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KÁRTYAVÁR
GYERMEKÁBRÁZOLÁS ZINAIDA SZEREBRJAKOVA MŰVÉSZETÉBEN

Ebben a tanulmányban egy emblcmatikus gyermekábrázoló festményre, Zinaida 
Szerebrjakova 1919-ben készült Kártyavár című festményére szeretném felhívni a fi
gyelmet. Az orosz festömüvésznö munkásságáról korábban magyar nyelven nem jelent 
meg publikáció, így az alkotó neve a hazai művészettörténész szakmában kevéssé 
ismert. Ezért a későbbiekben életpályájának ismertetésére is ki kell majd térni, amihez 
kiváló alapot adhat a tanulmány központi témájául szolgáló festmény, a festönö egyik 
főműve. Bevezető lépésként azt javaslom, hogy a festmény látványában szemlélődve 
engedjük, hogy a mű „...maga tárja fel lehetséges jelentéseit”.

Az erőteljes fény-árnyék és hideg-meleg színkontrasztok és a vonalvezetés zaklatott 
ritmusa a várakozás nyugtalan atmoszféráját teremti meg. Ezt az arcokon megfigyelhető, 
csendes és szomorú összpontosító figyelem látszólagos nyugalma ellenpontozza, 
amellyel a törékeny, bármelyik pillanatban összedőlő kártyavárra néznek. A három 
idősebbnek tűnő gyermek tevőlegesen résztvevője a kártyavár építésének, míg a legkisebb, 
szomorúan a távolba néz el. Vegyük sorra a képen szereplő sokatmondó szimbólumokat! 
Az első maga a gyermek, amelynek jelentése konvencionálisán mindig valami pozitívum 
szokott lenni: „az új lehetőség”, „a jövő”, vagy éppen „az életerő” megtestesítője. 
Mindebben jelen van a keresztény gyermek, a Jézus-ábrázolások ikonográfiájának 
öröksége: agyerek - áldás. Isten ajándéka. Mindezekhez még hozzávehetjük a Rousseau 
által megfogalmazott, azóta közkeletűvé vált vélelmet, hogy a gyermekben az ember 
„eredendő jósága” testesül meg.

A kép lélektani hatásának lényeges eleme, hogy négy gyermeket látunk: a négyes 
szám a szilárd alap, vagyis a négyzet száma, ami a stabilitás szimbóluma. Ez az 
asszociáció különös ellentétben áll a képet átható feszült, kiélezett nyugtalansággal.

A nyugtalanságra erősítenek rá a vanitas-szimbólumok a képen, mint például 
a könyv, vagy a bábu (játék), amelyek általában a csendéletek gyakori elmúlás
szimbólumai. A bábu egyrészt gyermeki játékra utal, másrészt a báb a játékos 
nélkül tehetetlen holt tárgy. Eszünkbe juthatnak még a bábukról az archaikus 
sírmellékletekben talált játékbáb méretű szobrocskák: istenek, szellemek, ősök, illetve 
emberek kicsinyített másai - lényegében helyettesítői. És főként ott van maga a kártya, 
mint a kép címében szereplő tárgy. Sokféle jelentést társíthat a néző e kis lapokhoz: egyrészt 
a természeti körforgás jelképeit (52 lap - 52 hét, 4 évszak - 4 sorozat, 12 figurális lap - 
12 hónap, stb.), másrészt a hagyományos társadalmi hierarchia leképeződését (király, 
királynő stb.). Ám az európai művészetben a kártya negatív értelmezése a gyakoribb. 
(Például de la Tour Hamiskártyás című képe). Nagyon izgalmas, „asszociatív módon

