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Témafelvetés

Jelen disszertáció Pável Florenszkij (1882�1937), orosz teológus, �lozófus és
mérnök tudományos munkásságával foglalkozik. Alapvet® célom ugyanak-
kor, hogy ezt az életm¶vet ne önmagában, hanem a társadalmi, kulturális
illetve tudományos környezetében mutassam be, ezen területek közötti kap-
csolatokra és összefüggésekre mutassak rá. Minderre azért nyílik lehet®ség,
mert Florenszkij munkássága kivételes szintézist valósít meg a legkülönfélébb
tudomány- és gondolkodási területek között � számos írása kapcsolódik va-
lamelyikhez ezek közül. Kutatásai a mai napig alapvet®nek számítanak a
teológiában vagy akár a m¶anyaggyártásban; sok tudományág kezdeti ku-
tatásai köt®dnek a nevéhez, és ezáltal az adott kérdéskör megalapozójaként
tekintenek rá a kérdéses tudományterület történelmi kutatói. Nem véletle-
nül hasonlították még életében kortársai Pascalhoz, Newtonhoz, Leonardohoz
[Rusz1923, Fili1941, Bul1943].

Disszertációmban életm¶vének természet�lozó�ai és teológiai részével sze-
retnék foglalkozni, amely kapcsolódik a kor képz®m¶vészeti, pszichológiai
illetve legf®képpen természettudományos világképéhez. Ez utóbbi kapcsola-
tot szeretném alapos elemzésnek alávetni. Florenszkij munkái jelenleg f®leg
teológiai és �lozó�ai kutatásokban �populárisak�, mindazonáltal eme kutatá-
sokban is gyakran felmerül, hogy m¶vei teljeskör¶ értelmezéséhez elenged-
hetetlenül szükségesek a természettudományos és matematikai háttérismere-
tek is [Dem1995]. Azonban mind a mai napig nem született olyan komplex
elemzés, amely ezt a kapcsolatot kell® mértékben feltárta volna sem itthon,
sem Oroszországban, sem nemzetközi viszonylatban. Jelen disszertáció célja,
hogy ezt a hiányt részben betöltse.

Kutatómunkám során Pável Florenszkij m¶veit eredeti nyelven használom
fel, melyek idézését, külön jelölés nélkül, saját fordításomban közlöm, még az
esetben is, ha az adott m¶nek van magyar fordítása. A magyar fordításokat a
bibliográ�ában jelölöm. Munkám tudománytörténeti jellege miatt az idézett
m¶veket igyekeztem megjelenésük eredeti évszáma szerint jelölni mind az
idézés helyén, mind pedig az irodalomjegyzékben, ahol az általam használt
forrás kiadási dátuma után zárójelben tüntettem fel az eredeti megjelenés,
vagy a kézirat elkészültének dátumát. Ugyanezen elv alapján jártam el a kor
más m¶vei idézésekor is.
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Köszönetnyilvánítás

Ez úton szeretnék köszönetet mondani tanáraimnak, számos ismer®sömnek
és barátomnak, akik segítették kutatásaimat és tudományos munkámat, és
hasznos megjegyzéseikkel illetve bátorításukkal hozzájárultak eme munka
megszületéséhez. Külön köszönetet szeretnék mondani témavezet®mnek, Fe-
hér Mártának, Szilágyi Ákosnak, valamint Székely Lászlónak a tudományos
támogatásért; Bodnár Viktor és Kovács Ferenc barátaimnak a kritikai meg-
látásaikért; illetve feleségemnek, Juditnak a szöveg gondozásában nyújtott
pótolhatatlan segítségéért. Legf®képp pedig köszönetet szeretnék mondani
tanáraimnak Han Annának és Ropolyi Lászlónak, akik korai egyetemista
éveim óta minden jel ellenére hittek abban, hogy helyt tudok állni a tudo-
mányos pályán.
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1.1. A disszertáció szerkezete

Munkámban kett®s célt t¶ztem ki magam elé. Egyfel®l azzal az összefüg-
géssel szeretnék foglalkozni, ami összekötheti az egymástól annyira távolinak
tekintett kulturális ágakat: a tudományt, a m¶vészetet és a vallást. Mivel
munkám terjedelme korlátozott, le kellett sz¶kíteni a feldolgozandó anyagot,
így Florenszkij három tanulmányát választottam az elemzés alapjául, melyek
azonban szorosan kapcsolódnak egymáshoz, bizonyos értelemben egy a témá-
juk. Elemzésemet tehát a Képzetesek a geometriában, Fordított perspektíva
és Az ikonosztáz [Flor1922a, Flor1919a, Flor1922b] alapján végeztem.

Másfel®l viszont kíséreletet teszek arra, hogy bemutassam Florenszkij
általános világértelmezési álláspontját. Így kitágítom a vizsgálat körét, és
megpróbálom feltárni, hogy viszonyul ez a világlátás a társadalmi tudáshoz,
a XX. század elejének tudományos változásainak tükrében ami Florenszkij
korát jellemezte. Kitérek arra, hogy miképpen viszonyulnak a Florenszkij
által elfogadott és felhasznált ideák korának tudományos felfogásához, illetve
hogyan befolyásolták az ® gondolatai a kor természettudományos, m¶vészet-
elméleti és teológiai elképzeléseit az orosz századforduló és a korai szovjet éra
korszakában.
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Munkám alapvet® célja, hogy megkíséreljem megérteni a Florenszkij ál-
tal m¶velt tudományos metódust, megközelítésmódot, a felhasznált teóriá-
kat. Továbbá, � a bemutatott három m¶vön keresztül � célom megvilágí-
tani és megmagyarázni az olyan nehezebben érthet® problémákat, melyek
nem fejthet®k meg anélkül, hogy a témához egyszerre többfel®l közelítenénk,
konkrétan a kor matematikai és �zikai tudása lesz nélkülözhetetlen mind-
ehhez. Ezek a problémák érintik Florenszkij teológiai, m¶vészetelméleti és
�lozó�ai munkáit, ezért különösen fontos megmagyarázni azokat. Ugyancsak
szeretném bemutatni és felfedni Florenszkij bizonyos érvelési és következte-
tési módszereit, és értelmezni az ezekb®l levont következtetéseit. Munkám
célja, hogy Florenszkij m¶vei olvasatának segítségével rámutassak bizonyos
kapcsolatokra a tudomány és a misztikus gondolkodásmód között, és bár ez
a kapcsolat alapvet®en kétirányú, munkámban f®képp a tudományos gondol-
kodási mód hatására kívánok rámutatni a misztikus, �lozó�ai gondolatokra.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a másik irány ne lenne éppen ugyan-
ennyire er®s a vizsgált korszakban, de annak kifejtése túlmutatna választott
témámon.1

Az elemzés alapvet® textuális korpuszát Florenszkij három m¶ve adja:
Képzetesek a geometriában, Fordított perspektíva és Az ikonosztáz. Az els®t
Florenszkij még 1902-ben kezdi írni, amikor a Moszkvai Egyetem matematika
szakára jár (1�7. fejezetek), 1921-ben és 22-ben kiegészíti el®ször a 8., majd
a 9. fejezettel és utószót f¶z hozzá (Magyarázat a címlaphoz ). 1922-ben a m¶
megjelenik nyomtatásban. Az értekezés alapvet® célja a komplex függvény-
tan tanulmányozásához alkalmazott új metodika megkonstruálása. A kés®bb
megírt fejezetek viszont kiterjesztik a m¶ következtetéseit oly módon, hogy
az magába foglalja még a világkonstrukció és a világérzékelés kérdésköreit is.

A Fordított perspektíva egy m¶vészetelméleti és -történeti munka, mely
az ikonok m¶vészi ábrázolásának módszerét és elvét vizsgálja. Ezt a m¶vet
1919-ben kezdi el írni, 1922-ben készíti el® kiadásra, de végül a m¶ nem
jelenik meg.

Az ikonosztáz els® változata (még platóni párbeszédes formában) 1912-
ben születik, Florenszkij végül 1921�22-ben fejezi be, de nem kerül kiadásra
� emiatt a m¶ el®készítetlen és részben töredékes formában maradt ránk,
az eredeti hivatkozások nélkül. A m¶ az ikon értelmezésér®l, az ikonm¶-
vészetr®l és az ezekb®l következ® teológiai következtetésekr®l szól, és a mai
napig Florenszkij legszélesebb körben ismert m¶ve. Mindkét m¶vét halála
és rehabilitációja után, a tartui iskola, f®leg Jurij Lotman és Borisz Uszpen-

1Ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozik többek között Székely László [Szék1996,
Szék2003].
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szkij gondozza, és jelentetnek meg bel®le el®ször részleteket [Bars1991].2 A
fent említett kutatók, és az iskola más tagjai m¶veikben kiterjedt módon
támaszkodnak Florenszkij munkásságára.

A három m¶ közötti kapcsolatra többen rámutattak már, kifejezetten
fontos összefüggéseket tár fel például Szilárd Léna [Szil1988, p. 237�238.]
illetve [Szil1987], vagy Michael Hagemeister [Hag2006], de tudomásom sze-
rint még nem született a három m¶ kapcsolathálóját részletesen tárgyaló, és
matematikai��zikai összefüggéseit is kimerít®en elemz® munka.

Mint látható az elemzésre kiválasztott munkák teljesen különböz® irá-
nyultságúak: a m¶vekben felvetett probléma és annak megközelítése mate-
matikai, m¶vészetelméleti illetve teológiai. Azonban mégis szorosan köt®d-
nek egymáshoz, egymásra épülnek. Ahogyan arra rá szeretnék mutatni egy
koherens gondolati struktúrát alkotnak, amely struktúra megértése nélkül
a harmadik, és egyben egyik legfontosabb és legjelent®sebb kultúrtörténeti
hatással bíró könyvét, Az ikonosztáz t teljességében megérteni nem lehet. A
kapcsolat kulcseleme az ábrázolás � ikonikus kép (îáðàç). Az ábrázolás (le-
képzés) matematikai elméletéb®l és lehet®ségeib®l kiindulva az elért eredmé-
nyeket Florenszkij a m¶vészetelmélet ábrázolási lehet®ségeinek értelmezésé-
hez használja, az itt elért eredményeket pedig az ikonteológia interpretálásá-
hoz. Mindhárom m¶ben megjelenik tehát, és központi szerepet játszik a kép,
illetve a leképzés fogalma, továbbá ennek a �lozó�ai értékel® vizsgálata. Cé-
lom a fent vázolt gondolati struktúra kimerít® bemutatása, és ezen struktúra
kapcsolatainak felfedése a kor természettudományos, �lozó�ai és misztikus
vonulataival.

Másfel®l be szeretném mutatni, hogy miképpen emeli be Florenszkij
ezekbe az értelmezésekbe a kora tudományos világképét, milyen módon me-
rít ezekb®l az ismeretekb®l. Így lehet®ség nyílik arra, hogy a tudomány- és
kultúrtörténetben oly fontos szerepet játszó századforduló környéki változá-
sokat korabeli �lozó�ai értékel® elemzéseken (Florenszkij m¶vein) keresztül
láttassam. Ugyancsak meg�gyelhet®, miképpen építi fel sajátságos világké-
pét Florenszkij, mely világkép egyértelm¶en a korabeli természettudományos
eredményeken alapszik, és amely alapját képezi a mai ikonfelfogásnak és -ér-
telmezésnek is.

2A kérdéskör részletes bemutatását a 4. fejezet tartalmazza.
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1.2. Florenszkij életpályája

Pável Florenszkij 1882-ben született a kaukázusi Jevlah településen, ahol mér-
nök édesapja a kaukázusi vasútvonal építésén dolgozott.3 Édesanyja Olga
Szaparján örmény nemesi származású. A család az apa munkájából kifo-
lyólag gyakran változtatta lakhelyét, aminek következtében Florenszkij gyer-
mekkorát többek között Tbilisziben4 és Batumiban töltötte. Annak ellenére,
hogy édesapja felmen®i között papok is voltak a család szemlélete alapvet®en
világi beállítottságú volt. Tbilisziben végezte a gimnáziumot, otthon saját
laboratóriumi felszerelése volt, rendszeresen olvasta az édesapja által járatott
külföldi természettudományos szaklapokat, és tudományos célból már ez id®
tájt is fényképeket készített.

Korán megmutatkozó természettudományos érdekl®déséb®l kifolyólag
természetes, hogy a gimnázium elvégzése után a Moszkvai Egyetem
matematika��zika karán az elméleti matematika szakra iratkozott be. Egye-
temi tanulmányai alatt különösen nagy hatással voltak rá a kor meghatározó
orosz matematikusainak el®adásai. Közülük különösképp ki kell emelnem
Nyikolaj Bugajevet, a Moszkvai Matematikai Társaság alapítóját és akkori
elnökét, aki továbbá a Moszkvai Pszichológiai Társaság alapítója is volt, és
akinek széleskör¶ látásmódja, valamint a matematikán kívül a �lozó�át és a
pszichológiát is magába foglaló kutatási módszerei lényeges hatással voltak
Florenszkij egész életére. Élénk tudományos tevékenységet folytatott a kar
diákkörében. Az egyetemen a kötelez® matematikai és �zikai tárgyak mel-
lett történeti és �lozó�ai kurzusokat is hallgatott. Az egyetem alatt több
matematikai tárgyú írása is született, de els®, 1903�04-ben nyomtatásban
megjelent publikációi inkább �lozó�ai illetve matematikai�ismeretterjeszt®
jelleg¶ek voltak. Ny. Bugajev gondolataitól inspirálva ebben az id®ben foglal-
kozott a végtelen fogalmával, és a folytonosság kérdésével mind matematikai,
mind �lozó�ai szempontból vizsgálva azokat. A végtelen fogalma több ké-
s®bbi m¶vében is el®kerül, a folytonosság problémája pedig kulcsszerepet kap
majd a különböz® létszférák közötti határátmenet jellemzésében. Az egye-
tem elvégzése után még oktatói állást is kínáltak számára, melyet azonban
nem fogadott el.

3Florenszkij élete és munkássága olyannyira szerteágazó, továbbá számos cikk és ta-
nulmány foglalkozik vele, hogy nem célom a dolgozatban Florenszkij teljes életm¶vét
részletesen bemutatni, csupán vázlatszer¶en térek ki a kutatás szempontjából lényeges
életszakaszokra és tevékenységekre. Florenszkij életér®l b®vebben többek között unokája,
Alekszandr Trubacsov írt [Trub2007], m¶veinek, és a róla szóló m¶vek bibliográ�áját J. J.
Gimova állította össze [Gim2007]. � maga 1926-ban gyermekeinek írt sajátos hangvétel¶
visszaemlékezést életér®l [Flor1926a].

4Korabeli nevén Ti�isz, amely a századfordulón jelent®s kulturális és tudományos köz-
pont volt.
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Ugyancsak még az egyetemi évek alatt, 1903-ban ismerkedett meg és kö-
tött életreszóló barátságot Ny. Bugajev �ával (szintén a matematikai fakultás
hallgatója), aki Andrej Belij m¶vésznéven a századforduló orosz irodalmának
egyik kiemelked® alakja lesz. Kapcsolatba került a kor szimbolista mozgal-
mával, publikált a frissen alakult Veszy (Âåñû) cím¶ folyóiratban, s®t, még
verseket is írt, igaz ezek nyomtatásban nem jelentek meg. Élete végéig szim-
bolistának vallotta magát, ami tudományos kutatási módszerében, megköze-
lítésmódjában is tükröz®dik.

1904-ben, a matematikai katedra helyett a Moszkvai Teológiai Akadémián
kezdett el tanulni, ahol 1911-ben pappá szentelték. 1908-ban fejezte be papi
kandidátusi értekezését, melyet kés®bb kib®vítve magiszteri értekezésként vé-
dett meg, majd 1914-ben az Igazság oszlopa és talapzata címmel jelentetett
meg [Flor1914]. Ez a m¶ alapozta meg tudományos elismertségét. 1908-tól
az Akadémia �lozó�atörténet tanszékén tanított � 1909-ben �lozó�atörté-
neti fontosságú munkája jelenik meg a platóni idealizmusról: Az idealizmus
gyökerei [Flor1909] címmel. 1911-t®l az Akadémia Bogoszlovszkij Vesztnyik
(Áîãîñëîâñêèé âåñòíèê) cím¶ folyóiratának szerkeszt®je lett, ahol számos
cikke és recenziója is megjelent. Az 1917-es forradalom, amely bezáratta az
Akadémiát, természetesen megakadályozta papi pályafutásának kiteljesedé-
sét, azonban Florenszkij még a szovjet hatalom ideje alatt is büszkén viselte
papi ruháját.

Az új szovjet rezsim hatalomra kerülését tulajdonképpen Florenszkij is,
mint sok más értelmiségi kortársa üdvözölte. Az 1918�1920-as években az
Akadémia múzeummá alakítását végz® bizottság munkájában titkárként mint
a középkori fémmegmunkálások szakért®je komoly szerepet vállalt. (A szov-
jet id®kben a kolostorkomplekszum végig múzeumként m¶ködött, a várost
kés®bb átnevezték Zagorszkká. A rendszerváltás után ismét Szergijev Po-
szad lett. Az Akadémia ma a kolostor egyik részén található, a kolostor
másik része továbbra is látogatható; a templomok ismét eredeti funkciójuk-
ban m¶ködnek.) Erre az id®szakra datálódnak Florenszkij m¶vészetelméleti
és ikonelméleti munkái.

Mindezekkel párhuzamosan 1919-t®l mérnökként az elektromosítási terv-
ben is részt vett. El®ször a Karbolit gyárban a hazai (szovjet alapanyagokat
felhasználó) m¶anyaggyártás kísérleteiben vállalt szerepet, majd 1921-t®l a
Glavelektro (Ãëàâýëåêòðî: Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè � szovjet villamosítás irányítására megalakult kormánybizott-
ság) kísérleti kutatóintézetében dolgozott. Megjelent egy nagy terjedelm¶ és
alapos kötete a szigetel®kr®l [Flor1924a], melyben több, mint 400 hivatkozás
található a korabeli külföldi vezet® �zikai és természettudományos folyóiratok
kurrens cikkeire. Illetve kés®bb egy másik könyvet is publikált a karbolit nev¶
m¶anyag gyártásról [Flor1928], melynek gyártását Florenszkij még 1921-ben
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dolgozta ki a Karbolit gyárban. Tudományos szerkeszt®je lett a technikai
enciklopédiának, amelyben 127 szócikk szerz®je is.

Szintén ugyanebben az id®szakban, 1921�1924 között, meghívott
el®adóként a frissen alakult VHUTEMASz (ÂÕÓÒÅÌÀÑ: Âûñøèå
õóäîæåñòâåííî�òåõíè÷åñêèå ìàñòåðñêèå � Fels®fokú M¶vészeti és Techni-
kai M¶helyek) tipográ�ai tanszékén tartott el®adásokat a tér szerkezetér®l
[Flor1924b, Flor1925a, Flor1925b, Flor1925c, Flor1925d].

1928-ban Nyizsnyij�Novgorodba szám¶zték, ahol a rádiótechnikai labo-
ratóriumban dolgozott. Egy évvel kés®bb térhetett vissza Moszkvába, ahol
az elektrotechnikai kutatóintézet anyagtechnológiai laboratóriumát vezette,
1930-ban az intézet igazgatóját segít® tudományos f®tanácsadónak nevezték
ki.

1933-ban, koholt vádakkal (a szovjet rezsim megdöntésére tett szövetkezés
kísérlete) letartóztatták, és 10 év munkatáborra ítélték. A Bajkálon túli Szko-
vorogyinoi táborba került, ahol szintén tudományos kutatásokat folytatott a
fagyos talaj tulajdonságait vizsgálva. 1935-ben átszállították a fehér-tengeri
Szoloveckij szigetekre. Itt a tengeri moszatokból kinyerhet® jóddal5, illetve
biológiai kutatásokkal foglalkozott.

1937-ben több mint 500 társával együtt kivégezték.

1.3. A Florenszkij kutatás történeti áttekintése

A Florenszkij kutatás kezdete a 1960�70-es évekre datálódik, amikor többek
között Jurij Lotman és Borisz Uszpenszkij a Tartui Egyetemen m¶ködte-
tett kutatócsoportjával intenzíven elkezdenek foglalkozni Florenszkij m¶vei-
vel. Ebben az id®szakban a kutatócsoport munkássága a középkori orosz m¶-
vészetre, és speci�kusan az ikonm¶vészetre összpontosít [Bars1991]. E téma
kapcsán Florenszkij több, az addig kiadatlan m¶vét készítik el®, és jelentetik
meg a tartui Trudy po znakovym sistemam (Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòå-
ìàì) cím¶ folyóiratban. Itt jelenik meg 1967-ben a Fordított perspektíva,
majd 1971-ben további m¶vei, a Pitagoraszi számok (Ïèôàãîðîâû ÷èñëà), a
Az illúzió törvényei (Çàêîí èëëþçèè) és a Szimbólumszótár � Symbolarium
(ñëîâàðü ñèìâîëîâ). Az ikonosztáz ugyanebben az id®ben, 1972-ben jelenik
meg a Moszkvai Patriarchátus kiadványában (Áîãîñëîâñêèå òðóäû. Ñá.9.)

Ugyancsak ebben az id®szakban kezdik Párizsban megjelentetni Florensz-
kij m¶veit. Az 1960�70-es évek rövidebb szövegei után az 1980-as években
az YMCA�PRESS adja ki m¶veinek válogatott kiadását, amely ma is az
akadémiai kutatások egyik alapvet® forrása. Többek között e kiadásoknak

5Amit ma ismét Florenszkij technológiája alapján gyárt a DIOD cég: http://www.

diod.ru/pages/jod_aktiv
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is köszönhet®en lendül fel a Szovjetunión kívüli Florenszkij kutatás Európa-
szerte. A m¶vek között találjuk Az ikonosztáz t, a Fordított perspektívát,
illetve az Igazság oszlopa és talapzata faximile kiadását is. Az európai ku-
tatók közül ki kell emelni a német Michael Hagemeister nevét, aki többek
között 1985-ben kiadja, és bevezet® tanulmánnyal látja el a Képzetesek a
geometriábant. Jelent®s Florenszkij kutatóként fontos kapcsolatokat ápol az
olaszországi kutatókkal. Olaszország a 1980-es évekt®l a Florenszkij kutatás
egyik fontos központja. Err®l tanúskodik több konferencia és azok kiadvá-
nyai is, mint például az 1988-as Bergamoi6, vagy a 2000-es Potsdami7. A
korszak Florenszkij m¶veinek kiadásait, illetve a témában született jelent®-
sebb publikációkat gy¶jti össze Hagemeister bibliográ�ája [Hag1995], illetve
a Bogoszlovszkije Trudy: 1982/23, pp. 280�309.

Külön hangsúllyal kell azonban szólni a Florenszkij kutatás magyar ágá-
ról, melyr®l többek között az akadémiai Studia Slavicaban megjelent eredeti
Florenszkij szövegek és számos tanulmány tanúskodik. Több Florenszkij szö-
veg itt jelenik meg el®ször a világon! 1986�88 között kiadják az Àíòèíîìèÿ
ÿçûêà-t, a Íàóêà êàê ñèìâîëè÷åñêîå îïèñàíèå-t, a Äèàëåêòèêà-t, a Ìà-
ãè÷íîñòü ñëîâà-t, az Èìÿñëàâèå êàê ôèëîñîôñêàÿ ïðåäïîñûëêà-t, az Îá
èìåíè Áîæèåì-t.8 Többek között Nyina Kauhcsisvili, Natalia Bonyeckaja
és Szilárd Léna értelmez®i cikkei kísérik az eredeti szövegek kiadásait. Kiss
Ilona 1988-ban lefordítja, és magyarul is megjelenik Az ikonosztáz.9 Flo-

6Ï. À. Ôëîðåíñêèé (è êóëüòóðà åãî âðåìåíè). ed. M. Hagemeister, N. Kauchtschi-
schwili, Marburg, 1995.

7Pavel Florenskij � Tradition und Moderne. Beiträge zum Internationalen Symposium
an der Universität Potsdam, 5. bis 9. April 2000, Frankfurt am Main, 2001

8Àíòèíîìèÿ ÿçûêà. // Studia Slavica Hungaricae. 1986. 32/1�-4. pp. 123�163
Íàóêà êàê ñèìâîëè÷åñêîå îïèñàíèå. // Studia Slavica Hungaricae. 1987. 33/1�4, pp. 82�
92
Äèàëåêòèêà. // Studia Slavica Hungaricae. 1987. 33/1�4, pp. 92�118
Ìàãè÷íîñòü ñëîâà. // Studia Slavica Hungaricae. 1988, 34/1-�4, pp. 25�40.
Èìÿñëàâèå êàê ôèëîñîôñêàÿ ïðåäïîñûëêà. // Studia Slavica Hungaricae. 1988, 34/1-
�4, pp. 40�68.
Îá èìåíè Áîæèåì. // Studia Slavica Hungaricae. 1988, 34/1-�4, pp. 68�75.

9Òðóáà÷åâ, À. Ñ.: Î Ï. À. Ôëîðåíñêîì // Studia Slavica Hungaricae, 1986. 32/1�4.
pp. 117�118.
Áîíåöêàÿ, Í. Ê.: Ôèëîñîôèÿ ÿçûêà Ï. À. Ôëîðåíñêîãî // Studia Slavica Hungaricae,
1986. 32/1�4. pp. 118�123.
Ïîëîâèíêèí Ñ. Ì.: Ïðåäèñëîâèå ê ñòàòüÿì Ï. À. Ôëîðåíñêîãî. // Studia Slavica
Hungaricae. 1987. 33/1�4. pp. 77�81.
Szilard L.: Àíäðåé Áåëûé è Ï. Ôëîðåíñêèé (Ìíèìàÿ ãåîìåòðèÿ êàê âñòðå÷à íîâûõ
êîíöåïöèé ïðîñòðàíñòâà ñ èñêóññòâîì). // Studia Slavica Hungaricae. 1987. 33/1�4.
pp. 227�238.
Szilard L.: Æàíðîâûå ïðîáëåìû ñèìâîëèñòè÷åñêîé ïðîçû (ðîìàí è ìàòåìàòèêà). //
Hungaro-Slavica 1988, 34/1-�4. pp. 235�244.
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renszkij életm¶vével a természettudományok és a �lozó�a kapcsolódásainak
szempontjából részletesen Miklósi Mária foglalkozott az 1995-ben megvédett
egyetemi doktori disszertációjában, amelyben Florenszkij mérnöki munkás-
ságát dolgozta fel [Mikl1996].

A mai Oroszországban a Florenszkij kutatás és egyben érdekl®dés alap-
vet®en sokat változott az 1990-es évek óta. Kezdetben, a rendszerváltozás
éveiben nagy számban kezdték el megjelentetni m¶veit minden tudomány-
területr®l. Számos konferenciát szerveztek, kutatócsoportok alakultak, Flo-
renszkij emlékszobát létesítettek. Mára, bár Florenszkij iránt az éredkl®dés
továbbra is élénk, a tudományos kutatás lesz¶külni látszik, és napjainkra
f®képp a teológiai munkásságára irányul. Florenszkijre ma sokszor vallási�
szellemi iránymutatóként tekintenek, aki a morális válságból is képes kive-
zetni a mai világot.10

Bár Florenszkij életpályája igen szerteágazó, és a teológiai gondolatai igen
szoros kapcsolatban vannak természettudományos, természet�lozó�ai és ma-
tematikai kutatásaival, ahogy ezt többek között Szergej Demidov is kiemeli
[Dem1995], ma Florenszkij leginkább vallás�lozó�ai vagy az ahhoz kapcso-
lódó nyelv�lozó�ai munkáin, azok interpretációin keresztül van jelen a kor tu-
dományos életében. Sajnos azon túl, hogy napjainkban ritkán jelentetik meg
Florenszkij természettudományos, természet�lozó�ai és matematikai témájú
írásait, bár a kutatók több helyütt megfogalmazták a több tudományterü-
letet átfogó munkásságának szintetizáló értelmezésre irányuló tudományos
igényt, olyan munka, amely teljességében megfelelne e kívánalomnak még
nem született.

1.4. Florenszkij természet�lozó�ai álláspontja

A konkrét elemzés kifejtése el®tt szükséges, hogy röviden rekonstruáljam Flo-
renszkij álláspontját az általa megfogalmazott ikonelmélethez és �zikai világ-
képhez. Kitérek arra is, hogy vajon mint lehetséges, vagy mint egyértelm¶en
létez® valóságot írja-e le sajátos megközelítésében a világot, továbbá milyen
�lozó�ai alapokra építkezve teszi mindezt. Vajon az általa használt leírá-

Áîíåöêàÿ Í. Ê.: Ñëîâî â òåîðèè ÿçûêà Ï. À. Ôëîðåíñêîãî // Studia Slavica Hungaricae.
1988, 34/1�4. 9�25., 75�80.
Êàóõ÷èøâèëè Í.: Ï. À. Ôëîðåíñêèé è èòàëüÿíñêîå Òðå÷åíòî // Studia Slavica
Academiae Scientiarum Hungaricae. 1989. Vol. 5/1�2. pp. 45�59.
Áîíåöêàÿ Í.Ê.: Î ôèëîëîãè÷åñêîé øêîëå Ï.À. Ôëîðåíñêîãî // Studia Slavica
Hungaricae. 1991�92, 37. p. 160.

10Íûíå è Ïðèñíî // �3�4 (2006.)
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sok szemléltet® költ®i képek, vagy a �zikai valóságot11 (bármilyen jelentést
is tulajdonítsunk ennek a fogalomnak) írják-e le?

Florenszkij els®sorban természetesen teológus, és hív® ember. Teológus-
ként azon kijelentéseit, melyek Istenre, vagy valamely Isteni megnyilatko-
zásra vonatkoznak teljes mértékig a valóságot leírónak kell tekintenünk. Ha
azt írja: �Mivel létezik Rubljov Szentháromsága, létezik Isten is� [Flor1922b,
p. 225.], ezt mint teológiai istenbizonyítékot kell �gyelembe vennünk. Ugyan-
csak nem kételkedhetünk abban, hogy valóságosnak fogadta el a keresztény
vallás olyan attribútumait, mint például mennyország, túlvilág és pokol; a
szentek és más vallási tárgyak szentsége.

