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ter University Press, 2008.

Bár a műtárgyakat, festményeket, szobrokat (tágabb értelemben pedig a nem 
nyelvi reprezentációkat) leíró ekphrasztikus szövegek kapcsán gyakran felmerül 
a verbális reprezentáció megjelenítő képességével kapcsolatos szkepszis vagy ké-
tely, ez korántsem jár együtt sem az ekphrasziszok, sem a róluk szóló elméleti, 
történeti írások megfogyatkozásával. Erre Stephen Cheeke is utal némi finom iró-
niával 2008-as kötetében, amelyben az ekphraszisz esztétikájára és medialitására, 
illetve történeti kontextusaira reflektál.1 A kérdő mondatokkal kifejezetten „ro-
konszenvező” könyv árnyalt, összetett szempontrendszerrel kapcsolódik be a té-
ma gazdag és széttartó kutatástörténetébe. A művészet- és médiumközi viszo-
nyok szinte obligát történeti toposzai (például az ut pictura poesis és a paragone, 
azaz a testvérmúzsák és a művészetközi versengések különféle alakzatai, ideoló-
giái) mellett Cheeke kérdésfelvetése hangsúlyosabban érinti az ekphrasziszkuta-
tás nagyhatású elméleti előzményeit, többek között Jean Hagstrum, Murray Kri-
eger, James Heffernan, John Hollander, W. J. Thomas Mitchell írásait.2 Ezek ered-
ményeihez is kapcsolódva, a szerző az ekphrasziszt nem csupán formai, esztétikai 
kérdésként tárgyalja, hanem olyan diszkurzív képződménynek tekinti, amelyben 
a látható és a mondható viszonyát történeti, társadalmi, intézményes, ideológiai, 
politikai feltételek és ambivalens hatalmi viszonyok (például a beszélő szubjek-
tum és a „néma” kép vagy a férfitekintet és a feminizált kép aszimmetrikus kap-
csolatai) is alakíthatják. 

A szerzőnek a Bevezetésben bejelentett szándéka, hogy kiterjessze a vizsgálódás 
tárgyát (7.): ezt egyrészt annak kapcsán teszi, hogy mit gondolunk/fogadunk el 
ekphrasztikus írásnak. Cheeke például nemcsak a műfajszerű, az elméleti diskur-

1  Cheeke, Stephen: Writing for Art. The Aesthetics of Ekphrasis. Manchester, Manchester University 
Press, 2008. 

2  Hagstrum, Jean: The Sister Arts. Chicago, University of Chicago Press, 1958. Krieger, Murray: 
Ekphrasis. The Illuson of the Natural Sign. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992; Heffernan, 
James A. W.: Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago, University of 
Chicago Press, 1993; Hollander, John: The Gazer’s Spirit. Poems Speaking to Silent Works of Art. Chicago, 
University of Chicago Press, 1995; Mitchell, W. J. Thomas: Picture Theory. Essays on Verbal and Visual 
Representation. Chicago, University of Chicago Press, 1994; What Do Pictures Want? The Lives and  Loves 
of Images. Chicago, University of Chicago Press, 2005.  
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zusokban szinte prototipikusként megképződő „festményről-szóló-költeményt” 
(„poem-about-a-painting” 36.), hanem a prózában megjelenő leírásokat is ekp-
hrasztikusnak tekinti, azaz az ekphrasziszt nem feltétlenül önálló és/vagy lírai 
műfajként gondolja el. A kötet nem valamiféle általános műfajelmélettel vagy ek-
phrasziszteóriával kíván előállni, inkább az egyes ekphrasztikus szövegekben 
megjelenő sajátos „esztétikai és morális kérdésekre” fókuszál (36.), a morálist 
ideológiai és nem normatív kategóriaként értve. A kiterjesztés szándéka a vizsgá-
lódás elméleti, esztétikai irányultságára is vonatkozik: Cheeke a kutatást történe-
ti, társadalmi, ideológiai kontextusok felé nyitja meg úgy, hogy esztétika és ideo-
lógia, művészet és intézményesség összefüggéseire próbál rámutatni.     

