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1. A kutatás el®zménye

Jelen disszertáció Pável Florenszkij (1882-1937), orosz teológus, �lozófus és
mérnök tudományos munkásságával foglalkozik. Alapvet® célom ugyanakkor,
hogy ezt az életm¶vet ne önmagában, hanem a társadalmi, kulturális il-
letve tudományos környezetében mutassam be, ezen területek közötti kapc-
solatokra és szintézisekre mutassak rá. Minderre azért nyílik lehet®ség,
mert Florenszkij munkássága kivételes szintézist valósít meg a legkülönfélébb
tudomány- és gondolkodási területek között, mivel számos területen alkotott
maradandót. Kutatásai a mai napig alapvet®nek számítanak a teológiában
vagy akár a m¶anyaggyártásban [Mikl1996]; sok tudományág kezdeti ku-
tatásai köt®dnek a nevéhez, és ezáltal az adott kérdéskör megalapozójaként
tekintenek rá a kérdéses tudományterület történelmi kutatói. Nem véletlenül
hasonlították még életében kortársai Pascalhoz, Newtonhoz, Leonardohoz.

Disszertációmban életm¶vének természet�lozó�ai és teológiai részével
foglalkozom, amely kapcsolódik a kor képz®m¶vészeti, pszichológiai il-
letve legf®képpen természettudományos világképéhez [Bow1988, Bug1898,
Dalr2005, Dem1986, God2005, Gyim2008, Kand1923, Losz1988, Mach1885,
Nagy2003, Neth2000, Poin1902, Pol1986, Taná2005, Uszp1930, Zemp2001].
Ez utóbbi kapcsolatot alapos elemzésnek vetem alá. Florenszkij munkái je-
lenleg leginkább teológiai és �lozó�ai kutatások tárgyát képezik [Boneckaja,
Cher1988, Hor1999, Rea2007, Trub1998], mindazonáltal eme kutatások-
ban is gyakran felmerül, hogy m¶vei teljeskör¶ értelmezéséhez elenged-
hetetlenül szükségesek a természettudományos és matematikai háttéris-
meretek is [Dem1995]. Azonban mind a mai napig nem született olyan kom-
plex elemzés, amely ezt a kapcsolatot kell® mértékben feltárta volna sem
itthon, sem Oroszországban, sem nemzetközi viszonylatban. A disszertáció
célja, hogy ezt a hiányt részben betöltse.

Az elemzés alapvet® textuális korpuszát Florenszkij három m¶ve
adja: Képzetesek a geometriában, Fordított perspektíva és Az Ikonosztáz
[Flor1922a, Flor1919a, Flor1922b]. A három m¶ közötti kapcsolatra többen
rámutattak már, kifejezetten fontos összefüggéseket tár fel például Szilárd
Léna [Szil1988, p. 237-238.] [Szil1987], vagy Michael Hagemeister [Hag2006],
de a mai napig nem született a három m¶ kapcsolathálóját részletesen tár-
gyaló, és matematikai-�zikai összefüggéseiben is kimerít®en elemz® munka.

2. Célkit¶zések

Munkámban kett®s célt t¶ztem ki magam elé. Egyfel®l azzal az összefüg-
géssel foglalkozom, ami összekötheti az egymástól annyira távolinak tek-
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intett kulturális ágakat: a tudományt, a m¶vészetet és a vallást. Más-
fel®l viszont kíséreletet tettem arra, hogy bemutassam Florenszkij általános
világértelmezési álláspontját. Így kitágítom a vizsgálat körét, és meg-
próbálom feltárni, hogy viszonyul ez a világlátás a társadalmi tudáshoz, a
XX. század elejének tudományos változásainak tükrében ami Florenszkij ko-
rát jellemezte. Kitérek arra, hogy miképpen viszonyulnak a Florenszkij által
elfogadott és felhasznált ideák korának tudományos felfogásához, illetve hogy
befolyásolták az ® gondolatai a kor természettudományos, m¶vészetelméleti
és teológiai elképzeléseit az orosz századforduló és a korai szovjet éra korsza-
kában.

Munkám alapvet® célja volt, hogy megkíséreleljem megérteni a Floren-
szkij által m¶velt tudományos metódust, megközelítésmódot, a felhasznált
teóriákat. Továbbá, � az elemzett 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 minde-
hhez. Ezek a problémák érintik Florenszkij teológiai, m¶vészetelméleti és
�lozó�ai munkáit, ezért különösen fontos megmagyarázni azokat. Ugyancsak
bemutatom és felfedem Florenszkij bizonyos érvelési és elemzési módszereit,
és értelmezem az ezekb®l levont következtetéseit.

