อ็องเดร มาลโรซกับนโยบายวัฒนธรรม*
สดชื่น ชัยประสาธน**
นักประพันธที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสที่มีโอกาสดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองนั้นมีไม
มาก นอกจากชาโตบริยองด ซึ่งมาเปน รัฐมนตรีก ระทรวงตางประเทศ ลามารติน ซึ่งไดรับแตงตั้งเปน
รั ฐ มนตรี ต า งประเทศและรั ก ษาการในตํ า แหน ง ประธานาธิ บ ดี ชั่ ว คราว และวิ ค ตอร อู โ ก ซึ่ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร1แลว ก็มีอ็องเดร มาลโรซที่ไดเปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
มาลโรซดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกของประเทศฝรั่งเศส เมื่ออายุได 58 ป
และอยูในตําแหนงนานตอเนื่องกันถึง 10 ป นับแตป ค.ศ. 1959 ถึง 1969 เขาไดมีโอกาสนําแนวคิดดาน
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดเสนอไวในงานประพันธ ทั้งที่เปนบทความ นวนิยาย และความเรียงเกี่ยวกับศิลปะ
ตลอดจนที่เสนอไวในที่ประชุมสมาคมนักเขียนนานาชาติ และที่ใหสัมภาษณในหนังสือพิมพตางๆ มา
พัฒ นาเป น นโยบายวั ฒ นธรรมเพื่ อเปน แนวทางปฎิ บัติ ภ ารกิ จ ของกระทรวงวั ฒ นธรรมที่ตั้ งขึ้ น ใหม
บทความนี้มุงศึกษาถึงนโยบายวัฒนธรรมและการทํางานของมาลโรซในกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่
เพิ่งตั้งขึ้นเปนครั้งแรกวามาลโรซประสบอุปสรรคปญหาอยางไร และไดแกปญหาตลอดจนปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงใหลุลวงไปไดมากนอยเพียงไร
ขณะที่นายพล เดอโกล ไดกลับมาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
1 มิถุนายน ค.ศ. 1958 นั้น อ็องเดร มาลโรซยังไมไดรับการแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
ในทันที กอนหนานี้เขาไดรับการแตงตัง้ ใหเปนรัฐมนตรีลอย (Ministre délégué) ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแก
ประธานาธิบดีดานประชาสัมพันธและรับผิดชอบโครงการที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งรวมทั้งโครงการเผยแพร
วัฒนธรรมและชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสดวย จนกระทั่งถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 1959 มาลโรซจึงไดรับ
แตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (Ministre d’Etat chargé des Affaires Culturelles)2 โดยมี
*

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “อ็องเดร มาลโรซ : นักเขียน นักวิจารณศิลปะและรัฐมนตรี” ซึ่งไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยแพรครั้งแรกในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“100 ปชาตกาลของอ็องเดร มาลโรซ” จัดโดยสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี ณ หอศิลปสถาปตยกรรมพระพรหม
พิจิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544
**
ศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
1
René de Chateaubriand (ค.ศ.1768-1848), Alphonse de Lamartine (ค.ศ.1790-1869) และ Victor Hugo (ค.ศ.1802-1885)
นักประพันธทั้งสามทานนี้มีชีวิตอยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 19
2
มิแชล เดอเบร (Michel Debré) เขียนบันทึกไววา ขณะที่เขาไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีนั้น ประธานาธิบดี
เดอโกล บอกเขาวา “คุณจะไดประโยชนมากถาเอามาลโรซไว โปรดแยกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการวัฒนธรรม
ออกมารวมกันตั้งเปนกระทรวงใหเขา…มาลโรซจะทําใหรัฐบาลของคุณโดดเดนขึ้นมา” อางตาม Philippe Poirrier.
Histoire des politiques culturelles de la France contemporaine. Paris: Bibliest, 1998, p.53
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หนาที่รับผิดชอบบริหารกรมศิลปะและอักษรศาสตรที่โอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานสวน
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมวัฒนธรรมของสํานักงานเยาวชนและการกีฬา ซึ่งขณะนั้นยังขึ้นอยูกับกระทรวงศึกษาฯ
รวมทั้งดูแลรับผิดชอบศูนยภาพยนตรแหงชาติ ซึ่งโอนมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชยดวย
รัฐกฤษฎีกา (le décret) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 1959 (ซึ่งมาลโรซเปนผูยกรางขึ้นเอง) กําหนดภารกิจ
หลักของกระทรวงวัฒนธรรมที่ตั้งขึ้นใหมใหกระทรวงวัฒนธรรมมีหนาที่รับผิดชอบในงานตอไปนี้
1. เผยแพรศิลปกรรมสําคัญของมนุษยชาติ โดยเริ่มจากของชาวฝรั่งเศสกอน เพื่อใหคนฝรั่งเศส
จํานวนมากเทาที่จะมากไดมีโอกาสชื่นชมผลงานเหลานั้น
2. นํามรดกวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสออกไปเผยแพรใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
3. สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคผลงานศิลปะ และใหเกิดแนวคิดที่จะเกื้อหนุนการสรางสรรค
ศิลปะใหเฟองฟูยิ่งขึ้นตอไปดวย3

1. ปญหาในระยะแรก
ภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมนี้ นับไดวาตั้งเปาหมายไวสูงมาก เพราะมาลโรซกลั่นกรองมา
จากความคิดเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมทีส่ ั่งสมและกลั่นกรองมาจากประสบการณชีวิตตั้งแตวัยหนุม ทั้ง
ยังสอดคลองกับอุดมการณข องประธานาธิบดี เดอโกล ในแงที่มุงกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และ
ประสงคที่จะสงเสริมใหประเทศฝรั่งเศสมีบทบาทนําในระดับโลกดวย อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว นั้นทําได ยากยิ่ง เพราะมีปญหาทั้งดานการบริหารการจัด ระบบงานและบุค ลากร
เจาของหนวยงานเดิมโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาฯ ไมพอใจที่ถูกแบงทอนหนวยงานและงบประมาณ จึง
ไมใหความรวมมือเทาที่ควร บุคลากรที่ถูกโอนมาก็มาอยางไมเต็มใจ เพราะตองปรับตัวเขากับงานใหม ทั้ง
ไมแนใจวากระทรวงวัฒนธรรมที่ตั้งใหมนี้จะมั่นคงหรือไม ตําแหนงก็มีนอย ผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารวัฒนธรรมโดยตรงในขณะนั้นก็ยังไมมี นอกจากนั้น นักการเมืองฝายซายก็แสดงความเปน
ศัตรูเพราะไมพอใจที่เดอโกลกลับมามีอํานาจ นักการเมืองฝายขวาก็ไมไวใจมาลโรซ กลาวหาวาเขาเปน
“นักผจญภัยที่เคยเปนคอมมูนิสต” สวนผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั้นแทบไม
เชื่อเอาเลยวานักคิด นักเขียน นักพูดอยางมาลโรซจะบริหารงานในกระทรวงนี้ไดสําเร็จ

3

Journal Officiel, 26 juillet 1959, p.7413
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2. ทางแกปญหา
เพื่อใหเกิดความมั่นคงและตอเนื่องในการทํางาน มาลโรซและทีมงานอันประกอบดวยผูที่มีฝมือ
ดานงานอักษรศาสตรและศิลปะ เชน ปกง (Gaëton Picon) มัวโนต (Pierre Moinot)4 หรือ บิอ าสินี (EmileJean Biasini) ผูบริหารระดับสูงที่เพิ่งกลับมาจากอัฟริกาตามนโยบายเลิกอาณานิคมของเดอโกล ไดรวมกัน
ทําสิ่งที่ไมมีใครคาดคิดมากอน นั่นคือ การเสนอขอบรรจุงานวัฒนธรรมเขาไปในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (IVe Plan : 1961-1965) และฉบับที่ 5 (Ve Plan : 1966-1970) มาลโรซ
ชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎรถึงความจําเปนที่จะตองวางแผนวัฒนธรรมอยางเปนระบบทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 1959 วา “...ตอง(บรรจุเรื่องนี้ไว)ในแผนพัฒนาระดับชาติเทานั้น จึง
จะสามารถวางแผนพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมอยางจริง จังและเปนงานระยะยาวได”5
มาลโรซไดรับอนุมัติใหตั้งคณะทํางาน (Une commission des équipement et du patrimoine
artistique) เพื่อทําหนาที่รางแผนงาน แผนงบประมาณและบุคลากร เพื่อเตรียมบรรจุงานวัฒนธรรมเขาใน
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 คณะทํางานชุด นี้ ซึ่งประกอบดว ยผูเชี่ยวชาญดา น
งบประมาณ ดานบริหาร ดานวัฒนธรรมและนักวิชาการดานสังคมศาสตร ไดรวมกันรางแผนงานวัฒนธรรม
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจนสําเร็จ ทั้งยังเสนอใหกระทรวงวัฒนธรรมตั้ง
หนวยงานศึกษาและวิจัย (Service des Etudes et Recherche หรือ SER)6 เพื่อทําหนาที่รางแผนงาน
4

มัวโนต ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานเทคนิคของรัฐมนตรีมาลโรซระหวางป 1959-1961 ไดเขียนบันทึกไวถึงอุปสรรคในการ
ทํางานในกระทรวงใหมนี้วา “อุปสรรคนากลัวมาก ดูแทบจะไมมีหนทางอะไรเลย… คนที่ทํางานบริหารรอบตัวไมมีความ
เชื่อมั่นในรัฐมนตรีผูนี้ และมีทาทีที่ไมเปนมิตร คนเหลานี้คอยเฝาดูวามาลโรซจะมวนเสื่อไปเมื่อไร…” Pierre Moinot, in
André Malraux ministre : Les Affaires culturelles au temps d’André Malraux 1959-1969. Paris: La Documentation

อยางไรก็ตาม มัวโนตก็แสดงความชื่นชมในความกลาหาญและความสามารถพิเศษของมาลโรซ ผู
ซึ่งเปนเสมือน “หัวหนาหนวยคอมมานโด” และเสมือน “นักมายากล” ที่สามารถใช “เวทมนตรบันดาลทุกสิ่งที่ดูเหมือนจะ
ลมสลายกลับกลายใหเปนความสําเร็จขึ้นมาได” (อางตาม Janine Mossuz-Lavau : Dictionnaire des politiques culturelles.
Paris : CNRS éditions : 2001,p.382)
française, 1996, p.12.

