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MŰHELY

Kovács Eszter fordítása

Montesquieu: A gótikus stílusról1

Bevezető

Montesquieu-nek ez az esztétikai írása autográf kéziratban maradt fenn, befejezet-
len állapotban. Keletkezése 1734-re tehető, három évvel azután, hogy a szerző ha-
zatért európai körútjáról. Nyomtatásban először 1896-ban jelent meg Montesquieu 
Utazásaival [Voyages] együtt. A kéziraton nem szerepel cím, a De la manière gothique 
címet első kiadói adták. A szöveget a szerző lapszéli jegyzetei kísérik, az üresen ha-
gyott helyekből, valamint a bekezdések átrendezésének jelöléseiből  látható, hogy 
Montesquieu átdolgozásra szánta. A szerző 1728–1731-es úti jegyzetei közül elsősor-
ban a Firenzével kapcsolatos feljegyzésekkel rokonítható.

Montesquieu-t főleg politikai gondolkodóként és jogelmélet-íróként ismerjük. 
Legismertebb esztétikai szövege, az Esszé az ízlésről szintén befejezetlen, eredetileg 
az Enciklopédia számára íródott, és annak VII. kötetében posztumusz meg is jelent 
a „Goût” [„Ízlés”] szócikk után. A művészetekről érdekes reflexiókat tartalmaz 
továbbá a hagyatékban maradt Gondolataim [Mes Pensées]. Európai körútja során 
Montesquieu-t a szépművészetekkel kapcsolatos megfigyeléseiben az arisztokrata 
utazó műkedvelő szemlélete jellemzi. Semmi nem utal arra, hogy nagyobb esz-
tétikai munka megírására készült volna, feljegyzései A törvények szelleméről (1748) 
előkészületeinek tekinthetők. A művészetek megítélésében is a társadalmi és val-
lási intézményrendszer szerepe foglalkoztatja: milyen befolyással lehet és miért a 
törvénykezés, a politikai berendezkedés és a vallás a művészetek fejlődésére vagy 
hanyatlására?

A gótikus jelző a vázlatos, rövid szövegben a hanyatló, dekadens társadalmak 
művészetére vonatkozik, nem egy adott korszakra. Fellelhetjük benne a francia 
gothique melléknév egyik korabeli jelentését: szabálytalan, szeszélyes, az antikok ta-
nulmányozása nélküli stílus.2 Montesquieu szóhasználata kevésbé kapcsolódik az 
angol gothic „rejtélyes”, „ijesztő” értelméhez.

Montesquieu elmélete szerint a művészet az ókori Egyiptomban a vallási elő-
írások miatt, Keleten pedig az erkölcsök és szokások változatlansága miatt rekedt 

1 Fordításom az MTA Posztdoktori Kutatói Program támogatásával készült. A fordításhoz használt ki-
adás: Montesquieu: De la manière gothique, éd. par Pierre Rétat. In Montesquieu: Œuvres complètes, 
t. 9, Oxford  Napoli, Voltaire Foundation – Istituto Italiano Per Gli Studi Filosofici, 2006, 91–100.

2 Lásd „Gothique (manière)”. In Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par 
une Société de gens de lettres, Paris, chez Briasson, David, Le Breton, Durand, t. VII, 1757, 749.
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meg egy bizonyos szinten. Az ókori Rómában a hanyatlás már a Birodalom bukása 
előtt megkezdődött, és a művészetek Európában csak a görögök műveinek tanul-
mányozásával születhettek újjá. A szerző forrásként csupán Platón Törvények című 
dialógusát nevezi meg. Egyes gondolatok lehetséges forrása Dubos abbé Réflexions 
critiques sur la poésie et sur la peinture [Kritikai elmélkedések a költészetről és a festészetről] 
(1719) című műve, főleg a művészetek ugrásszerű fejlődésének kérdésében.

