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บทคัดย่อ

   อ็องเดร มาลโร (André Malraux) เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ระหว่าง 

ค.ศ. ๑๙๐๑-๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๕๑๙) เขาได้ผ่านเหตุการณ์สงครามโลกมาทั้ง ๒ ครั้ง ได้เข้า

ร่วมต่อสู้เผด็จการฟาสซิสต์ในสเปนและการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยอาณานิคมในอินโดจีน มาลโรสนใจ

ในประวัติและผลงานด้านศิลปะทั่วโลก ผลงานเกี่ยวกับศิลปะเล่มส�าคัญของเขาได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๔๗ ถึง ๑๙๗๔ (พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๑๗) 

มาลโรเห็นว่าศิลปินต้องมีเสรีภาพเต็มที่ในการแสดงออก โดยผู้มีอ�านาจในรัฐไม่ควรบังคับให้ศิลปิน

ต้องผลิตผลงานตามค�าสั่งผู้น�าของรัฐ นอกจากนี้ศิลปินยังควรแสดงให้เห็นความส�าคัญของมนุษย์

อีกด้วย อันเป็นแนวคิดแบบมนุษยนิยม

  มาลโรกล่าวว่าศิลปินมองสิ่งรอบตัวด้วยสายตาที่ต่างจากคนทั่วไป ศิลปินถือก�าเนิดมา

จากความขดัแย้ง ซึง่ท�าให้เขาสร้างสรรค์ศลิปะรปูแบบใหม่ ศลิปะจงึเป็นค�าสญัญาของความยิง่ใหญ่

และความเป็นอมตะของมนุษย์

 ค�ำส�ำคัญ : อ็องเดร  มาลโร, ศิลปะ, มนุษยนิยม

*	 ปรับปรุงจากการบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมส�านักศิลปกรรม	เมื่อวันที่	๑๖	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓

ออ็งเดร	มาลโร	(André	Malraux)	เป็นนกัเขยีนชาวฝรัง่เศส	เกดิเมือ่วนัที	่๓	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๔๔๔ 

และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	 ๒๒	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 รวมอายุได้	 ๗๕	 ปี	 ในช่วงที่มีชีวิตยืนยาว 

เกอืบศตวรรษ	เขาได้ผ่านเหตกุารณ์ส�าคญัต่าง	ๆ 	มาหลากหลาย	เช่น	สงครามโลกทัง้	๒	ครัง้	สงครามต่อต้าน 

เผด็จการฟาสซิสต์ในประเทศสเปน	 ฯลฯ	 งานเขียนช่วงแรกของเขาเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของเขา 

ในโลกตะวันออก	อันได้แก่	ประเทศจีนและประเทศในอินโดจีนฝรั่งเศส	ต่อมาเขาได้เป็นผู้ก่อตั้งกระทรวง

วัฒนธรรมและเข้าด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในสมัยที่นายพลชาร์ล	 เดอ	 โกล	

(Charles	 de	 Gaulle)	 เป็นประธานาธิบดี	 งานเขียนของเขาในช่วงหลังเป็นงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ศลิปะของโลก	และบทวจิารณ์ผลงานศลิปกรรมชิน้ส�าคญั	ๆ 	ของโลก	มาลโรคดิว่าศลิปินเท่านัน้ทีจ่ะมชีวีติ

ชั่วนิรันดรได้	โดยสร้างสรรค์ผลงานงานศิลปะอมตะขึ้นมา	ดังเช่น	ไมเคิล	แองเจลโล,	เลโอนาร์โด	ดา	วินซี
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ตามรอยทางศิลปินและศิลปะ

เมื่อเริ่มคริสต์ศตวรรษที่	๒๐	กลุ่มคนที่มีฐานะการเงินดีและปัญญาชนในกรุงปารีสนิยมเดินทาง 

ไปตามสถานที่ที่ชื่นชอบของศิลปินและนักเขียน	 ตัวอย่างเช่น	 ตามรอยการเดินทางของจิตรกรโกแก็ง	

(Gauguin)	 ไปยังเกาะตาฮิติ	หรือเดินทางไปอบิสซิเนียตามแบบกวีเอกชื่อ	แรงโบ	 (Rimbaud)	ซึ่งโด่งดัง

ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่	๑๙	อ็องเดร		มาลโรมีบรรพบุรุษที่มีสายเลือดฟลาม็อง	(flamand)	ซึ่งอาศัยอยู่ที่

ท่าเรือทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส	เขาจึงชอบการเดินทางผจญภัยเช่นเดียวกับบรรพบุรุษ

ศิลปินและนักผจญภัยที่อ็องเดร	มาลโรใฝ่ฝันที่จะด�าเนินรอยตาม	 ได้แก่	กวีแรงโบและลอเรนซ์

แห่งอาเรเบีย	มาลโรประทับใจในบทกวีที่ชื่อ	Le	Bateau	ivre	(ค.ศ.	๑๘๗๑/พ.ศ.	๒๔๑๔)	ของแรงโบซึ่ง

บรรยายถงึดนิแดนนรินามทีไ่กลโพ้นในจนิตนาการ	ถ้ามาลโรจะออกเดนิทางผจญภยั	เขากป็ระสงค์จะเดนิ

ทางไปในประเทศเล็ก	ๆ	ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก	เป็นดินแดนแห่งต�านานและเป็นที่พ�านักของชนเผ่าพื้นเมือง 

รอแบร์		แปน	(Robert	Payne)	กล่าวว่า	มาลโรมรีสนยิมด้านศลิปะในท�านองเดยีวกนั	เขาเขยีนถงึมาลโรว่า

     ในด้านศิลปะ มาลโรมีรสนิยมชอบสิ่งแปลก หายากและ

     ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก กาโล (Callot), เบรอแกล (Breughel),

     บ็อช (Bosch), ปีราเนซี (Piranese) และโกยา (Goya) ยังไม่อยู่

     ในความนิยม แต่มาลโรก็ชื่นชมศิลปินดังกล่าวเหมือนที่เขา

     ชื่นชมสิ่งที่แปลกและสะท้อนถึงความตาย สิ่งที่มาลโรแสวงหา

     จากศิลปินคือเป็นผู้แสดงถึงสิ่งลี้ลับ เป็นเพื่อนร่วมเดินทางของ

     มนุษย์ในดินแดนแห่งจิตวิญญาณ ศิลปินต้องเป็นผู้พยากรณ์ 

     ด้วยเหตุเดียวกันนี้มาลโรจึงชื่นชมหนังสือทั้งสองเล่มของ

     คาร์ล  ไอน์สไตน์ เกี่ยวกับศิลปะนีโกรเรื่อง Negerplastik 

     และเรื่อง Afrikanische Plastik ซึ่งตีพิมพ์เมื่อต้นทศวรรษ 

     ๑๙๒๐ คาร์ล  ไอน์สไตน์เป็นหนึ่งในบรรดาผู้เขียนรุ่นแรก ๆ 

     ที่กล่าวถึงศิลปะแอฟริกาโดยใช้เหตุผลและมีความเข้าใจอันดี

	 	 (Payne	1973:	26)