A szerző a téma történeti áttekintésének bejárt nyomvonalaitól némiképp el-
térve „szövegek és szerzők váratlan társítását” (7.) kísérli meg. A Beauty and Truth 
(Szépség és igazság) című fejezetben például John Keats Ode to a Grecian Urn (Óda 
egy görög vázához) és Wallace Stevens Anecdote of the Jar (Anekdota a korsóról) című 
versének értelmezéséhez3 Samuel Beckett Play (Játék) és The Unnamable (A megne-
vezhetetlen) című műveit is hozzákapcsolja. így a szerző a „vázákat”, „urnákat”, 
„korsókat” különféle kontextusban tematizáló szövegekben „divergens perspek-
tívákat” (54.) kísérel meg nyomon követni a Keats Ódájában megfogalmazott 
szépség és igazság gondolata, ennek történetisége és átalakulása, illetve az óda 
által felvetett esztétikai kérdések kapcsán. 

A kötet az ekphrasziszok medialitásával, pontosabban a leírás nyelvi átlátszat-
lanságával, megalkotottságával is foglalkozik. William Carlos Williams 1962-es 
Brueghel-képek ciklusából a sokat elemzett Tájkép Ikarosz bukásával című vers kap-
csán Cheeke arra mutat rá, hogy bár a szöveg poétikai stratégiái (pl. soráthajlás, 
központozás hiánya) által, illetve a moralizáló vagy allegorizáló kommentárok 
hiánya által a festmény „csendjéhez,” materialitásához, ambiguitásához próbál 
közel kerülni, a nyelv médiuma mégis tapinthatóvá, érzékelhető válik. A látszó-
lag semleges leírásnak, a nyelvnek a teljesítménye, hogy az ekphraszisz újraszer-
keszti, újrakomponálja, „olvassa” a képet. Olyan szavak, szókapcsolatok, mint 
„unsignificantly” (insignificantly helyett) vagy „concerned with itself” („önmagá-
val betelten”4), amelyek nemcsak a festményen ábrázoltakra, hanem magára az 
ekphrasziszra is vonatkozhatnak, a nyelv médiumának átlátszatlanságát fedik 
fel, és a szöveg többféle tagolhatóságával együtt egyfajta ambiguitás feltételeit 
teremtik meg. Cheeke szerint így „arra invitálnak, hogy lássuk, Williams hogyan 
olvassa a festményt” (110.). És – tehetnénk hozzá – a soráthajlásokkal, strófaszer-
kezettel együtt arra is, hogy a kép nyelv általi közvetítettségét, megalkotottságát 
kitapintsuk.  

Az utolsó, Prose ekphraszisz (Próza-ekphraszisz) című fejezet akár a kötet első 
felébe is kerülhetett volna: ebben ugyanis a szerző átfogó történeti kontextualizá-

3  Ennek már van előzménye W. J. T. Mitchell 1994-es Picture Theory című kötetének Ekphrasis and 
the Other (Az ekphraszisz és a Másik) című fejezetében. 

4  Mihálycsa Erika fordítása.
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ció nyomán tárgyalja a prózai, művészettörténeti ekphrasziszok kérdését, és arra 
mutat rá, hogy az esztétikai szempontok mellett a művészet intézményesülésé-
nek, muzealizációjának milyen történeti és ideológiai feltételei alakíthatják a 
műalkotások leírásának létrejöttét, illetve a leírásokról szóló elméleti és művészet-
történeti diskurzusokat. A múzeumkorszakként („museum-age”5) is aposztrofált 
18. század vége és a 19. század első fele Európában az a történeti időszak, amikor 
a magángyűjtemények kontextusából, illetve egyházi tulajdonból és közegből a 
múzeumok kontextusába és egyben új (esztétikai, művészettörténeti) jelentésösz-
szefüggésekbe áthelyezett alkotások fokozottan szükségessé tették a művek és a 
nézők/látogatók közötti (intézményes) közvetítést. Ez a művészetkritikust és ma-
gát a műtárgyleírást is egyfajta mediátor-szerepbe helyezte, a múzeumot, a galé-
riát pedig a művészet mondhatni vallásos-misztikus csodálatának szekuláris 
helyszínévé tette. A művekkel való találkozást leíró korabeli szövegekben is lát-
hatóvá válik „az esztétikai tapasztalat misztikus reprezentációja” (Bourdieut idé-
zi Cheeke, 168.).6 Viszont, amint Cheeke megjegyzi, az esztétikai élmény misztici-
zálása gyakran éppen ezen élmény privilegizált voltának történeti-társadalmi 
feltételeit és egyenlőtlenségeit fedi el (például az oktatáshoz, képzettséghez és 
szabadidőhöz való hozzáférés egyenlőtlen, a polgári rétegeknek kedvező eloszlá-
sát). A szerző szerint a művészettörténet mint akadémiai diszciplína alakulása 
többek között azt az igényt is láthatóvá teszi, hogy a pontos történeti kontextuali-
záció és a művészeti technikákra való reflexió által eloszlassák a 19. századi mű-
vészetkritika miszticizmusának egy részét (171.). A fejezet alapos körüljárását 
nyújtja annak a jelenségnek, ahogy bizonyos 19. századi műtárgyleírások fantom-
szerű kísérőjévé válnak maguknak a műtárgyaknak, és alakítják az egyéni befo-
gadástapasztalatot vagy a mű (intézményesülő) befogadástörténetét, akár olyan 
értelemben is, hogy kritika vagy elutasítás célpontjává válnak. John Ruskinnak a 
William Turner Rabszolgahajó (1840) című festményéről 1843-ban (a Modern festők 
című kötetben) megjelent rendkívül érzékletes leírása olyannyira széles körben 
vált ismertté és idézetté, hogy hozzájárult a (főként amerikai) közönség azon 
vágyához, Cheeke szerint „éhségéhez” (177.), hogy láthassák magát a festményt. 
Turner alkotásának 1877-es bostoni kiállítása kapcsán a sajtóban olyan vélemény 
is megjelent, hogy a kép világhírneve nem kizárólag Turner festői géniuszának, 
hanem Ruskin festményleírásának7 is köszönhető. A leírás a festmény vizuális 
percepciójának és befogadástörténetének alakítójává vált, és egyszersmind (ké-
sőbbi) kritikák célpontjává is amiatt, hogy a tenger, a fények, árnyékok és színek 
lenyűgöző, megérzékítő leírása mellett a festménynek az a politikailag (is) rele-