Montesquieu nézetei magukban hordozzák a korai francia felvilágosodás Kelet-
képének redukáló sajátosságait, illetve azokat az állambölcseleti vonatkozásokat, 
amelyek a későbbi generációk filozófusaira is hatottak esztétikai olvasmányaik fel-
használásában. Pierre Rétat-nak a kritikai kiadás elkészítésekor nem sikerült rábuk-
kannia, hogy Montesquieu honnan vette át az indiaiak meztelenséggel kapcsolatos 
ellenérzésének gondolatát. Akár azt is feltételezhetjük, hogy nem írásos forrásból 
merítette, hanem angliai útján az angol arisztokrata vagy politikai elit körében hal-
lott ilyen tévhitet. Az 1730-as évek első felében az Indiával kapcsolatos ismeretek 
igen egyoldalúak: a filozófusok fő forrásai a jezsuita misszionáriusok levelei és 17. 
századi kereskedő utazók, gyarmati kiküldöttek beszámolói. Csak a század máso-
dik felében jelennek meg képzettebb, alaposabb orientalista munkák, elsősorban a 
francia Anquetil-Duperron és az angol Nathaniel Halhed művei, amelyek megbíz-
hatóbb információt közvetítenek a szubkontinens szent szövegeiről, vallási dogmá-
iról, mítoszairól, szokásairól. A gyarmatosítás korában született szövegekben igen 
gyakran találunk olyan elképzeléseket, amelyek a posztkoloniális korszak olvasói 
számára elfogultak vagy félrevezetőek. A leggyakoribb ezek között az a gondolat, 
hogy Keleten a tudományok és művészetek „megrekedtek”, az éghajlat olyan le-
targiával tölti el az ott élőket, amely a szokások és erkölcsök változatlanságához 
vezet. Az úgynevezett „keleti önkényuralom” elmélet szintén negatív képet vetít a 
keleti kultúrákra, miközben a keleti dísztárgyak divatja mellett a keleti pompa az 
irodalmi klisék körét bővíti. A fenti nézetek egyik terjesztője maga Voltaire, Essai 
sur les moeurs [Tanulmány az erkölcsökről] (1756) című világtörténeti munkájában, de 
leveleiben kortársa, Diderot is tesz olyan kijelentéseket, hogy a „kínai esztétika ter-
mészetellenes”. Ezeket a nézeteket alaposabban először csak a 20. században vizs-
gálták felül, elsősorban Edward Said munkájának nyomán.

Montesquieu ebben a szövegben a politikai hanyatlás alapján magyarázza a mű-
vészetek hanyatlását. A politikai, társadalmi és vallási intézményrendszer hatása, a 
ciklikus történelemszemlélet ebben a korban meghatározza a felvilágosodás filozó-
fusainak esztétikai gondolatait. Montesquieu a virágzó köztársaság és a mérsékelt 
monarchiák művészetében lát aranykort – vagyis azokban a politikai rendszerek-
ben, amelyeket később A törvények szelleméről fejtegetéseiben a társadalom és a la-
kosság megmaradása és boldogsága szempontjából elismer – és az önkényuralom 
felé elmozduló egyeduralmi rendszerek és anarchiák korában stagnálást, hanyat-
lást fedez fel vagy feltételez. Néhány évtizeddel később Diderot, akinek esztétikai 
művei sokrétűbbek és jelentősebbek, Szalon-kritikáinak egyes részeiben és A két 
India történetéhez (1780) írt esztétikai vonatkozású kitérőkben árnyalja ezt a gon-
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dolatot: a politikai hanyatlást nem azonnal követi a művészetek hanyatlása, így a 
dekadens vagy felbomló társadalmak korában még fellelhetőek a korábbi fénykor 
stílusjegyei.

A fordítás terminológiai nehézsége a dessin (rajz, rajzolás, minta, rajzolat, eset-
leg vonalvezetés) és a dessiner (rajzol, megrajzol, körvonalaz; visszaható alakban ki-
rajzolódik) szavak átültetése. A reneszánsz nyomán a 18. századi esztétika szerint 
a rajz-rajzolat három művészeti ág, a festészet, a szobrászat és az építészet alapja.  
A dessin szó differenciált jelentését a vele közös eredetű angol design jelentései jól 
tükrözik. A magyar szövegben rendszerint a rajz szót vagy valamelyik képzővel el-
látott alakját, egyes szöveghelyeken az értelmileg zavaró hatás elkerülése érdeké-
ben a vonal, vonalvezetés szót használom.

Fordításom a kritikai kiadás betűhív átiratának modernizálásával készült. A hi-
ányos központozás miatt a mondathatárok megállapítása egy lehetséges olvasatot 
tükröz. Egyes bekezdések között sorkihagyások találhatók, ezek a kézirat üresen 
(további fejtegetések számára kihagyott?) részeire utalnak. A szerző lapszéli jegyze-
tei a szöveg végén szerepelnek, itt felső indexben betűjelekkel utalok rájuk. A jegy-
zetek elkészítéséhez felhasználtam a szöveg kiadójának, Pierre Rétat-nak jegyzeteit.