๙๕จนิตนา ด�ารงค์เลศิ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

มาลโรมคีวามสนใจทัง้วรรณคดแีละศลิปะ	เขาอทุศิเวลาอ่านหนงัสอือย่างมากในหอสมดุแห่งชาติ	

เพื่อนสนิทที่ไปหอสมุดกับเขาคือ	ปัสกาล	ปียา	(Pascal	Pia)	ซึ่งเป็นนักอ่านตัวยงเช่นกัน	แรกเริ่มเดิมทีนั้น 

มาลโรชอบอ่านวรรณกรรมเรื่องเกี่ยวกับซาตานหรือภูตผีปีศาจ	 หนังสือเล่มที่เขาชอบอ่านมากพิเศษคือ

เรื่อง	Tête d’Or	 (ค.ศ.	 ๑๘๘๙/พ.ศ.	 ๒๔๓๒)	 ของปอล	 โกลแดล	 (Paul	 Claudel)	 Tête	 d’Or	 หรือ 

ศรีษะทองค�า	เป็นตวัละครในจนิตนาการทีม่รีปูร่างใหญ่โตและฝันทีจ่ะครองโลก	เขาเข้าย�่ายดีนิแดนเอเชยี

อย่างโหดร้ายแต่ก็ต้องตายในที่สุด	เมื่อมาลโรมาพ�านักที่ปารีส	มาร์แชล		พรูสต์	(Marcel	Proust)	ยังคง

มีชีวิตอยู่	 นักเขียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตอนนั้น	 ได้แก่	 ปอล	 วาเลรี	 (Paul	 Valéry)	 และอ็องเดร	ฌีด 

(André	Gide)	นอกจากนีย้งัมนีกัเขยีนและกวคีนส�าคญัอกี	เช่น	ฌอร์ฌ		ดว์ูอาแมล	(Georges	Duhamel), 

ฌ็อง		ก็อกโต	(Jean	Cocteau),	ฟร็องซัว		โมรียัก	(François	Mauriac),	กีโยม	อาปอลีแนร์	(Guillaume	

Apollinaire)	 ฯลฯ	 ในช่วงเวลานั้น	 ดนตรีแจ๊สก�าลังเป็นที่นิยมทั่วโลก	 คนหนุ่มสาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งนักเขียน	 ศิลปิน	 และปัญญาชนเกิดจิตส�านึกตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก	 ตั้งค�าถาม 

เกี่ยวกับคุณค่าดั้งเดิมของสังคม	 และมองหาจุดหมายใหม่ของชีวิตมนุษย์	 นักเขียนฝรั่งเศสในช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในทศวรรษ	๑๙๒๐	รุ่นเดียวกับอ็องเดร	มาลโรในวัยหนุ่ม	“ต่างรู้สึกมั่นใจในตนเอง 

เริงร่ากับเสรีภาพใหม่ที่ได้รับ เนื่องจากพวกเขาคิดว่าสงครามได้สิ้นสุดลงแล้วและต่อแต่นี้ไปจะต้องสร้าง

อารยธรรมใหม่ขึ้นมา”	(Payne	1973:	27)

อ็องเดร	 มาลโรได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะเขมรที่พิพิธภัณฑ์กีเม	 (Guimet)	 ในกรุงปารีส	

ซึ่งมีผลงานศิลปะเขมรอยู่ไม่มากนัก	 แต่เป็นชิ้นเด่น	 ๆ	 ทั้งนั้น	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๒	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 ๑๙๒๔ 

(พ.ศ.	๒๔๖๗)	อ็องเดร		มาลโรซึ่งขณะนั้นมีอายุ	๒๓	ปี	ได้ออกเดินทางพร้อมภรรยาชื่อ	กลารา	(Clara)	

โดยทางเรือจากเมืองท่ามาร์แซย์มุ่งสู่ประเทศกัมพูชา	 ส่วนเพื่อนของมาลโรคือ	 ลุย	 เชอวาซง	 (Louis 

Chevasson)	 ได้เดินทางมาสมทบกับคณะภายหลัง	 คณะของมาลโรได้ออกเดินทางไปปฏิบัติงานค้นคว้า

ทางโบราณคดทีีบ่ณัฑายสรโีดยมผีูน้�าทางเป็นชาวเขมร	ชือ่เมอืงบณัฑายสรี	แปลว่า	“ปราสาทของเทพธดิา

ผู้ทรงพรหมจรรย์”	สร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๑๕๑๐	สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน

จากการส�ารวจบัณฑายสรีในครั้งนี้	 มาลโรและคณะได้น�าเอารูปปั้นและภาพแกะสลักที่มี 

ความงดงามกลับมาหลายชิ้น	 ท�าให้เขาถูกจับกุมตัวมาสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ปกครองอาณานิคม	 ส่วน 

รูปปั้นและภาพแกะสลักถูกทางการกัมพูชายึดไว้	 หลังการต่อสู้ทางศาล	 มาลโรและคณะได้รับการ 

ปล่อยตัวกลับกรุงปารีสโดยอ้างว่าพวกเขาได้ไปท�าการส�ารวจดินแดนที่ส�านักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ 

ยงัไปไม่ถงึ	อย่างไรกด็	ีเหตกุารณ์ครัง้นีน้บัเป็นรอยด่างในประวตัชิวีติของออ็งเดร		มาลโร	หลงัจากเหตกุารณ์

ครั้งนี้	มาลโรหันไปท�างานด้านวรรณกรรมและการเมือง
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ผลงานด้านวัฒนธรรม

เย็นวันหนึ่งในฤดูร้อน	 ค.ศ.	 ๑๙๔๕	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๘)	 มาลโรได้รับแจ้งจากเสนาธิการทหารว่า 

นายพลชาร์ล	 	 เดอ	 โกล	 ประสงค์จะพบเขาที่กระทรวงสงคราม	 (ministère	 de	 la	 Guerre)	 มาลโร 

เขียนเล่าไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจ�าภายหลังว่า	 นายพลเดอ	 โกล	 สนใจความคิดของมาลโรเกี่ยวกับ 

การประชาสัมพันธ์และงานด้านสื่อสารมวลชน	 มาลโรได้กล่าวถึงการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการสอน	 เช่น	

การฉายภาพยนตร์ให้นักเรียนเห็นภาพแม่น�้าการอน	 (La	 Garonne)	 ย่อมดีกว่าการบรรยายบทเรียน

