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ضدانقالب، رُزا نیروهای نظامی  های خیابانی،های آلمان در جنگ۱«اسپارتاکیست»در پی شکست  ۱۹۱۹ی در ژانویه

 دیگر رهبرکنخت، کارل لیب به قتل رساندند. در برلین ایوحشیانهرا به شکل مارکسیست انقالبی  لوگزامبورگ

آثاری در قتل اینان موجب شد تا بسیاری از نویسندگان و هنرمندان  هم در همان زمان کشته شد. «اسپارتاکیست»

برتُلت برشت، اِروین پیسکاتور، آلفرد دابلین،  همچونهنرمندان آلمانی  توان به، میمیان این ند. ازتولید کنیادبودشان 

های اخیر هم در دهه میس وَن دِر روهه اشاره کرد.ویتس، ماکس بکمان، و لگرُس، کانارد فلیکسمولر، کته کُ هگئورگ

آلمان فون تروتا )فیلمساز مِی استیونس )هنرمند امریکایی(، جی. اسپاداری )هنرمند ایتالیایی(، مارگارت هنرمندانی چون 

 .اندی رُزا تولید کردهکیتای آثاری را درباره رُکسب لدانِآخر رغربی(، و دست

نهند که کنند، این پرسش را پیش مییهای متفاوت که رویدادی واحد را بازنمایی مها و روشی این آثار، با رسانههمه

قتل رُزا کند: تابلوی ها تمرکز مینمونه این نوشتار بر یکی از این ای چیست؟ن یادمان هنریارزش و کارکرد چنی

 شود.ی گالری تِیت نگهداری می( اثر کیتای که در مجموعه۱۹۶۰) لوگزامبورگ

او را  ۱۹۶۰ی بار در اوایل دههدنیای هنر نخستین ۲دارد.که در انگلستان اقامت  نقاشی امریکایی است (۱۹۳۲)متولد  کیتای

« معاصران جوان»نخست در کارنمای  لوگزامبورگ رُزا قتل  به رسمیت شناخت.رت آبه عنوان یکی از عامالن جنبش پاپ

کیتای را به شکلی نامناسب کار منتقدان از ابتدا  ند.دانست« آرتسال پاپ»آن را نمایش داده شد، سالی که متعاقباً  ۱۹۶۱در 

اش، نمونه گرفت تا از فرهنگ معاصر توده.برمیرنگ آثارش را بیشتر از تاریخ د؛ چرا که او پیبندی پاپ گنجاندندر دسته

هرجهت، تاریخی که این نقاشی به به گیرد.نقاشی تاریخی قرار می در ژانر این اثر بنا بر اصطالحات، ۳.لوگزامبورگ رُزا قتل

 را. ۱۹۱۹گیرد که رویدادهای قدر زندگی نیاکان کیتای را در بر میهماندهد، آن ارجاع می

 هایش گاه مواد نوشتاری و؛ چنانکه نقاشیکمابیش ادبی استروش تصویری او  مطالعه است.پر بافرهنگ و کیتای هنرمندی

های تناوب شامل فهرستبههای آثارش هم های او در کاتالوگیادداشت د.نشورا شامل می هایی به دیگر تصاویرکنایه

 خوبیبه کهخودآگاه  است بسیار یکیتای هنرمند .اندآثار مربوطه بوده بخشالهام است کههایی قول از متنکتابشناسی و نقل

                                                           
و حزب  دمکرات آلمان منشعب شدندسوسیال و کارل لیبکنخت از حزب لوگزامبورگ های ضد دولت آلمان بود که به رهبری رزا. اسپارتاکیست نام گروهی از سوسیالیست۱

سعی  قدرت برای حفظ دمکراتکه حزب سوسیالکردن مبارزه بود؛ درحالیالمللیها با این حزب، اعتقاد اینان به بینی اسپارتاکیستاختالف عمده. کمونیست را پایه گذاشتند
و  دمکرات را مستقیماً در قتل رهبران اسپارتاکیست سهیمی از مبارزان و روشنفکران، از جمله هربرت مارکوزه، حزب سوسیال. بسیارداشت کارمحافظه در جلب حمایت دولت