179



Kártyavár, 1919. olaj, vászon, 65x 75,5 cm. Szentpétervár, Állami Orosz Múzeum,

beugró"’, „hangulatfestő”, jelentésrétegként meg ott rejlik a kártyalapok használatában 
a kártyához közismerten kötődő jövendőmondás cs jóslás. És eszünkbe juthatnak Chardin 
kártyavár-építő gycrckportréi. A vizsgált mű c figyelemre méltó előképein a francia 
mester a cscndélctfcstészctc által implikált múlandóság motívumkörét az életképekre is 
kiterjesztette. De Chardinnél a kártyavárépítés magányos, szinte meditativ tevékenység, 
amiről szintén a sorsot fürkésző jóslás rítusára asszociálhatunk. Az orosz festőnőnél 
a kártyavár viszont közösségteremtő játék, ami persze a múlandóságot és illékonyságot is 
magába foglalja. Azt a pillanatot „állítja meg”, amikor még áll az építmény, még akár 
lehetne rá rakni, de bármelyik következő pillanatban összeomolhat az egész, hasonlóan 
az emberi élet megszokott helyzeteinek törékenységéhez. Felmerülhet a kérdés, hogy 
ct képet átható tragédiát sejtető hangulat vajon elöérzet, vagy beteljesedett végzet? 
A választ itt már az életrajzból kapjuk meg: a képen a festőnő négy gyermekét láthatjuk: 
Jcvgenyij, Alckszandr, Tatjána és Jekatyerina; a mű pedig azután készült, hogy az 
édesapjuk, Borisz Anatoljevics Szcrcbrjakov 1919. április 17-én otthon, családja 
körében meghalt tífuszban.
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A játék belső feszültsége a gyerekeket életük tragikus körülményeire, és a könnyen 
elveszthető boldogságra, emlékezteti, de ezeken túl erős pozitív üzenetet is hordoz 
a festmény. A kép kompozíciója, - ahogy a gyermekek fejei egy vonalban vannak - 
felerősíti annak érzetét, hogy a közös tevékenység összehozza őket, mintha Tatjána 
jósolna a kártyákból, hogy megláthassák mi vár a családra. Fontos még észrevennünk, 
hogy az anya külső megfigyelő pozíciója is jelentést hordoz: a kép alkotója azt figyeli, 
hogyan élik meg a helyzetüket a gyerekek magukban, vagy akár még azt is, hogy 
milyen lenne az életük nélküle. Ez az „űr”, eszünkbe juttatja azt is, hogy a kívülálló, 
megfigyelői pozícióban vajon nem láthatjuk-e meg a nőnek született képzőművészek 
korabeli helyzetének önkéntelen leképeződését?

Mielőtt a nőnek a századforduló évtizedeiben az orosz és nemzetközi művészet 
világában elfoglalt helyét tárgyalnánk, röviden arról szólnék, hogy ki is volt Zinaida 
Szerebrjakova?1

1884. december 10-én született a szülei tulajdonában lévő, Harkovhoz közeli, 
poétikusan csengő „Nyeszkucsnoje” (magyarul: „Nem unalmas”) nevű birtokon. Apja 
ismert szobrász volt, édesanyja a híres Benois-család tagja. Nagyapja: Nyikolaj Benois 
építész volt. Nagybátyja. Alekszandr Benois grafikus és művészettörténész volt, egyik 
alapító tagja a Mir Isszkusztva (magyarul: Művészet világa) csoportnak.

Zinaida két éves volt, amikor meghalt az apja, ezért anyja az atyai házba vitte 
Szentpétervárra, a nyarakat pedig Carszkojc Szólóban töltöttek. Ez a környezet, Pétcrvár 
szigorú építészete és múzeumai különösen nagy hatással voltak a művészi hajlamokkal 
megáldott kislányra. A Bcnois-házban a magas művészet és az intcllcktualizmus 
uralkodott: régi bútorok díszítették a szobákat, a falakon régi művészek képeiről készült 
metszetek sorakoztak. A könyvtárban régi és ritka könyvek voltak. Az ebédlőben pedig 
édesanyja fiatalkorában festett portréi díszítették a falakat.2 Első óráit édesanyjától 
és idősebb testvéreitől kapta (hatan voltak testvérek, ebből hárman a művészi pályát 
választották. 1. Jevgenyij Lanceray).3 A Benois-ház állandó vendégei voltak a későbbi 
Mir Iszkussztva kör tagjai.1 Zinaida Szerebrjakova 1911-ben lett e kör tagja.

