
 

E Ö T V Ö S  L O R Á N D  T U D O M Á N Y E G Y E T E M  

B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I  K A R  

 

IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA  

 

 

A  D O K T O R I  I S K O L A  V E Z E TŐ J E:  

DR. LUKÁCS ISTVÁN DSC, 

EGYETEMI TANÁR 

„A Z OROSZ IRODALOM ÉS KULTÚRA  

KELET ÉS NYUGAT VONZÁSÁBAN ” 

DOKTORI PROGRAM  

A DOKTORI PROGRAM VEZETŐJE: 

DR. HETÉNYI ZSUZSANNA DSC, 

EGYETEMI TANÁR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ A V I S Z K Ó  N A T Á L I A  

 

A  KÜLÖNBÖZ Ő  MŰVÉSZETI ÁGAK KAPCSOLATRENDSZERE  

K AZIMIR M ALEVICS ELMÉLETI ÍRÁSAIBAN ÉS ALKOTÁSAIBAN  

*  

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ИСКУССТВ 
В ТЕКСТАХ И ТВОРЧЕСТВЕ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА 

* 

 

A  DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

 
 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE:   DR. DUKKON ÁGNES DSC, PROFESSOR EMERITUS 
 
BÍRÁLÓK :    DR. BAGI IBOLYA CSC, EGYETEMI DOCENS 

DR. GYIMESI ZSUZSANNA PHD, TUD. MUNKATÁRS 
 
A BIZOTTSÁG TITKÁRA:   DR. BUZÁS MÁRIA PHD 
 
A BIZOTTSÁG TOVÁBBI TAGJAI:  DR. RUZSA GYÖRGY DSC, PROFESSOR EMERITUS 

DR. SARNYAI CSABA PHD, EGYETEMI ADJUNKTUS (PÓTTAG) 
DR. NYAKAS TÜNDE PHD (PÓTTAG) 

 

TÉ M A V E Z E TŐ:  DR. K ALAFATICS ZSUZSANNA PHD, EGYETEMI ADJUNKTUS 

 

BUDAPEST, 2018 



 1 

 

I.  A doktori értekezés témája, célkitűzései 

 

 Disszertációmban Kazimir Malevicsnek, az orosz avantgárd egyik legkiemelkedőbb 

alakjának az életművét elemzem a művészetek szintézisének Malevics által megfogalmazott 

értelmezése szempontjából. Dolgozatom emellett érinti az utópikus gondolkodásmód 

megnyilvánulásainak bizonyos aspektusait a művész munkásságában, mely a festészet mellett 

más művészeti ágakban, többek közt a színház és az irodalom területén is megmutatkozott 

 Bár az utóbbi időben egyre több Malevics munkásságának szentelt tanulmány és 

monográfia lát napvilágot, a művész munkásságát, illetve szuprematizmus-elméletét ezidáig 

kevésbé elemezték a művészetek szintézisének Malevics általi felfogása szempontjából, noha 

művészi látásmódjának, sőt egész alkotói munkásságának is ez az egyik legmeghatározóbb 

eleme. Dolgozatom alapvetően éppen ezt a kérdést kívánja körüljárni. Kísérletet teszek annak 

feltárására, hogy a művészetek szintézisének eszméje miként jelenik meg Malevics 

művészetelméleti munkáiban, költészetében, valamint a szintézis eszméjét miként ülteti át a 

művész a gyakorlatba a festészetben, illetve más művészeti ágakban. 

 Malevics munkásságának egyik legfontosabb jellegzetessége a színház iránti 

érdeklődése, ezen a területen jelent meg elsőként a szintézisre való törekvése. Malevics 

Győzelem a Nap felett című futurista operához készített díszletei és jelmezei megelőlegezik az 

első szuprematista formákat, a Fekete négyzet pedig, amely először színházi díszletelemként 

jelent meg, később a szuprematizmus központi motívumává vált. Továbbá az avantgárd 

művészet képviselői számára is az opera színrevitelének folyamatában alakult ki a 

művészetek szintézisének az értelmezése. 

 A színházművészet ideális terepnek bizonyult a művészetek ötvözésére irányuló 

kísérletek számára. Miközben magának a színháznak a további fejlődéséről folyó viták 

zajlottak, az élet és a művészet összeolvadásának eszméje, azaz tulajdonképpen egy újfajta 

szintézis gondolata is megszületett. Az életalkotás ideája túllépve a színpadon az egész orosz 

Ezüstkort áthatotta, majd – jóval radikálisabb formában – megjelent az avantgárd 

művészetben is. Az új művészet igyekezett kitágítani a határait úgy, hogy túllépett a kultúra 

keretein. A szimbolizmus, majd azt követően az avantgárd bevezette az orosz kultúrába és a 

társadalmi gyakorlatba az élethez való esztétikai viszonyulás elvét, ami az élet totális 

teatralizálását kívánta meg. 

 Az, hogy az életalkotás szimbolista eszméje radikalizálódott formában átkerül az 

avantgárd művészetbe, arról tanúskodik, hogy ezeket az irányzatokat nyilvánvaló 
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folytonosság köti össze (erre más közös vonások is utalnak, amelyeket disszertációmban is 

vizsgálok). Az életalkotás eszméje hatással volt az avantgardisták, köztük Malevics nézeteire 

is, aki a szuprematizmus elméletén belül sajátosan interpretálja ezt a fogalmat. Emellett ez az 

eszme az egész orosz Ezüstkort átható utópikus gondolkodásmód egyik jellegzetes jegyévé 

vált, s nem csak a művészetben jelent meg, de a XX. század elejének filozófiájában és 

politikai nézeteiben is. 

 A futuristák – köztük Malevics is –, akiket magukkal ragadtak az utópizmus eszméi, 

hittek az ember és a társadalom újjászületésének lehetőségében, abban, hogy megszülethet az 

„emberfeletti ember”. Malevics utópikus nézetei (ahogy az avantgárd más képviselőié is) 

bizonyos pontokon hasonlóságot mutatnak a bolsevikok társadalmi elképzeléseivel, ami azt a 

téves elképzelést sugallta, hogy egybeesnek az érdekeik. Malevics az utópikus 

gondolkodásmód legreprezentatívabb képviselőjévé lépett elő az orosz avantgárd 

művészetben. A szuprematizmus nem csupán a művészetben kívánt érvényt szerezni 

magának, hanem egy mindent átfogó, az emberi lét alapvető aspektusait felölelő filozófiai 

rendszer státuszát is be akarta tölteni. A művészetek szintézisét a szuprematizmus művészi 

rendszerének keretein belül kísérli meg megteremteni. Disszertációmban az életmű különböző 

alkotóterületeit elemezve azt kívántam bemutatni, hogy Malevics alkotói tevékenysége során 

miként törekedett a „szuprematizmus művészi kódjának” alkalmazására. Értelmezésében a 

különböző művészeti ágak átjárhatóak és átfordíthatóak egymásba, ennek a szintézisnek az 

alapját pedig a szuprematizmus teremti meg. 

