
J. NY. TRUBECKOJ

ELMÉLKEDÉS SZíNEKBEN

J. Ny. Trubecko] herceg (1863-1920) orosz filozófus elsőként tárta föl az orosz
ikonok lelki jelentését. Az első vilá,gháború történelmi környezetében az ember
létének egyetemes fenyegettetés ét látva, előadásaiban (Elmélkedés színekben,
1915; Az orosz ikonfestészet két világa, 1916; Oroszország az ikonon, 1918) azt
vizsgálta, hogya régi orosz' ikonfestészetben a gonosz fokozódó működésére

milyen hiteles választ adhat az ember, s miképpen hozza létre az egész orosz val
lásos művészet az egységet e széthúzó erőkkel szemben. Trubeckoj rá világít vala
mennyi ikon csodatévő képességére, amennyiben az ikonok a teremtmények újra
megtalált közösségét, az. egykori -peredicsomi viszonyt, az emberben Krisztus "haj
dan elesett képmását" á11ítják helyre, s kifejezik azt a fájdalmat is, hogy mindez
még. nem valósult meg világunkban. Teológiája az' Úr életadó Keresztjében oldjéi
föl a belső ember ábrázolását jel1emző aszketikus és örömteli vonásoknak a pusz-

-tán esztétikai vizsgálódás számára miruiig is megfoghatatlan el1entmondását, s
egyúttal rámutat arra a szépségre, amely valóban meg váltja a világot.

Mind a mai napig példaszerű Trubeckoj mádszere, amely közelebb visz az ikono
kon keresztül Isten végtelen szeretetének fölismeréséhez.

(A fordító)

Az életigazság lényege, melyet az óorosz vallásos művészet a vadállatiasság ké
pével szembeszegez, nem egyik vagy másik ikonon, hanem az óorosz templom
egészében jut maradéktalanul kifejezésre. Eppen a templom fogható föl itt olyan
elvként, melynek uralkodnia kell a világban. Magának a világmindenségnek kell
Isten hajlékává válnia. A templomba az egész emberiségnek, az angyaloknak és
valamennyi alacsonyabb rendű teremtménynek be kell lépnie. A világot felölelő

templomnak pontosan ebben az eszméjében rejlik a teremtmények eljövendő

kiengesztelődésénekaz a vallásos reménysége, mely szembehelyeződika világ
háború és a véres zavargások tényével, E téma fejlődését követjük nyomon az
óorosz vallásos művészetben.

Itt a világot átfogó templom nem a valóságot, hanem az eszményt, a teremt
mények még be nem teljesedett reményét fejezi ki. A világban, melyhen élünk,
az alacsonyabb rendű teremtmények és az emberiség nagy része még a temp
lomon kívül tartózkodik. S ennyiben a templom egy másik valóságot jelenít meg,
azt a mennyei jövőt, mely magához vonz, de amelyet jelenleg az emberiség még
nem ért el. Ez a gondolat utánozhatatlan tökéletességgel mutatkozik meg régi
templomépítészetünkben, kiváltképpen a novgorodiban.

Nemrég egy derűs téli napon Novgorod környékén jártam. Körös-körül vég
telen hómezőt láttam - az itteni nyomor és sivárság lehető legvilágosabb meg
nyilvánulását. Fölötte pedig - mintegy a túlvilági gazdagság távoli képeiként 
sötétkék alapon parázslottak a fehér kőtemplomok aranykupolái. Sosem talál
koztam annak a vallásos eszmének szemléletesebb illusztrációjával, amelyet az
orosz hagymakupola formája testesít meg. Szerepe kiderül ai ősszehasonlí

tásból.
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A bizánci templom kupolája a föld fölött magasodó mennyboltot jelképezi. A
gótikus csúcs viszont a feltartóztathatatlan fölfelé igyekvést fejezi ki, mely a
földtől az égbe emeli' a kőtömegeket. Végül a, mi hazai "hagymakupolánk" a
mennyek felé törekvő mélységes imádságos lángolás eszméjét valósítja meg,
amely által földi világunk a túlvilági gazdagság részesévé válik. Az orosz templom
végződése mintha tüzes nyelv volna, kereszttel koronázva, s a kereszt felé elvé
konyodva. A moszkvai Nagy Iván-toronyra tekintve úgy rémlik, mintha hatalmas
gyertya lenne előttünk, mely Moszkva fölött az égbe ragyog; a soktornyú székes
egyházak és templomok pedig a Kremlben - mint megannyi óriási gyertya. Az
imádságos fölemelkedés eszméje nemcsak az aranykupolákban ölt testet. Ha-de
rűs, napfényes megvilágításban, távolról nézünk egy ősi orosz kolostort vagy
várost, a föléje tornyosuló templomok sokaságával, úgy tűnik, sokszínű tűzben