Florenszkij továbbá elismert �lozófus, akit az orosz fenomenológia is-
kolájának [Han1997] Gusztáv Spet, Szemjon Frank, Alekszej Loszev és a
korai Mihail Bahtyin mellett egyik fontos szerepl®je, illetve �lozó�atörté-
nész. Utóbbi területhez kapcsolódik számos írása a platóni ideaelméletr®l
[Flor1909, Flor1915], illetve el®adásai a Moszkvai Teológiai Akadémián Pla-
tónról és Nietzsche-r®l (az el®bbit felmagasztalja, az utóbbit keményen kriti-
zálja). Elismert kutatók, mint például Netherscott kora legjelent®sebb Pla-
tón értelmez®i közé sorolják [Neth2000]. Ebb®l következik egyfel®l, hogy a
m¶veiben oly gyakran el®forduló platóni ideaelmélet nem csak felületes kép-
ként szolgál, hanem komoly, megalapozott háttérinformációkat nyújt. Mind-
azonáltal Florenszkij nem az id®számításunk el®tti IV. századi Athén polgára,
így természetesen ideaelmélete és természet�lozó�ai álláspontjának értelme-
zése alapos kritikai megközelítést követel. Mivel az általa képviselt fenome-
nológiai módszerben a meg�gyel® szubjektum vizsgálata lesz az egyik fontos
kérdés, így Florenszkij m¶veiben párhuzamosan láthatjuk a világleírás és vi-
lágszemlélet mozzanatait, és ezek egymásra hatását. A világ jelenségeit tehát
Florenszkij �lozó�ai álláspontjának megfelel®en mindig az észlel® szubjektum
álláspontján keresztül elemzi és magyarázza.

Florenszkij végezetül elismert matematikus és mérnök��zikus. Mate-
matikai szempontból tehát következtetései és bizonyításai mindig a szigorú
formális logika mentén haladnak még akkor is, amikor teológiai, �lozó�ai,
m¶vészet- vagy esztétikaelméleti gondolatokat fogalmaz meg. Legfeljebb
ilyen esetben a formális logika nem explicite a felszínen, hanem implicite,
az érvelés struktúrájában van jelen, de sokszor nyúl explicit matematikai
utalásokhoz, levezetésekhez is, mint például az Igazság oszlopa és talapzatá-
ban. Fizikai tudományokban Florenszkij a kor m¶velt, olvasott kutatója �
írásaiban mindig a végletekig aprólékos �, szemléletmódjában hivatkozottan

11Természetesen a �valóság�, mint �lozó�ai fogalom igen szerteágazó és sokféleképpen
értelmezett. Ebben a szövegben az aktuális �beszél®� szemszögéb®l értelmezett jelenté-
sét használom, tehát abban az értelemben, hogy miképpen és mit értelmez valóságosan
létez®nek az, akinek a gondolatait elemzem.
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is Ernst Mach követ®je. Ebben a tekintetben a fent kifejtett szubjektumon
keresztüli világmegértés módszertanát követi.

Mindeközben azonban nem szabad szem el®l tévesztenünk azt a tényt
sem, hogy a századforduló Oroszországában igen széles érdekl®dés kisérte az
okkult, spiritualista tanokat [Ros2004, Carl2004], és Florenszkij munkáiban
(nem csak a vallásos m¶vekben) igen gyakran jelennek meg ezek az elemek:

Azokat a teológiai értekezéseket, amelyeket [Florenszkij] 1917 és 1923
között írt, át meg áthatják az okkult elemek, beleértve a vér misztiku-
mát is. [Ros2004, p. 41.]

Florenszkij m¶vei így egy speciális szintézist hoznak létre: szövegei egy-
idej¶leg értelmezhet®ek modern tudományos igénnyel felépített világleírás-
ként; és ugyanakkor a világot tapasztaló és azt megél® meg�gyel® világ-
megértésének folyamataként is � amelynek természetszer¶leg része a vallási,
misztikus tapasztalat is. Florenszkij tehát egyszerre kapcsolódik be a mo-
dern tudományos gondolkodási diszciplínába, amely mindent természettu-
dományos okokkal kíván magyarázni, és ugyanakkor követi a századforduló
szellemi irányzatait is, amely az irodalmi szimbolizmustól a spiritualizmusig
igen széles kört ölel fel. És mindezeket nem csak párhuzamosan, de egymás-
sal összhangban teszi. Talán éppen ez az a momentum munkáiban, ami oly
nehézzé teszi a teljes értelmezést, és ami miatt olyan könnyen elsiklanak a
kutatók az egyik vagy másik olvasat felett.
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Jelen kutatás szempontjából alapvet® fontosságú, hogy összegy¶jtsem és
elemzésnek vessem alá az általam vizsgált id®szakban, a XIX�XX. század for-
dulóján illetve az azt közvetlenül megel®z® id®szakban a természettudomány
változásának néhány kulcsmomentumát, illetve azt, hogy milyen hatások jel-
lemzik azt a változást, ami ennek a korszaknak a sajátja. Természetesen
a korszak sokszín¶ változásaiból azokat emelem ki, és azokkal foglalkozom,
melyek a dolgozat szempontjából relevánsak � természetszer¶leg sok más
pontról is lehetne itt beszélni. A disszertáció szempontjából ez a tudomány-
történeti háttér adja az értelmezés alapját és egyben a célját is: szeretnék
a történelmi tények értelmezésében egy lehetséges új szempontot felmutatni,
illetve rámutatni arra, miképpen épült be a kor társadalmi önképébe ez a
változás, és miképpen befolyásolták kölcsönösen egymást.

Tudománytörténetileg alapvet®en a �zikai világkép változásai állnak majd
gondolatmenetem középpontjában, továbbá a kapcsolódó tudományterüle-
tek, úgy is mint a matematika, a pszichológia és a �lozó�a. Nem célom
részletes tudománytörténeti elemzést írni a korszakról, így csak jelölöm az
általam vizsgált korszak különböz® tudományterületekre jellemz® határait.
A természettudományokban ez a korszak a Bolyai�Lobacsevszkij féle nem-
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euklideszi geometriákkal kezd®dik, és az einsteini �zika kialakulásáig tart. A
humaniórákban ez a századfordulóként jelzett korszak, amit a m¶vészetekben
például az �izmusok� korszakának is szokás nevezni, az impresszionizmustól
kezd®d®en a XX. század '30-as, '40-es évekig bezárólag. Filozó�ai szempont-
ból, a kérdés speci�kuma miatt a machi pozitivizmus és a fenomenológia
történeti keretében fogom értelmezni az eredményeket.

2.1. A tér- és id®szemlélet központi szerepe

A kijelölt tudománytörténeti korszak kétségkívül forradalmi változásokat ho-
zott, melyek közül a tér szerkezetének kérdése egyszerre kiindulópontja ezen
változásoknak, és játszik ugyanakkor központi szerepet is. Ez a kérdés a
kés®bbiekben kiegészül az id®felfogás problémájával is. A matematika- és �-
lozó�atörténet szempontjából az euklideszi geometriát meghaladó Bolyai Já-
nos, Nyikoláj Lobacsevszkij és Carl Friedrich Gauss munkásságát kell kiemel-
nünk. Az ® munkásságuk dönti meg az addig megkérd®jelezhetetlen tudást
a világ térszerkezetér®l, amennyiben felvetik az addig több, mint kétezer éve
létez® világleírásnak lehetséges alternatíváját [Taná2005, Boly1832]. Majd
ezeket követik Bernhard Riemann és Sophus Lie munkái is. Az új geomet-
riák matematikai lehetségessége vezet el a �zika és a geometria kapcsolatának
új értelmezéséhez, ahogy erre már Ny. Lobacsevszkij rámutat [Boly1832, 29.
old.], és ahogy ezt kés®bb Henry Poincaré több m¶vében is kimerít® részletes-
séggel elemzi. Megmutatja azt, hogy a geometriák szabadon választhatóak,
és hogy a �zikai valóság leírása csak oly módon lehetséges, hogy el®re kivá-
lasztjuk a geometriát, azaz a leírás mindig függ® viszonyban van a választott
geometriával [Poin1902, pp. 50�52.].

A modern �zika kialakulásában is a tér elmélete adja az értelmezési ala-
pot: James Clerk Maxwell elektromágnesesség elméletét térelméletnek is te-
kinthetjük. Ahogyan az einsteini relativitáselmélet térelméleti problémáit
tudományos formába önt® Hermann Minkowski Raum und Zeit-ja1 is egy-
értelm¶en a tér (és az id®) kérdéseivel foglalkozik [Min1909]. Ezek az új
tudományos kutatási eredmények a tér szerkezetének olyan alapvet® eddig
biztosnak hitt tulajdonságait is megingatják, mint például a tér dimenzió-
száma. H. Poincaré veti fel A tér és három dimenziója cím¶ könyvfejezeté-
ben, hogy a tér három dimenziója csupán egy konvenció, továbbá hogy tu-
dományosan vagy empirikusan nem alátámasztható [Poin1905, pp. 85�117.].

1Florenszkij már Az igazság oszlopa és talapzatá-ban, 1914-ban hivatkozik Minkowski
m¶vére � ahogy erre már 1915-ben Vetuhov rámutat [Vet1915, pp. 35-37.], illetve Palágyi
Menyhért Raum und Zeit-jára. (Palágyi Menyhért tér- és id®elméletér®l Nagy Edit írt
kimerít® elemzést [Nagy2003].)
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A plusz dimenzió ideája már önmagában is elvezet a világegyetem egészének
térszerkezeti kérdéséhez. Err®l tanúskodik például J. C. Fr. Zöllner munkás-
sága, aki ugyancsak felveti a világegyetem lehetséges szférikus szerkezetének
megoldását [Szék1990, p. 9]. Ugyancsak ide sorolható a speciális relativitás-
elmélet azon mozzanata is, amely kijelenti az id®r®l, hogy az nem más, mint
a tér negyedik dimenziója.2

A tér �zikai�tudományos kutatása mellett az 1880�1910-es években vált
egyre népszer¶bbé a pszichológia új tudományának és az okkultizmus kérdé-
sének természettudományos megközelítése [Gyim2008], amely során például
J. C. Fr. Zöllner német �zikus és csillagász szintén négydimenziósnak véli
a teret, és értelmezi azt spiritista megközelítésben [Szék1990, p. 9]. A kér-
déssel foglalkozó természettudósok az okkultista szeánszok során elt¶n® és
újra megjelen® tárgyak, a falon áthaladni képes emberek, illetve a szellemek
világának magyarázatát vélték felfedezni ebben az új, lehetséges megvilágí-
tásban [Kins2002]. Ugyancsak hasonló gondolat teszi lehet®vé H.G. Wells
science��ction m¶vében az id®utazást, amely szerint az id® nem más, mint
a tér negyedik dimenziója, tehát ugyanúgy szabadon mozoghatunk benne
egy megfelel® szerkezet (id®gép) segítségével [Wells1895]. Florenszkij korá-
ban ezzel a kérdéssel, azaz a negyedik dimenzió pszichológiai, �zikain túli
és okkult értelmezésével, Oroszországban a misztikus Pjotr Uszpenszkij fog-
lalkozott, akinek az 1910-es Negyedik dimenzió cím¶ könyvét Florenszkij is
idézi [Flor1915, p. 8.]. P. Uszpenszkij kés®bb a könyvet átdolgozta, és egy
nagyobb munkájának egyik fejezeteként jelentette meg [UspP1930], sokban
építkezve Charles H. Hinton gondolataira a négydimenziós tér matematikájá-
ról3 [Hint1904], illetve az ezzel kapcsolatos elmélkedéseire [Hint1888]. Négy-
dimenziós világának matematikáját C. Hinton történelmileg a nem-eukledeszi
geometriához, azaz Bólyai J. és Ny. Lobacsevszkij munkájához köti [Hint1904,
pp. 41�60], és m¶vei ebben az id®ben igen nagy népszer¶ségnek örvendtek
Oroszországban. Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik még a röntgensugarak
felfedezése is 1895-ben, amely a tárgyak eddig láthatatlan bels® szerkezetét
volt képes feltárni [Bow2008, pp. 60�61.]. Természetszer¶, hogy a fenti gon-
dolatok és felfedezések nem csak a kor �lozófus vagy okkultista gondolkodóit,
hanem a m¶vészeket4 is foglalkoztatták.

Szintén a tér vizsgálatával foglalkozik tulajdonképpen a XIX. század végi

2A tér�zika kialakulásáról a XX. század elején lásd b®vebben V. Vizgin monográ�áját
[Viz1985].

3C. Hinton könyvét P. Uszpenszkij fordította le és jelentette meg Oroszországban 1915-
ben.

4A tér és az id® összekapcsolódásának problematikájával a m¶vészetekben Han Anna
cikke foglalkozik [Han2004].
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�zikának az az ága, amely a mozdulatlan étert5, mint a fény hordozóját tette
kutatása tárgyává. Ezek az étervizsgálatok, pontosabban annak a vizsgálata,
hogy a mozdulatlan éter-óceánhoz képest milyen a Föld mozgása, alapozzák
meg a kés®bbi speciális relativitáselméletet, azaz tulajdonképpen a modern
�zikát. Az Albert A. Michelson [Mich1881] által el®ször egyedül, majd Ed-
ward W. Morley-val közösen [MiMo1886] végzett kísérletek negatív eredmé-
nyére6 alapozva dolgozza ki elméletét Hendrik Lorentz, majd 1905-ben Al-
bert Einstein is. A. Einstein explicite hivatkozik a sikertelen éterkísérletekre,
amelyekb®l következik a relativitás elve7:

Beispiele ähnlicher Art, sowie die miÿlungenen Versuche, eine Bewe-

gung der Erde relativ zum �Lichtmedium� zu konstatieren8, führen zu
der Vermutung, daÿ dem Begri�e der absoluten Ruhe nicht nur in der
Mechanik, sondern auch in der Elektrodynamik keine Eigenschaften
der Erscheinungen entsprechen, sondern daÿ vielmehr für alle Koordi-
natensysteme, für welche die mechanischen Gleichungen gelten, auch
die gleichen elektrodynamischen und optischen Gesetze gelten, wie dies
für die Gröÿen erster Ordnung bereits erwiesen ist. Wir wollen diese
Vermutung (deren Inhalt im folgenden �Prinzip der Relativität� ge-
nannt werden wird) zur Voraussetzung erheben und auÿerdem die mit
ihm nur scheinbar unverträgliche Voraussetzung einführen, daÿ sich
das Licht im leeren Raume stets mit einer bestimmten, vom Bewe-
gungszustande des emittierenden Körpers unabhängigen Geschwindig-
keit V fortp�anze.9 [Ein1905a, pp. 891�892]

5Érdekes kiemelni, hogy C. Hinton az éterhipotézist is beemeli a négydimenziós világ-
leírásába: e szerint az éter egy tökéletesen sík felület a négydimenziós térben, amelyen a
háromdimenziós testek súrlódásmentesen siklanak [Hint1888, pp. 57�61.]

6A részletes kifejtést lásd a jelen disszertáció 3.1.3. fejezetében.
7Tudománytörténészek megkérd®jelezik (például [Coll2005, p. 29�30.], [Stal1998]),

hogy A. Einstein ismerte volna a Michelson�Morley kísérletet részleteiben, de mint az
idézetb®l egyértelm¶en látszik legalábbis nagy vonalakban ismert kellett legyen a számára
a kísérlet eredménytelensége.

8Kiemelés t®lem � Z.B.
9A fentiekhez hasonl�o p�eld�ak, csak�ugy, mint azok a sikertelen k��s�erletek, amik nem

tudt�ak kimutatni a F�old relat��v mozg�as�at a f�eny k�ozeg�ehez [t.i. �eterhez � Z.B.] k�epest
[kiemel�es t�olem � Z.B.], ahhoz a sejt�eshez vezetnek, hogy a mechanika �es az elektrodinamika
jelens�egeinek egyetlen tulajdons�aga sem feleltethet�o meg az abszol�ut nyugalom
fogalm�anak. Ink�abb v�elekedhet�unk �ugy, hogy mindazon koordin�atarendszerek sz�am�ara,
melyekben a mechanika t�orv�enyei �erv�enyesek, pont ugyanazok az elektrodinamikai �es
optikai t�orv�enyek lesznek �erv�enyesek, mint ahogy ez az els�orend�u k�ozel��t�esek eset�en m�ar
bizony��t�ast nyert. Ezt a sejt�est (melyet mostant�ol kezdve a ½relativit�as elv�e�-nek fogunk
h��vni) el�ofelt�etelnek tessz�uk meg, �es bevezet�unk egy m�asikat, az el�oz�ovel csak l�atsz�olagosan
ellentmond�asos elvet is, miszerint a f�eny az �ures t�erben, f�uggetlen�ul az �ot kibocs�at�o test
sebess�eg�et�ol, konstans, V [mai jel�ol�essel c � Z.B.] sebess�eggel terjed.
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Két évvel kés®bbi �visszaemlékezéseiben� már név szerint is hivatkozik az
eredménytelen kísérletre:

Aber das negative Resultat des Experimentes von Michelson und Mor-
ley [ . . . ] 10 [Ein1907, p. 412]

Napjainkban számos �zikus a tér�zika központi szerepét hangsúlyozza a
�zika egészében [Wein2005]. Ebben tulajdonképpen annak a Florenszkij által
is megfogalmazott állításnak a visszhangját ismerhetjük fel, amelyben kije-
lenti, hogy a tér kérdése a m¶vészetek, s®t a világfelfogás els®dleges kérdése:

[ . . . ] a m¶vészetekben az egyik legfontosabb alapkérdés a tér kérdése,
és, hovatovább, a világ megértésében is minden esetben.11 [Flor1919a,
p. 188]

A pozitivista természettudomány képvisel® Ernst Mach [Mach1885], il-
letve kés®bb H. Poincaré [Poin1902, pp. 53�58.] munkái behatóan foglalkoz-
nak a tér és az id® empirikus vizsgálatával. Az ® kutatási tapasztalataikra
alapozza kés®bb Florenszkij a VHUTEMASz-ban tartott el®adásait Elemzés
a tér és az id® szerepér®l a képz®m¶vészetben címmel [Flor1925a], melyekben
ezeket az eredményeket b®víti ki, és elemzi mélyreható módon.

Az id® kérdése, mint azt már jeleztem az einsteini relativitáselméletben
csakúgy, mint a pozitivista természettudományos vizsgálatokban központi
szerepet kap. De ugyancsak az id® kérdésének ez a természet�lozó�ai as-
pektusa kezdi el foglalkoztatni a századforduló egyes m¶vészeit, így jelenik
meg a visszafelé folyó id® problémája Lewis Carroll Alice Tükörországban
Tükörországának kifordított álomvilágában, ahol az id®t a �visszafelé haladó
élet�[Carr1871, p. 30] jellemzi. Hasonlóan visszafelé folyik majd Florensz-
kijnél is az id® az általa elemzett imaginárius-, túloldali-, fénysebességnél
gyorsabban mozgó-, álom világban, ahogy ezt a m¶veit elemz® részben be
fogom mutatni.

A m¶vészetekben általában, és különösen a festészetben a XIX. század
végén kerül különös érdekl®dés középpontjába a mozgás ábrázolhatóságának
kérdése (pl. E. Manet: A longchamp-i verseny. 1872.), ami azután a XX. szá-
zad elejének kubo�futurista12 mozgalmában teljesedik ki. (pl.: M. Duchamp:

10De a Michelson�Morley kísérlet negatív eredménye [ . . . ]
11[ . . . ] âîïðîñ î ïðîñòðàíñòâå åñòü îäèí èç ïåðâîîñíîâíûõ â èñêóññòâå è, ñêàæó

áîëåå, � â ìèðîïîíèìàíèè âîîáùå.
12A századforduló m¶vészeti irányzatai, az izmusok igen sok irányba szerteágaznak, és

nagy nehézséget okoz az egyes m¶vészeknek, s®t azok egyes korszakának besorolása. Így
Nyugat-Európában a m¶vészettörténet általában külön kezeli a futurizmust a kubizmus-
tól, míg az orosz szakirodalom, mivel az irányzat m¶vészei leginkább mind a kett®be
besorolhatók, a kubo�futurizmus jelz®t használja.
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A lépcs®n lemen® akt. 1912.; G. Balla: Kutya pórázon. 1912.; N. Goncsa-
rova: Biciklista. 1913.; N. Goncsarova: Repül®gép a vonat felett. 1913.) A
kubizmus értelmezésének kapcsolatát a modern �zika térszerkezeti vizsgáló-
dásaival, illetve a negyedik dimenzió értékel® alkalmazását Linda Dalrymple
Henreson elemzi a modern szakirodalomban [Dalr2005], továbbá D. Szarab-
jánov és N. Avtonomova elemzi munkájukban V. Kandinszkijr®l [Sza1994,
p. 42.]. A korabeli szakirodalomból Szergej Makovszkij nevét kell kiemelnem,
aki számos cikkében elemzi a kubizmus és más m¶vészeti irányzatok kapcso-
latát a négydimenziós tér�id®felfogással, illetve a geometria és �zika legújabb
fejleményeivel [Mak1913, Mak1922a, Mak1922c]. Sz. Makovszkij, bár közel
sem elfogadó hozzáállással, kiemeli a kortárs m¶vészet különös kapcsolatát
a geometriai ábrázolással: �[a] kubista�futurista fest® ugyancsak használja a
geometriát, a tárgyak felbontását mértani testekre és síkokra�13 [Mak1913].
Sz. Makovszkij ugyancsak rámutat, hogy a modern m¶vészetek által olyan
gyakran használt �negyedik dimenzió� a kor tudományának tér�id® egységé-
b®l származik (populáris megjelenésében a korabeli tudományos fantasztikus
irodalmat, H. G. Wells: The Time Machine elbeszélését [Wells1895] idézi),
és amely a tárgyak többidej¶ségének statikus bemutatását teszi lehet®vé14,
példaként Pablo Picasso m¶vészetére, a Heged¶ cím¶ festményre utalva.

Bizonyítandó, hogy a modern m¶vészet, és kifejezetten a kubizmus a geo-
metriai tér értelmezésének változásaira épül Sz. Makovszkij Albert Gleizes
és Jean Metzinger kubista kiáltványából idéz (amely 1912-ben jelent meg
franciául [Gleiz1912], és már a következ® évben lefordították angol és orosz
nyelvre [Gleiz1913]):

If we wished to tie the space of the painters to geometry, we should
have to refer it to the non-Euclidean mathematicians; we should have
to study, at some length, certain of Riemann's theorems. [Gleiz2000,
pp. 6�7]

Szintén a térbeli geometria kérdéseinek alapvet® hatásairól, a tér szerkeze-
tének m¶vészi ábrázolhatóságáról, és a perspektíva sajátos értelmezésér®l
értekezik Hevesi Iván [Heve1922], és ezt a kérdést veti fel Kassák Lajos és
Pán Imre is, amikor a kubizmus alapjait tárja fel:

A kubista kép [ . . . ] olyan módszerekkel dolgozik, mint a kor tudomá-
nya: nem annak a térnek az ábrázolására törekszik, amelyet a sze-
münk lát, hanem arra, amelyet a m¶vészet és a tudomány felfedezett.
[Kass1956, p. 84]

13Õóäîæíèê�ôóòóðèñò òîæå ïîëüçóåòñÿ ãåîìåòðèåé, ðàçëîæåíèåì ïðåäìåòîâ íà
îáúåìû è ïëîñêîñòè [ . . . ]

14Ugyanúgy, amiképpen az ikonok többidej¶ ábrázolásmódja is ellentmond az euklideszi
perspektívafelfogás egyidej¶ségének, és egységesen kezeli a teret és az id®t � Z.B.
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Hasonlóképp Sz. Makovszkij gondolataihoz Florenszkij az idealizmusról
szóló cikkében ugyancsak a �atal Pablo Picasso m¶vei esetében mutat rá
arra, hogy a kubista m¶vész munkái a világ négydimenziósként való értel-
mezésével fogadhatók be a maguk teljességében. Ki kell emelnem, hogy Flo-
renszkij számára egy ilyen példa nemcsak a kérdés kulturális beágyazottsá-
gára utal, hanem a festészet mint primér tapasztalat, azaz a világlátás machi
értelemben vett természettudományos konstruáló tényez®je jelenik meg. Pár-
huzamba állítja mindezzel a platóni ideaelmélet barlangját, ahol az ideák a
tér plusz mélységét adják, azaz ugyancsak négydimenziós világképet feltéte-
lez [Flor1915, pp. 41�42.].

Az irodalomtudományban Mihail Bahtyin a térszemlélet, s®t, a térid®-
szemlélet kérdésével foglalkozik amikor megalkotja a kronotoposz fogalmát.
Mi több, a kérdést explicite a modern �zika és kozmológia eredményeihez
köti:

Az irodalom által m¶vészileg már meghódított tér- és id®beli viszo-
nyok lényegi összefüggéseit mi kronotoposznak fogjuk nevezni (ami szó
szerinti fordításban �térid®t� jelent). E terminus a matematizált termé-
szettudományban használatos, és az einsteini relativitáselmélet alap-
ján került sor bevezetésére és megalapozására. [ . . . ] a mi szempon-
tunkból az a lényeges, hogy e terminus egyértelm¶en kifejezi a tér és
az id® (vagyis a tér negyedik dimenziójaként felfogott id®) egymástól
való elszakíthatatlanságát.15 [Bah1938, pp. 234�235.]

2.2. A �fenomenológiai� szemléletmód hatásai

a természettudományra

A XIX. század tudományos változásai magának a tudomány tárgyának és a
kutatás módszerének változását is jelentette bizonyos értelemben. A mecha-
nisztikus világkép, amely azt állította, hogy minden kiszámítható és megmér-
het®, megkérd®jelez®d®tt, amikor a machi pozitivizmus az emberi érzékelés
kérdéseit vonja be a vizsgálatba. A korábbi tudomány mérésközpontúsá-
gát felváltja annak a kívánalma, hogy a meg�gyel® szubjektum érzékelésein
keresztül írják le a világot, megkérd®jelezve a puszta mérések tudományos

15Ñóùåñòâåííóþ âçàèìîñâÿçü âðåìåííûõ è ïðîñòðàíñòâåííûõ îòíîøåíèé, õóäîæå-
ñòâåííî îñâîåííûõ â ëèòåðàòóðå, ìû áóäåì íàçûâàòü õðîíîòîïîì, (÷òî çíà÷èò â äî-
ñëîâíîì ïåðåâîäå � ¾âðåìåïðîñòðàíñòâî¿). Òåðìèí ýòîò óïîòðåáëÿåòñÿ â ìàòåìàòè-
÷åñêîì åñòåñòâîçíàíèè è áûë ââåäåí è îáîñíîâàí íà ïî÷âå òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè
(Ýéíøòåéíà). [ . . . ] íàì âàæíî âûðàæåíèå â íåì íåðàçðûâíîñòè ïðîñòðàíñòâà è âðå-
ìåíè (âðåìÿ êàê ÷åòâåðòîå èçìåðåíèå ïðîñòðàíñòâà).
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jogosultságát és objektivitását. Tulajdonképpen már Johann Wolfgang von
Goethe az, aki színtani vizsgálatai során szakít a korábbi, az uralkodó new-
toni megközelítési módszerekkel, és vizsgálatának középpontjába az érzéke-
lést állítja [Goe1810, Zemp2001]. Bár a fenomenológia alapvet®en �lozó�ai
diszciplína, ennek a természettudományos megközelítésnek jelölésére, amely
az objektív létez®k érzékelésére, azaz a dolgok fenoménjára épül, szintén ezt a
kifejezést fogom használni, idéz®jellel megkülönböztetve � Zemplén Gábortól
átvéve a kifejezést [Zemp2001, p. 52.].

A század végén Ernst Mach pozitivista kutatásai, pszicho�zikai vizsgá-
latai magával az érzékelés problémájával foglalkoznak [Mach1885]. Termé-
szetleírását a mérés nélküli, tiszta tapasztalatra alapozza, ahol az érzékelés
folyamata és az érzet együttese adja a világ objektív leírását. Ezen mód-
szer konkrét hatásait A. Einstein relativitáselméletében is tetten érhetjük.
E. Mach a századforduló orosz tudományos életében is elismert szerz®, Az
érzetek elemzése 1907-ben jelenik meg oroszul [Nyíri1980, p. 99]. Florenszkij
munkásságára tett hatását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy H. Poincaré
mellett rá hivatkozik a leggyakrabban. Mindenképpen ki kell emelnem, hogy
E. Mach módszertana szorosan kapcsolódik a gyermeki érzékeléshez és világ-
képhez [Nyíri1980, pp. 87�88, p. 96] � amely megközelítésmód Florenszkij
esetében is igen fontos lesz, mint ahogy erre a kés®bbiekben rámutatok. To-
vábbá, mivel a meg�gyelt jelenségek alapvet®en függnek a szemlél®t®l, így
a módszertan kapcsolódik a kor impresszionista festményeinek élménybenyo-
másához is, ahogyan Nyíri Kristóf elemzésében ezt kiemeli [Nyíri1980, p. 88,
p. 96].

Elismert Florenszkij kutatók, mint például Natalia Bonyeckaja [Bon2003]
illetve Oleg Pogorelov és Miroszláva Karpenko [Pog2008] külön tanulmányt
szentelnek J. W. Goethe Florenszkijre gyakorolt hatásának, és Florenszkij
munkásságában tetten érhet® goethei tudományos módszernek. Florenszkij
m¶veiben ezzel a módszerrel találkozhatunk többek között például Az égi
jelek (Gondolatok a színek szimbolikájáról) cím¶ írásában [Flor1922c], ahol
a hajnali és naplemente közeli fényjelenségek empirikus vizsgálatából a vi-
lág szerkezetér®l von le következtetéseket � egyszerre követve a goethei- és
a görög természet�lozó�a hagyományát. Mindez egyáltalán nem meglep®,
ha az 1920-as években írt visszaemlékezéseit olvassuk, ahol gyermekkorától
kezd®d® érdekl®déseit, tanulmányait elemzi retrospektív módon:

Mivel a szimbólumok nem elrejtik a titkot, hanem feltárják azt a ma-
guk valójában, úgy, mint titkot. A szép testet a ruha nem eltakarja,
hanem megmutatja [ . . . ] Fordítva is: a szemérmetlenül lecsupaszított
test rejtve marad a megismerést®l16 [ . . . ] És ma, amikor visszate-

16A fenti formulában, amint a ruha megmutat, a ruhanélküliség pedig elrejt Az ikonosz-
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kintek, már értem, hogy gyermekkoromban, szinte attól a pillanattól
kezdve, hogy megtanultam olvasni, miért volt a kezemben �Goethe és
Goethe vég nélkül� [ . . . ] Az, aminek megértését úgy vágytam a goethei
�®sjelenség� volt, de minden bizonnyal még ontologikusabb tömörség-
ben a platóni értelemben. Ez volt az Urphaenomenon.17 [Flor1926a,
p. 353.]

Lényeges megemlítenem, hogy egyértelm¶ kapcsolat látható a goethei Ur-
phänomenon (Florenszkij szóhasználatában ïåðâîÿâëåíèå) valamint az ikon-
elméletben megjelen® ®skép (ïåðâîîáðàç) fogalmak között. Eme kapcsolat
feltárása és kifejtése azonban messze túlmutat a disszertáció keretein, és to-
vábbi kutatásokat igényel.

