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Mihail Filippov: A század hat Utópiája

e rothadó hús megejtôen szépséges. Utkin egy ismert, régi
rézmetszethez, Dürer Melankóliá-jához teszi hasonlóvá
ezeket a képeket – utalás maga a sorozat címe is. Az Utópia
abból a hitbôl születik, hogy a jelen rettenetes, és okvetle-
nül csinálni kell helyette valamit. El kell ismernünk: orosz
szemszögbôl a huszadik század messzemenôen megala-
pozza ezt a szemléletet. Ez esetben azonban Utkin kritiká-
jának abból a próbálkozásból kell állnia, hogy valami pozi-
tívumot találjon a valóság szörnyûségei között. Képei e
folyamat metaforái; kutatják a romok szépségeit.

Mihail Filippov kiállítása az építészeti nyelv teljességé-
nek látomása, amely ugyanebben a reflexióban fogant. Az
építészeti klasszikusoknak a tervezés technikájától – az ak-
varelltôl – egészen a tárgyi megvalósításig maradéktalanul
megvalósított nyelvezete. Az Utópia lerombolja a valóságot,
a valóság megsemmisíti az Utópiát – Filippov mégis e kettô
szintézisével próbálkozik. Várostervei a klasszikus Utópia-
tervezés hagyományainak (Piranesi, Soane, Ledoux) foly-
tatásai, ám a mûfajba beemeli a káosz elemeit, s ettôl az
egész romba dôl. Ez a klasszikusok megelevenítése, s egy-
ben a lerombolásuk is. A romok sajátos minôsége, hogy
egy magasabbrendû szépségrôl tanúskodnak.

Az Utópia-építésrôl való tapasztalataink a lehetségesség
felôli kételyek etikájára tanítanak. E Földön nem lehet fel-
építeni a Paradicsomot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy
az Éden nem létezik. Az építész etikája nem az Éden felé-
pítését parancsolja, hanem azt, hogy a teremtô tett esztétikai
teljességével tanúskodjon annak létezésérôl. Ilyen tanú-
ságtétel Az Éden romjai.

Mihail Filippov
A RENDSZEREK ETIKÁJA

Régóta nyilvánvaló számomra, hogy a rendszerek kánonja,
rendszere az egyetlen út az esztétikai ideálok megvalósítása
felé. A klasszicizmus gyanakvó, féltékeny iskola: megköve-
teli, hogy a tanítványok utasítsanak el minden más világ-
szemléletet. Az öt rendszer alkotja az egyetlen formát, ame-
lyen belül az építészet létezni tud, ahogyan az emberi lény
is csak saját testének szigorúan meghatározott terében él.
A klasszicizmus Csipkerózsika, aki valamikor a jövôben
felébred majd, feltéve, hogy a Világvége elôbb el nem érke-
zik. Ébredezésének jelei ma még nemigen tapasztalhatók;
bizonyos sajátos, jövôbemutató tervekben lehet majd felfe-
dezni ôket, társadalmunk építészeti fogyasztóiban, és végül

abban, amerre az építészet fejlôdött a huszadik század so-
rán. Jól ismerem azokat a kifinomult ideológiai rendszere-
ket, amelyeket a kortárs esztétika alátámasztására hoztak
létre; éppoly jól, mint a modernizmus hôsi történetét. Rész-
letes, aprólékos érvelést kíván a cél, hogy úrrá lehessünk
a varázsigék e rendszere fölött. Fogjunk bele.

