósnak, háborús uszítónak bélyegezték. „Jobb a méltó 

ellenfél a méltatlan barátnál", szól a bölcsesség: Serge túlontúl sok 

ellenséget szerzett. Ex- és antikommunistaként nem tanúsított kellő 

bűnbánatot. Sajnálkozik, de nem bán semmit. Nem adja fel a gyökeres 

társadalmi átalakulás eszméjét csak mert az orosz forradalom 

totalitarizmusba torkollott. Serge szemében - ennyiben egyetért Trockijjal - 

a forradalmat elárulták. Nem minósíti tragikus illuziónak, eleve 

katasztrófának az orosz nép számára. (De vajon így vélekedett volna Serge, 

ha egy évtizeddel vagy még többel tovább él? Valószínűleg igen.) Végül pedig 
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élete végéig közéleti értelmiségi maradt, s ezzel mintha rátromfolt volna 

regényírói teljesítményére; ráadásul szenvedélyesen politizált, és ez sem 

növelte regényírói ázsióját. 

Talán mert mindvégig forradalmárnak vallotta magát, és a jóléti 

társadalomban ez a küldetéstudat már annyira gyanús? Talán mert 

eltökélten reménykedett, bármennyire hihetetlen - továbbra is? „Mögöttünk 

egy diadalmas forradalom, amely megtévedt" - írja 1943-ban az Egy 

forradalmár  emlékiratai-ban, „számos elvetélt forradalmi kísérlet és annyi 

vérfürdő, hogy belekábul az ember." És Serge ennek ellenére 

kinyilatkoztatta: „más utunk nem lehet". És szilárdan állitotta: „Jobban 

bízom az emberiségben és a jövőben, mint valaha." A csudába is, ez nem 

lehet igaz. 

Talán mert hiába érték támadások, kudarcok, irodalmi munkássága 

csökönyösen mellőzte az elvárt roskasztó mélabút ? Gyötrődőbb számvetés 

vonzóbb lenne számunkra az ő rendíthetetlenségénél. Szépprózájában 

Serge az általa megtapasztalt világokról ír, nem önmagáról. Olyan hangot 

üt meg, amely nem hajlandó élni a kétségbeesés, a töredelem, a döbbenet 

zöngéinek kellékével - irodalmi felhanggal, ahogyan a legtöbben értik -, 

noha Serge tulajdon helyzete egyre vigasztalanabbra fordult. 1947-ben 

már alig bírta Mexikóban, ahol vízuma eltiltotta a politizálástól; amerikai 

vízumot hiába is kért volna, tekintettel kommunista párttagságára a 

húszas években, ezért hát Franciaországba akart volna visszatérni. De 

közönyös, érzéketlen sem tudott maradni sehol, megigézték a többszöri 

országjárás során szerzett élmények, a bennszülött kultúrák, a táj, már 

belefogott Mexikóról szó1ó könyvébe. Nyomorúságos vég jutott neki. 

Viseltes ruhában, leromolva, anginától gyötörten - amely csak 

súlyosbodott Mexico City ritka levegőjén - érte utol a szívroham késő este 

az utcán; leintett egy taxit, és a hátsó ülésen meghalt. A sofőr egy 

rendőrőrsre hajtott vele, két napba telt, mire a család kiderítette, mi 

történt, és jelentkezhetett a holttestért.  Egy szó, mint száz, az életben 

sehol semmi dicsőség a vékonypénzű örök diáknak, az űzött 

pártmunkásnak - hacsak nem a kivételes írói tehetség és munkabírás di 
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csősége; a jellemesség, az éleslátás dicsősége, melynek hála nem 

közösködhetett a hívőkkel, a gyáva önáltatókkal, a pusztán 

reménykedőkkel; a megvesztegethetetlenség, a bátorság dicsősége, a 

magányos ösvényé, amely más, mint a hazudozóké, talpnyalóké, 

karrieristáké; a dicsőség, hogy az 1920-as évek elejétől igaza volt. 

Igaza volt; ezért bűnhődött mint szépíró. A történelem igazsága kitúrja 

az irodalom igazságát - mintha feltétlenül választani kellene...Talán mert 

a történelmi drámában bővelkedő életpálya elhomályosítja a művet ? 

Rajongói ki is jelentették Sergéről, hogy fő irodalmi alkotása önnön 

viharos, csupa veszély, kikezdhetetlen erkölcsű élete. Valami hasonló 

hangzott el Oscar Wilde-ról, aki maga sem tartózkodott a mazochista 

szócsavarástól: „Lángelmémet mindenestül az életemnek tartogattam; 

munkáimnak csupán a tehetségem jutott." Wilde téved, ahogyan a Serge-

t illető szerencsétlen bók is. A nagy írók zömére, így Serge-re is áll, hogy 

könyvei különbek, bölcsebbek, jelentősebbek, mint maga a szerző 

személye. Másképp vélekedni annyi, mintha lekezelnénk Serge-t és a 

kérdéseket is - Hogyan kell élni? Hogyan igazodjam ki a magam életén? 

Hogyan jobbítható az elnyomottak élete? -, melyektől nem sajnálta 

elmeélét, egyenességét, merészségét, kudarcait. Noha  igaz, hogy az 

irodalomba, kivált a XIX. századi orosz irodalomba belegyökereztek ezek 

a kérdések, cinizmus - netán nyárspolgári korlátoltság - irodalomnak 

tekinteni az ilyen kérdések jegyében élt életet. Sárdobálás az erkölcsre is, 

az irodalomra is. No meg a történelemre. 

Serge mai angol olvasóinak képzeletben vissza kell helyezkedniük egy 

olyan korszakba, mikor az emberek általános meggyőződése volt, hogy 

életükben a történelem lesz mérvadó, a lélektan rovására, a magánéleti 

válságoknál többet nyomnak a latban a közéletiek. A történelem, konkrét 

történelmi helyzet űzte el Serge szüleit a cári Oroszországból: a 

megtorlási hullám, az állami terror, miután 1881-ben II. Sándort 

meggyilkolta a Narodnaja Volja, a narodnyik mozgalom terrorista 

szárnya. Serge apja, a tudós Lev Kibalcsics, aki ekkor riszti rangban 
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szolgált a cári gárdánál, a narodnyikok követeléseit támogató fegyveres 

csoport tagjaként lepleződött le, és hajszálon múlt, hogy nem lőtték fóbe. 

Genfbe menekült, itt ismerte meg és vette el a lengyel kisnemesi 

származású radikális diáklányt Szentpétervárról; a pár a rá következő 

évtizedben, második generációs politikai száműzött fiuk szavaival „a 

betevő falatért és jó könyvtárakért ingázott London (a British Museum), 

Párizs, Svájc és Belgium között". 

A szocialista száműzöttek kultúrájának, amelybe Serge beleszületett, a 

forradalom volt a mindene: a remény, a hév kvinteszenciája. „A felnőttek 

egymás között perekről, kivégzésekról, szökésekról, szibériai 

országutakról társalogtak, nagy eszméket vitattak szakadatlanul, no meg 

a legfrissebb könyveket ezen eszmékről:” A forradalom volt a modern 

tragikus dráma. „Szerény átmeneti szállásaink falán akasztottak 

képmásai." (Bizonyára nem hiányzott Nyikolaj Kibalcsics, apja távoli 

rokona, a II. Sándor meggyilkolásáért elitélt öt összeesküvő egyike.)A 

forradalommal együtt járt a veszély, a halálos kockázat, a valószínű 

börtönbüntetés. A forradalommal együtt járt a szűkölködés, a nélkülözés, 

az éhezés. „Ha valaki tizenkét éves koromban arról faggat, »Mi az élet?« (én 

gyakran feltettem magamnak ezt a kérdést), azt feleltem volna, »Nem 

tudom, de azt igen, hogyan kell érteni: Eszmélj, küzdj, éhezz !«" 

Ezt jelentette valóban. Serge emlékezései olyan korba visznek vissza 

bennünket, amely fényévekre látszik lenni a mától a lankadatlan 

önelemzés, a megszállott intellektuális oknyomozás, az önfeláldozás és a 

határtalan remény kódexének tekintetében; olyan korba, mikor pallérozott 

szülők tizenkét éves sarjától természetes azon meditálni, hogy „Mi az élet? " 

Serge észjárása egyáltalán nem koravén azokhoz az időkhöz. Több 

generációnyi betűfaló, jórészt szláv országokból származó idealista 

mindennapi kenyere volt ez a kultúra - mondhatni, az orosz irodalom 

gyermekeié. Tántoríthatatlanul hittek a tudományban, az emberiség 

jobbításában: a XX. század első harmadának radikális mozgalmai közül sok 

az ő soraikból toborozta állományát, idővel aztán őket használták, 

ábrándították, szolgáltatták, illetve, ha történetesen a Szovjetunióban éltek, 

végezték ki. Emlékezéseiben Serge megírja, hogy Pilnyak barátja mit 
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mondott neki 1933-ban: „Ebben az országban nincs egyetlen épelméjű 

felnőtt ember, aki ne tartott volna már attól, hogy főbe lövik." 

A húszas évek végétől a valóság és a propaganda közti hézag 

drasztikusan szélesedett. A közvélemény adott légkörében fontolgatta 

Panait Istrati romániai születésű író (1884-1935), hogy befolyásos 

pártfogója, a francia irodalmi nagyság Romain Rolland nyomatékos 

kérésére viszszavonja igaz beszámolóját tizenhat hónapos szovjetunióbeli 

tartózkodásáról 1926-27-ben; mikor végül mégiscsak közreadta, hátat 

fordított neki minden addigi barátja és híve a francia irodalmi életben; ezért 

dobta vissza André Malraux a Gallimard szerkesztőjeként az orosz 

születésű Boris Souvarine (1895-1984, eredeti nevén Borisz Lifsic) Sztálin 

fölött pálcát törő életrajzát azzal, hogy árt a spanyol köztársaság ügyének. 

(Istrati és Souvarine szoros barátságot ápoltak Serge-zsel: az idegenben 

született franciául író szerzőknek ez a triumvirátusa vette magára a 

hálátlan szerepet, hogy balról - tehát időnek előtte - ítélje el a 

szovjetunióbeli fejleményeket.) A világválság sújtotta kapitalista világban 

sokan vélték, lehetetlenség nem rokonszenvezni a küzdelemmel, melyet ez a 

hatalmas, elmaradott ország folytat a létért, kinyilvánított szándéka szerint 

egy gazdasági, társadalmi igazságra alapozott új társadalom 

megteremtéséért. André Gide csak kicsit volt dagályos, mikor naplójába 

1932 júniusában azt írta, kész meghalni a Szovjetunióért: 

„A mai világ iszonytató nyomorúsága közepette az új Oroszország 

célkitűzése nekem maga az üdvösség. Minduntalan meggyőződöm erről ! 