ég. Amikor pedig ezek a tüzek messziről, a végeláthatatlan hómezőkrőlpislákol
nak, úgy csalogatnak magukhoz, mint az isteni város távoli, túlvilági látomása.
Semmiféle próbálkozás, mely templomkupoláink hagyma formáját valamilyen
haszonelvű céllal magyarázza (pl. hogy azért kell a templomnak csúcsban vég
ződnie, hogy ne maradjon meg rajta a hó, ne gyűljön össze a csapadék), nem ér
teti meg a legfontosabbat: a hagymakupola vallási-esztétikai jelentőségét egyházi
építészetünkben. Hiszen ugyanehhez a praktikus eredményhez számos más
módon is el lehet jutni, beleértve a templomnak gótikus stílusban, hegyben való
végződését. Vajon e sok lehetséges eszköz közűl miért éppen a hagymakupola
található meg az óorosz vallásos építészetben? Ez természetesen azzal okolható,
hogy olyan esztétikai benyomást keltett, amely megfelelt az adott vallásos han
gulatnak. E vallási-esztétikai élmény lényegét (a templomkupolákra alkalmazva)
remekül visszaadja a népi kifejezés: "parázzsal ízzanak". A hagymakupola "ke
leti hatással" magyarázása, bármekkora is annak valószínűsége, szemmel látha
tóan nem zárja ki azt, ami itt adott, mivelhogy a keleti építészetre is hathatott
ugyanaz a vallási-esztétikai motívum.

Az orosz templomok hagymakupoláiról elmondottakkal kapcsolatban feltétle
nül rá kell mutatnunk arra, hogy az óorosz templomok belső és külső építészeté
ben ezek a csúcsok ugyanannak a vallásos eszmének különbőzó oldalait fejezik
ki; s egyházi építészetünk rendkívül érdekes vonása rejlik a vallásos élet eltérő

mozzanatainak ebben az egyesítésében. Az óorosz templom belsejében a hagy
makupolák megőrzik a kupola hagyományos szerepét, vagyis a mozdulatlan
mennyboltot jelképezik. Hogyan fér össze ezzel a fölfelé törő láng kívülről lát-
ható képe? -,

Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy ebben az esetben csupán látszólagos
az ellentmondás. A templom belső építészete a világot felölelő templom eszmé
nyének megjelenítője; maga az Isten lakozik benne, s határain túl semmi sincs,
Magától értetődik, hogy itt a kupola a világmindenség végső és legmagasabb ha
tárát hivatott kifejezni, azt a mennyei, a világot betöltő szférát, ahol az Isten, a .
Seregek Ura uralkodik. Más a helyzet kívülről, ahol a templom fölött másféle,
valódi égbolt van, amely arra figyelmeztet, hogy a földi templom még nem érte el
a legfelsőbbet; eléréséhez új fölemelkedésre, új lángolásra van szükség, s ezért
ölti föl ugyanaz a kupola a'fölfelé vékonyulóláng eleven formáját.

Szükségtelen bizonyítani, hogy külsó és belső között teljes az összhang. Az ég
a kívülről látható izzás által ereszkedik le a földre, a templom belsejébe hatol, s
ott válik annak betetőzésévé,ahol minden földi a Magasságos kezében nyugszik,
mellyel a sötétkék boltozatból áldást ad. Ebben, a világ széthúzását legyőző, min
dent a közös egész egységébe vonó kézben vannak az emberi sorsok.
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E gondolat ragyogó képi kifejeződésre talált a régi novgorodi Isteni Szent Böl
csesség székesegyházban (XI. század), ahol a festők hasztalanul kísérelték meg
az Üdvözítő áldásra emelt jobbjának ábrázolását a fő kupolában: fáradozásuk el
lenére ökölbe zárt kéz lett belőle. A legenda szerint a munkálatokat végül is égi
hang állította le, amely megtiltotta, hogy kijavítsák a festményt, s hírül adta,
hogy a Megváltó a-nagy Novgorod városát tartja kezében, ha kinyitja tenyerét, el
kell pusztulnia a városnak.

