
Gudea herceg, Dzsószer fáraó szobra, az afrikai Ős mond nekünk, csak formákkal 
mondható, ugyanúgy, ahogyan Palestrina Kyrie-ja, az Or/eo, a Don Juan vagy a 
Kilencedik Szimfónia csak hangokkal fejezhető ki. Fordítás nincs. 

Mást mondanak nekünk ezek a szobrok és képek, mint amit valaha mon
dottak. Kétségtelen, amit a Királyi Kapuzat alakjai nekünk mondanak, abból szü
letett, amit egykor Chartres népének mondtak, és ez nagyon különbözik attól, 
amit a Sívák mondanak. [...] 

És hogyha halljuk az eddig ismeretlen éneket, amely a feledés annyi éve 
után, a keresztesek gregoriánja vagy a Ramajana énekbeszéde után következik, ez 
nem azért van, mert a történészek helyreállították a szöveget, sem azért, mert 
újra megtaláltuk a X I I . század vagy a védikus idők hitét, hanem mert csodáljuk 
őket. Sumér és az indiai barlangok, az Akropolisz és a firenzei sírok szobrai 
között — a föld minden szobra között. Ez az átalakulás éneke, és senki sem hal
lotta mielőttünk — olyan ének, amelyben az esztétikák, az álmok, még a vallások 
is többé nem egyebek, mint egy kiapadhatatlan muzsika szövegei." 

Egyik fiatalkori regényében (La voie royale — Királyi út) Malraux jószerivel 
saját, húszegynéhány éves fejjel az indokínai dzsungelben átélt veszélyes kaland
ját dolgozza fel. A Kaland — hála bizonyos hindu isteneknek, melyeket súlyos kő 
valóságukban, dzsungelbefúlt romtemplomból emelt el (a szó minden értelmében), 
és szállított tovább homályos céllal, hihetetlen nehézségek árán — börtönben vég
ződött. A fogoly fensőbb — európai — hatalmak közbenjárására kiszabadult egy 
idő múlva. („Templomrablóból lesz a jó kultuszminiszter" — parafrazálhatnánk a 
népi szólást.") 

A regény egyik főhősével mondatja Malraux: „Királynak lenni hülyeség; ki
rályságot létrehozni : ez az, ami számít . . . Nyomot akarok hagyni a térképen..." 

A kaland óta lepergett viharos fél évszázadban Malraux valóban létrehozott, 
nem egy királyságot, hanem egy birodalmat, Sacrum Imperium Artium Imagina-
riarum. Ez a birodalom pedig határtalan. „ A »képzeletbeli múzeum« szükségszerűen 
szellemi természetű. Nem mi élünk benne, ő él bennünk." Ami pedig a maga 
után hagyandó nyomot illeti: műveivel s életével — mely talán főműve — bele-
véste-faragta magát Európa öntudatába, és nem mulékony nyomot hagyott, túl
nőtt az a francia kultúrán, melynek a szó eredeti értelmében is ministere: ma
gasrangú szolgája volt. 

ANDRÉ MALRAUX 

A képzeletbeli múzeum 
Részletek 

[A múzeumok] megszabadították funkciójuktól az általuk egybegyűjtött mű
alkotásokat; képekké alakították át még az arcképeket is. [...] 

Ha Caesar melszobra s a lovon ülő V. Károly még Caesar és V. Károly, Oliva-
rez herceg már csak Velazquez. Mit érdekel minket A sisakos férfi vagy A kesztyűs 
ifjú kiléte? Rembrandtnak hívják őket és Tiziánnak. A z arckép megszűnik vala
kinek az arcképe lenni. A X I X . századig minden műalkotás, mielőtt műalkotás 
lett volna, valami létezőnek vagy nem létezőnek az ábrázolása volt. A festészet 
csak a festő szemében volt festészet; és hozzá néha költészet is. És a múzeum 
minden portrénak (az álmodottnak is) megszünteti a modelljét, ugyanakkor amikor 
a műalkotástól elragadja a funkcióját: nem ismer sem oltalmazó istenszobrot, sem 
szentet, sem Krisztust, sem tisztelendő tárgyat [ . . . ] csak dolgok ábrázolásait, 
melyek különböznek a dolgoktól maguktól, és létjogosultságukat éppen ebből a 
fajlagos különbségből merítik. A múzeum a metamorfózisok szembesítése. 

A z európaiak befolyására és irányításával Ázsia csak nemrégiben ismerte 
meg a múzeumot, mert az ázsiai, különösen a távol-keleti ember számára művé
szetszemlélet és múzeum összebékíthetetlen. A műalkotások élvezése [...] — a 
vallásos jellegű művészetét kivéve — elsősorban birtoklásukhoz volt kötve, és 
főleg az elszigeteltségükhöz. A festményeket nem állították ki, hanem rendre 



göngyölték szét egy kegyelmi állapotban levő műértő előtt, s mindegyik hozzá
járult ahhoz, hogy e világgal való közösségét előkészítse vagy elmélyítse. A fest
mények egybevetése, ami értelmi művelet, gyökerében ellentétes azzal a belefeled-
kezéssel, amely egyedül teszi lehetővé az ázsiai szemlélődést. Ázsia szemében a 
múzeum, amennyiben nem az oktatás helye, nem egyéb, mint egy képtelen hang
verseny, melyben szünet és vég nélkül ellentmondó melódiák követik egymást 
és kavarodnak egybe. 