5  Cheeke Germain Bazintól kölcsönzi a kifejezést, akinek a The Museum Age című kötetében a 19. 
századról szóló fejezet a könyv címét viseli (Cheeke: I. m., 186, 9. lábj.) 

6  Cheeke 2016-ban megjelent kötetében az irodalom, művészet és vallás viszonyát vizsgálja a 
19. század kontextusában. Cheeke, Stephen: Transfiguration. The Religion of Art in Nineteenth-Century 
Literature before Aestheticism. Oxford University Press, Oxford, 2016. 

7  Ruskin volt a festmény első tulajdonosa.  
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váns része, amely a hajóból kidobott rabszolgák tetemeit ábrázolja, mindössze 
egy rövid jegyzetben kapott helyet (174.) A fejezet meggyőzően mutatja meg, 
hogy a művészettörténeti műtárgyleírások funkcióját és hatástörténetét miként 
alakítják esztétikai, történeti, illetve társadalmi, ideológiai és intézményes feltéte-
lek.     

A Photography and elegy (Fotográfia és elégia) című fejezetnél jelen folyóiratszám 
tematikus iránya miatt is érdemes hosszabban elidőzni. A szerző itt olyan szöve-
geket vizsgál, amelyekhez nem minden esetben vagy nem egyértelműen kapcsol-
ható valamilyen létező fotográfia. Így ez a fejezet mondhatni „képtelen” / kép 
nélküli része a kötetnek, és ezáltal is jelzi, hogy a ténylegesen létező (mű)alkotá-
sokhoz kapcsolódó ekphrasziszokban is csak figuratív értelemben – a hiány egy-
fajta alakzataként, a leírás és értelmezés létesítő aktusának „eredményeként” – 
beszélhetünk festményről, szoborról, képről.  

A kötet koncepciója szerint a fejezet különállását a fotográfia mediális „mássá-
ga” és a „valósághoz” való sajátos, „privilegizált” viszonya is indokolja.8 Ponto-
sabban az, hogy a fotográfia történetileg egy „új reprezentációs rendszert” (143.) 
jelent: a fotó nem csupán kép, és ilyenként a valóság egyfajta értelmezése, hanem 
annak indexikus, lábnyomszerű lenyomata is. Cheeke számol azzal, hogy a dig-
italis képtermelés megváltoztatta egyrészt a fotográfiának a „valóshoz” való vi-
szonyát, másrészt a nézőnek a fényképekhez való viszonyulását (azaz már nem 
gondoljuk, hogy a fotó „természeténél” fogva azt ábrázolja, ami akkor és ott úgy 
volt). Mégis (főként Roland Barthes Világoskamra és Susan Sontag A fényképezésről 
című szövegeire utalva) az eleven mozgást megdermesztő fényképet elégikus 
„természetűként” tételezi. Számára a fotográfia elégikussága és halálhoz való 
nyugtalanító viszonya többek között azzal függ össze, hogy a valóság lenyomata-
ként értett fényképen valami múltbelinek a hiányával szembesülünk. (A szeretett 
vagy a nézővel valamilyen kapcsolatban lévő személyről készült fotók nézése pél-
dául a szentimentalizmus vagy a nosztalgia különféle formáit hívhatja elő. 153.)

