
Fák Wrocławban
A Jerzy Ludwiński-archívum a Wrocławi
Kortárs Múzeumban (Muzeum Współczesne
Wrocław), április 11; Jurko Vovkogon Sebek
(Рани) című médiainstallációja az Áttekintés
Ukrajnáról (Ukrajins’kyj Zirz) című kortárs
ukrán képzőművészeti tárlaton a Piac téren,
április 11. és 22.; a Nemzeti Múzeum közép-
kori gyűjteménye, április 12.

1.
Jerzy Ludwiński egy organikus képpel írja le a képzőművészet 

[alakulástörténetét:
akár a fa évgyűrűi, úgy épülnek föl a centrum köré
a szépművészetek evolúciójának egyes szakaszai.
A törzs közepét a hagyományos ábrázolóművészet adja,
a szélső rétegek felé haladva pedig
az environment, a happening, a concept art,
egyszóval az esztétikai reflexió veszi át az uralmat
a művészet szférája fölött:
így halad az evolúció
a valóság és a művészet közti határ elmosása felé,
ama nevezetes színeváltozás irányába.
Vagy ha tetszik, így pusztítja ki a reflexió meteorzápora
az ábrázolt világ dinoszauruszait:
családi portrék és csataképek nyúlnak el rángatózva a bugyborgó iszapban,
jámbor nature morte-ok bődülnek utolsót
a hamufelhőben úszó ég felé,
hogy aztán később mindannyian látszatéletre keljenek
a nemzeti múzeumok Jurassic Parkjaiban.
A szépművészetek óriás fája pedig nőttön növekszik,
gyökereivel szétporlasztva az alapjait
a valóság elhagyott romtemplomának.

2.
A művészet és a valóság közti határ eltörlésének
annak idején talán még volt némi utópikus mellékzöngéje.
Elnézve az ukrán médiaművész
elkent, rángatózó felvételeit
a háborúban sebet kapott eleven fákról
(„wounds are the evidence of big, incomprehensible game”),
a tátott hasadékokról és a bennük csöpögő gyantáról,
a háborús mindennapok meteorzáporának emlékjeleiről
— már amennyiben a háború mindennapi életté válhat —,
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messze kerülünk bármiféle utópiától.
Gyaníthatóan szenvedést látunk,
és nem a szenvedés metaforáját,
noha a növényi világ szenvedését illetően, ugyebár,
nincs közmegegyezés;
ezek a benyomások mindenesetre
a szenvedés képeiként rögzülnek bennünk.
A művész álláspontja mindazonáltal egyértelmű,
tekintve, hogy a kis szoba padlóját
nem fával,
hanem műanyag forgáccsal szórta tele.

3.
Fogalmam sincs ugyanakkor, hogy mi okozhatta
a Nemzeti Múzeumban látható, varázslatos
XIV–XV. századi templomi faszobrok
sérüléseit: alkalom nyilván adódott bőven
az eltelt évszázadok során.
A leplek és a pátoszformulák redői alól
feltárul az ötszáz éves fák megtöretett teste,
és a letört végtagok, a kisebb-nagyobb repedések,
de még a szújáratok nyomai is
visszaterelik a szemlélődő pillantást
az eredethez,
ahogy az anyag bejelenti területi igényét
a szellem birodalmára,
vagy ha tetszik, vétót emel a két szféra
elkülönítése ellen – – –

hoc est corpus

Az áldást osztó, hiányzó kezek
semmiben végződő mozdulatai vajon
miféle kegyelmet közvetítenek?
Vagy mégiscsak az anyagi világ figyelmeztető
gesztusát kellene látni bennük,
ami azóta ott lebeg a fejünk fölött,
hogy Platón szőrös majmai nekifogtak
zsíros húsú bölényeket mázolni
a barlang falára?
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