Az építész céhek
A már nem létezô, „hagyományos” céhek és a „kortárs”
céhek nyilvánvalóan nem azonos szakmai társulások. Csak
annyiban hasonlítanak egymáshoz, hogy mindkettô  építé-
szeti produktumokkal kívánja a Föld felszínét betölteni. A
mai céh – kollégáim bocsássák meg nekem ezt a kis tréfát
– erôsen emlékeztet egy csomagolóüzemre, ahol csak va-
kok dolgoznak. A munkások ügyesen, és jóval gyorsabban,
mint látó fivéreik, állítják össze a különbözô célokra szol-
gáló csomagolóanyagokat. A dobozokba különleges rácso-
kat pakolnak, kicsiny gúlákat és karcsú háromszögeket.
Vannak még gömbjeik, köreik és tekercseik is. Mindezek-
bôl egyforma vagy különbözô rakásokat lehet összeállítani,
attól függôen, hogy aznapra mi az elôírás; posztmoderniz-
mus vagy nem posztmodernizmus; konstruktivizmus vagy
dekonstruktivizmus; high-tech, vagy egyszerûen csak tech.
A vakoknak – mondanom se kell – nem sok érzékük van a
vizuális szépséghez. Az önkifejezés szabadsága szent tör-
vény. Voltaképpen mindannyiuknak individualistáknak
kell lenniük. Ám univerzális egyediségük és eredetiségük
ellenére boldogan élnek együtt, és állítanak elô teljesen
azonos termékeket, s belôlük szükség szerint – és kreatívan
– még nagyobb egységeket.

A céh fô hagyománya létezésének minden korszaká-
ban és fázisában a hôsiesség volt. A céhek dobozait eleinte
hihetetlen magasra építették, késôbb ugyanilyen merészen
vették vissza magasságukat. A „kis értékû építményeket”
elôször a leghatározottabb magabiztossággal lerombolták,
késôbb ugyanilyen lelkesen vették védelmükbe ôket. A
dobozokra bátran oromfalakat és tornyocskákat illesztet-
tek; mára mindezek már ódivatúnak számítanak. Ám vajon
volt-e alternatívája a hôsiességnek, amikor a „jó ízlést” az
egész évszázad során védelmezni kellett a félvak, de éber
közvélemény ellenében? A vulgarizmus elleni örök harc
bajnokai gyakorlatilag egyetlen foltot sem hagytak boly-
gónkon, ahol a kispolgár gyönyörködve legeltethette volna
a szemét. E lázadók  évtizedeken át elszántan ültek a taná-
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csokban és bíráló bizottságokban, hogy hôsiesen ellenôrzé-
sük alatt tartsák az építés folyamatát.

Voltak árulók is: a megvetendô giccs harcosai. Ugyan-
olyan vakok voltak, mint a többiek, de álnokul fülelték a
kintrôl beszûrôdô neszeket, és utánozták a forradalom elôt-
ti idôk arisztokratikus építészetét. Minthogy híjával vannak
a kifinomult ízlésnek, a nagybetûs Mûvészet házába soha
nem nyernek bebocsáttatást; a kapu elôtt kell ácsorogniuk
– (olykor-olykor, leereszkedôen, vállveregetve észreveszik
ôket, és beeresztik mûveiket).

A „kortárs céh” az utolsó húszegynéhány évben nagy
hangsúlyt helyezett a történelmi környezetre; idônként
gyászszertartásokat rendezett a tiszteletére, beszédekkel,
siratókkal és a közönyös jelenlévôk elmarasztalásával. A
céh tagjai még azt is megtehetik, hogy a klasszicizmus örö-
köseinek nevezik magukat. Vágyakozásukban, hogy a
klasszicisták közé számíthassanak, úgy ölelik magukhoz
annak alvó testét, mint a keleti mesében a vak bölcs az
elefántot; az ember a lábat találja meg, s kijelenti, hogy a
klasszicizmus oszlopokat jelent, a másiknak a füle jut, s
azt állítja, hogy ferde tetô, a harmadik a farokra alapozza
sziklaszilárd megállapításait. A céhhez tartoznak még az
illusztrált anekdotákat elôrángató „látomásos” építészek;
a teoretikusok, akik a sorbaállított dobozokat ritmusnak,
a másik tetejére rakott dobozt dominánsnak, a dobozok
hiányát pedig térnek nevezik – és a mizantróp kritikusok.