Egy évszázad óta a művészethez való viszonyunk állandóan intellektualizáló
dik. A múzeum kényszerűen kérdésessé teszi a világnak minden általa össze
gyűjtött kifejezését, annak megvizsgálását, ami egybegyűjti őket. „ A szem élve
zetéhez" az iskolák egymásrakövetkezése, látszólagos ellentmondásuk hozzáadta 
egy személyes keresésnek, a Teremtéssel szemben a világ újraalkotásának a tuda
tát. Végül is a múzeum egyike azoknak a helyeknek, melyek a legmagasabbrendű 
fogalmat nyújtják az emberről. 

A múzeum szükségszerűen hiányos. Ismereteink szélesebb terjedelműek, mint 
múzeumaink. A Louvre látogatója tudja, hogy nem találja meg méltó módon kép
viselve sem Goyát, sem a nagy angolokat, sem Michelangelo festészetét, sem Piero 
della Francescát, sem Grünewaldot; Vermeert is alig. Ott, ahol a műtárgynak nincs 
más funkciója, mint hogy műtárgy legyen, egy olyan korban, melyben a világ
művészet felkutatása folyamatban van, ily sok műremeknek az a gyűjteménye, 
amelyből annyi műremek hiányzik, felidézi a lélekben az összes műremekeket. . . 

Mitől fosztatik meg elkerülhetetlenül a múzeumlátogató? Eddig az üvegfest
mény- és freskóegyüttesektől, attól, ami nem szállítható, a nem egykönnyen ki
teregethető — például faliszőnyeg — együttesektől, attól, ami megvásárolhatatlan. 
Szerencsés véletlenek sorozata eredményeként jön létre egy múzeum, mérhetetlen 
eszközök kitartó felhasználása árán is. Napóleon győzelmei nem engedték meg, 
hogy a Sixtinát a Louvre-ba szállítsa, és nincs az a mecénás, aki a Metropolitan 
Museumba vihetné a chartres-i Királyi Kapuzatot, az arezzói freskókat. A X V I I . -
től a X X . századig szállították, ami szállítható volt; több Rembrandt-kép került 
eladásra, mint Giotto-freskó. Így a múzeum, amely akkor született, amikor kizá
rólag a táblakép jelentette az élő festészetet, nem színek, hanem képek, nem a 
szobrászat, hanem szobrok múzeuma lett. 

[...] Baudelaire nem látta sem Greco, sem Michelangelo, sem Masaccio, sem 
Tiziano, sem Hals, sem Goya főműveit. Fároszai a X V I . századdal kezdődnek. . . 

[A X X . századig] a művészeti ismeretekben volt egy elmosódott zóna, amely 
onnan származott, hogy a Louvre-ban levő kép összehasonlítása valamely Firen
zében, Rómában vagy Madridban levővel egy kép és egy emlék egybevetése volt. 

A vizuális memória nem csalhatatlan, és az egymásra következő tanulmá
nyokat hetek választották el. A XVII.-töl a X I X . századig a metszet nyelvére lefor
dított festmények metszetté váltak; rajzukat — viszonylagosan — megőrizték, de 
elvesztették színüket, melynek helyébe — nem másolás, hanem értelmezés ered
ményeként — fekete-fehérben való kifejezésük lépett. Méreteiket szintén elvesz
tették, de fehér margót kaptak. A fekete-fehér fénykép-reprodukció a X I X . szá
zadban nem volt egyéb, mint az eredetihez hívebb metszet. Annak idején a mű
barát úgy ismerte a vásznakat, akárcsak mi a mozaikokat és az üvegfestmé
nyeket. 

Manapság egy diák a mesterművek legtöbbjének színes reprodukciójával ren
delkezik, felfedez számos másodrendű festészetet és az archaikus művészeteket, 
a hindu, a kínai, a japán és a prekolumbiánus szobrászat korai időszakait, a bi
zánci művészet egy részét, a román kori freskókat, a népművészetet és a termé
szeti népek művészetét. [...] 

Mert megnyílt egy képzeletbeli múzeum, amely majd a végletekig kiterjeszti 
az igazi múzeumok által kikényszerített, hiányos egybevetést: megfelelve ezek 
felhívásának a képzőművészek feltalálták a maguk nyomdászatát. 

A reneszánsz eltörölte azoknak az istenségeknek az isteni voltát, akiket 
feltámasztott, hogy műalkotássá változtassa őket — és ezt tesszük mi is. De a hel
lenisztikus és a római ókor istenei műalkotások is voltak, abban a jelentésben, 
ahogyan Firenze értelmezte, míg a miáltalunk feltámasztott mesterművek több
sége olyan művészek munkája, akik nem ismerték a művészet fogalmát. 