Akkoriban Oroszországban nagyon nehéz volt egy nőnek hivatásos festővé válni, 
de úgy is fogalmazhatunk, hogy különös bátorság kellett hozzá. Ha a 19. század utolsó 
évtizedeinek fontos társadalmi változásait nézzük, akkor arra juthatunk, hogy nem 
kevés nőben lehetett jeién ez a fajta elszántság, hiszen az orosz művészeti élet marginális 
figuráiból, a nőnek született művészek egyre nagyobb ismertségre tettek szert, majd 
a 20. század legelején az avantgarde mozgalmaiban központi szerepet játszottak. E 
változás egyik okát, magy arázatát a nők az alkalmazott művészetek terén megnövekedett 
aktivitása adja, nem elhanyagolható szempont az sem. hogy ezzel bevitték a művészetet 
a mindennapi életbe.5 Itt most csak jelezni tudom, hogy a túlnyomórészt a nemesi 
középosztályból származó művész és értelmiségi nők jelentős hangsúlyt fektettek 
a szegény társadalmi rétegek művészet által való szellemi felemelésére. Például 
Jclizaveta Mamontova és Jelena Polenova, festő és grafikusművész, akik különféle 
iparművészeti mesterségeket tanítottak a falusi iskolákban a lányoknak.

Szeretnék néhány szót szólni a korabeli női oktatásról és az orosz nő kultúrában 
betöltött szerepéről. Jurij Lotman a 19. század első felének kultúrájával foglalkozó 
munkájában külön fejezetet szentel a nők világának, illetve a korszak női oktatásának. 
A 18. század végétől Oroszországban egyre jobban erősödik a nők szerepe a közéletben. 
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aminek legfontosabb oka olvasottságuk. Ugyanakkor Lotman kiemeli, hogy annak 
arányában, ahogy közéleti szerepet vállalnak, nagyobb erőfeszítést kellett tenniük 
nőlétük megőrzésére, ami alatt azokat az örök emberi értékeket érti, amelyeknek 
hordozói a nők voltak.6 A korszak gondolkodói (Szumarokov, Novikov. Karamzin) azt 
várták a müveit nőtök hogy anyaként továbbadja műveltségét a következő nemzedéknek, 
hiszen az asszony könyvtára, a gyermeke könyvtára is volt. Lotman megállapításához 
hozzátehetjük Dusan Teliinger véleményét, aki hangsúlyozza, hogy a 19. században már 
„...a női emancipáció jegyében változott a társadalom viszonya a női olvasmányokhoz 
is - az olvasás szerves részévé vált az intézményi nevelésnek”.8 A nőknek nagyon fontos 
kultúraformáló szerepet tulajdonítottak.9 Ebben a korszakban a női lelket az irodalom 
alakította, és ekkor jött létre az a felfogás, hogy a nő a korszak legérzékenyebb kifejezője, 
amely a 19. századi irodalom jellemzője lett.'0

1842-től a szentpétervári Rajziskolában nőket is engedtek rajzolni, az iskola 
elkülönített, nőknek fenntartott szekciója látható Jckatverina Khilkova 1855-ös 
festményén. A Rajziskolában végzett hölgyek közül sokan vagy tehetős családok gyermekeit 
tanították rajzolni és festeni, vagy az alkalmazott művészetekben kezdtek dolgozni: 
porcelánokhoz, ötvöstárgyakhoz készítettek terveket." Az alkalmazott művészetek két 
legnagyobb iskolája Oroszországban: a Sztroganov Iskola Moszkvában és a Stieglitz 
Iskola Szentpéterváron. A 40-es évektől mind a két intézményt megnyitották nők számára 
is, és az alkalmazott művészeti szakok mellett tanítói képzést is tartottak. A korábban 
említett Khilkova Szentpéterváron tanult, és rajzot tanított, majd az akadémián is részt 
vett az órákon és mindössze 4 év alatt végezte cl a képzést. Ennek eredményeképpen a 
ma kissé furcsán hangzó ..Harmadik Rangú Művész" címet kapta, amely az egyedüli 
elérhető rang vagy beosztás volt ekkor, a huszadik század elejéig, a nők számára.12 Tehát 
ameddig jó pár nő sikeres karriert futott be a „kis művészetek” terén, sokkal nehezebb 
volt a „magas művészet” területére betörni: megfelelő szakmai gyakorlatot szerezni, 
lehetőséget kapni kiállítani, vagy megkapni a hivatalos elismerést. Azokat a nagyon 
motivált és nehézségeket leküzdeni igyekvő agresszív és radikális női diákokat, akik 
ekkoriban jelentek meg, különböző, mind pozitív, mind negatív értelmű kifejezésekkel 
illették az irodalomban és a művészetben is: nigilisztki, kurszisztki (nigilisztka = nihilista 
lány, kurszisztka = diáklány.) (pl. Nyikolaj Jaroscnko: Kurszisztka, 1883). Jaroscnkónak 
ez a képe számtalan támadást provokált a sajtóban azok ellen a fiatal lányok ellen, 
akik a „szüleik akarata ellen mentek”.13 Ugyanakkor a negatív véleményekkel szemben 
ez a típus a megtestesülése és új ideálja lett egy önálló, intellektuális és spirituális 
szépségnek, az új generáció és az új nő prototípusának, aki majd eléri a várva várt 
társadalmi változásokat. Ennek a női képnek a kialakulásához a művészeti élet 
prominensei is hozzájárultak pl. a zeneszerző Valentina Szerova, aki a 70-es, 80-as 
évek népi mozgalmaihoz szerzett ideológiai operákat.14