Akárhogy is: az emberek, akikkel itt találkozhatunk,
mindannyian elevenek, tehetségesek, és képesek – még
ha csak mûkedvelô szinten is – akvarelleket festeni, verse-
ket írni, kórusban énekelni, vagy filozofálni. Az igaz, hogy
egynémely céhbeli különcök a friss levegô hiánya miatt
olykor szeretnének menekülni, akár foglalkozást is váltani.
Még azt is fontolgatják, hogy – a változatosság kedvéért,
eredetieskedésbôl, vagy éppen azért, hogy használni kezd-

jék képességeiket – teljesen felhagynak az építészettel. A
helyzet minden méltatlansága ellenére meg kell jegyez-
nünk, hogy még a legutolsó zeneszerzônek – és még napja-
inkban is – legalább némi zenei hallással kell rendelkeznie,
és vázlatosan ismernie az összhangzattan alapjait. Építészek
és képzômûvészek esetében efféle alapképzettség már rég
nem kötelezô. Egy barátom, miután nem sikerült se film-
sztárrá, se rockzenésszé válnia, minden nehézség nélkül
megtalálta helyét a radikális sztármûvészek között.

Megdörzsölni a szemünket, és megpróbálni megismer-
ni a teherhordó és az alátámasztott szerkezetek ôsidôk óta
ismert játékait – voltaképpen megváltoztatni szakmai be-
idegzôdöttségeinket; ez a legtöbb ember erejét meghaladó
feladat. Talán szüntelenül érkezô jelzésekre lenne szükség
London felôl ahhoz, hogy megértsük az üzenetet: a klasszi-
cizmus újjáéledése már nem várat magára soká. Ha meggyô-
zôdnek róla, hogy nyugaton diadalmaskodott a klassziciz-
mus, talán az itteniek is képesek lesznek kimásolni az újsá-
gokból azokat a meglehetôsen nyers dolgokat, amiket arra-
felé építenek.

Az embernek valamilyen okból hihetetlenül nehéz
felülemelkednie önmagán. Ugyanilyen nehéz a modern
Athén magasépületeinek betonszemétdombjából felka-
paszkodni a meredek és göcsörtös úton az Akropoliszra,
ahol a sima és forró magaslaton, az Égei-tenger háttere elôtt;
mozdulatlanul vibrálva az égetô napsütésben, mint isteni
emberpár, két rom meredezik. A nehézség nyilvánvalóan
abban áll, hogy e halhatatlan család ölelésében elölrôl kell
kezdeni a csatát. Nem a filiszteusokkal, a megrendelôkkel
vagy a kivitelezôkkel, hanem a saját kicsiny és önajnározó
személyiségünkkel; tudatlanságunkkal és tunyaságunkkal,
és azzal, hogy belül mélységesen és elemien konformisták
vagyunk. Azt a csatát, amelyben a koncentrált, személyes
én kiszabadulhat a formateremtés rácsai mögül.
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A fogyasztók
A társadalom minden szociális és kulturális szinten képtelen
arra, hogy a kortárs építészetben felfedezze a mûvészetet
Az építészeket egyszerûen észre se veszik. Kérjék meg bár-
melyik orosz értelmiségit – nem építészt; soroljon fel általa
ismert, amerikai alkotó személyiségeket. Írók, színészek
és muzsikusok hosszú sorát fogja megnevezni, de a listán
bizonyosan nem találunk építészt – annak ellenére, hogy
a régi szovjet idôkben nagyon is tisztelték Amerikát; s egy
olyan korban, amikor a hercegnôk filmsztárokhoz mennek
felségül, a királyok és elnökök pedig megtiszteltetésnek
tartják, ha egy-egy híres énekessel vagy komikussal szere-
pelhetnek a fényképeken. Még nem volt olyan rég, hogy
Benckendorff félt megmondani a cárnak, hogy a Téli palota
leégéséért az építész, Montferrand a felelôs, Rastrelli pedig
– azt mondják – a cárnôt hálószobájában bejelentés nélkül
kereshette fel.

Az ingatlanpiac, a turizmus és a szabadidôs tevékenysé-
gek helyzete ékes bizonysággal szolgál arra, hogy az embe-
rek kifejezetten kedvelik és igénylik a „Forradalom elôtti”
idôk építészetét, Angliában pedig az igazán kifinomult
ízlésû emberek, s kivált a radikálisabbak szeretnek György
korabeli házakban lakni, és küzdeni a „proletár szellemért”
a márványkandallók elôtt.