 Ennek a tézisnek az igazolása az UNOVISZ (Új Művészet Támogatói) elnevezésű 

csoport tagjainak munkáiban, illetve magának Malevicsnek az alkotásaiban és elméleti 

írásaiban történik meg. Ez utóbbiakban fejti ki a művész a különböző művészeti ágak 

szerepéről vallott nézeteit, illetve kísérletet tesz arra, hogy létrehozza azok szuprematista 

variánsait. Úgy vélem, Malevics munkásságában egyfelől olyan folyamatokat láthatunk, 

amelyek az egész orosz avantgárdra jellemzőek, másfelől ezek a folyamatok egyedi művészi 

felfogásának sajátosságaiból fakadóan jelentősen felerősödnek. 

 Vityebszki korszakától kezdődően Malevics lényegében nem tesz különbséget a 

különböző művészeti ágak között, alkotói kísérletezését szabadon helyezi egyik művészeti ág 

területéről a másikra. Igyekszik kitapogatni a különböző művészeti ágak formanyelvének 

átfordítási lehetőségeit, több művészeti ágban is alkot, a levont tanulságokat pedig terjedelmes 

elméleti írásokban fogalmazza meg. A művész szövegeinek (mint például A Költészetről, A 

forma, a szín és az érzékelés, A tanúságtevőkről és más tanulmányok) elemzése betekintést 

nyújt abba, miként értelmezi Malevics a művészetek szintézisét. Elképzelése szerint ezek a 
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szövegek elméletté állnak össze, bennük kibomlanak a művészeti ágak átjárhatóságának és 

átfordíthatóságának elveiről vallott nézetei. Az elméleti írásokban a művész következetesen 

ismerteti a szintézisről vallott nézeteit, kimutatja, hogy a művészi „érzékelésnek” és magának 

az alkotó folyamatnak a szempontjából alapvető hasonlóság fedezhető fel a különböző 

művészeti ágak között. Malevics elméleti írásai mellett disszertációmban a művész „értelmen 

túli nyelven” írt verseit (zaum-költeményeit) és „intuitív” versciklusait is elemzem. Ezekben a 

költői nyelv segítségével fogalmazza meg a tanulmányaiban már ismertetett gondolatait. 

Malevics költészetét úgy is tekinthetjük, mint bizonyos festmény-ciklusainak költői 

illusztrációt. A művészetek átjárhatóságára irányuló törekvés mind Malevics költői 

életművében, mind elméleti munkáiban, mind pedig festészeti gyakorlatában tetten érhető, ezt 

bizonyítja a közös témák és képek megléte is. 

 Ha a XX. század eleji művészetfelfogás kontextusában vizsgáljuk Malevics 

munkásságát, akkor nem csupán a művészetek szintézisére, a művészetek egymáshoz való 

viszonyára, átfordíthatóságára, az intermedialitás kérdésére vonatkozó alapvető nézetei 

tárulnak fel. Ez a megközelítés lehetőséget ad a Malevics alkotói módszerére jellemző 

sajátosságoknak a tanulmányozására. Disszertációmban nem tűztem ki célul, hogy Malevics 

életművét átfogóan elemezzem, inkább arra tettem kísérletet, hogy egyes elméleti írásait és 

költeményeit a művészetek szintézisére vonatkozó nézetei szempontjából interpretáljam. 

Malevicset élete végéig foglalkoztatta a művészetek egymáshoz való viszonyának a kérdése, 

életműve pedig az utópista eszmék megvalósítására tett kísérlet kiemelkedő példájaként áll 

előttünk. 

 

II. A téma a szakirodalom kontextusában. A kutatási módszer bemutatása 

 

 Disszertációm módszertani és tematikai szempontból eklektikus jellegű, ami a vizsgált 

anyag összetettségéből és az elemzés fő témaköréhez kapcsolódó kérdések sokszínűségéből 

fakad. 

 Ahogy fentebb már említettem, Malevics életműve a disszertációban megjelölt 

összefüggésben még meglehetősen feltáratlan. A művészetek szintéziséről vallott nézeteit 

tanulmányozó szerzők közül mindenekelőtt Alekszandra Satszkih orosz művészettörténészt 

kell kiemelnünk, továbbá a cseh Tomáš  Glanc avantgárd-kutató és Makszim Csernyicov 

művész és szakember nevét kell megemlítenünk. Disszertációmban leginkább konkrét 

példákon keresztül igyekeztem megvizsgálni Malevics azon törekvését, hogy a 

szuprematizmus formanyelvét különböző művészeti ágakra alkalmazza. Ehhez azokat az 
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elméleti írásait vettem alapul, amelyekben a színházzal, a költészettel, az irodalommal, a 

filmművészettel, a művészi plakáttal és egyéb művészeti ágakkal kapcsolatos nézeteit fejti ki. 

Ezt a kérdést a stilisztikai sajátosságok összehasonlító elemzésének a segítségével 

tanulmányoztam, egyúttal a korszak filozófiai eszméinek Malevicsre gyakorolt hatását is 

igyekeztem kimutatni. Malevics kortársainak és tanítványainak különböző évekből ránk 

maradt, illetve különböző kiadványokban megjelent visszaemlékezései, barátaival és 

művésztársaival folytatott levelezése szintén elemzésem tárgyát képezik. A legfontosabb 

forrásom Irina Vakar és Tatyjana Mihienko művészettörténészek kétkötetes kiadványa volt, 

melyben a művész rokonainak, tanítványainak és a kortársaknak a visszaemlékezései, továbbá 

Malevicsnek Mihail Matyusinnal folytatott levelezése, Mihail Gersenzonhoz írt levelei és más 

dokumentumok találhatóak. 

 A disszertáció bevezetőjében részletes körképet adtam a felhasznált szakirodalomról, 

(ezeket természetesen részletesen felsorolom a bibliográfiában). Ehelyütt csak néhány szerző 

nevét szeretném megemlíteni, akiknek a tanulmányaira, könyveire nagyban támaszkodtam a 

kutatás során. Malevics szintézis iránti érdeklődése elsőként színházi munkásságában jelent 

meg, erről olyan jelentős művészettörténészek tanulmányai szólnak, mint Tatyjana 

Gorjacseva, a már említett Alekszandra Satszkih, Jevgenyij Kovtun, valamint a kortárs 

rendező, színházkutató, Galina Gubanova munkái. 

 A XX. század eleji kultúra kontextusában vizsgálva az életalkotás kérdését Jurij 

Lotman és Ligyija Ginzburg munkái mellett Anna Viszlova, Denis Joffe, Zara Minc, Samma 

Sahadat és mások munkáira támaszkodtam. Az utópia kérdését, illetve az orosz filozófiai 

gondolkodás avantgárd művészetre gyakorolt hatásának problematikáját többek között 

Dubravka Oraić Tolić, Boris Groys, Gary Saul Morson, Hans Günther, Grigorij Tulcsinszkij, 

Valentyin Halizev, Kirill Csisztov munkái taglalják. 

 A szuprematizmust mint utópikus kulturális jelenséget Tatyjana Gorjacseván kívül 

Mojmir Grigar, Boris Groys, Charlotte Douglas és mások tanulmányozták. Malevics 

vityebszki periódusának vizsgálatával a már említett Alekszandra Satszkih és Tatyjana 

Gorjacseva mellett többek között Jekatyerina Bobrinszkaja, Irina Karaszik és Tatyjana 

Kotovics foglalkozott. 