Ellenségei szánalmas érvei előtt nemhogy meghajolnék, háborog tőlük a 

vérem. És ha az életemet követelné  nió boldogulása, egy percig sem 
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vonakodnék odaadni... ahogyan odaadták és oda fogják adni még oly 

sokan; nem várok ezért kitüntetést." 

Arra nézvést, hogy valójában mi zajlott a Szovjetunióban 1932-ben - Serge 

így indítja „Leningrádi kórház" című novelláját Mexico Cityben, 1946-ban, 

Szolzsenyicin írásait megelőlegezve: 

„1932-ben leningrádi lakos voltam... Sötét idők jártak, nélkülözés 

városon, éhínség falun, terror, orgyilkosság, hajtóvadászat ipari 

vezetőkre és mérnökökre, parasztokra, hívőkre, a rendszert ellenzőkre. 

Én az utóbbiak közé tartoztam, következésképpen éjszaka legmélyebb 

álmomban sem szűntem meg fülelni a lépcsőházi neszekre, a felfelé 

tartó léptekre, melyek a letartóztatásom hírlelik." 

1932-ben Serge levélben kérelmezte a párt központi bizottságától, hogy 

hagyják kivándorolni; az engedélyt megtagadták. 1933-ban Serge-t ismét 

letartóztatták, lubjankai fogság után az Oroszország és Kazahsztán határán 

fekvő kietlen Orenburg várost jelölték ki kényszerlakhelyéül. Serge 

meghurcolása azonnali tiltakozást váltott ki Párizsban. A nemzetközi 

írókongresszuson a kultúra védelmében, csillagok találkáján 1935 

júniusában Párizsban Gide és Malraux elnökletével, amely betetőzte a Kom-

intern erőfeszítéseit a független, haladó szellemű írók mozgósítására a 

Szovjetunió oldalán - mikor már javában érett a maradék bolsevik 

veteránok megrágalmazásának 

és kivégzésének sztálini kampánya -, több küldött is szót emelt „Victor 

Serge ügyében". A rá következő évben, közvetlenül azelőtt, hogy 

holdudvarával kiemelkedő propagandaértékűnek szánt diadalútra indult 
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volna a Szovjetunióba, Gide felkereste a párizsi szovjet nagykövetet, hogy 

Serge szabadon bocsátását szorgalmazza. Hivatalos látogatást viszonozván 

Oroszországban Rolland közvetlenül Sztálinnak hozta elő a dolgot. 

1936 áprilisában Serge-t (és kamasz fiát) Orenburgból Moszkvába 

szállították, megfosztották szovjet állampolgárságától; újra egyesült a 

család; labilis idegállapotú feleségét és pici lányukat is vonatra rakták 

Varsó felé - ez az egyetlen eset a nagy megtorlási hullám idején arra, hogy 

egy író nemzetközi megmozdulás eredményeképpen kiszabaduljon (azaz 

kiutasíttassék) a Szovjetunióból. Kétségkívül hatalmas előny volt, hogy a 

belgiumi születésű oroszt idegennek tekintették. 

Április végén Brüsszelbe érve Serge „Nyílt Levél"ben fordult Gide-hez az 

Esprit című francia lap hasábjain, ebben megköszöni neki, hogy a szovjet 

hatóságoknál nemrégiben tárgyalásokat kezdeményezett elkobozott 

kéziratainak kiszolgáltatásáról, és tudat olyan szovjet realitásokat, 

melyeket ottjártakor netán eltitkoltak Gide eló1: seregnyi író letartóztatását, 

kivégzését, a szabad szellem könyörtelen elnyomását. (Serge már 1934 

elején felvette a kapcsolatot Gide-del, Orenburgból intézett levelet hozzá az 

irodalmi szabadságra vonatkozóan egybehangzó nézeteikról.) A két írónak 

több titkos találkozóra is módja nyílt Gide visszaérkezése után: 1936 

novemberében Párizsban, 1937 januárjában Brüsszelben. Serge naplójegy-

zetei ezekról a találkozókról megrendítő ellentétet rögzítenek: Gide, a 

beérkezett művész, a mester, vállán a Nagy Író palástjával, és Serge, 

elveszett ügyek bajnoka, kóbor koldus, akin örökösen szorul a hurok. (Gide 

persze vigyázott Serge-zsel - nehogy befolyásolja, nehogy félrevezesse.) 

A korszak francia irodalmában Serge - nyers egyenességében, 

tántoríthatatlan buzgalmában, a kényelem, a javak, a biztonság elvi alapon 

való megvetésében - nálánál fiatalabb politikai harcostársával, Simone 

Weillel rokonítható. Több mint valószínű, hogy 1936-ban Párizsban, 

röviddel Serge szabadulása után, vagy 1937-ben személyes ismeretséget 

kötöttek. Weil 1934 júniusától, a letartóztatástól fogva azok közé tartozott, 

akik eltökélten napirenden tartották „Victor Serge ügyé"-t és közvetlenül a 

szovjet hatóságoknál tiltakoztak. Közös barát volt Souvarine, mindketten 
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rendszeresen írtak a La Révolution prolétarienne című szindikalista lapba. 

Trockij nagyon jól tudta, kicsoda Weil - a huszonöt éves Weil egy teljes 

estén át szemtól szemben vitatkozott vele 1934 decemberében, mikor rövid 

látogatást tett Párizsban; Weil a szülei lakását bocsátotta Trockij 

rendelkezésére titkos politikai összejövetelhez - Well szerepelteti is egy 

Sergehez írt 1936 júliusában kelt levelében, a felkérésre válaszolva, hogy 

legyen közreműködője a lapnak, melyet Serge indíthatni remél. A két hónap 

során pedig,. melyet Weil 1936 nyárutóján a spanyol köztársaságért harcoló 

nemzetközi osztag kötelékében töltött, fő politikai összekötője, aki 

Barcelonában fogadta, Julián Gorkin diszszidens kommunista volt, szintén 

Serge közeli barátja. Trockista elvtársai minden követ megmozgattak Serge 

szabadulásáért, és Brüsszelben időzve Serge jelentkezett a Negyedik 

Internacionáléba - Trockij híveinek szövetsége nevezte magát így -, noha 

tudta, a mozgalom nem nyújt életképes alternatívát a sztálini önkényhez 

vezető lenini elvekkel és gyakorlattal szemben. (Trockij szemében az volt a 

bűn, hogy nem a megfelelő embereket végzik ki.) Serge Párizsba távozását 

1937-ben nyílt szakítás követte Trockijjal, aki új, mexikói emigrációjából 

szalonanarchistának becsmérelte; Trockij iránti tisztelete és szeretete 

visszatartotta a revánstól. Nem törődött a rágalmazással, miszerint ő 

köpönyegforgató és a baloldal árulója, az árral szemben úszva több 

értekezést és dokumentumot publikált a forradalom sorsáról Lenintól 

Sztálinig, továbbá újabb regényt, S'il est minuit dans le siécle (Az évszázad 

éjfelén) címmel (1935), amely öt évvel 

korábban játszódik nagyrészt egy 

Orenburghoz hasonlatos kieső városban, 

ahová a baloldali ellenzék üldözött tagjait 

száműzték. A gulag legelső ábrázolása 

regényben - a GULAG igazság szerint 

betűszó, a fegyintézmények birodalmon 

belüli hatalmas birodalmát jelöli, a hivatalos orosz elnevezés nagyjából 

Táborok Főfelügyelőségének fordítható. Az évszázad éjfelén ajánlása a 

spanyol köztársaság legtisztességesebb radikális pártja, a szakadár 

kommunista - értsd antisztálinista - Partido Obrero de Unificación Marxista 
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(POUM) elvtársaihoz szól; vezetője, Andrés Nin iránt, akivel szovjet 

ügynökök végeztek 1937-ben, Serge szívbéli barátságot táplált.  

1940 júniusában, Párizs német megszállását követően Serge Dél-

Franciaországba menekült, és  idővel elérte  hős Varian Frynak köszönhető 

révet, aki amerikai magánszemélyek úgynevezett Vészmentőbizottsága 

nevében nyújtott segédkezet hozzávetőleg kétezer tudós, író, képzőművész, 

zenész kimenekítéséhez Hitler Európájából. A Marseille környéki villában, 

melyet lakói - többek között André Breton, Max Ernst és André Masson - 

EspervisánakIO kereszteltek, Serge folytatta újabb, igényesebb, 1940 

elején, Párizsban elkezdett regényét a szovjet-orosz állami terror 

dühöngéséról. Mikor végre megjött a mexikói vízuma (Breton és a többiek 

egytól egyig beutazhattak az Egyesült Államokba), 1941 márciusában 

nekivágott a kockázatos hajóútnak. Feltartóztatta a vichyi kormányzat, 

vallatta, majd börtönbe vetette, mikor a teherhajó kikötött Martinique-on, 

feltartóztatták tranzitvízum hiánya miatt a Dominikai Köztársaságban, 

ahol kényszerű tartózkodása alatt politikai röpiratot írt a mexikóiak 

számára (Hitler kontra Sztálin), feltartóztatták Havannában, ahol megint 

börtön várt rá, itt írta tovább a regényét; szeptember lett, mire partra 

léphetett Mexikóban. A rá következő évben befejezte a Tulajev elvtárs ügyé-

t. 

A XXI. század elejére a regény körüli polémiákat elfújta a szél. Józan 

ésszel nem vitatható a bolsevik rezsim által az orosz népre mért szenvedés 

mértéke. Akkor más volt a közmegegyezés, így kavarhatott botrányt Gide 

kritikus úti beszámolója (Retour de l'URSS, 1937): Gide még 1951-ben 

bekövetkezett halála után is maradt a nagy baloldali író, aki 

cserbenhagyta Spanyolországot. Ugyanez az értékítélet nyilvánult meg 

Sartre konok elzárkózásában a gulag témájától, arra hivatkozva, hogy lelo-

hasztaná a francia munkásosztály igaz harci szellemét. („Il ne,faut pas 

faire désespérer Billancourt." - Ne kergessük kétségbeesésbe Billancourt-t.) 