5

“…c’est dans le plan d’équipement national et dans ce plan seulement, que l’on peut concevoir un développement

veritable et durable des affaires culturelles” Philippe Delpuech (ed.), André Malraux. Discours prononcés à l’Assemblée
nationale 1945-1976. Paris : Assemblée nationale, 1996 p.14
6

หนวยงานศึกษาและวิจัยหรือ SER นี้ ตอมาในป 1986 ไดรับการพัฒนาเปนกรมสําคัญอีกกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม
คือ Département des Etudes et de la Prospective หรือ DEP มีหนาที่ศึกษาวิจัยและคาดการณในอนาคต โดยมีออกุสแต็ง
ฌิรารดเปนอธิบดี และ Geneviève Gentil เปนเลขานุการกรม ปจจุบัน DEP รับผิดชอบงาน 6 สาขา คือ การจางงานดาน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม การศึกษาดานศิลปะ แนวทางปฏิบัติและกลุมเปาหมาย การจัดระบบ
พื้นที่ในความรับผิดชอบ และการใหเงินสนับสนุนของรัฐในเรื่องวัฒนธรรม
ผลการศึกษาวิจัยของ SER และ DEP ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรโดยสํานักพิมพ La Documentation française นี้ เก็บ
รวบรวมไวที่ศูนยเอกสารของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่ 2, rue Jean Lantier, Paris Ier.
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วัฒนธรรมสําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ตอไปดวย ออกุสแต็ง ฌิรารด (Augustin Girard) ซึ่งไดรับแตงตั้ง
เปนหัวหนาหนวยงานศึกษาและวิจัย สามารถทํางานตามหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาเชิญนักวิจัยดาน
สังคมศาสตรที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมและการศึกษามวลชนมารวมงาน ตลอดจนจัดสัมมนาเรื่อง “การวิจัย
ทางวิชาการกับการสัมมนาวัฒนธรรม” ที่เมือง Bourges ในป 1964 การสัมมนาครั้งนีม้ ีผลทําใหรัฐ นักวิจัย
และนักจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมและการศึกษามวลชนไดรวมกันพิจารณาศึกษาทุกประเด็นที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมอยางกวางขวาง7 การจัดทําแผนแมบทดานวัฒนธรรมครั้งนี้ ทําใหกระทรวงวัฒนธรรมสามารถ
กําหนดจุดมุงหมาย ยุทธศาสตร แผนงานหลัก วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนแนวทางดําเนินงานได
อยางชัดเจน และมีระบบขั้นตอนเพื่อชว ยใหปฏิบัติตามภารกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวง
วัฒ นธรรมมีห นา ที่ รับ ผิด ชอบดูแ ลงาน 8 สาขา ไดแ ก ทั ศนศิล ป ศิ ลปการแสดง (ละคร) คี ต ศิ ล ป
สถาปตยกรรม พิพิธภัณฑ หนังสือ เอกสารหายากและภาพยนตร โดยมีแนวทางการทํางาน 6 ประการไดแก
1. การสรางสรรค 2. การอนุรักษ-การพิสูจนใหเห็นคุณคา 3. การเผยแพร-การทําใหเกิดความมีชีวิตชีวา
4. การอบรมบุคลากร 5. การวิจัย 6. การบริหาร โดยมุงเนนการสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพื่อให
ประชาชนสวนใหญมีสิทธิและโอกาสเขาถึงงานศิลปะไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมจํากัดเพศและฐานะ และ
มุงเนนการกระจายงานวัฒนธรรมไปสูภูมิภาคเพื่อลดชองวางระหวางเมืองหลวงกับตางจังหวัด
การจัด ทําแผนแมบททําให เกิด การแบง ขอบเขตการทํางานระหวางกระทรวงวัฒ นธรรมและ
กระทรวงศึกษาธิการ กลาวคือ กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบเฉพาะดานการสรางสรรคและการเผยแพร
ศิลปะโดยมุงใหผูดูผูชมเกิดความรักศิลปะ ในขณะที่กระทรวงศึกษาฯมุงทําหนาที่สอนและใหความรูเรื่อง
เกี่ยวกับศิลปะใหแกผูเรียนในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีการตกลงกันวาใหยายงาน
การศึกษามวลชนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งถูกโอนมาอยูกับกระทรวงวัฒนธรรมเปนการชั่วคราวกลับไป
สังกัดสํานักงานเยาวชนและการกีฬาดังเดิม ในการนี้สํานักงานเยาวชนฯไดรับอนุมัติงบประมาณสราง
“บาน วัฒนธรรมเยาวชน” (Maison des Jeunes de la Culture) สําหรับเยาวชนที่มีอายุ 15 ปลงมา โดยเนน
การสร างสรรค ร ะดับ มือสมัค รเลน สว นกระทรวงวัฒ นธรรมได รับ อนุ มัติ งบประมาณสรา ง “บา น
วัฒนธรรม” (Maison de la Culture) สําหรับกลุมบุคคลเปาหมายที่มีอายุ 16 ปขึ้นไป โดยเนนผลงาน
สรางสรรคที่มี คุณภาพสูง ระดับมืออาชีพ
นาสังเกตวาการแบงขอบเขตของงานเชน นี้จ ะมีทั้งขอดีและขอดอย ขอดีก็คือ ทําใหก ระทรวง
วัฒนธรรมมุงสงเสริมการสรางสรรคและการเผยแพรงานศิลปะที่มีคุณภาพสูงไดเต็มที่ สอดคลองกับภารกิจ
หลักของกระทรวงที่รัฐกฤษฎีกากําหนด และสอดคลองกับแนวคิดและนโยบายดานศิลปะและวัฒนธรรม
ของมาลโรซ แตขอดอยก็คือ การแยกกลุมอายุและคุณภาพของงานศิลปะ และการแยกการสอนออกจากการ
สรางสรรคและการเผยแพรงานศิลปะ จะมีสวนสรางปญหาสําคัญซึ่งจะบานปลายกลายเปนปญหาวิกฤต
ในชวงเดือนพฤษภาคม 1968 ซึ่งจะกลาวตอไป
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อยางไรก็ตาม การบรรจุแผนวัฒนธรรมเขาไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติทั้ง 2
ฉบับไดสําเร็จ ก็กอใหเกิดผลดีโดยรวมตอกระทรวงวัฒนธรรมเปนอยางมาก นอกจากจะทําใหกระทรวงมี
อนาคตที่ยั่งยืนมั่นคงแลว ยังทําใหสามารถขยายหนวยงาน จํานวนบุคลากร แผนงาน และกิจ กรรมดาน
วัฒ นธรรมได อย างเปน ระบบและต อเนื่อง แมจ ะไดรั บงบประมาณจริ งน อยกวา ที่ตั้ งไวใ นแผนมาก
(ประมาณ 0.38% ถึง 0.43% ของงบประมาณโดยรวม) แตมาลโรซและทีมงานก็สามารถนํางบมาปรับพลิก
แพลงเพื่อสรางกิจกรรมไดมาก ภายใน 10 ป กระทรวงวัฒนธรรมสามารถขยายหนวยงานจาก 3 กรม ในป
เริ่มตน (ค.ศ. 1959) มาเปน 6 กรมในป 1969 อัน เปน ปสุ ด ทายที่ มาลโรซดํารงตําแหนงรัฐมนตรี (ดู
ภาคผนวก) ทั้งยังสามารถตั้งหนวยงานระดับภูมิภาคในความรับผิดชอบของสํานักปลัดกระทรวงเพิ่มอีก 3
หนวยงาน คือ คณะกรรมการวัฒนธรรมระดับภูมิภาค (1963) คณะที่ปรึกษาดานการสรางสรรคงานศิลปะ
แหงภูมิภาค (1966) และคณะผูอํานวยการดานกิจกรรมทั่วไป (1969) นอกจากนี้ยังเพิ่มจํานวนบุคลากรได
มากขึ้นจนสามารถสรางสรรคกิจกรรมไดมากทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะกลาวถึงอยางละเอียดในขอ 4
อยางไรก็ตาม กอนที่จะกลาวถึงกิจกรรมของกระทรวง จะขอสรุปแนวคิดและนโยบายของมาลโรซเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมกอน เพื่อใหเห็นวาแนวทางปฏิบัตนิ ั้นสอดคลองกับแนวคิดและนโยบายอยางไร

3. แนวคิดและนโยบายของมาลโรซเกี่ยวกับวัฒนธรรม
มาลโรซเห็น วาความกาวหนาทางวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละเทคนิค การสื่อสารใหมๆ ซึ่ ง
ตอบสนองลัทธิบริโภคนิยมและธนนิยม กําลังคุกคามสังคมรวมสมัยในศตวรรษที่ 20 อยางนาวิตก เขาชี้
วาผลผลิตของเทคโนโลยี เชน วิทยุ โทรทัศน แผนเสียง ภาพยนตร ภาพถาย สื่อสารมวลชนและหนังสือ
การตูน กําลังคุก คามวัฒ นธรรมชาวบานและอารยธรรมแหงจิตวิญญาณ มาลโรซเปรียบโทรทัศนและ
ภาพยนตรวาเปน “อุตสาหกรรมผลิตความฝนสําเร็จรูป” (Les machines à rêve) ที่อํานวยความบันเทิงอยาง
มโหฬารเพื่อผลประโยชนดานการธุรกิจและเงิน โดยใชการกระตุนสัญชาตญาณทางเพศและความรุนแรง
ซึ่งเปนเสมือนพลังมืดหรือซาตานยุคใหมทที่ ําใหคนในสังคมสวนใหญ (ซึ่งขาดศรัทธาในศาสนาที่เคยเปน
ที่พึ่งทางใจ) ตองตกเปนทาส ในทัศนะของมาลโรซ สิ่งที่จะเปนเสมือนยาแกพิษหรือพลังที่จะยึดเหนี่ยวใจ
มนุษย ในปจจุบันได คือ วัฒนธรรม
มาลโรซเสนอนิยามของวัฒนธรรมตลอดจนแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไวมาก ทั้งใน
ถอยแถลงตอสภาผูแทนราษฎร และในสุนทรพจนที่แสดงในโอกาสตางๆ จะขอคัดมาเฉพาะที่เดนๆ ดังนี้
“วัฒนธรรมคือ องครวมของความรัก ความคิดและศิลปะทุกสาขาที่สั่งสมกันมานานนับพันๆ ป
ชวยใหมนุษยสามารถปลดปลอยตัวเองจากความเปนทาสได”
“วัฒนธรรมชวยใหเราสามารถตอตาน ‘อุตสาหกรรมผลิตความฝนสําเร็จรูป ’ ที่สรางขึ้นมาเพื่อ
ความบันเทิง แตแทจริงแลวคนสรางตองการเงิน ตองการทําเงินใหไดมากที่สุด จนกระทั่งไมใส
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ใจวาสิ่งที่ตนสรางนั้น ทําใหคนเสพเสื่อมจากความเปนมนุษย กลายเปนสัตวปาเถื่อน ขึ้นอยูกับ
พลังขับทางกาย ถาพูดใหชัดก็คือ รูจักแตจะสืบพันธุแลวก็ตายไป”
“วัฒนธรรมชวยใหคนสามารถถอนรากความวาเหวที่ฝงลึกอยูในตัวตนเสียจนกระทั่งไมสามารถ
จะสื่อสัมพันธกับคนอื่นหรือกับโลกภายนอกได พวกเรา (ผูที่ทํางานดานวัฒนธรรม) มีหนาที่ตอง
ชวยใหคนเหลานี้ดํารงชีวิตอยูดวยความผูกพันเปนหนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย เพราะภราดรภาพนั้น
เปนจินตภาพที่มีพลังทัดเทียมกับความตาย”
“สิ่งที่คนเขาเรียกวาวัฒนธรรมนั้น คือ ความมุงมั่นที่จะแสวงหา รับ สืบทอด และเพิ่มพูน (ทุกสิ่ง
ที่ประมวลเขาเปน) ศักดิ์ศรีของมนุษยชาติ”
“(งานดาน)วัฒนธรรมคือการทําใหคนจํานวนมากที่สุดรูจักงานศิลปะจํานวนมากที่สุด”
“วัฒนธรรม ก็คือคําตอบสําหรับคําถามที่วามนุษยเกิดมาเพื่อทําอะไรในโลกนี”้
“ศิลปวัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยไดทํา นอกเหนือจากที่ไดเกิดมาโดยบังเอิญในจักรวาล”
“วัฒนธรรมรวมถึงทุกสิ่งที่มีอยูเปนอยูในโลก ตลอดจนสิ่งที่ไมคงอยูแลวแตยังเหลือรองรอย..
เปนองครวมของสารพันรูป… ที่มีพลังยิ่งกวาความตาย”
“วัฒนธรรมกลายเปนสิ่งที่สังคมไดใชเปนเครื่องคุมกัน เปนฐานสําหรับการสรางสรรค และถือ
ไดวาเปนศักดิ์ศรีของมนุษยชาติที่สืบทอดจากอดีตมาสูเรา”