Minél inkább tágul a [művészeti] feltámadások köre, annál nyilvánvalóbbá 
válik e metamorfózis. Mert ha Michelangelo hihette, hogy úgy nézhet egy Lysippos-
szobrot, ahogyan azt Nagy Sándor udvarában nézték, és hihette, hogy ez a szobor 
a Vatikánba kerülve csak palotát cserélt, sem Picasso, sem Giacometti nem hiszi, 
hogy úgy tekintenek egy maszkra a Musée de l'Homme-ban, mint azok az afri
kaiak, akiknek faragták, és akik táncolni látták. Tudjuk, hogy ezek a maszkok 
a tánc és a zene céljaira születtek — a szent ceremónia, a mozgás, a ritmus 



céljaira. Minél inkább feltárjuk az értelmét a művészeteknek, amelyeket számunkra 
formáik egyesítenek, annál nyilvánvalóbbá válik, mennyire eltérnek egymástól. Mi 
a közös India erotikus szobrászata, a sumér szobrok és a román kori szentek között? 
Hogyan csodáljuk őket együtt, ha csak nem annak a nyilvánvaló közös metamorfó
zisnak köszönhetően, amely megvilágítja az egyedi metamorfózisok félhomályát. 

Ráadásul a „csodál" igét nem használhatjuk bizonyos aggály nélkül. A 
reneszánsz valóban csodálta az antikokat. De az, amit egy román kori, egy sumér 
vagy egy azték szobor előtt érzünk, nem az, amit Michelangelo csodálatnak neve
zett, mikor felfedezte a Laokoont vagy a vatikáni Torzót. 

Valamely album vagy más művészeti kiadvány a tárgyakat túlnyomórészt 
ugyanabban a méretben reprodukálja; ha kell, a sziklába faragott húszméteres 
Buddha négyszer akkora lesz, mint egy Tanagra-szobrocska. [...] A művek elve
szítik léptéküket. 

[...] A pecsétek, pénzek, amulettek, szobrocskák (reprodukciós) felnagyítása 
valóságos fiktív művészeteket hoz létre. Ezeknek a tárgyaknak kis méreteiből kö
vetkező befejezetlensége tág, modern hangsúlyú stílussá válik [ . . . ] A dúskáló 
művész hallja valamely Termékenység párbeszédét Picasso valamelyik szobrával, 
egy etruszk bronzba karcolt rajzát Braque egyik metszetével. 

A [természettel való] szakítás a kubizmussal teljesedik be. A századvég eszté
tái Raffael festészetével szemben előnyben részesítették a Botticeliét, és azokat a 
nőket, akik a Primavera nimfáihoz hasonlítottak, azokkal szemben, akik a Far-
nese-villa Galatheájához. [...] Kedvezhetünk Botticelli nőinek a Raffaeléi rová
sára, de senki sem kedvelheti jobban a Botticelli, de még a ravennai mozaikok, 
vagy a perzsa, a kínai és a japán festmények nőivel szemben sem azokat, akik 
a kubista vásznak alakjaihoz hasonlítanának, mert egy kubista portré — utalássze
rűen — hasonlíthat ugyan a modellhez (Picasso Vollardja és Kahnweilere pél
dául), de nem engedi meg, hogy elképzeljük — főként a képhez hasonlónak. 

Miként a színdarabok olvasása az előadások mellett, mint a lemezhallgatás 
a hangverseny mellett (de mint olyan színdarabok olvasása, amelyeket sohasem fo
gunk látni színpadon, mint olyan zenemű meghallgatása felvételről, melyet sohasem 
fogunk hangversenyen hallani. . . ) , a múzeumok melleit megjelenik a művészetek 
legszélesebb területe, amelyet az ember valaha ismert: az egész történelem leg
főbb öröksége — beleértve a nem ismert történelmet is. 

[...] Ez a hősköltemény, amely a képzeletbeli múzeumot megtölti, ugyanaz 
volna-e a szobrászatnak a fényképészet általi „színeváltozása" nélkül? Ezek a dom
borművek, ezek a szobrok műmellékletté váltak. A széles körű közönség, amely
hez szólnak, nem ismeri azt az érzést, amely négy évszázadon keresztül nagy sze
repet játszott műbarát és műalkotás kapcsolatában: a birtoklás érzését. Nem bir
tokoljuk azokat a műveket, amelyeket csodálunk (majdnem mind múzeumban 
vannak), és tudjuk, hogy sohasem is fogjuk birtokolni őket, hogy még hozzájuk 
hasonlók sem lesznek soha a tulajdonunkban. 

A mieink, mert művészek vagyunk, amint a középkori szentek szobrai a 
hivő népé voltak, mert keresztény volt. (De ezek a középkori szobrok szentek is 
voltak, ám a mi szobraink csak szobrok.) [...] És a művészet városai lettek az 
új zarándokhelyek. 

Ditrói Ervin fordítása 