 م. ـ دانستندمی مقصر
لندن را ترک کرد و  ۱۹۹۴در  هنرمندش )ساندرا فیشر( نقاش امریکایی پس از درگذشت همسرآنجلس نوشته شده است. احتماالً پیش از نقل مکان کیتای به لس . این متن۲

 م. آنجلس ماند ـسدر ل ۲۰۰۷اش در تا زمان خودکشی
 ,Andrew Lambirth, Kitajوگوهایش با آندرو المبرث )نک: آرت را رد کرده است. از جمله در یکی از واپسین گفتی پاپبندی آثارش در زمره. کیتای همواره دسته۳
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 ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰های ها، و هنرمندان و نویسندگان شوروی و آلمان دهههای کُالژ و مُنتاژی که سوررئالیستبر نظریه

ی که عالمانی چون اَبی حلیلت وشویژه با رخ هنر نیز آشناست، بهشناسی تاریاو با روش اند، تسلط دارد.شان بحث کردهدرباره

 ۴اند.شناسی به کار بردهنضموی و مشناسوضوعم واربورگ، فریتز ساکسل، و ادگار ویند در

 پوشانی دارند.و هم های گوناگون با هم پیوندبه شکلتصویرها و واژگانی است که مُنتاژ نامنسجم  لوگزامبورگ قتل رُزا

 کسپرِسیونیسمای یادآور گرافیتی و تاحدّترسیمی نیمه گذاریو قلم طراحیسبک زمخت است: ای روش اجرای آن تااندازه

ها نشان داده شده است، پوشانی آنتاحدودی از راه هم از سطح بوم نشینی عناصر کاری عقباگرچه درجه است. انتزاعی

آن یکپارچه و  فضا و بنابراین زمانوضوح دوبخشی است: تصویر به پرسپکتیو متعارف است.تصویر فاقد عمق فضایی و 

 در هماهنگ است. تابلوی تلخ و اندوهبار با کارمایه ای، آبی، و اُکر(ی غالب )سیاه، قهوههای تیرهرنگ منسجم نیست.

ی کیتای به گفته گیرد.میی زنی را در بر که طرح سر و باالتنهه وجود دارد دنداندندانهی نقاشی شکل باالی چپ یگوشه

از قرن برای پرهیز از آزار و اذیت از خود کیتای است که در آغمادربزرگ یهودی  رُز، نیست، بلکه لوگزامبورگ یاین پرتره

ی لوگزامبورگ را در آغوش ی افقافتادهدر بخش چپ میانی، هلن، مادربزرگ دیگر او که پیکر ازریخت 5روسیه فرار کرد.

 .استشبیه به رُزا  نظربه ی هلنچهره .شده است نمودارنیمرخ ، از فشردمی

نمای کناریِ یک ها کسی نتوانست پیدایش کند( باالی جسد شناور رُزا )پیکر او را درون کانال آب پرت کردند و تا مدت

ی که تصویر تندیسی به سبک سدهطرح محیطی  اش،در قسمت راست شود.اش دیده مییا ون با نیمرخ راننده سواری

ی باالی راست نمودار قاتل رُزا در گوشه است.شده است  شبیه شسربازی آلمانی با کالهخود بهنوزدهم را در بر گرفته، 

حال جوری ترسیم شده که درعین)تپانچه( آلت قتل  مانده. پنهان ایی نوشتهصفحهزیر سیما و هویت او شده است؛ اما 

دهند اند و خون و رنج را نشان میهای سرخ و سبز نقاشی شدهنهشیارهای عمودی که با رنگدا به نظر بیاید.همچون فالوس 

نوان اثر در امضای کیتای و ع ی پایین نقاشی خالی مانده است.بخش عمده اند.تابلو را اشغال کرده پایین راستقسمت 

اندازی قرار گرفته که در چشم دارستون کتیبهاند، به عنوان توضیح بنای یادبودی به شکل نمودار شده ی چپ پایینگوشه