จากขอความที่คัดมาขางตน เห็นไดวามาลโรซใหนิยามและความหมายของ “วัฒนธรรม” ไวกวาง
และลึกมาก “วัฒ นธรรม” ในทัศนะของมาลโรซ (ผูซึ่งเปน นักเขียนและนัก วิจารณศิลปะดวย) นั้น มี
ความหมายรวมถึงศิลปะทุกสาขาที่หลอมรวมความรักและความคิดไวดวยกัน และที่สั่งสมกันมานานนับแต
อดีต แมผูสรางจะตายไปแลว แตสิ่งที่ศิลปนสรางไวยังคงอยู วัฒนธรรมใหความหมายแกชีวิต และแสดงถึง
ความยิ่งใหญของมนุษยที่สามารถเอาชนะชะตากรรมและความตายได วัฒนธรรมในทัศนะของมาลโรซเปน
เสมือนเครื่องยึด เหนี่ยวใจคนในสังคมที่ขาดความเชื่อในศาสนา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ วัฒนธรรมมี
บทบาทเทียบเทาหรือแทนที่ศาสนา มาลโรซเชื่อวาวัฒนธรรมเปนที่พึ่งทางใจ ชวยทําใหมนุษยหายวาเหว
ชวยใหเกิดความรักความผูกพันกับผูอื่น และชวยคุมกันไมใหตกเปนทาสของความบันเทิงที่แฝงความชั่ว
ราย นอกจากนี้ เขายังเห็นวาวัฒนธรรมเปนฐานของการสรางสรรคงานรวมสมัยดวย
ทีน่ าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ มาลโรซเนนเรื่องการทําใหคนจํานวนมากเขาถึงศิลปะ และเนน
แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมประชาธิปไตย เขาเสนอวา “(กิจกรรม)วัฒนธรรม คือ การทําใหคนจํานวนมาก
ที่สุดรูจักงานศิลปะจํานวนมากที่สุด” ศิลปวัฒนธรรมตองไมใชเพื่อคนกลุมนอยที่มั่งคั่ง ที่มีสิทธิพิเศษ แต
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ตองเพื่อคนสว นใหญ มาลโรซแถลงนโยบายเกี่ย วกับวัฒ นธรรมประชาธิปไตยนี้ตอ รัฐสภาเมื่อวัน ที่
18 พฤศจิกายน 1959 วา “สิ่งสําคัญ ก็คือ วัฒนธรรมประชาธิปไตย… ซึ่งหมายความวา เราพยายามเผยแพร
สิ่งที่เราพยายามทําในปารีสไปสูบานวัฒนธรรมซึ่งมีอยูใ นทุกภาคของประเทศฝรั่งเศส เพื่อใหคนแตละคน
ที่มีอายุ 16 ปขึ้นไป ไมวาจะมีฐานะยากจนเพียงไร สามารถเขาถึงมรดกวัฒนธรรมประจําชาติและความ
ยิ่งใหญของมนุษยชาติได”8 และไดแถลงไวอีกเมื่อป 1966 วา “รัฐตองมีหนาที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเหมือนกับทีส่ าธารณรัฐที่ 3 ไดออกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา : เด็กทุกคนในประเทศฝรั่งเศส
ตองมีสิทธิ์เขาชมภาพจิต รกรรม ละคร ภาพยนตร เหมือนกับที่มีสิ ทธิไดเรียนหนังสือ " 9 นอกจากนั้ น
มาลโรซยังตองการใหผูสนใจศิลปะแตละคนสามารถสัมผัสหรือพบปะกับงานศิลปะและศิลปนไดโดยตรง
เพราะเห็นวาแคใหความรูนั้นไมพอ ตองทําใหเกิดความรักดวย เขากลาววา
“คนที่มีวั ฒนธรรมนั้ น ไม เพี ยงแตรู จั กว า เชคสเป ย ร วิก ตอร อูโ ก เรมบรัน ดท บาค เป นใคร
เทานั้น ตองรูจักรักคนเหลานี้ดวย ถามีวัฒนธรรม จิตก็ตองสื่อสัมพันธกับงานศิลปะได…”10

เห็นไดวาแนวคิดและนโยบายของมาลโรซเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้น มุงใหสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของกระทรวงวัฒนธรรมที่รัฐฎีกากําหนดไว กลาวคือ ใหรัฐมีหนาที่เผยแพรผลงานสําคัญของมนุษยชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเพื่อใหคนจํานวนมากสามารถเขาถึงได และมี หนาที่สนับสนุนการ
สรางสรรคผลงานรวมสมัยดวย ตอนี้ไป เราจะศึกษาวามาลโรซและทีมงานไดปฏิบัติการหรือดําเนินการ
สรางกิจกรรมวัฒนธรรมไดสอดคลองกับเปาหมายนโยบาย และภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมไดมาก
นอยเพียงไร

4. กิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมภายใตความรับผิดชอบของมาลโรซในชวง 10 ป
(ค.ศ. 1959-1969)
กิจกรรมดานวัฒนธรรมในยุคของมาลโรซที่สําคัญ ไดแก
4.1. บานวัฒนธรรม
มาลโรซแ ละทีมงานใหค วามสําคัญแก “บา นวัฒ นธรรม” เปน อั น ดับแรก เพราะเห็น วาเป น
ศูนยกลางของกิจกรรมวัฒนธรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมได
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“…importe quel enfant de seize ans, si pauvre soit-il, puisse avoir un véritable contact avec son patrimoine national et

avec la gloire de l’esprit de l’humanité”
9

“Faire pour la culture ce que la IIIe République a fait pour l’enseignement : chaque enfant de France a droit aux tableaux,

au théâtre, au cinéma comme à l’alphabet”
10

. “La culture ce n’est pas seulement de connaître Shakespeare, Victor Hugo, Rembrandt ou Bach : c’est d’abord de les

aimer. Il n’y a pas de vraie culture sans communion…”

8

มากที่สุด อันที่จริง ความคิดเรื่องการสรางบานวัฒนธรรมนั้นเปนที่สนใจของมาลโรซมานับตั้งแตป 1935
แลว (เขารวมกับปกงเสนอแนวคิด เรื่องบานวัฒ นธรรมสําหรับศิลปน แนวปฏิวัติแกที่ประชุมนัก เขียน
นานาชาติที่กรุงมอสโค) และตอมาเมื่อมาลโรซไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีกระทรวงขาวสาร (21 ตุลาคม
1945-20 มกราคม 1946) ในชวงที่นายพลเดอโกลดํารงตําแหนงประธานาธิบดีฝรั่งเศสครั้งแรก เขาก็ได
เตรียม โครงการเรื่องบานวัฒนธรรมไวแลว แตยังไมทันไดทําจริงนายพลเดอโกลก็ไดลาออกจากตําแหนง
ประธานาธิบดีเสียกอน
มัวโนต อธิบดีก รมการละครและกิจกรรมวัฒ นธรรม (ระหวางป 1960-61) ไดอธิบายเหตุผลที่
เลือกใชคํ าวา “บา น” วา เปน เพราะเห็ น วา “เป น คํา ที่ค นคุน เคยกัน มากที่สุด ในทุ ก ภาษา เปน คําที่ มี
ความหมาย ลึกซึ้ง บานเปนสถานที่ที่มนุษยอยูอาศัย ใหความรูสึกอุนใจเปนเสมือนเกราะกําบังใหพนจาก
พลังรายที่มาคุกคาม” และใหนิยามคําวา “บานวัฒนธรรม” ไววา “เปนที่ที่คนรุนใหมสามารถรวบรวมหรือ
สรางสรรคสิ่งที่รูสึกวาจําเปนตองมีไวใชขจัดสิ่งชั่วรายที่ครอบงําชะตากรรมของตนเอง”11
บิอาสินี อธิบดีกรมละคร ดนตรีและกิจกรรมวัฒนธรรม ในชวงป 1961-1966 ชี้วา “บานวัฒนธรรม
คือที่ที่ผูคนไดมาพบปะกัน เปนที่ที่ผูมีสารไดพบกับผูตองการรับสาร เปนที่ที่ศิลปนไดมาพบผูชม เปนที่ที่
วัตถุทางวัฒนธรรมตั้งรอใหคนที่ตองการเขาถึงไดมาสัมผัสพบเห็น” และเนนวาเปาหมายของการสรางบาน
วัฒนธรรม ก็คือ “การทําใหอภิสิทธิ์กลายเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถใชไดรวมกัน”12
มาลโรซเองก็ชอบย้ําถึงความจําเปนที่จะตองมีบานวัฒนธรรมอยูบอยครั้ง อาทิเชน ในสุนทรพจนที่
แสดงในพิธีเปดบานวัฒนธรรมที่เมืองอาเมียงส (Amiens) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 1966 เขากลาววา
“เหตุที่ตองสรางบานวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาก็เพราะเปนสิ่งจําเปนที่จะขาดเสียมิไดในโลก เราทุกวันนี้
มวลมนุษ ยมีแตจ ะตกเป นเหยื่อ ของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช ความฝ นของมนุษยเป นวัตถุดิ บ
สถานที่นี้เปนแหลงเดียวที่เราทุกคนจะรวมมือกันตอตานพลังมืดดังกลาว อยางที่เราไดชวยกันทํา
มาจนถึงบัดนี…
้ ”13

มาลโรซมองวาบานวัฒนธรรมมีลักษณะศักดิ์สิทธิ์ มีพลังยึดเหนี่ยวใจคนดุจ “มหาวิหารสมัยใหม”
(nouvelles cathédrales) ดวยเหตุนี้ แนวคิดเรื่องบานวัฒนธรรมและกิจกรรมวัฒนธรรมสําหรับมาลโรซจึง
ไมใชเรื่องสถานที่และกิจกรรมที่เนนความสนุกและความบันเทิงใจเพียงอยางเดียว
นโยบายของมาลโรซและกระทรวงวัฒนธรรมเนน หลัก การที่ใหชุมชนที่สนใจโครงการบาน
วัฒนธรรมไดมีสวนรวมกับรัฐอยางเสมอภาค เขาชี้วาความสําเร็จของบานวัฒนธรรมนอกจากจะขึ้นอยูกับ
ศักยภาพของผูบริหาร วิทยากร ศิลปน เจาหนาที่ ฯลฯ แลวยังขึ้นอยูกับความรวมมือระหวางรัฐกับ เทศบาล
11

Pierre Moinot. “Les maisons de la culture”. Exposé devant la sous-commission “Action culturelle” de la commission de

l’équipement culturel et du patrimoine artistique de IVe Plan, mai 1961
12

13

Emile Biasini “Action culturelle, an I” dans André Malraux Ministre… Op.cit. P.394
André Malraux. “Discours prononcé à l’inauguration de la Maison de la culture d’Anciens,”19 mars 1966.
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และประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญดวย มาลโรซสนับสนุนนโยบายความรวมมือ 2 ฝาย ระหวางรัฐกับ
องคกรทองถิ่น นับตั้งแตการรวมกันออกคาใชจายคากอสรางอาคาร คาใชจายในการบริหารและดําเนิน
กิจกรรมวัฒนธรรมคนละครึ่ง จํานวนกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษากรรมการที่ปรึกษาก็ มาจากรัฐ
และจากสภาทองถิ่นอยางละเทาๆ กัน14
ในสุนทรพจนที่เมืองอาเมียงส มาลโรซไดเนนถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและ
เทศบาลทองถิ่น โดยตั้งเปาหมายวาดวยหลักการนี้ จะสามารถทําให ภูมิภาคมีความเจริญดานวัฒนธรรม
ทัดเทียมกับเมืองหลวง :
“บานวัฒนธรรมแหงนี้ ขึ้นอยูกับท านทั้งหลาย ถาทานตองการ ทานก็สามารถจะทํา ใหมันเป น
สถานที่ที่งามเลิศล้ําที่สุดในประเทศฝรั่งเศสได และถาเปนเชนนั้น ภายในไมถึง 10 ป คําวาบาน
นอกจะไมเปนคําที่นาเกลียดอีกตอไป”15

มาลโรซและทีมงานตั้งเปาไวในแผนแมบทวาจะสรางบานวัฒนธรรมใหได 20 แหง ภายใน 10 ป
แตในทางปฏิบัติ เขาทําไดนอยกวานั้นมาก เพราะไมไดรับงบประมาณตามเปาที่ตั้งไว แมจะไดพยายาม
ชี้แจงต อสภาผูแ ทนราษฎรให เห็ น ความสํ าคั ญและความจํ าเปน ในการอนุมัติ งบประมาณสร างบ า น
วัฒนธรรมครั้งแลวครั้งเลาก็ตาม เชน ในป 1966 เขาแถลงวา
“เราควรจะตองมีบานวัฒนธรรสักแควนละแหง...โดยใชงบประมาณเพียงเทากับคากอสรางทาง
ดวนยาว 25 กิโลเมตรเทานั้น ภายใน10ปเราจะสามารถทําใหประเทศฝรั่งเศสซึ่งในอดีตเคยเปน
ประเทศผู นําด านวัฒนธรรมกลับมามีบทบาทใหม ที่ทํา ใหทั่ว โลกตองจับตาดูอีก ครั้งหนึ่ง เงิ น
จํานวนไมมากนักนี้จะทําใหประเทศฝรั่งเศส กลายเปนผูนําของนานาประเทศในโลกนี้ไดอีกครั้ง
หนึ่ง”16