Az írók zömének, akik ezekben az évtizedekben balra húztak vagy csupán 

a háború ellenzőinek tudták magukat (és borzadtak egy harmadik 

világháború kitörésétől), a Szovjetunió elítélése legalábbis problematikus 

volt. 
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Mintha csak igazolni akarnák a baloldal gondterheltségét, a Szovjetunióra 

teli szájjal kígyót-békát éppen azok kiáltottak, akik melldüllesztve voltak 

rasszisták, antiszemiták, a szegényeket lekezelők; az anti liberálisok, akik 

sosem hallgattak az idealizmus szirénhangjára, akiket tevékeny 

szánalomra sosem indítottak a kirekesztettek és az üldözöttek. Egy vezető 

amerikai biztosítótársaság alelnöke, egyben Amerika legnagyobb XX. 

századi költője, éppenséggel hatása alá került Serge tanúvallomásának. 

Wallace Stevens 1945-ben íródott mesteri, nagylélegzetű költeménye, az 

„Esthétique du Mal" XIV. szakaszát ezzel indítja: 

Victor Serge mondja, „Az érveit 

 Hallva báván szorongtam, mint mikor  

Logikusan szól egy elmebeteg:” 

 Konsztantyinovról. 

 A forradalom 

A logikus elmebetegeké. 

 Politikájában az érzelem  

Tűnjék föl mint értelmes szerkezet. 

 

 

A tény, hogy furcsán hat Serge felbukkanása Stevens versében, ahhoz 

adalék, mennyire elfeledték, elvégre számottevően jelen volt az 1940-es 

évek legbefolyásosabb, mértékadó lapjaiban. Stevens valószínűleg olvasója 

volt a Partisan Review-nak, ha Dwight Macdonald különutas, radikális 

orgánumának, a Politics-nak netán nem is; Macdonald és felesége, Nancy 

anyagi és minden más tekintetben mentőövet dobtak Serge-nek az 

elkeserítő marseille-i hónapok és a viszontagságos utazás alatt; 

segítőkészségük nem lankadt azután sem, hogy Serge és családja befutott 

Mexikóba. Macdonald védenceként Serge 1938-ban kezdett írni a Partisan 

Review számára, és kitartóan küldte cikkeit utolsó, megállapíthatatlan 

lakóhelyéről. 1942-ben mexikói tudósítója lett a New York-i The New 

Leader kommunistaellenes kéthetilapnak (Macdonald heves 

nemtetszésére), később - Orwell ajánlására - a Polemic-ba, valamint Cyril 

Connolly londoní Horizon-jába írt. 
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Kisebbségi folyóíratok, kisebbségi nézetek. Először a Partisan Review-ban, 

kivonatosan jelentek meg Czeslaw Milosz mesteri portréi az írói becsület, 

az írói lelkiismeret aláásásáról a kommunista uralom alatt (A rabul ejtett 

értelem, 1953), de Amerikában az irodalmi közvélemény nagyja egy 

legyintéssel elintézte: a lengyel emigráns író, akiről addig a kutya sem 

hallott, hidegháborús propagandát folytat. Az ilyenfajta gyanakvás tovább 

élt a hetvenes évekig: mikor Robert Conquest kérlelhetetlen, cáfolhatatlan 

krónikája az 1930-as évek állami vérfürdőíról, The Great Terror (A nagy 

terror) 1969-ben megjelent, sokfelől fenntartásokat válthatott ki – amiért 

következtetéseiben esetlegesen nincs köszönet, sugalmazásai pedig 

egyenesen reakciósak. 

A több évtizedes szándékos vakság a kommunista rezsimek üzelmeire, 

jelesül a meggyőződés, hogy a Szovjetuniót bírálni annyi, mint a fasiszták, 

a háborús uszítók malmára hajtani a vizet, ma már úgyszólván 

érthetetlen. A XXI. század kezdetén új illúziókra váltottunk - más 

hazugságokkal áltatják magukat és híveiket intelligens, jó szándékú 

emberek az emberiesség nevében, nehogy ellenségeík malmára hajtsák a 

vizet. 

Mindig is voltak olyanok, akik szerint az igazság esetenként csak bajnak 

van, hátramozdít - fényűzés. (Ezt nevezik gyakorlatiasságnak, 

diplomáciának.) Másrészt jóérzésű embernek érthetően nem akarózik 

szakítani olyan elkötelezettséggel, nézettel, intézménnyel, melybe sok 

idealizmust fektetett. Adódnak helyzetek, mikor az igazság és a 

méltányosság látszólag kizárja egymást. És az igazság belátása talán még 

nehezebb, mint a meghajlás a méltányosság kívánalmainak. Egyesek 

magától értetődően szemet hunynak az igazság felett, kivált ha az 

önértékelés szempontjából becses közösséggel való szakítás vagy 

kiközösítés következik belóle. 

Más eset, ha olyan valaki világosit fel, akit nyitott füllel hallgatunk. 

Custine márki egy évszázaddal korábban öt hónapos oroszországi 

utazásán miképpen láthatta át - prófétaian -, hogy a szélsőséges önkény 

és meghunyászkodás, a csökönyös hazudozás az idegenből szakadtak 

kedvéért mennyire veleje ennek a társadalomnak; levelekre tagolódó 
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útirajza, az Oroszország 1837-ben tanúsága szerint? Bizonyára számított, 

hogy Custine lengyel 

szerelme, a fiatal Ignacy Gurowski gróf nagy hévvel teregette ki neki a cári 

elnyomás szörnyűségeit. Az 1930-as években a Szovjetunióba látogató 

megannyi baloldali közül miért csak Gide-et nem ejtette meg a kommunista 

egyenlőség és a forradalmi idealizmus retorikája? Talán mert 

vendéglátóinak képmutatására és rettegésére felhívta a figyelmét a kínosan 

tárgyszerű, feddhetetlen Victor Serge. 

Serge szerényen állítja, hogy csupán némi tisztánlátást és függetlenséget 

igényel az igazmondás. Az Egy forradalmár emlékiratai-ban leszögezi: 

Elkönyvelhetem, hogy helyesen ítéltem egyszermásszor, mikor nagy volt a 

tét. Önmagában nem olyan hallatlan teljesítmény, és mégis viszonylag 

ritka. Szerintem kevésbé látnoki vagy csavaros értelem dolga, inkább 

józanság, jó szándék kell hozzá, és egyfajta bátorság, felülemelkedés a 

környezetünk nyomásán meg a hajlandóságunkon, hogy becsukjuk a 

szemünket: ez a kísértés közvetlen érdekeinkból és a problémáktól való 

viszolygásunkból fakad. Egy francia esszéista szerint „Az igazság keresése 

azért rettentő, mert rátalálunk." Rátalál az ember, és onnantól vége a 

szabadságának, nem igazodhat többé személyes köre előítéleteihez, nem 

kaphat divatos közhelyeken. „Az igazság keresése azért rettentő..." Minden 

író tűzze asztala fölé ezt a bon mot-t. 

Dreiser, Rolland, Henri Barbusse, Louis Aragon, Beatrice és Sidney 

Webb, Halldór Laxness, Egon Erwin Kisch, Walter Duranty, Lion 

Feuchtwanger és társaik szégyenletes korlátoltsága, hazugságai nagyrészt 

feledésbe merültek. Csakúgy, mint azok, akik szembeszálltak velük, az 

igazságért küzdöttek. A kivívott igazság hálátlan. Nem emlékezhetünk 

mindenkire. Nem a tanúvallomás maradandó, hanem... az irodalom. 

Valószínűsíthető, hogy az igazság bajnokainak zömét elnyelő süllyesztőt 

Serge végül is szépirodalmi munkássága, ezen belül is legfőképpen a 

Tulajev elvtárs ügye kiválósága okán fogja elkerülni. De irodalmi szerzőként 

csakis vagy mindenekelőtt tanulságosnak számít; hazátlan íróként egyetlen 

ország irodalmi kánonjába sem illeszthető az életműve - Serge sorsának 

ezek a bonyodalmai mindmáig elhomályosítják bámulatos, lebilincselő 
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könyvét. A szépirodalom Serge szemében maga az igazság - az egyént 

meghaladó igazság, belső parancs a némák vagy elhallgattatottak 

szószólójául szegődni. Megvetette a magánéleti témájú regényeket. „Az 

egyes ember élete számomra érdektelen - kezdve a magamén" - közli emlék-

iratában. Egy naplóbejegyzése (1944 márciusából) kifejti a szépirodalmi 

igazságnak részéről vallott tágabb felfogását: 

A szépirodalom szerinte mesélni, a világot megidézni hivatott. Ez a credo 

hajlítja Serge-t szépíróként kétféle, látszólag összeegyeztethetetlen 

regénykoncepcióhoz. 

Az egyik a történelmi tabló, melyen az egyes regények az átfogó 

cselekmény epizódjaiként helyezhetők el. Serge cselekménye, a hősiesség 

és az igazságtalanság Európában a XX. század első felében, kezdődhetett 

volna olyan regénnyel, amely Franciaország anarchista köreiben játszódik 

1914 előestéjén (vázlatát a GPU elkobozta). A regények kronológiája, 

melyeket Serge-nek volt érkezése megírni, az első világháborútól a 

második világháború felé halad - a Leningrádban az 1920-as évek vége felé 

írt, Párizsban 1930-ban publikált Bebörtönzöttek-től a Les Années sans 

pardon-ig (Könyörtelen évek), Mexikóban, 1947-ben íródott utolsó 

regényéig, mely csak 1971-ben jött ki Párizsban. Az angol fordítás még 

várat magára. (Azóta a könyv megjelent ) A Tulajev elvtárs ügye, a 

harmincas évek nagy terrorhullámáról, a ciklus vége tájára tehető. 

Visszatérnek szereplők -klasszikus regényfogás, mellyel Balzac is él 

folyamként elgondolt műveiben -, ámbár a várhatónál kevesebben, és 

egyikük sem alteregója, szócsöve Serge-nek. Az állambiztonsági 

főkomisszár, Jercsov, az ügyész, Fleischman, a gyűlöletes apparatcsik 

Zverjeva, a tisztességes ellenzéki Rizsik a Tulajev elvtárs ügyé-bó1 már 

mind szerepeltek a Megszállt város (1932), Serge harmadik regényében, 

amely Petrográd ostroma idején játszódik, és valószínűleg az elveszett La 

tournzente (A vihar) című regényben is, amely a Megszállt város folytatása. 