هایی از نارنجی، سبز، رگهی چپ تابلو با در میانه هرم و یک پرستشگاه کالسیک(دو بنای یادبود دیگر )یک سرآخر،  .است

 اند.نقاشی شده آبی، و صورتی روشن

توان دشواری میکه به سازدای میگونهبندی تصویری محتوای تصویر را بهساخت ی کیتای درشدهحسابی روش چندپاره

این  تواند در این امر ما را یاری کند.ی راست باال قرار دارد میای که در گوشهی نوشتهحال صفحهبااین .آن را دریافت

تشکیل  ای نوشتاری است که از چهار موضوعهند، مادکی تصویر عمل میهمچون کلیدی برای شناخت بقیه که صفحه

 :است شده

 نقل شده است؛ (۱۹۴۰) لیشوفر پاول ی او به قلمگزارشی از مرگ رُزا که از زندگینامه. ۱

                                                           
-M. Livingstone, "Iconology as Theme in the Early Work of R. B. Kitaj," Burlington Magazine, vol. CXXII, no. 928, July 1980, 488به:  بنگرید. ۴

96. 
5. R. B. Kitaj, The Murder of Rosa Luxemburg, 1960-62, statement supplied to the Tate Gallery, 1983. 



کل آلمان در ستاد ی سرکردهاست ) نت فون مولتکهارتشبد کُی مرد داخل ماشین شبیه به ی اینکه چهرهاطالعاتی درباره. ۲

 درگذشت(؛ ۱۹۱۶جنگ جهانی اول. او در شروع 

که نیدروالت،  ی یادبودبر اساس مجسمهی نوشته قرار دارد، ای که درست در سمت چپ صفحهاین حقیقت که مجسمه. ۳

 نقاشی شده است؛ ،برپا شده بود ۱۸۷۱به یاد تأسیس امپراتوری جدید آلمان در 

همراه اطالعاتی به ،ی انستیتو واربورگنشریهدر  با موضوع بناهای یادبود ملی آلمان ۶ای از آلفرد نومایِرارجاعی به مقاله. ۴

ی نومایر ، که تصویر آن در مقالهفردریک کبیر یادماندار سمت چپ پایین بر مبنای طرحی برای ی اینکه ستون کتیبهدرباره

 ۷آمده، نقاشی شده است.

 شناسیاین کلیدی برای موضوع را به کار گرفته است. چندین مقصوددادن متنی فرازبانی در بافت نقاشی، کیتای با جای

تاریخ ها دوگانه اند: سرچشمه کند.می را برمال ی تصویرهای پوشیدهای از نقوش و ایدههای پارهتابلو فراهم، و سرچشمه

ی مستقیم نتیجهت هنر است، آمد سنّکند که هنر به همان اندازه که پیوری میکه این خود یادآاجتماع و تاریخ هنر ـ 

همچون  نویسی و نقاشی تاریخی راتاریخ خواهد کهاز ما میی درون تابلو همچنین نوشته شده نیز هست.واقعیت دریافت

 در نظر آوریم. های اسناد تاریخیی پارهی رویدادهای گذشته بر پایهبازنگرانه بازسازی

را هم در  لوگزامبورگداشت، کارنمایی که تابلوی قتل رُزا ی لندن «مارلبرو»نفره در گالری ، کیتای کارنمایی تک۱۹۶۳در 

ی کوتاهی از رُزا، هایی از خودش فراهم کرد که زندگینامهکاتالوگ اطالعات و یادداشتاو برای این کارنما  گرفت.بر می

 هایی خصلت هنری و کارکرددربارهی خردمندانه این مقاله ۸شد.ی نومایر را هم شامل میلی از مقالههمراه جزئیات کامبه

 کرههاینریش دان طرح مقاله، یعنیدو تا از تصویرهای  د.کنبحث می سیسم آلمانیکالسی یبرجستهیادبود  بناهایاجتماعی 