อยางไรก็ตาม ในยุคของมาลโรซมีบา นวัฒนธรรมที่ดําเนินกิจการไดเพียง 8 แหงเทานั้นคือ
บานวัฒนธรรมแหงเมืองเลออาฟร (Le Havre)
บานวัฒนธรรมแหงเมืองกอง (Caen)

เปดเมื่อป 1961
เปดเมื่อป 1963

14

ตามนโยบายรัฐจะใหความชวยเหลือแกบานวัฒนธรรมในภูมิภาคในรูปของการตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากรดานวัฒนธรรม
(Centre National de formation des animateurs culturelles) และศูนยขาวสารและการเผยแพรวัฒนธรรมแหงชาติ (Centre
National d’information et de diffusion culturelles) เพื่อผลิตผูรูผูชํานาญที่จะไปทําหนาที่ผูอํานวยการ ผูชวยผูบริหาร
วิทยากร เจาหนาที่ประจําบานวัฒนธรรมตางๆ ตลอดจนสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวดานวัฒนธรรมและ
วิธีการจัดกิจกรรม (เพื่อที่จะดึงดูดใจมหาชนใหเขามารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม) ไปใหดวย
15
16

Discours d’Amiens. Op. cit.
Journal Officiel, Débats Assemblée nationale, 28 octobre 1966, p. 3992
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บานวัฒนธรรม TEP (ชานเมืองปารีส)
บานวัฒนธรรมแหงเมืองบูรจส (Bourges)

เปดเมื่อป 1964
เสร็จ ปลายป 1963 (ทําพิธีเปดเมื่อ 18 เม.ย.
1964)
บานวัฒนธรรมแหงเมืองอาเมียงส (Amiens)
เสร็จปลายป 1965 (ทําพิธีเปด 19 มี.ค.
1966)
บานวัฒนธรรมแหงเมืองโตนง-เล-แบ็งส (Thonon-les-Bains) เปดเมื่อป 1966
บานวัฒนธรรมแหงเมืองฟรมินี (Firminy)
เปดเมื่อป 1966
บานวัฒนธรรมแหงเมือง เกรอนอบล (Grenoble) เปดเมื่อป 1968
เนื่องจากไดรับงบประมาณนอย และตองทําการดัดแปลงอาคารที่มีอยูเดิมมาเปนบาน วัฒนธรรม
(มี 3 แหงเทานั้นที่สรางใหม คือที่เมืองอาเมียงส บูรจส และเกรอนอบล)17 ทําใหการบริหารการจัดการ
เกี่ยวกับกิจกรรมวัฒนธรรมไมสมบูรณและคลองตัวเทาที่ควร ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การทํา
ขอตกลงแบงขอบเขตของงานระหวางกระทรวงวัฒ นธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการที่วา มหาวิทยาลัยมี
หนาที่สอนใหความรูเรื่องศิลปะ บานวัฒนธรรมมีหนาที่สอนใหรักศิลปะและเนนการใหผูดูผูชมศิลปะ
สัมผัสพบปะกับงานศิลปะและศิลปนโดยตรงโดยไมตองผานการอธิบาย (ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตามมา
ภายหลัง) ในทัศนะมาลโรซผูมีมุมมองแบบศิลปนที่ชอบศึกษาศิลปะดวยตนเอง เขาเนนความแตกตาง
ระหว างการสอนศิล ปะในมหาวิ ท ยาลัย กับ การทํ าใหผู ค นรัก ศิล ปะสั มผั สกั บศิ ลปะด ว ยวิธี ข องบ า น
วัฒนธรรมไวดังนี้
“มหาวิทยาลัยมีไวสําหรับสอน แตเราในที่นี้มีหนาที่สอนคนใหรูจักรัก ที่วาคนเราจะเขาใจดนตรี
ไดซาบซึ้งเพราะมีคนมาอธิบาย ซิมโฟนีหมายเลข 9 ใหฟงนั้นไมจริงหรอก หรือที่วาใครตอใคร
จะรักกวีนิพนธเพราะมีคนมาอธิบายผลงานของ วิกตอร อูโก ใหฟง ก็ไมจริงอีก คนที่จะรักกวี
นิพนธไดก็ตองเปนอยางเด็กหนุมที่อานไมคอยออกเขียนไมคอยได แตพอไปรักแมสาวเขาสักคน
และวันหนึ่งเกิดไปไดยินกวีนิพนธ (ของวิกตอร อูโก) ทอนที่วา
“Lorsque nous dormirons tous deux dans l’attitude
Que donne aux morts pensifs la forme du tombeau”

เขา ก็เกิดตระหนักรูขึ้นมาทันทีวา ออ กวีเปนอยางนี้นี่เอง ถาพยายามจะอธิบายความรูสึกของ
พอหนุมคนนั้น ถึงจะเปนคําอธิบายที่มีประโยชน แตก็คงทําใหเกิดความเขาใจผิดอยางมหันต คน
ของเรา ณ ที่นี้ มีหนาที่สอนเยาวชนในเมืองนี้ใหรูวามีอะไรบางทีเ่ ป น ศั ก ดิ์ ศ รี ข องมนุ ษ ย และสิ่ ง
เหล า นี ้ เ ป น สิ ่ ง ที ่ ท ุ ก คนสามารถรั ก และชื ่ น ชมได มหาวิ ท ยาลั ย อาจสอนคนให เ ข า ใจ
17

สถาปตยกรรมของบานวัฒนธรรมมักออกแบบใหมีลักษณะอเนกประสงค ประกอบดวยหองขนาดใหญจุ 800-1200 ที่นั่ง
หรือ 600-800 ที่นั่ง หองขนาดรองลงมาจุ 250-400 ที่นั่ง ใชสําหรับการแสดงละคร ดนตรี การฉายภาพยนตร นอกจากนี้ก็มี
บริเวณจัดนิทรรศการศิลปะ หองเสวนา หองสมุด หองฟงเพลง (จากแผนบันทึกเสียง) ดิสโกเธค หองนั่งเลน (มีบริการ
อาหารเครื่องดื่มงายๆ) หองซอมละคร สตูดิโอสําหรับศิลปนทํางาน ฯลฯ

11
ประวัติศาสตร (ศิลปะ) ได แตวาที่จริงแลวสิ่งที่ควรจะมีกอนสิ่งอื่นทั้งหมด ก็คือ ความรัก เพราะ
ถาจะวาไป ไมมีใครสามารถอธิบายใหเขาใจความรักในรูปแบบตางๆ ไดเลย”18

นอกจากนี้ การแบงขอบเขตของงานระหวาง “บานวัฒนธรรม” ของกระทรวงวัฒ นธรรม และ
“บานวัฒนธรรมของเยาวชน” ซึ่งสังกัดกองการศึกษามวลชนของสํานักงานเยาวชนและการกีฬาแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการก็มีสวนทําใหเกิดปญหาใหญตามมาเชนกัน กลาวคือ กลุมนักวัฒนธรรมทองถิ่นฝาย
ซายที่ทํางานดานการศึกษามวลชนในหลายตําบล ซึ่งไมชอบประธานาธิบดีเดอโกลและมาลโรซ ไดรวมตัว
กัน กอตั้งสหภาพศูน ยวัฒ นธรรมระดับตําบลแหงชาติ (Fédération nationale des centres culturels
communaux หรือ FNCC) ขึ้นมาเมื่อป 1960 โดยมีสภาตําบลเขารวมเปนสมาชิก 50 แหงในปแรก และเพิ่ม
จํานวนขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 233 แหง ในป 1968 เปาหมายของสหภาพฯก็คือ ตอตานนโยบายวัฒนธรรมของ
มาลโรซ โดยกลาวหาวาเปนวัฒนธรรมที่เนนงานที่มีคุณคาสูงเพื่อปญญาชนกลุมนอยซึ่งตางจากนโยบาย
ของสหภาพฯที่มุงสรางวัฒนธรรมเพื่อประชาชนสวนใหญ โดยสหภาพฯไดรวมกับสมาคมแหงการศึกษา
มวลชน (Associations d’éducation populaire) เสนอนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นฉบับจริงขึ้นมา การ
ตอตานนโยบายวัฒนธรรมของมาลโรซทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในชวงตนป 1968 และถึงขั้นบานปลาย
ในชวงเดือนพฤษภาคม มีการรวมตัวกับคณะละครทองถิ่นออกแถลงการณตอตาน “ตํานานวัฒ นธรรม
ประชาธิบไตย” ของมาลโรซ และรวมตัวกับนักศึกษาที่บุกเขายึดโรงละครแหงชาติ Odéon ที่ปารีสใน
เดือนพฤษภาคม 1968 เหตุการณนี้มีผลทําใหเสถียรภาพของรัฐบาลเดอโกลสั่นคลอน สงผลใหประชาชน
สวนใหญแสดงประชามติไมรับขอเสนอของเดอโกลเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคและการปฎิรูปวุฒิสภา นาย
พล เดอโกล จึงตองลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดีของฝรั่งเศส (28 เมษายน 1969) และทําให มาลโรซ
ลาออกตามนายพล เดอโกลไปดวยในอีก 2 เดือนตอมา (22 มิถุนายน 1969)19
4.2 การสนับสนุนการสรางสรรคศิลปะรวมสมัย
มาลโรซสนใจผลงานศิลปะทั้งในอดีตและในปจจุบัน แตเนื่องจากเห็นวาที่ผานมากระทรวงศึกษา
ใหความสําคัญแกวิจิตรศิลปแนวอคาเดมิก ซึ่งมุงเลียนแบบศิลปะโบราณของกรีกและโรมันเปนสวนใหญ
เขาจึงพยายามจะปฏิรูปยกเลิกรางวัล Prix de Rome และพยายามหาทางใหบรรดาชางฝมือทํางานสมัยใหม
ดวย อาทิ ออกนโยบายใหโรงงานทอพรม les Gobelins และโรงงานทําเซรามิกสที่ Sèvres ซึ่งเคยแตผลิต
งานแบบประเพณีหรือแบบราชสํานัก ใหรับทําผลงานของศิลปนรวมสมัยดวย (แตพวกชางฝมือที่ทําเครื่อง
เรือนแบบราชสํานักทําการประทวง ไมยอมทําตามนโยบายของเขา) มาลโรซและทีมงานเนนการสนับสนุน
และเผยแพรการสรางสรรคงานศิลปะรวมสมัยที่มีคุณภาพทั้งในเมืองหลวง และในภูมิภาคใหมากที่สุดเทาที่

18
19

André Malraux. Discours prononcé à l’inauguration de la maison de la culture d’Amiens, 19 mars 1966
Philippe Poirrier. Op. cit, pp. 60-64
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จะทําได โดยจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดานการสรางสรรคศิลปะ (Service de la création artistique)
ขึ้นมาในกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางรัฐกั บศิลปะรวมสมัย ทั้งในดานทัศนศิลป
ละคร ภาพยนตร ฯลฯ ทั้งยังไดตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางจัดทําโครงการทีค่ รอบคลุมการสรางสรรคที่
หลากหลายในศตวรรษที่ 20 ดวย
นาสังเกตวา มาลโรซเนนนโยบายที่ใหเสรีภาพแกการสรางสรรคศิลปะมาก จากประสบการณที่เคย
พบเห็นกรณีของโซเวียตรัสเซียที่กําหนดใหศิลปะรับใชอุดมการณทางการเมือง มาลโรซทําตรงกันขาม เขา
ประกาศไวตั้งแตป 1952 วา
“รัฐมีหนาที่รับใชศิลปะ ไมใชควบคุมศิลปะ”
(L’Etat n’est pas fait pour diriger l’art, mais pour le servir)20