เพียงประการเดียว	 เขาเสนอว่าควรน�าภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมาผลิตเป็นภาพพิมพ์เพื่อแจกจ่าย 

ไปตามโรงเรยีนทัว่ประเทศฝรัง่เศส	ซึง่จะช่วยพฒันาทกัษะทางศลิปะของนกัเรยีน	ในยคุทีเ่ทคโนโลยพีฒันา

ก้าวหน้านี้	 เราควรใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์	 วิทยุ	 และภาพพิมพ์เพื่อช่วยการเรียนการสอนในประเทศ

ฝรั่งเศสซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนับตั้งแต่สมัยกลางเป็นต้นมา	 ต่อจากนั้นมาลโรเน้นถึงประสิทธิภาพ 

ของการใช้สือ่ภาพยนตร์และวทิยเุพือ่เผยแพร่ภาพการเมอืงและเขายงัเน้นถงึความจ�าเป็นในการหยัง่เสยีง

ประชาชนเพื่อที่รัฐบาลจะได้รับรู้ว่ารัฐบาลเข้าถึงประชาชนได้มากแค่ไหน	 นายพลเดอ	 โกล	 รู้สึกประทับ

ใจความคิดด้านการเมืองของมาลโร	 จึงเชิญมาลโรมาสอบถามว่าจะเต็มใจท�างานเป็นที่ปรึกษาของเขา

หรือไม่

อีกเพียงไม่กี่วันต่อมา	 มาลโรก็ได้รับแต่งตั้งให้เข้ารับต�าแหน่งในคณะรัฐมนตรีของนายพล 

เดอ	 โกล	 โดยเป็นที่ปรึกษาเทคนิคด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นสมัยใหม่และด้านการ 

หยั่งเสียงประชาชน	 นอกจากนี้	 เขายังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมต่อคณะรัฐมนตรี 

ต่อมาเมื่อนายพลเดอ	โกลได้จัดตั้งคณะรัฐบาลครั้งที่	๒	มาลโรได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีด้านการข่าวสาร	

(ministre	 de	 l’Information)	 หน้าที่หลักของมาลโรในต�าแหน่งนี้	 ได้แก่	 การเตรียมเอกสารส�าหรับ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี	 ที่จริงแล้วมาลโรไม่ได้สนใจปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีด้านการข่าวสารเท่าใดนัก 

เขากลับคิดวางแผนจะจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม	(maisons	de	la	culture)	ให้กระจายไปทั่วประเทศฝรั่งเศส	

ซึ่งกว่าความคิดนี้จะเป็นความจริงได้ก็อีก	๑๓	ปีต่อมา	นอกจากนี้แล้ว	 มาลโรยังประสงค์จะให้พิมพ์ภาพ

ชิ้นเอกของจิตรกรคนส�าคัญของฝรั่งเศสแจกจ่ายไปตามโรงเรียนทั่วประเทศ

ใน	 ค.ศ.	 ๑๙๔๖	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๙)	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ในโอกาสที่เปิดประชุมยูเนสโก 

ทีล่าซอร์บอน	มหาวทิยาลยัปารสี	มาลโรกล่าวถงึชะตากรรมของมนษุย์ในช่วงเวลาทีเ่พิง่ผ่านพ้นการทรมาน

และการฆาตกรรมหมู่มาก	สุนทรพจน์ครั้งนี้ดึงดูดใจผู้ฟังเป็นอย่างมาก	ดังตัวอย่างตอนหนึ่งว่า
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ปัญหาประการหนึง่ทีเ่ราเผชญิหน้าทกุวนันี ้คอื การทีจ่ะรูว่้าจรงิหรอื

เปล่าที่บนผืนแผ่นดินอันเก่าแก่ของยุโรปนี้ มนุษย์ได้ตายไปแล้ว

ถ้าปัญหาเกดิขึน้ตอนนี ้อย่างน้อยเรากพ็อจะมองเหน็เหตผุลประการ

แรก ๆ อยู่บ้าง

ก่อนอื่น คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ มีความหวังอันยิ่งใหญ่ในวิทยาศาสตร์

สันติภาพ การแสวงหาศักดิ์ศรีมนุษย์

เมือ่ ๑๐๐ ปีทีแ่ล้ว ความหวงัทัง้มวลทีม่ต่ีอมนษุยชาตจิะบรรลถุงึการ

ค้นพบทั้งหมดที่รับใช้มนุษย์ ความคิดทั้งหมดที่รับใช้สันติภาพ ความรู้สึก

ทั้งหมดที่รับใช้ศักดิ์ศรีมนุษย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ กระผมคิดว่า

ไม่มีประโยชน์จริง ๆ ที่จะเน้นถึงเรื่องดังกล่าว (...)

 พลงัของตะวนัตกคอื การยอมรบัสิง่ทีไ่ม่รูจ้กั ยงัคงมมีนษุยนยิมทีเ่ป็น

ไปได้ แต่จ�าต้องบอกเราอย่างชัดเจนว่านี่คือมนุษยนิยมที่เป็นโศกนาฏกรรม 

เราเผชญิหน้ากบัโลกทีเ่ราไม่รูจ้กั เราต้องเผชญิกบัโลกนีอ้ย่างมจีติส�านกึ และ

นีค่อืสิง่ทีเ่ราเท่านัน้ต้องการ เราต้องไม่เข้าใจผดิ ความต้องการมจีติส�านกึและ

การค้นพบซึง่เป็นคณุค่าพืน้ฐานเป็นของยโุรปและของยโุรปเท่านัน้ พวกท่าน

ได้พบเห็นอยู่ทุกวันในด้านวิทยาศาสตร์ ขณะนี้รูปแบบของความคิดเป็นรูป

เป็นร่างขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นและวิธีการแสวงหา โคลัมบัสตระหนักดีว่าเขา

เดินทางออกจากที่ใดและจะไปที่ใด และเราก็ไม่สามารถวางทัศนคติของ

มนุษย์ลงบนโศกนาฏกรรมเนื่องด้วยมนุษย์ไม่ตระหนักรู้ว่าเขาจะไปแห่งหน

ใดและในประเด็นมนุษยนิยมก็เช่นกันเพราะว่ามนุษย์รู้ว่าเขาเดินทางออก

จากที่ไหนและเขาต้องการจะไปที่ใด...

