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De Gaulle mint politikai mítosz

(Sudhir Hazareesingh: In the Shadow of the General. Modern France and the Myth of de Gaulle. 
New York: Oxford University Press, 2012. 256 o.)

Sudhir Hazareesingh a modern francia történelem és politika egyik legelismertebb 
nagy-britanniai kutatója, aki 2012-ben egy kissé nehezen olvasható, de azért iz-
galmas művel jelentkezett – a kötet a Charles de Gaulle személyét övező politikai 

mitológiát tárgyalja.
E rövid (főszövegét tekintve alig 180 oldalas), ám annál velősebb, aprólékos jegy-

zetapparátussal ellátott munkában Hazareesingh tulajdonképpen arra kereste a (mint 
látni fogjuk, több okból is részleges) választ, hogyan látták, hogyan látják a franciák De 
Gaulle-t és a gaulle-izmust, illetve miként befolyásolja a francia ember gondolkodását 
a De Gaulle-i hagyaték. Hogy a mai francia közgondolkodás szempontjából mennyire 
centrális kérdésről lehet szó a szerző elképzelése szerint, az már a kötet címéből és alcí-
méből is kikövetkeztethető: In the Shadow of the General. Modern France and the Myth of de 
Gaulle (A Tábornok árnyékában. A modern Franciaország és de Gaulle mítosza).

A könyv olyan történeti mű, amely eddig kevéssé feldolgozott forrásokra támaszko-
dik, például De Gaulle bejövő levelezésének egy részére. A munka ebből következően 
nemcsak a mítoszkreálásra – bár arra is –, hanem a fogadtatásra, a gaulle-ista „népi 
kultúra” jelzéseire is kiemelt hangsúlyt fektet, úgymint a Tábornok vidéki útjainak 
fogadtatása, a gaulle-ista ünnepek és megemlékezések rituáléja, a gyászmunka és az 
emlékezés módjai 1970 után, stb.

Hazareesingh a bevezetőben leszögezi, hogy ha néha úgy is tűnhet, hogy Francia-
ország ellép a gaulle-ista hagyatéktól, a felszín alatt azért nem feltétlenül erről van 
szó (3. o.). A Tábornok mint szimbólum, a példás élet minden változatát megtestesí-
ti Hazareesingh értelmezésében (felszabadító, alapító atya, tanító stb.). Úgy véli, De 
Gaulle árnyéka két módon is folyamatosan jelen van Franciaország életében: egyrészt 
fizikailag az utcákon és az emlékműveken, másrészt pedig filozófiai értelemben, mivel 
nézeteit ma is osztják a franciák (4. o.). Hazareesingh a bevezető fejezetben tér ki arra is, 
hogy szerinte milyen összetevők éltették és éltetik a gaulle-ista mítoszt, továbbá mik a 
fő jellemzői – a jó és a rossz szembeállítására, a démonizálás eszközének a használatára 
vonatkozó megállapítások különösen érdekesek (11–15. o.).

A kötet ezután (2. fejezet) a második világháborús felszabadító szerepét és fogadtatá-
sát tárgyalja, megemlítve, hogy De Gaulle számára a hazai népi legitimáció megalapo-
zása – más célok mellett – borzasztóan fontos politikai törekvés volt a háború alatt (17. 
o.). Bemutatja, hogy De Gaulle (illetve a gaulle-ista propaganda) hol helyezte el magát a 
francia történelmi hagyományokban, továbbá miként pozicionálta magát mint háborús 
vezetőt (18. o.), a francia birodalom (19. o.) és a nyugati típusú szabadság védelmezőjét 
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(20. o.), a köztársasági és a forradalmi hagyományok legjobbjainak képviselőjét (21. o.). 
Ezután következik e törekvések megjelenése, lecsapódása a franciák gondolkodásában 
(22–35. o.), ideértve a Tábornok személyét övező szinte vallásos kultuszt is, amely a fel-
szabadulás idejére már kézzelfogható volt. A szerző aláhúzza, hogy a gaulle-ista misz-
tikumot nagyon is tudatosan építgette a Tábornok (35. o.).