2.3. A matematikai természetleírás ontológiai

szerepe

Az ókori görög �lozó�a alapvet®en a jelenség mögött megbúvó jelentést ke-
reste. Ennek a gondolatnak különleges pontja volt az, amikor a természeti
jelenségeket összekötötték a matematikai fogalmakkal. A matematika volt
az, ami az örökké változó világ megismerésében a változatlan elemet nyúj-
totta a jelenségek megértésében. Az égitestek mozgását például le tudták
írni a geometria segítségével, a zenei hangok (húrok hosszának) �arányát� az
arányszámítás segítségével. Ett®l kezdve szolgált a matematika a természet
leírására. De ett®l kezdve okoz problémát is a kett® kapcsolata, miszerint a
matematika csupán csak leírása a természetnek, vagy a természet m¶ködésé-
nek alapvet® része lenne. A pitagoraszi természet�lozó�a (és vallás) a mate-
matika ontológiai szerepére épült, és ezt a gondolati irányt folytatta Platón is
természet�lozó�ai dialógusaiban mint például a Timaiosz -ban [Plat1984d].
Értelemszer¶en Florenszkij, mit kora egyik legismertebb Platón interpretá-
tora ([Neth2000]) is közel áll �lozó�ailag ehhez az értelmezéshez.18

táz ikon funkcióját láthatjuk, ahogyan azt a 3.3.3. részben kifejtem.
17Èáî òàéíà ìèðà ñèìâîëàìè íå çàêðûâàåòñÿ, à èìåííî ðàñêðûâàåòñÿ â ñâîåé ïîä-

ëèííîé ñóùíîñòè, ò.å. êàê òàéíà. Ïðåêðàñíîå òåëî îäåæäàìè íå ñîêðûâàåòñÿ, íî
ðàñêðûâàåòñÿ [ . . . ] Íàïðîòèâ, òåëî áåññòûäíî îáíàæåííîå � çàêðûòî ïîçíàíèþ [ . . . ]
È âîò òåïåðü, îãëÿäûâàÿñü âñïÿòü, ÿ ïîíèìàþ, ïî÷åìó ñ äåòñòâà, ñ òåõ ïîð ïî÷òè, êàê
íàó÷èëñÿ ÿ ÷èòàòü, ó ìåíÿ áûë â ðóêàõ ¾Ã¼òå è Ã¼òå áåç êîíöà¿ [ . . . ] À òî, ê ÷åìó ÿ
ñòðåìèëñÿ, � áûëî ã¼òåâñêèì ïåðâîÿâëåíèåì, íî, âåðîÿòíî, â åùå áîëåå îíòîëîãè÷å-
ñêîé ïëîòíîñòè, ïî Ïëàòîíó. Ýòî áûë Urphaenomenon.

18Florenszkij nem csak kutatta Platónt, de sokmindenben követte is. Érdemes megem-
líteni, hogy Az ikonosztáz els® verziója a platóni párbeszédek formájában íródott, vagy
azt, hogy börtönben ülve egy saját Állam m¶vet ír, amiben egy elképzelt leend® állam-
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Az újkori tudományban, bár egyes szerz®knél meg�gyelhet® a platóni ha-
gyomány is (például Johannes Kepler képleteiben foglalt �égi harmóniái�),
f®leg Galileo Galileit®l kezdve a matematika a természet minél pontosabb
leírását szolgáló segédeszköz lesz. Természetesen ez is a platóni hagyomány-
ból származik: hiszen a matematika pont ezen hagyományra alapozva tudja
betölteni azt a szerepét, hogy a természetleírás nyelve legyen (G. Galilei)
[Huss1998, pp. 41�85.]. De id®vel ez a hagyomány megkopik, és Isaac New-
ton már határozottan instrumentalista szemszögb®l tekint rá. Így az újkori
természetleírásban a matematika, mint alapvet® és kizárólagos nyelv, a ki-
számíthatóság eszköze lesz. A XX. századra ez az eszköz olyannyira kizáró-
lagossá válik más leírási módokkal szemben, hogy sokszor a tudományosság
alapvet® kritériumának tekintik [Szék1990, p. 211].

A XX. század modern természetleírásában a matematika ismételten új
szerepet kap az eddigi központi leíró szerepe mellé. Gyakran el®fordul, hogy
az eddigi ismeretek matematikai formulákba öntése és továbbgondolása ma-
tematikai szinten új várható eredményekre vezetett, melyeket kés®bb dönt®
kísérletekkel támasztottak alá, vagy vetettek el � az elméleti mechanikai mo-
dellt felváltja a tisztán matematikai modell [Kisz1967, pp. 110�111.]. Így
ezekben az esetekben a matematika már nem csak leíró, de elméleteket, léte-
zést megjósoló szerepet is szerez [Szék1996, pp. 197�198.]. Tehát a matema-
tika szerepe a világ megismerésében és a tudományos tények bizonyításában
egyaránt el®térbe kerül, azaz részben a platóni hagyományhoz bizonyos ér-
telemben visszatérve ismételten ontológiai státuszra tesz szert. Ahogy err®l
maga A. Einstein19 ír:

It is my conviction that pure mathematical construction enables us
to discover the concepts and the laws connecting them which give us
the key to the understanding of the phenomena of Nature. Experience
can of course guide us in our choice of serviceable mathematical con-
cepts; it cannot possibly be the source from which they are derived;
experience of course remains the sole criterion of the serviceability of a
mathematical construction for physics, but the truly creative principle
resides in mathematics. [Eins1934, p. 167.]

Miközben ezt az álláspontját szembeállítja a korábbi korok tudományával:
�all knowledge about reality begins with experience [Eins1934, p. 164.], vala-
mint �Newton [ . . . ] believed that the basic concepts and laws of his system
could be derived from experience� [Eins1934, p. 166.].

szerkezetet elemez legkülönfélébb szempontok alapján [Flor1933].
19A. Einstein természetesen nem tudomány�lozófus, de mint az általam itt elemzett

korszak úttör® tudósa, gondolatai és önre�exiója nagy fontossággal bírnak azon kérdésben,
hogy láthassuk a tudósok véleményét az adott kérdésr®l.
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Kronológiailag els® példaként talán James Clerk Maxwell az elektromág-
neses hullámokat egységes egyenletekbe foglaló eredményeit kell említenem.
Ezek egyfel®l megjósolták a fény és az elektromosság bizonyos tulajdonsá-
gait, másfel®l kiindulópontot jelentettek a XX. századi �zika fejl®désében �
az einsteini relativitáselmélet a maxwell-egyenletek invarianciáját írja el®.
A speciális, és kés®bb az általános relativitáselméletek ennek a matematikai
� jósló� tevékenységnek briliáns példái: gyakorlatilag mindennem¶ empirikus
tapasztalatot mell®zve, tisztán a matematikai absztrakcióra építkezve mon-
danak ki a világ szerkezetér®l és annak �zikai tulajdonságairól állításokat.
Az elmélet által megjósolt empirikus jelenségeket, mint például fényelhajlás
és vöröseltolódás, csak jóval kés®bb, s®t kezdetben igen kétséges módon, si-
kerül kísérletekkel alátámasztani. (A kérdésr®l kiváló feltáró munka született
Harry Collinstól és Trevor Pincht®l [Coll2005].)

A fentiekhez hasonlóan Paul Dirac az elektron matematikai leírása során
1929-ban olyan eredményre jut [Dir1929], amit úgy magyaráztak, hogy lé-
teznie kell egy azonos tömeg¶, de pozitív töltés¶ részecskének, ami az elekt-
ronnal minden más tulajdonságában azonos (vagy tükörszimmetrikus). A
pozitront végül 1932-ben Carl David Anderson fedezi fel kísérletileg. Ha-
sonlóképpen Wolfgang Pauli 1930-as matematikai jóslatát a neutrínóról csak
1956-ban követte empirikus meg�gyel® kísérlet.

Napjainkban a matematika ontológiai jóslatait igen széles körben alkal-
mazzák a tudományos életben. Kezdve azon modern kísérletekkel, ahol az
1960-as években el®re megjósolt Higgs-bozont keresik az európai CERN mun-
katársai az LHC-ben � a részecske létezése vagy nem létezése a széleskör¶en
elfogadott Standard Modell mai formájának létezését is befolyásolja. Foly-
tatva egészen a multiverzumok kétséges elméletéig [Bal2005], amely az Uni-
verzum �nomhangoltságára ad egyfajta választ; vagy akár mai �zika f® irány-
vonalához tartozó szuperhúr elméletéig gyakran fordul el®, hogy mindennem¶
empirikus tapasztalat, s®t, mi több, még csak remélhet® közeljöv®beli kéz-
zelfogható tapasztalat nélkül, tisztán a matematikai apparátus segítségével
fogalmaznak meg komplex �zikai elméleteket. Voltaképpen az egész modern
�zikát, a XX. század kezdete óta kíséri ez a jelenség:

Figyelembe véve, hogy a �zikai tér- és és id®képzetek most jelzett ra-
dikális átalakítása igen összetett matematikai konstrukciók, s nem ta-
pasztalati képzetek révén történt meg. a relativitáselmélet realista in-
terpretációiról � mint általában a XX. századi �zika más elméleteinek
esetében is � elmondható, hogy a matematika immáron az ontológia
meghatározó tényez®jévé vált [ . . . ] [Szék2003, p. 337.]

A XX. századi �zikának ez a változása persze felveti annak a kérdé-
sét, hogy a matematikának ilyen szereppel való felvértezése tudománynak
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tekinthet®-e egyáltalán. Kétségkívül azok a tudósok, akik ezt az irányt köve-
tik (és természetesen ez az irány a XX. századi �zikában semmiképpen sem
volt kizárólagos), azok a hagyományosnak tekinthet® �zika helyett meta�zi-
kát m¶veltek. Azaz megállapíthatjuk, hogy kialakult a XX. században egy
er®s gondolkodástörténeti vagy kulturális trend, amelyet els®sorban �zkusok
képviseltek, s amely az elméleti �zikai matematikai eszközeit re�exió nélkül
kivetítve a �zikai valóságra (�ontologizálva� a �zikában alkalmazott matema-
tikát) a tudomány határait átlépve meta�zikát m¶velt [Szék1996][Szék2007],
és mint ilyen alapvet®en problémás az értelmezés önkényessége és szubjekti-
vizmusa [Kisz1967, p. 111.].20

Az alapvet® �lozó�ai kérdés tehát az, hogy a matematikai egyenletek-
b®l a tiszta matematika által adott olyan megoldások (például a matema-
tikai invariánsok létezése), amik az empirikus adatokhoz képest új infor-
mációval szolgálnak, vajon visszavetíthet®ek-e a �zikai valóságra, és vajon
megtudhatunk-e általuk valamit a való világról. Nem meglep®, hogy egyes
tudósok a matematikának ezt az új ontológiai szerepét logikailag és mód-
szertanilag megkérd®jelezik, míg mások ezen �bizonyítások� segítségével úgy
vélik, hogy a világról �tudhatunk� meg többet [Luk1976, I. p. 42, I. p. 44,
I. p. 49�50].

Mint látható a matematikai megismerés ontológiai szerepét a századfor-
dulón szerezi meg újra, így tehát amikor Florenszkij hasonló eszközhöz nyúl
a természet�lozó�ájában, vagy akár a teológiai értekezéseiben, ebben a kor
egyik tudományos módszerét kell látnunk, és kizárólag emiatt okfejtése nem
min®síthet® spekulatívnak vagy tudománytalannak.21 A matematika bizo-
nyító és egyben ontológiai szerepét megtaláljuk Az igazság oszlopa és ta-
lapzatá-ban [Flor1914] vagy a A végtelen szimbólumairól [Flor1904a] m¶vei-
ben, ahol alapvet®en teológiai célokat szolgál (istenbizonyítékok), de alapvet®
fontosságú lesz a Képzetesek a geometriában [Flor1922a] m¶ben, mint világ-
szerkezet konstruáló módszer. Ugyanez a kapcsolat m¶ködteti, bár ebben
az esetben az ellenkez® irányban, azt az elemzését, ahol �zikai eszközökkel
konstruált matematikai számításokat végz® gépeket elemzi a Fizika a mate-
matika szolgálatában cím¶ cikkében [Flor1932].

20Mindeközben azonban le kell szögezzem, hogy a tudomány�lozó�a számára nyi-
tott kérdés a tudomány m¶velésének precíz de�niálása, azaz annak a kérdése, hogy
mit tekintsünk és mit ne a tudományos cselekedet részének � ahogyan arra Tho-
mas Kuhn, Paul Feyerabend, Barry Barnes, David Bloor és John Henry rámutattak
[Kuhn2002, Fey2002, Barn2002].

21Érdekes meg�gyelni azt a kett®séget mind Florenszkij, mind A. Einstein munkásságá-
ban, hogy a machi pozitivizmusra építkezve, amely a matematika instrumentalista hasz-
nálatát fogadta csak el, mindketten végül valójában a matematikai ontologizálás iránya
felé haladtak.
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3.1. Képzetesek a geometriában

3.1.1. Matematikai kérdések

A Képzetesek a geometriában cím¶ m¶vében Florenszkij (aki a m¶ els® ré-
szének megírásakor, 1902-ben a Moszkvai Egyetem matematika szakos hall-
gatója) egy matematikai�metodológiai feladatot állít maga elé. A képzetes1

1Képzetesnek, avagy imagináriusnak a
√
−1-hez hasonló számokat nevezzük, bel®lük

képezzük a komplex számokat, amik egy képzetes és egy valós részb®l állnak. A komp-
lex számok kivezetnek a számegyenesr®l, és csak egy kétdimenziós felületen ábrázolha-
tóak. Komplex függvényeknek olyan függvényeket hívunk, melyek változója és/vagy értéke
komplex. Azaz a komplex függvények ábrázolásának problematikája onnan ered, hogy míg
a valós függvények két egydimenziós mérték között teremtenek kapcsolatot, így könnyen
ábrázolhatóak egy kétdimenziós felületen; addig a komplex függvények két kétdimenziós
mértéket hoznak kapcsolatba, így természetes, leképezés nélküli ábrázolásukhoz négydi-
menziós felületre lenne szükség.
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illetve komplex függvények ábrázolásához keres megfelel® módszert. Termé-
szetesen ilyen ábrázolási mód már akkor is létezett, de Florenszkij részletesen
bemutatja, hogy az egy sor hiányossággal küszködik. A kiinduló problémát
meglátása szerint az jelenti, hogy a komplex fügvénytan ábrázolásai nehezen
érthet®k, fogadhatók be, nem szemléletesek. Florenszkij ebb®l kiindulva pró-
bál meg egy új, szemléletes módszert ajánlani traktátusában. Feladatát az
alábbiakban határozza meg:

[ . . . ] oly módon magyarázni a képzetes mértékeket, hogy mindeközben
ne lépjünk ki az analitikus geometria síkbeli ábrázolásának alapfelte-
véseib®l2 [Flor1922a, p. 5].

Mindezekb®l következ®en egy olyan megoldást keres tehát, amely kikü-
szöböli ezeket a hiányosságokat: megmutatja a függvény bels® kapcsolatait,
matematikailag folytonos felületet biztosít az ábrázoláshoz, melyen topológi-
ailag lehetségessé válik a folytonos függvények ábrázolása. Célja:

[K]iterjeszteni a geometria kétdimenziós ábráit oly módon, hogy a tér-
beli alakok rendszere magába foglalhassa a képzetes ábrákat3 is. [ . . . ]
megtalálni a térben azt a helyet, ahol a képzetes ábrázolások elhelyez-
het®ek4 [ . . . ] [Flor1922a, p. 10]

Miközben elkészíti a függvényábrázolásnak ezt a rendszerét, Florenszkij plusz
értelmezéssel b®víti a sík térkoncepcióját, mely szerint:

[ . . . ] [Ö]nmaga az ábrázoló felület, a sík lesz a komplex pontok hordo-
zójává.5 [Flor1922a, p. 5].

Szigorúan matematikai, koordinátageometriai elemzésében Florenszkij a
kétdimenziós felület tulajdonságát vizsgálja, konkrét levezetésében a három-
szög tulajdonságait vizsgálva, majd kimondva azt a tételt, hogy minden
síkidom felépíthet® háromszögekb®l, általánosítja megállapításait. Eközben
arra a matematikai következtetésre jut, hogy a háromszögnek minden eset-
ben két, tulajdonságaiban er®teljesen különböz® oldala van: hiszen a két
oldal ellentétes egymáshoz képest a terület tekintetében. Azaz minden egyes

2[ . . . ] èñòîëêîâàòü ìíèìûå âåëè÷èíû, íå âûõîäÿ ïðè ýòîì èç ïåðâîíà÷àëüíûõ ïî-
ñûëîê àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè íà ïëîñêîñòè.

3Kiemelés t®lem. Z.B.
4[Ð]àñøèðèòü îáëàñòü äâóõìåðíûõ îáðàçîâ ãåîìåòðèè òàê, ÷òîáû â ñèñòåìó ïðî-

ñòðàíñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé âîøëè è ìíèìûå îáðàçû. [ . . . ] íàéòè â ïðîñòðàíñòâå
ìåñòî äëÿ ìíèìûõ îáðàçîâ [ . . . ]

5[Ñ]àìàÿ ïëîñêîñòü äåëàåòñÿ íîñèòåëüíèöåé êîìïëåêñíûõ òî÷åê.
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kétdimenziós matematikai forma két oldallal bír, melyek területe egymás el-
lentéte (mínusz egyszerese).6 Hiszen miközben a síkbeli mozgások nem vál-
toztatják meg a háromszög területét, ha kilépünk a harmadik dimenzióba,
és térben megforgatjuk a háromszöget, akkor a területe el®ször csökken (a
projekcióban), majd a 0-át átlépve, mikor teljesen megfordítottuk negatív
lesz. Hasonlóan, ha különböz® oldalról nézzük a lapot, melyen a háromszö-
get ábrázoltuk, akkor a területek ugyancsak egymás ellentétei.

Ily módon, a sík terület minden egyes része az egyik oldalról tekintve

pozitív, a másikról negatív, és ezért a sík egészét az egyik oldalról po-

zitívként, a másikról pedig negatívként kell értelmeznünk.7 [Flor1922a,
p. 19]

Florenszkij �zikából is hoz példákat, hogy a hasonló kétoldali és területileg
inverz felület igen gyakran el®forduló természeti tény: térfelületek mágneses
vagy elektromos terekben, indukció matematikai megfogalmazásában, elekt-
rolízisben, termodinamikában vagy a Stokes tételben [Flor1922a, pp. 20�23].

Ebb®l az inverz területet bemutató elemzésb®l Florenszkij az egydimen-
ziós mértékre tér át, azaz a tér szerkezetének els®dleges struktúrájára tesz
megállapítást. Mivelhogy a felület visszája negatív méret¶, ebb®l az kö-
vetkezik, hogy az ott található hosszak, továbbá a pontok koordinátái (ha
mindezt koordinátarendszerben ábrázoljuk) � képzetesek. Ezt a tényt hasz-
nálja fel Florenszkij céljához, a képzetes függvények ábrázolásához a kétoldali
felületeken. A módszer lényege, ahogy Florenszkij írja, a következ®:

6Matematikailag az ABC háromszög területét, ahol A(x1, y1), B(x2, y2) és C(x3, y3) a
csúcsok koordinátapontjai által képzett mátrix determinánsa adja:

∆1 =

∣∣∣∣∣∣
x1 y1 1
x2 y2 1
x3 y3 1

∣∣∣∣∣∣
Viszont ennek a mátrixnak a képzése függ a háromszög csúcsai bejárásának irányától, azaz
ha ellenkez® irányba járjuk be, akkor a terület pont az ellenkez®je lesz:

∆2 =

∣∣∣∣∣∣
x1 y1 1
x3 y3 1
x2 y2 1

∣∣∣∣∣∣ = −

∣∣∣∣∣∣
x1 y1 1
x2 y2 1
x3 y3 1

∣∣∣∣∣∣
Mivel a háromszög egyik, és másik oldalához (túloldalához) ellentétes bejárási irány tar-
tozik, így a területe is ellentétes lesz (∆1 = −∆2): az egyik pozitív, míg a másik negatív
[Flor1922a, pp. 12�13.].

7Òàêèì îáðàçîì, âñÿêèé âûðåçîê ïëîñêîñòè ñ îäíîé ñòîðîíû ïîëîæèòåëåí, à ñ

äðóãîé � îòðèöàòåëåí, è ïîòîìó âñÿ ïëîñêîñòü ñ îäíîé ñòîðîíû ïîëîæèòåëüíà, à ñ

äðóãîé îòðèöàòåëüíà. [kiemelés az eredetiben � Z.B.]
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A képzetesek újszer¶ értelmezésének kulcsa a felület visszájának fel-
fedezésében rejlik, amelyhez a képzetes számok vannak rendelve.8

[Flor1922a, p. 25]

Módszere lényegi lépései � melyre a téma miatt nem térek ki b®vebben � az
ábrázoló felület mindkét oldalának kihasználása, ahol a pont nem pontszer¶
lesz, hanem a felületet részben vagy egészében átdöf® struktúra. Ezzel a
módszerrel képes lesz a folytonos komplex függvényeket folytonos módon
ábrázolni a kib®vített struktúrájú síkon.

A traktátus további részeiben a metódus gyakorlati alkalmazását elemzi.

3.1.2. A 9. fejezet

Természetesen a fentebb leírt munka kevéssé lenne érdekes, ha Florenszkij
az itt elért eredményeket nem használta volna fel a világszerkezet és egyéb
problémák leírásához közel 20 évvel kés®bb. 1922-ben az addig kiadatlan
kéziratát kib®vítette a 9. fejezettel, ahol a felület kétoldaliságát, és a túlol-
dal képzetességét felhasználva von le igen érdekes következtetéséket a világ
szerkezetér®l.9

Florenszkij a platóni�dantei harmadik világot � az empireum-ot, az ideák
világát, a t¶z�ég világát, a teológia túlvilágát, a Paradicsomot, amely elviek-
ben csak meta�zikailag vizsgálható bevonja a �zikai kozmológia vizsgálandó
tárgyai közé. Három korszak természet�lozó�ai gondolatát kapcsolja össze,
szintetizálja saját elméletében � az ókori arisztotelészi�ptolemaioszi világ-
felfogást, az erre épül® középkori dantei keresztény világszerkezetet10, és a
látszatra ezekkel szöges ellentétbe álló kortárs XX. század eleji relativitásel-
méletek �zikáját:

[ . . . ] a speciális és általános relativitáselmélet fényében újfent értelmet
nyer és megalapozásra kerül az az arisztotelészi�ptolemaioszi�dantei
világkép, mely leginkább az Isteni színjátékban kristályosodik ki vég-
leges formájában.11 [Flor1922a, p. 45]

8Íîâàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìíèìîñòåé çàêëþ÷àåòñÿ â îòêðûòèè îáîðîòíîé ñòîðîíû
ïëîñêîñòè è ïðèóðî÷åíèè ýòîé ñòîðîíå � îáëàñòè ìíèìûõ ÷èñåë.

9A könyv ezen részér®l fontos megjegyezni, hogy egyfelöl a �zikai háttere nincs részle-
tesen kidolgozva, így inkább utalásszer¶nek kell tekintenünk. Továbbá fontos kiemelni azt
is, hogy bár Florenszkij gondolatai igen érdekesek és termékenyek voltak, a kés®bbi �zika
egyértelm¶en és empirikusan megcáfolta feltételezéseit.

10A korszak kapcsolatáról a dantei hagyománnyal Szilárd Léna értekezik [Szil2002].
11[ . . . ] â ñâÿçè ñî ñïåöèàëüíûì è ñ îáùèì ïðèíöèïàìè îòíîñèòåëüíîñòè, ïî íîâî-

ìó îñâåùàåò è îáîñíîâûâàåò òî Àðèñòîòåëå�Ïòîëåìåå�Äàíòîâî ìèðîïðåäñòàâëåíèå,
êîòîðîå íàèáîëåå çàêîí÷åííî âûêðèñòàëëèçîâàíî â ¾Áîæåñòâåííîé Êîìåäèè¿.

30



Florenszkij rámutat arra, hogy a m¶ által leírt világ nem írható le az eukli-
deszi geometria segítségével, hanem csakis a modern elliptikus geometriával.
Mindez abból következik, hogy az Isteni színjáték világának térszerkezete
korlátos és önmagába záródó12. Ugyanúgy korlátos, mint a ptolemaioszi vi-
lágkép, hiszen ott a valós világot körbevev® égbolt után már az empireum
világa található. De ugyancsak ilyen az Einstein által leírt véges de határta-
lan világegyetem is az általános relativitáselmélet szerint. A fentiek közötti
kapcsolatot Florenszkij els®sorban a modern �zika matematikai formalizmu-
sára alapozva mutatja meg, ahol a modern �zika f®képp a XIX. század végi
új geometriákra (Bolyai J., Ny. Lobacsevszkij, B. Riemann) és a térszerkezeti
vizsgálódásokra (A. Möbius, F. Klein) alapozva olyan térelméletet épít fel,
amely, amint arra Florenszkij rámutat, matematikailag valójában azonos a
dantei világszerkezettel13:

Tehát az a felület, melyen Dante halad útja során olyan, hogy azon
egyenesen haladva és közben megfordulva ugyanabba a pontba érkezik
vissza egyenes állásban; fordulat nélkül pedig a test fordított állásban
érkezik vissza. Beláthatjuk, hogy ez a felület 1) mivel önmagába zá-
ródó egyeneseket tartalmaz Riemann felület, és 2) mivel a mozgások
közben megfordítja a derékszöget egyoldalú felület. Ez a két tulajdon-
ság elégséges ahhoz, hogy geometriailag precízen leírhassuk a dantei

teret az elliptikus geometriával.14 [Flor1922a, p. 47]

Ezzel a geometriai szerkezettel találkozhatunk a Möbius-szalag, vagy a Klein-
kancsó esetében is, miszerint ezek ugyancsak egyoldalú felületek, melyek
�megfordítják� a rajtuk haladó irányát, miközben az visszatér ugyanarra a
helyre. Florenszkij maga is utal Möbius és Klein munkáira [Flor1922a, p. 48,
5. végjegyzet]. Ki kell hangsúlyoznom, hogy a traktátus els® 8 fejezete is a
felület (topológiai) térszerkezetével foglalkozik, és ez az egyik fontos kapcsoló-
dási pont a 9. fejezet természet�lozó�ai értelmezéséhez. Hiszen, amiképpen
ezt a traktátusa els®, tisztán matematikai részében is már kiemeli, a m¶

12Ahogyan például két dimenzióban a gömb felülete nem végtelen, azaz matematikai
kifejezéssel korlátos, és ugyanakkor önmagába záródó.

13Dante Isteni színjáték -ának a nem-euklideszi geometriával való kapcsolatára mutat rá
Tóth Imre is [Tóth2000, pp. 274�278.]

14Çíà÷èò, ïîâåðõíîñòü, ïî êîòîðîé äâèãàåòñÿ Äàíò, òàêîâà, ÷òî ïðÿìàÿ íà íåé, ñ
îäíèì ïåðåâåðòîì íàïðàâëåíèÿ, äàåò âîçâðàò ê ïðåæíåé òî÷êå â ïðÿìîì ïîëîæåíèè;
à ïðÿìîëèíåéíîå äâèæåíèå áåç ïåðåâåðòà � âîçâðàùàåò òåëî ê ïðåæíåé òî÷êå ïå-
ðåâåðíóòûì. Î÷åâèäíî, ýòî � ïîâåðõíîñòü: 1) êàê ñîäåðæàùàÿ çàìêíóòûå ïðÿìûå,
åñòü ðèìàííîâñêàÿ ïëîñêîñòü, è 2) êàê ïåðåâîðà÷èâàþùàÿ ïðè äâèæåíèè ïî íåé ïåð-
ïåíäèêóëÿð, åñòü ïîâåðõíîñòü îäíîñòîðîííÿÿ. Ýòè äâà îáñòîÿòåëüñòâà äîñòàòî÷íû
äëÿ ãåîìåòðè÷åñêîãî îõàðàêòåðèçîâàíèÿ Äàíòîâà ïðîñòðàíñòâà, êàê ïîñòðîåííîãî

ïî òèïó ýëëèïòè÷åñêîé ãåîìåòðèè.
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alapvet®en a térszerkezeti kérdéseket teszi vizsgálat tárgyává, ez a vizsgálat
jelenti számára a legf®bb �lozó�ai irányvonalat:

A geometriában a teret vizsgáljuk. Nem önmagukban álló vonalakat,
pontokat vagy felületeket, hanem éppenhogy a tér tulajdonságait [ . . . ]
[Flor1922a, p. 11]15

Ez a térszerkezet lesz matematikailag azonos a relativitáselmélet 4 dimenziós
tér�id® szerkezetével. Amiképp Einstein is leírja [Szék1990] a világ szerkeze-
tét:

[ . . . ] a modern �zika [t.i. az einsteini relativitás elméletek � Z.B.] né-
z®pontjából a világ szerkezetét éppen, hogy elliptikus térnek gondoljuk
el: véges és önmagába záródó. Ahogyan az id®t is végesnek írja le ez
a �zika.16 [Flor1922a, p. 48.]

De a ptolemaioszi�dantei világkép még egy sajátos tulajdonsággal bír,
ami már egyértelm¶en szembehelyezkedik a kés®bbi természet�lozó�ai világ-
szemléletekkel � akár a kopernikuszi�newtoni, akár az einsteini vagy lorentzi
világ szerkezetét nézzük �, mégpedig azzal, hogy a Földet tekinti a Világ kö-
zéppontjának. Ezt a látszólag kibékíthetetlen ellentétet azonban Florenszkij
igen meglep® módon oldja fel. Rámutat arra, hogy a a relativitás elméleté-
nek kiindulópontja (ahogy azt már korábban jeleztem) a Michelson�Morley
kísérlet interpretációja egyáltalán nem egyértelm¶17, és lehetséges egy igen
konstruktív értelmezést is alkotni:

[ . . . ] de a kísérlet negatív eredménnyel zárult, és ennek következtében
mindenekel®tt a premisszát kellett felülvizsgálni: mozog-e egyáltalán
a Föld? � a Föld nem mozog, ez a Michelson kísérlet közvetlen követ-
kezménye.18 [Flor1922a, p. 49]

Azaz Florenszkij természet�lozó�ai világszerkezete egy Föld központú világot
ír le, mely körül keringenek a bolygók és az égi szféra, de mindeközben a mo-
dern relativisztikus �zika minden matematikai leírása továbbra is érvényben
marad.

15Â ãåîìåòðèè èçó÷àåì ìû ïðîñòðàíñòâî, � íå ëèíèè, òî÷êè è ïîâåðõíîñòè, êàê
òàêîâûå, à èìåííî ñâîéñòâà ïðîñòðàíñòâà [ . . . ]

16[ . . . ] ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé ôèçèêè ìèðîâîå ïðîñòðàíñòâî äîëæíî áûòü
ìûñëèìî èìåííî êàê ïðîñòðàíñòâî ýëëèïòè÷åñêîå, è ïðèçíàåòñÿ êîíå÷íûì, ðàâíî
êàê è âðåìÿ, � êîíå÷íîå, çàìêíóòîå â ñåáå.