E téma figyelemre méltó változata látható Vlagyimirban, az Istenszülő elszen
derülése székesegyházban. Ott a régi freskón, melyet a híres Rubljov festett, van
egy kép' - "Az igazak Isten kezében" -, rajta koszorús szentek sokasága, akiket a
mennybolt tetőpontján hatalmas kéz fog össze, s e kézhez mindenfelől igazak
áradata igyekszik, akiket az angyalok szertehangzó harsonája hívott egybe.

Igy állandósul a templomban az a belső, közös egység, melynek le kell küzde
nie a vílág és az emberiség kaotikus megosztottságát és viszálykodását. Minden
teremtmény gyülekezete - mint a világmindenség eljövendő világa átöleli az an
gyalokat, az embereket és minden földi élőlényt ~, ez régi vallásos művészetünk
alapvető templomi eszméje, mely régi építészetünket és festészetünket egyaránt
áthatotta. RadonyezsíSzent Szergij teljes tudatossággal és nagyszerű mélységgel
nyilvánította ezt ki. Eletrajzírója kifejezésével élve, Szergij atya, miután létre
hozta a szerzetesi közösséget, "felállította a Háromság templomát, mintegy tü
körként az általa együttélésre összegyűjtöttekelé, azért, hogy a Szentháromságra
tekintve legyőzessék a világ -gyúlöletes megosztottsága miatti félelem". Szent
Szergijt Krisztus és tanítványainak imádsága ihlette: "egyek legyenek, amint
mi". Eszményképe: a világmindenségnek a Szentháromság képére és hasonla
tosságára való átalakulása, vagyis minden lény belső egyesítése Istenben.

Ugyanez az eszmény járta át az egész régi orosz istenfélelmet, akárcsak ikon
festészetünket. A világ gyűlöletes megosztottságának leküzdése, a világminden
ség templommá alakulása, amelyben a teremtmények úgy egyesülnek, ahogy az
egyetlen Isteni Lényegben egységben van a Szentháromság három személye - ez
az az alaptéma, melynek az óorosz vallásos festészetben minden alárendelődik.

Ahhoz, hogy szimbolikus ábrázolásainak sajátos nyelvét megértsük, szólnunk
kell néhány szót arról a fő akadályról, mely ez idáig nehezítette megértését
számunkra.

Semmi kétség afelől, hogy ez az ikonfestészet a legmélyebbet fejezi ki, ami az
óorosz kultúrában létezett; sőt mi több, ez a vallásos művészet egyik legnagyobb
kincse a világon. Ugyanakkor, egészen a legutóbbi időkig, a művelt orosz ember
számára az ikon teljesen érthetetlen volt. Egykedvűen ment el mellette, még pil
lanatnyi figyelemre sem méltatta. Egyszerűen észre sem vette az ikont a vastag
koromrétegtől. Csupán az utóbbi években nyílt föl a szemünk a színek rendkí
vüli szépségére és ragyogására, melyet a korom rejtett el. A modern tisztítási
technika bámulatos sikerének köszönhetóen, csak most pillantottuk meg az el
múlt évszázadoknak e.színeit, s a "sötét ikonról" szóló mítosz végérvényesen
szertefoszlott. Kiderül,' hogy régi templomainkban a szentek arca kizárólag
azért sötétedett meg, mert idegenné vált számunkra. A korom részben a szent
tárgyak megőrzése iránti figyelmetlenségünk és közömbösségünk, részben a ré
giség emlékeinek megóvására: való képtelenségünk következményeként rakódott
rájuk.

A régi ikonfestészet színeivel kapcsolatos tudatlanságunkat eddig szellemének
meg nem értése kísérte. Uralkodó tendenciáját egyoldalúan a bizonytalan "asz
ketizmus" kifejezés jellemezte, s "aszketikus" minőségbenellett vetve, akár egy
ósdi, ócska kacat. Emellett pedig homályban maradt a leglényegesebb és a leg-I. _
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fontosabb, ami az orosz ikonban megtalálható - az az összehasonlíthatatlan
öröm, amelyet a világnak hirdet. Most, amikor az ikon az évszázadok festésze
tét tekintve az egyik legszínesebb alkotásnak bizonyult, gyakran hallunk lenyű

göző életöröméről;másfelől - tagadhatatlan aszketizmusának következtében - az
egyik legérdekesebb rejtély előtt állunk, mely elé valaha a műkritika került, Ho
gyan egyeztethető össze az aszketizmus ezekkel a meglepően eleven színekkel?
Miben rejlik a legmélyebb fájdalom és a legmélyebb öröm egyesítésének titka? E
talány megértése azt is jelenti, hogy választ adunk elmélkedésünk alapkérdésére
- az élet értelmének milyen felfogása öltött testet régi ikonfestészetünkben.