A mítosz alakulásának (alakításának) része volt a Mémoires de guerre (Háborús 
emlékiratok [Párizs: Plon, 1954.]) megírása és publikálása is. A harmadik fejezetben 
Hazareesingh egyértelművé teszi, hogy ez a mű, csakúgy, mint számos önéletrajz és 
visszaemlékezés, nemcsak a múltról, hanem a jelennek és a jövőről is szól. A Tábornok 
célja volt ugyanis, hogy írásával befolyásolja a háborús szerepek értelmezését (40. o.), 
ideértve a saját pozíciójának és a Szabad Franciaországnak a konfliktusban betöltött 
szerepét, az angolszász világhoz való viszonyt, és így tovább. Hazareesingh természe-
tesen bemutatja saját olvasatát e gaulle-ista alapmű kapcsán, amelyet nemcsak mint tör-
téneti forrást, hanem mint hagyományteremtő, politikai utalások alapjául szolgáló szö-
veget is értelmez. (Továbbá hosszan ecseteli, hogy François-René de Chateaubriand 
állítólag milyen jelentős hatást gyakorolt De Gaulle gondolkodására. Lásd: 47–49. o.) De 
Gaulle a könyvében konstans módon próbálja megkülönböztetni, illetve környezetétől 
elkülöníteni vagy fölé emelni magát (49. o.), s éppen ezért a nagyság és a magány is ál-
landó része a szövegnek (50–53. o.). Hazareesingh olvasata szerint a Háborús emlékiratok 
szerzőjének Napóleonhoz és a császárságokhoz való viszonyát is csak a jelen – vagyis 
a harmadik kötetben 1958 – eseményeinek fényében értelmezhetjük: ebben az értelem-
ben szól De Gaulle a jelenhez, és beszél saját magáról akkor is, amikor éppen látszólag 
nem azt teszi (54–57. o.). Összességében a Háborús emlékiratok jelentősége Hazareesingh 
szerint abban ragadható meg, hogy értelmezései sokáig egyeduralkodónak bizonyul-
tak, vagyis képesek voltak érdemben befolyásolni azt, ahogy a franciák látták az 1940–
1946 közötti időszakot – márpedig ők De Gaulle szemén keresztül látták (56. o.). Sőt, ez 
a szöveg tette azt is lehetővé, mondja, hogy a gaulle-izmus középső, pártos szakaszát, 
vagyis a negyvenes évek második felét, a feledés mintegy jótékony homálya fedje, és 
inkább a Tábornok által a hazának tett korábbi szolgálatok határozzák meg a róla kiala-
kított képet (56–57. o.).

A Hazareesingh-kötet negyedik fejezete az 1940. június 18-i ellenállási felhívásról, 
annak utóéletéről és értelmezéseiről, a hozzá kapcsolódó ünnepi rituálékról szól. Vilá-
gos, hogy egy olyan eseményről van szó, amely hosszú távon meghatározta a gaulle-ista 
legendát: a Tábornok egyik eposzi jelzője mind a mai napig, hogy „június 18. embere”.

A szerző megjegyzi, hogy De Gaulle vélhetően érezte a szimbólumok jelentőségét, 
és helyesen mérte fel, hogy az a hatalomgyakorlás elengedhetetlen kelléke. (A szerző 
részletezi például azokat a szimbolikus gesztusokat, amelyeket De Gaulle tett Párizs 
felszabadításakor, illetve azt, hogy a Tábornok miként vett részt a különböző gaulle-
ista rendezvények megszervezésében, tervezésében, és hogy ezeknek milyen szerepük 
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volt a gaulle-ista köztársaság-koncepció közvetítésében. Lásd: 63–67. o.) A június 18-i 
megemlékezések egyfajta szintézist jelentenek ezen a téren: az évfordulót a háború alatt 
is tartották, utána pedig még nagyobb jelentőségre tett szert. Hosszú leírásokat talál-
hatunk arról, hogy a Tábornok emberei milyen vitákat folytattak a felszabadulás utáni 
első megemlékezés napirendjéről és levezényléséről, illetve hogy végül hogyan is né-
zett ki az esemény (67–72. o.). Hasonlóan részletezi a szerző a mont Valériennél tartott 
éves megemlékezéseket is, illetve annak a rituálénak az üzenetét és kialakulását (72–74. 
o.), továbbá azt, hogy hogyan látták mások, más politikai erők ezeket az alkalmakat, 
és miként alakultak a gaulle-ista megemlékezések 1958 után (75–89. o.). Ugyanakkor a 
június 18-hoz kötődő megemlékezések konstans eleme volt az, hogy De Gaulle megkü-
lönböztetett figyelemmel kísérte őket, a megemlékezések általában rövidek voltak, és a 
Tábornok hallgatott (89–90. o.).