Igen jellemző a korabeli helyzetre, hogy a képzőművészetek területén a nők sokkal 
inkább megfigyelőkként, mint teljes jogú beiratkozott hallgatókként vettek részt 
a képzésben. Ez azt jelentette, hogy nem vizsgázhattak, és a hivatalos akadémiai rang 
megszerzésének és a professzionális karrier elérésének más lépéseiből is ki voltak 
zárva. A helyzet nagyjából hasonló volt a korabeli Angliában és Franciaországban 
is. Közvetlenül meztelen modellt nem rajzolhattak, és koedukált műteremben sem 
dolgoztak. Franciaországban a 30-as évektől néhány műterem már megnyitotta kapuit
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Ebéd közben, 191-1, olaj, vászon, 88,5*107 cm. Moszkva, Tretyakov Képtár

nők előtt, mégis a Julien Akadémia volt az egyetlen, ahol meztelen modellt festhettek 
a 70-cs évek végén. Ahogy az orosz származású, de szinte egész rövid életét Párizsban 
leélő Marie Bashkirtseff15 írja naplójában, a női osztályokban lévő képzés szintje 
alacsonyabb volt, mint a férfiaknál.10’

Ilja Repin volt az az idősebb peredvizsnyik mester, aki támogatta a női művészeket. 
Amikor 1894-ben elkezdett tanítani az Akadémián, az ö osztályaiban nagyobb számban 
voltak női művészek, mint férfiak. Amikor 1907-ben visszavonult, búcsúbeszédét azzal 
kezdte: „Mostanra a női művészek bebizonyították, hogy van helyük a professzionális 
művészetben”.17 Egyik tanítványa Jelizaveta Zvantseva fontos szerepet játszott a női 
művészeti oktatásban, amikor 1895-ben elhagyta Repin párizsi műtermét és visszatért 
Moszkvába, és megalapította az első olyan független festészeti iskolát, ahol nők is 
festhettek és rajzolhattak meztelen modell után. Iskolájába a korszak híres művészeit 
hívta meg tanárnak, mint Valentin Szeröv, Konstantin Szomov, Konstantin Korovin, Lev 
Bakszt. stb.18 Repin két legismertebb női tanítványa: Anna Osztroumova-Lcbcgycva és 
Zinaida Szerebrjakova nem követték mesterük stilisztikai és tematikus érdeklődését, de 
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elfogadták a segítségét abban, hogy független törekvéseiket elérjék és saját művészeti 
útjukat megtalálják. Ez a két művésznő volt az első, akiket akadémikusi rangra jelöltek.19 

1902-ben Szerebrjakova édesanyjával és nővéreivel elutazott Olaszországba, először 
Rómába, majd Caprira. Rómában megismerkedett Anna Petrovna Osztroumova- 
Lebegyeva grafikusművésszel. Ez az ismeretség végképp megerősítette választását, 
hogy festőművész legyen.