A közvélemény közönyös ellenszenvvel szemléli, vagy
– a walesi herceg példáját követve – nyíltan elítéli a kortárs
építészetet. A társadalomnak azonban nincs joga az építé-
szeket vádolni, sem ahhoz, hogy kutasson valamiféle ôrül-
tek vagy gonosztevôk összeesküvése után. Az építészet
tragédiája, hogy arra ítéltetett, hogy tükrözze a társadalom
személyiségének belsô lényegét; hogy az egész közösség
számára Dorian Gray arcképe legyen. Az építészekre hara-
gudni ugyanolyan ostobaság, mint amikor Hófehérke mos-
tohaanyja a tükrére szórta átkait.

A „kortárs esztétika” minden külsôdleges sokfélesége
ellenére a közösségi tudat mélységes – mintegy „molekulá-
ris szintû” – mutációjáról tanúsodik. A jelenkor húsa cartesi-
usi sejtekbôl áll; mint az állott víz, ez az egyszerû struktúra,
amely behálóz és átszô mindent, a felhôkarcolóktól a

toalettekig. vegyük észre, hogy ez a minta semmivel sem
kevésbé sem szimbolikus és semmivel sem kevésbé misz-
tikus, mint a krétai oranmentikák vagy az egyiptomi hie-
roglifák. A természetet alázatosan utánzó klasszikus rend
létrehoz egy végtelen mélységû hierarchiát, s ez a sokrétegû
rácsozat leplezi le a korunk jelentését és értelmét megalapo-
zó fô gondolatot: hogy Isten világát elemezni kell; szétszed-
ni és felbontani elemeire, majd – jobban és tökéletesebben
– összerakni megint. Ez a gondolat a tizennyolcadik század-
ban keletkezett, a tizenkilencedik században magukévá tet-
ték a filozófusok, s a huszadik században eszerint éli életét
az egész emberiség. E tapasztalatoknak, s most véget érô
századunkban járt, a pokol felé vezetô utak tanulságainak
összegzése még hátra van. Jelzésképpen elég megemlíteni
a század jól ismert társadalmi és katonai kísérleteit, ideértve
az atombombát, amelyet létrehozni, és felhasználni is
sikerült.

A „kortársiság” másik fontos jele a mindent felégetô
késztetés arra, hogy szüntelenül váltogassuk, újabbakra és
megint újabbakra cseréljük az élet peremvidékét jelentô
tárgyakat – autókat, kazettás magnókat, számítógépeket
és a kéj egyéb elektromos-elektronikus eszközeit. Van pél-
dául, aki egy egész hetet képes várni, hogy a Concorde-ra
kapjon jegyet, amellyel két órával hamarabb ér Amerikába,
mint amúgy, aztán pedig bôröndjére ragasztva éveken át
mutogatja az ezt tanúsító matricát. (Mellesleg: ez a gyors
röptû kis játékszer egyetlen repülése során több oxigént
emészt fel, mint amennyit az egész emberiség egy év alatt
belélegez.) A termelés és fogyasztás tébolyodott versengé-
sének vagyunk tanúi, amelynek eredményeképp bolygónk
nyersanyagaiból – korántsem kifogyhatatlanok – szemünk
láttára lesz mérgezô szemét. A racionalizmus és techniciz-
mus, amelyeken a „modern” építészet alapul, nemcsak mu-
tatja, de serkenti is ezt az ökofóbiát.