Az ötödik fejezet, melynek címe „A nemzet atyja”, a gaulle-ista érzelem paternalista 
vonásait igyekszik körbejárni, vagyis azt, hogy kik, miért és hogyan tekintettek De 
Gaulle-ra úgy, mint egy apafigurára, illetve tekintélyre. Ebben a fejezetben – a téma jel-
legénél fogva – természetesen rengeteg utalás történik a Tábornok bejövő levelezésére, 
arra, hogy az állampolgárok miként próbáltak meg kapcsolatba lépni a Nagy Emberrel, 
vagy ahogyan Hazareesingh fogalmaz, miként próbálták meg bevonni De Gaulle-t az 
életükbe és megosztani vele egyfajta intimitást, esetenként ellenérzésüket (95. o.). De 
Gaulle azt is tudta (és nem csak a bejövő levelezéséből), hogy nem szereti minden-
ki, és ha kellett, tételesen fel is tudta sorolni, hogy melyek azok a politikai csoportok, 
amelyeknek Franciaország érdekét szem előtt tartva a tyúkszemére lépett, és akik ezért 
életük végéig utálni fogják őt (99. o.). Ebben a fejezetben kerül sor az „apafigura” elleni 
lázadás egyes megjelenési formáinak a bemutatására is.

Hazareesingh ismerteti a Tábornok vidéki útjainak a rituáléját is, amely ugyancsak 
jól kitalált, üzenettel bíró és nagyon tudatos dolog volt (101–106. o.). Itt mutatja be De 
Gaulle egyes politikái, illetve a lemondása körüli levelezés egy részét is (107–110. o.). 
A Tábornok halála utáni leveleket, részvétnyilvánításokat szintén vizsgálta a szerző 
(110–116. o.), illetve a Napóleon személyével vont és vonható párhuzamokat is (amelyek 
máshol is gyakran előkerülnek a kötetben), tekintettel arra, hogy 1969-ben volt a császár 
születésének 200. évfordulója, így az összehasonlítás kvázi adta magát, és sokaknak 
eszébe juthatott (116–119. o.).

A hatodik fejezet címe: „Colombey-i zarándoklatok”. Ez máris mutatja, hogy a Tá-
bornok faluja és egyben végső nyughelye, Colombey-les-deux-Églises mennyire fontos 
szerepet tölt be a gaulle-ista mítosz továbbélésében. Szó esik a fejezetben arról, miért 
lehetett ez a falu a kultusz továbbélésének egyik központja, hogyan zajlott a határban 
emelt lotaringiai (kettős) kereszt felállításáért a kampány és a pénzgyűjtés (124–127. o.). 
A colombey-i látogatók számáról, illetve az emlékhely történetéről is hosszan olvasha-
tunk (127–131. o.). Megjegyzi a szerző, hogy a hely át is politizálódott: olyannyira, hogy 
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a – colombey-i emlékezések, emlékhelyek ügyében mindig aktív szerepet vállaló – De 
Gaulle család 1999-ben felkérte a gaulle-isták utódjait, hogy vessenek véget az éves 
colombey-i felvonulásaik szokásának (142. o.).

A hetedik, „Egy ikon felszentelése” című fejezet az, amely egyfajta hátteret próbál 
teremteni a korábban elmondottaknak, például úgy, hogy elemzi, miként lett általáno-
san elfogadott a Tábornok személye Franciaországban (pl. a köztereken milyen ritmus-
ban és milyen vitáktól övezve jelent meg egyre nagyobb arányban a neve: 146–150. o.). 
Külön értelmezendő téma a szövegben az 1990-es év, mely egyszerre volt De Gaulle 
születésének a 100., a június 18-i felhívásnak az 50., a Tábornok halálának pedig a 20. 
évfordulója (151–153. o.). A megemlékezés ráadásul rettentően közel esett a nagy fran-
cia forradalom kitörésének a 200. évfordulójához is, mintegy összecsúszott vele, ami 
a gaulle-ista hagyaték megközelítésére is hatással volt (153–154. o.). A fejezet további 
részében Hazareesingh egyfajta olvasónaplót vezet, vagyis bemutatja azokat a fontos 
írásműveket, amelyek De Gaulle és a gaulle-izmus jelenségének értelmezésében fontos 
szerepet játszottak ezekben az években (ideértve néhány baloldali értelmezést és újra-
értelmezést is). Így szó esik Alain Peyrefitte C’était de Gaulle című munkájáról, számos 
konferenciáról, Régis Debray A demain de Gaulle című művéről, Maurice Agulhon és 
mások Hazareesingh által fontosnak ítélt munkáiról. Viszonylag hosszan értelmezi a 
szerző Philippe de Gaulle magyarul is megjelent Apám, de Gaulle (Budapest: Európa 
Könyvkiadó Kft., 2008.) című kötetét (163–167. o.), majd bemutat néhány egyéb alkotást 
is a Tábornok személyével kapcsolatban. Ebben a fejezetben egyébként meglehetősen 
nagy hangsúlyt kap De Gaulle és Mitterrand összehasonlítása is, utóbbira nézve érthe-
tő módon nem túl hízelgő megállapításokra jutva.