17Ahogyan ezt Jánossy is kiemeli [Jáno1963a, pp. 119�121]
18[ . . . ] íî îïûò íå óäàëñÿ, è ñëåäîâàòåëüíî ïðåæäå âñåãî íóæíî áûëî çàïîäîçðèòü

äîïóùåííóþ ãèïîòåçó è ïîäóìàòü, äâèæåòñÿ ëè, â ñàìîì äåëå, Çåìëÿ? � Çåìëÿ ïîêî-
èòñÿ â ïðîñòðàíñòâå � òàêîâî ïðÿìîå ñëåäñòâèå îïûòà Ìàéêåëüñîíà.
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Ám miközben a matematikai leírások továbbra is érvényesek, azok in-
terpretációja (amiképp a lorentzi elmélet esetén is például Jánossynál) már
nem azonos azzal, amit a �zikai tudományok f® iránya el®ír. Az egyik ilyen
központi kérdés a lorentz-transzformáció v = c határértékének értelmezése,
amit Einstein posztulátumként épít be az elméletébe: nem létezhet fénynél
gyorsabb sebesség. Florenszkij azonban más értelmezést tulajdonít a transz-
formációnak:

De mit is jelent az, hogy a 3 · 1010cm/sec határérték? Ez egyáltalán
nem jelenti azt, hogy nem lehetnének c, vagy annál nagyobb sebessé-
gek, hanem csak azt, hogy ezeknél a sebességeknél olyan életfeltételek
jelennek meg, melyeket egyenl®re megmutatni nem tudunk, melyek, ha
úgy tetszik, transzcendentálisak a földi, kanti tapasztalathoz képest.
De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek a feltételek ne lennének
elképzelhetet®ek, s®t, meglehet, hogy a tapasztalat kiszélesítésével egy-
koron megmutathatók is lesznek. Másképp szólva: olyan sebességek-
nél melyek elérik, vagy meghaladják a c értékét, a világélet min®ségileg
különbözik attól, amilyen az a c-nél lassabb sebességek esetén, és az át-
menet e két, min®ségileg különböz® szféra között csak nem folytonosan

képzelhet® el.19 [Flor1922a, pp. 50�51]

Fontos kiemelni, hogy a marxista20�materialista Jánossy is hasonló véleményt
fejt ki a fénysebességnél gyorsabb sebességek értelmezésére a testek �zikájára,
és hasonlóképpen, mint Florenszkij a hangsebesség átlépéséhez [Jan1968,
pp. 250�251] hasonlítja a feltételezett jelenséget:

Valóban minden okunk megvan rá, hogy feltételezzük: ha egy anyagi
rendszerben valamilyen módon sikerülne a fénysebesség határát áttörni
és a rendszert még jobban felgyorsítani, akkor anyagi tulajdonságai
teljesen megváltoznának. [Jan1968, pp. 251�252]

Ugyancsak a határ �zikai fogalmával foglalkozik részletesen Florenszkij Az égi
jelek [Flor1922c] cím¶ m¶vében � az evilág és a túlvilág határával, melyet a
teológiai Szó�a fogalmával, az Isteni Bölcsességgel azonosít.

19×òî çíà÷èò ïðåäåëüíîñòü âåëè÷èíû 3 · 1010cm/sec? Ýòî çíà÷èò âîâñå íå íåâîç-
ìîæíîñòü ñêîðîñòåé ðàâíûõ è áîëüøèõ c, à � ëèøü ïîÿâëåíèå âìåñòå ñ íèìè âïîëíå
íîâûõ, ïîêà íàìè íàãëÿäíî íå ïðåäñòàâèìûõ, åñëè óãîäíî � òðàíñöåíäåíòíûõ íà-
øåìó çåìíîìó, êàíòîâñêîìó îïûòó, óñëîâèé æèçíè; íî ýòî âîâñå íå çíà÷èò, ÷òîáû
òàêîâûå óñëîâèÿ áûëè íåìûñëèìû, à ìîæåò áûòü, ñ ðàñøèðåíèåì îáëàñòè îïûòà, �
è ïðåäñòàâèìûìè. Èíà÷å ãîâîðÿ: ïðè ñêîðîñòÿõ, ðàâíûõ c è òåì áîëåå � áîëüøèõ c,
ìèðîâàÿ æèçíü êà÷åñòâåííî îòëè÷íà îò òîãî, ÷òî íàáëþäàåòñÿ ïðè ñêîðîñòÿõ ìåíü-
øèõ c, è ïåðåõîä ìåæäó îáëàñòÿìè ýòîãî êà÷åñòâåííîãî ðàçëè÷èÿ ìûñëèì òîëüêî

ïðåðûâíûé.
20Jánossy Lajos Lukács György nevelt �a volt.
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A fenti felvetést, miszerint a Föld mozdulatlan az éterhez képest, elfo-
gadva, továbbá a ptolemaioszi rendszerben gondolkodva azt láthatjuk, hogy
az Égbolt az, ami elfordul körülöttünk. De milyen távol van t®lünk ez az
Égbolt? A lorentz-transzformációt �gyelembe véve megkereshetjük azt a tá-
volságot a Földhöz képest, ahol a forgási sebességb®l adódó sebesség éppen
a fénysebességet veszi fel:

R =

(
23h56m4,1s

2π
· 300 000

)
km ' 27,5AU

Azaz a Föld�Nap távolság 27,5-szerese, tehát a Neptun és az Uránusz kö-
zött lesz ez a távolság � mondja ki Florenszkij �, ami nem más a lorentz-
transzformáció következtében, mint az evilág és a túlvilág határa. Ezen a
határon lesz minden test végtelen tömeg¶, nulla kiterjedés¶, és végtelen idej¶
� ez tehát a platóni örök ideák világa. Ezen túl viszont a testek képzetes tö-
meg¶ek és kiterjedés¶ek lesznek,21 az id® visszafelé folyik, tehát a kauzalitás
teleológiai lesz [Hart1970]: az okozat megel®zi az okot22. Ez lesz tehát a
teológiai értelemben vett túlvilág, az isteni szféra.23

Így tehát Florenszkij a lorentzi formulákat ontológilag értelmezve az id®
változását nem csak relatív, azaz meg�gyel®t®l függ®nek, hanem immanensen
létez®nek tekintve mondja ki, hogy az isteni túlvilág (a platóni�arisztotelészi
természet�lozó�ának megfelel®en) akauzális, teleológiai oksági viszonyát.

A �zika tudományának gyökeres átalakulása és Einstein relativitáselmé-
letei után felmerült a fénysebesség feletti világ leírásának �lozó�ai kérdése.
A lorentz-transzformáció (mely a relativitáselméletek egyik f® matematikai

alappillére) a tömeg és a hossz a sebességgel 1 :
√

1− v2/c2 arányában vál-
tozik, azaz a fénysebesség felett a tömeg és a hossz képzetes lesz.

A Michelson�Morley kísérlet negatív eredményéb®l tehát Florenszkij a
legegyszer¶bb következtetést vonja le: a Föld egy helyben áll, és az égbolt

21Valójában már Bolyai J. és Ny. Lobacsevszkij el®tt Johann Heinrich Lambert volt az,
aki az imaginárius térrel kapcsolatban már folytatott matematikai vizsgálatokat � az ima-
ginárius sugarú kör imaginárius felületén elhelyezked® háromszögek szögeinek összegér®l
[Boly1832, pp. 16�17.], [Bon1906, p. 34.].

22Az 1920-as években sok �zikus kétségbevonta az okság elvét, mint a világ leírásának
alapvet® �zikai kívánalmát: �A �zika válságának t¶zfészkében állt a kauzalitás elv, amelyet
1921 nyarán nyíltan elutasított Exner, Weil, von Mises, Schottky, Nernst [ . . . ] kés®bb
Schrödinger� [Jáki1992, p. 129.].

23Érdekes kapcsolódási pontot találhatunk az ugyancsak az 1900-es évek körül m¶köd®
�Cambridge-i iskolá�-val: �számára az éternek nem csak technikai szerepe volt, hanem
er®s teológiai jelent®sége is. Egyfajta �láthatatlan univerzum� volt, spirituális valamint
tömegekkel rendelkez® anyagétól különböz® tulajdonságokkal. [ . . . ] az éter egy másfajta
létmódot � az anyag felett uralkodó létmódot képvisel.� [Blo2005, pp. 214�215.]
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mozog körülötte.24 Minél távolabb kerülünk a Földt®l, annál gyorsabb a re-
latív mozgásunk, azaz ki lehet számolni azt a távolságot, ahol ez a relatív
mozgás egyenl® lesz a fénysebességgel, és ami felett túllépi azt. Az el®bb
említett lorentz-kontrakció elve alapján ez a határ, amely az ideák világá-
nak felel meg (valahol az Uránusz és Neptun között) választja el a valós és
a képzetes világot, azaz az isteni, teleologikus világot. Azaz a lorenz-elvet
a Michelson kísérlettel összekötve Florenszkij bebizonyítja a ptolemaioszi vi-
lágkép helyességét, és kiszámítja az evilág és a túlvilág határát is, mely határ
pont azokkal a tulajdonságokkal bír, melyet a traktátus elején a kétoldali fe-
lületeknél mutat be matematikai módszerekkel. Florenszkij ugyancsak kitér
a Foucault-féle inga kísérletre, és felhívja a �gyelmet arra, hogy amiképpen
Mach tételét átvéve az einsteini általános relativitás elv rámutat az �álló-
csillagok� tömegének elfordulása okozza a jelenséget.25 (Ezt a magyarázatot
fogadja el Jánossy is, tehát itt a három elmélet nem tér el egymástól.)

3.1.3. Florenszkij világképének összevetése H. Lorentz

és A. Einstein elméleteivel

Érdemes összevetni Florenszkij fejtegetéseit a világegyetem szerkezetér®l26

azokkal a korabeli elméletekkel, amik ugyanazokra az alapokra építkezve
konstruáltak új �zikai elméletet, és azon keresztül alkották meg a világszem-

24Fizikai értelemben itt merül fel az a kérdés, hogy ez esetben a lorentz-transzformáció
nem veszti-e el az értelmét, hiszen eredend®en a kimutathatatlan éter miatt vált szük-
ségessé a bevezetése. A mozdualtlan Föld elve viszont már nem követelné meg ezt a
transzformációt. Kétségkívül Florenszkij elmélete ezen a ponton a legkevésbé stabil, mind-
azonáltal a lorentz-elv másból is következik: Walter Kaufmann 1903�1905-ben elvégzett és
megjelentetett kísérletei az elektron relativisztikus tömegnövekedésér®l is alátámasztották
azt.

25Még a hazai relativitáselmélet legnagyobb elismer®je, Novobátzky Károly is kitér a
két álláspont matematikai��zikai azonosságára, azaz arra, hogy a két eset, miszerint a
F®ld forog-e, vagy az állócsillagok fordulnak el a Föld körül � megkölönböztethetetlenek
[Novo1947, p. 54]

26Természetesen az elméletet össze lehet, és össze is kell vetni más elméletekkel, de eköz-
ben nem szabad elfeletkezni arról sem, hogy Florenszkij munkája inkább vázlatszer¶ (egy
tucat oldal), míg A. Einstein és Jánossy L. elméletei alaposan kidolgozottak. Így tehát
természetesen az elemzésben természetszer¶en adódnak fajsúlybeli különbségek. Továbbá
Florenszkij elmélete inkább egy felvetés, melyet nem dolgozott ki részleteiben, gyanítha-
tóan azért sem, mert tudományos értelemben sok �zikai ellentmondásra vezetett volna.
Ám ebben a kezdetleges formában azonban igen jol strukturált, és matematikailag kon-
zekvens.
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léletüket: H. Lorentz27 és A. Einstein interpretációival.28

Fontos leszögeznem, hogy mind a három elmélet közös alapokon nyugszik,
és azonos matematikával írja le a világot. Kiindulópontjuk, ahogy arra már
rámutattam, az a kísérletsorozat, amely feltételezve az étert, mint a fény
hordozóanyagát, megkísérelte kimérni a Föld relatív sebességét az éterhez
képest. Ha az étert, mint mindent körülvev® szubsztanciát képzeljük el, ak-
kor egyértelm¶nek látszik, hogy a Föld bizonyára valamilyen irányú mozgást
kell, hogy ehhez képest végezzen (már amennyiben elfogadjuk a XIX. század
végére általános alapelvet, miszerint nem lehetünk kitüntetett helyzetben
a világegyetemben.) Tehát ha fénysugarak futási sebességét vizsgáljuk kü-
lönböz® irányokban, akkor azok különböz® id® alatt fognak azonos szakaszt
befutni attól függ®en, hogy a Föld a hordozóközegükkel szemben, vagy azo-
nos irányban halad (azaz a relatív sebességük összeadódik, vagy kivonódik.)
A kísérletet el®ször Albert A. Michelson [Mich1881] egyedül, majd Edward
W. Morley-val közösen [MiMo1886] végezte el, és a tudósközösség legnagyobb
meglepetésére negatív eredménnyel, azaz nem tudták kimutatni a Föld re-
latív mozgását az éterhez képest, vagy másképp megfogalmazva a fényjelek
sebességének várt változását.

Lorentz elmélete

A negatív eredmények magyarázatára George Francis FitzGerald ajánlotta
el®ször [Fitz1889] azt a megoldást, miszerint a várt eredmény elmaradását
az okozhatja, hogy az éterszél (azaz a Föld éterbeli mozgásából következ®
éternyomás) összenyomja a testeket, így a mér®eszközöket is, amelyek immá-
ron nem alkalmasak a fent megfogalmazott �azonos szakasz� de�niálására,
amelyen belül a fénysugarak futását hasonlítjuk össze. Az elvet matemati-
kai formába ezek után Hendrik Antoon Lorentz öntötte [Lor1892, Lor1895].
E szerint a testek kontrakciójának mértéke a mozgás sebességével arányos,
mégpedig 1 :

√
1− v2/c2 arányban29, ahol a v a test sebessége az éterhez ké-

pest, és c a fénysebesség (300.000 km/s), azaz amilyen sebességgel a fény az
éterben terjed. További (kés®bb megmutatott) következménye az elméletnek,

27A H. Lorentz által megfogalmazott elvet el®ször, nem precíz matematikai formába
öntve, G. F. FitzGerald mondta ki [Fitz1889], ezért az elv tudománytörténetileg precíz
megnevezése a Lorentz�FitzGerald-elv, azonban általánosan Lorentz nevéhez kötik, így
használom én is a dolgozatomban.

28A lorentzi és az einsteini egymással való összevetése megtalálható Novobátzky Károly-
nál [Novo1959, pp. 62�67], illetve Jánossy Lajosnál [Jáno1963b, pp. 65�69].

29Mivel H. Lorentz fogalmazza meg matematikai formában a fenti összefüggést el®ször,
így azt a lorentz-elmélettel �zikai interpretációs ellentétben álló einsteini speciális relati-
vitáselméleten belül továbbra is lorentz-transzformációnak hívjuk.
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hogy ugyancsak 1 :
√

1− v2/c2 mértékben n® a mozgó test tömege, illetve
ilyen arányban lassulnak a mozgó órák is. Az elmélet érdekessége, hogy füg-
getlen a rendszerekt®l, azaz ugyancsak kifejezi az egymáshoz képest a mozgó
rendszerek viselkedését még akkor is, ha egyik rendszer sincs nyugalomban
az éterhez képest. Ráadásul mindezt független¶l attól, hogy melyik rend-
szerb®l �gyeljük meg a másikat. Az elmélet következménye az a �zikai tény,
hogy a Föld mozgását a nyugalomban lév® éterhez képest kimérni elvileg sem
lehetséges, ez magyarázza a kísérletek negatív eredményét. Az elmélet szaba-
tos, matematikailag és �zikailag kiforrott és ellentmondásmentes kidolgozása
a magyar Jánossy Lajos nevéhez f¶z®dik, aki több cikkében foglalkozott a
kérdés matematikai��zikai oldalával [Jáno1963b], csakúgy, mint a �lozó�ai
interpretációjával [Jáno1963a].

Az elmélet alapvet® �zikai értelme az, hogy mind az abszolút tér és id®
létezik, csak ennek a mérése okoz elvi nehézséget. Az egymáshoz képest
mozgó rendszerek �zikailag megváltoznak, éppen ezért egymásból tekintve
másképp viselkednek, mint az a rendszer, amib®l meg�gyeljük azt.

Einstein speciális relativitás elmélete

Einstein, aki ugyancsak a fent említett negatív eredményekb®l indul ki dol-
gozatában [Ein1905a] kiterjeszti a kísérletek negatív eredményét minden le-
hetséges kísérletre, és posztulálja azt, hogy éter nincs, és a fény minden egyes
szemlél® számára azonos, c sebességgel terjed. Ezzel megmagyarázza a nega-
tív kísérleteket, hiszen azok kérdésfeltevését nyílvánítja értelmezhetetlennek.
Másik posztulátuma a relativitás elve, mely szerint azokat a természeti tör-
vényeket fogadja el valósnak, azaz a világot megfelel®en leírónak, melyek
egy bizonyos transzformációval minden vonatkoztatási rendszerben azonos
formát öltenek. Elfogadja a Maxwell egyenleteket (melyek a fény és az elekt-
romágneses hullámok leírására szolgálnak) mint megfelel® természeti törvé-
nyeket, és ebb®l, illetve a c, azaz a fénysebesség konstans voltából számítja
ki a szükséges transzformációt, ami a 1 :

√
1− v2/c2 formát veszi fel30, ez

határozza meg a koordináták, azaz a hossz változását, illetve az id®k össze-
függését. Ugyancsak a fentiekb®l következik az energia és a tömeg közötti
híres E = mc2 összefüggés [Ein1905b].

Az alapvet® �zikai háttér itt gyökeresen különbözik Lorentz elméletét®l,
hiszen eleve kizárja az abszolút nyugalomban lév® rendszert31, az egymás-

30Az, hogy ismerte-e Einstein Lorentz munkáit a dolgozata megírásakor nem eldöntött
kérdés.

31Ezzel a lépéssel teszi az új elméletét összemérhetetlenné a régi, newtoniánus világ-
szemlélettel, ahogy azt T. Kuhn írja le [Kuhn2002], miközben a lorentzi világkép még
összeegyeztethet® a régi �zikával.
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hoz képest mozgásban lév® rendszerek tökéletesen megkülönböztethetetlenek
egymástól, és egymáshoz képest látszódnak másmilyennek: hosszak megvál-
tozása, órák járásának különböz®sége. Az új elmélet egyik legmeglep®bb, és
minden bizonnyal leginkább kritizált eredménye az, hogy még az egyidej¶ség
fogalmát sem tartja meg: két esemény lehet egyidej¶ az egyik rendszerb®l
tekintve, de mindeközben nem egyidej¶ egy másik, hozzá képest mozgó rend-
szerb®l mérve.

Florenszkij elmélete

Einstein megoldása tisztán elméleti�deduktív úton jött létre, és egy határta-
lan ám véges világegyetemet ír le [Szék1990, p. 14�15][Novo1947]. Florensz-
kij egyfel®l elfogadja a relativitáselméletekb®l történt következtetéseket, ám
megközelítésében nem hagyhatja �gyelmen kívül a teológiai, és ezáltal az
ideaelméleti megfontolásokat sem. Így világegyeteme nem folytonos módon
három részre bomlik. Egyetemi tanulmányai alatt Florenszkij Ny. Buga-
jev professzor tanítványaként sokat foglalkozott a nem folytonos függvények
matematikájával, ahogy Ny. Bugajev professzor nevezte az arithmologiaval.
Már Ny. Bugajev is a világ �lozó�ai megértésének módszerér®l beszélt a nem
folytonosság kapcsán [Bug1898], és Florenszkij minden bizonnyal ezt a gon-
dolati fonalat folytatja a Képzetesek a geometriában mind a matematikai,
mind a világértelmezési gondolataiban. Florenszkij szerint tehát, az álta-
lunk tapasztalható világ hasonlóan véges (igaz sokkal kisebb átmér®j¶); az
isteni másik világ ezen túl található, határtalan és végtelen � ahogyan Is-
ten maga is. A kett® határa az ideák világa. Florenszkij tehát a tisztán
matematikai�kalkulatív szempontok mellé beemeli a meta�zikai (nála teoló-
giai) elveket is, továbbá a szemléletesség elvét (az általa javasolt megoldás
kétségkívül jóval szemléletesebb Einstein határtalan ám véges világegyetemé-
nél [Szék1990, p. 19�20]), amelyek segítségével nem csak felépíti, de értelmezi
is a világegyetem szerkezetét. Ezzel a megközelítésével követi ugyan a modern
�zika matematikai megalapozású ontológiáját, de a matematikailag ekviva-
lens értelmezések között már nem az Occam-elv alapján, hanem meta�zikai
szempontok szerint választ. Ezen szempontok között valójában a közvetlen
tapasztalás, a vallási tapasztalat is szerepet játszik, ahogy azt Az ikonosztáz
kapcsán majd be fogom mutatni.32

32Ugyanakkor nem szabad elmennünk a mellett a tény mellett sem, hogy Florenszkij
ezen gondolatai szorosan beleillenek a kor azon szellemi irányzatába, amely a Kozmosz
egészét kívánta a gondolkodás tárgyává tenni és leírni mind m¶vészeti, mind �lozó�ai
értelemben [Hag2004]. Ugyancsak fontos észrevennünk Florenszkij gondolataiban azt a
részt, ami ®t szervesen kapcsolja a kor okkult gondolkodóihoz: �A különböz® népszer¶
okkult mozgalmak hatása a századforduló orosz társadalmára és kultúrájára jelent®sebb
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Összegezve tehát a fentieket, a �zika nem önmagában álló tudomány,
hanem a választott matematika (geometria) segítségével írja le az empiri-
kus meg�gyeléseket a matematikai formulák segítségével. A választhatóság
kérdése persze sok tudóst zavarba hozott, és történelmileg sokáig ez még el-
döntetlen kérdés maradt. Egyfel®l már Ny. Lobacsevszkij is ajánlja, hogy
ki kellene mérni, melyik geometria szerint �viselkedik� a világunk, másfel®l
C. Gauss földméréstani vizsgálatai során erre kísérletet is tesz. Végül H. Po-
incaré mondja ki, hogy a geometria választható. Így a �zika csak ezen vá-
lasztás után, ezen matematikai háttér felhasználásával fog predikciót adni az
empirikus világ eseményeire. A fentiekb®l következik az a kérdés, hogy ekkor
a matematikát csupán egy szabad és jelentés nélküli eszköznek tekintsük-e
(instrumentalista megközelítés) [Szab2004], vagy pedig az adott matematika
tükrözi a világ struktúráját (platonista megközelítés), és vajon az így külön-
böz® �zikák valóban különböznek-e, vagy a különbség csak formai.

Florenszkij esetében viszont egy fordított út �gyelhet® meg. � olyan
matematikai��zikai struktúrát keres, amely képes magába foglalni azokat az
empirikus vallási tapasztalatokat, melyeket más �zikusok nem vesznek �-
gyelembe. Az ® elmélete tehát ezekkel a prekondíciókkal terhelt. Ennek
következtében nem meglep®, hogy Florenszkij ezen elméletét heves bírálat
[Gor1923, Kol1933] fogadta a marxista�leninista Szovjetúnióban, hiszen ez-
zel a könyvével nyíltan tagadja a kopernikuszi világképet, és tér vissza a pto-
lemaioszihoz. Így bár az új �zika önmagában nem min®síthet® burzsoának
vagy idealistának [Szék1990, p. 20], mégis kétségkívül tény, hogy Florenszkij
álláspontja nagyon is az. F®képp idealista: a platóni ideaelméleten alapuló.

3.2. Fordított perspektíva

A második, általam az elemzés tárgyául válsztott m¶ a Képzetesek a geomet-
riában 9. fejezetével egyid®ben keletkezett Fordított perspektíva [Flor1919a].
Florenszkij ezen m¶vében m¶vészetelméleti és m¶vészettörténeti megközelí-
tésb®l elemzi az ábrázoló m¶vészetekben33, azaz a fest®-, ikon-, freskó- il-
letve mozaik m¶vészetben alkalmazott térábrázolást, annak is a geometriai
perspektívához kapcsolódó szeletét. Bár a Képzetesek a geometriában érte-
kezéséhez már a geometriai ábrázolás kérdésköre is hozzáköti ezt a m¶vet,

volt, mint manapság általában ismerik. Az okkultizmus sok mindent nyújtott, a népszer¶
szórakoztatástól és irodalmi ihlett®l a tudományos kalandokig és �lozó�ai ösztönzésig.�
[Carl2004, p. 186] Azonban fontos felhívnunk a �gyelmet arra is, hogy bár Florenszkij
módszereiben és leírásában sokszor közelebb áll az okkult módszerhez, mégis a modern
matematika és �zika tudományossága szerint fogalmazza meg gondolatait.

33Florenszkij a témából adódóan, azaz a háromdimenziós tér kétdimenziós ábrázolásá-
nak lehet®ségeit vizsgálva a két dimenziós ábrázoló m¶vészeteket elemzi.
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a lényegi kapcsolatot mégis az elemzés tárgyának �lozó�ai vetületei hozzák
létre. A Fordított perspektíva konkrét tárgyát tekintve Florenszkij alapve-
t®en a koraközépkori m¶vészeteket, azon belül is az ikonokat állítja vizsgá-
latának középpontjába, melyek �perspektívája� a századel®n egyfel®l komoly
érdekl®dés-, és ugyanakkor élénk vita tárgyát képezte, hiszen a felületes szem-
lél® az ábrázolási módot hibásnak, alkotóját pedig m¶vészileg m¶veletlennek
vélte, ellenben és mindeközben a kor m¶vészi érdekl®désének középpontjába
kerültek. Az Osztrák�Magyar Monarchiából származó elismert m¶vészettör-
ténész Erich H. Gombrich34 � akinek m¶vészettörténeti és m¶vészetelméleti
álláspontját a disszertáció jelen fejezetében Florenszkij gondolataival pár-
huzamba állítom � is rámutat, hogy a XX. század els® éveiben Gauguin
primitivizmusával, Van Gogh expresszionizmusával, Cézanne kubizmusával
kezd®d® új m¶vészet milyen sok ponton kapcsolódik a perspektíva megje-
lenése el®tti m¶vészetekhez: �A kritikusok e forradalom sodrában kezdték
el csak felfedezni a korai középkor m¶vészetének szépségeit.� [Gomb1974,
p. 483.] Ugyancsak fontos kiemelni a modern orosz m¶vészek (N. Goncsa-
rova, M. Larionov, V. Kandinszkij, K. Malevics, V. Tatlin, és még sokan
mások) a régi orosz ikonok, illetve a primitív népi m¶vészet iránti rajongó
érdekl®dését [Zav2006].

A fent vázolt probléma, azaz a régi m¶vészetek �furcsa� térábrázolása a
századforduló korának egyik fontos m¶vészetelméleti kérdése volt. Ez a kér-
déskör áll Florenszkij tanulmányának középpontjában, természetesen a sa-
ját egyedi világszemléletén keresztül szemlélve, miközben m¶vészettörténeti,
m¶vészetelméleti, érzékeléspszichológiai és matematikai alapokon válaszolja
meg a kérdést és bizonyítja be álláspontját.

Florenszkij az értekezés legelején felsorolja, hogy a felületes szemlél® mi-
lyen �hibákat� vél felfedezni az óorosz ikonokon:

• az épületeknek egyszerre három oldala is látható, ráadásul azok gyakran
különböz® szín¶ek, ezzel is kiemelve ezt a momentumot;

• a képen szerepl® Evangéliumnak a fed®lapján kívül három, vagy akár
négy oldala is látható � melyek gyakran vörös szín¶ek, miközben a
középkorban az evangéliumok tipikusan nem voltak vörös metszés¶ek;

• a szentek fejét az ikonfest® általában szemb®l ábrázolja, de úgy, hogy
eközben mindkét fül oldalnézetben látható, s®t a fej különösen torzult:

34Érdemes megjegyezni, hogy E. Gombrich végül Londonban telepedett le, ahol Karl
Popper jó barátja volt. Így nem meglep®, hogy E. Gombrich sok gondolatában a m¶vészet
fejl®désér®l a popperi tudománytörténet elvei visszhangját hallhatjuk, és ugyancsak nem
meglep®, hogy sokszor a tudomány történelmi változásait állítja párhuzamba a m¶vészeti
változásokkal.
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az orr mindkét oldala gyakorlatilag pro�lból egyszerre látszik, mintha
csak a szent feje egy üveglapon lenne szétlapítva;

• az ikonosztáz deészisz sorában látható szentek35, akik a középen ül®,
utolsó ítéletet hirdet® Krisztus Pantokrátorhoz fordulnak kéréssel a lel-
kek üdvözüléséért, többnyire úgy vannak ábrázolva, hogy egyszerre lát-
ható meggörbül® hátuk és mellkasuk is;

• az ábrázolt jelenet megvilágítása nem a hétköznapi tapasztalatnak felel
meg, hanem a lényegi részek világosabbak;

• az ikonok többségén semminem¶ térábrázolás nem található (enyész-
pontban összefutó párhuzamosok, távolsággal változó méretarányok,
leveg®perspektíva, stb.36): a háttér egyszín¶ arany, részletek nélküli,
ha vannak is részletek, azok nem térszer¶en, hanem szimbolikus konst-
rukcióban szerepelnek;

• az ikonokon ritkán fellelhet® párhuzamosok � melyek többnyire a bib-
lia, asztal, koporsó, esetleg egy-két épület élei �, a távolban nem egy
pontban futnak össze, hanem ellenkez®leg: széttartanak.

Florenszkij állítja, hogy mindezek ellenére azokat az ikonokat találjuk
szebbnek, melyeken ezek a �hibák� er®teljesebben jelennek meg. Viszont
azokat az ikonokat, melyeken fellelhet® a lineáris perspektíva módszere ki-
fejezetten ellenszenvesnek tartunk. A fentiekb®l kiindulva Florenszkij arra
a feltételezésre jut, hogy ezek nem véletlen �hibák�, és nem is az ikonfest®
képz®m¶vészeti m¶veletlenségb®l fakadnak, hanem egy sajátos és tudatos
ábrázolási módszert alkotnak [Flor1919a, pp. 117�120.].

3.2.1. Történeti áttekintés

Ha történetileg vizsgáljuk a perspektivikus ábrázolást, akkor párhuzamot
vehetünk észre az ábrázolás módja, és az adott kor világérzékelése, világfel-
fogása, világértelmezése között. Vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy a látás
kulturálisan terhelt cselekedet, így az adott kor képi ábrázolásaiból a kor kul-
túrájára is következtethetünk. Mindenesetre érdemes felsorolni a különböz®
korok ábrázolási módszereit, hogy azok összevetésével megtudjuk, mennyire

35Ez a sor ikonosztáz vallásilag legfontosabb sora, ahol Krisztuson kívül Istenszül® Sz¶z
Máriát, Keresztel® Szent Jánost, az Apostolokat, és arkangyalokat ábrázoló ikonokat he-
lyeznek el.

36Ki kell emelnem, hogy Hevesi Iván is, amikor a kubizmus megújuló térszemléletér®l
ír is pontosan ugyanezeket a momentumokat emeli ki [Heve1922], illetve A. Sevcsenko,
amikor a neoprimitivizmus ábrázolási módszerét elemzi [Sev1913].
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tölt be központi szerepet a lineáris perspektivikus ábrázolás a világ képi repre-
zentálása szempontjából � ez Florenszkij gondolatmenetének kiindulópontja
[Flor1919a, pp. 123�125.].

