
КРИ ТИЧ КИ ОД РА ЗИ: ПО Е ЗИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА 
КРИ ТИ КА У ЕШ БЕ РИ ЈЕ ВОМ „АУ ТО ПОР ТРЕ ТУ 

У КОН ВЕК СНОМ ОГЛЕ ДА ЛУ“
Хтео бих да се мо ја сли ка, не стал на, ис тре се на из хи ља де раз ли чи тих 
фо то са, за ви сно од по ло жа ја, ста ро сти увек по ду да ра са мо јим „ја“ (ду бо ким 
као што се зна), али тре ба ре ћи су прот но: „ја“ се ни ка да не по ду да ра с 
мо јом сли ком, јер сли ка је те шка. не по крет на, твр до гла ва... а ја сам ла ган, 
ви ше стран, у по кре ту, и као та кав лу так у бо ци не сто јим у ме сту не го 
се ба тр гам у њој.1

Ро лан Барт, Све тла ко мо ра

I

„Ау то пор трет у кон век сном огле да лу“ на слов је са дво стру ким иден ти те том; у пи-
та њу је на зив ко ји де ле два раз ли чи та умет нич ка де ла: с јед не стра не, ма ла, ма ни ри-
стич ка ау то ре пре зен та ци ја (преч ни ка све га 24,5 cm) ко ју је на кон век сном пар че ту 
то по ло ви не на сли као Фран че ско Пар ми ђа ни но у Пар ми из ме ђу 1523. и 1524. го ди не;2 
и с дру ге, пост мо дер ни стич ка пе сма од 552 сти ха ко ју је са ста вио Џон Еш бе ри у Њу-
јор ку, ве ро ват но из ме ђу 1973. и 1974. го ди не.3 На сли ка ни ау то пор трет је са мо до во љан, 
згу снут, и глат ко за о кру жен, оно ли ко ко ли ко је по ет ска ме ди та ци ја отво ре на, рас пли-
ну та и фраг мен тар на. Та мо где Пар ми ђа ни но во ли це ан ђе о ски леб ди у ста њу са вр ше не, 
без вре ме не не по мич но сти, Еш бе ри јев ум јур ца на пред и на зад пле шу ћи по асо ци ја ци-
ја ма, ми сли ма и са мо све сним раз ми шља њи ма. Ње го ва свест се кре ће по по на вља ју-
ћем, ма да де цен тра ли зо ва ном ша бло ну од ме ди та ци је на те му Пар ми ђа ни но ве сли ке 
до кон тем пла ци је о свом соп стве ном жи во ту, до раз ма тра ња при ро де по ет ске и сли кар-
ске ре пре зен та ци је, и опет на зад до сли ке где ме ди та ци ја на но во по чи ње. Док сли кар 
пред ста вља сли ку се бе као од мах ком плет ну и не про мен љи ву, пе сник пред ста вља 

1 No te sur la pho to grap hie, Pa ris, 1980, стр. 26–27. Сви пре во ди са фран цу ског су мо ји. [Наведено 
пре ма: Ро лан Барт, Бе ле шка о фо то гра фи ји, прев. Мир ко Ра до ји чић, Рад, Бе о град, 2004. (Прим. прев.)]
2 Sydney J. Fre ed berg, Par mi gi a ni no: His works in Pa i ning (1950; дру го из да ње West port, Conn., 1971), 
стр. 104. ви ди да ље.
3 Џон Еш бе ри, „Ау то пор трет у кон век сном огле да лу“ у из да њу Ау то пор трет у кон век сном огле да лу 
(Self-por tra it in a Con vex Mir ror, New York, 1975), стр. 68–83; ов де на ве де ни као АП за зби р ку и „АП“ за 
пе сму. На зи ви оста лих књи га по е зи је Џо на Еш бе ри ја скра ће ни су у тек сту на сле де ћи на чин: АWK: As 
We Know It (New York, 1979); HD: Ho u se bo at Days (Har mon dsworth, 1977); RM: Ri vers and Mo un ta ins (New 
York, 1966); ST: So me Tre es (1956; по но вље но из да ње New York, 1970); TP: Three Po ems (New Yoirk, 1972).
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на до ла же ње и од ла же ње осе ћа ја, же ља, ми сли и ути са ка – „ми ме за“, ка же он, „ис ку ства 
ми на до ла зи“.4

Иа ко оба де ла има ју исти на слов, у пи та њу су два дра стич но раз ли чи та об ли ка ау то-
ре пре зен та ци је. На сло вља ва ју ћи сво ју пе сму „Ау то пор трет у кон век сном огле да лу“, 
Еш бе ри као да је же лео да ука же на екс трем ну раз ли ку из ме ђу ма ни ри стич ке и пост-
мо дер ни стич ке есте ти ке и ве ли ку дис па рат ност из ме ђу пред ста ва соп ства и ста во ва 
пре ма ствар но сти ко ји су оте ло вље ни кроз те две есте ти ке. Дру гим ре чи ма, же лео је 
да ње го ва пе сма по слу жи као кри тич ки од раз сли ке: ек фра стич на ре-пре зен та ци ја 
Пар ми ђа ни но вог ау то пор тре та и у исто вре ме ра ди кал на кри ти ка илу зи ја и об ма на 
свој стве них об ли ци ма тра ди ци о нал не ре пре зен та ци је ко ји ин си сти ра ју на иде ал ној, 
есен циј ској и то та ли зо ва ној при ро ди ко пи ра них сли ка ко је при ка зу ју. Док се пор тре-
ти са ње стал но сма тра ло „ме ди та ци јом на те му слич но сти“,5 у Еш бе ри је вим ру ка ма 
оно по ста је ме ди та ци ја о раз ли чи то сти. 

Кри тич ка раз ли ка у Еш бе ри је вој пе сми је до слов но раз ли ка ко ју кри ти ка до но си 
ка да се уне се у по ет ски дис курс; по ет ски из раз и кри тич ка ана ли за за јед но функ ци о-
ни шу у „Ау то пор тре ту“. Кад год мо же, он уно си раз ли ку, осе ћај кри тич ке дру го сти 
ко ја ба ца све тло на дис па рат ност из ме ђу ње го вог чи на ау то пор тре ти са ња и оног 
Пар ми ђа ни но вог у ком се пе сма па ра док сал но огле да. Еш бе ри је ва кри ти ка сли ке 
омо гу ћа ва му да от кри је, и ти ме „раш чи ни / чуд но ва те илу зи је ко је су нас за лу ђи ва ле“ 
(“Li tany”, АWК, стр. 35), не са мо у пред ста ва ма све та, ко је сли кар ство, по е зи ја и при-
по ве да ње пру жа ју, већ и у фик ци ји ко ју чо век ко ри сти ка ко би до вео у ред соп стве ни 
жи вот и про шлост. 

Еш бе ри је пе сник де ми сти фи ка ци ја, раз ли ка и, као што ће се по ка за ти, де кон струк-
ци ја. Кроз сам чин пред ста вља ња Пар ми ђа ни но ве сли ке – опи су ју ћи ње не фор мал не 
еле мен те, сти ли стич ки ма ни ри зам, исто ри ју ње ног на стан ка – он кри тич ки раз гра ђу-
је пор трет ука зу ју ћи на за пе ча ће ну, бе жи вот ну, не по мич ну сли ку осо бе ко ју пор тре-
ти ше; пе сма ну ди кри тич ку де кон струк ци ју са ме ре пре зен та ци је, или тач ни је ре че но, 
естет ске са вр ше но сти ко ја ре пре зен та ци ја ма да је ау ру веч не не про мен љи во сти, осу-
ђу ју ћи их на умет нич ки рај та ко да за јед но чи не оно што Ха ролд Блум на зи ва „су пер-
ми ме за“.6 Пар ми ђа ни но ва сли ка, она ква ка ква је умет ну та и опи са на у Еш бе ри је вој 
пе сми – та ко да је пре тво ре на у текст, ек фра зу, пи са ну вер зи ју умет нич ког де ла – за-
сле пљу је чи та о ца сво јим тро стру ким од бле ском; свој из вор на ла зи у од ра зу у огле-
да лу ко ји Пар ми ђа ни но пре сли ка ва на кон век сну по вр ши ну и о ком Еш бе ри че ти ри-
сто пе де сет го ди на ка сни је раз ми шља и пред ста вља је:

4 Lo u is A. Osti, “The Craft of John As hbery: An In ter vi ew” Con fron ta tion, 9 (је сен 1974). У но ви јем ин-
тер вјуу са Пјо тром Зо ме ром, Еш бе ри об ја шња ва да та ква вр ста ми ме зе ре про ду ку је на чин на 
ко ји ве ћи на љу ди до ла зи до ис ку ства и зна ња: „Чи ни ми се да смо стал но усред раз го во ра у ком 
ни кад не за вр ша ва мо ми сли ни ре че ни це, и то је наш на чин ко му ни ка ци је ко ји је ве ро ват но нај-
бо љи за нас, јер је то онај ко ји смо до сти гли.“ “John As hbery in War saw”, Qu a r to, мај 1981, стр. 14.
5 У пи та њу је тер мин Ха рол да Ро зен бер га из тек ста “Por tra its: A Me di ta tion on Li ke ness”, ње го вог 
уво да за де ло Ри чар да Аве до на, Por tra its (New York, 1976).
6 Ha rold Blo om “The Bre a king of Form”, у: Ha rold Blo om и др. De con struc tion and cri ti cism (New York, 
1979), стр. 37.
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Фран че ско Пар ми ђа ни но, „Ау то по р трет у кон век сном огле да лу“,  
Му зеј исто ри је умет но сти у Бе чу.

Ва за ри ка же: „Јед ног да на, Фран че ско је на ме рио
Да на пра ви вла сти ти пор трет, гле да ју ћи се за рад то га
У кон век сном огле да лу, ка кво ко ри сте бер бе ри...
Сто га је за тра жио да му се на пра ви лоп та од др ве та
Код стру га ра, и по што ју је по де лио на по ла
И свео је на ве ли чи ну огле да ла, по ду хва тио се
Са ве ли ком ве шти ном да пре сли ка све што је у зр ца лу ви део“,
Пре све га свој од раз, ко јег је пор трет
Од раз, јед ном од стра њен.7 („АП“, стр. 68)

Огле да ње и ме ди та ци ја са чи ња ва ју кри тич ке од ра зе ко је Еш бе ри је ва пе сма про-
јек ту је док пред ста вља и де кон стру и ше Пар ми ђа ни нов ау то пор трет. Кри ти ка, пе сник 
ве ли, је сте од раз: спе ку лар но ту ма че ње ко је у исто вре ме од ра жа ва и раз ма тра. Кри ти-
чар ре флек ту је де ло ко је про у ча ва – ци та ти, па ра фра зе, фо то граф ске ре про дук ци је 
је су од ра зи по себ не вр сте – ре флек сив ним раз ми шља њем о ње му; спе ку лар но та ко 
во ди до спе ку ла тив ног, као што Еш бе ри ка же:

Ре чи су тек спе ку ла ци ја
(Од ла тин ског spe cu lum, огле да ло):
Оне тра же, а не мо гу да про на ђу сми сао му зи ке. („АП“, стр. 69)

7 Сви ци та ти из пе сме „Ау то пор трет у кон век сном огле да лу“ на ве де ни су пре ма ру ко пи сном пре-
во ду Со ње Ве се ли но вић. (Прим. прев.)
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Пре не го што из ло жим соп стве ну кри тич ку ре флек си ју (на те му) Еш бе ри је вог „Ау то-
пор тре та у кон век сном огле да лу“, пре не го што до дам још јед ну ме ди та ци ју о огле да-
њу на го ми лу до сад на пи са них кри тич ких спе ку ла ци ја о пе сми8 – ко је, још јед ном, не 
мо гу а да не илу стру ју на чин на ко ји текст пред ста вља mi se en abyme, а чи та ње су срет 
са ла ви рин том ау то ре флек сив них од ло ма ка, са оним што је Јејтс на зи вао „Огле да ло 
у ко јем се дру го огле да огле да ло“9 – хтео бих да раз мо трим Еш бе ри је во раз у ме ва ње 
за дат ка кри ти ке и ре флек си је. 