 A vizsgált anyag sokrétűsége tükröződik a kutatás módszertani sokszínűségében. Az 

értekezés tárgya elsősorban Malevicsnek a művészetek szintéziséről vallott nézetei és azok 

megjelenési formái szövegeiben és műalkotásaiban, ugyanakkor kutatási területem jóval 

tágabb, olyan kapcsolódó témákat is felölel, mint a korszak színházi tendenciáinak, a színházi 

megújulás útkereséseinek vizsgálata, vagy az életalkotás eszméjének megszületése és 
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realizációja az Ezüstkorban, valamint az utópikus gondolkodásmód körüljárása. Ebből 

kifolyólag a disszertáció nem egy egységes és kizárólagos elemzési elvet követ. A fent 

említett okok mellett mindez a vizsgált anyag stilisztikai sokszínűségéből is ered. 

 

III. A disszertáció felépítése 

 

 A disszertáció 6 nagy fejezetből áll.  Az I.  BEVEZETŐ fejezetben felvázoltam a kutatás 

fő célkitűzéseit és feladatait, ismertettem a kutatási módszert, valamint részletes áttekintést 

nyújtottam a témával kapcsolatos szakirodalomról (ezeket fentebb már ismertettem). A 

dolgozat II.  MALEVICS ÉS A SZÍNHÁZ című fejezetében Malevicsnek a Győzelem a Nap felett 

című futurista operához készített jelmezei és díszletei létrejöttére vonatkozó kutatási 

eredményeimet mutatom be. Az opera színrevitelét a XX. század elején kibontakozó 

különböző színházi koncepciók fényében vizsgálom, amelyekben fontos helyet foglalnak el a 

művészetek szintézisének kérdései. Az orosz színházművészet fejlődésének kérdéseit a 

szimbolizmus korszakának útkereséseitől az avantgárd színház megszületéséig tárgyalom. A 

koncepciók összevetése lehetőséget teremt mind az érintkezési pontok, mind az eltérések 

bemutatására. 

 A színházművészetben zajló átalakulások lendületet adtak az avantgárd esztétika 

térnyerésének és megelőlegezték a művészet különböző területein bekövetkező változásokat. 

Az élet és a művészet közti határok lebontásának gondolata, amely Richard Wagner nyomán 

jelent meg az orosz színházkritikában, felerősítette az alkotótevékenység formáló erejébe 

vetett hitet és életre hívta a reményt, hogy megszülethet az „ember feletti ember”. A színház 

volt az a terület, ahonnét mintegy elindult az élet, a művészet, a tudat, a köznapok és az egész 

korszak teatralizációjának a folyamata, és a korabeli Oroszországban létre hívta az életalkotás 

eszméjét, azaz közvetetten hatással volt a korszak világlátására és társadalmi szemléletére. Az 

életalkotás eszméje – ami radikálisan jelenik meg Malevicsnél – lényegében szintén a 

szintézisre való törekvés egyik formájának tekinthető, mivel ebben a jelenségben ölt testet az 

élet és a művészet egyesítésére tett kísérlet. 

 A II. fejezet 1. alfejezetében, amely A szimbolista színház mint az orosz avantgárd 

színház előfutára címet viseli, a szimbolizmus színházi koncepcióit járom körül. Az 

alfejezetben a kritikusok meglátásainak bevonásával a XX. század eleji orosz 

színházművészet általános jellemzését adom. A II. fejezet 2. alfejezetének, Az antik színház 

újjáteremtése a modern színpadon és a művészetek szintézise. Vjacseszlav Ivanovnak Andrej 

Belijjel, Valerij Brjuszovval és Vszevolod Mejerholddal folytatott polémiája című alfejezetnek 
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a fókuszában a megnevezett szerzőknek, illetve a korszak egyéb jelentős irodalmárainak a 

színház megújításáról, illetve a művészet jövőjéről folyó polémiáinak a tanulmányozása áll. 

Az adott időszakban a diskurzus tárgya volt az antik színház újjáteremtése, a színész és a 

díszlet szerepe, Richard Wagner művészetek szintézisére vonatkozó eszméinek szimbolista 

értelmezése, illetve ezeknek az eszméknek az orosz színpadon való megvalósítására tett 

kísérletek. A különböző szimbolista koncepciók és a színpadi dekoratív művészet 

felvirágzásának hatására elindult a színpadi díszletek funkcióinak és formáinak újragondolása, 

mindez pedig új tendenciák megjelenéséhez vezetett a színházművészetben. Ugyancsak ebben 

az alfejezetben vizsgálom Vszevolod Mejerholdnak azokat az elméleteit, amelyekben 

kirajzolódik a színházi gondolkodásnak a szimbolizmustól az avantgárd felé történő 

elmozdulása. 

 A 3., A díszlet minimalizálása, mint a szimbolista színháznak az avantgárd színház 

előzményéül szolgáló egyik jellegzetes vonása című alfejezetben a színpadi díszleteknek a 

kritikusok nyomására egyre jobban fokozódó redukálódását tekintettem át. Ez a színházban – 

amely lényegét tekintve jelképes művészet – a színpadi festészet egyszerűsödéséhez vezetett, 

a színpadkép egyre inkább a jelképesség, stilizáltság felé tolódott (a díszletek, a színészi játék, 

a színdarabok szövegei esetében egyaránt). Hasonló folyamatok zajlottak más művészeti ágak 

területén is. A korszak festészetében az emberi tekintet előtt rejtett érzések kifejezésére, a 

tiszta érzékelés átadására törekedtek, elutasították a formák élethű ábrázolását. A költészetben 

is elindultak az elavultnak tekintett szó redukálására irányuló folyamatok, illetve a belső 

élmények kifejezésére egy újfajta nyelvezet létrehozására törekedtek. 

 A II. rész 4. Az expresszionista színház mint a szimbolizmusból az avantgárdba való 

átmenet című alfejezetében Vszevolod Mejerhold által rendezett Az ember élete című előadás 

tanulmányozása áll a kutatás középpontjában. Itt ismét megjelenik a redukcióra való törekvés 

– minden színpadi eszköz, még a színskála is minimalizálódik (ami hasonlóságot mutat az épp 

születőben lévő absztrakt festészetnek azzal a törekvésével, hogy a színskálát az alapszínekre 

redukálja). A külső dramatikus cselekmény eltűnése és a szereplők nevéről és az egyedi 

karakterekről való lemondás a színházat egyre inkább a stilizáltság irányába viszik. Ez 

szintúgy az absztrakt festészet folyamataival mutat hasonlóságot, ahol a valóságos tárgyak 

formái elemeikre bomlanak, ugyanakkor egyes elvont lényegek épp ellenkezőleg, 

megszemélyesítődnek. Az expresszionista dráma szereplőinek személytelensége megelőlegezi 

a futurista esztétikát, amelyben gyakran kap hangot az ember sebzett belső és külső állapota. 

Ez a tendencia Vlagyimir Majakovszkij és Alekszej Krucsonih műveiben figyelhető meg a 

későbbiekben, és párhuzamba állítható a kubisták és kubofuturisták széttöredezett arcú, 
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aszimmetrikus alakokat ábrázoló képeivel, amelyek nagyban hatottak az avantgárdra. 

Szintúgy szoros összefüggés mutatkozik a színháznak az elvont művészi gondolkodásmódra 

való egyre növekvő törekvése és Malevicsnek a realizmustól eltávolodó szuprematista 

festészete között, amely a festészeti érzékelésre és egészében véve a tiszta érzést 

megjeleníteni kívánó avantgárd festészetre épül. 