Florenszkij az ábrázolási módok történeti áttekintését az ókori kultúrák
ábrázólóm¶vészetének elemzésével kezdi. Rámutat arra a tényre, hogy a ba-
bilóniai és egyiptomi ábrázolások semmiképpen nem sorolhatóak be a lineá-
ris perspektíva paradigmájába. E kor ábrázolásain a többpontú perspektíva
módszere jelenik meg, azaz a képen szerepl® alakok és tárgyak mind egy
olyan �saját� szemszögb®l vannak ábrázolva, ahonnét azok a legjellegzete-
sebb megjelenési formájukat mutatják. Mi több, az emberi alakok (ami az
ábrázolóm¶vészet számára az egyik legnehezebb feladat) részeit is különböz®
néz®pontból ábrázolta a m¶vész � így az arc tipikusan pro�lból, a test szem-
b®l jelenik meg a képeken [Flor1919a, pp. 124�125.].

E. Gombrich szintén kiemeli az egyiptomi m¶vészet esetében annak több-
néz®pontú perspektíváját, és a térképek ábrázolásához hasonlítja azt � azaz
alapvet®en szimbolikus ábrának tekinti. �Az egyiptomi m¶vész mindent úgy
mutat, hogy jellege a legtökéletesebben érvényesüljön� � azaz nem azt a néz®-
pontot választja az ábrázoláshoz, ahonnan a rajzoló szemléli az eseményeket,
hanem mindent egyedi néz®pontból ábrázol, ahogyan az a legjobban mutatja
az ábrázolandó tárgy vagy alak jellegzetességeit. Ugyancsak megjegyzi, hogy
a gyermekek rajzán is ez az elv dominál általában [Gomb1974, p. 38.].

Ki kell emelnem a m¶vészetelmélet és kulturális antropológia azon mo-
dern eredményeit, amelyek szerint a perspektivikus ábrázolás nem hogy nem
általános a különböz® kultúrák között, de az ilyen módon ábrázolt képek, s®t
a fényképek értelmezése is sok kultúrában gondot okoz [Der1973]. Érdemes
megemlíteni azt a beszámolót37, amely arról tudósít, hogy egy pro�lban fény-
képezett embert egy afrikai asszony egyszem¶nek tudott csak felfogni, hiszen
a másik szeme nem volt rajta a képen [Der1973, p. 169.]. Látható tehát,
hogy egyes archaikus kultúrákban teljesen természetes az a képi látásmód,
amely a többpontú perspektívát alkalmazza.

A lineáris perspektíva els® megjelenését az ábrázolóm¶vészetek eszközei
között Florenszkij az ókori görög színházi illuzórikus dekorációm¶vészethez
kapcsolja, mi több, külön felhívja a �gyelmet arra a tényre, hogy kifejezetten
a világi világfelfogáshoz köt®dik, lévén els®ként a materialista Anaxagorász
és Démokritosz alkalmazta [Flor1919a, pp. 126�130.]. E. Gombrich is rámu-
tat arra, hogy a rövidülés, azaz a perspektivikus ábrázolás els® megjelenése,
id®ben egybeesik a színházm¶vészet kibontakozásával [Gomb1974, p. 57.].
E. Gombrich ugyancsak eltávolítja a lineáris perspektívát a magas m¶vésze-
tekt®l, amikor kifejti, hogy a perspektivikus ábrázolás els® igazán teljes, ha

37Fraser, A. K.: Teaching healthcraft to African women. London, 1932.
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nem is matematikailag tökéletes megjelenését a dekoratív m¶vészetben talál-
juk, a pompeji házak illúziókelt® mozaikjain és freskóin [Gomb1974, p. 81.].

Ebb®l következ®en merül fel a magas- illetve a díszít®m¶vészet céljára
vonatkozó kérdés azok reprezentáló funkcióját tekintve, illetve a m¶vészi áb-
rázolás kapcsolatára a való világgal. Florenszkij alapvet®en megkülönbözteti
a �valóság él® igazsága� szimbolikus ábrázolását és a hamis illúzióra, a néz®
becsapására épít® holt másolatát. A színházm¶vészet eredend® célja az il-
lúziókeltés, és ennek érdekében használja fel a perspektíva hamis másolatát.
Mindeközben a néz®t teljes mozdulatlanságra kárhoztatja, hasonlóan Pla-
tón barlangjának leláncolt, mozdulatlan rabjaihoz [Flor1919a, pp. 127�128.,
p. 138.]. Florenszkij értelemszer¶en Platón álláspontját foglalja el, aki a
festészetet mint az utánzás m¶vészetét írja le, így annak illuzórikus volta
miatt, és azért, mert nem szolgálja az igaz megismerést, kitiltaná államából
a fest®ket [Plat1984b, 602e�603b].

A korai középkor m¶vészete viszont nem használja az illúziónak ezt a
formáját, miközben a archaikus világszemlélet, illetve a gyermeki rajzok vi-
lágérzékeléséhez tér vissza [Flor1919a, p. 132, p. 139.]. A m¶vészet itt nem
a valóság másolatait, hanem a valóság szimbólumait használja fel, amely ér-
telmezésben a tér nem csupán a valóságot befogadó, degradált funkcióval
bír, hanem saját bels® struktúrával és értékekkel [Flor1919a, pp. 134�135.,
pp. 137�139] [Gur1999].

A XIV. század Nyugat-Európájában az új világszemlélettel együtt �fede-
zik� fel a m¶vészek a lineáris perspektívát.38 Ezt a �fogást� a színházm¶-
vészetb®l, a kor misztériumjátékaiból, illetve az egyszer¶ díszít®m¶vészetb®l
veszik át, amelyet ilyenképpen semmiképpen sem tekinthet® a kor speciális
újításának. Már A. Dürer is az elemi euklideszi geometriából vezeti le, amely
széleskör¶en ismert volt abban az id®ben [Flor1919a, p. 140., pp. 143�144.].

A m¶vészet kés®-középkori, illetve kora-reneszánsz korában a lineáris
perspektíva a legritkább esetben szolgálta a tiszta m¶vészetet. Valójában
kezdetben inkább pusztán trükk volt csupán, tiszta illúzió, melynek célja a
néz® elkápráztatása volt. Már Giottonál is meg�gyelhetjük ezt a momen-
tumot, de még inkább tisztán az ®t követ® m¶vészeknél, mint Massaccio,
P. Ucello vagy A. Mantegna m¶veiben. �Végül is azért találták fel a tudomá-
nyos perspektívát, hogy segítse a m¶vészeket a harmadik dimenzió illúziójá-
nak keltésében.� [Gomb1974, pp. 445�446.]

Ha ez a tisztán illuzórikus vonal kés®bb háttérbe is szorul, még nem
jelenti azt, hogy a perspektíva szabad utat kapott a magas m¶vészetbe, s®t,
valójában a kor fest®inek igen komoly problémát jelentett, hogy miképp lehet

38A lineáris perspektíva fejl®désének történetét a reneszánsz m¶vészetekben b®vebben
Anatolij Kudrjancev dolgozta fel kandidátusi értekezésében [Kudr1994].
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a kor esztétikai kompozícióit kifejezni úgy, hogy közben a lineáris perspektíva
szabályainak is megfeleljen a kép.

Míg Padovában és másutt egyre többen alkalmazták a nagy �renzei
mesterek felfedezéseit, maguk a �renzeiek mind több nehézséggel bir-
kóztak éppen az új felfedezések következtében. A diadal els® mámorá-
ban úgy látszott, hogy a természet tanulmányozásával és a perspekti-
vikus ábrázolásmóddal minden m¶vészi problémát megoldhatnak. De
ne felejtsük el, hogy a m¶vészet nagyon más, mint a tudomány.39 Mód-
szere, technikája fejleszthet®, az igaz, de maga a m¶vészet nem fejl®-
dik olyan értelemben, mint a tudomány. Az új felfedezések el®reviszik
bizonyos irányban, de ugyanakkor új nehézségeket teremtenek más te-
kintetben.
Említettük, hogy a középkorban a m¶vész technikai tudása elég töké-
letlen volt, de éppen ez tette lehet®vé, hogy a formákat kedve szerint
rendezhesse el, szabályos mintát alakíthasson bel®lük. A 12. századi
képes naptár [kézzel írt kalendárium az 1137�1147 közötti évekb®l �
Stuttgart, Landesbibliothek] és a 13. századi A Szent Sz¶z halála [a
strassburgi székesegyház déli kereszthajójának kapuján � 1230 körül]
tanúskodnak err®l. S®t még a 14. századi Simone Martini is úgy ren-
dezi el alakjait az arany háttéren, hogy az egész megformálás világos
és tetszet®s legyen. De mihelyt gy®zött az új elv, hogy a m¶vésznek a
valóság tükörképét kell adnia, a kompozíció problémája sokkal bonyo-
lultabb lett. A valóságban az alakok nem harmonikusan rendez®dnek
el, nem is emelkednek ki világosan egy semleges háttérb®l. Vagyis fél®
volt, hogy az új lehet®ségek miatt veszend®be megy az, ami a m¶vészet
legnagyobb értéke, a részek egységbe olvasztása. A festmény, szobor
nem lesz hiánytalan egész. [Gomb1974, pp. 196�198.]

Valójában a m¶vészet még több évszázadon keresztül küszködik a problé-
mával, amíg Michalangelo, Ra�aello és Leonardo m¶vészetével eljut arra a
pontra, hogy perspektivikus ábrázolással is egységes, életszer¶(!) kompozí-
ciót tudjon alkotni.

Mindezek ellenére, ahogy arra Florenszkij rámutat, még a legnagyobb
m¶vészek, a leghíresebb, a perspektívát középpontba állító m¶veik esetében
is, ha a kompozíció úgy kívánja, megsértik a precíz lineáris perspektíva elvét.
Leonardo da Vinci Az Utolsó vacsorá-ja például egy, a történelmi esemény-
nek megfelel®en, impozáns terembe helyezi a szerepl®ket. Azonban ha az

39És mindehhez hozzátenném, hogy a kor tudománya is sok hasonló problémával küz-
dött, miszerint a régi vagy az új módszerek adnak-e autentikusabb leírási módot a valós
természetr®l � ZB.
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alakok méretarányát összehasonlítjuk a terme méretével, akkor a terem két
emberhossznyi magasságú, és három emberhossznyi szélesség¶, amit Krisztus
és a tizenkét tanítvány zsúfolásig megtölt. Leonardo tehát megsérti a méret-
arányok egységességének elvét, annak érdekében, hogy a kompozíció egységét
megmentse. Ra�aello Az athéni iskola freskóján az ugyancsak monumentális-
nak t¶n® épületr®l mutatható ki, hogy legfeljebb három embermagasságnyi,
azaz ugyancsak megsérti a méretarányok egységességének elvét. S®t, ezen
felül, még az egységes néz®pont elvét is. A kép szemantikus enyészpontja
Arisztotelész jobb kezén van, miközben az épület ábrázolásának enyészpontja
ennél valamivel lejjebb, térdmagasságban található. Önmagában ez persze
még nem borítana fel a perspektivikus egységet, azonban az alsó néz®pont
miatt a szomszédos alakok takarnák egymást, ezt Ra�aello egy harmadik
enyészpont segítségével kerüli meg: a �lozófusokat felülr®l ábrázolja.

A XIX. században a valóság ábrázolásának �helyes módja� ismét viták
kereszttüzébe kerül, amikor ezt a kérdést az impresszionisták és kortársaik
� nem egyszer a közönséget megbotránkoztató módon � kezdik el feszegetni,
a �valóságosabb�, �természeth¶bb� festészetért dúló harcban [Gomb1974,
pp. 421�425.]. De az impresszionistákat követ® m¶vészek nemzedéke (pél-
dául a kubisták vagy a neoprimitivista m¶vészek) is hasonló elvet követ,
miszerint saját új m¶vészetét realisztikusabbnak mondja, mint az akadémi-
kus XIX. század m¶veit. �Mint minden spanyol én is realista vagyok� idézi
P. Picassot Roland Penrose egy személyes beszélgetésb®l [Pen1973, p. 251.].
Kazimir Malevics a maga által alkotott szuprematizmust egyenesen a festé-
szet új realizmusának nevezi [Male1915], de hasonlóan realizmusként jelöli a
neo-primitivizmust kiadványában A. Sevcsenko is [Sev1913].

A XX. század m¶vészetében a �valóság helyes ábrázolásának� kérdése ab-
ból az általános problémából eredt, hogy ugyanebben az id®ben merül fel
ismét a nyugati kultúra egészében az objektív valóság értelmezésének kér-
dése. Ez a probléma érhet® tetten a machi�einsteini szubjektiv néz®ponton
alapuló tudományfelfogásban csakúgy mint a nem-euklideszi geometriákban
vagy a tér dimenziószámának kérdésében. Valójában sok kubista m¶vész
tesz kísérletet a négydimenziós tér ábrázolására,40 legyen akár a negyedik di-
menzió a mozgás (például M. Duchamp Lépcs®n lemen® akt ja), vagy valami
elvont és megfoghatatlan plusz. Ez utóbbit tulajdonítja Florenszkij a �atal
P. Picasso m¶vészetének [Flor1915, p. 41�42.]. De ugyancsak hosszasan fog-
lalkozik a kubizmus festészetének térképzésével Hevesi Iván [Heve1922], aki
kifejti, hogy a kubista festészet a régi festészet perspektíváját illuzórikusnak

40Florenszkij gondolatainak hatását kora képz®m¶vészeire jól példázza El Liszickij
esszéje, amiben a perspektíva kérdését köti össze a különféle térértelmezésekkel � irra-
cionális és imaginárius teret elemezve [Lisz1925, pp. 93�96.].
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tartva megtagadja annak eszközeit, és a képi konstrukció térszerkezetének
kialakításához, amelyben nem a tárgyak látszólagos mérete, hanem a kom-
pozícióban betöltött fontosságuk dominál, új módszereket alkalmaz.

Ezeken tudja legjobban megmutatni azt a mély és misztikus térlátást,
a világnak azt az ösztönös, intuitív geometriáját, amelynek megérezte-
tésével a valóság legbens®bb lényegét szuggerálhatja. [Heve1922, p. 79]

3.2.2. Matematikai, tudománytörténeti háttér

A lineáris perspektíva szószólói ezt az ábrázolási módot tekintették és tekin-
tik valóságh¶nek, azaz azon az állásponton vannak, hogy a valóság helyes
ábrázolása csakis így lehetséges. Florenszkij határozott célja jelen m¶vében,
hogy komoly tudományos érvekkel végérvényesen bizonyítsa ennek az állás-
pontnak a tarthatatlanságát.

Egyik kiindulópontját az emberi érzékelés és a pszichológia új tapasztala-
taira alapozza. Ernst Mach munkáit idézve kiemeli, hogy a lineáris perspek-
tíva illetve az euklideszi geometria nem feleltethet® meg az emberi térérzéke-
lésnek, tehát a primer emberi tapasztalat cáfolja azt. A gyermeki érzékelés
(például a gyermekek által rajzolt képek ennek vegytiszta tanúi) nem a li-
neáris perspektíva szerint m¶ködik, és valójában csak jóval kés®bb tanuljuk
meg a perspektivikus képek értelmezést, és azok elkészítésének szabályait
[Flor1919a, p. 161.]. Azt az el®feltételezést, hogy a lineáris perspektíva a lá-
táson alapulna szintén cáfolják az A. Dürer által bemutatott segédeszközök
is, melyek segítségével helyes perspektivikus képet rajzolhat a m¶vész. Ezek
a gépek nem a valódi látást modellálják, hanem csak egy elképzelt, de nem
feltétlenül igaz látási mechanizmust, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy
több eszköz esetében úgy rajzolhatunk helyes perspektivikus képet, hogy a
látásunkra nincs is szükség. Például egy, a falra rögzített szögt®l a tárgy felé
vezetett fonal segítségével jelöli ki a rajzoló a tárgy egyes pontjainak a he-
lyét a majdani rajzon [Flor1919a, pp. 156�158.]. Tehát a lineáris perspektíva
csupán társadalmi konstrukció, és nem az objektív valóságról szerzett tudás.

Másfel®l, a lineáris perspektíva képvisel®i � amiként Florenszkij rámu-
tat � logikailag próbálják bizonyítani az álláspontjuk helyességét: Ha [az
euklideszi] geometria igaz, akkor a [lineáris] perspektíva is igaz. Mivel a
geometria igaz, így a perspektíva is igaz [Flor1919a, p. 163.]. Csakhogy az
euklideszi geometria Bolyai J. és Ny. Lobacsevszij óta már egyáltalán nem
tekinthet® biztosan helyesnek, és H. Poincaré ki is mutatja, hogy nincs igaz
geometria [Flor1919a, p. 178.]. A geometria tehát választható, így a line-
áris perspektíva sem lehet a fenti logikai összefüggés alapján kizárólagos.
A fordított perspektíva így tehát a XX. századi tudomány eredményeinek
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feleltethet® meg, szemben a lineáris perspektíva felvilágosodás korához köt-
het® tudományszemléletével. B. Rauschenbach mutatta ki, hogy a fordított
perspektíva tere matematikailag(!) ekvivalens a Lobacsevszkij geometriával
[Rau1986, pp. 252�253.][Rau1980, pp. 271�274.].

De mi lenne valójában a képi ábrázolás els®dleges célja � teszi fel Florensz-
kij a kérdést. Álláspontja szerint a való világ leképezése [Flor1919a, p. 164.].
Tehát szükséges megvizsgálnunk azt is, hogy vajon ebb®l a szempontból a
lineáris perspektíva megfelel® eszköz-e. Florenszkij matematikai oldalról kö-
zelíti meg a kérdést, és idézi G. Cantor módszerét arra nézve, hogy miképpen
lehet egy négyzet összes pontját a négyzet egy oldalán leképezni, vagy álta-
lánosan bármely sokdimenziós alakzatot bármely más dimenzióra leképezni.
Azonban a leképzés � idézi Florenszkij G. Cantort és másokat � csak úgy
lehetséges, hogy a négyzet pontjainak egymáshoz való viszonya nem jelenik
meg a leképzésben [Flor1919a, pp. 164�166.]. A valóság képi leképzése tehát
lehetséges ugyan, de csak a forma elvesztése árán:

Következésképpen: a teret ábrázolhatjuk ugyan síkon, de csakis úgy,

hogy eközben megsemmisítjük az ábrázolt tárgy formáját. Miközben
a forma, és csakis a forma az, ami a képz®m¶vészetet foglalkoztatja.
Így tehát, a festészet, s®t az összes képz®m¶vészet felett, amennyiben
azok célja a valóság látszatának visszaadása, ítéletet kell hirdessünk:
a naturalizmus lehetetlen.41 [Flor1919a, p. 168.]

A kérdést a tudománytörténet oldaláról vizsgálva, a lineáris perspektíva,
mint a háromdimenziós tér ábrázolásának m¶vészi módszere egybeesik a re-
neszánsz humanizmus kibontakozásával, és a kor olasz tudományának azon
vonalával, amely végül a tér objektív megismeréséhez vezetett. Vegytiszta
formájában a lineáris perspektívában, ahogyan egyetlen egy pontból ábrá-
zolja a teljes teret, Newton elvét láthatjuk viszont, akinél a tér Isten érzék-
szerve, amin keresztül észleli a világot [Flor1919a, p. 177.], és mint ilyen a
kés®bb kialakuló éterhipotézis � azaz az éter, mint a �zikai hatások hordozója,
a �zikai valóság egyetemes mozdulatlan háttere � alapjait adja. Nem vélet-
len tehát, hogy a reneszánsz perspektivikus képein különös hangsúlyt kap a
tér, s®t mi több a végtelen tér (hiszen a végtelenben összefutó párhuzamo-
sok a tér végességét is tagadják) ábrázolása, rendszerint a padlózat néz®vel
párhuzamos és mer®leges parkettázásával vagy a mennyezet kazettáival. Így

41Â èòîãå: èçîáðàçèòü ïðîñòðàíñòâî íà ïëîñêîñòè âîçìîæíî, íî íå èíà÷å êàê ðàç-

ðóøàÿ ôîðìó èçîáðàæàåìîãî. À ìåæäó òåì èìåííî ôîðìà, è òîëüêî ôîðìà çàíèìàåò
èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî. È, ñëåäîâàòåëüíî, òåì ñàìûì íàä æèâîïèñüþ, âîîáùå íàä
èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâîì, ïîñêîëüêó îíî ïðèòÿçàåò äàâàòü ïîäîáèå äåéñòâèòåëü-
íîñòè, ïðîèçíîñèòñÿ îêîí÷àòåëüíûé ïðèãîâîð: íàòóðàëèçì åñòü ðàç íàâñåãäà íåâîç-

ìîæíîñòü.
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a tudományos gondolkodás változását, amely a skolasztikus�arisztoteliánusi
zárt teret felcseréli a végtelen és objektív térrel szintén nyomon követhetjük
a kor m¶vészi ábrázolásában.

3.2.3. A fordított perspektíva alkalmazásának m¶vészet-

elméleti és teológiai magyarázata

A fent elemzett példák, Leonardotól vagy A. Dürert®l, melyeken Florenszkij
bemutatja a m¶vészek perspektívasértését közösek abban, hogy vallási témát
dolgoznak fel. Ennek abból a szempontból van jelent®sége, hogy Florensz-
kij álláspontja szerint, kifejezetten ezekben az esetekben, azaz amikor az e
világi és a túlvilági létszférák összekapcsolása történik meg, jelenik meg a kü-
lönböz® néz®pontok összehangolásának problémája. Nem lehetséges ugyanis
egy képen egységes perspektívával ábrázolni a földit és az égit, hiszen kü-
lönben az eredmény hihetetlen és hiteltelen lesz. Élénk példája a vallási
festészet többszempontú perspektivikus ábrázolásmódjának Florenszkij sze-
rint El Greco m¶vészete [Flor1919a, p. 151.]. Ezen probléma természetesen
kapcsolódik ahhoz a bizánci kori vitákhoz, melyeket Krisztus emberi és isteni
voltának kétlényeg¶ségét, és ebb®l következ®en Krisztus ábrázolhatóságát il-
let®en folytattak. (A kérdés kifejtése Damaszkuszi Szent Jánosnál [Dam2001]
található, és a disszertáció kés®bbi fejezetében még részletesen tárgyalom.)
Tehát amikor a m¶vész két külön perspektivikus szemszögb®l ábrázolja az
evilági jelenetet és a túlvilági szentet, akkor azzal pontosan a két világ közötti
különbséget � illetve a kett® kapcsolatát � ábrázolja. Ezekben az esetekben
ennek az ábrázolása a képi tartalom lényegéhez tartozik, így felülírja a kom-
pozíció perspektivikus egységének a kívánalmát.

Az ikonokon meg�gyelhet® fordított perspektíva magyarázata is a fenti
okokra vezethet® vissza.42 Az ikon szerepe az, hogy a túlvilágit ábrázolja, a
Krisztusi kétlényeg¶ség isteni lényegére mutasson rá. A fenti gondolat kiindu-
lópontja voltaképpen Oskar Wul� tanulmánya [Wul�1907], amelyik els®ként
fogalmazza meg a fordított perspektíva problémáját. O. Wul� központi állí-
tása az ikonok szemlél®jének középpontba állítása, és az ebb®l következ® for-
dított perspektíva alkalmazása (lásd b®vebben: [Anto2005, Uºa1999], illetve
disszertációm E. Panofskyval foglalkozó kés®bbi részét). Florenszkij gondola-
tát kés®bb a német Gabriel Bunge viszi tovább, aki az ikonok perspektíváját
az isteni néz®ponttal magyarázza. Azaz az ikonok úgy vannak ábrázolva,
ahogy az adott jelenetet Isten látná, azaz nem a gyülekezett®l kifelé, hanem
a gyülekezet felé fordított néz®pontot láthatunk. Bunge munkája alapos
és részletes elemzését adja ennek a kérdésnek a szentháromság ábrázolások

42Részletes és kimerít® munkát közöl a kérdésben Boris Rauschenbach [Rau1980].
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példáján keresztül [Bung1994]. Ez a magyarázat egyfel®l megmagyarázza a
szétfutó párhuzamosokat � ha a kép �mögé� megyünk, akkor a képen ábrázolt
távolabbi tárgyak hozzánk közelebb kerülnek, a közelebbnek ábrázolt tárgyak
t®lünk távolabbra, és így a távolodó vonalak szétfutnak. De ugyancsak fontos
észrevennünk a túloldal szerepét és kapcsolatát a Képzetesek a geometriában
komplex fügvénytan ábrázolásmódjával, ami a sík kétoldalúságából, és a két
oldal lényegi eltéréséb®l (ellentétes el®jel¶ területek) származott.

Összefoglalva tehát a fentieket, Florenszkij m¶vében szembeállítja a re-
neszánsz kori lineáris perspektíva és a fordított perspektíva m¶vészetének
világértelmezési következményeit. Abból indul ki, hogy a m¶vészi ábrázo-
lás alapvet® célja az igaz világ megmutatása, és hogy a középkori keresztény
világlátás lényegi eleme a dualisztikus kett®s világ, rámutat a perspektíva kér-
désének fontosságára ebben a kérdéskörben. A kés®-középkori ikonm¶vészet
érett (és semmiképpen sem primitív) ábrázolásmódja, amely a fordított pers-
pektívát tudatosan használja, éppen ezzel az eszközzel éri el azt a célt, hogy
�megteremtse� a szemlél®ben az égi, a túlvilági igazi valóságát. És ugyan-
ehhez az eszközhöz nyúl majd vissza a XX. század avantgárd m¶vészete is
(például a neoprimitivizmus, futurizmus vagy kubizmus), amikor az új termé-
szettudományos eredmények megkérd®jelezik az addigi egységes newtoniánus
tér- és id®szemléletet. Florenszkij ebben a m¶vészi eszközben � szemben a li-
neáris perspektívával � a valódi érzékelés formáját mutatja ki, amely mind az
archaikus népek, mind a gyermeki lét sajátja. A fordított perspektíva állítása
szerint nem az illúzió hazugságára (lásd színházi eredet), hanem a világér-
zékelés realizmusára épül, amely realizmus természetesen a platonizmus és a
keresztény világfelfogás realizmusát jelenti. A képz®m¶vészet alapvet® célja
a képi egység megteremtése, de ugyanakkor a geometriai, �zikai, illetve �zio-
lógiai tér egységének megteremtése is [Flor1919a, p. 178.]. Ezt Florenszkij
értelmezésében a fordított perspektíva teszi lehet®vé az ikonok ábrázolási
módjában, melyek így ezen felül még a teológiai teret is képesek integrálni.

3.3. Az ikonosztáz

Az ikonosztáz Florenszkij talán legismertebb m¶ve, de a m¶ egészének elem-
zése túlmutatna a disszertáció keretein. Így a jelen részben csak azon as-
pektusokat szeretném elemezni, melyek a Képzetesek a geometriában és a
Fordított perspektíva m¶vekhez kötik, illetve amiképpen a modern tudomány
változása megjelenik a szerkezetében. Azonban fontos kiemelni, hogy a m¶-
nek ez a vetülete alapvet®en új szemléletmóddal és magyarázati struktúrá-
val b®víti az eddigi olvasatokat, a m¶nek ez a vetülete értelmezésem szerint
alapvet® fontosságú, és az egész m¶ koncepciójának vezérfonalát adja. A m¶
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teológiai vonatkozásait Alekszandr Trubacsov dolgozta fel Florenszkij élet-
m¶vének f®leg teológiai oldalát bemutató m¶vében [Trub1998, p 98�104.],
a vallás�lozó�ai kérdéseket pedig többek között Natalia Bonyeckaja m¶ve
elemzi [Bon-n.d.].

A m¶ témája az orosz templomi ikonosztáz és ikon teológiai magyará-
zata.43 Teológiai és ikonelméleti alapm¶, tehát a XX. századi orosz ikon-
magyarázatok mind Florenszkij gondolataiból indulnak ki. Az ikonmagya-
rázat kérdésköre még a bizánci ikonrombolás id®szakában merül fel, hiszen
az Ószövetségben Isten megtiltja a bálványok készítését, illetve az istenáb-
rázolást. A vita több évszázadig húzódott el, véres belharcoktól sem volt
mentes, és voltaképpen Krisztus isteni és emberi lényegének kérdéséb®l in-
dult ki, és e két lényeg közötti kapcsolatról szólt, amely kérdés az egye-
temes zsinatok többségének központi kérdése volt a képi ábrázolás mellett
[Jed1998]. A két álláspont az Atya�Fiú közötti kapcsolatot vagy csak hason-
lényeg¶nek (homoiusziosz), vagy sokkal inkább egylényeg¶nek (homousziosz)
tekintette44 Ezek a teológiai értelmezések vezettek végül a Szentháromságtan
elfogadott értelmezéséhez � így tehát nem véletlen, hogy Florenszkij m¶vének
is a középponti ikonja Andrej Rubljov Szentháromsága.

A vita végül Damaszkuszi szent János értelmezésének segítségével d®l el
[Dam2001][Belt2000][Rédl1988, pp. 22�24.]. Álláspontja szerint, amiképpen
Krisztus a saját emberi teste által mutatja meg önmaga túlvilági lényét �
hiszen a két lényeg egynem¶ és elválaszthatatlan, ugyanígy az ikon sem áb-
rázolás, hanem szintúgy a földi világ eszközeivel (fa, tempera) a túlvilági
szentségek szépségét mutatja meg.

Ezért hát bátran ábrázolom képileg a láthatatlan Istent: nem mint lát-
hatatlant, hanem mint aki értünk láthatóvá lett azáltal, hogy testben
és vérben részesült. Nem a láthatatlan istenséget képzem le, hanem az
Isten láthatóvá vált testét. [Dam2004, pp. 48�49.]

A 787-ben megtartott Niceai VII. Egyetemes Zsinat mondja ki végül,
hogy az egyház elfogadja az ikonokat, és kijelenti, hogy azok szerepe, hogy jel
legyen (szimbólum), és �emlékeztesse� a szemlél®t az ®sképre, azaz az ábrázolt
szentre [Jed1998, p. 39.]. Ahogy Damaszkuszi szent János irta: �A képmás
ugyanis emlékeztet®.� [Dam2004, p. 61.] Így a képtisztelet fontosságában a
platóni idea emlékezés funkcióját jelöli meg. Damaszkuszi szent János mutat
rá arra is, miszerint a képek a laikus hívek könyvei:

43Az ikonok, illetve konkrétan A. Rubljov Szentháromság ikonjának szemiotikai értel-
mezését olvashatjuk G. Somov munkájában [Som2007]

44A fenti ι bet¶ különbségb®l, és a kibontakozó vallási harcokból származik a magyarul
is használt � jottányit sem enged� szólás.
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Ami pedig az írástudók számára a könyv, az az írástudatlanok szá-
mára a képmás, s ami a hallás számára az ige, az a látás számára a
képmás[ . . . ] [Dam2004, p. 61.]