Az elemzésre kiválasztott munkák teljesen különböz® irányultságúak:
a m¶vekben felvetett probléma és annak megközelítése matematikai,
m¶vészetelméleti vagy teológiai. Azonban mégis szorosan köt®dnek
egymáshoz, egymásra épülnek. Ahogyan arra rámutatok, egy koherens gon-
dolati struktúrát alkotnak, amely struktúra megértése nélkül a harmadik,
és egyben egyik legfontosabb és legjelent®sebb kultúrtörténeti hatással bíró
Ikonosztáz t teljességében megérteni nem lehet. A kapcsolat kulcseleme az
ábrázolás � ikonikus kép (îáðàç). Az ábrázolás (leképzés) matematikai
elméletéb®l és lehet®ségeib®l kiindulva az elért eredményeket Florenszkij a
m¶vészetelmélet ábrázolási lehet®ségeinek értelmezéséhez használja, az itt
elért eredményeket pedig az ikonteológia interpretálásához. Célom a fent
vázolt gondolati struktúra kimerít® bemutatása, és ezen struktúra kapcso-
latainak felfedése a kor természettudományos és �lozó�ai vonulataival.

Másfel®l bemutatom, hogy miképpen emeli be Florenszkij ezekbe az
értelmezésekbe a kora tudományos világképét, milyen módon merít ezek-
b®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. Kitérek arra, miképpen építi fel sajátságos világképét Florenszkij,
mely világkép egyértelm¶en a korabeli természettudományos eredményeken
alapszik, és amely alapját képezi a mai ikonfelfogásnak és -értelmezésnek is.
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3. Új tudományos eredmények

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 ter-
mészettudomány, melynek néhány kiválasztott � de nem kizárólagos � kulc-
spontját 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
következnek. Ugyancsak rámutatok arra, hogy a �zikához csak áttételesen
csatlakozó, a pszichológia által kutatott okkultista világfelfogást miképpen
befolyásolta ez a gondolkodás [Szék1990] [Kins2002] [Uszp1930] [Flor1915]
[Gyim2008].

Feltárom továbbá hogyan jut központi szerephez a �zikában és más
tudományokban a meg�gyel® és a meg�gyelés értelmezése [Mach1885]
[Poin1902] [Flor1925a]. Végül megmutatom, miképpen változik sok esetben
a matematika 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 teremti meg véleményem szerint az olyan �vad� elméletek
megszületését, mint az einsteini Speciális Relativitáselmélet, vagy a Floren-
szkij által felvázolt földközpontú világszerkezet � bár természetesen a két
elmélet más tudományos súllyal bírt, és utóéletük is különböz®.

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
�helyét�.

A m¶ 9. fejezetében Florenszkij egy földközpontú világot ír le, amely
körül az égi szférák keringenek. Mindezt az aktuális �zikával és matem-
atikával 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
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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 választás után, ezen matematikai háttér felhasználásával fog predik-
ciót adni az empirikus világ eseményeire. A fentiekb®l következik az a
kérdés, hogy ekkor a matematikát csupán egy szabad és jelentés nélküli es-
zköznek tekintsük-e (instrumentalista megközelítés) [Szab2004], vagy pedig
az adott matematika tükrözi a világ struktúráját (platonista megközelítés).
E kérdés kapcsán megvizsgálom, 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
azokat 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
történeti hátterét mutatja be.

Florenszkij ebben a m¶vében szembeállítja a reneszánsz kori lineáris
perspektíva és a fordított perspektíva m¶vészetének világértelmezési
következményeit. Abból indul ki, hogy a m¶vészi ábrázolás alapvet®
célja az igaz világ megmutatása, és hogy a középkori keresztény világlátás
lényegi eleme a dualisztikus kett®s világ, rámutat a perspektíva kérdésének
fontosságára ebben a kérdéskörben [Anto2005] [Uºa1999]. A kés®-középkori
ikonm¶vészet érett (és semmiképpen sem primitív) ábrázolásmódja, amely
a fordított perspektívát tudatosan használja, éppen ezzel az eszközzel éri
el azt a célt, hogy �megteremtse� a szemlél®ben az égi, a túlvilági igazi
valóságát. És ugyanehhez az eszközhöz nyúl majd vissza a XX. század
avantgarde m¶vészete is (például a neoprimitivizmus, futurizmus vagy ku-
bizmus), amikor az új természettudományos eredmények megkérd®jelezik az
addigi egységes newtoniánus tér és id®szemléletet [Gomb1974] [Pan1927].
Florenszkij ebben a m¶vészi eszközben � szemben a lineáris perspektívával
� a valódi érzékelés formáját mutatja ki, amely mind az archaikus népek,
mind a gyermeki lét sajátja. A fordítrott perspektíva állítása szerint nem
az illúzió hazugságára (lásd színházi eredet), hanem a világérzékelés realiz-
musára épül, amely realizmus természetesen a platonizmus és a keresztény
világfelfogás realizmusát jelenti. A képz®m¶vészet alapvet® célja a képi
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egység megteremtése, de ugyanakkor a geometriai, �zikai, illetve �zioló-
giai 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 képesek 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 bar-
langhasonlat, 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 fény-
sebességen túli sebességek következményeit alkalmazza Florenszkij a túloldali
világ leírásában, ami matematikailag létrehozza a képzetes világot [Pan2003].
Emellett a platóni barlanghasonlattal jellemzi az ikon keletkezésének és
értelmezésének alapjait [Boneckaja] [Dam2001]. Ez a két alap, amire az
ikonok teológiai magyarázatát építi Florenszkij [Uszp2003] [Bung1994].