Lehetséges, hogy a „forradalom elôtti”, polgári ízlésben
a társadalom önvédelmi ösztöne nyilvánult meg,; szemben
a „nagybetûs” Mûvészettel, amely a hivatásosok öröksége.
Ámde semmi valós oka sincs annak, hogy az építészek
úgy érezzék: feltétlenül szükséges a társadalmi tudatosság
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hajnalán visszavánszorogniuk a huszadik század kezdeté-
nek modernista senkiföldjére, vagy komoran ragaszkodni-
uk a modern építôgépezethez (a szellemhez, aki saját magát
engedte ki a palackból); és ugyanígy: a legkevésbé sem
kötelezô azonosulniuk a korral, amelyben élnek. Néha
megesik, hogy az építészek képesek kifejezni egy még
embrionális állapotban leledzô világszemléletet. Talán ez
történt a neolitikus forradalom idején, amikor az emberiség,
amikor már minden nagy testû állatfajt kipusztított, elért
önmaga elpusztításának határaira. A papok vagy mûvészek,
mint az a számtalan barlangfestménybôl nyilvánvaló, szent-
té nyilvánították az állatokat, s eképpen egy új, civilizált
világba vezetô híd keletkezett, amely világban az állatte-
nyésztés – a természet folyamatainak türelmes utánzása,
és az eredmény késôbbi felhasználása – kialakulhatott. A
mûvészet képes megváltoztatni az emberiség elképzeléseit,
törekvéseit, s mindezeken keresztül az egész létezését anél-
kül, hogy szükségtelen erôszakot követne el az emberi ter-
mészeten. Itt van például mindjárt Ledoux; hatására a fran-
ciákat magával ragadta a vágy, hogy úgy tegyenek, mintha
ôk lennének a rómaiak, s ennek hatására Európa egész
arculata megváltozott. A technológia szellemét vissza lehet
tuszkolni a palackba, vagy arra kényszeríteni, hogy szolgál-
jon egészen más célokat – feltéve, hogy az emberiség nem
terminátorosdit akar játszani, hanem például ógörögösdit;
az ô háborúik ökológiailag tiszták voltak, atyáiktól örököl-
ték fegyvereiket, és nem ismerték az elektromosságot, mert
még nem is létezett. A görögök világában a Nap keringett
a Föld körül.

Ilja Utkin
SZÉTHULLOTT SZTEREOTÍPIÁK

Minden építésznek más és más válaszai vannak az etika
és az esztétika kérdéseire, meg arra, hogy mi is az építészet
egyáltalán. Ám nemcsak az építész személyisége, hanem
a kor atmoszférája is meghatározza az építészet aktuális
irányzatait.

Kétezer év telt el azóta, hogy Krisztus megszületett.
Elérkezett az idô, hogy levonjuk az elmúlt évszázad bizo-
nyos tanulságait; érveljünk és gondolkodjunk. Egy majd-

nem elfelejtett bibliai téma napjaink egyik legnépszerûbb
csemegéinek egyike lett. Filmek jósolják meg a csodákat,
kataklizmákat és összeomlásokat. Krisztus alakját szabadon
értelmezik, és újra- meg újraírják a Bibliát. Az ökológiai
katasztrófákkal foglalkozó szimpoziumokat szerveznek, és
látványos ünnepségek keretében temetnek el civilizációnk
vívmányait tartalmazó „idôkapszulákat”. A kortárs nemzet-
közi kultúra  extázisban ünnepli a századvéget – mintha
utoljára. Az ember lélegzetelállító csodákat – világvégét –
ígérô, apokaliptikus boldogságot érez áradni a levegôben.

Csupán száz esztendô (a civilizáció történelmében nem
több, mint egy pillanat) telt el azóta, hogy az elsô orosz
forradalmár-mûvészek hozzáfogtak, hogy felépítsék a bol-
dogság városait. Romantikus hôsök voltak, s képzeletük-
ben megelevenedett a szabadság, az egyenlôség, és az eljö-
vendô nemzedékek jólétének gondolata. Ekkor született
meg az avantgarde ideológiája, azé a mozgalomé, amely
újrafogalmazott minden kortárs mûvészetet. Képletesen
szólva: a szellem forradalma, a tér kitágulása és a tudomá-
nyos haladásba vetett hit felemelkedése volt. Mindent szép-
ségesen elterveztek, s meg is valósítottak a terv szerint, az
eszközöket pedig szentesítette a cél. Megkezdôdött a vallás
kiirtása és a kulturális örökség módszeres lerombolása –
végül nem maradt más, mint vér és romok.

A mai nemzetközi kultúrát hallatlan sokféleség jellemzi,
ám úgy tûnik, ugyanaz az ideológia rejlik minden változa-