Cheeke a fotográfiát a festészettől az alapján különbözteti meg, hogy az előb-
binek a „valóshoz” való viszonya látszólag közvetlenebb. Bár mindvégig hangsú-
lyozza, hogy a fotón a „valós” közvet(ítet)len hozzáférhetősége illuzórikus, úgy 
véli, hogy a technikai kép személytelensége, látszólagos transzparenciája na-
gyobb kihívást jelent az ekphrasziszokban a nyelvi leírás számára, mint egy fest-
ményé: a fotográfiát kísértő „valós” (illúziója) ugyanis elnyomhatja, kiolthatja, 
érvénytelenítheti az írott szó erejét. Az ekphrasziszokban ezért lehet ambivalen-
sebb, nyugtalanítóbb a fénykép médiumáról való beszéd (146.).  

A fotóekphrasziszok gyakran rámutatnak arra a temporális, időbeli krízisre, 
ami a fényképben rejlő felejtéssel, elhomályosulással, a lenyomat sérülékenységé-
vel (és, tehetnénk hozzá, kontextusból való kiragadásával, keretezettségével) függ 
össze. A fénykép így a megbízhatatlan emlékezés és a felejtés médiumává válhat. 

8  Vö: „the priviledged relationship photography enjoys with »reality«” (143.).
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Cheeke értelmezésében például Ted Hughes Sylvia Plathnak, egykori feleségének 
írt Birthday Letters (Születésnapi levelek, 1998) ciklusának Fulbright Scholars 
(Fulbright-ösztöndíjasok) című darabja Plath alakjának felidézését kísérli meg egy 
(éppen érkező ösztöndíjasokról készült) fénykép nyelvi letapogatása, megalkotá-
sa által, ám valójában az emlékezés megbízhatatlan, kérdésekkel és hezitálással 
teli folyamatát írja meg. A vers így voltaképpen azt példázza, ahogyan egymásra 
rétegzés, kitalálás, hézagok kitöltése és különféle elképzelések által mindannyian 
megkonstruáljuk az emlékezetet (155.). 

A kortárs irodalomban Cheeke szerint megfigyelhető egyfajta „antifotografi-
kus”, a „fénykép elégikusságának zsarnokságát” (158.) megbontó esztétika. John 
Ashbery City Afternoon (Városi délután) című 1972-es versében a névtelen embere-
ket és a már elfelejtett városi délutánt felidéző fotó materiális elkopása, homályos 
felülete, átlátszatlansága az emlékezés folyamatának (tágabb értelemben a törté-
nelmi emlékezetnek) a metaforájává íródik (159.). A személyes és a kollektív tör-
ténelmi múlt megragadhatatlan időbeliséggé és felejtésnek kitett, megfejthetetlen 
emlékképpé válik. A fotográfia így nem a múlthoz való közvetlen és illuzórikus 
hozzáférésnek, hanem a felejtésnek, a (történeti, kulturális) emlékezet részleges-
ségének, a múltat elfedő, homályos reprezentációnak a médiumává válik.9 Chee-
ke gondolatmenetét úgy is folytathatnánk, hogy Ashbery versében a materiálisan 
elkopó, sérülékeny fotón nem lehet átnézni: a kép ködössége a fotográfia felületé-
re, materialitására és a közvetítés, a látás, illetve az emlékezés mediális és történe-
ti feltételeire irányítja a figyelmet.   

Cheeke kötete figyelemre méltó munka az ekphraszisz-kutatás kontextusá-
ban. A kötet egyik erénye, hogy különféle szövegeket (például Keats, Stevens és 
Beckett fentebb említett írásait) és az egyes kötetfejezeteket egymásra vonatkoz-
tatja, újrakontextualizálja, és felnyitja történetileg eltérő kapcsolódási felületek 
felé. Egy másik erőssége az ekphrasztikus szövegek és gyakorlatok történeti, tár-
sadalmi, ideológiai, intézményes kontextusainak bevonása a vizsgálatba, amely, 
amint a Prose Ekphrasis (Próza-ekphraszisz) című fejezetben is láthattuk, igen termé-
keny lehet (esztétikai szempontokkal is kiegészülve). A kevésbé kutatott fotóekp-
hrasziszról szóló fejezet pedig különösképpen releváns az ekphrasziszt nem csu-
pán festmény- vagy műtárgyleírásként tételező átfogó vizsgálat kontextusában. 
Ám némiképp esszencializálónak tűnhet az az elgondolás, miszerint a fotográfia 
médiuma elégikus „természetű.” Amikor Cheeke az elégikusságot kimozdító iró-
niáról vagy anti-fotografikusságról beszél, akkor is valamiképpen azt feltételezi, 
hogy létezik olyan, mint a „fénykép elégikusságának zsarnoksága”10 (158.). Való-
jában viszont azt látjuk, hogy nem minden esetben, hanem csak bizonyos témájú, 