A szöveg konklúziója „Az utolsó nagy francia” címet kapta (utalás a Panthéon híres 
feliratára). Hazareesingh értelmezésében a gaulle-izmus (nyilván mindeddig) az utolsó 
olyan francia legenda, melyben a gondviselés küldötte szerepet kap, illetve az utolsó 
francia szekuláris vallás (170–171. o.). De Gaulle ma is a francia történelem leginkább 
elismert alakja (172. o.), ráadásul számos nagy történelmi-politikai kérdésben a franciák 
úgy vélekednek, ahogyan ő tette (esetenként korábbi ellenfelei is... Lásd: 173–174. o.). Az 
állam tudatosan részt vesz/vett a gaulle-ista mítosz életben tartásában és finanszíro-
zásában, bár ennek azért nincs döntő jelentősége (175–176. o.) – miközben a gaulle-ista 
gondolat jellege és struktúrája maga is hozzájárult ahhoz, hogy a mítosz tartós lehessen 
(181–182. o.). Érdemes megjegyezni, hogy Hazareesingh úgy tartja, hogy a gaulle-izmus 
mint pártpolitikai erő már nem létezik Franciaországban (176. o.). Ez egyébként definí-
ciós kérdés, amelybe most nem érdemes belemenni. A szerző szerint De Gaulle érde-
me, hogy „átrajzolta a térképet az egyes politikai táborok között”, vagyis a jobboldalt 
közelebb hozta a köztársasághoz, a baloldalt pedig a nemzethez (179. o.). A gaulle-ista 
mítosz nagysága abban rejlik, hogy épített az azt megelőző francia politikai mítoszokra, 
új jelentést adva nekik: olyan szintézis, amely a korábbi mítoszok „kevésbé szerethető” 
elemeit már nem képviseli (182. o.).
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A tartalom vázlatos ismertetése után felmerül a kérdés, hogy mégis miként értékel-
hetjük ezt a kötetet, és kinek ajánlhatjuk.

Mindenekelőtt azoknak nem feltétlenül érdemes időt szánniuk rá, akik legalább 
nagy vonalakban nincsenek tisztában De Gaulle életpályájával, nézeteivel, nézeteinek 
változásaival, karrierjének főbb állomásaival. Nem azért nem érdemes nekilátni, mert a 
kötet nem tartalmaz a „kezdők” számára érdekes információkat – természetesen tartal-
maz. Ugyanakkor a szükséges háttér-információk nélkül a szöveg esetleg unalmasnak 
és redundánsnak tűnhet, hiszen ebben az esetben nincsen mihez kötni azokat a részin-
formációkat és forrásokat, amelyeket Hazareesingh elemez.

Ráadásul be kell vallani, hogy még a háttér-információkkal rendelkezve is nehéz e 
kötetet a helyén kezelni, hiszen a cím mégiscsak többet sejtet, mint amit a szöveg való-
jában szállít. Világosan leírja a gaulle-ista mítosz szimbólumainak egy részét, magya-
rázza az értelmezéseket és a beszélők szándékát is, de nem ad olyan átfogó áttekintést, 
mint amit a cím ígér: ez egyes olvasókban csalódást kelthet. Ha ugyanis elfogadjuk a 
Harold D. Laswell által adott definíciót, miszerint a politikai mítosz a politikai élettel 
kapcsolatos „alapvető feltevéseket” jelenti, amelyeket a politikai közösség jelentős része 
hisz, továbbá hogy a politikai mítosz része az ún. miranda, amely a „mítoszban lévő 
érzelem és azonosulás szimbólumait jelenti” (Harold D. Laswell: „A politikai szavak 
tartalma”. In: Szövegváltozatok a politikára – Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus [szerk. 
Szabó Márton, Kiss Balázs és Boda Zsolt]. Budapest: Universitas–Nemzeti Tankönyvki-
adó Rt., 2000. 18–19. o.), világos, hogy a kötet nem járja körbe a mítosz minden elemét, 
hanem elsősorban a mirandákról, szimbólumokról szól, és kevésbé arról, hogy az alap-
vető feltevések hogyan hatnak a mai, modern Franciaországra. (Bár természetesen meg-
megjelennek a szövegben röviden olyan kortárs kérdések, mint például Franciaország 
NATO-hoz való újabban ismét átalakuló viszonya.) Összességében tágabb teret lehetett 
volna engedni a mítosz politikai formulaként tételezhető részének is, ami a közjogi 
alapokról szól Laswellnél (Laswell: i. m. 20. o.).