		 (Payne	1973:	301-302)

มาลโรกล่าวสุนทรพจน์อีกหลายครั้งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ใหม่	 ๆ	 เขาย้อนรอย

วิวัฒนาการของยุโรปไปถึงยุคเริ่มต้นสมัยอียิปต์โบราณมาจนถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของยุโรป	ในทัศนะ 

ของมาลโร	ยโุรป	ได้แก่	วหิารเมอืงชาทร์	(Chartres),	มเีกลนัเจโล	(Michelangelo),	ชาวอติาล	ีเชกสเปียร์, 

เรมบรันต์	 (Rembrandt)	 มาลโรกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะปล่อยให้มรดกทางวัฒนธรรมอันวิเศษ

ต้องตายไป	 มาลโรกล่าวโทษสตาลินว่าเป็นศัตรูของศิลปะ	 สตาลินบังคับให้ศิลปินรับใช้ชาติ	 จิตรกรและ

นักประติมากรรมชาวโซเวียตที่ไม่กระท�าตามค�าสั่งของสตาลินต้องถูกลงโทษ	 ด้วยเหตุนี้รัฐที่เข้มแข็งและ
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รับใช้ประชาชนเท่านั้นจึงจะรับประกันเสรีภาพของพลเมืองได้	 ตัวอย่างของรัฐดังกล่าว	 เช่น	 ประเทศ

อังกฤษ	 ประเทศฝรั่งเศส	 มาลโรกล่าวว่า “ประเทศฝรั่งเศสไม่เคยยิ่งใหญ่เท่าเมื่อฝรั่งเศสพูดเพื่อมนุษย์ 

ทุกคน”	(Ibid:	306)

เวอร์เมียร์ (Vermeer) และโกยา (Goya)

อ็องเดร	 มาลโร	 ประสงค์จะจัดพิมพ์ผลงานของศิลปินที่เขาชื่นชอบดังเช่น	 บ็อช	 ดาวินชี 

เวอร์เมียร์	 บราก	 (Braque)	 ฯลฯ	 เขาต้องการพิมพ์ผลงานของศิลปินดังกล่าวออกเป็นภาพสีโดย 

ส�านักพิมพ์กาเลอรี	 เดอ	 ลา	 เปลยาด	 (Galerie	 de	 la	 Pléiade)	 แน่นอนว่าการจัดพิมพ์หนังสือศิลปะ 

ดังกล่าวต้องลงทุนสูงมาก	หนังสือที่พิมพ์ออกมาจะมีราคาแพงและอาจท�าให้ส�านักพิมพ์ขาดทุน

มาลโรจัดพิมพ์หนังสือศิลปะออกมาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับผลงานของเวอร์เมียร์	 เขาประสบความ

ส�าเรจ็ดยีิง่ในการจดัท�าทัง้ค�าอธบิายและรปูประกอบ	มาร์แซล	พรสูต์	(Marcel	Proust)	นกัเขยีนคนส�าคญั 

ในตอนนั้นเป็นผู้เขียนค�าน�าซึ่งจัดพิมพ์ด้วยตัวหนังสือพิเศษ	 ต่อจากนั้นเป็นบทความขนาดสั้นเกี่ยวกับ 

เวอร์เมียร์เขียนโดยมาลโร	 มาลโรอธิบายการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของเวอร์เมียร์ซึ่งมีภาพของภรรยา

และบรรดาบุตรสาวเข้าไปอยู่ในภาพอยู่หลายภาพ	 ท�าให้เห็นบรรยากาศภายในครอบครัวของเวอร์เมียร์ 

ได้เป็นอย่างดี	 นอกจากภาพบุคคลในครอบครัวแล้ว	 เวอร์เมียร์ยังวาดภาพทิวทัศน์	 โลกของเวอร์เมียร์ 

เล็กและปิด	 ราวกับว่าเขามีเพียงสีสันของถนนหนทาง	 ของใบหน้าภรรยาและบุตรสาวเท่านั้น	 เวอร์เมียร์ 

ใช้ชวีติเหมอืนอยูใ่นก�าแพงสีด้่านของป้อมปราการ	ไม่สนใจเรือ่งราวของโลก	ดจุเดยีวกบัเซซาน	(Cézanne)	

ซึ่งพอใจในผลแอปเปิลและภูเขาเพียงเท่านั้น	เวอร์เมียร์สิ้นชีวิตเมื่ออายุได้	๔๓	ปี

ผูท้ีม่ชีวีติแนวตรงข้ามกบัเวอร์เมยีร์คอื	โกยา		โกยาชอบออกไปสมัผสัทัง้โลกของมนษุย์และปีศาจ

ซึ่งเวอร์เมียร์ไม่ออกไปพบพาน	 บทความของมาลโรที่เขียนเกี่ยวกับโกยาเต็มไปด้วยข้อวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง

ราวกับว่ามาลโรเข้าไปสิงอยู่ในกายและใจของโกยาเสียเอง	 ประสบการณ์ของมาลโรที่เคยเข้าไปร่วมรบ 

ต่อต้านเผด็จการในประเทศสเปนท�าให้มาลโรเข้าใจโลกทัศน์ของโกยาเป็นอย่างดี	 ปีศาจในภาพวาด 

ของโกยาแสดงถึงความหวาดกลัวและความกังวลในตัวจิตรกรผู้วาดภาพ	 โกยาสะท้อนภาพของโลก 

สมัยใหม่ซึ่งโกยามองเห็นก่อนที่จะมาถึงจริง	 และเมื่อเขาต้องหูหนวก	 ความเจ็บปวดน�าโกยาไปสู ่ 

ชายขอบของความบ้า	 ภาพวาดของโกยาช่วงนี้สะท้อนความไร้สาระและความไร้เหตุผล	 เขาแสดงความ 

เป็นนรกของโลกมนุษย์	 โกยาแสดงภาพมนุษย์ที่เหมือนผลไม้เน่าบนต้นไม้	 เป็นภาพคนพิการแขนขาเสีย	

คนตาบอด	 ปีศาจ	 พ่อมด	 ผี	 ความน่าสยดสยองและความน่ากลัวสิงสู่อยู่ในผลงานของเขาอย่างท้าทาย 

โกยาคิดว่าความพิการของมนุษย์ที่เขาจัดแสดงในภาพวาดเป็นผลพวงของบาป	 ภาพของมนุษย์ที่ถูก 

ตัดแขนขาและแขวนอยู่กับต้นไม้แสดงถึงการท�าลายตนเองของมนุษย์
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ผลงานที่อ็องเดร มาลโร เขียนเกี่ยวกับศิลปะที่ส�าคัญ ได้แก่ 

๑.	 La Psychologie de l’ Art	ตีพิมพ์เมื่อ	ค.ศ.	๑๙๔๗	(พ.ศ.	๒๔๙๐)	มีความยาว	๓	ภาค	คือ

	 ภาคที่หนึ่ง			มีชื่อว่า		 Le	Musée	imaginaire

	 ภาคที่สอง			มีชื่อว่า		 La	Création	artistique

	 ภาคที่สาม			มีชื่อว่า		 La	Monnaie	de	l’Absolu

ต่อมาใน	 ค.ศ.	 ๑๙๕๑	 (พ.ศ.	 ๒๔๙๔)	 หนังสือเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์รวมเป็นเล่มใหญ่ 

โดยมีบทความเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่อง	 ชื่อ	 Les	 Métamorphoses	 d’Apollon	 หนังสือเล่มใหม่นี้ 

ออ็งเดร	มาลโร	ให้ชือ่ว่า Les Voix du Silence	ซึง่เขาได้จดัเรยีงบทความทัง้	๔	เรือ่งของเขาตามล�าดบัดงันี้

	 ภาคที่หนึ่ง			Le	Musée	imaginaire

	 ภาคที่สอง			Les	Métamorphoses	d’Apollon

	 ภาคที่สาม			La	Création	artistique

	 ภาคที่สี่						La	Monnaie	de	l’Absolu

๒.	 Saturne	ตีพิมพ์เมื่อ	ค.ศ.	๑๙๕๐	(พ.ศ.	๒๔๙๓)

๓.	 บทน�าของหนังสือเกี่ยวกับศิลปะเล่มต่าง	ๆ	พิมพ์เมื่อ	ค.ศ.	๑๙๕๒	(พ.ศ.	๒๔๙๕)

๔.	 Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale	ซึ่งภาคแรกตีพิมพ์เมื่อ	ค.ศ.	๑๙๕๒	

(พ.ศ.	๒๔๙๕)	ส่วนภาคที่สองและภาคที่สามได้รับการตีพิมพ์เมื่อ	ค.ศ.	๑๙๕๔	(พ.ศ.	๒๔๙๗)

๕.	 La Métamorphose  des dieux ตีพิมพ์ใน	ค.ศ.	๑๙๕๗	(พ.ศ.	๒๕๐๐)

๖.	 La Tête d’Obsidienne	ตีพิมพ์ใน	ค.ศ.	๑๙๗๔	(พ.ศ.	๒๕๑๗)

จะเห็นได้ว่างานที่เขียนเกี่ยวกับศิลปะของอ็องเดร	 มาลโรมีจ�านวนไม่น้อย	 และแต่ละเล่มนั้น

มีความหนาทีเดียว	 เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความสนใจอย่างยิ่งในศิลปะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมหรือ

ประติมากรรม

การวิเคราะห์ “ศิลปะ” ของอ็องเดร มาลโร

ผลงานเขยีนทกุชิน้ของออ็งเดร	มาลโรทีเ่กีย่วกบัศลิปะมลีกัษณะเป็นประวตัศิาสตร์ศลิปะมากกว่า

ทีจ่ะเป็นการวจิารณ์	และในบทบรรยายประวตัศิาสตร์ศลิปะเหล่านี้	ผูเ้ขยีนกไ็ด้แสดงปรชัญาความคดิแนว

มนุษยนิยมของเขาเกี่ยวกับศิลปะและศิลปินไว้ด้วย	ดังต่อไปนี้
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การถือก�าเนิดของศิลปิน

อ็องเดร	 มาลโร	 ได้กล่าวไว้ใน	 La Métamorphose des dieux ว่าความเป็นศิลปินนั้นเริ่ม 
เกดิขึน้	เมือ่เรามองเหน็สิง่ต่าง	ๆ 	ทีอ่ยูใ่นจกัรวาลด้วย	“สายตา”	ทีแ่ตกต่างจากคนทัว่	ๆ 	ไป	หมายความว่า 
เราไม่ได้มองสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่ล้อมรอบตัวว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายในแง่ประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 หรือ
มานุษยวิทยาอีกต่อไป	หากแต่มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายทางศิลปะ	อ็องเดร	มาลโร	กล่าวว่า	คนที่
จะมี	“สายตา”	เช่นนี้ได้ก็มีแต่	“อัจฉริยะ”	หรือ	“ศิลปิน”	เท่านั้น

ใน	La Métamorphose des dieux	อ็องเดร	มาลโร	กล่าวว่า	การค้นพบศิลปะของมนุษย์นั้น 
อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะและทุกสถานการณ์	 ดังเช่นชาวตะวันตกได้ค้นพบศิลปะของชาวแอฟริกัน 
เมื่อเพ่งพินิจพิจารณาผลกล้วยหอมซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองของทวีปแอฟริกา	 แต่การค้นพบศิลปะของ 
ชนชาติหนึ่งนั้นอาจเกิดจากสิ่งอื่น	 ๆ	 ที่ไกลจากสภาพแวดล้อมและคุณลักษณะประจ�าชาตินั้น	 ๆ 
ก็ได้เช่นกัน	ตัวอย่างเช่น	ชาวยุโรปค้นพบศิลปะของพวกนีโกรแอฟริกัน	จากการเพ่งพิศคุณลักษณะพิเศษ 
ที่แฝงอยู่ในรูปประติมากรรมของเซซานและปีกัสโซ	ชาวสเปน	ในท�านองเดียวกัน	ชาวยุโรปได้สังเกตเห็น
คณุลกัษณะของศลิปะจนีในรปูประตมิากรรมครึง่ตวัของโรมนั	หาใช่จากเครือ่งลายครามอนัลอืชือ่ของจนีไม่	
ส�าหรบัออ็งเดร	มาลโร	การค้นพบศลิปะในแง่มมุและสถานการณ์ต่าง	ๆ 	กนัเช่นนี	้เกดิขึน้ได้กเ็พราะมศีลิปิน 
ผู้เป็นอัจฉริยะทั้งหลายนั่นเอง	(Malraux	1957:	20-21)

ออ็งเดร	มาลโรกล่าวไว้ใน	Les Voix du Silence ว่า	ศลิปินมกัจะรูส้กึว่ามอีปุสรรค	ความยากล�าบาก 
ในอันที่จะด�ารงชีวิตให้เข้ากับสังคม	 เพราะเขามีความรู้สึกนึกคิด	 และจินตนาการที่แตกต่างไปจาก 
ผู้คนส่วนใหญ่	 ด้วยเหตุนี้ศิลปินจึงด�ารงชีวิตอยู่ในโลกอันโดดเดี่ยว	 เช่นเดียวกับตัวละครเอกทั้งหลาย 
ในนวนิยายของเขา	 เขาเขียนว่า	 “ความมีอ�านาจของศิลปิน เกิดจากความโดดเดี่ยวของเขานั่นเอง” 
(Malraux	1951:	628)