9  „If one could seize America / Or at least a fine forgetfulness / That seeps into our outine / Defi-
ning our volumes with a stain / That is fleeting too” (Ashbery, idézi Cheeke 159–160.). Mohácsi Balázs 
fordításában: „Ha valaki meg tudná ragadni Amerikát / vagy legalább azt a finom feledékenységet, / 
Amely beszivárog vázlatainkba, / Pecsétjével köteteinket meghatározza, / Múlandó az is…” 

10   Vö. „the elegiac tyranny of the photograph” (158.).
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főként emberekről vagy emberekhez is köthető környezetről készült fotók kap-
csán lehet elégikusságról beszélni, és ez sem annyira (vagy nem csupán) magához 
a fényképhez, hanem inkább a tekintet, a képnézés és a képhasználat gyakorlatá-
hoz, illetve kontextusához köthető. A fénykép elégikussága nem magának a mé-
diumnak a természete, eleve adottsága, hanem éppen a fotográfiáról szóló szemé-
lyes, irodalmi vagy elméleti, művészetfilozófiai és művészettörténeti diskurzusok 
által képződik meg. Izgalmas lehet ezt a kérdést James Elkins 2011-es (Cheeke 
kötete után megjelent) What Photography Is (Ami a fotográfia)11 című, Barthes Vilá-
goskamrájával vitázó könyve felől továbbgondolni. Elkins olyan nem-humán és/
vagy nem (csak) antropocentrikus nézőpontból szemlélt környezetről, dologról 
készült fényképekre reflektál, amelyek bizonyos mértékig ellehetetlenítik a jelen-
tésalkotást, az ismerős azonosulási és azonosítási stratégiák által vagy emocioná-
lis úton történő képbefogadást.12 Elkins szerint amikor egy fotón nincs arc vagy 
azonnali vigasz és gyönyör a nézés számára, akkor a fotográfia nem egy másik 
élet nyugtalanító vagy boldog felfedezését jelenti, hanem valami olyanra emlé-
keztet, ami kívül van a személyes és a közös emlékezeten.13 Amikor Elkins átlát-
szatlan máriaüveg-ablakról, fekete jégről vagy sókristályról készült fotókat vizs-
gál, az érdekli, hogy ezeken hogyan válik a „világ” töredezetté, halvánnyá, „meg-
bízhatatlanná”, láthatatlanná, „romossá”, jelentéstelenné.14 A fényképet néző te-
kintetnek azzal az ismerős gyakorlatával szemben, amikor átnézünk a fotográfia 
felületén, és embereket, tájakat keresünk „mögötte” („looking through”), Elkins a 
fénykép materiális felszínére való ránézés tapasztalatára („looking at”) reflektál.15 
A kép fizikai, sérülékeny felületére való ránézés nem csupán lenyomatként tétele-
zi a fotót, amely (illuzórikus) hozzáférést biztosít valami elmúlt valóságtöredék-
hez, hanem elismeri a fotónak mint objektumnak és mint médiumnak az időbe-
li-történeti és fizikai, „testi” valóságát is. Ha Ashbery Városi délután című versét 
Cheeke és Elkins írásai felől olvassuk újra, akkor úgy tűnik, hogy a szöveg egya-
ránt színre viszi a fotón átnéző és a fotóra ránéző pillantást: az egykori délután és 
az elmosódott emberalakok képét (továbbá a kollektív múlt valamilyen töredé-
két) kereső fürkésző nézést, illetve a fotó korporealitását, homályos („a veil of 
haze”), átlátszatlan felületét letapogató haptikus, testi tekintetet. E tekintetek kö-
zött válik érzékelhetővé a fénykép ambiguitása, elmozdulása a látható és az átlát-
szatlan, az azonosítható és a kibetűzhetetlen, a fotográfia által mutatott test és a 
fotográfia teste között.     

11  Elkins, James: What Photography Is. New York and London, Routledge, 2011. 
12  Uo. 50. 
13  Uo. 55. 
14  Uo. 34. 
15  Uo. 19–20.  
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