A gótikus stílusról

A gótikus stílus nem egy bizonyos nép stílusa, hanem a művészet születéséé vagy 
végnapjaié.a Ha alakokat kezdenek formálni, először megrajzolni próbálják őket, 
és úgy rajzolják meg, ahogy sikerül. Ezt követően gondolnak csak arra, hogy az 
alakok a megfelelő testhelyzetben legyenek. Később mozdulataikat is ábrázolják, 
végül kellemet adnak nekik.b Amikor a művészet hanyatlásnak indul, nem ismerik 
többé, amit kellemnek hívunk. Nem sokkal később már az alakok mozdulatait sem 
tudják ábrázolni, végül a testtartások sokfélesége is eltűnik. Már csak arra gondol-
nak, hogy felvázolják az alakokat, jól vagy rosszul, egyforma testhelyzetben. Ezt 
hívjuk gótikus stílusnak.

Ez az egyforma testhelyzet ötlik először azok szemébe, akik nem ismerik a mű-
vészetet: egyenesség, keménység, a test különböző részeinek szimmetriája. Mire 
ide jut a dolog, már nem nagyon kell érteni megrajzolásukhoz, ezért a testrészek 
teljesen aránytalanok.

A különböző fejlettségi szintek, melyeket a művészet születésétől tökéletesedé-
séig, aztán tökéletesedésétől a bukásáig bejár, jól láthatók egyrészt a festészet és 
szobrászat európai újjászületésének századából3 fennmaradt műemlékektől kezd-
ve Raffaellóig és Michelangelóig, másrészt, ha a görög-római műtárgyakat tanul-
mányozzuk, a nagy görög mesterektől a késő Római Birodalomig, amely a művé-

3 A művészetek megújulása a korabeli elméletek szerint Cimabue-vel kezdődött, akit később Montes-
quieu név szerint is említ. (A ford.)
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szet végnapjait jelentette, és főképp abban a csodálatraméltó firenzei Galériában,4 
amelyben lépésről lépésre követhetjük a művészet hanyatlását.

Mindenki egyetért abban, hogy a görögök az egyiptomiaktól vették át művésze-
teiket, még isteneik kultuszát is. Tőlük tanulták tehát a festészetet és a szobrászatot, 
ez pedig két alapvető művészet a pogány vallásban. De ha Görögország az egyipto-
miaktól vette át ezt a két művészetet, miért van az, hogy a görögök mindkettőben a 
legkifinomultabb tudáshoz jutottak el, és a lehető legnagyobb tökélyre vitték, míg 
az egyiptomiak soha nem léptek túl azon a stíluson, amelyet napjainkban gótikus-
nak nevezünk, és amely minden olyan nép stílusa, amely kellő ismeretek nélkül 
művelte a művészeteket? Mi az oka annak, hogy az egyiptomiak megtorpantak, a 
görögök pedig végigjárták az utat?

Azok a népek, akiknél a gótikus stílus uralkodott, mindig is járatlanok voltak a 
rajzolásban, legalábbis e stílus uralma alatt. Hiszen ellentmondónak tűnik az, hogy 
egy festő ért a rajzoláshoz, mégsem ismeri a lehetséges testhelyzeteket, így kemény 
és rideg helyzetben ábrázolja az alakokat. De mi az oka annak, hogy ez nem így van 
a fennmaradt egyiptomi műtárgyak esetén,d és az egyiptomiak kivételt képeznek e 
szabály alól?

Valóban, az egyiptomi szobrok a létező legridegebb hatást tévő helyzetben van-
nak, ám ezzel egy időben a részeket illetően bámulatba ejtő a vonalvezetés.e Jó pél-
dát láthatunk erre Párizsban, Polignac érsek úr lépcsőházában.5 Egy megszokott 
stílusú egyiptomi szobor áll ott, de nagyon szép vonalakkal.