Еш бе ри је ва кри тич ка де ми сти фи ка ци ја кон цеп та и по ступ ка кри ти ке мо же се на ћи 
у пе сми „Ли та ни ја“, (“Li tany“, АWK, стр. 3–66), де лу од ше зде сет и пет стра ни ца – ње го-
вој до са да нај ду жој пе сми – ко ја је са ста вље на из два не за ви сна по ет ска тек ста штам-
па на у на спрам ним ко ло на ма; пе сме су на ме ње не да се чи та ју као исто вре ме ни мо-
но ло зи. У „Ли та ни ји“ Еш бе ри твр ди да је до шло вре ме да се уста но ви „но ва шко ла 
кри ти ке“ ко ја се не би зна чај но раз ли ко ва ла од по е зи је по свом из бо ру те ма. „Но ва 
кри ти ка“ не би би ла ни оп скур на ни езо те рич на; из бе га ва ла би да бу де пре ви ше за о-
ку пље на са мом со бом. Пре све га, по ку ша ла би да уоб ли чи и пре не се раз у ме ва ње 
фраг мен ти ра них до жи вља ја обич них му шка ра ца и же на ко ји жи ве у вре мен ском све ту 
на су мич них до га ђа ја. По што „Са мо је дан ми нут са вре ме ног по сто ја ња / Има то ли ко 

8 Ме ђу зна чај ним сту ди ја ма ко је се у пот пу но сти или де ли мич но ба ве „Ау то пор тре том у кон век-
сном огле да лу“, ту су: Cha r les Al ti e ri “Mo ti ves in Me tap hor: John As hbery and the Mo der nist Long 
Po em”, Gen re, 11 (зи ма 1978), стр. 653–87; Ha rold Blo om, “The Bre a king of Form”, стр. 1–37; Al fred Corn, 
“A Mag ma of In ter i ors”, при каз Self-Por tra it in a Con vex Mir ror, Par nas sus, 4 (је сен/зи ма 1975), стр. 
223–33; Do u glas Cra se, “The Prop he tic As hbery”, y: Beyond Ama ze ment: New Es says on John As hbery, ур. 
Da vid Leh man (It ha ca, 1980), стр. 35–65; John W. Er win, “The Re a der Is the Me di um: As hbery and Am-
mons En she red”, Con tem po rary Li te ra tu re, 21 (је сен 1980), стр. 588–610; Da vid Kal sto ne, Fi ve Tem pe ra-
ments (New York, 1977), стр. 176–85; La u ren ce Li e ber man, “Unas sig ned Fre qu en ci es: Whi spers Out of 
Ti me”, The Ame ri can Po ery Re vi ew, март/април 1977, стр. 4–18; Cha r les Mo le sworth, “’This Le a ving-Out  
Bu si ness’: The Po e try of John As hbery”, Sal ma gun di, 38/39 (ле то/је сен 1977), стр. 20–41; Da vid Sha pi ro, 
John As hbery: An In tro duc tion to the Po e try (New York, 1979), стр. 4–10.
По ред то га, за ди ску си је о ути ца ју мо дер ни стич ке есте ти ке у сли кар ству и по е зи ји, ви ди Fred Mo-
ra mar co, “John As hbery and Fran O’Ha ra: The Pa in terly Po ets”, Jo ur nal of Mo dern Li te ra tu re, 5 (сеп тем бар 
1976), стр. 436–62; Mar jo rie G. Per loff, “’Tran spa rent Sel ves’: The Po e try of John As hbery and Frank 
O’Ha ra”, The Year bo ok of En glish Stu di es, 8 (1978), стр. 171–96; и Le slie Wolf, “The Brushstro ke’s In te grity: 
The Po e try of John As hbery and the Art of Pa in ting”, у: Beyond Ama ze ment, стр. 224–54.
На кра ју, за оп ште сту ди је о по е зи ји о Еш бе ри је вој по е зи ји, по ред не ких од го ре на ве де них де ла, 
ви ди Ha rold Blo om, Fi gu res of Ca pa ble Ima gi na tion (New York, 1976), стр. 169–208 (о Еш бе ри је вим 
по гре шним ту ма че њи ма сво јих прет ход ни ка, по го то во Сти вен са, и ње го вој бор би да из бег не 
„есте ти ку при ви ле го ва ног тре нут ка“); Ve ro ni ca For rest-Thom son, Po e tic Ar ti fi ce: A The ory of Twen ti eth 
Cen tury Po e try (New York, 1978), стр. 154–59 (о пре ки ди ма у зна че њу и по ти ски ва њу спо ља шњих 
ре фе рен ци); Mar jo rie Per loff, The po e tics of In de ter mi nacy: Rim baud to Ca ge (Prin ce ton, N.J., 1981), стр. 
248–87 (о при су ству ми сте ри је, та јан стве но сти, оп скур но сти и але а тор но сти у Еш бе ри је вој по е-
зи ји); и He len Ven dler, “Un der stan ding As hbery”, The New Yor ker, 16. март 1981, стр. 108–36 (о за до-
вољ стви ма и те шко ћа ма чи та ња Еш бе ри ја). Исто та ко, Bo nie Co stell, John As hbery and the Idea of 
the Re a der”, Con tem po rary Li te ra tu re, 23 (је сен 1982), стр. 493–514, ко ји се по ја вио на кон што је овај 
чла нак већ био при хва ћен за об ја вљи ва ње.
9 Wil li am Bu tler Yeats, “The Sta tu es”, The Col lec ted Po ems (New York, 1956, стр. 323). [Наведено пре ма: 
Ви ли јам Ба тлер Јејтс, „Ки по ви“, пре пев Ми ло ван Да ној лић, у: Ку ла, БИГЗ, Бе о град, 1978. (Прим. прев.)]



165

то га да по ну ди“, ка ко пи ше Еш бе ри, „но ви кри ти чар“ би тре ба ло да про це ни тај тре-
ну так и он да да „нам по ка же / Кроз не ко ли ко до бро ода бра них ре чи му дро сти / Шта 
се тач но де ша ва око нас“ (АWК, стр. 32). У ту свр ху, „но ва кри ти ка“ би не се лек тив но 
об у хва ти ла све до га ђа је из жи во та и по сто ја ња: 

...Све
Је по де фи ни ци ји те ма за но ву
Кри ти ку, што смо ми: ме ња ти ре чи кроз об ли ке,
Зна чи бро ја ти соп стве на ре бра, као да се Нар цис
Ро дио слеп, а и да ље сва ко днев но 
По хо ди скри ве но је зе ро, не зна ју ћи за што. (АWК, стр. 35)

Сли ка сле пог Нар ци са за и ста је ин три ги ра ју ћа. Он по се ћу је исто ме сто огле да ња, 
„скри ве но је зе ро“, али ни кад не са зна је шта га то те ра да се вра ћа. Пред о дре ђен да 
по на вља исте рад ње и по ступ ке, из гле дао би као да има, ка ко Еш бе ри ка же о са вре-
ме ном жи во ту у „Ау то пор тре ту“, „ма гло вит / Осе ћај не че га што ни ка да не мо же би ти 
спо зна то“ (стр. 77). Овај Нар цис по зна је не што што је нео бја шњи ва по тре ба да по хо ди 
исти пре део, да на пи па ва пут ме ђу истим пред ме ти ма, као пе сник ко ји пре бра ја ре бра 
ко ја не мо же ви де ти. Сле пи Нар цис из ра жа ва Еш бе ри је во схва та ње гра ни ца са мо спо-
зна је и са мо пред ста вља ња. Соп ство се не мо же ни ви де ти – пре бр зо се ме ња да би 
се мо гла ухва ти ти це ла сли ка – ни ти са зна ти – упо р но раз гра ђу је оно што је упра во 
из гра ди ло, увек се пред ста вља ју ћи дру га чи јим од оно га што је упра во об ја ви ло о се-
би. Еш бе ри од ри че да ко хе рент но, је дин стве но, не пр о мен љи во соп ство, ко је Пар ми-
ђа ни но пред ста вља као „Гла зи ра ну, бал за мо ва ну сли ку, про јек то ва ну под углом од 
180 сте пе ни“ (АП, стр. 68), мо же да по сто ји, а ка мо ли да бу де пред ста вље но. Ипак, 
по сто ји по зи тив на, про све ће на стра на тог сле пог Нар ци са. Он ни је жр тва со лип си зма, 
„оп чи ње ност(и) соп ства со бом“ (АП, стр. 72), ко ју пе сник пре по зна је у Пар ми ђа ни но вој 
сли ци. То ли ко је Нар цис из ми та (а за пра во и сам Пар ми ђа ни но) об у зет са мим со бом, 
да се по вла чи из све та, од би ја ју ћи све што је ван гра ни ца окви ра ње го вог вла сти тог 
од ра за. Али Еш бе ри јев Нар цис, са дру ге стра не, при си љен да кроз свет иде на пи па-
ва ју ћи – не све сно тра га ју ћи за сли ком се бе ко ју ни кад не мо же ви де ти ни ти са зна ти, 
док оста је ус кра ћен за раз ло ге сво јих лу та ња – је сте Нар цис ко ји је из чи сте по тре бе 
све стан вре ме на и про сто ра; он се бо ри да жи ви и раз у ме ме ђу бе сми сле ним зна ко-
ви ма мрач ног све та.

За Еш бе ри ја пер цеп ци ја и од раз зна че гле да ње у там но ста кло, ако уоп ште. Док 
Пар ми ђа ни нов Ау то пор трет у кон век сном огле да лу из ше сна е стог ве ка пред ста вља 
сли ку умет нич ког је дин ства ко је из ра жа ва ве ру у мо гућ ност пред ста вља ња све та и 
се бе кроз умет ност, Еш бе ри је ва кри тич ка ре-ви зи ја сли ке от кри ва за мр знут при зор 
од ра за отрг нут из вре ме на. Пре ма Еш бе ри је вом пост мо дер ни стич ком (и ау то ре флек-
сив ном) по гле ду, сли кар ство и по е зи ја не мо гу да пред ста ве ни шта дру го до свој соп-
стве ни осу је ће ни по ку шај пред ста вља ња. Пу тем те кри тич ке кон тем пла ци је, Еш бе ри 
до те ме ре де ми сти фи ку је тра ди ци о нал на схва та ња соп ства и пред ста вља ња, да до 
кра ја пе сме Пар ми ђа ни но ва кон век сна сли ка би ва из рав на та и гур ну та у мр тву про-
шлост; ау то пор тре ти са ње је ли ше но ау то ри те та и ау тен тич но сти; а зна ње се чи ни као 
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ни шта ви ше од на су мич ног сра ста ња фраг ме на та. Он да ни је ни чу до што Еш бе ри јев 
де ми то ло ги зо ва ни Нар цис, из гу бив ши из ви да од раз ко ји је био цен тар ње го вог жи-
во та, лу та кроз сле пи ло и сум њу . 