1903 májusában visszatért Oroszországba, és a Rcpin-tanítvány Oszip Braz 
műtermében kezdett tanulni. 19052IJ és 1906 között az Academie de la Grande 
Chaumiérc-n tanul Párizsban.

1905. szeptember 9-én feleségül ment a később vasúti mérnök. Borisz Anatoljevics 
Szercbrjakovhoz (1880-1919). Ezután Párizsba utazott, hogy befejezze képzését.

Több vázlatot és olajkópct is készített a földeken dolgozó parasztasszonyokról, 
akik hosszú időre múzsái lettek, ekkor festhette az alvó kislányt is (pl. Alvó Galja, 
1908). Leginkább az emberi szépség vonzotta, amelynek kifejeződése számára az orosz 
parasztlány/asszony lett. Ekkor kezd önarcképeket is festeni, például 1909-ben festi 
a híres Önarckép tükör előtt című képét.

Az Első Világháború alatt Nyeszkucsnojében21 tartózkodik szerettei és ekkor 
már négy gyermeke körében (Jevgenyij - 1906, A lek szánd r - 1907, Tatjana - 1912, 
Katyerina- 1913).

Ekkor 1914-ben festi az Ebéd közben című képét, amelyen Jevgenyij. Alckszandr 
és Tatjána szerepelnek. Ismerve a világban kezdődő eseményeket, amelyek a nagy 
háborúk velejárói, különös hangsúlyt kap ennek a képnek az otthonos hangulata 
és harmóniája. A képen a melegségnek és a könnyedségnek különös atmoszférája 
uralkodik, a nyugodt színkezelés és a kompozíció egy egységbe rendezi a gyerekeket. 
A gyermeki lélek ismerőjeként a festő megmutatja mindegyik gyermek jellegzetes vonását: 
Sura közvetlenségét. Zsenya álmodozásra való hajlamát és a kis Tatjána nyugtalanságát, 
ahogy várja az ebédet. Szerebrjakova nem festett programszerűen csendéleteket, mégis 
ezen a képen is figyelemre méltó, hogy örömét leli a tárgyak az anyagok megfestésében. 
Születésüktől kezdve festette gyermekeit, újra és újra visszatért ehhez a témához, és 
gyermekei állandó modelljeivé váltak. Ahogy egyik monográfusa, E. V. Jefremova22felhívja 
rá a figyelmet, azokat az első osztályú képeket, amelyeket ennek a témának szentelt talán 
csak a Mir Iszkussztva körhöz tartozó Szeröv23 képeivel lehet összevetni minőségükben.

Zinaida Szcrcbrjakovára alapvetően nem jellemző a cscndélctfcstés, a következő 
három képben viszont megtalálta azt a formát, ahogy a szeretett gyermekportrékat 
keverni tudta a csendéletek elemeivel (1. A konyhában - 1923, Kátya csendélettel - 
1923, Táta zöldségekkel - 1923).

Egy hatalmas dekoratív pannó megfestésére kapott megrendelést, ezért 1924. 
augusztus 28-án Párizsba költözött, de még nem tudta, hogy örökre elhagyta 
Oroszországot2 '. Gyermekeit és beteg édesanyját Oroszországban hagyta, akikkel ezután 
sokáig nem találkozhatott, hiszen nem engedték utána őket. Minden, amit Párizsban 
keresett, hazaküldte a családjának, ezért sokat nélkülözött, és a nyarat is kénytelen volt 
a nagyvárosban tölteni. 1926-ban Alekszandr Párizsba érkezik, majd 1928-ban Kátya 
is. Jevgenyij és Tatyjána a nagymamával maradtak Lcningrádban. Tatyjánával csak 
1960-ban találkoztak, aki ekkor látogatja meg Szcrcbrjakovát Párizsban.25