Kétségtelen, hogy itt egy és ugyanazon vallásos eszme egymással szorosan
összefüggő két oldaláról van szó, hiszen nagyhét nélkül nincsen húsvét, s az
egyetemes feltámadás Öröméhez az Ur életadó Keresztje mellett vezet az út.
Ezért ikonfestészetünkben az örömteljes és a szomorú, aszketikus motívumok
egyformán nélkülözhetetlenek. Először ez utóbbinál álljunk meg, mivelhogy ko
runkban főképpen az orosz ikon aszketizmusa nehezíti annak megértését.

Amikor a XVII. században más egyházi újítással összefüggésben az orosz
templomokba betört a nyugati mintákat követő realisztikus festészet, a régi is
tenhit védelmezője, a híres .Avvakum protopópa kitűnő írásában a régi ikonfes
tészet aszketikus szellemét állítja ezzel szembe. "Isten elnéző volta miatt meg
sokasodtak orosz földön az illetlen ikonok. Az. ikonfestők alkotnak, a hatalom
pedig kegyes hozzájuk, s mindannyian, egymásba kapaszkodva rohannak a pusz
tulás szakadékába. Megfestik az Udvözítő Emmanuel képét - az arc puffadt, a
bajusz vörös, göndör a haj, a kar és az izmok vastagok, így a csípő is az . .. s
még jó, hogy szablyát nem festenek az oldalára. S mindezt Nyikon, az ellenség
ötlötte ki, akárha élő embereket festenének . .. A régi jó ikonfestők nem így ké
szítették a szentek hasonmását: az arcot és a kezet, az érzékszerveket elnyújtot
ták, kimerültek a böjttől, a munkától s mindenféle szenvedéstól. Maguk pedig
megváltoztatták most ahasonmásokat, ugyanolyanokat festenek, mint amilyenek
saját maguk." ,

Avvakum protopópa szavai' az óorosz ikonfestészet egyik fontos tendenciájá
nak klasszikusan pontos kifejezői, bár mindvégig gondolnunk kell arra, hogy a
fájdalmasan aszketikus szempontnak csupán alárendelt s emellett előkészítő

szerep jut. A lényeges természetesen az öröm, amely az Istenembernek az álla
tias ember feletti végső győzelméből fakad, az egész emberiség és minden te
remtmény bevezetése a templomba; de erre az örömre az embernek aszkézissel
kell felkészülnie: nem léphet be az isteni templom gyülekezetébe jelenlegi álla
potában, rnivel a körülmetéletlen szívnek és az elhízott, önző testnek e templom
ban nincs helye: s ezért nem szabad élő emberről ikont festeni.

Az ikon nem portré, hanem' az eljövendő templomí emberiség mintaképe. S
mivel ezt az emberiséget még nem látjuk, csupán találgatjuk a mostani bűnös
emberekben, az ikon is csak szimbolikus megjelenítésére szelgálhat. Mit jelent
ezen a képen a kifinomított testiség? Annak a biologizmusnak az élesen kifeje
zett tagadása, amely a test telítődését emeli legfelsőbb és feltétlen tőrvénnye. Ez
a törvény az embernek az alacsonyabb rendű teremtményekhez való durván ha
szonelvű és kegyetlen viszonyán kívül minden nép jogát is igazolja a véres meg
torlásra más népekkel szemben, akik töltekezését akadályozzák, Az ikonokon a
szentek elgyötört arca nemcsak a "kifinomított érzékszerveket", de .míndenek
előtt az életkapcsolatok új nermáját ugyancsak szembeállítja az önző és kövér
testnek e véres uralmával. Ez az az ország, melyet test és vér nem örökölhet.