ในสายตาของนักเขียนผู้นี้	ศิลปินย่อมถือก�าเนิดมาจาก	“ความขัดแย้ง”	อันได้แก่	ความขัดแย้ง 
กบัธรรมชาต	ิและความขดัแย้งกบัรปูแบบเก่า	ๆ 	ของศลิปะ	เขากล่าวว่า	เมือ่ใดทีป่ราศจาก	“ความขดัแย้ง”	
โลกศิลปะก็ย่อมสิ้นสุด	 เพราะศิลปินถือก�าเนิดมาจาก	 “ความขัดแย้ง”	 ดังได้กล่าวมาแล้ว	 ถ้าปราศจาก 
ซึง่	“ความขดัแย้ง”	ศลิปะรปูแบบใหม่	ๆ 	ย่อมไม่เกดิและการวาดภาพศลิปะกจ็ะเป็นเพยีง	“การลอกเลยีน 
แบบเก่า”	 เท่านั้น	 และการลอกเลียนแบบก็ไม่นับว่าเป็น	 “ศิลปะ”	 ด้วยเหตุนี้ศิลปินจึงหมายถึง 
ผู้ที่มี	“อ�านาจสร้างสรรค์”	ดังค�าที่จิตรกรชื่อ	ฟินเซนต์	ฟาน	ก็อก	(Vincent	van	Gogh)	ได้กล่าวไว้

ออ็งเดร	มาลโร	เองกเ็คยเขยีนไว้ใน Les Voix du Silence ว่า “บคุคลผูท้ีไ่ม่เคยไม่พอใจอะไรเลย 
นับตั้งแต่วัยที่เขายังนอนเปลจนโตขึ้น ไม่มีวันที่จะค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ได้”	 (Ibid:	337)	ด้วยเหตุนี้ศิลปินจึง

เป็นผูท้ีส่�าแดงถงึสตปัิญญาอนัปราดเปรือ่งและเป็นผูก้ล้าหาญทีจ่ะแสดงความคดิขดัแย้งกบัโลกและสงัคม



๑๐๑จนิตนา ด�ารงค์เลศิ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
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ขัดแย้งกับโลกเก่า	 ความขัดแย้งนี้ท�าให้โลกศิลปะเป็นโลกซึ่งแสดงถึงอ�านาจการสร้างสรรค์อันไม่มี 

วันจบสิ้น	เป็นอ�านาจซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่	และความเป็นอิสระของมนุษย์ผู้ใช้ปัญญา

ศิลปะ : โลกแห่งอิสรภาพ

อ็องเดร	 มาลโรคิดว่ามนุษยชาตินั้นล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่จีรังยั่งยืน	 มนุษย์ทุกคน

ย่อมมีวันตาย	 มีวันที่ร่างกายจะดับสูญไปจากโลกนี้	 ตัวละครมากหลายในนวนิยายของเขาได้พยายาม 

ที่จะแสวงหาความหมายให้กับชีวิตอันเป็นอนิจจังนี้ด้วยหนทางต่าง	 ๆ	 กัน	 และส�าหรับตัวนักเขียนใน 

ระยะซึง่เลกิรามาจากบทบาททางการเมอืงและสงัคมแล้วนี	้กม็คีวามคดิว่าศลิปินเท่านัน้ทีเ่ป็นผูม้อีสิรภาพ

เต็มที่	 เพราะเขามี	“อ�านาจสร้างสรรค์”	งานตามความรู้สึกนึกคิดของเขาได้	กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือศิลปิน

เป็นผู้มีอิสรภาพสูงสุดก็เพราะเขามีภาษาเฉพาะของพวกเขา	นั่นคือ	“ศิลปะ”

ภาพวาดของศิลปินนั้นต่างกับภาพวาดของเด็ก	 อ็องเดร	 มาลโร	 กล่าวเปรียบเทียบว่าภาพวาด 

ของเด็กนั้นคือการแสดงจินตนาการของเด็กธรรมดา	 ส่วนภาพวาดของศิลปินเป็นการแสดงถึงความ 

ยิ่งใหญ่ของจินตนาการ	 อันได้แก่	 ความเป็นอิสระ	 ศิลปินสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ถึงความคิด 

ความเชื่อ	 และจินตนาการทุกอย่างของเขา	 อ็องเดร	 มาลโรเขียนไว้ว่า	 “ภาษาที่ศิลปินใช้ ไม่ได้ท�าให้

เขาสามารถกล่าวถึงทุกสิ่งในโลกได้ แต่ช่วยให้เขาสามารถกล่าวถึงทุกสิ่งที่เขาต้องการจะกล่าวถึงได้”๑ 

(Ibid:	445)	นี่คืออ�านาจอันยิ่งใหญ่ของผลงานศิลปะ

ออ็งเดร	มาลโร	ไม่คดิว่าศลิปะนัน้สร้างมาโดยไร้เป้าหมาย	เขากล่าวว่าศลิปะมหีน้าทีท่ีต้่องบรรลุ

ถงึเสรภีาพ	ศลิปะต้องสามารถปลดแอกมนษุย์ให้เป็นอสิระจากชะตากรรมทีถ่กูลขิติมาได้	ถ้าประวตัศิาสตร์

เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ก่อให้เกิดจิตส�านึกในชะตากรรมของมนุษยชาติ	 ศิลปะควรจะสามารถท�าได้มากกว่า 

กล่าวคอื	ศลิปะควรมบีทบาทในการปลดปล่อยมนษุยชาตด้ิวย	(Ibid:	621)	เขาเขยีนนยิามค�าว่า	“ศลิปะ”	

ว่าคือ	“การต่อสู้กับชะตากรรม”๒	(Ibid:	637)

ในตอนต้น	 ๆ	 นั้น	 ศิลปะรับใช้ศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ตัวอย่างเช่น	 ศิลปะของโลกตะวันตก 

ซึ่งรับใช้คริสต์ศาสนามาเป็นเวลานานหลายศตวรรษทีเดียว	 อ็องเดร	 มาลโร	 ไม่ได้แสดงความสนใจ 

ต่อศิลปะในคริสต์ศาสนามากนัก	 วิวัฒนาการของศิลปะจากการรับใช้ศาสนามาสู่การรับใช้มวลมนุษย์นั้น

เป็นประเด็นซึ่งเขาสนใจมากกว่า	 งานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะของเขามุ่งติดตามวิวัฒนาการ

จากศิลปะศักดิ์สิทธิ์มาสู่ศิลปะกรีก–โรมัน	 ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ชี้ให้เห็นการยอมจ�านนต่อชะตากรรมของ

มนษุย์ในตอนต้น	และการปลดปล่อยมนษุย์ให้เป็นอสิระต่ออ�านาจลขิติชะตากรรมของพระผูเ้ป็นเจ้าในทีส่ดุ

๑	 “La	langue	que	le	génie	a	conquise	ne	lui	permet	nullement	de	tout	dire	:	elle	permet	de	dire	tout	ce	qu’il	veut.”
๒	 “L’art	est	un	anti-destin.”
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ความคิดเรื่องชะตากรรมของอ็องเดร	 มาลโรนั้นมีก�าเนิดมาจากความเชื่อทางศาสนาคริสต์ที่ว่า	