 A II. rész 5., a Győzelem a Nap felett – az avantgárd színház című alfejezetében a 

futurista operát elemzem. Ez a mű mind a festő (Malevics), mind a költők (Krucsonih, 

Hlebnyikov), mind a zeneszerző (Matyusin)  gyakorlatilag „egységes szövegévé” vált, amely 

előrevetítette az avantgárdban lezajló későbbi folyamatokat. A későbbiekben ez a folyamat 

megjelenik majd az UNOVISZ csoport tevékenységében is. A művészetek szintézisének 

szimbolista kísérleteivel ellentétben, ahol a különböző művészeti ágak elkülönülése még 

mindig megmarad, az avantgárdban a szintézisre való törekvés más elveket követ. Itt magukat 

a művészi fogásokat viszik át egyik művészi ág területéről a másikra, azaz a különböző 

művészeti ágak nyelvezetének „átfordíthatóságára” való törekvés figyelhető meg. A futuristák 

színházi kísérletei emellett váratlanul az alkotói folyamat kollektivizálásának irányába 

fejlődnek, és ezzel egy alapvetően új elv születik meg az avantgárdban. A futurista színház 

radikális formában testesíti meg a szimbolizmusban kiérlelt ideákat, noha az avantgárd 

bármiféle kapcsolódási pontot tagadott a szimbolizmussal. A Fekete négyzet színpadi 

megjelenése a szimbolisták színpadi festészet egyszerűsítésére irányuló törekvésének váratlan 

eredménye lett. A Fekete négyzet című kép – ahogy az opera díszleteinek elkészítési 

folyamata teljes egészében – döntő jelentőségű volt az egyik legradikálisabb avantgárd 

irányzat, a szuprematizmus megszületése szempontjából. A jelmeztervekben születtek meg az 

első protoszuprematista formák, amelyek már a tárgynélküli festészet előfutárai. Malevics az 

avantgárd törekvésekkel párhuzamosan haladó művészi fejlődésének folyamatában 

megfigyelhető, hogy a megszokott formák miként bomlanak fokozatosan elemeikre, és 

hogyan jelennek meg új formák. Mindez azt bizonyítja, hogy a XX. század elejének 

művészetében nem csak egy szétesési folyamat zajlik, hanem ezzel egyidejűleg egy sajátos 

rekonstrukció is végbemegy, amely egy másfajta művészi és filozófiai elveken alapuló új 

típusú szintézishez vezetett. 

 A II. rész 6., Malevics jelmezei és díszletei a Győzelem a Nap felett című futurista 

operához. A művész érdeklődésének kezdete a művészetek szintézise iránt című alfejezetében 

azt a munkafolyamatot vizsgáltam, amelynek során Malevics elkészítette az opera díszleteit és 

jelmezeit. A színpadi festészet egyre inkább eltolódik a jelképesség irányába, és erőteljes 

impulzusokat ad az új formák megszületéséhez. 
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 A II. fejezetben elemzett anyagok nemcsak a színház specifikus problémáinak 

vizsgálatát teszik lehetővé, de segítenek felfedni az avantgárd irányzat alakulásának általános 

törvényszerűségeit is. A színházi díszletezés átalakulása mellett a kultúra más alapelvei is 

megrendülnek, a hagyományokat igyekeznek eltörölni (megsemmisül a szó a költészetben, a 

figurativitás a festészetben, a harmónia a zenében). Az Ezüstkor színházi koncepcióinak 

részletes tanulmányozása hozzájárult ahhoz, hogy Malevics munkáit elhelyezzem a korszak 

színházi újításai között, valamint a művészetek szintézisének pontosabb megértését is 

elősegítette. Wagner nyomán a szimbolisták a szintézis lehetőségében azt az eszközt látták, 

amivel túl lehet jutni a XX. század elején eluralkodó kulturális válságon, reményt kínált arra, 

hogy a művészetben végbemenő széttagoltság, illetve szétesés leküzdhető. Összegezve 

elmondható, hogy Malevics színházi útkeresései nem csak a szuprematizmus 

kikísérletezéséhez nyújtottak alapot, de az újonnan megszülető színpadi festészethez is 

hozzájárultak. 

 Az új színházi koncepciókból születnek meg azok az elképzelések, miszerint a 

művészetnek túl kell lépnie a színpad keretein, illetve az az igény, hogy a meglévő határokat 

lebontsák. Megváltozik magának a művészet mibenlétének az interpretációja, a mű elveszti 

központi szerepét és a művész élete kerül előtérbe. Mint már említettem, ezek a német 

romantika hatására kialakult elképzelések tulajdonképpen a szintézisnek egy új változatát 

jelentik, mégpedig az élet és a művészet egyesülését. Már a szimbolistáknál is megjelenő 

hasonló törekvések megújult erővel jelentkeznek az avantgárdban, ahol az esztétikai szféra 

kiterjesztése a mindennapi életre jóval radikálisabb és agresszívebb, a művészetet pedig a 

világ újjáteremtésének funkciójával ruházzák fel. A színházi kulisszák mögött megszületik az 

életalkotás eszméje, amely gyökeresen megváltoztatja a művészet lényegéről szóló 

elképzeléseket. Az értekezés III.  A MŰVÉSZET KILÉPÉSE A SZÍNPADRÓL. AZ ÉLETALKOTÁS 

című fejezetében az életalkotás eszméjét, keletkezését és az orosz közegben való formálódását 

tanulmányoztam. 

 A III. fejezet 1. A színház mint olyan terep, ahol a művészet átléphet az életbe. 

Jevreinov színházelmélete című alfejezetében Nyikolaj Jevreinov színházi rendezőnek az élet 

teatralizációjáról vallott gondolatait járom körül, amelyek erőteljesen hatottak a művész-

értelmiség nézeteire a XX. század elején. Az életalkotás eszméjének orosz talajon való 

formálódását és kialakulásának néhány aspektusát a III. fejezet 2. Az életalkotás jelenségének 

néhány sajátossága az orosz szimbolizmusban. Maszkok és az „életszöveg” című 

alfejezetében vizsgálom. Bemutatom keletkezésük filozófiai előzményeit – Nietzsche és 

Wagner eszméit, az orosz filozófusok elméleteit, illetve a szimbolizmus képviselőinek ezt a 
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kérdéskört érintő munkáit. Az esztétizálás iránti vágy a szimbolistákat arra készteti, hogy az 

életet az irodalom törvényszerűségei szerint szervezzék, hogy maszkok mögé bújjanak, és 

ezáltal megteremtsék az új költő típusát. 

 A III. fejezet 3. A bohém élet, deviáns magatartás, futurista entourage (a gesztus, a 

viselet, az arcfestés) mint az életalkotás eszméjének a megtestesülése című alfejezet azt járja 

körül, hogy miként jelenik meg az életalkotás eszméje a XX. század eleji irodalmi 

bohémvilág életében és hétköznapi viselkedésében. Jellegzetes jegyei megnyilvánulnak a 

művészek megjelenésében, a szimbolisták esztétizáló viseletében, a futuristák kihívó 

öltözékeiben, viselkedésükben és gesztusaikban: a radikális művészek meghökkentő, 

nyárspolgárokat megbotránkoztató akcióiban és botrányaiban, a számtalan szalonban és 

kabaréban, ahol a két főváros bohém élete zajlott. 