هرم و برای بنای یادبود کانت ) یانوس گِنِلی طرح دار(، وهایش )ستونی کتیبهکبیر و ژنرال برای بنای یادبود فریدریک

یکی از کند که نومایر اشاره می منبع دو نقشی هستند که کیتای در تابلوی خود ترسیم کرده است. (یونانی پرستشگاهی

های افراد خاص یا گرامی بدارند ه آیا باید پیروزیی این بود کگیری دربارهئل پیش روی طراحان بناهای یادبود تصمیممسا

 یبنای یادبود باید شکل پرترهتر، آیا اند. به بیان دقیقتری را که از مجرای کنش آنان متحقق شدهیا نیروهای عام

 ۹به خود بگیرد یا شکل معماری نمادین را؟ راشخصیتی خاص 

ی نکاتاین یکی از  است. هایییادمانی ساخت چنان تأملی بر مسئلهو  لوگزامبورگبرای  یادمانینقاشی کیتای، همزمان 

نتیجه ی نومایر قول از مقالهاز گنجاندن تصویرهای انواع گوناگون بناهای یادبود در درون تصویر و نقل تواناست که می

بناهای یادبود رسمی همان شکل تواند می شهیدی سوسیالیست یادمانانگیزد که آیا پرسش را برمی این کیتای د.کر

ی وظیفهمیان  گویدبیانی روشن از کشمکشی می اثر با شوند؟موردوفاقی را به خود بگیرد که برای رهبران بزرگ ساخته می

                                                           
۶. Alfred Neumeyerـ م. (۱۹۷۳تا۱۹۰۱نگار هنر آلمانی )، تاریخ 

۷. A. Neumeyer, "Monuments to 'Genius' in German Classicism," Journal of the Warburg Institute, vol. 11, no. 2, 1938, 159-62. 
۸. R. B. Kitaj: Pictures with Commentary, Pictures without Commentary, London, Marlborough Gallery, February 1963. 

 ۱۹۲۶به سال  بنای آجری او خورده، معماری نمادین بود.های شکستشکل ساخت بنای یادبودی برای کارل لیبکنخت و دیگر اسپارتاکیستروهه به م میس وَن ِدرپاسخ . ۹
 رسیدند، آن را ویران کردند.به قدرت  ۱۹۳۳ها در . اما بعدتر وقتی نازیدر گورستانی در برلین برپا شد



رویدادهای مختص به از  که بتواند ریزی بنای یادبودیطرحاز آنچه بر رُزا رفت، و هدف  یافتن روایت تاریخی صحیحی

میتولوژی تر است: دشواری تولید ای فراخمسئلهانگیزد، در اصل بخشی از نقاشی برمی این مسائلی که فراتر رود.مرگ او 

رئالیسم سوسیالیستی  هاییادمانی رتوریک بصری واپسگرانهو  انگارانهنویسی سادهسیره ازای که کنندهسوسیالیستی مجاب

 .احتراز کندد شدر دولت استالین تولید می نظیر آنچه

ای بود که به لهستانی لوگزامبورگ ۱۰و کیتای وجود دارد. لوگزامبورگهای مشخصی میان قرابت، بنا بر نظر میشل پُردو

هر دو مفتون جامعه  بریتانیا رفته است. به تبعیدی خودخواسته در ای است کهکرده بود، و کیتای امریکایی کوچسوی آلمان 

دهد هنگامی که فکر این تابلو را در کیتای توضیح می اند.ای یهودی متولد شدهو فرهنگ آلمان هستند و هر دو در خانواده

 ۱۱ده است.ترغیب کرهای انقالبی رُزا، بلکه این واقعیت که مرگ او قتل یک یهودی بود او را پروراند، نه سیاستسر می

و روسیه به ایاالت متحده جالی از اتریش کیتای  هایمادربزرگموجب شد میل به فرار از سرنوشتی مشابه بود که دقیقاً 

می شریکم هایمادربزرگ آن را در سرنوشتی تاریکی بود که نمادی از زمانه»زندگی و مرگ رُزا  ،کیتای برای ند.نوطن ک