Az ételtől s kiváltképpen a hústól való önmegtartóztatás kettős célt ér el: elő
ször is a test alázatossága elengedhetetlen feltétele az emberi külső átszellemí-
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tésének; másodszor: ez készíti elő az embernek emberrel és az alacsonyabb ren
dű teremtményekkel létrejövé békéjét. Az óorosz ikonokon mindkét gondolat re
mekül megmutatkozik. Fordítsuk figyelmünket az elsőre. A felületes megfigyelő

számára ezek az aszketikus arcok élettelennek, végérvényesen elcsigázottnak lát
szanak. Mivel "vörös bajusz" és "puffadt arc" nem ábrázolható, ennek folytán
páratlan erővel ragyog föl rajtuk a lelki élet kifejezése, a tradicionális, megen
gedett formák szigorúságának ellenére, melyek korlátozzák az ikonfestő szabad
ságát. Valójában ebben a festészetben nem a nem létező, hanem épphogy a léte
ző vonásokat veszik figyelembe és szentelik meg a kánonok: a szent törzsének,
keresztbe rakott karjának, áldásra emelt ujjainak helyzetét. A mozgás végsőkig

csökkentett, minden ki van rekesztve, ami az Udvözítőt és a szenteket hasonlóvá
tehetné "ahhoz, amilyenek mi magunk vagyunk", Még ott is, ahol lehetséges vol
na a mozgás, valamiféle merev keret közé szorul, mely valósággal megdermeszti.
Azonban ahol szinte teljesen hiányzik, az ikonfestő hatáskörében mégis megma
rad a szent tekintete, szemkifejezése, vagyis az, ami az emberi arc lelki életének
legfőbb középpontját képezi. Megdöbbentő erejű a vallásos művészet legmaga
sabb alkotása, mely lehívja a tüzet az égből, s belülről az egész emberi külsőt

megvilágítja vele, bármilyen mozdulatlannak tetszik is az. Nem ismerem a földi
teremtmények, a bűneik és szenvedéseik feletti szent fájdalom erőteljesebb kife
jezését annál, mint ami Nyikita nagyvértanú selyemből készűlt képén látható,
melyet Vlagyimirban, a régiségek múzeumában őríznek. A hagyomány szerint
ezt Rettegett Iván felesége, Anasztaszija, a Romanov család sarja himezte. A
szenvedő arcok néhány csodálatos ikonja megtalálható L Sz. Osztrouhov moszk
vai gyűjteményében; pl. az igaz Istenfogadó Simeoné és a Sírbatételé, melyen az
Istenszülő fájdalmának megörökítése hatását tekintve vetekedhet akár Giotto
vagy általában a firenzei művészet legjobb alkotásaival. Az óorosz ikonfestészet
ben különböző lelkiállapotok, a lángoló reménység vagy az Istenben való meg
nyugvás utánozhatatlan ábrázolásaival találkozhatunk.

Hosszú ideig hatott rám Vasznyecov "Az igazak örvendezése az Úrban" címú,
a kijevi Szent Vlagyimir-templomban lévő freskója (melynek vázlatai, mint tud
juk, a moszkvai Tretyakov képtárban láthatók). Be kell vallanom, hogy e hatás
némileg csökkent, amikor megismerkedtem ugyanennek a témának Rubljov-féle
változatával Vlagyimirban, az Istenszülő elszenderülése székesegyházban. E régi
freskó fölénye Vasznyecov művével szemben nagyon is jellemző a régí ikonfes
tészetre. Vasznyecovnál az igazak paradicsomba való szárnyalása a fizikai moz
gás túlságosan fesztelen jellegét ölti föl: az igazak nemcsak gondolataikkal, ha
nem egész törzsükkel a paradicsomba igyekeznek; ezzel együtt némely betegesen
hisztérikus arckifejezés 'az egész festménynek a templomot tekintve túlzott rea
lisztikus vonást kölcsönöz, mely gyengíti a hatást.

Egészen mást veszünk észre a régi Rubljov-freskón Vlagyimirban. Ezen a re
mény különösen koncentrált erejét egyedül a szemek előretörő mozgása közvetí
ti. Az igazak keresztbe rakott karja, akárcsak a lábuk és a törzsük, teljesen moz
dulatlan. Paradicsomba menetelüket kizárólag a szemük fejezi ki, melyben nem a
hisztérikus lelkesültség, hanem "a mélységes belső lángolás és a cél elérésének
nyugodt magabíztossága érezhető. Viszont éppen ez a látszólagos fizikai mozdu
latlanság ad hallatlan feszültséget és erőt a szüntelenül tartó lelki fölemelkedés
nek: minél mozdulatlanabb a test, annál erősebbenés világosabban fogható fől.a