ก. ดานทัศนศิลป
ในดานทัศนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมในยุคของมาลโรซจัดใหสํารวจบันทึกรายชื่อศิลปนรวมสมัยที่
มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสทั้งที่เปนชาวฝรั่งเศสและชาวตางชาติ อาทิ Picasso, Miro, Chagall, Braque, Derain,
Masson, Matisse, Le Corbusier, Calder, Arp, Léger, Delaunay, Hartung, Zao Wouki ฯลฯ และริเริ่ม
มอบรางวัล Le Palmarès des grands prix nationaux แกศิลปนเดนๆ อาทิเชน Marx Ernst, Giacometti,
Bazaine (รวมทั้งกวีที่มีชื่อเสียง เชน Saint-John Perse, Pierre Jean Jouve ฯลฯ)
มีการจัดนิทรรศการศิลปะยอนหลังครั้งใหญใหแกศิลปนใหญ เชน ปกั สโซ เลเจร มาติสส และ
ติดตั้งผลงานประติมากรรมขนาดใหญของ Maillol ในสวนสาธารณะตุยเยอรีส นอกจากนั้น ยังเชิญให ชา
กาลและมัสซง มาวาดภาพประดับเพดานของโรงอุปรากรแหงปารีส และของโรงละครแหงชาติ Odéon
ดวย
มาลโรซสนับสนุนใหศิลปนนานาชาติมาแสดงงานในปารีส โดยริเริ่มใหจัดนิทรรศการ Biennale
de Paris ขึ้นเปนครั้งแรกในป 1959 ศิลปนนานาชาติที่สงงานมาแสดงรวมกับศิลปนฝรั่งเศสไดแก Jackson
Pollock, Jasper Johns, Yves Klein, Jean Tinguely ฯลฯ นอกจากนี้เขายังสนับสนุนใหก ลุมศิลปนฝรั่งเศส
ไดไปแสดงงานที่นิวยอรค ดวย
มีการตั้งกรรมการชุดใหมเพื่อทําหนาที่เลือกซื้อผลงานศิลปะรวมสมัยเขาพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม
(Musée de l’Art moderne)

มาลโรซมอบหมายใหสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียง เลอ กอรบูซิเยร (Le Corbusier) ออกแบบ
พิพิธภัณฑแหงศตวรรษที่ 20 (Musée du XXe siècle) โดยกําหนดจะสรางขึ้นที่ยาน La Défense แต
สถาปนิกผูนี้ถึงแกกรรมเสียกอน โครงการสรางพิพิธภัณฑใหมแหงนี้จึงลมไป

20

Interview d’André Malraux. Carrefour, 1952
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เมื่อเลอ กอร บูซิเ ยร และบราค (Georges Braque: จิต รกรผูรว มบุก เบิก ก อตั้ง ศิลปะคิว บิสม )
ถึงแกก รรม มาลโรซใ หจัด พิธีไว อาลัยอย างสมเกี ยรติ และไดแสดงสุน ทรพจนยกย องเกียรติคุณ และ
ความสามารถของศิลปนที่มีความสําคัญทั้งตอประเทศฝรั่งเศสและนานาชาติ21
ในป 1962 มาลโรซดําเนินการใหออกกฎหมายที่กําหนดใหใช 1% ของงบประมาณคากอสราง
อาคารโรงเรีย นและมหาวิทยาลั ยของรั ฐสํา หรั บซื้อ ผลงานศิล ปะร ว มสมัย ตกแตง อาคารที่ส รางใหม
นอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการและกองทุนสําหรับซื้อผลงานศิลปะของทองถิ่นในภูมิภาคดวย
ระหวาง ค.ศ. 1964 มีการออกกฎหมายเพื่อจัดทําระบบประกันสุขภาพและใหสวัสดิการทางสังคม
แกศิลปนที่มีชีวิตอยู และกฎหมายกําหนดใหอาคารที่การเคหะของรัฐจัดสรางเปนที่อยูอาศัย (HLM) จัดชั้น
ลางสุดใหเปนสตูดิโอสําหรับศิลปนทํางานประติมากรรม และชั้นบนสุดเปนสตูดิโอสําหรับทํางานจิตรกรรม
นอกจากนี้มีการออกกฎหมายที่เรียกวา “loi de dations” กําหนดใหทายาทของศิลปนใหญที่ไดรับ
มรดกเปนงานศิลปะหลังจากทีต่ ัวศิลปนถึงแกกรรมไปแลว สามารถนําผลงานศิลปะสวนหนึ่งมามอบใหแก
พิพิธภัณฑของรัฐแทนการเสียภาษีได โดยรัฐจัดพิธีรับมอบอยางสมเกียรติ กฎหมายมาลโรซฉบับนี้มีสวน
ทําใหพิพิธภัณฑของรัฐมีผลงานศิลปะชิ้นสําคัญๆ เพิ่มขึ้นมาก
ในป 1967 กระทรวงวั ฒ นธรรมจั ด สร า งศู น ย ศิ ล ปะร ว มสมั ย (Centre National d’Art
Contemporaine หรือ CNAC) ที่ถนน Berryer ภายในอาคารใชเปนที่จัดนิท รรศการนานาชาติ (Biennale
de Paris) และใชเปนสํานัก งานเพื่อบริหารงานสวัสดิก ารของศิลปน บริเวณสวนดานนอกจัดเปนที่แสดง
งานประติมากรรมกลางแจง นาสังเกตวาผูอํานวยการศูนยศิลปะรวมสมัยแหงนี้ ตอมาภายหลังไดไปเปน
ผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรมจอรจส ปอมปดู (Centre Culturel Georges Pompidou)
ในป 1968 ชวงที่ฝรั่งเศสเตรียมงานกีฬาโอลิมปค มาลโรซและทีมงานไดขอให Calder ศิลปนชาว
สวิสจัดทําประติมากรรมสมัยใหมติดตั้งทีห่ นาบานวัฒนธรรมแหงเมืองเกรอนอบล ผลงานชิ้นนี้สรางความ
ไมพอใจใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น เปน อยางมาก ถึงขั้น ทําการประทวง มาลโรซ ปกปองเสรีภ าพในการ
สรางสรรคของศิลปนดวยการชี้แจงผานทางหนังสือพิมพทองถิ่นวา
“ถาเผื่อเราเลือกศิลปนคนไหนแลว ก็ตองยอมใหเขาใชเสรีภาพในการสรางสรรคใหเต็มที”่
22
(Lorsqu’on aborde l’oeuvre d’artiste ; il faut d’abord respecter sa liberté)

ข. ดานภาพยนตร
นับแตป 1962 มาลโรซดําเนินการใหออกกฎหมายใหทุน สนับสนุนนัก สรางภาพยนตรที่เสนอ
โครงการสรางภาพยนตรที่มคี ุณภาพดานศิลปะและความคิดและไมมีลักษณะที่กระตุนยั่วยุเรื่องทางเพศและ
21
22

สุนทรพจนเหลานี้ตอมารวมพิมพในหนังสือ Oraisons funèbres, Paris : Gallimard, 1971
Presse locale de Grenoble, 18 février 1968.

André Malraux ministre… Op.cit, p. 41
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ความรุน แรง รวมทั้ งเสนอให ลดภาษีภ าพยนตรดว ย อยางไรก็ต ามมาลโรซมัก ถู ก โจมตีจ ากนัก สรา ง
ภาพยนตร นักเขียนและศิลปนหัวกาวหนาวาไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของการสรางสรรคศิลปะแนว
ใหม รวมทั้งภาพยนตรแนวใหมในชวงทศวรรษ 1960 เชน กลุมคลื่นลูกใหม (La Nouvelle Vague)23 และ
ในขณะเดีย วกั น เขาก็ ถู ก โจมตีจ ากสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรวา ใชง บประมาณสนับ สนุ น การสร า ง
ภาพยนตรที่เขาใจยาก ไมสรางความบันเทิงเทาที่ควร ไมทําเงิน และไมมชี ื่อเสียงในระดับนานาชาติ24
ค. ดานการละคร
มาลโรซและทีมงานสนับสนุนการละครอยางเห็นไดชัด โดยเพิ่มเงินชวยเหลือแกคณะละครทั้งใน
ปารีสและในภูมิภาคทั้งที่อยูในสังกัดหนวยงานของรัฐและทั้งที่เปนคณะละครเอกชน สําหรับปารีสรัฐให
เงินสนับสนุน Théâtre national de Paris หรือ TNP ซึ่ง ฌอง วิลาร (Jean Vilar) เปนผูอํานวยการ ตั้ง
Odéon เปนโรงละครแหงชาติ แลวเชิญ ฌอง หลุยส บารโรท (Jean-Louis Barrault) มาเปนผูอํานวยการ ใน
ป 1959 มีก ารแสดงละครของ Claudel เรื่อง “Tête d’Or” โดยมี ฌอง-หลุยส บารโรทเปน ผูกํากับ จิต ร
กรมัสซง ออกแบบฉาก และบูแลซ (Pierre Boulez) ประพันธดนตรี ในวันเปดการแสดงรอบ ปฐมทัศน
มาลโรซเชิญประธานาธิบดีเดอโกลมาเปนประธานในพิธีเปดและรวมชมการแสดง สําหรับละครสว น
ภูมิภาคนั้น มาลโรซใหเงินสนับสนุนทั้งคณะละครถาวรที่มีอยูเดิมและที่เกิดใหมอีก 9 คณะ และสนับสนุน
การตั้งกองทุนสําหรับคณะละครเอกชนเมื่อป 1964 ดวย
อยางไรก็ตาม นาสังเกตวา โครงการของมาลโรซมักถูกคัดคานจากนักการเมืองแนวอนุรักษนิยมใน
สภาผูแทนราษฎรอยูบอยครั้ง โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม 1966 มีการตั้งกระทูซักฟอกมาลโรซวา เหตุใด
กระทรวงวัฒนธรรมจึงใหทุนสนับสนุนละครเรื่อง “Les Paravents” (ฉากกั้น)25 และใหแสดงที่โรงละคร
แหงชาติ ทั้งๆ ที่ละครเรื่องนี้มีลักษณะกาวราว ซ้ํายังโจมตีนโยบายเรื่องการทหารของฝรั่งเศส มาลโรซ ผู
ซึ่งยึดมั่นในเรื่องการใหเสรีภาพแกศิลปนเต็มที่ ไดตอบขอกลาวหาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีใจความ
ตอนหนึ่งวา
“ทานสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย งานที่สรางสรรคอยางเสรีนั้นบางทีก็ไมคอย ‘สะอาด’ เทาไร
นัก แตถึงจะไมคอยสะอาดสักเทาไรก็เถอะ กอนจะโยนมันทิ้งไปก็ควรจะไดเหลียวดูอีกสักครั้ ง
เพราะเราไดมอบหมายใหเขาทําเรื่องนี้ขึ้นมาแลว ทั้งๆ ที่พวกทานไมคอยพอใจ ก็เหมือนกับที่เรา
ชอบโคลง”หมาเนา” ของโบดแลรในชวงทาย ไมใชชวงที่พรรณนาถึงซากเนานั่นแหละ”26

23

ดู Claude Mollard. Le 5e Pouvoir: La Culture et l’Etat de Malraux à Lang. Paris : Armand Colin, 1999, pp. 31-33
24
ดู Philippe Delpuech. Op.cit. pp. 67-68,81
25
ผลงานประพันธของ Jean Genet ผูกํากับละครเรื่องนี้คือ Roger Blin
26

Philippe Delpuech. Op.cit. p 95 : Réponse à divers orateurs critiquant la création des ”Paravents” de Jean Genet au