(Rizsik fontos, Fleischman mellékszereplője Az évszázad éjfelén-nek.) 
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Ebből a vállalkozásból csak töredékek maradtak ránk. De Serge nem 

pusztán időhiány miatt nem vitte végig a krónikát olyan konokul, mint 

Szolzsenyicin a lenini korszakról szóló regényciklusát: másféle, az előbbit 

némileg felbolygató regénykoncepció is foglalkoztatta. Szolzsenyicin 

történelmi regényei irodalmi szempontból mind egyöntetűek, nem mintha 

ettól jobbak volnának. Serge regényeiben többféle felfogás érvényesül a 

történetmesélés mikéntjében, más-más célzatában. A Bebörtönzöttek „én"-

je médium, akin keresztül mások, sokan mások szólalnak meg; az 

együttérzés, a szolidaritás regénye ez. „Ne várjanak tólem memoárt" - közli 

Serge levélben Istratival, első regénye előszóírójával. A második regény, a 

Naissance de notre force (Hatalmunk születése) (1931) vegyíti a szólamokat 

- egyes szám első személyt, többes szám első személyt és egy mindentudó 

harmadik személyt. A többkötetes krónika, a folytatásos regény mint 

közeg nem kedvezett Serge írói fejlődésének, de jobb híján megtette: új 

meg új irodalmi feladatokat tűzhetett maga elé az állandó zaklatások és a 

pénzszűke szorítása közepette is. 

Serge-t irodalmi vonzalmai és barátságai a húszas évek nagy modernjeihez 

fűzték - a névsorba tartozik Pilnyak, Zamjatyin, Szergej Jeszenyin, 

Majakovszkij, Paszternak, Danyil Harmsz (a sógora) és Oszip Mandelstam 

-, nem az olyan realistákhoz húzott, mint Gorkij, anyai ági rokona, vagy 

Alekszej Tolsztoj. Ám 1928-ra, mikor Serge szépíróként tollat fogott, az új 

irodalom csodálatos korszaka úgyszólván kimúlt, a cenzorok végeztek vele, 

és hamarosan a szerzők zömének is letartóztatás, megöletés vagy 

öngyilkosság lett a sorsa. A több hangon mesélő tablóregényt (ilyen a XIX. 

század végi Fülöp-szigeteki forradalmár, José Rizal Noli me tangeré-je is) 

éppenséggel előnyben részesíthette volna a markáns politikai 

beállitottságú író - akinek politikai beállítottsága nemkívánatos volt 

amúgy a Szovjetunióban, és Serge tudhatta, esélye, hogy ott lefordítsák és 

kiadják, nulla. De ez a forma köszön vissza az irodalmi modernizmus leg-

maradandóbb alkotásainak egyikéból-másikából is, és számos új 

szépirodalmi műfaj született belőle. Serge harmadik regénye, a Megszállt 

város, ilyen műfaj ragyogó példája: olyan regény, amelynek egy város a 

főszereplője (ahogyan a Bebörtönzöttek-nek „a rettentő masina, a börtön") - 
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nyilvánvalóan hatott rá Belij Pétervár-ja és a Manhattani kalauz (Dos 

Passosra Serge hivatkozik is), netán a Serge által csodált Ulysses. 

„Mély meggyőződésem volt, hogy új utat jelölök ki a regénynek", írja 

emlékezéseiben Serge. Egy vonatkozásban nem hozott újat, ez a 

nőábrázolás: a forradalmat eszményítő nagy szovjet filmeket idézi 

Eizensteintól Alekszej Germanig. Ebben a merőben férfiközpontú tár-

sadalomban, melynek lételeme a harc - a próbatétel, az áldozat - , szinte 

nem létezik nő, kontúrosan legalábbis nem, csak mint roppantul elfoglalt 

férfiak szerelmének tárgya vagy gyámoltja. Merthogy Serge leírásában a 

forradalom a férfiak hősi ügye, melyhez a férfiértékrend diktálta erények, 

értsd bátorság, merészség, szívósság, határozottság, függetlenség, a 

kívánatos könyörtelenség köthetők. A vonzó nő, a melegszívű, gondoskodó, 

állhatatos, aki nemegyszer áldozat, ilyen férfias vonásokkal nem bírhat: 

tehát csak alárendelt társa lehet a forradalmárnak. A Tulajev elvtárs ügye 

egyetlen markáns nőalakja, Zverjeva, a bolsevik feljelentő (akit hamarosan 

szintén letartóztatnak és megölnek): többszörösen kiemelt jellemzője a 

torzító nemi nyomor (egy jelenetben maszturbál) és a visszataszító alkat. A 

regény valamennyi férfi szereplője, akár hitvány, akár nem, kendőzetlen 

testi szükségletekkel, magától értetődő nemi öntudattal lép színre. A 

Tulajev elvtárs ügye népes világ történeteit, sorsait meséli. A női 

mellékszereplők gárdája mellett van legalább nyolc főalak: a 

rosszindulatot megtestesítő Kosztya és Romaskin, két jelentéktelen 

agglegény hivatalnok, akik rekeszfallal felezett közös szobát laknak egy 

moszkvai társbérletben - velük indul a regény -, továbbá az államrend 

veterán hívei, karrieristák, őszinte kommunisták, Ivan Kondratyev, Artyom 

Makejev, Stefan Stern, Makszim Jersov, Kirill Rubljov, az öreg Rizsik, 

akiket sorra letartóztatnak, vallatnak és halálra ítélnek. (Csak Kondratyev 

ússza meg, őt csupán Szibéria végeire veti a „Főnök" - ahogyan a regény 

nevezi Sztálint - önkényes, kiszámíthatatlan kegye.) Teljes életek tárulnak 

elénk, külön regénybe kívánkozik mind. Makejev leleményesen 

megszervezett lefogása egy opera-előadáson (a negyedik fejezet végén) 

önmagában Csehovhoz méltó elbeszélés. És Makejev drámája - előélete, 

hatalomba emelkedése (Kurganszk kormányzója lesz), váratlan 

 22



letartóztatása moszkvai tartózkodásakor, bebörtönzése, vallatása, val-

lomása - csupán egy a Tulajev elvtárs ügye szálaiból. 

Vallató nincs a főalakok közt. Mellékalakként szerepelteti Serge a 

befolyásos szimpatizáns vázlatos figuráját. A regény Párizsban játszódó 

kései jelenetében „a világhírű Passereau professzor, a kultúravédelmi 

kongresszus elnöke" mondja a fiatal emigráns Kszenyija Popovának, aki 

hasztalan kéri közbenjárását Serge legrokonszenvesebb ősbolsevikja 

érdekében: „Az ön hazájának igazságszolgáltatása iránt teljes bizalommal 

viseltetem... Ha Rubljov ártatlan, a Legfelsőbb Bíróság igazolni fogja." A 

címadó Tulajev, magas rangú kormánytisztviselő, akinek meggyilkolása 

jelt ad a többiek letartóztatására, kivégzésére, csak a regény kezdetén 

bukkan fel futólag. Puskacső mered rá. Serge Tulajevje, legalábbis ami a 

gyilkosságot és következményeit illeti, félreérthetetlen utalásnak tetszik 

Szergej Kirovra, a leningrádi pártszervezet fejére, aki ellen 1934. december 

1-én a hivatalában követett el merényletet egy fiatal párttag, Lev 

Nyikolajev, hogy ennek ürügyén Sztálin aztán évszámra vérengzzen, 

tizedelje a hű párttagságot, egyszerű állampolgárok millióit ölesse meg 

vagy küldje börtönbe évtizedekre. Meglehet, nehéz a Tulajev elvtárs ügyé-t 

nem kulcsregényként olvasni, ámbár Serge a bevezetőben éppen ettól óv. 

„Ez a regény - írja - mindenestül irodalmi fikció. Az író által alkotott 

igazságot a legcsekélyebb mértékig sem szabad összekeverni a történész 

vagy a krónikás igazságával." Ki tételezhetné fel Szolzsenyicinről, hogy 

ilyen cáfolatot illeszt valamelyik Lenin-regénye elé? De éppenséggel szaván 

foghatjuk Serge-t - rámutatva, hogy a regénye 1939-ben játszódik. A 

Tulajev elvtárs ügyé-ben a letartóztatások és a perek inkább szépirodalmi 

utórezgései, mintsem szépirodalmi szintézisei a Moszkvában 1936-ban, 

1937ben, 1938-ban ténylegesen lezajlott pereknek. 

Serge nem éri be annyival, hogy leszögezi: a regényíró igazsága más, mint 

a történész igazsága. Kinyilvánítja, ez esetben csupán utalásszerűen, a 

regényíró igazságának felsőbbrendűségét. Istratinak írott levele 

merészebben foglalt állást a Bebörtönzöttek kapcsán: a regény, noha „az 

egyes szám első személy megfelelt a célnak", egyáltalán „nem rólam szól", 

sőt „nem kívánok szorosan  ragaszkodni a tulajdon szememmel látottakhoz 
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sem". A regényíró, folytatja Serge „a megfigyelés igazságánál sűrűbb, 

általánosabb igazságra" törekszik. Ez az igazság „néha szinte 

fényképszerűen esik egybe általam látott dolgokkal; máskor minden 

vonatkozásban eltér". 

A fikció felsőbbrendűségét hangoztatni tiszteletre méltó irodalmi közhely 

(legkorábbi megfogalmazását Arisztotelész Poétiká jában leljük), és sok író 

szájából sekélyes, mi több, önös: a regényíró jogot formál a pontatlanságra, 

részrehajlásra, önkényességre. Állíthatjuk, Serge nyilatkozatához 

ilyesminek az árnyéka sem fér, regényei a bizonyítékok, a vitán felüli 

szókimondás, a megélt igazságok szépirodalmi újraalkotásánál latba vetett 

értelem. 

A Tulajev elvtárs ügye töredékét sem keltette Koestler Sötétség délben-je 

(1940) visszhangjának; ez témájában látszólag azonos, de célkitűzése éppen 

ellentétes, a szépirodalom megfeleltetése a történelmi valóságnak. „Ny. Sz. 

Rubasov élete sokak életének szintézise, akik áldozatul estek az 

úgynevezett moszkvai pereknek"12, figyelmeztet a Sötétség délben élén az 

ajánlás. (Rubasov mintája a vélekedések szerint főleg Nyikolaj Buharin, 

némely vonással Karl Radektól.) De éppen a sűrítés a korlátja Koestler 

kamaradrámájának, amely politikai állásfoglalás és lélektani portré egyben. 