На пре да ва њу ко је је одр жао 1951. го ди не о ве зи по е зи је и сли кар ства, Во лас Сти-
венс је твр дио да због то га што „умет но сти се стре“ има ју ма шту као за јед нич ки из вор 
и јер се ја вља ју као ху ма ни стич ко при су ство у вре ме ну не ве ро ва ња, ну де „ком пен за-
ци ју за оно што је из гу бље но“.10 Та кво по ве ре ње у моћ ма ште да по вра ти ства ри за 
Еш бе ри ја би би ло не за ми сли во. Ни јед но пред ста вља ње, ни јед но умет нич ко де ло, 
ни јед на пе сма, по ње го вом ми шље њу, не мо гу на док на ди ти оно што је из гу бље но. 
По е зи ја мо же да по ку ша да опи ше гу бит ке, или да ука же на сте пен од су ства, или про ба 
да из ра зи „не пре глед но рас пли та ње / Ван, пре ма рас кр шћи ма и та ми иза“ (“Pyro graphy”, 
HD, стр. 10) ко је де фи ни ше вре мен ско про ти ца ње са вре ме ног ис ку ства; али не мо же 
да по вра ти ствар ност ко ја је по сто ја ла пре рас пли та ња, пре гу бит ка. Илу зи о ни стич ке 
тех ни ке сли кар ства, фик тив не стра те ги је при по ве да ња, ком пакт на це ло ви тост пе сме, 
при влач ност умет но сти као „ег зо тич но(г) / Уто чи шта у ис пра жње ном све ту“ (АП, стр. 
82) пред о дре ђе ни су да скри ва ју гу би так и не до вр ше ност ко ја се до во ди у ве зу са 
тем по рал ним по сто ја њем. Уме шно шћу под у пр те су ру ше ви не. Али ру ка умет ни ка, 
ка ко Еш бе ри при ме ћу је у „Ау то пор тре ту“, не мо же да кон тро ли ше сме ну го ди шњих 
до ба, ми сли ко је пре пла вљу ју ум, бо ли ко је ло ме ср це, или же ље ко је на ста њу ју под-
свест. Су о че на са ствар но шћу гу бит ка, смр ти, од су ства и нео д ре дљи во сти, она ко ка-
ко по сто је у на и ла же њу и про ла же њу до га ђа ја, осе ћа ња и ми сли у сва ко днев ном жи-
во ту, умет ност ни је у ста њу да ство ри ни јед ну је ди ну сли ку ко ја би се мо гла на зва ти 
са вр ше ном, ни ти ијед ну исти ну ко ја би се мо гла сма тра ти ко нач ном, као што об ја вљу ју 
по след њи сти хо ви „Ау то пор тре та“:

Ша ка не др жи кре ду
А сва ки део це ли не от па да
И не мо же зна ти да је спо знао, осим 
Ту и та мо, у хлад ним џе по ви ма
Пам ће ња, ван вре ме не ша па те. („АП“, стр. 83)

Пе сма чи ји иро нич ни на зив као да до во ди у пи та ње ре не сан сну пред ста ву о слич-
но сти по е зи је и сли кар ства – “And Ut Pic tu ra Po e sis Is Her Na me“ [„А ut pic tu ra po e sis јој 
је име“ – Прим. прев.] – Еш бе ри пи ше:

Не мо же се то ре ћи ви ше као што је не кад.
Уз не ми рен ле по том, мо раш да
Иза ђеш на отво ре но, на чи сти ну.
И да се од мо риш. (HD, 45)

Еш бе ри је ва по е зи ја је упра во то, из ла же ње на отво ре но: по е зи ја са отво ре ним 
кра јем ко ја по ди же за штит ни вео уме шно сти из де ла по ет ске и сли кар ске ре пре зен та-

10 Wal la ce Ste vens, The Ne ces sary An gel: Es say on Re a lity and the Ima gi na tion (New York, 1951), стр. 171.
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ци је, на тај на чин от кри ва ју ћи њи хо ве по вр ши не; раз от кри ва ње ко је упра во по ка зу је 
на ко ји на чин пе сме, при че и сли ке (по пут Пар ми ђа ни но вог ау то пор тре та), скри ва ју, 
пре ру ша ва ју, или по ти ску ју ствар ност при вре ме но сти и гу бит ка. Због то га што ut pic tu ra 
po e sis ин си сти ра на су пер и ор но сти умет но сти у од но су на жи вот, и због то га што при-
гу шу је рит мо ве жи во та и смр ти ко ји де фи ни шу смрт нич ко би ти са ње, Еш бе ри не мо же 
да при хва ти ре не сан сну иде о ло ги ју ко ја се кри је иза тог кон цеп та. Пре ма ње го вом 
пост мо дер ни стич ком ви ђе њу, умет ност мо же са мо да пред ста вља про бле ма тич ну и 
не по у зда ну при ро ду сво је ре флек си је све та. Сва ко пред ста вља ње мо ра се окре ну ти 
не ка спо ља, пре ма све ту ко ји не у спе шно по ку ша ва да ре флек ту је, већ уну тра, ка 
фор ма ма и стра те ги ја ма ко је за то ко ри сти. Пе сме пред ста вља ју и бе ле же кре а тив ни 
чин ко ји их про из во ди. „Не што / Се мо ра на пи са ти“ ка же он се би у “And Ut Pic tu ra Po e sis 
Is Her Na me“ „о то ме ка ко ово ути че

На те бе кад пи шеш по е зи ју;
Крај ња пу стош го то во пра зног ума
Су да ра се са буј ним, ру со ов ским сло јем сво је же ље 
Да пре не се 
Не што из ме ђу два да ха, ма кар са мо за рад 
Дру гих и њи хо ве же ље да раз у ме ју те и оста ве те
Због дру гих цен та ра ко му ни ка ци је, та ко да раз у ме ва ње 
Мо же да поч не, и ти ме бу де уни ште но.11

Сва ки еле мент не ке ре пре зен та ци је већ је и ство рен и рас тво рен; сва ки од раз 
ствар но сти под врг нут је кри тич кој про це ни и пре ки нут. Оно што је нај ва жни је од 
све га је сте же ља да се не што пред ста ви и пре не се, же ља ко ја пре о вла да ва и ка да се 
ре пре зен та ци је мо ра ју из но ва и из но ва по на вља ти, чак и ка да су зна че ња не у хва тљи-
ва, а раз у ме ва ња не си гур на и са мо по ри чу ћа. Оно што но си по тен ци јал но зна че ње 
ни је са др жај ре пре зен та ци је, већ сам чин пред ста вља ња. У окви ри ма пе сме, ни је 
то ли ко бит но зна че ње из го во ре ног, ко ли ко сам чин го во ра. Но ва по ет ска умет ност 
ко ју Еш бе ри про гла ша ва не до пу шта ни јед ној пер цеп ци ји, ни јед ном до га ђа ју, ни јед ној 
ствар но сти да пре ђе у ре пре зен та ци ју, а да пре то га не бу де пре и спи та на, а да пре 
то га не по ста не кри тич ки од раз. 

II

Као ре то рич ки по јам, ек фра за озна ча ва би ло ко ји жи во пи сни, са мо стал ни, ау то-
ном ни опис ко ји је део ду жег дис кур са; ме ђу тим, оп ште је при хва ће но да се она од но си 
на пи са ну ими та ци ју не ког де ла пла стич не умет но сти. Ахи лов штит, ка ко га опи су је 
Хо мер у XVI II пе ва њу Или ја де, пр ва је ек фра стич на ре пре зен та ци ја; а од тад је за си-
гур но би ло не бро је но мно го при ме ра: за вр шни чин Зим ске бај ке, Кит со ва Ода грч кој 

11 HD, стр. 45–46. Ко мен та ри шу ћи за вр шни стих пе сме у ин тер вјуу са Пјо тром Зо ме ром, Еш бе ри 
при ме ћу је: „То је за ме не на чин на ко ји до ла зи мо до раз у ме ва ња, не ка вр сте Пе не ло пи ног ве за 
ко ји се стал но па ра та ман ка да је ско ро за вр шен; и то је на чин на ко ји уве ћа ва мо сво је зна ње, и 
ис ку ство“ (Qu a r to, стр. 14).
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ур ни, Бо дле ро ва „Ма ска“ (Le Ma sque), Јејтсовo „Пу то ва ње у Ви зант“, Сти вен сов „Слу чај 
сa те глом“, Ви ли јам сов Па тер сон 5 (Pa ter son 5), и Ло у е лов „Брак“ (“Mar ri a ge”), да на ве-
де мо са мо не ко ли ко.12 Ма да се мо гу од но си ти и на ствар на или из ми шље на умет нич-
ка де ла, ек фра зе су пр во и пре све га тек сто ви: умет нич ка де ла пре тво ре на у ре чи и 
ста вље на у слу жбу ме та фо рич ке, ре то рич ке, ам блем ске, але го риј ске или мо рал не 
на ме ре. На при мер, Оде но ва ек фра стич на ре кре а ци ја Ахи ло вог шти та, су прот ста вља-
ју ћи па сто рал ним сли ка ма дру штве не хар мо ни је из Хо ме ро вог ори ги на ла сли ке оскр-
на вље ног и ра том уни ште ног се о ског пре де ла угра ви ра ног на са вре ме ни штит, пред-
ста вља екс пли цит ну мо рал ну из ја ву о при ро ди људ ског по на ша ња у два де се том ве ку. 
Дру ги пе сни ци су ко ри сти ли ек фра зе да але го рич но опи шу при ро ду умет но сти или 
по е зи је; тре ба се са мо при се ти ти Кит са ко ји се обра ћа веч ној ур ни, или Бо дле ра ко ји 
ре а гу је ужа сну то ка да му ана морф на ста туа еле гант не и за во дљи ве же не от кри је са-
кри ве но ли це пу но бо ла. („Le Ma sque“).

Уба ци ва ње де ла пла стич не умет но сти у пе сму пу тем ре то рич ке или по ет ске де скрип-
ци је да је књи жев ном де лу про стор ност и не по крет ност ко је оно обич но не по се ду је. 
Ек фра за на сто ји да уми ри вре мен ску ак тив ност, за мах пе сме уна пред, твр ди Ма реј 
Кри гер у свом есе ју “Ekphra sis and the Still Mo ve ment of Po e try; or, Laokoön Re vi sted“.13 
Ими та ци ја де ла пла стич не умет но сти у по е зи ји омо гу ћа ва пе сни ку да про на ђе ме та-
фо ру, ам блем ски ко ре ла тив ко ји ће оте ло ви ти ди ја лек тич ку ве зу из ме ђу про стор но-
сти и тем по рал но сти ко ју сва ка пе сма им пли цит но пред ста вља и ко ју Кри гер на зи ва 
„ек фра стич ни прин цип по е зи је“ (стр. 6). Ек фра за под ра зу ме ва упо тре бу „пла стич ног 
објек та као сим бо ла за мр зну тог, за у ста вље ног све та пла стич них ве за ко ји мо ра би ти 
на мет нут све ту књи жев но сти ко ји се стал но кре ће ка ко би га „за у ста ви ла“ (стр. 5). 
„Ек фра стич на ди мен зи ја књи жев но сти“, пи ше он, очи глед на је „где год пе сма пре у зи-
ма еле мен те пла стич них об ли ка ко је обич но при пи су је мо про стор ним умет но сти ма“ 
(стр. 6). Ек фра стич ни обје кат је ме та фо ра за на чин на ко ји пе сма сла ви и за у ста вља 
сво ја кре та ња. Кри гер по ка зу је да је по е зи ја у исто вре ме и за мр зну та, и да те че, да 
уре ђу је „про стор ни ста тис у окви ру вре мен ске ди на ми ке“ (стр. 24) та ко што ства ра 
про стор ну за о кру же ност и цир ку лар ност кроз уну тра шње ве зе, од је ке и по на вља ња 
ко ја се од мо та ва ју у вре ме ну. Да кле, ек фра за ука зу је на „про стор ност и пла стич ност 
тем по рал но сти књи жев но сти“ (стр. 5).