Théâtre de France.(27 octobre 1966)
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ง. ดานคีตศิลป (ดูตอไปขอ 4.6)
4.3 การออกกฎหมายเพื่อบูรณะและอนุรักษโบราณสถานและสถานที่สําคัญของฝรั่งเศส
มาลโรซไมไดสนับสนุนเฉพาะการสรางสรรคงานศิลปะขึ้นใหมเทานั้น หากแตสนใจเรื่องมรดก
วัฒนธรรมอยางจริงจังและลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่สนองตอบภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมในดาน
การนํามรดกวัฒนธรรมของชาติออกไปเผยแพรใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง มีการออกกฎหมายในชวงป
ค.ศ. 1962-1966 และ 1968-1970 เพือ่ บูรณะอนุรักษโบราณสถานและสถานที่สําคัญของประเทศฝรั่งเศสทั้ง
ที่ถูกระเบิดทําลายระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และที่เกาชํารุดทรุดโทรมใหกลับมามีสงาราศีจนเปน ที่
ภาคภูมิใจของชาวฝรั่งเศส และประทับใจนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สถานที่ที่ไดจัดการทํานุบํารุงเปนการ
ใหญในครั้งนี้ไดแก พิพิธภัณฑลูฟร อนุสรณสถาน Les Invalides พระราชวังแวรซายส พระราชวัง
แว็งแซน ปราสาทชอมบอรด มหาวิหารแหงปารีส มหาวิหารแหงแร็งส และสตราสบูรก ตลอดจนสตูดิโอ
เกาของศิลปนในยานมงตมารตร เชน Le Bateau-Lavoir, La Ruche และ La Cité fleurie ฯลฯ ก็จัดการ
อนุรักษไวดวย นอกจากนั้นยังดําเนินการขัดทําความสะอาดดานหนาของอาคารสถาปตยศิลปสําคัญๆ ให
ขาวสะอาดงดงามดวย ในป 1962 มีการออก “กฎหมายมาลโรซ ” (Loi Malraux) ขยายการอนุรัก ษใ ห
ครอบคลุมถึงอาณาบริเวณโดยรวมที่ลอมรอบโบราณสถาน โดยใหฝายผังเมืองเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติดวย นอกจากนั้นในป ค.ศ. 1968 ก็ไดงบประมาณซอมแซมอาคาร
สถานอื่นๆ ที่สําคัญทั่วประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค แควน เมือง และตําบลอีกประมาณ 100 แหง
4.4 การจัดทําทะเบียนโบราณสถานและแหลงศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ
ในป 1964 มาลโรซ ไดม อบหมายให อ็ องเดร ชาสเตล (André Chastel) ศาสตราจารย ดา น
ประวัติศาสตรศิลปะที่ Collège de France เปนประธานคณะกรรมการจัดทําทะเบียนโบราณสถานและ
แหลงศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศส คณะกรรมการไดเลือกแควนที่มีบุคลากรและเครื่องมือพรอมมากที่สุด
กอน ไดแก แควนอัลซาส และเบรอตาญ โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน งานซึ่งรวมทั้งผูแทนจากฝาย
จดหมายเหตุด ว ย มีก ารคน คว าหาขอ มูล อย างเป น ระบบ ใชห ลัก วิ ชาการและเครื่ องมือ สมั ยใหม ที่ มี
ประสิทธิภาพทําการสํารวจและจดบันทึก และเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น ก็ไดจัดนิทรรศการแสดงผลการสํารวจ
โดยแสดงภาพถายภาพลายเสน และชุดหนังสือที่พิมพรายชื่อแหลงโบราณสถานที่สํารวจไวทั้งหมด

ผูที่สนใจโคลง “หมาเนา” (Une Charogne) ของโบดแลรบทนีโ้ ปรดอาน ชารลส โบดแลร กวีและนักวิจารณ
ศิลปะของสดชื่น ชัยประสาธน (มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนยความรวมมือดานภาษาฝรั่งเศส สํานักทูตวัฒนธรรม สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยรวมกันจัดพิมพ, 2543) หนา 149-150
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มาลโรซมีสวนทําใหนักวิชาการดานโบราณคดีไดรับการยอมรับอยางเปนทางการเปนครั้งแรก โดย
ไดตั้งคาสมนาคุณในฐานะผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งกอนหนานี้นักโบราณคดีมักทํางานดวยใจรักและไมเคย
ไดรับคาตอบแทนใดๆ
4.5 การพัฒนาความรวมมือทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ
มาลโรซไดรับความไววางใจจากประธานาธิบดีเดอโกลเปนอยางมาก27 เขาไดรับมอบหมายใหเปน
ผูแทนของประธานาธิบดีไปติด ตอเจรจาและแสดงสุนทรพจนใ นประเทศตางๆ ทั้งในทวีปอเมริก าใต
อัฟริกา อเมริกา และเอเซีย เพื่อเผยแพรบทบาทและจุดยืนของประเทศฝรั่งเศสตอประชาคมโลก ทุกครั้งที่
ปฏิบัติภารกิจนี้ มาลโรซจะถือโอกาสทําหนาที่รัฐมนตรีก ระทรวงวัฒนธรรมติดตอเจรจาเพื่อหาทางนํา
ผลงานศิลปะชิ้น เอกที่แสดงถึงอารยธรรมที่ยิ่งใหญข องประเทศเหลานั้นมาแสดงที่ประเทศฝรั่งเศสดว ย
เนื่องจากเขาไดรับความไวว างใจเปนอยางมากจากประมุขและผูรับผิด ชอบดานพิพิธภัณฑของประเทศ
เหลานั้น นิทรรศการศิลปะที่มาลโรซนํามาจัดขึ้นที่ปารีสจึงยิ่งใหญมโหฬาร ประกอบดวยผลงานศิลปะชิ้น
เยี่ยมอยางที่ไมเคยมีใครนํามาแสดง ประชาชนผูรักศิลปะและนักวิชาการดานศิลปะ นักหนังสือพิมพ ทั้งชาว
ฝรั่งเศส และชาวยุโรปจึงพากันมาชมนิทรรศการอยางลนหลาม
นิทรรศการระดับโลกที่ยิ่งใหญมโหฬาร (les grandes expositions mondiales) ที่มาลโรซจัดแสดง
ที่ปารีสในชวงที่เปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ไดแก
1960 Trésors d’art de l’Inde ศิลปะอินเดียชวงศตวรรษที่ 3 กอนคริสตศักราช จนถึงศตวรรษที่ 14
1961 7000 ans d’art iranien ศิลปะเปอรเซียชวง 7 พันปจากยุคกอนประวัติศาสตรถึงปจจุบัน
1962 De Gyokudo à Tessai จิตรกรรมญี่ปุนคริสตศตวรรษที่ 18 ถึง 19
1963 Chefs d’oeuvres de l’art mexicain ผลงานศิลปะชิ้นเอกของเม็กซิโก ยุคกอนคลาสสิก,
ศิลปะสเปนและโบราณคดี, ศิลปะพื้นบาน และศิลปะรวมสมัย
1967 Le Trésor de Toutank-Amon ศิลปะอียิปต : ผลงานชิ้นเอกจากหลุมฝงศพของฟาโรห
1967 L’art russe des Scythes à nos jours ศิลปะรัสเซียจากยุคชาวไซธจนถึงปจจุบัน
นิทรรศการศิลปะระดับโลกเหลานี้ มีลักษณะเดนโดยรวม ซึ่งสรุปไดพอสังเขปดังนี้ คือ
1) ผลงานศิลปะที่นํามาจัดแสดงเปนผลงานชิ้นเอกที่คัดสรรมาเปนพิเศษ ซึ่งเจาของไมเคยอนุญาต
ใหใครนําออกนอกประเทศมากอน แตเพราะมาลโรซและทีมงาน (รวมทั้งนักวิจัย นักวิชาการดานโบราณคดี
และผูเชี่ยวชาญฝรั่งเศสที่ทําการศึกษาคนควาอยูในประเทศนั้นๆ) ชวยกันติดตอเจรจา จึงทําใหไดผลงานชิ้น
เยี่ยมๆ มาแสดงที่ปารีสเปน อัน มาก นอกจากนี้ก ระทรวงวัฒ นธรรมยังไดรับความรว มมือจากสมาคม
27

ในหนังสือเรื่อง Mémoire d’espoir, tome 1 p.285 เดอโกล ยกยองมาลโรซวาเปน “มิตรอัจฉริยะ”(ami génial) ผู
กอปรดวย “ญาณพินิจอันกระจางและเฉียบไว” สามารถชวยขจัดปญหาที่คลุมเครือไดเสมอ
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กิจกรรมดานศิลปะแหงฝรั่งเศส (L’Association Française d’Action Artistique หรือ AFAA) ซึ่งสังกัด
กระทรวงตางประเทศในดานการใหยืมเงิน ทุนสําหรับเปน คาใชจายในการเตรียมงานเพื่อการจัด งาน
นิทรรศการ จนทําใหนิทรรศการมีความยิ่งใหญมโหฬารเต็มที่
2) นิทรรศการนานาชาติที่จัดขึ้นที่มหานครปารีสทั้ง 7 ครั้งนี้ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจาก
ทุกฝาย นับตั้งแตประมุขของประเทศ (เชน ประธานาธิบดีเนหรู แหงอินเดีย พระเจาชาหแหงอิหราน ซึ่งมา
เปนประธานในพิธีเปดรวมกับประธานาธิบดีเดอโกล) ไปจนถึงนักวิชาการ นักหนังสือพิมพประชาชนชาว
ฝรั่งเศสทั้งในปารีสและภูมิภาค ตลอดจนชาวตางชาติ มีผลทําใหผูเขาชมในนิทรรศการแตละครั้งมีมากกวา
1 ลานคน ซึ่งทําลายสถิติที่เคยมีมา ทําใหมีรายไดจากการเก็บคาเขาชมสูงมาก และไดรับการกลาวขวัญถึง
จากนักวิจารณและนักหนังสือพิมพอยางทวมทน
เนื่องจากมาลโรซประทับใจที่ทางการอียิปตไววางใจใหผลงานชิ้นเอกจากหลุมฝงศพฟาโรหมา
แสดงเปนกรณีพิเศษ และเขาก็เคยแสดงสุนทรพจนที่ UNESCO เมื่อป 1960 รณรงคใหนานาชาติชวยกัน
รักษาโบราณสถานแหง Nubie ซึ่งถือเปนมรดกโลกที่สําคัญ ทางการฝรั่งเศสจึงไดมอบรายไดคาเขาชม
นิทรรศการศิลปะอียิปตเขากองทุนพิทักษโบราณสถาน Abou Simbel ซึ่งไดรับผลกระทบจากการสราง
เขื่อนอัสวานเปนกรณีพิเศษเชนกัน
3) เห็นไดชัดวาการจัดนิทรรศการนานาชาติทีปารีส เปนการตอบสนองภารกิจหลักของกระทรวง
วัฒนธรรมในการเผยแพรผลงานสําคัญของมนุษยชาติเพื่อใหชาวฝรั่งเศสจํานวนมากที่สุดรวมทั้งชาวโลกก็
ไดมีโอกาสชื่นชม “อัจ ฉริยภาพอันลึก ล้ําของชนชาติตางๆ” นอกจากนั้น ยังทําใหมหานครปารีสไดรับ
ยกยองวาเปนเมืองหลวงของประเทศที่มีบทบาทสูงในดานศิลปวัฒ นธรรมซึ่งก็นับไดวาสอดคลองกับ
นโยบายของประธานาธิบดีเดอโกล ที่มุงหวังใหประเทศฝรั่งเศสกลับมามีบทบาทสําคัญในระดับนานาชาติ
อีกครั้งหนึ่ง
นิทรรศการศิลปะฝรั่งเศสในตางประเทศ
มาลโรซใหค วามสําคัญตอการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติดวย เขาสงผลงานศิลปะของ
ฝรั่งเศสไปแสดงในตางประเทศหลายครั้ง ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะกรณีการสงผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมที่ชาว
ฝรั่งเศสหวงแหนมาก 2 ชิ้น คือ ภาพจิตรกรรมโมนาลิซา (La Joconde) และรูปประติมากรรมวีนัสแหง
ไมโล (Venus de Milo) ไปแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุน ในป 1962 และ 1964
เมือ่ มาลโรซตอบตกลงแกสหรัฐอเมริกา และตอมาแกประเทศญี่ปุนที่ขอยืมภาพโมนาลิซา และรูป
วีนัสแหงไมโลไปแสดงนั้น ภัณฑารักษและผูเชี่ยวชาญที่พิพิธภัณฑลูฟรพยายามคัดคานอยางสุดกําลัง ดวย
เกรงวาจะเกิดการกระทบกระเทือนเสียหายและเกรงวาจะมีปญหาเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้สมาชิก
สภาผู แ ทนราษฎรก็ตั้ ง กระทู คั ด ค าน แต มาลโรซก็ ไ มย อมเปลี่ ยนใจ เขาพยายามชี้ แจงให สภาฯเห็ น
ความสําคัญในการสงงานศิลปะชิ้น เอกไปแสดงยังตางประเทศ ในสุน ทรพจนที่แถลงตอสภาฯ เมื่อ 7
พฤศจิกายน 1964 มาลโรซกลาววา
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“อาจเปนการนาโมโหที่สงประติมากรรมวีนัสแหงไมโลไปโตเกียว แตถาเราคิดวาการที่นักกีฬา
ของเราไดเหรียญทองจากกีฬาโอลิมปคเปนการนํา ชื่อเสียงใหแกประเทศ การสงผลงานศิลปะ
ชิ้นเอกนี้ไปญี่ปุนเปนเวลา 4 เดือน ก็นาจะถือวาเราไดเหรียญเพชรทีเดียว เพราะจะมีคนญี่ปุนถึง 4
ลานคนมาชมธงประเทศฝรั่งเศสที่ตั้งไวหลังประติมากรรมชิ้นนี”้ 28