A korszak egészét egyetlen ember vesszőfutásának prizmáján át láttatja, a 

fogságot, a vallatást meg-megszakítják az emlékező részek, vissza-

pillantások. A regény azzal kezdődik, hogy Rubasovot, a lefokozott népi 

komisszárt betaszítják a cellájába és rá csapják az ajtót, és azzal végződik, 

hogy a hóhér hozza a bilincset, levonulnak a börtönpincébe és eldördül a 

tarkólövés. (Nem meglepő, hogy a Sötétség délben átdolgozása színre került 

a Broadwayn.) A Sötétség délben cselekménye feltárja, hogyan vehették rá - 

az érvelést, nem a testi kínzást értve - Zinovjevet, Kamenyevet, Radeket, 

Buharint és a bolsevik elit más befolyásos tagjait az árulás rájuk sütött 

abszurd vádjának beismerésére. 
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Serge többszólamú, sokszálú regénye jóval összetettebb jellemábrázolással 

világítja meg a politika és a magánélet összefonódását, a sztálini inkvizíció 

szörnyű üzelmeit. Intellektuálisan sokkal többet fog át. (Példa Rubljov 

elemzése a forradalmi nemzedékról.) A letartóztatottak mind megtörnek és 

beismerő vallomást tesznek, egy kivétellel - Rizsik dacol kitartóan, az 

éhségsztrájkot választja és belehal -, de csak egyikük hasonlít Koestler 

Rubasovjára: Jersov, akit meggyőznek, hogy végső szolgálatot tesz a 

pártnak, ha magára vállalja, közreműködött 

a merényletben Ttlajev ellen. „Mindenki a 

maga módján merül alá", szól egy fejezetcím.  

A Tulajev elvtárs ügye jóval kevésbé 

sablonos regény a Sötétség délben-nél 

vagy az 1984-nél, melyek totalita-

rizmusábrázolása oly emlékezetesnek 

bizonyult - talán mert ezeknek a 

regényeknek van központi alakjuk, és 

egyetlen történetet beszélnek el. 

Szükségtelen Koestler Rubasovját vagy 

Orwell Winston Smithjét hősnek kikiál-

tani, önmagában a tény, hogy mindkét 

regény végig a főszereplőre összpontosít, 

rászorítja az olvasót a totalitárius önkény alapfigurájával való 

azonosulásra. Ha Serge regényéró7 egyáltalán elmondható, hogy hőse 

van, az illető a  kezdő és a záró fejezetben szerepel mindössze, és nem 

áldozat: Kosztya, Tulajev tényleges gyilkosa, akit nem fognak gyanúba. 

A levegőben van a gyilkosság, a vérontás. E körül forog a történelem. 

Coltot vásárolnak egy gyanús üzértólkülönösebb célzat nélkül, csak mert 

mágikus tárgy, kékesfekete acél, és a hatalom tudatával tölti el azt, aki 

titkon a zsebében hordja. Egy napon megvásárlója, a jelentéktelen, 

Romaskin szánalmas lelkületű, mindazonáltal (tulajdon szemében) „tiszta 

ember, akinek minden gondolata az igazság", a Kreml falánál jár éppen, 

mikor tíz méterre tóle előlép egy „rangjelzés nélküli uniformist viselő, 

szenvtelen, szúrós bajszú, hallatlanul érzéki vonású" figura, sarkában két 
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civil ruhással, majd kétméternyire megáll, hogy pipára gyújtson: 

Romaskin rádöbben, itt az alkalom, hogy lelője Sztálint, magát a 

„Főnököt". Nem teszi meg. Undorodik tulajdon gyávaságától, és 

Kosztyának ajándékozza a fegyvert, aki egy havas estén kinn az utcán 

tanúja annak, hogy bundábankucsmában, hóna alatt irattáskával egy 

magánház elé hajtó páncélozott fekete autóból kiszáll egy megtermett férfi, 

a sofőr Tulajev elvtársnak szólítja - a Központi Bizottság Tulajevje, kapcsol 

Kosztya, akinek nevéhez a „tömeges áttelepítés", az „egyetemi tisztogatás" 

fűződik-, látja, hogy az illető elküldi az autót (Tulajev történetesen nem 

lépi át otthona küszöbét, gyalog indul tovább egy szerelmi légyottra), és a 

pillanat sugallatára, szinte transzban, öntudatvesztéses rohamban 

előkerül a fegyver Kosztya zsebéből. El is sül: hirtelen mennydörgés a 

halotti némaságban. Tulajev a járdára rogy, Kosztya menekül a csöndes 

utcácskákon át. 

Serge Tulajev meggyilkolását szinte önkéntelennek mutatja, 

olyasfélének, mint az ismeretlené a tengerparton, amiért Camus Közöny-

ének (1942) főhőse felel a bíróság előtt. (A Mexikóba vettetett Serge aligha 

olvashatta Camus regényét, amelyet titkon adtak ki a megszállt Francia-

országban, mielőtt a magáét megírta.) Camus regényének érzelem nélküli 

antihőse a maga módján áldozat, elsősorban azért, mert nem tudja, mit 

cselekszik. Kosztya ellenben csupa érzelem, acte gratuite-je 

irracionalitásában őszinte: a szovjet rendszer bűnös voltának tudata 

általa válik tetté. A rendszer határtalan erőszakossága teszi lehetetlenné, 

hogy a tettet vállalja. Mikor a regény vége felé Kosztya, akit kínoz, hogy 

mennyi további igazságtalanságnak nyitott szabad utat, írásos, anonim 

beismerést küld a Tulajev-per főügyészének, Fleischmannak - akinek 

letartóztatása már küszöbön áll -, ő pedig elégeti a levelet, összeszedi a 

hamut, szétmorzsolja az ujja közt, és „éppannyi megkönnyebbüléssel, 

mint sötét gúnnyal" félhangosan kimondja: „A Tulajev-ügy lezárva „.  Az 

igazságnak, beleértve az őszinte vallomást, nem ad helyt az önkény, 

amellyé a forradalom fajzott. 
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A zsarnok megölése Serge anarchista múltját juttatja eszünkbe; Trockij 

némi joggal rótta fel Serge-nek, hogy az anarchizmus inkább kenyere, 

mint a marxizmus. De az anarchista erőszakot nem pártolta soha: a 

szabad akaratról vallott meggyőződése vitte Serge-t pályája elején 

anarchisták közé. Harcos életútja során mélyre ható élménye lett a halál. 

Ezt az élményt a Megszállt város  közvetíti legélesebben az ölést kényszernek, 

orgiának, a politika követelményének ábrázoló jeleneteivel, de a halál vezérszólam 

Serge valamennyi regényében. 

„Nekünk nem dicsőknek kell lennünk" - nyilatkoztatja ki a forradalmi kőszívűség 

siralmas dicshimnuszának szólistája a Hatalmunk születése „Meditáció légitámadás 

idején" fejezetében. Mi forradalmárok „legyünk pontosak, tisztánlátók, erősek, 

hajthatatlanok, harcra készek: mint a gép". (Serge persze lélekben is, elveiben is tel-

jességgel a dicső ügyeknek kötelezi el magát.) Serge alaptémája a forradalom és a halál: 

aki forradalmat csinál, legyen könyörtelen, fogadja el, hogy óhatatlanul ölni kénytelen 

ártatlanokat is a bűnösökkel. A forradalom korlátlanul követelhet áldozatot. Föl kell 

áldoznunk másokat, föl kell áldoznunk önmagunkat. Hiszen annyiak föláldozása a 

forradalomnak hübrisz: jóformán magával hozza, hogy ugyanez a könyörtelen erőszak 

üssön vissza a forradalom bajnokaira. Serge szépirodalmi művei a forradalmárt a 

legszigorúbb klasszikus értelemben tragikus figurának mutatják - a hős megcselekszi, 

kénytelen megcselekedni a rosszat; ezzel pedig magára vonja, elszenvedi a megtorlást, 

a bűnhődést. 

Ám Serge java művei - melyek sokkalta többek „politikai regény"-nél - a forradalom 

tragédiáját tágabb perspektívába helyezik. Serge hivatottan jeleníti meg a történelem, 

az emberi szándék logikátlanságát: az egyén életútja sem megérdemeltnek, sem meg 

nem érdemeltnek nem minősíthető soha. A Tulajev elvtárs ügyé-nek is két jelentéktelen 

élet más-más alakulása a végakkordja: Romaskin, a mániákus igazságkereső, aki kellő 

bátorság 

108 

vagy tudatkiesés híján nem ölte meg Sztálint, megbecsült (tisztogatástól egyelőre nem 

fenyegetett) bürokratája a sztálini rémuralomnak, Kosztya pedig, Tulajev gyilkosa, az 
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önkéntelen tiltakozó igénytelen paraszti létbe menti az irháját Oroszország távol-keleti 

végein, nemtörődömségbe, új szerelembe. 

A regényíró igazsága - a történész igazságával ellentétben - nem zárkózik el az 

esetlegestól, a titokzatostól, a megmagyarázhatatlantól. Az irodalom igazsága dúsít: 

hiszen annyi minden más is van túl a politikán, az emberi érzelmek bizarrságain. Az 

irodalom igazsága megtestesít, ahogyan Serge ember- és tájábrázolásai. Az irodalom 

igazsága lefesti azt, amire vigasz nincsen, és gyógyító nyitottsággal tolja át a 

befejezettségbe, a kozmoszba. 

„Ki akarom oltani a holdat" mondja a kislány „A kiolthatatlan hold történeté"-ben 

(1926) Pilnyaktól, amely irodalmi ábrázolása az egyik első esetnek, mikor Sztálin (aki 

itt „Legelsó") a szóba jöhető vetélytársat eltetette láb alól: a Vörös Hadsereg élén 

Trockijt követő Mihail Frunzét gyilkolták meg 1925-ben, akit rákényszerítettek, hogy 

indokolatlan sebészi beavatkozásnak vesse alá magát, és a műtőasztalon halt meg, 

ahogyan kitervelték. (Pilnyak utóbb, a harmincas években fejet hajtott a sztálinista iro-

dalmi elvek előtt, de így sem kerülhette el az agyonlövetést 1938-ban.) A vérszomj és 

az igazságtalanság elviselhetetlen világában a természet mintha csupa bánatra, 

gyászra rímelne. Pilnyaknál is elbújik a 

megtámadott hold. „A telihold lomposan, fáradtan 

sietett a felhők után."  De a holdat kioltani akkor 

sem lehet. A regényíró vagy a költő megváltó 

elfogulatlanságát, megváltó általánosítását 

úgyszintén nem - amely a politikai elemzés 

igazságát nem közömbösíti, de arról tudósít, 

hogy van több is a politikánál, sőt a történelemnél is. A bátorság... az elfo-

gulatlanság... az érzékiség... az eleven lények világa... és a részvét, a részvét 

mindezek iránt kiolthatatlan, mindörökre kiolthatatlan. 
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Jemnitz János  : Victor Serge  
életrajza 

 

Victor Serge eredeti nevén Viktor Lvovics Kibalcsics, 1890. december 30-án született 

Brüsszel külvárosában. Apja orosz katona, a narodnyik „Népakarat" (Narodnaja Volja) 

mozgalom szimpatizánsa, távoli rokona a cár ellen 18881-ben elkövetett merénylet egyik 

résztvevője, a kivégzett Nyikolaj Kibalcsicsnak. 1886ban Svájcba emigrált, itt vette el a 

kétgyermekes elvált asszonyt, Verát, aki kisnemesi tiszti családból származott, Nyizsnyij 

Novgorodból. 