és ezáltal a logosszal (az igével), azaz a Bibliával hozzá párhuzamba az iko-
nokat, amit ugyancsak Isten megtestesülésének fogadnak el a keresztények.

Az ikonok és az istenábrázolás tehát elfogadottá vált a keresztény egy-
házban, de az, hogy miképpen tudja az ikon beteljesíteni a kit¶zött szerepét,
hogy kell megfesteni azokat, hogy az ideaelmélet szerinti emlékeztet® funk-
ciójukat betöltsék a zsinati határozatok nem szóltak. Ebben a tekintetben
mutat fel megkérd®jelezhetetlen eredményeket Florenszkij munkája.

3.3.1. Az álom teleologikus id®értelmezése

Florenszkij kiindulópontja a speciális relativitáselmélet azon állítása, hogy a
különböz® rendszerek saját id®vel rendelkeznek [Flor1922b, p. 194.], illetve
pszichológiai jelleg¶. Két világ határáról beszél, és Sigmund Freud Álomfej-
tés könyvének orosz kiadásából hoz fel több példát [Fre1913, pp. 26�27.]. A
példák mindegyike arról szól, hogy az alvó embert valami küls® inger, pél-
dául az óra csörgése, ébreszti fel, és ennek a küls® ingernek megfelel valami
álombeli esemény, például lees® tányérok széttörésének csörömpölése, amikor
is a két inger egybeesésekor az alvó felébred.45 Az igazán különös azonban az,
hogy az álomban egy egész okozati sor épül fel, egy teljes történet, aminek a
végs®, a korábbiakból következ® és így okozati összefüggésben álló eseménye
az utolsó esemény, azaz az edénycsörgés. Néha ezek az események ráadásul
igen hosszú okozati láncban vannak, mint abban az �évekig tartó� álomban,

45�Mosogatólányt látok a folyosón, amint sok tucat egymásra rakott tányérral siet az
ebédl® felé. Úgy látom, hogy a porcelántorony veszedelemben forog, hogy egyensúlyát
vesztve lebillenhet. Figyelmeztetem: �Vigyázz, mert elejted azt a rakományt!� Természe-
tes, hogy mint máskor is, a lány ellentmond: megszoktam én már az ilyet stb., miközben
változatlanul aggódó tekintettel kísérem a tovasiet®t. És lám, a lány megbotlik az ajtó
küszöbén, a sok törékeny edény lehull, és ezer szilánkra gurul szerteszét a padlón. Ámde a
vég nélküli csörömpölés, mint csakhamar észreveszem, tulajdonképpen valóságos csengetés,
azaz pedig, mint az ébred® immár felismeri, csak az ébreszt®óra teljesítette kötelességét.�
[Fre2000, p. 33.]
�Nos, egy tavaszi reggelen sétálgatok, és a zöldell® földeken egész a szomszédos faluig

jutok, amikor látom, hogy a lakosok ünnepl®ben, imakönyvvel a hónuk alatt a templom
felé vonulnak. Igaz is � gondolom �, vasárnap van, és mindjárt kezd®dik a reggeli mise.
Elhatároztam, hogy én is részt veszek, el®bb azonban, minthogy egy kissé felhevültem, a
templom melletti temet®ben h¶sölnék. Mialatt olvasom a különböz® sírfeliratokat, hal-
lom, amint a harangozó felmegy a toronyba, és látom is odafent a kis falusi harangot,
amely mindjárt imára fog hívni. Az még jó ideig mozdulatlan, azután meglódul, hirtelen
felhangzik hangos és átható kongása � oly hangosan és áthatóan, hogy vége az alvásnak.
A harangütések pedig az ébreszt®órától származtak. [Fre2000, p. 32.]
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ahol az álmodó átéli a teljes francia forradalmat, és végül guillotine alá kerül,
és ébred fel a feje lecsapásától, amit a külvilágban az ágyának vastámlája oko-
zott, amint a nyakára zuhant. Így tehát az esemény ami az ébredést okozza
(óracsörgés) egyben az álom egészét is implikálja; de mindeközben az álom
oksági sorában az utolsó elemmel (tányércsörömpölés) ekvivalens. Az álom
egésze tehát okságilag teleologikus, azaz az arisztoteliánus természetleírás-
nak megfelel®, hiszen célja az, hogy eljusson a kiváltó okig, azaz az álom
visszafelé folyik az id®ben � vonja le következtetését Florenszkij.

Mivel az álmok látása (legalábbis a hozott példákban) átmenet az alvás
és az ébrenlét között, így az álom egy határterület a normál idej¶-, kauzá-
lis-, látható világ; és a visszafelé folyó idej¶-, láthatatlan-, teleologikus világ
között. Pontosan így, ahogy a Képzetesek a geometriában 9. fejezetében az
égi és földi határ a valós és képzetes világ között. Az alvás világa tehát,
mondja ki Florenszkij, képzetes világ46 � annak teljes �zikai, matematikai és
természet�lozó�ai értelmében � az álom viszont a kett® határa, a két világot
kapcsolja össze, id®ben egy pillanatszer¶, szinguláris pontban � a lorentzi
1 :

√
1− v2/c2 formulának megfelel®en a v = c határátmenetnél. (Hasonló

átmenetet képez az elalvás pillanata is, de abból nem maradnak meg hasonló
álomképek.)

Ilyen módon az álom ideje a valós id®vel szemben fut, méghozzá egyre
gyorsabban, az ébrenlét idejével ellenkez® irányban. Az álom ideje
saját magán keresztül kifordított, és így vele együtt kifordítottak a
konkrét álomképek is. Ez azt jelenti, hogy ezáltal a képzetes térbe

kerülünk.47 [Flor1922b, p. 201.]

Az alvás világa és az ébrenlét világa tehát összemérhetetlenek, és csakis a
kett® határán fekv® álom az, amelyik képes közvetíteni a kett® között.

Az id® folyásának iránya, illetve az okság irányultsága (kauzalitás vagy
teleológia) alapvet® kérdés a világ �zikai leírásában (lásd például [Pan2003,
pp. 80�84]). Arisztotelész természet�lozó�ájában a teleologikus okságokat
kereste, a mai �zika viszont határozottan kiáll a mellett a döntés mellett,
hogy az id® mindig el®refelé folyik, és az okság mindig kauzális. De ezt csakis
önkéntes döntésnek fogadhatjuk el, amely döntés az újkori természet�lozó�á-
val született [Pan2003, p. 81.], empirikus kísérleti tapasztalat nem támasztja

46Érdemes kiemelni, hogy Lobacsevszkij a saját nem-euklideszi geometriáját ugyancsak
képzetesnek nevezi, így az ® elnevezését tekinthetjük Florenszkij szóhasználatának kultú-
ratörténeti el®zményeként. De ugyancsak �semmib®l egy ujj más világ� megteremtésér®l
számol be Bolyai apjának írt levelében.

47Òàêèì îáðàçîì, â ñíîâèäåíèè âðåìÿ áåæèò, è óñêîðåííî áåæèò, íàâñòðå÷ó íà-
ñòîÿùåìó, ïðîòèâ äâèæåíèÿ âðåìåíè áîäðñòâåííîãî ñîçíàíèÿ. Îíî âûâåðíóòî ÷åðåç

ñåáÿ è, çíà÷èò, âìåñòå ñ íèì âûâåðíóòû è âñå åãî êîíêðåòíûå îáðàçû. À ýòî çíà÷èò,
÷òî ìû ïåðåøëè â îáëàñòü ìíèìîãî ïðîñòðàíñòâà.
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alá. S®t, mi több, bizonyos �zikai jelenségek magyarázatánál a kauzális szem-
lélet inkább er®ltetettnek t¶nik. Például Charles Darwin evolúcióelméletét
céloksági elméletként is szokás interpretálni. P. Dirac levezetéseib®l az elekt-
ron id®ben visszafelé terjed® hullámfüggvénye (és negatív kinetikus energia
állapota) jött volna ki [Dir1929], így kényszer¶ségb®l vezették be a �ziku-
sok a pozitron fogalmát, amely csak ezen felvetés által bír különálló léttel
még a mai kísérletekben is. A modern kozmológia virtuális részecskéi vi-
szont (lásd Hawking-sugárzás [Haw1974]) már eleve feltételeznek bizonyos
kölcsönvett energiát, és a jelenségek leírása nem is lehetséges a kauzalitás
elvén belül [Jáki1992, pp. 136�142.], így kerülnek el® olyan kifejezések, mint
negatív frekvencia, illetve visszafelé mozgás a térid®ben. Florenszkij tehát
egy er®s konvencióval megy szemben, amikor visszafelé folyó id®r®l és te-
leológiáról beszél, mindazonáltal tudományos értelemben a döntése legalább
annyira megalapozott, mint azoké, akik elvetik ezt a világfelfogást. Volta-
képpen a speciális relativitáselmélet azon kitétele, hogy nem létezik fény-
nél gyorsabb sebesség ennek a döntésnek az egyik következménye, és mivel
Florenszkij mindkét id®lefolyást elfogadhatónak tartja természettudományos
értelemben, így számára ez nem is okoz ilyen problémát.

3.3.2. A pravoszláv templomi ikonosztáz

Florenszkij gondolatmenetében az álom id®struktúrájának értelmezéséb®l ki-
indulva több analógiát von a különféle világok határára vonatkozóan. A m¶
alapvetése szerint amiképp az álom két világ határán áll, ugyanúgy beszélhe-
tünk két világ határáról számos más esetben; és amiképp az álom elválasztja
ezeknek a világoknak a különböz®ségét egyben össze is köti azokat. Ide tar-
tozik Florenszkij szerint a m¶vészet is, hiszen a m¶alkotás m¶vész szellemi-,
bels® világát jeleníti meg a való-, anyagi világban. Azaz a m¶ egyszerre
tartalmazza a szellemit (a m¶alkotás m¶vészi tartalma), és az anyagit (pl.
vászon és festék), illetve köti össze e két szférát, és biztosítja a kett® közötti
átjárást [Flor1922b, p. 204.].

A festészet célja mindig az, hogy elvigye a néz®t a festék és vászon
érzékelése mögé, egy másik valóságba [ . . . ] hogy azzá legyen, amit
szimbolizál.48 [Flor1922b, p. 223.]

Hasonló eredményre jut alapos elemzésében az emberi arc természeté-
r®l. Az emberi arc lesz az, ami összeköti a szellemi világhoz tartozó lelket

48Âñÿêàÿ æèâîïèñü èìååò öåëüþ âûâåñòè çðèòåëÿ çà ïðåäåë ÷óâñòâåííîãî âîñïðè-
íèìàåìûõ êðàñîê è õîëñòà â íåêîòîðóþ ðåàëüíîñòü [ . . . ] áûòü òåì, ÷òî îíè ñèìâîëè-
çèðóþò.
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az anyagi világbéli testtel. Így az arc lesz az, ami meg tudja mutatni az
ember bels® világát. Következésképpen az arc m¶vészi ábrázolása is különö-
sen fontos szerepet kap Florenszkij értelmezésében, hiszen képes lehet arra,
hogy, � a fent vázolt kétszeres határátmeneten keresztül � megmutassa az
ember bels® világát. Ez lesz a magyarázata tehát annak, hogy miért kell
kulcsfontosságúnak tekinteni az arc ábrázolását általában, és különösképpen
a keresztény ikonokon. Az ikon szentábrázolása kapcsán külön ki kell emelni
a krisztusi, isteni arcábrázolást, Isten képét (lásd: �Megteremtette Isten az
embert a maga képmására� [1Móz 1,27]), Isten orcáját,49 ahol a földi és az
égi kapcsolódik össze:

[ . . . ] az ikon célja az, hogy elvezesse a gondolatot az égi világba50 [ . . . ]
[Flor1922b, p. 223.]

Florenszkij kiemeli továbbá, hogy az arcot görögül ideá-nak nevezték, ezzel
teremtve meg ennek a kérdésnek � a kés®bbiekben igen fontos � kapcsolatát
a platóni ideaelmélettel [Flor1922b, pp. 210�214.].

Amiképp az álom, a kép vagy az arc elválasztja és összeköti a lét különféle
szféráit, így a teológiai szférák, az evilági és a túlvilági, a földi és az égi
elkülönítése és összekötése is megvalósul a keresztény teológiában. Nem csak
az ikonban, ahogy arra az el®bb rámutattam, de a pravoszláv templomban
magában is megjelenik ez a két szféra, illetve azok kapcsolata. Florenszkij
a templom topológiai elemzésével folytatja tanulmányát, a templom vallási
terét négydimenziós térként írja le. Ahogy haladunk az oltár felé, az ég felé
is közeledünk:

A templom nem más, mint a szellemi világ felé emelked® út[ . . . ] bels®
mozgás, a templom szerkezete, amelyik a mélység negyedik koordiná-
tája mentén visz a szellemi világba.
[ . . . ] A templom [ . . . ] nem más, mint Jákob lajtorjája, amelyik a lát-
ható világból a láthatatlanba emelkedik51 [ . . . ] [Flor1922b, p. 217]

Az oltár, ahol az eucharisztia csodája megtörténik, a teológia szerint már
az égben van. A templom jelképezi a látható, földi világot, a szentély52 pedig

49Ki kell emelnem, hogy Florenszkij itt tárgyalt munkáiban az obraz (îáðàç) közös
szót® és a bel®le képzett szavak gyakori használatán keresztül különös kifejez®er®vel bír
(ábra/ábrázolás/ábrázat, illetve az ikon szó maga).

50[ . . . ] èêîíà èìååò öåëüþ âûâåñòè ñîçíàíèå â ìèð äóõîâíûé[ . . . ]
51Õðàì åñòü ïóòü ãîðíåãî âîñõîæäåíèÿ[ . . . ] ýòî âíóòðåííåå äâèæåíèå, âíóòðåííåå

ðàñ÷ëåíåíèå õðàìà, âåäåò ïî ÷åòâåðòîé êîîðäèíàòå ãëóáèíû � ãîðå.
[ . . . ] Õðàì [ . . . ] åñòü ëåñòâèöà Èàêîâëåâà, è îò âèäèìîãî îíà âîçâîäèò ê íåâèäèìî-
ìó[ . . . ]

52Az orosz pravoszláv nyelv a szentélyt nevezi oltárnak (àëòàðü), az oltárasztalt pedig
trónusnak (ïðåñòîë). A templom elüls® terét, ahol a hívek a templomi szolgálat alatt
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a láthatatlan, égi világot. Ez a szembeállítás megfeleltethet® a korábban már
említett emberi test � emberi lélek szembeállításnak. Ebben az értelmezésben
a templom jelképezi az emberi testet, a szentély a lelket. Ezen megfeleltetés-
sel Florenszkij a krisztusi dichotómiára utal, hiszen a kétlényeg¶ Krisztusban
is egyszerre van jelen az emberi és isteni lényeg.

De a két szféra határa, ami összeköti az égit a földivel nem lehet sem
földi, látható; sem égi, láthatatlan, hiszen ez esetben vagy az egyikhez, vagy
a másikhoz tartozna, és nem tölthetné be az összeköt® funkcióját.

Az Ég a Földt®l, az égi a földit®l, a szentélyt a templomtól csak a lát-

hatatlan világ látható tanúi különíthetik el53 [ . . . ] [Flor1922b, p. 218.]

Ezzel a kett®séggel, hogy egyszerre részei a földi és az égi világnak az
ikonok bírnak, melyek funkciója, ahogy arra már rámutattam, a testen ke-
resztüli égi megmutatása. A szent ikonokból álló ikonosztáz lesz tehát az,
ami mindkét szférához tartozik, így képes összekötni azokat:

A szentély határán, elválasztva a két világot, az ikonosztáz áll.54

[Flor1922b, p. 219.]

Florenszkij azonban kihangsúlyozza, hogy az ikonosztáz bár elválasztja, de
ugyanakkor össze is köti a két világot.55 Ahhoz tehát, hogy az egyszer¶
hív®k is megláthassák a szentélyt a maga égi valójában nélkülözhetetlen az
ikon, amely jelöl® funkcióján keresztül, összekötvén az e világit az égivel,
megmutatja az égi szentély igazi titkait és szépséget, a természetfelettit.56

Az ikonosztáz így tehát nem elrejt valamit, hanem felfedi az égi szentélyt a
maga valóságában, és bejáratot nyújt oda:

[ . . . ] a templom és a szentély ikonosztáz nélkül áthatolhatatlan fal-
lal van elválasztva; az ikonosztáz ezen a falon üt ablakot57 [ . . . ]
[Flor1922b, p. 220.]

tartózkodnak a hátsó, szentély részt®l az ikonosztáz választja el, amely mögé, ahol az
oltárasztal található, a hív®k sem bemenni, sem belátni nem tudnak.

53Íåáî îò çåìëè, ãîðíåå îò äîëüíåãî, àëòàðü îò õðàìà ìîæåò áûòü îòäåëåí òîëüêî
âèäèìûìè ñâèäåòåëÿìè ìèðà íåâèäèìîãî [ . . . ]

54Àëòàðíàÿ ïðåãðàäà, ðàçäåëÿþùàÿ äâà ìèðà, åñòü èêîíîñòàñ.
55Ezt a kérdést Florenszkij már a Képzetesek a geometriában függelékének is tekinthet®

részében is, a Magyarázat a címlaphoz -ban is elemzi.
56Florenszkij párhuzamot is állít a �zikai (láthatatlan) er®terekkel, és azok ábrázolha-

tóságával, és ugyancsak ezeknek az er®tereknek felelteti meg a szentek ruháinak red®it.
57[ . . . ] õðàì áåç âåùåñòâåííîãî èêîíîñòàñà îòäåëåí îò àëòàðÿ ãëóõîé ñòåíîé; èêîíî-

ñòàñ æå ïðîáèâàåò â íåé îêíà [ . . . ]
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3.3.3. Az ikon ideaelméleti interpretációja

Annak érdekében, hogy teljessé tegyük Florenszkij Az ikonosztáz m¶vének
értelmezését feltétlenül szükséges rámutatni arra a párhuzamra, ami a m¶
gondolatmenetét a platóni ideaelmélettel, és még sz¶kebben a �barlangha-
sonlattal� összeköti [Plat1984b, 514a�518c], [Plat1984c, 109a�110b].58 A bar-
langhasonlat párhuzamának részletes feltárása során rekonstruálom az ikon
ontológiai értelmezését Florenszkij felfogásában.

Florenszkij külön utal a VII. Egyetemes Zsinat dogmatikus döntésére,
amely a platonizmus szellemében az ikonok szerepét az emlékezés funkciójá-
val azonosítja, amely visszaemlékezés ontologikus kapcsolatot teremt az ikon
és az ®skép között. Az ikonok, ahogy Florenszkij a zsinati határozatot idézi:
�a képr®l az ®sképhez emelik a hív® gondolatait�59 [Flor1922b, p. 227.]. Il-
letve egy másik helyen: �az ikon emlékeztet® az égi ®skép-re�60 [Flor1922b,
p. 241.]. Az emlékezés egy lelki/szellemi látást ébreszt fel, mélyen a tudatalat-
tiban. Nem csak állítja a szellemi létezését, de segít annak tapasztalásában
is [Flor1922b, p. 228.].

Ez a kapcsolat adja tehát az ikon hagyományos értelmezését, azonban
nem foglalja magában az ikon, mint ábrázolóm¶vészet értelmezését a platóni
ideaelmélet szerint. Ez tulajdonképpen a m¶ kiindulópontja:

[ . . . ] a keresztény és platóni ontológia oly közel van az ikonfestészethez,
és részben az óorosz festészethez, hogy ezt a kapcsolatot mindenképpen
meg kell magyarázni.61 [Flor1922b, p. 290]

Vizsgáljuk meg részleteiben ezt a párhuzamot a platóni barlanghason-
lat tükrében! A barlangban leláncolt emberek élnek, akikhez a küls® napfény
nem jut el, csak a barlang hátsó falára vetül® árnyképek. Platón példaképpen
felszabadít egy rabot, akinek miután kijut a felszínre el®ször csak káprázik
a szeme a fényt®l. Majd id®vel megszokva a fényességet kezdi megismerni a
valódi világ tulajdonságait � ez felel neg a platóni ideák világának. Kés®bb
magát a napot is képes látni � ami a szép és a jó isteni ideáját szimbolizálja.
Végül, amikor visszatér a barlangba, az emlékképei alapján tudja csak el-
mondani a társainak, hogy mit látott a valódi világban � itt kap szerepet az

58Itt kell felhívnom az olvasó �gyelmét, hogy Charles H. Hinton el®z® fejezetben emlí-
tett könyve a The Fourth Dimension is a platóni barlanghasonlatra építkezik, amikor a
negyedik dimenzió tulajdonságait mutatja be [Hint1904, pp. 2�3, 33�35.]. Elemzésének
matematikai struktúrája egyértelm¶en hatással volt Florenszkij ikonértelmezésére.

59¾âîçíîñÿò óì îò îáðàçîâ ê ïåðâîîáðàçàì¿
60èêîíà åñòü íàïîìèíàíèå î ãîðíåì ïåðâîîáðàçå
61[ . . . ] îíòîëîãèÿ öåðêîâíàÿ è ïëàòîíîâñêàÿ òàê ÷ðåçâû÷àéíî áëèçêè ê ïðîöåññó

èêîíîïèñè, è îò÷àñòè äðåâíåé æèâîïèñè, ÷òî ýòó áëèçîñòü íåïðåìåííî ïðèõîäèòñÿ
êàê-òî îáúÿñíÿòü.
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ideaelméletben az emlékezés. A társai nem hisznek neki, mivel maguk nem
tapasztalták a kinti világot.

A fentieket az ikonfestés m¶vészetére vonatkoztatva Florenszkij kijelenti,
hogy a visszaemlékezés nem más, mint az ikonfest® tanúságtétele a saját
túlvilág-tapasztalatáról.

�k [az ikonok] � az emberiség él® lelke, amelyik felemelkedvén a szel-
lemi világba; legy®zve a szellemi világba lépéskor keletkez® kápráza-
tot, és felfogva a túlvilágot a maga valójában, miközben visszatér a
földi világba színeváltozásukban az angyali világ angyali képei lettek.62

[Flor1922b, pp. 218�219]

Az ikonfest® így tehát a �felszínen�, az isteni (az igazi) világban szerzett
tapasztalatait �mondja el� az ikon segítségével a hív®knek.

A platóni barlanghasonlat már a Fordított perspektívában is fontos sze-
repet kap. Ott a lineáris (azaz evilági) perspektíva szemlél®jét a barlang
foglyával azonosítja. Amiképpen a fentiekben már megmutattam, az ikon-
fest® ebben a hasonlatban a felszabadított fogoly. Mindezekb®l következik,
hogy a fordított perspektíva jelenléte az ikonokon, amely szemben áll a li-
neáris perspektívával, nem csak esetleges, hanem kötelez® elem: a túlvilági
létet, azaz az ideák világát jelképezi.

Florenszkij analógiát von az alvás állapota, a barlanghasonlat és a hit túl-
világa között. Az elalvás felel meg annak, amikor a rab kilép a barlangból.
Ebben a pillanatban a nap elkápráztatja a szemét � ez a káprázat hasonla-
tos az elalváskor tapasztalt formázatlan képeknek, amiket nem tudunk ér-
telmezni. A mélyálom id®szaka áll párhuzamban a túlvilági tartózkodással,
majd az ébredéskori álom a barlangba való visszatéréssel, és a tapasztalat
elmesélésével � ez lesz az ikon maga. Így az ikonfestészetet meta�zikai ta-
pasztalatnak kell tekintenünk. Hiszen az ikonfest® felemelkedve a mennyei
világba (amiképp a platóni barlang felszabadított rabja kilép a fényre) látja
annak a világnak a fényes alakjait, és visszatérve a mi világunkba tapasz-
talataira támaszkodva és az emlékezet segítségével létrehozza az ikont, mely
pont ezáltal képes ablakot nyitni a mennyei világra. Emiatt az ikon, valamint
az ikonokból álló ikonosztáz � idea, ami emlékezteti a hív®t a valóságos égi
világ szépségére, és ebben a tekintetben a realizmus megnyilvánulása:

[ . . . ] [az ikon] alapját a túlvilági valóságos tapasztalata, a valóságos

szellemi tapasztalat adja.63 [Flor1922b, p. 230.]

62Îíè [èêîíû] � æèâàÿ äóøà ÷åëîâå÷åñòâà, êîòîðîþ îíî âçîøëî â ìèð ãîðíèé;
îòëîæèâ ïðèçðà÷íûå ìå÷òàíèÿ ïðè ïåðåõîäå è âîñïðèíÿâ èíîé ìèð, ïðè âîçâðàùåíèè
äîëó, ñåáÿ ñàìèõ ïðåîáðàçèëè â àíãåëüñêèå îáðàçû ìèðà àíãåëüñêîãî.

63[ . . . ] â îñíîâå åå [èêîíû] íåïðåìåííî ëåæèò ïîäëèííîå âîñïðèÿòèå ïîòóñòîðîííåãî,
ïîäëèííûé äóõîâíûé îïûò.
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Lényeges rámutatni továbbá, hogy az ikonok háttere soha sem tájkép,
soha nem látunk leveg®perspektívát, vagy ehhez hasonlót, ami a reneszánsz
festészetben elterjedt, hanem szinte kizárólag színtiszta arany a háttér. Ez
az arany jelképezi az isteni fényt, a barlangon kívüli világ fényes napját (ami
a platóni értelmezésben a szép és jó ideája), illetve a keresztény Istent:

Ez az arany nem más, mint színtiszta fény [ . . . ] a befogadó számára
a festék és az arany olyan, mint ami a lét különböz® szférájához kap-
csolódik.64 [Flor1922b, p. 277.]

Florenszkij az Égi jelek m¶vében, a napfény és az ég színelméleti em-
pirikus vizsgálata útján, részletesen kibontja a fény szerepét a keresztény
ontológiában, valamint annak kapcsolatát az isteni Szó�ával [Flor1922c]. Itt
az Ég és a Föld, úgy is mint a fény és a sötétség határát mutatja be és elemzi.
Ugyanez a határ, az isteni Szó�a jelenik meg áttételesen a Képzetesek a geo-
metriában v = c határán, amikor a testek id®tlenné válnak.

Az ikonok arany háttere tehát nem más, mint a platóni égi fény, az isteni
megnyilvánulása:

[ . . . ] az ikont fényre festik, és ahogyan azt igyekszem megmutatni, eb-
ben rejlik az ikonfestészet teljes ontológiája. A fény, az ikonfestészet
tradíciói szerint aranyozott, azaz nem színe van, hanem tiszta fényes-
sége. Másképp szólva minden ábrázolás az isteni kegyelem arany ten-
gerében fürdik, amint az Isteni Fény hullik reá.65 [Flor1922b, p. 290.]

A fentiek természetes következménye tehát, hogy az ikonfestészet számára
ismeretlen az árnyék [Flor1922b, p. 296.].

Összegezve a fentebb levont következtetéseket immár teljességében ér-
telmezhet®vé válik Florenszkij állítása, miszerint az ikon teológiai istenbizo-
nyíték. Az ikon lesz képes elérni azt a célt, hogy valóságosan, realisztikusan
ábrázolja a túlvilági létet, és éppen ezáltal bizonyítja Isten létét:

Az összes �lozó�ai Istenbizonyíték közül talán a leginkább meggy®z® a
következ® [ . . . ] : �Mivel létezik Rubljov Szentháromsága, ezért

létezik Isten�.66 [kiemelés t®lem � ZB.] [Flor1922b, p. 225.]

64Ýòî çîëîòî åñòü ÷èñòûé áåñïðèìåñíûé ñâåò [ . . . ] êðàñêè è çîëîòî çðèòåëüíî îöå-
íèâàþòñÿ ïðèíàäëåæàùèìè ê ðàçíûì ñôåðàì áûòèÿ.

65[ . . . ] èêîíà ïèøåòñÿ íà ñâåòó, è ýòèì, êàê ÿ ïîñòàðàþñü âûÿñíèòü, âûñêàçàíà âñÿ
îíòîëîãèÿ èêîíîïèñàíèÿ. Ñâåò, åñëè îí íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóåò èêîííîé òðàäèöèè
çîëîòèòñÿ, ò.å. ÿâëÿåòñÿ èìåííî ñâåòîì, ÷èñòûì ñâåòîì, íå öâåòîì. Èíà÷å ãîâîðÿ,
âñå èçîáðàæåíèÿ âîçíèêàþò â ìîðå áëàãîäàòè, îìûâàåìûå ïîòîêàìè Áîæåñòâåííîãî
ñâåòà.

66Èç âñåõ ôèëîñîôñêèõ äîêàçàòåëüñòâ áûòèÿ Áîæèÿ íàèáîëåå óáåäèòåëüíî çâó÷èò
[ . . . ] : ¾Åñòü Òðîèöà Ðóáëåâà, ñëåäîâàòåëüíî åñòü Áîã¿.[kiemel�es t�olem � ZB.]
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3.4. A három m¶ természet�lozó�ai és teoló-

giai szintézise

A disszertációban elemzett m¶vek ugyan különböz® tematikájúak, de mint
igyekeztem kimutatni, valójában egy bizonyos elemzési szinten közös kontex-
tuális hálót építenek fel. A három m¶ a platóni�keresztény idea és krisz-
tusi kétlényeg¶ség kérdéskörét öleli fel természet�lozó�ai, m¶vészetelméleti
és történeti, illetve teológiai szempontból, és teremt közös egységet az ikonok
értelmezésére.

A Képzetesek a geometriában m¶vében kifejtett gondolatok az einsteini
illetve ptolemaioszi kozmológia kiterjesztésér®l már önmagukban is igen ér-
dekesek, és hatottak több ismert gondolkodóra, mint A. Loszev vagy M. Bul-
gakov � amire a következ® fejezetben térek majd ki. De még érdekesebb
az a tény, hogy Florenszkij nem állt meg ezen magyarázati szinten, hanem
továbbviszi a képzetesek magyarázatának elméletét, a matematikai és koz-
mológiai elméletektb®l kiindulva világértelmezési, pszichológiai és m¶vészeti
problémakörbe helyezve azt át. Már a Képzetesek a geometriában m¶ben,
az 1922-ben írt utószóban (Magyarázat a címlaphoz ), melyben a könyv Fa-
vorszkij által tervezett címlapját, mint m¶alkotást elemzi, és például azt a
problémát tekinti át, amikor az emberi látás pszicho�ziológiája kétoldalú fe-
lületekkel találkozik, melyek, ahogyan azt a m¶ is bizonyította, a valós és a
képzetes világot kötik össze. Florenszkij itt a pravoszláv templomi tér hár-
mas szerkezetét elemzi (hív®k tere, ikonosztáz síkja, ikonosztáz mögötti szent
hely), mely mégis egy egységben nyilvánul meg a hív® számára [Flor1922a,
pp. 58�60]. És ez a közös elemzés vonul végig a Fordított perspektívá-n, illetve
Az ikonosztáz -on is.