มนุษย์แต่ละคนเกิดมามีตราบาปดั้งเดิมติดกายมา	(péché	originel)	ตราบาปอันนี้เองที่	อ็องเดร	มาลโร 

เรียกว่า	 “ชะตากรรม”	 ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกไม่พ้น	 พระผู้เป็นเจ้าทรงอ�านาจเด็ดขาดในการลิขิตชะตากรรม 

ของมนุษย์	 ความมีอ�านาจสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวางในงานศิลปะยุคเริ่มแรก

ของชาวตะวันตก	 ไม่ปรากฏว่าศิลปะได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของมนุษย์เลย	 จนกระทั่งต่อมาใน 

ยุคกรีก	 ศิลปะจึงได้เริ่มชี้แสดงความส�าคัญและบทบาทของมนุษย์	 จะเห็นได้ว่าเทพเจ้ากรีกนั้นมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับมนุษย์มาก

ในท�านองเดียวกัน	 ศิลปะกรีก	 ศิลปะโรมัน	 เป็นศิลปะที่มุ่งแสดงถึงภาพของมนุษย์ที่แข็งแกร่ง	

มนุษย์กลายเป็นจุดศูนย์กลางของโลก	 อ็องเดร	 มาลโร	 กล่าวว่า “ศิลปะโรมันไม่ใช่ศิลปะที่รวมเอา 

ศิลปะตั้งแต่ครั้งยุคโรมันไว้ ศิลปะโรมันชี้ให้เห็นว่า รูปแบบที่ไม่เกี่ยวพันกับมนุษย์ทุกรูปแบบ แม้จะมี 

ความงามล�้า ก็ย่อมไร้ซึ่งความหมาย”๓	(Ibid:	226)

ศิลปะ : ค�าสัญญาของความยิ่งใหญ่และความเป็นอมตะ

ในบทน�านวนยิายเรือ่ง	Le Temps du Mépris	ออ็งเดร	มาลโร	ได้กล่าวว่า	ความหมายของค�าว่า 

“ศิลปะ”	 ก็คือ	 ความพยายามที่จะให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของตนเอง	 นั่นคือความสามารถ

ในการสร้างสรรค์งานที่เป็นอมตะและมีเอกภาพ	 นอกจากนี้ผลงานทางศิลปะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม 

หรือประติมากรรมนั้นสามารถสื่อความหมายกับมนุษย์ได้จ�านวนมากกว่าผลงานด้านการเขียน	 นี่เป็น 

ค�าตอบของอ็องเดร	 มาลโรต่อนักข่าวคนหนึ่งที่ยกย่องเขาว่าเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่	 เพราะเป็นศิลปิน 

ผู้หนึ่งเช่นเดียวกับจิตรกรหรือประติมากร

อ็องเดร	 มาลโร	 เขียนยกย่องไว้ใน Les Voix du Silence	 ว่าผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็น 

ถึงชัยชนะของมนุษย์ต่อโลก	เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ห่างไกลจากสภาพการเป็นทาส	เป็นรูปแบบที่แสดงถึง

ความอิ่มเอิบและความสมดุลของมนุษย์

ผลงานชิ้นเอกของศิลปิน	 นอกจากจะได้แพร่หลายไปกว้างไกล	 เนื่องด้วยความเจริญทาง 

ด้านเทคนิคสมัยใหม่แล้วยังอาจจะเป็น	“อมตะ”	ได้อีกด้วย	อ็องเดร	มาลโร	กล่าวว่า	ศิลปะนั้นไม่มีวันตาย	

เพราะว่าศลิปะอาจถอืก�าเนดิขึน้อกีได้เสมอ	ในรปูแบบใหม่ทีถ่กูดดัแปลงไปหรอืไม่กด้็วยรสนยิมของคนนัน้

เปลี่ยนไป	กล่าวคือ	งานศิลปะแบบหนึ่งอาจจะถูกลืมไปชั่วระยะหนึ่ง	แต่ในระยะต่อไปก็อาจจะกลับมาอยู่

ในความนิยมของคนอีกก็ได้	ดังนั้นงานศิลปะจึงเป็น	“อมตะ”	ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้

๓	 	“L’art	roman,	ce	n’	est	pas	l’	ensemble	des	objets	de	I’époque	romane…	il	nous	montre	que	les	formes	étrangères	 
	 à	l’humanisation,	quelle	que	soit	parfois	leur	qualité	admirable,	y	sont	stériles.”
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อ็องเดร	 มาลโร	 กล่าวว่า	 ศิลปะสมัยใหม่มีลักษณะเปิดใจกว้าง	 ยอมรับศิลปะยุคต่าง	 ๆ	 จาก 

แหล่งอารยธรรมที่แตกต่างกัน	 ศิลปะสมัยใหม่ถือว่าผลงานศิลปะนั้นไม่ว่าจะก�าเนิดในสมัยใดและที่ใด 

ย่อมมภีาษาร่วมอนัเดยีวกนั	นัน่คอื	“ความเป็นศลิปะ”	ด้วยเหตนุีเ้มือ่ศลิปินสมยัใหม่มองรปูประตมิากรรม

พระมารดาของพระเยซคูรสิต์	เขาจะมองว่านีค่อืรปูประตมิากรรม	ซึง่เป็นงานชิน้หนึง่เสยีก่อน	แล้วจงึมอง 

ต่อไปว่านีค่อืรปูพระมารดาของพระเยซคูรสิต์	(Ibid:	574)	การมองศลิปะด้วยสายตาใหม่เช่นนีน้ีเ่อง	ทีท่�าให้

งานศิลปะไม่มีวันตาย	เมื่อไม่ให้ความส�าคัญกับการแสดงออกของความเชื่อและศรัทธา	ซึ่งย่อมมีแตกต่าง

กันไป	แต่ให้ความส�าคัญกับความเป็นศิลปะของผลงานมากกว่า	ผลงานของศิลปินรุ่นเก่า	ๆ	จึงยังคงเป็น 

ที่ยอมรับต่อ	ๆ	ไปได้ในหมู่ศิลปินรุ่นหลัง

นอกจากนี	้ความเป็นอมตะของศลิปะอาจเกดิววิฒันาการของรปูแบบและลลีาอกีด้วย	ววิฒันาการ

เช่นนีท้�าให้ศลิปะเฟ่ืองฟแูละรวมตวักนัเป็นกลุม่	เป็นส�านกั	ดงัเช่นศลิปะกรกีและศลิปะบารอ็ก	ศลิปะโรมนั

และศิลปะไบแซนไทน์	 ศิลปะกอธิกและศิลปะสมัยใหม่	 ด้วยเหตุนี้	 ตราบเท่าที่ศิลปินยังไม่สิ้นไปจากโลก	