Victor szülei 1905-ben elváltak. Ő Brüsszel külvárosában nagy szegénységben cseperedett 

fel. Nővére, Helene, Marseille-ben született 1880. február 12-én, volt egy fiútestvére, aki 

1893-ban született és kilenc éves volt, amikor TBC-ben és az éhezéstől meghalt. Victor nem 

járt iskolába. Irodalmi ismereteket anyjától, természettudományi ismereteket apjától tanult. 

Apja az iskolát megvetendő intézménynek tartotta. A későbbiekben Victor maga is sokat járt 

könyvtárakba és múzeumokba. Tizennégy éves korában apja helyzete jobbra fordult, kinevez-

ték a brüsszeli anatómiai intézet munkatársának. Victor ekkoriban egy évig járt iskolába, majd 

külön költözött, saját lábra állt, először fotós tanoncként kezdte meg önálló életét. Ekkor már 

a brüsszeli ifjú szocialista Ifjú Gárda (Jeune garde) 

iba, Londonba. Elsösorrehoznia a Nagy-Britandeutscher sozialistischer vsszefogta az SPD-

t és az Szocialista Munkáspártagja lett, amelynek azután titkárává választották. 1905-ben ő 

tartott előadásokat Brüsszelben az orosz forradalomról. 
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1906-ban, tizenhat éves korában, az Ifjú Gárda soraiban már az antiparlamentarista 

szélsőbaloldali irányzathoz kapcsolódott, amelyre kihatott a francia Gustave Hervé9° 

szellemi befolyása. Ellenzékiségére ugyancsak hatott, hogy a Belga Munkáspárt (POB) 

szerinte nem elég eráteljesen lépett fel Kongó belga gyarmatosítása ellen . Nem sokkal 

ezután Serge ki is lépett az Ifjú Gárdából. 

Serge ekkor már különböző lázadó csoportosulások, illetőleg írások hatása alá került, ezek 

közül különösen fontos volt Kropotkin befolyása. Kropotkin írásai közül különösen hatott rá 

„A fiatalokhoz című. Ezt követően csatlakozott ő maga is az anarchista mozgalomhoz. 

Ekkoriban egy „communista libertaire" csoportosulásban tevékenykedett. 1907. és 1909. 

között e szervezetben több neves belga nyomdásszal és vasmunkással dolgozott együtt. 

Ugyanekkor az egyetemen jogot kezdett hallgatni. Ebben az időben álnéven több anarchista 

lapban, így a le Communisteben, a nagyon ismert le Revoltében (Kropotkin társaságában) írt 

cikkeket. Ezekben az években is szűkösen, nehezen élt. Technikai rajzolóként, alkalmi 

fotósként dolgozott, majd egy építész mellett tevékenykedett. A brüszszeli csoport hamarosan 

belülről is felmorzsolódott, többen Párizsba költöztek át, Victor maga az elsők között ment 

oda. Párizsi tartózkodása alatt elmélyült Serge lázadó hajlama, és mindig a lázadó 

kisebbségekkel érzett együtt. Serge már nem volt ismeretlen az anarchista Libertaire 

körökben, amikor 1909. nyarán Párizsba érkezett. Mielőtt oda érkezett volna, Lille-ben is 

eltöltött egy időt, ahol megismerkedett Anna Estorges-zsal és részt vett egy akkoriban neves 

anarchista, Abraham Hartenstein perének tárgyalásán. Párizsban a munkás külvárosban, 

Belleville-ben gépi műszaki rajzolóként dolgozott. (Egyes források szerint Anna Estorges-zsal 

együtt őt is kitiltották 1909-ben Belgiumból. Ekkoriban egyúttal orosz nyelvórákat adott és 

oroszból fordított - többek között Arcibasev írásait. Természetesen bekapcsolódott a Szajna 

megyei anarchista csoport életébe. Magától értetődöen részt vett a spanyol Ferrer kivégzése 

elleni párizsi, franciaországi tiltakozásokban (1909. október). 

Serge Párizsban való letelepedése után hamarosan egyik állandó szerzóje lesz A I’ Anarchie 

cimü orgánumnaj , amelyeet a hires Latin Neygedben szerkesztettek.E periodika kapcsán is 

sok régi és sok új barátjával müködött együtt.1910-11 ben e csoportosuláson belül 

kiélezödttek a szellemi orientációs,ideológiaia és  személyi ellentétek.Mig a többség hajlott az 

individualizmus tételeinek és gyakorlatának elfogadásására, Serge az ellentétes oldalon a 

szociális problémák és kihivások fontosságát és ennyiben a kollektiv ellenállás 

szükségességét hangsúlyozta.   
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1912. januárjában Serge-t (ekkor még eredeti nevén, Kibalcsicsként szerepelt) 

letartóztatták, amiért eltulajdonított egy revolvert. Többször felmentették, majd új és új 

bíróságok elé került. Végül 1913. februárjában állították esküdtszék elé húsz másik társával. 

Az esküdtszék előtt megint bátran vállalta, hogy szükség esetén kész az illegális 

tevékenységre is. Ekkor újra előkerült egy 1908-as, nyomtatásban megjelent írása, amelyben 

azt vallotta, hogy az anarchista lázadás vállalása nem jelenti azt, hogy elfogadja a „lopások 

helyeslését" is. 1912-ben azonban egy másik írásában, amely az Anarchieban jelent meg, 

egy másik anarchista perrel kapcsolatban, kijelentette és leírta, hogy „én a banditák oldalán 

állok". A hosszan elhúzódó per végén az esküdtbíróság Kibalcsicsot (Serge-t) ötévi börtönre 

ítélte. Az ítélet nagyon súlyos volt, ha ehhez számításba kell vennünk Serge gyenge egészségi 

állapotát. A bíróság ugyanekkor négy halálos ítéletet is hozott, egyik társukat 

kényszermunkára ítélték, aki emiatt öngyilkos lett. A bíróság ítéletei természetesen súlyosan 

megrázták Serge-t és kihatottak arra, hogy miként ítélje meg nemcsak a bíróságot, hanem a 

való világot is. A börtönben ékszakáit magánzárkában töltötte ,és a nappalokat nyomdász 

kényszermunkásként dolgozta végig. Börtönéveit és munkáját arra hasznositotta ,hogy 

tökéletesitse nyelvtudását : nemcsak francia és orosz  nyelvü ismereteit, hanem ezt 

kiegészithette a spanyollal,a némettel , az angollal,  a portugállal és az olasszal. 

A börtönben többször került gyógykezelésre, végül 1917. januárjában szabadult, néhány 

napot töltött Párizsban, majd 1917. februárjában Barcelonába utazott. Itt a szindikalista 

katalán szakszervezetez csatlakozott, amelynek Salvador Seguí volt a mentora, és 

bekapcsolódott az ottani anarchista szervezet életébe. Ekkor már Serge néven szerepelt és 

cikkeket írt a neves Tierra y Libertad (Föld és szabadság), valamint a Solidaridad obrera 

(Munkás szolidaritás) című orgánumba. Az anarchista lét csak az egyik létezési forma volt 

számára, ez túlságosan individualista szemléletet takart, és számára elengedhetetlen volt már a 

forradalmi tevékenység, ami osztályharcot is jelentett. 

Az 1917. február-márciusi oroszországi forradalom új fejezetet nyitott Serge életében is. A 

tapasztalatok szembefordították a bolsevikokkal. Bekövetkezett a rég várt forradalom és 

ráadásul Oroszországban, amelyhez oly sok szál kötötte, egyebek között á még élő Kropotkin 

hazájába. Az anarchisták és Serge személyes kapcsolata a bolsevikokhoz ezt követően mindig 

nagyon bonyolult és nagyon fordulatos volt.  Barcelonában azután elérte az orosz konzul 

levele őt is, amelyben haza és a frontra hívták. Serge elindult, illegálisan 1917. augusztusában 

érkezett Párizsba. Itt az angol hatóságok visszautasították, hogy tengeri úton folytathassa 

útját. Serge ekkor Párizsban egy orosz nyomdában dolgozott, de 1917. október 2-án 
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letartóztatták és internálták. Később orosz zsidó anarchisták egy csoportjával ismerkedett 

meg. 

1919. januárjában egy orosz-francia egyezmény értelmében fogolycserére került sor. Serge 

Dunkerque-en és Koppenhágán keresztül, majd Finnországon át lepecsételt vagonban utazott 

és ért el Oroszországba. Hazatérése közben a ha jón ismerkedett meg a Ruszakov családdal, 

amelynek ifjú hölgytagja, Ljuba A. Ruszakova Serge élettársa, majd felesége lett. 

Petrográdban a Kommunista Internacionálé szerveztében kezdett el dolgozni, az elnök, 

Zinovjev titkárságán. 1919-ben belépett az OKP-hoz. (Ezt a csatlakozást később egy levélben 

magyarázta, amely 1920. októberében jelent meg a franciaországi Libertaire-ben. 

Magyarázatában elmondta, hogy változatlanul anarchista antiautoritariánus maradt, ám az 

adott helyzetben el kellett fogadnia a forradalmi diktatúra szükségességét, és ezért 

csatlakozott a széles kommunista mozgalomhoz) 

1920-ban, a lengyel-orosz háborúban a vezérknáí szolgált, de többnyire a KI szervezetén, 

és ezzel egy időben a külügyi népbiztosságon dolgozott. Emellett sok szál ekkor is 

összekapcsolta a franciaországi szélsőbaloldallal. Cikkeket írt a CGT kéthetente megjelenő 

elméleti orgánumába, a Vie ouvriérebe, valamint a l  F l u m a n i t é b a ,  a Bulletin 

communistebe, a Clartéba. Serge beszámolókat írt a szovjet kulturális életről, és ezek a 

beszámolók nagyon alapos tájékozottságról tanúskodtak. Serge ugyanekkor Lenin, Trockij és 

Zinovjev számos írását fordította franciára, amelyek a I Humanité kiadásában jelentek meg. 