การจัดแสดงภาพจิตรกรรมโมนาลิซาอันเลื่องชื่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ พิพิธภัณฑ National
Gallery ที่วอชิงตัน และพิพิธภัณฑ Metropolitan ที่นิวยอรค ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 1963 และการจัด
แสดงภาพประติมากรรมวีนัสแหงไมโล ที่ประเทศญี่ปุน ณ พิพิธภัณฑใ นโตเกียวและเกียวโต ระหวาง
เมษายนถึงกรกฎาคม 1964 ซึ่งมาลโรซเดินทางไปรวมในพิธีเปดพรอมกับประมุขของทั้งสองประเทศนั้น
นอกจากจะเปนการกระชับสัมพันธไมตรีระหวางฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนแลวยังเห็นไดวา งาน
ศิลปะชิ้นสําคัญจากฝรั่งเศสนั้น ไดรับความสนใจจากมหาชนนานาชาติ เปน อยางมาก จํานวนผูเขาชม
นิทรรศการที่อเมริกาสูงถึง 1 ลาน 7 แสนคน และที่ญี่ปุนประมาณ 1 ลาน 8 แสนคน ทําใหชื่อเสียงของ
ประเทศฝรั่งเศสขจรขจายเปนที่กลาวขวัญถึงดวยความชื่นชมวาเปนประเทศฝรั่งเศสใจกวางเรื่องศิลปะและ
เป น ประเทศผู นํา ดา นศิล ปวั ฒ นธรรม นั บได วา เป น ความสํ าเร็จ อยา งสู ง ของมาลโรซ แ ละกระทรวง
วัฒนธรรม
กลาวโดยสรุป กิจ กรรมการจั ด นิทรรศการแสดงอารยธรรมในอดีต ที่ยิ่งใหญ ข องตางชาติใ น
ประเทศฝรั่งเศส และการสงผลงานศิลปะชิ้นเอกของฝรั่งเศสไปแสดงในตางประเทศนั้น เปนการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรม ตามแนวคิดและนโยบายวัฒนธรรมของมาลโรซ ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายของประธานาธิบดีเดอโกล ที่มุงฟนฟูประเทศฝรั่งเศสใหกลับมีบทบาทเปนผูนําในระดับโลกอีก
ครั้งหนึ่งดวย
4.6 การสรางนโยบายดานคีตศิลป29
นาสังเกตวามาลโรซและทีมงานทุมเทเวลาและความสนใจใหแกเรื่องบานวัฒนธรรมและกิจกรรม
วัฒนธรรมในดานทัศนศิลป ละคร การบูรณะอนุรักษโบราณสถาน ฯลฯ มากจนไมมีเวลาเอาใจใสเรื่อง
คีตศิลปมากนัก จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณดานนี้อยางชัดเจน ในชวงทศวรรษ 1960 ซึ่งมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ผูคนหันไปฟงแผนเสียง วิทยุ และดูโทรทัศนกันมาก ทําใหวงดนตรี Orchestra ตองคอยๆ ปด
ตัวไปทีละวงๆ ในชวงป 1962-1963 ขณะที่ประเทศเยอรมนีมีออรเคสตราถึง 88 วง ฝรั่งเศส มีเพียงวงดนตรี
กรมประชาสัมพั น ธ (ORTF) วงของโรงอุป รากรแหงปารีส และวงออร เคสตราแห งสตราสบูร กใ น
ตางจังหวัดอีก 1 วงเทานั้นที่มีงานแสดงตลอดป วงอื่นนอกนั้นก็มีแตงานเปนชวงๆ และระหวางที่ไมมีงาน
นักดนตรีก็ตองหาเลี้ยงชีพดวยการขับรถแท็กซี่บาง รับซักรีดเสื้อผาบาง ในที่สุดนักดนตรีที่ตกงานก็พากัน
28
29
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ประทวง เขียนภาพเปนรูปเทวดาปกหักมีเลือดไหลหยดลงมา ใตภาพมีลายเซ็นของผูรองเรียนนับพันๆ ชื่อ
ลองดอฟสกี (Marcel Landowski) ซึ่งเพิง่ ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาฝายคีตศิลปในขณะนั้น จึงเสนอปญหานี้
ใหอธิบดีบิอาสินีพิจารณา บิอาสินีจึงการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น มาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องนโยบาย
คีตศิลปอยางจริงจัง ในป ค.ศ.1966
คณะกรรมการวางแผนคีต ศิลปแหงชาติ ซึ่งมีแบรนารด (Antoine Bernard) เปน ประธานและ
ลองดอฟสกีเปนหนึ่งในคณะกรรมการ ไดรวมกันรางแผนพัฒนาคีตศิลปในฝรั่งเศสขึ้น โดยมุงเสริมสราง
คุณภาพของนักดนตรีและวงดนตรี ทั้งในปารีสและภูมิภาค ตลอดจนเนนการเผยแพรใหกวางขวางทั่วถึงใน
ทุกภาค มีการเสนอตั้ง Conservatoire ที่มีคุณภาพในทุกภาค ใหแตละภาคตั้งผูแทนที่มีอํานาจเต็มในดาน
การคีตศิลป โดยสามารถตั้งผูแทนแควนได มีการตั้งผูประสานงานระหวางผูแทนภาค ผูแทนแควน กับผูมี
อํานาจตัดสินใจในทองถิ่น ทําใหสามารถดําเนินงานไดโดยไมตองรอการตัดสินใจของรัฐมนตรีกระทรวง
วัฒนธรรม
เมื่อไดรับงบประมาณ ลองดอฟสกีซึ่งไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการดานดนตรีในป 196630 ไดตั้งวง
Orchestre de Paris ซึ่งประกอบดวยนักดนตรีฝมือเยี่ยม เพราะไดเชิญ Charles Munch มาเปนวาทยกร เมื่อ
วงออกแสดงครั้งแรกในป 1967 ที่ปารีส ณ salle Pleyel ปรากฎวาไดรับความสําเร็จอยางสูง และตอมาเมื่อ
ไดรับเชิญไปแสดงที่นิวยอรคก็ไดรับคําชมจาก Karajan วาทยกรชื่อดังชาวเยอรมันซึ่งไดไปรวมฟงในคืน
นั้นดวย
นอกจากนั้น มีการตั้งวงออเคสตราระดับชาติและระดับภาคขึ้นอีก รวม 20 วง ซึ่งมีฝมือขนาดนําไป
แสดงแขงกับวงนานาชาติได
ในสวนที่เกี่ยวกับอุปรากร เรซง (Francis Raison) ซึ่งเปนอธิบดีกรมละคร ดนตรี อุปรากรและบาน
วัฒนธรรม (แทนบิอาสินีที่เพิ่งลาออกไป) ไดเสนอแตงตั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง 3 คน คือ วิลาร (Vilar) เบจารท
(Béjart) และบูแลซ (Boulez) มาเปนผูอํานวยการรวมของโรงอุปรากรแหงปารีส แตพอเกิดเหตุการณเดือน
พฤษภาคม 1968 ทั้ง 3 คนก็ลาออก เรซงจึงแตงตั้งใหลองดอฟสกีทําหนาที่รับผิด ชอบทั้งเรื่องดนตรี
30