Па ипак, раз ли ка из ме ђу Еш бе ри је вог по ет ског све та у не пре ста ном по кре ту ко ји 
има мо у „Ау то пор тре ту“ и за у ста вље ног вре мен ског кре та ња по е зи је ка ко га Кри гер 
опи су је то ли ко је дра стич на. У Еш бе ри је вој пе сми, ек фра стич но при су ство Пар ми ђа-
ни но ве сли ке са сво јим утва ра ма веч не до вр ше но сти и ста тич не са вр ше но сти, не 
за у ста вља вре мен ски ток пе сме. За пра во, сли ка по ста је при ли ка за бег из про стор не 
не по мич но сти, од сту па ње од вре мен ски огра ни че ног ми ро ва ња ек фра стич ког прин-

12 За сту ди ју о исто ри ји ек фра зе, ви ди Jean H. Hag strum, The Si ster Arts: The Tra di tion of Li te raryPic to-
ri a lism in En glish Po e try from Dryden to Gray (Chi ca go, 1958), спец. стр. 17–29. Sve tla na Lon ti ef Al pers, 
“Ekphra sis and Aest he tic At ti tu des in Va sa ri’s Li ves”, Jo ur nal of the Wrb burg and Co ur ta ul dIn stit tu tes, 23, 
бр. 3–4 (1960), стр. 190–215.
13 У де лу The Po et as Cri tic, ур. Fre de rick P. W. McDo well (Evan ston, 1967), стр. 3–26; по но вље но у Mur ray 
Kri e ger, The Play and Pla ce of Cri ti cism (Bal ti mo re, 1967), стр. 105–28. 
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ци па по е зи је. Пар ми ђа ни но ва пре те ра но цен тра ли зо ва на кон век сна сли ка не мо же 
да за у ста ви цен три фу гал но кре та ње са мо-де цен тра ли зу ју ће пе сме, чи ја се ви ше стру ка 
из ме шта ња ја вља ју у хар мо ни ји са вре мен ским про ме на ма пе сни ко ве лу та ју ће све сти 
ко ја ми сли, осе ћа и го во ри у са гла сју са рит мо ви ма Би ћа. Уно се ћи ек фра стич ни обје-
кат у пе сму, а по том од би ја ју ћи да му до пу сти да чи ни оно што обич но чи ни – на и ме, 
пре ма Кри ге ру, да учи ни пе сму не по крет ном и при ку је је док и она са ма не по ста не 
обје кат – Еш бе ри успе ва да са чу ва свој по ет ски из раз од кон та ми на ци је не по крет но-
шћу умет но сти, оно што ње гов про за ич ни, раз го вор ни, сти хиј ски, не ре пе та тив ни стил 
пи са ња та ко ђе успе ва ка да је реч о по тен ци јал но успо ра ва ју ћем ефек ту по ет ске дик-
ци је, син так се и про зо ди је. Ин тер и ор ност при ка за на у „Ау то пор тре ту у кон век сном 
огле да лу“ чи ни ек фра стич ну не по крет ност не мо гу ћом; ек фра стич ни обје кат је стал но 
у по кре ту, уле ћу ћи и из ле ћу ћи из пе сни ко ве све сти; он ни јед ног тре нут ка не ма вре-
ме на да мир но ле жи, да се сме сти и око шта у чврст обје кат. Еш бе ри је ва де цен тра ли-
зо ва на ре пре зен та ци ја ше сна е сто ве ков не сли ке и ње го ва по крет на, не кон ти ну и ра на 
ек фра за до во де у пи та ње за у ста вље ност и вре мен ску пе три фи ка ци ју умет нич ке пред-
ста ве са ме иде је вре мен ске не по крет но сти, јер ка ко Еш бе ри ка же у ре фе рен ци на 
за у ста вље ни при зор на фо то гра фи ји, „чо век не мо же чу ва ти, па зи ти тај за у ста вље ни 
тре ну так; пре ви ше је те чан, ле те ћи“ (Syrin ga, HD; стр. 70).

„Ау то пор трет у кон век сном огле да лу“ при па да оној гру пи ек фра стич них пе са ма 
ко је ау то ре флек сив но из но се тврд њу о при ро ди по е зи је или умет но сти. Еш бе ри је ва 
пе сма за по чи ње сво је огле да ње у Пар ми ђа ни но вој сли ци на сле де ћи на чин: 

Као што их је Пар ми ђа ни но на чи нио, де сна ру ка,
Ве ћа од гла ве, ки ди ше на по сма тра ча
И ла га но скре ће у стра ну, на из глед да за шти ти
Оно што огла ша ва. Не ко ли ко олов них ока на, ста ре гре де,
Кр зно, на бран му слин, пр стен са ко ра лом, спо је ни
У по кре ту ко јим се под у пи ре ли це, а оно плу та 
На пред-на зад, баш као и ру ка,
Са мо што је у сми ра ју. Оно је што је 
За пле ње но. („АП“, стр. 88)

У тим фраг мен тар ним пер цеп ци ја ма од ко јих ни јед на не чи ни ком плет ну ре че ни цу, 
осим по след ње, Еш бе ри украт ко су ми ра осо би не сли ке. Ци ти ра ју ћи Ва за ри ја, об ја-
шња ва ка ко је Пар ми ђа ни но на ру чио да му се на пра ви др ве на кон век сна по вр ши на 
исте ве ли чи не као и ње го во кон век сно огле да ло и „по ду хва тио се / Са ве ли ком ве-
шти ном да пре сли ка све што је у зр ца лу ви део...“ Еш бе ри из но ва и из но ва ис пи ту је 
иде ју пред ста вља ња све га што чо век ви ди, и на тај на чин раз от кри ва илу зи је то та ли-
те та и це ло ви то сти осло бо ђе не вре ме на ко је та кво пред ста вља ње са др жи. Сли ке 
ко је су по пут Пар ми ђа ни но вог ау то пор тре та при кри ва ју чи ње ни цу да су на ста ле 
про из вољ ном се лек ци јом ко ју је сли кар на пра вио ме ђу сво јим пер цеп ци ја ма, ми сли-
ма и осе ћа њи ма. Еш бе ри је све стан свих ва жних до га ђа ја и ути са ка ко ји мо ра ју би ти 
из о ста вље ни у про це су ства ра ња ре пре зен та ци је – „чи тав овај по сао из о ста вља ња“ 
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на зи ва га у сво јој ра ној пе сми (“The Ska tres“, RM, 39) – из о ста вља ња ко ја ука зу ју на не-
ствар ност и со лип си зам то та ли зо ва них ре пре зен та ци ја.14

Ре дук тив ност Пар ми ђа ни но вог ау то пор тре та ни је је ди ни не до ста так ко ји је Еш-
бе ри от крио; ту је и бе жи вот ност сли ке, ње на ста тич ка не ре ал ност. Из но ва и из но ва, 
Еш бе ри по ми ње за шти ће но, бал са мо ва но, изо ло ва но, за ро бље но ли це сли ка ра, при 
дну сли ке окру же но ве ли ком, са ви је ном де сном ру ком ко ја је из ду же на и не знат но 
ис кри вље на због кон век сне по вр ши не. Та ру ка и до че ку је и од би ја, из гле да ју ћи као да 
је у исто вре ме ис пру же на да по здра ви гле да о ца и као да уз ми че, „Док ту ма ра на траг 
ка те лу, ко јем де лу је / Као и да не при па да, да огра ди и под у пре ли це“ (стр. 69). Сли ка 
пред ста вља ау то но ман и ком пле тан жи вот уну тар сво је кон век сне сфе ре. Али це на 
пла ће на да би се по сти гла та ква је дин стве на и ко хе рент на сли ка ве о ма је ви со ка: она 
под ра зу ме ва умрт вља ва ње сли ка ре вог ду ха и жр тво ва ње ње го ве сло бо де. Пред ста-
вља ју ћи са мог се бе, Пар ми ђа ни но је мо рао да ис кљу чи мно го ства ри из свог жи во та 
и све та ко је су га си гур но де фи ни са ле као осо бу. Мо рао је да све де сво је би ће на ми-
ни ја тур ну сли ку ко ја се по ви ну је гра ни ца ма ве штог и без вре ме ног за тво ра. Пар ми-
ђа ни нов ау то пор трет је опре зан, и у свом стре мље њу ка са вр ше ном, иде а ли зо ва ном 
из ра зу са мог се бе, он ис кри вљу је свр ху људ ског по сто ја ња:

Ду ша тре ба да оста не ту где је сте,
Иа ко не мир на, ослу шку ју ћи ка па ње ки ше по ок ну,
Уз ди са ње је се њег ли шћа ко је ве тар мла ти,
Че зну ћи да бу де сло бод на, на по љу, но мо ра да оста не
Из ло же на на овом ме сту. Мо ра се што ма ње
Кре та ти. То ка же пор трет. („АП“, стр. 69)

Ре пре зен та ци ја за мр за ва је дан тре ну так из сли ка ре вог жи во та и пред ста вља га 
(ла жно, ка ко Еш бе ри ука зу је), као ре пре зен та тив ни део тог жи во та, ње го во са вр ше но 
и су штин ско оте ло вље ње. Све је пре чи шће но, фил три ра но, не за ви сно; у пи та њу је 
сма њи ва ње људ ских мо гућ но сти ко је Еш бе ри ја ди ра до су за:

Жа ље ње због то га жац не,
На гна вре ле су зе на очи: што ду ша ни је ду ша,
Не ма ни ка кву тај ну, сит на је и са вр ше но се
Укла па у сво ју шу пљи ну: сво ју со бу, наш тре ну так па жње. („АП“, стр. 69)

Еш бе ри ис пи ту је не по мич ност Пар ми ђа ни но ве сли ке, ње ну не про мен љи ву и не-
по крет ну ствар ност. Он не же ли да има би ло шта са „за ве шта њи ма без вре ме ног ду ха“. 
Ха ос жи во та не мо же се ста ви ти ни под ка кву умет нич ку кон тро лу:

14 Због оног што не укљу чу је, твр ди Еш бе ри, пе сма је увек не до вр ше ни фраг мент тре нут ка или 
жи во та ко ји га је ство рио. Она је „део не чег ве ћег од се бе, што је свест ко ја ју је про из ве ла у том 
тре нут ку и ко ја је из о ста ви ла раз не ства ри у ин те ре су пи са ња пе сме, чи јег је при су ства по ћо-
шко ви ма пе сме чо век све јед но све стан.“ “Craft In ter vi ew with John As hbery”, y: The Craft of Po e try: 
In ter vi ews from The New York Qu ar terly, ур. Wil li am Pac kard (Gar den City, N. Y., 1974), стр. 127. 
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Чи ја са ви је на ша ка упра вља,
Фран че ско, сме ном го ди шњих до ба и ми сли ма
Што се љу ште и од ле ћу бр зо, без да ха,
По пут по след њег твр до гла вог ли шћа отрг ну тог
Са мо крих гра на? Ви дим у то ме са мо ха ос
Твог окру глог огле да ла ко је ор га ни зу је све
Око зве зде-во ди ље тво јих очи ју ко је су пра зне,
Не зна ју ни шта, са ња ју али не от кри ва ју ни шта. („АП“, стр. 71)