Mindennek magyarázatát egy Platón-részletben találtam meg. A Törvények má-
sodik könyvében szerepel, amikor a fegyelemről beszél, s arról, hogy mennyire 
hasznos egy köztársaságnak, ha költői, zenészei és táncosai kifinomult műveltsé-
gűek. Ezt – mondja –nem Görögországban találhatjuk meg, hanem Egyiptomban, 
ahol a törvények szentesítik, és még áldozati szertartásaik is kifejezik.6 Sem a fes-
tőknek, sem más művészeknek nem engedik meg, hogy valami újat ábrázoljanak, 
vagy bármilyen újítást mutassanak be azon kívül, mint ami minden időben hazájuk 
szokásai szerint való. És látják majd, hogy tízezer éve (ami nem puszta kifejezés, 
hanem tény) a művészek alkotásai nem szebbek, de nem is rosszabbak, hanem 
mindig ugyanolyan módon készülnek.7 Ha azt, amiről Platón beszámol, egyszer és 
mindenkorra bevezették, könnyen beláthatjuk, hogy az egyiptomi művészek8 úgy 
alkottak, mint az egyiptomi szobrászat kezdetén, és a vallás ebből a szempontból 
bármiféle reformot tiltott. Mégis tökéletesíteni tudták munkájukat annyira, ameny-
nyire ezt a vallás lehetővé tette, és ez nem is lehetett másként, hiszen nagy népnél, 

4 Az Uffizi Képtár. (A ford.)
5 Melchior de Polignac híres műgyűjtő volt. (A ford.)
6 Montesquieu kihagyja az idézet előzményét, így gondolata csak a bekezdés végére válik érthetővé.  

(A ford.)
7 Platón: Törvények, II. könyv, 656d–e. Montesquieu részben összefoglalja, részben lefordítja a szöveg-

részletet. (A ford.)
8 Az eredetiben ouvrier. A kontextust figyelembe véve inkább művész. (A ford.)
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ahol a vallás rengeteg alkotást kíván, szükségszerűen voltak jó és rossz művészek.  
A jók mindig a régi ízlést követve festettek, de a lehető legjobb stílusban, melyet ez 
az ízlés még megtűrt. A görögök, akiket nem akadályozott ily módon a vallás, hihe-
tetlen mértékben továbbfejlesztették a művészetet, a rómaiak sem jutottak sokkal to-
vább a görögöknél, a művészet fejlődését Egyiptomban azonban a vallás fékezte le.

Platón hozzáteszi, hogy az egyiptomi törvényhozók előírtak egyfajta zenét is, 
és állandó törvény szabta meg, hogy az egyiptomiak a dolgok valódi természetét 
ábrázoló dalokat énekeljenek. Ezen sem lehetett változtatni.9 Minden valószínűség 
szerint a művészetet ezen a téren olyan mértékben csiszolták ki, amennyire megte-
hették anélkül, hogy eltértek volna a vallás formaságaitól.

A görögök tökélyre vitték a rajzon  alapuló három művészetet. Ehhez a fejlődés-
hez vallásuk vezetett, és testedzésük is, mert mindenféle testhelyzetben láttak mez-
telen embereket. Emberi testben ábrázolható istenekre volt szükségük, és ehhez 
megrajzolható embereket kellett szemügyre venniük, akik minden pillanatban az 
emberi test arányait, furcsa testhelyzeteket10 és természetes mozdulatokat jelenítet-
tek meg előttük.

Az, hogy az indiaiak szélsőségesen irtóznak a meztelenségtől, oda vezetett, 
hogy még ma is tudatlanok a rajz művészetét illetően, bármit is festenek.11 Hogyan 
festhetnék meg a testet, ha nem ismerik arányait?

Mivel Keleten soha nem változik az ízlés és a divat, azt kell gondolnunk, hogy 
ugyanaz az ok gátolta, hogy az ókori indiaiak előre jussanak a rajz művészetében, 
mint ami a maiakat.

Hacsak valamiféle sajátos ok nem állt a művészetek fejlődésének útjába, nehezen 
foghatnánk fel, hogy Kína hatalmas birodalmában és Japánban a rajzon  alapuló 
művészetek miért nem tökéletesedtek.12