 A III. fejezet 4. Az avantgárd: hasonlóságok és eltérések a szimbolizmussal 

összevetve, az életalkotás eszméjének radikalizálódása című alfejezetében főbb vonalakban 

összevetem a szimbolizmust és az avantgárd művészetet. Az elemzés lehetővé teszi, hogy 

jobban megértsük a különböző tendenciák fejlődését (köztük az életalkotás eszméjének 

alakulását is), amelyek nem csak a kultúrára, de a korszak közéletére is hatással voltak. A 

szimbolistákra jellemező spekulatív elmélkedéseket elutasítva, az első „leszisták” életüket 

alárendelték a művészetnek, miközben szétrombolták a szerintük idejét múlt kulturális 

paradigmákat. Az avantgárd nem egyszerűen csak a művészet irányultságát változtatta meg, 

elvi jelentőségűvé vált számára a tagadás, amely sok esetben az abszurdig fokozódott. Ebből 

fakad, hogy a futurista maszkok radikálisabbak (huligán, őrült, félkegyelmű). Többek között 

ezzel magyarázható az avantgardisták hajlama – köztük Malevicsé is – a korábbi kulturális 

tapasztalat tagadására és lerombolására, valamint megbotránkoztató viselkedésük is. 

 A művészet határainak kiterjesztésére tett kísérleteiben az avantgárd rendkívül 

radikális módszerekhez nyúl – „megtisztulási folyamatnak” veti alá a tudatot, megszabadítja 

azt a múlt értékeitől. Ezért redukálódik a költészet az „észen túlira”, a festészet pedig a 

tárgynélkülire. Malevics például fokozatosan kiküszöböli a képből a tárgyi ábrázolást.  

 Az avantgardisták manifesztumainak lázadó jellege, botrányos viselkedésük, a 

korabeli élet iránti ellenszenvük és ambiciózus igyekezetük a jövőbe az életalkotás 

eszméjének radikalizálódását mutatja. A futuristák felfogásában Nietzschének az ember feletti 

emberről szóló munkái más jelentést nyernek. Az embert alkotói feladatnak tekintik, olyan 

személynek, aki a művészet által jön létre. Ezért a személyiség pszichés átalakítása 

munkásságuk állandó témájává válik, a futuristák hétköznapi viselkedése és társadalmi 

szerepeik pedig még inkább esztétizálódnak, ami hozzájárul, hogy a művészet a szó szoros 
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értelmében kilépjen az „utcára”. Az egész orosz modernizmusra jellemző az élet 

megkonstruálásának és esztétizálásának az eszméje, és ez összeköti az egymástól távol eső 

művészi koncepciókat és alkotókat. Malevics világszemléletének egyik központi eleme az 

avantgárdnak az a megkülönböztető vonása, hogy az ideál elérésének reményében az ember 

tökéletesítésének lehetősége, külső megjelenésének, pszichéjének, társadalmi magatartásának 

megváltoztatása iránt érdeklődik. Ennek a kérdéskörnek néhány aspektusát a III. fejezet 5. Az 

új ember az avantgárd művészetben című alfejezetében taglalom. A futuristák azonosítani 

kezdik magukat az „új emberrel”, és ez a folyamat az elkövetkezőkben az orosz avantgárd 

egész fejlődési logikáját meghatározza. A III. fejezet 6. A természet és a kultúra 

antinómiájának újraértelmezése című alfejezetében ezeknek a kategóriáknak az avantgárdra, 

illetve az azt megelőző korszakokra jellemző értelmezési módját, ennek néhány sajátosságát 

vizsgálom. 

 Az életalkotás eszméje az egyik fő (bár nem egyedüli) jellegzetessége az utópikus 

gondolkodásmódnak, ez utóbbit a disszertáció IV.  AZ UTÓPIKUS GONDOLKODÁSMÓD AZ OROSZ 

AVANTGÁRDBAN című fejezetben tárgyalom. A XX. század elején Oroszországban megszülető 

filozófiai koncepciók többsége utópikus irányultságú volt, ami szintén azt mutatja, hogy egy 

kulturális paradigmaváltás ment végbe. A IV. fejezet 1. Az utópia fogalmának meghatározása 

és keletkezésének előzményei című alfejezetében az utópia fogalmát járom körül, illetve 

megjelenését vizsgálom az irodalomban és a művészetben, továbbá azt, hogy az utópia 

megvalósításának milyen kísérleteivel találkozhatunk Oroszországban a XX. század elején. 

 Majd a IV. fejezet 2. Az utópia két koncepciója az orosz filozófiában – Szemjon Frank 

és Georgij Florovszkij című alfejezetében e két filozófus kevésbé kutatott tanulmányait 

elemzem, amelyek elkülönülnek az utópikus irányultságú orosz filozófiai gondolkodás fő 

áramától, és figyelmeztetnek arra a veszélyre, hogy az utópia megvalósulhat. 

 A két filozófus nézeteinek összevetésével kirajzolódnak az utópia fő jellegzetességei, 

amelyek számbavétele elengedhetetlen a szuprematizmus mint utópikus rendszer elméletének 

értelmezéséhez, illetve Malevics mint utópista gondolkodó megértéséhez. Az utópiát mindkét 

filozófus bűnként, eretnekségként, pogány kísértésként írja le, amely egy tökéletes világ 

felépítésére törekszik, azonban csak egy kegyetlenül megregulázott életet képes elérni. 

Szemjon Frank és Georgij Florovszkij figyelmeztetnek arra, hogy az utópia magában 

hordozza azt a veszélyt, hogy az emberi élet értéke elvész, igazolhatóvá válik, hogy a 

rendszernek vannak áldozatai. A két filozófus azt is előrevetítette, hogy ebből totalitarizmus 

és despotizmus születhet. 
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 Nem nehéz felismerni az avantgárd művészetben az utópikus gondolkodásmód 

jellegzetes, az említett két filozófus munkáiban is kiemelt jegyeit. Ezek közül több is 

megtalálható Malevics társadalmi és politikai nézeteiben, hétköznapi viselkedésében és 

természetesen szuprematizmus elméletében is. Kijelenthetjük, hogy Malevics a művészet 

történetében egyedülálló kísérletet tett egy olyan egységes művészi rendszer létrehozására, 

amely nem csak saját stíluselemeit terjesztette ki az összes művészeti ágra, de igényt formált 

egy filozófiai, mindent átfogó elmélet státuszára is. A szuprematizmus ezen törekvése az 

életalkotás utópiájának egyik legradikálisabb megnyilvánulása az orosz avantgárd 

történetében. 

 Ezek a törekvések bizonyos mértékben tükrözik Malevicsnek a művészetek 

szintéziséről vallott elképzeléseit. Ezt a disszertáció V. MALEVICS NÉZETEI A MŰVÉSZETEK 

SZINTÉZISÉRŐL ÉS A SZUPREMATIZMUS UTÓPIÁJA című fejezetben tárgyalom. Ebben a 

fejezetben a művészetek összekapcsolhatóságának kérdését jártam körül. Ez a kérdés 

mindvégig foglalkoztatta Malevicset, és meghatározta életműve specifikumát, amelyben 

minden művészeti ág szorosan összekapcsolódik és kölcsönösen átfordítható egymásba. 