Умет ност је, твр ди Еш бе ри, кон вен ци ја пре ма ко јој умет ник и по сма трач при ста ју да 
су зби ју не ве ри цу и да се пре тва ра ју да је ре пре зен та ци ја ко хе рент на, пот пу на ре-пре-
зен та ци ја или ре ор га ни за ци ја ствар но сти. Умет ност као што је Пар ми ђа ни но ва да је илу-
зи ју из о би ља, али ис под по вр ши не – а по вр ши на је је ди но што по сто ји – не ма ни че га:

А ва за је увек пу на
Јер има још са мо то ли ко про сто ра
И она се при ла го ђа ва све му. Узо рак
Ко ји ви ди мо не тре ба узе ти са мо као
Та кав, већ као све што о ње му
Мо же мо за ми сли ти из ван вре ме на – не као гест,
Не го као це ло, у свом про чи шће ном, при ла го дљи вом ста њу. („АП“, стр. 77)

За Еш бе ри ја, пу но ћа сли ке је у осно ви пра зна: „На ста вљам да по гле дам / У ово 
огле да ло ко је ви ше ни је мо је, / За рад ко ли ког од креп ког упра жње ног про сто ра што 
мо же би ти / Мо ја пор ци ја овог пу та“ (стр. 77). По ред тог упра жње ног про сто ра ау то-
пор тре та, Еш бе ри кри ти ку је сли ку због хо мо ге ног, не ди фе рен ци ра ног при ка за соп ства 
ко је пред ста вља, чуд но ва та кон тра дик тор ност, де цен тра ли зо ван и рас пр шен по крет, 
плу ра ли тет соп ства ра ди кал но су тран сфор ми са ни свим по ку ша ји ма да су ми ра ју, са-
др же или пред ста ве жи вот: 

Осе ћам ка ко се рин ги шпил ла га но по кре ће
И иде све бр же и бр же: сто, па пи ри, књи ге,
Фо то гра фи је при ја те ља, про зор и др ве ће
Ста па ју се у јед ну не у трал ну тра ку ко ја ме окру жу је
Са свих стра на, куд год да по гле дам.
И не мо гу да об ја сним рад њу ујед на ча ва ња,
За што све тре ба да се све де на јед ну
Хо мо ге ну твар, маг му ен те ри је ра. („АП“, стр. 71)

Пар ми ђа ни но ва сли ка је та ква „маг ма ен те ри је ра“, на ста ла из ре ду ку ју ће то пло те 
про це са ре пре зен та ци је, из ау то пор тре ти са ња ко је свој пред мет пре тва ра у ми ни ја-
ту ру. Оно сво ди све раз ли ке – же ље, осе ћа ња, ми сли – на фа тал ну јед на кост. С дру ге 
стра не, Еш бе ри је ва пе сма са др жи пре гршт ен те ри је ра. Они су по ве за ни, али су и не-
за ви сни про сто ри ко ји се не да ју ко ло ни зо ва ти ни ти све сти на не што; ка ко пе сма 
на пре ду је ка не ис тра же ној са да шњо сти, та ко они не ста ју, и за ме њу ју их но ви.
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Сво јим по кре ти ма, за о кре ти ма, скре та њи ма, на пу шта њем и вра ћа њем на Пар ми-
ђа ни но ву сли ку, Еш бе ри је ва пе сма увек стре ми ка са да шњем тре нут ку, спрем на не 
са мо да ис при ча или из ве сти шта је пе сни ку на уму у да том тре нут ку, већ и да у исто 
вре ме о то ме да ко мен тар. Вре мен ска ди мен зи ја све сти увек је при сут на. Са мо оно 
што по сто ји у то ку са да шњо сти мо же се из ра зи ти кроз је зик. Ре чи стре ме ка са да шњо-
сти „Као стре ле из за пе тог лу ка спу та не / Све сти“ (“Li tany“, АWК, стр. 68), но се ћи у се би 
пе сни ко ве ми сли о жи во ту и по сто ја њу. Ре чи и свест ужи ва ју у рет кој и крат ко трај ној 
бли ско сти. Али њи хо ва спо соб ност да у се би са др же бу ји цу са да шњо сти, да је об у-
зда ју до вољ но да се мо же уо кви ри ти (по пут Пар ми ђа ни но вог уча у ре ног жи во та), 
по ра же на је, јер ка ко Еш бе ри об ја шња ва, „Да на шњи ца не ма мар ги на, до га ђај на до ла-
зи / Пре пун ру бо ва, од исте је тва ри, / Не ра за зна тљив“ (стр. 79). Зна ње је про бле ма-
тич но у Еш бе ри је вом де лу за то што га ни је та ко ла ко из ву ћи из про ла зних ис ку ста ва. 
Че сто ни је ни шта дру го до та у то ло ги ја, јер, ка ко Еш бе ри при ме ћу је, оно што мо же мо 
са зна ти о да на шњи ци са мо је „осо би то, са же то / Да на штво што га сун че ва све тлост 
пре сли ка ва / Ба ца ју ћи вер но сен ке гран чи ца по без бри жним / Плоч ни ци ма“ (стр. 78).

Еш бе ри је ва по ет ска ре пре зен та ци ја Пар ми ђа ни но вог Ау то пор тре та при зи ва 
сли ку из про шло сти и сме шта је у са да шњост пе сни ко ве све сти, где по ста је по кре тач 
спе ку ла тив них ми сли и де кон струк ти ви стич ких ре флек си ја. И пред ста вља њем и кри-
тич ким рас кла па њем сли ке (и, им пли цит но, естет ског уве ре ња и иде о ло шке ве ре 
ко ју ма ни фе сту је кроз пор тре ти са ње соп ства), Еш бе ри ис пи су је ек фра зу ко ја је окре-
ну та са ма про тив се бе. Али Еш бе ри де кон стру и ше мно го ви ше од Пар ми ђа ни но вог 
пор тре та или ма ни ри стич ке есте ти ке. Ње гов циљ је да де ми сти фи ку је по јам иде а ли-
зо ва не и то та ли зо ва не ре пре зен та ци је. Од би ја ју ћи Пар ми ђа ни на на кра ју пе сме, тра-
же ћи му да се вра ти у ше сна е сти век – до слов но го во ре ћи, пе сник по рав на ва кон век-
сност сли ке, ње но ис пуп че ње у са да шњост („Сто га те пре кли њем, по ву ци сво ју ру ку, 
/ Не ну ди је ви ше као штит или по здрав, / Штит по здра ва, Фран че ско“, стр. 82) – Еш бе ри 
од ба цу је кон цепт ми ме зе ко ја са вр ше но пред ста вља:

Опо на ша ње при род но сти мо гао би би ти пр ви ко рак
Ка до се за њу уну тра шњег ми ра,
Но то је ипак са мо пр ви ко рак, и че сто
Оста је за мр зну ти гест до бро до шли це, гра ви ран
На ва зду ху што се ма те ри ја ли зу је по за ди,
Тек кон вен ци ја. А не ма мо за пра во
Ни вре ме на за њих, осим да их ко ри сти мо
За пот па лу. Што се пре раз бук та ју,
То бо ље за уло ге ко је мо ра мо да од и гра мо. („АП“, стр. 82)

Је ди на ре пре зен та ци ја ко ју Еш бе ри, чи ни се, одо бра ва би ла би она не мо гу ћа ко ја 
се са вр ше но по ду да ра са сво јим пред ме том: на при мер, пор трет, ко ји се ни ма ло не 
раз ли ку је од стал но про мен љи вог жи во та ко ји на сто ји да пред ста ви. Та ква ре пре зен-
та ци ја не би има ла мар ги не ни окви ре; на до ла зи ла би за јед но са ру бо ви ма до га ђа ја 
ко ји тре ба да пре сли ка. Та ко би ори ги нал и ко пи ја би ли иден тич ни. „Мо жда ни јед на 



173

умет ност, ма ко ли ко на да ре на и до бро на мер на“, пи ше Еш бе ри у Три пе сме (Three Po ems), 
„не мо же да пру жи оно што од ње зах те ва мо: не са мо об ли ко ва ну пред ста ву на ших 
да на, већ и њи хо ву оправ да ност, њи хо ву при ме ну и упо тре бу, то ли ко бли ску ствар-
но сти ко ју про жи вља ва мо да из не на да не ста не у пра ску гро ма, уз гла сан ври сак“ (“The 
Re ci tal” TP, стр. 113). У јед ној ра ној пе сми, сек сти ни по име ну „Сли кар“ (“Pa in ter”), Еш бе ри 
опи су је иде ал но ста ње умет ни ка, где „при ро да, не умет ност, мо же при сво ји ти плат но“ 
(SТ, стр. 54). Сли кар по ку ша ва да пре сли ка мо ре, пр во ума чу ћи ки чи цу у во ду, а за тим, 
ка да му то не успе, мо ле ћи се да „во да на до ђе уз пе сак, и гра бе ћи кист / ути сне свој 
вла сти ти пор трет на плат ну“. Сли ка ре ва же ља за та квом не по сре до ва ном ре пре зен-
та ци јом, за пор тре том ко ји из ра жа ва „са мог се бе без ки чи це“, је сте не мо гућ сан. Он 
раз у ме ва да се умет ност и жи вот не мо гу ни ка да по ду да ри ти. Са мо ре пре зен та ци ја 
ко ја је све сна сво јих огра ни че ња; ко ја ука зу је на оно што је мо жда из о ста ви ла или на 
мо гућ ност да по сто је ства ри ко је су за бо ра вље не; ко ја се бо ри про тив „же ље-за -оп стан-
ком“, ко ја је то ли ко очи глед на у Пар ми ђа ни но вој сли ци; ко ја се не пла ши да до пу сти 
умет ни ко вој ру ци да про би је ње не око ве и раз би је по вр ши не сли ке – са мо ек фра за 
ко ја са мо све сно де кон стру и ше на чин вла сти те ау то ре пре зен та ци је, са мо ре флек си ја 
ко ја кри тич ки ма ни пу ли ше од ра зи ма ко је са др жи та ко да се по вр ши на огле да ла раз-
би ја и свет ула зи са сво јим „оштрим де ли ћи ма“ (АП, 70), сво јом хе те ро ге но шћу и не стал-
но шћу, је ди но та ква вр ста са мо по ри чу ће и са мо на ру ша ва ју ће ре пре зен та ци је сме да 
се на да да мо же из не дри ти из раз при бли жан оно ме што Еш бе ри на зи ва „не ма, не по-
де ље на са да шњост“ (АП, 80). Уко ли ко ре пре зен та ци ја ни је у ста њу да од ра зи бес ко нач-
не мо гућ но сти дру го сти, ако не мо же да се фо ку си ра на раз ли ке уме сто на слич но сти, 
ако не мо же да из ра зи не што што је у исто вре ме и соп стве но и дру го, при сут но и 
од сут но, упам ће но и за бо ра вље но, јед но и мно штво, он да је осу ђе на, као Пар ми ђа-
ни нов ау то пор трет, да од ра жа ва сли ке жи во та ко ји ни је про жи вљен, већ ин сце ни ран, 
за у ста вљен и оп ко љен. 