Florenszkij életm¶vében gyakran nyúl vissza a platóni ideaelmélethez, és
a világ jelenségeit szimbólumként értelmezi. Ezekben az esetekben ez a vi-
lágfelfogás mindig közvetlenül kapcsolódik a térszerkezethez, ahol az idea egy
plusz térdimenzió értelmezését adja. Korai 1904-es m¶vében jelenik meg ez
a gondolat el®ször [Flor1904d], az 1915-ös, �az idealizmus értelmér®l� m¶vé-
ben bontja ki részletesen ezt a gondolatot, ahol konkrétan a 4. dimenziót
állítja az ideával párhuzamba, és végül az 1920-as évek itt elemzett három
m¶vében alakítja ki azt a gondolati struktúrát, amely a képet, a képiséget,
az ábrázolás �lozó�ai értelmezését, és funkcióját találja meg benne. Platón
ideaelméletének emlékeztet® funkciójára, és az azt atvev® keresztény teoló-
giai magyarázatokra építkezve építi fel ezt az ertelmezéssel teli teret, ahol a
reprodukció a közvetlen �zikai tapasztalat közvetítése lesz.

A fenti eredmények után Florenszkij 1922-ben készíti el® [Flor1922a] több
tanulmányából álló A gondolat vízválasztójánál kötetét kiadásra (a Képzete-
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sek a geometriában eredeti kiadásában a kiadó teszi közzé a tervet), melynek
része volt a Fordított perspektíva is, de amely kötet végül nem jelenhetett
meg életében. Ennek a kötetnek az alcíme Egy konkrét meta�zika alapjai67

(×åðòû êîíêðåòíîé ìåòàôèçèêè), amely pontosan mutatja Florenszkij
természet�lozó�ai célját, miszerint a meta�zika szintjén mozogva, de a konk-
rét empirikus és tudományos eredményeket felhasználva alkossa meg azt a
struktúrát, amely leírja a teljes világot. Florenszkij nem fejti ki teljes részle-
teiben mit ért a kifejezés alatt [Hor1991, pp. 49�51.], csak jelzi azt:

itt nem adatik egy egységes struktúra, csak megfogalmazhatjuk né-

hány konkrét �lozó�ai probléma sarokpontját, egy konkrét meta�zi-
káját, amely egy �lozó�ai antropológia lesz, Goethe szellemében 68

[Flor1922e, p 27.]

Florenszkij gondolkodásának, álláspontom szerint, éppen ez a kifejezés, a
�konkrét meta�zika� adja a kulcsát, és a disszertációmban célom szerint ta-
lán sikerült némileg megmagyaráznom ennek a kifejezésnek és módszernek a
lényegét. Meta�zikai, mert a világ leírására nem az objektívnek nevezett ter-
mészettudományi szinten vállalkozik, hanem egy jóval szélesebb értelmezési
körben mozogva, a világot természet�lozó�ai, teológiai módon egységesen
értelmezi. És konkrét, hiszen a machi elveket követve mindeközben szigorú
tudományossággal megmarad a modern tudományok és matematika legújabb
eredményei mellett, nem korlátozva azonban az empirikus meg�gyeléseket a
tudomány által elfogadott szintre, és nem korlátozva a matematikai deduk-
ció eredményeit. A közvetlenül megnyílvánulót értelmezi, beleértve ebbe a
meg�gyel® szubjektum önmeg�gyelését is, és ebb®l építi fel �lozó�ai értel-
mezését. A kései Edmund Husserl hívja fel arra a �gyelmet, hogy a �lozó�a
tudományának nem lehet az alapja a szkepszis, hanem csakis az embert is
�gyelembe vév® eleven �lozó�a lehet igazi tudomány [Huss1998, p. 32.]. Flo-
renszkij fenomenológiájában egyértelm¶en ezt az utat jelöli ki, és követi teljes
határozottsággal.

67Reati atya rámutat arra, hogy az orosz �lozó�ában Florenszkij konkrét meta�zikájának
el®dei között találjuk V. Szolovjovot, S. Trubeckojt illetve N. Losskijt is [Rea2007, pp. 137�
138.]

68òóò íå äàåòñÿ åäèíîãî ïîñòðîåíèÿ, à çàêðåïëÿþòñÿ ëèøü íåêîòîðûå óçëû êîíêðåò-
íîãî ôèëîñîôñêîãî ðàçóìåíèÿ, êîíêðåòíîé ìåòàôèçèêè, êîòîðàÿ åñòü ôèëîñîôñêàÿ
àíòðîïîëîãèÿ â äóõå Ã¼òå.
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Így tehát Florenszkij természet�lozó�ájának szerves része lesz ezen a mó-
don az ikonfestészet, és az ikonfestészet által megjelenített világfelfogás. Te-
hát az ikonok nem csupán a régi m¶vészet relikviái, és nem is csupán vallási
kegytárgyak:

[ . . . ] az ikonm¶vészet nem más, mint a lét meta�zikája, � nem elvont,
hanem konkrét meta�zika.69 [Flor1922b, p. 268.]

69[ . . . ] èêîíîïèñü åñòü ìåòàôèçèêà áûòèÿ, � íå îòâëå÷åííàÿ ìåòàôèçèêà, à êîíêðåò-
íàÿ.
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4.1. Kultúratörténeti összefüggések

Florenszkij kiválasztott m¶veinek részletes elemzése után szeretném bemu-
tatni azt a kulturális illetve társadalmi környezetet, amiben ez az életm¶
keletkezett. A m¶vészetekben, tudományban, társadalomban megjelen®, sok-
szor forradalmi változások természetesen visszatükröz®dnek Florenszkij mun-
káiban és gondolati struktúráiban.

Els®ként a XIX. század második felében kezd®d® változásokat emelném
ki a m¶vészetekben általában és a képz®m¶vészetekben különösképpen. Már
említettem az el®z®ekben (2. fejezet) a festészetben megjelen® azon új törek-
véseket, melyek a tér és az id® ábrázolásának újszer¶ eszközeit kísérletezték
ki. Ezek a törekvések az �izmusok� vonalával együtt fejl®dnek ki és végül a
XX. század avantgárd irányzataiban csúcsosodnak ki.1

A századforduló m¶vészetének másik központi törekvése a m¶vészetek
közötti átjárás megteremtése, és f®képp a képiség alkalmazása a társm¶vé-

1A korszak m¶vészetének kapcsolódására a nem-eukledeszi geometriához Tóth Imre
mutat rá [Tóth2000, pp. 137�138.]
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szetekben. E törekvés jellegzetes és látványos példái a kor zenéjében többek
között M. Ravel Miroirs ciklusa, C. Debussy La mer szimfonikus költemé-
nye, Ny. Rimszkij-Korszakov Seherezádé szvitje, és kiváltképp M. Muszorgsz-
kij Egy kiállítás képei cím¶ ciklusa, melyet V. Hartmann posztumusz kiál-
lításának ihletésére alkotott, és a ciklus egy-egy darabjával egy adott képet
�ábrázol�. A m¶vészetek közötti átjárás alapvet® célja a R. Wagner által
megfogalmazott összm¶vészeti m¶alkotás (Gesamtkunstwerk) megteremtése,
melynek megvalósítására ® maga az operáiban tett kísérletet. A századfor-
dulón a wagneri elképzelés egyik kiemelked® folytatójaként a balett szerzett
különös súlyt, amiben a Sz. Gyagilev által vezetett párizsi Orosz Balett volt
a legismertebb. Az Orosz Balett összm¶vészeti szerepét mi sem jelzi jobban
mint, hogy a századforduló különböz® m¶vészeti ágainak jelent®s személyi-
ségével dolgoztak együtt, többek között L. Bakszt, N. Goncsarova, M. La-
rionov, N. Rerih, A. Benua, H. Matisse, G. Braque, M. Utrillo, J. Cocteau
P. Picasso illetve Coco Chanel is a ruha- illetve díszlettervez®k között volt
(a kor híresebb zeneszerz®it és koreográfusait nem is említve) [Tre2009].

A fenti törekvésekhez kapcsolódik az 1910-es, 1920-as évek Oroszországá-
ban a képz®m¶vészetnek az a gondolata, ami a �gyökerekhez� próbál vissza-
nyúlni, és ezt a középkori vallásos festészetben, az ikonm¶vészetben találja
meg. Sok ikont ekkor restaurálnak2 [Vol1914] (ami egyben azt is jelenti, hogy
nem vallási, hanem képz®m¶vészeti tárgyként közelítenek hozzá), és 1913-ban
el®ször nyílik jelent®s régi orosz ikonokat bemutató kiállítás Moszkvában. Ez-
zel párhuzamosan M. Larionov és N. Goncsarova ikon és népi lubok3 (ëóáîê)
kiállítást szervez [Bow1988, p. 132.,138.]. A kor sok képz®m¶vésze tanul ikon-
festészetet (pl. N. Goncsarova, V. Tatlin), és jelent®s m¶vészek alkotásain
mutatható ki kapcsolat az ikonm¶vészettel (K. Petrov-Vodkin, V. Kandinsz-
kij, K. Malevics, N. Goncsarova [Sza1994, pp. 48�49.][Zav2006]).

A fent taglalt forradalmi változások nem csak a m¶vészetekben jelennek
meg, hanem a szélesebb társadalmi gondolkodásban is. (Az orosz forradal-
makat nem is említeném.) A 2. fejezetben tárgyalt természettudományos
változásokkal párhuzamosan a humán tudományterületekben is változások
következnek be, melyek közül külön ki szeretném emelni a pszichológia tu-
dományának megszületését. Mindezek a változások azonban nem egymástól
függetlenül, hanem kifejezetten egymással szoros kölcsönhatásban zajlottak.

2Andrej Rubljov Szentháromság ikonjának restaurációs folyamatáról számol be J. Mal-
kov cikke [Malk1987], illetve b®séges hivatkozási listával az orosz wikipedia: http:

//ru.wikipedia.org/wiki/Òðîèöà_Ðóáëåâà
3A népi m¶vészetben ekkorra jelent®s teret nyer a lubok m¶vészet, amely a drága

egyedi ikont népm¶vészeti mintákkal kiegészítve, többnyire papíron sokszorosított formá-
ban jut el sok vidéki házba. A lubuk és a modern m¶vészet kapcsolatáról írt kiadványában
A. Sevcsenko is [Sev1913].
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Eme kölcsönhatás egyik eklatáns példája az, hogy a századfordulón
Moszkvában a matematikai, pszichológiai és �lozó�ai világlátás nagyon szo-
ros kapcsolatba kerül. Az orosz századforduló mindhárom fenti tudományág-
gal foglalkozó tudósok csoportjának tevékenységét a �moszkvai matematika�
�lozó�ai iskola� névvel jelzik a kutatók [God2005]. Az iskola egyik leg-
fontosabb alakja Nyikoláj Bugajev (Florenszkij tanára), aki egyaránt volt
a Moszkvai Matematikai Közösség megalapítója és sokáig elnöke [Rib1974,
p. 430�433], és a Moszkvai Pszichológiai Közösség alapítója is. Ny. Bugajev
munkássága különösen fontos abból a szempontból, mivel megjeleníti ahogy
a matematikai gondolkodás a századel® gondolkodásának fejl®désében a fenti
különböz® irányokat szintetizálta [Bug1898], [Szil1988, p. 236.]. A korra jel-
lemz®, hogy sok ma is ismert orosz �lozófus, m¶vész egyetemi tanulmányait
legalább részben matematika��zika szakon végezte: Florenszkijen kívül pél-
dául V. Szolovjov, F. Szologub, V. Hlebnyikov, A. Belij (Ny. Bugajev �a),
V. Kandinszkij, G. Spet, J. Zamjatyin is.

Florenszkij matematikai��zikai gondolatainak irodalmi kortársaira gyako-
rolt különös hatását is meg�gyelhetjük. Így például M. Bulgakov Mester és
Margaríta regényének [Abr1990], A. Belij Pétervár -jának [Szil2002, p. 176.],
vagy J. Zamjatyin Mi regényének [Szil1987, pp. 237�238.][Zav2002] tér- és
id®szerkezetében. Arról, hogy J. Zamjatyin ismerte Florenszkij képzetes vilá-
gának koncepcióját, és konkrétan a Képzetesek a geometriában-t, tanúskodik
naplójának egyik bejegyzése [Zam1987] is.

Természetesen a tér és id®szerkezet irodalmi kérdése már korábban is
felmerül, amint arra például L. Carroll Alice Tükörországban meséje esetén
már korábban rámutattam. Nem véletlen, hogy Florenszkij részt vesz ezen
gondolkodási tradícióban, és Az ikonosztáz -ban explicite a tükörvilággal ál-
lítja párhuzamba az álom illetve az égi világ szerkezetét [Flor1922b, p. 202].
Természetesen ide tartozik még az a közismert tény is, hogy sok vallásos fest-
mény, ide értve természetesen az ikonokat, és sok kés®bb keletkezett m¶alko-
tást is, tükörképként ábrázolja témáját: gondoljunk csak a keresztre feszített
Krisztus átszúrt szívének sebére, amely nem a bal, hanem a jobb oldalon
található. Az ikonok tükörábrázolásáról, a jobb�bal oldalak felcserélésér®l
részletes tanulmányt írt B. Uszpenszkij [UspB1973].

Továbbá a tér és id®szerkezet korabeli irodalmi feldolgozásai közül meg
kell említenem H. G. Wells m¶veit is, mint például a Tales of Space and
Time-ot [Wells1899], vagy még inkább az id®utazást feldolgozó The Time
Machine-t. Az utóbbi kifejezetten a modern �zika id®felfogásából indul ki,
miszerint az id® a tér negyedik dimenziója, és ez teszi majd lehet®vé az
id®utazás elvét is:
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Time's only a kind of Space [ . . . ] Clearly, any real body must have
extension in four directions: it must have Length, Breadth, Thickness,
and -� Duration. [ . . . ] There are really four dimensions, three which
we call the three planes of Space, and a fourth, Time. [ . . . ] There is
no di�erence between Time and any of the three dimensions of Space
except that our consciousness moves along it. But some foolish people
have got hold of the wrong side of that idea. You have all heard what
they have to say about this Fourth Dimension? [Wells1895, p. 4, 7�8]

Ervin Panofsky m¶vészetelmélete

Kifejezetten érdekes összevetni Florenszkij perspektíva értelmezését Ervin
Panofsky gondolataival [Pan1927]. Mindketten gyakorlatilag azonos id®ben
írják meg ide vonatkozó m¶veiket, de úgy t¶nik, nem ismerik egymás mun-
káit. Mindketten építkeznek azonban Oskar Wul� fordított perspektíva ér-
telmezésére [Wul�1907], habár � vélhet®en azért, mert a Fordított perspektíva
nem jelent meg nyomtatásban, és nem volt arra el®készítve � Florenszkij nem
hivatkozik közvetlenül rá, csak átveszi a szókapcsolatot.

A leginkább érdekes az, hogy a két szerz® alapvet®en más álláspontot kép-
visel: E. Panofsky a lineáris perspektíva kifejez®erejét, Florenszkij a fordított
perspektíva erejét mutatja be. Mindeközben tudományos értelemben ugyan-
azt mondják. A lineáris perspektíva a felvilágosodás, és az akkori technikai�
tudományos forradalom befogadásának, megélésének megnyilvánulása (ami
E. Panofsky értelmezésében pozitív, Florenszkijnél az abszolút negatívumot
jelenti). A középkori fordított perspektívát mindketten az ókori hagyomá-
nyokra vezetik vissza, és a bels® világ ábrázolása, annak megélése kerül a
középpontba � amely a felvilágosodás értéktelenségével szemben az igazi ér-
téket képviseli Florenszkijnél.

A disszertáció témájához kapcsolódóan meg kell említenünk, hogy alapve-
t®en hasonló eredményekre juthatunk E. Panofsky munkájának elemzésével
is. E. Panofsky az újkori természeti világfelfogás, a világ elképzelt szerkeze-
tének változását látja a lineáris perspektíva hódító útjában: a világ elveszti
bezártságát, és a végtelen világegyetem eszméje nyilvánul meg a végtelent
is ábrázolni képes lineáris perspektívában. Ehhez képest a középkori véges
világegyetem eszméje nem engedhette meg ezt az ábrázolási módot. Lát-
hatjuk tehát, hogy E. Panofsky ugyanabban a korban, valószín¶síthet®en
ugyanazokra a hatásokra (térszerkezet eszményének megkérd®jelezése és vál-
tozásai) hasonlóképpen a térábrázolás, azaz a perspektíva kérdéseivel kezdett
el foglalkozni, és jutott hasonló tudományos eredményekre. Érdemes lenne
talán a kés®bbiekben összevetni a vizuális kultúra változásainak motívumait
a világegyetem szerkezetének kulturális eszméinek változásaival. Ezen válto-
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zások részletes áttekintését megtalálhatjuk például Székely László könyvében
[Szék1990].

Florenszkij talán abban tudott E. Panofskynál többet felmutatni, hogy a
�zikai világkép legeslegújabb változásainak kulturális értékítéletét is be tudta
emelni a kutatásaiba � a lineáris perspektíva végtelen világképét felváltja az
einsteini véges, de határtalan világszerkezete �, s®t, a kortárs fest®m¶vészet
megnyilatkozásait is tudta kezelni elméletében. Miközben tehát Florenszkij
egy �elmaradottabb� kor szelleméhez ragaszkodott, valójában E. Panofsky
marad h¶ egy let¶n® korhoz, bár a kés®bbiekben ® is rámutat a kubizmus
kapcsolatára az új �zikával [Dalr2005].

4.2. Florenszkij hatása kortársaira és az orosz

tudományra

Alekszej Loszev �lozó�ája

Alekszej Loszev, az egyik leginkább ismert XX. századi orosz �lozófus Flo-
renszkij igen közeli barátja,4 szinte tanítványa. Filozó�ájában igen nagy
hatást gyakorolt rá, ami f®képp a természet�lozó�ai világképében mutatható
ki. Florenszkij A. Loszevre és Sz. Bulgakovra tett hatására N. Bonyeckaja
már rámutatott, és az ebb®l szület® �lozó�ai gondolkodásmódot Florensz-
kij �lológiai iskolájának nevezte [Bon1992]. Disszertációm ezen pontján egy
másik lényegi kapcsolatra, a Képzetesek a geometriában világszerkezetének
megjelenésére szeretnék rámutatni A. Loszev munkáiban.

Több munkájában, és már legels® jelent®s m¶vében is, Az antik kozmosz
és a modern tudomány-ban [Losz1927] Florenszkij gondolatvilágához hason-
lóan összekapcsolja a modern �zika eredményeit (a tudományosakat ugyan-
úgy, mint az abból származó �lozó�ai következtetéseket) az ókori görög �lozó-
�a világértelmezésével. Ennek egyik példája amikor a Platón Timaiosz -ában
megjelen® világszerkezet és a modern elektromágnesesség kutatásainak ered-
ményeit kapcsolja össze [Losz1927, p. 216.]. További példaként szolgálhat az,
ahogyan A. Loszev egyes elemzési kategóriái rímelnek a kor �zikai kérdéseire
� id®, tér, tömeg [Losz1927, pp. 225�228.]. Ugyancsak Florenszkij hatását
feltételezhetjük abban a gondolatmenetben is, ahol Poincarét idézi, a tér
három dimenziójának vizsgálatáról, és annak kapcsolatáról a matematikai
folytonossággal [Losz1927, pp. 485�486.], vagy amikor a m¶vészetek téráb-
rázolásában elemzi a különböz® perspektívákat, mint a középkori fordított
perspektíva, illetve a modern m¶vészetek hiperterét, amit a korabeli �zika
négydimenziós téridejével kapcsol össze [Losz1930, pp. 122�124.].

4Florenszkij (mint pap) adta össze A. Loszevet a feleségével.
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Kett®jük gondolatvilága közötti kapcsolat abban a mozzanatban érhet®
tetten leginkább, amikor A. Loszev beemeli a munkájába a relativitáselmé-
let Florenszkij által átformált természet�lozó�áját [Losz1927, pp. 283�289.].
A. Loszev ugyan hivatkozza a modern �zika külföldi és orosz képvisel®inek
1920-as években megjelent több tucat(!) m¶vét [Losz1927, pp. 481�483.], de
�lozó�ai értékelése, és a modern �zika eredményeinek kapcsolata a platóni
ideaelmélettel gyakorlatilag Florenszkij könyvének értelmezése és továbbgon-
dolása. A. Loszev ebben a részben elemzi a tér végességének és határtalan-
ságának kérdését [Losz1927, pp. 281�282., 289.], továbba a fénysebességeknél
gyorsabb sebességek konzekvenciáit. �Az egész platonizmus ebbe a képletbe
foglalható: β =

√
1− v2/c2, v ≥ c feltétel esetén�5 [Losz1927, p. 283.].

Kés®bbi m¶veiben többször is el®fordul ez az interpretáció ott, ahol az
antik természetfelfogást és a modern tudományos világfelfogást együtt elemzi:

Megrázott a Lorenz formula megismerése, mely a test méretét a sebes-
ségt®l függ®en határozza meg, és amely szerint a fénysebesség elérése-
kor teljesen elveszti azt, a fénysebesség felett pedig képzetes értéket ad
neki. Nem tulajdonítottam túlzott fontosságot annak, hogy a termé-
szetben nem fordulnak el® testek, amik fénysebességgel haladnának.
Az volt a leginkább megrázó, hogy a testek méretének nullába fordu-
lása teljes mértékben elképzelhet®, és hogy mindezt le lehet írni precíz
matematikával.6[Losz1988, p. 20]

Átvéve tehát a lorentzi�einsteini matematikát, �zikát, határozottan Flo-
renszkij nyomdokaiban halad, ahogy elfogadja annak platonikus értelmezését
a tudomány új fejleményeir®l:

φ =
√

1− v2/c2 Minél nagyobb a sebesség, annál kisebb a térfogat;
fénysebességnél a térfogat = 0 [Losz1932a, p. 127]7

Így tehát, idézi Florenszkij elméletét a Képzetesek a geometriában-ból, a régi
(newtoni) világszemléletben a tér üres edény; az új szemléletben a tér anyagi
tulajdonságokkal bír [Losz1932b].

5Âåñü ïëàòîíèçì â ýòîé ôîðìóëå: β =
√

1− v2/c2, ïðè óñëîâèè v ≥ c
6Ìåíÿ ïîòðÿñëî çíàêîìñòâî ñ óðàâíåíèåì Ëîðåíöà, êîòîðîå èçîáðàæàëî îáúåì òå-

ëà â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè äâèæåíèÿ òåëà è ñîãëàñíî êîòîðîìó òåëî ñî ñêîðîñòüþ
ñâåòà âîîáùå òåðÿëî âñÿêèé îáúåì, à ñî ñêîðîñòüþ âûøå ñêîðîñòè ñâåòà ïðèíèìàëî
îáúåì òåëà êàê ìíèìóþ âåëè÷èíó. ß íå ïðèäàâàë çíà÷åíèÿ òîìó, ÷òî â ïðèðîäå íå
ñóùåñòâóåò òåëà, êîòîðîå äâèãàëîñü áû ñî ñêîðîñòüþ ñâåòà. Ìåíÿ ïîòðÿñàëî òîëü-
êî òî, ÷òî ïðåâðàùåíèå îáúåìà òåëà â íóëü âïîëíå ìûñëèìî, ÷òî ýòî ÷óäî ìîæíî
ìàòåìàòè÷åñêè òî÷íî ôîðìóëèðîâàòü.

7φ =
√

1− v2/c2 ×åì áîëüøå ñêîðîñòü, òåì ìåíüøå îáúåì; ïðè ñêîðîñòè ñâåòà
îáúåì= 0
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A tartui iskola

Florenszkij kétségkívül legnagyobb hatása a szovjet m¶vészetelméletben mu-
tatható ki. Ahogy az egyik kiadványának összeállítója írja: �gyakorlatilag
egyetlen egy komoly m¶ sem jelent meg a szovjet id®kben az ábrázolóm¶vé-
szetek témájában, ahol ne hivatkoztak volna a Fordított perspektívá-ra, vagy
Az ikonosztáz -ra�8 [Nasz1993, p. vii].

Ennek az oka els®sorban az volt, hogy Florenszkij m¶veit a tartui szemio-
tikai iskola fedezte fel, és épített rájuk, f®képp a térszemléleti gondolataiban.
Jurij Lotman emeli ki a térszemlélet kérdését mint a szemiotikai kutatások
egyik központi kérdését, és hivatkozik Mihail Bahtyinra és A. Einstein relati-
vitáselméletére, mint a kronotoposz fogalmának eredetére � mint ahogy azt
már idéztem a disszertáció egy korábbi fejezetében. Majd ezen alapokról Flo-
renszkij Képzetesek a geometriában m¶véb®l idéz hosszan, hogy megmutassa
a kérdés kapcsolatát a modern szemiotikai kutatásokkal [LotJ1998].

De nem csak a kés®bbi összefoglaló jelleg¶ munkák mutatnak rá a kap-
csolatra, elég megnézni a tartui szemiotikai iskola eredeti kiadványait, és
az iskolához köt®d® szerz®k munkáit. (V. Ivanov, J. Lotman, B. Uszpensz-
kij, L. Zsegin, V. Toporov, M. Gaszparov és sokan mások � b®vebben lásd:
[Grzybek]) akik a 60-as években els®ként adnak ki �indexen lév®� Florenszkij
tanulmányokat, így a tartui Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì periodikában
jelenik meg el®ször, 1967-ben a Fordított perspektíva, majd 1971-ben a Pi-
tagoraszi számokról, az Illúzió törvénye illetve a Symbolarium. Még ennél
is fontosabb azonban az a hatás, ami egyértelm¶en meg�gyelhet® a tartui
szemiotikai iskola munkáiban, ahogy Jurij Lotman �a, Mihail Lotman írja:

Pável Florenszkij atya munkái és ideái egyébként is nagyon közel áll-
tak a tartui iskolához, és nem véletlen, hogy éppen a tartui szemioti-
kai kiadványokban publikálták el®ször [posztumusz] Florenszkij egyes
alapvet®en fontos munkáját9 [LotM1995, 19. lábjegyzet].

Jelzésszer¶en álljon itt azon cikkek felsorolása, melyek a fenti kiadványban
jelentek meg, vagy az iskola szellemiségéhez tartoznak, és amelyek egyértel-
m¶en felhasználják Florenszkij gondolatait, és f®képp a térszemléletr®l alko-
tott munkásságát [Bars1991]:

8ïðàêòè÷åñêè íè îäíà ñåðüåçíàÿ ðàáîòà ïî òåîðèè èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ, èç-
äàííàÿ â ñîâåòñêîå âðåìÿ íå îáõîäèëàñü áåç ññûëîê íà ¾Îáðàòíóþ ïåðñïåêòèâó¿ è
¾Èêîíîñòàñ¿ [ . . . ]

9Òðóäû è èäåè î. Ïàâëà Ôëîðåíñêîãî âîîáùå áûëè áëèçêè òàðòóñêîé øêîëå è íå
ñëó÷àéíî, ÷òî èìåííî â òàðòóñêèõ ñåìèîòè÷åñêèõ èçäàíèÿõ áûëè âïåðâûå îïóáëèêî-
âàíû íåêîòîðûå ïðèíöèïèàëüíî âàæíûå åãî ðàáîòû.
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Andrej Tarkovszkij m¶vészete

Andrej Tarkovszij (akárcsak édesapja, a költ® Arszenyij Tarkovszkij) jól is-
meri Florenszkij m¶veit, azok sokszor inspirációként szolgáltak a számára
az alkotásban. Filmjeiben, visszaemlékezéseiben, forgatókönyv-tervezeteiben
gyakran találunk olyan részeket, amelyek arra utalnak, hogy Florenszkij gon-
dolatai foglalkoztatták. Az Andrej Rubjov cím¶ �lm egyértelm¶ példa erre,
de számos más m¶vében is találkozhatunk utalásokkal Florenszkij gondolat-
világára:

Itt említem meg azt az érdekes gondolatot, melyet Pável Florensz-
kij atya fejtett ki Az ikonosztáz 10 cím¶ munkájában a fordított pers-
pektíváról. [ . . . ] Ezért a régi orosz festészet fordított perspektívája
a reneszánsz perspektívától eltér®en sajátos lelki problémák különös
megvilágításba helyezésének igényét fejezi ki, és a régi orosz fest®k � a
Quattrocento fest®ivel ellentétben � ezt követték. [Tark1998, p. 81]

Florenszkij fordított perspektíva elméletének hatása tetten érhet® a Sztal-
ker cím¶ �lmben is [Zav2003]. Itt csak jelzésszer¶en utalnék a két világ
közötti misztikus utazásra, az azt követ® újjászületésre, illetve a Sztalker
Krisztusi mivoltára. Egy konkrét jelenet, a �szoba jelenet� részletes bemuta-
tásával szeretném demonstrálni e hatás és kapcsolat lényegi momentumait.
Ebben a jelenetben a f®h®sök elérik a kívánságokat teljesít® szobát, de még-
sem lépnek be. A jelenet végén a szoba el®tt ülnek mindhárman, a vita utáni
csendben. A kép keresztény szimbolikával telített, és a h®sök elhelyezkedése
is a Szentháromság ikonokat idézi. Különösen meglep® a vágásban az, hogy
a kamera a szobán bel¶l áll, onnan mutatja a szerepl®ket. A szoba belsejét
azonban eddig egyáltalán nem láttuk, ebben a vágásban is csak az ajtóke-
retet látjuk, és a szobabels®t kés®bb sem fogjuk látni. A kép egyértelm¶en
az ikonok fordított perspektívája szerint van megszerkesztve. A szoba tehát
a szentély, amit nem láthatunk, az ikon (a szerepl®k szentháromsága) pedig
a szentély fel®l � fordított perspektívában � van ábrázolva. Más kutatók
szintén vizsgálják Florenszkij hatását Tarkovszkij m¶vészetére, pl.:

[Tarkovszij] Azon az állásponton volt, hogy nem valami mesterséges
valóságot hoz létre �lmjeiben, hanem az objektíve létez® magasabb
rend¶ világot, a �túlvilágot� mutatja be egy misztikus ablakon keresz-
tül. Pável Florenszkij atyára hivatkozott, aki ilyen ablaknak tekintette
az ikonokat, és a rendez® saját �lmjeit is mint ilyen ablak�ikonokat
gondolta el.11 [Szal2002]

10Tarkovszij gyaníthatóan eltévesztette a m¶ címét, és a Fordított perspektívá-ra utalhat.
11Îí ñ÷èòàë, ÷òî íå ñîçäàåò èñêóññòâåííóþ ðåàëüíîñòü, à îòêðûâàåò çðèòåëþ îáúåê-
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Tarkovszkij m¶veinek mély kapcsolatára a pravoszláv szimbolikára hívja
fel a �gyelmünket Maja Turovszkaja:

A modern képerny®n szinte divattá vált a keresztény szimbolika. Tar-
kovszkij számára, kezdve az Iván gyermekkora templomrombolásától,
ez a megközelítés egyre hangsúlyosabbá válik, etikai, s®t bels® vallá-
sossági attit¶döt tükröz. A Szentháromság motívuma az Andrej Rub-

ljovban is megszemélyesítésre került. Majd a Sztalkerben már explicit
képi motívumként szerepel � ahova csak nézünk, ott a szenthárom-
ság.12 [Tur1991, p. 138]

A fenti kapcsolat fényében érdemes lehet a Sztalker térszerkezetének azon
szempontból való vizsgálata is, hogy vajon kapcsolódik-e a Képzetesek a geo-
metriában térszerkezetéhez. Hasonlóan, ahogy Pável Abragám [Abr1990]
vizsgálja Mihail Bulgakov Mester és Margarítá-jának, valamint Szilárd Léna
[Szil1987, p. 237�238.], illetve saját korábbi dolgozatom [Zav2002] J. Zam-
jatyin Mi cím¶ regényének térszerkezetét, és annak kapcsolatát Florenszkij
munkáihoz.13

òèâíî ñóùåñòâóþùóþ âûñøóþ, ¾ãîðíþþ¿, ðåàëüíîñòü ÷åðåç íåêîå ìèñòè÷åñêîå îêíî.
Îí ññûëàëñÿ íà î. Ïàâëà Ôëîðåíñêîãî, êîòîðûé ñ÷èòàë èêîíû òàêèìè îêíàìè, è ñâîè
ôèëüìû ðåæèññåð òðàêòîâàë òîæå êàê ñâîåãî ðîäà îêíà�èêîíû.