1967. szeptember 19-én Párizsban halt meg.
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Önarckép a tükör előtt, 1909. olaj, vászon kartonon, 75*65 cm. Moszkva, Tretyakov Képtár
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Jelen írás egy nagyobb kutatási téma első felütése, amelyben csak irányelveket 
tudtam kijelölni. Előzetesen arra vállalkoztam, hogy megkísérlem feltárni a női és 
a férfi alkotói módszer közötti különbséget, ezért a Zinaida Szerebrjakova által festett 
gyermekportrék mellé olyan párhuzamokat kerestem, amelyek több összehasonlítási 
szempont lehetőségét kínálják. Nem vállalkozhattam itt az orosz művészet egészének 
története alatt született gyermekportrék bemutatására, ezért szűkítetem a korszakot is 
- 19. század vége 20 század eleje -, és a párhuzamos példákat is. Az összehasonlítás 
legfontosabb alapja a gycrmckábrázolás volt. Szerebrjakova esetében nagyon érdekes 
mozzanat, hogy a fcstönö művészként kétségtelenül merített anyai szerepéből és 
érzéseiből, de sokkal nehezebb kimutatni, hogy any aként miként tudta hasznosítani 
a művészeti tevékenységéből származó energiákat. Mindenesetre azt gondolom, 
vitatkozhatunk Elisabeth Badinter A szerető anya című könyvében tett azon 
megállapításával, miszerint: „Az ember nem lehet egyszerre anya és valami más is. 
Az anyai mesterség egyetlen szabad percet sem hagy az asszonynak’’.26 Jegyezzük 
itt meg, hogy az „apai mesterséggel” kapcsolatban nem szoktunk hallani hasonló 
kijelentéseket. A Zinaida Szerebrjakovával párhuzamba állított másik női művész Marie 
Bashkirtseff fiatalon meghalt és nem lett any a, úgy anakkor fiatal lányként számos női 
és gyermekportrét készített. Az ő képeiből hiányzik az a fajta közvetlenség, amelyet 
Szcrcbrjakovánál érzünk, amikor gycrckportrét készít. Valószínűleg Bashkirtseff fiatal 
kora és az anyai tapasztalatok hiánya is lehet az oka, hogy még nem sikerült igazán 
a modellek „bőre alá hatolnia”. Érdekes módon még az Önarcképe is egy fajta távolságot és 
merevséget mutat, ott sem érezzük a Szcrcbrjakovánál tapasztalt játékos kíváncsiságot, 
hogy „...önmagam titkait megfejtsem”. Ebből a szempontból is lényeges itt Valentin 
Szeröv személye, hiszen ö igaz virtuóza volt a portréfestészetnek, - a kortársai szerint 
szinte „...belelátott portréalanyai szívébe”, így személyiségük legjellegzetesebb 
vonásait ragadta meg. Ennek ellenére mégis alapvető különbséget érzünk az ö fiairól 
festett portréja és a Szerebrjakova által festett saját fiainak szomorú portréja között. 
Szeröv megfigyeli gyermekeit, megragadja a jellegzetes vonásaikat, ahogy állnak 
a tengerparton és nézelődnek, de ő nem vonódik be, csak megfigyel. Ezzel szemben, ahogy 
Szerebrjakova figyeli fiait, érezzük a rendkívüli emocionális töltetet: ....megszakad
a szive szomorúságuk láttán”. Együtt rczdiil gyermekeivel: ha vidámak velük örül (még 
a színek is örülnek), ha szomorúak, együtt szomorkodik velük, és ez a modellekkel való 
„együtt-lét” számomra minden esetben átjön a képein. Akár gyermeket (és nemcsak a 
sajátjait), akár női aktot, akár a földeken dolgozó parasztlányokat fest, mindig ott van, 
részese a képnek.

Hogy ez más hasonló körülményekkel és tehetséggel rendelkező női művésznél is 
így van-e, egy következő lépése a kutatásnak, az már egy másik vizsgálat!
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JEGYZETEK