Végül megmutatom, miképpen értelmezhet® Florenszkij azon állítása,
miszerint az ikon teológiai istenbizonyíték [Bung1994]. 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�. [Flor1922b, p. 225.]

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 [Boneckaja] [Bung1994] [Dam2001].

Rámutatok, hogy Florenszkij a képzetesek magyarázatának elméletét, a
matematikai és kozmológiai elméletektb®l kiindulva világértelmezési, pszi-
hológiai és m¶vészeti problémakörbe helyezi át. Már a Képzetesek a ge-
ometriában m¶ben, az 1922-ben írt utószóban (Magyarázat a címlaphoz ),
melyben a könyv Favorszkij által tervezett címlapját, mint m¶alkotást el-
emzi, és például azt a problémát tekinti át, amikor az emberi látás pszi-
cho�ziológiája kétoldalú felületekkel találkozik, melyek, ahogyan azt a m¶
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is bizonyította, a valós és a képzetes világot kötik össze. Florenszkij itt a
pravoszlát templomi tér hármas szerkezetét elemzi (hív®k tere, ikonosztáz
síkja, ikonosztáz mógötti 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 [Zav2006] [Zav2006]
[Zav2007] [Zav2008].

Florenszkij életm¶vében gyakran nyúl vissza a platóni ideaelmélethez,
és a világ jelenségeit szimbólumként értelmezi. Ezekben az esetekben ez a
világfelfogás 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¶vében bontja ki részletesen ezt a gondolatot, ahol konkrétan a 4. dimenz-
iót 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 alap-
jai (×åðòû êîíêðåòíîé ìåòàôèçèêè), amely pontosan mutatja Floren-
szkij természet�lozó�ai célját, miszerint a meta�zika szintjén mozogva, de a
konkrét empirikus és tudományos eredményeket felhasználva alkossa meg azt
a 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 vilá-
got természet�lozó�ai, teológiai módon egységesen értelmezi. És konkrét,
hiszen a machi elveket követve mindeközben szigorú tudományossággal meg-
marad a modern tudományok és matematika legújabb eredményei mellett,
nem korlátozva azonban az empirikus meg�gyeléseket a tudomány által elfo-
gadott szintre, és nem korlátozva a matematiukai dedukció eredményeit.
A közvetlenül megnyilvánulót értelmezi, beleértve ebbe a meg�gyel® szub-
jektum önmeg�gyelését is, és ebb®l építi fel �lozó�ai értelmezését. A ké-
sei Edmund Husserl hívja fel arra a �gyelmet, hogy a �lozó�a tudományá-
nak nem lehet az alapja a szkepszis, hanem csakis az embert is �gyelembe
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vév® eleven �lozó�a lehet igazi tudomány [Huss1998, p. 32.]. Florenszkij
fenomenológiájában egyértelm¶en ezt az utat jelöli ki, és követi teljes határo-
zottsággal.

Így tehát Florenszkij természet�lozó�ájának szerves része lesz ezen a
módon az ikonfestészet, és az ikonfestészet által megjelenített világfelfogás.
Tehát az ikonok nem csupán a régi m¶vészet relikviái, és nem is csupán val-
lási 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 alko-
tott, valamint kitérek munkásságának hatásaira. Körüljárom Florenszkij gon-
dolatainak szociokulturális beágyazottságát.

A századforduló Moszkvájában a matematikai, pszichológiai, �lozó�ai és
m¶vészeti világlátás nagyon szoros kapcsolatba kerül [Bung1994] [Dem1986]
[God2005] [Ivan1973] [Kand1923] [Pol1986] [Uszp1930] [Zav2004]. Ezt a
kapcsolatot 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 tar-
tui iskola vagy A. Tarkovszkij m¶vészetében [Losz1988] [Lot1995] [Szal2002]
[Zav2003] [Zav2004].
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