12Õðèñòèàíñêàÿ ñèìâîëèêà � åäâà ëè íå ìîäà ñîâðåìåííîãî ýêðàíà. Äëÿ Òàðêîâ-
ñêîãî, íà÷èíàÿ ñ ðàçðóøåííîé öåðêâè â ¾Èâàíîâîì äåòñòâå¿, îíà íàðàñòàëà â ñâîåì
ýòè÷åñêîì, ÷òîáû íå ñêàçàòü � â ñîáñòâåííî ðåëèãèîçíîì, çíà÷åíèè. Ìîòèâ ¾Òðîè-
öû¿ áûë âî÷åëîâå÷åí â ñþæåòå ¾Àíäðåÿ Ðóáëåâà¿. Â ¾Ñòàëêåðå¿ îí ñíîâà ñâåðíóëñÿ
ïî÷òè â èçîáðàçèòåëüíûé ìîòèâ: â êàäðå òî è äåëî � òðîèöà.

13A Sztalker térszerkezetével a Fordított perspektíva szempontjai alapján már foglalkoz-
tam korábbi munkámban, de ez a kérdés még további elemzést kíván, f®leg annak fényé-
ben, hogy a Sztalker szorosan kapcsolódik a Strugackij testvérek Sánta sors regényéhez
[Zav2004], és annak fantasztikus szerkezetéhez.
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5. fejezet

Összefoglaló

Tézispontokba szedve értekezésem új tudományos eredményeit, munkám a
következ® módon foglalható össze:

1. tézis: Munkámban alapvet®en támaszkodom néhány, a XIX�XX. század
fordulóján kulcsszerepet betölt® változásra, melyek egyértelm¶en megjelennek
Florenszkij itt tárgyalt munkáiban. Bemutatom és értékelem ezeket a fontos
� de nem kizárólagos � változásokat.

A századfordulón radikális változásokon megy keresztül a természettu-
domány, melynek néhány kiválasztott � de nem kizárólagos � kulcspontját
elemzem. Kitérek arra, miképpen tett szert központi szerepre a tér és az id®-
szemlélet megváltozása a matematikában, a modern �zikában, illetve a meta-
�zikai gondolatokban [Boly1832] [Poin1905] [Ein1905a] [Dalr2005]. Kitérek
az einsteini �zika azon sajátosságaira, melyek ezen változásokból következ-
nek. Ugyancsak rámutatok arra, hogy a �zikához csak áttételesen csatlakozó,
a pszichológia által kutatott okkultista világfelfogást miképpen befolyásolta
ez a gondolkodás [Szék1990] [Kins2002] [UspP1930] [Flor1915] [Gyim2008].

Feltárom továbbá hogyan jut központi szerephez a �zikában és más tudo-
mányokban a meg�gyel® és a meg�gyelés értelmezése [Mach1885] [Poin1902]
[Flor1925a]. Végül megmutatom, miképpen változik sok esetben a matema-
tika szerepe a szazadforduló �zikájában, és miképpen kezdenek a kor egyes
�zikusai meta�zikai módon ontológiai szerepet tulajdonítani neki [Luk1976]
[Szék1996] [Szék2003] [Zav2009]. A matematika szerepének ez a változása te-
remti meg véleményem szerint az olyan �vad� elméletek megszületését, mint
az einsteini Speciális Relativitáselmélet, vagy a Florenszkij által felvázolt
földközpontú világszerkezet � bár természetesen a két elmélet más tudomá-
nyos súllyal bírt, és utóéletük is különböz®.
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2. tézis: Florenszkij a Képzetesek a geometriában cím¶ m¶vében fogal-
mazza meg azt a világszerkezeti leírást, amely részben bizonyos kortárs �zikai
megfontolásokon alapszik, másfel®l viszont visszatér a középkori-ptolemaioszi
rendszer földközpontú világleírásához. Florenszkij ebben a világszerkezetben
matematikai módszerekkel jelöli ki mind a platóni ideák, mind az Isten �he-
lyét�.

A m¶ 9. fejezetében Florenszkij egy földközpontú világot ír le, amely
körül az égi szférák keringenek. Mindezt az aktuális �zikával és matema-
tikával összeegyeztethet® módon teszi, amib®l viszont következik egy olyan
határsáv, ahol a testek végtelen tömeget és id®nkívüliséget nyernek. Flo-
renszkij ezt azonosítja a platóni ideák világával, és az e mögötti világot,
az azt �zikai�matematikai konzekvensséggel jellemezett teleologikus kauza-
litás miatt az Isten szférájaként. Elemzésem a fenti világképet veti össze
egyfel®l az einsteini-, másfel®l a lorentzi világszerkezettel, illetve bemutatja
eme konstrukciók �zikai hátterét, és kapcsolatát a nem-euklideszi geometriák
problémájával [Ein1905a] [Min1909] [Jáno1963c] [Szék1990] [Stal1998].

Elemzésem alapján kimondom, hogy a �zika nem önmagában álló tu-
domány, hanem a választott matematika (geometria) segítségével írja le az
empirikus meg�gyeléseket a matematikai formulák segítségével. H. Poincaré
mondja ki, hogy a geometria választható [Poin1902]. Így a �zika csak ezen vá-
lasztás után, ezen matematikai háttér felhasználásával fog predikciót adni az
empirikus világ eseményeire. A fentiekb®l következik az a kérdés, hogy ekkor
a matematikát csupán egy szabad és jelentés nélküli eszköznek tekintsük-e
(instrumentalista megközelítés) [Szab2004], vagy pedig az adott matematika
tükrözi a világ struktúráját (platonista megközelítés). E kérdés kapcsán meg-
vizsgálom, hogy vajon az így különböz® �zikák valóban különböznek-e, vagy
a különbség csak formai.

Florenszkij esetében viszont a fentiekkel ellentétes út �gyelhet® meg. �
olyan matematikai��zikai struktúrát keres, amely képes magába foglalni azo-
kat az empirikus vallási tapasztalatokat, melyeket más �zikusok nem vesznek
�gyelembe. Az ® elmélete tehát ezekkel a prekondíciókkal terhelt.

3. tézis: Tanulmányozom Florenszkij Fordított perspektíva cím¶ m¶vét,
amely az ikonok perspektivikus ábrázolásának egyedi módszerét és annak tör-
téneti hátterét mutatja be.

Florenszkij ebben a m¶vében szembeállítja a reneszánsz kori lineáris pers-
pektíva és a fordított perspektíva m¶vészetének világértelmezési következmé-
nyeit. Abból indul ki, hogy a m¶vészi ábrázolás alapvet® célja az igaz világ
megmutatása, és hogy a középkori keresztény világlátás lényegi eleme a dua-
lisztikus kett®s világ, rámutat a perspektíva kérdésének fontosságára ebben a
kérdéskörben [Anto2005] [Uºa1999]. A kés®-középkori ikonm¶vészet érett (és
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semmiképpen sem primitív) ábrázolásmódja, amely a fordított perspektívát
tudatosan használja, éppen ezzel az eszközzel éri el azt a célt, hogy �megte-
remtse� a szemlél®ben az égi, a túlvilági igazi valóságát. És ugyanehhez az
eszközhöz nyúl majd vissza a XX. század avantgárd m¶vészete is (például a
neoprimitivizmus, futurizmus vagy kubizmus), amikor az új természettudo-
mányos eredmények megkérd®jelezik az addigi egységes newtoniánus tér és
id®szemléletet [Gomb1974] [Pan1927]. Florenszkij ebben a m¶vészi eszköz-
ben � szemben a lineáris perspektívával � a valódi érzékelés formáját mutatja
ki, amely mind az archaikus népek, mind a gyermeki lét sajátja. A fordított
perspektíva állítása szerint nem az illúzió hazugságára (lásd színházi eredet),
hanem a világérzékelés realizmusára épül, amely realizmus természetesen a
platonizmus és a keresztény világfelfogás realizmusát jelenti. A képz®m¶vé-
szet alapvet® célja a képi egység megteremtése, de ugyanakkor a geometriai,
�zikai, illetve �ziológiai tér egységének megteremtése is [Flor1919a, p. 178.].
Ezt Florenszkij értelmezésében az ikonok ábrázolási módjában a fordított
perspektíva teszi lehet®vé, melyek így ezen felül még a teológiai teret is ké-
pesek integrálni [Rau1980].

4. tézis: Elemzem Florenszkij legismertebb m¶vének, Az ikonosztáz-nak
teológiai�ikonelméleti hátterét, és annak kapcsolatát a platóni ideaelmélethez.

A m¶ben elemzett �határ� fogalmát kibontva (álom, arc, platóni barlang-
hasonlat, ikon) részletesen kifejtem, miképpen épül fel az innen és a odaát �
avagy az evilági és a túlvilági � �lozó�ai�teológiai értelmezése. A speciális
relativitáselméletnek is alapját jelent® Lorenzt kontrakció fénysebességen túli
sebességek következményeit alkalmazza Florenszkij a túloldali világ leírásá-
ban, ami matematikailag létrehozza a képzetes világot [Pan2003]. Emellett
a platóni barlanghasonlattal jellemzi az ikon keletkezésének és értelmezésé-
nek alapjait [Bon-n.d.] [Dam2001]. Ez a két alap, amire az ikonok teológiai
magyarázatát építi Florenszkij [UspL2003] [Bung1994].

Végül megmutatom, miképpen értelmezhet® Florenszkij azon állítása, mi-
szerint az ikon teológiai istenbizonyíték [Bung1994]. Az ikon lesz képes elérni
azt a célt, hogy valóságosan, realisztikusan ábrázolja a túlvilági létet, és ép-
pen ezáltal bizonyítja Isten létét:

Az összes �lozó�ai Istenbizonyíték közül talán a leginkább meggy®z® a
következ® [ . . . ] : �Mivel létezik Rubljov Szentháromsága, ezért

létezik Isten�. [Flor1922b, p. 225.]
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5. tézis: Bemutatom, miképpen alkot a fent tárgyalt három m¶ egy egységes
szerkezetet, és hogy az egységes értelmezés hogy segíti a m¶vek, és f®képpen
Az ikonosztáz komplex értelmezését.

A disszertációban elemzett m¶vek ugyan különböz® tematikájúak, de
mint arra rámutatok, valójában egy bizonyos elemzési szinten közös kontex-
tuális hálót építenek fel. A három m¶ a platóni�keresztény idea és krisztusi
kétlényeg¶ség kérdéskörét öleli fel természet�lozó�ai, m¶vészetelméleti és -
történeti, illetve teológiai szempontból, és teremt közös egységet az ikonok
értelmezésére [Bon-n.d.] [Bung1994] [Dam2001].

Rámutatok, hogy Florenszkij a képzetesek magyarázatának elméletét, a
matematikai és kozmológiai elméletektb®l kiindulva világértelmezési, pszicho-
lógiai és m¶vészeti problémakörbe helyezi át. Már a Képzetesek a geometri-
ában m¶ben, az 1922-ben írt utószóban (Magyarázat a címlaphoz ), melyben
a könyv Favorszkij által tervezett címlapját, mint m¶alkotást elemzi, és pél-
dául azt a problémát tekinti át, amikor az emberi látás pszicho�ziológiája
kétoldalú felületekkel találkozik, melyek, ahogyan azt a m¶ is bizonyította,
a valós és a képzetes világot kötik össze. Florenszkij itt a pravoszláv temp-
lomi tér hármas szerkezetét elemzi (hív®k tere, ikonosztáz síkja, ikonosztáz
mögötti szent hely), mely mégis egy egységben nyilvánul meg a hív® számára
[Flor1922a, pp. 58�60]. És ez a közös elemzés vonul végig a Fordított perspek-
tívá-n, illetve Az ikonosztáz -on is [Zav2006] [Zav2006] [Zav2007] [Zav2008].

Florenszkij életm¶vében gyakran nyúl vissza a platóni ideaelmélethez, és
a világ jelenségeit szimbólumként értelmezi. Ezekben az esetekben ez a vi-
lágfelfogás mindig közvetlenül kapcsolódik a térszerkezethez, ahol az idea egy
plusz térdimenzió értelmezését adja. Korai 1904-es m¶vében jelenik meg ez
a gondolat el®ször [Flor1904d], az 1915-ös, �az idealizmus értelmér®l� m¶vé-
ben bontja ki részletesen ezt a gondolatot, ahol konkrétan a 4. dimenziót
állítja az ideával párhuzamba, és végül a 1920-as évek itt elemzett három
m¶vében alakítja ki azt a gondolati struktúrát, amely a képet, a képiséget,
az ábrázolás �lozó�ai értelmezését, és funkcióját találja meg benne. Platón
ideaelméletének emlékeztet® funkciójára, és az azt átvev® keresztény teoló-
giai magyarázatokra támaszkodva építi fel ezt az értelemmel teli teret, ahol
a reprodukció a közvetlen �zikai tapasztalat közvetítése lesz.

A fenti eredmények után Florenszkij 1922-ben készíti el® [Flor1922a] több
tanulmányából álló A gondolat vízválasztójánál kötetét kiadásra (a Képzete-
sek a geometriában eredeti kiadásában a kiadó teszi közzé a tervet), melynek
része volt a Fordított perspektíva is, de amely kötet életében végül nem je-
lenhetett meg. Ennek a kötetnek az alcíme Egy konkrét meta�zika alapjai
(×åðòû êîíêðåòíîé ìåòàôèçèêè), amely pontosan mutatja Florenszkij
természet�lozó�ai célját, miszerint a meta�zika szintjén mozogva, de a konk-
rét empirikus és tudományos eredményeket felhasználva alkossa meg azt a
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struktúrát, amely leírja a teljes világot.
Florenszkij gondolkodásának, álláspontom szerint, éppen ez a kifejezés,

a �konkrét meta�zika� adja a kulcsát, és a disszertációmban magyarázatot
adtam ennek a kifejezésnek és módszernek a lényegére. Meta�zikai, mert
a világ leírására nem az objektívnek nevezett természettudományi szinten
vállalkozik, hanem egy jóval szélesebb értelmezési körben mozogva, a világot
természet�lozó�ai, teológiai módon egységesen értelmezi. És konkrét, hiszen
a machi elveket követve mindeközben szigorú tudományossággal megmarad
a modern tudományok és matematika legújabb eredményei mellett, nem kor-
látozva azonban az empirikus meg�gyeléseket a tudomány által elfogadott
szintre, és nem korlátozva a matematikai dedukció eredményeit. A közvet-
lenül megnyilvánulót értelmezi, beleértve ebbe a meg�gyel® szubjektum ön-
meg�gyelését is, és ebb®l építi fel �lozó�ai értelmezését. A kései Edmund
Husserl hívja fel arra a �gyelmet, hogy a �lozó�a tudományának nem lehet
az alapja a szkepszis, hanem csakis az embert is �gyelembe vév® eleven �lozó-
�a lehet igazi tudomány [Huss1998, p. 32.]. Florenszkij fenomenológiájában
egyértelm¶en ezt az utat jelöli ki, és követi teljes határozottsággal.

Így tehát Florenszkij természet�lozó�ájának szerves része lesz ezen a mó-
don az ikonfestészet, és az ikonfestészet által megjelenített világfelfogás. Te-
hát az ikonok nem csupán a régi m¶vészet relikviái, és nem is csupán vallási
kegytárgyak: �[ . . . ] az ikonm¶vészet nem más, mint a lét meta�zikája, � nem
elvont, hanem konkrét meta�zika.� [Flor1922b, p. 268.]

6. tézis: Bemutatom azt a kulturális környezetet, amelyben Florenszkij al-
kotott, valamint kitérek munkásságának hatásaira. Körüljárom Florenszkij
gondolatainak szociokulturális beágyazottságát.

A századforduló Moszkvájában a matematikai, pszichológiai, �lozó�ai és
m¶vészeti világlátás nagyon szoros kapcsolatba kerül [Bung1994] [Dem1986]
[God2005] [Ivan1973] [Kand1923] [Pol1986] [UspP1930] [Zav2004]. Ezt a kap-
csolatot mutatom be, és térek ki Florenszkij m¶veinek kapcsolatára ezzel a
közeggel. Florenszkij munkásságának hatásait elemezve rámutatok gondo-
latainak a különböz® m¶vészeti és tudományos ágakban játszott szerepére
[Abr1990] [Szil1988] [Szil1987] [Zav2002]. Kitérek például A. Loszev, a tartui
iskola vagy A. Tarkovszkij m¶vészetében [Losz1988] [LotM1995] [Szal2002]
[Zav2003] [Zav2004].

Konklúziót vonva, disszertációmban Pável Florenszkij életm¶vének egy
sz¶k részét kívántam bemutatni, abból az életm¶b®l, amit Florenszkij fél
évvel a halála el®tt, az északi-tengeri munkatáborban, 1937 május 13-án kelt,
�ához, Kirilhez szóló levelében röviden így összegezett:

Ha gondolatban összegzem az életemet (lassan ideje számadást csi-
nálnom), felsorolnám azokat a tevékenységeket, amivel életemben el-
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kezdtem foglalkozni, és azután már �mindenki� azokkal kezdett el fog-
lalkozni, azaz nagyon sokan, így kénytelen voltam otthagyni ezeket a
problémákat, mert számomra taszító olyan valamivel foglalkozni, amit
minden oldalról mások akarnak meghódítani és belekontárkodni. Szá-
modra lehet, hogy érdekes lesz a legfontosabbak jegyzéke. Matemati-

kában: 1. Azok az értelemképz® �lozó�ai fogalmak, amiket a �lozó�a
a matematikából vett át (folytonosság, függvények, stb.). 2. Halmaz-
elmélet és valós függvénytan. 3. Geometriai képzetesek. 4. A számok
individualitása (szám�forma). 5. Függvények konkrét elemzése. For-
mák elemzésének metodikája.1 Filozó�a és �lozó�atörténet: 1. A
�lozó�a eredete a kultúrában. 2. A kategóriák kulturális és m¶vészi
alapjai. A gondolkodás antinómiái. 4. A terminológiák történelmi, �-
lológiai, lingvisztikai kutatásai. 5. Az antropodicea materiális alapjai.
A tér és az id® reaitása. M¶vészetelmélet: 1. A régi orosz m¶tár-
gyak leírásának és dátumozásának kérdései (fametszet, ékszerek, festé-
szet). 2. Tér a képz®m¶vészetben, f®képp az ábrázolóm¶vészetekben.
Elektrotechnika: 1. Elektromos terek vizsgálata. 2. Anyagvizsgálat
módszertana az elektrotechnika területén; az elektrotechnikai anyagtu-
domány alapjai. 3. Az elektrotechnikai anyagok struktúrájának jelen-
t®ségei. 4. Szintetikus szigetel®k propagandája. 5. A m¶anyaggyártás
alapanyagainak kutatása. 6. A légdepolarizáció módszereinek kidol-
gozása és propagálása. 7. Anyagok, elemek klasszi�kálása és sztender-
dizációja. 8. Szén alapú anyagok csoportszint¶ kutatása. 9. Ásványi
anyagok kutatása. 10. Ásványi csillámpala szisztematikus tanulmá-
nyozása és struktúrájának leírása. 11. Talajvizsgálat. stb. Külön-

álló kutatások: Alacsony h®mérsékletek �zikája. Tengeri moszatok
felhasználása.2[Flor1937, pp. 240�241.]

1Ma ezt hívjuk topológiának � Z.B.
2Ìûñëåííî ïðîñìàòðèâàÿ ñâîþ æèçíü (ïîðà ïîäâîäèòü èòîãè), óñìàòðèâàþ ðÿä

îáëàñòåé è âîïðîñîâ, êîòîðûå íà÷àë ÿ è êîòîðûìè ïîòîì çàíÿëèñü "âñå"(÷òîáû íå
ïðî÷åë âñå), ò.å. î÷åíü ìíîãèå, ìíå æå ëèáî ïðèøëîñü îñòàâèòü äåëî, ëèáî ñàì îñòà-
âèë, ò.ê. ïðîòèâíî çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè, ê êîòîðûì ëåçóò ñî âñåõ ñòîðîí è çàõâà-
òûâàþò. Òåáå ì.á. áóäåò èíòåðåñåí ñïèñîê âàæíåéøèõ. Â ìàòåìàòèêå: 1. Ìàòåì.
ïîíÿòèÿ, êàê êîíñòèòóèòèâíûå ýëåìåíòû ôèëîñîôèè (ïðåðûâíîñòü, ôóíêöèè è ïð.).
2. Òåîðèÿ ìíîæåñòâ è òåîðèÿ ôóíêöèé äåéñòâ. ïåðåìåííîãî. 3. Ãåîìåòðè÷åñêèå ìíè-
ìîñòè. 4. Èíäèâèäóàëüíîñòü ÷èñåë (÷èñëî�ôîðìà). 5. Èçó÷åíèå êðèâûõ in concreto.
6. Ìåòîäèêà èçó÷åíèÿ ôîðìû. Â ôèëîñîôèè è èñòîðèè ôèëîñîôèè: 1. Êóëüòî-
âûå êîðíè íà÷àòêîâ ôèëîñîôèè. 2. Êóëüòîâàÿ è õóäîæåñòâåííàÿ îñíîâà êàòåãîðèé. 3.
Àíòèíîìèè ðàçñóäêà. 4. Èñòîðèêî�ôèëîëîãî�ëèíãâèñòè÷åñêîå èçó÷åíèå òåðìèíîëî-
ãèè. 5. Ìàòåðèàëüíûå îñíîâû àíòðîïîäèöåè. 6. Ðåàëüíîñòü ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè.
Â èñêóññòâîâåäåíèè: 1. Ìåòîäèêà îïèñàíèÿ è äàòèðîâêè ïðåäìåòîâ äðåâíåðóññêî-
ãî èñêóññòâà (ðåçüáà, þâåëèðí. èçäåëèÿ, æèâîïèñü). 2. Ïðîñòðàíñòâåííîñòü â õóä.
ïðîèçâåäåíèÿõ, îñîá. èçîáðàçèò. èñêóññòâà. Â ýëåêòðîòåõíèêå: 1. Èçó÷åíèå ýë. ïî-
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Egy ekkora életm¶vet egy disszertáció keretei között még csak bemutatni
sem lehet, nem hogy részleteiben elemezni. Rövid kitér®kben utaltam arra,
hogy ezek a tudományos eredmények, amiképp ezt számos kortársa és kö-
vet®je kifejtette, valóban leonardoi tudósra utalnak. De ez a sokszín¶ség
nem csak a tudományterületek sokszín¶ségében nyilvánult meg, hanem ab-
ban is, ahogy a különböz® területek közötti összefüggéseket és áthallásokat
Florenszkij termékenyen tudta egységes egészként kezelni. Munkái nem egy-
mástól függetlenek, hanem szoros természet�lozó�ai egységben állnak fel. A
disszertáció célja az volt, hogy bemutassam azt a természet�lozó�ai és tu-
dományos módszert, ami megteremti ezt az egységet, és amire Florenszkij
úgy utal, mint �konkrét meta�zika�. A világ megismerésének, méghozzá nem
csak természettudományos megismerésének azt a szigorú metodikáját, me-
lyet megtalálunk gyakorlatilag minden m¶vében. A világ megismerése, a
megismer® ember megismerése volt Florenszkij célja, de mindezt matemati-
kai precizitással és sokszor formalizmussal érte el.

ëåé. 2. Ìåòîäèêà èçó÷åíèÿ ýëåêòðè÷. ìàòåðèàëîâ � îñíîâàíèå ýëåêòðîìàòåðèàëîâåäå-
íèÿ. 3. Çíà÷åíèå ñòðóêòóð ýëåêòðîìàòåðèàëîâ. 4. Ïðîïàãàíäà ñèíòåòè÷åñêèõ ñìîë. 5.
Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ îòõîäîâ äëÿ ïëàñòìàññ. 6. Ïðîïàãàíäà è ðàçðàáîòêà ýëå-
ìåíòîâ âîçäóøíîé äåïîëÿðèçàöèè. 7. Êëàññèôèêàöèè è ñòàíäàðòèçàöèÿ ìàòåðèàëîâ,
ýëåìåíòîâ è ïð. 8. Èçó÷åíèå óãëèñòûõ ìèíåðàëîâ êàê îäíîé ãðóïïû. 9. Èçó÷åíèå ðÿäà
ïîðîä ãîðíûõ. 10. Ñèñòåìàòè÷. èçó÷åíèå ñëþäû è îòêðûòèå åå ñòðóêòóðû. 11. Èçó-
÷åíèå ïî÷â è ãðóíòîâ. È ò.ä. Ðàçäåëüíî ñòîÿò: Ôèçèêà ìåðçëîòû. Èñïîëüçîâàíèå
âîäîðîñëåé.
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A. Függelék

Képek

Dolgozatomban gyakran hivatkoztam különböz® korok m¶vészeire és képe-
ire. Mivel a szövegben sokszor ezen képek furcsaságaira, különlegességére
hívom fel a �gyelmet, azok részleteire utalok, így szükségesnek t¶nt, hogy a
dolgozathoz egy mellékletben összegy¶jtsem ezeket.
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A.1. Ikonok

Az alábbi példák a fordított perspektívát mutatják be a középkori keresztény
m¶vészetekben, és speciálisan az ikonm¶vészetben.

A.1. ábra. A ravennai San Vitale szentély mozaikja. VI. század közepe.
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A.2. ábra. Bizánci ikon. XIV. század közepe.
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A.3. ábra. Elszenderedés. XV. század eleje.

A.4. ábra. Andrej Rubljov: Szentháromság. 1420 körül.
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A.5. ábra. Koporsóba rakás. XV. század vége.

A.6. ábra. A novgorodi Bölcsesség-székesegyház kétoldali ikonja. XV. század
vége.
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A.7. ábra. Dionüsziosz. XVI. század eleje.

A.8. ábra. Szt. Miklós. XVII. század eleje. Görög ikon.
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Andrej Rubljov Szentháromság ikonjának res-

taurációs folyamata a XX. század elején.

A.9. ábra. V. P. Gurjanov fekete-fehér fotója az 1904-es restaurálás el®tt.
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A.10. ábra. Rekonstruált színes kép, a XVI-XVIII. századi foglalat (îêëàä)
és az ikon mai képe alapján.
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A.11. ábra. Az ikon 1904-es állapota a foglalat nélkül.
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A.12. ábra. A megtisztított ikon az 1904-es restaurálása közben.
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A.13. ábra. A V. P. Gurjanov által restaurált ikon fényképe.
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A.14. ábra. A Tretyekov Galériában található ikon mai képe, amely alapve-
t®en az 1918-19-es restauráció alatt nyerte el végs® formáját. (A restauráció
ideje alatt a múzeumi bizottság tagja volt Florenszkij is.)
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A.2. Reneszánsz

Néhány Florenszkij által idézett példa Albrecht Dürer könyvéb®l a perspek-
tivikus ábrázolást segít® eszközökr®l. Florenszkij érvelésében ezek a példák
mutatják, hogy a perspektívának nincs sok köze a látáshoz.

A.15. ábra. A. Dürer: illusztráció A mérés tankönyvé-b®l. 1525.
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A.16. ábra. A. Dürer: illusztráció A mérés tankönyvé-b®l. 1525.

A.17. ábra. A. Dürer: illusztráció A mérés tankönyvé-b®l. 1525.
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Néhány példa a reneszánsz m¶vészetekb®l, ahol valamilyen módon megsértik
a perspektíva szabályait.

Leonardo da Vinci híres freskója impozáns teremben ábrázolja a bibliai jele-
netet. Florenszkij felhívja a �gyelmet arra, hogy mindeközben, ha a terem
oldalához viszonyítjuk a szerepl®k méretét, a terem magassága nem több
2,5-3 méternél!

A.18. ábra. Lonardo: Az utolsó vacsora. 1498.
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Rafaelo Sanzio nem kevésbé híres freskója érzésre szintúgy a perspektíva gy®-
zelmét hirdeti � a szemantikus enyészpont Arisztotelész jobb kezén található.
Eközben az épület enyészpontja jóval lejjebb van, de akkor nem láthatnánk
a sorakozó �lozófusokat, hiszen az els®k takarnák a hátsókat, így az emberek
ábrázolásánál az enyészpont felkerül a fejük fölé. Három enyészpontal már
valóban lehet tetszet®s perspektivikus képet készíteni. Az impozáns épület
is, amiképpen Leonardonál, kifejezetten alacsony a keltett hatáshoz képest:
5m magas lehet, ha az alakokhoz mérjük.

A.19. ábra. Rafaelo: Az athéni iskola. 1510.
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A fordított perspektíva iskolapéldája, ahogy Florenszkij felhívja rá a �gyel-
münket, ismét A. Dürert®l, hiszen a hátsó alakok feje nem kisebb, hanem
nagyobb, az elöl állókénál.

A.20. ábra. A. Dürer: A négy apostol. 1526.
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A.3. A modern m¶vészet

Néhány példa a XIX-XX. századi m¶vészetekb®l, az id® ábrázolásának prob-
lémájára.

A.21. ábra. E. Manet: A longchamp-i verseny. 1872.

A.22. ábra. G. Balla: Kutya pórázon. 1912.
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A.23. ábra. M. Duchapm: A lépcs®n lemen® akt. 1912.
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A.24. ábra. N. Goncsarova: Biciklista. 1913.

A.25. ábra. N. Goncsarova: Repül®gép a vonat felett. 1913.
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Néhány példa a többpontú és fordított perspektíva megjelenésére a modern
m¶vészetekben.

A.26. ábra. V. Gogh: A fest® szobája. 1889.
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A.27. ábra. P. Picasso: Heged¶. 1912.
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A.28. ábra. N. Goncsarova: Krisztus születése. 1910.
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Az ikon és lubok (ëóáîê) festészet néhány példája Natalia Goncsarovától.

A.29. ábra. N. Goncsarova: Evangelisták. 1911.
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A.30. ábra. N. Goncsarova: Krisztus élete. 1912.
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