1. Az életrajzi adatok összeállításában Jefremova (2006) Szerebijakova-monográfiáját követtem. Ehhez 
további hasznos adalékul szolgálhat az 1979-es Zinaida Knyjázeva Szerebrjákovárói írt monográfiája és 
Szerebrjakova kortársaival folytatott levelezése. Knyjázeva 1987.
2. Jefremova 2006: 8.
3. U.o.: 9.
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ahol az orosz művészek már egységes csoportként, de még mindig nem ezalatt a név alatt állítanak ki. 
1898. március 18-án írják alá az új, havonta megjelenő művészeti folyóiratra, a Mir Iszkussztvára a 
szerződést. Az anyagiakat Szavva Mamontov és Maria Tenisheva biztosították. (Október-novemberre 
elkészül az első dupla szám, Konstantin Korovin művének felhasználásával a borítón.) A kör klasszikus 
időszaka 1898 és 1904 között volt, 1904-től mondhatni felhígult, és elvesztette a közös ideák egységét. 
A forradalom után az alkotók nagy része emigrálni kényszerült, ezért gyakorlatilag 1924-ben megszűnt. 
Az utolsó „Mir iszkussztva” kiállítás 1927-ben Párizsban volt. A Mir iszkussztva kör tagjai számára a 
legfontosabb a művészetben az esztétikum volt, a modern irányzatok és a szimbolizmus felé törekedtek, 
szemben a realizmust képviselő Peredvizsny ik kör tagjaival. A művészetnek szerintük az a feladata, hogy 
kifejezze a művész személyiségét.
5. Hilton 1996: 347.
6. Lotman 1994: 59.
7. U.o.: 62.
8. Teliinger 2008: 251.
9. Lotman 1994: 59.
10. U.o.: 64.
11. Hilton 1996: 349.
12. U.o.
13. U.o.: 350. A téma bővebb kifejtését adja Barbara Alpern Engel a Mothers and Daughters című 
könyvében, ahol ennek az új női prototípusnak a kultúrtörténeti és irodalmi előzményeit is részletesen 
feltárja. 62-85., 86-102.
14. U.o.
15. Marie Bashkirtseff 1858-ban született a mai Ukrajna területén és 1884-ben halt meg Párizsban 
tuberkulózisban. Egészen fiatalon 16 évesen diagnosztizálták nála a betegséget, és nagyjából ettől 
az időszaktól kezdve írta naplóját, amelyet egészen haláláig folytatott. A napló életvidám hangulatát 
folyamatosan beárnyékolja a haláltól való félelem, illetve a betegség elhatalmasodásával járó tünetek 
ismertetése. A közvetlen és bizalmas hangulatú naplóban, a személyes benyomások, a hétköznapi 
események véleményezésén túl nagyon sok a festészeti, esztétikai megjegyzés, és rendkívül szép számban 
tartalmaz műleírásokat, amelyekből következtethetünk festői aktivitására, hiszen képeinek nagy része 
sajnálatos módon elveszett vagy megsemmisült. Számos portré és gyermekábrázolás tartozik életművébe, 
amely azért is érdekes, mert soha nem élte át azokat az anyai örömöket, amelyeket Szerebrjakova igen. 
Jean és Jacques (1883), Az esernyő (1883), Mosolygó gyerek (1883), A találkozó (1884).
16. Hilton 1996: 351.
17. U.o.: 353.
18. U.o.
19. Hilton 1996: 353.
20. Az orosz művészet és kultúra szempontjából különösen fontos volt a 1905. március 6-án a szent
pétervári Tavricseszkij Dvorets-ben megnyílt a Történeti Orosz. Portrék kiállítása, amelyet Szergej 
Gyagilev rendezett II. Miklós cár patronálásával. Ez a kiállítás komoly művészeti és társadalmi eseménynek 
számított Oroszországban. A kiállításon régi és új mesterek festményei és szobrai voltak láthatók, több mint 
2000 darab. A kiállítás plakátját Jevgenvij Lanceray tervezte. Anna Osztroumova-Lebegyeva a következőt 
írja a kiállításról: „Mindenkinek, aki szereti a művészetet, igaz ünnep volt. A portréművészetnek micsoda 
fantasztikus mesterművei voltak a kiállításon! Egész napokra eltűntem ott, és a munkatársaim is!”
21. Nyeszkucsnoje egyfajta művészi laboratóriummá vált számára, egy olyan hellyé, ahol megvalósíthatta 
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azokat a témákat, amelyek régóta foglalkoztatták. Férje halála után, el kellett hagyniuk a birtokot, amit 
ezután nem sokkal kiraboltak és felgyújtottak.
22. Jefremova 2006: 44.
23. Valentin Szeröv (1865-1911) elsősorban portréfestő volt. 1874-ben ismerkedett meg Repinnel, aki 
tanítómestere lett. 1878-tól Abramcevóba költöznek, a mecénás Mamontov birtokára, és Repin itt 
foglalkozik vele tovább. 1880—1884-ig a Művészeti Akadémián tanult.
Kislány őszibarackokkal (1887), Vera Mamontova arcképe. Ezért a képéért megkapta a Moszkvai 
Műpártolók díját. A festészet új technikáit keresi, ahogy a lény-árnyék játékot adja vissza képein.
Két fiú portréja (1899): Szása és Júra Szeröv (felesége: Olga Fjodorovna Trubnyikova)
Mika Morozov (1901) Kitűnően érezte és mély átéléssel ábrázolta modelljeinek személyiségét.
24. Önarckép ecsettel (1924) ebben az utolsó, orosz, földön készített önarcképében mintha összegezné az 
eddigi tapasztalatait. A formák kifejezésében a finom vonalakra és harmonikus színekre törekszik, ezzel 
együtt egy mély, feszülten önértékelő képmást hoz létre.
25. Gyermekei mindannyian különösen tehetségesnek bizonyultak a művészetek terén, egészen 
kis koruktól kezdve nem váltak meg a ceruzától és a festékektől. Felnőttként is követték a családi 
,,hagyományt”. A legfiatalabb gyermek, Jekalyerina Boriszovna akvarellel dolgozott, tájképeket és 
csendéleteket festett. Alekszandr Boriszovics tehetséges akvarellfestő, illusztrátor és épületbelsők festője 
lett, jól ismerte az építészeti stílusokat. Részt vett a II. világháború után a romokban heverő épületek 
újjáépítésében. A Leningrádban maradó Jevgenyij Boriszovics építész lett, Tatyjána Boriszovna pedig 
a moszkvai Művészeti Akadémiai Színház (MIIÁT) díszlettervezője lett.
26. Badinter 1999: 210.
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MÁRIA KONDOR-SZILÁGYI