มาลโรซไดตัดสินใจเลือกลองดอฟสกีเปนผูอํานวยการดานดนตรีตามคําเสนอแนะของคณะกรรมการวางแผนดนตรี
แหงชาติ มีผลทําใหบิอาสินี (อธิบดีกรมละคร ดนตรี อุปรากร และบานวัฒนธรรม) และปกง (อธิบดีกรมอักษรศาสตรและ
ศิลปะ) ซึ่งเสนอชื่อบูแลชตัดสินใจลาออกทั้งคูทั้งๆที่ไดรวมงานกับมาลโรซอยางแข็งขันมาเปนเวลานาน กรณีลองดอฟสกี
และบูแลซ (L’Affaire Landowski-Boulez) เปนขาวฮือฮาในหนาหนังสือพิมพอยูพักใหญ เรื่องนี้มาลโรซถูกโจมตีจากฝาย
ซายมาก อยางไรก็ตามในการสัมมนาวาดวยผลงานชวง 10 ปของกระทรวงวัฒนธรรมในยุคที่มาลโรซเปนรัฐมนตรี ซึ่ง
DEP จัดขึ้นเมื่อป 1989 ริโกด (Jacques Rigaud) อดีตผูอํานวยการสํานักเลขานุการของรัฐมนตรีจอรจส ดูอาเมล (Georges
Duhamel) ซึ่งตอมาเปนประธานสมาคมศูนยวัฒนธรรมและเปนผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลายเลม ไดตั้งขอสังเกต
วา ลองดอฟสกีเหมาะสมที่จะไดรับเลือกเปนผูอํานวยการดานดนตรีเพราะมีความสามารถดานการบริหารโดยใชนโยบาย
ที่มีลักษณะยืดหยุนหลากหลาย ไมมุงใหมีแนวโนมใดเพียงแนวเดียว สวนบูแลซเมื่อไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการ IRCAM
แหงศูนยปอมปดูก็ดําเนินนโยบายดนตรีอีกแบบหนึ่ง ซึ่งชวยใหวงดนตรีของฝรั่งเศสสมบูรณมากขึ้น Jacques Rigaud.
Débats dans André Malraux ministre…Op. cit. p. 122
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อุปรากร และนาฎศิลป ซึ่งตอมาในป 1969 ลองดอฟสกีก็เสนอแผนแมบท 10 ป เพื่อจัดโครงสรางทางดนตรี
ในประเทศฝรั่งเศสใหม แตกวาแผนแมบทสําคัญนี้จะไดรับอนุมัติใหดําเนินการไดก็ตองรอถึงป ค.ศ.1971
อันเปนยุคที่ดูอาเมล (Georges Duhamel) เปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
สรุป : ความสําเร็จและความลมเหลวของอ็องเดร มาลโรซ
เมื่อพิจารณาบทบาทและผลงานโดยรวมของอ็องเดร มาลโรซ ในชวง 10 ปที่เขาดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกของประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1959-1969) เห็นไดวามาลโรซมีความเดน
ในแงที่เปนนักคิดผูม ีทัศนะที่ลุมลึกกวางไกล มีลีลาโวหารคมคายสมเปนนักประพันธมากกวาจะเปนนัก
บริหารหรือนักการเมือง ทั้งนี้อาจเปนเพราะมาลโรซชอบทํางานที่มีลักษณะบุกเบิกริเริม่ มากกวางานธุรการ
ดานเอกสารหรืองานจําเจ และก็ไมไดตองการเปนนักการเมืองอาชีพดวย ที่ยอมรับเปนรัฐมนตรีก็เพราะ
ศรัทธาในตัวประธานาธิบดีเดอโกล ผูเปนทั้งนักคิดและนักปฎิบัตทิ มี่ ุงมั่นจะทําใหประเทศฝรั่งเศสกลับฟน
คืนสภาพเปนประเทศผูนําระดับโลกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากบอบช้ําเพราะสงครามโลกครั้งที่ 2 เห็นไดวา
นโยบายของมาลโรซทเี่ นนการสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพื่อใหประชาชนจํานวนมากทั้งในเมืองหลวง
และตางจังหวัดไดมีโอกาสเขาถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมอยางเสมอภาค และมุงหวังใหประเทศฝรั่งเศส
เปนผูนําดานวัฒนธรรมระดับนานาชาตินั้นสอดคลองกับอุดมการณของเดอโกล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
แนวคิดที่มาลโรซไดเสนอไวในงานเขียนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมกอนหนานี้ที่วา ศิลปะและวัฒนธรรมให
ความหมายแกชีวิต และแสดงถึ งความยิ่งใหญข องมนุษ ย ผูสรา งซึ่งแมวาตั ว จะตายไปแลว แต ผลงาน
สรางสรรคกย็ ังคงอยูแ ละสามารถสื่อสารกับคนรุนหลังได ทั้งยังเปนพื้นฐานใหสรางศิลปกรรมสมัยใหมอีก
ดวย กระทรวงวัฒนธรรมของมาลโรซจึงมุงปฏิบัติภารกิจในอันที่จะสนับสนุนทั้งศิลปกรรมสําคัญทั้งใน
อดีต และทั้งการสรางสรรคใ นปจ จุบัน สนับสนุน การเขาถึง ทั้งมรดกวัฒ นธรรมของฝรั่งเศสและของ
มนุษยชาติ นอกจากนั้นมาลโรซยังมุงใหคนสวนมากรักวัฒนธรรม ตองการใหวัฒนธรรมหลอหลอมคนใน
สังคมเขาดวยกัน เพื่อชวยตอตานอิทธิพลชั่วรายอันเกิดจาก “อุตสาหกรรมผลิตความฝน สําเร็จรูป” เชน
ภาพยนตรและโทรทัศนใหได
กิจกรรมวัฒนธรรมในชวง 10 ปที่มาลโรซดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเห็นได
วาเปนไปตามนโยบายดังกลาว นับตั้งแตการกอตั้งบานวัฒนธรรม การสนับสนุนศิลปะรวมสมัย การออก
กฎหมายบูรณะอนุรักษโบราณสถาน การจัด ทําทะเบียนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปะ ไป
จนถึงการสนับสนุนความรว มมือดานวัฒ นธรรมระดับนานาชาติ เชน การจัด นิทรรศการนานาชาติใ น
ฝรั่งเศสและการสงงานศิลปะชิ้นสําคัญของฝรั่งเศสไปแสดงในตางประเทศ ฯลฯ ซึ่งทําใหชื่อเสียงของ
ประเทศ ฝรั่งเศสโดงดังเปนที่สนใจของประเทศตางๆ
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แมจะมีผูเห็นวามาลโรซประสบความลมเหลวอยูบาง เชน โคลด มอลลารด31ชี้วามาลโรซมีแนวคิด
เพอฝนไมติดดิน หรือ ฌอง ลากูตูร32 กับจากส ริโกด33 ตั้งขอสังเกตวามาลโรซมีจุดออนดานการบริหาร ไม
พยายามหาทางที่จะทําใหไดงบประมาณดานวัฒนธรรมตามที่ตั้งเปาไว ทั้งพลาดโอกาสสําคัญที่ไมรวบเอา
เรื่องการศึกษามวลชนและโสตทัศนูปกรณสําคัญของยุคสมัยคือโทรทัศนมาไวในกระทรวงวัฒนธรรม แต
อยางไรก็ตาม ทั้งสองก็ยอมรับวามาลโรซประสบความสําเร็จในแงที่มีแรงบันดาลใจสูงและไดทํานวัตกรรม
ทางวัฒนธรรมที่แปลกใหม ไวมาก สว นชารลส-หลุยส ฟูลงนั้น ชื่นชมมาลโรซใ นแงที่เปน รัฐมนตรีที่มี
บทบาทสูงทั้งในดานการเผยแพรวัฒนธรรมฝรั่งเศสตอชาวโลก และดานการแนะนําใหชาวฝรั่งเศสไดรูจัก
วัฒนธรรมของเพื่อนรวมโลก34 นอกจากนี้ ออกุสแต็ง ฌิรารด ประธานคณะกรรมการบันทึกประวัติศาสตร
ของกระทรวงวัฒนธรรม ยังไดเขียนแสดงความเห็นไวในวาระครบรอบ 40 ปของกระทรวงฯวา มาลโรซมี
วิสัยทัศนที่กวางไกล จึงสามารถประสบความสําเร็จในการบุกเบิกกอตั้งนโยบายวัฒนธรรมทีใ่ ชเปนพื้นฐาน
สําหรับพัฒนาตอไปได และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสคนตอๆ มา (15-16 คน) ก็ไดใชเปน
หลักสําหรับสืบสานพัฒนางานดานวัฒนธรรมมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้นก็ยังมีหลายประเทศที่ยอมรับ
เอานโยบายของมาลโรซมาเปนแนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมของประเทศตนดวย35
การศึกษาบทบาทและผลงานของอ็องเดร มาลโรซ ใ นช ว งที่ ดํา รงตํ า แหน งรั ฐ มนตรีก ระทรวง
วัฒนธรรมคนแรกของประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1959-1969) ทําใหเกิดความมั่นใจวาวัฒนธรรมมีความหมาย
ทั้งกวางและลึก แสดงถึง “ศักดิ์ศรีของมนุษยชาติที่สั่งสมสืบทอดจากอดีตมาสูเรา” และชวยใหตระหนักถึง
ความสําคัญของนโยบายวัฒนธรรมที่มุงเนนใหประชาชนจํานวนมาก สามารถเขาถึงงานศิลปะที่มีคุณคาสูง
(ทั้งของชาติตนและของชาติอื่น) นโยบายวัฒนธรรมของมาลโรซนั้น นอกจากจะมุงอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรมในอดีตแลว ยังสนับสนุนการสรางสรรคศิลปะรวมสมัย ชวยใหศิลปนไดรับสวัสดิการพอที่จะ
ดํารงชีวิตและทํางานสรรคไดอยางอิสระ รวมทั้งวางนโยบายใหรัฐตั้งงบประมาณซื้อผลงานของศิลปน และ
ที่สําคัญคือมุงสงเสริมใหมีก ารเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒ นธรรมของฝรั่งเศสกับนานาชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น มาลโรซยังมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในฐานะนักพูด ผูกลาวสุนทรพจนที่มีทั้งสาระ
และความนาประทับใจยิ่งกวารัฐมนตรีคนอื่นอีกดวย36
การศึกษาบทบาทและผลงานของอ็องเดร มาลโรซในชวงทีเ่ ปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของ
ฝรั่งเศส ทําใหไดพบขอสังเกตอีก ประการหนึ่งวา นโยบายและกิจกรรมดานวัฒนธรรมของประเทศจะ
31
32

ดู Claude Molland. Le 5e Pouvoir: La Culture et l’Etat de Malraux à Lang. Paris : Armand Colin, 1999, p. 118
Jean Lacouture. Malraux une vie dans le siècle. Paris : Editions du Seuil, 1976, p. 390-391

33

Jacques Rigaud. L’Exception culturelle: Culture et pouvoirs sous la Ve République. Paris : Grasset,1995
34
Charles-Louis Foulon. “Ministre du rayonnement culturel 1946-1996” L’Espoir n0111, Avril 1997 (“Charles De GaulleAndré Malraux”), p. 19
35
Augustin Girard. Lettre d’information pour fêter les 40 ans de la création du Minintère de la Culture : “1959, La
naissance d’une politique de la culture” (Bimensuel numéro 41/ 20 janvier 1999)
36

François de Saint-Cheron. Malraux. Paris : Ministère des Affaires étrangères-ADPF, 1996, p. 70
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ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพตอเมื่อผูมีอํานาจทางการเมืองสนับสนุนอยางจริงจัง ดังเชนในกรณีของ
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเห็นไดวาเมื่อผูนําประเทศสนับสนุนเรื่องวัฒนธรรมและไดรัฐมนตรีที่มีความสามารถ
สูง นโยบายและกิจการดานวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสจึงเจริญกาวหนาถึงขั้นเปนที่ยอมรับนับถือจาก
นานาประเทศได อยางไรก็ตามการศึกษาความรวมมือระหวางประธานาธิบดีเดอโกลกับมาลโรซเทาที่ได
วิเคราะหไวแลวนี้ อาจไมเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นภาพรวมของนโยบายวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ดังนั้นจึง
นาที่จะศึกษาพัฒนาการของนโยบายดังกลาวสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปจจุบันดวย อีกกรณีหนึ่งที่นาสนใจ
คือ ความสัมพันธระหวางระหวางประธานาธิบดีฟรองซัวส มิตแตรร องด (François Mitterrand) กับ
จาค ลองก (Jack Lang) ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปนเวลา 10 ป แมจะไมตอเนื่องกัน
โดยตลอดเหมือนมาลโรซก็ตาม37
กรณีศึกษาเกี่ยวกับนโยบายวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส นาที่จะเอื้ออํานวยใหเราเกิดความคิด
เปรียบเทียบ ประยุกต หรือพัฒนาสรางสรรคนโยบายวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับประเทศของเราได

37

Jack Lang ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวัฒนธรรมของฝรั่งเศสระหวางป ค.ศ. 1981-1986, 1988 และ 1991-1993

หมายเหตุ ในป 1991 มีการรวมการสื่อสารเขากับกระทรวงวัฒนธรรม และในป 1992-1993 จาก ลองกไดรับแตงตั้งให
เปนทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
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ภาคผนวก
แผนภูมิกระทรวงวัฒนธรรม
Sources :
André Malraux ministre : Les Affaires culturelles au temps d’André Malraux 1959-1969,
Paris : La Documentation française, 1996, p. 456,
Geneviève Poujol : La création du ministère des affaires culturelles 1959-1969. Paris :
Ministère de la Culture, 1993, p.95.
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กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส 1959 (พ.ศ. 2502)
รัฐมนตรี
สํานักงานเลขานุการกระทรวง

กรมศิลปะและอักษรศาสตร

* งานการศึกษามวลชน

- ฝายอักษรศาสตร
- กองศิลปะการแสดงและ
ดนตรี
กรมพิพิธภัณฑแหงชาติ

กรมสถาปตยกรรม
- กองโบราณสถานและ
แหลงวัฒนธรรม
- กองควบคุมอาคารของรัฐ
- กองกอสรางอาคารใหม

ศูนยภาพยนตรแหงชาติ

กองจดหมายเหตุแหงชาติ
ฝายบริหารงานทั่วไป

* ตอมาโอนไปอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ
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กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส 1969 (พ.ศ. 2512)
รัฐมนตรี

สํานักงานเลขานุการกระทรวง

กรมศิลปะและอักษรศาสตร
- ฝายศึกษาและวิจัย
- ฝายจัดนิทรรศการ
- ฝายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
- ฝายอักษรศาสตร

สํานักผูตรวจราชการ

สํานักขุดคนดานโบราณคดี

สํานักทะเบียนโบราณสถาน
และแหลงวัฒนธรรม
กรมสถาปตยกรรม

กรมละคร ดนตรี อุปรากร
และบานวัฒนธรรม
- ฝายการสอนศิลปะ
- ฝายดนตรี
- ฝายการสรางสรรคศิลปะ

กองพิพิธภัณฑแหงชาติ

- กองการสรางสถาปตยกรรม
และการกอสรางอาคารสาธารณะ
- กองบูรณะและดูแลยานสําคัญ
ในเมืองเกา
- กองโบราณสถานและ
พระราชวังแหงชาติ

ศูนยภาพยนตรแหงชาติ
กองจดหมายเหตุแหงชาติ

* สํานักปลัดกระทรวง

* ดูแลงานระดับภูมิภาคอีก 3 หนวย คือ คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงภูมิภาค ตั้งขึ้นเมื่อ 1963 คณะที่ปรึกษาดานการ
สรางสรรคงานศิลปะแหงภูมิภาค (1966) และคณะผูอํานวยการดานกิจกรรมวัฒนธรรมทั่วไป (1969)