کمک شرح و تر از آن باشد که بدون اش نامشخصی ارجاعی شخصی است که شاید برای بینندگانبنابراین این نقاش«. ماند

 آن را دریابند.تفسیر کیتای بتوانند 

تبهکارانی که ) بازنمایی کند در چارچوب ابتذال شر کیتای تصمیم گرفت که آنانی را که در قتل یک یهودی دست داشتند

تجسم آن چیزی است که در دوران رژیم نازی بر یهودیان و قتل رُزا  (.دهندخالقیتی انجام می هیچکار خود را بی

شکلی فاسد از  ی فاشیسم آلمانی،دهندهیکی از عناصر تشکیل د کهدهکیتای نشان می های آلمان رفت.کمونیست

اش رمانتیک را وارد نقاشی بناهای یادبود هایتصاویر ویرانهوقتی  گوید این آن ارتباطی است کهمیاو  بود. سیسمرمانتی

 در ذهن دارد. کندمی

های در کار گرایانهچپ لحن ی فیگوری انقالبی است.نقاشی کیتای، این تابلو همچنان دربارهرغم تلمیحات شخصی علی

حال این مسئله بااین ۱۲او به بیان سیاسی، سوسیالیست است.این فرض که است بر  و این خود دلیلی دشوکیتای تکرار می

های واقعی حاضر کشمکشتاریخی، در چارچوب  از نوعویژه پابرجاست که چطور آثار هنری با موضوعات سوسیالیستی، به

 این ارد؛ چراکهاهمیتی حیاتی د )زبان هنری( «زبان»از نظر بسیاری از هنرمندان سوسیالیست، پرسش از  اثربخش هستند.

و تصویرپردازی  پیچیده زبان کند.مخاطبان اثر را تعیین می یدامنه تاحدی است که کارگیری آنو سطح به« زبان»نوع 

 عموم مردم عادیبرای  ،کندبا این جدیت فراهم میای که او تصویریبروناطالعات رغم ، بهکیتایچندپاره و کنایی 

کیتای برای  پرشور دلمشغولی» میان پُردو همچنین به تنشی اشاره کرده است که .نیست فهمو قابل یافتنیدست مستقیماً 

از طرف  وجود دارد. «سازپیمانهمعمومی و هنری  ساختن ووقف گروه کوچکی از خبرگان،  صی وهنری خصو ساختن

                                                           
۱۰. Michael Podro, "Some Notes on Kitaj," Art International, vol. 22, no. 10, March 1979, 18-25. 
۱۱. Kitaj, The Murder of Rosa Luxemburg, 1960-62. 

 ,John Ashbery, et al., Kitaj: paintings, drawings, pastels) «کنممچون یک سوسیالیست احساس میمن ه»گوید: با تیمِتی هایمَن می وگوییکیتای در گفت .۱۲

Thames & Hudson, 1983, 45). او کند.سوسیالیستی بیان می ها، و احزابها، برنامهایدئولوژیی ی همهتردیدش را درباره ای به جِی. واکروگو، و در نامهدر این گفت 
 دهد.آمیز سوسیالیسم قرار میهای شفقتایده یابی باهویت های اشتراکی، ومرام باالتر از افراد رااش به ایمان



بنای جای تدارک فضیلت خاص هنر او این باشد که بهشاید کار کیتای را هم نباید نادیده گرفت. های تربیتی ارزش دیگر،

ی این نقاشی، فراتر از هر چیز، کیفرخواستی است درباره کشد.را به پرسش می ی بناهای یادبودیادبودی غیرانتقادی، همه

 ـ آورد.ای محدود فراهم میبرای سبعیت بشریت، رستگاری طورکههمانای سیاسی دارد؛ ی که انگیزهجرم
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، ۱۹۶۰متر، سانتی۱5۳در۱5۳، رنگ روغنی و کُالژ روی بوم، لوگزامبورگقتل رُزا مشخصات نگاره: رانلد برُکس کیتای، 
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