A HOUSE OF CARDS
Child representation in the art of zinaida Serebriakova

ABSTRACT

The conference accompanying the ... exhibition gives us an excellent opportunity to present the art of 
Zinaida Serebriakova (1884-1967), a Russian female painter little known in Hungary whose portraits 
and group paintings about children and young girls suit the program of the exhibition. The preliminary 
research for this paper gave me an opportunity to examine the differences between the modes of 
representation by male and female artists and the considerations of differentiating between male and 
female methods of creation. My lecture focuses on the art of Zinaida Serebriakova, but the works of 
some other artists, e.g. a lesser-known Russian female painter, Marie Bashkirtseff who died young, are 
also mentioned. In order to compare the two modes of representation we introduce paintings on children 
by some male artists: e.g. a selection from the works of the Russian Valentin Serov, the portraits of his 
own children by Károly Ferenczy, a few of the Züzü-paintings by István Csók and the paintings by Aurél 
Bernáth about his daughter, Marili. We preferred their paintings presented at the exhibition but we cannot 
ignore the works created by the Mir isskustva (The World of Art) movement of artists active in Russia 
around the turn of the 19’h-20*h centuries.
My lecture presents the paintings of Zinaida Serebriakova about her own children who were her models 
from their births. The painter, coming from a family of artists, bore four children to her husband, Boris 
Anatolievits Serebriakov who died of typhus in 1919. These portraits were done in a quick, fresh and 
sketchy manner with oil on canvas (except for a few tempera sketches). She often included a self-portrait 
in these paintings. Iler portraits maintain a life-like and ad hoc artlessness but also contain some moral 
content such as the imminence of World War 1 opposed to the idyll of a family dinner, or the children 
building a house of cards referring to the transience of life. The following paintings by Serebriakova 
w ill be analysed: At Breakfast (1914), House of Cards (1919), Boys in Sailor s Striped Vests (1919), Self
Portrait with Daughters (1921), Kalya in Blue, by the Christmas 'free (1922), Girls at the Piano (1922), 
Katya Still Life (1923), In the Kitchen (1923), Katya on the Terrace (1930).

kszmaria@gmail.com
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