 A művészetek szintézisének eszméje legtisztább formában Malevics vityebszki 

periódusában jelenik meg (ez igaz világlátásának utópikus vonásaira is). Miután létrehozta az 

UNOVISZ pártot, Malevics gyakorlatilag felhagy a festészettel, és csak a szuprematizmus 

elméletének kidolgozásával foglalkozik. A művész ezen alkotói periódusát vizsgálja az V. 

fejezet 1. Az UNOVISZ mint az életalkotás utópiája. Vityebszki periódus című alfejezete. 

Éppen az 1919-1922-es esztendőkben sikerült Malevicsnek megvalósítania a művészetek 

szintézisével kapcsolatos elképzeléseit, lényegesen kibővítve ezzel a szuprematizmus 

lehetőségeit. A szuprematizmus ezzel kilép a festészet kereteiből és a tárgynélküliség 

univerzális elméletévé válik, amely nem csak az alkotás bármely területén, hanem az élet 

minden szférájában alkalmazható. Malevics korabeli szövegeiben kezd a szuprematizmus 

filozófiai elméletté érni. A művész olyan elméleti munkáinak elemzése, amelyekben más 

művészeti ágak kérdéseivel foglalkozik, hozzájárul ahhoz, hogy művészi nézeteinek 

rendszerét átfogóbban megérthessük. 

 Malevics a szuprematizmust „új festészeti realizmusnak” nevezi, és a tisztán festészeti 

elv primátusát hirdeti a tárgyi világ és a szín felett. Malevics a szuprematista stílust más 

művészeti ágakban is igyekszik alkalmazni, a festészetből átemeli ezeket a jegyeket az 

építészetbe, a balettművészetbe, a plakátművészetbe, a filmművészetbe, az utcai dekorációs 

művészetbe, sőt még a költészet és a zene területére is, és ezzel totális „szuprematizáció” alá 

veti a különböző művészeti ágakat. Hogy megmutassa, milyen további lehetőségek 
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kínálkoznak a szuprematizmus más területeken való alkalmazására, Malevics ismételten a 

színház felé fordul. Vityebszkben megrendezi a Győzelem a Nap felett futurista operát. 

Emellett más darabokat is rendez, köztük egy „szuprematista” balettet is. Ismételten a művész 

színházi kísérletezései adnak új impulzusokat festészete továbbfejlődéséhez – a vityebszki 

Győzelem a Nap felett díszletei már előrevetítik Malevics posztszuprematista hőseit. 

 A művész tanítványai a szuprematista építészet megteremtésén dolgoznak, emellett 

továbbfejlesztik a szuprematizmust a festészetben és más művészeti ágakban. Az UNOVISZ 

több alkalommal kapott megbízást Vityebszk feldíszítésére a kormánytól. A csoport 

szuprematista stílusban dolgozta ki az ünnepségek arculatát, mintegy realizálva a művészet 

életbe való átültetésének álmát, ami tovább erősítette Malevics meggyőződését eszméi 

életképességéről. Később, az 1920-as évek közepén Malevics a mozi felé fordul, Szergej 

Eisenstein és Dziga Vertov filmjeiben látja a tárgynélküli filmművészet perspektíváit, emellett 

a moziplakátok szuprematista megformálása iránt is érdeklődik. Tanítványi megteremtik a 

szuprematista porcelán-művészetet, a szuprematizmus elemei megjelennek a gyermekkönyv 

illusztrációkban. Malevics arra tesz kísérletet, hogy a szuprematizmust mint egységes 

művészeti stílust meghonosítsa, ezért a művészet és a természettudomány egyesítésén kezd 

dolgozni, felveti a lappangó elem elméletét, ez utóbbi azonban már kívül esik disszertációm 

kutatási területén. 

 Tanulmányoztam továbbá Malevics vityebszki tanítványainak tevékenységét is, akik 

továbbfejlesztették a szuprematista stílust és megpróbálták meghonosítani azt a különböző 

területeken, hogy így létrehozhassák a szuprematizmus egységes rendszerét. Az UNOVISZ 

tevékenysége jól illusztrálja, miként értelmezték a művészetek szintézisét az avantgárd 

művészetben, illetve lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a specifikumát, amely a művészi 

fogásoknak az egyik művészeti ágból a másikba való átvitelén alapul (vagyis azon az elven, 

hogy a különböző művészeti ágak nyelvezete átfordítható egymásba). Ebben az avantgárdnak 

az alkotófolyamat kollektivizálására irányuló alapvető törekvése is megragadható, ami 

különösen szembetűnő, ha Malevics és az UNOVISZ tagjainak munkáit elemezzük. Ezek az 

alkotások már nem rendelkeznek a szuprematista kompozíciók önértékű vonásaival, inkább 

stílus-formulák, univerzális elemekké válnak, amelyek különböző célokkal bármilyen 

kombinációban felhasználhatóak. 

 Az UNOVISZ csoport mindennapi életében felerősödik a játékosság elve, jól 

megfigyelhető az élet és a művészet összeolvasztására irányuló törekvés, lényegében véve 

kísérletet tesznek az új ember megteremtésére és a kollektívában való szerepének kipróbálása. 
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 V. fejezet 2. Malevics az új emberről és a pártosságról a művészetben című 

alfejezetében a művésznek ezeket a kérdéseket érintő néhány szövegét vizsgálom. Malevics új 

látásmóddal közelít a tökéletes emberhez, úgy látja, hogy ennek megszületése csak 

kollektívában lehetséges. Arra a következtetésre jut, hogy elkerülhetetlen a művészet 

pártosodása. Ezt az eszmét az UNOVISZ-ban valósítja meg, amely az alkotói egyesülés 

alapvetően új modellje, és amely a politikai pártok felépítési elvét követi, ahol a személyes 

érdekek alá vannak rendelve a közösségi érdekeknek. 

 A szuprematizmus ideológiai hatásának elérése érdekében Malevics a forradalom 

szlogenjeit megpróbálja összeegyeztetni a művészet feladataival, igyekszik igazolni a korabeli 

politika radikalizmusát. Arra számít, hogy a politikában bekövetkezett hatalomváltás 

eredményeképpen a művészet fogja formálni az életet. Igyekszik népszerűsíteni azt az eszmét, 

hogy az emberiséget alkotó közösséggé kell alakítani, és meg volt győződve arról, hogy a 

tömegek hamarosan megérkeznek a művészethez. Malevics a nemzeti és földrajzi határok 

megszűnéséről ábrándozik, és az UNOVISZ-t az új művészetet művelő szervezetek 

központjává szeretné tenni. Malevics egyfajta univerzális igazság hordozójának tartotta 

magát, és rendkívül féltékenyen viszonyult a kommunizmushoz, ideiglenes, átmeneti 

szakasznak tartotta a tökéletes, szuprematista világ megteremtésének útján. 

 Malevics a szuprematizmust a legnagyobb korabeli felfedezések közé sorolta, és nem 

a művészi, hanem az ideológiai jelentőségét hangoztatta. A társadalomban zajló alkotói és 

politikai folyamatok irányítására való törekvése az 1920-as években különösen felerősödik. A 

szuprematizmus utópikus irányultságát, azt az igényt, hogy olyan filozófiai elmélet státuszára 

emelkedjen, amely az alapvető létkérdésekkel foglalkozik, az V. fejezet 3. A tárgynélküliség 

mint posztkommunizmus című alfejezetében tárgyalom. 