Ек фра за, да кле, омо гу ћа ва Еш бе ри ју да вер бал но удах не жи вот, да по зај ми ре чи 
Пар ми ђа ни но вој шеснaестовеко вној сли ци та ко да де ло ожи ви и про го во ри у са да-
шњо сти пе сни ко ве све сти:

Та про шлост 
Са да је при сут на: сли ка ре во
Од ра же но ли це, у ко јем се за др жа ва мо, при ма ју ћи
Сно ве и на дах ну ћа на не до де ље ној 
Фре квен ци ји („АП“, стр. 81)

У скла ду са очу ва њем ети мо ло шких ко ре на грч ке ре чи ekphra sis, што зна чи „про-
го во ри ти“, Еш бе ри пре тва ра не ми ау то пор трет у је зик. При ступ го во ру до пу шта сли ци 
да се сто пи са оста лим дис кур си ма у Еш бе ри је вој све сти, да ју ћи јој ви ше знач ност, чак 
и та јан стве ност ко ју ни је има ла ни ка да до тад; јер ка да јед ном по ста не део све сти, 
сли ка не ула зи у свет ја сно ће и про све тље но сти, већ нео д ре ђе но сти. Ре-пре зен то ва-
на као је зик, сли ка гу би сво је ру бо ве и ја сно озна че не гра ни це; упа да у не у о кви ре ну 
са да шњост где је са да пред мет пе сни ко ве нео гра ни че не спе ку ла ци је и бес ко нач но-
сти је зи ка. Пре то че на у ре чи, сли ка мо же би ти из ра же на кроз не ис црп ни низ опи са. 
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Ек фра стич на ре ин кар на ци ја пре тва ра за тво ре ну, пот пу но ко хе рент ну и за о кру же ну 
ше сна е сто ве ков ну сли ку у отво ре ни, де цен тра ли зо ва ни, пост мо дер ни стич ки текст.

Еш бе ри је ва ек фра за Пар ми ђа ни но вог Ау то пор тре та је сте ими та ци ја де ла пла-
стич не умет но сти у свр ху кри тич ке де ми сти фи ка ци је тог де ла и свих слич них ре пре-
зен та ци ја ко је су сле пе за иде о ло шке кон вен ци је и есте тич ку фик ци ју ко је су омо гу-
ћи ле њи хов на ста нак. Ек фра за – у исто вре ме ре-пре зен та ци ја и де кон струк ци ја сли ке 
– по де ље на је из ну тра том кон тра дик ци јом. Она ну ди ана ло ги ју из ме ђу по е зи је и 
сли кар ства пре ма тра ди ци ји ut pic tu ra po e sis, али он да до во ди у пи та ње слич ност; 
при ка зу је слич но сти из ме ђу пе сни ка и сли ка ра, а он да од ба цу је то по ре ђе ње; и из-
ра жа ва но стал гич ну же љу за це ло ви то шћу и пот пу но шћу умет нич ке ре пре зен та ци је 
ко ја се та да по ка зу је не мо гу ћом. Оно што „про го ва ра ње“ ек фра стич ки ре про ду ко ва не 
сли ке по твр ђу је је сте да ни јед на по твр да ни је мо гу ћа:

Оста ћеш ту, не стр пљив, оза рен у 
По кре ту ко ји ни је ни за гр љај ни упо зо ре ње
Али ко ји са др жи по ма ло од обо је кроз чи сту
По твр ду да ни шта не по твр ђу је. („АП“, 70)

Кроз кри тич ку, де кон струк тив ну ре флек си ју Пар ми ђа ни но ве сли ке, Еш бе ри пред-
ста вља су про тан при мер, мо дел ка ко не тре ба ства ра ти умет ност, ка ко не тре ба до жи-
вља ва ти ствар ност, ка ко не тре ба пред ста вља ти свет и се бе. Огле да ње Пар ми ђа ни но вог 
ау то пор тре та кроз пе сни ков лич ни чин мен тал ног ау то пор тре ти са ња – ки не ма то граф-
ска ре пре зен та ци ја ткањâ, кри ву да ња, па узâ и по че та ка ње го вог ума – про из во ди 
не га ти ван од раз, ко ји у не кон ти ну и ра ном, фраг мен тар ном, че сто пре ки ну том на чи ну 
на ко ји је на пи сан, дра ма тич но при ка зу је но ви вид са мо пред ста вља ња пра те ћи на су-
мич не, але а тор не рит мо ве тем по рал не ствар но сти. Си гур ност сли ке, та ко очи глед на 
кроз са мо у ве ре но пред ста вља ње сли ка ре ве фик си ра не сли ке, уни ште на је уну тар 
нео д ре ђе ног, са мо ре ме те ћег све та Еш бе ри је ве пе сме. На тај на чин је ек фра за кон стру-
и са на, а за тим де кон стру и са на кроз пе сни ко ву ди ја лек тич ку свест, у ко јој ре пре зен-
та ци је јед на ко сти, слич но сти, и се бе мо гу да се пер ци пи ра ју са мо у све тлу дру го сти, 
где се по ја вљу ју пот пу но дру га чи ји. Упра во ће мо на то пи та ње дру го сти, она ко ка ко 
је оно пред ста вље но у пе сми, са да обра ти ти па жњу. 

III

„Го вор ни је зик је“, пи ше Ро лан Барт, „ко жа: тр љам свој је зик о ту ђи.“15 То так тил но 
и еро тич но за до вољ ство уз бу ђе ног, љу бав ног је зи ка док окру жу је и ожи вља ва сли ку 
во ље не осо бе, дру гог ко је за о ку пља љу бав ни ко во би ће и свест; љу бав нич ки дис курс 
ко ји је при гр лио сли ку дру гог ко ји је пред мет па жње и ре флек си је. По слич ном мо де-
лу, Еш бе ри јев је зик и свест у „Ау то пор тре ту“ на пра вље ни су та ко да се тр ља ју о при-
зор дру го сти оте ло вљен и ре флек то ван у Пар ми ђа ни но вом ау то пор тре ту. Пе сни ков 
је зик по здра вља овог дру гог, по зи ва ју ћи га у пе сму, пру жа ју ћи му ре чи да про го во ри 

15 Ро лан Барт, Фраг мен ти љу бав ног го во ра (Frag ments d’un di sco urs amo u re ux, Pa ris, 1977), стр. 87.
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и опи ше са мог се бе, и тај дру ги (у овом слу ча ју, на сли ка ни при зор Пар ми ђа ни на) ожи-
вља ва у но вом ми љеу и кон тек сту. Упра во та фун да мен тал на дру гост соп ства оне мо-
гу ћа ва ства ра ње би ло ка квог пот пу ног ау то пор тре та. Соп ство је увек не што дру го у 
од но су на оно што је већ ре че но или би ва ре че но о ње му. Еш бе ри от кри ва без број не 
и ком плек сне дис кур се, кон тра ди скур се, и ме та ди скур се, из ре че не и не из ре че не, 
све сне и не све сне, ко је сва ки тре ну так све сти и раз ми шља ња са др жи. Дру гост је сву да: 
у пре во ји ма је зи ка, у при зо ри ма све та, у пред ста ва ма се бе. Ка ко он ка же у „Ау то пор-
тре ту“: „Је ди но ту дру гост, то / ’Не-ја ство’ мо же мо да по сма тра мо у / Огле да лу“ (стр. 81).

По пут Бар та, чи ји вла сти ти ау то пор трет, Ро лан Барт по Ро ла ну Бар ту по ри че мо-
гућ ност не по мич ног соп ства ко је се мо же ло ци ра ти – „у по љу су бјек та“, пи ше он, „не 
по сто ји ре фе рент“16 – Еш бе ри пре по зна је да је то та ли зо ва но соп ство ко је је мо гу ће 
по се до ва ти са мо фик ци ја; ни ка кво ан те ри ор но, је дин стве но, пот пу но оформ ље но, 
не за ви сно соп ство не по сто ји ван гра ни ца пе сме или ре пре зен та ци је и слу жи као 
сим бол или ре фе рент; соп ство на до ла зи са сво јим ру бо ви ма, сво јим по сто ја њем ко је 
се по ду да ра са ње го вим из ра зом. Стал но под врг ну то ре ви зи ји и из ме шта њу, соп ство 
је пи та ње де цен тра ли зо ва них озна чи те ља, а не фик сних озна че них.17 Сход но то ме, 
Еш бе ри је ва кри ти ка Пар ми ђа ни но вог са мо пред ста вља ња за сни ва се на пре те ра но 
од ре ђе ној ре фе рент но сти сли ке. Пред ста вља ју ћи сли ку ко хе рент ног, не по мич ног, 
уча у ре ног соп ства, ау то пор трет је чи сти озна че ни. Оно што ви ди мо је сте веч ни при-
зор сли ка ра, квин те сен ци ја Пар ми ђа ни на. „Tel qu ’en Lui-même en fin l’éter nité le chan ge“18 
– не ви ше осо бу, већ умет нич ко де ло, сим бол. Про мен љи во соп ство стврд ну ло се у 
не по крет ну ре пре зен та ци ју, „Иден ти тет“. По сма тра ју ћи сли ка ре во ан ђе о ско ли це, 
чо век за бо ра вља да је он не кад жи вео у све ту под ло жном ћу дљи во сти ма вре ме на и 
слу чај но сти, а не у тоj „ме хур-со би“, ка ко је Еш бе ри на зи ва (стр. 72). За бо ра вља мо да 
је сли кар жи вео у раз ли чи то сти, увек дру га чи ји од ма ког при зо ра ко ји се за де си ло 
да ове ко ве чи у сво јим сли ка ма; у пи та њу је свест о раз ли чи то сти ко ју Еш бе ри од би ја 
да по ти сне у свом вла сти том ау то пор тре ту. За ње га, ау то пор тре ти са ње зна чи про мен-
љи ви, ко ле бљи ви, про теј ски, са мо по ри чу ћи, отво ре ни про цес ко ји ни јед на пе сма ни 
у сну не мо же да пред ста ви или са др жи.19 За раз ли ку од Пар ми ђа ни но вог, Еш бе ри јев 

16 Ro land Bart hes par Ro land Bart hes, Pa ris, 1975. [Наведено пре ма: Ро лан Барт по Ро ла ну Бар ту, 
прев. Ми о драг Ра до вић, ИП Све то ви/Ок то их, Но ви Сад/Под го ри ца, 1992, стр. 60. (Прим. прев.)] 
17 Из ра жај но соп ство је сво ја вла сти та ре фе рен ца. Као што Ро лан Барт при ме ћу је, „пи шу ћи се бе... 
ја сам гла вом свој вла сти ти сим бол, ја сам исто ри ја ко ја ми се до га ђа: на сло бод ном точ ку мо га 
го во ра не ма ни че га са чи ме бих се упо ре дио“ (Ро лан Барт по Ро ла ну Бар ту, стр. 60–62). Соп ство 
се та ко ђе из но ва бри ше но вим сли ка ма и ре пре зен та ци ја ма: „Оно што ја пи шем о се би ни ка да 
ни је по след ња реч.“ Сва ки есеј или књи га или па сус ни су ни шта дру го не го „је дан текст ви ше, по-
след њи у се ри ји, не и по след њи сми слом, онај ко ји но си зна че ње: текст о тек сту, то ни кад ни шта 
не ра све тља ва.“ (Исто, стр. 124).
18 Stépha ne Mal larmé “Le Tom be au d’Ed gar Poe“, y: Oe u vres complètes, Bi bli othèque de la Pléia de, 
Pa ris, 1945, стр. 70.
19 Де нис До но гју је при ме тио да, по што прет по ста вља да ствар ност мо же би ти пре тво ре на (spi ri ted 
away) у по е зи ју, Еш бе ри не пи ше пе сме већ не ку вр сту по е зи је без кра ја: „Пе сма го спо ди на Еш бе-
ри ја, чак и он да ка да се ја вља у ви ду јед не стра ни це и 16 сти хо ва, је сте за пра во од ло мак из ме ди-
та ци је. У би ло ком тре нут ку, ње го во де ло је ма ње кон крет на пе сма, а ви ше по е зи ја, или ду гач ка 
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ау то пор трет одо ле ва по ку ша ји ма да се сме сти у пред ста вље ни про стор, одо ле ва да 
се „са вр ше но... / Укла па у сво ју шу пљи ну: сво ју со бу, наш тре ну так па жње“ (стр. 69), 
ка же он у пе сми. Де цен тра ли зо ва но соп ство мо же се из ра зи ти са мо де цен тра ли зо-
ва ном ре пре зен та ци јом, а и та да са мо у про ла зу.