ศลิปะกย่็อมจะมรีปูแบบทีแ่ตกต่างหลากหลายไม่สิน้สดุเช่นกนั	ศลิปะจงึเปรยีบเสมอืน	“ภาษาทีว่วิฒันาการ

ไม่หยดุยัง้”	เป็นสิง่ทีย่นืยนัถงึความเป็นอมตะของมนษุย์นัน่เอง	ออ็งเดร	มาลโร	อธบิายไว้ใน	Les Voix du 

Silence	ว่า	“ววิฒันาการของรปูแบบศลิปะไม่ใช่เหตบุงัเอญิ หากแต่เป็นกฎเกณฑ์การด�ารงอยูข่องศลิปะ” 

(Ibid:	66-67)	และใน	La Métamorphose des Dieux	เขาก็กล่าวย�้าว่า	งานศิลปะทุกชิ้นแสดงถึงความ

ปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของผู้สร้างที่ต้องการหนีความตาย	 ศิลปะศักดิ์สิทธิ์ในยุคต้น	 ๆ	 จึงมักเป็นเรื่องของ

พระเจ้าและพวกนกับญุเพราะบคุคลเหล่านีท้รงไว้ซึง่ความเป็นอมตะในลกัษณะหนึง่	(Malraux	1957:	27)
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วัฒนธรรมและขนบประเพณีเก่า	ๆ	ก็ชี้ให้เห็นถึงความปรารถนาในความเป็นอมตะนี้ของมนุษย์

เช่นกัน	ในนวนิยายเรื่อง Les Noyers de l’Altenburg	อ็องเดร	มาลโร	เขียนไว้ในตอนหนึ่งว่า	ความคิด 

เรื่องท�ามัมมี่ในอียิปต์โบราณก็เกิดมาจากความปรารถนานี้เช่นกัน	 งานเก็บมัมมี่ของชาวอียิปต์จึงเป็น

งานที่ซับซ้อน	 ต่อมาชาวอียิปต์โบราณตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่ทนทานต่อลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

ของประเทศนั้น	 คือ	 หินบะซอลต์	 จึงเกิดประเพณีสลักหินรูปปั้นคนตายคู่ไปกับการเก็บมัมมี่	 (Malraux	

1948:	137)

อย่างไรก็ตาม	 ศิลปะลักษณะดังกล่าวแสดงถึงความเชื่อของชาวอียิปต์ในภพหน้า	 แต่ต่อมา

ศิลปินแนวมนุษยนิยมมองเห็นว่า	 ภพหน้าไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปแล้ว	 พวกเขาคิดว่าร่างกายของมนุษย์ 

ไม่อาจเป็นอมตะได้	 มนุษย์จะเป็นอมตะได้ก็จากผลงานของเขาเองเท่านั้น	“ผลงานที่สามารถด�ารงอยู่ได้ 

ในความคิด ความนิยม ของชนรุ่นหลัง เมื่อชีวิตของผู้สร้างหาไม่แล้วนั้นก็คือ ‘ผลงานศิลปะ’”	(Malraux 

1957:	 32)	 ด้วยเหตุนี้ผลงานศิลปะจึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชีวิตและความตาย	 ในทัศนะของ 

อ็องเดร	มาลโร	ศิลปะจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตด้วยประการฉะนี้

ผลงานเกี่ยวกับศิลปะของอ็องเดร	 	 มาลโร	 มีความหลากหลายและลึกซึ้ง	 ฌ็อง-อีฟว์	 ตาดีเย 

(Jean-Yves	Tadié)	กล่าวไว้ในค�าน�าหนังสือรวมผลงานเขียนเกี่ยวกับศิลปะของอ็องเดร		มาลโร	เล่ม	๑ 

(Tadié	 2004:	 Préface)	 ว่า	 มาลโร	 ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากทั้ง	 ๕	 ทวีป 

ความรู้จากการอ่าน	และการขบคิดมาเป็นเวลานาน	๔๐	ปี	เพื่อเล่าและวิจารณ์ผลงานศิลปะ	เพื่อสืบสาน

ผลงานเหล่านั้นให้มีชีวิตอยู่ต่อไป	และท�าให้คนรุ่นหลังรักผลงานเหล่านั้น



๑๐๕จนิตนา ด�ารงค์เลศิ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

บรรณานุกรม

จินตนา	 ด�ารงค์เลิศ.	 ๒๕๒๘.	 ชีวิตและงานของอังเดร	 มาลโรซ์.	 กรุงเทพฯ	 :	 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

	 	 ธรรมศาสตร์.

MALRAUX,	André.	1948.	Les Noyers de L’Altenburg.	Paris:	Gallimard.

	 	 	 	 .1950.	Saturne.	Paris:	La	Galerie	de	la	Pléiade,	Nrf.

	 	 	 	 .1951.	Les Voix du Silence.	Paris:	La	Galerie	de	la	Pléiade.

	 	 	 	 .1952	 &	 1954.	 Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale.  

	 	 Paris:	La	Galerie	de	la	Pléiade.

	 	 	 	 .1957.	La Métamorphose des dieux.	Paris:	La	Galerie	de	la	Pléiade.

	 	 	 	 .1974.	La Tête d’Obsidienne.	Paris:	Gallimard.

http://www.fabula.org/actuatités/les-écrits-sur-l-art-de	malraux-en-pleiade_9446.php.	 

	 	 24/3/2555.

RUBY,	Christian.	André	Malraux	:	Ecrivain,	écrivain	d’art,	ministre.	http://www.	espacestemps. 

	 	 net/document	1256.html.	24/3/2555.

ZARADER,	 Jean-Pierre.	Malraux	 auteur	 des	 Écrits sur l’art.	 http://www.espacestemps. 

	 	 net/document	1260.	html.	24/3/2555.



ออ็งเดร มาลโร กบัโลกศลิปะ๑๐๖

The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 2 April-June 2012

Abstract André Malraux and the Arts
 Chintana Damronglerd
 Associate Fellow of  the Academy of Arts,
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  André Malraux was a French writer who lived between 1901-1976. He had 
lived through both World Wars and was part of the movements against Fascism in Spain 
and the decolonization of Indochina. Malraux was interested in the history and works 
of art from all around the world. His works on the arts were published after the second 
World War between 1947-1974. Malraux was of an opinion that artists must be fully 
free in their right of expression without any sanctions from government. Furthermore, 
artists should produce works that emphasized the importance of human and humanity 
which represented humanism. 

  Malraux stated that artists looked at their surroundings with eyes that differed 
from other people. Artists were born out of conflicts which allowed them to create new 
style of art. Thus, the arts represented the grandeur and immortality of a man.

 Keywords: André Malraux, Arts, Humanism 