A perzsák, akiknek nem voltak emberi testben megjelenő istenségeik, akiket 
ábrázolhattak volna, nem fejleszthették sokra a művészetet, mert az áhítat vagy 
a vallás az, ami ennek művelésére buzdít. Amikor a pogányok felvették a keresz-
ténységet, nem vásároltak több szobrot, és nem is áldoztak. Igaz, hogy Hadrianus 
alatt magasabb fokra jutott a szobrászat, mint Augustus idején, de jól tudjuk, hogy 
milyen sokat tehet a művészetekért, ha egy nagy uralkodó gondot visel és pénzt ál-
doz rájuk. Az előbbi semmit nem sajnált, ami felvirágoztathatta a művészeteket, de 
uralkodása után azon okból, amelyről az imént beszéltem, apránként hanyatlásnak 
indultak.
9 Törvények, II. könyv, 657b. Montesquieu itt már parafrazálja Platón gondolatát. (A ford.)
10 A szöveghely (attitudes défectueuses) nehezen értelmezhető. Montesquieu esetleg az ókori görög test-

edzés helyzeteire gondol. (A ford.)
11 Montesquieu-nek nyilván fogalma sem lehetett sem a kelet- és dél-indiai, mezítelenül ölelkező párok 

szobraival borított templomokról, sem a mezítelenül vándorló „szent emberek”, a szádhuk sokaságá-
ról. (Frazer-Imregh Monika jegyzete)

12 A mai szemlélettel téves nézet a felvilágosodás korában széles körben elterjedt klisé volt. A távol-
keleti kultúrák jobb megismerése a 18-19. század fordulójára azonban meghaladott állásponttá tette. 
(Frazer-Imregh Monika jegyzete)
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Nem a barbárok beözönlésében kell a változás okát keresni, és a gótikus ízlést 
nem szabad a gótok számlájára írni. Ez a nép nem hozott magával művészeket, hi-
szen nem is voltak művészei.13

A rómaiaknál a művészetek már a barbárok beözönlése előtt romlásnak indul-
tak. Az a benyomásom támadt a firenzei nagyherceg híres galériájában,f hogy a 
gyengülés már a Didius Julianus korabeli műveken érezhető.14 A feleségét, Manlia 
Scantillát ábrázoló mellszobor elég jó, de a szövetek kidolgozása nem olyan finom, 
a hajkorona mintha félrecsúszna. Úgy tűnik, mintha a nők már nem tudták volna 
akkoriban, hogyan fésüljék hajukat kecses ívűre: mintha egy abbé parókáját visel-
né. Didius Julianus lányának, Didia Clarának olyan a haja, mint egy kicsit hosszabb 
paróka. Mamaea  szobra nagyon silány alkotás.15 A fia, Alexander, még gyengébb: 
szakállként kidolgozatlan lyukakat tettek az arcra.

Az öreg Gordianus szakálla ugyanolyan kevéssé művészi kidolgozású, mint 
Severus Alexanderé.g Julia Maesa  szobrában nincs semmi művészet: az az érzé-
sünk, hogy füllyuka az agyába vezet. Decius félresikerült. Herennius még rosszabb. 
Volusianus feje a közönségesnél is rosszabb. Így hát nem találunk többet fejnek ne-
vezhető fejet, mindenhol ez az egyenesség, ez a gótikus merevség. A mellszobrok 
sora Gallienusig vezet . A Gallienus nevet adták egy mellszobornak, amely nagyon 
jó, de ebből egyértelműen látjuk, hogy nem lehet Gallienus.

Az, hogy a katolikus vallás megengedi a képek kultuszát, nagymértékben hoz-
zájárult ahhoz, hogy megújuljon nálunk a művészet, amelyet ugyanez a kultusz 
tartott fenn a görögöknél. Hány szép műalkotástól fosztott volna meg bennünket, 
ha a protestáns vallás kerekedett volna felül Európában?

Az ókori indiaiak, akik szemmel láthatóan ugyanúgy utálták a meztelenséget,h 

mint a maiak (mivel a szokások Keleten soha nem változnak), nem válhattak a rajz 
mestereivé.16 Ennek az egyetlen oknak kell tulajdonítanunk a Keleten uralkodó eb-
béli tudatlanságot. Vannak köztük művészek, akik mindenfélét festenek, nagyon 
szép színeik vannak, és ismerik annak titkát, hogyan tegyék élénkké őket. Ekképp 
semmi nem hiányozna a jó színhasználathoz.17 De a rajzban való járatlanság min-
denben megmutatkozik.

Elgondolkodhatunki azon, hogy a görögök minő gyorsasággal haladtak a művé-
szet tökéletesítése felé. Nem kellett hosszú utat megtenni a görögök birodalmainak 
megalapításától a legkiválóbb festőkig és szobrászokig, akik valaha is léteztek. ... 