Пе сник, за па зио је јед ном Бо длер, има та јан стве ну спо соб ност да уђе у ду шу осо бе 
ко ју је мо жда спа зио у го ми ли, и да за тре ну так ужи ва у при ви ле ги ји да у исто вре ме 
бу де и он сам и тај Дру ги.20 Не ко би по ми слио да је и Еш бе ри кроз вла сти то пред ста вља-
ње се бе мо жда исто та ко же лео да се иден ти фи ку је са би ћем сво је Дру ге по ло ви не, 
Пар ми ђа ни на, јер ја сно је да га при вла чи сли ка ре ва лич ност: јер је, на при мер, умет-
нуо сли ку у сво ју пе сму; јер је по зај мио њен на слов за сво је де ло; јер је по гле дао свет 
са Пар ми ђа ни но вог гле ди шта; јер се за др жао на од ра зу сли ка ре вог ли ка; јер је сли ци 
по ста вио пи та ња као да су он и сли кар раз го ва ра ли; и ко нач но, јер је про лио су зе 
са жа ље ња пред умрт вље ним по гле дом мла дог сли ка ра. У јед ној од мно гих ди гре си ја 
у пе сми где се пе сник, до пу шта ју ћи да сли ка ис кли зне из сре ди шта ње го ве све сти, 
по све ћу је дру гим ми сли ма, Еш бе ри раз ми шља о про шло сти и оним осо ба ма, до га ђа-
ји ма и ути сци ма ко ји су мо гли ути ца ти на ње гов иден ти тет и де фи ни са ти га:

Ми слим о при ја те љи ма
Ко ји су до шли да ме ви де, о то ме ка кав је ју че
Био дан. Нео би чан на гиб
Се ћа ња ко је уз не ми ра ва мо дел што са ња ри
У ти ши ни сту ди ја, док он раз ма тра
Да ли да по диг не олов ку до ау то пор тре та.
Ко ли ко је љу ди до шло и оста ло из ве сно вре ме,
Из ре кло сво је ла ке или те шке го во ре ко ји су по ста ли део те бе
Као све тлост иза ма гле и пе ска од не се них ве тр ом,
Фил три ра на и обе ле же на њи ма, све док не
Оста не ни шта што си за си гур но ти. Ти гла со ви у су тон
Ре кли су ти све, а ипак се при ча на ста вља
У об ли ку се ћа ња по хра ње них у не пра вил ним
Гру да ма кри ста ла. („АП“, стр. 71)

Има мо сва ко пра во да ве ру је мо да је и Пар ми ђа ни но је дан од тих „при ја те ља“, јер 
је ње го во ду го трај но при су ство уну тар пе сни ко ве све сти оста ви ло тра га. Као што се 
све тлост и ма гла ста па ју, та ко се и Еш бе ри јев иден ти тет слио са сли ка ре вим. 

У не ком по гле ду, Пар ми ђа ни но во ан ђе о ско ли це је Еш бе ри је ва сли ка у огле да лу. 
Али сли ка, она ко ка ко је Еш бе ри пред ста вља, у исто вре ме и дра ма ти зу је игру по и-
сто ве ћи ва ња и оту ђе ња ко ја се по ве зу је са огле да њем. Еш бе ри по сма тра оту ђе ни 
ал тер его, на не ки на чин сли чан ње му (по себ но уто ли ко што есте ти ка Пар ми ђа ни но ве 
сли ке по се ду је из ве сну но стал гич ну при влач ност, ди ра ју ћи осе тљи ву жи цу у пе сни ку 

пе сма ко ја је у то ку.“ “Mo re Po e try than Po ems“, The New York Ti mes Bo ok Re vi ew, 6. сеп тем бар 1981, 
стр. 6.
20 Cha r les Ba o u dli e re, „Les Fo u les“, Le Spleen de Pa ris, y: Oe u vres complètes, Bi bli othèque de la Pléia de, 
Pa ris, 1975, I, стр. 291.
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ко ји, ме ђу тим, по зна је илу зор ност та кве фик ци је умет нич ке це ло ви то сти), а на дру ги 
се опет раз ли ку је. Исто вре ме но, Еш бе ри се при бли жа ва и уда ља ва од пор тре та, по пут 
од брам бе но на стро је ног и ср дач но рас по ло же ног Пар ми ђа ни на чи ја са ви је на ша ка 
на иви ци кон век сне сли ке пред ста вља и штит и знак по здра ва (стр. 82). Пар ми ђа ни но 
је у исто вре ме и пе сни ков од раз у огле да лу и двој ник од ког же ли да се раз дво ји. Он 
је спе ку лар но Дру го ко јим је Еш бе ри при ву чен, али ко је и да ље има по тре бу да на па-
да. Сли кар као тај оту ђе ни ал тер его пред ста вља ау то ри тет, тра ди ци ју, па чак и за кон 
умет нич ке ре пре зен та ци је ко ју Еш бе ри и при хва та, а за тим кри ти ку је. Ико на ау то ри та-
тив не ре пре зен та ци је (од но сно, ма ни ри стич ка сли ка), уне та је у пе сму кроз ек фра стич-
ни опис, а за тим раз би је на у не што што би се мо гло схва ти ти као еди пов ска си ту а ци ја 
ре флек сив ног и кри тич ког ду пли ра ња у ком пе сни ко ва ам би ва лент на иден ти фи ка ци ја 
са Дру гим до но си ње го ву свест о раз ли чи то сти. Ка ко ја сно ка же на по чет ку „Ли та ни је“: 
„Же лео бих да за др жим сво је раз ли ке / а и очу вам сво ју срод ност / са свим оста лим.“ 
(АWК, стр. 3–4).

Ни је дан дру ги су срет са Дру гим не от кри ва то ли ко о том ам би ва лент ном ди ја лек-
тич ком по и сто ве ћи ва њу и оту ђе њу, о слич но сти и раз ли чи то сти, ко ли ко сце на у пе сми 
где Еш бе ри на тре ну так за ми шља да је ви део вла сти ти од раз у Пар ми ђа ни но вој сли ци:

Но ви на је из у зет на па жња у при ка зу
При жељ ки ва ња за о бље не од ра жа ва ју ће по вр ши не 
(То је пр ви пор трет у огле да лу),
Та ко да се на трен мо же те пре ва ри ти,
Пре не го што схва ти те да од раз
Ни је ваш. Осе ћа те се та да као је дан од оних
Хоф ма но вих ли ко ва ко ји ма је од у зет
Од раз, из у зев што се цео ја
Ви дим као ис ти снут стро гом
Дру го шћу сли ка ра у ње го вој
Дру гој со би. Из не на ди ли смо га на
По слу, или не, он је нас из не на дио
Сво јим по сло ва њем. Сли ка је го то во за вр ше на,
Из не на ђе ње го то во окон ча но, као ка да чо век по гле да на по ље,
Пре нут ве ја ви цом ко ја се и са да
За вр ша ва мр ља ма и искри ца ма сне га.
Де си ло се то док си био уну тра, уснуо,
И не ма раз ло га за што да
Оста неш бу дан, из у зев што се дан 
Свр ша ва и би ће ти те шко
Да за спиш но ћас, ба рем до ка сних са ти. („АП“, стр. 74–75)

Еш бе ри иде од из не над ног (го то во ха лу ци на тор ног) по и сто ве ћи ва ња са Пар ми ђа-
ни ном, до пре по зна ва ња сли ка ре ве ди ја кри тич ке дру го сти. Али оно што га нај ви ше 
фа сци ни ра у ве зи са том дру го шћу је сте ње на моћ да га за не се. Пе сник ни је ви ше су бјект 
ко ји по сма тра, већ објект по сма тра ња: уву чен је у дру ги свет сли ке. По што је за про у ча-
ва ње умет нич ког де ла нео п ход на пот пу на па жња – кон тем пла ци ја ко ја то ли ко об у зи ма 
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да не по сто ји ни шта дру го осим ре пре зен та ци је пред чо ве ко вим очи ма – Еш бе ри је 
од ву чен од све та, и ка да се вра ти, из бе зу мљен је оним што се у ње го вом од су ству 
до го ди ло. На тај на чин је до слов но и фи гу ра тив но „уву чен“ у сли ку. Иро нич но је то што 
је Еш бе ри ста вљен у исту по зи ци ју са мо за не се но сти у ко јој се Пар ми ђа ни но си гур но 
на ла зио док је ства рао пор трет, по ло жај из ког се по ри че свет и ко ји Еш бе ри кри ти ку је 
од по чет ка пе сме. Упра во је то по вла че ње из вре мен ског све та да би се сли ка ло, пи са ло 
или чи та ло, то из два ја ње се бе из сва ко днев ног жи во та, оно што пе сник сма тра јед ном 
од опа сно сти умет нич ке ре пре зен та ци је. Он то из бе га ва ожи вља ва ју ћи пе сму ви ше-
стру ким из ме шта њи ма, пре ки ди ма и пре ме шта њи ма. Про зо ри пе сме тре ба да оста ну 
отво ре ни пре ма све ту, по ру чу је Еш бе ри, ка ко би пу сти ли уну тра вар љи ву днев ну 
све тлост, про ла зак са ти, про ме ну го ди шњих до ба: смех, су зе, бу ку, и ти ши ну.