 A disszertáció V. fejezetének 4. A szuprematizmus mint rendszer: különböző 

művészeti ágakban való alkalmazásának tapasztalatai és az érett Malevics szintézis iránti 

érdeklődése. A színház, a díszítőművészet, a mozi című alfejezete a szuprematista stílusnak a 

különböző művészeti ágakban való konkrét alkalmazási kísérleteiről szól, továbbá Malevics 

nézeteiről a szuprematista kód alkalmazási lehetőségeiről különböző művészeti ágakban. 

 Az V. fejezet 5. Malevics és az „értelmen túli” költők, versek, könyvillusztrációk. A 

korai Malevics szintézis iránti érdeklődése című alfejezetében a futuristák kéziratos 

könyveinek Malevics-illusztrációit tanulmányozom (1910-es évek eleje). Ez azért fontos 

Malevicsnek a művészetek szintéziséről vallott nézeteinek a tanulmányozása során, mert 

gyakorlatilag itt következik be a festészet és a költészet összeolvadása, és ezzel egy új 

jelenség születik meg a művészetben: ezek a rajzok egyszerre tartoznak a szó valamint a 
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festészet szférájához, vagy a verbális és a vizuális művészethez. Emellett Malevics „zaum” 

verseit is tanulmányozom. Ezekből kitetszik, hogy Malevics érdeklődött a futurista költők 

művei iránt, megmutatkozik nézeteik hasonlósága, illetve hogy kölcsönösen hatottak 

egymásra, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy pontosabban értelmezhessük a művész 

munkásságát az „alogizmus” korszakában. Malevics „értelmen túli” költészete, korai 

kiáltványai és tanulmányai, valamint ebben a korszakában alkotott számos alogikus festészeti 

és grafikai műve között közös vonások fedezhetőek fel. 

 Az V. fejezet 6. A művészetek szintézise Malevics értelmezésében. Festészet, 

„intuitív” költészet, szövegek című alfejezetében a művésznek azokat a versciklusait, illetve 

szövegeit vizsgáltam, amelyek érintik Malevicsnek a művészetek összekapcsolhatóságára 

vonatkozó gondolatait. 

 A különböző művészeti ágakban végbemenő folyamatok kapcsolata Malevics 

„liturgikus” versciklusaiban mutatkozik meg leginkább, amelyeket az 1910-es évek közepétől 

kezdett el írni, miközben teljesen eltávolodott az „értelmen túliságtól”. A „vityebszki 

korszak” költészetében pedig már Malevics gyakorlatilag nem tesz különbséget az ecset és a 

toll között. Ettől kezdve verbális szövegei közvetlen képei kontextusához tartoznak. 

Malevicsnek sikerül költészetét közvetlenül beépítenie saját rendszerébe, megtalálni a helyét a 

szuprematista rendszerben. Mondhatjuk, hogy ténylegesen megvalósítja azt a jelenséget, hogy 

az egyik művészeti ág nyelvezetét „átfordítja” a másikba, a „tárgynélküli” szuprematista 

kódot átviszi a művészi alkotás más területeire is. Gyakorlatilag bármely kubofuturista és 

szuprematista stílusban készült festészeti alkotást illusztrálni lehet a verssoraival, illetve 

jellemezni lehet a festészetre vonatkozó nézeteit, egyes verseiben pedig tulajdonképpen a 

költészet nyelvén fogalmazza meg a szuprematizmus programját. 

  Malevics egy „új dimenzió” kezdetét hirdeti, melynek legfelsőbb fejlődési pontja az 

Isten által elgondolt szuprematizmus, magára pedig a próféta szerepet osztja. A 

messianisztikus motívumok, a szuprematizmus világuralmának álma, a régi művészet 

halálának motívumai „liturgikus ciklusaiból” átkerülnek tanulmányaiba és értekezéseibe. 

Arról elmélkedik, hogy miként lehet kinyerni a hangot a képből, hogy tudni kell „hallani” a 

képet azáltal, hogy a hangot a képzőművészet elemévé teszi. A kép kompozíciójának 

felépítését a költészettel veti össze. Úgy véli, hogy miként a vers , úgy a kompozíció is képes 

a világmindenség legteljesebb visszaadására. A tárgyi ábrázolás „szétporlasztásán” keresztül 

jut el a tárgynélküliséghez, és ezt a folyamatot Malevics ahhoz a folyamathoz hasonlítja, 

ahogy az új költészetben megtörténik a betű „szétporlasztása”. Az alkotás megszületésének 

folyamatát a költőben és a festőben létrejövő „festői érzékeléssel” azonosítja. 
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 Malevics 1928-as A forma, a szín és az érzékelés című tanulmányának elemzése 

központi helyet foglal el munkámban. Malevicsnek ebben a tanulmányában már olyan 

megfogalmazást nyer a szuprematizmus elmélete, amely már alkalmas arra, hogy minden más 

művészeti ágban alkalmazható legyen. Malevics a művész „festészeti” alkotói érzékeléséről 

és a formával való kölcsönös együttműködéséről ír, ami pedig nemcsak a festészetben, hanem 

más művészeti ágban is alapvető kérdés. Éppen ez lesz az új művészet alapja. Elgondolása 

szerint a művész számára a világ megértése nem lehetséges, neki csak annak érzékelése adatik 

meg. Ez a tétel a szuprematizmus elméletének és egyben a XX. század elején kialakuló 

nonfiguratív festészeti útkeresések lényege is. Malevics a művészi érzékelésnek és magának 

az alkotófolyamatnak a szempontjából látja a különböző művészeti ágak közötti 

hasonlóságokat. Elgondolása szerint az összes művészeti ág egy és ugyanazon tőből 

származik, és lényegében azonos: mindegyik egy és ugyanazon törvényszerűségek szerint 

működik, egy és ugyanazon eszközöket és művészi fogásokat alkalmazza. A köztük lévő 

különbségek csupán abban nyilvánulnak meg, hogy mi az elsődleges bennük. 

 A disszertáció V. fejezetének 6. Irodalmi aspektusok című alfejezetében Malevics 

filozófiai és elméleti prózájának azokat az irodalmi aspektusait vizsgálom, amelyek 

jelentőségük alapján összevethetőek a művész festészeti örökségével. Terjedelmes filozófiai 

értekezéseiben a képek és fogalmak olyan rendszere köszön vissza, amelyek korábban már 

megjelentek a művész verseiben, deklarációiban és festményein. Ilyen például a „nulla” 

fogalma, amely az új művészet új kiindulópontjaként jelenik meg a malevicsi filozófiában. Ez 

a szimbólum a képeiről mintegy átlép a szövegeibe. Ezeknek a szövegeknek a 

tanulmányozásakor olyan érzésünk támad, mintha intuitívan, ösztönös megérzéssel írta volna 

őket, hasonló az érzésünk nonfiguratív képeit szemlélve és költészetét olvasva. 