13 E korszak hihetetlenül fejlett ötvösművészete és szimbolikus jelentésekkel teljes faragványai úgyszin-
tén ismeretlenek voltak Montesquieu előtt. (Frazer-Imregh Monika jegyzete).

14 Az uralkodók és családtagjaik mellszobrainak felsorolása Montesquieu úti jegyzeteiben is megtalál-
ható. (A ford.)

15 Iulia Mamaea szobra. (A ford.)
16 Lásd fenti megjegyzésünket (11. lábjegyzet. Frazer-Imregh Monika jegyzete)
17 Az eredetiben coloris. (A ford.)
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század18 telt el a késő Római Birodalom kezdetétől addig, amíg Cimabue és Giotto19 
a tudás egy-két apró morzsáját megszerezte néhány görög paptól. Meg is maradtak 
ennél mindaddig, amíg az ókori alkotások látványa ki nem teljesítette Michelangelo 
és kortársai szellemét.20 A görögök egyedül vitték véghez mindazt, amit mi csak 
általuk tudtunk véghezvinni.

A költészet különböző válfajait21 illetően ugyanezt a gyorsaságot figyelhetjük 
meg. A görögök teremtették meg a tragédiát, ezt pedig a szüretek utáni vigasságok 
hívták életre. Nézzék csak meg, milyen gyorsan tökélyre vitték, olyannyira, hogy az 
általuk felállított szabályok még mindig léteznek. Arisztotelész szabályai, melyeket 
Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész tragédiái alapján alkotott meg, még ma is 
érvényesek, számunkra is, és az erkölcsök változása ellenére sem tudtunk elszakad-
ni tőlük.

Első költőjüktől, Homérosztól származik az epikus költészetnek az a két műfaja, 
amelyet még ma is ismerünk. Megalkották a pásztorköltészetet, és még mi is mű-
veljük. A latin szerzők semmit nem tettek hozzá a görög költészet különféle műfa-
jaihoz, csupán azt, amit Martialis hagyott ránk, bár nagyon jól tettük volna, ha ezt 
nem vesszük át.22

A művészeteket nem hosszú korszakok készítik elő, hanem bizonyos körülmé-
nyek hatására hirtelen születnek. Corneille és Rotrou előtt is voltak színdarabja-
ink.23 Még mindig ugyanolyan rosszul írnánk meg őket, ha a görögök művei nem 
mutattak volna utat azoknak, akiket a természet a drámai műfaj iránti tehetséggel 
áldott meg.

A firenzei Keresztelőkápolnában találhatók Ghiberti24 domborműveivel díszí-
tett bronzajtók, és ezek a domborművek nagyon jók. Szeretném tudni, hogy abban 
az időben akadt-e olyan festő, aki olyan kimagasló volt a festészetben, mint ameny-
nyire Ghiberti a szobrászatban.25 Lehet, hogy a görögök szobrai és domborművei 
a szobrászokat a rajz  tanulmányozása felé irányították, ekképp már a festők előtt 

18 Montesquieu üresen hagyja a helyet. (A ford.)
19 Cimabue, eredeti nevén Giovanni Cenni de Peppo (1240 körül – 1340 körül), itáliai festő és mozaik-

művész. Giotto di Bondone (1267–1337), festő, szobrász és építész. (A ford.)
20 Meglehetősen nagyvonalú ugrással hagyja ki itt a szerző a Michelangelót fél évszázaddal megelőző 

nagy újítók alakjait, többek között Massacciót, Donatellót és Brunelleschit. (Frazer-Imregh Monika 
jegyzete)

21 Az eredetiben partie (rész). Montesquieu később Homérosz kapcsán használja a genre (műfaj) szót.  
(A ford.)

22 Marcus Valerius Martialis (Kr. u. 38–41 körül – 104). A szóban forgó műfaj az epigramma. (A ford.)
23 Jean de Rotrou (1609–1650), Pierre Corneille kortársa. (A ford.)
24 Lorenzo Ghiberti (1378–1455). (A ford.)
25 Montesquieu e megjegyzése is mutatja a művészettörténetben való meglehetős tájékozatlanságát és 

amatőr műértő mivoltát, hiszen ha csak Giorgio Vasari művét olvasta volna az általa nagyra tartott fes-
tők és művészek életéről, nem tette fel volna magának e kérdést. Montesquieu Spicilège című gondolat-
gyűjteményének 660-as bejegyzése szerint több más esztétikai munka megrendelte Vasari könyvét is. 
A bejegyzés azonban valószínűleg 1734 után keletkezett. (Frazer-Imregh Monika és a ford. jegyzete.)
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hasznukra fordíthatták azt, mert (ha mondhatom így) az imitáció a vonalvezetés-
ben magától értetődőbb volt.