léhik mozgása, hiszen a testi világ ennek áttetsző burka lett. Mivel a lelki életet a
teljesen moccanatlan külsőn egyedül a szemek érzékeltetik, így szimbolikusan
nyilvánul meg a léleknek a test feletti páratlan ereje és hatalma. Olyan hatás
keletkezik, mintha az egész testi élet megdermedt volna a felsőbb kinyilatkoz-
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tatásra való odaadó várakozásban és figyelemben, amit másképpen lehetetlen
meghallani: elóbb el kell hangoznia a szózatnak: "hallgasson most minden ha
landó test"; Amikor e felhívás eljut a fülünkig, átszellemül az emberi külső, ki
nyílnak a szemek. Nem csupán egy másik világ számára nyílnak ki, de másoknak"
is kitárják azt. Megrendítő hatást kelt a mozdulatlan test és a szemek lelki értel
mének összekapcsolása ikonfestészetünk legkiválóbb alkotásaiban.

Mégis, helytelen volna azt gondolni, hogy a régi ikonokon a mozdulatlanság
minden ember tulajdonsága. Ikonfestészetünkben a mozdulatlanság nem általá
ban az emberi külsőhöz, hanem csak meghatározott állapotaihoz kötődik. Moz
dulatlan az ember, ha emberfeletti, isteni tartalom tölti el, amikor valamilyen
módon az isteni élet állandó nyugalmába ér. Ellenben az ikonokon sokszor rend
kívül élénknek ábrázolják azt, aki kegyelem nélküli vagy a kegyelmet megelőző

állapotban van, illetve még nem "nyugodott meg" az Istenben, avagyegyszerűen
nem érte el életútjának célját. E tekintetben ugyancsak tipikus sok régi novgo
rodi, "Krisztus színeváltozása" ikon. Ezeken az Udvözítő, Mózes és Illés mözdu
latlan; az arcra boruló apostolok viszont, akik átadják magukat a mennydörgés.
okozta rémület tisztán emberi felindultságának, meghökkentenek t.~stmozgásuk

merészségével: számos ikonon szó szerint fejjel lefelé festik meg őket. A nagy
szerű "Lépcsős Szent János látomása" ikonon, mely Péterváron, III. Sándor mú-.
zeumában látható, még élesebben kirajzolt mozgás figyelhető meg: a bűnösök

lendületes, fejjel lefelé zuhanása a paradicsomba vezető lépcsőről. Az ikonokon
a mozdulatlanság csak ott jelentkezik, ahol a"testtel együtt maga az egész emberi
természet elhallgat, mely már nem a saját, hanem az emberfeletti életet éli.
. Magától értetődik, hogy ez az állapot nem az élet megszűnését, hanem épp el
lenkezőleg, legnagyobb feszültséget és erejét fejezi ki. Csak a hitetlen vagy felü
letes szemlélő vélheti az óorosz ikont élettelennek; A régi görög ikonokon bizo
nyára van némi hidegség és valamiféle elvontság. Am ebben a vonatkozásban az
orosz ikonfestészet teljes mértékben ellentéte a görögnek. III. Sándor pétervári
múzeumának pompás ikongyűjteményébenugyancsak könnyen összehasonlít
hatjuk őket, mivel ott négy orosz és egy görög terem található egymás mellett.
Főképpen.az lephet meg, mennyire átjárja az orosz ikonfestészetet az érzések
görögöktől idegen melegsége. Ugyanez derül ki I. Sz. Osztrouhov moszkvai gyűj

teményének megtekíntésekor,' ahol az orosz képek mellett görög vagy a görög
típust megőrző régebbi orosz ikonok vannak kiállítva. Az összevetés eredménye,
hogy az orosz ikonfestészetben - a görögtől eltérően ~ az emberi arc élete nem
szűnik meg, hanem magasabb átszellemültséget és értelmet kap; pl. mi lehet ele
venebb ,;A Megváltó nem kézzel festett 'ikonjá't-rrál yagy "Illés prófétá"-nál
Osztrouhov gyűjteményében? Emellett a figyelmes tekintet számára kitűnik,

hogy az átszellemült orosz népi külső világol át rajtuk. Igy nemcsak az általános
emberi, hanema nemzeti is a Teremtő állandó nyugalmába jut, s megdicsőített

formában megmarad a vallásos művészet e végsó magaslatán.
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