Míg a Tábornok bejövő levelezésével, a colombey-i kettős kereszttel (lásd a laswelli 
kulcsszimbólumok fogalmát), az utcaátnevezésekkel, a colombey-i látogatók számával 
kapcsolatban kimerítő információkat kapunk, ritkán történik említés például azokra 
a kortárs politikusi próbálkozásokról és utalásokról, amelyek a gaulle-ista hagyatékot 
egyfajta kiindulópontként, forrásként és mítoszteremtő legitimációs bázisként hasz-
nálják mind a mai napig. (Még 2007-ben is kiemelkedő kérdés volt, hogy valójában 
kinek a programja hordozza „De Gaulle szellemét”, mintha a Tábornok támogató sza-
vazata még ma is számítana...) A modernitás tehát nem jut el az elemzésben napja-
inkig, nagyjából 1990-nel bezárul, így a mostani vitákat, hivatkozásokat alig érinti. 
(Hazareesingh történész ugyan és nem politológus, de a francia történelem ettől füg-
getlenül még ma is tart.) Nem történik részletesen, rendszerszerűen kifejtett utalás 
azokra a (szak)politikai, történeti témákra sem, amelyeket Hazareesingh szerint a mai 
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napig De Gaulle nézeteinek árnyékában értelmeznek a franciák: borzasztóan iz-
galmas lett volna egy-két olyan, alaposan megírt fejezet, amely – ahogy a címben 
is olvasható – modern közvélemény-kutatások érdemi elemzésével tekinti át, hogy 
ma mennyire hosszú is az az árnyék... Ha ugyanis De Gaulle mítoszát akarjuk értel-
mezni, akkor arra is rá kell világítani, hogy a gaulle-ista nézetek mítosza miként él 
tovább a jelenben, és kik követik.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a kötet történeti perspektívában igyekszik 
megragadni a gaulle-ista mítoszteremtés másik oldalát: hogyan látták azok, akik an-
nak a címzettjei voltak. Ugyanakkor Hazareesingh csak azt tudta elemezni, amihez 
hozzáfért – tehát azoknak a véleményét, akiket bizonyíthatóan így vagy úgy, de mé-
lyen megragadott ez a mítosz, és levelet írtak a Tábornoknak, kezdeményezték egy-egy 
utca, tér átnevezését, elzarándokoltak Colombey-les-deux-Églises-be, és így tovább. Az 
elemzés ebben az értelemben korántsem reprezentatív, és nincsen okunk azt feltéte-
lezni, hogy kimerítő: 180 oldalon belekapni lehet ebbe a nagyon izgalmas témába, de 
kifejteni szinte lehetetlen. Ezért tűnhet a mű esetenként kissé csapongónak és ebből kö-
vetkezően nehezen olvashatónak: míg egyik oldalon bejövő levelekkel és állampolgári 
véleményekkel, a következőn már könyvekkel és történeti elemzésekkel, memoárokkal 
találkozhatunk, hogy aztán néhány bekezdéssel lejjebb visszatérjünk a Tábornok szán-
dékaira és tudatos mítoszteremtő tevékenységére.

Bár helyenként hiányérzetet kelt és nehezen olvasható, azonban fontos és izgalmas 
mű, amely a gaulle-izmus iránt érdeklődőknek és a gaulle-izmushoz kötődő alapvető 
információkkal rendelkezőknek mindentől függetlenül kötelező olvasmány. A többi-
ek pedig remélhetőleg a kutatások, a forrásanyagok feldolgozásának előrehaladtával 
kapnak majd egy szélesebb, mélyebb merítésű és a jelenhez közelebb lépő szintézist is: 
azért remélhetőleg, mert hibái ellenére, a gaulle-ista mítosz teljes megértéséhez nyil-
vánvalóan elengedhetetlen munkáról van szó.

Soós Eszter Petronella