У „Ау то пор тре ту“ Еш бе ри раз ма тра две вр сте дру го сти: пр ву, ону ко ја је пред ста-
вље на кроз спе ку лар но Дру го ком се пе сник обра ћа, у ком се огле да, ко је кри ти ку је 
и ко је ко нач но од ба цу је; дру гу, дру гост ко ја ко чи умет нич ко де ло те ра ју ћи га да за о кре-
ће у нео че ки ва ним прав ци ма. У пе сми или на ра ти ву увек по сто ји из ве сни на су мич ни 
тр зај у чи ну при по ве да ња ко ји из вр ће „крај њи ре зул тат / У вла сти ту ка ри ка ту ру“ (стр. 
80). Ства ри су ко нач но ско ро оба вље не, при ме ћу је Еш бе ри, „али ни ка да оне ства ри / 
Ко је смо ре ши ли да по стиг не мо и та ко очај нич ки / Же ле ли да се оства ре“ (стр. 80). На 
кра ју, та ква вр ста дру го сти је сте ствар ни и скри ве ни пред мет сва ке ре пре зен та ци је; 
упра во она и де фи ни ше жи вот и по сто ја ње у све ту:

Има ли иче га 
Чи ме се мо же мо озбиљ но ба ви ти, осим те дру го сти
Ко ја је об у хва ће на нај о бич ни јим 
Ви до ви ма днев них ак тив но сти, ме ња ју ћи све
Бла го а ду бо ко, и чу па ју ћи пред мет
Ства ра ња, би ло ка квог ства ра ња, не са мо умет нич ког ства ра ња,
Из на ших ру ку, да би га по ста ви ла на не ки чу до ви шни, обли жњи
Врх, од већ бли зу да га не би смо при ме ћи ва ли, од већ да ле ко
Да би смо мо гли да се уме ша мо? Је ди но ту дру гост, то
„Не-ја ство“ мо же мо да по сма тра мо у 
Огле да лу, иа ко ни ко не мо же да ка же
Ка ко је до шло до то га. („АП“, стр. 80–81).

Сва ка пе сма ни је са мо за пис оно га што је из ра же но, већ и хро ни ка оно га што је 
мо гло би ти ре че но; она пред ста вља „исто ри ју соп стве них оства ре них и нео ства ре них 
мо гућ но сти“.21 Ни ка да не по сто ји са мо јед на ре пре зен та ци ја, већ бес ко на чан низ, јер 
ни шта се ни ка да не мо же ис при ча ти у пот пу но сти: „гла со ви у су тон“, пи ше Еш бе ри, 
„Ре кли су ти све, а ипак се при ча на ста вља“ (стр. 71).

Сто га ре пре зен та ци ја не мо же из о ста ви ти ствар ност и дру гост бит ка-у-све ту. Иза 
по вр ши не огле да ла мо ра ју се на слу ти ти вре ме, ме сто, жи вот; исто ри ја се не мо же 
из у зе ти. „Те шко је“, пи ше Еш бе ри у сво јој пе сми „Та пи се ри ја“ (“Ta pe stry”), „раз дво ји ти 

21 Ово је Еш бе ри јев опис умет но сти Со ла Стајн бер га у ње го вом ре зи меу “Saul Ste in berg: Cal li bi o-
graphy“, Art News An nual, бр. 36 (ок то бар 1970), стр. 53. 
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та пи се ри ју од со бе или раз бо ја ко ји над њом има пред ност. Јер увек се мо ра гле да ти 
спре да, а ипак би ти на јед ној стра ни“ (AWK, стр. 90). То је оно што раз два ја ње гов мен-
тал ни ау то пор трет од Пар ми ђа ни но ве кон век сне ре пре зен та ци је. Пред ста вља сли ку 
се бе ко ја ни је ни за о кру же на, ни цен тра ли зо ва на, ни фик си ра на у вре ме ну и про сто-
ру. Сва ка ко, у пи та њу је при стра стан пор трет, али ко ји је та ко ђе ви ђен с јед не стра не. 
Са др жи ре пре зен та ци ју „по сту па ка ума док ра ди и док се од ма ра“,22 укљу чу ју ћи и 
ау то ре флек сив не ко мен та ре, су до ве, и ту ма че ња тих по сту па ка. Да кле, у пи та њу је 
исто вре ме но по глед и спре да и са стра не. И Еш бе ри јев ау то пор трет гле дан са стра не 
је сте кон вен ци о нал на ре пре зен та ци ја; не пре ци зна је, де цен тра ли зо ва на, па ра док-
сал на у по ре ђе њу са Пар ми ђа ни но вим ис ту ре ним пор тре том, ко ји, да би се до био 
пу ни кон век сни ефе кат док из ра ња да по здра ви по сма тра ча, мо ра да се гле да спре да, 
ли цем у ли це. Еш бе ри је ва по све ће ност оно ме што је мар ги нал но или пе ри фер но у 
ре пре зен та ци ји – оно ме што за у зи ма про стор или на јед ној стра ни окви ра, или из ван 
ње га – от кри ва, да кле, фа сци ни ра ност дру го шћу: отво ре ност пре ма жи во ту ко ји се 
не пре кид но кре ће са дру ге стра не умет но сти. 23

IV

Еш бе ри је во од ба ци ва ње сте га фор ме, ње го во по ри ца ње илу зи ја умет нич ког пред-
ста вља ња (ње го вог об ма њу ју ћег осе ћа ја са вр шен ства и је дин стве но сти), и ње го ва 
по твр да је зна ње увек фраг мен тар но, раз ви ја ју се у ње го вој пе сми у кри тич ку ана ли зу 
и ту ма че ње Пар ми ђа ни но вог шест на е сто ве ков ног Ау то пор тре та. Та мо где Пар ми-
ђа ни но ва сли ка за ро бља ва ду шу и там ни чи би ће у фик сном, је дин стве ном, до вр ше ном 
пор тре ту, Еш бе ри је ва пе сма при зна је не са вр шен ства и ра ди кал не не до вр ше но сти 
жи во та та ко што пред ста вља ток на су мич них асо ци ја ци ја, ми сли и ути са ка ко ји ука зу ју 
на фун да мен тал ну дис кон ти ну и ра ност соп ства. Ма ни ри стич ка сли ка уре ђу је ха о тич ни 
до жи вљај сва ко днев ног жи вље ња кроз ис тан ча не фор ме ко је за у ста вља ју про мен-
љи ве рит мо ве жи во та и уо кви ру ју свет. Али пост мо дер ни стич ка пе сма по ви ну је се 
прин ци пу не из ве сно сти; ми ме тич ки је вер на цен три фу гал ном ши ре њу све сти. По што 
по ве зу је фраг мен тар не до жи вља је и ис ку ства у не по у здан спој ко ји озна ча ва не што 
дру га чи је у од но су на пр во бит ну на ме ру, пе сма пред ста вља са му иде ју дру го сти. 

Сли ке и пе сме су ре пре зен та ци је, или ка ко Еш бе ри ка же, „спе ку ла ци је“, огле да ња 
ко ја са др же кри тич ке од ра зе. Сме шта ју ћи свој вла сти ти пор трет, склон але а тор ним, 
дис кон ти ну и ра ним, де цен тра ли зо ва ним ви зи ја ма ствар но сти, на спрам Пар ми ђа ни-
но ве ста тич не ре пре зен та ци је, Еш бе ри ства ра по ље ре флек си ја, и кон тра ре флек си ја 
ко је мо гу да се пру жа ју уне до глед. На тај на чин илу стру је не за вр ши вост про шлих 
об ли ка ре пре зен та ци је и ис пи ту је сам чин умет нич ког и по ет ског са мо и зра жа ва ња 
ко јим на ста је су бјек тив ност. 

22 “Craft In ter vi ew with John As hbery”, y: The Craft of Po e try, стр. 118.
23 За да љу ди ску си ју о фе но ме ну дру го сти у по ет ским ре пре зен та ци ја ма, ви ди мој есеј “The ‘Fa tal 
Sha dow’ of Ot her ness: De si re and Iden tity in the Po e try of Gu il la u me Apol li na i re”, French Fo rum, 8 (мај 
1983); и мој рад “’Le Cri qui per ce la mu si que’: Le Sur gis se ment de l’altérité dans l’o e u vre d’Yves Bon ne foy”, 
Sud (тре ба да иза ђе, 1984).
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На кон чи та ња пе сме ко ја про бле ма ти зу је сам кон цепт ре пре зен та ци је, ко ја раз от-
кри ва об ма њу ју ће илу зи је ко је сто је иза уре ђи ва ња вре мен ског ис ку ства кроз умет ност, 
и ко ја је от кри ла фун да мен тал ну дру гост пер цеп ци је и све сти, ка ко кри ти чар уоп ште 
мо же да за кљу чи ову ди ску си ју о „Ау то по р тре ту у кон век сном огле да лу“, по го то во ка да 
та ди ску си ја укљу чу је и ње го ву ре флек си ју (у ви зу ел ном и мен тал ном сми слу те ре чи) 
ре флек си је (Еш бе ри је ве пе сме) ре флек си је (Пар ми ђа ни но вог пор тре та) ре флек си је 
(сли ка ре вог од ра за у огле да лу)? Ка ко кри ти чар мо же да при ве де кра ју ту ма че ње пе сме 
ко ја од би ја за кљу чи ва ње у ко рист бес ко нач но ре флек сив не отво ре но сти? Од го вор 
се мо же про на ћи у пи та њу ко је Еш бе ри по ста вља у „Ли та ни ји“. „Ка ко“, пи ше он:

Жи ви мо ми од по чет ка при че
До ње ног не из бе жног, мо мен тал ног кра ја, где се сва
Ње на џеп на бла га зби р но пра зне
На зр цал ној по вр ши ни сто ла? (АWК, стр. 28)

Пи та ње са др жи и свој од го вор, јер је крај, ко ји ни је крај, увек од ло жен од ра зом, 
„зр цал ном по вр ши ном сто ла“ на ко јој се при ка зу ју сви де ли ћи, сва џеп на бла га.

Та ко на кра ју, сти гав ши до тач ке где је од раз по диг нут до че твр тог ни воа – кри ти чар 
од ра жа ва пе сни ко во од ра жа ва ње сли ка ре вог од ра за у огле да лу – кри ти ка и ту ма че-
ње из ло же ни у овом есе ју на ста ви ће се кроз огле да ње и раз ма тра ње оних ко ји су, 
про чи тав ши га, за мо ље ни да пре не су оно што је у ње му из ре че но на још ви ши ни во 
ре флек сив но сти. Ту ма че ња, ре пре зен та ци је, ре флек си је, бес ко нач ни су. Чак би и Еш-
бе ри на јед ном ме сту у „Ли та ни ји“, во лео да спе ку ла ци је пре ста ну:

Као по след њи бла го слов
По да ри ово пар че ви спре ног, ре дов ног зна ња 
Ме ни ко ји жу дим то ли ко за не чим
Да ми уто ли глад, а то не мо ра ну жно би ти хра на –
Ша ра иза зе ни це ко ја за па ли
Тво ју ско ро па до бро ћуд ну тре па ви цу: пре о кре ни
Ово нер во зно пре тре са ње у не ки си гу ран
Ко мад, да бу де про тив те жа сло бо ди
Пре те ра ног спе ку ли са ња. (АWК, стр. 42)

Али, као што Еш бе ри вр ло до бро зна, и као што „Ау то пор трет у кон век сном огле-
да лу“ от кри ва, та же ља не мо же би ти ис пу ње на. Нер во зно пре тре са ње сли ке, пе сме, 
ре пре зен та ци је, се бе, жи во та, не от кри ва ни шта кон крет но: ни ка кве ко ма де, ни исти-
не, ни ка кав ко на чан сми сао. На кра ју, чо век оста је са мо са „Но вом вр стом пра зни не, 
мо жда оку па не све жи ном, / Мо жда не“ (“Va len ti ne“, HD, стр. 62) и бес крај ним myse en 
abyme кри тич ке ре флек си је.

Из вор ник: Ric hard Sta mel man, “Cri ti cal Re flec tion: Po e try and Art Cri ti cism in As hbery’s ’Self-Por tra-
it in a Con vex Mir ror’”, New Li te rary Hi story, св. 15, бр. 3, про ле ће 1984, стр. 607–630.

(Са ен гле ског пре ве ла Ти ја на Сла до је)