Kinevezték a KI közép-európai régiójának titkárává, 1921-ben Berlinben tartózkodott, 

majd visszatért Petrográdba, később 1923 és 1925 között hol Németországban, hol 

Ausztriában működött. Tanúja volt az 1923. októberi németországi forradalmi kísérlet 

kudarcának, miközben újabb cikkeket írt a KPD központi orgánuma, a Rote Fahne (Vörös 

Zászló) számára. 

Az 1920-s években rendkívül nagy figyelemmel kísérte a szovjet kulturális élet eseményeit és 

mozgását. Ennek során nagy figyelemmel követte nyomon a „proletár kultúra" kérdéseiről 

folytatódó vitákat, amelyekről alapos beszámolót írt a francia baloldali értelmiség 

folyóiratában, a Henri Barbusse körének lapjában, a Clarté-ban (Világosság), e munkáját 

egészen 1928-ig, a folyóirat megszűntéig folytatta. Serge írásai ekkor is nagyon gazdagok, jól 

tükrözik az irodalmi élet változásait, a különböző szakaszokat. Serge érzelmileg 

nyilvánvalóan közel állt a „Proletkult" irányzathoz, de megfogalmazásaiban nagyon 

visszafogott volt. Közel állt Trockijhoz is, de a permanens forradalom megítélésében 

kételkedő volt, és a kultúra ftiggetlenségének kérdésében sem osztotta Trockij alárendelő 

besorolását. 1928-ban a Henri Barbusse szerkesztette Le Monde-ban írt az irodalomról 

 32



illetőleg a „Proletkultról" ugyancsak elemző áttekintést. Serge-et foglalkoztatta a nők 

emancipációjának problémája is. 1926-ban it elemzést arról, hogy miként alakult ez a szovjet 

valóságban. Megállapította, hogy az 1917-1919-es nagy kezdet után az 1920-as nehéz 

években ez a folyamat erősen lelassult. 

Serge természetesen nagyon is felfigyelt a szovjet politikai élet változásaira is. 1923-tól a 

Clarté-ban írt a párt belsá életéről, a Sztálin Trockij ellentétről, az elbürokratizálódásról, 

foglalkozott a szocialista elmélet problémáival, vitáival, azzal a tétellel, hogy „egy országban 

is felépíthető a szocializmus". 1925-ben hívták meg Leningrádba, itt kapta meg a szovjet 

állampolgárságot. Leningrádban az ellenzékiekhez fűzték baráti szálak. Az 1920-as években 

Moszkvában a Marx-Engels Intézet kötelékében ő fordította franciára Lenin írásait. 

Az ezt követő években Serge aktívabban és közvetlenebbül avatkozott bele a szovjet politikai 

életbe. Trockijt és a hozzá közelálló ellenzékieket támogatta, így Preobrazsenszkijt, 

Zinovjevet, Radeket." Serge ugyanekkor alaposan foglalkozott az akkoriban sok vihart 

felkavaró kínai polgárháborús'll helyzettel, ami visszahatott a szovjet politikai vitákra. Serge e 

kérdésben is szembekerült a KI hivatalos irányvonalával. Opponálta Sztálin koncepcióját, aki 

a kínai KP-t alárendelte volna a Kuomintangnak. Serge ez ügyben 1927. május és októbere 

között több cikket jelentetett meg a Clarté-ban illetőleg francia baloldali ellenzéki 

orgánumokban. Serge jó kapcsolatban állt Krisztián (Cristian) Rakovszkival, aki ekkor a 

Szovjetunió párizsi nagykövete volt, és a forradalom 10 évfordulójára francia publicistákat 

küldött Moszkvába, többek között Serge-hez. A francia publicistákat Serge azután Trockijhoz 

és a baloldali ellenzék említett más xezetőihez vezette el. Serge e tevékenysége egyre 

kényelmetlenebbé vált az SZKP irányadói számára és 1928 elején Serge-t kizárták az SZKP-

b61. 1928. április 23- án letartóztatták. 36 napot volt a börtönben, de letartóztatása a 

Szovjetunióban  is, külföldön is (mindenek elátt Franciaországban) nagy botrányt keltett és 

Serge kiszabadult. 

Ám élete egyre bonyolultabbá vált. Nehezen kapott munkát, és ha olykor kapott, utólag 

nem fizették ki. Mindennek ellenére változatlanul esszéket és regényeket jelentetett meg 

Franciaországban és Spanyolországban, így többek között a „Littérature et Révolution" 

(Irodalom és Forradalom) címűt, amely 1932-ben jelent meg. 

A 1930-as évek egyre nehezebbé váltak számára és a hozzá közelállók számára. A postáját 

ellenórizték és állandó erős nyomás nehezedett rá. Felesége neurotikus beteg lett és ez a 

betegsége az adott körülmények között csak súlyosbodott. Levelezése mindennek ellenére 

folytatódott sok barátjával, köztük M. Dommanget-val,  M. Martinettel, a Paz házaspárral, 
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akiknek oly nagy szerepük volt a francia kommunista, illetve a baloldali orgánumok 

megteremtésében és életében, P. Istratival" és másokkal. 

A nehéz 1930-as években Serge a jó tollú újságíróból mindinkább elmélyült gondolatok 

írójává vált. Ezekben az években több regényt, novellát, sőt verseket is írt. (Ezek többnyire 

franciául jelentek meg.) Francia barátai megpróbáltak segíteni neki, részben Romain Rolland 

útján. 

1933. márciusában Serge-t újra letartóztatták. Titokban az urali Orenburg-ba száműzték. 

Ekkor Romain Rolland Gorkijnak írt Serge kiszabadítása érdekében. Serge családjának több 

tagját, orosz feleségének Ljubának több közeli hozzátartozóját szintén letartóztatták, Ljuba 

apja 1934 elején börtönben halt meg. 

1934. májusában Franciaországban bizottság alakult Serge kiszabadítására. A bizottságnak 

több jeles francia értelmiségi volt tagja, többek között a híres író, GI. Duhamel, a publicista-

történetíró L. Werth. Serge érdekében megszólaltak a baloldaliak és a Révolution 

prolétarienne" című nagyon befolyásos havilap, amelyet Pierre Monatte, Maurice 

Chambelland és mások szerkesztettek, akik szintén megszólaltak Serge kiszabadítása 

érdekében. Az említett szerkesztők a Révolution Prolétarienneben rendszeresen közölték 

Serge írásait a szovjet politikai és kulturális életről. E lap közölte Sergenek még 1933 

februárjában, letartóztatása előtt írt hosszabb levelét, amelyet titokban juttatott el 

Franciaországba, és amelyet akkor írt, amikor már sejtette, hogy le fogják tartóztatni. Romain 

Rolland korábban vállalta, hogy Gorkijnál interveniál, a nagy nyilvánosság előtt azonban már 

nem vállalta a közös megszólalásokat Serge érdekében. 1933-1934-ben R. Louzon, a 

Révolution Prolétarienne nagyon befolyásos szer-, kesztője és külpolitikusa, másfél éven át 

nyitva tartotta a lapot Serge számára, kapcsolatban lépett Henri Barbusse-el is Serge 

érdekében. Ugyanekkor Romain Rolland vállaira nehezedett az a teher, hogy Serge egyik 

regényét megjelentesse Nyugaton, ami bizonyos anyagi segítséget jelentett volna Serge és 

családja számára. Martinet szintén az ügy segítségére sietett és a francia haladó körökben 

befolyásos Europe folyóirat hasábjain elősegítette, hogy Serge regénye ott megjelenhessen. J. 

Guéhenno, aki ekkor a Europe főszerkesztője volt, maga is interveniált Serge érdekében a 

párizsi szovjet követségen - de a nyilvánosság előtt ő sem szólalt meg. Végül azonban 

Guéhenno biztatására a nagytekintélyű J. R. Bloch szólalt meg a Europe nevében 1933 

novemberében Serge mellett - és ez hivatalos állásfoglalást jelentett. 

Újfajta nyugtalanságot keltett Serge francia barátai körében, hogy Serge írásainak 

továbbítását a szovjet politikai, belügyi körök leállították. Romain Rolland, aki nagy 

figyelemmel kísérte Serge sorsát és írói munkásságának megjelentetését, J. R. Blochot kérte 
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fel, hogy amikor 1934 októberében hivatalos meghívottként részt vesz a szovjet 

írókongresszuson, érdeklődjék Serge sorsáról és helyzetéről. Noha Bloch eljárt, hosszabb 

ideig is maradt Moszkvában emiatt, semmit sem tudott elérni. 1934 decemberében Kírov is 

interveniált ez ügyben, ugyancsak eredménytelenül. 1935 nyarán történt csak változás, az új 

francia-szovjet egyezmény (ekkor még Laval-Sztálin) megkötésekor, ami után a francia 

intervenciók eredményesebbek lehettek. 1935 júliusában egy francia kulturális nagygyűlésen 

Magdeleine Paz fellépésére fogadtak el határozatot Serge érdekében, majd 1935 június 

júliusában, amikor Romain Rolland a Szovjetunióba utazott, személyesen vállalta, hogy eljár 

Serge kiszabadulásáért. Rolland háromszor is tárgyalt Jagodával, majd személyesen is 

találkozhatott Sztálinnal és ez a találkozó volt a döntő. Svájcba való hazatérése után Rolland 

ez ügyben is írt Gorkijnak és a francia barátainak a döntésről. Mégis még több hónapig kellett 

várni, amíg Serge kiszabadult és elhagyhatta a Szovjetuniót. A kiszabadulás elhúzódásakor 

Emile Vandervelde is interveniált, hogy Belgium hivatalosan is szólaljon meg Serge 

érdekében. Vandervelde másodszor is erősen interveniált. Végül különféle belga 

akadályoztatás ellenére (belga igazságügyi hatóságok Serge hajdani anarchista voltára 

hivatkozva obstruáltak) végül elérte, hogy Belgium hivatalosan kaput nyitott Serge belgiumi 

újra-letelepedése előtt. 