A rómaiak átvették a görögök művészetét, mint ahogy átvették az ázsiaiak nőies 
modorát is.26 Amikor a görögök képeit és szobrait már diadalmenetben hozták el, a 
rómaiak tökéletesítették magukat a rajz művészetében, így a szobrászat is felvirág-
zott Rómában, és Hadrianus koráig tökéletesedett, azután fokozatosan hanyatlás-
nak indult. Ahogy egyre többen a keresztény hitre tértek, kevesebb szobrot vásárol-
tak, olyannyira, hogy Plinius azt mondta Traianusnak, hogy már nem is áldoznak.27 
Róma nagyszámú művészének kevesebb dolga akadt. Az elszegényedő művészek 
körében hamarosan alábbhagyott a versengés. S mi több, az, hogy a császárok hosz-
szú időt töltöttek a provinciákban, a jó ízlés által uralt római iskola végét jelentette.

Montesquieu lapszéli jegyzetei

a) Láthatjuk a fennmaradt műemlékeken is, hogy a Római Birodalomban a góti-
kus ízlés már jóval a gótok beözönlése előtt uralkodott.

b) A görögök fedezték fel először, mi pedig akkor, amikor a görög papok és az 
ókori művek felnyitották szemünket, és amikor megismertük a görög költőket.

c) Lehet, hogy a jó egyiptomi szobrok a Ptolemaiosz-dinasztia idejéből valók.28

d) Milord Pembroke-nak29 vannak egyiptomi, továbbá Sesostris Trákiában ala-
pított egyiptomi gyarmatáról származó szobrai. Van ezen felül két olyan szobra is, 
amelyek Egyiptomban a perzsa alkirályok palotájában a bejárat oszlopai voltak, ez 
pedig cáfolja a kariatida30 építészet eredetét.

e) A torinói levéltárban láttam a híres Ízisz-asztalt, amelyet Mantova kifosztá-
sakor31 szereztek meg, és a savoyai hercegi családhoz került. Egyfajta fémötvözet, 
mint a korinthoszi fém. Meg kell nézni a leírását Ligoriusnál és Mabillon atyánál.32 
Mabillon atyánál nem az asztal valódi méretét láthatjuk, és leírását egy megbízha-
tatlan kiadásból vette át. Ligoriusnál a valódi méret szerepel. A metszet nagyon 
rossz, gótikus stílusú. A művész tehetségéről, ha ügyes is volt, semmi nem árulko-
dik. Lásd Ligoriust valamelyik könyvtárban.

f) Utánanézni.
g) Utánanézni.

26 Az ázsiaiak effeminált modora a letargikus Kelet mellett szintén 18. századi klisé. (A ford.)
27 Ifjabb Pliniusról van szó, aki Traianus császárnak írott leveleiben a kereszténységgel szembeni gya-

nakvását fejezi ki. (A ford.)
28 Vagyis a hellenisztikus korból. (A ford.)
29 Thomas Herbert Pembroke (Pembroke VIII. earlje) híres angol műgyűjtő volt. (A ford.)
30 Oszlop helyett alkalmazott nőalak az ókori görög építészetben. (A ford.)
31 Il Sacco di Mantova. Mantovát 1630-ban foglalták el II. Ferdinánd csapatai. (A ford.)
32 Montesquieu jegyzete hibás. A két szerző, aki Ízisz asztalával foglakozott, Lorenzo Pignoria (Mensa 

Isiaca, 1605) és Bernard de Montfaucon (Antiquité expliquée et représentée en figures, 1719). (A ford.)
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i) talán 
h) Lásd, amit Platón a meztelenségről mond.

Abstract

Montesquieu’s unfinished On the Gothic Manner was presumably written around 1734, 
after his European tour. It was first published in 1896 in the second volume of his travel notes 
[Voyages]. Gothic in his use means the manner of decadent societies, the result of historical, 
political, social, and religious change. The present translation is based on the text published in 
the critical edition of Montesquieu’s Complete Works.

Orpheus Noster 2015 2.indd   86 2015.06.25.   15:42:41