 A művész minden szövegében gyakorlatilag ugyanazok a témák merülnek fel 

folyamatosan: a korai műveiben érintett kérdések többségükben késői, érett munkáiban is 

visszaköszönnek. Malevics fogalmi szótárát tanulmányozva kimutathatóak prózájának 

jellegzetes vonásai. Ilyen a technika világából kölcsönzött képeknek, a jelmezek elemeinek az 

átvétele az 1915-16-os évek kiáltványaiban, amelyek Malevics korábbi, futurizmus iránti 

vonzalmát mutatják, illetve a tudományos terminológia alkalmazására való törekvés az 1919-

22-es évek szövegeiben. Malevics előadásmódjára, stílusára jellemző homályosság, amit 

gyakorta a szemére hánytak, tekinthető a kifejezési mód egyik eszközének is olyan dolgok és 

jelenségek megragadásakor, amelyeket a szokásos nyelvezettel nem lehet átadni, miként a 

szuprematizmus is a tiszta érzés ábrázolására törekedett. A filozófiai képzettség hiánya, a 

tudományos diskurzus szigorú szabályainak nem-ismerete miatt egyes kutatók úgy vélik, 
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hogy a professzionális filozófia szempontjából értékelhetetlenek a szövegei, mások viszont 

épp ellenkezőleg, Malevicset mély filozófusnak tartják, akinek a munkáiban a festészeti aktus 

filozófiai tetté válik. 

 Dolgozatomban megvizsgálom, miként hatottak a kor egyes filozófiai eszméi 

Malevics világnézetére. Igaz, a kortársak gyakran műveletlenséggel és a források hiányos, 

vagy pontatlan megjelölésével vádolták a művészt. Malevicsre hatással voltak többek közt 

Friedrich Nietzsche, Pjotr Uszpenszkij, Mihail Gersenzon, Ernst Mach, Vlagyimir Szolovjov, 

Velimir Hlebnyikov és mások művei. A különböző filozófiai koncepciók Malevics 

elképzeléseire gyakorolt hatásának elemzése rávilágít a korabeli alapvető tendenciákkal való 

kapcsolatára, illetve jól mutatja azt a folyamatot, hogy általában véve is az avantgárd 

művészetbe miként adaptálódtak ezek a filozófiai hatások. 

 Az V. fejezet utolsó, 7. Malevics életalkotása című alfejezetének középpontjában a  a 

művész élete áll. Malevics élete és életműve egyedülálló példája annak, hogy az utópikus 

gondolkodásmód miként testesül meg mind az alkotásban, mind pedig a mindennapokban. 

 A disszertáció VI. KÖVETKEZTETÉSEK című fejezetében foglaltam össze a kutatási 

eredményeimet. A művészetek szintézisének témája Malevics életművének viszonylag 

kevéssé tanulmányozott kérdése. A különböző területeket felölelő munkáinak a 

tanulmányozása során érdekes sajátosságok és összefüggések tárultak fel Malevics filozófiája 

és alkotói életműve szempontjából 

 Malevicsnek a Győzelem a Nap felett című futurista operához készített díszletei és 

jelmezei új fejezetet nyitottak az orosz színházművészetben, új impulzusokat adtak a színházi 

díszletezés festészeti megoldásaihoz, és évtizedekkel korábban megelőlegezték a korszerű 

színházi világítási módszereket. Az opera színreviteléhez szerzői csoportba tömörülő 

futuristák a kollektivitás elvén létrejövő későbbi alkotó közösségek előképévé váltak. 

Malevics színházi tevékenysége során már megmutatkozó, a művészetek szintézisére irányuló 

törekvése lefektette azokat az alapokat, amelyek a szuprematizmus jóval későbbi 

egyetemességre való törekvéseiben megjelentek. A Győzelem a Nap felett című opera, 

amelynek színrevitele iránt megújult érdeklődés mutatkozik napjainkban, ma is hatással van 

az egész világon egyre nagyobb népszerűségnek örvendő modern performanszok, installációk 

és különböző multimédiás projektek koncepcióira. 

 A futuristáknak a művészetek szintézise iránti érdeklődése egyike volt azoknak az 

érintkezési pontoknak, amelyek összekötötték őket szimbolista elődeikkel. Ahogyan a 

színházban megszületett, de onnan kilépő életalkotás eszméje iránti érdeklődés is 

kapcsolódási pontot jelent. Az életalkotás eszméje, amely az élet és a művészet egyesítésére 
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törekedett, mély nyomot hagyott a korszak számos kulturális folyamatán (ideértve a politikát 

és a filozófiát is), különleges következetességgel jelenik meg Malevicsnél. A művész életében 

ennek ismertetőjele például a stílus, az öltözködés állandó váltakozása, Malevics 

misztifikációra való hajlama (festményeinek szándékos helytelen dátumozása), az 

artisztikusság és a botrányosság. Az életalkotás eszméjének megnyilvánulása a művészethez 

való fanatikus viszonyulása is, Malevics a művészetet még a létezésnél is előbbre helyezte, 

mindenekfölött állónak tartotta. Malevics haláláig elkötelezett maradt a nézetei iránt, 

ellenezte, hogy a művészetet alárendeljék a társadalmi szükségleteknek, elutasította az 

ideológiai, politikai szolgálatot. 

 Malevics elgondolása, mely szerint minden művészeti ág közös gyökerekkel 

rendelkezik és a legfőbb dolgot kívánja kifejezni csak különböző eszközökkel, meghatározta, 

hogy hogyan értelmezi Malevics a művészetek szintézisét. Ebből következik az a törekvés, 

hogy a művészi fogások átvihetőek legyenek az egyik művészeti ágból a másikba, hogy a 

különböző művészeti ágak nyelvezete „átfordítható” legyen. A szintézisnek ez a fajta 

megközelítése nagyban alakítja a szuprematizmus koncepcióját, ez teszi lehetővé, hogy 

Malevics létrehozza az UNOVISZ csoportot és iskolát teremtsen, amely a „szuprematista 

kódot” az alkotóművészet különböző területein igyekszik elterjeszteni. 

 És bár nagyratörő ambícióit – azaz a szuprematizmust a tisztán művészi szférából 

átemelni a való életbe – Malevics nem tudta megvalósítani, ennek ellenére fontos eszméket és 

számos követőt hagyott maga után. Mindez megváltoztatta a festészetről és tágabban a 

művészetről alkotott elképzeléseinket. A szuprematista iskolából nem csak szuprematista 

festők kerültek ki, hanem mindenféle művészi irányzat mesterei is. Egyre gyakrabban 

fordulnak Malevics eszméihez a kortárs építészek, épületterveikben mintegy megismételik a 

korabeli híres építészek formavilágát. A mindennapi élet tárgyainak, napjaink plakátjainak, 

kirakatainak ultramodern dizájnja gyakran úgy tűnhet, mintha egyenesen egy szuprematista 

képből lépett volna ki. Mindmáig nagyra értékelik a szuprematista stílusban készült 

porcelánokat. Nemegyszer találkozhatunk olyan performanszokkal, amelyek Malevics 

színházi gondolatait rekonstruálják. Mindez az alkotóművészet számos területén 

felismerhetővé teszi a szuprematizmust, amelyben megvalósult a művészetek szintézisének 

vágya, amely az orosz modernizmus egyik központi gondolata, és nézetem szerint Malevics 

életművének egyik legfontosabb motívuma volt. 
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