Serge 1936. április 12-én szabadult és 16-án kiutasították a Szovjetunióból. 17-én már 

megérkezett Brüsszelbe. A nagy üldöztetések előtt szabadult, de megfosztották minden 

korábbi Szovjetunióban szerzett posztjától és érdemrendjeitől. Minden írását lefoglalták, 

amelyeket nem kapott vissza. Felesége nővérét, Anitát újra letartóztatták, és húsz évet töltött 

el a Gulágon (csak 1956-ban szabadult). 

Serge 1936 októberétől szűkebb családjával Brüsszelben telepedett le. 1937 májusában 

levelet írt M. Pazhoz és André Gidehez a célból, hogy a levelet publikálják az Espritben. A 

levélben Serge már a Szovjetunión belüli politikai állapotokról és az ellenzékiek helyzetéről 

írt. 

Serge nehezen talált újságíróként állandó alkalmaztatást. Franciaországban néhány 

folyóirat átvette írásait, így a Révolution Prolétarienne, valamint a Liége-i szocialista napilap 

ezt szintén megtette. 1936 júniusától 1940-ig Serge mintegy 201 cikket írt a Szovjetunióról, 

Spanyolországról, Németországról és Ausztriáról. E cikkek egyaránt szóltak a fasizmusról, az 

internacionalizmusról, az antiszemitizmusról, a művészetekről és sok más kérdésről. 

Serge kiszabadulását Trockij lelkesen fogadta, s nagy szerepet szánt neki a IV. Internacionálé 

meggyökereztetésében. Tény, hogy Serge szellemileg ehhez az irányzathoz állt legközelebb, 

és több írása jelent meg a trockista eszmeiségű orgánumokban, így a Bulletin 
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d'information...-ban és egy másik hasonló szellemiségű bulletinben. E bulletineket a IV. 

Internacionálé titkársága jelentette meg és Serge ezekben írt börtön-tapasztalatairól, a politikai 

elítéltekről. Itt közölte Gide-nek írt levelét is, amelyben érintette Gide óriási feltűnést keltett 

munkáját is. Serge fordította franciára Trockij 1936 augusztusában befejezett híres, Az elárult 

forradalom (La Révolution trahie) című könyvét. Noha 1936 nyarán Párizsban összeült egy 

konferencia a IV. Internacionálé szervezeti „beindítására”, és e szervezet irodájában Serge is 

helyet kapott, kapcsolata Trockijjal és a IV Internacionáléval hamarosan megromlott. Ebben 

szerepet játszott az is, hogy Serge változatlanul cikkeket jelentetett meg a Révolution 

Prolétarienneben, és Trockij a kettős szellemi kötődéseket nemigen tudta elfogadni. Vitáik 

érintették az európai baloldal és persze a szélsőbaloldal, a IV. Internacionálé helyzetét és 

jövőjét. Míg Trockij szakított mind Rosmerrel, mind Souvarine-mel), addig Serge fenntartotta 

kapcsolatait velük, és nem feledkezett meg arról, hogy ők és lapjaik harcoltak az ő 

kiszabadításáért és a szovjet ellenzékiek védelmében. 

Trockij és Serge között az ellentétek elmélyültek a spanyolországi helyzet alakulása nyomán. 

Serge jól ismerte a spanyol anarchistákat, a POUM-ot is. Írásaiban is fellépett nemcsak a két 

irányzat összefogása, hanem a kettő, és a spanyol marxisták összefogása érdekében is. Még 

1936 augusztusában ebben a szellemben írt hosszabb levelet Andrés Ninnek," a POUM 

szellemi vezetőjének, akihez hosszú barátság fűzte. A levélben ugyanezeket a javaslatait 

fogalmazta meg. (A Ninnel való barátsága még az 1926-27-es években keletkezett) 

Ugyanekkor Trockij ezt az összefogást elvetette (főként, amikor 1937 januárjától már 

Mexikóban telepedett le) és nyílt leveleiben keményen bírálta mind a spanyol anarchistákat, 

mind a POUM-ot. Serge ugyanakkor 1936 végétől a POUM lapjának, a Bataldanak állandó 

szerzője lett. 

Serge maga 1937 májusától engedélyt kapott franciaországi letelepedésre, Párizs egyik 

külvárosában telepedett le. Több barátjával és eszmetársával bizottságot alapított a spanyol 

forradalom védelmére, a bizottságot támogatta a már sokszor szerepelt M. Paz és több jeles 

francia író mellett Marceau Pivert is. Trockij kritikus írásait persze megvitatták mind a 

POUM-ban, mind a IV. Internacionálé különböző európai tagozataiban, ezek között 

jelentősebb volt a holland szervezeté, amelynek vezetőjét, Sneevliet-et baráti szálak fűzték 

Sergehez. 

1937 januárjában Serge részt vett a IV Internacionálé egy Amszterdamban rendezett 

konferenciáján, ahol védelmébe vette a POUM-nak a katalán helyi kormányban (Generalidad) 

való részvételét, amelynek révén egyúttal a kormányt is befolyásolni tudta a forradalom 

érdekében. Serge értékelésével szemben a trockisták elmarasztalták a POUM-ot. Serge 
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szomorúan tért vissza e konferenciáról, mert átlátta, hogy közeli a szakítás a IV 

Internacionáléval. 

1936 augusztusától Serge ismételt cikkekben szólalt meg élesen bírálva a moszkvai pereket 

a Révolution Prolétarienne, a Fléche, a Cahiers, a Spartacus és a belga Wallonie 

orgánumokban. Serge részt vett a perekkel kapcsolatos francia tiltakozó rendezvényeken is, 

amelyeket a baloldali ellenzékiek szerveztek. Serge-et e cikkei és megszólalásai miatt a 

francia és más országok kommunistái élesen támadták. 

1937 során Trockij és Serge között több kérdésben heves viták élezték tovább viszonyukat. 

Serge maga 1938 januárjában nyilatkozott úgy, hogy végleg szakított a IV. Internacionáléval, 

miközben hangsúlyozta, hogy személyes nagyrabecsülése Trockij iránt nem csökkent. Trockij 

1938 decemberében írt cikket Victor Serge és a IV. Internacionálé címmel, amely meg is 

jelent a Bulletinjében, amelynek révén a szakítás nyilvánossá vált. 

Serge személyes sorsa más tekintetben is nehéz volt. Feleségének, Ljubának állapota 

rosszabbodott, kórházi pszichiátriai kezelést igényelt. Két gyermekük volt, akiket fel kellett 

nevelnie. Az újságírás és a fordítások nem fedezték a költségeket. Nézetei és állásfoglalásai 

miatt több helyütt persona non grata lett. 1938ban újabb éles cikkekben bírálta a szovjet-

német egyezményt, ami miatt behívatták a francia külügyminisztériumba. 

1939-e1 megkezdődött a II. világháború. Serge 1940. június 10-én hagyta el Párizst, francia és 

belga barátainak hagyva hátra levelezését és személyes dokumentumait, valamint kéziratait. 

1940 szeptemberétől 1941 márciusáig néhány barátjával együtt Marseille külvárosában 

húzódtak meg. (Fia vele együtt volt.) 1941 márciusában sok bonyodalom közepette fiával 

együtt átmenekülhetett Tuniszba, de az USA-ba több közbenjárás ellenére, régi kommunista 

múltja miatt nem kapott beutazási engedélyt. Cárdenas elnök közbenjárására beutazási 

engedélyt kapott Mexikóba, ahova Kubán keresztül 1941 szeptemberében érkezett meg. 

Serge Mexikóban folytatta életének szokásos munkásságát, cikkeket írt, interjúkat 

készített, konferenciákon vett részt és több könyvet is befejezett, többek között a náci 

korszak németországi végéről és ennek orosz összefüggéseiről (L'empire nazi contre le 

peuple russe). A könyv spanyolul jelent meg Hitler Sztálin ellen címmel. Serge Mexikóban 

az Analisiss° folyóiratban működött közre, továbbá a régi POUM-isták orgánumában, a 

Mundoban (Világ). Ebben az időben együttműködött Piverttel, Julián Gorkinnal. 1944 

októberében Serge szakított Piverttel és a francia-lengyel Malaquais-el, aki korábban sokat 

foglalkozott a spanyol polgárháború eseményeivel. Serge a háború éveiben sok cikket jelen-

tetett meg a latin-amerikai sajtóban, így Argentínában, Chilében, többek között Babelről írt 

értekezést. Serge ugyanakkor írt az emigrációban megjelená Les Lettres Franqaises-be, USA 
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és brit baloldali orgánumokba, többek között a New Leaderbe,sz a New Yorkban megjelenő 

Callba és sok más orgánumba. Serge ebben az időszakában is független baloldali szocialista 

maradt, aki sokat fáradozott a menekült és menekülő spanyol és olasz szocialisták 

megsegítése érdekében. Ez ügyben nyílt levelet is intézett Palmiro Togliattihoz, ebben 

Serge szóvá tette, hogy Sztálin ölette meg a két lengyel bundista szocialista vezetőt 1943-

ban: Ehrlichet és Altert. Megnyilatkozásáért Serge-et a kommunisták részéről újabb 

támadások érték. 

A kimeríthetetlen Serge újabb nagyobb esszéket és könyveket írt a Szovjetunió, persze 

elsősorban a szovjet politikai élet jelenségeiről, mexikói tapasztalatairól, de ugyanígy 

Orwellről és Franz Kafkáról is. Ezek az évek ugyanakkor, ha lehet, még nehezebbé váltak 

számára. Nemcsak anyagi gondok, hanem szívfájdalmak is kínozták. 

1944-45  Franciaország felszabadulása után Serge felújíthatta francia kapcsolatait, újra 

írhatott a Révolution Prolétarienne és a Spartacus újra megjelenő számaiban. Irt a Combat 

című orgánum számára is, a hagyományos „libertaire" szocialista szellemben. Serge 

kapcsolatot tartott 1945 és 1947 között az Esprit folyóirattal és főszerkesztőjével, E. Mounier-

vel (ez utóbbival való levelezésük később külön kötetben is megjelent és ez tanúskodik ekkori 

nézeteltéréseikről is). Serge még megírta és befejezte híres önéletrajzát: Egy forradalmár 

visszaemlékezéseit, majd  nem sokkal  késöbb 1947 november 17-én meghalt. ( Pár hónappal 

késöbb Malrauxnak jelent meg a francia sajtóban Serge-re visszaemlékezö irása , amelyben 

korrigálta és visszautasitotta az olyan állitásokat , mintha Serge valaha is csatlakozott volna a 

gaullista eszmeáramlathoz . 

 


